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    ٢٠١٦/ ٢٠/٦                                                                                       کانديد اکادميسين سيستانی 

  

   ړ استق�ل وشاه امان � داکترکاکچرا 

   ؟ تخريب ميکند راخواھانو مشروطه 

  )بخش اول (

  

  تا شخص سخن نگفته باشد          

 فته باشدعـيب و ھنرش نھ

  

  

، در بخش پنجم مقالۀ خويش تحت عنوان "خدا بود يارش"محقق موشگاف وتوانای کشور داکتر زمانی که  

پوھاند ، »افغانستان؟ معاصر تاريخ جعلکار و نگار يا بزرگترين تحريف  پوھاند حسن کاکر نابغه و کاشف بزرگ«

 مثالھای فراوانی از نوشته و افغانستان ثابت ساخته،ت ملیضد افتخاراربکاکر را به حيث وکيل  منافع  استعمارانگليس 

شناختن اين رخ چھرۀ داکتر کاکر برای ھمه وطن دوستان و آزادی خواھان وعناصر . ھا وکتابھای او را بدست ميدھد

  .ضد استعمار بسيار ضروری است

داکترزمانی  دربخش پنجم مقاله اش  مشت اين تحريف نگار تاريخ 

 ني داکتر حسن کاکرقبل از نقد ایآقا  «:ر چنين بازميکندرا در عبارت زي

 در رابطه با ديکوشي اسناد میقلم بر کتابش با مھارت تمام و جعل کار

 اراني امان � خان و مشروطه خواھان و ی غازتيشخص ترور

 به سد،ينوي مو ديگوي که آنچه او مدي وانمود نمای شان طوریضداستعمار

 نداشته، بلکه گفتار آگاھان و صائب ی ربطیسيانگل ی ھاجنتي و انيمامور

 ديبخوان( اني و حام)مومند(یزي شالخان احمدی علینظران مانند منش

 ی ھندزي و عزی محبوب علخيش  امان � خان مانندی غاز)دشمنان

 شد دهي کاکر از بام افتاد و دی آقای از آنکه تشت رسوائبعد اما. باشديم

 او باشد،ي میسيانگل زي فتنه انگغاتيو نشخوار تبل تکرار د،يگويآنچه او م

 شده است ليتبد  ھاسي استعمار و انگلمي مدافع مستقلي وککي به گريد

 پوھاند حسن کاکر                                                                                                    ١».

شخصيت  از سوی ، تاليف داکترکاکر»د پاچا امان � واکمنی ته يوه نوی کتنه«ًمن واقعا تا زمانی که کتاب 

نقد و ارزيابی قرار نگرفته بود واز طريق رسانه ھای جمعی  در   حقيقت پرست وطن داکتر زمانی، مورد وآگاه،

خ، بسيار احترام قايل  استاد تاريشخص تحصيل کرده واختيار خوانندگان قرار نگرفته بود، به داکتر کاکر به حيث يک 
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 آنھمه  ،»کاکر  پوھاندی امانۀ بر کتاب دوری مرور «مستند آقای داکتر زمانی مستدل وپس از خواندن نقد  بودم، اما

که منبع ومبنای اصلی » سقوط امان �«گرديد که کتابثابت  من  رایاخ�ص و احترام من از وی زايل گرديد، زيرا ب

و ، يکی از جواسيس انگليس درکابل بوده است "شيخ علي محبوب" آن  نويسنده اصلیه،کتاب داکتر کاکر قرارگرفت

آگاھانه  نوشته ھای يک اجنت انگليس را  شاليزیعلی احمدخانبجای معرفی نويسنده کتاب، ازنام منشی داکتر کاکړ 

  .بخورد خوانندگان اثر خود داده است

دپاچان امان � واکمنی ته يوه (ردد که محتويات کتاب گميواضح   برکتاب کاکر،از روی نقد داکتر زمانی 

  .   است نوشته شده  صد در صد برضد نھضت مشروطيت دوم ومحصل استق�ل کشورشاه امان �)نوی کتنه

اينست که چرا درحق تاريخ ميسازد، متاثر و ھرانسان وطن دوست وھوا داراستق�ل کشور را چيزيکه مرا 

زده و   سالھای زيادی در پوھنتون کابل برکرسی تاريخ تکيه زده بود، چنين خيانتی سرما از جانب کسی کهوطن 

صريح تحريف جعل و داکتر زمانی، نقد ده است که براساس  کرچيزھای به خورد شاگردان و ع�قمندان تاريخ کشور 

  . تاريخ شمرده ميشود

کسانی که سعی در تحريف تاريخ !  استوعقل بشريت  به خردتوھينجعل و تحريف تاريخ،خيانت به انسان و 

مينمايند، وھدف شان فريب دادن مردم از طريق وارونه جلوه  دادن واقعيت ھای تاريخی باشد،انسانھای خاين و بی  

  . وجدان اند

 مرحوم، سابق مدير مجلۀ آريانای انجمن تاريخ، دراين خصوص گفته زيبائی دارد و غزنویداکتر رضوی 

وسپس از قول ابوالفضل بيھقی،مورخ  ».تی درحق تاريخ بدتر از آلودن تاريخ به دروغ نيستھيچ جناي« :ميگويد

روانيست درتاريخ تبذير وتحريف «:دربار سلطان مسعودغزنوی نکته بس ارزشمندی را نقل ميکند که گفته است

    .٢ ».کردن

ھموطنان عزيز، « تحت عنوان پس از مطالعۀ نقد داکتر زمانی، و با اعتقاد به سخن بيھقی، من ھم مقالتی

در تقبيح  تحريف » ! را از ليست مآخذ خود حذف کنيد)دپاچان امان � واکمنی ته يوه نوی کتنه(کتاب داکترکاکر

نگاری داکتر کاکر نوشتم و درافغان جرمن آن�ين به نشر سپردم و کتاب مورد نقد داکتر زمانی را از کتابخانه خود 

  .درسطل زباله انداختم

داکتر کاکر که برکتاب ميرمحمدصديق فرھنگ ) سطحی(ًن قب� نقدھای زيادی بر نوشته ھای تنک مايۀ م

وتاريخ غبار نوشته بود، خوانده ام و ازاينکه او را در زير لت و کوب پاسخ ھای استوارھواداران آن دو مورخ 

 چنين عنصر ضد ملی و دشمن استق�ل ولی حا\ که می بينم او يک. کشور، افتاده ميديدم، دلم به حالش  ميسوخت

از آب بدر آمد، با خود ميگويم که آن کوبيدن ھا حقش بود و کاش قبل ازاين ) غازی امان � خان(کشور ومحصل آن 

  .من به نيات خاينانه او پی می بردم تا سخت به جوابش می پرداختم

 ھا تحت عنوان تي سابي از ویکي در که ړکاک ی اقاري اخۀ نوشتیاز ورا« :داکتر زمانی ميگويد یآقا

 ی و بی اعتنای که بدي به وضاحت دتواني است، مدهي رسنشربه  »یستاني و سی شاغلو زمانیاندرباب نوشته ھا«

 ی آگاھانه و ماھرانه سعزي نبار نياو ا . ستينی  او در انتخاب منابع و ماخذ آثارش، نا آگاھانه و تصادفیتوجھ

 یسي ضد انگلانيخواھان و حام  امان � خان و مشروطهی غازهيان دادن اتھاماتش عل موجه نشی است برادهيورز

  . دي جوتوسل »خان امان � ی غاززوال « تحت عنوان» سقوط امان �«ه ي شبگري دۀ نوشتکي به ،ینھضت امان

                                                        

٢
  داکتر رضوی غزنوی از)پوھاندنقدی برنظرشتابزدۀ يک ( مقالۀ ، ١١٠٨، ص٢جغانستان در پنج قرن اخير، اف-  
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  نقش و  تي موقع،یند ھزي آن، عزسندهي نوی اصلتي است ھودهي کوشیگري بزرگ دی و جعلکارفياو باز ھم با تحر

   ٣ ».دي اش را پنھان نمایاسي و موقف و مقاصد س،ی امانۀ دوری ھادادياو در رو

، مثل موھن عزيز ھندیداکتر زمانی با دقت وتحقيق استادانه ، در ھمين بخش از نقدش، ثابت ساخته است که 

لۀ مھاجرين ھندی به کابل آمده و بعد \ل کشميری يکی از جواسيس کارکشتۀ انگليسی بوده و بدستور انگليس در جم

در حلقۀ انق�بيون ھندی شامل شده و از آن طريق خود را به شاه امان � نزديک و آشنا ساخته است وسپس نيات 

و در پايان وظيفۀ خود کتاب . ونظريات شاه و فعاليت ھای انق�بيون ھندی را به انگليسھا گزارش می داده است

اين عزيز ھندی [واينک داکتر کاکر. را نيز برای خوشنودی باداران انگليسی خود نوشته است» زوال امان � خان«

و برای تخريب ا ، ترجمه کردهکه مرحوم ظريف فرھاد سال بعد از آن دورۀ ط�ئی تاريخ کشور،آن کتاب را٨٥]ثانی

يان و مخالفان آن رژيم کشيده غازی امان � خان وبی مايه گی نھضت مشروطيت دوم و  رژيم امانی به  رخ حام

  .است

حال ھم  وقتی داکتر » ؟!دمم: از روباه پرسيدند شاھدت کيست؟ گفت«:ضرب المثل معروفی داريم که ميگويند

مگر او بجای . زمانی از آقای کاکر پرسيده تا برای ترديد نقد برکتاب خود ،اسنادی ارائه کند که ثقه و با اعتبار باشد

اما اين بار نيز بخت با وی . ه منشی علی احمدخان غزنوی، کتاب عزيزھندی را شاھد می آورداثبات کتاب منسوب ب

ياری نکرد و تيرش بخطا رفت وعزيز ھندی نيز جاسوس انگليس از آب بدر آمد، معھذا پوھاند با لجاجت بر صحت 

  .موجود استادعای خود پای ميفشارد و اين لجاجت نشان ميدھد که ريگی درکفش خود آقای پوھاند 

 بدون حياء از ملت افغان ، از منافع انگليس دفاع ميکند، وسعی مينمايد تا درخشان ترين دورۀ ړکاکداکتر 

تاريخ افغانستان را که ھمانا دورۀ امانی است، تخريب کند و با د\يل و براھين ناپخته و جعلکاريھای ضد ملی، 

.  واستق�ل طلبی را، يک دورۀ نا مطلوب و ضد مردمی ثابت کندميخواھد آن دورۀ تنور وتجدد وتعليم وتعميم معارف

بی اھميت شمردن  دورۀ امانی، مسخره کردن استق�ل کشوراست؛ استق�لی که پدران ونياکان با شھامت اين ملت 

 .بی اھميت ساختن دورۀ امانی ، در حقيقت ريدن به روی تاريخ اين ملت است. آنرا با خون خويش بدست آورده اند

اگر ما اين دوره از تاريخ کشور را برای ملت خود يک دورۀ بيداری ملی وتجدد خواھی و رنسانس قابل افتخار 

  . ًندانيم، اص� ما تاريخی نداريم تا  فرزندان ما آنرا بياموزند

داکتر کاکر،در ھيچ جايی از نوشته ھايش از جنبش مشروطيت دوم برھبری محمودطرزی که مساعی آن 

 به تحصيل استق�ل کشور گرديد، ياد نميکند و حتی از کتابی که دراين زمينه از سوی ع�مه حبيبی جنبش منجر

نوشته شده ودر آن قربانيان استبداد وخطرات و خاطرات مشروطه خواھان در آن تشريح شده است نيز ذکری 

و ديگران ھرچيزی که در مورد  عود وپوھاند سيد سعدالدين ھاشمیگوئی که حبيبی وغبار وپوھنيارسيد مس. نميکند

  ؟!مشروطه خواھان افغانستان نوشته اند، افسانه و يا دروغ باشد

، از لحاظ علميت درتاريخ کشور و مبارزه بر ضد استبداد  واستعمار ، به خاک پای غبار ړ کاکدرحالی داکتر

بايد  «:، در مورد مساعی مشروطه خواھان دوم و شاه امان � چنين مينويسدحبيبیع�مه . وع�مه حبيبی نمی رسد

اعضاى مھم در صف اول و ديگر صفوف پائين مشروطيت دوم ، تا وقتى : به حيث يک مشاھد بى طرف بنويسم که 

 ايشان که اقتدار سياسى را بدست نگرفته بودند، مساعى آنھا مخلصانه و درخور قدر دانى بوده و قربانى ھاى

به تبديل رژيم کھن و فرسوده و بنيان گذار افغانستان نوين بوده و در نتيجه مساعى ايشان منجرمشکور است ، زيرا 
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 و ده سال دوره امانى .که در تاريخ افغانستان فراموش ناشدنى است و يا آغازشد  بدست آمد٤ده مبداء حيات جديد

که مسئول سوء عاقبت عوامل مغرض خارجى و   شمرده مى شودروى ھمرفته ايام ميمون و نيک تاريخ اين مملکت

   .داخلى است 

ھم يک جوان مخلص ) عليه الرحمه(خان غازى �  اما شخص شاه مرحوم آزادى بخشاى اين مملکت ، امان ا

نيکدل و خيرخواه افغانستان بود که عشقى به وطن و مردم خود داشت و در بدست آوردن و بنيان گذارى ده مبداء 

  ذکور توجه و سعى و ت�ش او دخيل بود و بنابرين تاريخ افغانستان او را به نيکى ياد خواھد کرد و نسل جديد بايد م

  ٥».مى چربيد قدر عمل او را بدانند و ھمواره نامش را به نيکى ياد دارند،زيرا اعمال نيکش برسھوھا

ًا در ليسۀ احمدشاه بابا در قندھار وسپس او در لغمان شامل مکتب شده و بعد. حسن کاکر دراصل لغمانی است

وپس از مدتی کار در پشتو .در دارالمعلمين کابل آموزش ديده و از فاکولتۀ ادبيات پوھنتون کابل ليسانس گرفته است

 و ٦ از انگلستان به افغانستان برگشت١٩٧٤ سال بنام داکتر رشتۀ تاريخ در١٤تولنه، عازم انگلستان شده وبعد از 

  .ادبيات وعلوم بشری بحيث استاد تاريخ به شاگردانش تاريخ معاصر افغانستان را تدريس مينمود پوھنخیدر 

من نميدانم که وی در تاريخ معاصر افغانستان،از جنبش مشروطيت که نتايج کار وت�ش شان ،استق�ل 

ان و شکست شان به افغانستان بود، چه تصويری به شاگردان خود داده باشد؟ واز تجاوزات انگليس برافغانست

وطن دوستی : شاگردان چی برداشت وچی تعبيری کرده باشد؟ زيرا از نوشته ھايش برمی آيد که مقو\تی چون

وآزادی خواھی واستق�ل ملی برايش اھميت وارزشی ندارد،  پس او از کدام زاويه و از چه ديدگاھی سه بار شکست 

  به شاگردانش تشريح وتدريس ميکرده است؟ فضيحت بار انگليسھا را از سوی مردم افغانستان 

حيثيت انگليس را برحيثيت وغرور پرستيژ واز نوشته ھای داکتر کاکر درخارج از کشور معلوم ميگردد که او 

 وبه خاطر ھمين انگليس مشربی است که او از وجود  دوشيزه م�لی، اين .وجانبازی  مردم افغانستان ترجيح ميدھد

ستی زن افغان،در جنگ ميوند، انکار ميکند و با انکار از وجود م�لی،ميخواھد اھميت سمبول شھامت و وطن پر

درحالی که ريش  .پيروزی افغانھا را درجنگ ميوند، به صفر ضرب کند تا  دل مربيان انگليس خود را خوشنود بسازد

  .ھنوز خاطراتی دارندسفيدان محل ازم�لی ميوند واز موقعيت ده وقريه اش  که منسوب بقوم خوگيانی بوده،

لدين افغان را، افغان نه، بلکه ايرانی ميشمارد، تا مردم افغانستان را از افتخار ل اداکتر کاکر، ھمچنان سيد جما

داشتن يک فرزند مبارز و آگاه و پرنبوغ که عمرش را  در راه بيداری ملل اس�می واتحاد مردم تحت ستم استعمار 

و از ترکيه تا مصر وھند وايران و شام و روسيه وانگلستان جو\نگه تبليغات او بود، . بريتانيای کبير، وقف کرده بود

  وھمه جا مردم را برای طرد استعمار ونابودی س�طين مستبد دست نشاندۀ انگليس از سرزمين ھای شان به قيام 

  .دعوت ميکرد، محروم سازد

را وادار ساخت از ) محمودطرزی(ز شاگردانش تاثيرات انديشه ھای سيد جمال الدين افغانی بود که يکی ا

بزند و در روشنايی اين چراغ » سراج ا\خبار افغانيه«به کشور باز گردد و دست به انتشار جريدۀ ) سوريه(شام

بيداری ضد انگليسی، دسته ھا و حلقه ھايی از افراد واشخاص با فھم  ووطن دوست را متشکل کند و به نيات 

، قيام )امير حبيب � خان(ل بپوشد و پس ازميان بردن يگانه مانع رسيدن به استق�ل وآرزوھای سيد جامۀ عم
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  ٥تر ٥  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ،  د ليکوال په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي: يادونه

 

برضد سلطۀ انگليس را براه اندازد و سر انجام استعمار انگليس را  وادار نمايد تا به استرداد استق�ل ) جھاد(

  .افغانستان تن در دھد و دست از مداخله در امور سياست خارجی کشور بردارد

لدين افغانی را تخريب نمايد واينجا ل ارين داکترکاکر با آگاھی از اصل ومنشاء موضوع، ميخواھد سيد جمابناب

 درحالی که  .٧ ًو آنجا در محافل خصوصی او را، ايرانی معرفی ميکند تا احيانا از محبوبيتش در ميان افغانھا بکاھد

داکتر سيد خليل � ھاشميان از او\ده . افغانستان می باشدسيد جمالدين فرزند سيد صفدر، باشندۀ اسعدآبا و\يت کنر 

وخانواده سيد ھاشم خان کنری که ھنوز حيات دارند و با سيد مذکور منسوب به يک خانواده اند، دراين رابطه مقا\ت 

  .نوشته اند و اط�عات  دقيقی ارائه کرده اند

) سيد علی ترمذی(لدين بنام پيربابا ل انواده سيد جماپوھاند حبيبی نيز در تاريخ مختصر افغانستان، از جد خا

 وبرخی از ٨.ياد ميکند که در زمان ھمايون پسر بابر به ھند آورده شد و بعد به سرزمين بين اتک وکابل جابجا گرديد

  . او\ده اش درمنطقۀ پشد درو\يت کنر از اعتبار ونفوذ بسياری برخوردار بودند

لدين افغانی  ل اری داودخان بمنظور درک و شناخت افکار و نظريات سيد جما  در سيمناری که درعھد جمھو

درکابل تدوير يافته بود،ھمه  صاحب نظران داخلی وخارجی به افغانيت سيد شک نکرده و حتی يکی از اشتراک 

دين افغانی را ال داکتر ايرج افشار ايرانی،به قول داکتر اکرم عثمان ، سندی با خط وکتابت سيد جمال(کنندگان سيمنار

به اعضای سيمنار نشان داد که ثابت ميساخت، آن کتابت وامضاء از خود سيد است که خود را افغانی معرفی کرده 

دين افغان که از سوی کشور مصر  در قلب پوھنتون کابل اعمار شده است ، شاھد  المقبرۀ پرشکوه سيد جمال.) بود

دين، افغان نمی بود وايرانی می بود، دولت ايران ھرگز اجازه  الر سيدجمالبدون ترديد اگ. زندۀ افغانی بودن سيد است

  !نميداد تا جسدش را از ترکيه به افغانستان انتقال دھند و در کابل بخاک سپارند

با ذکر  نکات فوق، داکتر کاکر ميخواھد با تخريب عناصرملی و مبارز تاريخ افغانستان ، در واقع تاريخ کشور 

ومعلوم دار ملتی که تاريخ . بسازد تا چيزی برای آموختن به فرزندان اين کشور وجود نداشته باشدرا بی محتوا 

نداشته باشد به اسانی يوغ بيگانه را برگردن می نھد و تن به غ�می ونوکری بيگانه ميدھد، اينست پيام اصلی نوشته 

  .ھای داکتر کاکر که خواست انگليس ودشمنان تاريخ ما است

نه شخصيت ملی آگاه ، داکتر عبدالرحمن زمانی با نگارش مقالۀ انتقادی جديدش تحت  خوشبختا

 بزودی چھرۀ ضد ملی »افغانستان معاصر تاريخ جعلکار و نگار تحريف بزرگترين ،...کاکر حسن پوھاند«:عنوان

سلسله مقا\ت داکتر . مود، اين نوکر وفادار انگليس را به  ھموطنان حقيقت پسند و آزاديخواه  ما معرفی نړ کاکداکتر

  . در پورتال افغان جرمن آن�ين مطالعه کرد و از آنھا آموختړکاکزمانی را ميتوان در پاسخ به ياوه گوئی ھای داکتر 

  پايان بخش اول
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