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 فهرست مطالب

 نخستبخش 

 اول قسمت

 مقدمه 

   اغلی زمانیشدر مورد نوشته 

 دوومقسمت  

  اغلی زمانیشبیان حیرت انگیز  ذهنی دیگری از 
 ارتباط با برتانوی ها 
 چند لغذش مهم شاه امان هللا 
 آخرین لویه جرگه  شاه امان هللا 

 ومیسقسمت 

 تبلیغات و بغاوت های ضد پادشاه 
 بغاوت شنواری ها 
 و سید حسین در کوهستاِن نا قرار حبیب هللا در کوهدامِن نا آرام 

 چارم قسمت

 هجوم حبیب هللا بر کابل 
 استحکاماِت شهر کابل و استعفی ناگهانی پادشاه 

 پنجمقسمت 

 شاه امان هللا و حکمروائی ده ساله اش 

 ششمقسمت 

 تأریخ دوره  امانی هتشنگی و عشق مفرط ب  

 بخش دووم

 در مورد نوشته های شاغلی سیستانی 
 قسمت اول 

   دوومقسمت 

  ومیسقسمت 

 یادداشت ها
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 بخش دووم

 در مورد نوشته های شاغلی سیستانی

 سیومقسمت 

 اطوار نشنلست ها را پیشه ی گبا بستن یک لن شاغلی سیستانی درین اواخر

زیر  ،نویسندهاز نوشته های کوتاه چند  او که را یچکكو ه  سالنموده است. ر

 تنظیم نموده ."است یفه عناصر ملیوظ یدفاع از ارزش هاى مل" است عنوان 

ران را خالف نشنلیزم و استقالل گو نوشته دیاینطور هم است که اګر ا است،

ال نماید. بطور مث آنرا با الفاظ تلخ یاد نموده و حتی اتهام وارد می افغانی بداند

 جرمن داکتر زمان ستانیزی در وبسایت افغاندر مورد  ۲01۴در سپتمبر سال 

براى بې اعتبار ساختن استقالل کشور چقدر پول از  یزیآقاى ستان" نوشت که

ان گبا خواندن این بیانش بسیاری از خوانند د؟"یرگی یس و پاکستان میلگان

ست تأریخ نوشتن اوید؟ وظیفه  او گچی می" تأریخدان"که این حیرت کرده باشند 

به رویت اتهامش، او خبر دارد که پس یا اتهام بستن؟   دریابد و را تا حقایق

 اند.د ولی متأسفانه مقدار این پول را نمی پول دریافت میکند. س و پاکستان"یلگان"ستانیزی در مقابل خدمتش از  

انستان فغفته بود که اگسیستانی این اتهام را باالی داکتر ستانیزی وقتی وارد نمود که وی در کدام مصاحبه  تلویزیونی 

توانست، به این اتهام دست زد که  ، ولی چون سیستانی آنرا به دلیل و برهان رد کرده نمینیز آزاد بود 1۹1۹قبل از 

نیست که  فیضعافغان ها آنقدر  ۀنماید. ولی فکر نمی کند که حافظویا خود را مدافع نشنلیزم و استقالل افغانی معرفی گ

 ۀشورای انقالبی رژیم دست نشاند هیئت رئیسه  به حیث عضو در وقت اشغال شوروی ها فراموش نمایند که خدمات او را 

نمود که هدفش سرکوبی و مضمحل نمودن نشنلیزم و  آنها با این عضویتش همان اعمال و سیاست های آنها را پیاده می

ل انستان از طریق رژیم پرچمی به یک کشور تابع تبدیهمه، فقط برای اینکه افغ استقالل افغانی و کشتن مدافعان آن بود.

"... کدام  جرمن نوشته است که: در وبسایت افغان ۲01۵ایمرد در فبروری ردیده باشد؟ درین مورد شاغلی جمشید پگ

عضو  و نزده نفر آدم درجه اول مملکت شدکدفعه از ده پای[ یستانیار در نظر گرفته شد که معلم صاحب ]سیاساس و مع

د که ش یکه در ارگ بود چنان در چند پرده حفاظه م یستانیب سیو دفتر کار معلم صا ؟ یسه شوراى انقالبیئت رئیه

  شد؟" ید از هفت خوان رستم عبور میشان بایدن به حضور ایبراى رس
پذیرد ولی آنرا غرض دفع خطر وانمود کرده و این را ی عضویت شورای انقالبی را م ،شاغلی سیستانی در جواب او

 " ... مطمئن هستم درین رابطه شاغلی سید حمیدهللا روغ نوشت که: .ی نبوده استبفته است که او عضو هیچ حزگهم 

 ست."یئت کشوده نابه سوى بر یشان راهین اظهار ایکه از

، چنان شود ماشته میگی گهان به چنین مقام بزرگپرچم، نابه راستی هم کسی که در یک رژیم ایدیالوژیکی مثل رژیم 

داشت که وظایف مهم  یاین هم معلومدار است که حزب پرچم اعضای اعتبار است.باشد که برای مقامات قابل  کسی می

در هر ی گاساسی این است که زند نمودند ولی عضویت حزبی شان پنهان و در ظاهر غیر حزبی بودند. می ءرا اجرا

این نوع پرنسیپ به صورت خاص  در ان گدارند حالتش به اساس پرنسیپ های اخالقی، عقالنی و وجدانی استوار باشد. 

 کاندید اکادیمیسین
 شاغلی محمد اعظم سیستانی 
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از پرنسیپ خود  پذیرند ولی مردم خود را ترک نمی کنند. را می گ، مرردیدهگوقت خطر به ملتش مشکالت را متحمل 

 ذرند و وجدان خود را معذب نمی نمایند.گ نمی

یش از یک ملیون شان بو  ندطور کرد و رژیم دست نشانده  پرچمی همین ها در زمان اشغال شورویان دین افغمجاه

دند ولی ش ردیدند، شوروی ها تمام افغانستان را متصرف میگر آنها هم مثل شاغلی سیستانی تسلیم می گردید. اگشهید 

ملی و ارزش های دینی خود تا به آخر با در راه حفظ شئونات  1قدرت در مقابل یک زبر خالف شاغلی سیستانیبرآنها 

و  هرفتگو هم جانب رژیم پرچمی را  را هم جانب متجاوزین ،ولی شاغلی سیستانی درین برهه ،ی نمودندگاستاد جدیت

ست ا ، او بهترسوابق. با این نوع مردم خود نه برایو خودورنه برای کش، نمودخدمت  هسیئت رئیبرایشان در شورای ه

د که: زن هنوز هم فریاد می و ندکمیاینطور ن او ولی بپرهیزد.زیدن به مانند زنبور گ  و از انی عادی رو آورد گبه یک زند

م." یخواه یوطن و خدمت به آن م یم، و نه نظام را براى فرد، بلکه هر دو را برایخواه یما نه فرد را براى نظام م"

بودی، پس چرا در خدمت  ر راستی به این ادعای خود معتقد میگا ،تو"این سؤال چی جواب خواهد داد که حاال او به 

 ،دران زاده شدی، رشد کردی ی کهوطن نه ،در آمدی در شورای انقالبی  آن ۀتجاوزین شوروی و رژیم دست نشاندم

یب تن ترای به !؟، شاغلی سیستانی ساخت.!تعلیم مفت برایت داده شد و ... از تو و غذای مفت و لباس مفت و لیلیهٔ مفت

و وطنپرستی نمائی. ت ۀنی به اساس آن به افغان ها توصیی که بتوااداده ، تو آن استحقاقت را از دست اه اخالقینگ از

 .توانی ر معلم اخالق بوده و شده نمیگدی

د خان با ؤ"دافته است که: گجرمن نموده و  ، در ویبسایت افغان۲01۵ری در ماه جوالی سال گشاغلی سیستانی حکم دی

محمد ت که از کدام جنبه و نظر نساخته اسمشخص او   ".ستیسه نیاست مردان معاصر خود قابل مقایاز س کسچیه

 زمان خودش مد در شرایط ر شما یک شخص راگهم عصر خود قابل مقایسه نیست. در اصل ا ست مدارانِ اد  با سیؤدا

ر در موردش چیزی گتوانید. و ا انصافانه شناخته نمی و صادقانهو  به راستی و درستی شخص رایرید، آن گنظر ن

                                                           

در زبان های اروپائی میباشد.   (Super)زبان دری و یشتو به معنی  عالی، فوق العاده، بزرگ وغیره بوده و معادل کلمه   زبر در هردو 1

 ( از  "زبر قدرت" استفاده شد. س.ه.Super Power ترجیحاً به عوض "ابر" مثالً در "ابر قدرت " یعنی )

 معیت کابینه اش بهمحمد داوود  حین توشیح قانون اساسی جمهوریت 
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د ازین سیستانی شای یشاغل و علمی و آفاقی نخواهد بود. هداشتشکل عمدی  ،ی از نظر شخصی شما نمودهگوئید، نمایندگب

سرطان را تا اندازه  زیاد  ۲۶داند که نامبرده کودتای  د را با سیاست مداران هم عصرش قابل مقایسه نمیؤمحمد داجهت 

رات ارا در اد چمپرافراد بیشتر ماشت و گرا در مقام های بلند دولتی   آنها ۀرو افراد س   ه انىاختابه ره کمک پرچمی ها ب

 ت.یافکه به این صورت حزب پرچم حیثیت و اعتبار مقرر نمود ف ااطر

ر وی با کاکا هایش گم باشند. هایش کاکازادهها و  د شاید کاکاؤاستماران معاصر محمد دایستانی سیبه نظر شاغلی س

 یک دوره  اخلی ود گاین نظام را بعد از جنخان شان محمد نادر  تواند. آنها به رهبری و تدبیر برادر مقایسه شده نمی

 ۀ، حکومت پا برجا، طبقن مستقرآ د در همین نظام وقتی بلند شد که امنیت درؤو محمد دا اختناق به پا ایستاده نمودند

 شدن در حرکت بود. عصری به سویو کشور صعود  در حالان گیافتمتوسط تعلیم 

 "استمدار معاصرِ یساز " منظور سیستانی 

محمد  اعلیحضرت د شاید روانشادؤمحمد دا

دو با هم همسن و  باشد که هرشاه ظاهر 

د در سال ؤند. محمد دابودها  زاده کاکا

 1۹1۴و محمد ظاهر شاه در سال  1۹10

زاده شده بودند. ولی این دو از نظر 

، شخصیت خیلی متفاوت بودند. پادشاه

برال و چندان عالقمند یموکرات، لید

لف اعدام بود در زمامداری نبوده مخا

عالقه مند  زورمند،د ؤحالیکه محمد دا

 ست و طرفدار اعدام بود.یزمامداری، نشنل

موکراسی ید در دهه  صدارت خود و پادشاه در دهه  دؤخواستند. محمد دا می را شان نظام سیکولر وعصری شدن هردوی

بود که البته  محمد نعیمسردار برادرش از سبب همکاری پادشاه و د در زمان صدارتش ؤدرخشید ولی درخشیدن محمد دا

 وحرکت های انکشافی  وی در دوره  ده ساله  صدارتشحال پروژه های انکشافی بود. به هر بانی و پیشبرنده  نامبرده 

ور بودند و هیچ اران صادق کشگشان خدمت  به پیش برد. هر دوی رهبری شدهعصری سازی را در چوکات اقتصاد 

د از ملکیت شخصی خود در راه آبادانی کشور استفاده های زیادی نموده است. ؤسوئی نکرده و محمد دا ۀکدام شان استفاد

د از اول یک زورمند بود و در سیاست و اداره از شدت عمل ؤیرد که محمد داگ ی سیستانی این را در نظر نمیولی آغا

در زمان صدارتش   ردید.گاوایل او به "سردار دیوانه"  هم معروف همان و زور استفاده نموده است. خصوصاً که از 

و در  شاد شاه محمود را که مردم به آن بسیار امیدوار شده بودند، خفه ساخت.  صدارت روان جوانِ  موکراسیید

د، به حیث خفه ؤ، محمد داترتیباین رفت. به گزمان روانشاد محمد ظاهر شاه را  موکراسییتش جلو آزادی و دیجمهوری

سرطان  کودتای او بااند. بعداً تو موکراسی و مخالف اقتصاد آزاد مارکیتی پنداشته شده مییکننده  آزادی فردی و نهضت د

ر آن و در اث و انتخابات آزاد سرتاسری آنرا تأئید نموده بوده آنرا قبول گلویه جر ون کرد کهگچنان یک نظامی را سرن

ر به گ. درین دوره حکومت بیشتر از هر وقت دیه بودرفتگدر افغانستان جا  سابقه موکراسی بصورت بییآزادی و د

این انکشافات زمانی میسر  تمام .ن بار دارای حقوق مساوی بودندبرای تخستیمرد کرد و زن و  اساس قانون عمل می

 اعلیحضرت محمد ظاهر شاه 
 صدراعظم محمد داوود  و
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ین ردید. اگزمامداری سلطنت به خانواده  پادشاه و حکومت به مردم مختص  ،مرتبه به اساس قانون نبرای اولی ردید کهگ

ورین مأم رفت. نیرومند شده میذشت زمان گموکراسی بود که با یدر نظام پادشاهی افغانستان شروع یک پروسه  جدید د

 بردی این کار تأثیر مفی می یافتند. هلیاقت و تخصص به مقامات حکومتی را اساسبه  رگرسمی هم بیشتر از هر وقت دی

ردیده است و زندانی شدن صرف به رویت گمهمتر اینکه درین مدت، فرد، از روی سیاست زندانی ن جامعه هم نمود و

ن دوستی وی ردید. پادشاه، ظاهر شاه مخالف اعدام بود و حس انساگهیچ کسی اعدام ن رفت.گ حکم محکمه صورت می

 و در آنجا از پدر یک تنها با  ملکه و یک دریور از کابل به پلخمری رفت.  : پادشاه  یکروزکه ستاز حادثه  ذیل هویدا

ا ب آن شخص عدام محکوم بود ببخشد.مقتول خواست تا قاتل پسرش را که برادر زاده اش هم بود و به حکم محکمه به ا

افتخار این خواهش پادشاه را پذیرفت. این حادثه برای بسیاری قابل باور نخواهد بود ولی من آنرا از دهن کسی شنیده ام 

 که به او باور دارم.

ن ز سیاحین مرد وافغانستان درین دوره برای قه و جهان نام کشید. طموکراسی، در منیافغانستان با این انکشافات دهه  د

در خیمه ائی نمودند و به تنه ذار میگشت و گدر آن آزادانه  و نها با خاطر آسودهآجهان غرب چنان یک کشوری شد که 

اشد. با ر واقع نشده بگدرین دوره ، شاید هیچ وقت دیبه افغانستان  تعداد زیاد سیاحین آمدن توانستند. های خود پائیده می

در  و شاف نمودکاه های اشیای عتیقه( بصورت بیسابقه انگاه ها، فروشگهوتل ها، توقف ) رځندویگآمدن آنها صنعت 

، یاز اقتصاد ، اعم رگدر تمام شئون دی یئانکشافات بیسابقه  که نا ګفته عیان است و افغان را تقویه نمود اقتصاد ،مجموع

پس  .،نجدگدرین مختصر نمی  حتی شمه  از آنها هم که ګرفت نشګفتتجارتی، مسلکی، تعلیمی، کلتوری، علمی، سیاسی 

ه کمک بو فته گموکراسی قالبی" ی"دموکراسی را یدهه  د قانونی پادشاهی قدرت، تشنه   دِ ؤمحمد دا  فته شده میتواند کهگ

که  . این در حالیستمختوم کوبید ومممعاصر  تأریخ افغانستانِ درخشان  این دور ربسرنګون و چپی ها از طریق کودتا 

 با اختیار کامل فرمان روائی نموده بودو نظامی  ملکیبرای چهل سال در مقام های بلند ی تا آنوقت گسالاز هژده  وی

 د.کری را در کشور باز بکه به اثر آن یک فصل جدید تخری به آن قناعت ننموده و کودتا نمودولی 

نونی کومت قاحانی قانونی و گو زندون گد با کودتایش نظام قانونی را سرنؤمحمد دا

شمول  روانشاد محمد  ، بهرا  رهاشخاص س  را بی اهمیت ساخت. او یک تعداد از 

با  ،یال خان محمد، و روانشاد ماما زرغون شنواریوندوال، روانشاد مرستیهاشم م

نشنلست بودند، زیر فشار پرچمی ها، بدون وجودیکه آنها مثل خودش اشخاص 

ه این او ب ر را به زندان انداخت.گاتهام کودتا از بین برده و بسیاری دیمحاکمه، به 

در حالیکه سیاست افغان ازین  ج گردانید.ئره را دوباره رااشخاص س  شیوه اعدام 

 عمل وحشیانه بعد از قتل نادر شاه پاک نگهداشته شده بود. 

به ن رسید هر کودتا این بود که محمد داوود با کودتای نظامی اش راگحاصل دی

کودتا های نظامی عصری در افغانستان  ام درگو او پیش  قدرت را هموار ساخت

، دخیل شدن فوج در سیاست بود، در حالیکه قبل بر آن با وجود گرردید. نتیجه  دیگ

ه داشته شده بود. از آن به بعد بود که گدور ناز سیاست فوج مظاهرات پوهنتون، 

ر گموکراتیک خلق به این فکر افتاد که ایحفیظ هللا امین، آمر شاخه  نظامی حزب د

وی به جلب افسران  از آن به بعد بود که .، ما هم میتوانیمد کودتا نمودؤمحمد دا

 ،حفیظ هللا امین
آمر شاخه  نظامی حزب  

 موکراتیک خلقید
 صدر اعظم  بعداً 
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فته بودم که او به قوت سه صد افسر نظامی گ نام "کودتای ثور"ه نظامی برای حزب خود شروع نمود. من در اثر خود ب

ردید که وی در طول پنج سال دو هزار افسر نظامی پائین رتبه را به حزب جلب گولی بعداً برایم معلوم  کودتا نمود.

د و اسم آنرا کودتا نمای )شیر(طابق پالن خودش در ماه اسد مخواست  نموده و به قوت شان آنقدر اطمینان داشت که می

 ذارد.گیا انقالب شیر ب "د زمری انقالب "

های داخلی زیاد بود. پس  گیری جنگتداوم نظامش در شک و احتمال در ،رئیس جمهور خودِ  فقدان امکانبا  بدون آنهم

، سر مؤسس کودتای نظامی و نا آرامی طویل د با وجود خدمات شایانش به افغانستانؤتواند که محمد دا فته شده میگ

قابل ل المدت است که آینده  افغانستان در اصل در اثر همین کودتا و همین نا آرامی های طوی افغانستان است.المدت 

 ردیده است.گتشویش 

       خود ۀدر خطر دید، کشتن اعضای خانواد از طرف کودتاچیان خلقی ی اش راگزند ،د که در آخرین دقایق حیاتؤمحمد دا

، بلکه شاید در تأریخ تنها در افغانستانه را هم جائز دانست. این ن

ه ک محمد داؤد ملکیار یغلشا بشریت یک تراژیدی بیسابقه باشد.

د ارتباط خویشاوندی دارد و در مورد از ؤبا خانواده  محمد دا

وید که در روز کودتای ثور گ معلومات دقیق برخوردار است می

شمول ه اکثر اعضاى خانواده محمد داؤد خان، ب "... کشته شدن

اطفال معصوم به تصمیم داؤد خان و بدست یکی از اعضاى 

بود که دختران  و این در حالیخانواده او صورت گرفته است." 

شان  ماو هیچ کد دارای افکار بلند ملی بودند دؤو پسران محمد دا

برای خود و یا خانواده  خود استفاده نکرده  شاناز مقام ممتاز 

پسر کالنش، از چنان یک قضاوت آزاد  دؤاد. عمر بودند

محمد سردار برخوردار بود که در اخیر مثل کاکای خود روانشاد 

محمد نعیم حتی سردار شته بود و گنعیم مخالف سیاست های پدر 

سلب  حقد ؤمحمد دابرادرش بود. به هر حال  کودتا علیه در سدد

اعضای خانواده، خانم، دختران )به غیر از محترمه از ی گزند

یر غه ب) و پسرانش( که بعداً وفات نمودکی و تورپی کند ی میگدرخانی که در آنزمان آنجا نبود و حاال در سویس زند

حق آنها ظلم  د درؤو این امر محمد دا ود( را نداشتاز عمر جان که پیشتر از آنها به اثر اصابت مرمی کشته شده ب

. چنانچه آنها مزاحم کرد اد خواهندایج ی و حیثیت آنها کدام خطریگآنهم در حالیکه معلوم نبود کودتا چیان به زند بود.

  ردیدند.گدخترانش تورپیکی و درخانی ن او و ۀباقی ماند چند عضو
ک از سیاستمداران معاصر خود قابل مقایسه ی داؤد خان با هیچ"که  کند شاغلی سیستانی با وصف این هم فکر می

دهد و در  ی شخصی ارزش نمیگموکراسی، حکومت قانونی و حتی زندیزادی فردی، دآنیست." او با این مفکوره به 

او حاال  از همین سبب خواهد بود کهشاید تواند.  ی اجتماعی و مردمی ضرورت و اهمیت آنها را درک کرده نمیگزند

 نجانیده و به این صورت است که تأریخ افغان را مسخ میگنام تأریخ ه برا  افکار پرچمی خودهم در نوشته هایش 

 نماید.

 محمد نعیم برادر و مشاور محمد داوود
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ن قبیل یاز یبه خود این صالحیت را میدهد که این احکام و احکام نسییمید اکادیکاندبه حیث  یستانیس یاغلش 

ولی وی به این ملتفت  ردیده است.گرا از ذهن خود صادر نماید. او این نوع احکام را آنقدر زیاد نموده که برایش عادت 

صول ح به معنی ئی نه عضویت یک اکادمی استدر بودنداوطلب  به معنی او نِ سیمییاکاد لقب کاندید نخواهد بود که این

 ونان قدیم که افالتوناکادمی یمادل شوروی بنا باشد نه به مادل از اکادمی ایکه به  نوعی آنهم . درجه  علمی یا اکادیمیک

این دو اکادمی در  .داشته باشدشوروی ها نام اکادمی افالتون را پسندیدند تا اکادمی شان حیثیت علمی  مؤسسش بود.

ی لحد و حدودی برای تفکر وجود نداشت و عمده ترین آن اینست که در اکادمی افالتونو  اساس باهم تفاوت های  دارند

ون اکادمی افالتدر  ستالینیزم.-لننیزم و در باطن به لننیزم-ظاهر محدود به مارکسیزم راکادمی شوروی ها محدود بود. د

بر بنیاد مشاهده و تجربه برای اولین بار در هر  هکری همچو ارسطو سر بلند کردمتف بود که از برکت همین آزادی 

 ،در حالیکه در اکادمی مادل اتحاد شوروی ساینس دان نامداری نظریات عمیق و ابتکاری پیشنهاد کرد گاز زندعرصه  

او بر علیه تجاوز  ردید.گ سخاروف حتی ازخاطر داشتن  قضاوت و افکار آزاد خود از مسکو به شهر سوچی تبعید

 شوروی به افغاتستان آواز خود را بلند نموده بود.

در  ن یعنی داوطلب عضویتسیبه مقام کاندید اکادیمی کابلئی شوروی نمای پرچمی  ئیدر اکادمی  شاغلی سیستانی که

ستالینیزم نوشته باشد ورنه ترفیع کرده -ارتقا نمود، باید اثر خود را در چوکات محدود و غیر علمی لننیزم اکادمی

وروی  ستالینیستی اتحاد ش-ردید که خود نظام لننیستیگباعث این به نوبه  خود محدودیت در اکادمی شوروی  نمیتوانست.

 ردد،گ" ورستان تأریخگ"خلقی ها  فته  گی آن به گسقوط نماید و جای همیش

 افغانستان دیموکراتپادشاه  ،محمد ظاهر شاهاعلیحضرت 
( 1۹33-1۹73) 
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، تورستان تأریخ اسگحال که این نظام  با شعار های لننیستی اش که سیستانی چی اندازه آنها را تکرار نموده باشد در 

راط بسایتی و مصلحتی نیز افو ولی درین نشنلیزمِ  ر به نشنلیزم پناه برده است.گست دییاو هم مانند چپی های اپرچون

 و به مردم افغان و استقالل کشور پشت رفتگاو طرف شوروی و پرچم را  امتحان واقعی نشنلیزم بودمیکند. آنزمانی که 

و حاال در راهی به حرکت است که پرچمیان قبالً رفته بودند، نجیب هللا در  ردیدگدرین آزمون ناکام مطلق  البتهنمود که 

 .دین برادران خطاب نمودنداخیر زمامداری اش خود را مسلمان تراشید و کارملی ها به مجاه

مانند آن لی هنوز هم وسیستانی هم امروز طرف نشنلیزم شاه امان هللا را محکم چسپیده است و آنهم به شکل افراطی  

ی محظ خواهد گاو سادبا این نشنلیزم اعتبار نمودن س ر از چوکات محدود فکری برون نشده است پگرچمی های دیپ

نظر به تقاضای وقت طرف بدل نموده است و حاال به ضد پادشاه سابق مبارزه آغاز نموده و او را  ،رفبود. او ِص 

زاشته و مثل زمامداران مغل قصر ها آباد ننموده است. معلومدار او صرف گنماید که خشت روی خشت ن مالمت می

که در بین پادشاهان افغانستان معاصر ردد گ ارزش قایل نمی نیزاین واقعیت  به نظر از عمرانات دور محمد ظاهر شاه

را به پا ایستاده نمود که در آن برای بار س قانون اینچنین یک نظام دولتی انه زمامداریست که به اساگمحمد ظاهر شاه  ی

انی افغان ها چنان تحقق یافت که قبالً تحقق نیافته بود. گردید. آزادی در فکر و عمل و زندگاول سلطنت از حکومت جدا 

ات حیمکن ساخت که در یک فضای باز سان و مآبرای افغان ها زندگی را این قانون اساسی که در منطقه نظیر نداشت 

قف بجا متو د این پروسه  عظیم و عام المنفعه را جاؤولی محمد دا ،ولو اینکه این اولین مرحله  این پروسه بود بسر برند

نا آرامی ها را در  وازۀدولت صعود نماید، در زمامِ برای اینکه خود به قله های خود  قانونِ  ضدِ  ساخت، او با این عملِ 

ها را در مورد  آینده  کشورشان افغان  انواع و نحوی از انحا  دوام دارد. و زز نمود که تا به امروز به نوعی اکشور با

قسمی که او با این عمل ضد قانونش به حزبک پرچم اعتبار بخشید، شاغلی سیستانی و به  به تشویش سا خته است. ولی

 تبلیغات مینمایند.ری  از او حمایه و به ضد شاه سابق گران امروزبه نوعی یا دیگمثل او دی

 

 (انی)پا

 

 ادداشت های

گردیده اند.تکرار آن  بطور کوتاه  و ضمنی منابع این نوشته وقتی درینجا یاد آوری شده که برای بار اول در متن ذکر 

  در  متن یاد آوری گردیده اند.

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

 440 صفحه، ۲00۲، /1381ور، شاپ

 560، 558، صفحات، ۲000ورسل. 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
 4۹، 1۹74زونا، توسان، یارپوهنتون 

شر ند، محل یچی)سحر(، ناشر انتشارات م یعتیظ هللا شریض محمد هزاره، تذکر االنقالب، مدون داکتر حفیف (4
ا نقل آنرا  از کدام منبع ید که نسخه اصلى و ی. دکتر سحر نمى گو61، ص ۲013/ 13۹3و چاپ نامعلوم، 

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

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


  

 

 

 صفحه    11از   10 شماره  

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

، همتشکرم کن شپون یم سعد الدمحتر 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، ۹۲، ، 1۹۹۹ن، تنر، پرنسیمارکوس وا ،ناشر،  همحاصر در، کابل یزنیک چیم (5
های خود تبصره  ییاجاى ج. و ترجمه نموده یزیرگان به یروس آنرا از یزنیک چیم که، استض محمد یف

بیان فشرده  مفاهیم ، بلکه بودهه جمله نبترجمه جمله  این. را هم در آن اضافه نموده است یروسمترجم  ویا
 .استطالب العلم و امانتکار مترجم  یک یزنیک چیم ولی،  آنست

 ۹0، 8۹، مذکور (، اثر1۹74ادمک، ) (6
، 1۹۹۹ن مسلمان افغان، چاپ دوم، یسازمان مهاجر ناشر، ت در افغانستان،ی، جنبش مشروطیبیحب یعبدالح (7

173 
 17، اثر مذکور ض محمد، یف (8
 ۲45، اثر مذکور ، یز هندیعز (۹

 85، اثر مذکور ادمک،  (10
 38۲،اثر مذکور ورټ، یسټ (11
 3۲، 13۹1/۲01۲، کابل،ید فضل اکبر، چاپ شخصیشت من، به اهتمام سذ ن مجروح، سرگید شمس الدیس (1۲
 817، 1346/1۹67، کابل،  یدولتمطبعه  خ، یتارر یر غالم محمد غبار، افغانستان در مسیم (13
افغانستان ،  در یضدیت ها در مقابل تحوالت اجتماعقول(، نقل د )ی، د سنځل نویجهان یعبد البار (14

  14۹-148 صفحات، 1۹1۹-1۹۲۹
 یفارس ردان بهگبر،1۹۲۹- 1۹1۹در افغانستان  یو تحوالت اجتماع ید، واکنش هاى مذهبیقول سنځل نونقل  (15

  متشکرم که نسخه  چاپی این صفحه را فرستاده است. یم مجددیمحترم نع از. یم مجددیعمحمد ن
ا، یفورنی، کالی.چاپ شخص1۹۲۹-1۹1۹حضرت امان هللا خان ی، افغانستان در عصر اعلیمجدد یفضل غن (16

 نمودهخودرا برایم اهدا اثر  که نسخه ئی از،  یمجدد یمحترم فضل غن ازله سپاس یبدینوس .۲55، ص1۹۹7

 است

 4۲، ص 1378/1۹۹۹فضل، پشاور،  ی، کتابفروشیب هللا کلکانیق ناگفته در باره حبید رسول، حقایس (17

 ۲۹، ۲011ارک یوی، ن رداکسفوپوهنتون ، 1۹8۹-1۹7۹افغانستان ،  درا هروس ،یسکانگت، افیبرنوردک  (18

 ۲۹، ۲004ا، یفورنیمزدا، کل ناشر،پارس ، راث یمفراى،  ردرچ (1۹

، ینټولنه، جرم یود یافغانستان ، د افغانستان د کلتور ستاره  آزادی،  یغاز ، امان هللا خانانهگان جداگنویسند (۲0

۲005 ،160-161 

، تیوارتسقول ، نقل 307 صفحه، 1۹54، ۲7ومنست ، جون یکال هیراداز روی ،  یویراى د نوشته های  (۲1

511،51۲ 

لئ یسر ډاکټر محمد اکبر ستای، پروف یفرانسوده ازپشتو کنن،  یافغانرنسانس دوره  ،  یاماندوره  احسان هللا،  (۲۲

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

 471صفحه، دهم ، ماده  هفتم ، کتاب1۹88و ، گکایشپوهنتون ن، یرگد یېوترجمه دخ، یرودوت، تاریه (۲3

  157، ۲011ل ، ییپوهنتون خ ، یتار آینده  جان لوکاس،  (۲4

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

 730، ص 1383، مشهد، یتا احمد شاه قاجار، نشر کرده استان قدس رضو یدران

 بخش نخست ششم   و پنجم ،م، چارومیس ،دوم اول، های لطفاً برای مطالعٔه قسمت

 دووم بخش دوومو قسمت های اول و 

 زیر مراجعه فرمائید های به ل نک
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 :ارسال مقاالت  
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