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  !ھموطنان عزيز

  ماھيت) د پاچا امان هللا واکمنی ته يوه نوی کتنه(کتاب 

  !حذف کنيد خود  مأخذضدملی وضد امانی دارد،آنرا از 

  

از آنجا که وی يگانه . ستا٢٠قرن ٧٠و ٦٠ ړ، يکی از استادان تحصيل يافته رشتۀ تاريخ در دھه داکترکاک
شخص تحصيل کرده در مسلک تاريخ آنھم در انگلستان شمرده ميشد، اکثريت محصKن پوھنځی ادبيات وعلوم بشری 

من نيز نسبت به داکتر کاکړ . بودندبه او به چشم يک دانشمند و يک متخصص تاريخ می نگريستند و به او احترام قايل 
خوشبين واميدوار بودم ولی ھرگز از وی مقالۀ ای در رشتۀ تاريخ که شيوه وميتود تاريخی نگاری را تشريح کند 

  . نخوانده ام

افغان، افغانستان وافغانھا وتشکيل دولت ( ميKدی برای اولين بارچشمم  به رسالۀ ای زيرعنوان ٢٠٠٠درسال
اين رساله با عنوان طو[نی وغيرمعمول  خود، از لحاظ . روشن شد وآنرا مرورکردم) فارس وافغانستاندر ھندوستان، 

توقع داشتم که داکترکاکړ، در مورد کلمات افغان . يک اثر بسيار ضعيف و پراز خKء وکمبوديھا است محتوا 
ه خواننده ارائه کرده باشد که وافغانستان با مراجعه به متون تاريخی کھن داخلی وخارجی توضيحات مفصلی ب

حدی ه در مورد چگونگی تشکيل دولت از سوی افغانھا در ھندوستان وفارس نيز موضوع ب. متاسفانه نکرده است
اين اثرکه با توجه زياد ابتدا . ھم کافی پنداشته نميشود يک ساعته فشرده،سطحی وناقص است که حتی برای يک لکچر

 را درتاريخ نگاری در نظر من خيلی پائين آورد واينقدر ړ ګرديده، جايگاه داکتر کاکخطاطی شده وبعد بطور افسيت چا
دانستم که وی محقق حوصله مندی در تاريخ نگاری نيست، ودر توضيح وتشريح مسائل تاريخی کشور در حد شاگرد 

  .ستا  کKماستد[ل ن وجرئت بيامنجمله  حبيب هللا رفيع نيست و فاقد پوھاند حبيبی در انجمن تاريخ افغانستان 

با درنظرداشت ھمين خKھا درکتاب کاکر بود که من مجبور شدم به جواب پيغور وطعنه ھای کسی که پشتونھا 
صفحه تاليف ٤٤٥را در» سلطنت پشتونھا در ھند«را فاقد درايت تشکيل دولت مستقل در تاريخ منطقه گفته بود، کتاب 

اين کتابم چنان مورد دلچسپی يک نويسنده پشتون در آلمان . ور چاپ کنمواز طريق موسسه انتشاراتی دانش در پشا
 ٣٠٠٠قرارگرفت که بKدرنگ به ترچمه آن به زبان ملی  پشتو پرداخت و از آلمان به کابل سفرکرد وآن را با مصرف 

اين نويسنده . ونسخه ای از آن را بمن ھديه داد. يوری از جيب شخصی خود با قطع وصحافت زيبا چاپ کرد وبرگشت
  .با احساس ودراک آقای زلمی کرزی نام دارد وپسر مرحوم آغا محمدکرزی قندھاری ميباشد

بود که فرصت » د پاچا امان هللا واکمنی ته يوه نوی کتنه«دومين کتابی که از داکترکاکړبدست من رسيد،  
ار برضد دولت امانی بود ودر آن نکردم آن را سرا پا بخوانم ولی قسمت ھای از آن را  که در مورد شورش شينو

 در بار امان هللا خان محرک ]؟منشی[محمدولی خان دروازی وغKم صديق خان چرخی  وغيره  از قول علی احمدحان 
آيا محمدولی خان در وازی در سقوط دولت «وحتی  در يکی از مقا[ت خود زيرعنوان.غايله دانسته شده اند، خوانده ام 

از ھمان زمانی که من . آن استناد جسته ام ونقل قول ھای برای استوارداشتن مقاله خودکرده امبه » امانی نقش داشت؟
ھنيت من نسبت به محمدولی خان دروازی وغKم صديق خان ذ، )٢٠٠٥(اين بخش ازکتاب داکترکاکړ را مطالعه کردم

اما پس از . ر ونفرت ميکردماجچرخی سخت خراب گرديد وبراستی که من در درونم ازاشخاص فوق الذکر احساس انز
خواندن نقد عالمانه وبسيار مستدل ومستند آقای داکتر زمانی برکتاب داکترکاکړ، معلوم گرديد که نويسنده اصلی کتاب، 

و داکترکاکړ ديده .علی احمدخان غزنيچی نه، بلکه شيخ علي محبوب يکی از جواسيس انگليس درکابل بوده است
از روی نقد داکتر زمانی . انگليس را مغرضانه بخورد خوانندگان اثر خود داده استودانسته نوشته ھای يک اجنت 
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صد در صد به نفع انگليس وبرضد ) دپاچان امان هللا واکمنی ته يوه نوی کتنه(واضح ميگردد که محتويات کتاب 
  .  نھضت مشروطيت دوم ومحصل استقKل کشورشاه امان هللا است

 اينست که چرا درحق تاريخ کشورما از جانب کسی که داکتر تاريخ است چيزيکه مرا خيلی متاثر ساخت
وسالھای زيادی در پوھنتون کابل برکرسی تاريخ تکيه زده بود، چنين خيانتی سرزده و چيزھای به خورد شاگردان و 

  . قت تاريخعKقمندان تاريخ کشور داده است که براساس  مقاله داکتر زمانی، تحريف تاريخ شمرده ميشود، نه حقي

را که به منشی علی احمدخان نسبت داده شده، به نقد می ) سقوط امان هللا خان( داکتر کاکړ کتاب ،البته اگر
ْکشيد وماھيت آنرا برمK ميکرد، طبعا از اعتبار کتاب کاسته ميشد وخواننده ميدانست که دراين کتاب نيات استعماری 

يات آن اعتبار نميکرد،مگرمتاسفانه آقای داکترکاکړ در واقع يک جعل نھفته است، طبيعی بود که خواننده به محتو
من ميخواھم بدينوسيله آن سخنانم را به آدرس  .تاريخی را بخورد خوانندگان داده است که نمی بايد اين کار را ميکرد

را اگر داکترکاکړ زي. رخ آقای داکترکاړ بکشمه آن دوشخصيت ضد استعماری پس بگيريم وشماتت وندامت اين کار را ب
نوشته اين جاسوس کارکشتۀ انگليس را،بنام منشی دربار شاه امان هللا درکتاب خود انعکاس نميداد شايد انسانھای 

  . بسياری مثل من فريب نميخوردند

 Kنقد داکتر صاحب زمانی،نه تنھا نقش مخرب انگليس را دربرانگيختن شورش ھای ضد حکومت امانی برم
افغانستان بجای حقايق تاريخی بخورد  ان ميدھد که چگونه تبليغات تفتين آميز جواسيس انگليس درميسازد، بلکه نش

 . دارند وپوھاندیمردم ونسل ھای جوان از سوی کسانی داده ميشود که متاسفانه در پيشوند نام خود القاب داکتری
 کتاب سقوط امان هللا خان بوسيله يکی از جناب داکترکاکړ است که ايشان با وجود فھم ودانستن اين نکته کهم منظور

ترجمه شده و آنرا بنام علی احمد منشی  جواسيس انگليس درکابل نوشته شده است، واز سوی يک نفراجنت ديگر
آخرين روزھای امان هللا خان درقندھار ثبت کرده  تا نشان داده باشد که رواياتی که در مورد شورشھای شينوار 

يابد،از زبان نزديک ترين کارکنان شاه امان هللا گزارش داده ميشود تا باور خواننده را به وشمال کابل گزارش می 
دراين روايات از زبان علی احمد خان گفته شده که شورش شينوار بوسيله غKم . روايت ھای درج شده جلب نمايد

 حزب جمھوريت برھبری محمدولی که مربوط به) وزيرخارجۀ دولت امانی وباجۀ شاه امان هللا خان(صديق خان چرخی 
  . خان بود،صورت گرفته است

 نويسنده اصلی کتاب را که يکی ازکارمندان انگليس در سفارت آنکشور در ړسوال اينست که چرا آقای داکترکاک
کابل بوده بخوانندگان کتاب خود معرفی نکرده ونوشته ھای او را بصورت اطKعات موثق در کتاب خود انعکاس داده 

؟ ھدف شان از اينکار چی بوده است؟ آيا اين کارشان جعل وتحريف تاريخ نيست؟ آيا او اين کار را در سايرکتب است
 ھنگامی که داکتر زمانی نسبت به اين اثر شک پيدا کرد واصل ،وبا[خره چرا داکتر کاکړ خود نيزمرعی نداشته است؟ 

 اثر به يک ھموطن محترم خويش دريغ ورزيد؟ اگر داکتر کاکړ متن را از وی تقاضا نمود تا آنرا ببيند، از نشان دادن
  ريگی در کفش خود نداشت، چرا آنرا قبل از اينکه موضوع به رسوائی بکشد، در اخيتار وی قرار نداد؟

بعد از نقد عالمانه ودقيق داکتر صاحب عبدالرحمن ) دپاچا امان هللا واکمنی ته يوه نوی کتنه(کتاب داکتر کاکړ
يگر ارزش واعتبارخود را به حيث يک اثر تاريخی از دست داده است و وجود آن منحيث يک ماخذ، زمانی، د

من بعد از خواندن  بخش سوم نقد داکترزمانی براين . جزگمراھی نسل جوان وکمترآگاه ازتاريخ کشور، ثمره ای ندارد
رقلم وبرعمر داکترزمانی خير وبرکت نھد که خداوند ب. کتاب،آنرا ار رفک کتابھايم برداشتم ودر کثافات دانی انداختم

ماھيت کتاب سقوط امان هللا رايکجا با پنھان کاری وتحريف تاريخ از سوی داکترکاکر،برمK نمود و عالمی را از 
  .گمراھی وجعل خوانی نجات داد

  م است قدری دربخش سوم نقد وتحليل جناب داکترعبدالرحمن زمانی، چند نکته توجھم را بخود جلب نمود که [ز

من تا اکنون به سندى « جای ديگری در نقد داکتر زمانی از قول داکتر کاکړگفته ميشود که . برآنھا مکث نمايم
  ».برنخورده ام تا نشان بدھد که انگليس ھا در توطئۀ سقوط اعليحضرت امان هللا خان دست داشته باشند
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  داريد اسناد ومدارک محفوظ در آرشيف ھای ھنددراين مورد از جناب داکتر پرسيده ميشود که آيا انتظار
 ساله را از خود دورکرده  نزد جناب ٩٠ - ٨٠برتانوی ويا آرشيف ھای موزيم لندن خود بحرکت آيند وگرد وخاک 

عالی بيايند  وبگويند که بلی ما اسنادمحرمانۀ مداخKت وتوطئه ھای انگليس استيم که بحضورتان مشرف شده ايم تا 
داکتر کاکر بارھا در محافل خصوصی به دوستان خود گفته است که وی تمام آرشيف ھای . ظه بفرمائيدما را مKح

ھندبرتانوی را ديده است،تا اسنادی در مورد توطئه ھای انګليس برضد دولت امانی کشف کند ولی او موفق به کشف 
  چنين اسنادی  نشده است؟؟؟

اما من ميگويم که داکتر کاکړ دراين ادعای خود صادق نيست و راست نميگويد،برای اينکه من يک شاھد زنده 
داکترخالق رشيد سابق استاد پوھنتون کابل ودر : وحقيقت گوئی را می شناسم که ادعای داکترکاکړ را غلط ثابت ميکند

جديد بوده است، او که بنابر عشق به تاريخ افغانستان سالھای حاکميت کرزی استاد پوھنتون جواھر لعل نھرو دردھلی 
 و اوايل قرن بيستم را از نابودی ١٩بيش از يکصدھزار اسناد آرشيفی موزيم ملی ھند متعلق به تاريخ افغانستان قرن 

 ورق سند را در ٨ صرف ړنجات داده است، برای من درماه دسمبرگذشته در تليفون شرح داد که آقای داکتر کاک
يف موزيم ملی ھند مKحظه کرده ودرپای آن امضاء کرده است، واگرداکترمذکور سند نھم را توانست به من نشان آرش

بدھد،که او در آرشيف موزيم ملی ھند برتانوی ديده است،  من حاضرم نزد ھمه دانشمندان افغان سند دکترای خود را 
ه من تمام آرشيف ھای ھندبرتانوی را ديده ام ، سندی نيافته پاره کنم واز او معذرت بخواھم، در غير آن نبايد بگويد ک

  . ام که توطته انگليس برضد دولت امانی را نشان بدھد،اين يک ادعای پوچ وعاری از حقيقت است

داکتر صاحب خالق رشيد انسان بسيار . نگارندۀ اين سطوربه قول وگفتار استاد خالق رشيد باور کامل دارم 
وی اين سخنان را در دسمبرگذشته  بمناسبت ارسال مقالۀ محققانه خود در . وحقيقتجو استوطن پرست وحقيقتگو 

 يا ٢، برای من بيان کرد وعKوه نمود که بيش از " باباجان،  افغان زنی كه شاھنشاه روحانٮت عصرش بود" بارۀ 
ند،فوتوکاپی گرفته باخود آورده ھزار اسناد آرشيفی موزيم ملی ھند را  که حوادث سياسی افغانستان را شرح ميدھ٢٠

ازاين سخنان داکتر رشيد به اين نتيجه .  افغانستان می باشم٢٠ و١٩ام ومصروف تنظيم وترجمۀ آنھا برای تاريخ قرن 
وبه تاريخ دورۀ امانی که در مقايسه . ً، به مسلک تاريخ وتحقيقات تاريخی  اصK عKقه ای  نداردړميرسيم که داکتر کاک

 ديگرتاريخ کشور، دورۀ طKئی تاريخ ما محسوب ميگردد نه تنھا عKقه ای ندارد، بلکه بدبختانه با آن با دوره ھای
  .ونمونه ھای اين دشمنی در بخش سوم نقد داکتر زمانی قابل مKحظه است.دشمنی ھم ميورزد

 انگليس عليه دارای صدھا سند توطئه آميز) بازنگری دورۀ امانی وتوطئه ھای انگليس(کتاب داکتر زمانی 
 ت  مبنی عدم موجوديړوخط بطKن برادعای داکتر کاک.حکومت امانی وشخص مرحوم اعليحضرت امان هللا غازی است

  .ثابت ميسازد  اسناد توطئۀ انگليس عليه دولت امانی را

ايف يکی از وظ...« :  دردريچۀ نظريات پورتال  نوشته اند٢٠١٥/ ٣/ ١:ًعKوتا داکتر صاحب کاظم   درتاريخ
بسيار مھم يک محقق تاريخ يا به عبارت ديگر يک مؤرخ ھمانا اتکا به مآخذ و منابع اصلی است و تشخيص منابع 

در اين روزھا جناب داکتر .ًاصلی ھمانطوريکه فوقا ذکر شد، محقق را مکلف به تشخيص اعتبار سند می سازد
نگاھی جديد به حاکميت شاه امان ..." اصلی کتاب عبدالرحمن زمانی يک موضوع بسيار مھم را در ارتباط با يک مأخذ

خوشحال ھستم که امروز ھموطنان . مطرح بحث قرار داده اند که محتوای کتاب مذکور را زير سؤال می برد" هللا
محقق ما با فراخ نظری دنبال اسناد و شواھدی در مسائل تاريخی می گردند که به استناد آن واقعيت ھای تاريخی را 

زنان افغان زير فشار عنعنه و " حينی که کتاب ٢٠٠٥اين کمينه از جمله اولين کسانی بودم که در سال . زندمتجلی سا
ھيچ سندی در دست نيست که انگليسھا در سقوط دورۀ امانی دست داشته "را نوشتم، براين نظر که گويا" تجدد
و از آنروز به بعد مرھون زحمات جناب داکتر انتقاد کردم و آنرا ناموجه دانسته و د[ئلی را ارائه کردم " باشند

باز نگری دورۀ " عبدالرحمن زمانی ھستم که با موشگافی ھا و رجوع به اسناد معتبر تاريخی در کتاب پرمحتوای خود
  اسنادی را ارائه " مروری برکتاب دورۀ امانی پوھاند کاکر"و نيز در مقاله اخير خود " امانی و توطئه ھای انگليس
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  ».د که اين کمينه به ماھيت تحليل و بررسی جناب داکتر زمانی مباھات ميکنمکرده ان

 با مرحوم پوھاند حبيبی است، علت اين مخالفت داکتر با آن مرحوم از آنجا ړنکتۀ ديگر مخالفت شديد داکتر کاک
مجامع علمی در سطح آب ميخورد که آقای داکتر بخاطرکم کاری خود ھرگز نتوانست جايگاه علمی پوھاند حبيبی را در 

ملی وبين المللی ھم در زمان حيات آن دانشمند وھم  بعد از مرگش بگيرد واين عقده حقارت در برابر بزرگی پوھاند 
  . را می آزاردکاکړمرحوم روح و روان آقای داکتر

زی ھای دقيق از نوشته ھای داکترکاکړ برمی آيد که او، استرداد استقKل کشور را محصول قربانيھا و برنامه ري
افغان ھا به رھبری شاه امان هللا از طريق جنگ «:کاکړ نوشته است . مشروطه خواھان وشجاعت  شاه امان هللا نميداند

بخش سوم مقالۀ (».  سال مؤفق شدند تا استقKل کامل شان را از انگليس ھا بدست آورند٣٩و صلح بعد از 
  )داکترزمانی

لح افغانھا چيست؟  از تاريخ بقدرت رسيدن اميرعبدالرجمن خان در  سال جنگ وص٣٩منظور داکترکاکړ از 
 سال حکمراوئی اين دو امير، ٣٩ سال ميگذرد، در مدت ٣٩ درست ١٩١٩ تامرگ اميرحبيب هللا خان در ١٨٨٠

 .جنگی برای استراداد استقKل کشور با انگليسھا صورت نگرفته  تا امان هللا خان قيادت جنگ را بدوش داشته باشد
 ساله مردم افغانستان برھبری امان هللا نام می برد؟ بخاطراين که ميخواھد ٣٩پس چرا آقای داکتر کاکرازجنگ ھای 

وجود نھضت مشروطيت را با ھمه قربانی ھای که متحمل شدند، بی اھميت و غير مؤثر جلوه دھد و به ديگران اين 
بازی ھا وبرنامه ريزی ھای نھضت مشروطيت  بوده است  ونه پيام را برساند که استرداد استقKل کشور، نه نتيجه جان

  .نتيجۀ پايمردی وشجاعت وشھامت شاه امان هللا در برابراستعمار انگليس

، از نھضت مشروطيت وچگونگی ظھورمجدد اين نھضت ورھبراکتيف وفعال آن شھزاده ړًعKوتا اقای داکترکاک
حا[نکه يادکردن از استقKل کشور، بدون نام بردن . ان نياورده استامان هللا درکتاب خود ھيچ گونه سخنی وبحثی بمي

از شاه امان هللا وبازھنگام نام بردن از شاه امان هللا، بدون يادکردن از جنبش مشروطيت وبدون ذکر محمودطرزی، 
 خان گرديد ، کار ونقش موثر ومدبرانۀ او در قوام وپيروزی  اين نھضت که با[خره منتج به روی کار آمدن امان هللا

  .بھيوده وناقصی خواھد بود

در » مشروطه خواھان«شاه امان هللا مطابق طرح قبلى : ًفراموش کرده و يا اصK نميخواھد بگويد کهړداکتر کاک
 پيش از آنکه حضرت شوربازار، تاج سلطنت را برسر شاه امان هللا ١٩١٩ فبروری ٢٨روز تاج گذاری خود در

و سپس خطاب  به ! ين تاج را بشرطی بسرمی گذارم که استقKل کامل کشور را حاصل  کنما: بگذارد ، اظھارکرد
اول برھمه رعايای صديق ملت نجيبه خود اين را اعKن و بشارت ميدھم که من تاج سلطنت « : شھريان کابل گفت

  )١٠سدهللا حبيب، دوره امانی، صداکترا(» . افغانيه را بنام استقKل وحاکميت داخلی و خارجی افغانستان  بسر نھاده ام

باز " از سوی محقق  دانشمند وطن داکتر زمانی، مثل کتاب ړ  خKصه  نقد وتحليل متن ومحتوای کتاب داکترکاک
نه تنھا در نوع خود بی نظيراست، بلکه در بخش سوم اين مقاله، دست " نگری دورۀ امانی و توطئه ھای انگليس

 مطالعۀ  تاريخ کشور،  نيم قرنبايد عKوه کنم که من در مدت. را از پشت بسته استوپای متخصص تاريخ، داکتر کاکړ 
از ھيچ کسی بشمول استادان بخش علوم اجتماعی پوھنتون کابل ودانشمندان اکادمی علوم افغانستان، چنين نقدی 

نخوانده ام واگرذره ای مبتنی برتحليل متن  ومحتوای اثر واستوار براسناد وشواھد مختلف ازمتن کتاب مورد نقد، 
سوء ه نمايد و يا اينکه به تمام نياتازغيرت در وجود داکتر کاکړسراغ شود، می بايد يا ديپلوم داکتری تاريخ خود را پار

خود در مورد اين ھمه جعليات و تحريفات تاريخی خود اعتراف نمايد و ازمردم افغانستان وخوانندگان کتاب خود 
   .معذرت بخواھد

ه ننوشتتاريخ کشوربمنظورتحريف انگليس اين کتاب را به خواست وھدايت دا کند که داکترکاکړ بھرحال خ
  )٢٠١٥/ ٣/ ٣( پايان     !باشد


