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 د مطالبو فهرست

 لومړۍ برخه:

 لومړی قسمت

 سريزه 

 د ښاغلي زماني د ليکني په هکله  
 قسمت دوهم

  د ښاغلي زماني يوه بله ذهني حيرانوونکې وينا 

 له برتانويانو سره اړيکي 

  د پاچا امان هللا ځيني مهمي تېروتني 

 د پاچا امان هللا وروستنۍ لويه جرګه  
 قسمت دریم

  د پاچا ضد تبليغونه او بغاوتونه 

 د شنوارو ياغي توب 

  نا ارام کوهدامن او سيد حسين په ناکرار کوهستان کي حبيب هللا په 

 قسمت څلورم

 په کابل باندي د حبيب هللا بريد 

 د کابل ښار استحکامات او د پاچا ناڅاپي استعفى 
 قسمت پنځم 

 اچا امان هللا او د هغه لس کلنه واکمني  
 قسمت شپږم

 د اماني دورې له تاريخ سره بې کچي مينه او تنده 

 دوهمه برخه:

 د ښاغلي سيستاني د ليکنو په هکله

 لومړی قسمت 

 قسمت دوهم 

 قسمت دریم 

 يادښتونه
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 برخه دوهمه

 د ښاغلي سيستاني د ليکنو په هکله

 قسمت لومړۍ

ښاغلئ کاندید اکادیمیشن محمد اعظم سیستاني د ښاغلي زماني د لیکنو تر اثر الندي له وطنوالو نه وغوښتل چي د پاچا 

امان هللا په اړه زما کتابګوټئ له خپل لیست نه وباسي، یاني و یې نه لولي. ښاغلئ سیستاني به د ښاغلي زماني په شان 

ه ډک تبلیغات " ګڼلي وي، چي په یوویشتمي پېړۍ او هغه هم په لوېدیځي نړۍ زما دغه کتابګوټئ د " انګرېزانو له فتنو ن

 حکم صادر کړئ دئ.  هډولچنګیزي کې یې دغسي 

له دې امله دده د ليکنو په اړه يوه لنډه ليکنه الزمي ښکاري. څنګه چي په تيرو پاڼو کي مي دا تثبيته کړه، چي د پاچا امان 

اښاد منشي علي احمد ليکنه ده، نه د برتانوي هند د سفارت د سکرټر محبوب علي. د هغې هللا د سقوط په نامه پاڼي د ارو

په اړه دلته څه نه وايم. دغومره بيا وايم چي هغه وخت چي پاچا امان هللا له کندهار نه د کابل په نيت غزني ته رسېدلئ وو، 

په نورو ليکنو کې نه ليدل کيږي. او دغه وخت  دغه سفر په اړه دغسي دقيق مالومات ورکوي، چي او دغه پاڼي د هغه د

ه لپاره د په کابل کې د برتانوي هند سفارت تړلئ او چارواکي يې، د محبوب علي په ګډون، له افغانستان څخه وتلي وو، د

ممکنه نه وه چي دغسي ليکنه وکړي، په داسي حال کي چي ارواښاد منشي علي احمد له پاچا سره ملګرئ وو. په دې ډول 

 ده د خپل ذهن محصول کيږي. د سيستاني دغه وينا له اصلي موضوع سره هيڅ تړاو پيدا کولى نه شي، او هغه د

ال عجبه داده چي ښاغلي سيستاني په خپلې دغې ليکنې کې زما يو بل کتابګوتۍ " سطحي" ګڼلئ، په نامه د افغان، افغانستان 

کي  ١٩٧٨هندوستان، فارس و افغانستان. دغه کتابګوټۍ په  و مختصري از کوشش هاي افغان ها براى تشکيل دولت در

د کابل پوهنتون، د ادبياتو د پوهنځې له خوا خپور شوئ دئ.  دده دغه حکم اول د بحث له موضوع سره هيڅ ارتباط نه 

ه څه الره. دى په دې نه پوهيږي چي دا د علم او منطق مخالفه طريقه ده، چي غواړي تاسي د خپلي موضوع په اړه هغ
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وليکئ، چي ورسره ارتباط ولري. د ال وضاحت لپاره به ووايم چي که تاسي په البراتوار کي له هايدروجن او اکسيجن 

تورئ کم يا  کې يو په پته خپل انټرنټي پيغام دسره کوم بل عنصر ګډ کړئ، اوبه تر السه کولى نه شئ. داسي هم که تاسي 

په اجتماعي موضوع ګانو کي هم ددغه اصل رعايت حتمي دئ. تاريخ خو له  زيات کړئ، پيغام به مو هدف ته نه رسيږي.

هغه نه پرته تاريخ کېدى نه شي. تاريخ په اصل کې د تيرو انساني پيښو بيرته رغونه ده او تاسي نه شئ کولى چي ټولي 

ته و رغوئ چي، په تيري شوي پيښي له سره ورغوئ، خو په هغه حال کې چي په هغو کي انتخاب وکړئ، او هغه يې بير

يت د فارمول له مخې شرح او بيان کړي. په دې ينموضوع پوري مربوطي، مهمې او تمثيل کوونکي وي، او بيا پيښي د ع

ډول د ليکونکي پوهه، تجربه او د څېړني طريقه په تاريخ ليکنه کي اساسي اهميت لري. ښاغلئ سيستاني د ښاغلي زماني 

ننه باسي چي زړه يې غواړي، او له خپلي ليکني څخه ګډوله جوړوي. دغسي ليکنه به  په شان په خپله ليکنه کې هغه څه

ادبيات يا بل څه وي، نه تاريخ، په خاص ډول چي منابع يې ثقه او د باور وړ نه وي، لکه د ښاغلي سيستاني راتلونکي 

 ليکني چې همدغسي دي.

کتابګوتئ "سطحي" ګڼي، بې له دې چي محتويات او منابع يې ښاغلي سيستاني د خپل ذهن په حکم زما افغان و افغانستان 

په نظر کې ونيسي. زه عادت نه لرم خپل اثار وستايم، خو دلته مجبور يم ووايم چې زما دغه کوچنى اثر د اصلي منابعو له 

 رويه کښل شوئ دئ. د يوې برخې ذکر يې دلته الزمه ګڼم.

( ترجمې نه دي ليدلي چې د نامتو چينايي S. Julienو سټاني جولي ين )( اSamuel Bealښاغلئ سيستاني د سامويل بېل )

زېږدي(، مشهور په هيون تسانګ اثر يې په انګليسي اړولئ، وروستي دېرش کاله  ٦٠٣زاير، شون چونګ )زوکړي کال 

 وکينپه هندوستان، شمالي، مرکزي او شرقي افغانستان کي ګرځيدلئ او په خپل اثر کي يې د افغان نوم په اپ

(O-Po-Kien.ياد کړئ ) 

( يو Sir P. Sykes( له متن نه په استفادې سره د سر پرسي سايکس )١٨٨٨ما په خپل دغه کتابګوټي کې د سامويل بيل )

د  غلط اقتباس هم سم کړئ، چي هغه د باميان د خلکو په اړه دئ. ما ته د دواړو ترجمو په لوستلو سره مالومه شوه، چي

کې ترجمه اثرمه کې د اپوکين ياني افغان کلمه ترجمه شوې نه ده. دغه نوم د پروفيسر جولي ين په پروفيسر بېل په ترج

کزاندر کننګهم د اثر اساس شوئ دئ، او هغه په ټينګه ويلي چي: " لپه نامه د ا "لرغوني هند"شوئ، چي هغه وروسته د 

 وو."زه نزدې ډاډه يم چي د اپوکين له نامه نه د شون چونګ مقصد افغان 

داسي هم ما په هند کې د لودي او سوري سلطنتونو بيان د اصلي منابعو پر بنسټ کړئ دئ، لکه چي د ګورګانو په وړاندي 

مي روښاني غورځنګ شرح او بيان کړئ دئ. د همدغو منابعو پر بنسټ په دغو فصلونو کې دغسې بصيرتونه او نظرونه 

کې و نه موندل شي. په فارس يا اوسني ايران باندي د هوتکو حاکميت وړاندي شوي دي، چي ممکن په ډيرو لويو اثرونو 

هم ددغسي اصلي منابعو له مخې او په دغسې دقيق ډول تهيه شوئ چې حتى يو ايراني تاريخپوه ستايلئ، په داسي حال کې 

پوه پرخالف د ايران تاريخافاغنه" بولي. ددوى  چې ايراني ليکواالن په عمومي ډول په فارس باندي د افغانانو غلبه "فتنه  

محمد  "په نامه په خپل اثر کې زما کتابګوټئ په دغه ډول ياد کړئ دئ:  "افغانستان او ايران"داکتر يوسف متولي حقيقي د 

حسن کاکړ، مؤرخ افغاني، کتاب خود را در دو فصل و بيست و يک گفتار و با استفاده از منابع فارسي و اروپايي تاليف 

کرده است. فصل اول اين کتاب با عنوان افغان و افغانستان و مربوط به تاريخ سياسي و تمدن افغانستان تا هجوم چنگيز 
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اسيس دولت در تاريخ سياسي افغانستان را بعد از حمله مغول تا پايان حکومت امير را و فصل دوم با عنوان افغان ها و ت

عبدالرحمن خان مورد توجه قرار داده است. مؤلف که استاد تاريخ معاصر افغانستان در دانشگاه کابل  بوده درين کتاب 

ت که از کلمه ايران در کتاب خود خود گوى سبقت را از ساير مؤرخان پشتون گرا ربوده و درين راستا حاضر نه شده اس

استفاده کند، بلکه ازان تحت عنوان فارس ياد کرده است. مهمترين ويژه گي مثبت اين کتاب ارايه دقيق منابع و مآخذ است، 

 (٢٥که باين شکل در کمتر کتب مؤرخان افغاني به چشم ميخورد." )

افغانستان يا د افغانانو هويت او د هغو استوګنځي ته وقف مخونو کې د افغان،  ٤٠زما د همدغه کتابګوټي اول څپرکئ په 

کاله دمخه تهيه شوئ، چي ځيني يې افغانانو ته نوي، او ښاغلى سيستاني به ترې  ٣٧شوئ. دا هم د اصلي منابعو پر بنسټ 

ستونکو زما دغه کتابګوټئ "سطحي" وګڼي او لوغواړی  خبر هم نه وي. خو دى سره له دې هم دغومره زړه ور دئ چي 

ته وښيي چي دى په دغسي موضوع ګانو کې متخصص دئ. دى به په دې خبر هم نه وي چې دغه کتابګوټئ زما د نوي 

مهم ماخذ دئ. ښاغلئ سيستاني خيال کوي چي دى د کتاب پېژندنې متخصص  "پښتون، افغان، افغانستان " (٢٠١١اثر )

خو کاشکي دا واقعيت واى. د تاج التواريخ په اړه دده له تبصرې دئ، او لوستونکي دي دا د يوه واقعيت په توګه وپېژني، 

جرمن ده دغه تبصره يا ليکنه دمخه په افغان نه ښکاره ده چي دى د اصلي او جعلي کتاب تر مينځ توپير کولى نه شي. د

 ده .خپره شوېپه نامه  "سيماى امير آهنين، امير عبدالرحمن خان، در تاج التواریخ"ويب سايټ کي د 

په نامه امير عبدالرحمن ته منسوب، خو تنظيم کوونکي او انګريزي کوونکئ د هغه سرمنشي،  "زما د ژوند"دغه کتاب 

سلطان محمد، وو. لومړى ټوک يې د افغانستان د داخلي انکشافاتو په اړه او دوهم ټوک يې، په ډېره اندازه، دباندنيو اړيکو 

کوم شک نه د برتانويانو په الس جعل شوئ. ددغه  او په خاص ډول د سرحدونو د ټاکل کېدلو په اړه دئ. دغه کتاب بې له

 جعلتوب په اړه به زه وغږېږم. 

نه دئ لوستئ. ده د هغه ژباړه د تاج التواريخ په نامه په فارسي لوستلې ده. د کتاب  ژبه ښاغلي سيستاني دغه اثر په انګليسي

ئ څوک دي. نامتو تاريخپوه پروفيسر اي. تر لوستلو دمخه ده بايد مالومه کړې واى، چې د هغه ژباړوونکئ او خپرونک

په نامه، وايي چي  "تاریخ څه ته وایي"په خپل کوچني، خو په لويديځ کې ډېر ياد کتاب، ( (Prof. A.H. Carrاچ. کار 

تاسي پخوا له دې چې د تاريخ په اړه کوم اثر لولئ، بايد معلومه کړئ چې ليکونکئ او خپروونکئ يې څوک دئ. )دغه 

کال کې خپور شوئ دئ(.  ١٩٧٠مدغه نامه، زما په ژباړې، د کابل پوهنتون د ادبياتو د پوهنځي له خوا په کتاب، په ه

ښاغلي سيستاني د تاج التواريخ د لوستلو په وخت کې دغه کار نه دئ کړئ، په داسي حال کې چې نه يې مترجم او نه يې 

په دوهم ټوک کي يې دغومره ويل شوئ چې " بفرمايش  د خپرونکي نوم او نه هم د سلطان محمد نوم پکې ذکر شوئ دئ.

عالي جناب مجدت انتساب شيخ الهي بخش و محمد جالل الدين صاحبان الهوري سلمهما هللا تعالى تاجران کتب بازار 

ه کشمير الهور بطبع اسالميه الهور بزيور طبع آراسته گرديد." دغه دوه تاجران څوک وو، مالومه نه ده. دا هم مالومه ن

ده، چي دوى دغه ترجمه په خپل نوښت يا د چا يا مقام په سپارښتنه او لګښت چاپ کړې ده. دغو تاجرانو څه عالقه لرل، 

چې دغه کتاب په ډېر شمېر چاپ کړي، په دغومره شمېر چې په افغانستان کې تر دې نژدې وخت پوري په دوکانونو کې 

ميي او مشهد کې بازارو ته اپه يوه وخت کې په الهور، م دغه کتاب ئي ليده کېده. دا خو به هر چا ته مالومه نه وي، چي

ئ وو. فارسي يې هم روانه، ساده او د بيان طرز يې هم په سويه او قانع کوونکئ دئ، او په ښاغلي سيستاني تر  کړعرضه 
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کونکئ، ياني امير دې حد پورې اثر کوي، چې په خپلو خاصو عباراتو او افادې سره هم دغه کتاب، او هم د هغه لي

 عبدالرحمن، ډېر ستايلئ او د کورنۍ اوسنيو منسوبانو ته ال توصيه کړې، چې هغه خلکو ته معرفي کړي.

  سره يروحيله توهينه ډکی  ليکني د هغه د  ت اد ښاغلي سيستاني عبار دا  دی

 شوئ دئ.په دې ډول دى د خپلي ليکني له مخي د برتانوي هند د حکومت د تبليغاتو ښکار او  

توب کيسه داده، چې منشي سلطان محمد د هغه انګريزي لومړنى متن، په لندن کې، جان  یجعلد  تاج التواریخد 

خپرونکي موسسې ته د چاپ لپاره وسپاره او پخپله پنجاب ته ستون شو، چي اصلي استوګنځى  ( John Murry)ريوم

يې وو. په لندن کې حکومتي برتانويانو په دغه وخت کې خپل خاص مطالب د 

هغه په دوهم ټوک کې ځاى کړل. ما دغه جعلي توب په لندن کې، د ډاکټرۍ 

هغه وخت ښه يقني شو، چې  شهادتنامې ته د څېړنې په مهال کشف کړ. دغه کشف

 کچنر هربرتما د برتانوي هند حکومت د پوځ اعلى قوماندان، مشهور الړډ 

(Lord Herbert Kitchener)  کي يې  ١٩٠٣، هغه راپور وموند، چي په کال

استولئ او پکي  (Viceroy Lord George Curzon)وايسراى الړډ کړزن ته 

 ده." د " وروستۍ شوېجوړ کې لستان ويلي وو چې: " دهغه وروستۍ برخه په انګ

برخه" نه د هغه مطلب د امير عبدالرحمن زما ژوند دوهم ټوک دئ، چي د تاج 

التواريخ دوهم ټوک کيږي. په دې اړه 

ما نور تاييدي نوټونه هم و موندل، 

چي هغه ټول مې په خپل تيسس کې 

راوړي. دغه تيسس په انګريزي کې زما لومړى اثر شو، چي د امريکې د 

کې خپور کړ، په نامه 'د افغانستان ټولنه او  ١٩٧٩وهنتون په تکساس دولتي پ

  حکومت د امير عبدالرحمن په واکمني کي'.

لوستلئ نه دئ. دى په انګريزي نه پوهيږي. ده به  هم ښاغلي سيستاني دغه اثر

برل  کي په هالينډ کې د ٢٠٠٦زما هغه بل اثر هم لوستئ نه وي، چي هغه په 

(Brill Publishers)  خپروونکي مؤسسې له خوا خپور شوئ، په نامه د

افغانستان سياسي او دپلوماټيکي تاريخ، د امير دوست محمد له مړينې نه د امير 

عبدالرحمن تر مړينې پوري. د برل مؤسسه يوازي اختصاصي آثار خپروي. 

خاص ډول د ډيورانډ توافق ليک په په دغه اثر کې د امير شيرعلي او امير عبدالرحمن داخلي او باندني سياستونه او  په 

تفصيل بيان شوئ. دغه اثر به د محترم نسيم سليمي په ژباړه، د عالمه رشاد د خپرندويه ټولني له خوا په نژدې راتلونکي 

 قومندان اعلی فوج  هند برتانوی الرد کيچنر

کرزنجورج  وايسرای الرد   
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به نه واى  تر اثر الندي جعلي تاج التواریخکي خپور شي. ښاغلي سيستاني که په پښتو کي دغه بل اثر هم لوستلئ واى، د 

دغه اثر د ډيورانډ د کرښي په اړه، ددغي کرښي د دواړو خواوو ليکوالو، د نوميالي مشر افضل خان الال په ګډون د تللئ. 

کي خپره شوې،  ٢٠٠٧مقالو ټولګه ده چي د ښاغلي زرين انځور په مشري، د افغانستان د کلتوري ودي ټولني له خوا په 

دغه اثر کي د ډيورنډ کرښي په اړه زما اوه نوي مقالې هم نيول شوي په نامه د ډيورنډ، د واحد ملت د بېلتون کرښه. په 

دي. دا اثر په پښتو کي ددغي موضوع په اره يو بېسارئ، مهم انتقادي اثر دئ. که ښاغلي سيستاني دغه اثر هم لوستئ واى، 

 غانانو ته حياتي اهميتد برتانوي هند د حکومت د تبليغاتو ښکار به شوئ نه واى، هغه هم په دغسي موضوع کي،  چي اف

ده په نظر که افغان حکومت او خلکو دغه کرښه په رسمي  لري. له همدې امله به وي، چي دده له ليکنو نه واضحه ده چي د

ډول وپېژندله، له پاکستان سره به ددوى ستونزي پاى ته ورسيږي. واضحه ده چي په دغه نظر سره دى د افغانستان په اړه 

 رک کولى نه شي، که څه هم ځان نيشنلست ګڼي. دى دغه تناقض ته هم ملتفت نه دئ.د پاکستان د نقشو د

هم د برتانوي هند، او هم وروسته د پاکستان په ګټه او د جعل په پاي کې به وويل شي، چي امير عبدالرحمن د تاليف دغه 

 سي د يوې فرقې کار کوي."افغانستان په تاوان تمام شوئ، چي د سټالين هغه وينا را يادوي، چي " ښه دپلوما

د ښاغلي سيستاني بله خاصه داده چې د خپلو ليکنو د سرچينو ثقه توب هم په نظر کې نه نيسي، او ليکل هم ډېر کوي. دى 

خيال کوي، چې ډېر ليکل يو څوک د علم لوړي درجې ته رسوي. په دې اړه به هم يوه بېلګه وړاندي کړم. شاوخوا پنځه 

دعوت په مجله کې، په يوې ليکني کې ويلي وو، چي "... از پوهاند هاله و پوهاند داکتر حسن کاکر،  ويشت کاله دمخه ده، د

استادان پوهنتون کابل، بايد پرسيد که هر دو هنگام خروج از کشور دستگير و به زندان پلچرخى سپرده شدند، چه ها که 

هاي پيهم سازمان عفو بين المللي، به ادرس رياست نديدند از شکنجه و توهين و هتک حرمت وغيره. و اگر فشار نامه 

و غيره ارگان هاي ذي ربط نميبود، خدا ميداند که چه شري به روزگار  د ده په ګډون؟ جمهوري و اعضاى شوراى انقالبي

 شان مى اوردند." 

يې له وطن نه په  په هغه وخت کي يوه درانه دوست رانه وغوښتل، چي ددغي غلطۍ د اصالح لپاره يو څه وليکم، چي زه

بيرون وتلو کي نه، بلکه وروسته په کابل کې ونيولم. ما وويل چې خير دئ، دا کومه غټه موضوع نه ده، او ښاغلئ سيستاني 

ويب  جرمنبه خپله تېرونه سمه کړي. خو دى سره له دې هم په دغه فکر کي دئ او تېر کال يې خپله دغه ليکنه په افغان

ه نورو ليکنو سره يې په ګډه چاپ کړه. ښاغلي سيستاني څنګه دغه موضوع نه ده هېره کړې، او سايټ کي خپره کړه، او ل

عنوان غځوی خپل درست موضوعات آيا ښاغلی سيستانی څی د خپل نوم دمخه شپږ متره په هماغه شکل يې بيا ياده کړې؟ 

 او د تأريخپوهی ادعا هم کوی؟را اخلی او دغه ځای کی ئې نښلوی له هغه ځايه بی له دی نه څی ورته پام وکړی همداسی 

ده به شايد غوښتل وښيي چي کاکړ له اجازې پرته له وطن نه وته، او مقاماتو ونيوه او بندي يې کړ. ما په بل ځاى کي نه 

ي ه چي ښاغلئ سيستاندي لوستلي، چي زه له پوهاند هاله سره يوځاى د وتلو په حال کې نيول شوئ او بندي شوئ وم. څنګ

يم کې د انقالبي شورا د رئيسه هيئت غړئ وو، دغه جعلي خبر به ده ته له رسمي منبع نه رسېدلئ وي. ژد پرچم په ر

يمونو د چارواکو په شان، خپلو ادارو ته د خپل خاص نظر له مخې خبرونه تهيه ژپرچمي چارواکو هم د نورو کمونستي ر

سيستاني وظيفه وه چي په دې اړه ځان ډاډه کړي، او د تاريخپوه په صفت ځان متيقين کول او رسول. په دغه حال کي د 

 کړي، خو ده دغه کار تر اوسه هم نه دئ کړئ.
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حقيقت دا دۍ چي خادستانو زه د پوهاند هاله له نيول کېدو نه شاوخوا يوه نيمه مياشت وروسته په کابل ښار کي ونيولم. زه 

يم او شوروى يرغل په مخالفت، په دننه، په خاص ډول په ژرو استادانو په ملګرتوب د ريې ځکه بندي کړم، چي ما د نو

موږ  ،ولېجنګ تانی په انقالبی شورا کی پيالېسيپه هغه وخت کی څې سوو. خوپوهنتون کې فعاليت کاوه. دا اسان کار نه 

ي يم پر ضد نورژوه. په پوهنتون کې د رمال تړلې  بوخت وو او ور ته موتنظيم  پهاستادان او محصالن د عمومي اتحاديې 

د افغان شوروي جګړه کې يوڅه ليکلي دي. زموږ د  اتحاديې هم فعالې وې، چي د دغو ټولو په اړه مي په خپل نوي اثر

ارواښاد پوهاند فضل ربي پژواک، پوهنوال ډاکټر محمد عثمان روستار تره کي، ډاکټر محمد  اتحاديې د سر مسئول کسان

ي، او ډاکټر عبدهللا او زه وم. د نويو غړو په جلب سره موږ، د مصئونيت په خاطر، يو بل نه خبرول. محترم طاهر هاشم

ډاکتر هاشميان زما په بلنه د اتحاديې غړئ شو. ده بيا د خطر په منلو سره د اتحاديې تبليغي پاڼي، چي محترم روستار 

رسولې. په مجموع کي زموږ د اتحاديې غړي ډېړ شوي وو، او  ليکلې، د کوم معتمد شاګرد په وسيله ځينو سفارتونو ته

موږ فيصله وکړه، چې لس يا دوولس ورځي وروسته په پوهنتون کې مظاهره پيل کوو، او د ښار په لور به ځو، خو د هغه 

تادان او اس تر مخه يې ډاکټر روستار او شکرهللا کهگداى او زه بندي کړم. زموږ په بندي کېدلو سره د پوهنتون يو شمېر

محصالن له وطن نه ووتل، چي له احتمالي خطر نه بچ وي. خو خاد زموږ له اتحاديې نه خبر نه وو، او موږ چې يې 

يم او يرغلګرو پرضد ويناوو، او فعاليتونو له امله وو. زه يې له دې امله هم د سترګو اغزي ژونيولو، په پوهنتون کې د ر

درجې ته رسېدلئ وم. سره له دې چي خاد د علمي شورا خپلو پرچمي غړو ته  کې د پوهاندۍ علمي ١٩٨١وم، چي په 

هدايت کړئ وو، او يو غېړ ګوندي پوهاند يې هم هڅولئ وو، چي زه بايد ترفيع و نه کړم. د پوهاندۍ لپاره زما اثر هم د 

ر في پاڼو پر بنسټ يو مستند اثانګليس دوهمي جګړې په نامه د خاد لپاره پاروونکئ وو. څنګه چي دغه اثر د ارشي افغان

وو، او څنګه چي دغه وخت په علمي شورا کې پرچمي غړي په اقليت کې وو، هغه ومنل شو. زما د ترفيع موضوع 

دغومره جدي شوه چي د پوهنتون رئيس، ارواښاد عزيزالرحمن سعيدي، د معمول پرخالف، د عالي شورا سروالي پخپله 

د " امين ناخدا" په نامه مستنطق راته وويل چي ستا د پوهاندۍ په ترفيع کې له موږ نه وکړه. د صدارت په بندي خانه کې 

کي په پېښور کې د محاذ اسالمي  ١٩٨٩پوښتنه وشوه، خو موږ ځواب ورکړ، چي دا ستاسو خپل کار دئ. زما دغه اثر په 

 ته خپره شوه.د تنظيم له خوا په فارسي، او پښتو ژباړه يې د محترم افضل ټکور په زيار وروس

د پوهاند هاله او زما په اړه د ښاغلي سيستاني ليکنه له يوه بل اړخ نه هم د حيرانۍ وړ ده. دى له موږ نه د " بايد پرسيد" 

حکم کوي، او دا دغسي حکم دئ چې د پوليس آمر يې په جرمي عمل تورن نه کوي، نه له عالم او استاد نه، هغه هم له 

 ادابود  معاشرت د ادابو اود اقالً دی  چې دغومره وايم چي دا به د ښاغلي سيستاني په ګټه وي  پوهاندانو څخه. په دې اړه

 د سلوک يو کورس ولولي.

 د دوهمی برخې د لومړي قسمت پای

 يادښتونه

ه پ او ضمنی یاد شوي، چې په متن کې د لومړي ځل لپاره ذکر شوي دي. تکرار یې په لنډ ډولدلته ددغې لیکنې منابع هغه وخت 

 متن کې یاد شوئ دئ.

عزيز هندي، د غازي امان هللا خان زوال، له اردو نه ژباړوونکئ، فرهاد ظريفي، خپروونکئ، د افغانستان د  (1

 ٤٤٠، مخ ٢٠٠٢، /1٣٨1علومو اکادمي، پېښور، 
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 ٥٦٠، ٥٥٨، مخونه، ٢٠٠٠ريه تيلي سټيورټ، اور په افغانستان کي، دوهم چاپ، خپروونکئ، يونيورسل.  (٢

لودويک ادمک، د شلمي پېړئ تر نيمايي پوري د افغانستان باندنۍ چاري، له شوروي اتحاد، جرمني، او  (٣

 ٤٩، 1٩٧٤برتانيې سره اړيکي، د اريزونا پوهنتون، توک سان، 

فيض محمد هزاره، تذکر االنقالب، مدون داکتر حفيظ هللا شريعتي )سحر(، ناشر انتشارات ميچيد، محل نشر  (٤

. دکتر سحر نمى گويد که نسخه اصلى و يا نقل آنرا  از کدام منبع ٦1، ص ٢٠1٣/ 1٣٩٣لوم، و چاپ نامع

به دست آورده و نسخه اصلي آن در کجا است. محل نشر آن هم واضح نيست. در هر حال اين اثر به ارزيابى 

مننه، چي دغه مفصل ضرورت دارد، که متاسفانه اين جاى آن نيست. له ليکوال محترم سعد الدين شپون نه 

 اثر يې را استولئ، هغه هم په ډېر ښه وخت.

، دغه اثر د فيض ٩٢، ، 1٩٩٩ميک چيزني، کابل تر محاصرې الندي، خپرونکئ مارکوس واينر، پرنسټن،  (٥

محمد تذکر االنقالب ترجمه ده، چي ميک چيزني له روسي نه په انګريزي اړولې ده. او ځاى ځاي يې خپل يا 

هم راوړي. دغه ترجمه جمله په جمله نه، بلکه د هغو د مفهومونو لنډ بيان دئ، خو د روسي مترجم تبصرې 

 ميک چيزني يو طالب العلم او امانتکار مترجم دئ.

 ٩٠، ٨٩(، ياد شوئ اثر، 1٩٧٤ادمک، ) (٦

 1٧٣، 1٩٩٩عبدالحي حبيبي، جنبش مشروطيت در افغانستان، سازمان مهاجرين مسلمان افغان، چاپ دوم،  (٧

 1٧اد شوئ اثر، فيض محمد، ي (٨

 ٨٥ادمک، ياد شوئ اثر،  -1٠ ٢٤٥عزيز هندي، ياد شوئ اثر،  (٩

 ٣٨٢سټيورټ، ياد شوئ اثر، (1٠

 ٣٢، 1٣٩1/٢٠1٢سيد شمس الدين مجروح، سرگزشت من، به اهتمام سيد فضل اکبر، چاپ شخصي، کابل،  (11

عبد الباري  -٨1٧، 1٣٤٦/1٩٦٧مير غالم محمد غبار، افغانستان در مسير تاريخ، دولتي مطبعه، کابل،  -1٣

، 1٩٢٩-1٩1٩جهاني، د سنځل نويد ) قول نقل(، په افغانستان کي د اجتماعي تحوالتو په وړاندي غبرګونونه، 

  1٤٩-1٤٨مخونه 

، فارسي کوونکئ 1٩٢٩- 1٩1٩د قول نقل سنځل نويد، واکنش هاى مذهبي و تحوالت اجتماعي در افغانستان  (1٢

 دي نه مننه کوم چي ددغه مخ چاپي نقل يې را استولئ دئ.محمد نعيم مجددي. له محترم نعيم مجد

.چاپ شخصي، کاليفورنيا، 1٩٢٩-1٩1٩فضل غني مجددي، افغانستان در عصر اعليحضرت امان هللا خان  (1٣

. له محترم فضل غني مجددي نه په دغي وسيلې مننه کوم، چي د خپل دغه اثر يوه نسخه يې ٢٥٥، ص1٩٩٧

 رابښلې ده.

 ٤٢، ص 1٣٧٨/1٩٩٩ناگفته در باره حبيب هللا کلکاني، کتابفروشي فضل، پشاور، سيد رسول، حقايق  (1٤

 ٢٩، ٢٠11، اکسفوړډ  پوهنتون، نيويارک 1٩٨٩-1٩٧٩نوردک بريت، افغانسي، روسان په افغانستان کي،  (1٥

 ٢٩، ٢٠٠٤رچړډ فراى، د پارس ميراث، خپروونکئ مزدا، کليفورنيا،  (1٦

د افغانستان د خپلواکۍ ستورئ، د افغانستان د کلتوري ودي ټولنه، جرمني،  بېالبېل ليکوال، غازي امان هللا خان، (1٧

٢٠٠٥ ،1٦٠-1٦1 

 ٥11،٥1٢، د قول نقل سټيوړټ، ٣٠٧، مخ 1٩٥٤، ٢٧د راى ديوي ليکني، راديکال هيومنست له مخي، جون  (1٨
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 د لیکنو لیږد

 info@arianafghanistan.com و یا اspineghar@gmail.com 

ر کټر محمد اکباحسااان هللا، اماني دوره، د افغاني رنسااانس دوره، له فرانسااوي نه پښااتو کوونکئ، پروفيساار ډا (1٩

 ٢٤ستايلئ وردګ، ماخذ غازي امان هللا خان، بېال بېل ليکوال، ياد شوئ اثر، مخ 

 ٤٧1، اووم کتاب، لسمه ماده، مخ 1٩٨٨هيرودوت، تاريخ، ژباړه د ډېويد ګرين، شيکاګو پوهنتون،  (٢٠

 1٥٧، ٢٠11جان لوکاس، د تاريخ راتلونکي، ييل پوهنتون،  (٢1

افغانستان و ايران، پژوهشي پيرامون روابط سياسي و چاپ هاي مرزي، از احمدشاه داکتر يوسف متولي حقيقي،  (٢٢

 ٧٣، ص 1٣٨٣ستان قدس رضوي، مشهد، دراني تا احمد شاه قاجار، نشر کرده ا

 بيا نور

بلنه کوو د لومړی برخې د لومړي،دوهم، دريم، څلورم، پنځم، اوشپږم قسمت د لوستلو لپاره دغو الندينيو لنکونو ته 

 ۍورس

 

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

ani_sistani_likano_pahakla_1.pdf 

 

2. http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Kakar_H/hassan_k_de_zam

ani_sistani_likano_pahakla_2.pdf 

 

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

ani_sistani_likano_pahakla_3.pdf 

 

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

ani_sistani_likano_pahakla_4.pdf 

 

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

ani_sistani_likano_pahakla_5.pdf 

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

ani_sistani_likano_pahakla_6.pdf 
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