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و شميره   ٤تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب   ئراليږلو مخکې په 

                            م٠٦/٠٤/٢٠١٠               مسعود فاراني
  

  سترگې پټويڅخه وهان له تأريخي حقايقو پولې يو شمير تأريخ
  حقايق هېڅکله پټ نه پاتې کيږي

  
ۍ چې  و له امله زموللي هيونن د هغو بريدونو ل يدلي او د جگ ېايران زموږ په ک د  اد کې په کلکه پراخه ک

ه  ېچې هم د  پرمخ درومي پاړسي د اتيا کلن شؤنيزم له هغو هيلو سره پر يوه کر  ايران په خاوره کې دننه نن ور
يغير پاړسي پر سرې تب  بېلتونپانې ينگې د ول کي  او هم د فرهنگي بريد له الرې زموږ د هيواد پر توکمونه ک

  کوي وړاندې جنايت ترسره 
  

تيا پلټنې او دې سره له  تيا چې تأريخ ليکنه د ر تيا ويلو يوه هڅه دهر  وي او پوه پهخو  موندنې په الره کې د ر
ير او پاملرنې څخه کار و چې د تيراړه لريتأريخ ليکونکي  لو او د السوندونوپه شننه کې له پياوړي  و په راسپ  پي

   د کره او نا کره، دترڅوواخلي 
ت و ډولپه دې . وني السوند ترمن توپير وکوالی شي درغلن او ر  په يو تأريخ ليکونکی کيدای شي د تأريخي پي

لو او ويلو کې له تيروتنو   . خوندي پاتې شيڅخهسپ
  

ې او درغلنې څ خه ډډه نه کوي او د چا خبره د هر نن چې ميرڅمن د خپلو موخو د پلي کولو لپاره له هې راز چلو
ي دي وييکي يا لغت تر شاېې يدلو ولسونو پر وړاندې خپل مورچلونو جوړ ک يرک تأريخپوه چې، د ک   غواړي په 

ې ه  ولسونچې  ېا الندڼ تر رې پوه د خپلې پياوړېخپلې راتلونکو ته وگوري اړه لري چېله تأريخ څخه په زده ک
توني ،کره او ناکره ي  ر يارۍ چاڼ ک لونکې کې د تأريخ ليکونکو په  په راتترڅواو بدل له يو بل څخه په ډېرې هو

  . لوړه شمله و دريږيپه کتار کې 
  

نگونو او ژورو پيچومو  ير څخه څخه د تأريخ ليکنې الره له گ ډکه ده، که تأريخ ليکونکی په هر پيچومي کې له لږ 
يليخکار وا تې  به نو هرو مرو ناوړه پايلې او ژور پام ونه ک ان سره نغ دغو پيچومو کې  له دې امله په .لريو له 

که د تأريخ ليکونکي هرډول ناپام و وړو په توگه کتل کيږي، او دا  ل کيدونکو ک يروالي ته د هغه د نه بخ  او نا
ت  و د من چې نا خبره تأريخپوه له درغلنو السوندونو او سرچينو څخه په اخ خپله په خپله پرهماغو درغليو او چلو

ايي چې خپله پوزه په خانتمايي لوړه پر دغه له پيچومو ډکې ال. گوته ږدي  رې تلونکي نا خبره تأريخپوه ته نه 
ي نو په ياد دې ولري چې ونیسي که که نن د هغه د ناپام له امله يو درغلن السوند ولس ته د منلو وړ گر ورته ، 
ه ا که نن وي يا سب ورځ به هکه زما په اند يو.  تورو تتو ډک سباوون په تيندکو دی لهيو بل د ولسونو او پرگنو له من

 د نا پامه تأريخپوه له  به او د تأريخ ليکنې په دغه الره کېيراپورته کسر هرو مرو يو بل پوه او وي تأريخپوه 
ۍ هم تيرې شوې وي نو يوه ورځ څخههرې تيروتنې  ور پي ي او که د هغه په درغلن ان مکه به  پوړنی ليرې ک پر

ای قبر خاوره به هم وهل کيږي او ان د هغه د        . محاکمه شيورسره يو 
  

ې ېې) ويل دورانت( او ) توين بي( د بيلگې په توگه د   په څير دوه تنه ستر تأريخپوهان چې د تأريخ ډيرې مهمې پي
لي دي په ډېرې خواشېن په لوی الس د  ې په اړوند چوپه خوله پاتې کيږي) ١(» پوريم«را سپ دا دې ته نغوته . د پي

ې په اړوند د تأريخ د دغو دوه وو نومياليو څيرو چوپتيا ددوی د بې خبرۍ له امله نه بلکه  ۍ پي کوي چې ددغې خون
ايي دې ته اړ شوي وي چې يوه چوپتيا دهپه لوی الس   په هر څه  کهددوی د چوپتيا المل. خپله خوله چوپه ونيسي او 

ی ددغو دوه وو سترو او نوميالو څيرو پر اوږو باروي او هغوی کې پروت وي ، تأريخ په خپل وار د گناه دروند پيټ
   .غندي

  
يکه والو ئ يا هرودت ته وگور و  پارو او بابيـ  دی؛ نن په زباد رسيدلې چې بللی" تأريخ پالر"  د نوموړیچې لن

ونکو بشر يکې اخيستل شوی تأريخ ليکونکی په څومره بې ننگ د وينو زبي ی او په  يو په ضدي دغه کوچنو  ک
و د سياست د هټ په بيه چوپ کې وو ې ېې د هماغو ور ان خرڅ ک او تأريخي پي نگو لپاره ېې  تللې و، د يو څو 

و کې درغل گيو او برگيو ېې په پي ې او په  هرودت مخکې له دې چې يو تأريخ ليکونکی وي، يو افسانه . وک
يود خو له دې سره سره نوموړی ووليکونکی  و په اړولو او بدلولو کې ېې گټې ه من پ هغو ک  کې چې د تأريخي پي
ياو موخه ېې دا وه چې بلل شوی " تأريخ پالر" د درلودلې د .  د هغه وينا وو ته ان د آسماني نصوصو رنگ ورک



 
 

 
و شميره   ٤تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب   ئهيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په 

 

و ته په کتلو او د  ودغوهرودت د کتاب پا ي ته هغه خبره پا ې  ور په زړه کوي ساده شننه س ه  رستم د هغ" چې گ
ه وو تر    )٢. ( او نوموړی له همدغې انگيرنې پورته بل شی نه دی"نام رستم به از رستم/ ويروونکی نوم 

  
وبي ته ډيرو  ا سکاسکو او بالگانو مورچلونه نيولي بې شميرو ددغې سريزې په ويلو بايد ووايم چې زموږ پلرني 
او کې ز ې توگه د تأريخ په دغه پيچلي او حساس پ انگ غيشې او  ېخپلموږ هيواد ته بيالبيلو ميرڅمنو دي، په 

يليندۍ  ۍ، پاکس.  ديراتاو ک ې ن ي بريدونو ترڅنگ يوه بله توره تد لويدي ان او د نورو هيوادونو د سياسي او پو
سياسي او اقتصادي بريدونو ترڅنگ خپلو  د  ېې بربن او څرگند فرهنگی تيری دی چې آخوندي رژيمبال د ايران
ا ورځ پرمخ بيايیزموږ د هيو   .اد او پرگنو پر وړاندې په ر

  
پي ته  و د کلنو په اوږدو کې دړې وړې شو، د بې وسه شوي هيواد په لمن کې پروت ولس هغه  زموږ هيواد د جگ

دغه تيری د ؛ ي ورکو دوام يو ته تيرخپلو ولسپي  پر دغه ايران بيا هم خوورته دی چې د مرگ پرژۍ ناست وي 
ه پاړسي شوونيزم  په ايران کې دننه غير پاړسي  له يوې خواغلي چېپر مخ  له هغو اتياکلنو هيلو سره په يوه کر

زموږ د ولس  فرهنگي تيريوله الرې  ايران د چې دوينو  له بلې خوا اويککې نېنې  د بيلتونپالنې په سره تناره ېپرگن
ۍ او کوم جنايات نه ترسره کيږيپر وړاندې    .کومې ناخي

  
 دړې وړې ک او پر سکه له چلنده لويدلې وه ېې ه اتيا کاله وړاندې د احمد شاه قاجار د پاچاه پالز چې نورانوانگليس

يناوه  ی د خپلو موخو د پلي کولو لپاره د پاچاه پر پالز ک کټ . ( ای ېې  د رضا خان په نامه يو نوم ورکی س
ې ته ورتهمټ هغ ته شوهې پي    ) کرا پورته او د سقاو زوی حبيب اهللا ېې  چې په افغانستان کې رامن

  
ي کې اس ساتونکی "  وان کې د بريتانوي پالوي په استوگن " امريکايي السوندونه وايي چې ، رضا په 

 په پام کې نيول شوې سناريو] آريايي پالنې/ آريايي توب [ د په زړه پورې دا ده چې د بريتانويانو " وو" سياس/مهتر
ي د   شپه کې خپل يوهپه ) د رضا خان زوی( ، محمد رضا شوهل  وليږد وحېې په توگه را په نامهزوی  دهمدغه س

ان نژاد ته بدلون ورک   !!!ونوماوه] آريا مهر[  او 
  

کيو ستايي خپلېرضا خان د ) ٣(په تهران کې د امريکا سفير  و کې په دغو  / د يوه نا لوستي : "  پاچاه په شپو ور
لتوب يا وحشت څخه  دا نالوستی زوی ،بې سوداه کليوال ی دی چې له ش ن کې پروت يوازې  هغه س په ډير لږ وا

ی د يوه ". دی   .؟ پاچا په نامه خلکو ته ور پيژني!؟" !فرهنگ پاله" خو وروسته همدغه س
  

ې په ينول شو او ددې چلو  کولو رضا خان په سيمه کې د بيلتونپالنې د اور بلولو په موخه د واک پر گدۍ ک
والو گيو او برگيو ډکه داسې يوه تگالره تر الس الندې ونيوله چې د پاړسيانو له الرې لويدي د سېمې نور ېې  له 

کولولسونه او پرگنې  ز کال کې هغه مهال د پلي ١٩٣۵دغه پروژه په . ل سپک او کوشني ک ېې، هغویور باندې و
د لوبې د غوړيدا په ] آريايي توب[دولت د » فارس«د ترگو الندې د نازي آلمان تر سکېدا په درشل ور ننوتله کله چې 

ې وروسته د پاړسيانو د لوړتيا پالنې د خوبونو غــُـــټــ و " ايران" موخه خپل نوم په  واړاوه، او له هماغې ور
ای ، ـيس شجاع الدين شفا له څوتنو نورو قلموالو سئغوړېدلې، وروسته د محمد رضا شاه د مطبوعاتي دفتر ر ره يو 

ماران افشاريان  پر مخ والړل او د آريايي توب وړاندې ال څخه  له هتلري آلمانيانو ،)پالر او زوی(لکه د دربار چوپ
وسکی او او آريايي پالنې په لوبه ه دواړه پر خپلو السونو کې ونيولېد  کې ېې پن موږ بايد هيره . ( گيند ويشتونکې ډن

و چې په افغانستان کې ه  ې ډېرې ناوړچې شولپارول وم د آريايي پالنې درغلن احساسات په بيال بيلو کچو را نه ک
ان سره ملگرې درلود و. ېلپايلې ېې له  ای کې پر هغه هم خبرې وک      .)او موږ به په وړند 

  
ترهغه مهاله چې د محمد رضا د پاچاه ستنې د نژاد او مذهب پالنې پر چورخل والړې وې نو د پاړسي 

و کې وه چېياپالونکو شونيستانو دنده لوړت ي په تأريخي پي ته ک وياړونه  نورو ولسونو او پرگنو  د اودرغل رامن
يراانته  دغه د پاړسي د لوړتياپالنې ، خو کله چې د محمد رضا پاچاهي ړنگه شوه نو شجاع الدين شفا . غال ک

ن ناروغ  ې ته الس واچاوه، څيرې گريوان لوخ هغه او . رڅو په يوه غيشي څو مرغ وولي تيوې بلې چلو
ه تر السه الندې ون ه چې د اسالم پروړاندې يوه پټه چلو يواالنو ېې د من تشې لوړتيا پالنې ترڅنگ هڅه وک  يسيان

ه منه دري را خپلول ول دغه چلو وخر چاپيريال (  د عرب د ته راتگ سره د ان ال ورته چې د آخوندي رژيم په من
ل، ، ل) شوخپرا ه ک وانان ېې ال بې هو  د عربو او نورو مدنيتونو پر وړاندې و هغوی ېېه اسالم څخه ناراضي 

انونه له نورو ]ابهآريايي ت[  وچ غولول؛ هغوی ېې را وپارول او د ل چې   جهل ترنامه الندې ېې دې ته اړ ک
ي څخهنژادونو  ه تمدنون او له پرتمه ډکې نيږدې لوړر له بلې خوا هڅه وشوه چې د بشريت او د سيمې لي. لوړ وگ

و مدنيتونه، سومري مدنيت، د بابل مدنيت،يلکه د مصر مدنيت، د مديترانې د خت ليدی، اورارتو، د  و او سويلې څن
، سيستان، هرات،  بلخ، باميان، ي، سکايي، سيلک، لرستان، مارليک، ماردين، هيرگانيماد، عيالم، شوش، ال پ



 
 

 
و شميره   ٤تر ٣  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب   ئهيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په 

 

ول شي او هغه د نوا ننگرهاراوگندهارا   په نامه يا د هخامنشي د درغلنې » ايران « ي مدنيتونه له پامه وغور
  . ل شي په هې و شمارسترواک تر نامه الندې

  
ه چې د سومريانو، مصريانو،  د کارتاژ مدنيت او د هند د موهنجودارو ) د افريقا په شمال کې( هغوی هڅه وک

ای ېې  يي او پر  د هخامنشيانو درغلنه سترواکي چې په حقيقت کې د هغه مهال د يهوديت د مدنيتونه کوشني و
ي ولو ستره راڅرگنده ک ه وه تر  په زړه پورې دا ده چې په دې الره کې د ايران غير مذهبي . سپکو هيلو يوه چلو

تونکو اورپکو او د پاچاهي  هضد آخوندانو دواړو له يوه گريوانهپر پاچاهي غو ای او په گ  او وايستلسرونه را   يو 
په ويلو پيل  ببواللو او سندرو ېې له يوه ستوني څخه دتر سيورې الندې " وياړونو" د تأريخ د درغلنو او مجهولو 

  .وک
   

الندو څيد د ناصر پور پيرار په څير نن چې نو او د هغوی د نه غندل کيدونکو هڅو په مټ ـ پياوړو تأريخپوهانو د 
ل پربنس نوې موندنې د ډاډمنو سرچينو  او ( او بل هې شی ورته نه دي پاتې ي ديتل شو پرانيسي مويددوی ت

ته شوې  خه له دغو موندنونن سبا خورامن  د پاړسي شونيزم په تأريخپوهان ال تراوسه   ناخبره  افغانيو شمير)  
تي   پورې کلکلمن کې د جوړو شويو ببواللو په خپرولو تأريخي لرغونوالی نه بل م چې له اتو لسيزو پورته کون

انونه د ايراني درغليو منندوی بولياو انلري  ايه ال مخکې . ال تر اوسه  پر   په دې ل کې ډيري کسان ان تر هغه 
يکو وايي مخ   پورې نالوستي  اوسهتر  ال موږ به نو وایکه ايران زموږ په گاون کې نه : ي چې په ډيرو څرگندو 

غوړي نه وای نو د افغانستان " دالدا"  چې که د پاکستان د دهره کټ مټ هغې خبرې ته ورته دا خب!!! پاتې شوې وای
واب کې بايد وواي!!! خلکو به غوړي نه پيژندالی هغه هيوادونه چې له ايران سره په :  چېمدغسې کسانو ته په 

 د غه مهاله چې د امريکا د فرانکلين اودوی ته بايد په ياد راولو چې تر ه! گاون کې نه دي، آيا هغوی هم نالوستي دي؟
وبی وو چې په هند کې خپاره شوي  ا کتاب د بازار نورې بهرن مؤسسې ايران ته نه وې راغلې، دا د افغانستان 

له هغې ډلې څخه د قاموسونو راوړل ول چې ايران نه درلودل او د . کتابونه ېې راوړل او له افغانستانه به ايران ته تلل
لافغانستان اور .  له الرې ېې د هند په برکت ترالسه ک ي نو د پي ه پام وک ار چې پيرنگيانو له ( که څوک  هغه 

د قصه خوان بازار د کلونو کلونو په اوږدو کې په سيمه کې د کتاب خپرولو او فرهنگی سکالو ) افغانستانه بيل ک
  .پياوړی او ستر مرکز وو

   
انونه مو وای، تر څو  نه کې ايران زموږ ترڅنگ دغه کسان ولې داسې نه وايی چې کاش له په خپلو هيندارو کې نن 

 او ناچلندو توکو نه شوای ود ايران فرهنگي بيکارنور  او وروسته پاتې نه ليدای او فرهنگي اړخه دومره بې وسه
ته کيدا مخې کوالی په سيمه کې د يوه سترفرهنگی مرکز  زموږ روڼ او هم به  وايته د خن په توگه دريدلي د رامن

ددې خبرې يادونه اړينه بولم چې د ايران .( اندي ددغه يرغل د غوړو خو کم دوامو رنگونو تراغيزې الندې نه راتالی
ي دي چې  تناکه کارونه ک يو شمير ليکواالنو، شاعرانو او ژباړونکو د همدغې مودې په اوږدو کې پياوړي او ارز

ۍهغوی نه شو کوالی  د ايران سمبال شويو شونيستي ببواللو زموږ له پرتمه ډک فرهنگ ). ا و شميرو ر کېپه دې ل
ې ببواللې د هماغو زهرو يوه خيرنه پايله ده ی دی چې د نن ور   . په زهرو کک ک

  
يو په ل کې  هغو توکيو ته چې د لرغونو توکيو په نامه په درغل را ايستل شوي ولوه به دا وي چې د تيرو اتو پي

ل شي او له هغو سره بايد په . وگورو په کې الس وهل شوی د شک په سترگه او يا ير وڅي ول السوندونه دې په 
که داسې  په دې ل کې دې هغو السوندونوته مخه شي چې ال تر اوسه په کې السوهنه نه ده شوې .کلکه احتياط وشي

و ت گوته ژويو او له پازويکنه ور سره ـل هم هماغه درغلنو موږ به ونه ک ولو درغليو د من وال پرته به پر 
يږدو ۍ کې ورته د سترې گناه په سترگه کتل کيږي. ک   .دا هغه کار دی چې د تأريخ ليکنې په ن

  پای
  
ه، هغه په سرو وينو ل» پوريم«د : ١ ې توگه د لېپي انگ ونکو په  ه ده چې د خزري هخامنشيانو وينو څ  پي

مارې په دندې گومارل شوي  يچوپ ني ختي د توکمونو اويا زره تنه وگ  په کوروش په الس د بين النهرين او د من
و تير شولکې ه په تورات کې هم په ډير وياړ را ياده .  د يهودو د واکمن او د يهودو د توکم په غچ کې له چ دغه پي

  .شوې ده
ينې په اړوند داسې وايي دخو تأريخ د کوروش  لو او م   :وينې څ

ته شوه، کوروش ماته وخوړله انو َمد ماساژا ه رامن ۍ جگ ل، يوه خون ول ک ول جنگيالي را لکې توميريس خپل 
مکه را پريوت ته کې پر  ې د ډگر په د ای د جگ له هغه وروسته . اود خپلو سرتيرو له يوې غټې شمېرې سره يو 

 چا کې ننه ايست او د کوروش ککرې ته  ډکېتوميرس د کورش سر د هغه له تنې را جال ک او بيا ېې په وينو يوې
  :ېې وويل 



 
 

 
و شميره   ٤تر ٤  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب   ئهيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په 

 

ه ه چې تنده دې ! وڅ    .ماته شيورباندې هر څومره دې چې زړه غواړي وڅ
يوال يهوديت په همکارۍ  " پاچا" له دغسې يوه غواړي چې په لوی الس جوړشوی د پاړسي درغلن شونيزم ،  د ن

ي چې  ې څخه داسې يو پاچا جوړ ک هغه څخه داسې يو له ې د عدالت پر چورلي راڅرخيدلې او د پاچاه ستنې ېگ
ی منشور ېې درلود ي چې د بشري حقونو لوم ی جوړ ک   . س

  
ي:٢ دا .  د معاصر تأريخ ستر تأريخپوه ناصر پور پيرار،  هرودت يو تأريخ پلرونکی بولي او د هغه داستانونه راسپ

وکيمار پالر له ليکنو څخه د يو څو  ونو بېلگې هم د تأريخ د    :اخ
  

ه کې داسې ليکل شوي دي١۴٣ په خد هرودت د تأري ارته مخامخ يوه سيمه ده چې هلته :"  پا په عربستان کې د بوتو 
نې په موخې والړمامارالوتونکود  ت زيات ډول .نو په اړه د يوې څې وکي په ز  سر پرد يو بل ،  ددغو څارويو ه

ي کې ." يو شميرېې ډير کوشني او لږ وليو شمير ېې ډير لوی او . کواړۍ شوي ول وکي په يوه غرني نري غا ه
ه ېې د نيل د سيند پر غاړه له پرتې جلگې سره ن تو . ول کيدلهلکواړۍ شوي ول چې بله څن کله چې د عربستان له د

او نه ېې ېې د الرو په اوږدو کې خوري ) لگ لگان( څخه َوَزر لرونکي ماران د مصر پر لور الوزي نو کوموالن 
ي پر لور والړ شي او د الرو په اوږدو کې مري   ........پريږدي چې د غا

ه کې داسې لَولو٢٢۶او يا د هرودت د تأريخ په    : پا
برونو څخه يادونه "  برونه د څارويو په څير د خلکو په مخ کې يو بل ته جسني ومخکې مو له هندي  ه، دغه  ک

و په څير دی. يتقارب کوي چې بچيان ېې پيدا ش کي رنگ د اتيوپي د وگ ان د پو د هغوی د نطفې اوبه . د هغوی د 
کي په څير ديرود نو ان د پو  دغه هک پک کوونکی حالت د . مخلوقاتو په څير سپېنې نه دی بلکه د هغوی د 

  .....ايتوپيانو په من کې ليدل کيږي
  

مکې کې زيږه ميږيان دي چې له سپ: يا  ددغو ميږو بيلگې چې د .  کوشني او له گيدړې غټ ديويپه همدغې شاړې 
کار کيږي، کوالی شو د پارس د پاچا په ما کې وگورو مکې ! همدغې سيمې په شاوخوا کې  دغه څاروي تر 

د کواړيو په څير ېې پر يو بل  الندې سوري او سمڅې جوړوي، او د کوشنيو ميږيو په څير شگې راباسي او د خاورو
ې او شکل له مخې کوشنيو ميږيو ته ورته ديه. کواړۍ کوي   .غوی د خپلې ب

  
وکې د هغو د ه! ادعا" تأريخ د پالر" دا ده د  ماليانو او روحانيونو خبرو ته ورته دي چې رودت له منطق ليرې دغه 

ي پرې له دوزخه بيروي   .عوام وگ
   
ه کې له عثماني تورکانو سره د احمد شاه قا: ٣ يواله جگ ۍ ن لواله او په دې ل په لوم جار  غيرمستقيمه او منفي 

لوالې هيوادون ون د  ه کې د متفقينو بری ددې المل شو خوړل ماتهوکې د عثماني تورکانو په گ   چې او په جگ
ني ختي کې په يوازې سر برالسی ولري له دې چې احمد شاه قاجار د بريتانيې ديکتې شويو . بريتانيا په فارس او من

ه او له هغې ډلې څخه په سياستونو  يټه نه ک ون السليک نه ک نو بريتانېې د خپل ١٩١٩ته غاړه   زکال کې ېې ت
ې او پايله ېې دا شوه چې په فارس کې رضا خان د  ولو پر مخ را تاو ک ې د قارجاريانو د واکمن د پر سياست چ

نول شي ۍ کي   .واکمن پر  گ
  

  پای
  

***********  
ونه   : اخ

  يا ليکل شوی کتاب او ژباړل شوي آثار د سيمې پر تأريخ د رحمت آر
  ليکوال داؤد فاراني" يادداشت ها/ ياد ليکونه" 
  ليکوال ناصر پورپيرار" دوازده قرن سکوت" 

ه   په سکالو پورې اړوند ، د افغان جرمن آن الين درنده ويبپا
  :  سايټ 

com.turkiran.www://http  
  
  

 
 


