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 5تر 1 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

 

  

 ۱۲/۶۰/۱۶۲۰         احسان لمر
 

 دموکراسی در افغانستان و گذاران مشروطیت بنیاد
 

 از دست  خود را  عظمت  کرد، خود را گم   تاریخ کرد،  فراموش را  خود  زبان  که  هر ملتی
 «االفغانی  الدین جمال»    .ماند خواهد باقی اسارت و بندگی قید در همیشه برای داد

    
با در نظر داشت این فرموده سید افغان صفحه تقریباً مکتوم از تاریخ وطن را پیشکش حضور شما دوستداران وطن 

زی انترنتی برون مرو وقایع گذشته کشورم می نمایم. قابل  تذکار میدانم که این مقاالت سالهای قبل هم در صفحات 
 وثقم عزیزی اگر دالیلی هموطنان اقبال نشر یافته بود اینک با تجدید نطر و ازدیا و اضافات  مجداً تقدیم میگردد.

 انترنت برقی صفحات و کاغذ بروی آنرا دارم تمنا دارند افزودی های یا و داشته آن رد در دقیق مآخذ با مستند و
 ماش از را عرصه درین بیشتر  روشنی های و نیک نظریات انتظار. بیافزایند ها نبشته این اکمال بر و بیاورند
 .                                                                                                                         دارم عزیزان

 علی خان شیر امیر روشن دوره
 پوشنگی خان شاه محمد نور صدارت و

 ( م 8181 ــ 8181) 

  
 امیر شیر علی خان شهزاده عبدهللا نور محمد شاه خان فوشنگی و دیگر درباریان 
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 ادامه نمود که پادشاهی اعالن پدرش از مرگ بعد(  م 1681 می ماه ـ ش 1222 جوزا) در خان شیر علی     

 ازهمو ب سیاه سال پنج است، که سلطنت مقام اشغال غرض محمد زائی برادران دیگر بین شدید جنگهای و اختالفات
( خان پدر عبدالرحمن) خان محمد افضل برادرش از جانب میباشد، تا بالخره بی گناهان و خونریزی برادر کشی

 .گرفت بدست را سلطنت دوباره م 1686در مدتی از کوتاه و بعد خورده شکست

 سابقه بی حرکت یک خود که در کشور ماست بنیادی تغیراتو  ریفورم ها با روشن او دهه سلطنت دور دوم     
شیرعلی  امیر اصالحات: "  مینویسد «افغان التاریخ فی البیان تتمته»  مقدمه در خوگیانی امین محمد یاد زنده .میباشد

 اصالحات جمع درآن و در باالحصار داد او به طوماری امیر رفته نزد قطعی روز حرکت که. است سید مربوط خان
 ها راه و کاتبم تاسیس پشتو، ملی زبان تقویه عسکر، تنظیم کابینه، تشکیل سیاسی، استقالل اعالن منجمله و مذکور

 1.اند قرارگرفته اندیشه تاثیر این تحت محمد غبار هم غالم که"   بود درج نشر روزنامه و ها خانه پوسته و

 به افغان الدین جمال سید که اصالحی برنامه موضوع" که دادند تذکر نامهء طی نصیر مهرین به رشیا قاسم سید    
 ز آنا نزده در قرن افغانستان کتاب در بود، و من کرده تسلیم از افغانستان خود از خروج قبل امیر شیر علی خان

 الس در که «بزرگ رجال رسته »یعنی «حریسی آدمل بیک »بنام ترکی المعارف دائره  از یک ام، اصالا  تذکر داده

 ...بود شده اخذ گردیده و نشر تالیف ترک مورخین و علما جمعیت یک ازطرف1421

 و کابینه تشکیل مانند داشت، مترقی و عصری روند که شیرعلی خان امیر اصالحات ذهنیت دیگر طرف از     
 عصر آن درباریان و دربار عمومی از سویه آن امثال و پسته مخابرات، برقراری و( النهار شمس)  جریده تاسیس
 تاز جریانا عالیتر که فکری  سویهء و داع یک از که میدهد نشان و بوده باالتر امیر شیرعلی خان شخص بشمول

 2..." باشد کرده نشئت داشت آگاهی دنیا

 ندپس تازه و متجدد خودش عصر به بود و مردی منور بود پادشاهی شیر علی خان امیر:...مینویسند کهزاد استاد    
پروگرام  موارد برخی در و کرد را شروع اصالحات سلسله یک امور کشور داری مختلف های در زمینه آن روی که

 1..." کرد عملی هم خود را های

در  و میزیست او دردربار خان محمد دوست فرزندان استاد بحیث سال یازده افغان الدین جمال سید که از آنجا     
 "عرفان معدن"  این فیض امیر جدید از اینکه او بود با با در هرات پدرش از مرگبعد  شیر علی خان آغاز سلطنت

کتور د. نماید پیاده در عمل را سید عالی اهداف نتواند تا وی شد باعث برادران و مناقشه بود مگر اختالفات برده بهره

" مینویسد داشت اقامت در مزارشریف با وی شیرعلی خان زندگی لحظات آخرین تا که J.L.Jaworsky یاروسکی

 آگاهی و مطالعه سطح از حاکی که میدانست چیزهای فرانسه از تاریخ. داشت اطالع اروپا از اوضاع شیرعلی خان

 2...." او است

کشور و  آبادی در رسای کارهای میخواست که بود و آگاهی منور شاه شیرعلی خان که در می یابیم نحو بدین      
  های بخش شامل که زد وسیع اقدامات به دست سلطنت منظور در دور دوم بدین دهد انجام مردمش و آگاهی بیداری

 :است ذیل
 ( :  قدرت تقسیم به مفهوم) افغانستان ملیتهای از همه مختلط کابینه تعین و اعظم صدر انتصاب  ــ     

 ــ وزیرخارجه غلجائی خان ارسال ــ داخله وزیر خان هللا عصمت ـــ صدراعظم پوشنجی خان شاه نور محمد       
 حسین و محمد خزاین وزیر تیموری علی خان احمد ــ ساالر سپه علی خان حسین ــ وزیر مالیه وردک خان هللا حبیب
 .دربار سر منشی خان
 .دربار و مشورتی نتصابی ا عضوی دوازده شورای تاسیس  ــ     

 .مردم نماینده 2111 بشمول(  1685)جرگه لویه  اولین انعقاد  ــ     

 . الطوائفی ملک سیستم امحای و مرکزی در تمرکز دولت و موفقانه موثر تالشهای  ــ     
 . تجارت نسبی توسعه و امور مالیاتی تنظیم  ــ     
 (.خان زادگان) بنام ملکی دیگری و نظامی یکی مکتب دو تاسیس  ــ     

 .ن آ و افسر در عسکر 52111 و در حدود نظامی، بارک در هشت ملی اردوی گذاری پایه  ــ     

 .دیگر رساالت بعضی و( لنهار ا شمس) نشر جریده در باالحصار و سنگی خانه چاپ تاسیس  ــ     
 .پوستی تکت اولین نشر و پوستی و مخابراتی سیستم تاسیس  ــ     
 در انگلستان با پرابلمها حل برای مذاکرات ، فارس با هیرمند آب تقسیم ، روسیه با سرحدی معضله حل  ــ     

 (.1688) پشاور و( 1681)سمله
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 (. جدید ضنایع رشد جهت در گام نخستین بحیث) هرات و کابل در  نظامی توپهای ساخت فابریکه تاسیس  ــ     
    .پور شیر در مدرن سازی شهر آغاز  ــ    

 و در عمرانات گردید داخلی اصالحات متوجه میالدی 1686ـ1686خود سلطنت دوم در نوبت امیرشیرعلی خان"    

 اساس و یدبخش انکشاف و توسعه شمال جانب را به کابل که اوست تاریخی بنای زیاد کرد، شیرپور یگانه توجه کابل
 5..."گذاشت پور به میان شیر یا شیرآباد بنام کابل در را جدید شهر

و  اندازی سنگ وهم و فارس بریتانیه روس، رژیم های یعنی همسایگان مداخالت وجود امیر با سلطنت دوم دهه     
کشور  اعتالی و رشد جهت در بنیادی گامهای دربار، در داخل اجنبی جواسیس خیانت او، برادران افروزی آتش

 :  که میخوانیم کشور تاریخ صفحات در زمینه درین گذاشت،
 رد و برآمد در افغانستان اصالحی پروگرام های تطبیق درصدد از استقرار سلطنت بعد خان امیر شیر علی"      
 توجه حیوانات پرورش و سازی اسلحه مخصوصاا  و وری پیشه فرهنگی، اقتصادی، امور درانکشاف سال ده مدت
 دش فراهم تجارتی تسهیالت و پیشرفت ها راه ساختمان بود برقرار کرده را داخلی امنیت دولت، مساعی چون. نمود

 امیر ردیدگ ماده آ داری سرمایه جنین روئیدن زمینه افغانستان فئودالی  جامعه در اول بار برای گفت میتوان جائیکه تا
 رسمی تتحمیال سنگینی و فشار از آنانی که و نمود مساعی کشور بذل زراعتی تولیدات نکشاف ا برای خان شیرعلی
  8"بکاست دهقانان بر شانه حکومت

 و یتمدن موسس بزرگترین و جدید فرهنگ و گذار تمدن بنیان اولین و روشنفکر پادشاه شیرعلی خان امیر"...     

 .مد آ صحنه کشور روی 14 قرن صنعتی و عرفانی تحوالت

 اجتماعی، ساحات در است یافته انعکاس نیز وقت شعرای قصاید در که او دوره های و کار روائی  صالحات ا     
 از نهضت ها  آهنگ پیش افغانی الدین جمال سید های مشوره مرهون حدی تا صنعتی و نظامی اداری، اقتصادی،

   8."تاس فوشنجی شاه نورمحمد سید ملی حکومت فعال نقش و بود متاثر شده هندوستان به سفرش ایام در غرب تمدن

 هب میشد معلوم راضی مذاکرات نتایج و ویسرا گرم پذیرائی از که امیر در حالی: "  که است نوشته فرهنگ     
 و محرک که نیست معلوم نمود، را آغاز داخلی در امور اصالحات سلسله یک بالفاصله و نمود مراجعت افغانستان

 کند دتقلی آن از میخواست و بود کرده حاصل در هند نگلیس ا اداره  نسق و نظم از که بود انتباهی اینکار به او مشوق

 بود داده مشوره چنین به او  ویسرا  اند شده مدعی( 68 ص دوم جلد سایکس سرپرسی) انگلیسی مورخین چنانچه یا و

 6" کار می بست را الدین جمال سید مشورهء  اینکه یا و

 در دهش نوشته کشوراست جنوبی و شرقی مناطق از یا پشتون هر آنکه ضد بر و جانبه یک کالا  فرهنگ اثر چون     
 خان داود محمد و شاه ظاهر محمد اعلیحضرت دورهء  رتبهء عالی و حساس پستهای در قرن نیم خودش که حالی

 «افغانستان دموکراتیک جمهوری وزیران شورای» مشاور حکمروائی آنها  سقوط از و هم بعد نمود بود وظیفه اجرای
 خویش از پنج قرن اخیر( رااثری ) افغانستان در  شخصی منافع یا ها عقده براساس  در غرب پناهندگی با بعد و بود
 شتیار کهزاد، غبار، دیگر نظرات در جائی رساله درعین او .نمی تواند شده تاریخی سند ها نوشته آن بناعاا  ماند، بجا

از  باالتر را اصالحات این از مورخین بعضی"  که شده مدعی و نموده رد امیر اصالحات به رابطه در را حبیبی و
 قبول و کشور مختلف شئون در بنیادی تحول برای جانبه همه اقداماتی به عنوان نموده ارزیابی ن آ واقعی ارزش

 4"  اند کرده قلمداد جدید مدنیت

 گرفت،  صورت الرد مایو هند ویسرای با 1684 مارچ درماه در امباله امیر افغان مذاکرات که میباشد تذکر قابل     

 دوم دور  مذاکرات در و بوده شاه سفر با جریان در خان شاه محمدنور  سید می نمایم مالحظه تاریخ در چنانچه
 . بود امیر اعتماد مورد و نزدیک بسیار شخص که است این نشان دهنده که مینمود ویرا نمایندگی

 1621زا(  بریتانیه به خود تسلیمی از بعد)  پدرش از شیرعلی خان قبل که نوشت باید سایکس  آقای ادعا رد در    

 او از کشور اعتالی جهت در هرگز حرکتی سلطنت سال بیست در ولی بود نموده سپری نیم قاره در را 1621الی

 همچنان و دیگراست، گانه جدا سوالی بودند؟ نداده مفید های مشوره چنین بوی چرا اینکه هند وایسرای و نزد سر
 زا یکی حالیکه در بود رفته لندن به خان  سردار نصرهللا او فرزند حتی و نمود سفری هند به هم خان عبدالرحمن

 !.دنگردی باین کار  اوشان" مشوق و محرک" بریتانوی دوستان  های مشوره و  بوده دربار افرد ترین اندیش تاریک
 دسی مانند واال مقامی شخصیت میدهد نشان...  و ترکیه مصر، فارس، هند، وهم کشور ما دوره آن تاریخ قراریکه    

در  هر تالشی بناعاا  بود نموده بازی کشورها درین تکامل و زادی آ اعتالی جهت واضح و درخشان نقش الدین جمال
 سید درخشان نقش میرسد مالحظه به وقتی هم بعد دهه سه دو کشور تا در این مطبوعات رشد و گاهی آ آزادی، جهت
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 ائیدت مورد داشت بازدید از این انتباهی امیر خود اینکه قسمت در اما. میتوانیم دیده درآن را اوشان شاگردان و افغان
 عدب هم آن امارت دوم دوره در مخصوصاا  شیرعلی خان امیر پسندی تجدد افکار"  نوشته کهزاد استاد چنانچه میباشد،

 دربار جای و دفتر و دیوان مخصوص نو عمارت های و جدید شهر که نظامی قشله که شد باعث  سفر هندوستان از

   11"بسازد مهرو بی بی تپه ماحول در پادشاهی  گاهرهایش  و

 اا بناع مینمود احساس ضرورت کشور امنیت هم و و خارجی داخلی دشمنان با مقابله دلیل به اردو تقویه به امیر     
 بود یو مفید اقدامات از هرات و کابل در توپ فابریکه تاسیس عسکری، میتود و نشرکتب نظامی، مکتب تاسیس
 مد، آ بوجود دایمی منظم اردو یک  شیرعلی خان امارت دردوران: " است نوشته ما نظامی محقق یک رابطه درین

 پلیندس و نظم از گردید ملبس نظامی یونیفورم با اردو. گرفت قرار نظامی تربیت و تعلیم تحت و نمود انکشاف
 ورشیرپ بنیاد تازه قلعهء در و گردید ایجاد ن درآ توپچی و پیاده، سواری، ثالثهء  صنوف. برخوردارشد عسکری

 11"گرفت لجیش ا وضع

 هک است بوده این خونین جنگها همه از این افغان بین روشن و طلب امیر تحول هدف:"  مینماید تحلیل  نویسنده    
 رهاید کند گذاری پایه را افغانستان مستقل و نیرومند مرکزی دولت بخشد استحکام را خود دولت اجتماعی های پایه

 اسیسی قتصادی، ا اجتماعی، دگرگونی های انجام برای و بگشاید افغان مردم بروی عصر را و تمدن فرهنگ بستهء
  12"کند بلند محتاط اما نخستین گامهای فرهنگی و

 زاده پوشید عمل جامه شیر علی خان زمامداری اخیر سال ده در طور نسبی که صالحی ا های برنامه بنیاد"       
به  خان محمد دوست منشانهء غالم های اندیشه و عمل کردها خالف توانست وی. بود افغان الدین جمال سید افکار
. نمودن در افغانستان را سید موجودیت تحمل آنکه با برد بهره الدین جمال سید دید طرز و افکار از غیرمستقیم گونه
 لیالمل بین روابط و مطبوعات و نگاری نامه روز تجارت، نکشاف ا اقتصادی، بنیه تقویه ، اعمار راهها بخش در وی

 11." داد انجام کارهای

 فار ورد)  سیاست که نظر میباشند بیک امیر شیرعلی خان سلطنت دوم دهه کار از در ارزیابی ما مورخین همه     
 دوبار که اهش مزاجی تعلل و اراده ضعف هم و بریتانیه شرقی هند نا پذیر کمپنی جبران اشتباهات و بریطانیه( پالیسی

 .     گردید وی سقوط باعث داد دست از را سلطنت بار دو در هر و گرفتار شد آن به
 و خان علی شیر  بعداا  و خان محمد دوست با( الرنس الرد) نیت حسن عالیق و صمیمانه روبط از کهزاد استاد     

 هب مجبور گردید  شیرعلی خان که نداد دوام آنرا جدید سلطنه نائب اینها تبدیلی با اما دارند اشاراتی( مایو الرد) هم
 ) اینکه تا: "  مینویسند ادامه در گردید انگلیس و افغان دوم جنگ به منجر سر انجام که ورد آ رو روس تزار های

 علی شیر امیر چند هر. مقرر شد هند سلطنت نیابت به( پالیسی ورد بیک)  از مکتب دیگری مرد( بروک نارت الرد
 از حتی و نداد نشان موافقت روی کرد پیشنهاد او به را و انگلیس روسیه بین قرارداد مواد نظر بعضی تجدید خان
 سردار عبدهللا امیر شیرعلی خان ولیعهد و کرد داری خود روسیه احتمالی حمله کدام مورد در هم کمک وعده دادن
 از هک شد مجبور افغانستان امیر انگلیس السلطنه نائب چنین شناسی موقع عدم اثر در و نشناخت برسمیت را جان

 نپذیرد باهیاشت کتاب درمتن*) بپذیرد  کابل در را روسیه نماینده و کند پیدا تمایل روسیه به و گردانیده رو انگلیسها
) ساخت متوجه شان اشتباه به و ورد آ بخود و داد تکان سخت را انگلیس ها طبعاا  تمایل این( لمر ــ شده نوشته

 آمده وصیمخص دستور با اخیر الذکر و شدند سمله وارد السلطنه نائب بحیث دیگری بعد یکی( یتن ال) و( سلیاسبری
 از یگر کارد یکدفعه ولی بپذیرد را کشور همه این قانونی ولیعهد و افغانستان پادشاه نظرات باشد ترتیب بهر که بود
 از ار او نماینده و گذارد پا روسیه با خویش بر تعهدات توانست نمی افغان عزم با و منور پادشاه و بود گذشته کار

 12" کند بیرون کابل

 درون های عقده کاران، محافظه اندیشی مصلحت و مصلحت ها کشور ما، تاریخ فراز و نشیب های متاسفانه    
 رادرانب زوجات تعدد دلیل بی شمار به اندرها برادر موجودیت ، خانوادگی مخالفتهای دشمنی، شدید، رقابتهای فامیلی،

 بعضاا ...  و اجنبی خارجی و داخلی جاسوس آشکار هزاران و پرده پشت نقش همدیگر، با شان و دشمنی محمدزائی
 و نظرات آرا مانده شناخته کشور نا برجسته شخصیتهای موارد در بسیاری تا شده سبب و علنی جدی ممانعت های

 خان شاه نور محمد سید جمله ن از آ گردید فاجعه این دستخوش کشور  تاریخ از بخشی که نباشد روشنبما  شان
 شان در مورد ما مورخین آثار مختصر در تذکار نهایت که میباشد، النهار هم شمس محرر عبدالعلی و مرزا فوشنجی
 پذیر از تاثیر حد چه النهار تا شمس محرر هم و دوره آن" ملی حکومت"  که میدانستیم باید که  درحالی است موجود
 اثر چرا و بودند کی ها... و صوفی تلمیذ عبدالسالم، قاضی بلخی، الدین برهان بودند، آن دوره مترقی پیشرو نظرات

 . نداریم از آنها بیوگرافی و ثوانع حتی آثاری یا
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 5تر 5 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

 

 و داخل در افغانستان ملی منافع از دفاع امور تمام در را پوشنجی خان شاه محمد نور سید  آزادی خواهانه خدمات   
 از بعد راپور رسمی در هند فرمانروای«  بروک نارت الرد. » است تامل و قدر قابل  بریتانوی ها  با  مذاکرات
 از مسایل و بوده جان فشان هوشیار شخص شما  نمایندۀ: "  که  نوشته خان شیرعلي امیر به«  سمله»  کنفرانس
 ." گرفت حّصه در مذاکرات خوب و داشت کافی اطالع سیاسی

 در ویسرا با نماینده  سیاسی مذاکرات در جریان( 1688 مارچ 28) خان شاه محمد نور سید مرموز وفات از بعد     

 اب را جنگی آمادگی  مقابل  جانب زیرا"  شد پیدا انگیس و افغانستان روابط در خطرناکی خاموشی یک" پشاور

 تا نمود حرکت بلخ بجانب  کابل از(  1686 دسمبر 11) در امیر و آنجامید واقعیت به بالخره تا میگرفت، افغانستان

 58بعمر(  1684 فبروری 21)در ولی نماید دعوت افغانستان مورد در پطرزبورگ در سنت را المللی بین کنفرانس

 اهمال با مقابله کشور بدون از  دفاع عدم در وی نمود وفات بعداا  و مریض ناگهان هدف به رسیدن از قبل سالگی
 امیر تاریخی مسولیت از نمیتواند عوامل این تمام البته ."نرسید هم آرزو آن به که رود از کشور برون میخواست

 نتایج و اعمال باالی تاریخ  زیرا گردد، او لغزش های او عذر خواه  اراده سنجش ضعف یا و بکاهد شیرعلی خان

  15" آنان نیات باالی نه میکند قضاوت رجال عملی

 
************************************************** 

 

 اعتنائی بی روش عین خان داود محمد صدارت دوران(  81ــ1451) در دهه که میشود مالحظه کشور ما در تاریخ*  

  افغان به ملت نکسن ریچارد توهین و ایزنهاور شخص و جمهور ایزنهاور رئیس معاون ریچار نکسن تکبر و های
 مخصوص قلم مدیر و اعتماد مورد نهایت شخص «شوروی اتحاد منافع»  حافظ تشویق به افغانستان که شد باعث

 .بیافـتد شوروی بدامان دستانش وهم صدراعظم
 

      ********************************************************* 
 

  مآخذ
 رفتهبر گ نت انتر سایت در مقاله  ــ بود؟ شیرعلی خان دورهء آوری های نو گذار بنیاد افغانی الدین جمال سید آیا ــ مهرین نصیر  1

 مطبعه خورشیدی، 1116سال خوگیانی، امین محمد ترجمه االفغان التاریخ فی البیان تتمه و  افغانی الدین جمال سید حیات رسالهء از

 .12ص  کابل عمومی

 .مهرین آقای  به رشتیا مرحوم 1448 ـ5 ـ 24مورخ نامهء از برداشت ماخذ عین 2

 .1186 پشاور میوند  مرکز دوم چاپ ـ آن تاریخی آمدهای و پیش باال حصار کابل کهزاد علی احمد استاد از مآخذ ـ مهرین نصیر 1

 کابل برشنا، عبدالغفور ترجمه امیر شیرعلی خان، دربار به تزاری روسیه دکتور  یاورسکی، سفارت از اقباس مآخذ عین 2

 88 ص 8483ثور فرانسه لیموژ افغانستان  فرهنگ انجمن چاپ تجدید 8431ـسنبله کابل رهنمای ـ ناصرغرغشت محمد شادروان  5

  542 ص کابل چاپ اول جلد  ــ تاریخ مسیر در افغانستان ــ غبار شادروان 8

 .99 ص 8411 سال سویدن ن افغانستا فرهنگی شورای چاپ ــ افغانستان در خواهی مشروطه جنبش ـ هاشمی الدین سعد سید ند پوها 8

  222  ص  امریکا چاپ ــ اخیر قرن پنج در افغانستان ــ فرهنگ صدیق محمد میر 6

 . 225ص رساله عین 4

 . 584ص پشاور کتابخانه سبا 1186 دوم چاپ دوم و جلداول ــ کابل حصار باال ــ کهزاد علی احمد فقید استاد 11

 .8 ص 1188 کتابخانه سبا ــ سیاست و اردو ــ عظیمی نبی محمد سترجنرال 11

 .22 ص  1188 پشاور فضل فروشی کتاب ناشر ــ خلق دموکراتیک حزب وزوال ظهور ــ پنجشیری دستگیر غالم 12

   . 5 ص 1186 پشاور صبو نشرات ــ افغانستان در نگاری روزنامه و تاریخ ــ تنویر حلیم دکتور 11

  
 .128 ص کابل تاریخ انجمن نشرات ــ تاریخی های رویداد و رجال ــ کهزاد استاد شادروان  12

     818 ص غبار شادروان  15
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