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  آقای صديق رھپو"ِروشنگرسنت زده"ِمکثی بر نقد

  در رابطه با جرگۀ انتخاب احمدشاه درانی

  )٢٥/٤/٢٠١٥- سباوونافغان نشرشده در سايت (

 

 مديرمسؤول اخبار کابل تايمز بود وچون ل درافغانستان شنيده بودم که م آقای رھپو را در سالھای اقتدار کارمنا
اين اخباريگانه روزنامه انگليسی زبان کابل بود، لھذا ميتوان گفت که ايشان برزبان انگليسی تسلط دارند وتسلط براين 

  .ر يک امتياز بزرگ شمرده  ميشدزبان مھم بين المللی درميان اعضای حزب برسراقتدا

،بحيث سفيرافغانستان در جمھوری بلغاريا تقرريافته اند وچندسالی گوشش از بعدھا شنيدم که جناب رھپو
  .شدند، آسوده وآرام شده است شنيدن صدای مھيب انفجار راکتھای که از سوی مجاھدين برکابل فيرمی

 يافتم که جناب رھپو در آلمان اقامت دارند ومجله ای بنام  قرن گذشته اط\ع٩٠درايام مھاجرت در نيمه دھه 
طريق ھمکاری قلمی با آن مجله رابطه مکتوبی ميان ما ايجادگرديد وسپس  از تر بعد. روشنی را رھبری ونشرميکنند

وکمی در يکی دو محفل فرھنگی که از سوی کلوپ قلم افغانھا در سويدن برگزارگرديده بود، باھم روبرو ومعرفی شديم 
آدم خوش برخورد ومؤدب است ودر ابراز نظريات خود کمی بی پرواست وباکی ندارد اگر از  .يمشنا گرديدآبيشتر باھم 

  .ابراز نظرش کسی آزرده يا خفه شود

ًعم" اشتراک  حزب دموکراتيک خلق  فعاليت ھای سياسیدرووی در حالی که در رشتۀ حقوق تحصيل کرده 

در بخش ھای ديگری چون تاريخ وباستان شناسی نيزدست ميزند  و  داردسروکاريسندگی است، با ادبيات ونوداشته 
در متون انگليسی،گاھی چنان موقف ميگيرد که وی در تاريخی  يک مطلب خواندن باميداند وچون زبان انگليسی 

او برتاريخ ھای پيشتازی است که کسی به او نميرسد، به ھمين خاطر  رخ ورزيده ومؤبخش تاريخ افغانستان نيز 
غبار و نوشته ھای حبيبی وغيره به چشم حقارت می بيند وفھم وآگاھی  آنھا را در تاريخ نگاری بسی پائين تر از 

  . خود می شمارد، وگاھی احکامی درتاريخ صادر ميکند که انسان را دچار حيرت ميسازد

يری ھای متغير که موضع گ» ت زده روشنگر سن« صفحه يی اخيرخود تحت عنوان٢٥ًمث\ وی در مقالۀ مطول 
، وخواندنی ميباشدوسخت جالب  قرار داده است، مورد نقد خود را پرچمی بنام حميد روغ،شدر روانۀ يک عضواپسو

 نتيجۀ دولت معاصرافغانستان رابحق وآقای روغ، شده آنجا که موضوع جرگه درحيات سياسی افغانستان مطرح مگر 
جرگه برای   برای ترديد نظر اقای روغ، نه تنھا از تدويرلنگد وی رھپومي اقادانیمرکب تاريخ شمرده است،" جرگه"

که احمدشاه قبل از رسيدن به قندھار خودش را پادشاه ميشود ند، بلکه  مدعی ميک  انکار  درانیشاهاحمد انتخاب 
   ووقتی به قندھار رسيد، برتخت شاھی نشست؟؟؟ه بود اع\ن نمود

ـ را محصول جرگه می ١٧۴٧ سپس دولت نوين افغانستان را ـ )روغ(او« :ھپو چنين استرت آقای صديق جم\عين 
به باورم او بی . ن، گپ زد، نی پيش تر از آ١٨٨٠به باورم از دولت نوين افغانستان با مرز ھای جھانی کنونی می توان در . داند

rاحمد ابدالی در نتيجه جرگه به قدرت رسيد، از پای ندند کهخبر از اين امر است  که آن مفھومی که سياستمداران ما به مردم قبو ٔ
ٔ پس از آن که نادر افشار به وسيله گروه رقيب درون  احمد ابدالی اين ديگر روشن تر از آفتاب است که.بست نادرست است

وشان را ترک نمود پ، خ کشته شد، احمد ابدالی با مقام نظاميی که در آن ساختار داشت، ھمراه با لشکر جراروشانپخخودش در 
 او ھمراه با ياری . پيش از آن که وارد کندھار شود، پادشاھی اش را اع\م نمودیاو حت. و با سرعت باد و برق راھی کندھار شد

دست يافتن البته ياد مان نرود که در اين خط . و ديگر قومان کشور، بر سرير تخت نشست) پشتون( سران قبيله گان ديگر  افغان 
 بود، نقش مھمی در تحکيم پايه ھای قدرتش وشانپخ و اين گنجينه، راھی ه غنيمت ھايی که نادرافشار از ھند گردآورده بوداو ب

  .ٔبعد مورخان رسمی در آن ميان غ\م محمد غبار، و ديگران اين افسانه جرگه را سر و سامان دادند. بازی نمود

 .ھمين جم\ت کمی بحث خواھم نمودبر اند ومن ايراد من قابل تأمل و از طرف\تی که زيرآنھا خط کشيده شدهجم        

سيس رانی به سبب خدمات ارزنده اش درتأاحمدشاه د.قای رھپو، برنام احمدشاه درانی استاولين ايراد من برآ
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 را اين لقب وياد ميگردد " بابا"به لقب ما از سوی مردم  وتوسعه وتحکيم قلمروش ١٧٤٧دولت معاصرافغانستان در
از روی احترام ھمواره با نامش ياد ميکنند،ولی آقای رھپو،دراين دو پرگراف ھمه جا نام احمدشاه درانی مردم قندھار 
احمدابدالی باسم او را اش ذکرميکند، توگوئی او با يک نوکرخود طرف است که اھل خانواده  "احمدابدالی"رابصورت
 کجاست، مردم خواھندگفت احمدابدالیخانۀ بپرسيد که  ر قندھار برويد واگر شما د !آقای رھپو نه خير .نده ادکرصدا مي

ما در قندھار بنام احمدابدالی کسی را نمی شناسيم ولی اگر بگوئيد که گنبداحمدشاه بابا  کجاست؟ ھرکس بشما نشانی 
 کشوری بنام ،ن آب وخاکبه فرزندان اي اين مردم بوده و بنابرين توقع ما اينست تا کسی را که خدمتگار. آن را ميدھد

نبايد به چشم افغانستان از خود به ميراث گذاشت تا بطورمستقل در آن زندگی کنند و صاحب ھويت ملی خود باشند، 
باشيم، از باک بی خود ناسپاس ونسبت به بزرگان تاريخ کشور  ما تحصيل کردگان اينقدراگر. خورد وسبک ديده شود

درک شما  ماستن بھترازنفمنزلت احمدشاه را مؤرخ انگليس التوان داشت؟ مقام وافراد مکتب نخوانده  چه توقعی مي
براستی اگرپادشاھی در آسيا سزوار احترام ملت خود باشد، «: ميکندنوشتهچنين » بيان سلطنت کابل«کرده و درکتاب 

  )٣٨١ص  آصف فکرت،الفنستن،افغانان، ترجمۀ ( ».آن شاه جز احمدشاه  کسی ديگری نيست

سيدن به قندھار خود را قبل از ر) درانی احمدشاه( او«:  دوم من برسخنان آقای رھپواينست که ميگويدايراد
فقط باورشخصی ،اين ادعای آقای رھپو »پادشاه اع\م کرده بود وھمينکه به قندھار رسيد، برتخت شاھی نشست 

دی برای اثبات ادعای خود ندارد بايد اگر سن واگر ميداشت بايد سند ارائه ميکرد  وتاريخی ندارد مبنای اوست و
 )خپوشاننه (در اردوی افغانی که از خبوشانبايد توجه داشت که  .ندگرد ن گمراهتا جوانان  سخنش را پس بگيرد

 وجود "ميرافغان"خراسان بسوی قندھار حرکت ميکرد،رجال نظامی مقتدری مثل نورمحمدخان عليزائی معروف به 
 بود و از لحاظ مقام نظامی وقوت قومی نيرومند تر از احمدخان ابدالی معاون خود شمرده داشت که قوماندان اين اردو

 نورمحمدخان عليزائی، محبت خان پوپلزائی،موسی خان اسحاقزائی، ًع\وتا سران لشکرافغانی افزون  بر. ميشد
 آن لشکر حضور داشتند که  در خود، ھريکی با پشتوانۀ قومی نيرومندخان نورزی وحاجی جمالحان بارکزاینصرهللا 

حق  روز مباحثه در جرگه حاضر نبودند از ٨وحتی در . از احمدخان ابدالی مستحق پادشاھی ميدانستند خود را بيشتر
 یپادشاھاع\ن  در راه بازگشت  ابدالیاحمدخان ممکن بود که  را به پادشاھی برگزينند،پس چطوروخود درگذرند و ا

 قدرت طلبی ھريک از روحيۀ )سدوزائی(م است که احمدخان؟ معلو وچرا پذيرفته شود وپادشاھی اش بدون چوننمايد
ھا  مخالفتبروزباعث موضوع انتخاب پادشاه را مطرح نکرد تا  وبنابرين نمودسران سپاه افغانی را بدرستی درک مي

 پس )سدوزائی(خان ابدالیاتفاق نظردارند، اينست که احمدآنچه منابع  ومدارک کتبی برآن . گرددنوجنگ درميان شان 
در محل زيارت باد در نزديک شھرنادرآ، سران وبزرگان لشکر را  سپاه از مواصلت به قندھار و پيش از رخصت کردن

منبعد از اوامر  از ميان خود يک نفر را بحيث پادشاه انتخاب کنند تا  به مشوره فراخواند که)ياشيرسرخ("شيخ سرخ"
، ١٢،ص١سراج التواريخ،ج(.ماليات به کشورديگری نپردازندی ديگر فرمان نپذيرند وازکسکنند و اطاعت پادشاه آن 

  )بمبئی١٨٨١چاپ ،١٢٢،تاريخ سلطانی، ص٤٥- ٣٥،ص١٣٦٦گنداسنگھه،درانی احمدشاه،ترجمه پشتوازنصرهللا سوبمن،

اريخ در ت ) شيرسرخ(يا "شيخ سرخ« درجرگۀ به حيث پادشاه) سدوزائی(ابدالی انتخاب احمد خان موضوع 
تاريخ تاريخ احمدشاھی نوشتۀ سيدحسين شيرازی، تاريخ حيات افغانی،  در،اج التواريخسراز ع\وه د ديگر ھای متعد
مختصرافغانستان  تتمة البيان سيد جمالدين افغان،ظفرنامۀ رنجيت سنگھه، تاريخ انی،شوکت افغانی،صولت افغسلطانی،

وغيره ،  ازظفرکاکاخيلاکیڼتانه دتاريخ په رښ، پی عطاء هللا خان قاضتنوتاريخښپ دغبار،از  احمدشاه باباتاريخ، 
  زير نيز باری جھانی. نوشته شده اند)افغانستان درمسيرتاريخ( تاريخ غبار ذکرشده است که ھمگی قبل ازنشرتاريخھا
اثر مرحوم ) خوشه ھای گندم(»یږد غنموو« درسايت پيام وطن  به استناد کتابمقالتی » وھم پاچااھم شاعر «: عنوان

اين نوشته ھا افسانۀ ساخته پس .  استدهدا شرح  را  جريان جرگه شيرسرخ قندھارنوشته ودر آن عبدالروف بينوا،
  .وبافتۀ دولتمردان افغانستان بعد از احمدشاه نيستند

به ً در تاريخ احمدشاه درانی ازمنابع فراوانی ياد ميکند که اکثرا معاصر و يا نزذيک داکتر گندا سنگھه
دراين منابع ھمه . عصراحمدشاه درانی نوشته شده اند ومبنای تاريخ تشکيل دولت معاصر افغانستان شمرده ميشوند

ًع\وتا  جرگۀ شيرسرخ وانتخاب احمدشاه ابدالی بحيث .گی از انتخاب احمدشاه ابدالی در جرگۀ شيرسرخ ياد کرده اند
از قندھار ديدن کرده ومحل اين جرگه را ديده بود، ١٨٤٦سال  که در جنرال فريه فرانسویپادشاه افغانستان توسط 
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در مورد انتخاب احمدشاه است که نام آن محل در » شيخ سرخ«بطورمشرح ذکر شده است وگواه مھمی بر تدويرجرگۀ 
 )سايت آريائیفصل ششم،تاريخ افغانھا،ترجمۀ سھيل سبزواری،(.اع\م گشته است» شيرسرخ«ادبيات شفاھی محلی بصورت 

  اسناد قوی تاريخی دارد، نه به سخن درجرگۀ شيخ سرخ، ضرورت بهاله انتخاب احمدشاه درانیئترديد مسبنابرين 
 سال بعد از ٤که محمودالحسينی، احمدشاه،دربارمؤرخ حتی .که برخ\ف ھمه منابع تاريخی گفته ميشود غيرمستند

تمام خوانين  «:، اما وقتی مينويسدبردنمينام جرگه ازبا آنکه  انتخاب احمدشاه ، بحيث مورخ دربار استخدام شده بود،
عظام ورؤسا وسرکردگان واrمقام بعد از مصلحت وکنکاش ازخواص وعوام به جمعيت وازدحام تمام وارد درگاه 

مه استدعای جلوس ميمنت مأنوس اقدس براورنگ سلطنت موروثی لکوالسپھراحتشام گرديده متفق اللفظ 
ان وبزرگان لشکر مورد درميان سرمسئلۀ انتخاب احمدشاه  نشان ميدھد که »١٨ص يخ احمدشاھی، تار(»...نمودند

 در افغانستان اع\م . بحث وکنکاش ومشورت قرارگرفته است ومعنی جرگه نيز ھمين بحث ومشورت وکنکاش است
شروعيت نداشته است ، مو روحانيونپادشاھی حتی بعد از مرگ احمدشاه درانی بدون تائيد جرگۀ سران اقوام 

بزرگان وسران اقوام بودند،  ازمرکب مجبور بوده ،تائيد بزرگان لشکری را که وده، وجانشين شاه ولوپسرشاه ھم می ب
اميدوارم آقای رھپو با ابرازنظرھای غير دقيق وغيرمستند، آب به آسياب دشمنان تاريخ افغانستان .  شدبا خود داشته با

  .ازند و ذھنيت کتله ھای انبوه اقوام وقبايل  پشتون را تخريش وتحريک نه نمايندوبخصوص خراسان طلبان نيند

آن بايد توضيح کنم که ، يادکرده جنگی نادرافشارت ھایيمبه خزينه ايکه بنام غنآقای رھپو اشارۀ -سومين ايراد
د وبلوچستان وھند توسط عمال  سنملتان وازسالھا بعد از فتح ھند توسط نادر، غنيمت نبوده بلکه مالياتی بودکه خزينه

ھزارط\ ونقد ٣٦٠که معادل يک مليون واين خزانۀ غيبی به خراسان انتقال می يافت، نادر جمع آوری شده بود و
 از آنبابا سيد، نه قبل از انتخابش واحمدشاه  بعد از انتخاب احمدشاه به قندھار ر،)٣٦٠غبار،ص( وجنس ميشد
  . استفاده کردشحاکميتۀ توسع در تقويت سپاه وبطورمعقولی 

افغانھا ھنوزدرجريان مراسم تاجگذاری ميباشند که آغا خان شيرازی، رئيس گمرک « :فريه ھم متذکرميشود که
احمد شاه . ، الماس و شال به کندھارميرسد) ليره١٣٦٠٠٠٠(يا خزانۀ نادرشاه در سند و پنجاب، با دو کرور پول 

دربين افسران، افراد ارتش ومستخدمين حکومت توزيع ميکند؛ اين سخاوت  اين خزانه را تصرف نموده وآنرا ًفورا
  )، فصل ششمفريه (». بزرگ، نقش بزرگی نسبت بھمه فضايل شخصی ومنشای نجيبانۀ اودرحرفۀ آينده اوبازی ميکند

انی به باورم از دولت نوين افغانستان با مرز ھای جھ« :مينويسد اينست که اقای رھپومين ايراد من برچھار
    ». ن، گپ زد، نی پيش تر از آ١٨٨٠کنونی می توان در 

شکل گرفت، ادامۀ دولت احمدشاه درانی است ١٨٨٠سط امير عبدالرحمن خان درودولتی که ت!نه خيراقای رھپو
که بنابر ضعف جانشيانش وبراثر زد وخورد ھا وکشمکش ھای قومی وقبيلوی از يکسو،  وتجاوز وپيشروی دو قدرت 

 از سوی ديگر، کوچک وکوچک ترشد تا اينکه امير عبدالرحمن خان، بعد )ليس و روسيۀ تزاریانگ(وقت استعماری 
 دول استعماری با وساطت انگليس آنرا در داخل  بيشتر،برای جلوگيری از پيشروی١٨٨٠از روی کارشدنش در

 گذاشته شد که وسعتش ١٧٤٧ دربنابرين بنياد دولت افغانستان  توسط احمدشاه درانی.  محدود نمودهمرزھای موجود
  .خيلی زيادتر از حدود جغرافيائی موجوده بود

به عقب بکشيم، در واقع آب به ١٨٨٠ ھرگاه تاريخ دولت معاصرافغانستان را به زمان اميرعبدالرحمن خان در
اين خطه گذاشته آسياب دشمنان افغانستان انداخته ايم  که مدعی اند نام افغانستان از زمان امير عبدالرحمن خان بر
ھرگاه نظرشما را .شده است و قبل از آن خراسان ناميده ميشد ومی بايد اين کشور دوباره بنام خراسان ناميده شود

بپذيريم، دراين صورت می بايد قيام ھای مردم افغانستان را در مقابل تجاوز اول ودوم انگليس از تاريخ خود پاک کنيم 
مير عبدالرحمن خان، دولتی وسرزمينی بنام افغانستان وجود نداشته است تا در برابر ، زيرا که به زعم  شما،قبل از ا

 – ونيم ھزار قشون انگليس در راه کابل ١٦تجاوز بيگانگان از خود عکس العمل ومقاومت نشان بدھد،وگويا نابودی 
 افسانه است وما به ناحق به  يک١٨٤٢ون افغان بسرکردگی وزيراکبرخان دردو ھفتۀ اول جنوری ّليِتوسط م ج\ل آباد

 حقوق خوانده ساحساسات وروحيۀ آزادی خواھی مردم خود مباھات مينمائيم؟ چنين سخنان از زبان کسی که در
ظلم وتجاوز  صريح در حق تاريخ کشور وتاريخ مبارزات غيرمسئوrنه،به نظرم وعمری در راه سياست قدم زده است، 
ومردم چيزفھم کشور تحمل چنين ظلمی را نخواھند داشت وخواھی نخواھی .  آزادی خواھی مردم ما به حساب ميرود
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  .دست رد به سينۀ ظالم خواھند زد

مورخان رسمی در آن ميان غ\م محمد غبار، و ديگران اين « : کهين استا آقای رھپو رنوشتۀ بمين ايرادپنج
 نبوده است وھنگامی که کتاب یدربار ر مؤرخ توجه داشت که مرحوم غبابايد  » .ٔافسانه جرگه را سر و سامان دادند

پس . ، ھيچگونه شغل رسمی ودولتی نداشت)م١٩٦٧/ش١٣٤٦(افغانستان درمسيرتاريخ خود رابه چاپ رساند
از جانب ديگر، غبار . بيب هللا خان را زد\فيض محمدکاتب،مؤرخ دربار امير حنميتوان براو تاپۀ مؤرخ دولتی مثل م

ًرانه اش،  وسوابق مشروطه خواھی،اغلبا مغضوب رژيم شاھی نيز بود ومدتھا بخاطر موضعگيری روشنفک
  .ازعمرخود را بخاطر داشتن روحيۀ ضد سلطنتی يا در تبعيد ويا در زندان سپری نموده است

مگرافسانه نيست که به سفارش دولتمردان توسط مؤرخان ساخته وپرداخته شده  سنت است،" جرگه"واما
است که در مجامع کم رشد براى حل و فصل امور » پدرساrرى«متعلق بدوره يک نھاد عرفی  ًاساسا»  جرگه«. باشد
در افغانستان ھر وقتيکه در بين افراد قبيله بر سر استفاده از چراگاه يا جنگل و يا بر سر اراضى . تشکيل ميشدقبيله 

خانواده نزاعى رخ ميداد، جرگه ريش قابل کشت و استفاده از حقابه آن يا برسرتقسيم ميراث ميان ورثه در يک 
سفيدان براى رفع غايله و صلح ميان طرف ھاى درگيرداير ميشد و برموضوع مورد نزاع حکميت وداوری صورت 

در کشور ما ھنوز ھم . ميگرفت وھرفيصله اى که جرگه مينمود براى طرفين قابل احترام و مرعى اrجرا پنداشته ميشد
ھا نيز ازحالت ساده  البته متناسب با رشد مناسبات فيودالى، جرگه. قش مھمى ايفا ميکنندن» ھا جرگه«در ميان قبايل 

قبيله را داشت، بيک شوراى اشرافى و فيودالى قبيله يا منطقه تبديل » ريش سفيدان«ابتدائى که شکل خالص مشورتى 
 ھا را روى مسايل مھم   اين جرگهھاى افغانستان ھم تشکيل دولت) خان عھد مير ويس(از قرن ھژدھم ببعد .شده رفت

ويکی از زمينه ھای . ملى، به عنوان يکی از پايه ھای مشروعيت قدرت برسميت شاختند و به آن اعتبار بخشيدند
بنابرين  .مساعد برای اع\م آزادی از زير سلطه بيگانه گان وعامل موثردرتشکيل دولت معاصر افغانستان بوده است

در ميان پشتونھا در دوسوی خط ديورند ھنوزھم زنده وامع کمتر رشد، بخصوص    در جيک واقعيت تاريخی" جرگه"
  :گفته استک  خوشحالخان خټ.وپويا و کارآئی دارد

 برکت په جرګی د شی خبر که                وانخلی rس به کار ھيڅ به نه جرګی بی

 رھائی برای ١٧٠٧در قندھار در  وتکیھ خان ميرويس ، ١٧٤٧دراکتوبر درانی احمدشاه انتخاب جرگۀ از قبل
شش ميلى غرب ( کوکران در رانخستين جرگه رؤساى اقوامحکمران صفوی ايران،  حاکميت گورگين ير ستمز مردم  از

دراين جرگه تصميم گرفته شدتا شکايت نامه .راه دفع مظالم حکام صفوی را مطرح نمود و در آن دايرکرد)شھرقندھار
اين نامه بجای .ۀ صفوی نوشته شود ورؤسای اقوام آنرا امضاء وبدربار اصفھان بفرستندای از دست والی خودکام

بعدی جرگه  .به دربار صفوی بدست کسان والی قندھار افتاد ودرنتيجه به زندانی شدن ميرويس خان انجاميد رسيدن
دايرشد که ) قندھار ميلى شمال شرقى شھر ٢٠(» مانجه«موضع در ١٧٠٩پس از بازگشت ميرويس خان ازسفرحج در

فتواى علماى دينى مکه را براى سران ملى که در جرگه حضوريافته بودندعلنى ساخت و توضيح درآن ميرويس خان 
سيدالخان : دراين جرگه رؤسا و خوانين ذيل اشتراک داشتند. ش توجيه شرعى داردسپاھداد که قيام برضد گرگين و

 ياجى ھوتک، يوسفخان ھوتک، عزيز خان نورزايى، گلخان بابر،م ناصرى، بابوجان بابى، بھادرخان، پيرمحمد
زاده او، يونس خان کاکروبرخى  خان برادر نورخان بريچ ، نصروخان الکوزايى ، يحيى خان برادرميرويس،محمد

پس از گفتگوى طوrنى اعضاى جرگه،با سوگند بر قرآن قرار قطعى ) ٢٤٣حبيبى ، تاريخ مختصر افغانستان ، ص ( .ديگر
  .اتخاذ کردند که گرگين با قشون وى يکجا معدوم گردند و حکومت آزاد ملى تشکيل گردد

ھيچ واع\ن پادشاھی از سوی احمدشاه درانی قبل از رسيدن به قندھار، بنابرين انکار از وجود جرگه درقندھار،
معلوم . دسبب شواو خ فھمی تارياھل خبره را نسبت به شک وترديدری جديد اقای رھپو را ثابت نميکند، جزاينکه تيؤ

مطالعه و دسترسی  طح حبيبی ونه  درسطح ع\مه رشاد،دار است که وی در عرصۀ تاريخ نه در سطح غبار ونه در س
  .نکنند صادر کشور تاريخ درمسائل غيرمستند  ھای حکم تا بھتراست پس دارد،ن آنھا مثل افغانستان یبه منابع تاريخ
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