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 بخش دووم

 در مورد نوشته های شاغلی سیستانی

 وومدقسمت 

د که نوشته هایش بر بنیاد واقعیت ها و شواه است تأریخدانوظیفه  یک این هم  اما خوانده میشود. تأریخدانشاغلی سیستانی 

در  ۲۰۱۴ام دسمبر سال  ۱3ایکاش نوشته های او همینطور میبود. به این نوشته اش که  بتأریخ  که ،ه استوار باشدقث

( ۱٩۱٩-۱٨۰٩ب هللا خان )یر حبیاز زمان شاه شجاع تا ام افغانستانجرمن نشر شده است، دقت فرمائید" ... -وبسایت افغان

ک داشته یپلوماتیگر روابط دیچ کشور دیانست با هتویس نمیخود مستقل نبوده است، و بدون اجازه انگل یاست خارجیدر س

 س بوده است."یانگل یاسیر نفوذ سیه و زیک کشور تحت الحمایگر افغانستان یباشد. به کالم د

 ردیده است:گدرین دو  جمله مرتکب سه غلطی  یستانیس یاغلش

تا امارت  درینجا ". است "۱٩۱٩ب هللا خان ...یر حبی" ... تا امیک اشتباهش 

در حالیکه منظور نویسنده . ۱٩۱٩نه  میشود ۱٩۰۱  "ب هللا خانیر حبیام

 .شودمی ۱٩۱٩ که، است ب هللایر حبیامارت ام "ریتا اخحتماً "

. شاه محمود پادشاه شده بود  نه شاه شجاع ۱٨۰٩غلطی دووم اینکه در سال 

-اول افغان گجن ۱٨3٩ سال درو بار دوم  ۱٨۰3شاه شجاع بار اول در 

  به قدرت رسانیده شد.۱٨۴۲- ۱٨3٩لیسگان

او از  به فکر ر است کهگشاغلی سیستانی این یکی دی گغلطی بسیار بزر

ر ک کشوی افغانستان" ... یعنی در مدت بیشتر از یک قرن ۱٩۱٩تا به  ۱٨۰٩

 "  افغانستان میتراشد، این نوعنتأریخداخود را " . برای کسی کهس بوده است."یانگل یاسیر نفوذ سیه و زیتحت الحما

 ال میبرد.تمام فهم او را زیر سؤ ها غلطی

دووم  گتا به جن گهند برتانوی، از احمد شاه بزر-افغان اول گدر اثنای جن یحقیقت این است که به استثنای  مدت کوتاه

تنها امور خارجی افغانستان  ۱٩۱٩و از آن به بعد تا  هند برتانوی، افغانستان یک مملکتی با استقالل کامل بوده است.-افغان

 در همین دوره هم افغانستان مستعمره  کسی نبود. که از طرف هند برتانوی انجام میپذیرفت

 شرح کوتاهی در مورد این موضوع الزم دیده میشود.

ا افغان ب گتباه شدن عساکرش در جن ئی هند نه اینقدر ساده بود و نه هم به این اندازه سرتنبه که بعد از یبرتانوحکومت 

در  ریگدی برای تداوم نفوذش کدام مکانیزم و وسایلنیز  و شته باشده داگها باز هم بخواهد این مملکت را زیر نفوذ خود ن

ردد، برایش الزم است به این ارتباط حد اقل یک گافغانستان  "تأریخدان"ر شاغلی سیستانی میخواهد گدست نداشت. ا

 بخواند.هم کورس تاریخ را 

زمام داری باراول همانطوری که در دوره  کوتاه  ،دوست محمد و آن اینکه امیروع ضصل مواردیم سر گبر می هر حال به

ر حتی د دوومش  نیز مستقل بود.امیری طوالنی بیست و یک سال   ه  در دور، زمامدار یک افغانستان مستقل بود،  خود

  درانی شجاع شاه
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  ،هگفوجی را به قومندانی پسر خود سردار محمد اکرم به هند فرستاد تا به مصلحت زمامدار سک ها  نجیت سن ۱٨۴٨سال 

وست جرات به وقوع پیگدر  گه وعده  تسلیمی پشاور را به امیر داده بود. جنگ. در مقابل رنجیت سندگبا برتانوی ها بجن

 .ند( پشاور را هم تصرف نمود۱٨۴٩) و در سال بعد هو برتانوی ها این فوج مشترک را شکست داد

با هند برتانوی به امضأ رسید.   ۱٨۵۷ر در سال گدییکی و  ۱٨۵۵در دوره  امیر دوست محمد، یک معاهده در سال 

ر را دوست خود و دشمن جانب گو جانب، دوست جانب دیبه امضأ رسید. هرد هردوی این معاهدات از جانب دو طرفِ 

به  (تبار لیسگنه ان)شمرد. به رویت معاهده  دووم افغانستان پذیرفت که یک تبعه  مسلمان هند برتانوی ر را دشمن خود گدی

یت ل بوعش در مورد فعاتاستخبارات بود که برای حکومت مدر اصل ردد. وظیغه  این شخص گحیث وکیل در کابل مستقر 

ردیدند که باالخره با کشتار گی روبرو گروس ها خبر هائی را مخابره نماید. درین زمان برتانوی ها در هند با قیام بزر

 رفتند.گدست خود . از همین زمان به بعد بود که برتانوی ها زمام امور هند را در ردیدگیک ملیون قیام کننده سرکوب 

 دوست محمد پادشاه کابل و جوان ترین پسرش

( ګرفته شده است. راتری در (Lieutenant James Rattray "افغانستان" اثر بریدمن جیمز راتری ۲ت شماره یګراف از پلاین لیتو 

در جنګ اول افغان اشتراک نمود. در نتیجه  این درګیری دوست محمد  به حیث امیر مخلوع  ۱٨۴۲تا  ۱٨3٩فوج بنګال بود و از سال 

در این اثنا  امیر در راه تبعیدش به کلکته   اتری اجازه داده شد تا با امیر مصاحبه ئی داشته باشد.به ر ۱٨۴۱شناخته شد . در جنوری سال 

 اسیر دولتی در پشاور بود

راتری  از شنیدن صدای غور، برخورد آزاد، ذکاوت و اعتماد به نفس امیر و دیدن همراهانش با چهرا های خوش تراش، خوش قیافه با 

سر تراشیده " برخالف اطفال کومه ګلګون کابل" پسر امیر از جوان در هیئت با فرو رفت. پسر خوردسال  قامت های بلند در حیرت

ترین زنش بود. راتری نوشت که چون دوست محمد  زمامدار عادل، رحیم و متوجه امور حکومتی اش بوده است به نظر مردم پشاور از 

صورت ګرفته است. تزئینات این آپارتمان از  صالون اسبق  مالقات های  امیر در  ( با او غیر عادالنه ترین رفتار ها طرف ما )انګلیس

 کاپی ګردیده بود. ]کابل[باال حصارغزنی
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کندهار و هرات ان گسرکردحکومت هند برتانوی در متحد نمودن دوباره  افغانستان با امیر دوست محمد معاونت هم نمود. 

 داشتند.ردیده و زیر تأثیر حکومت فارس قرار گسر کش  متمادیسالهای  ،بودند اوبرادر زاده های  با وجودیکه، هردو

دوباره به حکومت  ،گبدون جن خودش، پول و سالح مجانی حکومت برتانوی  و با تدبیر عالی به کمکِ آنها را امیر

در  ۱٨۶3و یک سال زمامداری در سال  تبعد از بیسمیر کبیر ا با لقب ی متحد ساخته و در پایان مؤفقیت خود زمرک

 هرات چشم از جهان بست.

کدام  یل لغمانیو محمد شاه بابکرخ یرگن هللا لویر دوست محمد به استثنای نائب امیدر زمان دور دووم زمامداری ام

با اداره  ردانیده شد. امیر دوست محمدگیاغی هم با قوت نظامی آرام  ابِ گری از بین برده نشده است. تگخص مهم دیش

عدالت امیر دوست  رازگم:" فته میشد کهگبرایش  ،ر کسی ظلم و تعدی مینمودگردید. اگنام نیک یاد می مردمی اش به

، به شکایت عارض به شت  مینمودگکابل ش در کوچه های اامیر سوار بر اسپ با همراهی منشی  محمد خبر نداری؟"

و در موردش به منشی هدایت میداد. امیر کبیر با خلیفه معاویه مؤسس خاندان امویه مقایسه شده میتواند  وش میدادگدقت 

در بین رچه منسوب به خاندان قریش بود ولی از والیت شام خود را به مقام خالفت رسانید. دوست محمد محمدزی گکه 

است توانست با عقل و فر و. ازلباشان سپاه منصور بودکه مادرش از قخود کوچکترین آنها بود  بیست و سه برادر ناسکه  

 اول در مقابل زمامداران سدوزی و باز در مقابل برادران مهترش، خود را به حیث امیر به ،خاص بعد از مبارزه  طوالنی

 زمامداری افغانستان رساند. مقام

ی گدر هم شکسته خدمات بس بزر افغانستانِ با عواید ناچیز حکومت و بدون تشدد، با اداره  خوب  وبا متحد  نمودن ر یام

رفته اند. حاال گو شرایط همان وقت را هم مد نظر ن دانی نکرده انداینهمه خدماتش قدر زولی افغان ها ا انجام داده است.

 ،س " پنداشته و خود او )امیر کبیریلگه انیآنوقت را مملکت" تحت الحماافغانستان ، تأریخدانشاغلی سیستانی به نام 

 لیس میداند.گاسمشرا بزبان بیاورد زیر نفوذ ان حتی دوست محمد( را بدون آنکه

ه آن ب هند برتانوی بمقصد تصرف افغانستان به قومندانی  جنرال رابرتسچرا ر حکم شاغلی سیستانی درست میبود پس گا

ک یتان افغانس" ...  ،لیسگان-دووم افغان گ.؟ حقیقف این است که بر خالف حکم شاغلی سیستانی تا به جنتهاجم مینمود

انستان را افغ امیر شیرعلی زمامداری نبود که سیاست خارجی هم و س" نبود.یلگان یاسیر نفوذ سیه و زیکشور تحت الحما

 ۱٨۷٩ګندمک، ماه می سال 

  از راست به چپ:

 (Major Cavagnariتورن کوه نیاری ) (Mr.Jenkyns )افسر انګلیس مستر جنکنز

 مستوفی امیر محمد یعقوب )در وسط( جنرال داوود شاه و حبیب هللا
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وفات ه ب ، اشغال کابل و گجن ،هنتیجکه  را در کابل بپذیرد.  لیسی االصلگنماینده  سیاسی انو یک وده ذار نمگبه آنها وا

نماینده   (Cavagnari )کوه نیاريانجامید. ولی در کابل امیر در مزار 

سیاسی هند برتانوی با مأمورینش طی یک قیام ملی کشته شده و کابل 

تحت قیادت بعداً قشون آنها در اثر زور افغان ها  .ردیدگدوباره اشغال 

مقامات هند  غازی محمد ایوب در میوند کندهار بکلی شکست خورد.

ی در کابل بعد از تهاجم دووم خود در سدد آن برآمدند که افغان ها برتانو

به دلخواه آنان کدام افغان را در شمال افغانستان بنام امیر بپذیرند.و 

خودشان از افغانستان عقب بکشند و آنها در این هم کوتاه آمدند. حتى 

سردار عبدالرحمن هم، که بعد از یازده سال مهاجرت از سمرقند به 

ردن نمی نهاد. در خان آباد گایط انها رشته بود در اول به شگانستان برافغ

 را لیس ها از آنها زمامداری زمان نیکه  خودگاز طریق قاصدان افغان ان

برتانوی ها کندهار را جدا از افغانستان تحت  در افغانستان مطالبه داشت.

سردار محمد ایوب را سد راه خود میدید، شرایط برتانوی ها رفته بودند ولی سردار عبدالرحمن که فاتح میوند، گنفوذ خود 

، در راه مواصلت به کابل به روز بیستم جوالی  برتانوی ها به موافقه   متعاقباً  ذشت.گرا پذیرفت، و از ادعای اولی خود 

بعد ازآن ردیده برتانوی ها دو روز گاز طرف حدود سی هزار افغان به حیث امیر انتخاب  چاریکاردر  ۱٨٨۰سال 

 Lepel) ) رفنگ هنری ( زمامداری او را به صورت رسمی قبول نموده و نماینده  سیاسی هند برتانوی ، لپل۲۲)جوالی

Henry griffin رسمی و  ،، شرایط موافقهمالقات رسمی نموده با امیر عبدالرحمن برای دو روز سرای خوجهدر عقب

ها تن عبدالرحمن در آنجا به زمامداری اش آغاز نمود. تمام این انکشافاتردیده، برتانوی ها کابل را ترک و امیر گنهائی 

 ،افغانستان“ در سه صد صفحه به نام: ۱٩۷۱ردیده است، که در سال گبه تفصیل بیان من  (M. Phil)تیزس ام. فل  در

 .تشار یافتنا ."۱٨٩۶ – ۱٨٨۰شافات سیاسی داخلی کمطالعه  ان

خالصه، افغانستان در زمان زمامداری امیر عبدالرحمن هم مستعمره  کدام کشور نبود. تنها ارتباطات  خارجه  کشور 

خبارات شت که وظیفه اش استگدر کابل تنها یک تبعه  مسلمان هند بنام ایجنت مقیم ردید.گمنحصر ده حکومت هند برتانوی 

در زمان امیر دوست محمد داشت. امیر باالی او قیودات هم وضع  بود و  در دربارش همان حیثیت را داشت که وکیل

به عوض تواضع و متانت در روابطش به حیث یک نماینده ، حتی نزد خود انګلیس ها در بی احتیاطی و غرور ی .  کوه نیار1۸۷۹

اوضاع در کابل متشنج شد و باالخره عساکری که از طرف امیر برایشان معاش پرداخته نشده بود شورش و  بی جا شهرت داشت.

به قتل رسانیدند. با وجود امضای معاهده، جنګ   1۸۷۹به اقامتګاه  یورش برده، کوه نیاری را با تمام اعضای معیتش در سپتمبر 

از آنطرف کوه ها دوباره خواسته شد تا به افغان ها به حملهٔ انتقام جویانه بپردازند. ادامه پیدا کرده، عساکر تازه دم برای اشغال کابل 

 یعقوب خان از امارت دست کشیده و به کمپ انګلیس ها پناه برد که متعاقباً در ماه دسمبر به هند فرستاده شد.
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و پوسته اش را هم ، پوسته رسانان نموده بود. او برای امیر راپور تهیه میکرد 

امیر میرسانیدند و در دربار برایش جای محقری داده بود که حتی وقتی 

به  ۱٨٩3او را در سال ( Mortimer Durand)دیورند  ]مارتیمر[مارتیمور

  برد متبوعش شکایت، به حکومت در دربار دید این حالت

ی  گر عبدالرحمن در امور داخلی خود استقاللیت داشت وافغان ها هم در زندیام

عادی شان نفوذ خارجی را احساس نمی نمودند. قوای خارجی در افغانستان 

مستقر نبود. حکومت به اساس  قوانین خود اداره میشد. فوج افغات نیز محدود 

نبود، در اواخر زمامداری امیر حدود یک لک فوج منظم دایمی تنظیم و مسلح 

یر علی آنرا اساس نهاده ردیده بود. در عصر امیر ماشین خانه  کابل که امیر شگ

 ردید. استقاللیت داخلی امیرگاقسام توپ در آن تولید می ل بود کهابود به اندازه  فع

  عبدالرحمن در امور داخلی از دو نشانه  ذیل خوب فهمیده شده میتواند.

به هند رفت در آنجا وایسرای از او  ۱٨٨۵امیر که بنا به دعوت رسمی در سال 

داخلی افغانستان هم مشوره های او را بپذیرد.امیر برایش خواست که در امور 

خلی مشوره های شما را رعیت من در امور دا :فتگرک و راست 

من مشوره  شما راصرف  ،من این کار را کرده نمیتوانم، نمی پذیرند

 در امور خارجی پذیرفته میتوانم.

امیر  در امور داخلی در مورد سید محمود ر استقاللیت گمثال دی

طرفداری از   موقف گپاچای کنر است که نامبرده در وقت جن

برتانوی ها را به ضد غازیان اتخاذ نموده بود. این شخص  در جالل 

اباد ضمن دیداری با نماینده  سیاسی هند برتانوی لپل هنری 

به او مشوره داده بود که افغانستان  (Lepel henry griffin)رفنگ

ر گردد، طوری که یکی از دیگباید به قسمت های کوچک تقسیم 

او این مشوره را  لیس ها باشند.گمجزا ولی تمام آنها زیر دست ان

" ... تا محمد جان خان و طرفدارانش  کامالً : هم داده بود که

ته باالیش نداش شکستانده نشوند، و حکومت برتانوی تفوق کامل

مشوره های او باالی ل.  "یرد.گباشد، فیصله  آخری با او صورت ن

ه : " ک نمود ریگزاشت که برایش تضمین دیگرفن چنان اثر گه. 

رفته است، مطمئن باشد که حکومت گبرتانیه را  چون او طرف... 

 " ولی پالن داده و به او هیچ آسیبی نخواهد رسید.ی خود پا بند بوده و هر چی پیش آید آنرا انجام  ها وعده ها لفظبه تمام 

ردید، زیرا او با سید محمود که از طرفداران خانواده  گبی اثر عبدالرحمن  در وقت امیر (Lepel griffin)رفن گهای لپل 

ثل ا مو خواست برای سالمش به کابل بیاید.. او از جانش هراس داشت که مبادارفت و از گامیر شیر علی نیز بود سخت 

ر توسط امیر  از بین برده نشود، لذا از حکومت هند برتانوی خواست تا سفارشش را به امیر گبعضی سران و متنفذین دی

 نماینده  سیاسی هند برتانوی لپل هنری گرفن
(Lepel henry griffin) 

  مار تیمور دیورند
 (Mortimer Durand) 

  مدفون دررجاده  دیورند، الهو
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نوشت: " تمام خدماتی  (Lepel griffin) رفنگلپل  به  هاآن از ردید که در یکیگبکنند. درین مورد چندین مکتوب تبادله 

." او این را هم اضافه نمود که:"  تا کنون هر چی در را که من برایتان کردم برای این نبود که درآخرت به دردم بخورد

توانم بود، به حکومت خدمت نمودم و از مردم نام بدی کما ئی نمودم پس تا وقتی به کابل نخواهم رفت که از حکومت 

 "کرده باشم.نل برتانیه اطمینان حاص

همان ، مطمئن استسراى یوانوشت که: " ... ر یام به ۱٨٨۲سال  یجنور ۱۲ر، دیبرتانورخارجه  حکومت هند یوز

ناهان گقصور د محمود[ یداحمد ]سیسخواهد کرد از وادار  شما را، شما با آن شهرت داریدجاللتمآب احساس عدالتی که 

که وی برای مقابله با سردار ایوب عازم کندهار  ر پشت نموده بودیفوج امزمانی به د احمد یس یرید. پسر اوگنپسرش را 

ناه پسرش او را گد محمود[ با قلب پاک احترامش را بنماید، به یر او ]سگ. در جوابش امیر نوشت که:" ا ردیده بودگ

تر در موردش چیزی و را خواهم راند." حکومت هند اضافه ار اعمالش خالف اقوالش باشد گمجازات نخواهم کرد. و ا

امر نمود که حکمش را عملی نماید. در نتیجه سید محمود در نوومبر  ید ر چرخینکرد و امیر به سپه ساالر خود، غالم ح

ردید که تا به آخر گزین گ. او اول به مټائی و بعداً به حسن ابدال  هند پناه  ، پشد کنر رانده شداش مقراز  ۱٨٨۲سال 

 ی مینمود. و در زمان امر حبیب هللا به کنر عودت نمود.گجا به معاش حکومت هند برتانوی زندانی امیر ، در همانگزند

 برعالوه  پنجدهروس ها ۱٨٩۲رفت و در حالیکه در  سال  گچترال را  ۱٨٩۶زمانی که حکومت هند برتانوی در سال 

و ضمن فرامینی ملت را چنین مخاطب  بدخشان را متصرف شده بودند، امیر برای افغانستان احساس خطر نمود از عالقه  

هم این کار را بکنند. ولی  سیومای مردم، آنهای که باالی افغانستان دو بار تجاوز نموده اند، میخواهند بار  :"قرار داد که

 " به این صورتمثلی که درین مورد خود را ناخبر انداخته است.حکومت هند خود را درین مورد به نافهمی زده است. 

خود را زمامدار  ،امیر در اواخر زمامداری اش که دارای حکومت مستحکم و فوج نیرومند بود ، در مکاتبات رسمی

  افغانستان مستقل و مضافاتش نشان میداد.

ادی عشاغلۍ سیستانی برای  بی بنیاد احکام کته و صدورگپ های 

اشد. ب استوار آنهم بدون آنکه حکم اش بر  بر مبنای واقعیتاست. 

-در افغان ۲۰۱۵توجه نمائید به این بیانش که در ماه جون سال 

ران ینها ] شاهان و امیاز ا یکیمن آنالین نموده است:" ... هر جر

افغانستان، از زمان احمد شاه بابا تا ظاهرشاه[ ده ها، صدها لشکر 

 خود داشتند، که در سرتاسر قلمرو مستقر بودند."ر فرمان یز

ر به این بیان دقت نماید ، برایش عجیب جلوه خواهد داد گکسی ا

است که این بیانات را ایراد نموده؟ بر  تأریخدانکه این چی نوع 

عالوه  اینکه مبهم و مبالغه آمیز است، بر واقعیت بنا نیافته است. 

رین مدت طوالنی دارای قشون از آن بر می آید که افغانستان د

، ر عبدالرحمنیی بوده است. واقعیت این است که قبل از  امگبزر

زمامداران آنقدر عایدات نداشتند که دارای قشون عظیم بوده باشند. 

تر و دیوان و ادف بر عاله از عواید کافی، قشون عظیم به عمارات،

ه ضرورت دارد.در شرایطی که بعضی اقوام ب دیوان بیگی ها
 خان امیر شیرعلي
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میداد نا چیز بود و آنهم از راه ملکانشان به مالیات  جمع بست  ،ری که به نامگی دیانمی پرداخت و آنه حکومت مالیات

ا ر،سیستم سه کوت رگحکومت میرسید. این امیر عبدالرحمن بود که به استثنای درانی ها باالی زمین های زارع اقوام دی

 و رفتگرایج ساخت. که به اساس آن یک سیوم حاصالت به حکومت تخصیص داده شد.درین ارتباط قیام های صورت 

ر یبر آن  قدرت نظامی افغانستان از )سپاه منظم( بیشتر روی )سپاه غ لحکومت با فوجش تمام آنها را سرکوب نمود. قب

 منظم( متکی بود.

دووم زمامداری اش در دور  یرعلیر شیام

بیش از پنجاه هزار فوج منظم را برای بار 

اول تنظیم  نمود، این امیر عبدالرحمن بود 

 حلکه نزدیک به یک لک فوج منظم را مس

ساخت و عواید حکومتی را با وضع نمودن 

بمقایسه    مرکیگین و عواید گمالیات سن

ذشته به کرات بیشتر ساخت. زمامداران گ

ایله جاری  اندازه  زیادی باالی به اوخلف 

های قومی  و یا سپاه غیر منظم اتکا داشتند 

 که آنهم زیر حکم مستقیم مشران قومی بودند

که در بدل این معاونت خود از حکومت  

فت بدست می آوردند. گامتیازات و پول هن

 اهمیتو قدرت انبه این ترتیب آنها صاحب

چون در بین اعضای  ردیدند.گمی زیاد

 گنواده های زمامدار در افغانستان ،جنخا

رفت و تهاجمات خارجی هم گها صورت می

ً فوقتاً صورت می رفت، زمامداران به گوقتا

ایله جاری های قومی اشد احتیاج داشتند. این 

امیر عبدالرحمن بود که با تنظیم نمودن فوج 

و منظم این طرز ملوک الطوایفی را  گبزر

ریشه کن ساخت و  در تمام ملک از طریق 

مأمورین خود حکومت نمود. این موضوع و این 

 د انکشاف در حقیقف بسیار پیچیده بوده و در مورد امنیت و جامعه از اهمیت زیادی برخوردار است.که در اثر من بنام "

  ردیده است.گ" به تفصیل ارزیابی یک یمن په واکمنر عبدالرحیافغانستان ټولنه او حکومت د ام

 

 بخش دووم دوومپایان قسمت 
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 ادداشت های

 

  درمنی و ض آن  بطور کوتاه  شده که برای بار اول در متن ذکر گردیده اند.تکرارمنابع این نوشته وقتی درینجا یاد آوری 

  ردیده اند.گمتن یاد آوری 

، ی، د افغانستان د علومو اکادمناشر، یفیاردو ، فرهاد ظر ترجمه از،  امان هللا خان یغاززوال ، یز هندیعز (۱

 44۰ صفحه، ۲۰۰۲، /۱3٨۱ور، شاپ

 56۰، 55٨، صفحات، ۲۰۰۰ورسل. یونی، ناشر ، دووم افغانستان ، چاپ آتش در، تیوارتس یلیه تییر (۲

،  هی، و برتانی، جرمن یشورواتحاد  روابط با، امور خارجه   افغانستان تا نیمه  قرن بیستم ک ادمک، یلودو (3

 4٩، ۱٩۷4زونا، توسان، یارپوهنتون 

شر و د، محل نیچی)سحر(، ناشر انتشارات م یعتیظ هللا شریض محمد هزاره، تذکر االنقالب، مدون داکتر حفیف (4

منبع به  ا نقل آنرا  از کدامید که نسخه اصلى و ی. دکتر سحر نمى گو6۱، ص ۲۰۱3/ ۱3٩3چاپ نامعلوم، 

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

، 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

ترجمه  تذکر االنقالب اثر  این، ٩۲، ، ۱٩٩٩ن، تنر، پرنسیمارکوس وا ،ناشر،  همحاصر درل ، کابیزنیک چیم (5

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

 ، فشرده  مفاهیم آنستبیان ، بلکه بودهه جمله نبترجمه جمله  این. را هم در آن اضافه نموده است یروسمترجم 

 .استطالب العلم و امانتکار مترجم  یک یزنیک چیم ولی

 ٩۰، ٨٩، مذکور (، اثر۱٩۷4ادمک، ) (6

، ۱٩٩٩ن مسلمان افغان، چاپ دوم، یسازمان مهاجر ناشر، ت در افغانستان،ی، جنبش مشروطیبیحب یعبدالح (۷

۱۷3 

 ۱۷، اثر مذکور ض محمد، یف (٨

 ۲45، اثر مذکور ، یز هندیعز (٩

 ٨5، اثر مذکور ادمک،  (۱۰

 3٨۲،اثر مذکور ورټ، یسټ (۱۱

 3۲، ۱3٩۱/۲۰۱۲، کابل،ید فضل اکبر، چاپ شخصیشت من، به اهتمام سذ ن مجروح، سرگید شمس الدیس (۱۲

 ٨۱۷، ۱346/۱٩6۷، کابل،  یدولتمطبعه  خ، یر تاریر غالم محمد غبار، افغانستان در مسیم (۱3

افغانستان ،  در یها در مقابل تحوالت اجتماع ضدیتقول(، نقل د )ی، د سنځل نویجهان یعبد البار (۱4

  ۱4٩-۱4٨ صفحات، ۱٩۲٩-۱٩۱٩

 یفارس ردان بهگبر،۱٩۲٩- ۱٩۱٩در افغانستان  یو تحوالت اجتماع ید، واکنش هاى مذهبیقول سنځل نونقل  (۱5

  متشکرم که نسخه  چاپی این صفحه را فرستاده است. یم مجددیمحترم نع از. یم مجددیمحمد نع
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ا، یفورنی، کالی.چاپ شخص۱٩۲٩-۱٩۱٩حضرت امان هللا خان یاعل ، افغانستان در عصریددمج یفضل غن (۱6

خودرا برایم اهدا نموده اثر  که نسخه ئی از،  یمجدد یمحترم فضل غن ازله سپاس یبدینوس .۲55، ص۱٩٩۷

 است

 4۲، ص ۱3۷٨/۱٩٩٩فضل، پشاور،  ی، کتابفروشیب هللا کلکانیق ناگفته در باره حبید رسول، حقایس (۱۷

 ۲٩، ۲۰۱۱ارک یوی، ن رداکسفوپوهنتون ، ۱٩٨٩-۱٩۷٩افغانستان ،  در اه، روسیکانسگافت، ینوردک بر (۱٨

 ۲٩، ۲۰۰4ا، یفورنیمزدا، کل ناشر،پارس ، راث یمفراى،  ردرچ (۱٩

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

۲۰۰5 ،۱6۰-۱6۱ 

، تیوارتسقول ، نقل 3۰۷ صفحه، ۱٩54، ۲۷ومنست ، جون یکال هیراداز روی ،  یویراى د نوشته های  (۲۱

5۱۱،5۱۲ 

لئ یتاس سر ډاکټر محمد اکبری، پروف یفرانسوپشتو کننده از،  یافغانرنسانس دوره  ،  یاماندوره  احسان هللا،  (۲۲

 ۲4، مخ اثر مذکور، انه گان جداگنویسند،  یغاز امان هللا خان ،، ماخذگورد

 4۷۱صفحه، دهم ، ماده  هفتم ، کتاب۱٩٨٨و ، گکایشپوهنتون ن، یرگد یېوترجمه دخ، یرودوت، تاریه (۲3

  ۱5۷، ۲۰۱۱ل ، ییپوهنتون خ ، یتار آینده  جان لوکاس،  (۲4

شاه ، از احمدیمرز یو چاپ ها یاسیرامون روابط سیپ یران، پژوهشی، افغانستان و ایقیحق یوسف متولیداکتر  (۲5

 ۷3۰، ص ۱3٨3، مشهد، یتا احمد شاه قاجار، نشر کرده استان قدس رضو یدران

 قسمت دووم بخش دووم

 

 و قسمت اول بخش دووم بخش نخست ششمو  پنجم   ،م، چارسووم ،دوم اول، های لطفاً برای مطالعٔه قسمت

 زیر مراجعه فرمائید های به ل نک

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

weshtahay_zamani_sistani_۰۱.pdf 

 

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

weshtahay_zamani_sistani_۰۲.pdf 

 

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

weshtahay_zamani_sistani_۰3.pdf 

 

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

weshtahay_zamani_sistani_۰4.pdf 
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 صفحه    ۱۲از   ۱۲ شماره  

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

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

weshtahay_zamani_sistani_۰5.pdf 

 

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

weshtahay_zamani_sistani_۰6.pdf 

 بخش دووم

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

weshtahay_zamani_sistani_۰۷.pdf 
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