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و شميره   ٤ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوا: ياد ير و لولـ، ل په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

 ٢٠١١/ ٠٧/ ٢٤                                                                 ميرعنايت اهللا سادات 

  ارج گذاری به تمدن غزنه
  

پايتخت  . متر از سطح بحر قرار دارد٢٢١٩و به ارتفاع ,  کيلو متر بطرف غرب کابل١٤٠ه ای شهرغزنی در فاصل
پس ازقرن دهم عيسوی شهرت اين . شرق شهر موجودۀ غزنی موقعيت داشتان در پنج کيلومتری شمالساللۀ غزنوي

عروس « بيجا نبود که  اين شهر را در آن روزگار . شهر فزونی يافت و جاليش فرهنگی و ثقافتی آن جهان تاب شد
کلمه ای "آنها استدالل مينمايند که . دمعنی خزانه را ميده» غزنه«مستشرقين به اين نظر اند که . ميگفتند) ١(»الفلک

، بی ارتباط را ميدهد» خزانه« و يا » گنج  « پهلوی که هردو معنی» گنجک« يونانی و » غنزک«غزنه با کلمات 
از اخير کلمه به آسانی کلمه ای " ک"تحويل شده می تواند و با حذف شدن " غزک" آسانتر به » غنزک«زيرا . نيست 

  ).٢" (را ميدهد» خزانه«يکی از لغات اصيل زبان دری است که معنی » گنج«همچنان . آ يدبدست مي» غزنه «  
به معنی » کنزگ « شکل کلمه بايد : "     پروفيسور بوسورت در دايرة المعارف اسالمی زير نام غزنی می نويسد 

مرکز مناطق ماحول زابلستان بوده ، د که غزنه در ادوار پيش از اسالماين اشتقاق نشان ميده. کنز  وکنج بوده باشد
الپتگين سپه .  م يک حکومت مستقل محلی از جانب الپتگين در غزنی اساس گذاشته شد٩٦٢در سال ). ٣"(است

او پس از . م از اطاعت دولت سامانی سرباز زد ٩٦٠اما در سال . ساالر اردوی سامانی و والی افغانستان شمالی بود
سوق ) غزنه(ت مرکز افغانستان ، قوای خودرا به استقامه قطعات ارسالی دولت سامانیفايق شدن در ميدان نبرد علي

  .      داد
 م  تحرک جديد يافت و دو قرن ادامه ٩٧٧    در مورد شگوفايی تمدن غزنه که با به قدرت رسيدن سبکتگين در سال 
ند که بازتاب جداگانۀ همه ای آن برداشت داشت ، مؤرخين و مستشرقين زيادی ارزيابی ها و نظريات شان را نوشته ا

 ترقی و پيشرفت در غزنه: نها را می توان اينطور خالصه کرداما اطالعات ارائه شدۀ آ. ها درين مقال ممکن نيست
دربارغزنه مرکز . ری مينمود، اين شهر از نظرعرفانی و عمرانی با بغداد همسبسرعت رشد يافت و در قرن يازدهم

، غزنی مقام مرکزی را در امپراتوری آنوقت افغانستان با چنين صفات). ٤(فضالی زمان بود علما و ،، علومصنايع
و از خوارزم تا بحر ) هندوستان شمالی(تا دريای ستلج ) ايران(قلمرو آن از قزوين " امپراتوری که . احراز کرد

  ).٥"(عرب کشيده شده بود
 ولی از ابتداء اين شهر مورد عالقۀ بازرگانان بوده و توانگران      گرچه درغزنی زمين های حاصل خيز کم است

آثار مربوط به آن زمان . تا قرن نهم ميالدی مردم غزنه ديانت بودائی وهندويی داشتند. زيادی درآنجا می زيستند
ر کابل پس از آنکه مسلمانان به زعامت يعقوب ليث صفاری د. امروز در تپۀ سردار و فوندکيستان به چشم ميخورد

عساکر عمروليث برادر " ، حاکم غزنی که از خويشاوندان کابل شاهان بود ، نيز سقوط کرد و بعداشدند  مسلط 
  .، غزنی را اشغال کردند به سلطنت نشست٨٧٨قوب که در سال يع

 فارس ها از     با تمرکز يافتن حاکميت در غرنه ، دولت قادر شد تا به ازهمپاشيدگی قدرت که باالثر حمالت ترکها و
همينطور در راستای مساعی دولت به خودسری ها و اقتدار روسای  .قرن شش ميالدی  آغاز شده بود، خاتمه بدهد

عهد او به گفته ای . سلطان محمود غزنوی درخشان ترين چهرۀ سالطين دودمان غزنوی است. محلی پايان داده شد
 به –دين اسالم در تمام کشور . ، مذهب و سياست است ندورۀ تحکيم مبانی وحدت کشور از نظر زبا" مرحوم غبار

ادارۀ .  منتشر گرديد و زبان دری جای تمام السنه محلی و خارجی را گرفت –جز قسمت کوچکی در شمال مشرق 
معماری و . فيودالی پراگنده نيز مرکزيت حاصل کرد و شهکار های هنری و هنرمندان مشهور درين عهد بميان آمدند

  ).٦"(، زراعت و تجارت ترقی کرد ، پيشه وری و آبياریصنعت گری
    در آنوقت هزار مدرسه در شهر غزنه گشايش يافته بود و مسجد با عظمت عروس الفلک گنجايش هزاران 

آن کريم به خط کوفی مزين در آن شهرمناره های که اطراف آن با طرحهای هندسی و با آيات قر. نمازگذار را داشت
ره های سالطين و باغ های با ارگ غزنی ، مقب. ود داشت که امروز هم نمونه های آن به نظر ميرسد، وجشده بود
  .، تصويری روشنی از شکوه و جالل عصر غزنويان را در ذهن انسان ايجاد ميکندعظمت

به ارزشهای ، بلکه او و اخالفش  صدر برنامۀ دولتش قرار داده بود    محمود نه تنها پخش و اشاعۀ اسالم را در
يکی ازين موارد تجليل از جشن مهرگان بود که همساله بطور شاندار . تاريخی و فرهنگی مردم نيز ارج ميگذاشتند

، فرخی و ديگران در مورد چگونگی تجليل پرشکوه ، منوچهریدارآن دوره چون فردوسیتجليل ميشد شعرای نام
  . ازين روز اشعارناب سروده اند

، اعتال و توسعه ای زبان دری آنقدر روشن و بالمنازع است که جعل کاران تاريخ هم ه در پرورش    تأثير تمدن غزن
آنرا کتمان نتوانسته اند و حتی آنهايی که هميشه افتخارات ديگران را بخود منسوب ميسازند ، درين زمينه مجبور به 

دانشنامۀ «رم را بر صفحۀ آغازين جلد سوم درينجا بی جهت نخواهد بود اگر توجه خوانندگان محت. اعتراف شده اند
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ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

  هه در١٣٧٥ جمهوری اسالمی ايران به سال –که به سرپرستی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی » ادب فارسی
  : ، جلب گرددتهران منتشر شده است

 سبکتگين در غرنه ، دولت دودمان زوال افتاد و سر انجام فروپاشيد پس از آنکه دولت سامانيان در بخارا در سراشيب
، پشتيبانی از ادب جوان فارسی را پی گرفت و شاعران خارا پيروی و به آن همچشمی ميکردکه از الگوی دربار ب

، ، منوچهری از دامغان، عنصری از بلخ، چنانچه فرخی از سيستان آوردندبسياری از دور دست ها بدان جا روی
، ند و با تشويق و حمايتی که شاهانه غزنه را در پيش گرفتعضايری از ری و عسجدی از مرو يا هرات را

محمود . ، در ترويج ادب فارسی ميکوشيدند امرای دولت و ديوان ساالران بلند پايه از آنها ميکردند ،شاهزادگان
يدن برگز. اشت که بيش ازهزار سال دوام آوردغزنوی با گرد آوردن چهارصد شاعر در دربار خود سنتی را پايه گذ

، از الزمه های دربار و از نشانه های قدرت و تشخص عرا که به ابتکار او باب شده بودملک الش/ اميرالشعرا 
  ) ٧."(گرديد

، ابوالفرج  و مسعود سعد سلمان ، سيد حسن غزنوی، ابوالفتح بستی، منوچهری، فرخی، فردوسی، عنصری    سنايی
، رونق آن زمان را به معرفی ابوالفضل بيهقی و عبدالحی گرديزی. دور بودنداز طاليه داران شعر و ادب دری درين 

  .گرفته اند که مارابا نوشته های شان به درک و شناخت آن عصر درخشان قادر ميسازند
را که ) اسماعيل(برادر خود ) م ٩٩٧( سالگی پس از مرگ سبکتگين٢٧به سن ) م ١٠٣٠ – ٩٩٨(    محمود غزنوی 

 سال حکومتداری موفقانه ، به ٣٢او پس از .   سلطنت کرده بود ، خلع و پادشاهی خودش را اعالم کرددر بلخ اعالن
زيرا در .مادرش از منطقه قندهار بود واز همين جهت بعضی ها اورا زابلی نيز ناميده اند.  سالگی وفات نمود٥٩سن 

  .وا ميکردواليت قندهارامروزی رانيز احت» اراکوسيا« يا » زابل« آنوقت نام 
زيرا در تحت . ، مهارت ها و تجارب نظامی را در عهد زمامداری پدرش کسپ کرد    سلطان محمود غزنوی

درين . همينطورازعلوم ادبی و دانش اسالمی بهره مند بود. فرماندهی او چندين سال عملياتهای جنگی را پيش ميبرد
رتوتجارب و دانش خود توانست که امپراتوری پهناوری اودر پ. عرصه آموزگاران ورزيده ، او را تدريس ميکردند

محمود يک مسلمان متعصب بود و لشکرکشی های او به هندوستان .  را به کمک تشکيالت خوب نظامی بوجود آورد
به » غنايم« اينکه بعضی ها ميگويند که محمود بخاطربدست آوردن. هم ازهمين تعصب او سرچشمه ميگرفت

بدست » غنايم«محمود . زيرا او انسان حريص به مال و زر نبود . ، نميتواند درست باشدهندوستان لشکر ميکشيد 
، تنها پخش و اشاعۀ دين منظورش از چنين عملکرد. رف ميکردآورده را در جهت اعمار مدارس دينی و مساجد مص

، امروز اهداف امپراتوريشاما بکار برد زور و وارد نمودن فشاررا بخاطر اشاعه ای مذهب ويا تحقق . اسالم بود 
  .نمی توان مؤجه دانست

    حقايق تاريخی نشان ميدهد که او با بت ها و اصنام در داخل افغانستان و ساير مناطق مسلمان نشين که از نظر 
اما بت ها . ، کاری نداشت) مانند بت های باميان(مذهب مورد توجه قرارنداشته و جزء تاريخ فرهنگی مردم شده بودند

طبعی است که با شکستن بت ها ، تخريب معابد ومنع اجباری يک آئين و مذهب ، قلب .  معابد را می شکست ی
به اين ترتيب . اما محمود آن را وظيفه ای دينی خود ميشمرد. پيروان آنها نيز  شکسته ميشد و از او آزرده ميشدند

  .محمود راهگشای آئين اسالم در نيم قارۀ هند شد 
دربار محمود به . ، صنعتگران و هنرمندان زيادی به غزنه روآوردندتشويق و مساعی محمود ، دانشمندان     بناء بر

همينطور کتب و آثار زيادی به . آنها فرصتی خوبی را مساعد ساخته و ضرورتهای معيشتی ايشان را تأمين ميکرد
دردربارمحمود ) ابوريحان بيرونی( ررياضی دان مشهو. استقامت های مختلف علوم در غزنی جمع آوری شده بود

درين مسافرت ها او با پيشوايان اديان ديگر و دانشمندان . ی هايش به هند اورا همراهی ميکردمقيم شد و در لشکرکش
  .هند به گفت و گو می نشست

ه های او اسمای شعراء زيادی را با نمونه های آثار شان که در توصيف محمود و کارنام» لباب الباب«  عوفی در 
، منوچهری دامغانی ، زينبی ، عسجدی بروزیمله می توان آثار ماندگار فردوسیاز آنج. سروده اند ، درج کرده است

، ابوسعيد احمد بن ، امينی نجار بلخی، کسايی مروزی، محمد بن علی عضايری رازی، محمود خراسانیعلوی
همينطور .  قصيده ، محمود را ستوده است٣٩لشعرا عنصری در امير ا. منثوری و ابوالفتح بستی را ياد آوری کرد

  .  قصيده از فرخی سيستانی در وصف محمود وجود دارد٤٤
برادر ، پسرش مسعود که والی ايران بود ، به خواست  درباريان به غزنی برگشت و     پس از مرگ محمود غزنوی
گرچه مسعود شخص با . )١٠٤١ -١٠٣٠(پادشاه شد مسعود خودش . ، برکنار کردعياش خودرا که شاه شده بود

اما کماالت پدر را در جهت دولتداری . ، ترکی و عربی را خوب ميدانست فت و چيز فهم بوده و زبانهای دریمعر
همچنان او . د پايگان دولت نقايص فراوان داشترفتار او با مسئولين و بلن. فرا نگرفته و رفاه عامه را تأمين نميکرد

،  تعقيب نموده و به گرد آوری ثروتاطرافيان او نيز تمثال اورا. ملی  و پر مصرف را پيشه کرده بودی تجزندگ
  .غالمان و کنيزان مصروف بودند

و خالفت بغداد ،     در سياست خارجی او رفتارمدبرانه دنبال ميشد و با قوتهای متنفذ منطقه يعنی دولت ترکستان 
، زيرا تاتکاء او بر اردو هم نتيجه نداش.تيبانی مردم روزتاروز از دولت او کم ميشد اما پش. روابط حسنه داشت
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ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
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پس از خلع .  م سقوط کرد١٠٤١تا اينکه سلطنت او به دست باديه نشينان سلجوقی در . نارضايتی ها اوج ميگرفت
وانستند که گوشه يی از عظمت و ولی هيچکدام اينها نت. ، مدعيان تاج و تخت از هرگوشه و کنار سربلند کردندمسعود
با آنهم غزنی هنوزهم شهر آبادی بود تا اينکه عالوالدين حسن غوری بسال . ل عصر محمود غزنوی را اعاده کنندجال

عالوالدين يکی از پادشاهان غوری است  که پس از آتش زدن . دادن بهرامشاه بر غزنی مسلط شد م با شکست ١١٤٨
روايات است که (اوبخاطر مرگ برادرانش . ، معروف به عالوالدين جهانسوز گرديدزرگ غزنهتمدن بلند آوازه و ب

به قصد گرفتن انتقام به غزنی ) يک برادرش به دستور بهرامشاه زهر داده شده بود ودومی در ميدان نبرد کشته شد
، بلکه در راه بازگشت نه را بسوختعالوالدين نه تنها غز. حمله کرد و هفت شبانه روز آن شهر زيبا را به آتش کشيد

 تالقی رود های هيلمند و را در محل) لشکری بازار(معموره ها و قصر های زيبا ، منجمله کاخ معروف غزنويان 
چنانچه امروز تنها چند . تيمور، جنايات اورا تکرار نمودندمهاجمين بعدی مانند چنگيز خان و . ، حريق کردارغنداب

بيهقی اين قلعه را بنام لشکرگاه ياد کرده ( » قلعۀ لشکری بازار« با » طاق بست« ار در غزنه ومنار و چند سنگ مز
  .در واليت هيلمند باقی است)  است

در " ، سلسلۀ غزنويان افغان منفرض شد و هنوز زندگی مردم بهبود نيافته بود که  باالثر حملۀ عالوالدين به غزنی  
بات را به سختی تکرار کرد و اهالی متمدن غزنی به استثنای صنعت کاران قتل م  چنگيز خان اين تخري١٢٢١سال 

، اين بار بقايای شهر  م مغولهای فارس١٣٢٦د که در سال هنوز غزنی از صدمات وارده ، قدعلم نکرده بو. عام شدند
  ).٨"(زی نيز ويران شدقبر شهنشاه محمود غا. غزنی را به کلی منهدم نمودند و قرآن کريم و ساير کتب را بسوختند

اين بار هم شهر بی . ، قوای انگليسی به مقاومت شديد اهالی غزنی روبرو شدند    در جنگ اول افغان و انگليس
در اثر برخورد دليرانۀ مردم  يک قطعۀ انگليس که از قندهار بسوب کابل در حرکت بود ، درغزنی . آسيب نماند

، قوای  امير دوست محمد خان با انگليسهاپس از توافقات. برابر اين شهر افزودتارومار شدو بر کينه ای انگليسها در 
 بدون برخورد با ١٨٤٢ اگست ٢٨تازه دم انگليسها به قوماندانی جنرال نات در راه عزيمت از قندهار ، بتاريخ 

فرصت استفاده و جنرال نات از ) راولنسن(درين وقت مستشرق مشهور انگليس . مقاومت کنندگان وارد غزنی شد
به سليقۀ انگليسی يک دروازۀ کهنۀ چوبی را از حوالی مزار سلطان محمود غزنوی با خود گرفته و با عجله . کرده

، الرد ايلنبرو اعالميۀ پر طمطراقی صادر کرده و خطاب به پس از مواصلت آنها به هند. رفتندراه کابل را در پيش گ
ت هندوستان در را که عالمه ای ذل» سومنات« د از چند صد سال دروازۀ عساکر فاتح ما بع: هندوها چنين نوشت 
اما مؤرخين به اين ). ٩...(بايد اتحاد ماو شما دائمی باشد. ، بيآوردندو اينک ما آنرا بشما ميسپاريمدست افغانستان بود

 نتيجۀ معکوس برای انگليسها اين تقلب. باور اند که دروازۀ مذکور متعلق به سومنات نبودو هندو ها هم باور نکردند
  . آنها پس از مدتی اعالن کردند که دروازه مفقود شده است . به بار آورد

، اين اولين بار است که اين طان عالوالدين جهانسوز قرار گرفتپس از آنکه اين شهر زيبا مورد هجوم سل
سالطين و . نفرانس کشور های اسالمی، آنهم از جانب کد وارثين تمدن جهانی قرار ميگيردشهرتاريخی مورد تفق

، تا اين شهر بتواند موقعيت به فکر اعمار مجدد اين شهر نشدند، هيچگاه الله های مختلف در هشت قرن گذشتهس
  . فرهنگی خودرا دوباره احراز کند

ز  تصويب کرده است که ا٢٠٠٧    اکنون جای خوشبختی است که اجالس وزيران کشور های اسالمی در سال 
. غزنی بزرگترين مرکز فرهنگی بودً  واقعا.  تجليل بعمل آيد٢٠١٣سالم در سال غزنی منحيث مرکز فرهنگی جهان ا

از همين جا دين اسالم به هندوستان و ادب دری از برکت دربارغزنويان رونق يافته و به شمال هند و ايران ترويج 
 م تا اشغال هند از جانب انگليسها ١٠٠٧جاب در سال از شروع سوقيات نظامی سلطان محمود و حمله بر پن. يافت

تا اينکه انگليسها تالش کردند که لسان خودشان منحبث زبان رسمی . زبان دری در آنکشور رونق داشت) م١٨١٤(
  .درهند ترويج يابد

عوض زبان اين زبان به ) ايران امروز(      عربها در افغانستان زبان عربی را تحميل نتوانستند ولی درفارس 
 م اموی ها سياست عربی سازی را ٧٥٠-٦٥١طی سالهای . ، رسميت يافت ومنحيث زبان دربارشناختانده شدپهلوی

، زبان پهلوی در فارس گام به گام مضمحل شد و نتوانست که در نتيجۀ همين سياست. نبال کردنددر ممالک مفتوحه د
پس ازگذشت صد سال که . ربی هم قادر نشد که جای آنرا بگيرداما زبان ع. بمقابل زبان پخته ای عربی مقاومت کند

چيز فهمان آنکشور به شاه . ، بغداد را متصرف شدنده کرده و با شکستاندن قوای اعرابسلجوقی ها به فارس حمل
در ) عميدالملک کندری (عارض شده ومشکل فرهنگی شان را ازطريق وزير دانشمند سلجوقی ها) طغرل( سلجوقی 
ولی زبان پهلوی ازمکاتبه افتاده ) ١٠(شاه سلجوقی مردم فارس را از تحميل زبان عربی رهايی بخشيد .ذاشتندميان گ

ان پرورش يافتۀ دری در  بر طبق رهنمايی کندری زببناًء. حيث زبان دربار رسميت يآبدو نمی توانست دوباره ب
، بلکه بخاطر کيفيت ها در دربار ايران رواج يافتزبان دری نه تن. جای زبان عربی را در آنکشور گرفت، افغانستان

از همه " زيرا اين زبان به گفته ای محمد محيط طباطبايی . بهتر آن ، عالقه ای فرهنگيان ايران را به خود جلب کرد
  ).١١" (مزايای قابل زيست و بقاء و رواج برخوردار بود و قابليت و استعداد کافی ترجمه از عربی به دری را داشت

از چگونگی پيدايش و " مؤرخين زيادی در ايران عمدا.     امروز اين زبان در ايران بنام زبان فارسی عموميت دارد
" بناء. خودرا بی خبر انداخته و افتخارات مردم وسرزمين مارا به خود نسبت ميدهند) فارسی(محل رشد زبان دری 



 
 

 
و شميره   ٤تر ٤  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

اگر صدای راستی و حقيقت . نجمله غزنه بنويسيم و بگويمضرور است تا در مورد تاريخ مراکز فرهنگی افغانستان م
 .بلند نباشد ، مردم دروغ را می شنوند

    نگارنده با نشر اين مقال آرزومند است تا توجه فرهنگيان فرهيخته و وطندوست افغان در جهت آمادگی بخاطر 
د ومردم را به تاريخ پربار شان آشنا بايد اين تمدن را تشريح کر. تجليل و ارج گذاری به تمدن غزنه مبذول گردد

  .هرقدر که انسانها ازحقايق تاريخ وطن خود اگاه ميشوند ، به همان اندازه شعور ملی آنها نيز بلند ميرود. ساخت
  

  پايان
      

  
 که يکی از عجوبه های معماری در جهان بود و گنجايش هزاران نماز گذار در غزنه مسجد بزرگی وجود داشت) ١ (

  .ناميده بودند" مسجد عروس الفلک" به همين جهت آنرا . را داشت
؛ پورتال افغان جرمن ؛ آرشيف و بنياد فرهنگی کهزاد"ی معنی و ريشه ای لغوی نام غزن" ؛ احمد علی کهزاد) ٢(

  .آنالين
  .١٣٨٦ کابل-مطبعۀ ميوند: ؛ چاپ مجدد٢٤٩؛ صفحۀ " ای تاريخی افغانستانجغرافي"ر؛ مير غالم محمد غبا) ٣(
  .١٣٨٦ کابل –مطبعۀ ميوند : ، چاپ مجدد ٩٦؛ صفحۀ "فيای تاريخی افغانستانجغرا" مير غالم محمد غبار؛ ) ٤(
   .١٠٦؛ صفحۀ "افغانستان در مسير تاريخ " ؛مير غالم محمد غبار) ٥(
  ١٠٧؛ همانجا ؛ صفحۀ مد عبارمير غالم مح)٦(
مه ؛ وزارت فرهنگ و ارشاد ؛ جلد سوم ؛ تهران موسسۀ فرهنگی و انتشاراتی دانشنا" دانشنامۀ ادب فارسی) " ٧(

   ؛ صفحۀ اول١٣٧٥؛ معاونيت امور فرهنگی ؛ اسالمی
  ٩٦صفحۀ " جغرافيای تاريخی افغانستان" مير غالم محمد غبار؛ ) ٨(
  ٥٧١-٥٧٠همانجا ؛ صفحات " افغانستان در مسير تاريخ" ؛ ارمير غالم محمد غب) ٩(
 ١٢٦همانجا ؛ صفحۀ " افغانستان در مسير تاريخ" ؛ ميرغالم محمد غبار)١٠(
؛ به اهتمام مسعود "، مجموهۀ مقاالت ، مطبعۀ انتشارات کيهان" در دری" ؛ )هه١٣٧٣( محمد محيط طباطبايی) ١١(

   ٥٦اسعدی ، تهران صفحۀ 
  
   

 
  


