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  ړ استقالل وشاه امان هللا داکترکاکچرا 

 ؟ تخریب میکند را خواهانو مشروطه 

 )متن مکمل هرسه بخش(
 

 تا شخص سخن نگفته باشد          

 و هنرش نهفته باشدعـیب 
 

 

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

پوهاند ، «افغانستان؟ معاصر تاریخ جعلکار و نگار یا بزرگترین تحریف پوهاند حسن کاکر نابغه و کاشف بزرگ »

مثالهای فراوانی از نوشته  وافغانستان ثابت ساخته، د افتخارات ملیضربکاکر را به حیث وکیل  منافع  استعمارانگلیس 

ها وکتابهای او را بدست میدهد. شناختن این رخ چهرۀ داکتر کاکر برای همه وطن دوستان و آزادی خواهان وعناصر 

 ضد استعمار بسیار ضروری است.

داکترزمانی  دربخش پنجم مقاله اش  مشت این تحریف نگار تاریخ 

 نیداکتر حسن کاکرقبل از نقد ا یآقا  »عبارت زیر چنین بازمیکند: را در

در رابطه با  دیکوشیاسناد م یقلم بر کتابش با مهارت تمام و جعل کار

 ارانیامان هللا خان و مشروطه خواهان و  یغاز تیشخص ترور

به  سد،ینویم و دیگویکه آنچه او م دیوانمود نما یشان طور یضداستعمار

نداشته، بلکه گفتار آگاهان و صائب  یربط یسیانگل یها جنتیو ا نیمامور

 دیبخوان) انیو حام (مومندی)زیشال خاناحمد یعل ینظران مانند منش

 یهند زیو عز یمحبوب عل خیش امان هللا خان مانند یغاز (دشمنان

شد  دهیکاکر از بام افتاد و د یآقا یاز آنکه تشت رسوائ بعد . اماباشدیم

او  باشد،یم یسیانگل زیفتنه انگ غاتیتکرار و نشخوار تبل د،یگویآنچه او م

شده است  لیتبد ها سیاستعمار و انگل میمستقومدافع  لیوک کیبه  گرید

 پوهاند حسن کاکر                                                                                                      1«.

شخصیت از سوی  ،تالیف داکترکاکر «د پاچا امان هللا واکمنی ته یوه نوی کتنه»انی که کتاب من واقعاً تا زم

نقد و ارزیابی قرار نگرفته بود واز طریق رسانه های جمعی  در   حقیقت پرست وطن داکتر زمانی، موردو آگاه،

استاد تاریخ، بسیار احترام قایل  وشخص تحصیل کرده اختیار خوانندگان قرار نگرفته بود، به داکتر کاکر به حیث یک 

آنهمه  ، «کاکر پوهاند یامان ۀبر کتاب دور یمرور  »مستند آقای داکتر زمانی مستدل وپس از خواندن نقد  بودم، اما

که منبع ومبنای اصلی « سقوط امان هللا»گردید که کتابثابت من   رایاخالص و احترام من از وی زایل گردید، زیرا ب

و ، یکی از جواسیس انگلیس درکابل بوده است "شیخ علي محبوبآن " نویسنده اصلی اکر قرارگرفته،کتاب داکتر ک

 آگاهانه نوشته های یک اجنت انگلیس را  شالیزی علی احمدخانبجای معرفی نویسنده کتاب، ازنام منشی داکتر کاکړ 
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 بخورد خوانندگان اثر خود داده است.

 )دپاچان امان هللا واکمنی ته یوه نوی گردد که محتویات کتاب میواضح  اکر،برکتاب ک از روی نقد داکتر زمانی 

 است.   نوشته شده  صد در صد برضد نهضت مشروطیت دوم ومحصل استقالل کشورشاه امان هللا کتنه(

اینست که چرا درحق تاریخ میسازد، متاثر و هرانسان وطن دوست وهوا داراستقالل کشور را چیزیکه مرا 

زده و  از جانب کسی که سالهای زیادی در پوهنتون کابل برکرسی تاریخ تکیه زده بود، چنین خیانتی سرما وطن 

صریح تحریف جعل و داکتر زمانی، نقد ده است که براساس  کرچیزهای به خورد شاگردان و عالقمندان تاریخ کشور 

وعقل بشریت است! کسانی که سعی در  ردبه خ توهینجعل و تحریف تاریخ،خیانت به انسان و تاریخ شمرده میشود. 

تحریف تاریخ مینمایند، وهدف شان فریب دادن مردم از طریق وارونه جلوه  دادن واقعیت های تاریخی 

 باشد،انسانهای خاین و بی  وجدان اند. 

مرحوم، سابق مدیر مجلۀ آریانای انجمن تاریخ، دراین خصوص گفته زیبائی دارد و  غزنویداکتر رضوی 

وسپس از قول ابوالفضل بیهقی،مورخ  «هیچ جنایتی درحق تاریخ بدتر از آلودن تاریخ به دروغ نیست.» ید:میگو

روانیست درتاریخ تبذیر وتحریف »دربار سلطان مسعودغزنوی نکته بس ارزشمندی را نقل میکند که گفته است:

   .2 «کردن.

هموطنان عزیز، »من هم مقالتی تحت عنوان  پس از مطالعۀ نقد داکتر زمانی، و با اعتقاد به سخن بیهقی،

در تقبیح  تحریف « را از لیست مآخذ خود حذف کنید! )دپاچان امان هللا واکمنی ته یوه نوی کتنه(کتاب داکترکاکر

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

 له انداختم.درسطل زبا

من قبالً نقدهای زیادی بر نوشته های تنک مایۀ )سطحی( داکتر کاکر که برکتاب میرمحمدصدیق فرهنگ 

وتاریخ غبار نوشته بود، خوانده ام و ازاینکه او را در زیر لت و کوب پاسخ های استوارهواداران آن دو مورخ 

می بینم او یک چنین عنصر ضد ملی و دشمن استقالل کشور، افتاده میدیدم، دلم به حالش  میسوخت. ولی حاال که 

کشور ومحصل آن )غازی امان هللا خان( از آب بدر آمد، با خود میگویم که آن کوبیدن ها حقش بود و کاش قبل ازاین 

 من به نیات خاینانه او پی می بردم تا سخت به جوابش می پرداختم.

ها تحت عنوان  تیسا بیاز و یکی درکه  ړکاک یاقا ریاخ ۀنوشت یاز ورا» داکتر زمانی میگوید: یآقا

 یو ب یاعتنا یکه ب دیبه وضاحت د توانیاست، م دهیرس نشربه  «یستانیو س یشاغلو زمان یاندرباب نوشته ها»

 یآگاهانه و ماهرانه سع زین بار نی. او ا ستینی او در انتخاب منابع و ماخذ آثارش، نا آگاهانه و تصادف یتوجه

 یسیضد انگل انیخواهان و حام امان هللا خان و مشروطه یغاز هیموجه نشان دادن اتهاماتش عل یبرا است دهیورز

 . دیجو توسل «خانامان هللا  یغاز زوال» تحت عنوان «سقوط امان هللا »ه یشب گرید ۀنوشت کیبه  ،ینهضت امان

 نقش  و  تیموقع ،یهند زیآن، عز دهسنینو یاصل تیاست هو دهیکوش یگریبزرگ د یو جعلکار فیاو باز هم با تحر

  3 «.دیاش را پنهان نما یاسیو موقف و مقاصد س ،یامان ۀدور یها دادیاو در رو

، مثل موهن عزیز هندیداکتر زمانی با دقت وتحقیق استادانه ، در همین بخش از نقدش، ثابت ساخته است که 

انگلیس در جملۀ مهاجرین هندی به کابل آمده و بعد  الل کشمیری یکی از جواسیس کارکشتۀ انگلیسی بوده و بدستور

در حلقۀ انقالبیون هندی شامل شده و از آن طریق خود را به شاه امان هللا نزدیک و آشنا ساخته است وسپس نیات 

ونظریات شاه و فعالیت های انقالبیون هندی را به انگلیسها گزارش می داده است. و در پایان وظیفۀ خود کتاب 

را نیز برای خوشنودی باداران انگلیسی خود نوشته است. واینک داکتر کاکر]این عزیز هندی « امان هللا خانزوال »

سال بعد از آن دورۀ طالئی تاریخ کشور،آن کتاب را ترجمه کرده و برای تخریب غازی امان هللا خان وبی  85ثانی[

 الفان آن رژیم کشیده است.مایه گی نهضت مشروطیت دوم و  رژیم امانی به  رخ حامیان و مخ
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حال هم  وقتی داکتر « از روباه پرسیدند شاهدت کیست؟ گفت: دمم!؟»ضرب المثل معروفی داریم که میگویند:

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

لی احمدخان غزنوی، کتاب عزیزهندی را شاهد می آورد. اما این بار نیز بخت با وی اثبات کتاب منسوب به منشی ع

یاری نکرد و تیرش بخطا رفت وعزیز هندی نیز جاسوس انگلیس از آب بدر آمد، معهذا پوهاند با لجاجت بر صحت 

 ت.ادعای خود پای میفشارد و این لجاجت نشان میدهد که ریگی درکفش خود آقای پوهاند موجود اس

بدون حیاء از ملت افغان ، از منافع انگلیس دفاع میکند، وسعی مینماید تا درخشان ترین دورۀ  ړکاکداکتر 

تاریخ افغانستان را که همانا دورۀ امانی است، تخریب کند و با دالیل و براهین ناپخته و جعلکاریهای ضد ملی، 

ل طلبی را، یک دورۀ نا مطلوب و ضد مردمی ثابت کند. میخواهد آن دورۀ تنور وتجدد وتعلیم وتعمیم معارف واستقال

بی اهمیت شمردن  دورۀ امانی، مسخره کردن استقالل کشوراست؛ استقاللی که پدران ونیاکان با شهامت این ملت 

آنرا با خون خویش بدست آورده اند. بی اهمیت ساختن دورۀ امانی ، در حقیقت ریدن به روی تاریخ این ملت است. 

این دوره از تاریخ کشور را برای ملت خود یک دورۀ بیداری ملی وتجدد خواهی و رنسانس قابل افتخار اگر ما 

 ندانیم، اصالً ما تاریخی نداریم تا  فرزندان ما آنرا بیاموزند. 

داکتر کاکر،در هیچ جایی از نوشته هایش از جنبش مشروطیت دوم برهبری محمودطرزی که مساعی آن 

ل استقالل کشور گردید، یاد نمیکند و حتی از کتابی که دراین زمینه از سوی عالمه حبیبی جنبش منجر به تحصی

نوشته شده ودر آن قربانیان استبداد وخطرات و خاطرات مشروطه خواهان در آن تشریح شده است نیز ذکری 

هرچیزی که در مورد  و دیگران عود وپوهاند سید سعدالدین هاشمینمیکند. گوئی که حبیبی وغبار وپوهنیارسید مس

 مشروطه خواهان افغانستان نوشته اند، افسانه و یا دروغ باشد!؟

، از لحاظ علمیت درتاریخ کشور و مبارزه بر ضد استبداد  واستعمار ، به خاک پای غبار ړکاک درحالی داکتر

باید  » چنین مینویسد:، در مورد مساعی مشروطه خواهان دوم و شاه امان هللاحبیبیوعالمه حبیبی نمی رسد. عالمه 

به حیث یک مشاهد بى طرف بنویسم که : اعضاى مهم در صف اول و دیگر صفوف پائین مشروطیت دوم ، تا وقتى 

که اقتدار سیاسى را بدست نگرفته بودند، مساعى آنها مخلصانه و درخور قدر دانى بوده و قربانى هاى ایشان 

فرسوده و بنیان گذار افغانستان نوین بوده و در نتیجه مساعى ایشان به تبدیل رژیم کهن و منجرمشکور است ، زیرا 

و ده سال دوره امانى  .که در تاریخ افغانستان فراموش ناشدنى است و یا آغازشد بدست آمد 4ده مبداء حیات جدید

ى و که مسئول سوء عاقبت عوامل مغرض خارج روى همرفته ایام میمون و نیک تاریخ این مملکت شمرده مى شود

  داخلى است .

خان غازى )علیه الرحمه( هم یک جوان مخلص هللا اما شخص شاه مرحوم آزادى بخشاى این مملکت ، امان ا 

نیکدل و خیرخواه افغانستان بود که عشقى به وطن و مردم خود داشت و در بدست آوردن و بنیان گذارى ده مبداء 

 یخ افغانستان او را به نیکى یاد خواهد کرد و نسل جدید باید مذکور توجه و سعى و تالش او دخیل بود و بنابرین تار

 5«مى چربید. قدر عمل او را بدانند و همواره نامش را به نیکى یاد دارند،زیرا اعمال نیکش برسهوها

حسن کاکر دراصل لغمانی است. او در لغمان شامل مکتب شده و بعداً در لیسۀ احمدشاه بابا در قندهار وسپس 

علمین کابل آموزش دیده و از فاکولتۀ ادبیات پوهنتون کابل لیسانس گرفته است.وپس از مدتی کار در پشتو در دارالم

و  6از انگلستان به افغانستان برگشت 1974سال بنام داکتر رشتۀ تاریخ در 14تولنه، عازم انگلستان شده وبعد از 

 تاریخ معاصر افغانستان را تدریس مینمود.ادبیات وعلوم بشری بحیث استاد تاریخ به شاگردانش پوهنخی در 

من نمیدانم که وی در تاریخ معاصر افغانستان،از جنبش مشروطیت که نتایج کار وتالش شان ،استقالل 

 افغانستان بود، چه تصویری به شاگردان خود داده باشد؟ واز تجاوزات انگلیس برافغانستان و شکست شان به 
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رده باشد؟ زیرا از نوشته هایش برمی آید که مقوالتی چون: وطن دوستی شاگردان چی برداشت وچی تعبیری ک

وآزادی خواهی واستقالل ملی برایش اهمیت وارزشی ندارد،  پس او از کدام زاویه و از چه دیدگاهی سه بار شکست 

 فضیحت بار انگلیسها را از سوی مردم افغانستان به شاگردانش تشریح وتدریس میکرده است؟ 

حیثیت انگلیس را برحیثیت وغرور پرستیژ وهای داکتر کاکر درخارج از کشور معلوم میگردد که او از نوشته 

وبه خاطر همین انگلیس مشربی است که او از وجود  دوشیزه ماللی، این  وجانبازی  مردم افغانستان ترجیح میدهد.

ار از وجود ماللی،میخواهد اهمیت سمبول شهامت و وطن پرستی زن افغان،در جنگ میوند، انکار میکند و با انک

درحالی که ریش  پیروزی افغانها را درجنگ میوند، به صفر ضرب کند تا  دل مربیان انگلیس خود را خوشنود بسازد.

 سفیدان محل ازماللی میوند واز موقعیت ده وقریه اش  که منسوب بقوم خوگیانی بوده،هنوز خاطراتی دارند.

لدین افغان را، افغان نه، بلکه ایرانی میشمارد، تا مردم افغانستان را از افتخار ا لداکتر کاکر، همچنان سید جما

داشتن یک فرزند مبارز و آگاه و پرنبوغ که عمرش را  در راه بیداری ملل اسالمی واتحاد مردم تحت ستم استعمار 

انگلستان جوالنگه تبلیغات او بود، بریتانیای کبیر، وقف کرده بود. و از ترکیه تا مصر وهند وایران و شام و روسیه و

 وهمه جا مردم را برای طرد استعمار ونابودی سالطین مستبد دست نشاندۀ انگلیس از سرزمین های شان به قیام 

 دعوت میکرد، محروم سازد.

تاثیرات اندیشه های سید جمال الدین افغانی بود که یکی از شاگردانش )محمودطرزی( را وادار ساخت از 

بزند و در روشنایی این چراغ « سراج االخبار افغانیه»یه( به کشور باز گردد و دست به انتشار جریدۀ شام)سور

بیداری ضد انگلیسی، دسته ها و حلقه هایی از افراد واشخاص با فهم  ووطن دوست را متشکل کند و به نیات 

تقالل )امیر حبیب هللا خان(، قیام وآرزوهای سید جامۀ عمل بپوشد و پس ازمیان بردن یگانه مانع رسیدن به اس

)جهاد( برضد سلطۀ انگلیس را براه اندازد و سر انجام استعمار انگلیس را  وادار نماید تا به استرداد استقالل 

 افغانستان تن در دهد و دست از مداخله در امور سیاست خارجی کشور بردارد.

لدین افغانی را تخریب نماید واینجا ل اواهد سید جمابنابرین داکترکاکر با آگاهی از اصل ومنشاء موضوع، میخ

ً از محبوبیتش در میان افغانها بکاهد درحالی که   .7 و آنجا در محافل خصوصی او را، ایرانی معرفی میکند تا احیانا

از اوالده داکتر سید خلیل هللا هاشمیان سید جمالدین فرزند سید صفدر، باشندۀ اسعدآبا والیت کنر افغانستان می باشد. 

وخانواده سید هاشم خان کنری که هنوز حیات دارند و با سید مذکور منسوب به یک خانواده اند، دراین رابطه مقاالت 

 نوشته اند و اطالعات  دقیقی ارائه کرده اند.

ی( لدین بنام پیربابا )سید علی ترمذل اپوهاند حبیبی نیز در تاریخ مختصر افغانستان، از جد خانواده سید جما

وبرخی از  8یاد میکند که در زمان همایون پسر بابر به هند آورده شد و بعد به سرزمین بین اتک وکابل جابجا گردید.

 اوالده اش درمنطقۀ پشد دروالیت کنر از اعتبار ونفوذ بسیاری برخوردار بودند. 

لدین افغانی  ل اد جمادر سیمناری که درعهد جمهوری داودخان بمنظور درک و شناخت افکار و نظریات سی  

درکابل تدویر یافته بود،همه  صاحب نظران داخلی وخارجی به افغانیت سید شک نکرده و حتی یکی از اشتراک 

دین افغانی را ال کنندگان سیمنار)داکتر ایرج افشار ایرانی،به قول داکتر اکرم عثمان ، سندی با خط وکتابت سید جمال

ت میساخت، آن کتابت وامضاء از خود سید است که خود را افغانی معرفی کرده به اعضای سیمنار نشان داد که ثاب

دین افغان که از سوی کشور مصر  در قلب پوهنتون کابل اعمار شده است ، شاهد ال بود.( مقبرۀ پرشکوه سید جمال

 دولت ایران هرگز اجازه دین، افغان نمی بود وایرانی می بود، ال زندۀ افغانی بودن سید است. بدون تردید اگر سیدجمال

 نمیداد تا جسدش را از ترکیه به افغانستان انتقال دهند و در کابل بخاک سپارند!

با ذکر  نکات فوق، داکتر کاکر میخواهد با تخریب عناصرملی و مبارز تاریخ افغانستان ، در واقع تاریخ کشور 

وجود نداشته باشد. ومعلوم دار ملتی که تاریخ را بی محتوا بسازد تا چیزی برای آموختن به فرزندان این کشور 
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 17تر 5 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

نداشته باشد به اسانی یوغ بیگانه را برگردن می نهد و تن به غالمی ونوکری بیگانه میدهد، اینست پیام اصلی نوشته 

 های داکتر کاکر که خواست انگلیس ودشمنان تاریخ ما است.

 گارش مقالۀ انتقادی جدیدش تحت عنوان:خوشبختانه شخصیت ملی آگاه ، داکتر عبدالرحمن زمانی با ن 

، ړکاک بزودی چهرۀ ضد ملی داکتر «افغانستان معاصر تاریخ جعلکار و نگار تحریف بزرگترین کاکر...، حسن پوهاند»

این نوکر وفادار انگلیس را به  هموطنان حقیقت پسند و آزادیخواه  ما معرفی نمود. سلسله مقاالت داکتر زمانی را 

 در پورتال افغان جرمن آنالین مطالعه کرد و از آنها آموخت. ړکاکسخ به یاوه گوئی های داکتر میتوان در پا

 

 میکشد!داکتر کاکر انتقام انگلیس را از تاریخ افغانستان 

حسن کاکر...]ازسوی پشتوتولنه[  برای ادامه تحصیالت :» مینویسد که ړکاکدر مورد داکتر رضوی غزنوی، 

9(1974 -1961ارده سال در آنجا مانده تا ماستری وداکتری دریافت داشته)به لندن اعزام شده وچه
 

حقیقت داشته باشد، میتوان این سوال را مطرح کرد  هسال حضور کاکر در انگلستان در عهد ظاهرشا 14اگر 

که : آیا کس گفته میتواند که در عهد ظاهرشاه  چنین چانس طالئی)بورس تحصیل( نصیب کسی دیگری هم شده 

اشد؟ فکر میکنم که چنین بورسی نصیب هیچ افغانی بغیر از کاکر نشده است.ولی نتیجه اش برای مردم افغانستان ب

« افغانستان درمسیرتاریخ»چی بود؟ صفر. زیرا از زمان برگشت به افغانستان او نتوانست یک کار علمی هم سنگ 

از « جنش مشروطیت در افغانستان»نگ، یا هم طرازاز مرحوم فره« افغانستان در پنج قرن اخیر»ازمرحوم غبار، یا 

عالمه حبیبی، به جامعه افغانی تقدیم کند. حتی در مورد نام های افغان وافغانستان وپتان وپشتون نیز،کاردرخور 

نام افغان وافغانستان درمتون کهن »توجه نکرده است.و رساله ایکه او شهکارعلمی خود میشمارد، به اندازۀ مقالۀ 

ازاین قلم محتوا و ارزش ندارد. درحالی که من از او به مراتب با استعداد تر وبا ذکاوتراستم،حتی برای «  تاریخی

 یک ماه هم جهت تحصیل بخارج از کشور فرستاده نشده ام،چونکه مثل او واسطه  ای نداشتم.

نس تحصیل درکشورهای ناگفته نباید گذشت که در دورۀ ظاهرشاه محصالن افغانی معموالً بیشتر از دوسال چا

با سخت کوشی سند بدست آورند وبه کشور باز گردند،  اروپا وامریکا را نداشتند و مجبور بودند در مدت مذکور

سند مدت معینه موفق بدریافت  در لی جناب کاکرودرغیر آن مدد معاش و دیگرامتیازات خود را  از دست میدادند. 

دوسالش به هفت  د،تمدید گردی) مربی داری مربا بخور( مدت تحصیلش  د.از آنجای که به فحوای مقولهشماستری ن

سال در انگلستان باقی ماند، تا  14کاکر مدت د. خالصه بازهم موفق بدریافت ماستری نش مگر ،سال تمدید گردید

 پلوم ماستری به افغانستان برگشت.یدبا باالخره 

انگلستان مشغول آموزش و تنها دست آوردش  کاکر مدت هفت سال در یآقا »به روایت داکتر زمانی:  

، اش یافتخار یبه گرفتن دکتورا مؤفق شود. گرفتن دکتورا نتوانست مدت هفت سال نیبود. او در خیدر تار یماستر

 10 «کند. حیخودش تشر دیبا که ستیگریها داستان د ییکایامر شیچند سال بعد به فرما

د، وزارت معارف چنین لطفی در حق کسانی دیگری میکرتعداد ، اس من یقین دارم که اگر بجای این انسان کم

در کشورهای مثل: انگلیس و امریکا وجرمنی وفرانسه وهند وغیره دو سال تحصیل  ،نفر را برای دو 7میتوانست 

کاندید چنانکه  در خدمت فرزندان وطن قرارگیرند. برگردند وخود که هریک با دیپلوم فوق لیسانس گرداند مستفید 

و با صالحیت ترین نویسنده   آوردبدست کادمیسین صدیق روهی با بورس دوساله از بیروت دیپلوم )ماستری( ا

  .اکادمی علوم افغانستان بشمارمیرفتدرعرصۀ تعلیم وتربیت  ودانشمند

آکسفورد اما داکترکاکر چگونه توانست، موافقت مقام وزارت معارف را از یک طرف وموافقت پوهنتون 

سال بدست آورد ؟؟؟ راز و رمز بدست آوردن ویزای  14سال، بلکه برای  3یا 2ا از سوی دیگر، نه برای انگلیس ر
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 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

در زمان ظاهرشاهی ، جز سازمانهای مخفی انگلیس، کسی دیگری نمیداند. اما منطق  سال اقامت در انگلستان را 14

 حکم میکند که باید زیرکاسه نیم کاسه ای بوده باشد! 

نگلیس ها از دست افغانها دل پرخون دارند و درهر بار تجاوز خود برافغانستان تلفات زیادی از آنجای که ا

داده اند و مهمتر از همه در جنگ استقالل افغانستان، شهرت شکست ناپذیری انگلیس در جهان سخت صدمه دیده 

نستان ، یکی پی دیگر سر به طغیان بود، و بعداز آن مستعمرات انگلیس در آسیا وافریقا با الهام ازجنگ استقالل افغا

بنام  برداشتند وخواهان استقالل خود شدند و به استقالل رسیدند. به همین دلیل یکی از سیاستمداران انگلیس،

برخواهد گرفت تا  افروخت که مدتها را در امان هللا خان آتشی را بر   »: نوشت ۱۹۱۹جون ۴"جورج روزکیپیل" در

   . 11«.ما آنرا خاموش کنیم

واقعیت  همین بود که امان هللا خان آتش آزادی خواهی واستقالل طلبی  را درقلمرو امپراطوری بریتانیا 

  بود.شعله ور طوری انگلیس همچنان ابود که  تا پارچه پارچه شدن امپربرافروخته 

ان برداشتن فزیکی آن انگلیسها برای انتقام کشی از امان هللا خان، وهواداران  او، نه تنها برای ازمیبنابرین 

، علیه شاه سوء قصد اجرا گردید، ولی 1920غازی مرد توطئه چینی نمودند، چنانکه بیش از ده  بارتا اخیر سال

هیچیک ازاین سوء قصدها مطابق میل انگلیس ها برآورده نشد، تا اینکه توسط  روحانیون وابسته به خود ابتدا به 

بوبیت شاه بکاهد و براقتصاد کم بنیۀ ملی صدمه وارد کند ومانع ریفورم های غتشاش  منگل را براه انداخت تا از مح

اجتماعی رژیم امانی گردد. وپس از آن که شاه دست به سفر طوالنی به اروپا زد،سیل اتهامات ناروا ومیان تهی 

انگلیس درکابل، بوسیلۀ جواسیس و روحانیون وابسته، با همیاری بعضی از رجال دولتی وتفتین های  همفریز سفیر 

 برضد شاه و ملکه ثریا در میان مردم جاری گردید. 

در زمان سفرشاه به اروپا، جواسیس انگلیس ومطبوعات آن کشور هر روز وهرهفته یک موضوع تازه را 

بشمول عکس های برهنه ملکه درمیان قبایل سرحدی پخش میکردند وتوسط مالها  درپنج وقت نماز بگوش مردم 

بنابرین دیری نگذشت که اغتشاش مردم درشینوار و بعد در کوهدامن علیه شاه امان هللا براه افتاد و  رسانده میشد.

منتج به سقوط رژیم امانی گردید. اما از آنجای که شاه از محبوبیت خاصی درمیان مردم هنوز برخوردار بود، وموفقیت 

ل کرده بودند، و وقتی دیدند که نادرخان  آنها را فریب داده نادرخان بر بچۀ سقو را به امید بازگشت شاه امان هللا استقبا

وخود پادشاهی را تصاحب کرده و آزادیخواهان ومشروطه خواهان ضد انگلیس را یکی بعد دیگری سربه نیست 

رج از میکند، در صدد انتقام از نادرشاه برآمدند، اما قبل از ترورنادرخان ، نادرشاه دستور ترورامان هللا خان را در خا

بازنگری دورۀ امانی و توطئه های »کشورصادر کرده بود. تالش های اجنتان نادرشاه وهاشم خان صدراعظم درکتاب 

 بطور دقیق شرح یافته است.« انگلیس علیه حکومت امانی

میتوان گفت که کینۀ انگلیس با گذشت یکصد سال تا هنوز نسبت به غازی امان هللا خان ازمیان نرفته است و 

جستجو نها پشتواز میان یک عنصر ضعیف النفس را استقالل افغانستان، برین اکنون بخاطر بی ارزش جلوه دادن بنا

نسل های جوان تاریخ را تدریس کند. چه کسی بهتراز حسن کاکر که در رشتۀ تاریخ تحصیل کرده باشد و به کردند 

بدهد و برای اثبات اخالص خود به منافع ومطامع میتوانست در بدل بورس دکترای تاریخ، تن به چنین ذلت وخیانتی 

انگلیس، منورترین و وطن پرست ترین زعیم کشور را تخریب کند؟ معلومدار اگر هرکسی دیگر از میان اقوام دیگر 

کشور می بود، خیلی زودتر از این رسوا میگردید و نفرین و انزجار مردم نسبت به او ابراز میشد، متاسفانه اکنون 

به تخریب تاریخ مبارزات مردم ما و از جمله تاریخ  کمرویم که یک عنصر پشتون آنهم در سطح داکترتاریخ  آگاه میش

شاه   واستقالل افغانستان سال میشود که مرموزانه  40بسته است  و بیش از   استقالل ومحصل آن شاه امان هللا غازی

 ! را میسازند، تخریب میکندتاریخ کشور که  فصول زرین را  امان هللا ،ونهضت مشروطیت 
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بر کتاب  یمرور» :ونقد استوار واصولی اش  داکتر زمانیباالخره این مورخ جعلکار وتحریفگر تاریخ بوسیلۀ 

توجه دیگر هموطنان آزادی دوست وحامیان استقالل و رژیم مترقی امانی را  افشاء گردید و ، «کاکر پوهاند یامان ۀدور

م ارادتمندان نهضت مشروطیت دو داکتر کاکر جلب کرد . تعدادی از عاشقان استقالل وبه نوشته های تخریب کارانۀ 

 نگاری  با شهامت اخالقی وملی  از موضعگیری داکتر زمانی حمایت کردند و برطبل تحریف  وامانیست های پاک طین

 را رسوای عام وخاص نمودند. او  و ر کوبیدند سختهرچه کاکر  وجعل کاری تاریخ  داکتر

خداوند داکتر زمانی را همواره موفق داشته باشد که شهامت بخرج دادند ومشت این داکتر جعلکار ومنحرف را 

 مال و سیاه نمودند.  آزادی دوست بر او را به افغانهای وطن پرست وکاذب باز کردند و چهرۀ 

 

 داکترکاکر درعهد اقتدارخلق وپرچم چه تدریس میکرد؟

درمقاله تبصره بردومکتوب دارد که در اخیرکتاب پدرش به نشر رسیده است. او بنام امین فرهنگ مقاله یی 

«فرهنگ یک چپی دموکراتیک مربوط به پرچم است»خود این حکم کاکر را که:
12

در زمان  ، رد کرده میگوید که کاکر 

چنین بدست  اکر رااو ادرس یکی دو مقالۀ ک اقتدار تره کی مقاله مینوشته و درجراید کابل به نشر میرسانده است.

درعصرتره کی مقاله  تحت عنوان  1357دکتورکاکر درانیس مورخه ماه سرطان سال »میدهد ومینویسد: 

نشر و در آن ضمن مقایسه این دو زمامدار افغانی هر دو را ظالم، بی کفایت و ضد « امیرعبدالرحمن وسردار داود»

( نظر به اینکه از بین ملت بپا 1357ران آن وقت کشور را)سال منافع ملی قلمداد نموده ودر نتیجه گیری اخیر زمامدا

خاسته و مشکالت کشور را  بیشتر درک نموده اند با کفایت گفته  آینده خوبی برای افغانستان پیش بینی فرموده 

نگاهی به »سرطان. کاکر در عهد ببرک کارمل نیز مقاله ای تحت عنوان  6اند.]مراجعه شود به روزنامه انیس،

 –سرطان  -نوشت و در مجلۀ آریانا  شمارۀ دوم« کومت وجامعه افغانستان دردورۀ امارت امیرعبدالرحمن خان ح

«.به نشر سپرد1359سنبلۀ س
13

 

درتائید کالم داکتر امین باید افزود که داکتر کاکر به دو دلیل با حاکمیت خلقی  سمپتی داشت، یکی بخاطراینکه 

. زیرا هنوز هم در که به قبیلۀ بزرگ درانی منسوبند، بدست قبیلۀ غلزی افتادحاکمیت از دست خاندان محمدزائی 

رهبران خلقی ند،چون تره کی وامین از ماغصب کرده ادرانی ها پادشاهی را از دست قندهار غلزی ها میگویند که 

یت قبیله غلزی اعم از متاسفانه این  ذهنیت با عبارت مختلف تا هنوز از سوی اکثر بودند.هردو مربوط  به قوم غلزی 

 تحصیل کرده و تحصیل نکرده و از داکتر تاریخ تا کمونست و دموکرات ولیبرال وغیره تکرار میشود.

ویت حزب دموکراتیک خلق را دوم از این جهت که فرزندان داکتر کاکر)اعم از پسر و دختر( همگی عض 

 می شناختند که اگر خودش به حزب دموکراتیکوب بنابرین بزرگان حزب یعنی تره کی وامین هردو او را خ داشتند.

، چگونه فرزندان خود را اجازه میداد که به عضویت حزب درآیند. اینکه فرزندان کاکر قبل از داشت سمپاتی نمی

ً برای من معل وم نیست، اما از آنجایی که کودتای ثور به حزب مذکور جذب شده بودند یا بعد از کودتای ثور، دقیقا

در وزارت اقوام وقبایل درعهد داکتر نجیب در مقام معین یا  کترکاکر، یکی از اعضای ارشد حزب بود ورۀ داخسرب

رئیس اداری کار میکرد و به جناح پرچم منسوب بود، نقش او را نباید در جلب و جذب فرزندان داکترکاکر از نظر بدور 

 یب نجات داد.ود که در آخر کاکر را از زندان نجداشت. وهمو ب

تا  1357یز دیگری که سمپتی وهمنوائی  داکترکاکر را با حاکمیت خلق و پرچم نشان میدهد اینست که وی ازچ

در افغانستان باقی ماند،آیا کاکر گفته میتواند که در دورۀ کارمل، وحضور پر رنگ مشاورین شوروی در 1366

الی دچار دگرگونی گردید ومطابق پوهنتون کابل، که تمام نصاب تعلیمی وتحصیلی وزارت معارف وتحصیالت ع

لنینیزم عیارگردید، داکتر کاکر، به محصالن تاریخ، چی چیزی غیر از ماتریالیزم تاریخی  -ایدیالوژی مارکسیزم 

وسوسیالیزم علمی تدریس میکرد؟ آیا کدام روزی بر این نصاب تعلیمی و تحصیلی در داخل یا خارج  پوهنتون 
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صنف را ترک گفته است؟هرگز نه! آیا سطری یا صفحه ای  برضد تدریس اعتراض کرده و به رسم احتجاج 

لنینیزم به شاگردان و فرزندان افغانستان نوشته است؟ اگر نوشته باشد، درکدام روزنامه وکدام جریده با  0مارکسیزم

یک  چه متن ومضمونی نوشته و به چاپ رسانده است، نشان بدهد! درغیر این صورت نباید خود را به عنوان

شخصیت سیاسی مطرح کند وبگوید که برضد رژیم تره کی وکارمل ونجیب مبارزه میکرده است؟ وی چنان آدم ترسو 

 -تا برضد رهبران رژیم خلق جرئت نکردوبزدل است که حتی بعد از خروج خود از کشور،و رسیدن به امریکا هم،

غیره تنظیم های بنیادگرا ویا و احمدشاه مسعود وپرچم،یا دولت تنظیم های چپاولگرتحت رهبری برهان الدین ربانی 

دوران حکومت کرزی یک صفحه در رسانه  دربرضد بمبادرمانهای خانمانسوز امریکا وناتو در مناطق پشتون نشین 

ضد تجاوز و ضد اشغال مبارز پس کجای این آدم به یک عنصر .یسدوبنهای برون مرزی 
14
 می ماند؟ 

 

 ستقالل:تعبیرداکتر کاکراز استرداد ا

واعوان وانصارش  کافی میدانم  که من جواب مستند ومستدل داکتر زمانی را برای هفت پشت داکتر کاکربا آن

نوشتن این سطور  تم، مگرچیزی که  مرا وادار بهنداش را در مورد خود  به الطایالت داکتر کاکر وقصد جواب 

است. کاکر بی شرمانه  تحت  الحمایگی انگلیس را بر ازاستقالل داکتر کاکر تعبیرنادرست وغلط  وخنده آور نمود،

 استرداد استقالل ترجیح میدهد و ازاین موضع خود دفاع هم میکند. 

اسقالل افغانستان دورۀ :»میگویدکاکر در نقد خود برکتاب افغانستان در پنج قرن اخیر،  آنجا که فرهنگ داکتر

با مخالفت آشکار نوشته است که از لحاظ محتوای خود منطقی( پرت )بی ،جملۀ «جدیدی را درتاریخ کشور آغاز نمود.

استرداد استقالل یک :»است. جمله کاکر چنین است یعنی شاه امان هللا با محصل استقالل ضدیتاستقالل واسترداد 

موضوع رفع محدودیت بود که باالی روابط خارجی افغانستان وارد شده است غیر از آن افغانستان درسایر ساحات 

«پذیرفته بود. 1880کلی آزاد بود و درواقع امیرعبدالرحمن خان  این محدودیت را در سال ب
 15

  

از  1809نه خیر اقای داکتر، افغانستان استقالل سیاسی خود را با اولین قراراداد انگلیسها با شاه شجاع در 

استقالل خارجی  شاهان وامیران  زمان امیرعبدالرحمن خان. من اسناد  وشواهد از دست دادن دست داده بود،نه در

افغانستان را از زمان شاه شجاع تا مرگ امیر حبیب هللا، در مقاله ای مفصلی بجواب داکتر ستانیزی که در مورد 

آقای ستانیزی! برای بی »ابراز کرده بود، زیر عنوان  2014استرداد استقالل کشورسخنانی شبیه شما درسال 

در پورتال افغان جرمن آنالین نشر  نوشتم و« پاکستان گرفته اید؟ انگلیس و در پول ازاعتبارساختن استقالل کشور، چق

ر ذهنم تداعی شد که داکتر کردم که مورد استقبال وسیع عناصر ملی قرارگرفت. اکنون با خواندن این نوشتۀ شما د

از داکتر ستانیزی برمی خاستید ستانیزی هم ملهم از اندیشه های مخرب شما بوده است. کاش در آنزمان شما به دفاع 

تا نام شما را نیز در عنوان مقاله ام پهلوی نام وی عالوه میکردم. شما برای درک از دست دادن استقالل خارجی 

 دادهای  آنجا متن تمام قرار ( سری بزنید . در995) صفحه «افغانستان در پنج قرن اخیر»افغانستان یک بار به کتاب

گلیس و روس  آمده است. رسمی افغانستان با ان
 

این  پیش از »مینویسد: این طور مولف افغانستان درپنج قرن اخیر، فرهنگ در رابطه به این جملۀ داکترکاکر

ً دفاع از سیاست دولت انگلیس درافغانستان و  من از غرب زدگی کاکر صحبت کردم ، جملۀ باال که هدف آن واضحا
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من کر شوم اگردراکادمی علوم از کسی شنیده باشم که داکتر کاکر بخاطر مبارزه برضد رژیم خلقی زندانی شده است. در نامه های  - 

من نیز یکی از آنها بودم، تقریباً چنین تذکر رفته نماینده سازمان عفو بین المللی)آرماکورا( عنوانی هریک از اعضای شورای انقالبی که 

از بود:) داکتر کاکر استاد پوهنتون میخواسته است از کابل به لغمان برای دیدار خانواده اش برود مگر در راه سفر ، او را به اتهام فرار 

ده بود تا او را عفو نمایند.( وباالخره عریضۀ کشور دستگیرکرده وزندانی ساخته اند. عفو بین المللی از هرعضوشورای انقالبی تقاضا کر

خود داکتر کاکر با وساطت خسربره اش )که یک  حزبی سرشناس بود( برای من نیز نشان داده شد که در آن تقاضای عفو شده بود. روزی 

ی ازمخالفت پوهاند کاکر،با که موضوع عفو کاکر از سوی عبدالرحیم هاتف  در هیئت رئیسۀ شورای انقالبی مطرح گردید،در آنجا نیز کس

 رژیم حرفی برزبان نراند وصرف احتمال فرار او از کشورمطرح گردید و باالخره درهمان جلسه به رهائی اش نظرداده شد.
15
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لحمایگی وکوچک نشان دادن استقالل است، نشان میدهد که وی عالوه روش زمامداری ماضی در قبول حیثیت تحت ا

بر غرب زدگی، به انگلیس گرائی هم گرفتار می باشد. بهرحال پاسخ من به سوال او دراین مورد آن است که استقالل 

ن استقالل بذات خود پیش آمد ودگر گونی عمده ای بود که دورۀ بعدی را از دورۀ پیشین جدا کرد، زیرا که با اعال

دروازه مملکت بروی جهان بازشد. افکار و نظریات جدید درکشور گسترش یافت واقتصاد آن از مرحلۀ تبادلۀ محدود 

جنسی به مرحلۀ داد وستد پولی وارد گردید و روابط  تجارتی و فرهنگی با نقاط مختلف  برقرار گردید. این نظرکاکر که 

مرادف به آزادی می شمارد از جانب مردم افغانستان تائید نمی شود.  تحت الحمایگی در برابر دولت برتانیه را

 طوری نزد افغانها کیف وعصارۀ زندگی کاکر به هرفکری که باشد، آخر هدف زندگی چیست؟واینجاست که باید پرسید،

]که از مبارزات شان در طول تاریخ معلوم میشود، مستقل زیستن است
16

یای ، نه زندگی درسایۀ حمایت بریتان[

«کبیر.
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با توجه به جواب مرحوم فرهنگ، استنباط میشود که این استاد تاریخ تا مغز استخوان به انگلیس وسیاست 

متاسفانه فرق بین تحت الحمایکی واستقالل  این مورخ استعمارچشیده، استعماری آن )تحت الحمایگی( دل باخته است!

سال تحصیل خود در  14کاکر درعوض  )استعمار( میزند! اگررا نمیداند و یا میداند وخود را به کوچه حسن چپ 

انگلستان، به یک انگلیس استحاله شده باشد، نباید از مردم آزادی دوست افغانستان انتظارداشته باشد که آنها هم مثل 

 اوتحت الحمایگی را بر آزادی  و استقالل  سیاسی خود ترجیح بدهند.

ماحصل ، دست آورد بزرگ جنبش مشروطیت دوم و1919استقالل کشور در  داکتر کاکر باید بداند که استرداد  

بود براستقالل خارجی کشور سالۀ استعمارانگلیس  110برضد سلطۀ تحت رهبری شاه امان هللا، مردم افغانستان جهاد 

تصادی و قرارداد صلح راولپندی ، افغانستان وارد مرحله تازه ای از زندگی سیاسی  واجتماعی واقامضای که با 

مردم کشورهمراه  س مراکز تعلیمی وتحصیلی برای عمومفرهنگی خود شد. مرحله ای که با جنبش قانون سازی وتاسی

بود. ایجاد مناسبات سیاسی مستقل با کشورهای خارجی و تاسیس سفارت های افغانی درکشورهای متحابه وپذیرفتن 

ی وقطع امتیازات مستمری به خاندان محمدزائی، وسران قبایل سفیران کشورهای متحابه در کابل، مبارزه با فساد ادار

 یم ارزش های دیگر اجتماعی درکشور. و روحانیون متنفذ وتعم

وعصری تاریخ کشور بود که  افغانستان برای اولین بار صاحب یک قانون اساسی مدرن  دراین مرحله از

شخصى و لغو اسارت و بردگى ، آزادى مطبوعات و اصول برابرى و آزادى  در فصل حقوق عمومى:قانونی که گردید. 

شغل و پیشه و حق ملکیت شخصى و مصئونیت مسکن و منع مصادره دارائى و لغو بیگار و شکنجه و مجازات 

این 11 بنابر حکم ماده .(۲٤، ۲۲، ١٠و  ٩غیرقانونى و غیره نکات برجسته و اساسى بازتاب یافته بود ) مواد: 

تن غالم و کنیز هزاره در شهرکابل از منازل اربابان خود برآمدند.700، درحدود قانون 
 

 

قانون اساسى براى مردم افغانستان همان حقوقى پیش بینى گردیده  ایندر» بگفتۀ محقق دانمارکی استا اولسن:

ایاى ازطریق حفظ حقوق برابر براى همه رع« افغان»هویت ملى بحیث  .بود که در قوانین لیبرال غربى وجود داشت

این قانون اساسى در جامعه افغانستان انقالبى بود، نه تنها بخاطر اینکه حقوق مدنى شهروندان را  .کشور تأمین میشد

اعتراف ، عملیه دستگاه دولت را تنظیم و اصل مسئولیت کابینه را معین میکرد، بلکه همچنان به این دلیل که اقتدار 

( مقاطعه رادیکال از حاکمیت شخصى و استبدادى مروج در ٧ماده پادشاه را محدود و تابع قانون مى ساخت )

.افغانستان بود
 

»
18

 

 پرتو مفاد همین قانون اساسی بود که اقلیت های دینی ومذهبی اجازه یافتند تا مناسک مذهبی خود را بطور در 

و از لوث کذب و  ق میشدآن بود که در عمل تطبی،قانونى  روح این مواد :»که نوشته است غبار  مناسبی بجا آورند.

                                            
16

مجتمع جامعه مدنی  -شاه امان هللا خان و استرداد استقالل افغانستان ) پوهاند کاکر را به خواندن مقالۀ کشور برای درک اهمیت استقالل - 

 .حواله میدهم تا این مقاله را بخوانند وخود را آگاه سازند(افغانستان
17

 1143،ص 2ج همان اثرفرهنگ،- 
18

 ١۲٤ص ترجمۀ خلیل زمر، استا اولسن ، اسالم و سیاست درافغانستان،  - 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjt6eXO5rjNAhXEjiwKHfVyBuYQFghWMAY&url=http%3A%2F%2Fwww.acsf.af%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D178%3A2011-06-27-05-48-04%26catid%3D21%26Itemid%3D8&usg=AFQjCNG-6evU6GwwpHhi4DJulWKhLBtSOw
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjt6eXO5rjNAhXEjiwKHfVyBuYQFghWMAY&url=http%3A%2F%2Fwww.acsf.af%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D178%3A2011-06-27-05-48-04%26catid%3D21%26Itemid%3D8&usg=AFQjCNG-6evU6GwwpHhi4DJulWKhLBtSOw


  

 

 

 17تر 10 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

در مجالس  .چنانکه مراسم مذهبى و تکیه گاه هاى پیروان مذهب امامیه عمالً آزاد شد .ریا وفریبکارى مبرا بود

مشوره والیات قندهار و غزنى و جالل آباد و انجمن معارف کابل ، یک یک نفر نمایندگان انتخابى هندوهاى افغانستان 

معجر هندوها با باقیات پول جزیه )طبق فرمان حمل  و قید رنگ زرد از دستار و ردیدندشامل و در امور اداره سهیم گ

خان( مرفوع گردید. و اوالد هندو در مدارس ملکى و نظامى )لیسه هاى حبیبه و  هللاشاه امان  ١٩۲٠ش =١۲٩٩

وجود نداشت ، معاش حربیه ( و افسرى اردو قبول شد و دیگر تبعیض و تفریق از نظر نژاد و زبان و مذهب و قبیله 

.«مستمرى و نسبى عشیره محمد زائى و خوانین و امتیازات روحانیون لغو گردید و ملت در حقوق با هم مساوى شد
19
  

رمسال همیرفت و در دشان  تکیه خانه هاى اهل تشیع افغانستان احترام عمیق میگذاشت وبه خان بههللا امان 

  هندوها در مراسم مذهبى شان شرکت مى نمود.

آنجایى که تأسیس و انکشاف تعلیم و تربیت یکى از وظایف اصلى دولت بشمار میرفت و این امر در تحقق  زا

 ٦٨تحوالت اجتماعى نقش مؤثر داشت ، لذا دولت امانى به تأسیس مکاتب در مرکز و والیات پرداخت و بر طبق ماده  

امانى  و  امان  یعالوه بر لیسه حبیبیه، لیسه ها تقانون اساسى تحصیل دوره ابتدائیه را اجبارى ساخت و در پایتخ 

رشدیه غازى، رشدیه  تاسیس گردید که در آنها استادان جرمنى و فرانسوى تدریس میکردند. افزون بر آن مکاتب 

آباد، رشدیه  لرشدیه جال استقالل، تلگراف، رسامى، نجارى، معمارى، زراعت، دارالعلوم عربى، رشدیه مستورات ، 

موزیک، قالین بافى،  رشدیه هرات، دارالمعلمین هرات، رشدیه مزارشریف ، رشدیه قطغن، مکتب پولیس، قندهار، 

والیات کشورتاسیس  باب مکاتب ابتدائیه در تمام  ٣۲۲تدبیر منزل زنانه، مکتب طبیه، مستورات ، خالصه بیشتر از 

ایتالیا، اتحادشوروى، و  ن : فرانسه، جرمنى، گردید. و چندسال بعد سه صد نفر از شاگردان افغانى به کشور هاى چو

 ترکیه غرض فراگیرى رشته هاى مختلف علوم و تخنیک اعزام شدند.
20
    

 .منظورکردبه خارج را برای تحصیل  تن متعلم  ٣٠٠اعزام م( ١٩۲١ش)= ١٣٠٠در اوایل سال هللا شاه امان 

د نفر براى تحصیالت عالى اروپا در هند آماده از جمله صد نفر به اروپا و دوصد نفر به هندکه از آنجمله نیز ص

میشدند. و براى مراقبت متعلمین مفتشینى نیز تعیین شده بودند که با شاگردان افغانى بخارج میرفتند. در همان سال 

تن دیگر تحت  ٤٨و  پسر شاه تحت نظر سردار محمد عزیز به فرانسههللا نفر شاگرد برعالوه هدایت  ٣٥ دبتعدا

.تعداد دیگرى از شاگردان بخارج فرستاده شدند ١٣٠١و باز درسال  .م خان به آلمان فرستاده شدنداسقراهنماى سید
21

 

انکه در یکى از بیانیه هاى و تعمیم سواد در مملکت داشت. چن عشق بیکرانى به تعلیم و تربیههللا شاه امان 

علم دیگر راهى نیافته ام و پایه اول علم من هرقدر در باب ترقى و بهبودى شما ملت تفکر نموده ام بدون » خودگفت : 

که بخیر شما بوده و شما را براه مستقیم مایل ساخته میخواهم با کمال  چون چنین است نیک بدانید ...، مکتب است 

«.کى دراین مغاک جهل بوده از عالم بى خبر واز علم محروم باشید سویه از عالم باخبر شوید و ترقى کنید، تا
 22

.  

امروز که ما وشما علماء وفضالء »... دیگرى شاه با الفاظ ساده و عام فهم خطاب بمردم اظهار نمود  در بیانیه

ً از برکت علم است، باید بیش از پیش در تحصیل آن کوشید. آیا نمى بینید و  را بنظر عزت و احترام مى نگریم تماما

حکومت  میکنند. و اجالل هستند و برما فخر هاخجالت نمى کشید از آنهایى که نسبت بما و شما صاحب کمال و عزت 

ملت تشکیل دادیم پس چرا کاهلى  شما ومن عاجز کوشش ها کردیم و مکتب ها را از براى تحصیل علم جهت اوالد شما

خویش چرا مى نمائید و در اخذ تعلیم تنبلى میورزید؟ ... از براى خدا در مقابل این همه زحمات ودلسوزى حکومت 

علم و جاهل و  تب داخل نمى کنید؟ چرا بر حیات و آینده اوالدهاى خود دلسوزى نمى کنید که بىکمد را باوالدهاى خو

«.اگر شما بمکتب نرفتید خود را بدست خود خراب مى نمائیدهللا بیکمال میمانند. و
 23
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 ٧٩4ص ،1چ،١ج  افغانستان  درمسیرتاریخ،ار،غب - 
20

 ٧٩2ص  درمسرتاریخ،غبار ، - 
21

 ها درعرصۀ معارفم،فصل دوم،  ریفور2004سیستانی، عالمه محمودطرزی،شاه امان هللا و روحانیت متنفذ،چاپ  - 
22

 ٣، ص  ١٧امان افغان ، شماره ،44داکتر اسدهللا حبیب، دورۀ امانٍی ص - 
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 ٣، ص  ١٧امان افغان ، شماره ،44یب، دورۀ امانٍی صداکتر اسدهللا حب - 
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 17تر 11 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

ً از امور تدریسى و امتحانات شاگردان خبر میگرفتهللا شاه امان  ً فوقتا ر گسترش حکومت امانى در کا. وقتا

تاسیس  اسد مکتب راستى درجالل آباد ١٦تعلیم و تربیه، هیچ گوشه دور یا نزدیک کشور را فراموش نکرد. بتاریخ 

ش مکتب ذکاوت در بامیان بازگردید. همچنان که مکتب دانش در چهلستون گشوده شد، ١٣٠٠حوت سال  ۲٦شد و در 

در نیمروز و در میمنه نیز مشعل معارف روشن گردید. ش  ١٣٠٠مکتب معرفت در تاشقرغان تاسیس گردید. در سال 

دولت امانى براى تشویق اطفال به مکتب براى هرطفل مدرسه رو معاش معین کرد تا بدین وسیله مردم از رفتن 

اما چون دیده شد که با وجود این مردم بخوشى فرزندان خود را به .فرزندان شان در مدارس ممانعت بعمل نیاورند

رستند، بنابرین تعلیمات ابتدائى را براى اطفال در قانون اساسى اجبارى نمود. مکتب نمى ف
24

 

در مدت  دخان طرز جدید سواد آموزى را ایجاد و در معرض آزمایش قرار داد که شخص بى سواهللا امان شاه 

ه غازى شا .ساعت( درس میخواند، باسواد میشد و خواندن یاد میگرفت۲٠روز اگر در هرروز دوساعت )جمله  ١٠

ایجاد کرد و خودش در همان سال هر شب به مسجد شاه دوشمشیره میرفت وشاگردان را  ١٩۲٧این شیوه را در سال 

اصول »امتحان گرفت و معلوم شد که بعد از بیست ساعت درس از روى  نسواد مى آموخت و در پایان از شاگردا

ول براى سواد آموزى عساکر کار گرفتند و نتایج شخص مى تواند کلمات را بخواند. سپس از این اص« صوتى امانى

سودمندى حاصل شد.
25
  

در پهلوى تأسیس مکاتب، ایجاد کتابخانه ها، تیاتر و سینما و رادیو، توجه بموسیقى و رشد استعداد هاى هنرى 

له از قبیل جریده و مج ۲٣افراد و توسعه نشرات و آزادى مطبوعات نیز از توجه دولت امانى بدور نماند و در حدود 

سه مادر ملکه رئی :مجله اردو، مجله معارف، جریده امان افغان، جریده ارشادالنسوان )به سرپرستى و مدیریت اسما

ثریا( جریده اتحاد مشرقى، جریده طلوع افغان قندهار، جریده بیدار مزار شریف، جریده اتفاق اسالم هرات، جریده 

ریده ملى انیس و جریده نسیم سحرو غیره در مرکز و والیات شروع به انتقادى ستاره افغان به مدیریت غبار، و ج

با امانتدارى و دقت » فعالیت نمودند که همه دم از استقالل و آزادى و تمامیت ارضى و صیانت از استقالل میزدند و 

.ندنهاد تمام کوشش هاى حکومت را بسود اصالحات منعکس میساختند و آراء وعقاید مردم را در پهلوى آن مي
 26 

شاه امان هللا خان از آغازسلطنت خود با روشنفکران افغانی از در صمیمیت وهمدردی داخل »که: غبار مینویسد

شد، او تمام محبوسین سیاسی ومشروطه طلب را ار زندانهای پدر آزاد ساخت و با سایر روشنفکران در امور دولت 

هللا مخفى درزمان امیرحبیب ]ب شد که حلقه هاى سیاسى فضاى باز سیاسى در مملکت سب پس این .شرکت بخشید...

بشکل علنى در آیند و آزادانه بفعالیت هاى سیاسى خود ادامه بدهند، گرچه هنوز تشکیل احزاب قانونى نبود، ولى  [خان

که مشهور ترین آنها دوحلقه در کابل بود: یکى حلقه یى که خودش را  هاى غیر رسمى گرفتند این حلقه ها شکل حزب

نام داده بود، و مرام تندتر و جنبه دست چپى داشت . اعضاى عمده این  حلقه عبارت بودند از: « جوانان افغان»

آرتى، سعد  خان عبدالرحمن خان لودین، تاج محمدخان پغمانى، فیض محمدخان باروت سازکابلى، غالم محى الدین

نورمحمد خان و عبداللطیف خان، میرزا محمد اسمعیل الدین خان و میرزا عبدالرحمن خان و محمد انور بسمل و میرزا 

 نگارنده)غبار( نیزجزواعضای همین حلقۀ سیاسی بودم.خان ، محمد سعید خان ،میرزا جیالنى خان و غیره. 

حلقه سیاسى دوم که معتدلتر از حلقه اولى بودند و از طرف میر سید قاسم خان رهبرى میشد، اینها بودند: 

، فیض محمد خان  غالم احمد رحمانى .غالم رضا خان .، سیدغالم حیدر خان پاچاى کنرى خانعبدالهادى، فقیراحمد

و میرسید قاسم خان رهبر حلقه که یک بار به اعدام محکوم و تاپاى دار برده شد، اما حکم اعدام به حبس ،ناصرى 

از مجازات نجات یافت و به سفارت سردار عبدالحسین خان عزیز .دوامدار تبدیل و سالهاى دیگرى در زندان باقى ماند

غبارپس از معرفی دو گروه فعال سیاسی که بصورت علنی فعالیت داشتند ، میگوید که ووزارت رسید.و یک عده دیگر.
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  47، ص ۱٣٦٨حبیب ، دوره امانى ، هللا کاندیداى اکادمیسین دکتور اسدا - 
25

   ٤٤ دوره امانى ، کاندید اکادمسین دکتور اسدهللا حبیب، - 
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  ٧۹٣ص  ،1افغانستان درمسیرتاریخ،جغبار ،- 
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 17تر 12 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

با وجود فعالیت هاى سیاسى روشنفکران افغانى که روح دست چپى از آن آشکارا بود، در زمان دولت امانیه یک :» 

 «.ام و یا حبس سیاسى محکوم نگردیدنفر از روشنفکران به اعد
27

         

 با حصول استقالل سیاسی افغانستان، حیثیت  او نه تنها .مرد انقالبی و از خودگذری بود براستیشاه امان هللا 

جهانیان خورد وخمیر نمود، بلکه با قطع نمودن معاش مستمری سرداران محمدزائی  واعتبار انگلیس ها را درانظار

عنعنات ناپسند قرون فساد و نیز بجان خرید. مبارزه با ، دشمنی آنها راسای قبایل و روحانیون بزرگؤرنین و ،خوا

، تبدیل روزرخصتی جمعه به  ولنگوته هن وتنباناپوشیدن لباس اروپائی بجای پیرترغیب مردم به سطایی جامعه ، و

، دستور انتخاب [بجای روز جمعه رخصتی استبود،مثلی که درترکیه وپاکستان یکشنبه یکشنبه ]البته هدفش شنبهپنج

لغو مریدی وپیری  تحریم انتصاب مامورانی که همسرخارجی داشتند به وزارت خارجه، ،دولتی  یک همسر به ماموران

نکاح  لغو در اردو، گرفتن امتحان مالئی از مالنماها، کشف حجاب زنان و دادن حق بسیار برای شان در برابر مردان و

دان مسن و... و... ازجمله اقداماتی بود که هریک میتوانست آتش دشمنی را با دولت او دامن بزند و او را با مر صغیر

 از سریر قدرت پائین بکشد.

شاه امان هللا درجبهه خارج نیز به اقداماتی متوسل شد که برای ثبات کشورش میتوانست بسیار خطرناک باشد: 

زادی و دعوت سران شان به کابل، برسمیت شناختن حکومت مؤقت انقالبیون مثالً: تحریک قبایل آنسوی سرحد برای آ

 هندی و پذیرفتن مهاجران هندی درافغانستان، هریک روغنی بود که آتش دشمنی انگلیس با او را شعله ور میساخت.

 از. شاه برزمد برای آزادی کشورش از تسلط بلشویکهاکمک کرد تا  عسکربخارا اسلحه و ه امیربشاه امان هللا 

 .حمایت کرد انورپاشا و ابراهیم لقی، رهبران جنبش آزادی بخارا

بی انصافی  رزندان وطن برای تحول وترقی کامالً دوست وعاشق تعلیم وتحصیل ف دشمنی با چنین زعیم آزادی

ست، قلم است ومن بحال داکترکاکر تأسف میکنم که چطور وجدانش به او اجازه میدهد تا برضد یک چنین شاه میهن پر

ً تا این حد داکتر کاکر را انسان انگلیس مشرب وضد استقالل و دشمن شاه امان هللا تصور نمیکردم. من براند؟  واقعا

 سالها قبل ملنگ جان شاعر امی وبیسواد اما آزادی دوست  واستقالل طلب افغان در بارۀ استقالل چنین سروده بود:

         نه وی  ژوندی نه دی دچا چی استقالل مړ دی

 څه په هغه سر چی یی مغزو کی آزاد خیال نه وی

 درآن فکرازادی نباشد(را که سری چکنیم   -  ی که استقالل ندارد،،زندگی ندارد)کس 

میداشت تا ازاستقالل ومبارزات   کاش داکترکاکر، هم مثل ملنگ جان شاعرملی زبان پشتو،احساس آزادگی ووطندوستی

تحصیل استقالل   افغانستان،برای مردم هللا شاه امان خدمت ترین کم  قدر دانی میکرد.استقالل طلبانۀ شاه امان هللا

مهم  سیاسی  خدمتی را ارج نمیگذارد واسترداد استقالل را یک دست آورداما چرا داکتر کاکر چنین سیاسى کشور است.

پائین می  یک محدودیت سیاسیرفع حکومت امانی   ونتیجۀ تالش  مشروطه خواهان دوم  نمیداند وآنرا   تا سطح 

 14اینکه گفته شود، چون او  آورد ؟ دلیل این کار او برخالف نظرعمومی مردم آزادی دوست افغانستان، چیست؟ جز

مفاخر ملی،  گونه سخنان و موضع گیریهای خاینانه وضد میخواهد با ایناکنون  ه استسال سر در آخورانگلیس داشت

 شحال کند، نه دل مردم افغان را.نعمت خود انگلیس را خوولیدل  

 

   کی بود وچه میخواست؟هللا شاه امان 

مردى روشنفکر، صاحب نظر و متواضع و انسانى فرزند دوم امیر حبیب هللا خان، خان غازى، هللا شاه امان 

و پیش آمد او با مردم و  صمیمى و مردم دوست و به استقالل و اعتالى کشور سخت دلبسته و عاشق بود. رفتار

 .شنفکران و تحول طلبان حتى قبل از رسیدن به پادشاهى، زبانزد مردم و او را محبوب القلوب همه ساخته بودرو

ى عالى اوست که عناصر آگاه و چیز فهم کشورو بخصوص اشراف زادگان نخبه والیات کشور که یاهمین کرکتر و سجا
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 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

امیر منزجر و خواهان تحوالت سیاسى و فراهم حضور داشتند و از روش پدرش در دربار « غالم بچه گان»به عنوان 

رفیقانه داشت ، حلقه زدند و او را ه با آنها عالیق دوستانه و ک هللابودند ، بدور شاهزاده امان  آمدن فضاى باز سیاسى

  یاد شدند، برداشتند. « مشروطه خواهان دوم »یا « جوانان افغان »به رهبرى جمعیتى که بعدها بنام 

و مانند پدرش از قیام نمیکرد برضد انگلیس، بعد از اعالن پادشاهی خود برای استرداد استقالل او بدون شک هرگاه 

که سال فوت اوست(  ١٩٦٠دستورات انگلیس در امور مملکت دارى پیروى میکرد، شاید تا زنده میبود )یعنى تا 

پادشاه افغانستان باقى میماند و تا وقتى که انگلیس نمى خواست ، 

اما او که عاشق  .کرد قد علم نمي  او گرى براى جانشینىهیچکس دی

وطنش بود، این پادشاهى و تاج و تخت را در وسربلندی میهن و آزادى 

قدم آزادى و استقالل کشورش گذاشت و در اولین هفته تاجپوشى خود و 

در اولین نطقش خطاب به مامورین وشهریان شرافتمند کابل ، درمسجد 

استقالل عام و تام افغانستان زد و سلطنت خود را  بزرگ عیدگاه ، دم از

 مشروط به کسب استقالل کامل کشور اعالن نمود و گفت: 

اول برهمه رعایاى صدیق ملت نجیبه خود این را اعالن و » 

بشارت میدهم که من تاج سلطنت افغانیه را بنام استقالل 

«وحاکمیت داخلى و خارجى افغانستان بسر نهاده ام.
 28

  

از مردم آزاده افغان، طلب کرد تا او را در تحقق این سپس 

خان خطاب به  هللااعلیحضرت امان .آرمان بزرگ ملى یارى رسانند

عساکر ومامورین و شهریان کابل در حالى که دریشى سفر برى بتن 

 1919اعالم استقالل وحاکمیت ملی در شاه امان هللا هنگام                                                               داشت ،گفت :

ملت عزیز من ! من این لباس سربازى را از تن بیرون نمى کنم تا که لباس استقالل را براى  »

من این شمشیر را در غالف نمى کنم تا که غاصبان حقوق ملتم را به « » مادر وطن تهیه نسازم ! 

من ! بیاورید آخرین هستى خود را براى  اى ملت عزیز و اى سربازان فداکار!«» جاى خود ننشانم 

«نجات وطن ، بیائید تا که سرهاى پرغیرت خود را براى خالصى وطن فدا سازیم !
 29

   

مردم مسلمان و استقالل طلب افغان نیز به این نداى جان بخشاى پادشاه جوان خویش ، لبیک گفتند و با دادن 

بزرگترین قدرت استعمارى آن زمان یعنى انگلیس گردیدند. شاه امان سر وجان خود در راه کسب آزادى، آماده پیکار با 

رسمیت شناختن افغانستان به عنوان یک کشور آزاد و مستقل و ه که دید انگلیس ها پاسخ نامه او را مبتنى بر بهللا 

در حالى  ١٩١٩اپریل  ١٣ى در دربار کابل به تاریخ قداراى حقوق مساوى باسایر کشورهاى مستقل نداده اند، طى نط

  گفت : که سفیر انگلیس در آن محفل حاضر بود

من خودم و مملکت خودم را از لحاظ داخلى و خارجى کامالً آزاد و مستقل اعالن نمودم . بعد  »

از این کشورما، مانند سایر دول و قدرتهاى جهان ، آزاد است و به هیچ نیروى ، به اندازه یک سر 

و اگر کسى به چنین  ور داخلى و خارجى افغانستان مداخله نمایدموى اجازه داده نمى شودکه در ام

و سپس رو بجانب سفیر انگلیس نموده « امرى اقدام نماید، گردنش را با این شمشیر خواهم زد.

 «بلى فهمیدم.» سفیر انگلیس با حترام و تعظیم جواب داد:« آنچه گفتم فهمیدى ! » پرسید: 
30
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 8ص  به اهتمام حبیب هللا رفیع، (۱۹۹۹)۱٣٧٨در افغانستان ، چاپ  حاکمیت قانون - 
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 8حاکمیت قانون درافغانستان،ص - 
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گرفت. بخاطر بدست آوردن استقالل کامل سیاسی  روی دست  را گلیسجهاد با ان ،سپس شاه جوانبخت 

غازى ، استقالل سیاسى افغانستان حاصل هللا در تحت رهبرى و زعامت وطن پرستانه اعلیحضرت شاه امان سرانجام 

اسد  ۲٨شد و افغانستان دوباره حیثیت و آبروى از دست رفته خود را باز یافت و در صف ملل آزاد جهان قرار گرفت )

م(. اینکه در این نبرد نابرابر، اما عادالنه و برحق چقدر افغانهاى غیورجانهاى ١٩١٩اگست  ١٨ش مطابق ١۲٩٨

نفر جبهۀ خیبرشش هزاران افغانى درسربازشیرین خود را قربانى کرده اند، رقم دقیق آن معلوم نیست، ولى 
 31

تلفات  

آخرین فرد و آخرین قطره قدوس خان دوکندک عساکر افغانی تا رسیدن سردار عبدال سپین بولدک قندهار تا دادند و در

.ودر جبهه پکتیا وازحرکت افتادندویا زخمی گردیدند جام شهادت نوشیدندیاخون خود مردانه رزمیدند تا همگى 

شهدای  روانهاىد. وادار به متارکه جنگ کردن را دشمنجنگجویان قبایل وزیری وغیره با دادن دوهزار نفر قربانی 

 ! ویادشان همیشه گرامی باد شادستقالل ا

 

 شاه امان هللا از نظرخودی ها وبیگانه ها: 

خان یک حکمرانى بود هللا امان ا» نویسندۀ امریکائی،خانم ریه تالی ستوارت، در مورد امان هللا خان مینویسد: 

شریفات خاص امنیتى( که نه درشرق دیده شده بود و نه درغرب . هیچ پادشاهى بدون بادى گارد و کش و فش ) ت

خان هرجا میرفت و بامردم ملحق میگردید. فامیل وى بر او اعتراض میکردند که هللا جایى نمى رفت. اما برعکس امان 

خان دیوانه وار به مردم افغانستان هللا خان میگفت: ملت بادى گاردمن است. امان هللا )مواظب خودش باشد( امان 

«عشق داشت.
32 

در مورد شاه امان « خان هللاافغانستان در عهد اعلیحضرت امان » خودر کتاب فضل غنى مجددى د محقق افغان

خان را شخص دموکرات و دوستدار ملت معرفى نموده و وى را رمز آزادى و  هللامصرى ها امان ید: گوخان مى هللا 

اه شرق خان رامثال عالى یک پادشهللا مصریها امان . مبارزه علیه استعمار انگلیس براى ملت مصر و شرق میدانستند

خان میخواستند کراهیت خود را نسبت به استعمارانگلیس ابراز هللادر قرن بیستم میدانستند. مصریها در تعریف امان 

با نمایندگان ملت بصفت پادشاه بسیار دموکرات عمل کرد ومباحثات  ١٩۲٤خان در جلسات لویه جرگه هللا امان  .کنند

یاست آزاد و بیمانند او درشرق بحساب میآید. برخالف آنهاى که او در فضاى بسیار صمیمانه با نمایندگان، نمونه س

شخصیت ترسو و ضعیف وانمود و تمام مالمتیها را بردوش اوبارکرده اند،  ١٩۲٨خان را در اغتشاشات هللا امان ا

خان مرد شجاعى بود و هرگز ترس را نمى شناخت ، زیرا  هللاگروهى از محققین و ناظرین سیاسى میگویند که امان 

 خان از طرف شب و روز بدون حاضرباشان در خیابانهاى شهرکابل گردش میکرد و از هرنوع تهدید نسبت به هللا ن اما

. شخص خود خوف نداشت
33

   

 هللا امان »در باره او مینویسد: )که از بدخواهان امان هللا خان بود( فرایزر تتلر مورخ و سفیر انگلیس در کابل 

خان شخص هللا خان تقلید میکرد. امان محمدد واز اجداد خود پاینده زعامت بووخان متصف بشجاعت و دوستى 

وطندوست و طرفدار ترقى افغانستان بود و میخواست افغانستان در بین کشورهاى جهان صاحب مقام عالى باشد. امان 

 خان آن بودکههللا شخصیت امان  خان خطیب ارجمند و در شئون بین المللى معلومات کافى داشت. نقطه ضعف درهللا 

«داراى غرور و خود خواهى بود.
 34

  

موریس فوشه، سفیرفرانسه درافغانستان درعهد امانی، در باره امان هللا خان می نویسد:"این جوان درمقایسه 

در امور سیاسی شعور عجیب وحیرت آوری دارد.با شجاعت اهداف مشخص خود را به پیش می برد.  با عمر خود

باس جنرالی بتن داشت .جلد سفید، چشمان سیاه ودرشت دارد. درچشمان او اقتدار هنگامی که من او را مالقات کردم،ل
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 231،صآلمان2014 آهنگ،چاپ بیل(ترجمه رت1920 -1915)سفرنامۀ افسر اتریشی،ایمیل ریبیچکا،درکشورخداداد افغانستان،- 
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 ۲٥،٧آتش در افغانستان، صص ریه تالی ستوارت، - 
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  ٣٢٨، امریکا، ص۱۹۹٧خان ، چاپ هللافضل غنى مجددى ، افغانستان در عهد اعلیحضرت امان ا - 
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امان هللا خان از اثر ذکاوت سرشار، شهامت وبا فهم مسایل سیاسی هرکس را تحت وحزم واعتدال معلوم می درخشید. 

سایگان )روس وانگلیس( را با تاثیرخود قرار میداد. امان هللا خان این کفایت را دارد که مسایل پیچیده  به ارتباط هم

اطمینان کامل مطرح کند ونظر وفیصله خود را نسبت به آنها صادرنماید. او صاحب عزم وارادۀ قوی است. تاهنوز 

صیقل زمانه را ندیده وکامیابی های زیادی را نصیب شده است. بطور مثال در مدت اندک افغانستان را به تمام جهان 

.«واند بزرگی وعظمت شخصیت او را بیان کندمعرفی کرده است.کلمات نمیت
35
  

جایى که جنبش پان اسالمیستى عجیبى در پیروى از  -خان چه در افغانستان و چه درهند هللا ژ امان یپرست ...

به اوج شگوفائى مى رسد. -به راه افتاده بود« خالفت»
36 

قلب اسالم براى مسلمانان هند، افغانستان  ١٩۲٠درسال  ،

دانستند. خان را پادشاه خود ميهللا امان  به حساب میآمد و
37
  

 نتیجه:

میتواند آن با وجدان ، چگونه یک مورخ محبوبیت وعشق به میهن ومردم آن خدمات وبا درنظرداشت این همه 

 جز سربلندی وسرفرازی ملتش آرزوی دیگر نداشت، تخریب نماید؟  را که  میهنوعاشق  وطنپرست شخصیت

وسطائی بیدار کند وبه جلو هدایت  این کشور واین ملت را از خواب سنگین قرون ستمیخواشاه امان هللا واقعاً 

به خواست دشمنان تاریخ این وطن بخصوص انگلیس وسپس معلومدار چنین شاهی منور ومترقی تخریبات نماید. 

شده میتواند  پاکستان صورت گرفته ومیگیرد و یا هم از روی دشمنی قبیلوی که در افراد تنگ نظر وسبک مغز سراغ

 ،صورت می گیرد.

داکترکاکر کسی است که تا کنون در زیرچترنام های پشتون و داکترتاریخ واستاد پوهنتون ، بطورمرموزی این  

وظیفه را به پیش برده است و درسالهای اخیر که از کشور خارج شده است، این نیات پلید وشوم خود را در البالی 

ه است که خوشبختانه توسط یک شخصیت با وجدان دیگرپشتون از خانوادۀ نامدار نوشته های مختلف خود بروز داد

 غازی میرزمان خان کنری، چهرۀ اصلی اش افشا شد و ما به ماهیت اصلی این داکترجعلکار پی بردیم.

 نام سلطنت خود، مطابق پالیسی انگیس تالش کردند تا  43داکتر کاکر باید بداند که نادرشاه و برادرانش درمدت 

ولی با وجود سوختاندن تمام کتب درسی عهد امانی   ونشان شاه امان هللا غازی را از صفحات تاریخ محو و نابود کنند،

که در آنها نام و عکس آن غازی مرد وجود داشت،یکجا با قصر زرنگار که در آن اعالمیه برسمیت شناختن استقالل 

ن شاه میهن پرست را از ذهن وقلب مردم افغانستان نتوانستند که نام آ اماافغانستان قرائت شده بود در آتش سوختند، 

با نام استقالل  مان هللا نام اا امان هللا را نداری ، زیرشاه پاک کنند. پس تو با مغز بیمارت توان محو کردن نام ونشان 

کسی نمیتواند ذره یی از نیز پابر جا خواهد بود. وهیچ تقالل پا برجا باشد، نام اواست و تا اس عجین شدهکشور

 .م کندمحبوبیت آن شخصیت ملی را از قلب و ذهن  مردم حق شناس افغان ک

جنبش »عالمه  حبیبی با نوشتن کتاب ، «افغانستان درمسیرتاریخ»میرغالم محمدغبار با نوشتن کتاب 

بازنگری »نوشتن کتاب  داکتر زمانی با ،«تذکراالنقالب»فیض محمدکاتب با نوشتن کتاب ، «مشروطیت درافغانستان

ظهور وسقوط »کتاب با نوشتن آقای پیکار پامیر  و« دورۀ امانی وتوطئه های انگلیس برضد حکومت امانی

وکاندید اکادمیسین  ،«مشروطه دولت تا مشروطه جنبش از»داکتر حشمت با نگاشتن کتاب،« اعلیحضرت امان هللا خان

دفاع از شاه امان » -2، « حمود طرزی، شاه امان هللا وروحانیت متنفذعالمه م» -1اعظم سیستانی با نوشتن  کتابهای:

حبیب هللا کی بود، »-4، «دفاع از ارزشهای ملی ، وظیفۀ عناصرملی است» -3، «هللا و استقالل ، وجیبۀ ملی ماست

 له:و داکتر سید عبدهللا کاظم با نگاشتن مقاالت محققانه  منجم «عیاری از خراسان یا دزدی از کلکان؟

 ،« !استرداد استقالل کامل افغانستان افسانه نیست »-1

 ،« نگاهی به علل و انگیزه های سقوط دوره امانی »2
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 تیمورشاه یوسفزی، ملی تاریخ، سایت بینوا - 
36

 ١٠٠م و نوگرائى سیاسى ص روى،افغانستان اسالیه اولیو - 
37

 ٣۲آتش در افغانستان ، صریه تالی استوارت، - 
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 ،« هللا شاه غازیبه مناسبت تجلیل از یکصدوبیست چهارمین سالگرد تولد اعلیحضرت امان »-3

 ، «قصر داراالمان ـ یادگار بزرگ عصر تجددگرائی در کشور » -4

شاه امان هللا غازی و تشکیل اولین حزب سیاسی رسمی در افغانستان ـ به مناسبت نود و ششمین  » -5

 ،«سالگرد استرداد استقالل کشور

 ،«-مین سالگرد استقالل 94بمناسبت  -تجلیل از سالگرد استقالل کشور یک وجیبه ملی »-6

 ،«انی پرمحتوای شاه امان هللا در کراچییک بیانیه مهم تاریخی: سخنر »-7

  «نماد مبارزه علیه بنیادگرائی« منار علم و جهل »-8

خویش نام و نشان وکارنامه های آن مند ارزشمقاالت  دیگر و« زنان افغان در زیرفشارعنعنه وتجدد»کتاب  -9

امروز و آینده و بالنده کشور سپرده اند، که هیچکسی قدرت نابودی  شاه ترقیخواه را دوباره احیاء کرده و به نسل های

 آنها را ندارد.

نقل میکنم که در بخش ششم مقالۀ  رازمانی داکتر این عبارت موجز اما پر واقعیت مقاله،برای حسن ختام 

و هتک حرمت  یحمالت شخص ،یخیتار یفاکت ها فیها، تحر یها، ناسزا گوئ یسرائ اوهی  » نوشته است:ش خوی

نموده و  زیگر شیها یکاکر از موضوعات مطرح شده در رابطه با جعلکار ینشان داد که آقا شان،یها و خانواده نیناقد

کند. مگر  فیرا تحر زمانیکشور عز یخیتار قیحقا دیکوش شتریب یها یانه اش و جعلکارحتالش مذبو گرباید کباری

 ریو تحق یحرمتیاهانت، ب یکه حت یادیکار، و ش هیس بکار،یمکار، جعلکار، فر ،یاجرت سینو خیتار کیاز  توانیم

به منطقه و  سیروشن تهاجم استعمار انگل قتیو از حق داند،یو استقالل کشور را عار نم یراه آزاد دیشه خون هزاران

   «داشت؟ یگریانتظار د توانیافغانستان منکر است، م و نده ۀشبه قار

! تو مایۀ ننگ افغانیت وپشتونولی استی، ترا ملت آزادی ړکاکپوهاند  باید گفت: دکترای تاریخ ننگت باددر آخر

 خاری، این ننگ را به نام یک تدید نوکرمنشانه واستعمارطلبانهدوست افغانستان هرگز نخواهد بخشید. تو با این طرز 

باد که تیغ  تو جعلکارتاریخ سیاه  وجدانت خریدی و خود را بد نام تاریخ ساختی! روینمودن  اپ زیردان پشتون با 

مرد نامدار شاه امان هللا کشیدی،و شخصیتی را که تاج پرافتخار تاریخ استقالل خواهی  بروی غازی افتراءتهمت و 

حصول استقالل کشورشمشیر از نیام کشیده بود، و در کمترین  باشهامت وغرور افغانی  برای ،کسی که ستافغانها

سال  97ارمغان داد، و ملت حق شناس ما از آن تاریخ تا امروز که خود زمان شاهد استقالل را به ملت  آزادی دوست 

تان محصل آن  قدرشناسی میکنند، مگر تو بعد از بازگشت از انگلس از آن میگذرد ،هرساله از استرداد استقالل و

دو را  درخلوت خود، خون گریه میکردی که چرا مردم تا این حد، از آن شاه  و استقالل کشور قدر دانی میکنند وهر

 گرامی میدارند؟!

 2016/ 6/ 24  پایان
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