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 ۰۲/۲۰/۰۲۰۲              احسان لمر

 مشروطیت جنبش مخالفین       
 به داشتند نظر اختالف نهضت این با که را تنی چند اول خواهان مشروطه و  مشروطیت بارۀ در سطوری از پس

 به مه نبودند کس هیچ با و داشتند همه با که دیگری درباریان و سرداران نیستند تنها اینها مگر گیرم، می معرفی
 تحقیر و توهین هدف به ها نبشته سلسله این از سطری هیچ ولی است، ما وقت ضیاع شان همۀ یاد که بود وفرت

 شواهد و اسناد سطور این اکمال در لطفا  . و ندارد نداشته را شان بازماندگان و ها فامیل و آنها به حرمت هتک یا
 .    نمائید همکاری ما با واقعی و عینی

 و  محمد صادق خان مجددی
 «حضرت شوربازار»فضل عمر خان مجددی 
 

 

 اعلیحضرت» یادگاری فوتو
مارشال »، «محمد ظاهر شاه
حضرت » و «شاه ولی خان

طرف راست پادشاه « مجددی
و  «سردار احمد شاه خان » و
بدست چپ دیده  «هاشم خان»

 می شوند

ین عالم با عوام ا مرا در»
کاری نیست، برای ایشان 
نیآمده ام. این کسان که 

عالم اند، به حق  راهنمای
انگشت بر رگ ایشان می 
نهم، من شیخ را میگیرم و 

میکنم نه مرید را،  مؤاخذه
شیخ را، شیخ  آنگاه نه هر

  «کامل را 
  «بلخی موالنا جالل الدین»
« Oliver Roiاولیویه روی »

 رخ فرانسوی معتقدمؤ محقق و
هم متنفذ بر روحانیتبا  «امان هللا»کردن جامعه  افغانی از جانب شاه مناسبات  مدرنیزهبا اعالم سیاست "است که: 

روحانیت و قدرت حاکم تجدد میان قبایل، جامعه )اسالمیزم( نام پان ه میخورد و این در واقع پایان اتحادی است که ب
مای عل است. از نظر گراییغرب  توافق درباره رابطه میان دفاع از اسالم و اصلی عدمطلب برقرار بوده است. علت 

، دفاع «امان هللا خان»نظر  از ت است، مگریعاسالم و شر جامعه بسوی هدایتبنیاد گرا، دفاع از اسالم عبارت از 
به سوی تجدد  اسالم یک مقوله سیاسی ضد امپریالیستی است و الزم است با گرایش به سوی غرب جامعه را از

 1رهنمون شد."
تحاد ا پای جهاد با انگلیس را در میان کشید، طبقات مختلف کشور متحد گردیدند. البته این «هللا خانامیر امان »وقتی "

شترک، م یعنی جنگ با انگلیس و استحصال استقالل( دوام نمود، و بعد از نیل به مقصدتا حصول مرام مشترک ملی )
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ر روحانی بعد از سلب شدن امتیازات و مستمری و قش فئودالهایخط سیر طبقات نیز از هم جدا گردید. طبقه اشراف، و 
  2"به ضد دولت شدند. های خود

حامیان آزادی و استقالل کشور و طرفدار نهضت امانیه در سال  یکی از «شمس المشایخ فضل محمد خان مجددی»
حضرت شوربازار( لقب گرفت. او برخالف ) «نور المشایخ فضل عمر خان مجددی»و برادرش  وفات نمود 1221

گرانه آن دوره به میل خود به هند بریتانوی  که در اعتراض به سیاست های اصالحاز شروع مخالف نهضت امانیه بود 
 کفالت وی را در کابل به عهده داشت.   «محمد صادق خان مجددی»رفت، و برادرش 

زدند، عده ای سدی در برابر ها  ریفورمیک سلسله  وخواهان دست به اصالحات اجتماعی  آنکه مشروطه پس از
 «فضل عمر خان مجددی»شخص مخالف با اصالحات اجتماعی  نخستینتحقق  برنامه های تجدد طلبانه قرار گرفتند. 

ی جز ا نتیجهبه مکتب رفتن پسران  گفت: پسران و روی لچی زنان بود و مي( بود وی مخالف تعلیم  نورالمشایخ) 
از زبان شان ون هم بلکه تا اکن «امان هللا خان»نه تنها در پنجاه سال بعد از  این نظر. ندارد کافر شدن آنان در بر

 ین آیه مبارک توجه فرمائید:ا ندارد؟ نخست با " "نتیجه ای جز کافر شدنآیا واقعاً معارف شنیده میشود. 
 «اَن َما لَْم َیْعلَْم.الَِّذي َخلََق؛ َخلََق اْْلِنَساَن ِمْن َعلٍَق؛ اْقَرأْ َوَربَُّك اْْلَْكَرُم؛ الَِّذي َعلََّم ِباْلَقلَِم ؛ َعلََّم اْْلِنسَ اْقَرأْ ِباْسِم َربَِّك »

 «قلم»و بعد از آن  «یعنی بگو= قال »نه  است«ــ یعنی بخوان ءاقرا»اسالم )ص(  اولین حرف آیه نزولی به پیامبر
. همچنان وزیمبآمدانیم  میه شده. که توسط آن چیزی را که ن ذکر

در  "حتی اگر در چین باشد بآموزعلم را " احادیث بی شمار مانند
اسالم با خطوط زرین و  تاریخ مورد آموزش علم موجود است. در

طالئی نوشتند که پیغمبر بزرگوار به  اسیران جنگی خطاب نمودند 
که هر فردی که ده مسلمان را باسواد سازد آزاد می باشد. شما 

را در سطور  «، فلسفه و تمدنافغان درباره علوم نظریات سید»
نظریات متعصبان علی الرغم  «افغان سید» گذشته مطالعه فرمودید.

گرا و خام اندیش سخت برین عقیده بود که مسلمین قویاً به علوم  منفی
و فنون، صنعت و دیگر دست آورد های تمدن نیاز دارند. و طرح 

این عنوان را رد  بخردانه تحت ی ناکردن علم شرقی و غربی یا ادعا
"علم است  که هر جا عظمت و شوکت خود :  ه بود کهنموده و گفت

را ظاهر میسازد... )پادشاه علم( هر وقتی  پایتخت خود را تغییر داده 
در است و گاهی از شرق به غرب و گاهی از غرب به شرق رفته." 

تمامی اعضای نهضت مشروطیت اول و  سید و شاگردان شان ادامه 
ی کشور تالش  دوم در راه بیداری معارف و عرفان فرهنگ و آزاد

 ؟بدانیم نتیجه  کافر شدن  تعلیم را ماچرا ولی های فراوانی نمودند، 
دد و از شروع نهضت امانیه مخالفت تج «فضل عمر خان مجددی»

 03به گونه مثال در جلسه اری آن نظام هم بود ذقانون گ
در مورد نکاح ( لویه جرگه امانیه 3211جوالی  13)3030سرطان

چیزی را که اعلیحضرت غازی فرموده اند از نقطۀ نظر شفقت و عاقبت اندیشی ": نظر نمود کهصغیره چنین اظهار 
است و در آن ابحاث مطولی در معرکته  اْلرای  فقهنکاح صغیره از مهمات بزرگ مسائل  خیلی درست است، فاما

نین مسالت پناهی ام المؤاین که حضرت رمرقوم آمده است، حتی عدۀ از مرتاضین نکاح صغیره را بر فقهیهدر کتب 
را در صغارت نکاح کرده اند، مسنون ] سنت[ نیز شمرده اند، لذا رجاء میشود « رض» «حضرت عائشه صدیقه»

 1که نکاح صغیره جائز و دعاوی آن در محاکم مسموع گردد." 
ی نمود در اغتشاش خوست یک ءاکتفاش به تبعید «امان هللا خان»در شورش پکتیا دست داشت. به همین دلیل شاه وی 

اد. سهاکی قرارد« عبدالرشید»و مال  «عبدهللا»سلیمان خیل را در کنار مال قبایل  «عبدالغنی»نام ه از مریدان وی ب
ه از سواد و دانش بی بهررفته در میان قبایل که متأسفانه را گ ءدو مال در دستی قرآن و در دست دیگر قانون جزا این

زدند: کدام یک را قبول دارید! قرآن  یا قانون را؟ و طبعاً مردم مي گفتند : قرآن را و سپس مردم را  بودند فریاد مي
امر »یا  «مال عماد الدین»نام ه به شورش دعوت مي کردند. البته یکی از جواسیس شناخته شده و نهایت شریر ب

مکتب برای دختران و  تاسیس، ءنون جزاین قضیه داشت. عالوه بر قاا هم رول و نقش فراموش ناشدنی در «الدین
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از هر هشت نفر مرد یک  قریه فقط  یک نفر به خدمت عسکری باید اعزام  یعنی «هشت  نفری»مکلفیت موسوم به 
  افزود. بودند که بر توسعه اغتشاش می دیگری  دالیلشد   مي

و  «چهار آسیابی عبدالحلیممال »و  «مال عبدالسبحان  وردکی»و  «مال عبداالحد»در غزنی و شیخ آباد  وردک "
 4" .نقش مرکزی و موثر داشتند «مال نعمت هللا قادیانی»کهنه فروش و  «مال نور علی»
طرف پکتیا اولین حرکت شورشی ه فرار حلقه مخفی روحانیون بزرگ خانواده مجددی و سرداران را ب «غبار» 

برادر کهتر شمس  «محمد صادق مجددی»( حضرت 3211) زمستان 3031از آن جمله در خزان "دانسته مینویسد: 
خواه  بود قبالً با  المشایخ مشهور) شمس المشایخ که یکی از روحانیون بزرگ و در عین حال مرد غازی و وطن

دگی بود در هندوستان زن یهگفته کرده، و برادر و جانشین او نور المشایخ که از مخالفین بزرگ دولت امان وداعزندگی 
  5..... از کابل به والیت پکتیا رفتند...."می کرد( 

محمد صادق » «امان هللا خان»باز هم شاه  ،بعد از سرکوب شورش شوم پکتیا و محکمه اعدام و حبس عاملین آن
اعدام  «خانفضل محمد »برادرزاده او را به پاس خدمات شمس المشایخ  «محمد معصوم مجددی»و  «خان مجددی

 نکرد و به زندانی نمودن شان اکتفا نمود.
  «عبدالرحمن»مشهور به حضرت شوربازار و قاضی  «محمد صادق مجددی»" نوشته است: «رحیم شیون ضیائی»

قرار داشتند که  در راس گروهیدو مرد روحانی متنفذ 
 ناراضی «امان هللا خان»از اصالحات و نو آوری 

بودند این رو این دو شخصیت مذهبی به مناطق قبائل 
  «امان هللا خان»جنوبی رفتند تا مردم آن سامان را علیه 

 پیر کرم شاهحاجی الرنس اف عربیا یا  

شورش تشویق کنند ولی از طرف قوای دولتی ه ب
 دستگیر و به کابل آورده شدند.

از سفر خارج شورش  «امان هللا خان»بعد از عودت 
مردم شینوار علیه حکومت  او آغاز شد که این  شورش 
با آمدن پیر کرم شاه از هند که همان ) الرنس ( انگلیس 
بود، همزمان میان قبائل آزاد نیز شروع شد و این 

علیه کابل نیز مصادف  ءشورش با حمالت بچه سقا
  6"است.

مشهور در  *موجودیت مال امام پیر کرم شاه )الرنس( 
کابل و صدها چرا های دیگر سواالتی است که ذهن 
انسان آگاه و با وجدان را بخود می پیچد، به گونه مثال 

 امان هللا»یکی از تبلیغات سوء علیه توجه فرمائید "
در میان کوچی های پیرو حضرت شوربازار  «خان

با خود از جرمنی ماشینی  «امان هللا خان»این بود که : 
ا را مي ری نموده که با آن اجساد مرده هرا خریدا

و گوشت مرده ها صابون سوزاند و از استخوان ها 
روپیه میدهد که یک شخص ثروتمند را آتش بزنند و مردمان  غریب را رایگان می سوزانند. مال  ۰۳مي سازد. مبلغ 

 1ها را نیز  مي سوزانند که از انتشار امراض جلو گیری نمایند."
در طول سفر با مال ها  از زندان پاره چنار، برگشت او به افغانستان مقابل شدن های او «حبیب هللا»درامه آزادی 

خواب دیده یا الهام برای شان ه او برای یافتن سالح و مهمات و پولهای که آن مال و درویش ها ب راهنمائیدراویش، 
در زمانیکه او بر ضد دولت خود شورش  انیابریتدر سفارت  ؟؟؟«خادم دین رسول هللا»آمده بود، تداوی جراحات 

ئکه که مرا مال" گفته بود: «خلیل هللا خلیلیاستاد »به  «حبیب هللا کلکانی»نموده بود مثنوی صد من کاغذ میشود، 
  8"لباسهای سفید داشتند معالجه میکردند و کوشش کردم زبانشان را بدانم ندانستم

محمد صادق خان »، «میا معصوم خان مجددی»و آن فجایع شوم میتوان نقش  «حبیب هللا کلکانی»در تحریک 
مال فضل »، «مال عبدالقادر»، «مال عبدالرحمن»خواهر زاده صادق خان،  «مجددی خانفضل الرحیم »، «مجددی
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، «صاحب زاده عبدالغفور مجددی»، «محمد افضل شینواری»، «محمد علم شینواری»، «مال عبدالحنان»، «الحق
و غیره را به  «بزرگ جان مجددی»، «عبدالحلیم مجددی»، «مال حمید هللا»تگاو  ۀ، آخندزاد«مجددی جان بدهللاع»

 وضاحت مالحظه نمود.
ی جرگه ا «خیل غنی»در محل  «علم محمد»و  «محمد افضل»شورش شینوار رهبران  ۸۲۹۱ نوامبردر اواخر "

 بارک هاو بر جالل آباد حمله کردند، عساکر دولتی به  جهاد را اعالن  «غازی امان هللا خان» علیهدادند و  تشکیل
عقب این شورش دستان قوی استعمار در  رکه د میدادوضوح نشان ه در خواستی شورشیان ب طشرائپناهنده شدند ... 

 خواستند. است، شورشیان چه مي دخیلتبانی با عناصر ارتجاعی  داخلی 
را طالق بدهد ــ  تمام مکاتب دخترانه بسته شود   «ثریاملکه »از افغانستان خارج گردد ــ  شاه  «محمود طرزی»

جی های سیاسی خار نمایندگیباقی همه  بریتانیه نمایندگیبه استثنای ترکیه خواسته شود ــ  ــ  دختران افغان از
فسخ گردد ــ  اروپاییالبسه  پوشیدنــ قانون جدید و نظامنامه لغو گردد ــ  مالیه کم گردد ــ قانون  مسدود شوند

چادری بشکل سابقه آن اعاده گردد ــ قانون اسالمی، قانون دولت اعالن شود ــ به مال ها در چوکات دولت ُپست 
  2".های مناسب داده شود

منبع مشخص که قبالً نام کاری عده ای دیگر به تحریک همان با هم «هللا حبیب»همزمان با حادثه شینوار در کلکان 
 و شمال تا جنوبت ضد نظام امانیه از شرق تا غرب و تحریکاین زمان در تبلیغات ا بردیم دست به شورش زدند. در

حی الدین م» عجیب دیده میشود حتی درعین وقت در تمام نقاط یک نوع تبلیغ صورت میگرفت چنانچه زنده یادتشابه 
 مینویسد :« انیس

"اگر چه ما انکار کرده نمیتوانیم که هر دو همسایه در اثنای اغتشاش در شئونات داخلی دست انداخته باشند، و : 
خفیانه شده باشد عالمات زیاد این را نشان میدهد که در وقت بی نظمی احتمال کلی دارد که دست درازی های زیاد م

حکومت حس می شد، مثالً در طبقه عوام هر روز افوهات عجیب سروده میشد، مخالف مفاد پروپاگند ... آثار جریان 
افوهات نه تنها ته کردنی است ... که عیناً همین از قبیل اینکه اذان دادن موقوف خواهد شد و مسجد ها را حکومت بس

قالب و عبارت منتشر بود چنانچه  در کابل بلکه در لوگر و شمالی و عموم سمت های دور و نزدیک مرکز بیک
ت که ت میساختکرار مالحظۀ این پرو پاگند ها و باز یک قالب و عبارت با یک ریخت بودن آنها فکر را به این ملتف

 11و ترتیبات مخصوص نشر شده است."اینها  در زیر کدام پروگرام 

پکتیا علیه  شورش  لنگ )نفر وسط نشسته(عامل تحریکاتمال عبدهللا مشهور به مالی عکس :در 
 امانیه  بیدارگرنهضت 

 
 آتش در»کتاب  نویسندۀ

سه ": نویسد مي«افغانستان 
شاه امان »روز بعد از آنکه 

 اروپاییمنظور سفر ه ب «هللا
شد،  بریتانویخود، وارد هند 

ل فض»برای حضرت  انگلیسها
 ( که درنورالمشایخ) «عمر

سرهند بود و باش داشت، 
 دیرهاجازه دادند که وارد 

مرکز ) «خان اسماعیل»
سنتی خود( گردد و او  پیروان

 دیرهدسامبر به  ۸۱ تاریخدر 
 گردید وارد «خان اسماعیل»

بر ضد  تبلیغات اینجاو از 
و اصالحات  «شاه امان هللا»

او را در میان کوچی های 
غلزائی دوباره آغاز نمود. 
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

بدستور انگلیسها صورت  «اسماعیل خان»( در دیره )شیرآغا و افغانها مي گفتند که ورود مجدد نورالمشایخ  ها هندی
 یکی از این خانه ها را یک اجنت انگلیسی درصاحب دو خانه بود،  «خاناسماعیل »گرفته است، زیرا او در دیره 

جا میآمدند و او  از افغانستان نیز بدیدار او به اینهای و هواداران نورالمشایخ  و مرید مال ها. گذاشته بود اختیار او
ت مردم خوسبخصوص  نمود و مي توضیحها  تبلیغ میکرد و نقش بغاوت را به مالرا بآنها  «امان هللا خان»طرح خلع 

 11"شاه آماده میکرد. علیهرا برای بغاوت و شورش 
می بود مطابق احکام واقعی شرعی بود.  «عبدالرحمن خان»در برابر استبداد   ها ببین خواننده عزیز! اگر این قیام 

اس میبود  اس «امیر حبیب هللا خان»و حصر   گی های  بیحدعیاشی  و زن بار ،ها اگر این قیام در برابر معامله گری
می بود بازهم مجوز شرعی میداشت  «هاشم خان» شرعی داشت.  اگر این قیام را بر ضد  وحشت و خون خواری

 ُ منطقه  درخشان بود به پا خواستند  و ملت تمامی سف در برابر یک جنبش که آهنگ بیداری و ترقی اش در ولی با تا
 . ندگرداندکشور را هزار سال به عقب بر  ءمظلوم و نا آگاه افغان و چرخ احیا

 «وجهلاب»، «ابوسفیان»را تائید میکنند، چرا جنگ های  «کلکانی»آنهای که امروز حرکات شوم پکتیا ، شینوار و 
 گر )ص( که جهش عظیم بیدار «محمدی»علیه مسلمین وقت رد میکنید؟ آنها هم بر ضد انقالب  را بر «ابولهب»و 

 « خانامان هللا»به شخص شاه تنها نهضت امانیه و روشنگر به پیش بود بپا خواستند و در تالش سرکوب آن بودند. 
ه ک .و دوم بودندشروطیت اول یا مرک آن گروپ جوانان افغان داشت بلکه انقالبی بود پیشرو که چرخهای محنربط 

محمود »سرکوب نمودند هم آنها را  بریتانیا ۀو همکارانش به مشور «هاشم خان سردار»با  «محمد نادر خان»
اخباری را نشر میکرد که نه تنها مسلمانان هند و آسیای میانه و ایران بلکه تا مصر و دیگر کشورهای  «طرزی

ار بار از سوی استعمار بریتانیه و تزار سوی آزادی تشویق مینمود. سراج االخبار به اسالمی را بیدار می ساخت و ب
 گری و نقش سراج االخبار هنوز هم انکار ز بیدارآیا اآن مجازات شد. روس در قلمرو شان ممنوع و مطالعه کننده 

توسط عمال خود عده ای جهال و نا د استعمارگر رو سیاه وقتی نهضت سراج االخبار در افغانستان جوانه زمیکنند؟ 
سید »و  «حبیب هللا کلکانی»، «محمد عالم»، «محمد افضل»، «مال عبدالرشید»و  «مال عبدهللا»چون  آگاه از حقیقت

عدم  آگاهی شان سوء استفاده نمودند زیرا هرگز  توسط اقشار با دانش و تحصیل  را خریداری و ازو دیگران  «حسین
می  هعده ی خائنین و محافظه کار اپورتونیستان درباری هم کاری ن وجود آورند،ه توانستند  حرکتی را ب میه یافته ن

نهانی مادی و معنوی پ حمایتبا تحریک بناًء بودند، ه فکر دیگری نه جز منافع شخصی خودشان به توانستد بکنند ب
گاه از حقیقت پرداخته و آنها را هیزم تنور خود ساختند که در نتیجه نان استعمار گران پخته شد و نا آمردم بیسواد و 

ه و حتی از سهولت های عادی زندگی مثل معارف، صحت عام تمدن عمداً به عقب نگه داشته شدکشور ما از کاروان 
صدراعظم گفت  «د خانؤمحمد دا سردار»و ترانسپورت مدرن هم محروم نمودند. سه دهه بعد از آن وقایع شوم باری 

 12" آنان و امثال ایشان در بر نامه اصالحات حکومت  کار شکنی مینمایند": که
نادر »وقتی  اقامت داشت،بمبی هند  که قبالً در «مجددیخان فضل عمر »، «حبیب هللا کلکانی»در دوران شورشهای 

 «خنور المشای»من به افغانستان روان شدم شما هم بیائید. "نوشت:  ۀطرف پکتیا حرکت نمود به وی طی نامه ب «خان
ازه برای مراجعت به افغانستان ه غرض استجبمدتی در انتظار واقعات ماند و چون از جنگهای پکتیا مطلع گردید، 

واند می ت «نورالمشایخ»..... بعد از آن حکومت انگلیس اجازه رسمی داد که  مراجعه  کردبمبی  به گورنر انگلیس در
می خواست ه هم ن «نورالمشایخ»افغانستان از هر راهی که خود بخواهد داخل افغانستان شود .....   سرحّداتدر طول 

  11"از پا در افتد ءموجود است ، بچه سقا «امان هللا خان»که تا 
که از زندان ارگ آزاد شده بود عضو  «محمد صادق خان مجددی»کابل را ترک نمود  «امان هللا خان»بعد از آنکه 

رد حضرت شوربازار پیشنهاد ک. مراد بیگ پذیرفت ۀهیأت را در قلع «حبیب اله کلکانی»بود برای مذاکره که  هیئتی
بعداً وزیر  «شیر جان»حیث امیر قبول کنند ولی ه ب «عنایت هللا خان»جای ه را ب «سردار محمد عثمان خان»که 

 «حبیب هللا»به  «جان شیر»از او خواست که برای صحبت رسمی به اتاق همجوار برود  «امیر حبیب هللا»دربار 
بار طالیی ت «عثمان خان»بیعت کنید. پس چرا این گرگ پیر  «عنایت اله خان»می خواهید به ه مشوره  داد که اگر ن

 ۀدر این صورت بهتر است که شما خود امیر افغانستان شوید. گویا تا این لحظه تاج و تخت در اندیش امیر شود.
 «عنایت هللا»پس از این گفت گو نزد هیأت آمد و اعالم کرد که نه  «امیر حبیب اله»خطور نه میکرد.  «حبیب اله»

 با چنینکه کابل را ترک کند،  ز وقت میدهددو رو «عنایت هللا»هیچ یکی را نه می پذیرد به  «محمد عثمان»و نه 
 به کابل باز گشت. پاسخی هیأت

ه مینویسد ک «حضرت محمد صادق مجددی»"کند که :  بیک نکته جالب دیگر اشاره می «دکتور فضل غنی مجددی»
محمد عثمان »موافقت نمودم و با سردار صاحب  «حبیب هللا خان»برای مذاکره با  «امیر عنایت هللا خان»دعوت ه ب
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پرسیدم کجا رفته بودید را دیدم  «امان هللا خان» برادر «عمر جان امیر»به باغ باال رفتم . نزدیک باغ  باال  «خان
.. در .حیث پادشاه اعالن نشده بود ه ب «حبیب هللا»جواب داد برای بیعت امیر صاحب رفته بودم. در حالیکه  تا هنوز 

را  دیدم  که از قصر خارج می  «علیمحبوب » آقای  انگلستانباال  سکرتر شرقی  سفارت   قصر  باغ  ۀدرواز
 31"شود بسیار پریشان شدم

یوسته انی را با سفارت انگلیس پسفیر انگلیس در کابل نیز در تیلگرامی برخورد اغتشاشیون و مخالفین حکومت ام"
 "اطمینان داده اند که به سفارت هیچ نوع آسیبی نخواهد رسید.من نوشته و شخصا  هم ه آنها ب»دبانه خوانده است مؤ
ـ سفارت انگلیس در کابل به دفتر  3211دسمبر  10، مورخ 111اسناد محرمانه آرشیف انگلستان تلگرام شماره »

 «وزارت خارجه .
 «ربازارحضرت صاحب شو»والی سابق قندهار و  «محمد عثمان خان»من امشب تدابیر احتیاطی خاص گرفته ام. 

ین جا میمانیم تا ا من پیغام فرستاده اند که ما دره یک خانه کوچک بیرون از دروازه سفارت را اشغال نموده و ب
از سفیر انگلیس  3211جنوری  31ــ  14اسناد آرشیف تلگرام شماره » 15"شما را در شب از دزدان محافظت کنیم

 «در کابل به وزارت خارجه
 ءقاسخود را به نفع بچه  حمایتو  تائیدکسی بود که دست  نخستینبرادر نور المشایخ   «محمد صادق خان مجددی»"

عد در چندی ب گفت، ولی تهنیت خادم دین رسول هللا «حبیب هللا»بلند نمود و او را برتخت سلطنت کابل به عنوان 
 34"ه بودندکرد «امان هللا خان»تاپه کفر زدند، همان کاری که در حق شاه بر او هم  ۸۲۹۲جون 

نور »در چنین وقتی حضرت " ( نادر خان از طریق هند داخل  پکتیا شد 3211مارچ  1)  3031در ماه حوت
قوه " طرف کابله از قندهار ب «امان هللا خان»به مجرد حرکت  "گردیدنیز از هندوستان وارد پکتیا  «المشایخ  مجددی

اخل دکنندگان  سابوتاژافتاده بدست یاری  «امان هللا خان»غزنه بروی  )سلیمان خیلها( در «نور المشایخ»اعزامی  
ساختند.... مردم کتواز و زرمت و سلیمان  عقب کشی مجبوره خودش را ب دربار و اردوی شاه، قوای شاه را پراگنده و

عمالً حمایت  «شاه امان هللا»در مقابل  «کلکانی» از رژیم اغتشاشی «نور المشایخ مجددی»ها در زیر قیادت  خیل
  11"و پشتیبانی مینمود...

ارگون توقف دارم و  در"نوشت : «حبیب هللا کلکانی»در همین وقت به جواب دعوتنامه  «فضل عمر خان مجددی»
که  "سمت جنوبی  فرستاده امه به قندهار فرستاده و تعدادی را ب «امان هللا خان»مجاهدین را برای مقابله  تعدادی از

 ز حبیب االسالم کاپی نموده است.هر دو نامه را ا «غنی مجددیدکتور فضل »
این ملت جاهل را معاونت "میخواهد  «نورالمشایخ»از  (31/33/3232)قمری 3001صفر  13در نامه  «نادر خان»

  شما کوشش نفرمائید ما هم مانده میشویم. و افغانستان اگر"واضح تر نوشت که  «شاه محمود خان»و برادرش " نمایند
ثور  4) 3212غزنه در اپریل  از «امان هللا خان»اما به مجرد عقب نشینی شاه " و خاندان ما و شما بر باد میشوند

دست  را در «سلیمان خیل»حرکات که زمام  «حضرت نورالمشایخ»"خارج شدنش از افغانستان  و بعداً ( 3031
 منصرف نموده «خان نادر»و از مخالفت با  ءسقارا برعکس سابق از معاضدت با بچه  داشت، توانسته بود که آنان

وارد  «شاه ولی خان»غرض مذاکره با ه شکل بی طرف از صحنه خارج نماید خودش نیز در شهر گردیز به و ب
   18شد."

رد "همی گشت گهمچون حبیب هللا به جستجو جاهل ترین و سیاه اندیش ترین انسان  و دزدیدچراغ را ابلیس  این بار
ت صورت افغانستان که تازه میخواس شروع شده یک ملت را دوباره به شب تبدیل کند. بدینصبح  "تا بدست او  شهر"

دریده میشود و خون گلویش  وانسیم روح بخش آزادی و آبادی را استشمام کند با خنجر شجاعت و دلیری ! بچه سق
 12هوده می ماند." شهدای بی حساب بی

 طی فرمان شاهی از وی «حبیب هللا کلکانی»جبهه گرفت،  «خان نادر»طرفداری ه ب  «نور المشایخ»بعد از اینکه "
می کوشید  به خرابی هم ساعی ه همکاری مینماید "به همه حال اگر به اصالح ن «نادر خان»شکایت نمود که چرا با 

آزردگی من و شما میشود .... نشوید دوستانه شما را اطالع کردم که بعد از این به امورات مداخله نکنید که باعث 
"21 
ر وطن را ترک نگفت با حمله ب «غازی امان هللا خان»اسناد آرشیف انگلستان نشان میدهند که انگلیسها تا وقتی که "
ان هللا غازی ام»خاطری مخالفت می کرد که این کار باعث تقویه بیشتر نیروهای ه در کابل ب «حبیب هللا کلکانی»

کمشنر عمومی ایالت سرحدی شمال غربی  3212مارچ  13مورخ  3311تلگرام شماره »  21 "می شد «خان
3033/33L/P & S/»   

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 11تر 7 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

مقرر و  «سردار هاشم خان»حکومت  عدلیهوزیر « مجددی فضل عمر خان» ،«محمد نادر خان»با آغاز سلطنت 
معین معارف را به اتهام  «قاسم خانسید »میر  ندچنانچه قبالً مطالعه نمودید تالش داشت سال در این مقام بود. 31

اعدام نمایند که مقبول  را هم «جویا»و  «بسمل»ــ «غبار»ــ  «داوی» واهی کفر گفتن اعدام نمایند و یا به اتهام دهری
در دو سفر حج  حیث سفیر در کشور های اسالمی مقرر شد  وه ب «محمد صادق خان مجددی». همچنان واقع نشد

 از جانب دولت کابل موظف تعقیب و نظارت از وی را داشت. «خاناعلیحضرت امان هللا »
 «فضل عمر خان مجددی»کوچک تر  برادر «محمد صادق خان مجددی»" نام "خاطرات سیاسیه ین اواخر با در

گردید که نیات و طرز تفکر و اعمال او را نمایندگی مینماید او در جائی مینویسد  از طرف بازماندگانش نشرکتابی 
 "". . . به اقسام شناعت به اصناف اعمال محزنه مدنس و ""در تفقد طایفۀ نسوان مشغول: «امانی»که گویا دولت 

شده  و او هم ""بازار  بی دینی و بی  ناموسی  پهن نموده بود،  ""همگی مناهی و منکرات را جائز بلکه واجببود، 
 گردیده و میدانست که این )آتش؟( خانمان "گرداب حسرت، به غدیر تشویر، غریق لجۀ نا پیدا کناره به بحر حیرت، ب"

 امانیهنهضت   همه را به ولی وی آن "با این سیل، بنیۀ اسالم منهدم میشود"افغانستان را طعمۀ حریق میگرداند و 
 بل از شاه امان هللا چیزی نه دیده بودند.اما در بارۀ دورۀ ق تهمت زده است.

  عکس :در 
امیر حبیب هللا خان 
ملقب به )سراج 
با الملت و الدین( 

 ان همسر

در بارۀ در همان رساله 
مکاتب دخترانه نوشته 

"دختران بی است که: 
دینی را یاد گرفتند در 

 وبدل اینکه عفت 
 وزندبآمعصمت را 

خالعت و شناعت 
ه ک آموختند. به مقابل این

جوهر شرف و ناموس 
خود را حفظ کنند، یگانه 
 گوهر دوشیزگی را از
دست دادند و هر کدام از 

سقط های  دختر ها قبل از آنکه جوان شوند مادر شدند. دخترهای مکتب حسب مقتضیات نفس اماره باردار شدند و
ها و مادرها و برادر ها خجالت مند و منفعل شدند، دختر های مکتب حسب متعدد در کوچه و بازار کشف گردید. پدر

ار در کوچه و باز ،سبقت از فاحشه ها ربودندمقتضیات نفس اماره و شیاطین مکاره در بی حیایی و بی شرمی گوی 
مغازله و معاشقه شان زبان زد عوام گردید و نائرۀ کج رفتاری شان شطۀ لهیبۀ خود را به عیوق )ستاره( رسانید. در 

ه دختر ک مغرب متصف شد. حینی ءگی به صفت عنقاو بعد آن دوشیز گیفراد مکتب مستورات از سن ده سالهمگی ا
وقت عصر خارج میشدند یک حالت عجیبۀ اختالط این دو جنس ه انیه بها از مکتب مستورات و جوانها از مکتب ام

انسان با غیرت و شرافت نمیتوانست بسوی آنها نگاه کند. این وضعیت مخالفۀ دین و  مشاهده میگردید که یک نفر
رف و عادرجۀ تأثیر خراب کرده بود که نه تنها مکتب مستورات بلکه نام مه عادات افغانستان در ملت غیور افغان ب

  11"مکتب را الحاد و زندقه میدانستند 
در افغانستان  «محمود طرزی»عالمه بیدارگرانۀ و ضد استعماری موجودیت  «محمد صادق خان»هراس بیشتر 

فراوان را در منطقه برای استعمار خلق نموده بود و حرکت وسیع بیدار کننده  ترس و نگرانی« طرزی»زیرا  است،
سنین شباب خود را "...:مینویسد «طرزی»در باره ایام شباب اما حضرت صاحب  و دعوت گر را آغاز نموده بودند.

 را مرتکب شده بود." در استانبول و دمشق گذرانیده و انواع اعمال شنیعه
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َوالَِّذیَن ُیْؤُذوَن اْلُمْؤِمِنیَن َواْلُمْؤِمَناِت ِبَغْیِر َما اْكَتَسُبوا َفَقِد اْحَتَملُوا ُبْهَتاًنا »میخوانیم:  ۸۱, آیه ۰۰در قرآن مجید سوره  
ِبیًنا عا رسانند قط[ شده باشند آزار مى زشتی]عمل  مرتکبكه  آن كسانى كه مردان و زنان مؤمن را بى«"َوإِْثًما مُّ

 اند. تهمت و گناهى آشكار به گردن گرفته
خود  ""خاطرات ۸۸۸تا آنجا پیش میرود که در ص «عالمه محمود طرزی»برابر شخصیت واالی  ولی ایشان در 

امان هللا »"مؤسس خالعت و رذالت در افغانستان، مجسمۀ نفاق و طغیان، شالودۀ تمرد و عصیان چنین مینویسد: 
است و بس. او در صنعت تحریر ید طوالیی داشت  «عالمه محمود طرزی»، مخرب افغانستان همین شخص «خان

احت سه سی»نام ه کتاب ب تأسیس و توزیع نمود. یک« سراج االخبار»نام ه هفته وار را در افغانستان ب و اولین اخبار
یه تحریر داشته. اگر کسی این کتاب را نوشته و احواالت مسافرت خود را از استانبول الی اسکندر «قطعه زمین

ا های اروپ کدام درجه در زنا با فاحشه های بیروت و اسکندریه و بعضی ساحله مالحظه کند، میداند که آقای بیگ ب
در  را "خصوص یکنفر مادام "ماریه منهمک بوده با زنهای که با او در کشتی همسفر بودند، چطور معاشقه داشته، ب

نام  "میکند. خصوصاً یک شبی را که در اسکندریه به همراه یکی از فاحشه ها "سپیده مه پرتو کشتی چقدر توصیف
 به صبح آورده به چه آب و تاب تعریف این فاحشه را کرده و اقرار به زنا با او نموده، زیرا در هر جا که شب می

 "ود را واضح و مفصل بیان کرده.شد با یکی از فاحشه ها گذشتانده احواالت خ
دارد. که اخبار و حتی مضامین و مقاالت او لرزه بر اندام اثر مطبوع  (۰۹)مقاله و ترجمه و  (۸۳۳)محمود طرزی 

 استعمار گران در شمال و جنوب کشور ما می انداخت. 
  

 بستی هر گاه به  کام  دگری پا    شیخی به زن فاحشه گفتا مستی
 نمائی هستی میاما تو هر آنچه   گفتا شیخا هر آنچه گوئی هستم

 خیام( )حکیم عمر 

در وصف سراج االخبار  «استاد حبیبی»خواهان بود چنانچه  این جریده مشعل فروزان آزادی ""سراج االخبار 

الخبار چون سراج ا"فرهنگ  تاجیکستان چنین نقل مینماید که:  شخصیت برجسته ادب و «صدرالدین عینی»از زبان 
 میه گان امیر بخارا نه را اندر خفا میخواندیم، گماشت رسید و آن ما میه هم ب «محمود طرزی»کابل و نوشته های 

گذاشتند و خواننده سراج االخبار را تعقیب و تنبه میکردند. . . اکثر شعرای جوان تاجیک به پیروی اشعار تنبه آور 
ر در جوانان ماوراء النهر خیلی را از بر میکردند. پیام سراج االخبا سراج االخبار شعر سرودند و جوانان تاجیک آن

 21ثیرات نغز و نیکو داشت"تآ
 عطش جوانان به مطالعه میگویند که در یونوورستی پشاور، «محمد امین خوگیانی»به نقل از  «دکتر روان فرهادی»

 میرا پارچه پارچه نموده و گروپی  زودتر آن و ها محصل برای مطالعه زودتر سراج االخبار تا آنجا بود که ده
 نمودند. خواندند، بعد پارچه ها را با دیگران تبدیل می

به   W. M. Hailyکمشنر دهلی  ۸۲۸۱زده و پریشان بودند، در سپتمبر  های شان وحشت اما استعمار و اجنت
"چون لهجه سراج االخبار بکلی به منافی منافع ما  نوشت که: Sir. Charles Cliv landمسئول اطالعات جنائی 

 24"را در هند ممنوع قرار دهیم اید ورود و توزیع آنبباشد،  می
شعر حماسی  ۸۲۸۸اپریل  ۸۱نمود چنانچه در ه ثیری بر جریده نتآو بریتانیه هیچ  «امیر حبیب هللا خان»"تهدید های 

با قلم سرخ عنوان شعر  «شادروان داوی»قول ه نشر گردید، وایسرای هند ب «مولوی صالح محمد افغان»و پرشور 
 25"فرستادند. ۀرا دائره کشیده به امیر ضم نام

ینجاست که هراس در دلها میافتد و ااز شت استعمار گران را لرزاند پ «محمود طرزی» «مقاله یا حی الفالح » 
بل از پنج سال قچنانچه بیست و ]ورود جریده سراج االخبار به هند بریتانوی مانند قلمرو تزار روسیه ممنوع میشود، 

بریتانیه نه تنها . [الورود اعالن نموده بودندرا ممنوع « عروة الوثقی » ۀآن در مصر قانونی تصویب شد که جرید
تحریک می نمودند،  «طرزی»ورود سراج االخبار را در قلمرو هند ممنوع ساخت بلکه وقتاً فوقتاً امیر را بر ضد 

مرغی که بدون "معاشاتش را قطع نمود و گفت:  هم ونموده  هزار روپیه کابلی 14 وی را جریمه نقدیچنانچه امیر 
  "وقت آذان دهد سرش از بریدن است.

« جان ولیام دری پر»ترجمه اثر  منازعه علم و دین یا معرکه مذهب و سیانس( ) «طرزی»یکی از ترجمه های  
غالم محی »آنرا به در دری آراست، که در عین زمان  «طرزی»آنرا به ترکی و سپس « احمد مدحت افندی»که 

  از اردو به دری ترجمه نموده بود. "ب و سیانسبه عنوان "معرکه مذه «شبلی نعمانی»، آنرا از آثر «الدین افغان
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 سید»برای اولین بار  «عالمه محمود طرزی» «افغانیه سراج االخبار» «سلسلهء مشاهیر افغانستان»در عنوان 
 که از را «سلطان محمد کابلی»مقالۀ نه تنها ترجمۀ  معرفی نمود او در مطبوعات افغانستانرا  «جمال الدین افغان

در ترکیه شرح   «حضرت سید»نشر نمود بلکه چشم دید های خود را از هفت ماهه مجالست با زبان عربی به دری 
در خود ملت افغانستان آن ذات حکمت سمات، مانند  "اما شایان حیرت این است کهنوشت که: آغاز کالم  درداد و 

یک جواهر بسیار ذی قیمتی که خود کان از آن خبر نباشد، غیر معروف مانده اند! آیا شایان حیرت نیست که نه در 
السنهء عمومی، نه نامی از او زبان زد باشد و نه کدام  کدام صحیفهء تاریخ و نه در کدام کتابچه یادداشتی، و نه در

 26نشانی از او مستند شده باشد؟" 
با این همه ابتکار و پشت کار در مدیریت خویش، سراج االخبار را به منبر مبارزه و آزادی های  «محمود طرزی»

جوامع در میان عناصر و حلقه های  استبداد داخلی و استعمار خارجی قرار داشتند متأثر شدند. سراج االخبار در این
آزادی خواهان و مبارزان دست به دست میگشت و منبع الهام در مبارزات سیاسی و اجتماعی آنها در جهت رسیدن 

 به آزادی و عدالت اجتماعی می شد.
 این پیکار «محمود طرزی»و  «سید جمال الدین افغانی»در هر حال گرچه هر دو شخصیت معروف افغانی، یعنی "

گرا، طرفدار ترویج فرهنگ صنعتی،  گران در برابر استبداد و استعمار، دانشمندان سنت شکن، نو اندیش، تجدد
شان استقالل طلب بودند از آزادی و حریت سخن میزدند و  دوی ضربت به ارباب تعصب و جمود فکری بودند، هر

  21رشان الهام بخش بود. "طرفدار اتحاد جهان اسالم )پان اسالمیزم( بودند و افکا
ا ر استعمار گران در سرکوب و قیام علیه نهضت مشروطیت با یک تیر دو فاخته شکار نمودند، در قدم نخست خطر 

خواهانه بود. سراج  و آزادی بیدار گرنهضت )مشروطه خواهان( از سر راهشان صاف نمودند، زیرا  قلم و قدم 
سوی روشنائی که ه غیره هریک چراغی بود برای هدایت مردم ب و طلوع افغان، بیدار انیس، االخبار، امان افغان،

نهضت امانیه سد و مانع هند الهام بخش بودند.  ۀقار کشورهای آسیای میانه و چه نیم حتی برای مردمان منطقه ما چه
ز دور ا پنج سال بعد شصت و را برآورده ساخت. آرزوی شانهمۀ  «حبیب هللا کلکانی»ولی منافع استعمار گران بود 

ش  3010پنج سنبله رخ )موُ  «ربانیبرهان الدین استاد »دارالفتا یا ستره محکمه دولت  «کلکانی حبیب هللا» شوم
از مسئولین دولت  و حجاب عملی شده است. افغانستان احکام الهی خصوصاً حکم ستر در"که  داد ءم(  فتوا 3221

 عملی گردانند علی الفور میشود که تمام احکام الهی خصوصاً حکم ستر و حجاب راو حکومت جداً و تاکیداً خواسته 
است مسدود نمایند. وهم از رادیو  ءحقیقت مراکز زنا و فحشا مکاتب زنها را که در و زنها را از دفاتر بیرون رانده و

که  ادامه همان  11"مصداق پیدا کنند.را بیرون کشیده تا بر اصل ادعای ایشان بر تنفیذ احکام الهی  و تلویزیون ایشان
ومت نمایند، از آغاز حک و می طالبان با قاطعیت آنرا دنبال نمودندخواست محرکین پکتیا، شینوار و کلکانی است که 

این ها ضربه های شدید تر بر روند معارف و  انتقالی حامد کرزی تا کنون این درخواستها دوام دارد که بار بار
 زنند. میکشور  فرهنگ  در

چنین  «حبیب هللا کلکانی»در زمان نوشتن ) افغانستان در مسیر تاریخ( چشم دید خود را از حلقه دور و بر  «غبار»
 این جمعیت متخالف الطبع در گرد حبیب هللا حلقه زده و در خطوط متباین حرکت می کردند." :بود کهجمع بندی نموده 

حریص فقط مشغول پول اندوختن بودند و از گرسنگی بسیار هر جا یک عده به کلی جاهل و نو بدولت رسیده و 
زمینی و باغی و قصری می یافتند بهر نوعی بود تصاحب می کردند. عمارات دولتی را منزل شخصی خود ساخته 
بودند و در حفظ ظواهر هم هر روز ریش و بروت اینها کوتا تر و روب دریشی رسمی شان قطور تر و القاب مرده 

نده تر می شد.... اینها چون از عصر و حتی محیط کابل بسیار عقب افتاده تر بودند، طاقت دیدن هیچ گونه قدیم ز
و هر جا سری می یافتند در صدد بریدن آن می  علم و عقلی در ماحول خود نداشته، دشمن کفایت و فضیلت بودند

   22"شدند...
 اپریل 11ــ  3013ثور  1) بعد ازتر  تکرار عین صحنه ها را حتی به مراتب بد «غبارمرحوم »ما هم مانند 

 چشم سر مالحظه نمودیم، که تا کنون هم دوام دارد. ا آمدن تنظیم ها بهدر کابل و والیات کشور ب م(3221
 «خان مجددی فضل عمر»سلطنت رسید، و ه ب «خان نادر»، «حبیب هللا خان کلکانی»با پایان دوره انتقالی امارت 

پست  «هاشم خان سردار»ساله  31طول دوره ای صدارت  در «حضرت صاحب»شد.  تعیین عدلیه حیث وزیره ب
خانواده رسید.  «میرسید قاسم خان»این مقام به  «سردار شاه محمود خان»را بدست داشتند. با اعالن حکومت  شان

هم  یکنوندر رژیم  امتیازات مادی و معنوی بودند وصاحب « نادر خان»خانوادۀ در تمام دوره  «حضرات مجددی»
 هستند.
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پاچا( حضرت قلعه جواد را با پسران و  ) شیر«محمد ابراهیم خان مجددی» ،رژیم خلقی، 3031بعد از کودتا ثور
 که حدود هشتاد نفر می رساندندقتل ه والیات ننگرهار و هرات دستگیر و مخفیانه ب «مجددی های»هایش و هم  داماد
 شدند.

******************************************************* 
سال مردم ما را  31برای ” پل خشتی“در مسجد  «حاجی سید پیر کرم شاه»جاسوس انگلیسی که بنام مستعار "*  

، یکی از چهره های مرموز سیاسی انگلیس که در افغانستان مشهور به «توماس ادوراد الرنس»جماعت میداد. 
شهرت یافته بود ، وی با عبا و قبا مالیی هر روز شعبده بازیها از خود کرامات نشان میداد و ” کرم شاه حاجی پیر“

   مردم را بر علیه دولت به شورش می کشاند و دعوت می کرد.
  Thomas Edward Lawrenceنام اصلی: 

شهرت  «الرنس اف عربیا»این شخص در کتاب هاى انگلیس بنام  Lawrence of Arabia, El Aurensتخلص: 
 دارد 

 ،3111 /34/31سال تولد: 
 MI4 استحباراتیعضو: شبکه ، رتبه: دگروال و پیلوت نظامی

 ان به حیث مال امام مسجد پل خشتیوظیفه در افغانست
  11  "«امان هللا خان»تشویق مردم برای قیام علیه نظام  استحباراتیت یمورمآ

در لباس رسمی « الرنس« »پیر کرم شاه»
 کشورش

 
 
  :مآخذ 
 
   ۰۰۲استا اولسن ــ اسالم و سیاست در افغانستان ــ ص ـ  1
 1146غالم محمد غبار ــ افغانستان در مسیر تاریخ ــ جلد اول میزان ـ  2

 . 125کابل ص 
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به تقریب نود و هفتمین  1111زهیر بلخی ــ رویداد لویه جرگه دارالسلطنه 
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2116. 
 تجدد اب ضدیت سیستانی ــ نقش روحانیت متنفذ در اکادمیسین کاندیدایـ  4
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پشاور، ص  ۰۷۲۲، ترجمه محمد فاضل صاحب زاده ، چاپ بیستماول قرن 

  ۹۲۸، غبار، ص  ۳۷و  ریه تالی استوارت، آتش در افغانستان، ص  ۰۷۰
 .811ـ غبار جلد اول ص  5
-www.afghanاتی از تاریخ وطن ما  ــ بخش هفتم به اهتمام محمد ولی نوری سایت افغان جرمن /ــ صفح یمحمد رحیم شیون ضیائـ  6
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 اکادمیسین سیستانی. ـ  1
 فضل غنی مجددی ـ افغانستان در دکتورـ  8

 1221عهد اعلیحضرت امان هللا خان ـ چاپ
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  .سیستانی اکادمیسین کاندیدایـ  2
نجات ـ  ن وـ بحرا محی  الدین انیسـ ـ 11

مرکز نشراتی میوند  1118طبع دوم خزان 
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 «.افغانستان

سلطان علی کشتمند ــ یادداشتهای ـ  12
سیاسی و رویدادهای تاریخی ــ چاپ اول 
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