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 مقدمه
 

 و يکتنکابل سابق استاد پوهنتون ، کاکراکتر محمد حسن دپوهاند  محترم

شاگردانش وی را مؤرخ نامی افغان از  ۀعداز بزرگان محاسن سفيديست که 

  .ميدانندخوانده و  بعضی هم متخصص تاريخ معاصر 

ټولنه  کلتوری در محفلی که به ابتکار افغانی م ٢٠۱٢در جنوری سال نيز من  

 حسن محمد داکتر پوهاند نيا به بزرگداشت از خدمات در شمال کليفور

در کشور عزيز ما افغانستان مؤرخين »دائر شده بود، گفته بودم که  کاکر

 پوهاند و غبار محمد ميرغالم کهزاد، خان علی احمدبزرگی مانند مرحوم 

يگانه کسيست که در  کاکراما داکتر صاحب . گذشته اند حبيبی عبدالحی

دارای تحصيالت عالی بوده،  )دوکتورا( پی ايچ دی ۀا درجتاريخ  ت ۀرشت

مؤرخين محدوديست که   ۀوظايف استادی تاريخ را به پيش برده و از جمل

انگلستان، چانس استفاده از آرشيف  در بريتانوی هند آرشيف ۀبرعالو

وزارت خارجه و آرشيف ملی افغانستان را داشته اند. اما مهمتر از همه در 

ترس تهديد و سانسور رژيم های مستبد و مطلق العنان هم زندگی   ۀساي

اميدوارم در آينده های نزديک شاهدآن باشيم تا با قلم خود نميکنند. لهذا 

 (۱).«سازندبخش های بسيار تاريک تاريخ معاصر افغانستان را روشن 
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 هشا حاکميت به جديدی نگاه) يا «کتنه نوې يوه ته واکمنۍ اهلل امان دپاچا»

 ٢٠٠۵ سال در صفحه ۱۶٢ در که  صاحب پوهاند از کتابيست( اهلل امان

يا )انجمن انکشاف  « ټولنه ودې کلتوري د افغانستان» د  همت به ميالدی

 دانش نشراتی انجمن تخنيکی ۀشعب توسط آلمانکلتوری افغانستان ( در 

 .   است رسيده چاپه ب پشاور در

کتاب طی  ۀنموده است در مقدمکه اين کتاب را نشر  یانجمن محترم

 به جديدی نگاه »می نويسد که راجع به اهميت اين کتاب  یيادداشت

در روشنی منابع جديد راجع استاد کاکر که اثريست از  اهلل امان شاه حاکميت

امانی، برای محققين ، شاگردان و عالقمندان تاريخ دارای نکات  ۀبه دور

دلچسپی است بر  فزايشاثر يک ا . اين ی را ارائه ميکندجديد زياد

    (٢)«.  تحقيقات تاريخی افغان ها

 ړکاک حسن محمد اکترد پوهاندکتاب مورد بحث 
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را  رمحتوای اين اثر آقای کاک بسيار فشردهميخواهم درينجا بصورت 

بين عنوان کتاب و محتوای آن چه تفاوت فاحشی بررسی نموده، ببينيم که 

ی  جديد های چه چيز شان« اه جديدگن»به اصطالح درين وجود داشته، 

 رويدادهایبرای با درآميختن واقعيات با تحريفات چگونه ،  شتهاوجود د

وبالخره چگونه برای ثبت دروغ پردازی شده جعلی ساخته    تاتاريخی رواي

 .شده است پرداخته و اسناد موجود  منابع جعل کاری ه بدر تاريخ  ها

 کاکر داکتر صاحب  کتابنبع جديدم

کتاب بپردازم، با در نظر داشت  قبل از آنکه راجع به جنبه های ديگر اين

اهميت اسناد و منابع نوشته های تاريخی، نخست ميخواهم راجع به منبع 

با اطمينان کامل گفته ميتوانم که . من جديد اين کتاب  مکثی داشته باشم 

به  نسبت در تاريخ نويسی  ،بحيث استاد تاريخ و مؤرخ ،داکتر صاحب کاکر

چون داکتر بهتر ميدانند. را و مدارک  اهميت مؤثق بودن اسناد ديگران

 شانرا ۀآن بياني خوبی برخوردار اند، حتماً  ۀاهلل از حافظ ءصاحب کاکر ماشا

که چند سال قبل در يک محفل انجمن کلتوری افغان ها ندبخوبی بخاطر دار

در شمال کليفورنيا بمناسبت نشر يک کتاب اشعار محترم انجنير  وکيل 

 ۀفراموش شد ۀاسترداد استقالل افغانستان، جبهجنگ »متين  و کتاب 

چهارم( بنده ايراد نموده  ۀجبه ۀچترال و کنر )حقايق نهفته و حرف های ناگفت

 :شان فرموده بودند که  ۀ. آقای کاکر در قسمتی از آن بيانيبودند

ل آن مشک [در] تاريخ تا بر معلومات خوب ثقه بنا نباشد، رسيدن به حقيقت »

ر ، اگما تصور کنيد که اگر معماری خواسته باشد تعميری را بسازداست . ش

، به عبارت [تخريب ميشود] مواد درست را نداشته باشد، آن تعمير ميشارد

داشتن مواد ثقه از ضروريات اوليه ميباشد، و  ،ديگر برای نوشتن تاريخ

   «. يده است...شداکتر صاحب کو

ی که از آن در اجع به منابع و اسنادر ،کتاب خود شان ۀدر مقدم کاکرآقای 

راجع به حاکميت »دکه نمينويس ،ستفاده نموده انداکتاب اين  تهيه کردن
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يسی و فارسی وجود دارند. درين جا لنوشته های زيادی به انگ امان اهللشاه 

نموده  رتحريشخاص همان دوره من از نوشته هائی استفاده نموده ام که ا

کابل تحت محاصره از فيض  از منشی علی احمد، اند، مانند سقوط امان اهلل

 .(٢ص) « ...ير غالم محمد غبارمحمد کاتب، افغانستان در مسير تاريخ از م

مهم و  ۀبحيث يک نسخ ، خصوصاًدر رابطه با اهميت منبع اول کاکرآقای 

نادری که توسط آقای داکتر عبدالعلی ارغنداوی از لندن فرستاده شده 

 منشی از اهلل، امان ۀدور فارسی ۀنوشت اين» که گويا  است، تاکيد ميکند

از مردمان مومند معلومات  پر شخص و اهلل امان دربارعلی احمد، منشی 

 و توسط يک انگليس به نام سکات به انگليسی ترجمه شدهو ، بوده غزنی

و  است، رسيده بنشر لندن بريتانيادر حکومت توسط ۱۹٢۹ مارچ ماه در

بريتانوی در لندن محفوظ است . درين نوشته راجع به  ۀاندر کتابخ فعالً

حاکميت امان اهلل چنان معلومات دقيقی وجود دارد، که در آثار ديگر ديده 

   (.۱۵۴ص « )نميشود

آن علی احمد خان  ۀو اينکه نويسنددر اين کتاب بر اهميت اين منبع جديد 

دارای معلومات امانی  ۀدر رابطه با دورمنشی دربار امان اهلل خان و طبعاً 

دست اول و مهم بوده، نه تنهاچندين بار اشاره و تأکيد شده است، بلکه 

   است .   مستقيم صورت گرفته( مورد از آن نقل قول ٢٠بيشتر از بيست )

از موجوديت اين سند نزد   قبل سال درين جا قابل يادآوريست که بنده چند

و  تبادل کتب ۀت روابط حسنه و سابقاطالع يافته و با درنظرداش کاکرآقای 

اسناد، مطمئن بودم خواهشم را پذيرفته و اين اثر مهم را برای مطالعه در 

تنها اين خواهشم را رد ه ن کاکرد داد. اماداکتر صاحب ناختيارم قرار خواه

کرد، بلکه از کاپی کردن و حتی نشان دادن آن هم ابا ورزيد. من نخست ازين 

هم مثل ايشان که شايد اما با اين تصور متاثر شده،   شانغير عادی  برخورد

بعضی از نويسندگان عادت داشته باشند اسناد و مدارک مهم را تنها در 

سبب  شان ۀروياما اين  ، موضوع را جدی نگرفتم .انحصار خود داشته باشند
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بدست آوردن آن اثر بيشتر شده تا آنکه بالخره ضمن م برای شد تا اشتياق

اسناد و مدارک يکی از کتب زير کارم، مؤفق شدم  کاپی اين اثر  ۀتهيتالش 

 رکاکرا نيز از آرشيف هند بريتانوی در موزيم لندن بدست آورده، آنرا به آقای 

     « .بلی! اين همان اثر است»و تصديق کنم که نشان داده هم 

 پی کاکرآقای به راز بزرگ آن برخورد غير عادی  نه تنهااين اثر  ۀمن با مطالع

آشنا را که من چند سال قبل در آرشيف لندن  اثر ناي بردم، بلکه دريافتم که 

، بلکه منشی منشی علی احمد خان نيستنه تنها از  مرور نموده بودم . اين اثر

علی احمد خان هيچ گاهی منشی دربار غازی امان اهلل خان نه بوده و  تاريخ 

بوده و محل چاپ آن هم لندن  م  ۱۹۳٠ال نبوده بلکه س ۱۹٢۹نشر آن هم  سال 

  ميباشد.نبوده، بلکه دهلی 

 ت استخباراتی انگليس اسدستگاه يکی از راپورهای  داکتر کاکر اين منبع
بحيث مهمترين، معتبرترين و نادرترين  کاکراثری که داکتر صاحب بلی اين 

از غزنی و حمد خان مومند اماخذ کتابش به آن استناد ميکند، و آنرا به علی 

و ميگويد که در آن غازی امان اهلل خان  نسبت ميدهد، )؟(  دربار  منشی

، «چنان معلومات دقيقی وجود دارد، که در آثار ديگر ديده نميشود»

 The Fall of Amanullah تحت عنوان است از استخبارات انگليس ۀرسال

 (۳) . بنشر رسيده است ۱۹۳٠در سال که  سقوط امان اهلل يا 
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استخبارات انگليس که  ۀاين رساله در فهرست دوسيه های اسناد محرمان

يل  ند، بصووووورت   يار محققين قرار دار مده و در اخت يت برآ حال از محرم

 :معرفی شده

  امان هلل   سقوط

 یشيخ علترجمه شده از فارسی 

تورن رابرت نوئل توسط  محبوب 

 تگيرلينگ سکا

 ی . مارچ سياس و خارجی امور ۀشعب

۱۹۳٠  

( ٢صفحه ، ) ۶۱ : فزيکي مشخصات 

 سانتی متری ۳۳ و نقشه

 L/P&S/20/B289  شماره ۀدوسي

 (انه)محرمسری :  داشتياد

 ۱۹۳٠  هند، حکومت ۀچاپخان ، یلهد

 منشی جعلیيک بصورت جعلی به که توسط داکتر صاحب و ديگران  اين اثر

تبليغات زهرآگين  نسبت داده شده است، و شامل امان اهلل خان یغازدربار 

و تخريبی استعمار انگليس عليه غازی امان اهلل خان، محصل استقالل 

غزنی  هم  ۀ( صفحه تنظيم شده و شامل آن نقش۶۱در ) افغانستان ميباشد، 

ميباشد که توسط مامورين استخبارات انگليس در هند بريتانوی تهيه شده 

 . است 

به مقدمه، قسمت  قسمت اوله : ک در ده قسمت تنظيم شده است راپور اين

دوم به اصالحات برای انکشاف و ترقی کشور، قسمت سوم به سفر غازی 

برگشت غازی امان اهلل خان از اروپا امان اهلل خان به اروپا، قسمت چهارم به 

و داير کردن لويه جرگه، قسمت پنجم به عوامل اغتشاشات، قسمت ششم به 

کانی بر کابل و روان شدن غازی امان حبيب اهلل کل ۀحمل -اغتشاش شينوار
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اهلل خان بطرف قندهار، قسمت هفتم به رويداد های قندهار، قسمت هشتم 

رويداد های مقر و آمادگی برای  -رسيدن سردار عنايت اهلل خان به قندهار

رفتن به هرات، قسمت نهم به دلچسپی روسيه و ايران در امور افغانستان، 

يشروی امان اهلل خان بطرف غزنی و خارج شدن و بالخره قسمت دهم هم به پ

  شان از افغانستان اختصاص داده شده است .

استخبارات انگليس مربوط به افغانستان در آرشيف  ۀدر اسناد ثبت شد

بريتانيا در لندن نگهداری  ۀدر کتابخان مربوط به دفتر هند بريتانوی که حاال

رمانه، محبر راپور های  ميشوند، اسناد مختلفی وجود دارندکه عالوه

و  ، يادداشت های استخباراتی روزمره،  وثايق تلگرام ها و مکاتبات رسمی

بوده که برای محققين و مؤرخين  دارای اهميت  و ارزش تاريخی ) آثار

سوق الجيشی مربوط به راه ها و سرحدات،  معلومات  شامل، ميتواند(

نيز  و قبايل(  Who's who) و معلومات راجع به اشخاص راپورهای ساالنه، 

 (۴) ميباشد.

يگانه راپور آرشيف هم  نيست . جدول  يل شامل چند ساالنه البته اين راپور 

  نمونه های ديگر اين نوع راپور ها ميباشد:

 

تهيه شده توسط ايجنت های مسلمان انگليسی و مأمورين   راپور های  از  ۀچند نمون

 (۱۹۴۱-۱۹٠٧بريتانوی )سالهای  هند دفتر

راپور نهائی راجع به افغانستان توسط 

فقير سيد افتخارالدين، عامل انگليس 

، [حکومت هند ۀدفتر خارج]در کابل  

 .۱۹۱٠تا  ۱۹٠٧

Final report on Afghanistan by 
Fakir Saiyid Iftikhar-ud-Din, British 
Agent at Kabul. [Government of 
India Foreign Department], 1907-
1910.  

راپور نهائی راجع به افغانستان توسط 

ملک طالب مهدی خان، عامل انگليس 

Final report on Afghanistan by 
Malik Talib Mehdi Khan, British 
Agent at Kabul, [Government of 
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، [حکومت هند ۀدفتر خارج]در کابل  

 .۱۹۱۳تا  ۱۹۱٠

India Foreign Department], 910-
1913. 

دگرمن  توسط امور افغانستان ۀصخال

و دفتر خارجه ]دهم  نچارلس جوزيف وي

 .[حکومت هند امور سياسی

Précis on Afghan affairs. Lt-Col 
Charles Joseph Windham, Indian 
Army [Government of India Foreign 

& Political Department].  

 ۱۹۱۹امور افغانستان از فبروری  ۀخالص

.  گردآوری ريچارد ۱۹٢٧مبر تا سپت

دفتر خارجه و امور سياسی ]مکوناچی 

 .[حکومت هند

A précis on Afghan affairs from 
February 1919 to September 1927. 
Compiled by Richard Roy 
Maconachie Foreign and Political 
Department, Government of India. 

ز اول ا افغانستانرويداد های  ۀخالص

. گردآوری ۱۹٢۹جون  ۳٠تا  ۱۹٢۸جوالی 

 حکومت هند.اردوی  قومانداني

Summary of events in Afghanistan 
1st July 1928 to 30th Jun 1929. 
Compiled by the General Staff.  

 فارسی از شده سقوط امان اهلل . ترجمه

 رابرت تورن توسط  محبوب علی شيخ

 خارجی امور ۀسکات شعب گيرلينگ نوئل

 . ۱۹۳٠  مارچ. سياسی، و

The fall of Amanullah. Translated 
from the Persian of Shaikh Ali 
Mahboub by Maj Robert Noel 
Girling Scott Foreign & Political 
Department, Mar 1930. Delhi: 
Government of India Press, 1930. 

والی ج ۱مرور رويداد های افغانستان از 

. گردآوری ۱۹۳٢جون  ۳٠تا  ۱۹۳۱

 اردوی حکومت هند بريتانوی قوماندانی

. 

Review of events in Afghanistan 1st 
July 1931 to 30th June 1932. 
Compiled by the General Staff. 
Simla: Government of India Press, 
1932. 

 

 

انگليس ها طی اگر ادعای هميشگی پوهاند صاحب کاکر که از آرشيف 

هفت ساله  در انگلستان استفاده نموده اند و اينکه از تحصيلی اقامت 

انشاق خاک و گرد دوسيه های آن تا هنوز از تکليف شش )ريه( هارنج 

ميبرند، درست باشد، بايد از موجوديت اين آثار آگاهی داشته باشند، و 

که خالصه علی احمدخان نبوده بل ۀنوشت اهلل امان سقوطبدانند که  
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 نوئل رابرت تورن که توسط  محبوب علی شيخ فارسی ازراپوريست 

به سياسی حکومت هند بريتانوی  و خارجی امور ۀشعباز  سکات گيرلينگ

 . به نشر رسيده است ۱۹۳٠  در ماه مارچانگليسی ترجمه شده و 

 اصلی  راپور انگليس ها شيخ محبوب علی ميباشد ۀنويسند
در سفارت و قونسلگری های شان  در افغانستان در مأمورين انگليسی 

پهلوی وظايف ديگر مشغول عمليات وسيع جمع آوری اطالعات و 

معلومات استخباراتی نيز بودند.  سفير انگليس در کابل، فرانسيس 

، يکی از طراحان و مهره های عمدۀ (Sir Francis Humphrys) همفريز

تا  ۱۹٠۴رژيم امانی بود. او قبل از آن بين سالهای  توطئه های انگليس عليه

در پوست های مختلف  سياسی ايالت سرحدی شمال غربی کار کرده و  ۱۹۱٧

هم برای مدتی در  قوای هوائی شاهنشاهی نو تأسيس  ۱۹۱۸در سال 

انگلستان  در هند بريتانوی مأموريت داشت . او بعد از آن بحيث پوليتيکل 

 اعضای از چندنفر و  علی محبوب شيخ شرقی سکرتر ،همفريز سفير

 کابل در انگليس سفارت ديگر
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وزارت  خارجۀ حکومت هند بريتانوی کار کرده و با  ايجنت خيبر و معاون

امور افغانستان و خصوصيات افغانها آشنائی کامل داشت .  همفريز بعد از 

اولين سفير انگلستان در  ۱۹٢۱نومبر سال  ٢٢استقالل افغانستان و معاهدۀ  

تا ختم حکومت غازی امان اهلل خان و  ۱۹٢٢جنوری  ٢٧کابل تعين و از تاريخ 

«  هيرالد ارتر دين»يت توطئه هايش در آنجا بود.  خانم همفريز دختر مؤفق

 اولين کمشنر عمومی ايالت سرحدی شمال غربی بود. 

بود که   شيخ محبوب علی يکی  از فعالترين  مأمورين هندی سفير همفريز

سابقه دار بوده و تحت  مثل خود همفريز در خدمات سياسی هند بريتانوی

نام آتشه يا سکرتر  امور شرق  در  سفارت انگلستان  در کابل  ماهانه مبلغ  

( روپيه را، که در آن زمان مبلغ بسيار گزافی بود،  برای ۶٠٠٠شش هزار )

(  به گفتۀ  استاد فضل غنی ۵تمويل فعاليت های استخباراتی خرچ ميکرد.)

نانچه حضرت صاحب محمد صادق مجددی نوشته است سکرتر چ  مجددی

 و ريش بدون و  ايجنت پوليتيکل بحيث بعداً  علی محبوب شيخ بهادر خان شرقی سکرتر

 آزاد قبايل بين در لنگی
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شرقی سفارت انگلستان در کابل با حبيب اهلل خان ]کلکانی[ ارتباط داشته 

او را درشفاځانۀ سفارت انگلستان معالجه نمود.  ۱۹٢۸است . و در دسمبر 

(۶) 

 قونسل های انگليس در جالل آباد و قندهار هم تحت اثر شيخ محبوب علی

برای پياده نمودن توطئه های انگليس اجرای وظيفه مينمودند، اما وظيفۀ 

جهانگير خان قونسل جالل آباد مهمتر و حساس تر بود، چنانچه در 

 اغتشاش شينوار رول مهمی را ايفا نمود.

 ۀسندنوي طوريکه از اسناد آرشيف انگلستان ديده شد، شيخ محبوب علی

،  مهمترين ماخذ کتاب داکتر صوواحب کاکر «سووقوط امان اهلل»اصوولی راپور 

 خان احمد علی بوده و ايشان آنرا بصورت نادرست به شخصی به اسم منشی

 نسبت داده شده است . 

اصلی اين راپور استخبارات  انگليس، يعنی شيخ  ۀنويسند ۀحاال که با چهر

کابل آشوونا شووديم، می  در انگليس  شوورقی امور محبوب علی خان، سووکرتر

بينيم که اين منشووووی علی احمد خان، منشووووی دربار غازی امان اهلل خان کی 

 بود و تا چه حدی دارای معلومات دقيق بوده ميتوانست .

 دارای هم نه و بود دربار منشی نه غزنی  از مومند خان احمد ميرزاعلی
 ميتوانست بوده دقيق معلومات

يا   ?Who is who ۀآرشيف هند بريتانوی از دوسي ۀبرويت اسنادمحرمان

 در غزنی باشندۀ خان احمد فقير پسر خان احمد علی ميرزا« کی کيست؟»

  شخصی منشی بحيث بعداً. بود گمرک شعبۀ قراردادی امانی دولت اوايل

 نائب منشی بحيث شد مؤفق آن از بعد و نموده، وظيفه ايفای غزنی حاکم

 کار سال( ۹) نه مدت برای قندهار و شريف  مزار د،آبا جالل های الحکومه

خان در عهد امانی بعد از آنکه غازی امان اهلل خان از  احمد علی ميرزا. کند
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قرار گرفته و  امور کار های قندهار وارسی نمود، مورد تقدير اعليحضرت

   .شد تعين قندهار سرحدات مامور شده و بحيث ستور مؤفق به دريافت نشان

 وقتی سقوی، اصطالح به  اغتشاش دوران تنها در خان احمد علی ميرزا

 وظيفه به و شورا تعين سرمنشی بحيث رفت، قندهار به شاه اهلل امان غازی

برای چند ماه محدودی  افغانستان از  شاه اهلل امان اعليحضرت خروج تا اش

 . داد ادامه

با عدۀ معدودی از  جريان ازين قرار بود که غازی امان اهلل خان بعد از آنکه

( به ۱۹٢۹جنوری  ۱۴)مطابق با  ۱۳٠٧جدی  ٢۴وزرا و مشاورين خود بتاريخ 

، قندهار رفت، تا معلوم شدن سرنوشت برادرش، سردار عنايت اهلل خان

بدون تماس با مردم منتظر ماند.  بعد از رسيدن عنايت اهلل خان به قندهار، 

ۀ ارگ قندهار مقابل مردم شهر و اطراف آن قرار گرفتند و هردوبرادر در برند

غازی امان اهلل خان پس از شرح واقعات اخير و توجيهات نادرستی که از 

اصالحات وطنخواهانۀ او توسط مغرضين داخلی و دشمنان خارجی بعمل 

آمده بود و علت کناره گيری خودش و انتظاری که از رويکار آمدن عنايت 

راه خاتمه دادن به خانه جنگی و جلوگيری از کشت و خون مردمان اهلل خان  در 

بيگناه داشت، اکنون به حاضرين اختيار داد تا برای ادامۀ مبارزه عليه جهل 

و وحشت  و اعادۀ نظم و امنيت  از بين او و برادرش يکی را انتخاب کنند. 

هار با وجود تمايل مردم باز هم به شخص امان اهلل خان بيشتر بود، و مردم قند

شکايات و گله هائی که از او داشتند، از اعادۀ سلطنت غازی امان اهلل خان 

 (۷) بخوشی استقبال نمودند و از همراهی خود به او اطمينان دادند.

فردای آن، شاه مجلسی را در سالمخانه دائر و کابينۀ جديد را تعين کرد که 

به غالم صديق خان  چرخی  در آن به عبدالعزيز خان مسئوليت وزارت حربيه و

مسئوليت  وزارت  خارجه داده شده، ميرزا محمد عمر خان بحيث منشی 

حضور و ميرزا علی احمدخان مهمند بحيث منشی شورا تعين شدند.  

عبداالحد خان  وزير داخله ، مأمورين و مردم را از پادشاهی دوبارۀ امان اهلل 
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مطلع ساخت .  تشکيالت جديد دوائر  خان و استعفای سردار عنايت اهلل خان

دولتی  و بودجۀ  آنها تصويب و يکبار ديگر چرخ های حکومت به حرکت و 

، فعاليت درآمده و نقشه های اينده طرح  گرديد.  غالم صديق خان چرخی

افغانی جلوس وزير خارجه، هم  ريعۀ تلگراف از طريق سفارت خانه های 

            (۸).مجدد غازی امان اهلل خان را به دنيا اعالم کرد

ميرزا علی  آنکه غازی امان اهلل خان قندهار و افغانستان را ترک کرد،  از بعد

 کابل به دوباره ۱۹۳٠ سال در او.  رفت کويته به فاميلش با احمد خان نيز

 در ۱۹۳٧-۱۹۳۶ سالهای در.  برد بسر غزنی در بيکار ۱۹۳۵ سال تا. برگشت

 گمان به ۱۹۳۸ سپتمبر در.   داشت را  عسکری قوای آ وقۀ قرارداد غزنی

 باالخره.   گرفت قرار  مراقبت تحت دولت، مخالف سليمانخيل با همکاری

 شخص يک سفارش و کمک به و رفت کابل به کار تالش در ۱۹۳۹ سال در

 .شد مقرر عامه فوائد شعبۀ در متنفذ

 آنکه از قبل محدود، روز چند علی احمد خان تنها برای چون ميرزا

 از قندهار در  وقتی يعنی کند، ترک را کشور شاه اهلل امان اعليحضرت

 و يافته آگاهی پشاور به رفتنش و خان اهلل عنايت سردار برادرش استعفای

ت تشکيال در شود، شناخته افغانستان پادشاه بحيث دوباره گرفت تصميم

 دوام بيش ماهی آنهم چند که شد، )نه دربار(تعين نشی شورام بحيث جديد

ميرزا علی احمد  کندکه ادعا کاکرنميتواند جناب پوهاند صاحب  نکرد،

 و مؤثق معلومات امانی دارای ۀدر رابطه با دور شورا منشی خان، بحيث

 زا ميتوان گفت که شيخ محبوب علی خان در قسمتی تنها.  باشد بوده کافی

و جريانات قندهار، غزنی و  ۱۹٢۹ سال اوايل به مربوط هراپورش ک

خان که شخصا در آن جريانات  احمد علی معلومات ميرزا از مقرميباشد، 

 بوده حضور داشت، استفاده نموده و معلوماتش در همان محدوده دقيق

 باشد.
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قراريکه ديده شد، در رابطه با جديدترين و معتبر ترين منبع و مأخذ کتاب 

 صاحب کاکر به اين نتيجه ميرسيم که برخالف ادعای شان :داکتر 

 . نيست خان احمد علی منشی ۀنوشت اثر اين  اول ، .1

 نه و بود خان اهلل امان غازی دربار منشی نه خان احمد علی ميرزا دوم، .2

 ميتوانست بوده دقيق معلومات دارای هم

 ابکت آن به منحصر معلومات اين کاکر آقای ادعای برخالف  سوم، .3

 .نميباشد

 انگليس استخبارات راپورهای  از يکی حقيقت در کتاب اين  چهارم، .4

 ميباشد. بريتانوی هند ۀمحرمان اسناد دفتر به مربوط و  بوده ها

 امور سکرتر خان، علی محبوب شيخ راپور اين اصلی ۀنويسند پنجم، .5

 ميباشد.  کابل سفارت در ها انگليس شرقی

تاريخ  مهم اساسات از اول دست و با اعتبار  منابع به اتکا آنجائيکه از

 کاکر صاحب پوهاند امانی ۀدور  کتاب به ميتوان آيا ميرود، بشمار نگاری

  شد؟ قايل اعتباری

 ار منبع چنين بر استناد با «اهلل امان شاه حاکميت به جديدی نگاه» کتاب آيا

 برای مانی،ا ۀدور به راجع جديد منابع روشنی در که دانست اثری ميتوان

 باشد ويک جديدی نکات دارای تاريخ عالقمندان و شاگردان ، محققين

      ها؟ افغان تاريخی تحقيقات بر دلچسپ افزايش

 ها ؟ انگليس آميز تفتين  تبليغات پارتيزانینگاه جديد يا تکرار 
 داکتر جناب« امانی ۀدور جديد به نگاه» آنچه دراين کتاب به اصطالح 

انگليس ها  آميز تفتين يد نيست، همانا  تکرار تبليغاتجد کاکر صاحب

خود،  درونی تمايالت تاريخی،  درچارچوب حقايق بجای ميباشد. ايشان 

تحت عنوان نگاه جديد، بدون اسناد و مدارک با اعتبار، با استفاده از  يک 

جعل و تحريف  ۀحقايق و واقعيت ها پرد ۀمأمور انگليس ها بر چهر ۀنوشت
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 به بيان و تکرار  امانی رژيم يک درجه دشمن و به اتکای تبليغات کشيده

 آن توجه کنيد: ۀپرداخته اند. به چند نمون خود ۀشناخته شد هایديدگاه

 انکار مطلق از توطئه های انگليس

 آورده دليل داکتر صاحب کاکر نديدن يا نبودن سند دخالت انگليس ها را 

و  نبوده کار عليه رژيم امانی در انگليسی ای توطئۀ هيچ که ميگويد

داکتر ادمک ،که کتابش را از روی اوراق رسمی و راپور های »مينويسد که 

را که نشان دهدانگليس  ۀحکومت بريتانيا و هندتحرير نموده، کدام نوشت

در (. »۱۳۸)ص « ها در سقوط شاه امان اهلل دست داشته باشند، نديده است

ميشود که رژيم شاه امان اهلل به اثر توطئه های  بين افغان ها حال نيز شنيده

انگليس سقوط نموده است، منشی علی احمد درين باره مينويسد که عللی 

که در خود افغانستان سبب انقالب شد، توسط مأمورين و درباريان افغان 

تا حال هيچ »)همانجا(. « به توطئه های حکومت بريتانيا نسبت داده شده اند

ديده نشده است که برويت آن حکومت هند در سقوط شاه  سند تحريری ای

 (.۱۳۹و  ۱۳۸)صفحات « )امان اهلل خان( دست داشته باشد

داکتر صاحب کاکر در دفاع ازين موضع  پا فراتر نهاده و استدالل ميکند که 

سياست حکومت هند بريتانوی و حکومت بريتانيا اين نبود که نظام امان »

وسط رهزنان، چون به قدرت رسيدن آنها سبب  اهلل سقوط کند، آن هم ت

(.  ۱۳۹)ص « ناآرامی حتمی افغانستان و ناآرامی احتمالی هندوستان ميبود

البته اين بار اول نيست که داکتر کاکر چنين استداللی نموده باشد. وی قبالً 

 انگليس که بدهد نشان تا ام برنخورده سندی به اکنون تا من هم گفته بود که

 او حتی باشند، داشته دست خان اهلل امان اعليحضرت سقوط وطئۀت در ها
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 و گرائی عصری خاطر به خان اهلل امان از ها انگليس».. کرده بود که ادعا

 . 1 «ميکردند حمايت مدنی جامعۀ ساختن

مسئوليت سقوط نهضت امانی را بگردن خود غازی امان الله خان و افغانها 
 انداختن

 اهلل امان غازی و قوی افغانستان يک هميشه ديکهبا وجو انگليس استعمار

 تهديدبزرگ خود نظامی و اقتصادی سياسی، ومنافع  سلطه برای را  خان

غازی امان اهلل  کشتن و ترور های تالش و ها و در پهلوی توطئه ميشمرد،

بود و درين   وی سلطنت برانداختن صدد در فرصتی  خان با استفاده از هر

 هيچ از دولت مخالفين و مذهبی رهبران تطميع و شويقت  پهلوی راه  در

نورزيد، هميشه تبليغ نموده که گويا سبب اصلی سقوط رژيم  دريغ  کوششی

امانی اشتباهات شخص غازی امان اهلل خان و براه انداختن اصالحاتی بوده 

 است  که مورد قبول مردم کشورش نبوده است. 

ن تبليغات انگليسی را عوض حقايق داکتر کاکر نيز از همان آغاز کتاب اي

تاريخی جا ميزند. وی در اولين پاراگراف اولين قسمت کتابش مينويسد که 

شاه امان اهلل  اولين زمامدار افغانی بود که بخاطر پياده نمودن اصالحات 

(.  گويا اين مردم افغانستان، نه دشمنان ۱۴وسيع از کشور رانده شد. )ص

 بودندکه وی  را مجبور به ترک وطن نمودند.    خارجی و عمال داخلی رژيم 

                                                       
1
 و رفيع اهلل حبيب استاد  ٢٠٠٧اگست سال  ۱۸برابر با  ۱۳۸۶اسد سال  ٢۹. صحبت شام  

ورنيا، در پروگرام  دری راديو آشنا ، دوتن از کارشناسان تاريخ از کابل و کليفکاکر  داکتر

صدای امريکا که به مناسبت هشتادوهشتمين سالروز استرداد استقالل افغانستان ترتيب 

 شده بود. 
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متهم ساختن محمد ولی خان دروازی، غالم صديق خان چرخی وشخصيت 
 های ديگر مخالف انگليس به خيانت به شاه امان الله خان

مستند تاريخی باز هم با نقل قولی از  ۀآقای کاکر بدون هيچ نوع پشتوان

حکم ترور شخصيت چهره های  مبارز به داوری نشسته و «  سقوط امان اهلل»

و ضد انگليسی نزديک به غازی امان اهلل خان را صادر نموده، مينويسد که 

غالم صديق و محمد ولی مخفيانه با تحريک رهزنان شينواری و »

 «سقوط کابل را هموار کردند ۀکوهدامنی  بی امنيتی را تحقق بخشيده زمين

 (.۱۳۶)ص 

 قايق و واقعيت هاتالش برای مخفی نگهداشتن ح

درين کتاب داکتر صاحب کاکر به موارد متعددی  از  ضد و نقيض نويسی 

ای مؤرخ  بر ۀتالش نويسند ۀبر ميخوريم. البته اين ضد و نقيض نويسی نشان

شرح  رويداد ها و  روايات  از منابع و زاويه های مختلف نه بوده، بلکه 

يفات  که منتج به سردرگمی  تالشيست برای در هم آميختن واقعيات و تحر

و مغشوش ساختن  هن خواننده ميشود. آيا ما مثال های را در تاريخ معاصر 

همين نوع تحريفات اشخاص زيادی در  ۀکشور عزيز ما نداريم که در نتيج

 دام شخصيت پرستی، شاه پرستی و بيگانه پرستی گرفتار شده باشند؟

 ضاوت کنيد : يل توجه کنيد و خود ق ۀبه يکی دو نمون

  شاه امان اهلل( در افغانستان برای »...)داکتر صاحب کاکر مينويسد که

 ۀبار اول  به پياده نمودن اصالحات اساسی ای پرداخت که با آن جامع

افغان را مدنی، نظام سياسی را عصری و آزادی های فردی را تحقق 

آثار با نقل قول از  ۱٢۹و ۱٢۸(. وي همچنان  در صفحات ۱۳)ص« بخشد

متعدد، باز هم نخست به اقدامات شاه امان اهلل خان در مدنی ساختن 

جامعه و عصری ساختن نظام سياسی اشاره نموده و با توصيف از 

شاه  ۀتقريباً ده سال ۀدر دور»حاکميت قانون در آن دوره ادامه ميدهد که 

از  امان اهلل هيچ افغانی به جرم اظهار عقايد سياسی زندانی نشده است .
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برکت همين آزادی بود که در آن وقت گروه های سياسی با مفکوره های 

افراطی فعاليت داشتند. شاه امان اهلل، بحيث يک زمامدار دارای قلب 

جاسوسی )استخبارات( کار نگرفت . با قايل  ۀمملو از صفا، از شعب

شدن بعضی  حقوق اساسی  به زنان يک گام ديگری را بطرف مدنی شدن 

برداشت. تعميم معارف گام اساسی ديگری بود برای مدنی جامعه 

ساختن جامعه از نظر شاه که ميگفت بايد کوشش ما و شما در عالم 

بودن و دانسته شدن تمام افراد افغانستان باشد گر چه مسلمان باشد يا 

داشت که  ۀهندو يا ديگر کسی . وی با دانش و معارف و فن چنان عالق

رف عروسی آش با ثريا دختر محمود طرزی را به مصا ۱۹۱۴حتی در سال 

 «. ساختن يک مکتب اختصاص داد 

ولی داکتر صاحب کاکر بعدًا از شاه امان اهلل خان يک تصوير ديگری 

بر عکس او در مقابل اخالل »برخورد خواننده ميدهد و مينويسدکه 

گران امنيت  آنقدر بی رحم بود مثلی که پدرکالنش )امير عبدالرحمن 

ن ( بود. وی برای ازبين بردن شان، بدون آنکه عواقب اعدام هارا در خا

 (.۱۳٢)ص« نظر بگيرد،  فوراً حکم اعدام صادر ميکرد

  افغان ها به رهبری شاه امان اهلل از »داکتر صاحب کاکر مينويسد که

سال  مؤفق شدند تا استقالل کامل شان  ۳۹طريق جنگ و صلح بعد از 

وردند. افغانستان سربلند در قطار کشور های را از انگليس ها بدست آ

کامالً آزاد به پا ايستاد. شاه امان اهلل بحيث يک پادشاه غازی شناخته 

ادمک ...در رابطه  ۀشد و شهرت جهانی کمائی کرد، ولی  برخالف گفت

 (.٢۵)ص« با اقوام پشتون سرحد چيزی نشد

جود ندارد که البته هيچ شکی و»مينويسد که  ديگری جای ولی باز  در

مناسبات بين افغانستان و  حکومت هندبر سر پشتون های شرق بحرانی 

بود، و احتمال دارد که مأمورين سرحدی حکومت هند از طريق مال های 

معاش خور شان عليه شاه امان اهلل و ملکه ثريا دست به تحريکاتی زده 
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 ريکباشند. اگر اين تحريکات واقعاً صورت گرفته باشد، در سطح تح

 (.    ۱۴٠و  ۱۳۹)صص « بوده اند، نه اقدامات نظامی

آفرين جناب کاکر صاحب با اين مهارت تان که زهر را با شهدپوشانده به 

 خورد مردم ميدهيد!          

 نمونه های کوچکی از يک جعل کاری بزرگ در تاريخ
 البته در کتاب  جناب داکتر صاحب کاکر همه چيز هم تکراری نيست. به چند

 نمونه از گلهای نوی که مؤرخ شهير ما به آب داده اند توجه فرمائيد:

يک منبع قابل  ۀامير امان اهلل باز به حوال»داکتر کاکر مينويسد که  .1

( ۱۸)ص « اعتبار من )کاکر( مسبب کشته شدن کاکای بندی خود نيز شد

. درين جا با وجود گذشتن تقريباً يک قرن از رويداد وفات سردار 

 خان  نه آقای کاکر  جرئت افشای  مرجع با اعتبار خود را دارد، و نصراهلل

نه هم حاضر است  تا جريان و چگونگی آن رويداد را شرح دهد. چرا اقای 

کاکر نميخواهد واقعيات از تحريفات و جعليات جدا و حقيقت آشکار 

 شود؟

امير حبيب اهلل خان بعد از »داکتر کاکر در جای ديگری مينويسد که  .2

آنکه در رابطه با توطئه )کشتنش توسط امان اهلل خان و مادرش بنا به 

راپور مستوفی الممالک، ميرزا محمد حسين خان پدر شاعر معروف 

استاد خليلی( بيشتر مطمئن شد، تصميم گرفت امان اهلل را بکشد و 

امير اطالع يافته نزد نصراهلل  ۀمادرش را طالق دهد، اما آنها از فيصل

و با غلطتيدن در پاهايش با عذر و زاری از او خواستند تا نزد  خان رفته

 (.     ۱۶)ص« امير خواهان شفاعت شود

درين جا داکتر کاکر با مخلوط ساختن دو ريداد جدا گانه دست به 

تحريف حقايق  تاريخی زده خود را به هدف ميرساند، يا به اصطالح  در 

ی  مستوفی الممالک ميرزا آب گل آلود ماهی می گيرد.  يعنی راپور ها
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محمد حسين خان را که امان اهلل خان را تحت تعقيب و مراقبت جدی 

داشت و مسئوليت هر حرکتی چون فير مرمی  بر امير و نشرات مخفی 

در کابل را به گردن  وی  می انداخت، با  رويداد کامالً متفاوت ديگری 

الق مادر امان اهلل يعنی سيلی خوردن امير حبيب اهلل خان و تهديد به ط

خان عليا حضرت سراج الخواتين در محفلی که اخت السراج برای 

عياشی برادرش امير حبيب اهلل خان در قصر چهلستون برپا نموده بود، 

يکجا ميکندو جريان وساطت سردار نصراهلل خان را بشکل نمايش 

درآورده، غازی امان اهلل خان را متهم به ناسپاسی و قتل کاکای 

بانش ميکند.  آيا جدا کردن متن مشخص از محتوای رويداد های مهر

تاريخی، به منظور  رسيدن به اهداف خاص، ترور شخصيت  و جعل 

 تاريخ نيست؟ 

آقای کاکر در رابطه با مناسبات غازی امان اهلل خان با محمد ولی خان  .3

شاه »دروازی خصوصاً وقتی که به سفر اروپا ميرود، مينويسد که 

را بر محمد ولی وزير حرب از دست داده بود، و چون اعتمادش 

ميخواست وی را ازين وزارت دور کند، او را بحيث نائب )وکيل 

(. چه عجب استدالل و ٧۵)ص« سلطنت( و وزير امور خارجه تعين کرد

منطقی!  شاه  آنکسی را که ديگر مورد اعتمادش نيست، ميخواهد از  

رين کرسی دولتی يعنی نيابت صحنه دور کند، لهذا وی را به عاليت

 سلطنت تعين ميکند.    

منشی علی احمد خان مينويسد  ۀآقای کاکر در يک جای ديگر به حوال .4

در کابل تعدادی از اشخاص تحصيل کرده و خارج ديده مخفيانه »که 

شموليت حزب محمد ولی را حاصل و در خفا راجع به ساختن جمهوريت 

ين  )حزب جمهوريت( اشخاص آتی در افغانستان صحبت ميکردند. در

شامل بودند: غالم صديق چرخی، عبدالهادی داوی، حبيب اهلل خان 

معاون وزارت حرب، عبدالرحمن خان لودين، علی محمد خان، ميرزا 

محمد خان، ميرسيد قاسم خان، بعضی از افسران نظامی، و هم بعضی 
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له و از اشخاص غير مهم مانند ميرغالم محمد )غبار(. شجاع الدو

صفحات « محمد يعقوب خان وزير دربار )هم( درين حزب  شامل بودند

 .۵۵و  ۵۴

اين اشخاصی که آقای کاکر از آنها نام ميبرد، مشروطه خواهان و 

همکاران نزديک غازی امان اهلل خان بودند. اقای کاکر باز هم با تکرار 

تبليغات انگليسی دست به ترور شخصيت اين عناصر ضد انگليس زده 

و ميخواهد باز هم برای منحرف ساختن افکار عامه، سياه را سفيد و 

سفيد را سياه معرفی کند. بهتر است درين رابطه از خود شاد روان مير 

غالم محمد غبار بشنويم  و ببينيم که تحت عنوان حزب نقابدار  درين 

در بين روشنفکران وطنپرست يکدسته عناصر »رابطه چه مينويسد : 

يک حزب نقابدار  و مصنوعی رخنه کرد، اين نقابداران  مرموز بشکل

شارلتان در مرکز و شرق کشور جهت فريفتن مردم شعار های دروغين 

ميدادند و ظاهرًا از جمهوريت دم ميزدنداما اينها معناً « انقالبی»

دشمن جدی ديموکراسی و جمهوريت و ترقی بوده برای ديگران خدمت 

د که ايشان بجز مزدور و آله يی در دست ميکردند،  و بعد ها معلوم ش

برای از « جمهوريخواهی»ارتجاع و استبداد نبودند، زيرا در زير عنوان 

پا در آوردن رژيم امانيه کوشيدند، و فی الواقع راه را برای برقراری يک 

رژيم ارتجاعی باز کردند، در حاليکه ديموکراتهای حقيقی برضد نظام 

حال مليونها دهقان کشور را مد نظر داشتند،  فيودالی بوده بهبود ۀکهن

« و در مقابل ارتجاع از اصالح و بقای دولت امانيه حمايت مينمودند

 ، چاپ ايران .        ۸۱۴)جلد اول افغانستان در مسير تاريخ ص 

آقای کاکر باز هم به اتکا به همان اثر استخبارات انگليس روايتی از  .5

امانی دارد که حد اقل من تا حال  آنرا در  ۀدور ۀجريان آخرين لويه جرگ

هيچ کتابی نخوانده ام  . کاکر مينويسد که غازی امان اهلل خان در جريان 

بحث در لويه جرگه کنترولش را از دست داده و با آواز بلند به مال ها گفت 
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اين همه مصيبت های ملی از دست شماست،  شما مال های  که غير »که 

نيستيد، من آنچه را نافذ ميکنم که ميخواهم و رفع از ... چيز ديگری 

حجاب زنان را به زور برچه عملی ميکنم، نه به چاپلوسی. بفهميد که من 

از حقايق  ۀ(.  اين هم نمون۸۹و  ۸۸صفحات « يک شاه انقالبی هستم

 جديدی که تنها منحصر به کتاب آقای کاکر است! 

 باز خان، اهلل امان غازی تبدس انسان ها هزار ۀمحاکم بدون شدن کشته .6

 آن به مختصراً هم قبالً که ديگريست ادعای وشواهد، اسناد بدون هم

 .  است گشته کاکر صاحب داکتر زبان ورد اواخر درين و شد اشاره

يکی از جعل کاری های  آشکار ديگر آقای کاکر هم نقل روايتيست در  .7

افغانستان در جلد اول کتاب  ۸۱۳ ۀلويه جرگه از صفح ۀهمين رابط

در پايان همين موضوع »مسير تاريخ شادروان غبار.  کاکر مينويسد که 

روسيه بود، به پا  ۀوکيل کابل غالم محی الدين انيس که تحصيل يافت

ايستاد و از شاه چنين پرسيد: افکار اعليحضرت بسيار خوب است، 

اما اعليحضرت چرا از چال های وزيران چشم ميپوشند؟ وی هنگامی 

ين سئوال را پرسيد که وزيران نيز نشسته بودند. پادشا جواب داد که ا

من چگونه چشم پوشی نموده ام؟ محی الدين باز گفت که ده سال ميشود 

که اعليحضرت در رابطه با امور اداری قوانين و مقررات وضع نموده 

اند. هزاران نفر اعدام و يا بندی شده اند، اما يک وزير هم محاکمه نشده 

ت ...شخص پادشاه وی را برای اعتراض بر وزرا تشويق نموده بود، اس

)صفحات « ورنه وی )محی الدين( جرئت بيان چنين گفتاری را نداشت

 (.۹٠و  ۸۹

کتاب آقای  ۸۱۳ ۀاگر متن فوق آقای کاکر را با متن مأخذ آن يعنی  صفح

غبار، که خود وکيل کابل بوده و در همان لويه جرگه شرکت داشت، 

يسه کنيد به چگونگی تاريخنگاری و رسالت يک مؤرخ نامی کشور مقا

 اين دو متن ديده ميشد که : ۀپی خواهيد برد. در مقايس
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o  اين وکيلی که صحبت کرده بود، آقای غالم محی الدين انيس

"بحران و  ۀانيس و مؤلف کتاب مسخ شد ۀ)مؤسس جريد

شروطه نجات" نبوده، بلکه غالم محی الدين آرتی، يکی از م

خواهان معروف آن دوران  بود. جای تعجب است که متخصص 

نستان با اسم اين شخصيت آشنائی  و استاد تاريخ معاصر افغا

تصحيح کند. « انيس»به  « آرتی» نداشته باشد و اسم شانرا از 

جنبش مشروطيت در »اگر فرض کنيم که آقای کاکر اثر معروف 

را بنا بر حساسيتی که از پوهاند عبدالحی حبيبی « افغانستان

با مرحوم حبيبی دارند، واين حساسيت را  پنهان هم نمی کنند، 

نخوانده باشد، کتاب افغانستان در مسير تاريخ را حتماً 

تحت عنوان نظر  ۳۸ ۀخوانده اند، آيا در جلد دوم آن  در صفح

در »مردم افغانستان نسبت بدولت نادر شاه نخوانده اند که 

 ۀبه پادشاهی اعالن شد. از دسته ساالر شبِ آنروزيکه سپ

 ۀخانحزبی در  ۀافغان( جلس نجوانات )جمعين کابل روشنفکورا

تعين حرکت خويش  ۀداير و قضيدر دروازۀ الهوووری نگارنده 

طول ن جلسه که تا نيمه شب ايدولت جديد طرح نمود.  را برابر

: ميگفت  که غالم محی الدين خان آرتی از آنجمله ، کشيد

. فکر می کنيدشما نيست که بساطت قضيۀ افغانستوووان به اين 

نقش بزرگی در تعين مقدرات کشور دارد. خارجی دست مخفی 

دولت امانيه با حسن نيت و صبغۀ انقالبی يی که داشت، کم 

تجربه و مغوورور بود، دست خارجی بوسيلۀ عمال داخلی دولت 

ا کند. آيا احمد را منحرف ساخت و با دست های خودش قبر او ر

علی خان لودين رئيس بلديه، علی احمد خان والی، شير احمد 

خان رئيس شورای دولت، گل احمد خان رئيس ضبط 

احواالت، ميرزا محمد يعقوب خان کابلی، حسين افندی مدير 

گمرک، علی محمد خان وزير تجارت و دهها نفرهندی حتی 
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کی ها ره غيو  (تاجر)اشخاص بيسوادی چون شير احمد خان 

بودند که ده سال مثول مار در آستين دولت بازی ميکردند؟ 

چگونه دولت انگليس تحمل ميکورد که در افغانستووان 

پروگرام هوای مترقی در داخل و سياست آزاد در امور خارجی 

منطبق گردد؟ مگر او ميتوانست افغانستوان قوی را مثل 

انگليس ده  خنجری متوجه هند انگليسی مشاهووده کند؟ دولت

سال زحمت کشيد تا دولت امانيه را با پروگورامش معودوم 

شما  ميشود واو از جانب افغانستوان مطمئن بعدازين نمود. 

مشاهده تطبيق محل  رددر مملکت چنان پروگورام مخربی 

باشد.  کمتر( افغانستان تاريخ)که نظيرش  در خواهيد کرد 

ولت جديد کمک و بنابراين هور جمعيتی و يا فردی که با د

 «.ت بوده باشدهمراهی کند، در معنی آنست که شريک جناي

بلی  آقای کاکر !   حتمًا خوانده باشد که  اعضای شامل ان 

مجلس، آن مشروطه خواهان و آزادی خواهان ضد استعمار 

مثل تاج محمد خان پغمانی، فيض محمد خان باروت ساز، 

لدين خان آرتی عبدالرحمن خان لودين، و خود غالم محی ا

 توسط رژيم خاندانی  کشته شدند. 

را که در  ننادرشاه به بهانه يی عبدالرحمن خان لوديمحمد  

آنوقت رئيس بلديۀ کابل بود، در قصر دلگشا احضار نمود و 

بمجرد رسيدن او به نظاميان دستور داد او را گلوله باران 

نمايند و جسدش را روی االغی نزد زنش در شوربازار 

ستادند. تاج محمد خان پغمانی توسط شاه احضار گرديد و فر

به نظاميووان دستور داده شد تا او را در تپۀ شيرپور در دهن 

توپی بسته و قطعه قطعه نمايند که اين کار عملی گرديد. فيض 

محمد خان باروت ساز که در مراسم آتشبازی جشن استقوالل 



27 
 

زوالنه گرديده و يک پای خود را از دست داده بود، از يک پا 

در دهان توپ پارچه پارچه شد. غووالم محی الودين خان آرتی که 

چند سال بعد از ترکيه به هند رفت، در شهر پشاور با گلولۀ 

شاد روان و تفنگِ شخص ناشناس بطور مرموزی به قتل رسيد. 

ميرغووالم محمد غبار زمانی که جهت شرکت در مبووارزۀ 

از آلمووان به کابل برگشت،  ی داداستبرژيم  مستقيووم عليه 

نادرشاه  کشته شدنبالفاصله زندانی شد تا اعدام گردد ولی با 

ده سال زنجير، زندان و تبعيد را با طرد و  نجات يافت گاز مور

اطفالش از مدرسه و طوورد اقاربش از مشاغل دولتی، تحموول 

ا از کرد. تمووام اين کشتارها، زندانی کردن ها و تبعيد نمودن ه

 یطرف دولت بدون محاکمه، ارائه اسناد، شهادت شهود و حت

 بدون اتهوام به جرم مشخص، عملی ميگرديد.

o  غوبار، برخالف آنچه آقای کاکر نقل کرده است، در متن مرحوم 

 محی غالم: "ميخوانيم  اينطور را آرتی الدينمحی سخنان

 روپيه هزار صد سه که کابل انتخابی ۀنمايند آرتی خان الدين

 بود پزيرفته شخصاً دولت جنگی مهمات خريداری برای اعانه

 مشهور وزرای اين که مادامی اعوليحضرتا،:  کرد فرياد

 هويچ اند،نشده برده دار و محکمه پای تا شما بالفوساد

   ."نيست ممکن مملکت در اصالحاتی

o  سال ده که گفت باز الدين محی»اينکه آقای کاکر مينويسد 

 و قوانين اداری امور با رابطه در عليحضرتا که ميشود

آقای غبار نبوده،  ۀ، ابداً در نوشت«اند نموده وضع مقررات

بلکه سخنان مشروطه خواه ديگر، عبدالرحمن خان لودين، 

 ۀوظيف ۀچمن استور کابل در رابط ۀميباشد که بعداً در جلس

 صدارت عظمی گفته شده است.
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o ت آقای کاکر روايتی باشد که اما شايد بزرگترين دروغ و تهم

جلد اول افغانستان در مسير تاريخ به  ۱۸۳ ۀصفح ۀبه حوال

غالم محی الدين خان آرتی نسبت داده شده است . و آن هم 

 نفرتوسط رژيم امانی ميباشد. اعدام  و يا بندی کردن هزاران

ايجنت انگليس ها را به منشی  ۀآقای کاکر همانطوری که نوشت

ان نسبت ميدهد، مسئوليت اين ادعا و تهمت علی احمد خ

 بزرگ را بگردن شادروان غبار می اندازد. 

واقعيت ها برای هميشه مخفی و پوشيده باقی نمی ماند. از جناب داکتر 

صاحب حسن کاکر بحيث استاد سابقه دار تاريخ در پوهنتون کابل و مؤرخ 

و وقايع تاريخی  ها تاريخ معاصر کشور، نه تنها انتظار ميرود که   رويداد

و  بغض  و حب هرگونه بدون  امانت افتاده، طور اتفاق که يی را بگونه

نمايد. ايشان که هنوز توانمندی فزيکی نوشتن و  ثبت تاريخ و روابط، ضبط

تاريخ نگاری را دارند بايد بر نوشته های  شان، بخصوص اين کتاب مربوط 

دفاع از نوشته هايشان حد اقل اسناد امانی  تجديد نظر نموده و يا در  ۀبه دور

و مدارک مؤثقی  را ارائه کند، در غير آن خود بحيث يک مؤرخ  تحريف نگار 

  روايات تاريخی رويدادهای برای  را با تحريفات  در آميخته،   که واقعيات

 و  منابع کاری جعل به تاريخ در ها پردازی دروغ ثبت برای ساخته، و جعلی

 ت،  ثبت تاريخ خواهد شد.پرداخته اس اسناد

 )پايان( 

 
 ماخذ

 

راپور، لر او بر ويب  غونډي وياړ د کاکر حسن محمد ډاکټر دپوهاند .1

 (www.larawbar.net/31617.html)پاڼه 

http://www.larawbar.net/31617.html
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 نوې يوه ته واکمنۍ اهلل امان دپاچا»پوهاند ډاکټر محمد حسن کاکر،  .2

 .«کتنه

 محبوب که توسط تورن علی انگليسی راپور فارسی شيخ ۀترجم .3

سکات تهيه شده است )راپور شماره    گيرلينگ نوئل رابرت

L/P&S/20/B289  . )آرشيف هند بريتانوی در لندن 

امانی و توطئه های  ۀبازنگری دور»داکتر عبدالرحمن زمانی،  .4

 «انگليس

بريتانوی، دوسيۀ  اسناد محرمانۀ استخبارات انگليس، آرشيف هند .5

 .۱۹۳٠ايف، سال  ٢۱٢شماره 

 .۳٠۱و  ۳٠٠(، صفحات ۱۹۹٧مجددی، فضل غنی ) .6

 .۳۸(، ص ۱۳٧۸رشتيا، سيد قاسم ) .7

، سکرتر اسناد محرمانۀ آرشيف انگلستان، راپور شيخ محبوب علی .8

 L/P&S/20/B289امور شرقی سفارت انگلستان در کابل، 
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افغان جرمن درخوانندگان و تبصره های ريات نظ های ازقسمت 
 آنالين

 

   سويدن ساکن  سيستانیمحترم استاد 

شخصيت وطن پرست ومدافع سرسخت حق وحقيقت وعدالت جناب فارانی 

 صاحب گرامی عرض سالم وادب خدمت شما!

از حسن استقبال تان نسبت به نقد عالمانه ورهنمود دهندۀ جناب داکتر 

تاليف داکتر حسن  پاجا امان اهلل واکمنی ته يوه نوی کتنه(زمانی برکتاب )د

کاکر، سابق استاد پوهنتون کابل، ومقالۀ اينجانب در تائيد آن نقد، تشکر 

ميکنم. خوشوقتم که شخصيتی آتشين قلمی مثل شما، درميان همکاران 

قلمی خود داريم که بدون تعصب، وبدون تمايالت سمتی ،زبانی ومنطقه 

مثل يک سرباز دليروطن، برمواضع دشمنان اين کشوريورش ای، همواره 

می برد وبدخواهان تاريخ افتخارات اين وطن را تار ومار و مجبور به فرار 

مينمايد. تعداد انگشت شماری از قلمبدستان همکاراين پورتال،مثل 

قطعۀ سربازان آماده باش،همواره مترصد اند تا اگرکسی پا کج بگذارد که 

شۀ ناموس وطن درميان باشد خود را به محل حادثه خطر شکستن شي

ميرسانند وجلو شکستن وبزمين خوردن شيشۀ ناموس وطن راميگيرند 

 ونميگذارند که آبروی وطن برباد برود !

ديروزدوست گرانقدری از امريکا برايم زنگ زد وضمن صحبت پيرامون 

 از محافل کتاب داکتر کاکر ونقد داکتر زمانی، گفت: چندسال قبل در يکی

دوستانه ، از داکترکاکربزبان پشتو پرسيدم که جناب داکترصاحب: عالمه 

سيد جمال الدين افغان که فخر افغانستان است،موسس افغانستان معاصر 

را بنام احمدشاه "بابا" ناميده است، ولی چرا شما همواره او را بنام 

تان از روی احمدشاه "درانی" مينويسد وبه لقب "بابا" که مردم افغانس

احترام به او داده اند، ياد نميکند؟ جواب داد که عالمه سيد جمال الدين 
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اصالً يک ايرانی است ومن او را افغان نميدانم ودر مورد کلمۀ"بابا" گفت 

بخاطراين در آخر نام احمدشاه،بابا نمی نويسم که به شهرت آفاقی من لطمه 

ه منطق داکترکاکر می ميزند؟؟؟ دوست من افزود درحالی که در دلم ب

خنديدم، گفتم اينه داکترتاريخ وطن ما که با چه منطقی از خود دفاع 

 ميکند؟؟؟؟؟؟؟؟

 

 مهرپور فيض آبادی ساکن امريکا

 
چرا ما افغان ها در کوبيدن هم ديگر خود اين قدر اشتياق و عجله داريم ؟ 

 کاکر داکتر صاحب زمانی يک کتاب داکتر کاکر را به نقد گرفت و داکتر

هنوز جوابی نه نوشته است که حق اش در پاسخ به اين نقد محفوظ است 

.بياييد اين قدر صبر و حوصله داشته باشيم تا اول از هر دو جانب دعوی 

بشنويم و بعدا اظهار نظر کنيم . من و داکتر کاکر هر دو از استادان سابقه 

داکتر کاکر يک  پوهنتون کابل استيم . تا ان جا که من از او شناخت دارم

افغان وطن دوست و بی رياست .من با قضاوت های ناقدان محترم در مورد 

شخصيت و يا سوء نيت او در نوشتن اين کتاب موافق نيستم . ما انتظار می 

مانيم تا داکتر کاکر چی جوابی دارد و بعدش هم اين ما و شما و اين صفحات 

 وبسايت افغان جرمن انالين .

 

 اياالت متحدۀ امريکا ساکن ماللی موسی نظام محترمه خانم

 
 : توصيۀ مطالعۀ دو اثر از دو نويسندۀ خبرۀ افغان

 دوست و برادر معزز، عبداهلل جان کاظم،

گرچه قسمتی ازين گفتنی را ميخواستم عنوانی هموطنان محترم بيان دارم، 

ی بعد از مطالعۀ نظريات سودمند تان خوب است که توضيحی محترمانه برا
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هردو باشد. درين جای شکی نيست که مطبوعاتيانی که جای پای مستحکم 

در مطبوعات کشور خويش افغانستان عزيز دارند، فعاليت شان بمنزلۀ 

سنگی است که خود باال انداخته و سر خويش را زير آن گرفته باشند، چنانچه 

البته  که از جانب خوانندگان گاهی همراهی و زمانی انتقاد هم می گردند که

با تفاوت نظريات و مراعات حقوق حقۀ تفکر و بيان به شيوۀ اخالقی، بايد 

هم چنين باشد. ولی اگر هدف و اشتراک در مسائل مربوطه، با انتقاد سالم و 

آموزنده همراه باشد و کدام منظور آزار، توهين و تحريف رويداد های 

نظور طرف حقيقی افغانستان عزيز و انصراف از موضوع مورد بحث، م

مقابل نباشد، نه تنها مباحثات با مراعات اخالق مطبوعاتی برگزار می 

گردد، بلکه بيشمار خوانندگان سايت های انترنيتی که مستحق خواندن 

نوشته ها در چوکات ادب و استدالل منطقی ميباشند، از آن فيض برده و 

 خسته، سرگردان و دلگير نمی گردند.

تال جهانی شاهد هستند، بعد از مباحثات و طوريکه خوانندگان اين پور

و ارائۀ نظريات « حبيب اهلل کلکانی»افشاء گريهای تاريخی در مورد

محمد هاشم »گوناگون، موضوع سوال بر انگيز قتل يا خودکشی مرحوم

منحيث يکی از شخصيت های سياسی افغانستان در پورتال، « ميوندوال

همين زمينه اشخاصی که از  مطرح شد. متآسفانه همانطوريکه ديديم در

آزادی بيان صرف آنالين نمودن حروف و جمالت پراگنده ای را برای توهين 

به اشخاص، مکدر ساختن ا هان خوانندگان و مخصوصاً دور ساختن شان 

از موضوع مورد بحث، در پالن داشتند قدم پيش گذاشتند، طوريکه واقع 

و اشاره بيک ورق « ناداست»نشد که استثناً حتی سطری را با موجوديت

روشنی از تاريخ و استدالل منطقی که حق خوانندگان بود، جمع بندی 

 نمايند.

که ما و شما »ديروز که نوشتۀ شما را در مورد اظهارات نسبی شهود عينی

و دقيقاً استناد مؤرخين، محققين و صاحب « در جريانات مهمی بوده اييم
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مطبوعات، در مورد تاريخ نظران بيطرف و منطقی، از برکت انکشاف 

نگاری، مطالعه نمودم، باز هم اميدوار گرديدم که اين کاروان پرکار رسيدن 

به حقايق تاريخ مردم افغانستان، همچنان به جانب منزل مقصود در حرکت 

می باشد. در مورد موضوعات مورد بحث اخير، آنچه تا را ايندم يافته ايم، 

ط به محتويات هر دو اثر افشاگرانه ايکه اگر برای سهولت افهام و تفهيم فق

الحمدهلل نويسندگان شان حيات دارند، مراجعه نماييم، نه تنها به 

سطورتاريخی که به يک ملت تعلق دارد و مطالعۀ آن وظيفۀ هموطنان شمرده 

ميشود دسترسی حاصل ميگردد، بلکه خوانندگان را هم از تحمل مطالعۀ 

 ت ميدهيم؟سفسطه سرايی های ضد و نقيض نجا

 زنان افغان» اين دو کتاب دقيقاً پربار و قابل تعمق همانا يکی اثر شخص تان

ميباشد، همانطور که برای خودتان هم ابراز داشته « زير فشار عنعنه و تجدد

ام، بعد از دريافت آن منحيث تحفۀ ارزشمندی از شما، بدون اغراق دردست 

استفاده قرار ميگيرد. در راست من دايم منحيث ريفرينس معتبری، مورد 

همين معضلۀ مباحثات بدون استناد آقای عبداهلل از کليفورنيا درين 

پورتال، خوشبختانه موارد استعمال اين اثر به اوج خود رسيد. کاش شخص 

صاحب صالحيتی برسبيل خيرخواهی، محتويات قسمت هايی از تاريخ 

تحقيق تان را در خود  را که زحمات سالها« مستند»وابسته به اين اثر نهايت

 خيره نموده، اقالً در مورد حقايق مبرهن جمهوريت داود خان، برای همين 

 آقای عبداهلل از کليفورنيا بخواند.

اثر دومی ايرا که من طالب العلم بازهم افتخار تحفه ای بی بديل ازمؤلف و 

را داشته ام، « داکتر عبدالرحمن زمانی»محقق نهايت دانشمند آن محترم 

بازنگری دورۀ امانی و توطئه های »همانا کتاب بسيار مستند و آموزندۀ

ميباشد. تاريخ افغانستان حق يک فاميل، يک سفسطه سرا و « انگليس

يک قوم نيست، اوج و حضيض رويداد های آن متعلق به همه ملت افغان 

است. يکی از دالئلی که اينقلم با مغرضان و آنانيکه پالن تحريف واقعات 

خ مملکت را دارند، طرف واقع ميشوم، دقيقاً بعد از مطالعات چنين تاري



34 
 

آثاری است که با موجوديت آنهمه اسناد، شواهد و ريفرنس هايی ميباشد که 

محقق و مؤرخ سال های آزگار برای من و شما با استدالل و استناد فراهم 

اف نموده است. بعد از مطالعۀ تأليف با ارزش محترم داکتر زمانی، اعتر

و ارائۀ معلومات معتبر در تاريخ « استناد»مينمايم که اين هيچمدان از نگاه 

افغانستان که تا حدود دسترسی به اسناد مشهود و معتبر آرشيف هند 

برتانوی آنزمان هم پيش ميرود، چنين يک اثرآموزنده، ارزشمند و غير قابل 

به ملت شريف  را« غير قابل انکار»انکاری را که جهانی معلومات تاريخی 

افغانستان پيشکش مينمايد، نديده بودم. خوب است که به عوض ضد و 

نقيض گويی هايی که تاريخ را مسخره نموده و به بازی می گيرد، اوراقی 

ازين گنجينۀ رويداد های همان عصر فشرده را بيطرفانه و با خلوص نيت 

يم بدون اينکه به مطالعه نماييم. البته بعد از خواندن، اگر انتقاداتی داشت

کاکا و مامای محقق و مؤرخ توهين نماييم، با شهامت و استدالل برای خود 

تقديم نماييم. البته درين اثر « مستند»احترام و برای مؤلف معلومات آفاقی 

آنانيکه در مورد حقايق تاريخ نادرشاهی هم عالقمند هستند، با داليل و 

 استناد آزادانه پا پيش گزارند.

شکش آثار شما دو محقق و دانشمند پرکار به منتقدين رويداد های علت پي

عصر نادر شاهی و داود شاهی، اينست که چون هردو از نعمت حيات 

مستفيد هستيد و آثار تان دقيقاً با مراجعه و تحقيق بيشمار مراجع و منابع 

مستند مزين گرديده است. اطمينان داريم که شما و دانشمندان ديگرافغان 

مؤرخ و محقق پرکار محترم اعظم سيستانی و محترم داکتر  چون

عبدالرحمن زمانی با خدمات و زحمات متداوم تان در نزد مردم افغانستان 

از ارج و منزلت زيادی برخوردار هستيد، يقين که پالن روشنی اندازی بر 

 واهدحيات سه شخصيت مطرح و تاريخ ساز وطن که اثر تحقيقی آيندۀ تان خ

بود، راه گشای نسل های بعدی و آنانيکه بدون تعصب تاريخ را برای تاريخ 

و ملت وابسته به آن ميدانند، ميگردد به آرزوی مؤفقيت های بيشتر و من 

 اهلل توفيق.
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 آلمان ميونشن ساکن کرزی  زلمیمحترم 

 
سپاس فروان خدمت بزرگوار محترم ، تاريخ نويس توانا داکتر صاحب 

 !حمن زمانیعبدالر

مقاله اخير شما را بنام )مروری برکتاب دوره امانی پوهاند کاکر( در پورتال 

وزين و پرمحتوی افغان جرمن آنالين با ارأيه اسناد مؤثق و تاريخی مطالعه 

کردم. اين تجسس وتحقيق تاريخ نگاری شما نهايت درخور تمجيد ، تقدير 

سن کاکر را تحت عنوان و ستايش است. چند سال قبل من نوشته استاد ح

)پادشاه امان اهلل واکمنی ته يوه کتنه( مطالعه نمودم، مطالعه اين رساله 

برايم منحيث شاگرد تاريخ دلچسپ بود اما با مطالعه اسناد و شواهد مؤثق 

تاريخی ارأيه شده داکتر صاحب زمانی، بايد بگويم که در هيچ اوراق 

ور دوره امانيه ديده نشده، تاريخی نام منشی علی احمد خان بحيث مشا

بلکه محبوب علی شاه سکرتر امور شرقی انگليس در سفارت کابل بوده 

است. برای کسانيکه اين موضوع مغلق و ناحل بود واضح و آشکارا شد. 

متاسفانه نوشته استاد کاکر با اسناد و شواهد جعل و نفی برآمد که ازجانب 

شور هم تأييد شد. خداوند به يکتعداد تاريخدانان وتاريخنويسان شهير ک

 قلم داکتر صاحب زمانی توانايی بيشتر اعطأ فرمايد . 

 

 کاليفورنياسيد عبدالله کاظم ساکن داکتر 

 
از همه اولتر از جناب غزنوی غلزی کمال امتنان دارم از اينکه در باره 

خصوصيات يک سند تاريخی )اسناد اصلی و درجه اول و اسناد فرعی و درجه 

ز قول يک تاريخدان دانشمند مطالبی را نوشته اند که رعايت آن برای دوم(ا

تشخيص يک سند مؤثق تاريخی برای هر محقق حتمی و ضروری است، 

همچنان کسانيکه دربارۀ مسائل تاريخی مطالبی نوشته اند، محقق بايد 



36 
 

توجه کند که نويسنده چه کسی است و موقعيت وی در جامعه چيست؟، چرا 

اثر را نوشته وآيا او موقف بيطرف دارد و آيا او مقصد سياسی  نويسنده اين

 مشخص در نوشتن اثر دارد؟ وووو...

از آنجائيکه طی چند دهه اخير کشور با نشيب و فراز های فروان روبرو 

شدهاست، نسل های حاضر اغلب شاهدان عينی حوادث بوده اند، لذا اکثراً 

نيدگی های خود را در قالب ميخواهند چشم ديدها، سرگذشت ها و حتی ش

"تاريخ زنده" به قيد قلم در آورند. اينکار يک اقدام مفيد و خوب است و در 

حقيقت به حيث "مواد خام" برای يک محقق مسائل تاريخی محسوب 

ميشود و محقق ميتواند با استفاده از آن مواد، مسائل را بررسی نمايد و 

را که يک با ديگر وفق پيدا  پارچه هايی از اين "خاطرات و سرگذشت ها"

ميکنند و هر پارچه با پارچه ديگر به اصطالح سر ميخورد، پهلوی هم 

بگذارد و با ارائه دليل و برهان يک "تيزس" تاريخی را از آن اشتقاق و ارائه 

نمايد. در اينجا برای همچو تدقيق الزم است تا محقق روشهای علمی و 

از خاطرات شخصی نويسندگان، اوراق آفاقی را برای ارزيابی اسناد اعم 

رسمی ، شهود عينی و بازرسی محل وقوع و سوابق موضوع و نيز اهليت 

راويان خاطرات و وابستگی های آنها بکار برد تا واقعيت تاريخی را از 

مسائل ماورای واقعيت تفکيک و تشخيص نمايد. به اين اساس ميتوان 

 گذاشت.بين "واقعه نگاری" و "تاريخ نويسی" فرق 

در اين ارتباط يکی از وظايف بسيار مهم يک محقق تاريخ يا به عبارت 

ديگر يک مؤرخ همانا اتکا به مآخذ و منابع اصلی است و تشخيص منابع 

اصلی همانطوريکه فوقاً  کر شد، محقق را مکلف به تشخيص اعتبار سند 

 می سازد.

يار مهم را در در اين روزها جناب داکتر عبدالرحمن زمانی يک موضوع بس

ارتباط با يک مأخذ اصلی کتاب استاد محترم جناب کاکر صاحب "نگاهی 

جديد به حاکميت شاه امان اهلل" مطرح بحث قرار داده اند که محتوای کتاب 
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مذکور را زير سؤال می برد. خوشحال هستم که امروز هموطنان محقق ما با 

می گردند که به  فراخ نظری دنبال اسناد و شواهدی در مسائل تاريخی

استناد آن واقعيت های تاريخی را متجلی سازند. اين کمينه از جمله اولين 

حينيکه کتاب "زنان افغان زير فشار عنعنه و  2005کسانی بودم که در سال 

تجدد" را نوشتم، براين نظر که گويا"هيچ سندی در دست نيست که 

تقاد کردم و آنرا انگليسها در سقوط دورۀ امانی دست داشته باشند" ان

ناموجهه دانسته و دالئلی را ارائه کردم و از آنروز به بعد مرهون زحمات 

جناب داکتر عبدالرحمن زمانی هستم که با موشگافی ها و رجوع به اسناد 

معتبر تاريخی در کتاب پرمحتوای خود" باز نگری دورۀ امانی و توطئه 

برکتاب دورۀ امانی پوهاند های انگليس" و نيز در مقاله اخير خود "مروری 

کاکر" اسنادی را ارائه کرده اند که اين کمينه به ماهيت تحليل و بررسی 

 جناب داکتر زمانی مباهات ميکنم.

اکنون طوريکه از ورای بعضی نوشته ها و تبصره های هموطنان عزيز در 

مسائل تاريخ معاصر کشور دراين پورتال بر می آيد يک نوع جدل محسوس 

عده به طرفداری از يک دوره و برعکس و نيز جانبداری از يک بين يک 

شخصيت تاريخی و يا يک مؤرخ و برعکس در جريان است که خود بيانگر 

عالقمندی آنها به مسائل تاريخی ميباشد و در اثر همين نوع بحث های 

ميتوان به نقاطی دست يافت که تا امروز از نظر ها پنهان بوده و يا کوشيده 

از نظر ها پنهان گذاشته شوند. جای مسرت است که اين بحث ها شده تا 

موجب ميگردند تا واقعيت های تاريخی را از گودال تحريف های تاريخی 

 بيرون آورند و ديدگاه های نوين و مستند را پيکش نمايند.

 

 ی ساکن هالندمحمد اياز نور محترم 

 
 درنو افغانانو!
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ريخ څېړوونکي ډاکټر عبدالرحمن مونږ تاسو د افغان شخصيت او د تا

 «پر اماني دورې د پوهاند کاکړ کتاب ته يوه کتنه» زماني درې برخې ليکنې 

جرمن په پورتال کې ولوستلې. دلته خالف کاري او جعل د تاريخ -د افغان

کوم عادي يا د ټيټې کچې افغان ته متوجه نه ده، دا شخصيت د تاريخ 

مشهور استا  پوهاند محمد حسن متخصص او د کابل پوهنتون پخوانی 

کاکړ دئ...!؟.د نورو مهمو تاريخي مسايلو تر څنګ، شاغلي زماني ليکي 

کله، چې يو وخت دئ هغه د منشي علی احمد په غلط نوم سند د پوهاند 

صاحب نه د يوه هيواد وال په حيث غواړي، چې وې ګوري،استا  کاکړ يې د 

 ؟ورښکاره کولو نه انکار کوي آخر ولې...!

اوس ښايي، چې مونږ لوستي افغانان ټکان وخورو او خپل د هيواد تاريخ ته 

 بالخصوص د امير حبيب اهلل خان د مرګ نه پس،په وړه ځيرتيا رجعت وکړو.

د زماني صاحب د دې  کر شويو ليکنو نه زه دا نتيجه اخلم، چې غازي 

کومه  اعليحضرت امان اهلل مرحوم سره د انګرېزي استعمار ګرو دشمني په

کچه وه او دوی په کوم مهارت د اماني په حکومت کې جګپوړي کسان خپل 

جواسيس استخدام کړي ول، چې دا لړی د استحدام دغه تر نن پورې دوام 

 لري.

  امريکا ساکن  غزنوی غلزیمحترم 

نقل قول محترم داکتر صاحب زمانی از استاد کاکر و اينکه انگليس نا 

يخواست تصادفا بسيار شباهت دارد با گفتار آرامی را در افغانستان نم

 :2007جنرال مشرف در مورد افغانستان در سال 

Pakistan needs peace and stability in Afghanistan, the president 
told United States Senator Hillary Rodham Clinton, who met 
him here after a visit to Kabul, the government said in a 
statement on Monday. 

http://www.hindustantimes.com/nm21/pak-for-a-stable-
afghanistan-musharraf/article1-199830.aspx 

http://www.hindustantimes.com/nm21/pak-for-a-stable-afghanistan-musharraf/article1-199830.aspx
http://www.hindustantimes.com/nm21/pak-for-a-stable-afghanistan-musharraf/article1-199830.aspx
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 نقل قول باال: -ه لغت نه لغت ب-ترجمه مفهوم 

" دولت پاکستان در يک بيانيه صادر شده در روز دو شنبه اعالن کرد که 

رئيس جمهور ) جنرال مشرف( به سناتورهيلری رادهم کلنتون اظهار داشت 

که پاکستان به صلح و ثبات در افغانستان ضرورت دارد. بر اساس اعالميه 

شام يکشنبه به سناتوران  مذکور رئيس جمهور پاکستان اين اظهارات را

 امريکائی اظهار داشت که بعد از يک سفر به کابل به ديدن وی آمده بودند."

در حالتی که به ما افغانها و تمام دنيا معلوم است و معلوم بوده است که 

دولت اختراعی پاکستان از روز اول برای ايجاد تخريب و دوام طرز ديد 

و ميراث خورهمان طرز ديد است و در انگليس در منطقه بوجود آمده است 

هر دوره تاريخ به همان ترتيب عمل کرده است. نقش پاکستان در بوجود 

تربيه و هدايت طالبان برای تخريب و تجزيه افغانستان با  –تمويل  -آوردن

همکاری مهره های کهنه تربيه شده در پاکستان در نقش های نمايشی ضد 

مردم جهان روشن است و اظهارات خواست  پاکستان ، به افغان ها و بسيار

آرامی و ثبات در افغانستان از طرف پاکستان در افغانستان بی معنی و 

 دروغ است.

بر همين اساس نظر انتقادی داکتر صاحب زمانی بجا و درست است که اين 

کتاب کاکر صاحب که انگليس  139ادعای داکتر صاحب کاکر در صفحه 

فغانستان تحت قيادت امان اهلل خان غازی را از ترس ناآرامی و بی ثباتی در ا

بی ثباتی در هندوستان تحت اداره اش نميخواست ، بر مبنی هزاران شواهد 

و اسناد و بر اساس روايات مستند و بر اساس منطق يک ادعای نادرست 

 است.

  اياالت متحدۀ امريکاساکن    ماللی موسی نظاممحترمه خانم 

 
 ی غزنوی غلزی،برادر محترم، آقا
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اينجانب هم مانند مؤرخ و محقق پرکار و خبره، محترم آقای اعظم سيستانی 

نظريات و تبصره های تان را در مورد جريانات وطن مطالعه نموده و از آن 

فيض ميبرم. در زمينۀ اين که هر ادعايی در مورد تاريخ افغانستان بايد 

نی ای قابل پذيرش و مستند بوده و در صورت ضرورت، سند و يا رهنمو

منطقی در زمينه ابراز گردد تا صحت يا نقض موضوع مورد بحث به جايگاه 

اصلی رهنمونی شده و مورد قبول واقع گردد، کامالً با شما موافق هستم. 

موضوع دانشمند و محقق داکتر عبد الرحمن زمانی و اثبات قسمت مهمی 

دقت و تقدير است و  از اسرار و افشاگری های تاريخ عصر امانی، قابل

اينکه محترم سيستانی ازينکه بر ادعای داکتر حسن کاکر، دو شخصيت 

ملی و مهم اين عصر را که مرحومان محمد ولی خان دروازی و غالم صديق 

خان چرخی باشند، در اخير بر عليه اعليحضرت غازی امان اهلل خان، تصور 

صداقت شان را در اتکاء نموده است و اين موضوع را ابراز مينمايد، نهايت 

 به واقعيت های تاريخ مملکت ميرساند.

 با عزت باشيد.

 

   امريکا ساکن  غزنوی غلزیمحترم 

 استاد محترم سيستانی صاحب،

اين بزرگواری و شهامت شماست که عالمانه و با شهامت اظهار ميداريد که 

دالل و است بر کتاب داکتر کاکر استناد کرده بوديد، اما وقتی سند و تحليل

منطقی داکتر صاحب زمانی که وی هم بعد از کوشش زياد سند اصلی را 

بدست آورده و تحليل و تجزيه کرده اند، در پورتال وزين افغان جرمن آنالين 

مطالعه و از نظر عالمانه خود تحليل کرديد به نتيجه گيری رسيديد که 

 ی درست کرده استداکتر صاحب زمانی با استفاده از منبع اصلی نتيجه گير

و بايد گفته شود که قضاوت شما درست است. شما با همان ترتيب مطالعۀ 

تاريخی به درستی عمل کرده بوديد که در استناد به اسناد درجه دو اعتبار 
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نويسنده را در نظر گرفته بوديد . اينجانب منحيث يک قربانی تجاوز روس 

کولته حقوق برسم و سالها در ها نتوانستم به تحصيالت باالتر از ليسانس فا

دربدری مهاجرت و امرار معاش فاميل مصروف گرديدم و بالخره در سن 

سال قبل توانستم يک ماستری بدست بياورم.  4پيری پنجاه و چار سالگی 

و اکثر اين تبصره های که مينويسم از تجربه تازه شاگردی است نه پختگی. 

استادان فاکولته در امريکا به و در همين جريان درس و تحقيقات شاگردی 

ما در مور اسناد تاريخی هداياتی ميدادند که بر اساس آن معموال دو نوع 

 اسناد تاريخی مورد ستناد قرار ميگيرد:

 Primaryدرجه اول -اسناد اصلی .1

 Secondaryدرجه دو  -اسناد فرعی .2

د در مورد اسناد اصلی و درجه اول هدايات زياد است و اولتر از همه اسنا

 اوليه از نظر نويسنده سند تحليل و تجزيه شود و سوال شود :

A. نويسنده چه کسی است؟ موقعيت وی در جامعه چيست؟  

B.  چرا نويسنده اين اثر را نوشته است؟ آيا وی موقف بيطرفی

دارد؟ آيا وی کدام مقصد سياسی وغيره از نوشتن اين اثر 

  دارد؟

C. ده ها را در برای چه کسانی نوشته شده است ؟ کدام خوانن

 نظر دارد؟

همچنان هداياتی در مورد تحليل و تجزيه سند اوليه و اصلی از نظر منطق، 

 از نظر مقايسه به ديگر آثار و روايات وغيره نيز موجود است.

بنا بر آن کتاب سقوط امان اهلل که به توطئه استخبارات انگليس بنام کتاب 

فته بود منحيث يک سند نوشته شده توسط منشی امان اهلل خان شهرت يا

 اصلی و درجه اول حساب ميشود .
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جناب شما استاد سيستانی و ما همه بر تحليل و نوشته استاد کاکر استناد 

کرده بوده ايم به اين اميد و اعتبار که وی سوال ها و تحقيات باال را در مورد 

اين سند اوليه انجام داده است. داستان کوشش محترم داکتر صاحب زمانی 

که سند اصلی را از داکتر کاکر برای مطالعه و تحليل قرض بگيرد به 

وضاحت نشان ميدهد که داکتر کاکر باالی سند اصلی خود اعتبار نداشته 

است. و بنا بر آن به بسيار روشنی ديده ميشود که شما استاد سيستانی 

منحيث يک استاد واقعی سوال بعدی را مطرح کرده ايد که چرا پوهاند 

يک سند تحريف شده را منحيث يک سند معتبر معرفی کرده و بر امان  کاکر

  اهلل خان غازی از نظر انگليسی قضاوت کرده است.

 

 محترم استاد سيستانی ساکن سويدن

 
يکی از هموطنان دقيق النظر ما آقای غزنوی غلزی ميباشند که گرچه کم 

پخته وسنجيده  مينويسند ولی آنچه در دريچۀ نظرسنجی مينويسند، خيلی

مينويسند. تبصرۀ اخير شان برمقالۀ جناب داکتر زمانی بسيار بجا و با دقت 

الزم به نگارش آمده است. من قصد داشتم همان روز به تائيد ايشان نظرم را 

در مورد مقاله محققانه ومستند ومستدل آقای داکتر زمانی بنويسم، ولی 

نزدم نبود، نتوانستم نظرم را از آنجايی که درسفری بودم ونيز کمپيوترم 

 بنگارم .

 

چيزيکه مرابعد ازمطالعه اين مقاله خيلی متاثر ساخت اينست که چرا درحق 

تاريخ کشورما از جانب کسی که داکتر تاريخ است وسالهای زيادی در 

پوهنتون کابل مشغول تدريس تاريخ بوده چنين خيانتی سرزده و چيزهای به 

تاريخ کشور داده است که براساس اين مقاله  خورد شاگردان و عالقمندان

  تحريف تاريخ شمرده ميشود، نه حقيقت تاريخ.
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مقاله داکترصاحب زمانی نه تنها نقش مخرب انگليس را دربرانگيختن 

شورش های ضد حکومت امانی برمال ميسازد،بلکه نشان ميدهد که 

يق حقاچگونه تبليغات تفتين آميز جواسيس انگليس درافغانستان بجای 

تاريخی بخورد مردم ونسل های جوان از سوی کسانی داده ميشود که 

متاسفانه در پيشوند نام خود القاب داکتری دارند.منظورجناب داکترکاکر 

است که ايشان با وجود فهم ودانستن اين نکته که کتاب سقوط امان اهلل خان 

 شتهبوسيله يکی از جواسيس انگليس درکابل)شيخ محبوب علی شاه( نو

شده است، واز سوی يک نفراجنت ديگرترجمه شده و آنرا بنام علی احمد 

منشی آخرين روزهای امان اهلل خان درقندهار ثبت کرده است تا نشان داده 

باشد که رواياتی که در مورد شورش شينوار گزارش می يابد،از زبان 

ننده را به نزديک ترين کارکنان شاه امان اهلل گزارش داده ميشود تا باور خوا

روايت های درج شده جلب نمايد. دراين روايات از زبان علی احمد خان گفته 

شده که شورش شينوار بوسيله غالم صديق خان چرخی)وزيرخارجۀ دولت 

امانی وباجۀ شاه امان اهلل خان( که مربوط به حزب جمهوريت برهبری 

محمدولی خان بود،صورت گرفته است. سوال اينست که چرا آقای 

داکترکاکر نويسنده اصلی کتاب را که يکی ازکارمندان انگليس در سفارت 

آنکشور در کابل بوده بخوانندگان کتاب خود معرفی نکرده ونوشته های او 

را بصورت اطالعات موثق در کتاب خود انعکاس داده است؟ هدف شان از 

و اينکار چی بوده است؟ ايا اين کارشان جعل وتحريف تاريخ نيست؟ آيا ا

 اين کار را در سايرکتب خود نيزمرعی داشته است؟

متاسفانه من يکی از کسانی ام که کتاب داکترکاکر )دامانی دوری ته يوه 

نوی کتنه( را خوانده ام ودر مقاالتم بدان استناد جسته ام.. براساس نوشته 

های داکترکاکر  هنيت من نسبت به غالم صديق خان چرخی ومحمدولی خان 

ب شده تا آنجا که من در يکی ازمقاالت خود به حواله داکترکاکر دروازی خرا

يکی از علل سقوط دولت امانی را مخالفت محمدولی خان دروازی وغالم 

صديق خان چرخی ومحمديعقوب خان وزيردربار دولت امانی گفته ام. وحال 
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که براساس تحقيقات داکتر زمانی معلوم گرديد که نويسنده اصلی کتاب، 

دخان غزنی چی نه، بلکه يکی از جواسيس انگليس بوده است علی احم

.البته با نشان دادن نويسنده اصلی از اعتبار کتاب کاسته ميشد وخواننده 

ميدانست که دراين کتاب نيات استعماری نهفته است، طبيعی بود که 

خواننده به محتويات آن اعتبار نميکند،مگرمتاسفانه آقای داکترکاکردر 

تاريخی را بخورد خوانندگان داده است که نمی بايد اين کار  واقع يک جعل

را ميکرد.من ميخواهم بدينوسيله آن سخنانم را به آدرس آن دوشخصيت ضد 

استعماری پس بگيريم وشماتت وندامت اين کار را برخ آقای داکترکاکر 

بکشم. زيرا اگر داکترکاکر نوشته اين جاسوس کارکشتۀ انگليس را،بنام 

ار شاه امان اهلل درکتاب خود انعکاس نميداد شايدانسانهای منشی درب

بسياری مثل من فريب بميخوردند.. خداوند برقلم وبرعمر داکترزمانی خير 

وبرکت نهد که ماهيت کتاب سقوط امان اهلل رايکجا با پنهان کاری 

وتحريف تاريخ از سوی داکترکاکر،برمال نمود و عالمی را از گمراهی 

  ات داد.وجعل خوانی نج

 امريکاساکن  غزنوی غلزی محترم 

 
تحليل عالمانه جناب داکترزمانی در مورد کتاب استاد کاکر و استناد 

داکتر کاکر بر يک سند خاص ، يک تحليل ارزشمند و قابل قدر است. يک 

مورخ ضرورت به اسناد و مدارک برای نوشتن تاريخ دارد ، اما درک 

اسناد وظيفه مورخ است تا باشد که اسناد چگونگی اسناد وتحليل و تفسير 

برای تشريح تاريخ واقعی مورد استفاده درست قرار بگيرد. در اين نوشته 

عالمانه جناب داکتر زمانی به صورت علمی و منطقی سند مورد استفاده 

استاد کاکر را در رابطه با نويسنده آن ، اوضاع آن زمان ، نقش دولت 

عی نوشتن آن سند از نظر منطق و امکانيت انگليس و اينکه آيا شخص مد

عينی توانائی آن را داشت به درستی مورد تحليل قرار داده است. جيمز 

يک استاد پوهنتون وسکانسن امريکا ، نه  James J. Lorenceلورينس و
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آمريکا، در يک مضمون در مورد استفاده مورخ از اسناد برای توضيح و 

 تشريح تاريخ چنين نوشته است:

A document, then, is quite meaningless until the historian 
deciphers it through a thought process that screens for 
motivation, bias, intent, and context. 

http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED214813.pdf 

ترجمه مفهوم، نه لغت به لغت، مطلب باال :" يک سند بکلی بی معنی است 

تا زمانی که مورخ سند متذکره را در جريان يک عمليه تفکر و تعمق مطالعه 

و تحليل و تجزيه نمايد، و قصد نويسنده سند در نوشتن آن سند، طرفداری 

سند مذکور اصال و دشمنی نويسنده آن سند در مورد موضوع سند، و اينکه 

  به کدام مفهوم و محتوی نوشته شده است تحليل و تجزيه و تفسير نمايد."

در همين ارتباط وقتی هموطنان ادعای مير محمد صديق فرهنگ را در 

مورد رجوع شهيد ميوندوال به نزد اوشان در زمانی که وی سفير افغانستان 

هيد سردار محمد در يوگوسالويا بوده است و ادعای قصد کودتا برضد ش

داود خان در کتاب تاريخ فرهنگ ميخوانند، با در نظرداشت سابقه مستند 

دشمنی فرهنگ با ميوندوال و با درنظر داشت اينکه فرهنگ سفير داود خان 

بوده است و فرهنگ سابقه روابط با پرچمی ها داشت از نظر منطق قبول کرده 

 نتوانسته اند.

ر مقاالت جناب داکتر زمانی در اين بر حسن تصادف در همين زمان نش

پورتال وزين افغان جرمن ، مقاالت استاد محترم و دانشمند داکتر کاظم نيز 

نشر شده و به بسيار وضاحت ديده ميشود که استاد کاظم برخالف داکتر 

کاکر ، نويسنده کتاب را معرفی درست کرده و هم کتاب را تحليل علمی 

ی نموده اند. شهيد عزيزالرحمان الفت جان کرده و نتيجه گيری درست تاريخ

خود را در راه افشای حقايق تا آن اندازه ای که ميدانست فداکرد و کتاب وی 

خود سند معتبر تاريخی است که استاد کاظم با توضيح مسائل و تارخ نشر 

http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED214813.pdf
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و زمان شهادت عزيزالرحمان الفت بحث تاريخ شروع جهاد را مستند ساخت 

 وشته اش را خاتمه داده است.و بدون زياده روی ن

  



47 
 

 قسمت سوم مقاالت

 حذف خود مآخذ فهرست از را رداکترکاک کتاب عزيز، هموطنان
 !کنيد

 2015/ 3/ 3   سيستانی اکادميسين کانديد

 نقد از بعد( کتنه نوی يوه ته واکمنی اهلل امان دپاچا)کاکړ داکتر کتاب

 واعتبارخود ارزش ديگر زمانی، عبدالرحمن صاحب داکتر ودقيق عالمانه

 ماخذ، يک منحيث آن وجود و است داده دست از تاريخی اثر يک حيث به را

 از بعد من. ندارد ای ثمره کشور، تاريخ از کمترآگاه و جوان نسل گمراهی جز

 کتابهايم رفک ار کتاب،آنرا براين داکترزمانی نقد سوم بخش  خواندن

 رخي داکترزمانی وبرعمر رقلمب خداوند. انداختم دانی کثافات ودر برداشتم

 کاری پنهان با رايکجا اهلل امان سقوط کتاب ماهيت که نهد وبرکت

 گمراهی از را عالمی و نمود داکترکاکړ،برمال سوی از تاريخ وتحريف

 .داد نجات خوانی وجعل

 دهه دوم درنيمۀ تاريخ رشتۀ يافته تحصيل استادان از يکی داکترکاکړ،

 آنهم تاريخ مسلک در کرده تحصيل شخص يگانه یو که آنجا از. است 1960

 وعلوم ادبيات پوهنځی محصالن اکثريت ميشد، شمرده انگلستان در

 هب و نگريستند می تاريخ متخصص يک و دانشمند يک چشم به او به بشری

 دمبو واميدوار خوشبين کاکړ داکتر به نسبت نيز من. بودند قايل احترام او

 را نگاری تاريخی وميتود شيوه که تاريخ رشتۀ در ای مقالۀ وی از هرگز ولی

 . ام نخوانده کند تشريح

 افغان،) زيرعنوان ای رسالۀ به  بارچشمم اولين برای ميالدی ٢٠٠٠درسال

( وافغانستان فارس هندوستان، در دولت وتشکيل وافغانها افغانستان

 خود،  وغيرمعمول طوالنی عنوان با رساله اين. مرورکردم وآنرا شد روشن

 توقع.است وکمبوديها خالء پراز و ضعيف بسيار اثر يک محتوا لحاظ از
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 نمتو به مراجعه با وافغانستان افغان کلمات مورد در داکترکاکړ، که داشتم

 کرده ارائه خواننده به مفصلی توضيحات وخارجی داخلی کهن تاريخی

 سوی از دولت تشکيل چگونگی مورد در.است نکرده متاسفانه که باشد

 وناقص فشرده،سطحی بحدی موضوع نيز وفارس هندوستان در افغانها

 پنداشته کافی هم مکتب ۱٢ صنف لکچرنوت يک برای حتی که است

 اچ افسيت بطور وبعد شده خطاطی ابتدا زياد توجه با اثرکه اين. نميشود

 دآور پائين خيلی من نظر در نگاری درتاريخ را کاکړ داکتر جايگاه ، ګرديده

 ودر نيست، نگاری تاريخ در مندی حوصله محقق وی که دانستم رواينقد

 امعس شاگرد رفيع اهلل حبيب حد در کشور تاريخی مسائل وتشريح توضيح

 واستدالل بيان جرئت صاحب  هم افغانستان تاريخ انجمن در حبيبی پوهاند

 .نيست

 یواکمن اهلل امان پاچا د»  رسيد، من داکترکاکړبدست از که کتابی دومين

 های قسمت ولی بخوانم پا سرا را آن نکردم فرصت که بود «کتنه نوی يوه ته

 محمدولی آن ودر بود امانی دولت برضد شينوار شورش مورد در که  را آن از

 منشی احمدحان علی قول از  وغيره  چرخی خان صديق وغالم دروازی خان

 يکی در  وحتی. ام خوانده اند، شده دانسته غايله محرک خان اهلل امان بار در

 امانی دولت سقوط در وازی در خان محمدولی آيا»زيرعنوان خود مقاالت از

 همقال داشتن استوار برای های قول ونقل ام جسته استناد آن به «داشت؟ نقش

 مطالعه را داکترکاکړ ازکتاب بخش اين من که زمانی همان از. ام کرده خود

 صديق وغالم دروازی خان محمدولی به نسبت من  هنيت ،(2005)کردم

 فوق ازاشخاص درونم در من که وبراستی گرديد خراب سخت چرخی خان

 وبسيار عالمانه نقد خواندن از پس اما ميکردم، ونفرت انزار احساس الذکر

 که گرديد معلوم داکترکاکړ، برکتاب زمانی داکتر آقای ومستند مستدل

 محبوب علي شيخ لکهب نه، غزنيچی احمدخان علی کتاب، اصلی نويسنده

 ودانسته ديده داکترکاکړ و  است بوده درکابل انگليس جواسيس از يکی

 داده خود اثر خوانندگان بخورد مغرضانه را انگليس اجنت يک های نوشته
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 دپاچان) کتاب محتويات که ميگردد واضح زمانی داکتر نقد روی از. است

 تنهض وبرضد انگليس نفع به صد در صد( کتنه نوی يوه ته واکمنی اهلل امان

 .  است اهلل امان کشورشاه استقالل ومحصل دوم مشروطيت

 جانب از کشورما تاريخ درحق چرا که اينست ساخت متاثر خيلی مرا چيزيکه

 اريخت برکرسی کابل پوهنتون در زيادی وسالهای است تاريخ داکتر که کسی

 و گردانشا خورد به چيزهای و سرزده خيانتی چنين بود، زده تکيه

 تحريف زمانی، داکتر مقاله  براساس که است داده کشور تاريخ عالقمندان

 . تاريخ حقيقت نه ميشود، شمرده تاريخ

 علی منشی به که را( خان اهلل امان سقوط) کتاب کاکړ داکتر اگر البته

 ميکرد، برمال آنرا وماهيت کشيد می نقد به شده، داده نسبت احمدخان

 کتاب دراين که ميدانست وخواننده ميشد کاسته ابکت اعتبار از طبعاْ

 اراعتب آن محتويات به خواننده که بود طبيعی است، نهفته استعماری نيات

 بخورد را تاريخی جعل يک واقع در داکترکاکړ آقای نميکرد،مگرمتاسفانه

 ميخواهم من.ميکرد را کار اين بايد نمی که است داده خوانندگان

 پس استعماری ضد دوشخصيت آن آدرس به را سخنانم آن بدينوسيله

 راگ زيرا. بکشم داکترکاکړ آقای رخ به را کار اين وندامت وشماتت بگيريم

 اهش دربار منشی را،بنام انگليس کارکشتۀ جاسوس اين نوشته داکترکاکړ

 من مثل بسياری انسانهای شايد نميداد انعکاس خود درکتاب اهلل امان

 . نميخوردند فريب

 دربرانگيختن را انگليس مخرب نقش تنها زمانی،نه صاحب ترداک نقد

 که ميدهد نشان بلکه ميسازد، برمال امانی حکومت ضد های شورش

 يقحقا بجای درافغانستان انگليس جواسيس آميز تفتين تبليغات چگونه

 که ميشود داده کسانی سوی از جوان های ونسل مردم بخورد تاريخی

 جناب منظورم.دارند داکتری القاب دخو نام پيشوند در متاسفانه

 وطسق کتاب که نکته اين ودانستن فهم وجود با ايشان که است داکترکاکړ
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 است، شده نوشته درکابل انگليس جواسيس از يکی بوسيله خان اهلل امان

 آخرين منشی احمد علی بنام آنرا و شده ديگرترجمه نفراجنت يک سوی واز

 که رواياتی که باشد داده نشان تا  کرده ثبت درقندهار خان اهلل امان روزهای

 نزديک زبان يابد،از می گزارش کابل وشمال شينوار شورشهای مورد در

 روايت به را خواننده باور تا ميشود داده گزارش اهلل امان شاه کارکنان ترين

 . نمايد جلب شده درج های

 بوسيله ارشينو شورش که شده گفته خان احمد علی زبان از روايات دراين

( خان اهلل امان شاه وباجۀ امانی دولت وزيرخارجۀ) چرخی خان صديق غالم

 گرفته بود،صورت خان محمدولی برهبری جمهوريت حزب به مربوط که

 یيک که را کتاب اصلی نويسنده داکترکاکر آقای چرا که اينست سوال. است

 کتاب نبخوانندگا بوده کابل در آنکشور سفارت در انگليس ازکارمندان

 خود کتاب در موثق اطالعات بصورت را او های ونوشته نکرده معرفی خود

 کارشان اين آيا است؟ بوده چی اينکار از شان هدف است؟ داده انعکاس

 نيزمرعی خود کتب ساير در را کار اين او آيا نيست؟ تاريخ وتحريف جعل

  است؟ نداشته

 شک اثر اين به نسبت نیزما داکتر که هنگامی کاکړ، داکتر چرا وباالخره

 هب اثر دادن نشان از ببيند، آنرا تا نمود تقاضا وی از را متن واصل کرد پيدا

 خود کفش در ريگی کاکړ داکتر اگر ورزيد؟ دريغ خويش محترم هموطن يک

 وی اخيتار در بکشد، رسوائی به موضوع اينکه از قبل آنرا چرا نداشت،

 نداد؟ قرار

 نقد از بعد( کتنه نوی يوه ته واکمنی اهلل مانا دپاچا)کاکړ داکتر کتاب

 واعتبارخود ارزش ديگر زمانی، عبدالرحمن صاحب داکتر ودقيق عالمانه

 ماخذ، يک منحيث آن وجود و است داده دست از تاريخی اثر يک حيث به را

 از بعد من. ندارد ای ثمره کشور، تاريخ از کمترآگاه و جوان نسل گمراهی جز

 کتابهايم رفک ار کتاب،آنرا براين داکترزمانی نقد مسو بخش  خواندن
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 رخي داکترزمانی وبرعمر برقلم خداوند. انداختم دانی کثافات ودر برداشتم

 کاری پنهان با رايکجا اهلل امان سقوط کتاب ماهيت که نهد وبرکت

 گمراهی از را عالمی و نمود داکترکاکر،برمال سوی از تاريخ وتحريف

 .ادد نجات خوانی وجعل

 توجهم نکته چند زمانی، داکترعبدالرحمن جناب وتحليل نقد سوم دربخش

 در ديگری جای. نمايم مکث برآنها قدری است الزم که نمود جلب بخود را

 یسند به اکنون تا من»  که ميشود کاکړگفته داکتر قول از زمانی داکتر نقد

 امان يحضرتاعل سقوط توطئۀ در ها انگليس که بدهد نشان تا ام برنخورده

 .«باشند داشته دست خان اهلل

 اسناد داريد انتظار آيا که ميشود پرسيده داکتر جناب از مورد دراين

 لندن موزيم های آرشيف ويا هندبرتانوی های آرشيف در محفوظ ومدارک

 جناب نزد  دورکرده خود از را ساله 90 - 80 وخاک وگرد آيند بحرکت خود

 های وتوطئه مداخالت اسنادمحرمانۀ ما یبل که وبگويند  بيايند عالی

. بفرمائيد مالحظه را ما تا ايم شده مشرف بحضورتان که استيم انگليس

 وی که است گفته خود دوستان به خصوصی محافل در بارها کاکر داکتر

 های توطئه مورد در اسنادی است،تا ديده را هندبرتانوی های آرشيف تمام

  اسنادی چنين کشف به موفق او ولی ندک کشف امانی دولت برضد انګليس

 است؟؟؟ نشده

 راست و نيست صادق خود ادعای دراين کاکړ داکتر که ميگويم من اما

 که شناسم می را گوئی وحقيقت زنده شاهد يک من اينکه نميگويد،برای

 استاد سابق رشيد داکترخالق: ميکند ثابت غلط را داکترکاکړ ادعای

 نهرو لعل جواهر پوهنتون استاد کرزی اکميتح سالهای ودر کابل پوهنتون

 از بيش افغانستان تاريخ به عشق بنابر که او است، بوده جديد دردهلی

 قرن افغانستان تاريخ به متعلق هند ملی موزيم آرشيفی اسناد يکصدهزار

 درماه من برای است، داده نجات نابودی از را بيستم قرن اوايل و 19
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 را سند ورق 8 صرف کاکر داکتر آقای که داد شرح تليفون در دسمبرگذشته

 است، کرده امضاء آن ودرپای کرده مالحظه هند ملی موزيم آرشيف در

 آرشيف در او بدهد،که نشان من به توانست را نهم سند واگرداکترمذکور

 افغان دانشمندان همه نزد حاضرم من  است، ديده برتانوی هند ملی موزيم

 بگويد نبايد آن غير در بخواهم، معذرت او واز نمک پاره را خود دکترای سند

 توطته که ام نيافته سندی ، ام ديده را هندبرتانوی های آرشيف تمام من که

 از وعاری پوچ ادعای يک بدهد،اين نشان را امانی دولت برضد انگليس

 . است حقيقت

 رداکت.  دارم کامل باور رشيد خالق استاد وگفتار قول سطوربه اين نگارندۀ

 .است وحقيقتجو وحقيقتگو پرست وطن بسيار انسان رشيد خالق صاحب

 در خود محققانه مقالۀ ارسال بمناسبت  دسمبرگذشته در را سخنان اين وی

 من برای ،" بود عصرش روحانيت شاهنشاه که زنی افغان  باباجان،"  بارۀ

 هند لیم موزيم آرشيفی اسناد هزار20 يا 2 از بيش که نمود وعالوه کرد بيان

 باخود گرفته ميدهند،فوتوکاپی شرح را افغانستان سياسی حوادث که  را

 افغانستان 20و 19 قرن تاريخ برای آنها وترجمۀ تنظيم ومصروف ام آورده

 به ،کاکر داکتر که ميرسيم نتيجه اين به رشيد داکتر سخنان ازاين. باشم می

 دورۀ تاريخ وبه. ندارد  ای عالقه اصالً  تاريخی وتحقيقات تاريخ مسلک

 ما تاريخ طالئی دورۀ کشور، ديگرتاريخ های دوره با مقايسه در که امانی

 هم دشمنی آن با بدبختانه بلکه ندارد، ای عالقه تنها نه ميگردد محسوب

 قابل زمانی داکتر نقد سوم بخش در دشمنی اين های نمونه که ميورزد،

 .است مالحظه

  پورتال نظريات دردريچۀ  2015/ 3/ 1:يخدرتار   کاظم صاحب داکتر عالوتاً

 ديگر عبارت به يا تاريخ محقق يک مهم بسيار وظايف از يکی:» ...اند نوشته

 اصلی منابع تشخيص و است اصلی منابع و مآخذ به اتکا همانا مؤرخ يک

 می سند اعتبار تشخيص به مکلف را محقق شد،  کر فوقاً همانطوريکه
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 مهم بسيار موضوع يک زمانی عبدالرحمن کتردا جناب روزها اين در.سازد

 امان شاه حاکميت به جديد نگاهی..." کتاب اصلی مأخذ يک با ارتباط در را

. برد می سؤال زير را مذکور کتاب محتوای که اند داده قرار بحث مطرح" اهلل

 و اسناد دنبال نظری فراخ با ما محقق هموطنان امروز که هستم خوشحال

 تاريخی های واقعيت آن استناد به که گردند می تاريخی مسائل در شواهدی

 2005 سال در که بودم کسانی اولين جمله از کمينه اين. سازند متجلی را

 نظر براين نوشتم، را" تجدد و عنعنه فشار زير افغان زنان" کتاب که حينی

 امانی دورۀ سقوط در انگليسها که نيست دست در سندی هيچ"گويا که

 مکرد ارائه را دالئلی و دانسته ناموجه آنرا و کردم انتقاد" اشندب داشته دست

 با که هستم زمانی عبدالرحمن داکتر جناب زحمات مرهون بعد به آنروز از و

 باز" خود پرمحتوای کتاب در تاريخی معتبر اسناد به رجوع و ها موشگافی

 مروری" خود اخير مقاله در نيز و" انگليس های توطئه و امانی دورۀ نگری

 هب کمينه اين که اند کرده ارائه را اسنادی" کاکر پوهاند امانی دورۀ برکتاب

 .«ميکنم مباهات زمانی داکتر جناب بررسی و تحليل ماهيت

 تعل است، حبيبی پوهاند مرحوم با کاکر داکتر شديد مخالفت ديگر نکتۀ

 بخاطرکم داکتر آقای که ميخورد آب آنجا از مرحوم آن با داکتر مخالفت اين

 علمی مجامع در را حبيبی پوهاند علمی جايگاه نتوانست هرگز خود کاری

 مرگش از بعد  وهم دانشمند آن حيات زمان در هم المللی وبين ملی سطح در

 آقای روان و روح مرحوم پوهاند بزرگی برابر در حقارت عقده واين بگيرد

 .آزارد می را داکتر

 را کشور استقالل استرداد او، که آيد برمی داکترکاکړ های نوشته از

 شاه  وشجاعت خواهان مشروطه دقيق های ريزی برنامه و قربانيها محصول

 از اهلل امان شاه رهبری به ها افغان:» است نوشته کاکړ. نميداند اهلل امان

 از را شان کامل استقالل تا شدند مؤفق سال ۳۹ از بعد صلح و جنگ طريق

 (داکترزمانی مقالۀ سوم خشب. «)آورند بدست ها انگليس
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 بقدرت تاريخ از  چيست؟ افغانها وصلح جنگ سال 39 از داکترکاکړ منظور

 1919 در خان اهلل اميرحبيب تامرگ 1880 در خان اميرعبدالرجمن رسيدن

 جنگی امير، دو اين حکمراوئی سال 39 مدت در ميگذرد، سال 39 درست

 انخ اهلل امان تا  نگرفته رتصو انگليسها با کشور استقالل استراداد برای

 های کاکړازجنگ داکتر آقای چرا پس. باشد داشته بدوش را جنگ قيادت

 که بخاطراين برد؟ می نام اهلل امان برهبری افغانستان مردم ساله 39

 شدند، متحمل که های قربانی همه با را مشروطيت نهضت وجود ميخواهد

 استرداد که برساند را پيام اين ديگران به و دهد جلوه مؤثر غير و اهميت بی

  مشروطيت نهضت های ريزی وبرنامه ها جانبازی نتيجه نه کشور، استقالل

 در اهلل امان شاه وشهامت وشجاعت پايمردی نتيجۀ ونه  است بوده

 .انگليس برابراستعمار

 اين ظهورمجدد وچگونگی مشروطيت نهضت از داکترکاکر، اقای عالوتاً

 گونه هيچ خود درکتاب اهلل امان شهزاده آن الوفع ورهبراکتيف نهضت

 کشور، استقالل از يادکردن حاالنکه. است نياورده ميان به وبحثی سخنی

 بدون اهلل، امان شاه از بردن نام وبازهنگام اهلل امان شاه از بردن نام بدون

 موثر ونقش محمودطرزی،  کر وبدون مشروطيت جنبش از يادکردن

 آمدن کار روی به منتج باالخره که نهضت اين  پيروزی و قوام در او ومدبرانۀ

 .بود خواهد ناقصی و بهيوده کار ، گرديد خان اهلل امان

 اهلل امان شاه: که بگويد نميخواهد اصالً يا و کرده کاکړفراموش داکتر

 فبروری 28در خود گذاری تاج روز در «خواهان مشروطه» قبلی طرح مطابق

 اهلل امان شاه برسر را سلطنت تاج وربازار،ش حضرت آنکه از پيش 1919

 کامل استقالل که گذارم بسرمی بشرطی را تاج اين: اظهارکرد ، بگذارد

 برهمه اول: » گفت کابل شهريان به  خطاب سپس و! کنم  حاصل را کشور

 تاج من که ميدهم بشارت و اعالن را اين خود نجيبه ملت صديق رعايای
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 ربس  افغانستان خارجی و داخلی وحاکميت قاللاست بنام را افغانيه سلطنت

 (۱٠ص امانی، دوره حبيب، داکتراسداهلل. « )ام نهاده

  محقق سوی داکترکاکړاز کتاب ومحتوای متن وتحليل نقد  خالصه  

 توطئه و امانی دورۀ نگری باز"  کتاب مثل زمانی، داکتر وطن دانشمند

 اين سوم بخش در بلکه نظيراست، بی خود نوع در تنها نه" انگليس های

 ايدب. است بسته پشت از را کاکړ داکتر تاريخ، متخصص وپای دست مقاله،

 کسی هيچ از کشور، تاريخ  مطالعۀ سال ۵۵ مدت در من که کنم عالوه

 اکادمی ودانشمندان کابل پوهنتون اجتماعی علوم بخش استادان بشمول

 واستوار اثر حتوایوم  متن برتحليل مبتنی نقدی چنين افغانستان، علوم

 ای واگر ره ام نخوانده نقد، مورد کتاب ازمتن مختلف وشواهد براسناد

 تاريخ داکتری ديپلوم يا بايد می شود، کاکړسراغ داکتر وجود در ازغيرت

 همه اين مورد در خود سوء نيات تمام به اينکه يا و نمايد پاره را خود

 افغانستان ازمردم و نمايد اعتراف خود تاريخی تحريفات و جعليات

 .بخواهد معذرت خود کتاب وخوانندگان

 را کشور تاريخ انگليس خوشنودی بخاطر داکترکاکړ که کند خدا بهرحال

 پايان! باشد نکرده تحريف

 

 نام رستم به از رستم
 ٠۵/٠۳/٢٠۱۵      فارانی مسعود

نقد عالی جناب  داکتر صاحب عبدالرحمن زمانی  تائيدمقاله ای را در 

 . احب نګارش يافته بود پوُر بار جناب سيستانی صدم که با قلم خوان

 اقبل از همه عرض شود که نقد  داکتر صاحب عبدالرحمن زمانی ،  درست ب

در يکی از . معيار های که الزمه شروط نقد نويسی است تحرير يافته است

  : که آمدهتعاريف نقد 
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فقط ويرانگری   قدناگر منظور "نقد ويرانگری است بمنظور آبادگری"

. آن نقد نيست  بلکه بغض است وکينه  ،باشد

  .ريګی در کفش دارد اينکهيا

بايد حقايق کتمان وُل وظيفه دارد که نقد  درک

بلکه برای تجلی حقايق تالش صورت  ،نشوند

نه اينکه   .يرد تا حقايق بيشترآشکار گردندگ

وبا قربانی  کندنويسنده  عمدا ًحقايق  را پنهان 

به اين اساس می بينيم . دل دشمنان را خشنود سازد ، يق  در پای دشمنان حقا

نوع ويرانګری است که برخاسته از دورۀ امانی برمحترم حسن کاکر نقد که 

بغض وکينه محسوب ميشود نه از صداقت وامانت داری، زيرا در البالی 

را  ینکات بدبختانه با غرض ستنوشته ای شان  داکترحسن کاکر خواسته ا

نقل حضورش تا کنون در جامعه ملموس ، اهميت که  جلوه دهدکم ارزش 

اين اسناد را هيچ وجدانی بيداری ملی  .شعر وآفتابی استستم محافل ،

پيدا ريشه محکم در باور های مردم  اين ارزشهاکم بها سازد. زيرا نميتواند 

م که تداوم . باور های که با نقد جان بدست آمده اند. مشروطيت دو کرده است

مشروطيت اول است. درين راه آرمانی از خون خود دريغ نکردند. پس 

کسيکه تالش دارد تا اين همه ارزشهای ملموس وشناخته شده  و آفتابی را 

واضح که آب در آسياب دشمن ريخته است و از جانب  ،جلوه دهد کمرنگ 

به  يش اند، زيرا کسی کهخواينچنين اشخاص غافل از عاقبت کار ديګر

حيثيت يک جامعه سری  بازی دارد، متوجه باشد که وقار يک جامعه 

سلسله جبال،  پا برجاست  و هرگز متضرر نمی شود،  اما مغالطه  همچون

کاری ها سبب ميشوند که دار و نداری شخصيت مغالطه کار را زير سوال 

 ببرد.  

بسيار  زمانی  که شناختعبدالرحمن  جناب داکتر صاحبوسازنده  نقد زالل

   ،ر حقيقت  ملموس ميباشدگبيان ، متکی بر اسناد  دارند ،عميق  از قضايا 
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يابد که جناب زمانی صاحب درزمينه کاری کرده است که ی پس خواننده درم

در حاليکه حسن  . ويرانگری را بمنظور آباد گری اجازۀ گردش قلم داده است

، کشور تاريخرۀ بهترين دوکردن  کاکر برعکس ويرانی را برای ويران

(  دور از انصاف دست به تخريب  نهضت امانی يا نهضت مشروطيت دوم)

 شخصيتشکوک مختلفه را نسبت به   ،برای چه؟ جواب اين سوال .زده است

 .حسن کاکر در  هن خواننده ايجاد می نمايد

نا گفته نگذريم که جناب داکترصاحب  عبدالرحمن زمانی  با زحمات قابل 

ا برای تثبيت حقايق در خدمت جامعه ومورخين راستين قرار قدر اسنادی ر

داده اند که با ارزش و انکار ناپذيرند. ايشان با بسيار صداقت دين شانرا در 

 برابر مردم ، جامعه و وطن مسؤالنه ادا کرده اند.

ثانيا ً مختصرا ًمی پردازم به  توجه ونقد جناب سيستانی که درسطح عالی 

 بيشتر ،گرفته است تا حقايق برحق بودنرا بخاطر حقبرجانب  ، وسازنده

 . جلی نمايان شوند

صاحب که در بخش تاريخ   ب جناب سيستانیئآگاهی  ونظر صا ،اعتبار

 جلیمتحقيقت سند معتبر زمانی صاحب را بيشتر   شخص مطرح ميباشند،

 . ميسازد

مقاله اخير ايشان که  درين  جناب سيستانیکه ا عان  فراموش نکنم

درونی توأم با صداقت و بزرگی  ايشان است، کاری صفای رخاسته از ب

صاحب از قوت ، جناب سيستانی زيرا ا عان کردن  شريفانه آسانی نيست  

بخاطريکه هرکس همت انتقاد کردن از . مناعت و پايداری ايشان خبر ميدهد

 .بدر آمده است ،اما موصوف  ازين آزمون  با سربلندی ،خود را ندارد

يد برآن کسانيکه با قلم ايشان آشنايی دارند بيشتر متوجه دو اثر جناب مز 

ر وجناب داکتر زمانی صاحب  شده دلچسپی بيشتر به  تفاوت بين ککا

.  ردک ندخواهتالش سعی وپيدا کرده بدنبال  يافتن حقايق  تعريفو  تحريف



58 
 

و بسيار عالی جوابگبگونۀ زمينه  ايناثار با ارزش جناب زمانی صاحب در

خواننده را ميکند. اين دقت، هستند  که دقت بيشترخواننده را بخود جلب 

 . به قلم توانای جناب داکتر زمانی  سر احترام فرود آورد وادار ميسازد تا 

کاری کرده است ناسنجيدهُ زيرا هر ابجد خوان  ،متاسفانه جناب  حسن کاکر 

از خانواده ها  ثبت  تاريخ از حقايق تاريخی که هنوز درآريشف سينۀ بسياری

و محفوظ است  وهمچنان بياد دارند حکايات وروايات چشم ديد پدران 

چيز های را  ، همه يک نسل قبلی راکه بگوش خود شنيده بودند ، زيراشان 

وبا شوق و وق قابل وصفی ند  با امانت داری ه بودکه بچشم سر ديده 

يعنی اين خبر .  داده اند انتقالمنحيث مفاخر جامعه به فرزندانشان صادقانه 

منحيث تاريخ گسترده در بين مردم حضور دارد و تا دير نشده   گ هنوز همبزر

نيازی به کتابت مبرم نشده ونيست بخاطريکه  اکثريت  افغانها از وقايع آگاه 

کاکر صاحب به اين حقيقت توجه نکرده و به اين   کهمگرمتاسفانه  ، ميباشند

ف گمان کرده است که با مغالطه کاری ميتوانند نکته پی نبرده است  موضو

 . جامعه را مغز شويی کند

نهضت امانی و سربداران بد بختانه چاهی راکه  مغرض برای مدفون کردن 

نهضت واالی مشروطيت دوم کنده بود تا آنهمه شهامت ، دليری و از خود 

 را مثل گور های دسته جمعی زير خاک پنهان کند وخودش گذری و مفاخر

زيرا چنين اشخاص قادر به   .است واهیتصور  ،آهسته از کنار آنها بگذرد

ياده کردن نيت نا سالم شان نشده بلکه  خودش را خود با خفت در چاه کنده پ

کاکر متاسفانه .  کار حسن کاکر کار نادرست است ، اينشده انداخته است

  :اصل اساسی را تا کنون  توجه نکرده اند  کهاين صاحب  

 : شاعر:     بقول ی را که دولت زده باشد قابل تشويش نيست کس

 بماند زمين و نماند درخت        و سلطان درخت  رعيت زمين
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 زيرا  ملت زده نشود. ،آنچه که شديدا ً قابل تشويش است اينست که شخص

 جناب حسن کاکر نا صوابکار  .از ملت زدگی  بدر شدن امر ناممکن است 

  لمثل معروفی  را برای خواننده تداعی کند که :ضرب ا شد، تاسبب 

 نام رستم به از رستم

 پايان

      

 
 باشيمرکاک صاحب پوهاند انتظارجواب در بايد

 ٢٠۱۵ / ٠۳ / ٠۹ هاشميان اهلل خليل سيد داکتر

 موفق تاريخ رشتۀ در مهمی کشف بچنان زمانی عبدالرحمن داکترصاحب

 اين .گردانيد رادرخشان ستانافغان تاريخ مهم گوشۀ يک که گرديدند

 نوشته کتابی کاکړ محمدحسن پوهاند جناب قبال :ازينقراراست داستان

 "کتنه نوی يوه ته واکمنی خان اهلل امان دپاچا"عنوان تحت پشتو بزبان بود

 مختصری تقريظ ومن بودند نموده نيزلطف بمن آنرا کاپی يک که

 پوهاند .بودم رکردهنش افغانستان آئينه درمجلۀ کتاب اين درمعرفی

 نوی مدعيات ميباشندو نامدار و مسلکی مؤرخ يک که کاکړ صاحب

 که اثرگنجانيده درين امانی دولت وسقوط امانی دورۀ واقعات بارتباط

 مرحومين بشمول دولت بزرگ رجال بيوفايی و خيانت ازآنجمله

 شاه شان نعمت ولی به چرخی خان صديق وغالم دروازی محمدوليخان

 کتاب مدعيات افشای کاکړبرای صاحب پوهاند .ميباشد خان هللا امان

 مومندازغزنی، احمدخان علی" بقلم گويا که کرده استناد اثری به خود

 زمانی داکترصاحب .باشد شده نوشته " اهلل امان شاه دربار منشی

 را اثر اين تا کرد تقاضا کاکر صاحب پوهاند از بار چند او که ميگويد
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 را او تقاضای کاکړ صاحب پوهاند اما يدهد، يشبرا عاريت بطور

 .است نپذيرفته

 کاکړ صاحب پوهاند از احترام و اخالص با هميشه زمانی صاحب داکتر

 کلفورنيا درشمال 2012 سال جنوری ماه محفل در من و کرده ياد

 پوهاند :گفت قبيل ازين چيزهايی زمانی صاحب داکتر که حاضربودم

 گرفته ). Ph.D (لندن پوهنتون از تاريخ رشتۀ در که است کسی يگانه کاکړ

 افغانستان تاريخی کشوراسناد چند در مختلف های آرشيف در و

 اواخر درين اينکه تا گذشت ميان درين سال چند ...است کرده رامطالعه

 آوردکه بدست هندبرتانوی آرشيف از را سندی اصل زمانی داکترصاحب

 احمدخان علی کاکړ صاحب پوهاند درکتاب اثرمندرج اصلی مؤلف

 از انگليس جاسوس يک بلکه نبوده، اهلل امان شاه دربار منشی مومند

 علی شيخ .است بوده )محبوب علی شيخ( بنام هندوستان مسلمانان

 سفارت مهم عضو بحيث درکابل )سفيرهمفريز(سفارت دردورۀ محبوب

 بوده انگليس دولت معتمد شخص و استخبارات امور موظف انگليس

 بدسترس خان اهلل امان دشمنان و قبايل بمردم توزيع برای زيادی پول هک

 هم ريش يک کابل درسفارت که شخص اين .است ميشده گذاشته او

 اش ارزنده بسيار خدمات بپاداش امانی دولت سقوط از بعد ميگذاشت،

 يک و شده مقرر خيبر ايجنسی ايجنت پوليتيکل انگليس،بحيث برای

 ريش خيبر درۀ مهم درعهدۀ که کرده نشر زمانی حبداکترصا را او عکس

 انگليس استعمار مدت درتمام که است تذکر قابل است تراشيده را خود

 انگليس عاليرتبۀ منصبدار يک خيبر– ايجنسی رأس در برتانوی، درهند

 انگليس به برجسته آنقدرخدمات محبوب علی شيخ اما ميبوده، مقرر

 North West – غربی شمال( درضلع را چوکی ترين حساس که داده انجام

Frontier ( بودند سپرده بود، هندی مستخدم يک اوکه به. 



61 
 

 محبوب علی شيخ ايکه رساله يعنی اصلی، سند زمانی داکتر

 يک و بود نوشته فارسی بزبان )افغانستان سقوط(يعنوان

 از 1930 سال در آنرا اسکات گيرلنگ کپتان بنام منصبدارانگليس

 کرده، ترحمه The Fall of Afghanistan عنوان تحت نگليسیا به فارسی

 جرمن افغان وزين سايت ويب در مقاله سه کنون تا و کرده پيدا را سند اين

 برتانوی، معتبرهند آرشيف از انکار قابل غير اسناد با باره، درين- آنالين

 ساخته برپا را غوغايی افغان دانشمندان و مؤرخين بين در که نشرنموده

 درحاليکه .اند شده نشر زمانی داکتر کشف از تقدير به زيادی مقاالت و

 از اما ميباشند، باور قابل کامالً زمانی داکترصاحب اسناد و مدعيات

 بازهم باشد، تدبير وصاحب قدرعالم هر انسان اند گفته ما قد آنجائيکه

 شناسی بيدل بحث در قبل يکسال من و نميتواند بوده عاری وخطا ارسهو

 __:ميگويد که بودم آورده مثال را بيدل حضرت بيت اين

 آرام بپای تيشه نزند عاقل هيچ

 ؟ نيست آدم آمده برون که بهشتی از 

 تيشه با را خود جور پای عاقل شخص هيچ: که پندارند می مردم اينکه)

 پيغمبر آدم حضرت شد؟ رانده بهشت از که نبود آدم حضرت اين آيا نميزند،

 (!!! شد رانده برون بهشت واز کرد اشتباه ماا بود، وعاقل

 هم کاکړ داکترصاحب مانند تاريخ نامدار استاد يک که اينست من مقصد

 اين دارم ويقين شناسم می را او من نميتواند بوده واشتباه ازخطا عاری

 پوهاندداکترحسن با من. بخواهد معذرت خود اشتباه از که رادارد جرأت

 یروس عساکر شدن پياده از بعد کی تره روستار انپوهاندداکترعثم و کاکړ

 پوهنتون ومحصلين استادان از متشکل ملی مبارزين درجبهۀ بافغانستان،

 آمر و بود کاکړ حسن داکتر من ارتباطی آمر کرديم می کار يکجا کابل

 اب تماس يعنی ها، فعاليت و کارها بود کی تره روستار داکتر او ارتباطی

 درهمان - - بود شده تقسيم اعتماد، قابل افغانهای يشترب هرچه جلب و مردم
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 مبادلۀ و ميديدم باهم ما ديگر جاهای در وهم پوهنتون تعقيب تحت محيط

 يکسال مدت تا موفقانه مبارزه اين – ميگرفت صورت اوامر و اطالعات

 اخبار و ها شبنامه انگليسی ترجمۀ با من ازهمکاران يکی اينکه تا کرد دوام

 ها شبنامه ترجمۀ(  شد دستگير بودم، کرده ترجمه من آنرا که کابل مبارزات

 درمارچ من) بود من وظيفۀ درکابل خارجی بسفارات آن توزيع و بانگليسی

 تحت کی تره پوهاند و کاکړ پوهاند اً متعاقب کردم فرار کابل از 1980 -

 .بسربردند چرخی پل زندان در سال پنج مدت و قرارگرفته وشکنجه تحقيق

 اشتباه يک بخاطر که است ملی مبارز يک کاکړ داکتر صاحب پوهاند

 .قرارگيرد مواخذه و تنقيد تحت نبايد تاريخی

 دهش اشتباه مرتکب بتاريخ مربوط مورد يک در نيز قبال کاکړ داکتر پوهاند

 درسال: است نشده تالفی امروز تا مورد درآن من شخصی گلۀ که بودند

 تاريخی سوابق پيرامون تحقيقی"  عنوان ختت کردم تأليف کتابی 2011

 تعداد بيک نشر از قبل را کتاب اين" ديورند وخط قرارداد حقوقی وموقف

 و نقد برای کاکړ حسن  صاحب پوهاند تاريخ استا  بشمول دانشمندان

 اما خواست، معذرت تقريظ نوشتن از کاکړ پوهاند. کردم ارسال تقريظ

 استاد جناب نگارگر، محمداسحق استاد جناب قبيل از افغان دانشمندان

 جناب کی، روستارتره داکتر استاد جناب کاظم، داکترسيدعبدااهلل

 زيرکيارهرکدام ربی داکتررحمت وجناب نوراحراری استادعبدالعلی

 .اند شده چاپ کتاب اين اول درقسمت که نوشتند برآن تقريظی

 هک کردم داير رنياکلفو شمال در مجلسی کتاب اين معرفی برای بعد ماه چند

 صاحب داکتر کاکړ، حسن صاحب پوهاند بشمول نفر صد حدود

 يکعدۀ و مومند داود آقای زمانی، صاجب داکتر کاظم؛ سيدعبدااهلل

 حد اسناد من. بودند ورزيده اشتراک کلفورنيا شمال خبرۀ ديگرازاهل

 سراج سوم جلد از تاريخی اثر درين که را ديورند خط گذاری وعالمه بخشی

 بمجلس بود شده اقتباس هزاره محمدکاتب فيض مرحوم تاليف التواريخ
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 مدعيات و کرد سخنرانی کاکړ داکتر پوهاند من بيانات از بعد. دادم گزارش

 را ديورند خط خود رغبت و برضاء خان اميرعبدالرحمن گويا که مرا کتاب

 نحاضري وقتی. خواند قبول وغيرقابل غيرمستند فروخته، ها انگليس به

 اين مندرج های واقعيت همه کاتب محمد فيض که کردند سوال او از مجلس

 نگاشته التواريخ سراج سوم درجلد خان اميرعبدالرحمن بقلم را کتاب

 جلد اين: "  گفتند کاکړ صاحب داکتر ميگوئيد؟ چه مورد درين شما است،

 یگساخت و جعلی شده، استناد آن باالی کتاب درين که التواريخ سراج سوم

 .نکردند سوال ديگر حاضرين..."  است

 هنگاميگه که نوشتم افغانستان آئينه مجله بعدی شمارۀ در من آن از بعد

 سلطنت دورۀ باالی لندن در را خود داکتری تيزس کاکر داکترصاحب

 التواريخ سراج دوم و اول جلد تنها آنوقت در مينوشت، خان اميرعبدالرحمن

 که( را سوم جلد وچون کرده استفاده ازآن کاکړ داکتر که بود شده چاپ

 گيری نتيجه وغلط بطورغيرواقعبينانه نديده،) شده چاپ جهاد دردورۀ

 هک بگويد خود داکتری تيزس از بدفاغ که داشت حق او آن بنابر است کرده

 کاکړ صاحب داکتر. است ساختکی و جعلی التواريخ سراج سوم جلد

 .است نداده بجوا امروز تا من اعتراض اين درمورد

 بايد کاکړ حسن داکتر پوهاند بر وارده اتهامات مورد در فوق مراتب  کر با

 مکلف کاکړ صاحب پوهاند من بنظر البته و باشيم او خود جواب منتظر

 .ميباشند جواب بدادن

 

 کاکر صاحب داکتر شاغلی از من شناخت
 ٢٠۱/  ٠۳/  ۱۴ مومند داود محمد

 منتقل کليفورنيا شمال به کاکر احبص داکتر زمانيکه از جانب اين

 از بارها و نمودم حاصل اشنايی و معرفت نزديک از ايشان با گرديدند
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 نظر از صاحب داکتر .ام نموده تلذ  اکتساب شان مجالست و مصاحبت

 جلدش رنگ .ميباشد ميانه جسامت دارای و قد ميانه شخص يک فزيکی

 رنگ و شرقی گندمی نگر از مخلوطی اينکه مانند است سفيدی به مايل

  ره عينک دايم و سفيد سرش موهای . شد با اروبايی سفيد به متمايل

 .ميباشد نورانی قواره دارای و سيما خوش آدم يک وی .دارد چشم به بينی

 باشد سال نود به نزديک شايد سال و سن نظر از وجوديکه با صاحب کاکر

 و قوی حافظه دارای بوده برخوردار عالی العاده فوق صحت يک از ولی

 هيأت نظر از وی . دور بد چشم . است دار برخور چشم نورمال ديد از

 .دارد شباهت فيلسوف و متفکر شخص يک به ظاهری

 مهمان آدم وی ميباشد گو بذله و ظريف – صحبت خوش ادم صاحب داکتر

 در .باشد داشته حضور دوستان مجمع در دايم دارد آرزو و بوده نواز

 خود وی .است برخوردار جذاب شخصيت يک از صاحب رداکت مجموع

 مراسم و ها عروسی ثقافتی - سياسی محافل و مجالس تمام به دايم را

 معموال و دارند  خاصی عالقه محافل در رانی سخن به .ميرساند ترحيم

 و آرام و آهسته وی .ميباشد کن خسته بعضأ و طوالنی شان رانی سخن

 داکتر .ميورزند اجتناب احساسات رزتبا از و ميکند صحبت شمرده

 داکتر کاظم صاحب داکتر – نورزوی صاحب داکتر زمرۀ در کاکر صاحب

 زمانی عبدالرحمان صاحب داکتر موشگاف و جوان مورخ و کوچی صاحب

 .ميرود شمار به کليفونيا شمال روشناس سيمای و بدستان قلم زمره از

 احساس با مهربان يتنها زن يک مريم بی بی کاکر صاحب داکتر خانم

 ها ميرمن بار رقت و اسفناک حال از کاکر مريم بی بی .است ووطندوست

 از دستی صنايع قسمت در کاکر ميرمن .ميبرد رنج سخت ما کشور در

 وظيفه کاکر مريم که نماند ناگفته .است دار برخور فراوان استعداد

 چی صاحب کاکر بيچاره ورنه دارد عهده به هم را صاحب کاکر درايوری

 حکومت شروع از صاحب داکتر فرزندان . است ساز سبب خداوند ميکرد؟

 جان کاوون نام به شان کالن فرزند .رفتند افغانستان به کرزی حامد
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 اشتغال مختلف مشاغل به شان همه .بود کرزی حامد مشاور سال چندين

 اشمب نکرده اشتباه اگر .هستند سرشاری عوايد دارای معلوم قرار و داشته

 من .است کشيده تحرير رشته به کتاب جلد بيست بر بالغ صاحب کاکر

 بهتر دارند که اکادميک سابقه اين با که نمودم بيشنهاد ايشان به باری

 به را تدريس وظيفه منطقه اين های پوهنتون از يکی در که بود خواهد

 . گردند بيشتر خدمات مصدر خود وطن تاريخ معرفی در و گيرند عهده

 تا و داشته بيشتر عالقه منزل در کتب نوشتن بوظيفه صاحب کاکر یول

 و آراء قسمت در صاحب کاکر .اند داده دوام مشغله همين به امروز

 کنگاش محاجه نوع هر و است مصر آسمانی نصوص سويه به خود نظريات

 به ممکن برآن مزيد ابرام و فايده بی شان نظريات برابر در ادله ارايه و -

 سياسی نظريات ارايه در موصوف .بينجامد شان کدورت و یبين بد

 دشمن خود برای خواهند نمی شان خود قول به و بوده کار محافظه نهايت

 .کنند تراش

 روشنفکران و مليگرايان اتفاق به نزديک اکثريت برخالف صاحب کاکر

 از صاحب کاکر .باقيماند کرزی حامد حکومت حمايت در آخر تا اول از

 ابژکتيف يا سوبژکتيف از اعم ايدياليزم فلسفه به فلسفی تفکر زطر نگاه

 .مينمايند تصديق ماده در را شعور موجوديت و نداشته اعتقاد

 نظر چندان پژواک استاد و شاه ظاهر محمد اعليحضرت به صاحب کاکر

 جناب هم باری . باشم می زمينه در  شان موقف شاهد و نداشته مساعدی

 علم ء استثا به موصوف که گفتند رشاد عبدالشکور عالمه مورد در شان

 نويسنده و مورخ به صاحب کاکر .بودند سواد بی علوم بقيه در عروض

 کرکتر و داشته فراوان اعتقاد غبار محمد غالم مير مرحوم کشور توانای

 بزرگ مفکر و زعيم کرکتر به وقار و متانت – استواری نگاه از غباررا مرحوم

 .نمود مقايسه بابا گل محمد تبار بشتون
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 مانند»  بابا«  در که باشد تباری پشتون مؤرخ يگانه شايد صاحب کاکر

 افغانستان گزار بنيان مورد در کلمه استعمال از زبان دری مؤرخين بعضی

 استعمال به و نموده داری خود کبير بابای شاه احمد مورد»  درانی«  نوين

 سوال مورد در شان جناب از دوستان از يکی منزل در باری من. مصراند کلمه

 مورد در بابا کلمه استعمال که فرمودند برايم جواب در صاحب کاکر. نمودم

 ناي نگارنده يعنی سواد کم اين متأسفانه. ميرساند صدمه من آفاقيت به شان

 نماند ناگفته. ام نگرديده موفق صاحب کاکر فرموده بدرک امروز تا سطور

 ايوب محمد سردار خاطرات ناياب کتاب يک احبص کاکر که ام شنيده من

 حقيقت افواه اين اگر دارند اختيار در متمادی ليان سا از را غازی خان

 ويب طريق از را کتاب اين محتويات شان جناب اميدواريم باشد داشته

 طول در. دهند قرار خود وطنان هم دسترس در انالين جرمن افعان سايت

 کاکر زبان از که انگيزی حيرت مطلب ايشان با معرفتم متمادی ساليان

 که نمود ادعا صاحب کاکر که بود اين شنيدم قبل سال هشت مدت تقريبا

 کاکر دانم نمی .ازافغانستان نه است ايران از اصال دينل الجما سيد حضرت

 افتخارات مجنون و عاشق و نابغه و متبحر مورخ يک حيث به صاحب

 داليل چه روی وطن تاريخی

 اين اخير در. ميگردد انسان فراوان تحير موجب که مينمايد را ادعای همچو

 . مينمايم آرزو کامل صحت و بيشتر عمر طول شان برای مقال

 پايان 


