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 زوکړه او زده کړه

په پلوټه (د ډٻوې په کلي کې) زٻږٻدلی وي . نوموړی يو   کال د لغمان  زٻږدي ۱۹۲۹پخپله وايي ښايي چې په   پوهاند ډاکتر محمدحسن کاکړ

 .د مور بي بي (چې خاتمه نيازۍ نومېده) په غاړه وه  او پالنه يې  حق ورسېد چې روزنه  کاکړ په  ميرزافضل حق  کلن وو چې پالر يې

له هغې هم له ډٻرو ستونزو او   سره  ترګې پټې کړې . ولېهم له دې نړۍ س  ، دی ال تنکی ځوان وو چې مور يې  په ډٻرې خواشينۍ

 .کړاوونو سره سره يې بيا هم خپلو زده کړو ته دوام ورکړ

پورې په لغمان کې وکړې او بيا په کندهار کې د احمدشاه بابا په لېسه کې شامل شو ، چې هلته له خپلې   يې تر نهم ټولګي  زده کړې  لومړنۍ

کال له غازي  ۱۹۵۰ولوست او بيا په   د عبدالمقيم خان نيازي کره اوسېده . نوموړي دوه کاله د کابل دارالمعلمينارواښا  نيايي نيکه سره

کال له  ۱۹۵۷کال د کابل پوهنتون د ادبياتو په پوهنځي کې شامل او په  ۱۹۵۳لومړۍ درجه بری ليک تر السه کړ چې په   لېسې نه يې

 .بيا لومړی درجه فارغ شوهمدې پوهنځي نه د تېر په څېر يو ځل 

که کاکړ   په سر کې د پښتو ټولنې غړی شو او دا هغه مهال وو چې د هېواد وياړلي او نامتو شاعر ګل پاچا الفت د پښتو ټولنې مشر وو.

 .صاحب له يوې خوا د کابل مجلې چلوونکی وو خو له بلې خوا د ادبياتو په پوهنځي کې استاد هم وو

د همدې علمي هاندو هڅو   امريکې ته سفر وکړ. نوموړي  سره لومړی شوروي اتحاد او بيا په بل کال يې  له يوه پالوي  کال ۱۹۵۸استاد په 

نو هماغه وو چې د ال   د پوهنې وزير ارواښاد ډاکتر علي احمدپوپل پام ځانته راواړوو.  له برکته د دولتي چارواکو په سر کې د هغه مهال

ختيز د اسالمي   ته الړ چې اوه کاله يې د مينځني  پوهنتون  لندن  کال د افغانستان د حکومت په سکالر شپ ۱۹۶۱  په لوړو زده کړو لپاره

 . زده کړه وکړه  پېر او د اوسنۍ اروپا په تاريخ کې

پېر د لومړنيو ارشفي پاڼو   خان  د اميرعبدالرحمن  معادل کړ او بيا يې  پوهنتون د لسان   ليسانس د لندن  په سر کې د کابل پوهنتون  استاد

  .ياد فلسفې ماستري په نوم بری ليک وګټه   M.PHIL يې د  وڅېړه چې د همدغې څېړنې په بنسټ  په ځانګړي ډول  له مخې

ه استاد په شو. له هغه وروست  کال بېرته هېواد ته ستون شو او يو ځل بيا د کابل په پوهنتون کې د تاريخ استاد وټاکل ۱۹۶۸کاکړ صاحب په 

په   پوهنتون ته الړ او هلته يې د اميرعبدالرحمن په مهال د افغانستان د حکومت او ټولنې  کال د نورو ځانګړو څېړنو لپاره د امريکې ۱۹۷۲

کال يې  بری ليک تر السه کړ. يو P-H-D  بيا يې د همدې ګټور اثر له مخې د لندن له پوهنتون څخه د ډاکترۍ يا  اړه څېړنه پيل کړه . چې

 . کال بېرته وژن ته راستون شو۱۹۷۶خپلوڅېړنو ته دوام ورکړاو بيا په   نورهم



کال د پوهاندۍ علمي درجې ته  ۱۹۸۱کاکړصاحب د خپلو پوهنيزو او ښوونيزو کړو وړو له مخې او د ګټورو اثارو د کښلو له بابته په 

 .ورسيد

تېری وکړ نو د   شوروي اتحاد په افغانستان  ګيزه کړې او وايي : ؛کله چېډا  ترڅ کې  پوهاند ډاکترمحمدحسن کاکړ د يوې ليکنې په

پر ضد فعاليت   مو په پټه د شوروي او پرچمي رجيم  غړی شوم او له نورو سره يو ځای  پوهنتون د استادانو او محصالنو د عمومي اتحادې

چې مې د   د عملي سياست ډګر ته ورودانګل . هغه وختوو چې   ځل  د ويښ ځلميانو له غړيتوب نه وروسته مې دالومړی  پيل کړ.

په ټينګه مې وويل چې افغانان هرومرو   تيری او د هغوی ټانکونه وليدل خپل يوولس کلن زوی کاوون ته مې وښودل او ورته  پوځ  شوروي

ندې ولمسول نو ځکه په پايله کې د شورويان له خپل هېواده شړي.... ما په پوهنتون کې استادان او شاګردان د شوروي ښکېالک په وړا

 کال ونيول شوم او پنځه کاله مې په زندان کې تېر کړل .؛ ۱۹۸۲همدې هاندو هڅو له بابته وو چې په 

په حکومت   کله چې د ستر استاد له بند نه يو شمېر بين الملي ټولنو په سر کې د عفوې نړيوالې ټولنې خبر تر السه کړ نه يوازې د هغه مهال

کال له بند نه خالص شو بيا يې په پوهنتون کې  ۱۹۸۷بلکې کاکړ صاحب يې د ؛وجدان بندي؛ اعالن کړ.هغه وخت چې استاد په   راووړفشار 

دنده پيل کړه خو د همدې کال په پای کې له خپلې کورنۍ سره يو ځای پېښور ته کډه وکړه او په قلمي جهاد يې الس پورې کړ . په   د استادي

د   شمېر لويديزو هېوادونو ته هم سفرونه وکړل او په ځنې سمينارونو او کنفرانسونو کې برخه واخسته چې له بابته يېدغه لړ کې يو 

 .افغانستان د سياسي کړکېچ او کشالې په اړه برخه والو ته ګټور معلومات وړاندې کړل

کال يې د يوه مهم خوځښت بنسټ کېښود  ۱۹۹۰الړ . په کال له خپلې کورنۍ سره يوځای امريکې ته  ۱۹۸۹پوهاند ډاکترمحمدحسن کاکړ په 

چې لومړی د دې خوځښت غړی او بيا وروسته د نورو غړو لخوا د دې خوځښت مشر او سر وال وټاکل شو. د دې خوځښت نوښت په دې 

ه فکر وشي او بيا همداسې هم کې وو چې دوی ال هغه مهال دا خبره په ځغرده کوله چې بايد د لوې جرګې لخوا د افغانستان د کشالې په هکل

 . وشول

کاکړ صاحب په دغه موده کې په يو شمېر علمي ځانګړو کنفرانسونو او سمينارونو کې هم ګډون کړی دی وروستی سمينار يې هغه وو چې 

رونو سره مرکې په دې وروستيو کې د ترکې په هېواد کې جوړ شوی وو. له دې پرته وخت په وخت يې له يو شمېر ډله ييزو رسانيو او خپ

 .هم کړي دي چې موږ د بي بي سي ،امريکاغږ، دعوت خپرونه ، افغان اولس، د افغانستان آينه، او افغان پوست د بېلګې په توګه يادولی شو

، ډٻر په الره کې تېره کړې ده  په لنډه توګه ويلی شو چې ښاغلی پوهاند ډاکترمحمدحسن کاکړ د خپل عمر ډٻره برخه خپل هېواد ته د خدمت

ځوانان يې روزلي او پاللي دي په ډٻرو علمي مرکزونو کې په زده کړې ، څېړنې او ليکنې بوخت پاتې شوی دی او اوس هم په سپړنيزو او 

 . څېړنيزو کارونو لګيا او بوخت دی

کاوون او سباوون ،   او مېرمن مريم کاکړ سره يو ځای اوسيږي دوه زامن لري  کاکړ صاحب اوس دستي په امريکا کې له خپلې کورنۍ

ځال، موسکا او هيله او زه   درې لمسيانې لري    غورځنګ، آتل ، څپانداو اکمل  درې لوڼې لري پلوشه ، وږمه او خوږه ، څلور لمسيان لري



 . هم په همدې هيله يم چې استاد د ژوند تر پايه پورې له خپلې کورنۍ سره ارام او خوشاله وي

 ليکنې او څېړنې

يانې په دې مانا چې د   له لومړنيو کسانو څخه وي  د اکاډميک او مسلکي پښت  پوهاند ډاکتر محمدحسن کاکړښايي چې 

يو هم   په دې لړ کې  تر کچې پورې رسېدلي دي  P-H-D  زده کړې کړي او يا د  شمېر ځوانانو چې هغه مهال پوهنتوني  هغه  افغانستان

د ګوتو شمېر نه نه   بشپړې کړي دي  م شمېر کسانو له هېواد نه بهر خپلې لوړې زده کړېچې کو  کاکړ صاحب يادولی شو. خوهغه مهال

کال د ادبياتو پوهنځی چې په  ۱۹۴۴کال جوړ شو نو لومړی د طب پوهنځی او بيا په  ۱۹۳۲ډٻريږي . دا ځکه کله چې د کابل پوهنتون په 

د ادبياتو په   کال د کابل پوهنتون ۱۹۵۳جوړه شوه او ښاغلي کاکړ په  او جغرافيې څانګه  کال بيا په همدې پوهنځي کې د تاريخ ۱۹۵۱

پخپله څانګه کې د پوهنتوني زده کړو او يا د ال لوړو زده کړو   کې شامل شو. نو زما په ګومان بېځايه به نه وي چې پوهاند صاحب  پوهنځي

 .په رڼا کې له لومړنيو مخکښانو څخه وګڼو

د هغه مهال په   ډٻرې مقالې مې  د ده لومړنۍ ليکنې په هکله پوښتنه وکړه استاد وويل چې  ني مرکې په ترڅ کېموږ د استاد نه د يوې تيلفو

چې رانه ورکې دي . ما هم خپله خواشيني د استاد له   خوپه خواشينۍ بايد ووايم  ډله ييزو رسانيو ، مهالنيو او ورځپاڼو کې خپرې شوي دي .

په واک کې شته هغه د   اوس د کاکړ صاحب په واک کې نشته او هغه څه چې   ه شوم چې دا مقالېخواشينۍ سره غبرګه کړه او پو

پوهاندصاحب هغه ليکنه ده چې نوموړی وايي :؛زه ال د پوهنتون محصل وم چې له يوه انګريزي کتاب نه مې د ؛بريتانې سياسي سستم؛ په نوم 

ماکسم ګورګي د ادبياتو په   ن سينا؛ جايزه هم وګټله . همدارنګه استاد په پښتو ټولنه کې دليکنه وژباړله چې د همدې ليکنې له بابته مې د ؛اب

نوم کتاب هم په پښتو اړولی دی .... له دې څخه ښکاري چې کاکړ صاحب هرومرو له دې يادو شو دوه ليکنو نه چې يوې ليکنې يې د جايزې 

 . م کړي ديله دٻنه د مخه نورې ليکنې ه  وړتيا هم ترالسه کړې ده

ده په هغه کتاب لګيږي چې   د ليکنو او څېړنو په اړه خبره د ده له ژباړنو نه را پيل کړو نو سترګې مو هرمرو د  که موږ د کاکړ صاحب

 ۱۹۸۲مخه دی چې په  ۴۱۵کال او دوهم ټوک يې  ۱۹۸۱مخه دی چې په  ۳۳۴دی : ؛دکابل سلطنت بيان؛ چې لومړی ټوک يې   سر ليک يې

کال د سکات لينډ په کمبرلينډ کې زٻږٻدلی دی . بيا په  ۱۷۷۹الفسټن دی چې نوموړی په   پور شوی دی . د دې ګټور کتاب ليکوالکال کې خ

 .ګمارل شو  کال کلکتې ته راغی چې په هندوستان کې په بېالبېلو دندو و ۱۷۹۶

چې له امله يې په هند   سره داسې يو تړون السليک کړي  اعکال دنده سپارل شوې وه چې د افغانستان له واکمن شاه شج ۱۸۰۸الفسټن ته په 

ا باندې د افغانستان له الرې د فرانسې د ناپليون تيری شنډ کړي . پخوا تر دې چې د دغه تاريخي کتاب په اړه وغږيږو د خوشحالۍ خبره خو د

وې خوا په معياري او خوږه ژبه ترجمه شوی خو له ده چې دغه کتاب د يوه تاريخپوه لخوا ژباړل شوی دی .دا ځکه چې که دغه کتاب له ي

 . تېروتنې يې د کتاب په لمنليک کې کښلي دي  بلې خوا ستر استاد کره کړی هم دی د ليکوال

سره نه يوازې د   علمي او تاريخي سريزې  پيل د پوهاند ډاکتر محمدحسن کاکړ په سريزه شوی دی استاد په دغې  لومړی د کتاب



کړی دی . د ساري په توګه د   او تاريخي معلوماتو نچوړ يې هم وړاندې  نوښت ته ګوته نيولې ده بلکې د خپلو علميارزښت او   کتاب

سريزې په ط مخ کې کاږلي دي :؛په دې کتاب د افغانستان د سدوزيو د دورې سياسي ، اقتصادي او کلتوري تصوير کښل شوی دی..... دا 

سره نه دی کښل شوی . له الفسټن نه د مخه کروشنسکي ،   اصر افغانستان په باب دغسې جامعيتهغه تصوير دی چې په هېڅ ژبې کې د مع

جارج فوسټر، دورن او يو شمېر نورو هم ليکنې کړي دي خو ليکنې يې يا سياحت نامې دي او يا خاصو موضوعاتو پورې اړه لري .... له 

کړي دي خو د الفسټن کتاب د يوه کالسيک اثر پشان تل د هندوکش د غره  دغو کسانو پرته نورو هم د افغانستان په اړه تعصبي ليکنې

 څېر دروند درٻدلی دی .؛  په

پخپله ليکوال ليکلې ده چې نوموړي د سريزې   لومړي څپرکي پيل وشي د پالوي د تياري په باب سريزه  مخکې تر دې چې د لومړي کتاب په

چې د کابل پاچا ته يو   جګړې کولو هڅه وکړي ، په هند کې برتانوي حکومت دا غوره ګڼيپه سر کې ليکلي دي :؛که فرانسه په اسيا کې د 

 .او دغه کار ماته وسپارل شو  هيات واستوي

خو هغه   نوموړي په دغې سريزه کې د سفر بېالبېل اړخونو ته ګوته نيولې ده د ستوزو او کړاوونو نه را واخله تر ليدنو او کتنو پورې .....

مخ کې کاږي چې د دې ۲۳له خپل پالوي سره يوځای له اوږد سفر نه وروسته ملتان ته رسيږي نوموړی د خپل کتاب په   لفسټنمهال چې ا

سيمې واکمن سرفراز خان وو دی په خټه سدوزی چې د شاهي قبيلې په افغاني کورنۍ پورې تړلی وو. د کتاب ليکوال د ورځو ورځو سفر نه 

په   سترګې مو د افغانستان  ږي او وايي کله چې ما له دغو پراخو ځمکو او د چناب د سيند له غاړو وکتلوروسته د ؛چناب؛ سيمې ته رسي

د څېرو له    له داسې وګړو سره مخامخ کيږي چې د کړو وړو او ان  غرونو ښخۍ شوې .... خو کله چې نوموړی د اندس غاړو ته رسيږي

مخ کې ليکلي دي : دلته د يوې زړورې قبيلې وګړي چې ؛شيرواني؛  ۲۷او  ۲۶په  توپير لري د کتاب  مخې د هندوستان له خلکو سره

څېرې د ملتان او بهاولپور خلکو په نسبت ډٻرې   وو.... د دې سيمې خلک ډٻر مدني او د ښو کړو وړو څښتن وو د دوی  استوګن  نومېدل

ره مو د سکانو يوه ډله سوداګر وليدل او د افغانانو په اړه يې وويل ښکلې او ارامې برٻښېدې ....دی دا هم وايي چې د اباسين (اندس) ګودر س

 ؛دا خلک په مساپرو باندې ډٻر مهربانه دي .؛  :

د دغې   ملتيا اسمعيل خان دٻرې ته رسيږي نو هلته بېالبېل وګړي ګوري او دٻته ورته يادونه کوي چې  الفسټن چې کله د خپل پالوي په

ارسي ژبو نپوهېدل . دوی ټول افغانان وو . خو له افغانانو پرته پدغه سيمه کې نور لږکي هم اوسېدل لکه سيمې خلک په هندوستاني او ف

مخ کې دې ټکي ته ګوته  ۳۱او جټان . نوموړی د افغاني کوچيانو يادونه هم کوي او دوی په خټه خروټي ګڼي او د کتاب په   هندوان ، بلوڅان

چې اوس دلته ئ چې په هندي ژبې خبرې وکړې رانه يې وپوښتل چې تاسو په لکنهو باندې قانع نه شونيسي چې له ما سره يوتن افغان کوچی 

  راغلي ياست؟ ما په ځواب کې وويل :؛د ملګرو په څېر دلته راغلي يو د پاچا ليدلو ته روان يو.؛

کتاب کې د سليمان د غرونو لړۍ ته هم ګوته   شر پهچې پښتانه له پخوا نه هند ته تګ او راتګ کوي . د پالوي م  زه د دغې خبرې نه پوه شوم

 . او له يوې افسانوي کيسې نه وروسته پدغه سيمه د مېشتو پښتنو خېلونو يادونه هم کوي  نيسي



 ۳۷الفسټن د عيسی خېلو په سيمه کې د سردار موسی خان الکوزي ليدنې ته اشاره کوي او دی د کشمير له پښتنو څخه ګڼي اود خپل کتاب په 

د مخ کې ليکي :؛دی د پاچا له خوا استول شوی وو.... ډٻره ښکلې بڼه يې لرله ، زرين کالي يې اغوستي وو.... د تومانچو د الستي په مخ يې 

 جوړه شوې وه .... د کشمير يې ډٻره ستاينه کوله .؛  زمريانو د سر څېره په سروزرو

لکه مروت ، بنګښ ،   رانو او د بېالبېلو قومونو دودونه ستايي او يا دونه کوينوموړی پېښور ته په الره کې د ډٻرو سيمو ، د سيمو د مش

 .او نور  کله باغ، کوهاټ ، بډه بېره  او په ځايونو کې  خټک ، عيسی خېل ، شادي خېل ، دراني

کپتان    نوميږينوماډټرايبز     چې  که څه هم د پښتنو خېلونو او زٻيونو په اړه يوه بل بهرني ليکوال هم يو ګټور کتاب

 . ليکلی دی CAPTAIN J.A.ROBINSON  رابنسن

پخوا تر دې چې الفسټن او ورسره پالوی يې پېښور ته ورسيږي افغان واکمن شاه شجاع پېښور ته راغلی وو . نوموړي پخپل کتاب کې د 

او   د درباره کړه وړه  اع سره ګوريالندې راوستي دي او تر هغې چې دی له شاه شج  هغه مهال د واکمنانو دود تر ډٻرې ښې څېړنې

ستا بال   لوړ اواز يې وويل :  مخ کې کاږي :؛د شاه حضور ته باشي راغی په ۵۴او  ۵۳مراسم يې په خوږه ژبه انځور کړي دي د کتاب په 

له دربار څخه دې په ما ولګيږي.... ما د هيات اهداف ورته توضيح کړل..... عليحضرت په صميمانه تو ګه ځواب ورکړ ..... زه 

شوم .... د کابل پاچا ډٻر ښايسته وو، د دٻرشو کالو په شاوخوا کې به وو....؛ د کتاب ليکوال په بشپړه توګه د ده د څېرې ، کاليو ،   راستون

نور نامتو  غږٻدو او نورو کړو وړو يادونه کوي او ليکي :؛....د بدن په بېالبېلو برخو کې نور جواهرات هم برٻښېدل ، په مخ يې د کوه

 انچه جګ وو.....؛ ۹الماس ليدل کېده.... تاج يې 

سرتېرو يادوونه هم کوي ، د   او ترکي  له شاه شجاع سره له ليدنې او کتنې وروسته نوموړی د پاچا په دربار کې په افغاني پوځ کې د هندي

هم شوې ده . په کشمير کې د پښتنو د ماتې جاج اخلي او د  پاچا او د پېښور د غوړٻدلې سيمې په سر کې د باالحصار او زمانشاه د بڼ ستاينه

 افغانستان د کورني اخ وډب په اړه چې هغه مهال د شاه شجاع اود هغه د ورورشاه محمود ترمينځ پېښيږي ددغه کتاب په پاڼوکې لوستلی شو

. 

ټکسال ته ورڅېرمه د کاکړانو يادوونه هم   کله چې الفسټن په راولپنډۍ کې له ړوند شوي شهزاده شاه زمان سره ګوري په دې لړکې

 . دا ډول نورډٻر په زړه پورې توکي د دې کتاب مېنځپانګه جوړوي  کوي.....

چې د افغانستان جغرافيوي جوړښت ته ځانګړی شوی دی په دوهم   وروسته مو سترګې د لومړي کتاب په لومړي څپرکي لګيږي  له سريزې

او سياسي   سيندونه را پېژني، په څلورم څپرکي کې د افغانستان طبيعي  د افغانستان  ريم څپرکي کېد افغانستان غرونه ، د  کې  څپرکي

کې د   او باران د پنځم څپرکي مهم توکي دي ، په شپږم څپرکي  چې د تاريخ په رڼا کې څېړل شوي دي لوستلی شو، د افغانستان اقليم  وٻش

 . ږياو کانونه ليدل کي  افغانستان ژوي ، نباتات



په پرلپسې توګه په لومړي څپرکي کې د پښتو نسب او   چې پيل يې د افغانستان د اوسيدونکو عمومي بيان ته ځانګړی شوی  دويم کتاب

پخوانی تاريخ ګورو چې پيل يې د غور له پښتنو نه شوی دی ، ورپسې د پښتون ملت څانګې او حکومت تر سر ليک الندې چې په دويم 

کې هم د پښتنو دودونه رواجونه ليکل   څپرکي  په څېر په دريم  کتاب د دويم څپرکې  دی . د دې  د ډٻر پام وړڅپرکي کې څېړل شوي 

بل مهم    او مذهبي فرقې ، د پښتنو مېلمه پالنه د شپږم څپرکي  څپرکې کې دين  شوي دي . په څلورم څپرکې کې پښتو ژبه او ادب ، په پنځم

او دٻته ورته ګڼ شمېر   لې تر دولسم څپرکي پورې د پښتنو خويونه، د سوداګرۍ چارې، د کابل کروندهتوکی دی ، له اوم څپرکي نه نيو

توکي د دې کتاب پاڼې جوړوي خو په دولسم څپرکي کې تاجک ، هندکيان او د دې سيمې نوراوسېدوونکي لږکي يادوي چې په همدې 

 . سرليک سره کتاب هم پايته رسيږي

پوهاندډاکتر محمدحسن کاکړ د کابل سلطنت بيان دويم ټوک ته چې په روانه او خوږه ژبه يې پښتو کړی دی . دلته د   اوس راځو د ستر استاد

 دې کتاب پاڼې اړوو او د کاکړ صاحب زيار ته تم کيږو او ګورو چې د الفنسټن دغه ګټور کتاب څه مينځپانګه لري؟

څپرکي کې د برو درانيانو ځانګړنې لولو او دويم څپرکی بيا ختيزو قومونو ته  دا کتاب د دال تر توري پورې شپږ څپرکي لري په لومړي  

ولې غرني قومونه په دريم څپرکي کې لوستلی شو. په څلورم څپرکي کې د کندهار ښار، ترين او بړٻڅ تر سرليک الندې   ځانګړی شوی دی

دود او دا ډول نور توکي څېړل شوي دي . په پنځم اوشپږم څپرکي  د بېال بېلو سيمو قومونه او دودونه او ورسره د کاليو او مېلمه پالنې

کې د غلزيو ، وردګو او کاکړو قومونو په اړه څرګندونې ګورو او ورسره ناصر، وزير او د دوی د ژوند بېالبېل اړخونه لوستلی شو . زه 

دا ځکه چې   کتاب ډٻر ګټور دی  کنو کې د نوماډټرايبزتېره خبره يوځل بيا غبرګه وم چې د پښتنو خېلونو په اړه د بهرنيو ليکوالو په لي

اوسېدلی او له بلې خوا يې د دغو پښتنو ونډه د هند او افغانستان په سوداګري اړيکو کې څرګنده   سره  روبنسکی له يوې خوا له دغو ټبرونو

 . کړې ده

نه وروسته د څلورم کتاب تر سر ليک الندې په   پرکيله شپږم څ  په هر حال موږ بېرته راګرځو لومړۍ خبرې ته . د الفنسټن د کتاب

کې د افغانستان يو شمېر واليتونه لولو. ايماق او هزاره ګان د دويم څپرکي سرليکونه دي خو له دريم څپرکي نه نيولې تر   لومړي څپرکي

 . او کشمير سيمې معرفي شوي دي  اووم څپرکي پورې د هرات ، سيستان ، بلوچستان ، ملتان

شوي دي چې پيل يې د   ابل سلطنت بيان په دويم ټوک کې د پنځم کتاب تر سرليک الندې بيا هم اووه څپرکي بېالبېلو توکو ته ځانګړيد ک

مذهبي تاسيسات په ګوته کوي ، په دې هکله بشپړه څېړنه شوې ده . د کابل سلطنت بيان په دويم ټوک کې   پاچا اختيارات او پای

د افغانستان تاريخ په ځانګړي ډول د افغانستان د معاصر   لخوا کښل شوي دي په دې درې واړو ضميمو کې  ضميمې هم د ليکوال  درې

تاريخ ځنې بېلګې چې پيل يې د احمدشاه دراني له واکمنۍ نه کيږي او د بېالبېلو سرليکونو الندې ګټور او په زړه پورې مطالب الفسټن په 

 . ۍ په دغه مهم کتاب کې رانغاړلي ديپه ډٻرې اوښيار  ډٻرې ځرکتيا او ژباړن

 د پوهاند ډاکتر محمد حسن کاکړ د علمي او تاريخي هاندو هڅو په لړ کې يو هم د رڼا او دفاع په نوم کتاب دی چې د نوموړي لخوا ليکل شوی



خان دغه ښکلی شعر چې: مخونه لري چې پيل يې د استاد په يوې علمي سريزې سره شوی او د غني  ۳۸۳دغه کتاب   او تنظيم شوی دی .

 . ؛ای زما وطنه د اللونو خزانې زما؛ کتاب ته د پای ټکی ږدي

د ميرويس نيکه او هوتکيانو په اړه يوه علمي او ګڼ اړخيزه څېړنه کړې ده او د دې پېر ډٻر تياره ګوټونه   په دې کتاب کې پوهاند صاحب

 . يې رڼا کړي دي

پلواک يا بلواک؟ تر سرليک الندې يوه بله تاريخي ليکنه ګورو چې د هېواد وروستيو غميزو ته يا پردي ، خ  مخ کې د خپل ۱۴۸د کتاب په 

ځانګړې شوې ده د دې کتاب ټولې پاڼې د څومره والي او څرنګوالي له مخې د تاريخ مينه والو ته د پام وړ دي . خو په ځانګړي ډول هغه سر 

کال خپور شوی دی پدې ليکنه کې داسې څه ليکل  ۱۹۹۶نېټه په  ۲۹چې د جنوري په په هغه ګڼه کې   ليک ته تم کيږو چې د امېد جريدې

 . چې د توکم پالنې بربنډ سيوری پرې غوړٻدلی دی  دي  شوي

کاکړ صاحب د خپل تاريخي غبرګون په لړ کې ښودلې چې دغه ليکنه د ښاغلو فرهنګ او روان فرهادي په ستاينه او پښتو ژبې او پښتنو په 

 . په ځانګړي ډول د فرهادي په لمسونه تر سره شوې دهغندنه او 

چې   هغه څوک چې د ليکوالۍ او هېواد پالنې ټټر وهي او ځان د دې وياړ جوګه ګڼي چې ګنې دی يو داسې روڼ انده په وطن مين انسان دی

ډول کسان دې د توکمپالنې په ناروغۍ اخته او پرې وياړي نو بيا د خواشينۍ خبره ده چې دا   د ځان واکۍ ا اولسواکۍ په ارزښتونو پوهيږي

 . وي

يې داسې دی : ؛د ښاغلي برهان   مخونو کې څو ټکو ته اشاره کړې چې لنډيز ۲۴۸او   ۲۴۷،  ۲۴۶د رڼا او دفاع کتاب په   کاکړ صاحب

ادونو لپاره ګټور بللی دی .... اتحاد ته سفر کړی دی او دغه تېری يې د دواړو هېو  الدين رباني د مهال دٻپلومات ډاکتر فرهادي شوروي

 . د ايران او روسې سره په سال او لمسونه تر سره کيږي  پښتنو ته سپکې سپورې ويل

، دولسمه ګڼه کې پوهيالی محمدامين فرهنګ د مير محمدصديق فرهنګ زوی د پوهاند ډاکترمحمد  ۱۹۹همداراز د امېد خپرونې په 

و جواب افغان؛ په ډٻرې سپين سترګۍ او بېباکۍ   ليک يې دی :؛افغانستان، تجاوز شوريپه ځواب کې چې سر  کاکړ د هغه کتاب  حسن

داسې سپکې سپورې ليکلي دي يو پوهيالی څه چې يو نالوستی انسان يې هم په ويلو شرميږي . د دغه کتاب په وړاندې د ښاغلي پوهيالي 

چې محترم پوهاند کاکړ ؛نظرې به کتاب : افغانستان در پنج قرن اخير؛   يغبرګون يوه پلمه وه . د نوموړي غوسه د هغه ځای نه سر چينه اخل

 مخونو کې کښلې ده چې ځنو ټکو ته يې ستاسو پام را اړوو ۴۱د ياد شوي کتاب په پای کې د ضميمې په توګه په   يوه علمي او تاريخي رساله

: 

لې ده چې فرهنګ صاحب پخپل کتاب ؛افغانستان در پنج قرن اخير؛ استاد د ښاغلي ميرمحمدصديق فرهنګ په ځنو څرګندونو تاريخي رڼا اچو



 : يادونه کړې ده لکه

 . ۲۶۹وقتې کې عبدالرحمن خان بامارت افغانستان رسيد ، سرحدات کشور باهمسايګان نامعلوم و تا حدې مورد بحث و نزاع بود. صفحه 

اميرشيرعلي خان تثبيت شده بود.؛   افغانستان .... در دوره امارت کاکړ صاحب درين مورد مينوسد:؛اين حکم غلط است . زيرا کې سرحدات

 مخ۲۱۸

به بعد درکتاب راه   مشهور اثر کې کښلي دي :؛.....هر سه نام پشتون ،افغان و پتهان از سده شانزدهم  محترم ميرمحمدصديق فرهنګ پخپل

 مخ۲۲۲يافته و درمعنی واحد به کار رفته است.؛ ضميمه 

او کاږي :؛ برخې   مدحسن کاکړ د بېالبېلو تاريخي اسنادو له مخې د يو شمېر تاريخپوهانو او ليکوالو په ليکنو ټينګار کويپوهاند ډاکتر مح

امده است و مدعي   ازموليفان کهروو بهادرشاه ظفر کلمه پشتون را با کلمه پکتيوکه در تاريخ هرودوت مورخ معروف قبل ميالد يونان ...

امروز از بقايای پکتيوکه های عصر داريوش هخامنشی مې باشد.... به قول البېروني نام افغان به کلمه ای ارتباط  شده اند که پشتون های

قبل ميالد بميان امده است.... مورخ احمدعلي کهزاد در  ۱۲۰۰مقارن   اسواکا زکر شده است .... مهاباراته  دارد ، که درمها با راته بنام

بشکل   تان در شاهنامه .... مېګويد که کلمه افغان در سنسګرت به شکل ؛اسواغانه؛ ميباشد.... . بعد از ان نام افغاناخرين اثر خود بنام افغانس

از نام خاص است که درين   ګويد که کلمه افغان   باستنا د اين کتيبه  ابګان و اوګان در معبدنقش رستم ديده شده است . پروفيسر شپر نګلنګ

و   پتان ميګويد که تکامل کلمه افغان از اپکان  خود بنام  سراوالف کارو هم در کتاب  ساساني .... حک شده است....  کتيبه بامرشاهپور اول

 مخونه ۲۲۵او  ۲۲۴طبيعي معلوم مېشود....؛   ابګان

اړه يې څرګندونې په زړه  د لسګونو تاريخپوهانو السوندونه راوړي دي چې د پښتون ، افغان او پټان په  دغو يادونو کاکړ صاحب  پرته له

 .پورې دي . سيفي هېروي، بطليموس، ارستو، سترابون، کننګنهم، بيلو، ويلم جونز او نور د بېلګې په توګه يادولی شو

له دغو څرګندونو سربېره ارواښاد ميرمحمدصديق فرهنګ ؛افغانستان در پنج قرن اخير؛ کتاب کې بل ځای ليکلي دي :؛غلجي ها با تلفظ 

با بي بي متو دختر بېټ نيکه .....   از وصلت  يک نفر شهزاده غوري بنام شاه حسين تلقي شده اند که پيش  ز بازماندګانا  غلزي

 .مخ۲۳۲ضميمه   نموده و ثمره اين ارتباط به غلزوی.... مسمی ګرديد.  باومعاشقه

تاريخپوهانو او څېړونکو اندونه راټول کړي دي چې لومړی د هېواد د په دې اړه د ډٻرو کورنيو او بهرنيو   تاريخپوه ډاکترمحمدحسن کاکړ

سوري   نوميالي تاريخپوه ميرغالم محمدغبار ليکنه را اخلي :؛طوايف پشتانه از عهد قديم از جبال غور ؛در واديهای سرا زير شدند. خاندان

 . است  از غور برخاسته  معتبر  هم با ستناد منابع

ومرو زکر مې نمايد..... قوم بزرګ غلجی که   واليت روه از افغان های غور بين بلخ  روهيله  افغانهای بحث بر  کننګم هم ضمن



احمدزايي، بابکرخېل، جبارخېل ، ناصر ،   های عمده  بنام هوتک ، توخي ،اندړ، تره کي، سليمان خېل با شاخچه  مهم ان  شاخهای

 .که غلزايي يا غلجايي در اصل غرزی بوده که در غور سکونت داشتند  اريخ ميګويدخروټی وغيره ميباشد.... که محققين ودانشمندان ت

غوسه له دې بابته پارٻدلې وه چې پوهاند ډاکترمحمدحسن   د ؛امېد؛ په خپرونه کې د خپرونې د چلوونکي او د پوهيالي محمدصديق فرهنګ

 . ې وړ وګرزولهپخپل غبرګون سره د ښاغلي ميرمحمدصديق فرهنګ ليکنه د پوښتن  کاکړ

سره ښودلي وي هم ليکلي دي :؛ ميرمحمدصديق فرهنګ د شوروي   خواخوږي له محترم فرهنګ  نو د دې لپاره چې د ؛امېد؛ خپرونې خپله

ته ور په ګوته کړي چې ګنې    د تيري په مهال ځکه د حکومت چارواکی او سالکار شو چې د يوې سياسي موخې له مخې کارمل صاحب

مخ د رڼا  ۲۴۹يې لوړه کړې وه.(هماغه اثر   کوم چې په اولسي جرګه کې  ړې وه چې داسې يو د موکرات حکومت به جوړويتاسو لوړه ک

چې ؛طالبان او اسالمي بنسټ پالنه؛   کتاب) د اوس لپاره دا کتاب ټپوو، راځو د پوهاند ډاکتر محمدحسن کاکړ بل ګټور کتاب  او دفاع

په تندي د اعليضرت امان هللا   د دې کتاب د لومړۍ پښتۍ  مخونو کې بشپړ شوی دی. ۴۶۰لري چې په څپرکي  ۸دغه کتاب اته   نوميږي

؛طالبان او اسالمي بنسټ   ولې د کتاب لوی عنوان دی  عکس داسې تر سترګو کيږي چې څنګ ته يې کښل شوي دي ؛وطن ته يو سفر؛  خان

 پالنه؛

په اصطالح هغه جنتي ماڼۍ   او د مال محمد عمر عکسونه ګورو او ترې الندې څلي ته ورته  ښي الس ته د الدن زوی اسامه  د کتاب د پښتۍ

د دې عکس الندې بيا دښاغلو بوش او   تر سترګو کيږي  چې د سپتامبر يو لسمې نېټې په لوخوړو کې د القاعدې په دوزخ کې ساه ورکوي

ولو او حامد کرزی چې چپن يې د کين الس په لېچه کې پرته ده په حامد کرزي عکسونه د تګ په حالت کې ګورو چې بوش د الس په ښور

 . چټکو ګامونو له يوې تنګې کوڅې نه چې تر شا يې يوه تته تياره تر سترګو کيږي روان دي

د کتلی شو. ورپسې ډالۍ ،   د کتاب د پښتۍ په دويم مخ کې د ليکوال ژوند ليک چې د دوهمې پښتۍ په دريم مخ کې پايته رسېدلی دی

 . وروسته مو سترګې د لومړۍ برخې په لومړي څپرکي لګيږي  خپرندوی ټولنې يادښت او له سريزې

بنديزونو ته ځانګړې شوې ده . د کتاب   د شته والي له امله د ملګرو ملتونو  د سر خبره په افغانستان کې د اسامه بن الدن  کې  په دغه څپرکي

د السوهنې نچوړ هم   او د ګاونډيو هېوادونو په سر کې د پاکستان او ايران  ه ګوته نيولی شوېپوځي يرغل ت  کې د شوروي اتحاد  مخ ۶په 

 . انځور شوی دی

بند هغه ترخې شېبې لوستونکو ته   د خپل  د خپلې کورنۍ د کډوالۍ او ورسره جوخت  له دٻنه وروسته کاکړ صاحب د خپل سفر کيسه کوي

 .وا اتيايمه لسيزه کې زندان ته اچول شوی ووور په زړه کوي چې د شوروي السپوڅو لخ

وړ دی. د بېلګې په توګه د پېښور په سفر کې د غازي   که څه هم د سفر نامې بڼه لري ولې تاريخي ارزښت يې هم د پام  د کتاب دغه برخه



 .د حبيب په هديره کې ښخ دی اوس د پېښور  سردارمحمد ايوب خان د کارنامو يادونه کوي او په پای کې دا وايي چې دغه نامتو غازي

پوهاند صاحب د پېښور او کوٻټې د استوګنو قومونو د ټبر ريښه څپړي او د پېښور تاريخي نوم ته تم کيږي او وايي چې دغه لرغونی 

 . تاريخي ښار د ؛پوروشاپورا؛ په نوم د ګندهارا د هېواد پالزمينه وه

او په لرغوني ادبي پېر کې د امير کروړ، په مينځني ادبي پېر   د تاريخ پاڼې اړوي ډاکټر صاحب د پېښورد تاريخ تر څنګ د پښتو ادبياتو

 . جان يادونه او ستاينه کوي  کې د خوشحال خان خټک او د پښتو ادبياتو په اوسني پېر کې د غني خان او اولسي شاعر ملنګ

ځنې مخورو مشرانو د پوهې ادب له يو شمېر کډوالو او کاکړ صاحب په دغه تاريخي سفر کې له پېښور نه راواخله تر کوٻټې پورې له 

ځايي پوهانو سره هم ګوري . استاد د سپين بولدک له الرې کندهار ته ځي په الره کې د وطن ولېدلې کنډوالې ، وچکالي ځپلي باغونه، د 

 ، ترنک بهيږي؛سيندونه ګوري او بيا د ملکيار دغه شعر ته تم کيږي :؛ترنک بهيږي   ارغستان او ترنک وچ شوي

چې په   د شهيدانو هغې هديرې ته ځي  ښاغلي پوهاند ډاکترمحمدحسن کاکړ د کندهار يو شمېر چارواکي ګوري او بيا له ښاغلي متوکل سره

 . مزار ، شبرغان او حيرتانو کې د درې زرو په شاوخوا کې طالبان وژل شوي دي چې غوښې او هډوکي يې په دغه هديره کې ښخ وو

کال دغه  ۱۷۶۱يا د تېر تاريخ پاڼې اړوي د احمدشاهي ښار جاج اخلي او دا خبره غبرګه وي چې د پاني پټ له جګړې وروسته په نوموړی ب

 .ښار د ؛شرف البالد؛ په نوم اباد شوی وو

ه بابا سره له د ميرويس نيکه د مزار اود حضرت محمد(ص) مبارکه خرقې (چې د بخارا پاچا له احمدشا  له دې سره جوخت پوهاند صاحب

 . مخ کې) يادونه کړې ده ۴۲  د کتاب په  روغې جوړې وروسته د سوغات په ډول ډالۍ کړې وه

 : کاکړصاحب د جالل اباد سفر ته هم ګوته نيولې ده خو خبره له خيبره شروع کوي او کاږي

له   برخه يې د خيبر له الرې واستوله خو پخپله چې د خيبره الره يې غوره نه کړه که څه هم د لښکر يوه  ؛سکندر شايد يوازينی فاتح وي

 مخ۵۰   لغمان او جال ل اباد نه وروسته د کونړ، باجوړ او سوات له الرې اباسين نه هند ته ننووت .

ا چرچل له يادونه کوي ، ګندمک او د ډيورنډ د موافقې جاج اخلي او بي  د ايمل خان بابا د پاچاهي  پوهاندصاحب بيا د تاريخ پاڼو ته تم شوی

اکبر په آينه کې ګوري . استاد پخپل تاريخي سفر   ګرٻوانه نيسي .مغلي ټولواکمنۍ ته ورګرځي او د جالل اباد لرغوني څېره د جالل الدين

ی .... د پلوټه يادوم چېرته چې استاد زٻږٻدلی د  سره د ځمکې تنابونه لنډوي او خپل لغمان د تاريخ په پاڼو کې رانغاړي .... خپل کلي ته ځي

لنډ ژوند ليک کاږي او بيا د نوموړي په اړه هغې کيسې ته   لغمان د تاريخ په پاڼو کې د لومړي مشروطه غوښتونکي د يوه تن غړي محمدقاسم

ړ عالم وي او که خدای پاک؟ نو هغه ځواب ورک  د امير محمدقاسم خان به ډٻر  پښه نيولی کيږي چې وايي :؛له چا نه پوښتنه وشوه چې ګوره

له لمپاکا ، مهترلمک ، لمغان او له اوسني لغمان نه کابل ته ځي او د وروستيو   کاکړصاحب له لږ تم نه وروسته  چې کومو علومو کې ؟.



ته اشاره کوي   د خونړي چنګېز تېري او د انګرٻزانو د پوځ هغې برخې  يرغل غندي  لسيزو غمېزه نه هېروي ، د شوروي اتحاد  درې

د ملي اسالمي جنبش ، د نظار شورا ، اسالمي   کسانو خپل ژوند له السه ورکړ.... ډاکترصاحب بيا په کابل ۱۶۵۰۰الره يې چې د ګندمک په 

جميعت ، اسالمي ګوند ، وحدت ګوند او ښي اړخو او کيڼ اړخو بنسټ پالو تنظيمونو او ګوندونو سياسي لوبې او کورنۍ جګړې هغه 

 . يادونه کوي  ونړول  کورونه  د راپور له مخې اتيا زره په شاوخوا کې  ژل او د ؛نيويارک ټايمز؛چې په زرګونه کسان يې وو  ناخوالې

چې هره   دي  يو شمېر مسايل څېړلي  هم  په نورو څپرکو کې  له دې سربېره ستر استاد پوهاند ډاکتر محمد حسن کاکړ د دغه کتاب

څنګه مينځته راغلل؟ د اميرالمومنين فرمانونه او نور د   امارت ، طالبان  مياسال  موږ د افغانستان  رنګ لري چې  موضوع يې تاريخي

 .بېلګې په توګه يادولی شو

له درې پېړيو    د کتاب دويمه برخه بيا د سفر نامې بڼه نلري بلکې د هغو يو شمېرتاريخي پېښو غورچاڼ دی چې سيمه او نړۍ لږ ترلږه

 . دهرا په دې خوا ورسره الس او ګرٻوان   نه

د اولس له جهاد نه   د شوروي اتحاد له يرغل نه شوی دی کاکړصاحب کاږي چې د شوروي د تيري په وړاندې  بيا هم د دې برخې پيل

او   او اسالمي هېوادونه ، سعودي عرب  ايران ، پاکستان ، عربي  هېواد او همدارنګه  او په سر کې د امريکې  والو  لويديز  پرته

د يو   په ځانګړي ډول  د دې جهاد په لړکې  پالو له افغان جهاد سره له بېالبېلو الرو مرسته کړې ده.... استاد  ټرضاکاره بنس  نور

 .او نور  الظواهري  عزام ، اسامه بن الدن، ايمن  يادونه هم کوي لکه عبداله  بنسټ پالو  اسالمي  شمېر

يادونه په ډٻرې   ې د بېالبېلو مذهبونو او د مذهبي شخصيتونوک  بنسټ پالنه په کتاب  او اسالمي  له دې سربېره طالبان

تيميه ، شاه ولي هللا ، محمدابن عبدالواهاب ، سيد جمال الدين افغان ، محمدعبده، حسن البنا ، ابوالعلي   سره شوې ده چې ابن  ځيرکتيا  تاريخي

 .مودودي ، سيدقطب او نور يادولی شو

 :اندونو او کړو وړو ته پام اړولی دی چې موږ يې ځنې بېلکې وړاندې کوو ښاغلي کاکړ د دغو مذهبي شخصيتونو

مخ کې کاږلي دي : نوموړي احمدشاه بابا نه غوښتنه وکړه چې د مروټه او جټانو په  ۲۲۲لومړی يې د شاه ولي هللا په ا ړه د کتاب په   -۱

 . وړاندې جهاد وکړي

که اروپايي انسان پالنې يانې هيوماينز د مينځنۍ پېړيو د تاريکۍ ټټر څيرې کړ.....    :د سيدجما ل الدين افغان په اړه کښل شوي دي   -۲

 . پيل کړ  يو عقالني غورځنګ  غوښتونکو په سر کې سيدجمال الدين افغان  اسالمي سمون

او   ونه منلي بلکې د ځمکو وٻشد پارلمانۍ د موکراسۍ اند  او  نوموړي نه يوازې لويديز ډوله پرمختګونه ، نيشنليزم   حسن البنا:  -۳

 . ټولنيزو هڅو په اړه يې علمي ګامونه هم پورته کړی دي



 .نه يوازې يو ژورنالست وو بلکې د اسالمي جميعت موسس او د نشنليزم ، سيکولريزم او د موکراسۍ ضد هم وو  ابوالعلي مودودي  -۴

تر پښو الندې   چې اسالمي قوانين  مړينه حتمي ده او جهاد هغه مهال پيليږي  به ويلې چې د پانګوالۍ ، د موکراسۍ او لبراليزم  سيدقطب  -۵

 . شي

تر وروستي يانې اتم څپرکي پورې د کتاب اصلي مينځپانګه د اسامه بن الدن ،   په دغه کتاب کې له دې سربېره له شپږم څپرکي نه راواخله

 . ددې کتاب پای دی  پای  ... د يو شمېر سرليکونو په پای کې د امارتکړو وړو ته ځانګړې شوې ده..  افغان ملي جهاد او د القاعده

 . يوه نوې کتنه؛ نوميږي  واکمنۍ ته  ؛د پاچا امان اله  او په زړه پورې کتاب  د ښاغلي پوهاند ډاکترمحمدحسن کاکړ بل ګټور

 . د واکمنۍ بشپړ جاج کښلی دی  مان اله خانبېالبېلو سر ليکونو يې د عليضرت ا  مخونو کې بشپړ شوی دی چې په ۱۱۶دغه کتاب په 

په هکله   ؛د پاچا امان اله او د هغه د واکمنۍ  چې  او کاږلي يې دي  کاکړصاحب د کتاب د سريزې په يوه برخه کې دې ټکي ته پام اړولی

 .... او لږ سره ورته او موافق دي  سره مخالف  نظرونه او تعبيرونه ډٻر

رښتيا هم که دغه ټکي ته لږ تم شو يو شمېر څېړونکو چې په دې وروستيو لسيزو کې کومې ليکنې په دې اړه کړي دي يو د بل سره توپير 

مخ کې وايي: ؛امان اله خان چې د  ۴۴: ؛سقوط افغانستان؛ نومي کتاب کې چې ليکوال يې عبدالصمدغوث دی په   لري . د ساري په توګه

وو نو ځکه يې د دې غميزې پای غوښته او بله خبره دا چې قومي ځواکونو خپله   ه د کندهار لوري جبهې نه هم نهيلیختيزې جبهې نه پرت

لرله کيدلی شول چې پخپل سر جبهه پريږدي . دريمه خبره دا چې د هند پاڅون هم ماته خوړلې وه . داسې نور الملونه هم ول چې   ځانګړتيا

 ړکړ.؛متارکې ته ا  امان اله خان يې

؛د جنوب او کندهار سيمو پوځي مشرانو د يوه ليک په ترڅ کې د امير او   نومې کتاب کې راغلي دي چې  ؛مردې در حريق تاريخ؛

  (مخ۲۰(ليکوال ډاکترخليل اله   نيوکه وکړه.؛  په موافقې  انګليس

او کابل   تاب کې کښلي دي : ؛انګرٻز د متارکې غوښتنه وکړهيوه لنډه کتنه؛ ک  عطايي ؛د افغانستان پر معاصر تاريخ  کانديداکاديمسن ابراهيم

 (مخ۱۷۵اشتباه وه .؛ (  ور سره ومنله. دا د کابل د حاکميت يوه غټه

کې په دې اړه ليکلي دي : امان اله خان د برتانويانو   مخ ۹۲اډاميک د خپل ګټور اثر په   ؛د افغانستان د بهرنيو اړيکو تاريخ ؛ ليکوال لوډيک

جرنيل يارمحمدخان وزير چې د خپلواکۍ د جګړې يو پياوړی مجاهد وو پخپل کتاب ؛د افغانستان د خپلواکې او   ومنله....؛  وړ خبره د خوښۍ

راته وويل چې   صاحب  مخ کې کاږلي دي : ؛مالعبدالرزاق۴۱نجات تاريخ؛ کې هغه څه يې چې په سترګو ليدلي ليکلي دي . نوموړي په 

د فرنګيانو په وړاندې د خپلواکۍ جهاد اعالن کړی دی.... فرمانونه يې مالره وسپارل.... موږ ال له مخکې نه جهاد  عليحضرت امان اله خان

کاوو..... خو افسوس چې عليحضرت امان اله خان د فرنګيانو چې په جنګ کې مغلوب شوي وو د متارکې پيشنهاد او غوښتنه فورْا ومنله 



 .....؛

نهيلی ته د کندهار جبهې ته ګوته ونيوه نوموړي جرنيل په ياد شوي کتاب کې ډاګيزه کړې چې فرنګي   ن اله خاندا چې عبدالصمد غوث د اما

جګړه   پوځونو په تعقيب د ږوب په لور د جهاد لمن اوږده شوه او هلته د کاکړو ، مندوخېلو او شېراڼيو خلکو د فرنګيانو په وړاندې

د پښتون ملېشا مشر د خپلو سړو سره د فرنګيانو څخه رابېل   مندوخېل  جر صوبدار اجميرخانکړه .... هغه وخت چې قهرمان مي   شروع

 شو او د هغوی په وړاندې د جهاد په مورچل کې ودرٻد.؛

د انګرٻزانو   او اولس په مالتړ  د خلکو  ولې يو شمېر اولسي مشرانو  صالح محمدخان په شاشو  له دې سربېره که د هېواد په ختيز کې

شاه تګ ته اړ کړ او درنه مرګ ژوبله يې   الف جګړه پيل کړه . افغاني ځواکونو د کنډک مشر محمدصديق خان په مېړانه د انګرٻزانو پوځخ

 .په برخه شوه او د ننګرهار ، لغمان او کونړ خلکو په اولسي پاڅون الس پورې کړ

دبېالبېلو   او اندونه او همدا ډول د عليحضرت امان اله خان په اړهکاکړ صاحب د کورنيو او بهرنيو څېړونکو او تاريخپوهانو انګېرنې 

؛افغان وکيل عبدالرحمن او د پوستې آمر غالم حيدر   غبرګونونو نچوړ پخپل دغه کتاب کې انځور کړی دی چې ستاسو پام ورته را اړووم :

ه درشل کې دی .... که په هندوستان باندې يرغل ونکړې، د انقالب پ  خان پاچا امان اله ته په يوه راپور کې څرکنده کړه چې هندوستان

حکومت د هند د واسيرای دغه وړانديز رد کړ چې ويل يې د هندوستان د   دواړه به خپه شي .... په لندن کې د برتانيې  مسلمانان او هندوان

زه په دې ډاډه يم چې   په دې ډول ونه مانه:  دا وړانديز ناکراريو د غلي کولو لپاره ښه الره دا ده چې جال ل اباد ونيول شي .... د دولت وزير

 مليشاو....؛  تابه د تاريخ درسونه هېر کړي نه وي.... موږ له افغان پوځ نه دومره وٻره نلرو لکه د قومي

ه افغانانو باندې ناوړه وايي چې د جالل اباد او کابل په ښارونو انګرٻزانودالوتکو بمباري پ  له خولې  محمدغبار  ډاکتر صاحب د ميرغالم

چې   د کتاب په بنسټ کاږي : چې هغه دغه بمونه د اوربند سمالسي عامل بولي او زياتوي  اغېزه ونه کړه.... خو د ډاکترعبدالعلي ارغنداوي

 (مخونه ۲۴ -۲۳افغان حکومت يې سولې غوښتلو ته اړکړ....؛ (همدغه کتاب 

امان اله جنرال نادر ته په   ته هم ګوته نيولې چې پاچا  هغه فرمان  پخپل دغه څېړنيز اثر کې تاريخپوه پوهاندډاکترمحمدحسن کاکړ  همداراز

وٻرٻدلي دي او ډٻر شمېر لوی او معتبر   يوه فرمان کې څرګنده کړې وه چې پښتو متن يې داسې دی : ؛د دغې بمبارۍ له امله د کابل وګړي

ګنې اوس د جنګ وخت نه وو.؛ په فرمان کې دا هم ويل شوي چې دغو   کوي چې داسې انګېري چې زه مالمت يم او پدې ټينګار  خلک

 معتبرانو رايه ورکړه چې که انګرٻزان سوله ومني ، تاسې يې قبوله کړۍ، دغه معتبران ښايي د دولتي شورا غړي وي ....؛

د کرښې دواړو   ډزبندي اعالن کړه خو د ډيورنډ سره له دې هم چې متارکه د دولت لخوا وشوه او د جګړې په ټولو سيمو کې افغان ځواکونو

 . د بېلګې په توګه يادولی شو  غاړو ته اولسونو ملي پاڅون بيا هم غوره وګاڼه چې موږ د خيبر او پکتيا بېالبېلو قومونو مقاومت

 خان د شوروي اتحاد يو امان هللا  په وروستيو څو لسيزو کې يو شمېر کيڼ اړخو او ښي اړخو بنسټ پالو داسې انګېرله چې عليحضرت



رښتنی دوست وو. کيڼ اړخو له شوروي سره د دوستۍ په نوم د هغه ستاينه کوله او ښي اړخو له شوروي سره د دښمنۍ په نوم د عليحضرت 

 .امان هللا خان غندنه کوله او دی يې په دې تورونوو چې د ده په وړاندې د مسلمانانو د پاڅون يو المل ګنې همدا وو

کاکړ د خپلې څېړنې په ترڅ کې دې ټکي ته داسې کتنه کړې ده : ؛پاچا امان هللا له پان اسالميزم نه په ګټې اخستلو سره هڅه کوله چې ښاغلی 

کال په پسرلي  ۱۹۲۰خپلواکي وپېژندله.... د   د مينځنۍ اسيا د کنفډرٻشن سروال وي.... افغانستان او شوروي اتحاد دواړه د بخارا او خېوې

غان شوروي اړيکې خړې پړې شوې.... فرغانه او خېوه يې الندې کړل..... په پنجده کې د افغان السبری پايته ورساوو، د تزاري کې د اف

 واستوو....؛  انور پاشاه ته يو نظامي ځواک د مرستې لپاره بخارا ته  پوله بيا ټينګه شوه .... امان هللا خان په ملکي جامو کې  روسې

ته يوه کتنه؛ تر سرليک الندې کتاب کې تر سترګو کيږي .... خو له بده مرغه چې له   ؛د پاچا امان هللا واکمنۍ   رګندونېدا او دٻته ورته څ

يو شمېر سندونه شورويانو ته پالس ورغلل او شورويانو د يوه التيماتوم په بڼه افغانستان ته   شوروي پوځونو سره د يوې نښتې په ترڅ کې

 . په کورنيو چارو کې السوهنه نه کوي  د بخاراګواښ وکړ چې نور به 

پوهاندصاحب په دغه ګټور اثر کې د عليحضرت امان هللا خان د يوې لوې جرګې په اړه د منشي علي احمد او ادمک څرګندونو ته پام اړولی 

چا امان هللا د لوې جرګې د پرانستلو په مخ کې ليکلي دي :؛پا ۸۳او د خپل کتاب په   او په ځانګړي ډول يې د ادمک په ليکنې ټينګار کړی دی

ه وينا کې ټينګار وکړ چې دی به استازو ته د واکمن په شان ونه ګړيږي او نه به هغوی د خپل نظر منلو ته اړ کړي.....؛ دا ډول څرګندونو ت

متو کتاب افغانستان در نوموړي پخپل نا  يو شمېر تاريخپوهان په سر کې مير غالم محمدغبار د شک په سترګه ګوري  په غبرګون

مخ کې ليکلي دي : ؛هېڅ يوه استازي ته اجازه ورنه کړای شوه چې د هېواد د چارواکو او وزيرانو ناوړه چلن ته د  ۸۱۳په   مسيرتاريخ

 ملت په نوم څه ووايي او د سمون الرې چارې ورته په ګوته کړي .؛

ماته ډٻره د پام وړ او په زړه پورې ده هغه د امان هللا خان له کندهار نه د دغې ګڼ اړخيزې څېړنه کې چې کومه خبره   د کاکړصاحب په

غوښته يې بيا د هېواد واک تر السه کړي .... په دې اړه يو شمېر ليکوال په يوه خوله نه دي ، په دې توګه   بېرته راګرزٻدو هغه هيله چې

 . به موږ د دوه ليکوالو په څېړنو خبرې راټولې کړو

مخ کې په دې اړه کښلي دي : ؛د سليمان خېلو  ۸۳۴د مير غالم محمدغبار اند ته تم کيږو چې نوموړي د خپل ياد شوي کتاب په لومړی   -۱

رو پنځه زره کسان د سقاويانو سره د مرستې لپاره له پکتيا نه را ورسېدل او د پاچا پوځونو ته يې ماته ورکړه.... که څه هم د کندهار سرتې

نېټه يو ناڅاپه د پاچا د  ۶يوه سخت تبليغ له مخې يې دريځ کمزوری شو او د هرات په لوري وخوځېدل .... د ثور په  مقاومت وکړ ولې د

 حکم له مخې پوځونو د کندهار په لور مخه کړه .... دوه الوتکو داسې پاڼې له هوا نه وغورځولې چې په هغه کې د تګاو ، هزاره او پکتيا د

ورخطا کړي وو.... کله چې امان هللا خان وغوښتل چې يو ځل بيا له مقر نه د غزني په لور وخوځيږي   يې خلکو مالتړ وو چې سقاويان

اعالن کړی وو له تېښتې نه وروسته د پاچا سره يو   درباريانو پرې نښود.... هغه مهال چې والي علي احمدخان په ننګرهار کې د پاچاهي

 خان امر وکړ چې ملکه ثريا له کندهار نه د هندوستان په لور وخوځيږي .... پاچا هم د نيمې عليحضرت امان هللا  کې  ځای شو.... په پای



 نېټه د برٻتانوي هند سيمې ته ورننوت ....؛ ۲۳کال د مې په  ۱۹۲۹شپې په شاوخوا کې له خپل پوځ نه روان او په 

مخ کې راغلي دي : ؛....امان هللا خان  ۱۹۲په   کتاب  نډه کتنهيوه ل  کانديد اکاديمسن ابراهيم عطايي د افغانستان په معاصر تاريخ  -۲

نس کندهاريانو تشويق کړ چې بېرته کابل ونيسي او د يو لښکر سره را روان شو. پر غزني د سقاو الوتکو بمبار وکړ . امان هللا د کاميابي چا

چې په مسکو کې سفير وو د يو لښکر سره مزار او د   څرخي درلود ځکه وردګ او هزاره يې همکاري ته تيار وو . د بلې خوا غالم نبي خان

 هغه شاوخوا يې ونيول. خو امان هللا شاه چې زړه يې دغو حوادثو ور تور کړی وو تصميم ونيو چې نور له وطنه ووځي ....؛

ليکلي دي :؛امان هللا په کندهار کې بيا د ولې ؛د پاچا امان هللا واکمنۍ ته يوه نوې کتنه؛ نومي کتاب کې پوهاند ډاکترمحمدحسن کاکړ بيا داسې 

سره د کابل په نيت روان شو.... په قالت او مقر کې   پنځه سوه منظم پوځ  قومي خلکو او  پاچا په توګه وپېژندل شو.... لږو ډٻرو څلور زره

په   خو شپږ زره هزاره مېړونه د مالتړ او ان د محمد اکرم په نامه يو محمدزی غونډ مشر د سقاو زوی په پلوۍ نا بريالی مقاومت وکړ....

او غزني سقاوي   ال وپارول  ته ورسيدل . خو د دوی راتګ د غلزيو خېلونه لکه اندړ، سليمانخېل او تره کي  توګه د پاچا کامپ

سپاه ساالر پردل خان د   وځهزاره ګان به يې نه غوښتلی..... د سقاوي پ  محمدکريم تبليغ کاوو چې که امان هللا په رښتيا کافر نه وای  حاکم

پيل کې بری د پاچا د پوځ په ګټه وو خو يو شمېر کندهاري او هراتي عسکر وتښتېدل او هزاره   غزني په ښار کې وو.... د نښتو په

دوه مشاوران   شو..... د پاچا وسلې او پيسې مخ په خالصېدو وې .... نتيجه دا شوه چې پاچا امان اله خپل  کار ونه کړای  مېړونو اغېزمن

د پاچا اوښی وغوښتل ..... په پټه يې جرګه وکړه .... او د کندهاريو او هراتيو تښتېدلو ته په   د دربار وزير او محمدحسن جان  محمديعقوب

څه ګټه  بيا پاچا شي  اشاره يې دليل راووړ چې دغو احمقانو د تاسو عليحضرت د لسو کالونو خدمت درناوی ونه کړ..... که تاسې عليحضرت

به وکړي ځکه چې د افغانستان وضعه پوره کډه وډه ده او شتمنۍ يې هم ضايع شوې ده .... له هغه وروسته پاچا کندهاري خانانو او 

سره جرګه وکړه .... خو عبداالحدخان هغه يوازينی کس وو چې د پاچا له وتلو سره يې موافقه نلرله او د هغه پالن ونه منل   عبداالحدخان

 .په پاڼو کې ليدلی او لوستلی شو  ا رنګه ډٻر نوي او تازه ټکي د دې کتابشو.؛ د

له دٻنه پرته د محترم استاد نور کوم کتابونه چې دستي زما په واک کې شته درې ټوکه هغه کتابونه دي چې په انګليسي ژبه ليکل شوي دي . 

 : لومړی کتاب يې دی

A Political and Diplomatic History Of Afghanistan 

دی د کتاب په لومړۍ پښتۍ کۍ د   پېښو ته ځانګړی شوی  تاريخي  يو شمېر مهمو  کال پورې ۱۹۰۱نه تر  ۱۸۶۳دا هغه کتاب دی چې له 

کيږي چې پوهاند صاحب دغه کتاب خپلو دوه استادانو ته چې يو يې د لومړنيو زده کړو استاد نجم الدين تره   خان عکس ليدل  اميرعبدالرحمن

 . بل يې د لوړو زده کړو چې د لندن په پوهنتون کې يې استاد وو ډالۍ کړی دی کي او

دغه کتاب دوه برخې دولس څپرکي لري چې د لومړي څپرکي پيل د اميرشيرعلي خان واکمنۍ ته ځانګړی شوی دی چې بيا دغه برخه د 

وې ده پای ته رسيږي . ورپسې له يوې لنډې سريزې چې د دولسم څپرکي په پاڼو کې ورته اشاره ش  پارس او عثماني ترکې سره اړيکې



له لنډٻز وروسته مو   سرليک  وروسته په دغه کتاب کې د کاکړصاحب يو شمېر ليکنو او ژباړونو ته هم ګوته نيول شوې ده . چې بيا د يوه

ته د افغانستان نخشه کښل شوې ده په عکسونو لګيږي خو کله چې پاڼه اړوو کيڼ الس  سترګې د امير دوست محمدخان او اميرشيرعلي خان

 . ښي الس ته د کتاب معرفي او لنډه پېژندنه ده  او همداراز د کتاب  يې پارسيا ګورو  چې شمال ته يې بخارا، ختيځ ته پنجاب او لويديز ته

د سياسي او ديپلوماتيکو پېښو   ريخد افغانستان د معاصر تا  تاريخ لکه څنګه چې له نامه نه يې څرګنديږي  د افغانستان سياسي او ديپلوماتيک

شوی دی . پوهاند   مخونو بشپړ ۲۴۰ليک پورې په   او لمن  يو غور چاڼ ګڼلی شو چې ټول کتاب د مينځپانګې له مخې تر نيوليک ، يادښتونه

ي :؛ امير وٻشلی د دوست محمدخان د واکمنۍ په اړه کاږلي د  دويم او دريم مخ کې  ډاکتر محمدحسن کاکړ د دې کتاب په سر پاڼې

تر پېښوره پورې په بشپړه   سيند نيولې  د اموله  افغانستان يې  بېرته يو موټی کړ، د هېواد اقتصاد يې ورغاوو او ترواک الندې  افغانستان

مدخان کړو ړو خپله واکمنۍ د زامنو او لمسيانو په مرسته چلوله .؛ ولې يو شمېر ليکوال بيا د امير دوست مح  توګه خوندي کړ چې نوموړي

قرن اخير کتاب ليکوال ميرمحمدصديق فرهنګ يادولی شو.   ته د شک په سترګه ګوري چې موږ د دغو ليکوالو په لړ کې افغانستان در پنج

مخ کې ليکلي دي : ؛انګليس چې يو ځل بيا د افغانستان د جغرافيوي جوړښت په ارزښت پوه شو او دا  ۳۰۱نوموړي د همدې کتاب په 

دٻته وهڅوي چې کندهار او   نيانو په وار وار په هرات باندې بريدونه کول نو بريتانيا دې پاٻلې ته ورسېده غوره به وي چې اميرايرا  چې

 هرات له سره پخپل تشکيل کې ونيسي .؛

انګېرله چې په هرات دا د امير د کار نوښت ځکه نشو ګڼلی انګلستان   خو انګېرنه يې دا ده چې  نوموړي په دې اړه اوږدې خبرې کړي دي

 . کړي  باندې د ايران واک به په دغه سيمه د روسانو پرمختګ ته زمينه برابره

عايد چې د مالياتو له مخې تر السه   وړاندې ليکي: ؛امير د واليتونو اداره خپلو زامنو ته په واک کې ورکړه د واليتونو کوم  ښاغلی فرهنګ

رې يوه لږه برخه به يې مرکز ته واستوله هغه به هم د دربار او اردو لخوا مصرف کېده.؛ هماغه کېده نو هغه به حيف او ميل شو او که چې

 مخ ۳۰۸کتاب 

ولې کاکړصاحب د تاريخي پېښو دواړه غاړې څپړي يانې پخپل هر اثر کې په ځانګړي ډول پدغه کتاب کې که د وخت د واکمنو نيمګړتياوې 

هم ندي پټې کړي نو د ياد شوي ليکوال په غبرګون له يو شمېر نيوکو وروسته د امير په يو لړ  را سپړلي دي د واکمنو په ښېګڼو يې سترګې

او د همدې کتاب په لسم مخ کې کاږي: ؛دوست محمد خان د حکومت چارې داسې سمبال کړې چې له بابته يې هېواد يو   ښېګڼو ټينګار کوي

ولې د واک په پراخولو کې د نوموړي   و دوست محمدخان تر ټولو وروڼو کشرموټی کړ .... که وزير فتح خان تر ټولو وروڼو مشر وو خ

 ونډه ډٻره د پام وړ وه .؛

په  همداراز استاد د افغانستان په سياسي او ديپلوماتيک تاريخ کې د اميرشيرعلي خان د واکمنې په اړه او په ځانګړي ډول د امير د اصالحاتو

ختګ په باب ډٻر څه ليکلي دي . زما د معلوماتو له مخې يو شمېر کورني او بهرني تاريخپوهان چې هکله او د دغو اصالحاتو د ودې او پرم

په دغه لړ کې ډاکترمحمدحسن کاکړ هم راځي د اميرشيرعلي خان په کلتوري ، سياسي ، اقتصادي او نظامي اصالحاتو ټينګار کوي ولې يو 



يوازې د شک په سترګه   نو ډګر ته را وتلي دي د اميرشيرعلي خان اصالحاتو تهشمېر ليکوال چې د افغانستان په درې لسيزو کې د ليک

مخ کې کښلي ۳۳۳په   ميرمحمدصديق فرهنګ يادوو چې د خپل کتاب  ګوري بلکې ډٻر ؛شکلي اوسطحي؛ يې بولي بيا هم د بېلګې په توګه

بڼه لري بلکې ډٻر   نو نه يوازې ډٻره شکلي او سطحي دقيقه توګه وڅېړو  دي :؛که چېرې د اميراصالحات د تاريخ په دغه پېر کې په

محدود هم وو . د وزيرانو يو پالوی مينځ ته راغی ولې مهم دولتي کارونه د سلطتني کورنۍ لخوا سرته رسيدل .... نو ځکه هېڅ ډول 

 ښوونيز او روزنيزو کارونو کومه عملي بڼه خپله نکړه....؛

ا ډول څرګندونو په غبرګون پدغو ټکو ټينګار کوي : ؛امير شيرعلي خان په هېواد کې د اصالحاتو کاکړصاحب په ياد شوي کتاب کې بيا د د

ته راوستل .... امير هڅه وکړه چې   افغانستان  متقاعده کارپوهان له ځان سره  کور ناستي  د هند يو شمېر هنرمندان  د پرمختيا پراختيا لپاره

چوپړ ته مال وتړي..... د پوځيانو د روزنې په   پوځي  ه يې شهزادګان دٻته اړ کړل چې هرومروپوځ د وياړ او افتخار ځای وګرځوي نو ځک

ښودله . پوځي الرښونې   ، جغرافيه د نخشې لوست او ستراتيژي  موخه امير يو پوځي ښوونځی پرانسته چې چې زده کړه والو ته يې رياضي

رغاونه هرومرو وه ځکه چې په پوځ کې د وردګو او غلځي قومونو وګړي ډٻر وو. امير  پښتو وژباړل شول.... د پښتو  ، السوندونه او لقبونه

 . فارسي د ؛نڅيا بڼکې؛ بللې او ويل يې چې بايد پښتو يې ځای ونيسي؛

اسيا کاکړ صاحب پخپل دغه ګټور اثر کې د اميرشيرعلي خان په اړه يو بل مهم ټکي ته هم اشاره کړې ده چې اميرشيرعلي خان په مينځنۍ 

کې د روسانو پر مختګ نه خواشينی وو او دا يې انګېرله چې افغانستان به د روسانو راتلونکې نښه وي . امير له همدې وٻرې دا هڅه پيل 

کړي او بل د انګرٻزانو مالتړ تر السه کړي .... امير د خپلې واکمنۍ په دويم پېر کې   پياوړی  کړه چې يو خو په هېواد کې دننه خپل واک

ته وشړه ځکه چې نوموړی د بريتانې ضد وو او محمداعظم خان يې دٻته هڅوه چې د   دجمال الدين افغان د کوٻټې له الرې هندوستانسي

بايد يوه ګډه   خوښوونکې نظريه درلوده او غوښتل يې چې روسيه او افغانستان  چې سيد روس  او ويل کيږي  بريتانې ضد تګالره خپله کړي

زه   .... امير شيرعلي خان د سيدجمال الدين افغان په نظر په بشپړه توګه پوهېدلی وو نو ځکه يې په ټينګه ورته وويل :ټلواله جوړه کړي..

  خپل ګاونډيان ښه پېژنم او د روسانو په نيت هم ښه پوه يم .... زه په دې هېواد کې ستا اوسېدل نور نه خوښوم .؛

ې دوه بدو نه (انګليس او روس نه) کوم يو د ځان او هېواد لپاره غوره ګاڼه د څېړنې مهم ټکی زما په اند دا چې سيدجمال الدين افغان له د

اود ليپ سنګهـ د رنجيدسنګهـ له مړينې وروسته د   له سيد سره په روسيه کې وليدل   خو د روسانو په غوښتنه او ټينګار د ليپ سنګهـ  دی

 .ټينګ ودرٻدانګرٻزانو په وړاندې د روسې په مرسته او مالتړ 

په افغانستان کې   د واکمنۍ په مهال  د پوهاند ډاکترمحمدحسن کاکړ په انګليسي ژبه کښل شوی بل ګټور اثر د اميرعبدالرحمن خان

 : مخونه لري چې غټ عنوان يې ۳۲۸  او ټولنه نوميږي . دغه کتاب  حکومت

Government and Society in Afghanistan     مرکزي   د افغانستان    ه دغو سرليکونو ته ځانګړې شوې ده :مينځپانګ  د دې کتاب

پوځ ، د افغانستان ټولنيز او اقتصادي   ييزه واکمنۍ ، د افغانستان مالياتي سستم او جوړښت، د افغانستان  حکومت، د افغانستان ځايي او سيمه



، د يو شمېر مهمو ټکو څېړنه او انګېرنه ، کتاب پېژندنه جوړښت او له دغو سرليکونو وروسته د کتاب پايله ، ضميمه، اخذليک ، لنډيز 

د واکمنۍ په بېالبېلو   خان  د کتاب له سريزې او معرفي نه وروسته د اميرعبدالرحمن  کاکړصاحب  او د کتاب ليکونه تر سترګو کيږي .

د   واک ته رسيږي  سته پخوا تر دې چې نوموړیاو بيا د هغه له پېژندګلوۍ ورو  اړخونو رڼا اچولې ده . لومړی د امير کورنۍ معرفي شوې

د   په اړه چې واک ته  د اميرد اوالدې  له مړينې وروسته  محمدخان  ده د هغه مهال رول او دريځ په اړه خبرې شوي دي چې د امير دوست

او   ي، د امير د پالر محمدافضل خانپال پاچاه  لومړۍ  دی . د اميرشيرعلي خان  درٻدلی  ورور په وړاندې  ورور د بل  يو  رسېدو لپاره

خان تېښته او   واک ته د رسېدو ، بخارا ته د عبدالرحمن  بيا د هغه د تره محمداعظم خان واکمنۍ او د دوهم ځل لپاره د امير شيرعلي خان

کې د يوه با ثباته   ه دويم څپرکيراغلې ده . د کتاب پ  ښکېلتيا او ککړتيا په دغه ګټور اثر کې  په يو لړ نورو تاريخي پېښو کې د نوموړي

 مرکزي حکومت د جوړښت او تشکيل په اړه د استاد څرګندونې په زړه پورې ځکه دي چې د اميربدګڼې او ښېګڼې دواړه په ګوته شوي دي

. 

تر کچې   د اغراقچې نوموړو د امير منفي دريځ او ناوړه کړه وړه   جوت توپير لري  له ليکنو سره  شمېر ليکوالو  دغه کتاب د هغويو

د نوموړي هغه شمېر اړين کړه وړه چې د سيمه ييزو واکمنو په   رسولي دي . پرته له هغې چې د هغه مهال ټولنه يې معرفي کړي وي

 . الندې راوستي دي  هم تر سيوري  وړاندې د يوه مرکزي باثباته حکومت د ټينګښت په اړه تر سره کړي دي

خو ورسره جوخت يې د زندانونو او    او د نوموړي د کارمېتود ډٻر ښه روښانه کړی دی  ير د ادارېکاکړصاحب په دغه څپرکي کې د ام

 . سزاګانو پېښې هم غبرګې کړي دي

برخه کې د کډوالو ستونزې او د دغه مهال د واک بنسټيزې اغېزې هم له پامه نه دي غورزول شوي . او   له دې سربېره د کتاب په دغه

موږ په ښارونو ، سيمو او کوروکلي   څپرکي کې د سيمه ييزو حکومتونو په اړه د امير د کارنامو جاج اخستل شوی دی چېهمدا ډول په دريم 

کې د محکمو ، پوليس، پوځ ، مشرانو او د بېالبېلو ټولنو او سرحدي کرښو اداره ، د مرکزي او سيمه ييزه ادارو تر مينځ اړيکې او نور 

په   ه توګه يادولی شو . په څلورم څپرکي کې د هېواد د مالي سستم رغاونه ، او د دې سستم د جوړښت او لګښتپ  کړه وړه د بېلګې  ټولنيز

توګه د مالياتو ټولولو ته کلکه پاملرنه   په ځانګړي  شوي دي او د امير په اړه په هغو ټکو ټينګار شوی چې امير به پخپله  اوږدې خبرې  اړه

وو بلکې د مالېې زوړ سستم يې هم له مينځه يوړ او په ځای يې نوی سستم ورغاوو چې له بابته يې له لګښت  کوله او نه يوازې ورته متوجې

  .نه سربېره د هېواد په خزانه کې يو څه پانګه هم زخيره کړې وه . او کله چې مړ کېده امير په خزانه کې په کافي اندازه پانګه لرله

او بيا د امير د مهال په بېالبېلو   او سپما په اړه په پرتليزه توګه له امير نه دمخه پېرونو کېمخ کې د هېواد د بجټ ۸۸د دې کتاب په 

وختونو کې د سپما او لګښت کچه په ګوته شوې ده چې دا نه يوازې په کتاب کې د هېواد پالزمېنه کابل ياد شوی دی بلکې هرات، کندهار، 

 . ادې شوي ديفراه او د ترکستان سيمې هم د بېلګې په توګه ي

مخ پورې د هېواد د پوځ په اړه اوږدې خبرې کړي دي او لږتر لږه يې د  ۱۱۴مخ نه تر ۹۳کاکړصاحب د دغه کتاب په پنځم څپرکي کې له 



 کله احمدشاه بابا واک ته رسيږي څارلی دی.... له  کال نه راواخله چې ۱۷۴۷او په ځانګړي ډول د   پوځ بهير د افغانستان په معاصرتاريخ

نه راواخله تر امير شيرعلي خانه او بيا تر امير   د امير دوست محمدخان  په ځانګړي ډول  هم  درانيو وروسته د بارکزيو په مهال

عبدالرحمن خانه پورې د پوځ بېالبېلې بڼې يې څېړلي دي . له قومي جوړښت او له غيرې منظم پوځ نه نيولې تر هغې چې د جلب او 

 . له مخې مينځته راځي  ا لړۍ تر هغې اوږديږي تر څو چې په هېواد کې يو منظم پوځ د يو شمېر قواعدواحضار بهير پيليږي ، د

هم خبرې کړي دي دا   پوهاندصاحب له دٻنه وروسته د پوځ د رول په اړه چې په بېالبېلو پېرونو او بهيرونو کې څه واک او ځواک درلود

کړې ده او بيا يې د   خان د خپلو سياالنو د ځپلو لپاره له خپل پوځ نه څه سياسي ګټه تر السهچې هر واکمن او په دې لړ کې امير عبدالرحمن 

د دې   له کومو پوځي موخو او دريځونو کار اخستی دی په بشپړه توګه يې د پوځ رول  يوه با ثباته مرکزي حکومت جوړښت او پايښت لپاره

 . کتاب په پاڼو کې روښانه کړی دی

د واک په مهال په افغانستان کې حکومت او ټولنه او په دې اړه تاريخي پېښې د دې کتاب مينځپانګه ده چې پوهاند   ن خاند امير عبدالرحم

له شپږم   د دې کتاب  دغه ټولې پېښې د تاريخ په رڼا کې غوټه کړي او په علمي بڼه انځور کړي دي . را واخله  ډاکټرمحمدحسن کاکړ

استاد که د   په ټولنيز او اقتصادي جوړښت يې رڼا اچولې ده د ساري په توګه يادولی شو.  چې د هغه مهال  څپرکي نه تر نهم څپرکي پورې

هم له   خوا يې د هغه وخت اقتصادي او ټولنيز مناسبات  بېالبېل اړخونه څېړلي دي خو له بلې  کتاب په دغه برخه کې له يوې خوا د ټولنې

چارو   ته يې ګوته نيولې د هغه مهال په اقتصادي هاندو هڅو رڼا اچولې ، د هېواد په کرهڼيزو  ړښتپامه نه دي غورځولي د کلو ټولنيز جو

کومه پانګه او شتمنۍ تر السه کوله ....   له دې الرې  غږٻدلی دی . په زړه پورې خبره خو دا ده چې هغه مهال کومو وګړو او کليوالو چې

 .پاڼو کې لوستلی شو  توکي د دې کتاب په  کولو د يو شمېر اخذليکونو له مخې ګڼ  دې ټکي ته په اشارې سره د بېلګو په ګوته

او قبيلوي مناسبات چې د دوی تر مينځ يې د خېښۍ او خپلوۍ اړيکې   له دې سربېره د وګړو ترمينځ ټولنيزې اړيکې او هغه کليوالي ، قومي

ارزښتونو په بېالبېلو اړخونو رڼا اچولی شوې ده . که له   ي او معنويټينګې کړې وې د دې کتاب د مينځپانګې يوه بله لړۍ ده چې د ماد

يوې خوا يې د دغې ټولنې بدګڼې او ښېګڼې ستايلي دي خو له بلې خوا يې د دوی تر مينځ هغه اقتصادي او ټولنيز ې ستونزې او ناخوالې هم 

 .رابرسېره کړي دي چې دوی ورسره په ورځني ژوند کې الس او ګرٻوان وو

په ځنو سيمو   دې ګټور اثر کې د کوچيانو د ژوند په اړه هم خبرې شوې دي او دې ټکي ته هم پام اړول شوی چې دوی د وخت په تېرٻدوپه 

پرمخ وړلي دي چې له دې الرې يې د هېواد اقتصاد ته د ودې او   کې دايمي استوګنه غوره کړې ده خو له بلې خوا يې د کرهڼې چارې هم

 .ره کړې وهپرمختګ زمينه براب

د امير عبدالرحمن خان د واکمنۍ په مهال د وګړو د ښاري ژوند   کاکړصاحب د دغه کتاب په پاڼو کې د د وګړو له کليوالي ژوند نه سربېره

 . په بېالبېلو ټولنيزو او اقتصادي اړخونو رڼا اچولې ده

دستور، د ښځو ټولنيز حالت ، مريتوب، جهاد او د سر شمېرنې همدا ډول د ښوونې او روزنې ، د خلکو د روغتيا ، قانون ، د وګړو دود او 



په اړه ګټورې څرګندونې په دغه څپرکي کې تر سترګو کيږي او هم د هغه مهال په اقتصادي جوړښت د هېواد له کلي کور نه نيولې تر 

بهرنۍ راکړه ورکړه، پانګه اچونه او نور ښارونو او ښارګوټو پورې د هېواد له کرهڼې نه راواخله تر السي صنعت ، سوداګري ، ترکاڼي، 

 . ګټور توکي د دې کتاب غوره بېلګې دي

لی استاد د دې کتاب په پايله کې يو ځل بيا د اميرعبدالرحمن خان د واکمنۍ په اړه د بېالبېلو سياسي اقتصادي او ټولنيزو کړو وړو نچوړ کښ

 . مخ پورې په تاريخي بڼه انځور کړي دي۲۳۳مخ نه تر ۲۲۹ه له يوه زړه پورې لنډيز سر  دی او دا ټولې تاريخي پېښې يې په

يو بل کتاب افغانستان نوميږي دا هم په انګليسي ژبه ليکل شوی دی چې په دې کتاب کې يې د افغانستان   له دې چې راتېر شو د کاکړصاحب

خواشينونکې غميزه چې په خپل ناوړه او د درې وروستيو لسيزو غملړلې پېښې کاږلي دي او هم يې د شوروي ديرغل او بريد هغه 

چې د    کرغېړن تېري يې د زرګونو افغانانو وينې تويې کړي دي انځور کړی دی خو ورسره جوخت يې د افغانستان د خلکو آتلولۍ

و د بل پسې د دې شورويانو د يرغل په وړاندې درٻدلي دي هم ستايلي ده . استاد په پرلپسې توګه د دغه ټاکلي مهال ټولې تاريخي پېښې ي

د   کتاب په پاڼو کې رانغاړلي دي . د کتاب په لومړۍ پښتۍ کې د هغې نسکورې شوې شوروي الوتکې عکس ګورو چې د مال په تير يې

 . مجاهدينو يوه ډله تر سترګو کيږي

ازادۍ په الره کې قربان کړي   هېواد د دغه کتاب لومړی يو شمېر د هېواد نومياليو او بيا ټولو هغو افغانانو ته چې ځانونه يې د  همدارنګه

 . دي ډالۍ شوی دی

 . د کتاب مينځپانګه د يوه نيو ليک په بڼه په څلورو برخو وٻشل شوې ده چې هره برخه يې په بېالبېلو سرليکونو بشپړه شوې ده

سر ليک ګورو چې ليکوال دکتاب د  کتاب په يوې سريزې پيل کيږي خو د کتاب په لومړي مخ کې د کتاب د پېژندګلوۍ په نوم يو  لومړی

موقيعت او تاريخي ارزښت ته تم شوی دی . د پيل په څو لنډو ټکو کې هر   پېژندنې په پلمه په ډٻرې ځيرکتيا د افغانستان جغرافيوي

دې هېواد له زړه چې د ورٻښمو د سوداګرۍ لويه او مهمه الره د   چې ګنې افغانستان د څوالرو هېواد دی  لوستونکی دې پايلې ته رسيږي

 .څخه تېره شوې وه

ل د کتاب په پېژندګلوۍ کې د ګڼو توکمنو او د دٻرشو په شاوخوا کې د بېالبېلو ژبو د ګړٻدونکو او بيا د ژبپوهنې په رڼا کې په ځانګړي ډو

يادونه شوې  ((Dravidic ويديد څلورو مهمو ګروپونو (هندو اريايي، تورکي منګوليايي، سامي چې عرب يهود فنقيان او اسوريان دي او درا

ې ده ده . ورپسې يې د وګړو شمېر ته هم ګوته نيولې ده او د ډٻرکيو او لږکيو په اړه يې د بيالبېلو توکمونو يادونه او څرګندونه په زړه پور

ټور تاريخي معلومات وړاندې (سوسيالوجي) په هکله ګ  او ټولنپوهنې  ، کاکړ صاحب په دغه ګټور اثر کې نه يوازې د توکمپوهنې (اتنالوجي)

 . کړي دي بلکې ځای ځای يې د وګړپوهنې (انتراپالوجي) او لرغون پوهنې (ارکيالوجي) په باب معلومات هم د يادونې او ستاينې وړ دي

هېوادونو   منوهند، د هند د نيمې وچې وٻش ، د ډيورنډ موافقه که د بېلتون کرښه ، د دوه ځواکمنو او واک  په دغه کتاب کې د بريتانوي



 : (بريتانيا او شوروي) کرغېړنې موخې پښتونستان او نور يو شمېر ګڼ مطالب يې يو ځل بيا د
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 . کړ ی دی

نيولې بيا تر   تر واکمنۍ او سقوط پورې ، د سقاو له اړدوړ نه  اله  نه بيا د عليحضرت امان ۱۸۹۳پورې له  ۱۸۷۸نه راواخله تر  ۱۸۳۸له 

کال پورې کله چې محمدنادر خان مري او واک د هغه زوی محمدظاهرشاه ته رسيږي ، د دغه مهال پېښې يو د بل سره ډٻرې ښې  ۱۹۳۳

جاج هم اخستل شوی دی او د دغه مهال په پېر کې د بېالبېلو بهيرونو لکه د ښونيزو  غوټه شوي دي . د محمدداودخان د صدارت د چارو

ي او روزنيزو زده کړو بنسټ ان د امير امان هللا خان له واکمنۍ نه رواخله تر پوهنتوني زده کړو پورې ، د بانکي سستم رغاونه اوپه ځانګړ

تګونه، د وارداتو او صادراتو پرمختيا او پراختيا ، له يو شمېر نړيوالو هېوادونو ډول د عبدالمجيد زابلي د رول يادونه ، ترانسپورتي پرمخ

سره سوداګرۍ اړيکې ، د اولسي او مشرانو جرګو تاسيس ، د سياسي او ادبي خوځښتونو او نوښتنو په رڼا کې د انګار، اولس، وطن، ندای 

او خپرول ، د کابل پوهنتون او د ملي کلوب رول، د هېواد د نوي اساسي  خلق او وروسته د يو شمېر نورو ډله ييزو خپرونو او رسانيو چاپ

قانون تدوين د افغانستان د خلک د موکراتيک ګوند او يو د بل پسې د نورو ګوندونو تاسيس، په ټولنيز شعور باندې د محمديوسف خان، 

په   اندې د افغانستان او پاکستان اړيکو تاثير او د دغه مهالمحمدهاشم ميوندوال او نورو صدراعظمانو د صدارت د چارو اغېزې ، په ټولنه ب

 . لسګونو نورې پېښې د دغه کتاب په بېالبېلو پاڼو کې تر سترګو کيږي

دي چې لوستونکی فکر کوي چې ليکوال به هرومرو   پوهاند ډاکترمحمدحسن کاکړ د دغه مهال تاريخي پېښې داسې پېېلي او رانغاړلي

اړی وي او د يوه ژوندي تاريخ په څېر د پېښو پاڼې اړوي او په خوږه او پسته ژبه هرې ښکالو ته تم شوی دی او ګنې د دغو پېښو لوبغ

زما په اند کومه خبره چې ډٻره مهمه ده هغه د زمان او مکان د پېښو تسلسل دی چې ګام په ګام هره پېښه په بلې پېښې سپاري تر هغې 

 .ش) سره د افغانستان د سلطنت او پاد شاهي پاڼه اړوي هـ ۱۳۵۲د محمدداودخان په کودتا (  چې

مخ  ۱۴مخ نه تر  ۱۲له   کودتا پسې کودتا چې لومړی د محمد داود خان د کودتا او سياسي واکمنۍ بشپړه څېړنه شوې ده ، اوبيا د دې کتاب

مخ په پای کې د ميراکبر خيبر مړينه او  ۱۴. د او توکي په ګوته شوي دي، چې د هغه مهال د واکمنۍ جاج اخلي   پورې نور نوي او مهم ټکي

او ريفورمونو په اړه څرګندونې بيا د حفيظ اله امين رول او د شوروي په تيري او يرغل سره د دې   مخ کې د نورمحمد تره کي د واک۱۵په 

 . يوه نوې پاڼه پيلږي  کتاب د سر څپرکي

شوروي ښکېالک تيري او يرغل ته ځانګړې شوې ده او د دغه توپان ناوړه پايلې د   د کتاب په لومړي څپرکي کې د دې کتاب مينځپانګه

ټکی ټکی په ګوته شوي دي . د حفيظ اله امين د وژلو الملونه ، د دستګيرپنجشيري ډراماتيکه لوبه، د سرو لښکرو تيری، دکې جې بي او 

 . څپرکي مهم ټکي دي  د رول يادونه د دې  ببرک کارمل

او پوښتنې پيليږي چې ؛ولې شوروي اتحاد په دغه تيري الس پورې کړ؟؛ د دغې   ريخي څېړنې دويم څپرکی په دې سرليکد دغه کتاب د تا



ال مهم تاريخي ځواب د دغه څپرکي په بېالبېلو سر ليکونو کې لکه د افغانستان په د موکراتيک ګوند کې د مشرانو   موهمې تاريخي پوښتنې

شوروي چارواکو توطيه او په افغانستان کې د يوه السپوڅي حکومت بنسټ او يو شمېر نور توکي چې د تر مينځ درز او بې باوري ، د 

 .پېښو جاج بشپړوي موندلی شو

يو ستر سرليک لولو چې دريم څپرکی پرې پيليږي. په دغه څپرکي کې د شوروي د سره   تر سيوري الندې ؛  کې د ؛شوروي  په دغه کتاب

کارمل له تاشکند نه خپله وينا   ول شوې ده او پوهاند ډاکترمحمدحسن کاکړ د يو شمېر انګېرنو په وړاندې چې ګنېپوځ عملياتو ته ګوته ني

تر السه کړ د افغانستان د خلک   کې کاږي : ؛کله چې شوروي پوځ د عملياتو په ترڅ کې پرمختګ  مخ۵۱اورولې ده پدې اړه د دغه کتاب په 

شر ببرک کارمل د تاجکستان پالزمېنې دوشنبې کې وو.... د کار له پای نه وروسته يې .... د امين د د موکراتيک ګوند د پرچم د ډلې م

غه نسکورولو غږ پورته کړ....؛ دا چې د ببرک کارمل غږ له تاشکند نه پورته شوی او يا له دوشنبې نه ، خو د هېواد له پولو نه بهر وو او ه

اولس دانه دانه   انستان د اولس دښمن شوروي اتحادوو چې د سره پوځ په يرغل يې د افغانستانهم له هغې خاورې نه چې حکمران يې د افغ

 . کړ او يوه ستره غميزه يې پيل کړه

مخ کې د ؛استازي رول؛ تر سرليک الندې کاکړ صاحب د کابل د ارتن د پله هغې تاريخي کيسې ته هم اشاره کړې چې د  ۵۳د کتاب په 

صبغت هللا مجددي ، ببرک کارمل او مير اکبرخيبر تر مينځ پېښه شوې وه . د دې څپرکي يو   پېښې ښکېل شویسردارمحمد داود خان د 

شمېر سرليکونه داسې دي : ملي ستم، د خلق او پرچم ډلې، د پرچميانو په وخت کې د خلقيانو رول، ببرک کارمل او د هغه رول ، بې 

 .څرګندونې د کتاب په لومړۍ برخه کې لوستلی شو غولوونکې وعدې او ژمنې او دا ډول نورې  بنسټه

د کتاب دويمه برخه د حکومت مخالفينو او د هغوی يرغلونو او بريدونو ته ځانګړې شوې ده او همدا ډول د اسالمي تنظيمونود مقاومت او د 

 . اسالمي بنسټ پالنې وده او پرمختګ په اړه څرګندونې ال ډٻرې په زړه پورې دي

او له   غبرګې کړي دي  پېښې هم  هم څېړلي دي خو ورسره جوخت يې د اسالمي بنسټپالنې راتلونکې  د د مهال پېښېکاکړصاحب د جها

په نوې بڼې   البته په نړيواله کچه  په افغانستان کې اسالمي خوځښت   مطالب په دغو سرليکونو کې ځای کړي دي لکه :  دې سربېره يې ګڼ

هزاره او قزلباش يادولی شو. ؛د شوروي   ونه، د يو والي هڅې ، يو شمېر مخالفې ډلې د ساري په توګهسره، نا بريالي پاڅونونه او درز

ښکېالک په وړاندې د افغان اولس د ملي مقاومت په اړه   برخې په پنځم څپرکي کې د شوروي  يرغل او د افغان اولس ځواب؛ د کتاب د دې

مخ کې د دې څپرکي يو بل مهم سرليک ؛په پېښور کې افغان جرګه؛ نوميږي.  ۹۶ب په علمي او تاريخي څرګندونې د پام وړ دي . د کتا

کې دٻته د ورته جرګې جوړٻدل ، د تنظيمونو   وزيرستان  کاکړصاحب د دغې جرګې ارزښت ، ستونزې او دبيالبېلو اړخونو غبرګونونه ،په

، په پشين کې د يوې بلې جرګې   د ضياٌالحق د حکومت رولرول ، د کابل د حکومت غبرګون ، د جرګې ښېګڼې او بدګڼې   د مشرانو

جوړٻدل اوپه دې کې ديوشمېرپخوانيو وکيالنواو خانانورول لکه عبدالقدوس خان او عبداالحدکرزی ، د افغانستان د پخواني پاچا 

برخې غوره توکي   ه څرګندونې د دېمحمدظاهرشاه او د هغه د پلويانو د هڅو.... او همدارنګه د يو شمېر نورو مهمو موضوع ګانو په اړ

د هاندو   خبرې شوې دي چې په دې لړ کې د مايٌوستانو او شعله يانو  مخ کې د يو شمېر کيڼ اړخو ډلو په اړه هم ۱۰۶دي .د دې کتاب په 



دعثمان لنډی ، خو د يې کاکړصاحب اړينه بللې ده لکه رحيم محمودي، هادي محمودي او محم  هڅو يادونه کوو چې د مهمو مشرانو يادونه

محمودي سره ښودلې شوې دي ولې يو شمېر ليکوال په   استاد په دغه اثر کې د دوه لومړنيو کسانو تړاو او کورنۍ اړيکې له عبدالرحمن

دغه   لد فلسفې پلوی نه وو. پوهاند صاحب پخپ  ټينګار کوي چې عبدالرحمن محمودي د ملي فکر او اند څښتن وو او کله هم دماْيوييزم  دې

، Sawo ساو  ،Sama او کيڼ اړخو سازمانونو يادونه هم کړې ده چې موږ د ساما  نوو ګروپونو  ګټور کتاب کې د يو شمېر نورو

معرفي شوي   په پاڼو کې د دغه سياسي بهير يو شمېر سياسي لوبغاړي هم  او دٻته ورته نور يادولی شو له دې سربېره د کتاب   Nufaنوفا

پورې   مخ ۱۶۴نه تر  ۱۵۳  مخ کې د ؛کې.جي.بي؛ او د ؛خاد؛ د جاسوسي سازمانونو او په ځانګړي ډول له ۱۰۸د کتاب په دي . همدا ډول 

 . په مخ کې ږدي  لوستونکو ته نوي معلومات  په دې اړه په ټوليزه توګه يادونه

ېل داسې بهيرونه په ګوته شوي چې له بابته يې په په لنډه توګه ويلی شو چې د کتاب په څلور واړو برخو کې د تاريخ پدغه پېرکې بېالب

څپرکي پورې د تاريخي مېتود په رڼا کې د علمي او  ۱۴ډٻرو تيارو ګوټونو رڼا اچولی شوې ده . او د کتاب له شپږم څپرکي نه راواخله تر 

 . شي رابرسېره شوي چې ان د پېښو لوبغاړي به ورته ګوته په خوله  تاريخي څېړنې له مخې داسې سپړنې

نه راواخله تر ښارونو پورې او بيا د دغو پاڅونونو ځپل او دعامو وګړو   له شوروي يرغل نه وروسته د خلکو اولسي پاڅون له کور کلي

وژنه ، د کابل لوی پاڅون د حوت دريمه د هللا اکبر نارې، د بېالبېلو ښوونځيو د زده کوونکو پاڅون ، د حکومت له ولکې نه د وتلو سيمو 

پولو د نيولو هڅې ، د اولسي جهاد پرمختګ ، د ملي دود او   وال پاڅون او جهاد، د پوځ په وړاندې قيامونه ، د مهمو اوسوق الجيشي وسله

ښار د ساتنې لپاره.... ،مجاهدين د کابل د ښار دننه ، په   کلتور ځپل ، پوځي پوستې ، د پولې له پورې غاړو سره قومي اړيکې ، د کابل

غړو ترور، په افغانستان کې ټول وژنه ، روسې ته يوه لنډه کتنه، په افغانستان   کې د افغانستان ستونزه .....، په کابل کې د ګوندي ډګر  نړيوال

او دٻته د ورته   او د هېواد په بېالبېلو شمالي سيمو کې ټول وژنه  کې د ټول وژنې اړوندې ستونزې ، د کابل شاوخوا لوګر، پغمان

  . والو څرګند ثبوت د دې کتاب په پاڼو کې تر سترګو کيږيبدمرغيو او ناخ

د خپلې ليکنې په ؛ګورت؛ کې رانغاړلي   مخ کې د کتاب پايله لولو چې ليکوال په ډٻرې ځيرکتيا سره د پرلپسې پېښو نچوړ ۲۵۳  د کتاب په

 . دي

برک کارمل او نجيب هللا په کړو وړو او د کارمل په کالو پورې پېښو ته يانې د ب ۱۹۹۴نه تر  ۱۹۸۲همدارنګه د کتاب وروستۍ برخه له 

کال د اسالمي تنظيمونو له خوا د پرچمي رژيم نسکورٻدلو  ۱۹۹۲بېرته ځای په ځای کېدو ، د شوروي ځواکونو د وتو، د جينوا تړون او په 

د   تاريخ مينه والو او په تېره د تاريخمخ) زما په اند د کتاب ټول څپرکي د ۲۵۷ته ځانګړې شوې ده . (د ډٻرو معلوماتو لپاره وګورۍ 

وم مخ پورې دا برخه ال ډٻره مهمه ده دا ځکه چې په دغه موده کې  ۳۰۰مخ نه نيولې تر  ۲۵۷څانګې زده کوونکو ته ډٻر مهم دي خو له 

د شورويانو نا   ږي....ال تردا اوسه پورې ؛په سياسي سجده سهوې؛ باندې نه جبيره کي  سياسي تېروتنې هغې کچې ته ورسېدې چې حاالت

نجيب هللا د افغانستان د خلک د موکراتيک   چې لومړی  سياسي کړ کېچ  سمه پاليسي او غلطه استراتيژي ، د کارمل او نجيب اله تر مينځ

 ،  ګوند منشي او ورپسې د دولت مشر شو چې په پايله کې يو شمېر دولتي او ګوندي چارواکي لکه د کارمل ورور محمود بريالی



، جنرل دوستم او نور له احمدشاه مسعود سره يوځای چې له يوې خوايې د نجيب حکومت د   فريدمزدک، د بهرنيو چارو وزير وکيل، کاوياني

بي غړو د هېواد په شمال کې له يو شمېر اسالمي تنظيمونو -جي-نسکورولو لپاره بډې را ووهلې او له بلې خوا شوروي چارواکو او د کې

ډاډه نه   يو بل السناستی وټاکي . دا ځکه چې دوی نور د نجيب په واکمنۍ  ه اړيکې ټينګې کړې چې د کابل حکومت په ځایسره د دې لپار

او نورو ډلو الس ، د کشتمند   SZA ، سزا   Saza سازا  خاديانو او د ساري په ډول  وو. د هېواد په بې ثباتي کې د يو شمېر ستميانو،

 . تنظيمونو سره اړيکې چې د ايران مالتړ ورسره مل وو ، د کتاب د مينځپانګې نور مهم ټکي دي لمسونې او له يو شمېر هغو

له دې سربېره د ضياالحق د حکومت د چارواکو په خپله د ضياٌ په شمول د محمدخان جونيجو ، يعقوب خان او په تېره د جنرل اختر 

مخ نه را واخله تر يو  ۲۶۵په چارو کې السوهنه د دې کتاب له   د افغانستان ای د يو شمېر جنراالنو کړه وړه او-اس-عبدالرحمن او د ای

 . شمېر نورو مخونو پورې ډٻر مهم معلومات راغونډ شوي دي

همدا راز په دغه لړ کې جهادي مشرانو او د بېالبېلو جهادي قومندانانو او ديو شمېر ټولنييزو شخصيتونو يادونه هم ليکوال له ياده نه 

يې هم اخستی دی، دا چې بيا رباني په واک منګولې   و د هر چا آينه يې پالس کې ورکړې ده . د صبغت هللا مجددي د واکمنۍ جاجايستلې ا

ښخې کړې او ګنې په دې اند چې شونې نه ده چې څوک دې افغانستان د ده له ولکې نه وباسي .... په دې اړه د ليکوال څرګندونې د پاملرنې 

 . وړ دي

پاڼو کې کورنۍ جګړه هم له ياده نه ده وتلې له هرات نه نيولې د هېواد تر شمالي سيمو او له کندهار نه راواخله بيا د هېواد تر  د کتاب په

ختيزو سيمو پورې د ټولو جنګونو او ناخوالو انځور کښل شوی دی . ولې له هرات څخه زيات د کابل د جنګونو نه هېرٻدونکې غميزه او بيا 

او د يو شمېر سياسي او نظامي لوبغاړو په ناوړه کړو وړو ټينګار په سر کې احمدشاه مسعود ، جنرل عبدالرشيد   نو ښکېلتياد ټولو تنظيمو

 دوستم، مزاري ، حکمتيار، رباني ، سياف ، خليلي او د سلګونو ټوپکساالرانو او پاټکمارو او ورسره جوخت د کمونستانو د مهال قومندانانو

او په لسګونو نور خاديان د کابل د ښار د ورانولو او لوټولو لوبغاړي ګڼل   ه جنرال عظيمي، جنرال دالور، جنرال باباجانيادونه شوې ده . لک

 . شوي دي

 د کتاب په لمړۍ ضميمه کې د سياسي سازمانونو، ډلو او اتحاديو له معرفي نه وروسته د کتاب په دويمه ضميمه کې د الفبا د تورو له مخې د

بريالي، ابهار الدين بايس ، محمد داود خان ، پير   ياسي لوبغاړو لنډ ژوند ليک لولو لکه حفيظ اله امين ، طاهر بدخشي ، محموديو شمېر س

سيداحمدګيالني ، سيدمحمدګالب زوی ، ګلبدين حکمتيار، ميراکبرخيبر ، سلطان علي کشتمند، سليمان اليق، کريم ميثاق، مولوي محمدنبي ، 

، محسني ، نجيب هللا، غالم محمد نيازی، دستګير پنجشير، برهان الدين رباني، محمدرفيع، اناهيتاراتب زاد، اسداله سروري صبغت هللا مجددي

 .، عبدالرب رسول سياف، نور محمد تره کي، ببرک کارمل ، مولوي خالص او اسلم وطنجار

پاکستان کې افغان   و چې تاريخي مينځپانګه د پام وړ ده لکه پهله دې چې را تېر شو د کتاب په نورو پاڼو کې يو شمېر نور سرليکونه لول

کتاب   مخ کې يادښت او د ليکوال په اړه څرګندونو سره هم ۳۲۷کډوال ، د نور محمد تره کي او ګاسګين تر مينځ تليفوني خبرې اترې او په 



 . پايته رسيږي

مې تر السه کړی دی ؛افغان ، افغانستان؛ نوميږي چې   چې دا اوس اوسد تاريخپوه پوهاندډاکترمحمدحسن کاکړ يو بل علمي تاريخي کتاب 

زيږدي کال سره برابر دی په پېښور کې د ؛وفا؛ ټولنې لخوا  ۱۹۸۸لمريزکال چې له   ليږدي ۱۳۶۷په فارسي ژبه يې ليکلی دی او بيا په 

  . خپور شوی دی
 


