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  ډاکټرکاکړ ولی خپلواکي،پاچا امان � 

  او مشروطه غوښتونکي تخريب کوی؟

  )ای او پ برخهمهيرد(

  

          تا شخص سخن نګفته باشد

  نرش نھفته باشدــــعيب وھ 

 )ترڅوچی سړی خبری نه وی کړی، دھغه عيب او ھنر پټ وی(

 

  غازی امان � څوک وو؟

، متواضعغازی امان # خان د امير حبيب # خان دوھم زوی، روښان فکر، د نظر خاوند، 
د خلکو اوښتون غوښتونکو او روښان .واکۍ ليوال وورښتنی انسان، د ھيواد د پر مختګ او خپل
  او ھغه د خلکو په زړوکی،د مخه دخلکو په خولوکی وو فکرانو سره دھغه کړنه او چلند  دپاچاھی

د ھغه ھمدغه ښه اخ7ق او کرکترو چی د ھيواد پوه ځوانان په تيره بيا دو4يتونو د . ګرانښت درلود
او دامير د چلند څخه . په نامه شتون درلود) غ7م بچه ګانو(يی د  یکدربار اشرافو زامن چی د پ7ر په 

د .  د سياسی بدلون او آزادی فضا غوښتونکی وو،نا راضه
ھزاده امان # سره يی ملګرتيا او دوستی درلوده، راغونډ ش

او يا دوھمه ) افغان ځوانان  (ډلی سول اوھغه يی د خپلی
  .اکهمشروطه غوښتونکی په نامه خپل مشر وټ

بيله شکه ھغه دپاچاھی تراع7ن وروسته د خپلواکۍ د 
اخيستلو په ھکله د انګريز پرضد پاڅون نه کاوه، که د پ7ر 
پشان يی د انګريز سره جوړ جاړی کړی وای، د ھيواد په 

څو ژوندی  يی د انګريز امرونه پلي کو4ی، ښايی چاروکی
ه پاته د افغانستان پاچا ب) د مړينی کال١٩۶٠تر (يعنی وای

وای اوتر ھغه وخته چی انګريز نه غوښتل بل ھيچا د ده ځای 
ناستی لپاره سر نه راپورته کاوه ، خو ھغه د ھيواد پر سر 

 د تاج ګذاری په لومړنی .لوړی او آزادی باندی مين وو
يی د کابل د عيدګاه په جومات کی مامورينو او  اوونی کی

 د خپلواکۍ خبری ښاريانوته په لومړنۍ وينا کی د افغانستان
وکړی او خپل سلطنت يی پدی شرط چی د ھيواد بشپيړه 

  ١٩١٩اع;ن په حاکميت ملی وا  د استق;ل امان �پاچا          :خپلکواکی 4س ته راسی، اع7ن کړه او وي ويل
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لومړی تر ټولو د خپل نجيب ملت ټولو وګړو ته دغه زيری اواع;ن ورکوم چی ما د افغانيه «
  ]٢٨[» اج د خپلواکۍ او د افغانستان په داخلی او بھرنی حاکميت په نامه په سرايښی دیسلطنت ت

وروسته يی د افغانانو څخه وغوښتل چی د دغه ملی ستر ارمان په سر ته رسولوکی مرسته 
ټولواک امان # خان د کابل ښاريانو، مامورينواو پوځيانو ته په داسی حال کی چی  د سفر  . وکړی

  :يی اغوستی وه، وويل شیبری دري

زه دغه د سر بازی جامی د ځان څخه نه کاږم څو د خپلواکۍ جامی د وطن ! زما ګران ملته  «
بان می پر صزه دغه توره په تيګي کی نه اچوم تر څو د ملت د حقوقو غا« !)مور ته برابری نه کړم
آخيرينه خپله راوړی  !ګران ملته او ای زما سر ښندونکو سر تيرو ای«،».ځای نه وي کښينولی

  ]                    ٢٩[.»!ھستی د ھيواد د ژغورلو لپاره، راسی خپل د غيرت سرونه د ھيواد د خ>صون لپاره فدا کړو

ږغ ته، ھرکلی و وايه، د  افغان خپلواکۍ غوښتونکومسلمانو خلکو ھم د ځوان پاچا زړه وړنکی
ره د سترښکي7کی قدرت د جګړې لپاره يی تا بيا آزادی دګټلو په 4رکی د سر او ځان په ورکولو س

امان # وليدل چی انګريزان زما  د ليک ځواب نه ورکوی د افغانستان خپلواکۍ په رسميت نه . وکړه
  : چی د انګريز استاذی ھم  حاضر وو  وويل) ١٩١٩ اپريل ١٣ (پيږنی د کابل په پ7زغولی کی

اخلی لحاظ په بشپړډول خپلواک او آزاد اع;ن کړ زه خپله اوزماخپل ھيواد په بھرنی او د «
وروسته تر دی زموږھيواد د نړۍ د نورو دولتونو په شان خپلواک دی  او ھيچ قدرت ته د سر د 

چاروکی مداخله وکړی  ويښانو په اندازه اجازه نه ورکول کيږی  چی د افغانستان  په داخلی او بھرنی
او بيايی د انګريز استازی ته ).ړه به يی په توره ووھماو که څوک په يو کار Oس پوری کړی، غا

ځواب  انګريز استازی په درناوی)ھغه څه چی می وويل پوه سوی؟: (مخ ورواړاوه ، وي پوښتل
  ]٣٠[».ھو کی پوه سوم« . ورکړ

 د انګريز سره د جھاد تا بيا وروسته بختور پاچا د بشپبړی سياسی خپلواکۍ تر 4سه کولو لپاره
په پای کی د ټولواګ غازی امان # خان ترمشر توب 4ندی د افغانستان سياسی خپلواکۍ  څو ،هوکړ

4س ته راغله او افغانستان بيا د برم، اعتبار اوعزت خاوند سو او د نړۍ دآزادو ملتونو په ليکه کی 
  ) م١٩١٩ اګست ١٨ش،٢٨،١٢٩٨ زمری.(ودريد

اد4نه څومره غيرتی اوميړنی افغانانو څنګه چی په دغه نا برابره جګړه کی خو برحقه او ع
 سمه شميره يی نه ده معلومه، خو افغانی سرتيرودخيبر په مورچل کی. خپل سرونه نثار کړی دی

د وينی دری کنډک فوځی سرتيری او د کندھارپه سپين بولدک کی .  ورکړی دی]٣١[زره تلفاتشپږ
يا داسی زخميان سول چی جام نوش کړڅو ټولو د شھادت ترڅاڅکی پوری په ميړانه وجنګيدل  دآخری

 دښمن ،و زروجنگيالی دتلفاتوپه بيهود د کی ونوپه مورچلاو وزيرستان او د پکتيا .حرکت نسوای کولی
  . د خپلواکۍ د شھيدانو اروا دي ښاده وي.ړکد جنګ متارکی ته اړ 

نستان  سياسی پاچا امان # په رښتيا سره انق7بی او سر تير ځوان و، ھغه نه يوازی د افغا
د محمد زو . خپلواکۍ تر 4سه کړه بلکی د انګريزانو عزت او اعتباريی نړيوالوته سپک سپاند کړ

 د ټولنی د منځنيو پيړيو د .يی راوپارول سردارانو، قبايلی مشرانو،خانانو او روحانيونو دښمنی
ی جامو اغوستل د رواجونو سره مبارزه، د کميس او پرتوګ  دو ديز کالی پريښودل او د اروپاي
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ښځه  د بھرنيو چارو په وزارت کی ھغه کسان چی خارجی لنګوتی پر ځای د شپو يا قره قل ايښودل،
او پيری لغو کول، د م7يانو څخه د م7يی   ، په پوځ کی د مريدیودللدرولری د کارکولواجازه ن

 سرهسړی  واده د زوړآزموينه اخيستل، د نارينه وپه پرتله  ښځو ته ډيرحق ورکول،د کوچنۍ نجلی
دولت  پر لمنه بل  د ده د دا ټول داسی کارونه وه  چی ھر يويی کو4ی سول د دښمنی اور. منع کول

  .څخه ايسته کړي کړی او نوموړی د واک د ګدۍ

پاچا امان # په  بھرنی مورچل کی داسی کارونه وکړل چی دھيواد د ټيکاو ،تردی چی تير سو
د سرحد د اخوا قبايلولمسون د خپلواکۍ لپاره او کابل ته د : ساری په ډولد . لپاره ډيرخطرناکه وه

مشرانو بلنه، دھندی انق7بيانو مؤقتی حکومت په رسميت پيژندل او په افغانستان کی د ھندی کډوالو 
پاچا امان # د بخارا ښورښيانو ته . ھر يو يی غوړی وه چی د انګريز د دښمنی اوريی ب7وه. منل

خلک ليږل څودوی ويښ او راوپاڅيږی، او د بخارا اميرد خپل ھيواد خپلواکۍ  د بلشويکانو د وسله او
 امان # د انور پاشا، ابراھيم .تسلط څخه وژغوري او د خپلو سرو زرو د زيرمو څخه ګټه واخلی 

وله او لقی د بخارا د آزادی د غورځنګ مشرانو م7تړکاوه خو بلشويکانو افغانی پوځيان او وسله وني
  . ھم د بخارا پاچا سره زريی ضبط کړل 

  

  : پاچا امان �  د خپلوانو او پرديوله نظره

  :امريکايی ليکواله، ميرمن ريه تالی ستوارت د امان # خان په باره کی ليکی

امان # خان يو داسی حکمران و چی نه په شرق کی ليدل سوی و او نه په غرب کی، ھيڅ «
وامنيتی تشريفاتو او محافظينوڅخه ځای نه تلی خو بر خ7ف امان # خان ھر ځای پاچا بيله ځانګړ

.) خپل ځان ساتنی ته پام کوه(د ده فاميل پر ده نيوکه کوله چی د  . تلی او د خلکو سره يو ځای کيدی

نه امان # د ليونی پشان د افغانستان د خلګو سره مي. ملت زما ساتندوی دی: امان # خان وويل
  ]٣٢[.اومحبت درلود

ر عصر اعليحضرت امان # خان افغانستان د«افغان څيړونکی فضل غنی مجددی پخپل کتاب 
مصريانو امان # خان دموکراټ اود ملت دوست او خواخوږی معرفی کوي، ھغه د «:ليکی »

ه پيړی او دمصر ملت ته وښوودله، په شلمدشرق  ه، مبارز ضدښکي7ک خپلواکۍ رمزاو د انګريزی
مصريانو د امان # خان په ستاينه کی . کی مصريانو امان # خان د شرق پاچا يو ښه مثال بللی دی

 کړي، امان # خان  د لوی جرګی )ښکاره(غوښتل چی خپله کرکه د انګريز په مقابل کی اوڅاره 

وسره د ده  بحثونه په د استاز. په غوندو کی  د ملت له استازو سره ډير دموکراټ چلند کاوه) ١٩٢۴(
بر خ7ف ھغو کسانو . يی ساری نه درلود ډيره صميمی فضا کی د آزاد سياست بيلګه او په شرق کی

ټوله م7متيايی د ده  په ښورښتنونو کی کمزوره او ډارن بللی دی ) ١٩٢٨(چی امان # خان يی د 
امان # خان زړور ځوان وو،   :، يوه ډله سياسی کتونکی او څيړونکی وايی چی. پراوږو اچوله ده

ھيڅکله يی ويره او ډار نه پيژاند، ځکه چی امان # خان د کابل  په کوڅو او بازارو کی شپه او ورځ 
  ]٣٣[» .څخه نه ويريدی ډول ګواښ بيله حاضر باشانوګرځيدی او د ھيڅ

 )  بد غوښتونکی ووامان # خان(په کابل کی د انګريز استازی او تاريخ پوه فرازير تتلر چی د 
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  :دھغه په باره کی ليکی

امان # خان د زړورتيا ، دوستی او مشرتابه صفتونه درلودل او دخپلو نيکه ګانو پاينده محمد «
خان تقليد يی کاوه  امان # خان وطنپال او د افغانستان د پرمختګ پلوی وو،او غوښتل يی افغانستان  

ری امان # نطاق ،ويندوی او دنړيوالو رواجونو په باره کيي يي په ھيوادونوکی لوړ مقام ول د نړۍ
ټکی دا دی چی ھغه غروراو  يو کمزوری ښه پوره معلومات درلودل  د امان j خان په شخصيت کی

   ]٣٤ [».خود خواھی درلوده

  : په کابل کی دفرانسی استازی موريس فوشه، د امان # خان په باره کی ليکی

په پرتله په سياسی چارو کی د حيرانتيا شعورلری او  خپل » عمر «پل منګدغه ځوان د خ«
يی اغوستی وي،  کوم وخت چی ما وره سره وليدل، جنرالی جامی.زړورتيا مخ ته بيول ھدفونه يی په

امان . يی در لودي د ده په سترګوکی اقتدار،ھوښياری اواعتدال ځليدی سپين پوست او توری سترګی
 ،سياسی پوھی او زړورتيا په درلودلوسره ھرڅوک تراغيږی 4ندی راوستی، امان # د خپل ذکاوت

په بشپړډاډ مطرح ) روس او انګريز(# خان دغه وړتيا لری چی کړکيجن مسايل دګاونديانو په اړوند 
تر اوسه يی د . پاسوال وو» با عزمه «ھغه يو ھوډيالی. خپل نظر او پريکړه پرھغه باندی وکړی کړی

 په لږ موده کی: ليدلی زياټ برياليتوبونه د ده په برخه سوی دي  د ساری په ډول   ناخوالي ندیزمانی

داسی کلمې نسته چی د ده د شخصيت ستروالی او عظمت بيان . يی افغانستان نړۍ ته وروپيژاند
  ]٣٥ [».کړی

کی » خ7فت «يعنی د امان # خان پرستيژ په افغانستان او ھند کی په پان اس7ميستی غورځنګ
د ھند مسلمانانوته، افغانستان داس7م زړه شميړل کيدی او امان )  کال ١٩٢٠ (]٣٦[ .په ډيرلوړتيا وځليد

  ]٣٧[. # خان يی خپل پاچا ګاڼه

  :نتيجه

د دغه ټول ګراڼښت او د ھيواد د خلګو د ليوالتيا دپورتنی حقايقو په رڼا کی غواړم ووايم چی 
 کو4ی سی ھغه وطنپال او پرخپل وطن مين پاچا چی  غوښتل يی دغه ملت سره څه ډول يو تاريخ پوه

او د پر مختګ اوشيرازی پرلور يی . د منځنيو پيړيود دروند خوب څخه راويښ کړي
څرګنده خبره ده چی دغه تخريبونه د دغه ھيواد د تاريخ دښمنانو په تيره بيا . وخوځوي،تخريب کړی

لوی دښمني چی په تنګ نظرواو کم عقلو کسانوکی موندل کيږی، انګريز او پاکستان لخوا اويا قبي
  .ترسره کيږی

 کاکړداسی سړی دی چی تر اوسه  دپښتون او د پوھنتون د استاد په نامه په مرموز ډول دغه 
دنده  مخ ته بيولی ده،او په آخيرو کلنوکی  د ھيواد څخه بھر دغه شوم او ناوړه نيتونه يی 

له نيکه مرغه د ھوښيار او پوه شخصيت پښتون له خوا چی د غازی . ښکاره کړي دي پخپلوليکنوکی
اوموږ د دغه جعل کارداکتر په ښکاره څھره  څخه دی اصلی مير زمان خان کنړی دنامتو کورنۍ

  .اصلی ماھيت پوه سوو

حق ډالی کړه، د افغان  تيايي د ھيواد  خپلواکۍورړ په اس7می او افغانی غروراو زامان #
  کاله تيريږی، ھر کال د خپلواکۍ کاليزه  ٩٧ پيژندونکی ملت له ھغه تاريخ څخه بيا تر نن پوری چی
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خو ته د انګلستان د راتګ وروسته په پټه په وينو ژاړی چی ولی خلک تر دی اندازی د ھغه . نمانځی

  .پاچا اوخپلواکۍ ستاينه کوی

کلنی پاچھی کی د انګريزی  ۴٣  خپلی داکترکاکړ بايد پوه سی چی نادر شاه او وروڼويی د
څو د غازی امان # نوم او نښان د تاريخ د پاڼو څخه ورک کړی  ځلی وکړی سياست سره سم ھلی

سربيره پردغه چی د امانی د دورې په ټولو درسی کتابونو کی د ده نوم او انځورونه وه، دوی ونسو 
نو ته په ناروغه  .د زړه او ذھن څخه پاک کړیکړای  چی د دغه وطنپال پاچا نوم د افغانستان د خلکو

ځکه د ده نوم  دھيواد د خپلواکۍ سره  بدن او رنځور مغز د امان # خان نوم او نښان نسی ورکو4ی
څو خپلواکۍ پرځای وي د امان # نوم به ھم پرځای وي، او ھيڅوک نسی کو4ی د . غوټه سوی دی

  .وذھن څخه لږ کړیدغه ملی شخصيت ګرانښت د افغان د زړه ا

جنبش « دیبي ع7مه  حبکلو،اوي په لکتاب»خيرتاريفغانستان درمسا« محمدغبار درغ7ميم
 داکتر کلو،ي کتاب په ل»تذکرا4نق7ب« محمدکاتب دضي فکلو،يدکتاب په ل»درافغانستان  تيمشروط

 کاري او پکلوي کتاب په ل»ی برضد حکومت امانسي انگلیوتوطئه ھا  ی امانۀ دوریبازنگر« دیزمان
  جنبش   زا«ر حشمت دټاکډ ،او کلويکتاب په ل»خان  امان # حضرتيظھور وسقوط اعل«ر د يپام
 د افغانستان د خپلواکۍ او «جنرال يارمحمدخان وزيری داو کتاب سره ،» مشروطه   دولت   تا   مشروطه 

  :لکه کتابونو ٤ دیستانيس  اعظم نيسي اکادمدياوکاند ، په ليکلوکتاب » نجات تاريخ

  ،»  متنفذتي شاه امان # وروحان،یع7مه محمود طرز «-١

  ،» ماستی ملۀبي ، وجستق7لا دفاع از شاه امان # و  «-٢ 

  ،» استی عناصرملۀفي ، وظی ملیدفاع از ارزشھا «-٣ 

  ،کلويپه ل»  از کلکان؟ی دزداياز خراسان   یاري بود، عی # کبيحب«-٤ 

  :لکه  مقا4تو سره دمثال په دول یقي تحقیبد# کاظم  د دغو4ندن عدي او داکتر س

 ، »  ! ستياسترداد استق7ل کامل افغانستان افسانه ن    «-١ 

 ، »ی سقوط دوره امانی ھازهي به علل و انگینگاھ    «٢ 

 ،»    ی امان # شاه غازحضرتي سالگرد تولد اعلني چھارمستيکصدوبي ازليبه مناسبت تجل«-٣ 

  ،»  در کشوری بزرگ عصر تجددگرائادگاريقصر دارا4مان ـ      «-٤ 

 در افغانستان ـ به مناسبت نود و ی رسمیاسي حزب سني اوللي و تشکیشاه امان # غاز     «-٥ 
 ،»سالگرد استرداد استق7ل کشور  نيششم

 ،»-  سالگرد استق7لني م٩٤ بمناسبت -ی ملبهي وجکي از سالگرد استق7ل کشور ليتجل    «-٦ 

 ،»ی شاه امان # در کراچی پرمحتوایسخنران: یخي مھم تارهياني بکي    «-٧ 

   »یادگرائي بنهينماد مبارزه عل» منار علم و جھل    «-٨ 

 سره د ھغه پاچا نوم کنوياو نورو ارزشمنول»  وتجددرفشارعنعنهيزنان افغان در ز« کتاب -٩ 
 دھغو ګويڅ ھی،چی دی نسلونو ته سپارلندهي او  ای اوخپل اوسنړ  کیژوند را اي بیوکارنام او نشان 

  .ینلر دنابودکولو توان او طاقت 

 را ښی کرړ و4ی باندتي پرواقع،خوډ موجز او لنی زمانرټاکډ دحسن ختام  لپاره دغه د ی مقالد
 :  دهی راغلی برخه کمږپه شپ  ی د ده دمقالینقل کوم چ
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 ی حملو او بی دشخصوي ،د انتقادکولو او دکورنفي فکتونو تحریخي،د تار لوي ، بدووټاټيدچ«   
  انځ وندړ په اوي د جعل کارخهځ دمطرح سوو موضوعاتو ړ کاکیاغلښ ی چيږی ککارهښ خهځ ويعزت
 یخي تاروادي ھرانګ د ږ زموی چی دړی کښښ کووي  په  نورو جعل کاريياي بلځ وياو  . ی دیلښک
 خي تارري  او اجطاني ،شی ورکوونکبي جعل کار، فروهي د خهڅ  خو د ده یړکړ ورييقتونو ته تغيحق
 او په ګڼی عار نه ی عزتی او بی سپکاونوي دودانوي د شھی د 4رۍ د خپلواکوادي د ھی حتیکونکيل

 نور ی در منکخهڅ رغلي او اکړ استعمار د تایزيرګ د انی کمهي وچه او سمهيافغانستان ، د ھند په ن
  ».یر نه سو درلود4نو بل انتظا

 او یتونوالښته د پ!  ويګ عاراوننړګ دکتورا دي پرتا کاخيد تار: مي ووادي بای کري آخپه
 ی نا توانیتا په دغه ناروغه فکر او دماغ. ښیتا د افغانستان وطنپال  خلک نه بخ. يې  ګ ننتيافغان

 بد نوم ي دی کخي په تاروادي ومانه او د ھانځ پوه په نوم پر خي تارتونښ پوهي  د ګسره ، دغه نن
  ړی کښ امان � خان پر مخ کی د نامتو غازهړ چاۍتا د تھمت او نامرد . مخ دي تورسه . وديښپر
ھغه چا   .ړېدي بد نام ک) تاج( خولیلړاي وخي د تاروادي دھی چتيشخص  ی داستلښ اوتا وغو،ده 
 یستلي را اخهڅ يګیټولو لپاره توره د ک  تر Oسهۍ دخپلواکوادي دھايورتړ غرور او زی په افغانیچ

 ملت له ھغه یژندونکي حق پږاو زمو . هړ کۍالډ ۍ خپل ملت ته خپلواکيی ی وخت کږوه او په  ل
 ، خو ته د ځی نمانزهي کالۍ ھر کال د خپلواک،يږیريکاله ت٩٧ ی چی تر نن پوراي بخهڅ خيتار
 د ھغه پاچا او ی اندازیلک تر د خیل وچی ړی ژانوي په وهټ وروسته په پګ د راتلستانګان

  . لرينهي  سره موړ کوي او د دوا نهيکئ ستااخپلو

 یپا
  ځلمی کرزی

 :ونهلمن ليک
]١[ -kakar-hassan-hai-naweshta-peramun_abr_zamani/PDF_Tahlilha/duploa/net.german-afghan.www://http٥pdf.  

  ١١١٢، ص ٢ فرھنگ،افغانستان درپنج قرن اخير،ج- ]٢[

  از داکتر رضوی غزنوی)نقدی برنظرشتابزدۀ يک پوھاند( ، مقالۀ ١١٠٨، ص٢افغانستان در پنج قرن اخير، ج- ]٣[

]٤[-http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/zamani_abr_peramun-naweshta-hai-hassan-kakar-٤.pdf  

  ١٣١ -١٣٠حبيبی، جنبش مشروطيت، چاپ دوم، ص -]٥ [

  چاپ دوم١٨١چاپ اول، مطابق ص  ١٦٨  حبيبى ، جنبش مشروطيت ، ص -]٦[

  )٢٠١٦ افغان جرمن آن>ين !(بزرگترين تحريف نگاروجعلکارتاريخ معاصر افغانستان... داکترکاکر(داکتر زمانی، مقالۀ -]٧ [

  ٢٢٢حبيبی،تاريخ مختصرافغانستان،چاپ پشاور، ص - ]٨[

  ١١١٢، ص ٢ فرھنگ،افغانستان درپنج قرن اخير،ج- ]٩[

  ٢٠١٦افغان جرمن )٤بخش (بزرگترين تحريف نگاروجعلکارتاريخ معاصر افغانستان،... داکترکاکر(داکتر زمانی، مقالۀ -]١٠[

،نيز مقالۀ اخيرداکتر زمانی دربارۀ ١٢،١، صص ترجمۀ کوھسارکابلی، درافغانستان،آتشريه تالی استوارت،  -]١١[
  )بخش پنجم(دکترکاکر

  ١٠٨١،ص ٢ فرھنگ،ج-]١٢[

  ١٠٨١،ص ٢فرھنگ،ج-]١٣[

 ی بندی ضد مبارزه کپر مي د رژړ وي چه داکتر کاکیدلي اورخهڅ چا وي دی کی په علومو اکادمی سم که مڼه دي کوز-[١٤] 
 ی وه چی سوادونهي يړ شورا دھر غیدانق;ب   ی ککونوي په لید عفو د سازمان د استاز) آرماکورا  (والينړد ن.  ويیسو
 سي ، خو په لړ لپاره وOدلوي لغمان ته دخپلو دوستانو د لخهڅ کابل د  يی تلښ ، غوی دناهيګ د پوھنتون استاد بړداکتر کاک(

 و چه ړی حخه خواھش ک  ړی غی عفو سازمان د ھر انق;بوالړي سو، د نی او بندوي تور ونپه یتښ حخه د توادي د ھيی یOرک
 زه د ی ما ته چو  یوندګ مشھور ی چ رتوبځګ په منښی د خپل اخضهي خپله عرړ داکتر کاکی کی په پاوڅ ) ښیوبخ ھغه 
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 سره ښی د اخيیام.  وړی خواھش کلوښبخ د يی ی په ھغه کی کره چکارهښ ااړ   ومړی غی کتي ھسهي شورا په رئیانق;ب
 ھاتف لخوا د مي دعفو موضوع د عبدالرحړ د کاکځ وروهي.  وم ديتائ  عفو يی زه هړ وکتنهښ پوخهڅ که چا زما ه،ګړژمنه و
 ، هړ خبره ونکچاي ھی د مخالفت په باره ک  مي د رژړ د کاکی کیاځ سوه ، په ھغه مطرح  ی کتي ھسهي شورا په رئیانق;ب

  . سو کرهړ کولو نظر وی دخوشی په ھم ھغه غونده کی کی په پاوڅوه ،  مطرح سدلويتښت  د  یوازي

  ١٠٥٧، ص٢فرھنگ، ھمان،ج- ]١٥[

معه مدنی  مجتمع جا-شاه امان هللا خان و استرداد استق>ل افغانستان ( دغه jندنی مقالۀ رهپاھاوی لپود استق>ل د -]١٦[
  .خورا په  زره پوری مطالب لری ) افغانستان

  ١١٤٣،ص ٢ فرھنگ،ھمان، ج-]١٧[

  ١٢٤ص ترجمۀ خليل زمر،  استا اولسن ، اس>م و سياست درافغانستان، - ]١٨[

  ٧٩٢ -٤ص،١چ،١ ج افغانستان  درمسيرتاريخ، غبار،-]١٩[

  ٨ ص م حبيب � رفيع، به اھتما)١٩٩٩(١٣٧٨ حاکميت قانون در افغانستان ، چاپ - ]٢٠[

  ،فصل دوم،  ريفورمھا درعرصۀ معارف٢٠٠٤ سيستانی، ع>مه محمودطرزی،شاه امان هللا و روحانيت متنفذ،چاپ - ]٢١[

  ٣ ، ص ١٧ امان افغان ، شماره - ]٢٢ [

   ٤٧ ، صکابل١٣٦٨ چاپحبيب ، دوره امانى ،هللا  دکتور اسد-]٢٣[

  ١٥٥-  ١٥٤خان،صهللا مان ا فضل غنى مجددى، افغانستان درعھد  ا- ]٢٤ [

    ٤٤ امانى ،  ب،دورهي دکتور اسد� حب-      ]٢٥[ 
   ٧٩٣، ص ص ١خ،جيرتاري غبار، افغانستان درمس-]٢٦[ 
  ٧٩٨- ٧٩٧، ص ١خ،جيرتاريغبار ،افغانستان درمس-      ]٢٧[ 
  � خانراماني اشتھار امهي ، اع;م٦٦٩بخش سوم،ص ٤خ،جلدي سراج التوار-      ]٢٨[ 

  ٨ ع،صي � رفبي قانون درافغانستان، به اھتمام حبتيزحاکميھمانجا ون–     ]٢٩[ 
  ١٣٥دبليو ادمک، تاريخ روابط سياسى افغانستان ،ترجه على محمد زھما ، چاپ پشاور ، ص -      ]٣٠[ 
 آلمان،٢٠١٤ آھنگ،چاپ ليبترجمه رت)١٩٢٠ -١٩١٥چکا،يبي رليمي،ایشي افسر اترۀسفرنام(درکشورخداداد افغانستان،-     ]٣١[ 

  ٢٣١ص
  ٢٥،٧ ستوارت،آتش در افغانستان، صص ی تالهي ر-      ]٣٢[ 
   ٣٢٨، امريکا، ص١٩٩٧ ، چاپ خان� فضل غنى مجددى ، افغانستان در عھد اعليحضرت امان ا-      ]٣٣[ 
   ٣٣٠ فضل غنى مجددى، ص -      ]٣٤[ 
  نواي بتي ساخ،ي تاری مل،یوسفزي مورشاهي ت-      ]٣٥[ 
  ١٠٠ روى،افغانستان اس;م و نوگرائى سياسى ص هي اوليو-]٣٦[ 
  ٣٢ استوارت،آتش در افغانستان ، صی تالهي ر-] ٣٧[ 

 

 

  
  


