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 بخش دووم

 در مورد نوشته های شاغلی سیستانی

 قسمت اول

زیر تأثیر نوشته های شاغلی زمانی از هموطنان خواست تا رسالٔه مرا در  یستانیشن محمد اعظم سیمید اکادیښاغلئ کاند

 یین رسالٔه مرا به  مانند ښاغلا یستانیس یشاغل شاید ست خود حذف نمایند یعنی که نخوانند. یمورد شاه امان هللا  از ل

حکم  یکو یکم و آنهم در جهان غرب چنین  شمرده باشد، که درین قرن بیست "لیس هاگفتنٔه ان " تبلیغات پُر از یزمان

 ونه صادر فرموده است.گیز گچن

 کوتاهی نوشت. شود تا در مورد نوشته هایش چیزِ  از همین جهت الزم دیده می 

نام "سقوط شاه امان هللا" نوشتٔه روانشاد منشی علی احمد است نه از  ه ات قبلی به اثبات رسانیدم که اوراق بچون در صفح

کنم ویم تنها باز هم خاطر نشان میگ ینجا نمیا سکرتر سفارت هند برتانوی، شیخ محبوب علی، در موردش بیشتر چیزی در

شته نماید که در نو وراق چنان معلومات دقیقی ازین سفر ارائه میشاه امان هللا به نیت کابل وارد غزنی شد، این ا وقتیکه 

شود و به علت مسدود شدن سفارت هند برتانوی در کابل برای مقامات آن به شمول محبوب علی   ران دیده نمیگهای دی

 یعل یششاد منبه این تفصیل دست یازند. در حالیکه  روان یرج شده بودند، نا ممکن بود به نوشته هایاکه از افغانستان خ

این بیان سیستانی با اصل موضوع هیچ نوع تعلقه نداشته صرف  ینا بر بنا احمد، تمام این وقت در رکاب پادشاه بود.

 ذهنی خودش است. اتتراوش

 ینام "افغان، افغانستان و مختصره ر مرا بگاین است که شاغلی سیستانی درین نوشتٔه خود یک رسالٔه دی هنوز عجب تر

ل دولت در هندوستان، فارس و افغانستان" نیز یک اثر "سطحی" دانسته است، در یافغان ها براى تشک یاز کوشش ها
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ردیده است. این حکم او با موضوع مورد گاز طرف پوهنځی ادبیات پوهنتون کابل نشر  1۹7۸حالیکه این رساله در سال 

منطق است که در مورد موضوع چیزی نوشته شود فهمد که این طریقه مغایر علم و  او نمیبحث هیچ نوع ارتباط نداشت. 

اکسیجن و  با در البراتوار بخواهیدر گافت که شما گت بیشتر میتوان حامنظور وضه ب که به اصل آن ربطی نداشته باشد.

توانید. و یا در آدرس انترنیتی یک حرف زیاد و  آورده نمیآن آب بدست  ری اضافه نمائید ازگهایدروجن کدام عنصر دی

 هم بدون تأریخ نمائید، پیام تان به هدف نخواهد رسید. در موضوعات اجتماعی هم رعایت این اصل حتمی است و   یا کم

 تواند. شده نمی تأریخ آن 

انسانی است و  برای شما مقدور نیست که تمام حوادث گذشته را دوباره احیا حادثات گذشتٔه ، احیای دوبارٔه در اصل تأریخ 

، مهم و تمثیل گر همان موضوع ه احیا نمائید که به موضوع مرتبطهمانی را انتخاب و دوباربین شان  نمائید، الی اینکه از

ویسنده ن تحقیق، تجربه و طریقٔه و بیان نماید. به این صورت دانش ، شرحعینیتا به رویت فارمول بوده و بعد حادثات ر

د شان می خواه در نوشته های خود آنچه دل یزمان یبه مانند شاغل یستانیس ینویسی اهمیت بنیادی دارد. شاغلتأریخ در 

ده ش تأریخ و کدام چیز دیگری باشد ولی  تادبیاسازند. این نوع نوشته ها شاید  می خود معجون مرکبو از نوشتٔه  ،داخل

 نست.آ ن منوال مؤیدبه همیچنانچه نوشته های آتیٔه سیستانی تواند. خصوصاً که منابع آن ثقه و قابل قبول نباشد،  نمی

" یرد."سطحیگبدون آنکه منابع و محتویات آنرا در نظر برا م "افغان و افغانستانِ به حکم ذهن خود رسالهٔ " یستانیس یشاغل

 کوچک من از روی ویم که این اثرِ گینجا مجبور استم با ارد.  من عادت ندارم که از آثار خود توصیف نمایم ولی درگمی ان

 ینجا الزم میدانم.ا درشته شده که ذکر یک قسمت آنرا اگمنابع اصلی ن

( را ندیده است که اثر زائر S. Julien) "نییجول یستان"( و Samuel Beal) "ل بېلیسامو"ترجمه های  یستانیس یشاغل

ردانده اند. گلیسی برگمیالدی( را به ان ۶۰۳تولد در سال ) "گون تسانیه"مشهور به  "گشون چون"معروف چینائی 

( یاد O-Po-Kienن )یشته و کلمٔه افغان را اپوکگنامبرده سی سال در هندوستان و افغانستان شمالی، مرکزی و شرقی 

 ی( یک اقتباس غلط سر پرسSamuel Beal( )1۸۸۸) "ل بېلیسامو"ین رسالٔه خود با استفاده از متن ا نموده است. من در

دو ترجمه  برای من حین مطالعٔه هر موده ام که در مورد مردم بامیان است. ( را هم تصحیح نSir P. Sykes)کس یسا

ین" ترجمه ردیده ، بلکه در اثر پروفیسر "جولیگ" ترجمه نبیلاثر پروفیسر " دراپوکین یعنی افغان" ردید که کلمٔه "گآشکار 

من " اظهار نموده است که: جداً رفته است. او گهم" قرار گردیده است. که بعداً اساس اثر "هند باستان" از " الکزاندر کننگ

  " از نام اپوکین، افغان بوده است. "گشون چون"توانم که مقصد  فته میگقرین به یقین 

نموده ام. همانطوری که نهضت روشانی را  بیانسلطنت های لودی و سوری به رویت منابع اصلی  مورد در همچنان من

ام. بر بنیاد همین منابع در همین فصل ها چنان بصیرت ها و نظریات پیشکش  انیان شرح و بیان نمودهگورگدر مقابل 

ع ان کنونی هم از چنین منابدیده نشوند. حاکمیت هوتکی ها بر فارس یا ایر گردیده است که ممکن در بیشتر آثار بزرگ

ان ایرانی گدر حالیکه نویسند ایرانی آنرا ستوده است. دانتأریخ حتی یک  ردیده کهگو به صورت بسیار دقیق تهیه اصلی 

، یقیقح یوسف متولیداکتر  ،نامند. در مخالفت با این ها به صورت عموم غلبٔه افغان ها باالی فارس را "فتنه افاغنه" می

خ ، مؤررمحمد حسن کاک" نماید: از رسالٔه من چنین یاد آوری می "رانیافغانستان و ا"ایرانی در اثر خود بنام  دانتأریخ 

ت. فصل ف کرده اسیلأت ییو اروپا یک گفتار و با استفاده از منابع فارسیست و یکتاب خود را در دو فصل و ب، یافغان

دوم با  و فصل  زیو تمدن افغانستان تا هجوم چنگ یاسیستأریخ ن کتاب با عنوان افغان و افغانستان و مربوط به یاول ا

 ر عبدالرحمن خانیان حکومت امیل تا پاـُ مغ ۀستان را بعد از حملافغان یاسیستأریخ س دولت در یسأعنوان افغان ها و ت

ود ن کتاب خیبوده درکابل  هنتون(و)پعاصر افغانستان در دانشگاه متأریخ مورد توجه قرار داده است. مؤلف که استاد 
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اده ران در کتاب خود استفیشده است که از کلمه ان راستا حاضر نیر مؤرخان پشتون گرا ربوده و دریگوى سبقت را از سا

ه ه بق منابع و مآخذ است، کیه دقین کتاب ارایمثبت ا یژه گین ویاد کرده است. مهمترین تحت عنوان فارس آ کند، بلکه از

 (۲٥خورد." ) یبه چشم م ین شکل در کمتر کتب مؤرخان افغانیا

که  ،ردیده استگمحل بود و باش آنها ها و  صفحه وقف افغان، افغانستان، هویت افغان ۴۰رساله ام در همین اول  فصل

 ی داشته ولی شاغلی سیستانیگاز آن برای افغان ها تاز یردیده که قسمت هایگسال قبل تهیه  ۳7باز هم بر بنیاد منابع اصلی 

پندارد و به خواننده بکه آنرا "سطحی؟"  خواهد داده میاز آن خبر هم نخواهد داشت. ولی با آنهم آنقدر جسارت به خرچ 

خذ ؤله هم واقف نخواهد بود که این رسالٔه من مأاو به این مس ود کند که خودش در تمام موضوعات متخصص است؟ وانم

اب نماید که وی متخصص کت است. شاغلی سیستانی تصور می "بنام پښتون، افغان، افغانستان"( من ۲۰11) مهم اثر جدید

بصرٔه از ت بود. این یک واقعیت میراستی هم پذیرند ولی ایکاش می ان آنرا بصورت یک واقعیت گشناسی است و خوانند

تواند. این تبصره و یا نوشتٔه او  خ بر می آید که وی فرق میان کتاب اصلی و جعلی را کرده نمییاو در مورد تاج التوار

 ردیده است.گر خ" نشیر عبدالرحمن خان، در تاج التوارین، امیر آهنیماى امینام "سه جرمن ب قبالً در وبسایت افغان

یسی، لگردانندٔه آن به انگبه امیر عبدالرحمن منسوب است ولی تنظیم کننده و بر "زندگی من"بنام  در اصل این کتاب

او، سلطان محمد بود. فصل اول کتاب در مورد انکشافات داخلی افغانستان و فصل دووم آن بیشتر در مورد  یسرمنش

ه ردیده کگلیس ها جعل گیین سرحدات است. این کتاب بدون شک توسط انروابط خارجی و به صورت خاص در مورد تع

 پردازم.  ، به آن میدر مورد

ده است.  نام تاج التواریخ خوانه لیسی نخوانده است ولی ترجمٔه آنرا به فارسی، بگشاغلی سیستانی این کتاب را به زبان ان

 کار شهیر پروفیسر ای. اچ. دانتأریخ   ؟و ناشر آن کی است نمود که مترجم  د قبل از خواندن کتاب معلوم میـاو بای

Prof. A.H. Carr)) از  قبل : «ویدگیم ،چی را گویند" تأریخ "» نامه شناخته شده در غرب خود ب در کتاب کوچک و

ه همین این کتاب ب) کنید، باید معلوم نمائید که نویسنده و ناشر آن کیست. مطالعه می تأریخ اینکه شما اثری را در مورد 

ردیده است(. شاغلی سیستانی حین گاز طرف پوهنځی ادبیات پوهنتون کابل نشر  1۹7۰عنوان با ترجمٔه من در سال 

و نه از سلطان محمد  نام ناشر ، نه ازنه از مترجم، در حالیکه در آن د نداده است.خواندن کتاب، این زحمت را به خو

بخش و  یخ الهیجناب مجدت انتساب ش یش عالیبفرمافته شده که: "گدر جلد دووم همینقدر  ذکری به عمل آمده است. 

ر طبع ویزه ه الهور بیطبع اسالم هبر الهور یسلمهما هللا تعالى تاجران کتب بازار کشم ین صاحبان الهوریمحمد جالل الد

 سفارشبه  و این هم معلوم نیست که چاپ  این ترجمه را آنها  د." معلوم نیست این دو تاجر کی ها بودند؟ یآراسته گرد

این تاجران چی عالقمندی داشتند که این کتاب را به تعداد کثیر چاپ   ؟و یا به مصرف خود کسی و یا مقامی انجام داده اند

زمان  در عین را کتاب و این هم به هر کسی هویدا نخواهد بود که  شد. تا همین اواخر نیز در افغانستان یافت می نمایند که

، ساده و طرز بیان آن با سویه و قانع کننده است فارسی آن روان . ندبود کردهامبی و مشهد عرضه مدر بازار های الهور، 

بارات و افاده های خاص خودش، هم از کتاب و هم از نویسندٔه آن امیر زاشته که به عگآنقدر تأثیر  ،که باالی سیستانی

 انند. نماید که آنرا به مردم بشناس نموده و حتی به منسوبین کنونی خانواده اش توصیه می عبدالرحمن توصیف زایدالوصفی

mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com


  

 

 صفحه    10از   6 شماره  

 :ارسال مقاالت  
 info@arianafghanistan.com  و یاspineghar@gmail.com 

 نوشته اش توهین آمیز  روحیٔه  باعبارات شاغلی سیستانی  این است

 ردیده است.گشکار تبلیغات حکومت هند برتانوی خودش ، او رویت نوشتٔه خودبه این ترتیب به و 

لیسی آنرا برای چاپ به مؤسسٔه گمتن اولی ان ،سلطان محمد یازین قرار است که: منش تاج التواریخبودن  جعلیقصٔه 

حکومتی  اتشت. مقامگدر لندن سپرد. و خودش به مأوای اصلی اش در پنجاب بر( John Murry)ری ومنشراتی جان 

نجانیدند. من این جعل را گوقت مطالب خاص خود را در جلد دووم آن  ینا برتانوی در

حین تحقیقات برای شهادتنامهٔ دکترای خود در لندن کشف نمودم. این کشف زمانی یقینی 

 "کیچنرهربرت الرد "هند برتانوی ندان اعلی فوج ااپور قومهمان رردید که من گ

(Lord Herbert Kitchener)  آنرا به  1۹۰۳مشهور را پیدا نمودم که در سال

فته گفرستاده و  (Viceroy Lord George Curzon) کرزنجورج  وایسرای الرد

قسمت آخر" مطلب او از " است." گردیده درست انگلستانقسمت آخر آن در " بود که

شود.  که جلد دووم تاج التواریخ می باشد امیر عبدالرحمن می ی من"گزندجلد دووم "

ر هم  بدستم رسید گدرین مورد نوت های تأئیدی دی

که تمام آنرا در تیزس خود ضمیمه نموده ام. این 

 1۹7۹ر سال که پوهنتون تکساس آنرا د ردیدگلیسی گان به زبانتیزس اولین اثر من 

حکمروائی امیر عبدالرحمن"  دردر امریکا زیر عنوان  "جامعه و حکومت افغانستان 

اند. د لیسی نمیگان ، چوننخوانده است هم به نشر رسانید. شاغلی سیستانی این اثر را

ست امیر دو گسیاسی و دیپلوماتیکی افغانستان، از مر تأریخ نام "ه ر من بگاو اثر دی

از طرف کمپنی نشراتی  ۲۰۰۶" را نیز که در خان بدالرحمنامیر ع گمحمد تا مر

نخوانده است . مؤسسٔه برل آثار  ،در هالند به نشر رسید (Brill Publishers) برل

 یرعلیر شیرساند. درین اثر سیاست های داخلی و خارجی ام اختصاصی را به نشر می

ردیده اند. قرار است ترجمٔه  این اثر گن به تفصیل بیا ««دیورند»»و به صورت خاص توافقنامٔه خان ر عبدالرحمن یو ام

لی ر شاغگه ټولنه" در آیندٔه نزدیک به نشر سپرده شود. اید عالمه رشاد خپرندواز طرف " یمیم سلیبه همت محترم نس

قاالت  ماثر مجموعٔه رفت. این  نمی تاج التواریخ جعلیخواند، زیر تأثیر  ر را به زبان پشتو میگسیستانی این اثر دی

ن انځور یزر یشاغل نمائیبه رهباشد که  به شمول مشر نامدار، افضل خان الال می دو طرف خط دیورند نویسندگان هر

ردیده است. گنشر  ۲۰۰7دیورند، خط جدائی ملت واحد" در سال نام "ه بټولنه"  یود یاز طرف " د افغانستان د کلتور

 اثریست بی داده شده است. این اثر به پشتو و درین موضوع، هفت مقالٔه من در مورد خط دیورند نیز جاو درین اثر نود 

نهم در آ ردید.گ خواند باز هم شکار حکومت هند برتانوی نمی ر شاغلی سیستانی این اثر را هم میگبدیل، مهم و انتقادی. ا

 قومندان اعلی فوج  هند برتانوی الرد کیچنر

 کرزنجورج  وایسرای الرد 

mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com


  

 

 صفحه    10از   7 شماره  

 :ارسال مقاالت  
 info@arianafghanistan.com  و یاspineghar@gmail.com 

خواهد بود  چنان یک موضوعی که برای افغانان اهمیت حیاتی دارد. طوری که از نوشته هایش بر می آید به همین علت

ید. سشان با پاکستان به پایان خواهد ر ر حکومت و مردم افغان این خط را به رسمیت بشناسند، مشکالتگکه به نظر او ا

داند، نقشه های پاکستان را در مورد افغانستان درک  ست مییوجود آنکه خود را نشنل، باواضح است که او با این نظرش

 نیست. کری خود هم ملتفتتناقض فتواند . او به این  کرده نمی

ه زیان پاکستان و ببه نفع بعداً  هم به نفع هند برتانوی وهم ، خان تألیف امیر عبدالرحمن جعلفته خواهد شد که گدر اخیر 

 جامن: "دیپلوماسی خوب کار یک فرقه را انماید که را در ذهن تداعی می "ستالین"این بیان  افغانستان تمام شده است و

 د."دهمی

و فکر ا نویسد. یرد. و بسیار هم میگ سیستانی این است که ثقه بودن منابع نوشته های خود را مد نظر نمیر گخاصٔه دی

  میکنم:  کشپیشمورد  ینا در یا رساند. نشانه درجات بلند علمی می کند که زیاد نوشتن کس را به می

پوهاند هاله و پوهاند داکتر  فته بود که "... ازگی در مجلٔه دعوت ا ش بیست و پنج سال قبل ضمن نوشتهکم و بیوی ))

ر و به زندان پلچرخى سپرده ید که هر دو هنگام خروج از کشور دستگید پرسیحسن کاکر، استادان پوهنتون کابل، با

ن یهم سازمان عفو بیپ یدند. و اگر فشار نامه هایکه ند نبود ره چه هاین و هتک حرمت وغیاز شکنجه و توه و شدند

بود،  یربط نم یذ یارگان ها و غیره ؟(خودش ) بشمول انقالبیو اعضاى شوراى  یمهوراست جیدرس رآ، به یالملل

 ((وردند."آبه روزگار شان مى  یداند که چه شریخدا م

رامی از من خواست تا در مورد اصالح این اشتباه که مرا "هنگام خروج از کشور" نه بلکه گدر همان وقت یک دوست 

شاغلی  و نیست. یگفتم که خیر است این کدام موضوع بزرگیک چیزی بنویسم. ولی من  یر کردندگبعداً در کابل دست

کبار ذشته  یگسیستانی این لغذشش را تصحیح خواهد نمود ولی وی هنوز هم به همان فکر است وهمین نوشتٔه خود را سال 

 رش به نشر رسانید. گجرمن یکجا با نوشته های دی ر در وبسایت افغانگدی

فراموش کرده است و آنرا به همان شکل دوباره یاد نموده است، آیا  جناب سیستانی چطور شاغلی سیستانی این موضوع را 

را بدون آنکه التفاتی به متن آن نماید، به همین  نوشته هایش موضوعات همهٔ ، نوان شش متره در پیش روی نام خودبا ع

شاید خواسته نشان بدهد که کاکړ بدون   او میکند؟  همچسپاند و ادعای مؤرخ بودن  جا می نیا منوال از آنجا قطع و در

ری نخوانده ام که من با پوهاند هاله گی دیمن در جا رفتند و زندانی ساختند. گنمود، مقامات او را  اجازه وطن را ترک می

رئیسٔه  تأسیستانی در رژیم پرچم  عضو هی ولی چون شاغلی . باشمیر و زندانی شده گیکجا "هنگام خروج از کشور" دست

 رژیم مقامات  سائر. مقامات پرچمی هم مثل دریافت نموده استاز منبع رسمی  را شورای انقالبی بود، این خبر جعلی

نمودند.  درین حالت این وظیفٔه  ان های خود تهیه میگخاص خود برای ار رها را پیش از پیش از نظستی، خبریهای کمون

ار وی تا به حال این ک متأسفانه که میساخت،خود را  متیقن  دانتأریخ خود را مطمئن ساخته و به حیث  ود کهسیستانی ب

 را نکرده است.

 رفتار نمودند. مرا ازگیری پوهاند هاله در شهرکابل گحقیقت این است که خادیست ها مرا حدود یک و نیم ماه بعد از دست

به مخالفت رژیم و تهاجم شوروی در داخل و به صورت خاص در  رگاستادان دیسببی زندانی نمودند که به همراهی 

 ،سیستانی در شورای انقالبی مصروف پیاله جنگاندن بود زمانیکهولی در که کار آسانی نبود  ،نمودم پوهنتون فعالیت می

ی نیز رگپوهنتون اتحادیه های دیدر . بستیم  به آن کمر بوده،  عمومیتنظیم یک اتحادیٔه  مصرف ،و محصلینما استادان 

یک اندازه در مورد تمام آنها نوشته ام. سران  "شوروی - افغان گجن"به ضد رژیم فعالیت داشتند که در اثر تازٔه خود 

، داکتر محمد طاهر یپژواک، پوهنوال داکتر محمد عثمان روستار تره ک یمسئول اتحادیٔه ما روانشاد پوهاند فضل رب
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رم ردیم. محتگرا خبر نمی خود رگونیت، یکی دیای جدید، به خاطر مص. در جلب اعضهللا و من بودیم، داکتر عبدیهاشم

وشت، ن ردید. وی با قبول خطر اوراق تبلیغی اتحادیه را که داکتر روستار میگان به دعوت من عضو اتحادیه یداکتر هاشم

ما  و ردیده بودگع تعداد اعضای اتحادیٔه ما زیاد رساند. در مجمو رد معتمد به بعضی سفارت خانه ها میگتوسط کدام شا

و به صوب شهر خواهیم رفت. ولی قبل نموده ی را در پوهنتون آغاز ار مظاهره گدوازده روز دی ،فیصله نمودیم که تا ده

نتون از هیر نمودند. با زندانی شدن ما یک تعداد استادان و محصلین پوگاز آن، داکتر روستار، شکرهللا کهگداى و مرا دست

ت رفتاری ما به علت بیاناگ و در امان بمانند. خاد از اتحادیٔه ما خبر نداشت دستګیر شدن مدند تا از خطر احتمالیآوطن بر

خار  ،به درجٔه پوهاندی ارتقا نموده بودم 1۹۸1سال در  اینکه رژیم و مهاجمین بود و من به دلیلو فعالیت های ما به ضد 

با وجودی که خاد به اعضای پرچمی شورای علمی پوهنتون هدایت داده بود و حتی یک پوهاند غیر  زیرا دمشچشمشان 

-م افغاندوو گنام جنه اثر پوهاندی من ب .ولی من مؤفق ګردیدم که من باید ترفیع نکنم حزبی را نیز مجبور ساخته بودند

ق  آرشیف بود و اعضای پرچمی شورای علمی در کننده بود ولی چون مستند بر بنیاد اورا تحریکلیس نیز برای خاد گان

 ،یدیلرحمن سعزای، روانشاد عزمن آنقدر جدی شد که رئیس پوهنتونموضوع ترفیع  اقلیت قرار داشتند، این اثر پذیرفته شد.

ورد فت در مگخدا" در بندی خانٔه صدارت برایم بینام "امین ه رفت. مستنطقی بگریاست شورای عالی را خودش در دست 

 شان جواب دادیم که این کار شما است. ال شد و ما برایؤیع استادی تو از ما سترف

ترجمٔه پشتوی آن با زحمات محترم افضل  در پشاور به دری و 1۹۸۹در سال  یم محاذ اسالمیاین اثر من  از طرف تنظ

 ردید.گټکور بعداً نشر 

 از ما " باید پرسید" را صادر . او حکمِ است آورهت هم بر گنوشتٔه سیستانی در مورد پوهاند هاله و من از یک جهت دی

و  چی رسد از یک عالم و استاد کند. یک آمر پولیس، حتی از یک متهم به عمل جرمی نمیمیکند. و این حکمی است که 

و  تمعاشر تا یک کورس آداب مفاد شاغلی سیستانی خواهد بوده به کتوانم  فته میگدرین مورد همینقدر   آنهم پوهاند ها؟

 .بخواند  اقالً  را آداب سلوک

 

 پایان قسمت اول بخش دووم

 

 ادداشت های

 

  درمنی و ض آن  بطور کوتاه  ردیده اند.تکرارگشده که برای بار اول در متن ذکر یاد آوری درینجا  وقتیمنابع این نوشته 

  ردیده اند.گمتن یاد آوری 

، ی، د افغانستان د علومو اکادمناشر، یفیاردو ، فرهاد ظر ازترجمه ،  امان هللا خان یغاززوال ، یز هندیعز (1

 ٤٤۰ صفحه، ۲۰۰۲، /1۳۸1ور، شاپ

 ٥٦۰، ٥٥۸، صفحات، ۲۰۰۰ورسل. یونی، ناشر ، دووم افغانستان ، چاپ آتش در، تیوارتس یلیه تییر (۲

،  هی، و برتانی، جرمن یشورواتحاد  روابط با، امور خارجٔه  افغانستان تا نیمٔه قرن بیستم ک ادمک، یلودو (۳

 ٤۹، 1۹7٤زونا، توسان، یارپوهنتون 

شر و د، محل نیچی)سحر(، ناشر انتشارات م یعتیظ هللا شریض محمد هزاره، تذکر االنقالب، مدون داکتر حفیف (٤

ا نقل آنرا  از کدام منبع به ید که نسخه اصلى و ی. دکتر سحر نمى گو٦1، ص ۲۰1۳/ 1۳۹۳چاپ نامعلوم، 

ابى ین اثر به ارزیست. در هر حال ایآن در کجا است. محل نشر آن هم واضح ن ینسخه اصل دست آورده و

، همتشکرم کن شپون یمحترم سعد الد از نویسنده،ست. یجاى آن ن جا، نیمفصل ضرورت دارد، که متاسفانه ا

 .فرستاده است و آنهم در وقت بسیار خوباثر را  این
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ترجمٔه تذکر االنقالب اثر  این، ۹۲، ، 1۹۹۹ن، تنر، پرنسیمارکوس وا ،ناشر،  همحاصر در، کابل یزنیک چیم (٥

 تبصره های خود ویا ییاجاى ج. و ترجمه نموده یزیرگان به یروس آنرا از یزنیک چیم که، استض محمد یف

 ، بیان فشردٔه مفاهیم آنست، بلکه بودهه جمله نبترجمه جمله  این. را هم در آن اضافه نموده است یروسمترجم 

 .استطالب العلم و امانتکار مترجم  یک یزنیک چیم ولی

 ۹۰، ۸۹، مذکور (، اثر1۹7٤ادمک، ) (٦

، 1۹۹۹ن مسلمان افغان، چاپ دوم، یسازمان مهاجر ناشر، ت در افغانستان،ی، جنبش مشروطیبیحب یعبدالح (7

17۳ 

 17، اثر مذکور ض محمد، یف (۸

 ۲٤٥، اثر مذکور ، یز هندیعز (۹

 ۸٥، اثر مذکور ادمک،  (1۰

 ۳۸۲،اثر مذکور ورټ، یسټ (11

 ۳۲، 1۳۹1/۲۰1۲، کابل،ید فضل اکبر، چاپ شخصیشت من، به اهتمام سذ ن مجروح، سرگید شمس الدیس (1۲

 ۸17، 1۳٤٦/1۹٦7، کابل،  یدولتمطبعٔه ، تأریخ ر یر غالم محمد غبار، افغانستان در مسیم (1۳

افغانستان ،  در یاجتماعضدیت ها در مقابل تحوالت قول(، نقل د )ی، د سنځل نویجهان یعبد البار (1٤

  1٤۹-1٤۸ صفحات، 1۹1۹-1۹۲۹

 یفارس ردان بهگبر،1۹۲۹- 1۹1۹در افغانستان  یو تحوالت اجتماع ید، واکنش هاى مذهبیقول سنځل نونقل  (1٥

  متشکرم که نسخٔه چاپی این صفحه را فرستاده است. یم مجددیمحترم نع از. یم مجددیمحمد نع

ا، یفورنی، کالی.چاپ شخص1۹۲۹-1۹1۹حضرت امان هللا خان یر اعل، افغانستان در عصیمجدد یفضل غن (1٦

خودرا برایم اهدا نموده اثر  که نسخه ئی از،  یمجدد یمحترم فضل غن ازله سپاس یبدینوس .۲٥٥، ص1۹۹7

 است

 ٤۲، ص 1۳7۸/1۹۹۹فضل، پشاور،  ی، کتابفروشیب هللا کلکانیق ناگفته در باره حبید رسول، حقایس (17

 ۲۹، ۲۰11ارک یوی، ن رداکسفوپوهنتون ، 1۹۸۹-1۹7۹افغانستان ،  درا هروس ،یکانسگفت، ایبرنوردک  (1۸

 ۲۹، ۲۰۰٤ا، یفورنیمزدا، کل ناشر،پارس ، راث یمفراى،  ردرچ (1۹

، یټولنه، جرمن یود یافغانستان ، د افغانستان د کلتور ستارٔه آزادی،  یغاز ، امان هللا خانانهگان جداگنویسند (۲۰

۲۰۰٥ ،1٦۰-1٦1 

، تیوارتسقول ، نقل ۳۰7 صفحه، 1۹٥٤، ۲7ومنست ، جون یکال هیراداز روی ،  یویراى د نوشته های  (۲1

٥11،٥1۲ 

لئ یسر ډاکټر محمد اکبر ستای، پروف یفرانسوپشتو کننده از،  یافغانرنسانس دورٔه ،  یاماندورٔه احسان هللا،  (۲۲

 ۲٤، مخ مذکوراثر ، انه گان جداگنویسند،  یغاز امان هللا خان ،، ماخذگورد

 ٤71صفحه، دهم ، مادهٔ هفتم ، کتاب1۹۸۸و ، گکایشپوهنتون ن، یرگد یېوترجمه د، تأریخ رودوت، یه (۲۳

  1٥7، ۲۰11ل ، ییپوهنتون ،  تأریخ  آیندهٔ جان لوکاس،  (۲٤

شاه ، از احمدیمرز یو چاپ ها یاسیرامون روابط سیپ یران، پژوهشی، افغانستان و ایقیحق یوسف متولیداکتر  (۲٥

 7۳۰، ص 1۳۸۳، مشهد، یتا احمد شاه قاجار، نشر کرده استان قدس رضو یدران

 

 ادامه دارد

 زیر مراجعه فرمائید های به ل نک بخش نخست وششم و پنجم   م، چارسووم ،دوم اول، های لطفاً برای مطالعٔه قسمت

1. http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Kakar_H/hassan_k_andarbab_ne

weshtahay_zamani_sistani_۰1.pdf 

 

۲. http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Kakar_H/hassan_k_andarbab_ne
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weshtahay_zamani_sistani_۰۳.pdf 
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٤. http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Kakar_H/hassan_k_andarbab_ne

weshtahay_zamani_sistani_۰٤.pdf 
 

٥. http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Kakar_H/hassan_k_andarbab_ne

weshtahay_zamani_sistani_۰٥.pdf 

 

٦. http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Kakar_H/hassan_k_andarbab_ne

weshtahay_zamani_sistani_۰٦.pdf 
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