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  9 تر 1  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آن�ين 
  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

 ٢٠١٧/ ٢٨/۵                                                                             زلمی کرزی :ژباړن
  

   )افغانستان در پنج قرن اخير(فرھنگ د تاريخ  د

  د څو ټکوتحليل او کره کتنه

  )برخهاو وروستنی مه شپږ(

  ! کينظر توپير د اميرعبدالرحمان خان په باره د فرھنگ او غبار د
  

   )کانديداکادميسين سيستانی: والليک(

  

  :يادونه

ما د ښاغلی کانديد اکادميسن اعظم سيستانی 

فرھنگ د تا ريخ د څوټکوتحليل اونقد ولوست په رشتيا  د

  .ډيره په زړه پوری کره کتنه ده

د فرھنگ د تاريخ منفی اړخونه يي خورا ښه 

ته يي روښانه کړی دی، دملی وحدت برخ?ف د پام وړ ټکو 

ليکونکی ګوته  نيولی ده چي ښايی تر اوسه ډير پښتانه 

لوستونکي دغو مسايلو ته متوجه سوي نه وي، او

افغانانوته اړينه ده چي د فرھنگ په ناروا روايتونو او 

       انځورزلمی کرزید                                                     .جعلياتو ځان پوه کړي

 افغانستان په دننه او د باندی کي، ځوانانو او راتلونکی نسل ته بايد تاريخی زما په اند د

   . مستند حقايق وکښل سي او د دوی افکار بايد په جعلی ليکنو مغشوش نه سي

د سيستانی صاحب څخه مننه کوم چي د فرھنگ د کتاب پر مھمو ملی او تاريخی 

.  د تاريخ ماھيت يي افغانانوته څرګند کړموضوعاتو منطقی او مستدله رڼا اچولی ده، او د ده

د . نوموړی ھر وخت  د افغانستان دښمنانو او د پرديو ګوډاګيانو په مقابل کي ټينګ وOړ دی

ما د . لوی خدای څخه ده ته په دغه فرھنگی خدمت کي O زيات برياليتوب او سرلوړي غواړم

 ،دیليکل سوی  ادبياتو سره او په روانهچی په دری ژبه ښاغلی سيستانی دغه کره کتنه 

او تحليل شپږبرخی په پښتو ژبه وژباړل، ھيلمن يم چي ګران لوستونکي دغه په زړه پوری نقد 

  .ولولي او دخپلو تاريخي مالوماتو په بشپړولو کی ګټه واخلي

  .محترم ليکوال ته دلوی خدای څخه روغتيا او س?متيا غواړم

   په  درنښت 

  2017/ 3 /30 زلمی کرزی



  
 

 

  9تر 2  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ  راليږلو مخکې په ځير و لولـھيله من يو خپله ليکنه له، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

  

  !نظر توپير د اميرعبدالرحمان خان په باره کي  فرھنگ او غبار دد
ځانګړی کړی دپاره اميرعبدالرحمان خان د  چی)فصل(څپرکيپه ھغه  فرھنگ پخپل کتاب کي

 حتی يوه جمله ھم .ترھغه ځای چی توانيدلی دی، دخپل قلم په واسطه امير يی ټرټلی اوغندلی دی، دی
چی د منفی داسی يوقضاوت نو  .نه تاييد سوی وی، نه ليدل کيږیکاروچي په ھغه کي د امير مثبت 

  . نه ګڼل کيږیقضاوت  سالم ستی  وی،ي اخءذھنيت څخه منشا

 م<تړ نه ټينګښت افغانستان دجغرافيايی نوی جوړښت اود  لخواد امير عبدالرحمن خانفرھنگ 
له فيوډاAنو غوښتونکوقدرت  ملوک الطوايفیعمومی امنيت راوستل، د اميرلخوا،د ی، په ھيواد کي وک

، او د پاچاھی د مدعيانو ټکول چي د داخلي خونړيو جنګونوسبب سوي وو، د نوی مينځه وړل 
دعصری کولو په باره کي  راوړل، د عصری صنأيع توليدی کارخانو جوړول او د ھيواد تکنالوژی

قاضيانو او دولتی مامورينو يی ھم څه نه دي کښلي، او په ټول افغانستا کي اداری نظم راوستل ، د 
يا ، د ھيواد لپاره د صنايع او سودا ګری پرمخت مقررول ، د روحانی کسانو ونډه لږول، د کسب،

، د دغو ټولو يادونه او م<تړی يي نه  صادرول ول او د چارو دښه کولو لپاره فرمانونهړقوانينو جو
  .دی کړی

غازی امان J لمسی دلری، بلکی د ھغه  کرکهڅخه عبدالرحمن خان اميرنه يوازی د  فرھنگ ،
د سياسی کرکه لرل،او  څخه استعمار خان چي د محمد زو په کورنۍکی يو روښان فکر پاچا وو ،او د 
 پ<ر په وژلوکی  تورن خپل د، ووخپلواکی په اخيستلوکی په افغانستان او سيمه کي بی ساری پاچا 

سو د امير وژل د دربار په توطيه سره  د يوه مامور په قوی احتمال وي<ی «: يليک فرھنګ. کړی دی
لخوا تر سره سوی دی چی د دغه توطيي جوړونکی امان J خان او موريی عليا حضرته او شجاع 

  ]۶۴[ ».الدوله شميړل کيږی

داسی تور لګول، د امان J خان د شخصيت د کمښت لپاره ، نه يوازی د پاچا پر ضد باندی د 
د ښکي<ک برخ<ف دھيواد د خپلواکۍ تر Aسه کولو له امله توره  ليغات وه بلکی ھغهانگليس تکرار تب

 ښکاره ترديد او قول څخه را کښلی وه، د امير حبيب J خان د دربار تاريخ پوه فيض محمد کاتب د

 د امير د خيمی ساتونکی کرنيل شاه علی رضا له خولی او د امير د نورو ساتونکو لخوا د. څرګنديږی
قاتل نوم ليکل سوی دی، کرنيل شاه علی رضا خان د جنرال نادر خان د اکا زوی سردار احمد شاه 

ساAر نادر خان په وژلوکی ھبللی دی، او کاتب ھم دAيل او نخښی بيانوی چی سپا خان د امير قاتل
  .Aس درلود

  

 شپاړسم نسی د فراد او ھغه.  بللی دی "تبا کفايمستبد "يیفرھنگ ،امير عبدالرحمان خان 
 د خصلت له مخه  او وايی چی،کړیپرتله او محمد شاه قاجار سره ، کبيرپطرد روسی قيصر ، اولويي
 تر خپل نيکه څخه خوسوی وو، تهدخپل نيکه امير دوست محمد خان  په زيرکي او دروه کييعنی يی 

غوښتل ھر او په چاروکی يي د قوت او زور څخه کار اخيست،قھرجن او سختګير خصلت درلود او 
  ]۶۵[. يي له منځه يوسي او اوسپنی  وينو ،اورپهخنډ که رشتيا وی او يا خيالی ،

 په دغه کړونو سره د ده  چید امير د ژوند ليک څخه دغه پايله Aس ته راځی،: فرھنگ ليکی 
 يهخوی او خصلت او د خلکو په زړو کي ويره، د سر کښانو په مقابل کي د مرکزی حکومت تقو

چي تر اوسه د  و د دواړو د جوړښت څخه حسابګراو ظالم شخصيت منځ ته راغلی .  وودخيلدواړه 
  ]۶۶[ .ده نوم په افغانستان کی په جديت ،ھوښيارتوب او ستم سره ياديږی



  
 

 

  9تر 3  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ  راليږلو مخکې په ځير و لولـھيله من يو خپله ليکنه له، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

  چیپه دی کي شک نسته ":وايي واب ځ داسی پخپله  دليل خصلت یفرھنگ د امير د استبداد
لمړی ونه استبدادی ماھيت لری، يوازی د شلمی  پيړی په په عمومی ډول د شرقی ھيوادونو دولت
شرقی دولتونو پر ضد د خلګو   د د اغيزمنتيا له کبلهفکارولسيزه کي د امريکا او اروپا د نوی ا

 جمھوريت  بيا او وروستهونه مشروطه رژيمدولتونوکی شرقی ځنيو په ددی سبب سوچی  ، ونهپاڅون
طرز استبدادی ماھيت  اداریامير دچي د  که ووايو به وی دا به تحصيل حاصل نو .یش ته ځرامن
  ]۶٧[ ».درلود

انو سره او د خپلويوازی په يوه ځای کي وايی ،ھغه ھم د کونډو واده دمړی ميړه دفرھنگ 
لغوکول دي چي د احمد شاه له وخت راھيسي مروج وو،يوازی يوه څخه د ميراث محروميت نجونو 

پر ښځويی دټولنيز د باو د لږولو په باره کی ډير ښه خدمت « :يکاږپه نيمه کرښه کی داسی مله ج
  ]۶٨[ ».وکړ

  اميرعبدالرحمن خان په چي دو تر دی ښه وبه سيستم ملوک الطويفی  د فرھنگ په نظر دھيواد
ھويت خپل افغانی  د اوھيواد دد افغانستان په نامه افغانان  مومی او  جوړښتوحدت او بيا Oس

 .یسخاوندان 

  : د ده د ښو کارو په باره کي کاږی ،د فرھنگ برخ?ف، پر اميرد خپلو نيوکو سره سره بيا غبار     
امير عبدالرحمن خان وکړای سول يوځل بيا په فيودالی شرايطوکي دولت ته مرکزيت ورکړی «

او په ټول ھيواد کی يی امنيت ټينګ کړ، څنګه چي د رژيم اقتصاد فيودالی اقتصاد پاتی وو، دجنس 
رکړه په پيسو پر مختک وکړ، سوداګريزه پانګه پيداسوه چی د امير شيرعلی خان په دوره کی و

کلنو په اوږدو کی ٢٠ورکه سوی وه بيا راژوندی سوه، سودا ګريزه پانګه ملی بڼه وموندله او 
  .برژوازی پوړ راووت او په دغه اړخ کي نوي فرھنګ ھم منځ ته راووت

لوکی زيارويوست، د اميرمعاصر ليکوال ميرزا يعقوب عليخان اميرعبدالرحمن د امنيت په سات
خافی په خبره ،يو سړی د غ< په تور په دارځړول کيده، که تجارتی کاروانونه چور اولوټ کيدل غ< 

 يوه ورځ يی يو څه پيسی په دسمال « ھغه وايی. رته بيرته ورکول کيدلسوی مالونه پيدا اوسودا ګ
 په Oرکی يی کښيښودی ،چا دا جرأت نه درلود چي دغه پيسی واخلی څو )شوربازار(کي وپيچلی او د

سپاھی راغی او دسمال يی واخيست او د ښار په چوک کي يی وځړوی،خاوند يی )پوليس(د کوټوالی
  ]۶٩[ .»راغی او نښانی وويل او پيسی يي واخيستی

و او لمسونو له يسسدتيځو سيمو کي د انګليسی دولت د  د ھيواد په خ«:غبار اعتراف کوی چي
سردار نور محمد خان ،سردار : د انګريزانو ګوډاګيان لکه . کبله د بغاوتونو د راپاڅيدلو سبب ګرزيدی

پيرمحمد خان ،سردار باز محمد خان ، سردار محمد حسن خان، سعيد کړوخيل په پکتيا، شينوارو، 
څنګه چي د ،لکه کړی ووو اوربل کنړ،باجوړ او په ختيځو پولوکي د امير عبدالرحمن خان پرضد د فتن

  ]٧٠[ ».واسطه بل کړه افغانستان په شمال کي روسانو دغه اور د سردار اسحاق خان پ

 پر ضد دجھاد ريز امير عبدالرحمان خان د ختيځ افغانستان په آزادوپولو کي دانګ:غبار زياتوی
ھغه په . ي خپاره کولروح تازه کوله، په آزادو پولوکی يی رسالی او کتابونه په دغه موضوع ک

ي  که دولت په درغلنه، بيوفايي او د اس<م سره د دوی دښمني په بارريزار کی د انګزغرده په درب
 مشرانوته پيسي او وسلي ليږلی څو د سرحدامير د آزاد. او خلګ يي زړور کول.خبری کولي

اد اع<ن کړ او ھم سر بيره د تبليغی رسالو په خپرولو سره يي جھ.حکومت پرضد راوپارويريزانګ
 څو مھم ځايونه معلوم کړی او ،خپلو مامورينو ته يي د سرحد د حد بخشی په تاکلوکي Aرښوونه وکړه

  ] ٧١[».ټنيګاريي  وکړ چي انګريزان ډير زيات تيری ونکړی 



  
 

 

  9تر 4  له:د پاڼو شميره
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دغبارپه خبره، د امير په واکمنتوب کي عمومی امنيت وو، په بازاروکی رزمی کيسي او په جوماتونو 

د کسبه کارانو ميلي په نڅا،ساز او آوازسره ادامه درلوده .دينی جھاد مبلغين په فعاليت بوخت ووکي د 

محله کي نڅا ګری ښځي د ساز او آوازمرکز شميړل کيده ، په ميدانو کي چوب ) خرابات(،په پ<زمينه

س ځغلول شمشيربازی،او د آ بازی پھلوانی د مرغانو جنګول او قچ جنګی رواج درلود، سانګه وھل،

بيله سردار حبيب J خان په پوځی چارو او سردار نصرJ (دامير شخصی کورنۍ .خپرښت درلود

د امير د زامنو څخه يو ھم د . کي د ھيواد په چاروکی د مداخلي حق نه درلود)خان په مالی چارو

عزازی رتبه يي ژوند ھيواد په د ننه او د باندی کي سوداګر او تاجر نه وو، يوازی د دولت په تنخا او ا

  )٧٢( .کاوه 

 کارونه يي د غبار په  د امير عبدالرحمان خان نيک،بيله شکه فرھنګ دغبار کتاب لوستلی دی
 څو ښکاره کړی چي ھغه تر،ه نه ده کړیلی دی ،خو پخپل کتاب کي يی د ھغو يادونيداثر کي ل

ورنۍ ضديت يي ښکاره کړی وی ويلی دی او د واکمنی ک بين دی او واقعيتونه ترغبار زيات واقعيت
په پاچاھی کي وزارت، )ظاھر شاه(فرھنګ د محمدزيانو . ،په داسی حال کی چی واقعيت داسی نه دی

 دخپل زوی امين فرھنګ د ملکی حميرا د خور سره د واده په .سفارت او وکالت مقاموته رسيدلی دی
 واکمنی کورنۍ سره نه دی پخ< مناسبت دشاھی خاندان سره اړيکی پيدا کړی، مګر غبار ھيڅکله د
  .سوی او کورنۍ سره يی د ښکاره مخالفت څخه Aس وا نه خيست 

  

  :سيايی استبداد يا شرقی دسپوتيزمآ

په زور، جبر، قھر د له پيل څخه د نړۍ د ټولو ھيوادونو سياسی جغرافيه چی واقعيت دا دی 
د شرق د فيودالی نظامونو يوه ځانګړتيا  .بڼه نيولی ده )او وينه، اوسپنه، اور(فرھنګ په اصط<ح په 

د دغو بريدونو . چور او تاA او د ځايونو ايل کول دی، دا ده چي په زور ، استبداد او پر ګاونديو بريد
مالونه اوشتمنی .او فتوحاتو پايله وه چي په شرق کي دولتونه د ډيرو اختياراتو او حقوقو خاوندان وه

  .بل ځای ته ليږدول يی په زوريي چوراو لوټ کول او قبايل به 

. په نامه يا آسيايی استبداد ياد کړی دی)شرقی دسپوتيزم(مارکس د شرقی دولتو دغه خاصيت د
: د دی خبری ثبوت کوAی سو په اس<می دوروکی د اس<می ھيوادونوپه ټولو تاريخونو لکه 

  .افغانستان، ايران او منځنی آسيا کي ولوستل سي

  : قبيلوی ټولنوکي د ملت د جوړښت دردناکه پروسه مقاله کي کاږيدکتورروستار ترکي په

 له بده مرغه په قبيلوی ټولنو او وروسته پاتی ھيوادونوکي د ملت جوړښت او «
پاڼه جوړوی، په آسيا کي آسيايی استبداد دملی توره ملی ھويت د بشری تاريخ يوه 

  .حکومتونو او ملی ھويت د جوړښت بنسټ وګرځيد

 مغل د منګوليا ،) فيصده ترکمن خلګ۵٠(کيانګ د وOيت څخهن سيچينايانو د
وشړل او ځايونه يی )  فيصده٢٠(او د تبت خلګ د تبت څخه) فيصده خلګ٢٠(څخه

  .چينايانو ډک کړل

ردان د کرکوک دښار څخه چي د پطرولو چينی وترکمن او ک١٩٧٠ په عراق کي 
  .ردان ايران ته وشړلوون کصدام حسين نيم ملي. لری وشړل، او ځای يی عربو ونيو

 په ايران کي د فارسيانو لخوا ملی ھويت او د ملت جوړونه د 
، او د خوزستان د عربو او بلوڅو په ځپلو او ټکولوتر سره سوکردانو،آذريانو،عربو،او 

  .سنيانو سره تر اوسه ضديت پايښت لری
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صفيي سره په ترکيه کي د ملی دولت او ملی ھويت جوړښت د ارمنيانو د توکميزت
 يونان ته ،کي يو مليون دوه سوه زره اناتولی يونانيان١٩٢٠ م پيل سو، په ١٩١۵په 

ردانو د وردان د باندی وشړل ، د کوکلنوکی دوه مليونه ک١٩٢۵/١٩٣۵وشړل،او ھم په 
  .وګړو سياست د نړيوال دوھم جنګ سره تغيير وکړ

وروسته د ملی حکومت  سيا او قفقاز ھيوادونه د شوروی اتحاد تر نړيدو آمنځنۍ 
  .او ملی ھويت د جوړښت لپاره د قبيلوی ټولنی معمولی پروسه وڅارل 

 فيصده او روسان ۵٣قومونه ژوند کوی، چې قزاقيان،١٣٠په قزاقستان کي 
 د دوی رسمی ژبه قزاقی ،فيصده دی۴فيصده نفوس جوړوی او د اوکراين خلک  ٣٠

  .ده

سته د خپل قدرت او تاريخ په ازبکستان د شوروی منګلو له خ?صون  ورو
 .رکړیبڼه و) والبعث بعد الموت( لټولوکي سوه چي پر دغه محور باندی  ملی ژوند ته 

 فتح کړل ،کروړ سړی پيدا نه تپيړۍ کي کله چي شيبانی ازبکانو، تيموری خانا١۴په 
د ګوډ تيمور څو متره ږ ړه وکه څيری ګوډ تيمورته يي پناه  يوسو، نو د مغلو ھولنا

 ».جسمي پر ځای د مارکس او لينن مجسمو د تاشکند دښار په ميدان کي ځای ونيوم
]٧٣[  

ژوندی مثالونه، د مصر ولس مشر ) شرقی دسپوتيزم (په منځي ختيځ کي د آسيايي استبداد 
اقی ،د يمن ولس مشر علی عبدJ صالح ،او په سوريه  کي ذ مبارک ،د ليبيا ولس مشر معمرالقحسني

کاله د واک پر ګدۍ ناست دي او دخپل پايښت لپاره ۴٠ اسد حکومتونه دي چی ھريوبشا ر ولسمشر
پيل کړی دی ،نور دوي نه غواړی  دغوھيوادونو خلګو په مظاھرو ھره ورځ مخالفان وژني، اوس د

 دوي په ډيره بی رحمی د عصری وسلو او بمانو په کارولو .چي د خلګو پر برخه ليک برAس وي
مگر تاريخ دعربو دغه مستبد مشران له منځه وړی،او بايد د ھيواد په محاکمو  .ډله ييزوګړی وژني

څنکه چي حسنی مبارک ددغو مظاھرو له کبله د .دغه ظلم او استبداد او جنايت ځوابونه ووايی کي د
افی په يوه ناوړه ذپه ليبيا کی ق. ونيول سوتر محاکمی Aندی بيا مصر خلګو د واک څخه ايسته کړ او 

په سوريه کی په ټولو ښارو کي راھيسی   ٢٠١١ له .قنداقو په وھلو ووژل سوتوپکو د خلګو د حالت 
   .خلګ ھره ورځ  وژل کيږی ،خو بشاراسد نه خلګو ته ځواب  وايی او نه د واک څخه ايسته کيږی

زرو ته رسيږی چي ھره ورځ  دبشر د حقوقو او د  ۵٠٠په سوريه کي اوس د دغو وژنو کچه 
ًاټک< دری مليونه انسانان ترکيی او اوروپا ته .  د سازمان تر نظر Aندی تر سره کيږیملگرو ملتو

 مگر ،کډوال سول، نيم مليون معيوبه سول، اکثره تاريخی اوعصری ښارونه په کنډواله تبديل سول
بشار اسد د مقام څخه Aس نه اخلی ، په داسی حال کي چي ده په انګلستان کي د طب  زده کړه کړی 

  .ه او د طب داکتردی او په يوه پرمخ تللي او عصری ھيواد کی يی حکومت کاوه د

ددی لپاره .  اويو موټی ھيواد پرتله نه تحصيل درلود اونه ودانراسد پهاعبدالرحمن خان دبشامير
يي مخالفان او سرکښان تارو مار کول چي د انګريز له بريد له کبله افغانستان ټوټه ټوټه سوی و، يو 

څخه په  )روسيی اوانګليس(څو ددو لويو ښکي<کي ځواکونو .او متمرکز افغانستان جوړکړی واحد 
ولت د پروسي د ھغه د ملت او د .امن او امان وي او په نړۍ کي يو خپلواک ھيواد وپيژندل سي

 کورنۍ د ھيواد په شمال کي او د روسيي د پولي سره داسی ميشتی او ورشیجوړښت په موخه ش
څو په راتلونکی کي ھيڅ ځواک ونه کړای سي د واحد افغانستان د تجزيی او پاشلو فکر استوګن کړل 

  .وکړی
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 وروسته په شلم پيړی کۍ، دشورويانو او د ربانی حکومت فغانستان د تجزيي نقشه سل کالهد ا
پيړۍ په پيل کي امريکا او د ٢١اوھم د . لخوا مطرح سوه،مګر دپلی کولو امکان ورته پيدا نه سو 

ھيوادو په ګډون پر افغانستان ويرغل، د حامد کرزی د حکومت په وخت  کي دری پ< د ۴۴ۍ د نړ
خو په پلی کولو کي ناکام سول .لخوا مطرح سوه  افغانستان د تجزيي نقشه د تجزيي د متخصصانو

   .انګريزی او امريکايی طراحانو سترګي مړی ډيرشرمنده خپل څټ وګراوه

الطوايفی او فيودالی ښورښيانو د ټکولو پر وخت ، يو ګړی ھم د امير عبدالرحمن خان د ملک 

ھيواد په ودانولو،د امنيت په راوستلو او د سړکونو او تاريخی ودانيو په جوړولو کي بی پروا او نا 

د يوه ښار څخه بل ښارته سفر کول او د منځي اسيا ،ھند او افغانستان تر منځ سوداګری .خبره نه وو

څنګه چي د يوه کال په موده کي په ټول ھيواد کي پنځه جنايي پيښي .يت ادامه درلوده په ډير ډاډمن امن

په دغه غرنی ھيواد کي چي خلګ يي سرکښه او دسپلين نه پيژني د غښتلی پوAدی . نه دي پيدا سوی
وی دا اړينه ده چي دده په باره کي له سره ن. امير تدبير ،ھوښيار توب او د ده د قوی اداري پايله ده

  .نظروکړو

لنډه دا چي  د پوOدی امير ھوښيارتوب ،لرليد، او دعاقل سياستوال تدبير ووچی د شلمي پيړۍ 
 عملی بڼه يي ،مگر ھيواد د تجزيي په لټه کي ووکله چی شوروی اتحاد او ربانی دولت دپه پای کي 

 ! باندی رتوبنسوای موندOی ، شا باسي دي وي د پوOدی اميرپه دغسي سياسی پوھي او ھوښيا 

 عبدالرحمان خان اود ده ري د ام،يږی کدلي چي لۍ ودانخيي مدني او تارهڅپه افغانستان کي ھر 

  . امان J خان د دورو محصول ديري امی د لمساو J خانبي حبري امید زو

  

 ی کخي پخپل تار،ی دړی کړی جوري امی پوAدی کتونوي په کابل او وAی چۍ ھغه ودانغبار

 ی د بوستان سرا،ی لرتي موقعی د قبر په مقابل کري د امی چی کابل ارگ، گلستان سراد :دي یلښک
د شھرآرا برج، س?م خانه، ). سوړ ھلته جوتيوروسته د کابل وO (ۍ ودانلمستوني د مري د ام،ڼۍما

 اي علی د سرا،ڼۍ ودای باغ چرمگرد په نامه وه، ڼۍ د مای د ملکی باغچه، مھتاب قلعه چیکوت
 رستورانت بري د خی کیاځوروسته په ھغه (نبدهګ ۍوالټ د کوست،ي وروسته يي اور واخی چۍدانو

 د پغمان س?م خانه، مھتاب قلعه، د ،ڼۍ جومات، د باغ باO مای جومات، شاھاهګدي، د ع) سوړجو
  د ج?ل آباد،یک) ُخلم( او باغ جھان نما په تاشقرغانڼی د جھان آرا ما،ڼۍ مایچھلستون پخوان

 ی کی په دھدادفي په کابل، خوست،ھرات او د مزار شر،ۍ د کندھار د منزل باغ ودان،ڼۍ مایشاھ
    ]٧۴[. دييړکړ پلونه جووڅ او ڼۍ چوځیپو

 ريد ام (ی د زرنگار په پارک کڼۍ کي د زرنگار مای پر دغه په بوستان سرارهي بسر
 د صدارت ،ی افغانستان د بانک وداند) یاځ ینګ د استوی شاه بوبو جانیرمنيعبدالرحمان خان  د م

 عبدالرحمان ري د امڼۍ چارو وزارت، ستورماوي لپاره، د باندنینګ د سردار نصرt خان د استوڼۍما
  .يږی کرلي شمخهڅ وي له ودا نۍ د واکمننخا
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             يت مقر جمھوردافغانستان د يا ارګ شاھی 

  

  
   له قصرونوڅخهخانامير عبدالرحمن  قصر دښايسته َ د ارګ ډيرکوتی باغچه 
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!

  
 عمارت خوانی پوزارت خارجه  قصر يا دستورد 

  

  
   زيدسوپه اور کی و نو لخوااسقويد 1928 چی په قصرشاھی ج?ل آباد 
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 واديه، د دغه ھ او امکاناتو سرسوي په دغو پيی کاني او نور شرین سي چي ربای?ي ووکڅ
 لپاره د ی ولسوالیوي د اي ،ی ودانی دولتنهي يوه پرتماي پوھنتون، وي:ولډ په ی د ساریپه ودانولو ک

 ی پر دا بلتهښ خوهيھم  يی ی کیاځ په دلويږيزخپل  د یحتدی  ؟ ويړیکړ جو بند آبگردانوياوبو 
 ! يښیاندی 

  پای

  مآخذ بخش ششم
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