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  ٦ تر ١  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ليښت ھمکارۍ ته رابونـتاسو په درافغان جرمن آن�ين 
  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

    ٢٠١٦ /٢٣/٦                                                                                       کانديد اکادميسين سيستانی 

  

   ړ استق�ل وشاه امان � داکترکاکچرا 

   ؟ تخريب ميکند راخواھانو مشروطه 

   )ومسبخش (

  

  تا شخص سخن نگفته باشد          

  فته باشدعـيب و ھنرش نھ

 

  !داکتر کاکر انتقام انگليس را از تاريخ افغانستان ميکشد

برای ادامه تحصي�ت ]  ازسوی پشتوتولنه...[حسن کاکر« : مينويسد کهړکاکدر مورد داکتر رضوی غزنوی، 

  ١)١٩٧٤ - ١٩٦١(به لندن اعزام شده وچھارده سال در آنجا مانده تا ماستری وداکتری دريافت داشته

 حقيقت داشته باشد، ميتوان اين سوال را مطرح کرد هحضور کاکر در انگلستان در عھد ظاھرشا سال ١٤اگر 

نصيب کسی ديگری ھم شده ) بورس تحصيل(آيا کس گفته ميتواند که در عھد ظاھرشاه  چنين چانس ط�ئی: که 

ش برای مردم افغانستان ولی نتيجه ا.باشد؟ فکر ميکنم که چنين بورسی نصيب ھيچ افغانی بغير از کاکر نشده است

» افغانستان درمسيرتاريخ«زيرا از زمان برگشت به افغانستان او نتوانست يک کار علمی ھم سنگ . چی بود؟ صفر

از » جنش مشروطيت در افغانستان«از مرحوم فرھنگ، يا ھم طراز» افغانستان در پنج قرن اخير«ازمرحوم غبار، يا 

حتی در مورد نام ھای افغان وافغانستان وپتان وپشتون نيز،کاردرخور .  کندع�مه حبيبی، به جامعه افغانی تقديم

نام افغان وافغانستان درمتون کھن «و رساله ايکه او شھکارعلمی خود ميشمارد، به اندازۀ مقالۀ .توجه نکرده است

 ذکاوتراستم،حتی برای درحالی که من از او به مراتب با استعداد تر وبا. ازاين قلم محتوا و ارزش ندارد» تاريخی 

  .يک ماه ھم جھت تحصيل بخارج از کشور فرستاده نشده ام،چونکه مثل او واسطه  ای نداشتم

ًناگفته نبايد گذشت که در دورۀ ظاھرشاه محص�ن افغانی معموY بيشتر از دوسال چانس تحصيل درکشورھای 

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

سند مدت معينه موفق بدريافت   درلی جناب کاکرو. درغير آن مدد معاش و ديگرامتيازات خود را  از دست ميدادند

 دوسالش به ھفت د،تمديد گرديمدت تحصيلش ) مربی داری مربا بخور( از آنجای که به فحوای مقوله .دشماستری ن

سال در انگلستان باقی ماند، تا  ١٤کاکر مدت خ�صه . د بازھم موفق بدريافت ماستری نشمگر ،سال تمديد گرديد

  .پلوم ماستری به افغانستان برگشتيدبا باYخره 

 کاکر مدت ھفت سال در انگلستان مشغول آموزش و تنھا دست آوردش یآقا «:  به روايت داکتر زمانی

،  اشی افتخاریگرفتن دکتورا.  به گرفتن دکتورا مؤفق شودنتوانست ل مدت ھفت سانياو در.  بودخي در تاریماستر

  ٢ ». کندحي خودش تشردي باکه ستيگري ھا داستان دیيکاي امرشيچند سال بعد به فرما

د، وزارت معارف چنين لطفی در حق کسانی ديگری ميکر استعداد ، من يقين دارم که اگر بجای اين انسان کم

انگليس و امريکا وجرمنی وفرانسه وھند وغيره : در کشورھای مثل دو سال تحصيل ،دو نفر را برای ٧ميتوانست 

                                            
١
  ١١١٢، ص ٢جافغانستان درپنج قرن اخير، فرھنگ،-  

٢
  ٢٠١٦افغان جرمن آن/ين )٤بخش (معاصر افغانستان،ارتاريخ کاروجعلنگ بزرگترين تحريف ...داکترکاکر(داکتر زمانی، مقالۀ -  
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کانديد چنانکه  .در خدمت فرزندان وطن قرارگيرند برگردند وخود که ھريک با ديپلوم فوق ليسانس گرداند مستفيد 

حيت ترين نويسنده   و با ص�آوردبدست ) ماستری(اکادميسين صديق روھی با بورس دوساله از بيروت ديپلوم 

اما داکترکاکر چگونه توانست، موافقت مقام  .اکادمی علوم افغانستان بشمارميرفتدرعرصۀ تعليم وتربيت  ودانشمند

 سال، بلکه ٣ يا٢انگليس را از سوی ديگر، نه برای آکسفورد وزارت معارف را از يک طرف وموافقت پوھنتون 

در زمان ظاھرشاھی ،   سال اقامت در انگلستان را١٤ آوردن ويزای  سال بدست آورد ؟؟؟ راز و رمز بدست١٤برای 

  ! اما منطق حکم ميکند که بايد زيرکاسه نيم کاسه ای بوده باشد. جز سازمانھای مخفی انگليس، کسی ديگری نميداند

يادی از آنجای که انگليس ھا از دست افغانھا دل پرخون دارند و درھر بار تجاوز خود برافغانستان تلفات ز

داده اند و مھمتر از ھمه در جنگ استق�ل افغانستان، شھرت شکست ناپذيری انگليس در جھان سخت صدمه ديده 

بود، و بعداز آن مستعمرات انگليس در آسيا وافريقا با الھام ازجنگ استق�ل افغانستان ، يکی پی ديگر سر به طغيان 

 بنام به ھمين دليل يکی از سياستمداران انگليس،. رسيدندبرداشتند وخواھان استق�ل خود شدند و به استق�ل 

برخواھد گرفت تا  افروخت که مدتھا را در امان � خان آتشی را بر   «:  نوشت١٩١٩جون ۴در" جورج روزکيپيل"

واقعيت  ھمين بود که امان � خان آتش آزادی خواھی واستق�ل طلبی  را درقلمرو .   ٣».ما آنرا خاموش کنيم

   .بودشعله ور طوری انگليس ھمچنان ابود که  تا پارچه پارچه شدن امپربرافروخته مپراطوری بريتانيا ا

انگليسھا برای انتقام کشی از امان هللا خان، وھواداران  او، نه تنھا برای ازميان برداشتن فزيکی آن بنابرين 

، عليه شاه سوء قصد اجرا گرديد، ولی ١٩٢٠غازی مرد توطئه چينی نمودند، چنانکه بيش از ده  بارتا اخير سال

ھيچيک ازاين سوء قصدھا مطابق ميل انگليس ھا برآورده نشد، تا اينکه توسط  روحانيون وابسته به خود ابتدا به 

غتشاش  منگل را براه انداخت تا از محبوبيت شاه بکاھد و براقتصاد کم بنيۀ ملی صدمه وارد کند ومانع ريفورم ھای 

وپس از آن که شاه دست به سفر طو\نی به اروپا زد،سيل اتھامات ناروا وميان تھی . يم امانی گردداجتماعی رژ

بوسيلۀ جواسيس و روحانيون وابسته، با ھمياری بعضی از رجال دولتی وتفتين ھای  ھمفريز سفير انگليس درکابل، 

  . برضد شاه و ملکه ثريا در ميان مردم جاری گرديد

اروپا، جواسيس انگليس ومطبوعات آن کشور ھر روز وھرھفته يک موضوع تازه را در زمان سفرشاه به 

بشمول عکس ھای برھنه ملکه درميان قبايل سرحدی پخش ميکردند وتوسط م/ھا  درپنج وقت نماز بگوش مردم 

براه افتاد و بنابرين ديری نگذشت که اغتشاش مردم درشينوار و بعد در کوھدامن عليه شاه امان هللا . رسانده ميشد

اما از آنجای که شاه از محبوبيت خاصی درميان مردم ھنوز برخوردار بود، وموفقيت . منتج به سقوط رژيم امانی گرديد

نادرخان بر بچۀ سقو را به اميد بازگشت شاه امان هللا استقبال کرده بودند، و وقتی ديدند که نادرخان  آنھا را فريب داده 

رده و آزاديخواھان ومشروطه خواھان ضد انگليس را يکی بعد ديگری سربه نيست وخود پادشاھی را تصاحب ک

ميکند، در صدد انتقام از نادرشاه برآمدند، اما قبل از ترورنادرخان ، نادرشاه دستور ترورامان هللا خان را در خارج از 

ری دورۀ امانی و توطئه ھای بازنگ«ت/ش ھای اجنتان نادرشاه وھاشم خان صدراعظم درکتاب . کشورصادر کرده بود

  .بطور دقيق شرح يافته است» انگليس عليه حکومت امانی

ميتوان گفت که کينۀ انگليس با گذشت يکصد سال تا ھنوز نسبت به غازی امان هللا خان ازميان نرفته است و 

جستجو نھا پشتويان از ميک عنصر ضعيف النفس را استق/ل افغانستان، بنابرين اکنون بخاطر بی ارزش جلوه دادن 

چه کسی بھتراز حسن کاکر . نسل ھای جوان تاريخ را تدريس کندکه در رشتۀ تاريخ تحصيل کرده باشد و به کردند 

ميتوانست در بدل بورس دکترای تاريخ، تن به چنين ذلت وخيانتی بدھد و برای اثبات اخ/ص خود به منافع ومطامع 

م کشور را تخريب کند؟ معلومدار اگر ھرکسی ديگر از ميان اقوام ديگر انگليس، منورترين و وطن پرست ترين زعي

کشور می بود، خيلی زودتر از اين رسوا ميگرديد و نفرين و انزجار مردم نسبت به او ابراز ميشد، متاسفانه اکنون 

و از جمله تاريخ  به تخريب تاريخ مبارزات مردم ما کمرآگاه ميشويم که يک عنصر پشتون آنھم در سطح داکترتاريخ  

                                            
٣
  )بخش پنجم(،نيز مقالۀ اخيرداکتر زمانی دربارۀ دکترکاکر١٢،١، صص ترجمۀ کوھسارکابلی،آتش درافغانستان،ريه تالی استوارت،  -  
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  واستق/ل افغانستان  سال ميشود که مرموزانه ٤٠ بسته است  و بيش از  استق/ل ومحصل آن شاه امان هللا غازی

  ! تاريخ کشور را ميسازند، تخريب ميکندکه  فصول زرين  را شاه امان هللا ،ونھضت مشروطيت 

 بر کتاب یمرور« : ونقد استوار واصولی اش انیداکتر زمبا\خره اين مورخ جعلکار وتحريفگر تاريخ بوسيلۀ 

توجه ديگر ھموطنان آزادی دوست وحاميان استق/ل و رژيم مترقی امانی را  افشاء گرديد و ، »کاکر  پوھاندی امانۀدور

م ارادتمندان نھضت مشروطيت دو تعدادی از عاشقان استق/ل و. به نوشته ھای تخريب کارانۀ داکتر کاکر جلب کرد 

  نگاری   با شھامت اخ/قی وملی  از موضعگيری داکتر زمانی حمايت کردند و برطبل تحريفنيست ھای پاک طينواما

  . را رسوای عام وخاص نمودند او  ور کوبيدند سختھرچه کاکر  وجعل کاری تاريخ  داکتر

جعلکار ومنحرف را خداوند داکتر زمانی را ھمواره موفق داشته باشد که شھامت بخرج دادند ومشت اين داکتر 

  . م/ و سياه نمودند آزادی دوست بر او را به افغانھای وطن پرست وکاذب باز کردند و چھرۀ 

  

  داکترکاکر درعھد اقتدارخلق وپرچم چه تدريس ميکرد؟

درمقاله او . تبصره بردومکتوب دارد که در اخيرکتاب پدرش به نشر رسيده استبنام امين فرھنگ مقاله يی 

در زمان  ، رد کرده ميگويد که کاکر ٤»فرھنگ يک چپی دموکراتيک مربوط به پرچم است«:م کاکر را کهخود اين حک

 چنين بدست او ادرس يکی دو مقالۀ کاکر را .اقتدار تره کی مقاله مينوشته و درجرايد کابل به نشر ميرسانده است

رتره کی مقاله  تحت عنوان  درعص١٣٥٧دکتورکاکر درانيس مورخه ماه سرطان سال «: ميدھد ومينويسد

نشر و در آن ضمن مقايسه اين دو زمامدار افغانی ھر دو را ظالم، بی کفايت و ضد » اميرعبدالرحمن وسردار داود«

نظر به اينکه از بين ملت بپا ) ١٣٥٧سال (منافع ملی قلمداد نموده ودر نتيجه گيری اخير زمامداران آن وقت کشور را

 بيشتر درک نموده اند با کفايت گفته  آينده خوبی برای افغانستان پيش بينی فرموده خاسته و مشک/ت کشور را 

نگاھی به «کاکر در عھد ببرک کارمل نيز مقاله ای تحت عنوان .  سرطان٦مراجعه شود به روزنامه انيس،.[اند

 – سرطان - ارۀ دومنوشت و در مجلۀ آريانا  شم» حکومت وجامعه افغانستان دردورۀ امارت اميرعبدالرحمن خان 

  ٥».به نشر سپرد١٣٥٩سنبلۀ س

 بايد افزود که داکتر کاکر به دو دليل با حاکميت خلقی  سمپتی داشت، يکی  فرھنگ درتائيد ک/م داکتر امين

زيرا ھنوز . بخاطراينکه حاکميت از دست خاندان محمدزائی که به قبيلۀ بزرگ درانی منسوبند، بدست قبيلۀ غلزی افتاد

رھبران ند،چون تره کی وامين از ماغصب کرده ادرانی ھا پادشاھی را از دست دھار غلزی ھا ميگويند که ھم در قن

 متاسفانه اين  ذھنيت با عبارت مختلف تا ھنوز از سوی اکثريت قبيله غلزی .بودندخلقی ھردو مربوط  به قوم غلزی 

  .و دموکرات وليبرال وغيره تکرار ميشوداعم از تحصيل کرده و تحصيل نکرده و از داکتر تاريخ تا کمونست 

ويت حزب دموکراتيک خلق را ھمگی عض) اعم از پسر و دختر( دوم از اين جھت که فرزندان داکتر کاکر

 می شناختند که اگر خودش به حزب دموکراتيک بنابرين بزرگان حزب يعنی تره کی وامين ھردو او را خوب .داشتند

اينکه فرزندان کاکر قبل از .  خود را اجازه ميداد که به عضويت حزب درآيند، چگونه فرزندان داشتسمپاتی نمی

وم نيست، اما از آنجايی که ًکودتای ثور به حزب مذکور جذب شده بودند يا بعد از کودتای ثور، دقيقا برای من معل

يب در مقام معين يا  در وزارت اقوام وقبايل درعھد داکتر نجکترکاکر، يکی از اعضای ارشد حزب بود ورۀ داخسرب

رئيس اداری کار ميکرد و به جناح پرچم منسوب بود، نقش او را نبايد در جلب و جذب فرزندان داکترکاکر از نظر بدور 

  .يب نجات دادود که در آخر کاکر را از زندان نجوھمو ب. داشت

 تا ١٣٥٧اينست که وی ازچيز ديگری که سمپتی وھمنوائی  داکترکاکر را با حاکميت خلق و پرچم نشان ميدھد 

در افغانستان باقی ماند،آيا کاکر گفته ميتواند که در دورۀ کارمل، وحضور پر رنگ مشاورين شوروی در ١٣٦٦

پوھنتون کابل، که تمام نصاب تعليمی وتحصيلی وزارت معارف وتحصي/ت عالی دچار دگرگونی گرديد ومطابق 

                                            
٤
  ١٠٨١،ص ٢فرھنگ،ج-  

٥
  ١٠٨١،ص ٢فرھنگ،ج-  



  
 

 

  ٦تر ٤  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

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

تر کاکر، به محص/ن تاريخ، چی چيزی غير از ماترياليزم تاريخی  لنينيزم عيارگرديد، داک-ايديالوژی مارکسيزم 

وسوسياليزم علمی تدريس ميکرد؟ آيا کدام روزی بر اين نصاب تعليمی و تحصيلی در داخل يا خارج  پوھنتون 

آيا سطری يا صفحه ای  برضد تدريس ! اعتراض کرده و به رسم احتجاج صنف را ترک گفته است؟ھرگز نه

ينيزم به شاگردان و فرزندان افغانستان نوشته است؟ اگر نوشته باشد، درکدام روزنامه وکدام جريده با  لن٠مارکسيزم

درغير اين صورت نبايد خود را به عنوان يک ! چه متن ومضمونی نوشته و به چاپ رسانده است، نشان بدھد

يکرده است؟ وی چنان آدم ترسو شخصيت سياسی مطرح کند وبگويد که برضد رژيم تره کی وکارمل ونجيب مبارزه م

 - تا برضد رھبران رژيم خلقجرئت نکردوبزدل است که حتی بعد از خروج خود از کشور،و رسيدن به امريکا ھم،

غيره تنظيم ھای بنيادگرا ويا پرچم،يا دولت تنظيم ھای چپاولگرتحت رھبری برھان الدين ربانی و احمدشاه مسعود و

دوران حکومت کرزی يک صفحه در رسانه  درامريکا وناتو در مناطق پشتون نشين برضد بمبادرمانھای خانمانسوز 

   می ماند؟٦ ضد تجاوز و ضد اشغالمبارز پس کجای اين آدم به يک عنصر .يسدوبنھای برون مرزی 

  

  :تعبيرداکتر کاکراز استرداد استق/ل

 واعوان وانصارش  کافی ميدانم کرکه من جواب مستند ومستدل داکتر زمانی را برای ھفت پشت داکتر کابا آن

 نوشتن اين سطور تم، مگرچيزی که  مرا وادار به نداش را در مورد خود  به \طاي/ت داکتر کاکروقصد جواب 

کاکر بی شرمانه  تحت  الحمايگی انگليس را بر . ازاستق/ل استداکتر کاکر تعبيرنادرست وغلط  وخنده آور نمود،

  . ھد و ازاين موضع خود دفاع ھم ميکنداسترداد استق/ل ترجيح ميد

اسق/ل افغانستان دورۀ «:ميگويدکاکر در نقد خود برکتاب افغانستان در پنج قرن اخير،  آنجا که فرھنگ داکتر

با مخالفت آشکار نوشته است که از لحاظ محتوای خود ) بی منطقی(پرت ،جملۀ ».جديدی را درتاريخ کشور آغاز نمود

استرداد استق/ل يک «:جمله کاکر چنين است.  است يعنی شاه امان هللا با محصل استق/لديتضاستق/ل واسترداد 

موضوع رفع محدوديت بود که با\ی روابط خارجی افغانستان وارد شده است غير از آن افغانستان درساير ساحات 

   ٧ ». پذيرفته بود١٨٨٠بکلی آزاد بود و درواقع اميرعبدالرحمن خان  اين محدوديت را در سال 

 از ١٨٠٩با اولين قراراداد انگليسھا با شاه شجاع در نه خير اقای داکتر، افغانستان استق/ل سياسی خود را 

من اسناد  وشواھد از دست دادن استق/ل خارجی  شاھان واميران . زمان اميرعبدالرحمن خان دست داده بود،نه در

افغانستان را از زمان شاه شجاع تا مرگ امير حبيب هللا، در مقاله ای مفصلی بجواب داکتر ستانيزی که در مورد 

برای بی ! آقای ستانيزی« ابراز کرده بود، زير عنوان ٢٠١٤رداد استق/ل کشورسخنانی شبيه شما درسال است

در پورتال افغان جرمن آن/ين نشر  نوشتم و» پاکستان گرفته ايد؟ انگليس و اعتبارساختن استق/ل کشور، چقدر پول از

ر ذھنم تداعی شد که داکتر واندن اين نوشتۀ شما داکنون با خ. کردم که مورد استقبال وسيع عناصر ملی قرارگرفت

کاش در آنزمان شما به دفاع از داکتر ستانيزی برمی خاستيد . ستانيزی ھم ملھم از انديشه ھای مخرب شما بوده است

شما برای درک از دست دادن استق/ل خارجی . تا نام شما را نيز در عنوان مقاله ام پھلوی نام وی ع/وه ميکردم

  دادھای  آنجا متن تمام قرار در. سری بزنيد ) ٩٩٥صفحه(  »افغانستان در پنج قرن اخير«نستان يک بار به کتابافغا

  . رسمی افغانستان با انگليس و روس  آمده است

                                            
٦
در نامه ھای .  زندانی شده استخلقیکتر کاکر بخاطر مبارزه برضد رژيم  من کر شوم اگردراکادمی علوم از کسی شنيده باشم که دا- 

کر رفته تذًکه من نيز يکی از آنھا بودم، تقريبا چنين عنوانی ھريک از اعضای شورای انق�بی ) آرماکورا(نماينده سازمان عفو بين المللی
 ديدار خانواده اش برود مگر در راه سفر ، او را به اتھام فرار از داکتر کاکر استاد پوھنتون ميخواسته است از کابل به لغمان برای( :بود

وباYخره عريضۀ .) عفو بين المللی از ھرعضوشورای انق�بی تقاضا کرده بود تا او را عفو نمايند. کشور دستگيرکرده وزندانی ساخته اند
روزی .  نشان داده شد که در آن تقاضای عفو شده بودزنيبرای من ) که يک  حزبی سرشناس بود(خود داکتر کاکر با وساطت خسربره اش 

پوھاند کاکر،با رح گرديد،در آنجا نيز کسی ازمخالفت که موضوع عفو کاکر از سوی عبدالرحيم ھاتف  در ھيئت رئيسۀ شورای انق�بی مط
  .ش نظرداده شد اھائیرژيم حرفی برزبان نراند وصرف احتمال فرار او از کشورمطرح گرديد و باYخره درھمان جلسه به ر

٧
  ١٠٥٧فرھنگ، ھمان، ص-  



  
 

 

  ٦تر ٥  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

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

اين   پيش از«:مينويسد اين طور مولف افغانستان درپنج قرن اخير، فرھنگ در رابطه به اين جملۀ داکترکاکر
ًکاکر صحبت کردم ، جملۀ با\ که ھدف آن واضحا دفاع از سياست دولت انگليس درافغانستان و من از غرب زدگی 

روش زمامداری ماضی در قبول حيثيت تحت الحمايگی وکوچک نشان دادن استق/ل است، نشان ميدھد که وی ع/وه 
راين مورد آن است که استق/ل بھرحال پاسخ من به سوال او د. بر غرب زدگی، به انگليس گرائی ھم گرفتار می باشد

بذات خود پيش آمد ودگر گونی عمده ای بود که دورۀ بعدی را از دورۀ پيشين جدا کرد، زيرا که با اع/ن استق/ل 
افکار و نظريات جديد درکشور گسترش يافت واقتصاد آن از مرحلۀ تبادلۀ محدود . دروازه مملکت بروی جھان بازشد

اين نظرکاکر که . ولی وارد گرديد و روابط  تجارتی و فرھنگی با نقاط مختلف  برقرار گرديدجنسی به مرحلۀ داد وستد پ
. تحت الحمايگی در برابر دولت برتانيه را مرادف به آزادی می شمارد از جانب مردم افغانستان تائيد نمی شود

 طوری فغانھا کيف وعصارۀ زندگینزد ا کاکر به ھرفکری که باشد، آخر ھدف زندگی چيست؟واينجاست که بايد پرسيد،
   ٩».، نه زندگی درسايۀ حمايت بريتانيای کبير]٨[که از مبارزات شان در طول تاريخ معلوم ميشود، مستقل زيستن است

با توجه به جواب مرحوم فرھنگ، استنباط ميشود که اين استاد تاريخ تا مغز استخوان به انگليس وسياست 
 متاسفانه فرق بين تحت الحمايکی واستق/ل  اين مورخ استعمارچشيده،!ل باخته استد) تحت الحمايگی(استعماری آن 

 سال تحصيل خود در ١٤کاکر درعوض  اگر! ميزند) استعمار(را نميداند و يا ميداند وخود را به کوچه حسن چپ 
اشته باشد که آنھا ھم مثل انگلستان، به يک انگليس استحاله شده باشد، نبايد از مردم آزادی دوست افغانستان انتظارد

  .اوتحت الحمايگی را بر آزادی  و استق/ل  سياسی خود ترجيح بدھند

ماحصل ، دست آورد بزرگ جنبش مشروطيت دوم و١٩١٩ داکتر کاکر بايد بداند که استرداد استق/ل کشور در  
بود براستق/ل خارجی کشور ليس  سالۀ استعمارانگ١١٠برضد سلطۀ تحت رھبری شاه امان هللا، مردم افغانستان جھاد 
قرارداد صلح راولپندی ، افغانستان وارد مرحله تازه ای از زندگی سياسی  واجتماعی واقتصادی و امضای که با 

 مردم کشورھمراه س مراکز تعليمی وتحصيلی برای عموممرحله ای که با جنبش قانون سازی وتاسي. فرھنگی خود شد
قل با کشورھای خارجی و تاسيس سفارت ھای افغانی درکشورھای متحابه وپذيرفتن ايجاد مناسبات سياسی مست. بود

سفيران کشورھای متحابه در کابل، مبارزه با فساد اداری وقطع امتيازات مستمری به خاندان محمدزائی، وسران قبايل 
  . يم ارزش ھای ديگر اجتماعی درکشورو روحانيون متنفذ وتعم

وعصری  بود که  افغانستان برای اولين بار صاحب يک قانون اساسی مدرن تاريخ کشور دراين مرحله از
 اصول برابرى و آزادى شخصى و لغو اسارت و بردگى ، آزادى مطبوعات و :در فصل حقوق عمومىقانونی که . گرديد

شغل و پيشه و حق ملکيت شخصى و مصئونيت مسکن و منع مصادره دارائى و لغو بيگار و شکنجه و مجازات 
اين ١١  بنابر حکم ماده.)٢٤، ٢٢، ١٠ و ٩: مواد( يرقانونى و غيره نکات برجسته و اساسى بازتاب يافته بود غ

 ١٠ .تن غ/م و کنيز ھزاره در شھرکابل از منازل اربابان خود برآمدند٧٠٠، درحدود قانون 
  

ن حقوقى پيش بينى گرديده  قانون اساسى براى مردم افغانستان ھماايندر« :بگفتۀ محقق دانمارکی استا اولسن
ازطريق حفظ حقوق برابر براى ھمه رعاياى » افغان« ھويت ملى بحيث .بود که در قوانين ليبرال غربى وجود داشت

 اين قانون اساسى در جامعه افغانستان انق/بى بود، نه تنھا بخاطر اينکه حقوق مدنى شھروندان را .کشور تأمين ميشد
ت را تنظيم و اصل مسئوليت کابينه را معين ميکرد، بلکه ھمچنان به اين دليل که اقتدار اعتراف ، عمليه دستگاه دول

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

١١» .افغانستان بود
  

 جازه يافتند تا مناسک مذھبی خود را بطورپرتو مفاد ھمين قانون اساسی بود که اقليت ھای دينی ومذھبی ا در 
و از لوث کذب و  آن بود که در عمل تطبيق ميشد،قانونى  روح اين مواد «:که نوشته است غبار  .مناسبی بجا آورند

 در مجالس .ً چنانکه مراسم مذھبى و تکيه گاه ھاى پيروان مذھب اماميه عم/ آزاد شد.ريا وفريبکارى مبرا بود
قندھار و غزنى و ج/ل آباد و انجمن معارف کابل ، يک يک نفر نمايندگان انتخابى ھندوھاى افغانستان مشوره و\يات 

                                            
٨
 مجتمع جامعه مدنی -شاه امان هللا خان و استرداد استق/ل افغانستان (  پوھاند کاکر را به خواندن مقالۀ کشور برای درک اھميت استق/ل-  

  . ا اين مقاله را بخوانند وخود را آگاه سازندحواله ميدھم ت)افغانستان
٩
  ١١٤٣،ص ٢ جھمان اثرفرھنگ،- 

١٠
  ١٢٤ص ترجمۀ خليل زمر،  استا اولسن ، اس/م و سياست درافغانستان، -  

١١
  ١٢٤ص ترجمۀ خليل زمر،  استا اولسن ، اس/م و سياست درافغانستان، -  
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طبق فرمان حمل (معجر ھندوھا با باقيات پول جزيه  و قيد رنگ زرد از دستار و شامل و در امور اداره سھيم گرديدند
ليسه ھاى حبيبه و (دارس ملکى و نظامى و او\د ھندو در م. مرفوع گرديد) خان هللا شاه امان ١٩٢٠=ش ١٢٩٩
و افسرى اردو قبول شد و ديگر تبعيض و تفريق از نظر نژاد و زبان و مذھب و قبيله وجود نداشت ، معاش ) حربيه 

   ١٢».مستمرى و نسبى عشيره محمد زائى و خوانين و امتيازات روحانيون لغو گرديد و ملت در حقوق با ھم مساوى شد

رمسال ھميرفت و در د شان  تکيه خانه ھاىل تشيع افغانستان احترام عميق ميگذاشت وبه اھخان بههللا امان 
   .ھندوھا در مراسم مذھبى شان شرکت مى نمود

 آنجايى که تأسيس و انکشاف تعليم و تربيت يکى از وظايف اصلى دولت بشمار ميرفت و اين امر در تحقق از
 ٦٨مانى به تأسيس مکاتب در مرکز و و\يات پرداخت و بر طبق ماده تحو\ت اجتماعى نقش مؤثر داشت ، لذا دولت ا 
 امانى  و  امان ی ع/وه بر ليسه حبيبيه، ليسه ھاتقانون اساسى تحصيل دوره ابتدائيه را اجبارى ساخت و در پايتخ 

زى، رشديه رشديه غا افزون بر آن مکاتب . تاسيس گرديد که در آنھا استادان جرمنى و فرانسوى تدريس ميکردند
 آباد، رشديه لرشديه ج/ استق/ل، تلگراف، رسامى، نجارى، معمارى، زراعت، دارالعلوم عربى، رشديه مستورات ، 

موزيک، قالين بافى،  قندھار، رشديه ھرات، دارالمعلمين ھرات، رشديه مزارشريف ، رشديه قطغن، مکتب پوليس، 
و\يات کشورتاسيس   باب مکاتب ابتدائيه در تمام ٣٢٢بيشتر از تدبير منزل زنانه، مکتب طبيه، مستورات ، خ/صه 

ايتاليا، اتحادشوروى، و  فرانسه، جرمنى، : و چندسال بعد سه صد نفر از شاگردان افغانى به کشور ھاى چون . گرديد
     ١٣ .ترکيه غرض فراگيرى رشته ھاى مختلف علوم و تخنيک اعزام شدند

 .منظورکردبه خارج  را برای تحصيل  تن متعلم ٣٠٠اعزام ) م١٩٢١= (ش١٣٠٠در اوايل سال هللا شاه امان 
از جمله صد نفر به اروپا و دوصد نفر به ھندکه از آنجمله نيز صد نفر براى تحصي/ت عالى اروپا در ھند آماده 

 در ھمان سال .و براى مراقبت متعلمين مفتشينى نيز تعيين شده بودند که با شاگردان افغانى بخارج ميرفتند. ميشدند
 تن ديگر تحت ٤٨ و پسر شاه تحت نظر سردار محمد عزيز به فرانسههللا  نفر شاگرد برع/وه ھدايت ٣٥ دبتعدا

١٤. تعداد ديگرى از شاگردان بخارج فرستاده شدند١٣٠١ و باز درسال .م خان به آلمان فرستاده شدندقاسراھنماى سيد
  

انکه در يکى از بيانيه ھاى چن. ميم سواد در مملکت داشت و تععشق بيکرانى به تعليم و تربيههللا شاه امان 
من ھرقدر در باب ترقى و بھبودى شما ملت تفکر نموده ام بدون علم ديگر راھى نيافته ام و پايه اول علم « : خودگفت 

ا کمال که بخير شما بوده و شما را براه مستقيم مايل ساخته ميخواھم ب  چون چنين است نيک بدانيد...، مکتب است 
   .١٥ ».کى دراين مغاک جھل بوده از عالم بى خبر واز علم محروم باشيد سويه از عالم باخبر شويد و ترقى کنيد، تا

  

انکه در يکى از چن.  و تعميم سواد در مملکت داشتعشق بيکرانى به تعليم و تربيههللا اعليحضرت شاه امان 
امروز که ما وشما علماء وفض/ء را بنظر ... «اظھار نمود بيانيه ھاى خود با الفاظ ساده و عام فھم خطاب بمردم 

آيا نمى بينيد و خجالت نمى . ًعزت و احترام مى نگريم تماما از برکت علم است، بايد بيش از پيش در تحصيل آن کوشيد
ومن حکومت شما  .ميکنند کشيد از آنھايى که نسبت بما و شما صاحب کمال و عزت و اج/ل ھستند و برما فخر ھا

ملت تشکيل داديم پس چرا کاھلى مى نمائيد  عاجز کوشش ھا کرديم و مکتب ھا را از براى تحصيل علم جھت او\د شما
خويش چرا او\دھاى خود از براى خدا در مقابل اين ھمه زحمات ودلسوزى حکومت ... و در اخذ تعليم تنبلى ميورزيد؟ 

.  علم و جاھل و بيکمال ميماننداو\دھاى خود دلسوزى نمى کنيد که بىتب داخل نمى کنيد؟ چرا بر حيات و آينده کمرا ب
   ١٦ ».اگر شما بمکتب نرفتيد خود را بدست خود خراب مى نمائيدهللا و

  )پايان بخش دوم(

  

  

                                            
١٢

  ٧٩٤ص ،١چ،١ ج افغانستان  درمسيرتاريخ، غبار،-  

١٣
  ٧٩٢ ص درمسرتاريخ،ار ، غب-  

١٤
  ھا درعرصۀ معارفم،فصل دوم،  ريفور٢٠٠٤ سيستانی، ع/مه محمودطرزی،شاه امان هللا و روحانيت متنفذ،چاپ -  

١٥
  ٣ ، ص ١٧امان افغان ، شماره ،٤٤ٍداکتر اسدهللا حبيب، دورۀ امانی ص -  

١٦
  ١٥٥- ١٥٤خان،صهللا  فضل غنى مجددى، افغانستان درعھد  امان ا-  


