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 ۰۹/۰۳/۲۰۱۵                      هاشمیان هللا خلیل سید داکتر
 

 صاحب کاکړباشیم انتظارجواب پوهاند در باید

داکترصاحب عبدالرحمن زمانی بچنان کشف مهمی در رشتۀ تاریخ موفق گردیدند که یک گوشۀ مهم تاریخ افغانستان را 

 تحت عنوان ن گردانید. این داستان ازینقراراست: قبال جناب پوهاند محمدحسن کاکړ کتابی نوشته بود بزبان پشتودرخشا

"دپاچا امان هللا خان واکمنی ته یوه نوی کتنه" که یک کاپی آنرا بمن نیزلطف نموده بودند ومن تقریظ مختصری 

وهاند صاحب کاکړ که یک مؤرخ مسلکی و نامدار میباشند درمعرفی این کتاب درمجلۀ آئینه افغانستان نشرکرده بودم. پ

مدعیات نوی بارتباط واقعات دورۀ امانی وسقوط دولت امانی درین اثرگنجانیده که ازآنجمله خیانت و بیوفایی رجال  و

بزرگ دولت بشمول مرحومین محمدولیخان دروازی وغالم صدیق خان چرخی به ولی نعمت شان شاه امان هللا خان 

 "علی احمدخان مومند د. پوهاند صاحب کاکړبرای افشای مدعیات کتاب خود به اثری استناد کرده که گویا بقلممیباش

ازغزنی، منشی دربار شاه امان هللا " نوشته شده باشد. داکترصاحب زمانی میگوید که او چند بار از پوهاند صاحب 

 وهاند صاحب کاکړ تقاضای او را نپذیرفته است. کاکر تقاضا کرد تا این اثر را بطور عاریت برایش یدهد، اما پ

محفل ماه جنوری سال  کرده و من در احترام از پوهاند صاحب کاکړ یاد داکتر صاحب زمانی همیشه با اخالص و

درشمال کلفورنیا حاضربودم که  داکتر صاحب زمانی چیزهایی ازین قبیل گفت: پوهاند کاکړ یگانه کسی است  2012

 چند کشوراسناد تاریخی افغانستان را آرشیف های مختلف در .( گرفته و درPh.Dز پوهنتون لندن)که در رشتۀ تاریخ ا

 مطالعه کرده است...

سال درین میان گذشت تا اینکه درین اواخر داکترصاحب زمانی اصل سندی را از آرشیف هندبرتانوی بدست آورد  چند

خان مومند منشی دربار شاه امان هللا نبوده، بلکه یک لف اصلی اثرمندرج درکتاب پوهاند صاحب کاکړ علی احمدؤکه م

جاسوس انگلیس از مسلمانان هندوستان بنام )شیخ علی محبوب( بوده است. شیخ علی محبوب دردورۀ 

سفارت)سفیرهمفریز( درکابل بحیث عضو مهم سفارت انگلیس موظف امور استخبارات و شخص معتمد دولت انگلیس  

توزیع بمردم قبایل و دشمنان امان هللا خان بدسترس او گذاشته میشده است. این شخص که بوده  که پول زیادی برای 

درسفارت کابل یک ریش هم میگذاشت، بعد از سقوط دولت امانی  بپاداش خدمات بسیار ارزنده اش برای انگلیس، 

ده که درعهدۀ مهم درۀ بحیث پولیتیکل ایجنت ایجنسی خیبر مقرر شده و یک عکس او را داکترصاحب زمانی نشر کر

س ایجنسی أقابل تذکر است که درتمام مدت استعمار انگلیس درهند برتانوی، در ر –خیبر ریش خود را تراشیده است 

خیبر یک منصبدار عالیرتبۀ انگلیس مقرر میبوده، اما شیخ علی محبوب آنقدرخدمات برجسته به انگلیس انجام داده که 

( به اوکه یک مستخدم هندی بود، سپرده North West Frontier –ل غربی حساس ترین چوکی را درضلع )شما

 بودند.

داکتر زمانی سند اصلی، یعنی رساله ایکه شیخ علی محبوب یعنوان)سقوط افغانستان( بزبان فارسی نوشته بود و یک 

 The Fall of ناز فارسی به انگلیسی تحت عنوا 1930منصبدارانگلیس بنام کپتان گیرلنگ اسکات آنرا در سال 

Afghanistan جرمن آنالین  -ترحمه کرده، این سند را پیدا کرده و تا کنون سه مقاله در ویب سایت وزین افغان

درینباره، با اسناد غیر قابل انکار از آرشیف معتبرهند برتانوی، نشرنموده که در بین مؤرخین و دانشمندان افغان 

به تقدیر از کشف داکتر زمانی نشر شده اند. درحالیکه مدعیات و اسناد غوغایی را برپا ساخته و مقاالت زیادی 

قدرعالم وصاحب تدبیر باشد،  داکترصاحب زمانی کامالً قابل باور میباشند، اما از آنجائیکه قد ما گفته اند انسان هر

دل را مثال آورده بازهم ارسهو وخطا عاری بوده نمیتواند و من یکسال قبل در بحث بیدل شناسی این بیت حضرت بی

 بودم که میگوید:
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 از بهشتی که بـرون آمده آدم نیست ؟             هیچ عـاقـل نـزنـد تیشه بپای آرام

)اینکه مردم می پندارند که: هیچ شخص عاقل پای جور خود را با تیشه نمیزند، آیا این حضرت آدم نبود که از بهشت 

 رانده شد؟ حضرت آدم پیغمبر وعاقل بود، اما اشتباه کرد واز بهشت برون رانده شد !!!(

من او را  -ا واشتباه بوده نمیتواندمقصد من اینست که یک استاد نامدار تاریخ مانند داکترصاحب کاکړ هم عاری ازخط

ت رادارد که از اشتباه خود معذرت بخواهد. من با پوهاندداکترحسن کاکړ و پوهاند أمی شناسم ویقین دارم این جر

داکترعثمان روستار  تره کی بعد از پیاده شدن عساکر روسی بافغانستان، درجبهۀ مبارزین ملی متشکل از استادان 

آمر ارتباطی من داکتر حسن کاکړ بود و آمر ارتباطی او داکتر روستار  -بل یکجا کار می کردیم ومحصلین پوهنتون کا

 -کارها و فعالیت ها، یعنی تماس با مردم و جلب هرچه بیشتر افغانهای قابل اعتماد، تقسیم شده بود  -تره کی بود

 –مبادلۀ اطالعات و اوامر صورت میگرفت درهمان محیط تحت تعقیب پوهنتون وهم در جاهای دیگر ما باهم میدیدم و 

این مبارزه موفقانه تا مدت یکسال دوام کرد تا اینکه یکی ازهمکاران من با ترجمۀ انگلیسی شبنامه ها و اخبار 

مبارزات کابل که آنرا من ترجمه کرده بودم، دستگیر شد ) ترجمۀ شبنامه ها بانگلیسی و توزیع آن بسفارات خارجی 

 پوهاند کاکړ و پوهاند تره کی تحت تحقیق و اً متعاقب  -از کابل فرار کردم 1980من درمارچ  -ن بود(درکابل وظیفۀ م

صاحب داکتر کاکړ یک مبارز ملی است که  شکنجه قرارگرفته و مدت پنج  سال در زندان پل چرخی بسربردند. پوهاند

 بخاطر یک اشتباه تاریخی نباید تحت تنقید و مواخذه قرارگیرد.

نیز در یک مورد مربوط بتاریخ مرتکب اشتباه شده بودند که گلۀ شخصی من  درآن مورد تا  اکتر کاکړ قبالً پوهاند د

لیف کردم تخت عنوان  " تحقیقی پیرامون سوابق تاریخی وموقف أکتابی ت 2011امروز تالفی نشده است: درسال 

مندان بشمول استاذ تاریخ پوهاند صاحب حسن این کتاب را قبل از نشر بیک تعداد دانش -حقوقی قرارداد وخط دیورند"

کاکړ برای نقد و تقریظ ارسال کردم. پوهاند کاکړ از نوشتن تقریظ معذرت خواست، اما دانشمندان افغان از قبیل جناب 

استاد محمداسحق نگارگر، جناب استاد داکترسیدعبداهللا کاظم، جناب استاد داکتر روستارتره کی، جناب استادعبدالعلی 

راحراری وجناب داکتررحمت ربی زیرکیارهرکدام تقریظی برآن نوشتند  که درقسمت اول این کتاب چاپ شده اند. نو

چند ماه بعد برای معرفی این کتاب مجلسی در شمال کلفورنیا دایر کردم که حدود صد نفر بشمول پوهاند صاحب حسن  

ای داود مومند و یکعدۀ دیگرازاهل خبرۀ شمال کلفورنیا کاکړ، داکتر صاحب سیدعبداهللا کاظم؛ داکتر صاجب زمانی، آق

اشتراک ورزیده بودند. من اسناد حد بخشی وعالمه گذاری خط دیورند را که درین اثر تاریخی از جلد سوم سراج 

التواریخ تالیف مرحوم فیض محمدکاتب هزاره اقتباس شده بود بمجلس گزارش دادم. بعد از بیانات من پوهاند داکتر 

ړ سخنرانی کرد و مدعیات کتاب مرا که گویا امیرعبدالرحمن خان برضاء و رغبت خود خط دیورند را به انگلیس کاک

ها فروخته، غیرمستند وغیرقابل قبول خواند. وقتی حاضرین مجلس از او سوال کردند که فیض محمد کاتب همه 

سراج التواریخ نگاشته است، شما درین مورد چه واقعیت های مندرج این کتاب را بقلم امیرعبدالرحمن خان درجلد سوم 

میگوئید؟ داکتر صاحب کاکړ گفتند : " این جلد سوم سراج التواریخ که درین کتاب باالی آن استناد شده، جعلی و 

 ساختگی است ..." حاضرین دیگر سوال نکردند.

رصاحب کاکر تیزس داکتری خود را در بعد از آن من در شمارۀ بعدی مجله آئینه افغانستان نوشتم که هنگامیگه داکت

لندن باالی دورۀ سلطنت امیرعبدالرحمن خان مینوشت، در آنوقت تنها جلد اول و دوم سراج التواریخ چاپ شده بود که 

داکتر کاکړ ازآن استفاده کرده وچون جلد سوم را )که دردورۀ جهاد چاپ شده( ندیده، بطورغیرواقعبینانه وغلط نتیجه 

بنابر آن او حق داشت که بدفاغ از تیزس داکتری خود بگوید که جلد سوم سراج التواریخ جعلی و  -ت گیری کرده اس

 ساختکی است. داکتر صاحب کاکړ درمورد این اعتراض من  تا امروز جواب نداده است.

یم  و البته با ذکر مراتب فوق در مورد اتهامات  وارده بر پوهاند داکتر حسن کاکړ باید منتظر جواب خود او باش
 بنظر من پوهاند صاحب کاکړ مکلف بدادن جواب میباشند.

 سیدخلیل اهللا هاشمیان –باعرض احترام 

mailto:maqalat@afghan-german.de

