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):4426، شماره مسلسل1946می 15ش.، مطابق 1325ثور 25، چھار شنبھ 17)، سال231شماره(

ص اول: واالحضرت سپھ ساالر غازی صدراعظم برای نخستین بار کنفرانس مطبوعاتی را بحضور پذیرفتھ و در زمینھ 
ھای سیاست داخلی و خارجی مملکت و اصالحاتی کھ واالحضرت شان در امور افغانستان در نظر دارند، توضیحات دادند. 

در وسط صفحھ عکس بزرگی از واالحضرت غازی چاپ شده کھ در زیر آن یک عکس شان با کارمندان مطبوعاتی بھ 
چاپ رسیده است. 

: اعالن از ریاست دیپوی تعاونی4ص

قابل توجھ اھالی کابل و شش کروھی



یھء ذیل کھ در سر از امروز موسسھ تعاونی بھ توزیع رخت بھ کوپون داران آغاز می یابد. اینک از سھ ناح.1
دکانھای متعلقھء آن تکمیل شده، اعالن می گردد: 

ناحیھء اول بدکان نمبر اول دیپو واقع بازار شھر نو..1
بازار ده افغانان متصل مسجد میرا(میرھا).22ناحیھء .2
بازار ده افغانان سرای روغن فروشھا.33ناحیھء .3

) نفر تکھ داده می شود. در روز 200ثور بھ استثنای روز جمعھ، ھر روزه در ھر دکان بھ(31ثور الی 25ز تاریخ ا
201ثور از نمبر 26، و بھ روز دوم 200ثور کوپونداران ھر ناحیھء بدکان متعلقھء خود از نمبر اول الی 25اول 
30و بروز 800الی 601ثور از نمبر 29بھ روز و 600الی 401ثور از نمبر 28، و بھ روز سوم 400الی 

ثور باقیماندهء نفری ناحیھء مذکور بھ دکانھای متعلقھء خود مراجعھ کرده و سھمیھء ھای خود را اخذ نمایند. 

تبصره: از دیگر ناحیھ ھا و شش کروھی کھ دکانھای شان در شرف تکمیل است، متعاقبأ اعالن می شود. 

بمقابل ھر کوپون دوازده متر تکھ یک بره داده می شود، کھ چھار متر آن از صحن پلخمری و دو متر آن از صحن .2
رنگھ ھندی و امریکائی بھ پسند خود شان سفید یا ململ ھندی و یا امریکائی و باقی شش متر تکھ آن از تکھ ھای 

کھ بدکان موجود است، خواھد بود. 

اما از تکھ ھای برکالن و دو بره کھ در اعالن واضح شده یک متر آن بر یکنیم تکھ ھای یک بره برخورد محسوب 
می شود. 

در اخیر اعالن قیمت تکھ ھای وطنی وھندی و امریکائی آمده است.

).4437، نمبر مسلسل:(1325ثور 26) پنجشنبھ، 232، شماره(17سال 

اعانھ برای پوھنتونتقدیم در ستون اول، صفحھ اول: 

کابل: طوریکھ اطالع گرفتھ ایم،شاغلی محمد شاه خان کاکا خیل ساکن گردی مردان ضلع پشاور، کھ از افغانھای حساس می 
کلدار برای پوھنتون( یونیورستھء)کابل اعانھ داده، و قرار معلوم این اعانھ از طرف ریاست پوھنتون با 500باشند، مبلغ 

ست. تشکر پذیرفتھ شده ا

در پھلوی آن » یونیورستھ«شروع شده بود. برای توضیح آن نیاز بوده تا با» پوھنتون بازی«نوت: خبر نشان میدھد کھ 
گذاشتھ شده بود. 

در وسط ھمین صفحھ دو عکس بھ چاپ رسیده: شاغلی عبد الغنی خان قوماندان فرقھء اول قوای مرکز، کھ بھ قوماندانی 
ر حاصل نموده است. شاغلی غالم رسول خان وکیل ریاست اردوی حربیھء کھ بھ قوامدانی قوای مرکز( عوض داوود) تقر

فرقھ اول قوای مرکز تقرر یافتھ است. 

نوت: خبر نشان میدھد کھ اختالفات خانوادگی میان واالحضرتان باالگرفتھ بوده، کھ در نھایت بھ سقوط تمام شان انجامید. 
) 231دار محمد داوود قوماندان قوای مرکز مقرر شده است. در شماره قبلی(خبر فوق حاکیست کھ شخصی بھ عوض سر
این خبر نشر شده بود. بھ خیر زیر توجھ کنید:

لمرعالی از حضور مبارک ھمایونیااعطای نشان 



قرار اطالعی کھ رسیده، چون واالحضرت سردار محمد نعیم خان عالوه بر ایفای خدمات شایستھ کھ در وزارت کابل:
معارف بحیث وزیر معارف نموده اند، مدتی عھده معاونت صدارت عظمی را نیز داشتند. لذا،ازحضور مبارک ھمایونی 

نشان المر عالی سر افراز شدند. 

صدر اعظم، سردارمحمد داوود و سردار محمد نعیم برادر زاده ھایش از عھده ھای اشرفتبصره: با رفتن واالحضرت 
ایجاب میکرد، از طرف ( تنھا در مورد سردار محمد نعیم)با امدن حکومت نوشان نیز کنار رفتند. این امر اگر یک طرف

داشت.مانند اختالف میان سردارولی کھ میان برادران، نسل دوم شان جریانھندهء اختالف عمیق خانوادگی بود،دیگر نشان د
و سردار داوود و غیره. عاقبت این اختالفات گلیم ھمھ ء شان را جمع کرد. 

).4428ع، شماره مسلسل:(1946می سال 18ش، مطابق 1325ثور 28) شنبھ 233، شماره(17سال

د، و برنج بصورت ریزش و حوالھ مجلس عالی وزرا تصویب نمود کھ بعد از این خریداری روغن زرد، گندم، روغن کنج
. منع قرار داده شود، و این تصویب از حضور شاھانھ ھم منظور شد

حسب تصویب مجلس عالی وزرا و منظوری حضور شاھانھ، محض رفاه اھالی و رفع کابل: طوریکھ اطالع گرفتھ ایم، 
مشکالت ایشان، خریداری روغن زرد، روغن کنجد، و برنج بصورت ریزش و حوالھ ذریعھء حکام و مامورین رسمی 

وایر و موسسات منسوخ گردیده، عجالتأ تا موعید چھار ماه شرکت ارزاق یک اندازه روغن زرد را کھ عالوه از کارآمد د
دولتی موجود دارد، بقرار تقسیم روزمره بھ نرخ صد افغانی فی سیر در دسترس اھالی کابل می کذارد. اما اھالی باید تھیھ 
روغن خود را خود شان بصورت آزاد از ھرکجا کھ خواستھ باشند، در نظر بگیرند. زیرا، بعد زا چھارماه شرکت ارزاق 

ی نخواھد داشت. قرار معلوم، روغن زرد و کنجد و برنج کھ کار آمد دوایر و موسسات  قطعأ روغن برای فروش بھ اھال
دولتی است نیز در آینده توسط ھیئت ھای مختلط بصورت خوش خرید و بدون مداخلھء حکام و مامورین دولتی از مراجعش 

اکھء پولیس و ژاندارم نیز بصورت خوش رفاه اھالی فیصلھ شده کھ گندم کار آمد خورتھیھ خواھد گردید. ھمچنین برای مزید 
خرید تھیھ شود و از حوالھء و ریزش این قسمت صرف نظربعمل آید. 

اصالح نشر شده: » یاد داشت« و در ذیل خیر فوق این

الغای خریداری روغن، گندم و برنج بصورت حوالھ

یکی از چیزھائیکھ باقیمانده ایجابات جنگ بوده و می بایست در اثر جریان اقتصادیات صلح از بین میرفت، ھمین خریداری 
البتھ در آن اوقاتیکھ جنگ شدت داشتھ و آوازھای متخالف باالی روحیھء مردم خالی از ھای حکومت بصورت حوالھ است. 

ر ضرورتی در بین نیست روغن، برنج و گندم بصورت حوالھ خریداری شده و تأثیر نبود، منطقی داشت. اما بعد از این دیگ
در آزادی تأثیری « جمع شود. اقتصادیون کالسیک راست می گفتند کھ دریره جھت جلوگیری از قحط واحتکاربرای تھیھ ذخ



ق این گفتھ است. چھ وقتی بلی، نھ تنھا اقتصاد، روحیات ھم مصد». ھست کھ نمی توان آن را از حمایھ و مداخلھ بدست آورد
متاعی زیر کنترول گرفتھ شده خرید و فروش آن نظارت کرده می شود، دارندهء متاع و محتاج ھردو خود را زیر تضییق 
حس کرده خواھش می کنند از آن تأثیر فرار کنند و بھ اعمالی متوسل شوند کھ مغایر آن نظارت و کنترول باشد. از ھمین 

یکی باشد، دو نوع میگردد، قیمت کنترولی و قیمت غیر کنترولی کھ آن را بازار سیاه یا اینکھ جاست کھ قیمت ھا بجای
قیمت ناجایز می گویند. برای رفع این گونھ معاذیر باید بازار کامأل آزاد گذاشتھ شده، امتعھ یر ھیچگونھ نظارتی نباشند، تا 

نظام اجتماعی کھ کالسیک ھا پیش بینی می کنند بوجود آید، و قیمت ھا تحت تأثیرات مثبتھء عرضھ و تقاضا تثبیت و ھمان 
خوب شد کھ ایجابات جنگ رفع و مجلس عالی وزرا باین مرحلھ رسید کھ دیگر خریداری جبری رفاه عامھ را تأمین نماید. 

اد بگذارد. روغن و گندم را از مملکت رفع و خرید و فروش این دو متاع مھم را کھ محتاج الیھ اولیھ مردم است، آز

یقین دارم در زیر تأثیر آزادی تجارت و داد و گرفت این دو ماده( روغن، آرد) قیمت ھا روز بروز پائین خواھد آمد، و 
أثیری ھست کھ ھیچکس نمی تواند از آن انکار کند. اوضاع پیوستھ بر لھ مردم مبدل خواھد شد. زیرا، در آزادی تجارت ت

ی کھ اکنون وجود ندارد؛ باید روغن، گندم و تمام چیزھائیکھ در داخل مملکت تولید می بجز در موارد بحرانی و استثنائ
شود، بطور آزادانھ خرید و فروش شود، تا ھرکس ھرچھ دارد، بھ بازار کشیده در تحت تأثیرات عرضھ و تقاضا و بکار 

در این صورت مردم، طبقھء مستھلک افتادن حس رقابت و نوامیس حقیقیھء میکانیزم قیمت آن را بفروشد. طبیعی است کھ
باالخره ھمان کسانیکھ ما ھمیشھ از حقوق و مفاد آن مدافعھ کرده نصب العین ھمھء ما رفاه و آرامی مردم آنھاست، مستفید 

می شوند. 

و بطور عموم مرام و غایھء اصلی «... این در حالیست کھ واالحضرت غازی در قسمتی از خط مشی شان چنین گفتھ بودند:
اساسی ما عبارت از تأمین رفاه و سعادت ملت است. و برای حصول این مقصد از ھیچگونھ سعی و کوشش دریغ نخواھیم 
نمود. اما چون اوضاع فعلی نظریھء تأثیر جنگ بین المللی گذشتھ و پارهء پیش آمد ھای دیگر، از قبیل خرابی اوضاع بازار

و قلت باران و غیره ... توجھ اولین را در قسمت مسایل اقتصادی و ارتزاقی ایجاب میکند ...البتھ این کار آسانی نیست. 
زیرا، قسمت کلی خرابی ھای موجوده از اثرات جنگ جھانی و اوضاع طبیعی و جوی رو نما شده است کھ چارهء آن در 

». دست ما نمی باشد

ازی فھمیده می شود کھ بر عالوهء بحران ناشی از اعواقب جنگ، مردم بھ مصیبت خشک از فحوای سخنان واالحضرت غ
سالی نیز دچار بوده اند. در چنین حال دھقانان و مالداران قبل بر آن مجبور بوده اند کھ یک حصھ دست رنج شان را با بھای 

عمل مامورین) کابل شود. نازلتر (خوش خرید و جبری) بدولت بدھند کھ خوراکھء ژاندارم و اھالی( در 

****

است، کھ نشان میدھد، حکومت تصمیم خوبی گرفتھ بوده و » اعالنات ریاست دیپوی تعاونی«ھمین شمارهء اصالح پر از 
مامورین دولت( و حتی اھالی) راا تحت پوشش آن قرار داده بوده است. 

ھ قاره ھند بوده، و دولت مکار انگلیس مشغول چون آن روز ھا مصادف بھ ختم جنگ جھانی و آغاز پروسھء تجزیھء شب
توطئھء بوده کھ ھند بزرگ را تجزیھ و از آن دو کشور ھندو پاکستان ایجاد نماید. در زیر ھمان خبر تصمیم مجلس عالی 

وزرا این خبر درج شده: 

شوه: پتک الرنس وائی چھ سره د دیرکوشش و کانگرس او مسلم لیگ پھ منح کشی پوره موافقھ حاصلھ نھ

نوی دیلی: ورمھ شپھ پتک الرنس وینا وکره او پدغھ وینا کشی ئی وویل چھ د انگلستان د کابینی وفد د سملی پھ کنفرانس 
کشی کوشش وکره چھ دھند د دوه لویو حزبونو کانگرس او مسلم لیگ پھ منح کشی موافقھ وشی، خو سره ددی چھ دواره 

موافقھ و نھ شوه ... حزبونھ د یوبل نظر ئی تھ نژدی شول، کلی 



در زیر ھمین خبر عکس پتک الرنس وزیر ھند چاپ شده است. در سمت چپ ھمین صفحھ تبصره ای روی کنفرانس سملھ، 
بقلم آقای شعاع نشر شده کھ بطور سریال در چند شماره تداوم داشتھ است. حتمأ این سریال بازگو کنندهء نظر رسمی آن وقت 

افغانستان بوده است. 

).4429ع، شماره مسلسل:(1946می 16ش، مطابق 1325ثور 29)، یک شنبھ 234، شماره(17سال

---- (ھنوز ثور بھ غویی بدل نھ شده بود)---- 

اعانھ بھ انجمن نسوانصفحھء اول، خبر اول: 

نسوان مملکت واالحضرت قمر البنات خانم واالحضرت سپھ ساالر غازی صدر اعظم، نظر بھ عالقھ ایکھ بھ پیشرفت کابل:
دارند، مبلغ ده ھزار افغانی را بھ موسسھء خیریھء و تعاونی نسوان اعانھ داد، و بر عالوه دیگر کمک ھای مادی و معنوی 

خویش را نیز بھ موسسھء موصوف وعده فرمودند. 

ھ نمایم: نزاکت را در رابطھ بھ فامیل مرحوم شاه محمود خان ارایدو-ه: در اینجا بی مورد نیست کھ یکخاطر

کھ حکومت خلقی گویا بھ منظور نشان دادن خیانت ھای خاندان سلطنتی، نمایشی از دار » غویی« بعد از کودتای .1
در و ندار آنھا در کایل دایر کرد. وسایل شامل لوازم خیلی معمولی و حتی پائین تر از سویھء خاندان شاھی بودند.

میان آنھا قطعأ اشیای تجملی و قیمت بھا موجود نبود. این نشان میدھد کھ یا این خاندان زندگی تجملی نداشتھ و یا 
ھمانند بلشویکھا در انقالب بخارا، دزدیده بودند؟!» خلقیان«، آنھا رااینکھ اگر اشیای تجملی موجود بودند

درک بل برق باقی دار بودند. مثأل نوشتھ شده بود کھ شھزاده بعضأ در نشراتی شایع شد کھ گویا خاندان شاھی از م.2
احمد شاه چھ مبلغ، شھزاده نادر چھ مقدار پول و غیره، کھ ھیچکدام شان باالی ده ھزار افغانی نبود. در حالیکھ در 

را زور میلیارد افغانی از مدرک بل برق 1.9دو شب قبل رسانھ ھای بین المللی خبر دادند کھ حدود -ھمین یکی 
یا 26در نظر دارد آن را بھ ضرر شرکت معاملھ کند.(» شرکت برق«گویان و تفنگ ساالران نھ پرداختھ اند، و 

).93سنبلھ 27

یک نظریھء شخصی در مورد خاندان آل یحی:

حکومت ءتبعید شده و در دیره دون با جیرهعبد الرحمن بھ ھندن این خاندان در زمان امارت امیردر تاریخ آمده کھ پدرا
ه و بزبان انگلیسی مسلط شدند. گرچھ فرصت پسران شان تحصیالت عالی کرد. با استفاده از اینانگلیس زیست میکردند

محتاج تحقیق است کھ تحصیالت ھرکدام شان در چھ سطحی بوده است. ولی یک چیز محرز است کھ امورات دولت داری و 
سیاست را در مکتب انگلیس یاد گرفتند، و چھ بسا کھ شامل سروویس ھای استخباراتی نیز شده باشند. 

بھ فرزندانش وصیت کرده بود کھ روی اینھا حساب نکنند. ولی گفتھ » دنیا و دین« رسالھ با وجودیکھ امیر عبد الرحمن در 
خواھران نادر دل می بندد. بنا براین، و شاید با دالئل دیگر درون خاندانی بھ یرحبیب هللا بطوری بھ یکی ازمی شود کھ ام

گردند کھ مقامات مھمی را اشغال می کنند: می ھ تنھا براین برادران و پدران شان اجازه می دھد کھ بھ افغانستان بر گردند. ن
پدران شان مصاحبان امیر می شوند، و پسران نیز مقام ھای بلند عسکری می گیرند. در این ماجرا اگرچھ امیر حبیب هللا بھ 

ردد. در خاندانش میگپسرش و قدرت سیاسی باعث سقوط سلطنتدر آتیھ امیال جنسی اش میرسد، اما با دست خویش 

بعد از آنکھ نادر شاه بقدرت رسید، دیدیم کھ یکی از معتمدین کالن استخبارات، شاه جی، تا اخر در پھلوی شان بوده و بھ 
مقامات بلندی میرسد. گرچھ نادرشاه کالن ترین برادر نبوده، اما روی عوامل سیاسی و خاندانی ھمھ برادران اورا منحیث 

این بدان معنی نبود کھ برادران دیگر از حقوق شان صرف نظر نموده باشند. برادران بھ کالن شان قبول کرده بودند. ولی 
دن نادر، ھاشم عقیده دارم کھ اگر در روز کشتھ ش». ده کھ پالر ده ھم پھ وار دهژرن«این اصل پشتو سخت پای بند بودند کھ 

. وقتی ھم کھ در برابر عمل انجام شده قرار ظاھر بھ سلطنت نمیرسید، و او خودش قدرت را میگرفتدر کابل بود، قطعأ 



در این زمینھ از » سلطنت- صدارت« گرفت، بازھم در عمل قدرت بدست خودش بود و ظاھر فقط اسمأ پادشاه بود. اصطالح
اما، شاه تا اینکھ شاه محمود چا نشینش می شود. ادامھ می یابد. 1325سوی بعضی ھا بکار برده شده است، کھ تا سال 

عواملی، من جملھ خطر از دست دادن قدرت سیاسی، ظاھر شاه را پیش کشیده و در قدم اول خودش بھ او کھ بنا برمحمود
حتی در یکی از شماره ھای مجلھء کابل آمده کھ بیعت می کند. بنابراین، شاه محمود یک نوع منتی بر ظاھر شاه داشتھ.

سفیر بوده بھ کابل کھ برای این کار او برادرش شاه ولی خان را زمانی ھاشم خان برای تداوی می خواھد بھ خارج برود. 
می خواھد و سر پرست صدرات تعیین می کند، و بعد بھ خارج سفر می کند. 

، ظاھر شاه نیز فرصت می یابد تا بھ تمرین می گیرداگر دولت از یک طرف دموکراسی را با امدن شاه محمو در صدارت،
سلطنت کردن را تمرین کند. در عین حال دیدیم کھ برادر زاده ھای ھاشم خان: داوود و نعیم نیز روی عوامل رقابت ھای 

، یا سبکدوش شدند و یا ھم خود شان وظیفھ را ترک کردند. بعد از ختم دورهء شاه محمود، بر اودر زادگیدرون خاندانی، 
نوبت بھ داوود و نعیم رسید کھ بھای خدمات پدر شان را خواستار بودند. اگر ھاشم و شاه »ژرنده«فرمولاساس ھمان 

را می » خود مرغ«محمود بھ ھمان پست صدارت اکتفا کردند، داوود خان قطعأ بھ صدارت تام االختیار راضی نبوده و 
بساط سلطنت ظاھر شاه را سرنگون و مصلحت، با مصلحت یا بدون 1352. چنانکھ در سال ، نھ تخم مرغ راخواست

» مارشال«نرسید، ھمان اشریاست جمھوری را بنام خودش محک زد. در این میان یگانھ شخصی کھ بھ مقصد نھائی
در شرایط شده بود،» مارشال«، کھ بھ یمن آن بیچاره بود کھ بھ امید بھ قدرت رسیدن سردارولی، کابل تصرف کرده اش را

در خارج دنیا را پدرود گفت. سختی ترک و 

ملکیت ھائی را در چار بھترین کھ با ھمان کاالی تن شان آمده بودند،قابل ذکر است کھ برادران بعد از غصب قدرت،
–چوک ارغنده، شاه محمود -( و شاید عزیز پدر داوود و نعیم)کاریزمیر، ھاشم-اطراف کابل تصرف کردند: نادر

می گوئیم، ھمان ملکیت پدری(؟) ھاشم» باغ داوود«ریشخور، و شاه ولی چھار آسیاب را تصاحب کردند. حال کھ در کابل 
، کھ قرار رمایھ نقدی نیز میراث مانده بودهھاشم خان مبالغ ھنگفتی ساین، قرار افواه ازخان و عزیز خان باید باشند. غیراز

) میلیون(یا میلیارد؟!) بوده است، و بعد از فوت ھاشم خان مشھور بھ اختھ، بھ 90ید (گفتھء معمرین و کالن ھا، مقدار آن با
مرحوم مولوی محمد قاسم خان، ھم از زبانمیلیون یا میلیارد90بود. مبلغ ادرزاده ھای اصلی اش، داوود و نعیم، رسیدهرب

بین ورثھ ترکھ شرعی کرده بوده. امید وارم راوزارت عدلیھ آن میراثوری نقل شده بوده، کھ بحیث معین کالن آقای ظھپدر
جملھء جایداد ھای میراثی یکی ھم کشتی ای لطفأ مرا تصحیح کند. می گویند دراگر کسی در این مورد معلومات ثقھ دارد، 

حتی ای بین المللی کار میکرده است.آخر واالحضرت اشرف کھ مدت سال تمام با قدرت تام این مملکت را بوده ، کھ در آبھ
هللا و اعلم. در شرایط جنگ بین المللی سکانداری کرده بود. و

گفتھ می شود کھ یکی از عوامل عدم رشوت خوری داوود خان، و شاید نعیم خان، ھمین ثروت کالن وقت بوده کھ برایش 
م خان شاید این گفتھ میراث مانده بود. در حالی کھ مرحوم داوود خان و خاندانش معروف بالفساد نبودند، ولی در مورد نعی

صدق نکند. 

کھ برای اجرای کارھای رسمی 1360برعکس، ظاھرشاه خودش و اوالدھایش معروف بالفساد بوده اند. در اویل سالھای 
صب شده بود. شاید این در دیوار ھای بانک، عکس ھای ظاھر شاه در حال آب بازی با دختران نبھ بانک مرکزی میرفتی، 

نقاطی مانند درهء از قرغھ و کاریزمیر کھ بگذریم، غلو مبرا نبودند، ولی چیزکی بود کھ چیزھا گفتھ می شد. صحنھ ھا از
پلخمری، بندر شیرخان و ... ھمھ محالت عیاشی ظاھر شاه بودند. او در تمام این 2ھاجر، فرخار، اوبھ ھرات، بند نغلو، بند 

. گفتھ می شود کھ مرحوم داوود حق پر زدن در آن ھا را نداشتند، کھ دیگرانداشتخودش را نقاط اتاق ھای مخصوص
ھمان در» سپینزر«پری کردن شب بھ ھوتل ی سبھ والیت کندز، و ضمن این سفر براخان ھنگام خانھ نشینی سفری داشتھ 

را ترک تاقاتاق ظاھر شاه اتراق می کند. وقتی غالم سرور ناشر از موضوع مطلع می کردد، او را مجبور می کند کھ ا
مواجھ نمود. یبدھایخان با ناشر کینھ گرفتھ و بعد از گرفتن قدرت ناشر را با روزکند. روی ھمین علت داوود



» پورت«ی در غرب دروازهء یک حویلی خیلی عصری بفاصلھء کمدر بندرشیرخان1349یا 1348در سالھای 
بی آنان در آن زیست می کنند، و در ھنگام نیاز بھ کھ گفتھ می شد صرف چند دختر زیبا و یک شخص مرموجود بود،

خدمت ظاھر شاه میرسند. ھمچنین در لب دریای آمو، یکی از قایق ھای گزمھ زمان امان هللا خان رنگ امیزی و بھ یک تنھء 
محل البتھ درآن سالھا جنگالت مسر آمو دست نخورده ودرخت بستھ بود، کھ گفتھ می شد محل شراب و کباب کالن ھاست.

و هللا و اعلم. نیز بود. » مرغ دشتی«خوب شکار 

% صفحھ را پر کرده  است. از جملھ این اعالن:(شماره 70: این صفحھ پر است ازاعالنات دیپوی تعاونی کھ تقریبأ 4ص 
232 :(

اعالن از شعبھء توزیع دیپوی تعاونی 

قابل توجھ اھالی:

اشخاصیکھ از مسکونین اطراف مملکت بوده و فعأل در کابل بود و باش داشتھ و یا مسافر ھستند، می توانند بھ .1
متر تکھ را 12شعبھء توزیع ریاست دیپو مراجعھ فرموده بمقابل ارایھء تذکرهء نفوس خود مثل اھالی کابل کوپون 

اخذ نمایند و از خریداری بازار سیاه دست بردارند. 
عد کوپونھا بزودی انقضا یافتھ باین واسطھ وھ کوپون رخت گرفتھ اند، اکثرأ تصور خواھند نمود کھ مذواتیک.2

بدکانھای توزیع رخت ھجوم می آورند. بغرض رفع اشتباه اعالم می شود کھ کوپونھای مذکور الی اخیر برج 
ء کوپون خود را گرفتھ می سرطان اعتبار داشتھ در ظرف این مدت دو ماه بھر موقعیکھ بخواھند رخت مندرجھ

توانند. 
برای مدت قلیلی فروش بوره آزاد دکانھھای شھر کابل از یک چھارک، لزومأ بھ نیم چھارک تقلیل داده شده و بھ .3

دکانداران بوره فروشی خود ھدایت دادیم کھ آینده برای مراجعین نیم چھارک بوره بدھند. 

*****

(باقی دارد)
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