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 ماستری در مطالعات تحلیل استخباراتی
 ماستری در مطالعات امنیت ملی/منطقه ای

 تمرکز در آسیای جنوبی/مرکزی/خلیج عرب/فارس

خ نویسی محترم حسن کاکر و یرأتجدید تمختصر بر  ۀتبصر

چهارم  جنگ  ۀریخی در تائید  جبهأدو عکس و سند ت

 استقالل افغانستان

یا  در  تصامیم میتواند ملی باشد و .تحقیق تاریخ گذشته بهترین وسیله درک و هوشیاری در مورد تصامیم امروز میباشد

در تحقیق  Nicoli Conatiنیکوال کوناتی  . در این مورد یکی از محققین بنام خدمت یک جانب مشخص ضد ملی

موضوع باال در مورد بینیدیتو کروسی که از پیشگامان توضیح تاریخ میباشد از شمیدت در این مورد چنین نقل قول 

ه بعد و بهتر از همه بینیدیتو کروسی ،  به ما فهماندند که هر معلومات تاریخی در کرده است: " از زمان هیگل ب

حقیقت معلومات امروزی است. به این معنی که منبع معلومات مذکور بر اساس طرز دید و روحیه  امروز بنا شده 

  است."
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بر اساس پالیسی های مشخص و در خدمت مواضع ، رخ نامدار مشهور شده اندؤامروز محترم حسن کاکر که بنام م

مینمایند که اگر واقعبینانه دیده شود یک کوشش وسیع عالم نمایانه مواضع در مورد وقایعی تاریخی احراز  ،مشخص

است در تقدیم معلومات تاریخی تحریف شده برای یک جنبه خاص. اگر واقعبینانه دیده شود از این تجدید نظر بر تاریخ 

س هیچ اجنت انگلی با نظریه های که در واقع چنین میگوید:توسط محترم حسن کاکر، انگلیس دیروز منفع میبرد )

این قهرمان ملی افغانستان و منطقه  ،نکوشید که امان هللا خان غازیبه حبیب هللا کلکانی کمک نکرد و نفرستاد و هیچ 

تاریخ و  با نظریه های که در واقع چنین میگوید: و دنیای ضد استعمار انگلیس را از بین ببرد( و انگلیس امروز)

دولت در نتیجه این تحلیل ها ان متشکل از اقوام جاهل بوده و است و بالخره ملی نبود و افغانستافغان ها مبارزه 

پاکستان در افغانستان بوجود بیاید( .  بناًء بر اساس توضیح باال تاریخنویسی حسن کاکر بر –ضعیف و نوکر انگلیس 

 اساس طرز دید و روحیه امروز برای جنبه خاص بنا شده است.  

لیت محترم حسن کاکر استناد وی است به صدیق فرهنگ در دفاع از تحریف تاریخ جالبترین موضوع در این فعا

خودش که اجنت انگلیس را میخواهد بجای علی احمد خان قرار بدهد. هر کسی که رساله و مقاله های حسن کاکر در 

کشیده است. مورد صدیق فرهنگ خوانده باشد از تعجب شاخ خواهد کشید که حسن کاکر صدیق فرهنگ را شاهد خود 
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این هردو هیچ ربطی به ثبوت بازهم و اگر محترم شالیزی در سویس زنده است و علی احمد خان کاکایش بوده است 

این موضوع ندارد که علی احمد ایجنت برتانیا کتابی برضد امیر امان هللا خان و به نفع برتانیا  نوشته بود. این شاید 

باشد، آیا کدام سندی موجود است که منشی علی احمد خان چنین کتابی نوشته درست باشد که علی احمد خان منشی بوده 

است؟ چرا شالیزی صاحب و دیگر اوالده منشی علی احمد خان یک نقل از آن کتاب و یا سندی در این مورد ندارند؟ 

 محترم حسن کاکر باخبر باشند که محققین در مورد تحقیق های بیشتر خواهند کرد. 

دو عکس و ترجمه توضیحات رسمی موزیم عسکری انگلستان در مورد حمله قوای افغانستان به به صورت مثال 

خدمت  1919چترال و فعالیت های استخباراتی، عسکری و سیاسی انگلیس در شکست حمله قوای افغانستان در سال 

 خوانندگان ویب سایت ملی و وزین افغان جرمن آنالین تقدیم میگردد.

اریخی مربوط به طرز دید و روحیه خوانندگان خواهد بود.  محترم حسن کاکر و دولت و مورخان تعبیر این واقعه ت 

انگلیس و قهرمان  سازان نادر خان و دیگر دشمنان غازی امان هللا خان و غازی میر زمان خان از این عکس و 

خورد چاپخانه کتاب ، یا پول  توضیحات یک نوع تعبیر خواهند کرد و دیگران تعبیر دیگری. اگر کدام روزی یک سند

فرستادن به اجنت احمد علیخان وغیره هم از کنج و کنار پیدا شد بازهم محترم حسن کاکر تعبیر دیگری خواهند داشت 

 و دیگران تعبیر دیگری.

 از اینجا به بعد همه ترجمه از نوشته موزیم اردوی انگلیس تقدیم است:

http://www.nam.ac.uk/online-collection/detail.php?acc=1987-05-11-28 

عکس رسیدن قوای انگلیس در در باالی لوری پاس ،  عرض سالمی تشریفات برای قوای پیشقراول اردوی انگلیس 

 گرفته شده است. 1919هندوستان در سال در چترال. این عکس در والیت شمالغربی 

قوای پیشقراول چترال یک قوای مسلح ژاندارم سرحدی بود که تحت قومانده معاون سیاسی ایجنت انگلیس در چترال 

( امیر امان هللا افغانستان از مردم چترال 1919قرار داشت. در آن موقعی که جنگ سوم افغان و انگلیس آغاز شد )

لیس را از چترال اخراج نمایند، و وی ) امیر امان هللا خان( قوایش را به چترال فرستاد. اما مهتر خواست تا قوای انگ

 چترال بنام شجاع الملک به برتانیا وفادار باقیماند و قوای والیتی خود را در اختیار برتانیا قرار داد.

عسکری انگلیس در هندوستان موفق  این قوای والیتی چترال در یک صف با قوای پیشقراول چترال و اردوی منظم 

شدند که این حمله و دخول قوای افغان به داخل چترال را شکست دادند. این قوای پیشقراول مسلح ژاندارم سرحدی  در 

بریکوت با قوای افغان جنگیدند. قوای پیشقراول مسلح ژاندارم سرحدی  بریکوت را اشغال  -جنگ های  جبهه  اراندو

 زرگ سالح و مهمات به شمول دو توپ صحرائی روسی را بدست آوردند.کرده و یک ذخیره ب

 از البوم دگرمن جیی جی دیوس ، والیت شمالغرب هندوستان گرفته شده است. ذیلعکس 
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 عکس دوم

 

 -http://www.nam.ac.uk/online

53-11-05-collection/detail.php?acc=1987 

 

 1919کمشنر عالی  و مهتر چترال 

 عکس 

( امیر امان هللا افغانستان از مردم چترال خواست تا قوای 1919در آن موقعی که جنگ سوم افغان و انگلیس آغاز شد )

امان هللا خان( قوایش را به چترال فرستاد. اما مهتر چترال بنام شجاع انگلیس را از چترال اخراج نمایند، و وی ) امیر 

الملک به برتانیا وفادار باقیماند و قوای والیتی خود را در اختیار برتانیا قرار داد. این قوای والیتی چترال در یک 

حمله و دخول قوای  صف با قوای پیشقراول چترال و اردوی منظم عسکری انگلیس در هندوستان موفق شدند که این

 افغان به داخل چترال را شکست دادند.

در این عکس مهتر چترال در پهلوی دگرمن سر جورج راس کیپل  ، کمیشنر عالی والیت شمالغربی هندوستان تحت 

سلطه انگلیس نشان داده میشود. در مقابل خدمت شجاع الملک مهتر چترال به وی لقب حضرت عالی اعطا گردید و 

فیر توپ تشریفاتی اختصاص داده شد. معاش ساالنه ای وی نیز افزایش داده شد، و مصارف که قوای  11برای وی 

 چترال در جنگ بر ضد افغان ها انجام داده بودند به مهتر چترال پرداخته شد. 
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