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 ۱مارچ ۲۰۱۵

داکترعبدالرحمن زمانی

مروری بر کتاب دور ٔه امانی پوهاند کاکر
(قسمت سوم و آخری)

نگاه جدید یا تکرار پارتیزانی تبلیغات تفتین آمیز انگلیس ها ؟
آنچه دراین کتاب به اصطالح « نگاه جدید به دورهٔ امانی» جناب داکتر صاحب کاکر جدید نیست ،همانا تکرار تبلیغات
تفتین آمیز انگلیس ها میباشددددي ایشدددان بجای حاایخ تاریخی ،درچارچوب تمایالت درونی خود ،تحت عنوان نگاه جدید،
بدون اسدددناد و مدارا با اعتبار ،با اسدددتفاده از یک نوشدددت ٔه مرمور انگلیس ها بر چٔر ٔه حاایخ و واق یت ها پرد ٔه ج و
تحریف کشددیده و به اتکای تبلیغات دشددمن درجه یک رایم امانی به بیان و تکرار دید اههای شددناخته شددد ٔه خود پرداخته
اندي به چند نمون ٔه آن توجه کنید:

 .1انکار مطلق از توطئه های انگليس :
داکتر صداحب کاک ر ندیدن یا نبودن سدند دخالت انگلیس ها را دلی آورده میگوید که هی توطۀ انگلیسدا ای علیه رایم
امانی در کار نبوده و مینویسددد که «داکتر ادمک ،که کتابش را از روی اوراق رسددمی و راپور های حکومت بریتانیا و
هندتحریر نموده ،کدام نوشددتهٔ را که نشددان دهدانگلیس ها در سدداوط شدداه امان د دسددت داشددته باشددند ،ندیده اسددت» (ص
)۱۳۸ي « در بین افغان ها حا نیز شدددنیده میشدددود که رایم شددداه امان د به اهر توطۀه های انگلیس سددداوط نموده اسدددت،
منشی علی احمد درین باره مینوی سد که عللی که در خود افغانستان سبب اناالب شد ،توسط مرمورین و درباریان افغان
به توطۀه های حکومت بریتانیا نسبت داده شده اند» (همانجا)ي «تا حا هی سند تحریری ای دیده نشده است که برویت
آن حکومت هند در ساوط شاه (امان د خان) دست داشته باشد» (صفحات  ۱۳۸و )۱۳۹ي
داکتر صددددداحب کاکر در دفان ازین موادددددر پا فراتر نٔاده و اسدددددتد میکند که «سدددددیاسدددددت حکومت هند بریتانوی و
حکومت بریتانیا این نبود که نظام امان د سداوط کند ،آن هم توسدط رهزنان ،چون به قدرت رسدیدن آنٔا سدبب ناآرامی
حتمی افغانسدددددددتان و ناآرامی احتمالی هندوسدددددددتان میبود» (ص )۱۳۹ي البته این بار او نیسدددددددت که داکتر کاکر چنین
ا ستد لی نموده با شدي وی قبالً هم فته بود که من تا اکنون به سندى برنخورده ام تا ن شان بدهد که انگلیس ها در توطۀ
ساوط اعلیح ارت امان د خان د ست دا شته با شند ،او حتا ادعا کرده بود که «ييانگلیس ها از امان د خان به خاطر
عصرى راۀا و ساختن جام مدنا حمایت میکردند» 1ي

 .2مسئوليت سقوط نهضت امانی را بگردن خود غازی امان هللا خان و افغانها انداختن
است مار انگلیس با وجودیکه همیشه یک افغانستان قوى و غازى امان د خان را براى سلطه ومنافر سیاسا ،اقتصادى
و نظاما خود تٔدیدبزرگ میشمرد ،و در پٔلوی توطۀه ها و تالش هاى ترور و کشتن غازی امان د خان با استفاده از
هر فرصددتی در صدددد برانداختن سددلطنت وى بود و درین راه در پٔلوى تشددویخ و تطمیر رهبران مخهبا و مخالفین

ي صحبت شام  ۲۹اسد سا  ۱۳۸٦برابر با  ۱۸ا ست سا  ۲۰۰٧استاد حبیب د رفیر و داکتر کاکر  ،دوتن از کارشناسان تاریخ از کاب
و کلیفورنیا ،در پرو رام درى رادیو آشنا صداى امریکا که به مناسبت هشتادوهشتمین سالروز استرداد استاال افغانستان ترتیب شده بودي
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د پاڼو شمیره :له  1تر6
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

دولت از هی کوششا دریغ نورزید ،همیشه تبلیغ نموده که ویا سبب اصلی ساوط رایم امانی اشتباهات شخص غازی
امان د خان و براه انداختن اصالحاتی بوده است که مورد قبو مردم کشورش نبوده استي
داکتر کاکر نیز از همان آغاز کتاب این تبلیغات انگلیسدددددددی را عو حاایخ تاریخی جا میزندي وی در اولین پارا راف
اولین قسددددمت کتابش مینویسددددد که شدددداه امان د اولین زمامدار افغانی بود که بخاطر پیاده نمودن اصددددالحات وسددددیر از
کشددور رانده شدددي (ص)۱۴ي ویا این مردم افغانسددتان ،نه دشددمنان خارجی و عما داخلی رایم بودندکه وی را مجبور
به ترا وطن نمودندي

 .3متهم ساختن محمد ولی خان دروازی ،غالم صديق خان چرخی وشخصيت های ديگر مخالف انگليس به
خيانت به شاه امان هللا خان:
آقای کاکر بدون هی نون پشدددتوانهٔ مسدددتند تاریخی باز هم با نا قولی از «سددداوط امان د» به داوری نشدددسدددته و حکم
ترور شخ صیت چٔره های مبارز و اد انگلی سی نزدیک به غازی امان د خان را صادر نموده ،مینوی سد که «غالم
صدیخ و محمد ولی مخفیانه با تحریک رهزنان شینواری و کوهدامنی بی امنیتی را تحاخ بخشیده زمینهٔ ساوط کاب را
هموار کردند» (ص )۱۳۶ي

 .4تالش برای مخفی نگهداشتن حقايق و واقعيت ها
درین کتاب داکتر صاحب کاکر به موارد مت ددی از اد و نای نوی سی بر میخوریمي البته این اد و نای نوی سی
نشددانهٔ تالش نویسددندهٔ م رر برای شددرح رویداد ها و روایات از منابر و زاویه های مختلف نه بوده ،بلکه تالشددیسددت
برای در هم آمیختن واق یات و تحریفات که منتج به سدددردر می و مغشدددوش سددداختن خهن خواننده میشدددودي آیا ما مها
های را در تاریخ م اصدددر کشدددور عزیز ما نداریم که در نتیجهٔ همین نون تحریفات اشدددخاص زیادی در دام شدددخصدددیت
پرستی ،شاه پرستی و بیگانه پرستی رفتار شده باشند؟
به یکی دو نمونهٔ خی توجه کنید و خود قااوت کنید :
 داکتر صاحب کاکر مینویسد که «ييي(شاه امان د) در افغانستان برای بار او به پیاده نمودن اصالحات اساسی ای
پرداخت که با آن جام هٔ افغان را مدنی ،نظام سیاسی را عصری و آزادی های فردی را تحاخ بخشد» (ص)۱۳ي
وي همچنان در صفحات ۱۲۸و  ۱۲۹با نا قو از آهار مت دد ،باز هم نخست به اقدامات شاه امان د خان در
مدنی ساختن جام ه و عصری ساختن نظام سیاسی اشاره نموده و با توصیف از حاکمیت قانون در آن دوره ادامه
دوره تاریبا ً ده سال ٔه شاه امان د هی افغانی به جرم اظٔار عااید سیاسی زندانی نشده است ي از برکت
میدهد که «در
ٔ
همین آزادی بود که در آن وقت روه های سیاسی با مفکوره های افراطی ف الیت داشتندي شاه امان د ،بحیث یک
زمامدار دارای قلب مملو از صفا ،از ش ب ٔه جاسوسی (استخبارات) کار نگرفت ي با قای شدن ب ای حاوق اساسی
به زنان یک ام دیگری را بطرف مدنی شدن جام ه برداشتي ت میم م ارف ام اساسی دیگری بود برای مدنی
ساختن جام ه از نظر شاه که میگفت باید کوشش ما و شما در عالم بودن و دانسته شدن تمام افراد افغانستان باشد
ر چه مسلمان باشد یا هندو یا دیگر کسی ي وی با دانش و م ارف و فن چنان عالقهٔ داشت که حتی در سا ۱۹۱۴
مصارف عروسی آش با هریا دختر محمود طرزی را به ساختن یک مکتب اختصاص داد »ي
ولی داکتر صاحب کاکر ب دا ً از شاه امان د خان یک تصویر دیگری برخورد خواننده میدهد و مینویسدکه «بر
عکس او در مااب اخال ران امنیت آنادر بی رحم بود مهلی که پدرکالنش (امیر عبدالرحمن خان ) بودي وی برای
ازبین بردن شان ،بدون آنکه عواقب اعدام هارا در نظر بگیرد ،فوراً حکم اعدام صادر میکرد» (ص)۱۳۲ي
 داکتر صاحب کاکر مینویسد که «افغان ها به رهبری شاه امان د از طریخ جنگ و صلح ب د از  ۳۹سا م فخ
شدند تا استاال کام شان را از انگلیس ها بدست آوردندي افغانستان سربلند در قطار کشور های کامالً آزاد به پا
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ایستادي شاه امان د بحیث یک پادشاه غازی شناخته شد و شٔرت جٔانی کماۀی کرد ،ولی برخالف فتهٔ ادمک
يييدر رابطه با اقوام پشتون سرحد چیزی نشد» (ص)۲۵ي
ولی باز در جای دیگری مینویسددد که «البته هی شددکی وجود ندارد که مناسددبات بین افغانسددتان و حکومت هندبر
سدددر پشدددتون های شدددرق بحرانی بود ،و احتما دارد که مرمورین سدددرحدی حکومت هند از طریخ مال های م اش
خور شدددان علیه شددداه امان د و ملکه هریا دسدددت به تحریکاتی زده باشدددندي ا ر این تحریکات واق ا ً صدددورت رفته
باشد ،در سطح تحریک بوده اند ،نه اقدامات نظامی» (صص  ۱۳۹و )۱۴۰ي
آفرین جناب کاکر صاحب با این مٔارت تان که زهر را با شٔد پوشانده به خورد مردم میدهید!

نمونه های کوچکی از یک ج

کاری بزرگ در تاریخ

البته در کتاب جناب داکتر صاحب کاکر همه چیز هم تکراری نیستي به چند نمونه از لٔای نوی که م رر شٔیر ما
به آب داده اند توجه فرماۀید:
1ي داکتر کاکر مینویسد که «امیر امان د باز به حوال ٔه یک منبر قاب اعتبار من (کاکر) مسبب کشته شدن کاکای بندی
خود نیز شد» (ص  )۱۸ي درین جا با وجود خشتن تاریبا ً یک قرن از رویداد وفات سردار نصرد خان نه آقای
کاکر جرۀت افشای مرجر با اعتبار خود را دارد ،و نه هم حاار است تا جریان و چگونگی آن رویداد را شرح
دهدي چرا اقای کاکر نمیخواهد واق یات از تحریفات و ج لیات جدا و حایات آشکار شود؟
2ي داکتر کاکر در جای دیگری مینویسد که «امیر حبیب د خان ب د از آنکه در رابطه با توطۀه (کشتنش توسط امان
د خان و مادرش بنا به راپور مستوفی الممالک ،میرزا محمد حسین خان پدر شاعر م روف استاد خلیلی) بیشتر
مطمۀن شد ،تصمیم رفت امان د را بکشد و مادرش را طالق دهد ،اما آنٔا از فیصلهٔ امیر اطالن یافته نزد نصرد
خان رفته و با غلطتیدن در پاهایش با عخر و زاری از او خواستند تا نزد امیر خواهان شفاعت شود» (ص)۱۶ي
درین جا داکتر کاکر با مخلوط سددددددداختن دو ریداد جدا انه دسدددددددت به تحریف حاایخ تاریخی زده خود را به هدف
میرسدداند ،یا به اصددطالح در آب آلود ماهی می یردي ی نی راپور های مسددتوفی الممالک میرزا محمد حسددین
خان را که امان د خان را تحت ت ایب و مراقبت جدی داشددت و مسددۀولیت هر حرکتی چون فیر مرمی بر امیر و
نشدددددرات مخفی در کاب را به ردن وی می انداخت ،با رویداد کامالً متفاوت دیگری ی نی سدددددیلی خوردن امیر
حبیب د خان و تٔدید به طالق مادر امان د خان علیا حاددرت سددراخ الخواتین در محفلی که اخت السددراخ برای
عیاشددددی برادرش امیر حبیب د خان در قصددددر چٔلسددددتون برپا نموده بود ،یکجا میکندو جریان وسدددداطت سددددردار
نصرد خان را بشک نمایش درآورده ،غازی امان د خان را متٔم به ناسپاسی و قت کاکای مٔربانش میکندي آیا
جدا کردن متن مشددخص از محتوای رویداد های تاریخی ،به منظور رسددیدن به اهداف خاص ،ترور شددخصددیت و
ج تاریخ نیست؟
3ي آقای کاکر در رابطه با مناسبات غازی امان د خان با محمد ولی خان دروازی خصوصا ً وقتی که به سفر اروپا
میرود ،مینویسد که « شاه اعتمادش را بر محمد ولی وزیر حرب از دست داده بود ،و چون میخواست وی را ازین
وزارت دور کند ،او را بحیث ناۀب (وکی سلطنت) و وزیر امور خارجه ت ین کرد» (ص)٧۵ي چه عجب استد
و منطا ی! شاه آنکسی را که دیگر مورد اعتمادش نیست ،میخواهد از صحنه دور کند ،لٔخا وی را به عالیترین
کرسی دولتی ی نی نیابت سلطنت ت ین میکندي
4ي آقای کاکر در یک جای دیگر به حوالهٔ منشی علی احمد خان مینویسد که «در کاب ت دادی از اشخاص تحصی کرده
و خارخ دیده مخفیانه شمولیت حزب محمد ولی را حاص و در خفا راجر به ساختن جمٔوریت در افغانستان صحبت
میکردندي درین (حزب جمٔوریت) اشخاص آتی شام بودند :غالم صدیخ چرخی ،عبدالٔادی داوی ،حبیب د خان
م اون وزارت حرب ،عبدالرحمن خان لودین ،علی محمد خان ،میرزا محمد خان ،میرسید قاسم خان ،ب ای از
افسران نظامی ،و هم ب ای از اشخاص غیر مٔم مانند میرغالم محمد (غبار)ي شجان الدوله و محمد ی اوب خان
وزیر دربار (هم) درین حزب شام بودند» صفحات  ۵۴و ۵۵ي
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6ي

7ي
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این اشخاصی که آقای کاکر از آنٔا نام میبرد ،مشروطه خواهان و همکاران نزدیک غازی امان د خان بودندي اقای
کاکر باز هم با تکرار تبلیغات انگلیسی دست به ترور شخصیت این عناصر اد انگلیس زده و میخواهد باز هم
برای منحرف ساختن افکار عامه ،سیاه را سفید و سفید را سیاه م رفی کندي بٔتر است درین رابطه از خود شاد
روان میر غالم محمد غبار بشنویم و ببینیم که تحت عنوان حزب ناابدار درین رابطه چه مینویسد « :در بین
روشنفکران وطنپرست یکدسته عناصر مرموز بشک یک حزب ناابدار و مصنوعی رخنه کرد ،این ناابداران
شارلتان در مرکز و شرق کشور جٔت فریفتن مردم ش ار های دروغین «اناالبی» میدادند و ظاهراً از جمٔوریت
دم میزدنداما اینٔا م نا ً دشمن جدی دیموکراسی و جمٔوریت و ترقی بوده برای دیگران خدمت میکردند ،و ب د ها
م لوم شد که ایشان بجز مزدور و آله یی در دست ارتجان و استبداد نبودند ،زیرا در زیر عنوان «جمٔوریخواهی»
برای از پا در آوردن رایم امانیه کوشیدند ،و فی الواقر راه را برای برقراری یک رایم ارتجاعی باز کردند ،در
حالیکه دیموکراتٔای حایای براد نظام کٔنهٔ فیودالی بوده بٔبود حا ملیونٔا دهاان کشور را مد نظر داشتند ،و در
مااب ارتجان از اصالح و باای دولت امانیه حمایت مینمودند» (جلد او افغانستان در مسیر تاریخ ص  ، ۸۱۴چاپ
ایران ي
آقای کاکر باز هم به اتکا به همان اهر استخبارات انگلیس روایتی از جریان آخرین لویه جر هٔ دور ٔه امانی دارد که
حد اق من تا حا آنرا در هی کتابی نخوانده ام ي کاکر مینویسد که غازی امان د خان در جریان بحث در لویه
جر ه کنترولش را از دست داده و با آواز بلند به مال ها فت که «این همه مصیبت های ملی از دست شماست،
شما مال های که غیر از ييي چیز دیگری نیستید ،من آنچه را نافخ میکنم که میخواهم و رفر حجاب زنان را به زور
برچه عملی میکنم ،نه به چاپلوسیي بفٔمید که من یک شاه اناالبی هستم» صفحات  ۸۸و )۸۹ي این هم نمونهٔ از
حاایخ جدیدی که تنٔا منحصر به کتاب آقای کاکر است!
کشته شدن بدون محاکمهٔ هزار ها انسان بدست غازی امان د خان ،باز هم بدون اسناد وشواهد ،ادعای دیگریست
که قبالً هم مختصرا ً به آن اشاره شد و درین اواخر ورد زبان داکتر صاحب کاکر شته است ي
یکی از ج کاری های آشکار دیگر آقای کاکر هم نا روایتیست در همین رابطهٔ لویه جر ه از صفحهٔ  ۸۱۳جلد
او کتاب افغانستان در مسیر تاریخ شادروان غباري کاکر مینویسد که «در پایان همین مواون وکی کاب غالم
محی الدین انیس که تحصی یافت ٔه روسیه بود ،به پا ایستاد و از شاه چنین پرسید :افکار اعلیحارت بسیار خوب
است ،اما اعلیحارت چرا از چا های وزیران چشم میپوشند؟ وی هنگامی این سۀوا را پرسید که وزیران نیز
نشسته بودندي پادشا جواب داد که من چگونه چشم پوشی نموده ام؟ محی الدین باز فت که ده سا میشود که
اعلیحارت در رابطه با امور اداری قوانین و ماررات وار نموده اندي هزاران نفر اعدام و یا بندی شده اند ،اما
یک وزیر هم محاکمه نشده است يييشخص پادشاه وی را برای اعترا بر وزرا تشویخ نموده بود ،ورنه وی (محی
الدین) جرۀت بیان چنین فتاری را نداشت» (صفحات  ۸۹و )۹۰ي
ا ر متن فوق آقای کاکر را با متن مرخخ آن ی نی صفحهٔ  ۸۱۳کتاب آقای غبار ،که خود وکی کاب بوده و در
همان لویه جر ه شرکت داشت ،ماایسه کنید به چگونگی تاریخنگاری و رسالت یک م رر نامی کشور پی خواهید
بردي در ماایسهٔ این دو متن دیده میشد که :
 oاین وکیلی که صحبت کرده بود ،آقای غالم محی الدین انیس (م سس جرید ٔه انیس و م لف کتاب مسخ شدهٔ
"بحران و نجات" نبوده ،بلکه غالم محی الدین آرتی ،یکی از مشروطه خواهان م روف آن دوران بودي
جای ت جب است که متخصص و استاد تاریخ م اصر افغا نستان با اسم این شخصیت آشناۀی نداشته باشد
و اسم شانرا از « آرتی» به «انیس» تصحیح کندي ا ر فر کنیم که آقای کاکر اهر م روف «جنبش
مشروطیت در افغانستان» از پوهاند عبدالحی حبیبی را بنا بر حساسیتی که با مرحوم حبیبی دارند ،واین
حساسیت را پنٔان هم نمی کنند ،نخوانده باشد ،کتاب افغانستان در مسیر تاریخ را حتما ً خوانده اند ،آیا در
جلد دوم آن در صفحهٔ  ۳۸تحت عنوان نظر مردم افغانستان نسبت بدولت نادر شاه نخوانده اند که «در
ش ِ
ب آنروزیکه سپه سا ر به پادشاهی اعالن شدي از دستهٔ روشنفکـران کاب جم یت (جوانان افغان) جلسهٔ
حزبی در خانهٔ نگارنده در دروازۀ هــوری دایر و قایهٔ ت ین حرکت خویش را برابر دولت جدید طرح
نمودي این جلسه که تا نیمه شب طو کشید ،از آنجمله غالم محی الدین خان آرتی میگفت که  :قای
افغانستـــان به این بساطت نیست که شما فکر می کنیدي دست مخفی خارجی ناش بزر ی در ت ین مادرات
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کشور داردي دولت امانیه با حسن نیت و صبغ اناالبی یی که داشت ،کم تجربه و مغــرور بود ،دست
خارجی بوسیل عما داخلی دولت را منحرف ساخت و با دست های خودش قبر او را کندي آیا احمد علی
احمد خان رۀیس
خان لودین رۀیس بلدیه ،علی احمد خان والی ،شیر احمد خان رۀیس شورای دولت،
ابط احوا ت ،میرزا محمد ی اوب خان کابلی ،حسین افندی مدیر مرا ،علی محمد خان وزیر تجارت
و دهٔا نفرهندی حتی اشخاص بیسوادی چون شیر احمد خان (تاجر) و غیره کی ها بودند که ده سا مهـ
مار در آستین دولت بازی میکردند؟ چگونه دولت انگلیس تحم میکـرد که در افغانستــان پرو رام هـای
مترقی در داخ و سیاست آزاد در امور خارجی منطبخ ردد؟ مگر او میتوانست افغانستـان قوی را مه
خنجری متوجه هند انگلیسی مشاهــده کند؟ دولت انگلیس ده سا زحمت کشید تا دولت امانیه را با
پرو ـرامش م ـدوم نمودي ب دازین او از جانب افغانستـان مطمۀن میشود و شما در مملکت چنان پرو ـرام
مخربی در مح تطبیخ مشاهده خواهید کرد که نظیرش در (تاریخ) افغانستان کمتر باشدي بنابراین هـر
جم یتی و یا فردی که با دولت جدید کمک و همراهی کند ،در م نی آنست که شریک جنایت بوده باشد»ي
بلی آقای کاکر ! حتما ً خوانده باشد که اعاای شام ان مجلس ،آن مشروطه خواهان و آزادی خواهان
ادددد اسدددت مار مه تاخ محمد خان پغمانی ،فی محمد خان باروت سددداز ،عبدالرحمن خان لودین ،و خود
غالم محی الدین خان آرتی توسط رایم خاندانی کشته شدندي
محمد نادرشاه به بٔانه یی عبدالرحمن خان لودین را که در آنوقت رۀیس بلدی کاب بود ،در قصر دلگشا
احاار نمود و بمجرد رسیدن او به نظامیان دستور داد او را لوله باران نمایند و جسدش را روی ا غی
نزد زنش در شوربازار فرستادندي تاخ محمد خان پغمانی توسط شاه احاار ردید و به نظامیــان دستور
داد ه شد تا او را در تپ شیرپور در دهن توپی بسته و قط ه قط ه نمایند که این کار عملی ردیدي فی
محمد خان باروت ساز که در مراسم آتشبازی جشن استاـال یک پای خود را از دست داده بود ،از یک پا
زو نه ردیده و در دهان توپ پارچه پارچه شدي غــالم محی الـدین خان آرتی که چند سا ب د از ترکیه
تفنگ شخص ناشناس بطور مرموزی به قت رسیدي و شاد روان
به هند رفت ،در شٔر پشاور با لول
ِ
میرغــالم محمد غبار زمانی که جٔت شرکت در مبــارزۀ مستایــم علیه رایم استبدادی از آلمــان به کاب
بر شت ،بالفاصله زندانی شد تا اعدام ردد ولی با کشته شدن نادرشاه از مـرگ نجات یافت و ده سا
زنجیر ،زندان و تب ید را با طرد اطفالش از مدرسه و طــرد اقاربش از مشاغ دولتی ،تحمــ کردي تمــام
این کشتارها ،زندانی کردن ها و تب ید نمودن ها از طرف دولت بدون محاکمه ،اراۀه اسناد ،شٔادت شٔود
و حتی بدون اتٔـام به جرم مشخص ،عملی میگردیدي
 oدر متن مرحوم غـبار ،برخالف آنچه آقای کاکر نا کرده است ،سخنان محیالدین آرتی را اینطور میخوانیم
" :غالم محی الدین خان آرتی نمایندهٔ انتخابی کاب که سه صد هزار روپیه اعانه برای خریداری مٔمات
جنگی دولت شخصا ً پزیرفته ب ود فریاد کرد :اعـلیحارتا ،مادامی که این وزرای مشٔور بالفـساد شما تا
پای محکمه و دار برده نشدهاند ،هـی اصالحاتی در مملکت ممکن نیستي"
 oاینکه آقای کاکر مینویسد «محی الدین باز فت که ده سا میشود که اعلیحارت در رابطه با امور اداری
قوانین و ماررات وار نموده اند» ،ابدا ً در نوشتهٔ آقای غبار نبوده ،بلکه سخنان مشروطه خواه دیگر،
عبدالرحمن خان لودین ،میباشد که ب دا ً در جلسهٔ چمن استور کاب در رابطهٔ وظیفهٔ صدارت عظمی فته
شده استي
 oاما شاید بزر ترین دروغ و تٔمت آقای کاکر روایتی باشد که به حوالهٔ صفحهٔ  ۱۸۳جلد او افغانستان در
مسیر تاریخ به غالم محی الدین خان آرتی نسبت داده شده است ي و آن هم اعدام و یا بندی کردن هزاران
نفرتوسط رایم امانی میباشدي آقای کاکر همانطوری که نوشتهٔ ایجنت انگلیس ها را به منشی علی احمد
خان نسبت میدهد ،مسۀولیت این ادعا و تٔمت بزرگ را بگردن شادروان غبار می اندازدي
واق یت ها برای همیشه مخفی و پوشیده باقی نمی ماندي از جناب داکتر صاحب حسن کاکر بحیث استاد ساباه دار تاریخ
در پوهنتون کاب و م رر تاریخ م اصر کشور ،نه تنٔا انتظار میرود که رویداد ها و وقایر تاریخی را بگونه یی که
و روابط ،ابط و هبت تاریخ نمایدي ایشان که هنوز توانمندی فزیکی
اتفاق افتاده ،طور امانت بدون هر ونه حب و بغ
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نوشتن و دماغی تاریخ نگاری را دارند باید بر نوشته های شان ،بخصوص این کتاب مربوط به دورهٔ امانی تجدید نظر
نموده و یا در دفان از نوشته هایشان حد اق اسناد و مدارا م های را اراۀه کند ،در غیر آن خود بحیث یک م رر
تحریف نگار که واق یات را با تحریفات در آمیخته ،برای رویدادهای تاریخی روایات ج لی ساخته ،و برای هبت
دروغ پردازی ها در تاریخ به ج کاری منابر و اسناد پرداخته است ،هبت تاریخ خواهد شدي
(پایان)
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