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ما را بر سر کوی تو برد ،عشق شور انگيز 

که ره سوی تو برد ،بر تالش خود چه می نازم              
متعلق به مليت تاريخ ندارند، زيرا تاريخ فقط  " ملت های خوشبختمعروف است که : 

( ح. بيگی)  های بد خبت است."
آنگونه که در فراز و فرود تاريخ ديده شده است، پيش آهنگ اکثريت جنبش های آزادی 

روشنفکران کشور  ه های نزدهم و بيستم را خواهی  ضد استعمار، استثمار و استبداد، سد
و روشنگرانه  منورين کشور مبارزات عادالنه  تاريخ ، نقش ها بدوش داشته اند.  در فرآيند

از اين امر مستثنا نيست.  بنا برآن قبل از آنکه به دسته بندی های  عزيز ما افغانستان نيز،
" سياسی و ترکيب اجتماعی آ�ا بپردارمي، الزم دانسته ميشود تا اندکی هم در مورد واژه نامه 
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اجنام دهيم و بعداکه مهواره روی زبان هاست ، تبصره اختصار گونه ای  رروشنفکر"،
و منشأ پيدايش آن کدام است؟ و چرات که روشنفکر کيست؟ زادگاهسخواهيم دان

روشنفکر مهيشه نقش پيش آهنگ را داشته است، و البته آ�م روشنفکر واقعی که جبز از 
آرمان و مقدسات ايديولوژيک اش که بايد در راستای خدمت به انسان و مقام انسانيت

ديگری را به سر منی پروراند و در گدايی قدرت و صالحيت از حاکمان ظامل وباشد، چيز 
بی برنامه، قرار منيگريد و  فروپاشی را يگانه راه پريوزی وکامگاری اش منی داند، بلکه تغيري و 

وسياسی، فرهنگی دگرگونی بنيادی را که مهه عرصه های زندگی اجتماعی، اقتصادی،
ر دارنده باشد، راه اساسی مهه حتوالت دانسته و در راستای آن به عرفانی يک جامعه را در ب

بايد گفت کهاز مهه اولرتمبارزه عادالنه که دارای گونه های نامهگون است، اقدام می ورزد. 
واژه روشنفکر به آ�ا يی که در حوزه مسايل انديشه، تفکر، تعقل و بينش انسانی، و آن مهه 

امون و وضعيت اجتماعی توده های زمحت کش و توليد کنندهبرداشت هايی که از حميط پ ري
از اين جا ديده ميشود که روشنفکر فقط در حوزه هايی مطرح استدارد، اطالق ميگردد. 

سرو کار دارد." سخن و کالم"،که با
در فرآيند و فراز و فرود انقالب مشروطيت در سرزمني ايران ، فرزندان اشرافيت که از حميط 

" منورين"، و يا " س بعد از ختم تعليم و آموزش بر می گشتند، خويشنت را به نام انگلي
می ناميدند و در راستای اشاعه و گسرتش افکار و انديشه های شان، در منور الفکر" ،

ميان ساير حتصيل کرده های جامعه ايرانی، فعاليت های چشم گريی را به پيش می بردند. 
امحد، که يکی از نويسندگان خنبه کشور ايران است، می گويد که : " آلقرار اظهارات

در پاريس انعقاد يافته بود، با م،1952احتاديه بني املللی کارگران روشنفکر" ، که در سال 
يرفت. : " روشنفکر کسی است کهذ، تعبري زير را برای روشن فکر، پوسعت نظر بيشرتی

فکری باشد، آميخته با ابتکار و ابراز شخصيت، در فعاليت روزانه اش مستلزم نوعی تالش
اين فعاليت فکری بر فعاليت های بدنی روزانه او بچرخد."صورتی که
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"در فرهنگ سياسی شوروی سابق، روشنفکر را اين گونه تعاريف و تفسري می منودند: 
فکریمتشکل از مردمانی که کار های–روشنفکران در حقيقت يک اليه واسط هستند

ميکنند، و اين اليه شامل ، مهندسان، متخصصان، کارمندان عرصه ساينس و تکنولوژی، 
مسور مارتنيهنرمندان، آموزگاران، و ساير افراد از اين قماش هستند." وکالی داد گسرتی،

ليپ ست، در مقاله ، " روشنفکران امريکايی و و ضع موجوده شان"، که در سال 
، س"، ارگان اکادمی هنر ها و علوم امريکا، انعکاس يافته است، در جمله " دال وم1955
هستند، يابکار برنده فرهنگ" ما کسانی را روشنفکر ميدانيم که آفرينندهمی نويسد:چنني

".آن فرهنگويا هم توزيع وتکثريکنندهآن
هنر ها، علومغرض از فرهنگ، در حقيقت يک دنيای راز و استعاره ها است ، که شامل

و مذاهب است. در داخل اين گروه روشنفکران دو دسته  خمتلف السطح هستند. خنست
هسته آفرينندگان فرهنگ، يعنی علما و هنر مندان، فيلسوفان و نويسندگان و تنی چند هم

شامل دسته روزنامه نويسان. و پس از اين هسته ، در از مديران مطبوعات، و برخی هم 
بهراچيزی هستند که دسته اولسد به کسانی که توزيع کنندگان آندرجه دوم نوبت م ري

وجود آورده اند، يعنی جمريان هنر های خمتلف و اکثر آموزگاران و اغلب روزنامه نگاران. 
بر اين دو دسته، دسته سومی نيز هستند که در حاشيه دو گروه اول قرار گرفته و جز دمزي

الزام آور شغلام آن کسانی که فرهنگ را به عنوان جزروشنفکران می مشارميشان، يعنی مت
خويش بکار می برند، که اکثريت شان در واقعيت اعضای مشاغل آزاد هستند، مهچون 

.پزشکان، و وکالی داد گسری و غريه 
روشنفکران نه تنها در کشور های عقب مانده و يا عقب گذاشته شده در پيشا پيش �ضت 

انکشاف يافته نيز پيش آهنگی مبارزاتهای مشروطه طلبی قرار داشته اند، بلکه در ممالک 
حکومات دخلواه شان نيز، طبقاتی و انقالب های متعدد را خباطر انکشاف و استقرار

بدوش داشته اند. اگر چه آ�ا از اقشار و طبقان خمتلف بر می خيزند، اما خود را متعلق به 
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های مشرتکويژگیو،هيچ طبقه ويژه منيدانند و در متام کشور جهان دارای خصلت
ندازا در شرايط خمتلف اقتصادی و اجتماعی دارای اهداف و ديد اپيشرونده می باشند. آ�

" در خدمتواحدهستند، يعنی ساختار جامعه ايديال خود شان. آل امحد، در اثر خويش، 
چهار زادگاه را برای روشنفکران تذکر ميدهد:و خيانت روشنفکران"،

o.زادگاه روشنفکری اشرافيت
o.زادگاه روشنفکری مالکيت ارضی
o.زادگاه روشنفکری روحانيت
oمتام حرفه های خمتلفش، از کار ساده تا پيشه وری و  زادگاه روشنفکر شهر نشينی با

کارمند دولت را احتوا ميکند.
با در نظر داشت مطالب ياد شده وحصول معرفت با تعاريف و تواصيف متعدد ديگر، واژه 

به اين نتيجه مريسيم که ، روشنفکر مانند ساير اقشار  و طبقات جامعه " روشنفکر"،نامه
جامعه است که آ�مه دارو وندار او را تنها افکار، بينش و تنوير  حايز مال و متاعی در

و مؤلفه البدگرايی اش تشکيل ميدهد. بناً �رت خواهد بود که تا اين پديده معقول آفرينش 
با عباره زير تعريف منود:اجتماعی را

" روشنفکران  آن قشری از جامعه هستند که آ�مه متاع زندگی، افکار و انديشه شان را در 
راستای �بود زندگی انسان يعنی تأمني عدالت اجتماعی، به ميان آوردن و ساختار يک 
جامعه ايديال، بکار می برند. روشنفکر در واقعيت امر پيامرب سياسی و اجتماعی کتله 

ان مستضعف و پا برهنه حميط اجتماعی ، فرهنگی،  اقتصادی ، عظيم توده ها و مردم
"د.نای می باشد که در آن با مهگان زيست می منايسياسی و عقيدتی

آنگونه که از سياق تاريخ کشور عزيز مان افغانستان و منطقه آموخته امي، نيمه دوم سده 
يک و�ضت های زده، در واقعيت امر مرحله آغازين جنبش های خود جوش دموکرات ون

مشروطه خواهی در ممالک شرقی زير تسلط استعمار و استثمار، مانند ايران، افغانستان و 
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جهان عرب، بوده که بر بنياد اقوال بسا از شخصيت های سر شناس کشور و تاريخ 
سيد مجال الدين افغانی را به صفت يکی ازشناسان و تاريخ نگاران ميهن عزيز ما، 

ن آن پروسه و فرايند بينش سياسی، قلمداد می کنند. چنانچه مؤرخ متقدمني و پيشگاما
شهري و شناخته شده کشور ما، مري غالم حممد غبار، نقش سيد مجال الدين افغانی را اين 

( سيد مجال الديناين عامل شرقی و فيلسوف اسالمی"چنني برجسته ساخته و می نويسد:
، يک اديب، نويسنده فاضل و دانشمند، يک مرد و شخصيت سياسی، انقالبی و افغانی)

خطيب آتشني نفس و متهور و بی باک بود که توجه مراکز سياسی و علمی اروپا را به خود
معطوف داشت. وی از هر  مستعمره وکشور استبدادی رانده می شد و پشت سالطني

کتابی و قلمی در دست و چپن و دستاری به تنمستبد اسالمی از هيبت اين مردی که تنها
داشت، می لرزيدند. ناصر الدين شاه، پادشاه مستبد ايران بدست يکی از پريوان اين 

ختم انقالب سياسی  نيز بهداکرت تقی ايرانی در اين مورد می نويسد: "شخص کشته شد."
کاشته شد که صدا و نوایوسيله مرزا آقا خان کرمانی و سيد مجال الدين افغانی، و ديگران

آن توسط " تري مريزا رضای کرمانی، که قاتل ناصر الدين شناخته آن برای بار خنست
ميشود، بلند گرديد و  به فرياد های مشروطه طلبی، و جنبش های دموکراتيک و استقالل 

طلبی، منتهی ميگردد. " 
ده و جنبش های مشروطهبا برسی اسناد و مدارک دست داشته در مورد کشور های ياد ش

ب اجتماعیخواهی و حرکت های دموکراتيک، به ويژه در افغانستان، نشان ميدهد که ترکي
مشروطه خواهان دوره اول، در واقعيت يک جنبش خيلی ها مشروطه خواهان ، به ويژه 

خمتلف بوده است، اما نقش بر جسته ورهربی آن را از مهان آغاز جنبش روشنفکران با زاد  
انقالب های مشروطيت در ايران وروحانيت و اشرافيت بدوش داشته است، چنانچه گاه

افغانستان شاهد اين ادعا هستند. اگر هر دو دسته فوق الزکر نه از نظر موقف اجتماعی ونه
هم از ديدگاه ويژگی های طبقاتی حايز چنني سرشت انقالبی هستند که از مجله مؤتلفني
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وانند، اما عواملی که وجود دارند که اين رسالت را جربًا به مطمئن �ضت حمسوب شده بت
آ�ا تفويض می منايند. علت پيش آهنگی روحانيت و اشرافيت در �ضت های مشروطه 

جرايد، ، دسرتسی آ�ا به اخبار،خواهی و جنبش های دموکراتيک، در کشور های متذکره 
عی و نشرات متداول در مهان کشور ها، به مشول دسرتسی به روزنامه، وسايل اطالعات مج

منابع انتشارات و جرايد و جمالت برون مرزی، به زبان های خارجی ، باعث ميشود که 
اعتبار اين گونه افراد و اشخاص در ميان مردم به ويژه مذهبيون، قوی گردد. 

ا در ارتقا و انکشاف جنبشبايد از عوامل ديگری که باعث بيداری زنان ، نقش و سهم آ�
های دموکراتيک و مشروطه خواهی در کشور های  افغانستان و ايران گرديد، ياد آور منود و 
آن عبارت است از : آشنايی زنان ، با فرهنگ و �ذيب و متدن اروپايی، جنبش های 

بعدروشنفکری ملهم از انقالب سوسيال دموکرات روسيه، انقالب بورژوازی دموکراتيک، و 
تدارک برای انقالب سوسيالستی اکتوبر، گشايش روزنامه و جرايد به سطح جهان، به ميان 
آمدن مدارس تعليمی و آموزشی، که با تأسف فراوان زنان افغانستان با وجود اين مهه حرف 

ديواری خانهز آ�ا فاصله داشتند و در چهارها و دست آورد ها در سطح جهانی، هنوز ا
د و به پيشربد امور منزل، خانه و کاشانه ، اشتغال داشتند. ها حمصور بودن

و به ميانم)،1917(انقالب سوسيالستی اکتوبرم)،1918-1914(جنگ اول جهانی
آمدن ممالک سوسيالستی، شکاف ايديولوژيکی ميان آ�ا، رقابت های اقتصادی و سياسی 

ضت های دموکراتيک در کشورميان کشور های ياد شده و دنيای سرمايه داری، ظهور �
های زير استعمار و استثمار، منجمله �ضت های اسالمی عليه قدرت  استعماری بريتانيا، 

، در مصر، تضعيف و از هم پاشی سيستم م1928در سال" اخوان املسلمني"،اجياد حزب
استعماری کهن و استثماری جهان غرب، مهه اين عواملی بودند که در تغيري و خصلت و 

بطور مثال، روشنفکران شيوه مبارزاتی روشنفکران ، اثر قابل مالحظه ای را جبا گذاشت. 
ترکيب اجتماعیانستان، از آغاز حرکت مشروطه خواهی در اوايل سده بيستم، با وجود غاف
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( روحانيون وطن پرست، آموزگاران آتشني مزاج افغانی و هندی، افسران شجاع ،  نامهگون، 
، )کارمندان دولتی، کسبه کاران، غالم بچه های دربار، پسران اشراف و مليت های خمتلف

و تا حدودی هم با ديدانداز ها، افکار و بينش نامهگون، در راستای پيشربد مبارزات ملی و 
مشروطه خواهی يک پارچه و دارای مرام، منظور و مسبول واحد بودند.

خيلی ها اندک نوشته ودسته اولمشروطه خواهاندر مورد" غبار"،مرحوم غالم حممد
آ�ا را مشتمل از بورژوازی ملی بازرگانی و زمينداری ميداند، که اکثريت آ�ا در  مرکز يعنی  

"کابل متمرکز بوده و با توده های عظيم مردم در ارتباط چندانی نبودند. نويسنده :
اين دستهه خواهان دسته اول را بهروشنفکران جنبش مشروطافغانستان در مسري تاريخ"، 

تقسيم می منايد :ها،
oگروه ليربال های دربار
o حزب مجعيت " سر"، ملی
oروشنفکران انفرادی

قرار شواهد سياق تارخيی، حضور غالمان در دربار شاهان ، دارای سابقه خيلی ها طوالنی 
"غالم بچگان دربار"، و يا " است که در تاريخ معاصر کشور عزيز ما افغانستان به نام

ياد شده و مهيشه در خدمت و حراست شخص سلطان، خانواده و ليربال های دربار"،
در دربار امري غالم بچه هايی بوده اند که به امورامور نامهگون دربار اشتغال داشته اند.

عادی اشتغال داشته اند و در مسايل سياسی و اجتماعی بلند بااليی دست چندان نداشته
اند، اما غالم بچگانی بوده اند که با وصف اينکه دارای مقام و منزلت خوبی در دربار شاه 

و اجتماعی بازی منوده اند، که یبوده اند، نقش خيلی ها خوبی را نيز در مسايل سياس
فرزند آدينه حممد خان ، يکی از اين گونه شخصيت های سر "شغنانی"،حممد اعظم خان
شناس می باشد.
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، که در دربار امري حبيب اهللا خان  نقش اساسی داشته اند و شغناندر ميان مري های
ی خواهانه و ملی شان بر عليهمهواره من حيث روشنفکران ليربال و دموکرات در مبارزه آزاد

استعمار و استثمار انگليس در داخل کشور مبارزه بی امان منوده اند، ميتوان از شخصيت 
های زير نام برد:

oشغنانیحممد اصغر خان
oشغنانیمري يار بيک خان
oپسر شاه بيک خانشغنانیعبد االحد خان
oپسر کرم خدا خانشغنانی،غالم صديق خان
oپسر حممد حسن خانشغنانی،حممد عثمان خان
ياد آوری است که در ميان مري های شغنان که من حيث افراد دربار کار منوده اند وقابل

" غالم بچهياد ميشوند شخصيت هايی بوده اند که به نام" غالم بچه ها"،بعضًا به نام
در دربار مشغول و مصروف بوده اند  و کار کرد های شان ترتيب و تنظيمهای حضوری"،

شوره های بی دريغ در امور پاليسی ها و ساختارضور شاه، به مشول مامور  دربار و ح
حاکميت و اجياد روابط معقول سياسی و اجتماعی و دپلوماسی کشور و حکومت با

ن سبب اطالق واژه غالم بچه در مورد. از ايبوده استاطرافيان و کشور های مهسايه
شخصيت هايی که دارای اين گونه مقام و موقف شامخ بوده اند و بيشرت از آن نقش شان

انگليس، آنقدر مأنوس نبوده و کار برد است ملی و مبارزه عليه متجاوزيندر استحکام سي
تر است. مري ها وعباره مشروطه خواهان و مبارزين ليربال دموکرات ها، برای آ�ا سزاوار

نقش بسزايی داشته" غالم بچگان حضوری" ،ليربال دموکرات های شغنان که در شريازه
اند ميتوان از شخصيت های زير ياد کرد:

oشغنانیحممد حسن خان
oپسر حممد حسن خان شغنانیمظفر شاه خان ،
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oامرينائب ساالر در عصرشغنانی،پسر پروانه خانشغنانی،حممد اکرم خان
عبد الرمحان خان

oشغنانیپسر شاه بيک خانشغنانی،عبد االحد خان
قابل ياد آوری است که مري های شغنان ، اسامی حممد حسن خان، آدينه حممد خان، 

شاه بيک خان، زرپادشاه خان، از مجله خوانني و " ُسرته"،صفر حممد خان متخلص به
شخصيت های سر شناس شغنان زمني بوده اند که مهواره در برابر بی عدالتی ها و نا

برابری های حاکمان و ظاملان وقت ، به قيام ها و اغتشاشات معقول و اصالح طلبانه 
قه شغنان حتی دردست يازيده اند. آ�ا دارای صالحيت و اختيار عام در حميط و منط

قطغن نيز بوده اند. مو جوديت آ�ا برای حاکمان وقت يکی از دشواری های اساسی 
به مشار مريفته است، زيرا آ�ا هر حلظه ميتوانستند در بر اندازی ظاملان حميط و منطقه 
قيامی را بر پا منايند. از اين سبب شاه و در باريان آن وقت برای اينکه گويا از شر آ�ا 

شاملرار امان باقی مبانند، آ�ا را به مزکز کشور، کابل انتقال ميدهند و فرزندان شان د
خوبرتين و شايسته ترين دبريستان های  آن زمان می سازند تا باشد آ�ا خباطر فرزندان 
شان ديگر ميل رهسپار شدن دوباره به خانه و کاشانه را در سر نپرورانند و باعث

نش درد سر بی درمان نشوند. شخصيت های ياد شده هر کداماغتشاش ها و يا آفري
شان به مقامات رفيع دولت و دولتمداری رسيدند و فرزندان شان من حيث شخصيت

نغز، به بار آمدند. به گونه مثال های خيلی ها خوب ، حتصيل کرده، حرفوی و مسلکی
د، من حيث يکی که مربوط شهرستان دهشهر ب وشغنانیميتوان از  سرهنگ حممد علی

از افراد و شخصيت های خيلی ها با نفوذ، مؤثر و کار آگاه عرصه نظامی در دوران 
حاکميت های شاهی و دوره حاکميت سردار حممد داؤود عرض وجود منود و دارای

روابط خيلی ها حسنه و نزديک با خانواده شاهی بود، و از مهني  سبب  هم بود که 
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مهچنان از مري زرپادشاهرا به عقد نکاح خويش در آورد.عمه سردار حممد داؤود  خان
خان و مري حممد حسن خان، که باشندگان شهرستان دهشهر بودند، ياد آوری منود. 

حاجیدر ميان اين مقامات، شخصيتی که  از شهرت خيلی ها زياد برخوردار گرديد، 
حاجی شاه بيک شغنانی، فرزند رمحان بيک شغنانی، .استشغنانی،شاه بيک خان

از خانواده مري های شغنان است که در زمان امري عبد الرمحان خان با مجعی از بزرگان
قومی، مري ها و شخصيت های با نفوذ حميط و منطقه، به دربار آورده شد. امري 

های خوب وموصوف را مانند فرزندان ساير شخصيت های يادشده که شامل دبريستان
کشور عربستان فرستاد و در رشته فقه و فلسفه تعليم وعالی آن زمان شدند، وی را به  

که توسط امري عبدالرمحان خان ، آموزش عالی خود را به پايان رساند. بر اساس فرامينی
 حبيب اهللا خان و شاه امان اهللا خان، صادر شده اند، نامربده حبيث سفري دولت ريما

ستان در هندوستان توظيف گرديده و ضمن آن به رتبه کرنيلی نيز ارتقا يافتهشاهی افغان
تقرر حاصل منوده و( تاشکند)،است. مهچنان حبيث جنرال قنسل افانستان در تاشکنت

مأموريت اش با امضای وزير خمتار مجهوری روسيه در شهر تاشکنت، راسکولينکف، در 
ی و ملکی تاشکنت معرفی گرديده است.، به مأموريت عسک رم1922چهارم ماه مارس

از البالی فرامني ديگری که مبنی بر مسؤليت تشريفاتی و پذيرايی نامربده از حاجی
ً بدرقه او بسوی کشورش از طريق مرز برهان الدين خان سفري دولت خبارا در کابل و بعدا
های شغنان و روشان ارقام يافته است، موصوف در مسؤليت مراسم تشريفات وزارت 

امور خارجه نيز کار منوده است.
" شري وه، دريافت نشانقاجار ، شاهنشاه ايران نامربددر يک فرمان سلطان امحد شاه

خورشيدی، قرين افتخار دانسته شده است. حاجی شاه بيک 1340در سالراخورشيد"،
ث سناتور واليت بدخشان در دوره صدارتخان شغنانی، در فرآيند فرجامني کارش حبي

است. برادران حاجی شاه بيک خان شغنانی، به نام حممد هاشم خان، انتصاب گرديده 
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�يد، و عبدالسعيد، های: در شغنان زندگی منوده اند ، و بر حسب عبدالسالم ، عبدا
فرامني شاهان نام برده از پرداخت ماليات و ادای باج و خراج حکومتی معاف و مستثنا

يکی ديگری از شغنانی هاست که درزمان بيکقرار داده شده بودند. گفته ميشود که
دربار راه پيدا منوده در نظام حکومت داری، نقش خيلی ها برازنده ای را در زمانه های 

خمتلف بازی منوده است.
پسر مري رمحان بيک خان شغنانی،در دوران حاکميت امري حاجی شاه بيک خان شغنانی،

امان اهللا خان، الی مقام رياست عمومی استخبارات دربار شاه رسيد. از آن جايی که امري 
حبيب اهللا خان مهواره  با موصوف از در خمالفت و خماصمت برخورد می منود، بعد آنکه به 

ا کوته قفلی ( نظر بند) ، منود و قدرت و حاکميت شاهی رسيد، حاجی شاه بيک خان  ر
معروف است ، " باغ مال وردک"،، را به مشول باغ زيبايش که بهمهه دارو و ندار موصوف

و هممصادره منود، اما به حاجی شاه بيک خان هيچگونه ضرر جانی و جسمانی نرساند
ُکشتار سرهنگنامحاجی شاه بيک پسر ديگری داشت ، بهگاه نفرستاد.مانند ديگران به 

تبه نظامی خيلی بلندی بود و من حيث افسر مناطق خم آب الیکه دارای  رعبد اهللا بيک،
ماندگانش مهني اکنون در شهريل ايفای و طيفه منوده است، که با زمنطقه پامري، به ويژه بروغ

کابل حيات بسر می برند.
شناسی در افغانستانشخصيت ديگری که در عرصه شعر، عرفان، موسيقی معنوی، و بيدل 

که از" قندی آغا"،بهاست، مرحوم حممد عبد احلميد مشهورمعروف و  مشهور
پيدايش اجدادی اش ، به مري های شغنان رسيده و بر می باشد،شغنانشهرستان �شار 

آبا و اجداد استاد گرانقدر، اساس و اقوال برخی از دوستان ، موصوف وابسته به خانواده 
د و حتی اگر مغالطه صورت نگريد، گفته ميشود که در حقيقت نيار می باشجناب قامس

.باشدعموی شانبايدمرحوم قندی آغا،
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" قندی اکنون کمی هم در مورد شخصيت اديب، شاعر، و بيدل شناس معروف مرحوم 
بايد چيزی را جهت حصول آشنايی عالقه مندان، اقارب، و مشتاقان موصوف به  آغا"،

نگارش گرفت: 

  

قندی  "محمدعبدالحمیداسیر

و بیدل عارف فرهیخته"آغا
، معروف معاصر شناس 

 .ومشهور
" قندی آقا"،عبد احلميد اسري معروف به حممد 

دانشمند ، اديب، شاعر، بيدل شناس ، هنر مند و  
هنر پرور خيلی ها بلند مرتبه کشور عزيز ما افغانستان

شغنان  دهکده �شار است. زادگاه اصلی اش 
بدون ترديد نسبش به سلسله  مري های شغنان مريسد.  باشد و  بدخشان افغانستان می

" بيدل و سريی در آئينه شعر کتاب بيدل شناس بزرگ ايران، حسن حسينی، نويسنده  
ودانه و شعر جا ب  بيدل شناس ارمجند و پاس دارچراغ پارسی دریموصوف را لقبيدل"، 

مردی كه از كودكی به عرفان گراييد و اسري  خطابش منوده است.  بيدل و استاد معظم 
سال انيس  65بيدل شناسی كه  .و با اين عشق و معنويت هستی را پدرود گفتبيدل شد
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سال سكان دار عرس بيدل در پذيرايی عارفان و50بيدلی بود وعرفان و انديشه های
يد و در پاياناشراق معنويت. مردی كه زندگی را از كاخ های سلطنتی آغا زعاشقان �نای

سال تبعيد و11نستوهی كهفرزانه ی.خ حمقرانه ی خويش اختيار كرد اسلطنت فقر را در ك
ناكرده ی خويش، حتمل كرد، گناهانشكنجه و يک عمر بيداد و استبداد را به خاطر مهه

كه بی آاليش و ريا زيست و ساليان متمادیعارفی.بی آنکه زبان به شکوه گشوده باشد
را در منزل خويش، بی هيچ چشم داشتی، شايقانه حلقه های درس بيدل و موالنای بلخ

نبودو باالخره شاهزاده ی که در باران زر و سيم زاده شد و در.رهربی كرد و ادامه داد
سخن از عبداحلميد اسري است کهآری.هيچ سيم و زری در بوريا فقر، پدرود حيات گفت

نواب شهر كابل زاده شد. پدرشهجری مشسی در باغ1295قمری، 1335در سال
شغناناسرای خانواده ی مري هایساله بود که در مشار18حاجی مري عبدالقادر

مرگ جنات يافت و در خدمت دربارزانتقال يافت.بدخشان، به دربار امري عبدالرمحن ا
امان اهللا خان بود و در عصر امان اهللا مريشد. در عهد امري حبيب اهللا در خدمت مادر

.دار دربار بودند و با او کابل را ترک گفتندعبدالقادر و فرزند بزرگش وظيفه
در منت سياست  به دنيااشداسري ، بی آنکه خود خواسته بعبداحلميداسير و سياست :

شکنجه عملی ، زندان  و تبعيد را الی ساليان دراز ، و حتی اخري عمر ، رنج سکوت آمد
گونه که خود نوشته است: من از روی واقعيت بايد خاطر نشان سازمآنيد.شرا بدوش ک

متام است که بر باالی اعصاب و دماغ ما فشار های مااليطاق وارد می شودسال50که
خانواده ی آ�ا پدر و برادر اسري كارمند دربار بودند، از اين رو.تضعيف آن می پردازدبهو

-به حوالی قصر علياسال داشت، از باغ نواب شهر کابل6يا5در حالی كه عبداحلميد
مادر امان اهللا خان در آنتعمري امروزی صدارت که مربوط سردار نصراهللا خان بود ولی

اهللا خان در باغ های ارگ با فرزنداننتقال يافت. در روزگار امري امانزندگی داشت، ا
حبيب اهللا کلکانی به قدرت رسيد، پدر و برادر وقيت.سردار ها گشت و گذار می كرد
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از کشور خارج و به هندوستان رفتند. خانواده ی آ�ا از حمدوده عبداحلميد، با امري امان اهللا
ی مادركالن عبداحلميد انتقال يافت. فشار سياسی، خشونت کوچه خانهی ارگ به باغبان

خواستندآ�ا هر روز از طرف افراد حبيب اهللا ادامه داشت و از آ�ا می و تالشی خانه
خاطراتشفاميل و طال های دربار را تسليم منايند. عبداحلميد اسري در نگارشبرادرپدر و

برپا شدن جشنی دريب اهللا را توسط نادر خاناز اين دوره به تلخی ياد منوده و سقوط حب
اما اين بدان معنی نبود که ظهور نادر خان مورد رضايت و.خانواده خود دانسته است

حكومتبايد:خوشنودی عبداحلميد و خانواده ی آ�ا باشد. اسري در اين مورد می نويسد
مملكت در پسو ايناشتديا دولتی روی كار می آمد که منافع انگليس را مدنظر می

ماهرانه ی روی دستپرده يکی از مستعمرات انگليس بايد می بود. بنابر اين نقشه
قدرت برسانند که ساهلا حلقهانگليس ها بود و آن اين بود که کسی يا کسانی را به اوج

دنشان موفق و كامياب بدر آمده باشغالمی انگليس را بگوش داشته و در مكتب سياست
خان و يوسف خان بودند که نادر شاه ازونه اشخاص مهان خاندان سردار آصفو اين گ

حممد حسني مانند شاه ولی خان و هاشم خان و حممدبرجسته ترين اين ها بود و برادران
نادر خان در اول بھ نام امان هللا كدام ديپلومه داشتند.عزيز خان و شاه حممود خان هر

نادر خان کھ در جاده ھای عمومی کابل باالی اسپی سوار واسیر می نویسد: " .حركت نمود
او میو هر کسی که بهمانند مقوایی در سیر و حركت بود با مردم شھر تعارف می کرد 

" به صاحبش مبارکگفت که سلطنت به مشا مبارک باشد، وی در جواب می گفت. 
گرفت. واما بعد به نام خود بيعت،انستدصاحب سلطنت امان اهللا خان را میباشد."

هزاره بود و والیمدعيان ديگر سلطنت سردار حممد امني برادر اندر امان اهللا که مادرش
خوشدل خان لوی ناب کنارعلی امحد خان شاغاسی شوهر مهشريه ی امان اهللا پسر ارشد

د اما مهکاری با نادراسري از هند برگشتندر اين دوره نادر خان بود که پدر و برادر.زده شد
اسري را که از هند برگشته بود، به زندان انداخت و از اين خان را نپذيرفتند. نادر خان برادر

.مشکالت عملی عبداحلميد در کنار فاميلش بی آنکه خواسته باشد آغاز گرديدايام به بعد
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عبداحلميد می نويسد:نادر خان را کشت.رفیق نزدیک و ھم صنفی عبدالحمید، عبدالخالق
" نادر خان در حموطه ی قصر گلخانه می خواست مسابقه �ايی فوتبال بني تيم های

برایمكتب استقالل و جنات را متاشا کند. من در تيم مکتب استقالل بودم. نادر خان
حلظه از عقبديدن بچه ها در مقابل تيم ما قرار گرفت. من در صف اول بودم. در مهني

سوم را هم خالی کرد وخلالق با تفنگچه باالی نادر خان فري کرد. بعد مرمی دوم ومن عبدا
عساکر قومی بچه ها را قطار نشاندند ونادر در مقابل من به زمني افتاد. در مهان حلظه

خان مانع شد و گفت ما قاتل را گرفته امي. بعد از آنخواستند تري باران کنند که شاه حممود
ديگر زندانی شد. عبداحلميد مدت يک و نيم سال در خانهوان بچه هایبه گونه ی فرا

اجازه ی خروج نداشت. بعد از آن با برادرش که او هم زندانی بود، مهراه نظر بند گرديد که
مشسی بود. قرار بود به شهر گنگ1314به چخانسور تبعيد گرديد و اين سالفاميل

تبعيدخان که مسؤول نظامی و ملكی آن مست بود،جخانسور بروند، اما در قندهار، داوود 
گوشت خود را با شکاردر ريگستان،.آ�ا را به ريگستان گرم سري تبديل منود تا بر نگردند

از گياه و سرسبزی و دکان و بازار اثریدند آجنامهيا می کردند. خود از جنگل هيزم می آو ر
برادر و برادر زاده ی عبداحلميد وفات کردند.مادركالن، زن نبود. در اثر امراض و مالريا،

گرشک انتقال يافتند، مهه در حال مريضی و مرگ بودند و به بعد از دو سال که به
در گرشک به خصوص مردم زمني دار در.شدند. تا �بود پيدا کردندشفاخانه گرشک برده

شد. حکام اينحکمران منطقه شورش کردند. قوای دولتی آمد و قيام سرکوباثر ظلم
به زندانرا هم به نام تبعيديان کابل کردند که در نتيجه بار ديگر اسري و خانواده اشواقعه

يافتند. قندی آغا می گويد: درروز رها و به قندهار انتقال23بعد از.و کوته قفلي افتاد
با آن گذرانپول روزانه می دادند که50خورد ها، قندهار برای کالن ها يک افغانی و برای

تبعيدی ديگر چون مري غالم حممد غبار، مري عبدالرشيد بيغم، می کردمي. در قندهار صد ها
نسيمی پغمانی، عبدالصبور غفوری و ديگران بسر می بردند. تا اينکه مري حامد، صبور خان
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خان کنار فت و با آمدن شاه حممود به عنوان صدراعظم جمال نفس کشيدن در کشورهاشم
از آن بهسال تبعيد به کابل برگشت و بعد11پيدا شد و اسري با پدر و برادرانش بعد از

.دنبال سياست و جرم سياسی يی که نکرده بود نگشت
که در دربار زندگی داشت، درس و آموزش را خنست از  عبداحلميددروس و آموزش :

دولت به مکتب امانی شاملبعد مهراه با فرزندان بزرگانکوتی باغچه ی ارگ آغاز کرد،
عصر نادر خان شد و به ا�ام مهدستی در قتل نادر زنداين و تبعيد شد و گرديد. تا اين که

عالقه یحتصيل بازماند. قندي آغا می نويسد: به مضمون علوم دينی، ادبيات و جغرافيااز
یاز کودک.بردیمزياد داشتم. و از استاد قرآن کرمي خويش بنام قارس حممود پنجشريس نام

که استاد جغرافيا ليبس جرمنی، بدون شلند عبداحلميد هويدا بود. تا جايذکاوت و هوش ب
" اين روش دكتور ليبس باعثآغا می نويسد:قندیرا می داد.10سوال به او منره ی

مدير مكتبحسادت هم درسان صنف گرديد. باالخره موضوع را به دكتور "ايون"
ساعت چهارم تعليمی که مضمون جغرافيا را دكتور ليبس درسرسانيدند. يکی از روز ها در

داخل صنف گرديد... نگاهی به سوی شاگردان انداخت... تا اين کهمی داد دكتور ايون
افتاد و با تبسمی که بر لب داشت مرا صدا زد. من در برابر مدير قرار گرفتم.نظرش بر من

اينآقای محيد فالن شهر در کجا واقع شده است. من بدون مكث به مدير گفتم کهگفت
دادم. درشهر، شهر كيست در وادی راين جرمنی و با نوک عصا شهرک مذکور را نشان

خوشی و هيجان به کرتیدكتور ايون از فرط.مورد نفوس و پيداوار آن نيز معلومات دادم
بلند کرد و موفقيت مرا شادباشاله بيش نبودم از زمنيمن چنگ زده مرا که طفل دوازده س

بعد از اين دوره بازمن تعليق منود.گفت و يكدانه قلم مونت بالنک را در جيب کرتی
مکتب رانده شد. اما مهيشه به فکر آموزش بود. در زمانعبداحلميد زندانی و تبعيد و از

الدين عامل بزرگ آجنا درس را آغاز کردو ياس ها، نزد مولوی ضياءتبعيد با حتمل مهه رنج
پای درس مفتی صدرالدين از مهاجران تبعيدی آسيای"قندهار انتقال يافتند.وقتی که در
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به کابل آمد، بعد از پايان دوران تبعيد، وقتی.ميانه نشست و خمتصراملعانی را درس گرفت
مولوی روشندل که درحديث و عقايد را نزداصول شاشی، مشکات شريف، فقه شريف،

موالنا حممد امني قربتزيارت مولوی صاحب سرای زرداد تدريس می منود آموخت. نزد
كافيه اين حاجب، خباری که امام مسجد درخت شنگ بود به شاگردی نشست و

مهه تالش":آغا می نويسدايساغوچی، مشسيه عمر كاتبی و قطبی را درسًا فرا گرفت. قندی
ابواملعانی پی برم که از اين طريق هماگر از اين راه بتوامن به سخن حضرتبرای اين بود که

چاره جويی برآمدم تا اگر روزی برسد و من بتوامنفهم آن امکان پذير نگرديد. باز در صدد
"را مورد حتليل قرار بدهم.شعری از اين عارف بزرگوار

رديد.گشناآدر حميط خانواده با ابيات بيدلعبداحلميد اسري خنستني بار:و بيدلاسير
هفته چند شب جملس بيدل خوانی داشت. شخصيتحاجی عبداخلالق برادر اسري، در

زمني، برادرش صوفی موج، عبدالرحيم خان رحيمی، عبدالعزير لنگرهای چون حاجی
به خانه ی آ�ا می آمدند و اشعار بيدل را می ابراهيم خليلمريزاعبدالسالم اثيم جمددی،

خواندند. عبداحلميد که آن زمان خورد سال بود، در آن جمالس حضور داشت و می 
دوران مکتب شايد در تاثري پذيری از اين جمالس بود، که عالقه ی بيشرتدر":نويسد

الهوری، واقفعبداحلميد به ادبيات بود. خود می نويسد: ديوان مريزا صائب اصفهانی،
منودم ولی اين کتابحممدعلی حزين، هاللی چغتالی، نظری نيشاپوری را از بازار خريداری

دربلند نوشیده و گوشش علت آن بود که خنست از سرچشمةها عطش مرا سرياب نساخت.
آغا می نويسد: با امري حممد اثري روزیقندی".جمالس شبانه با ادبيات بيدل انس گرفته بود

روپيه هديه کردم. معنی اشعار او را منی فهميدم و گاه80به بازار رفتم و کليات بيدل را به
مهان زمان کاکا سيدتاج الدين که در كوچه ی قاضی فيض اهللا، در گاه از بيدل شناس

در مهني زمان با.حجره داشت، مفهوم ابيات مشکل را جويا می شدممسجد ازبک ها
می رود. شب را" خليفه مري امحد "حاجی عبداخلالق، نزد خليفه صاحب فرزه برادرش
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پري باسپری می کنند. برادرش از پري می خواهد به عبداحلميد درس و تلقينی دهد. امامهاجنا
بی ميلی می گويد:

به هر حال فردا بعد از منازمريدی چه کار،" اين بچه درس خود را خبواند، او را به پريی و
دست او را گرفته می گويد: " های فرزند! بيدل صاحبصبح عبداحلميد را صدا می زند و

می گويد: چند روزی می شود که كلياتی را پيدا کرده ام اما ازرا می شناسی، او در جواب
.م او بودکليات بيدل مهدآوارگی مهيشهد رچيز عايد من منی شود...مطالعه ی آن هيچ

ادبی و عرفانی را در باغ نواب کابل، به راه وقتی در پايان ايام تبعيد به کابل آمد جمالس
عرس حضرت ابواملعانی را در باغ نواب برگزار کرد1330و1329انداخت در سال های
مجال، شايق هروی، موالنا سليم راغی، ضيا قاری زاده، صوفی شايقکه دانشمندانی چون:

خليل، خليل اهللا خليلی، مولوی خسته، قاری فوالد، عبدالسالم اثيم ابراهيمعشقری،
حمفل عرس با کالم اهللا جميد.رحيم جان رحيمی و ديگران در آن شركت داشتندجمددی،

درکرد.آغاز می شد، استاد سرآهنگ به عنوان شاگرد اسري، غزليات بيدل را زمزمه می
مشار زيادیعرس بيدل با شکوه خاصی برگزار می شد،سال های دوران حضور شوروی ها، 

معنوی، خويش را تسكني از ادبا و شهريان کابل درآن اشرتاک می کردند و با آن فضای
ً که شهيددر مهان روزگار که پسران مردم را به زور.می دادند به عسکری می بردند و اكثرا

خنستني بار غزلی را خواند که دست بهبرایمی شدند، در يکی از عرس ها، رازق فانی
.دست می گشت

همه جا دکان رنگ است همه رنگ می فروشند
دل من به شيشه سوزد، همه سنگ می فروشد

دل کس به کس نسوزد به محيط ما به حدی
که غزال چوچه اش را به پلنگ می فروشد
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قندیخانهخورشيدی، در باغ رئيس در ناحيه جنگلک ،1372الی1935از سال
در حالی که در1372آخرين عرس را درآغا، مهواره حمل برگزاری عرس های برزرگ بود.

اصلی اش بيجا شده بود در قلعه ی جنار های خريخانهاثر جنگ های کابل از خانه ی
من در مجع مشا خنواهم بود. که مهچنان شد. ولیآيندهداير کرد و آجنا گفت که سال

قندی آغا، در کنار تدوير حمافل ادبی .سنت را هنوز ادامه می دهندفرزندان قندی آغا اين
قلندرانعرفانی، با ادبا، با درويشان و قلندران نيز از بيدل سخن ها داشت يکی از اينو

او بيدل میاسري روزانه مدتی برایکاکا لعل جان از مرغ گريان قلعه ی قاضی بود که
کالم ابواملعانی را بيشرتخواند قندی آغا می گويد: اين قلندر... با وصف آنکه عامی بود

کار های بزرگ قندی آغا ايناز.درک می کرد و در عصر خود سرآمد بيدل شناسان بود
ويژه ی خاصان بودتوجه به بيدل را کهاست که حلقه های درس بيدل را داير منود و فهم و
در هفته دو مراتب يعنی:می نويسدمهگانی ساخت. در مورد حلقه های درس خود

بعد از2درس ابواملعانی صاحب از ساعتدوشنبه ها درس مولوی صاحب و پنجشنبه ها
ساعت دوام4يعنی6شود و با وجودی که تا ساعتظهر در كلبه ی فقريانه من برگزار می
منی کنم. در دوران حکومت اسالمی نيز حلقه ی درسمی کند در خود احساس خستگی

داشت. يکی از شاگردان آن حلقه گفت: يکی از روز ها که درهای بيدل و مثنوی ادامه
ادامه داشت، ما در حلقه ی درس بيدل در منزل قندی آغا بودمي که يكی کابل راکت پرانی

شد و گفت: مسجد پل خشتی را به راكت زدند. راكت های حكمتيارداخلاز شاگردان
پل خشتی را ختريب کرد. قندی آغا با حريت نگاهی به ديگران انداخت و اينگنبد مسجد

:رباعی حضرت ابواملعانی را زمزمه کرد
ابر کنیسماوات پر ازای آنکه

و گبر کنیمؤمنروزی به دهان
ای ساقیخانه اتکردند خراب
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ای خانه خراب تا بکی صبر کنی
اسري در خانواده ای به دنيا آمده بود که باوجود پيوند بهعبداحلميد:اسير و عرفان

سخت معنوی و عرفانی بودند. پدرش مري عبدالقادربدخشان،شغنانشاهان و مري های
س ؤد آخند صاحب زيارت شاه طاموالنا جالل الدين بلخی و مريکه از اخالص مندان

داشت که لفظ مري را از آغاز نام خود دور می کرد و می گفت: فردا معاملهآنقدر تقوا،بود
نسب""غرهکرد تاد وربايدحسب است از اين رو اسم نسبی را از نام اعضای خانوادهبا

اوالد هایاسري خود را از اوالده ی حضرت عباس و فرزند يكی ازخانواده ی.نشوند
دانستند. دو برادرشايشان، حضرت قثم که به خبارا آمد و در بدخشان مسکون شد می

ديگرش عبداحلكيم مريد حضرتعبداخلالق و عبدالنبی مريد خليفه صاحب فرزه، و برادر
عبداحلميد.بود که اسري بيدل گرديدصاحب نوراملشايخ بود و فرزند چهارمی عبداحلميد

گرفت که به او خوانش بيدل را(مري امحد)فرزهخنستني درس عرفان را از خليفه صاحب
وقتی نادرفرزه زياد ارادت داشت. در خاطراتش می نويسد:تلقني منود. قندی آغا به خليفه

حق اين جوانخليفه صاحب به خانه ی ما آمد. برادرم گفت: درخان کشته شد روزی
نادر خان را کشته است، اين هم کشته خواهد شد. پري گفت تا من باشم  دعا کنيد، رفيقش

کشته منی تواند. برادرم گفت: زندانی خواهد شد دعا کنيد. پري گفت اگرکسی او را
كشتههم شود زياد مشکل خنواهد ديد. بعد از اين که فراوان جوانان به آن مناسبتزندانی

خودش نظربند وسري هم زندانی گرديد، ولی بعد او را برای يک و نيم سال درخانهشدند، ا
زندانی ساختند که اسري اين را از کرامات خليفه صاحب فرزه می دانست.

يابد. باج سلطان کهدر ايام تبعيد در ريگستان با دو شخصيت عرفانی معرفت میاسري
قندهار در خدمت عظيم جانبود. درجمذوب بود و گل جان خان که يک عارف مشرتع

داوود را می کرد که در زيارت مولویآغای جمذوب می رسد. وقتی به کابل آمد خدمت بابه
بابه مري فقري مريد:گونه از مردانی چونصاحب سرای زرداد اقامت داشت. و مهني
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آيينهپغمانی، سيدغريب آغا، نورجان ملنگ، غفور حضرت بابه خان حممد، ملنگ خان
مهني گونه با سيدجان آغای جبل السراج و پريوز ملنگ)14(ساز نيز كسب فيض منود.
.داشتگلدره يی مهيشه نشست ها

در وقت فوت پدرش، کاکا لعل جان دوست پدرش به تعزيه آمد و با اسري دوست گرديد 
شخص آن قدر موشكاف بود که من به عمر خود چنني شخصیاين":اسري می نويسد

نديده بودم در علمای عصر مرحوم موالنا سليم راغی و در مردمموشكاف و باريک بني
"لعل جان طرف قبول من بود و بس... دعای او را گرفتم.عامی مهني کاکا
واثق ختلص می كرد. مدير1335در آغاز شايد تا ساهلایعبداحلميد:اسير و شاعری

از عبداحلميد خواسته است تا غزل معروف كليمبه نام واثق1330جمله ی عرفان در سال
:زير استقبال منايدرا با مطلع

من استدلگشایباغمنم که تنگدلی
نمای من استجهانجامبه دستم آبله

اما اسري اشعارشاسري شعر را به سبک حضرت بيدل و با زيبايی و تعالی ويژه می سرود.
منظور از التذاذ روحی" اگر:شعر چنني نظر داشترا مجع آوری نکرد و در رابطه با

اخالص می زنيم نبايد در برابرخواندن اشعار بيدل كفايت می کند و ما که دم ازاست،
خممسات حكم تفسري و توجيه را دارد، مؤدبانه به آن شعر ابواملعانی اظهار شاعری كنيم. اما

مبادرت وزيده ام."

اسري، خنستني كار دولتی را در زمان تبعيد آغاز کرد. و آن زمانی استاد:وظايف رسمي
در ساختمان پل ارغنداب مهندسني سويسي کار می کردند و به ترمجان جرمنیبود که
ميوه، داشتند که ناگزير اسري را استخدام کردند. بعد از آن در ادارات شركت هایضرورت
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های جتارت کارل در شرکت محل و نقل، اتاقويسا، ترانزيت، در قندهار کار کرد. در کاب
.و مسلخ هرات بودمنود و آخرين وظيفه اش مدير عمومی حتريرات شركت مالداری

سال در50زيارت بيت اهللا شريف مشرف شد. اسريبه:سفر برای زيارت نه جهانگردی
به اين آرزو رسيد. و بعد از زيارت1367ابواملعانی بود. در سالاشتياق زيارت آرامگاه

چراغبابا قطب الدين خبتيار کاكی، نظام الدين اوليا، خواجه نصريالدين حممودچون:بزرگانی
شيخ عبداحلق بهدهلی، باقی باهللا، امري خسرو بلخی، شاه عبدالعزيز، شاه ولی اهللا دهلوی،

جنيدبه زيارت شيخپشاوربه پاكستان سفر منود. در1360در سال.کابل برگشت
در الهور داتا گنجعبدالغفور بابا رسيد.پشاوری، شيخ عمر جغاره يی، عبدالرمحن بابا، ميا

زيارت بابا فريد شکر گنج رسيد. می گويند وقتی اسريخبش را زيارت کرد و در پاک پنت به
تی دست می دهد کهقواالن گرم مساع بودند. در آن زمان استاد را حالبه آجنا مواصلت کرد

وجد می کند و دست می افشاند.بی اختيار

کرم و لطف دوستانکم ما ،
خامه فرسايان، منورين، خويشاوندان، اقارب، دلبستگان از مهه دوستان، تمنای خضوعانه :

، وابستگان، تاريخ دانان، تاريخ خوانان و تارخی شناسان درون مرزی و برون مرزی  وابسته 
و دلبسته به حميط زيبا و لی عقب نگهداشته شده شغنان زمني، خواهشمندم تا در راستای 

رد مري ها و غالم بچگان شغنان وابستهغنامندی هر چه بيشرت نگارش هذا، به ويژه در م و
به دربار ها، نقش روشنفکرانه و ميهنی شان را بازی منوده و بر ما منت گذارند. آنگونه که 

,I tried my best “به زبان گفته ای زيبايی است که ميگويند: and you will do 
the rest”

:آثار و  ادبيات استفاده شده
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از جنبش مشروطه تا دولت مشروطه در افغانستان، دوکتور اجرالدين حشمت، کانادا -1
م.2007

حممد صديق فرهنگ، انستان در پنج قرن اخري،افغ-2
افغانستان در مسري تاريخ، مرحوم غالم حممد " غبار"، -3
تاريخ قطغن، سرخ افسر -4
مري ها و شاهان شغنان، مقاله ای از نگارنده -5
و پژوهش های آريانا.دانش نامه آريانا، مرکز مطالعات -6
عارف فرهيخته و بيدل شناس معاصر، دکتور مشس احلق آريانفر -7
مقيم کاناداملات انفرادی با دوستان و اقارب مري ها و شاهان شغناناگفتمان و مک-7
سايت های انرتنيتی نامهگون.-8
هجری مشسی.1302-1300، شورش های سال های خانامري عبدالرمحان-9

ياد داشت های حکومت روسيه تزاری در مورد کار کرد های امري عبدالرمحان ، در -10
، به زبان روسی.خبارا و ترکستان روسی. ( تاشکنت کنونی)
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