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 ۲۰۱۶ جون ۱۶                                                نیزما عبدالرحمنتراکد
 

پوهاند حسن کاکر نابغه و کاشف بزرگ يا بزرگترين تحريف نگار و جعلکار تاريخ 
 معاصر افغانستان؟

 (نجمپ)قسمت  
 

استعمار مدافع وکيل نقش رد  

 

ترور  بادر رابطه نقد این قلم بر کتابش با مهارت تمام  و جعل کاری  اسناد میکوشید آقای داکتر حسن کاکرقبل از  

آنچه او میگوید مشروطه خواهان و یاران ضداستعماری شان طوری وانمود نماید که  وشخصیت غازی امان هللا خان 

ان مانند منشی علی احمد و صائب نظر انربطی نداشته، بلکه گفتار آگاهبه مامورین و ایجنت های انگلیسی و مینویسد، 

. اما عزیز هندی میباشد و)بخوانید دشمنان( غازی امان هللا خان مانندشیخ محبوب علی  حامیان  و خان شالیزی )مومند(

تبلیغات فتنه انگیز دیده شد آنچه او میگوید، تکرار و نشخوار  بام افتاد و رسوائی آقای کاکر از  تشتبعد از آنکه 

  دیل شده است . تبو انگلیس هااو دیگر به یک وکیل مدافع مستقیم استعمار شد، میباانگلیسی 

ببینید که او چگونه در سمت وکیل مدافع  گل های جدیدی که آقای کاکر به آب داده است توجه کنید و  زبه چند نمونه ا 

حتی از مامورین و گماشتگان انگلیسی نیز سبقت می جوید: در حمالت بر غازی امان هللا خان و یارانشانگلیس ها   

 خان هللا امان غازی عليه ها توطئه در شتندا ستد از ها انگليس کردن تبرئه

یکتوطئه های انگلیس علیه رژیم و نهضت امانی را پوهاند کاکړ  یک به میداند. او درین باره این قلم  ۀکنند حیران ذهنی   بیان 

«  مسئولیت سقوط نهضت امانی را بگردن خود غازی امان هللا خان و افغانها انداختن»نقدمن تحت عنوان قسمتی از 

 اشاره میکند که اصل آن چنین است :

 سیاسى، ومنافع  سلطه براى را  خان هللا امان غازى و قوى افغانستان یک همیشه با وجودیکه انگلیس استعمار»

غازی امان هللا خان با  کشتن و ترور هاى تالش و ها و در پهلوی توطئه میشمرد، تهدیدبزرگ خود نظامى و اقتصادى

 و مذهبى رهبران تطمیع و تشویق  پهلوى بود و درین راه  در  وى سلطنت برانداختن صدد در فرصتی  استفاده از هر

همیشه تبلیغ نموده که گویا سبب اصلی سقوط رژیم امانی اشتباهات  ؛نورزید دریغ  کوششى هیچ از دولت مخالفین

  «ول مردم کشورش نبوده است.شخص غازی امان هللا خان و براه انداختن اصالحاتی بوده است  که مورد قب

 یک بار دیگر، بلکه  داده استاین قلم را تغیر متن نقد و دست به تحریف و جعل کاری زده نه تنها  باز هم آقای کاکر  

 که باشد کسی از انشأ و امأل نظر از فقره این رسد می نظر به اولا » درفشانی میکند: چنین  به هتک حرمت پرداخته 

 اینکه بدون را بزرگی موضوعات فقره درین زمانی شاغلی فکری، لحاظ از . باشد آموخته تازه را نوشتن و خواندن

 صاحب مورد این در که میکند تصور وی . است گنجانیده باشد، نموده ثابت یا و کرده شرح و بیان هم آنرا یکی

 «. پذیرفت خواهد خواننده بنویسد، ها برتانوی ضد به که چیزی هر و است صالحیت

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/zamani_abr_peramun-naweshta-hai-hassan-kakar-5.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/zamani_abr_peramun-naweshta-hai-hassan-kakar-5.pdf


  
 

 

 8تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

به هتک حرمت این قلم و تمام کسانی که انگلیس ها را در توطئه علیه  ،خاصش ۀآقای کاکړ باز هم با منطق و شیو

 و سویه بی کننده، سرگیچ آنقدر زمانی شاغلی ه فقر»...غازی امان هللا خان دخیل میدانند، پرداخته مینویسد که گویا 

 شاه ناکامی در را ها برتانوی نیز دیگر تعداد یک که آنجایی از ولی ارزد، نمی جواب دادن به که است پروپاگندی

 اینجا در من دارند، فغان و ناله موردش در ویبسایتی و احساساتی های نشنلست تعداد یک و دانند می دخیل هللا امان

 «.نمایم تقدیم ،]!؟[ آنوقت های نوشته و ]!؟[معتبر منابع از باشند که نوع هر به را، واقعات کوشم می

شخص غازی امان هللا خان به روزنامه  از ادرس ادعای تبرئه کردن انگلیس ها دیگر و آقای کاکر بعد از جعل کاری 

اینبار به زعم و گمان که ما در قسمت سوم این مضمون آنرا به تفصیل ارزیابی نمودیم،  « شیکاگو تریبیون»نگار 

سد که گویا انگلیس ها هیچ توطئه خان عبدالغفار خان )پاچا خان( مینوی ۀخودش سند دیگری ارائه کرده و به حوال

 که د،کر شکایت حتی خود مردم از خان عبدالغفار]یعنی[  خان پاچا به بمبئی درغازی امان هللا خان[ »]نکرده چون 

 «.  نماید کوشش حکمروائی مقصد به بالیشان خواهد نمی دیگر او و میدانند "وهابی " و "قادیانی" را او

و نوشته های آنوقت آقای کاکړ را بررسی کردیم درین جا به تنها یک ( !؟)از این منابع معتبر  ۀما که تا حال چند نمون

اکتفا میکنیم که هم ثبوت دروغگوئی آقای کاکړ بوده و هم از همان ماخذ آقای کاکر مورد از گفتار خان عبدالغفار خان 

میکند. پاچا خان در در توطئه های انگلیس رد  ادعای قبلی او را در مورد دست نداشتن شیخ محبوب علی یکبار دیگر 

زما ژوند او »کتابش به نام 

مینویسدکه ۷۵۴ ۀصفح« جدوجهد

ما ترتیبات امنیت خود را از »

. خدمتگار" میگرفتیم طریق "خدایی

 ۀپولیتیکل ایجنت ]نمایندزیرا 

سیاسی انگلیس [ در آنجا شیخ 

محبوب علی بود. ما اطالع یافتیم 

ی آمده و با که شیخ محبوب عل

گورنر "کیرو" مالقات نموده است . 

این شخص  وفادار انگلیس ها و 

یک ایجنت بی ضمیر بود. او یک 

فرد بسیار پست بود و قوم پشتون 

از دست او بسیار تباه شده بود.  در 

افغانستان در چاکری سفیر بریتانوی 

حکومت امان هللا  ۀتخت "همفری" 

او سرنگون شده بود  ۀخان به ذریع

سقاو" را او بر تخت کابل  ۀ"بچ

  .«نشانده بود

 کابل( در انگليس )سفير همفری از مستقيم دفاع

 شاغلی»او مینویسد که  که آقای کاکر به دفاع مستقیم همفری )سفیر انگلیس در کابل( نیز می پردازد.جالب اینست 

 "است داشته انگلیس های توطئه و دسایس طرح در بزرگی بس نقش همفریز ... " که میدارد اظهار هم را این زمانی

 .گردید وطن ترک به مجبور و ناکام " همفریز های توطئه و دسایس " اثر در هللا امان پادشاه که است این او منظور
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 حکومت مقابل در اینکه نه است دیپلوماتیک ۀواسط یک ، خودش و مهماندار حکومات دربین سفیر یک که نمیفهمد او

  .«نماید طرح سیاست مهماندار

مثلی که قبال نیز چندین بار به تناقض گوئی های آقای کاکر اشاره شده است، او یکبار دیگر دروغ قبلی اش را 

 شنیده زیاد هم نظر این» مینویسد که نخست فوقش را خود رد میکند. او  ۀفراموش کرده و در دفاع از "همفری" گفت

 به قرین آوازه این .گردید معالجه انگلیس سفارت در و برداشت زخم کابل بالی حمله حین کلکان هللا حبیب که میشود

 «.دان نشده درگیر او با حکومتی قوای ارگ، به هجومش زمان در زیرا نیست حقیقت

 ینب یثیتهللا ح یبحب یمبود که رژ یزهمفر ینهم یها یادتالشز یتا اندازه ئ» او چند پاراگراف پایانتر عالوه میکند که 

  .«نکرد یداپ یالملل

 انگليس استعمار و امپراتوری از دفاع

 و چنین درفشانی میکند: چند قدم پیشتر رفته انگلیسامپراتوری و استعمار آقای کاکر در دفاع از 

 خود برای را هللا امان شاه انگلیس، استعمار" که پذیرفت خواهد کی دیگر زمانی، عبدالرحمن شاغلی استثنای به »

 جهان مناطق بسا در که استعمار این به هللا امان شاه قوت کدام به ؟"بکشند" اورا خواست می و "میدانست تهدید یک

 شاه ناکامی مالمتی و زده گپ هوائی چنین طب داکتر یک که است تأسف جای توانست؟ می شده تهدید بود، کرده نفوذ

  «.اندازد می ها خارجی بدوش را هللا امان

چون آقای کاکړ در اصل  به استرداد استقالل افغانستان یقین ندارد، نمیتواند قبول کند که همین غازی امان هللا خان به 

 حمایت مردم خود پوز بزرگترین قدرت استعماری جهان را، که آفتاب در قلمروش غروب نمیکرد، به زمین مالید. 

 فایده معنی به که استفاده مثل عمران، ئی معنی به استعمار که داند نمی]زمانی[  وی» آقای کاکر عالوه میکند که 

 افاده شکل این به تأریخ در ( Colonialism ) استعمار بلی .است مکیدن یا و گرفتن ثمر معنی به استثمار و گرفتن

 مملکت آن حکمروائی بالخره ایشان از بعضی و گشته متوطن دیگری مملکت در مملکت یک اتباع که است گردیده

 این به "انگلیس استعمار" نمودن یاد پس .اند نگشته متوطن افغانستان در مفهوم این به برتانویان .اند آورده بدست را

 که بود می مقتدر مملکت یک باید نظامی و اقتصادی، مالی، لحاظ به افغانستان .است "پروپاگندی" ه افاد یک شکل

 غیر گزاف   مصارف اثر در افغانستان .اند کرده می محسوب خود مقابل در تهدیدی را خان هللا امان ها برتانوی

 .«توانست نمی شده برتانوی هند برای تهدیدی مالی نظر از که بود گشته ناتوان آنقدر هللا، امان شاه معمول  

رویای رسیدن به آب های گرم هند توسط حتی  میکند کهآقای ککړدر دفاع از استعمار به حدی روش افراطی اختیار 

 روس ها را نیز یک افسانه میداند. 

آیا میتوان گفت که کاکر نادانسته   جوابی داد؟ اوآیا می ارزد به این چرندیات  !كنید ازین نوده پیوند و حال بیائید

مگر  را براستی نمیداند؟ ن نویمرتکب تحریف شده است؟ آیا او معنی استعمار و تفاوت بین استعمار کهن  و استعمار 

اگر به پالن هاى " یمحمد ولآقای "  ۀبه گفتمگر امروز سوابق و اهداف استعماری انگلیس ها بر کسی پوشیده است ؟ 

میشود که هدف فعالیت هاى شان  بر ندیده آیا انگلیس ها در افغانستان، هندوستان و کشورهاى عربى بنگریم،  ۀپیاده شد

توطئه و دسیسه، سبوتاژ، نفوذ در محافل حاکمه ، نصب امیران و پادشاهان دست نشانده و تبدیل جغرافیاى طبیعى 

آنها با مهارت و هوشیارى خاص دربین  دربار، متنفذین قومى و حلقات روحانى ایا   ؟کشور ها متمرکز بوده است 

آنها با استفاده از پول  اشخاص را آیا   ؟بوده است نشان درین راه استفاده از پول  ۀهترین حربیافته و بنکشور ها راه 
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میکردند، و دربین  محافل نتبلیغات منفى  ؟میزدندننموده و از طریق آنها به اغتشاشات دامن نخریده یا استخدام ن

 ؟میشدندن سلطنتى، گروه هاى سیاسى و مردم عام  سبب ایجاد ناباورى و اختالفات

  خان هللا امان غازی شمردن ناچيز در انگليسی مامورين های تفاله نشخوار

آقای کاکر در رابطه با غازی امان هللا خان از یکطرف همان تبلیغات انگلیس ها را نشخوار در بال دیده شد،   طوریکه

نشان دهد، اما از طرف دیگر درس های ل نموده کوشش میکند در مقایسه با انگلیس ها وی را به مثابه پشه در مقابل فی

  »از کتاب اسناد کوچک  ۀاستادان انگلیسی و اعترافات شانرا فراموش نموده است . درین رابطه به چند نمون

 توجه کنید:«   امانى و توطئه هاى انگلیس ۀبازنگرى دور

 تقبیح نموده و لرد کرزن،  صلح راولپندی "ستیت من"  انتخاب گرانت را بحیث  رئیس هئیت مذاکرات  ۀروزنام
افغانها تردیدى برنده شدند.   چافغانها بدون هی»نوشت که ووزیر خارجه براى امور هند، را مورد انتقاد قرار داد 

و متمرد هستند، حال هم انقالبیون هندى را پناه میدهند، حال هم با بلشویک ها مناسبات خیلى  حال هم سرکش 
لرد کرزن    ۀدوستانه دارند، و حال هم  در سرحدات مامصروف  تحریک نزاع میباشند.  تمام  بحث هاى پیچید

را درهم و برهم کرد و هم مذاکرات  این  حقیقت  ساده را پنهان کرده نمیتواند که  حکومت هند هم عملیات جنگى
 .«آنها تسلیم میکردیم  ۀصلح  را خراب کرد.  کنترول مناسبات خارجى افغانستان  را نباید فرداى حمل

 زیادى از انگلیس ها میپنداشتند که  ۀبرسمیت شناختن استقالل افغانستان در لندن  ایجاد سردرگمى کرد.  عد
را از دست داده بودند،  اندادند که براى بدست آوردنش مردان شان جان هایشسیاستمداران آنها چیزى را از دست 

امان هللا آتشى را افروخته است »جون به نائب السلطنه نوشت  ٤روز کیپل به تاریخ و آن کنترول افغانستان بود .  
 «. که خاموش کردن آن براى ما بسیار دشوار خواهد بود 

 پارلمان انگلستان لرد سیدنهم   درLord Sydenham  کرزن را تکرار کرد که گفته بود  ۀندانسته   جمل
«.  این مدت از خود نشان میدادند ۀاست  که افغان ها در هم ۀچیزى که بر من تأثیر ناگوار دارد، برخورد  فاتحان»

لمسفورد را از عهده اش برکنارکند، وى حتى  مونتیگو در مکتوبى به نخست وزیر پیشنهاد کرد که نائب السلطنه چ
 مکتوب برطرفى چلمسفورد را آماده ساخت، اما آنرا نفرستاد. ۀمسود

 ا تغیر یابد. ما نمیتوانیم »عمومى قواى انگلیس ، جنرال مونرو گفت  قوماندان مناسبات سیاسى ما با امیر باید عمیقا
مخصوص  ۀى بهتر ساختن معلومات به ایجاد یک شعبو برا.  « درین سوى سرحد با چشم بسته باقى بمانیم

 .   نداستخبارات براى هم آهنگى فعالیت هاى شان در افغانستان پرداخت

 آبرویش را  ۀبه نائب السلطنه اشاره کرد که بریتانیا بصورت بى شایب ۱٩۱٩اگست  ۱٣خارجه در مکتوب  وزیر
 .  از دست داد 

 خان هللا امان ازیغ کشتن برای انگليس های تالش از انکار

ا بعد  ازحصول که بیشترین تالش براى کشتنش صورت گرفته است بودغازى امان هللا خان رهبرى  . وى  خصوصا

استقالل کامل افغانستان، در سیاست داخلى  و خارجى دست به اقداماتى زد، که خصومت انگلیس ها را بخود بیشتر و 

ت هم عالقه و محبت شدید وى  به مردم  بوده باشد که بدون محافظ  و تیزتر ساخت .  شاید علت دیگر این تعدد حمال

 کش وفش  در شهر و بازار گشت وگذار  میکرد ، وفرصت حمله را براى دشمنانش مساعد تر و آسانترمیساخت.  

به توطئه ها قبل از آنکه انگلیس ها تصمیم بگیرند، غازى  امان هللا شاه را بصورت فزیکى از سر راه شان بردارند،  

و تخریبات مختلف  دیگرمتوسل شدند که از آن جمله میتوان از تالش هاى خریدن و تحت نفوذ درآوردن، چال هاى 

معلومات غلط، تبلیغات ناروا، بى اعتبار ساختن و تخریب  ۀتطمیع و تهدید، کمپاین  اشاع ۀدیپلوماتیک و سیاست دوروی

 اصر وفادار و حامى منافع انگلیس ها، نام برد.شخصیت، طرح کودتا و تعویض کردن وى با عن

 تا مارچ  ۱٩۱٩استخبارات انگلیس معلوم میشود که  طى شش ماه بین اکتوبر   ۀاز لبالى راپور هاى محرمان
( ماه اکتوبر ۷سه سؤ قصد ناکام برجان  امان هللا خان صورت گرفته است . سؤ قصد اول به تاریخ هفتم ) ۱٩۲۰
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و سومى آن هم به تاریخ  پانزدهم   ۱٩۲۰(  فبرورى ۱٥عد از آن  به تاریخ   پانزدهم )صورت گرفت، ب ۱٩۱٩
 .  ۱٩۲۰( مارچ ۱٥)

 (  تعداد حمالت سؤ قصد بر غازى امان ۱٩۲۰مى  ۲۰یادآوریست  که بعد از وفات سردار نصرهللا خان   ) قابل
آگست  ۲٦ ۀمال غربى در ختم هفتاستخبارات ایالت سرحدى ش ۀشعبهللا خان بصورت چشمگیرى زیاد شد.   

گرفته است . این پانزدهمین  تاز کابل  اطالع داد که سؤقصد دیگرى بر جان غازى امان هللا خان صور ۱٩۲۰
( بار است که موصوف مورد سؤقصد قرار میگرد.  این راپور از بین بردن قریب الوقوع  غازى امان هللا ۱٥)

" انتظار عمومى اینست که دیرى نخواهد گذشت که جاى وى را عنایت هللا خان را پیش بینى نموده مى افزاید که 
سؤ قصد علیه  امان  ۱٥ماه اول سلطنت  ۱۷استخبارات بریتانیا، تنها در  سندخان  خواهد گرفت".  به رویت  این 

 هللا شاه غازى صورت گرفته است، یعنى بصورت اوسط تقریباا یک سؤ قصد در هر ماه . 

 آرشیف هند بریتانوى   هم  از  ترور قریب الوقوع  غازى امان هللا خان صحبت میکند.  ۀمحرمانسند دیگر  یک
(  یکى از مأمورین  عالى General Edmund George Barrowدرین یادداشت ،  جنرال  ایدموند بارو   )

ینکه نباید به امان هللا  خان هیچ و آن ا میکندسیاسى بر یک نکته تأکید  ۀنظامى  بریتانیا در دفتر هند،  به کمیت ۀرتب
ا اگر  تالش کشته شدن وى صورت نگیرد، من   ۀوى شاید هر لحظ» امتیازى را قایل شد چون  ترور شود. واقعا

خیلى تعجب خواهم کرد. در آنصورت ما از کشته شدن  وى متأثر نخواهیم شد. به من گفته شده است که وى  یک 
 « .ضد انگلیسى را غرس کرده استجوان نامرغوبیست که افکار شدید 

   بریتانیا حتى بعد از .  ترور شخصیت و سؤ قصد بر جان غازى امان هللا خان بعد از ترک وطن نیز ادامه داشت
آنکه  غازى امان هللا خان  کشور را ترک  کرد، از نظارت، تعقیب  و تالش هاى مسموم کردن  و کشتن وى 

انگلیس  وى را هم در ایتالیا و هم خارج از ایتالیا مثل سایه تعقیب  دست برنداشت .  مأمورین استخبارات
غازى امان هللا خان به   ۱٩٣۱انگلیس از  سفر ماه فبرورى سال  اتاستخبار ۀمیکردند. در یکى از اسناد محرمان

و انگوره، که بعداا به نامهاى استانبول و انقره مسمى شدند،  گزارش داده شده  است. مأمورین انگلیسى   یهقسطنطن
هدف  ممکندرین گزارش   اعتراف نموده اند که در پیدا کردن هدف  این  سفر ناکام مانده  و حدس زده اند که 

گزارش حاکیست که وى در آخر ماه دوباره  وى جمع آورى پول و یا تصمیم  بودوباش در ترکیه بوده باشد.  این
 به ایتالیا برگشته است.

  سفیر انگلستان در جده  به دفتر خارجه ،  اندریو ریان  ۱٩٣۱اپریل  ۱٤تلگرام درAndrew Ryan   سفیر
من  »در دفتر خارجه مینویسد که     Arthur Hendersonبریتانیا در  عربستان سعودى به آرتر هیندرسن  

حرکات شاه سابق افغانستان  زودترین اطالعات   را بدست آورم .  شما مشکالت  ۀرا گرفته ام تا در بار  ترتیباتى
هاى مخفى در مکه  را درک میکنید. من  امروز  صبح طى یک صحبت  از  یوسف یاسین    عالیتکشف  ف

رسیدم . وى در جواب گفت بصورت عادى  راجع به درست بودن آوازه هاى امدن شاه سابق افغانستان به حج، پ
عبدالعزیز[ ابن   اهکه امان هللا  تصمیمش  را در یک مکتوبى اعالم کرده است . وى خودش عالوه کرد که  ]ش

سعود شرکت حاکم فعلى افغانستان  ]محمد نادرشاه[ رادر مراسم حج  ترجیح میدهد، اما بنا به دلیل مذهبى  
دخول هیچ مسلمى  ۀاست که نمیتوان  از اجاز ۀین به اساس اصول قبول شدنمیتواند مانع شرکت  امان هللا  شود. ا

خاص به   ۀاز کابل هم ذکر کرد.  من  از آشکار ساختن هر نوع عالق ىبه اماکن مقدس جلوگیرى کرد. وى از هیئت
ى ندارم .  بنا من راجع به خطر اعالم رسمى  پالیسى    یا ترور کدام اسناد قبلامور افغانستان اجتناب ورزیدم .  

حجاز  حکومتبران، تا انکشافات بعدى  ویا در صورت طولنى شدن اقامت وى ، لزم افتد،  من پیشکش آنرا به 
  .«  خوب نمیدانم .  ترور در دوران مراسم حج  بعید به نظر میرسد

 قبلی های دروغ پوشاندن برای جديد های دروغ

رای پوشاندن دروغ های قبلی اش دست به دروغ پردازی های جدیدی زده و خواسته است با بازی به بآقای کاکر 

فهمی از مقرره های دقیق و علمی ندارد و ازهمین لحاظ با انتقاد بر او خطای  "زمانی"کلمات نشان دهد که گویا 

 بزرگی را مرتکب شده است . 

 کتاب اول جلد ۸۱٣ ۀصفح از جرگه لویه ۀرابط دری بود روایت نقل هم کاکر آقای آشکار های کاری جعل از یکی

غالم »را عمدا به « غالم محی الدین آرتی»با جعل کاری اش نام  وا   .غبار شادرواناز  تاریخ مسیر  در افغانستان
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را هم به انیس « عبدالرحمن لودین»تغیر داده و قسمتی از انتقادات مشروطه خواه دیگر مرحوم «  محی الدین انیس

 حواله نموده بود.  

 

 د پاچا امان هللا واکمنۍ ته یوه کتنه( ۸٩کاپی آنچه آقای کاکړ از غبار نقل کرده است )ص 

 

 جلد اول افغانستان در مسیر تاریخ ۸۱٣شادروان غبار )ص  ۀکاپی نوشت

 یاد قابل ام رساله از جمله یک مورد در زمانی شاغلی اعتراض اما، »برای پوشاندن این دروغش مینویسد که  وا

 از فهمی او اگر .ام داده تغییر انیس الدین محى غالم به قصداا  را آرتی الدین محی غالم اسم من میگوید :است آوری

 نام اخیر رادر لقب من وقتی .نمود نمی صادر را حکم نوع این هرگز میداشت، علمی و دقیق های نوشته های مقرره

 چون و بود "الدین محی غالم" تنها متن، در که است معنی این به ام آورده]  [   عالمه این داخل در الدین محی غالم

 دقیق، های نوشته در که زیرا ام نموده اضافه]  [  عالمه این داخل در را انیس لقب من نبود، معلوم برایم آنوقت در

 اصلی متن در که باشد همانی عین مینمایدباید قول نقل منبعی از نویسنده یک وقتی که است شده قبول رسم یک این

 به که است گردیده وضع تغیرات نوع هر آوردن مقصد به خاصی عالیم .باشد هم غلط اگر حتی است، گردیده ذکر
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 اعتراض و است علمی نویسندگی الفبای این، .ام داده نشان]  [   عالمه این داخل در را "انیس" لقب من اساس همین

  .«دیگران نه باشد خودش نافهمی بالی باید زمانی شاغلی

قضاوت را به خوانندگان میگذاریم تا ببینند که جعلکار بزرگ تاریخ ما درین جا کاپی هردو سند را مقایسه نموده 

 غالم محی الدین آرتی خته است و اسم چگونه برای پوشاندن یک جعلکاری و دروغش به جعلکاری و دروغ دیگر پردا

 است؟شده را به غالم محی الدین انیس تبدیل نموده است . آیا راستی هم در متن آقای غبار تنها محی الدین نوشته 

داکتران  در پشاور  ۀلست دروغ های آقای کاکر بسیار طولنیست . مثال او آقای نسیم جواد را رئیس اتحادیالبته 

داکتران بوده ام، یا اینکه  شهید داکتر سعادت شگیوال  ۀتحادیدر اش من بعد از مهاجرت ثانی او جانشینگویا میداند، 

ترور پوهاند سید بهاالدین مجروح در پشاور حیات او نیز ه گویا بعد از کیا ایناستریا بوده است .  ۀعضو یا کارمند کمیت

افغانی کلتوری ټولنه را به نفع شخصی خود مورد استفاده قرار داده او همچنان ادعا دارد که من در خطر بوده است . 

  .ام

 ۀراسی ندارد؟ مگر او نمیداند که رؤسای سابق اتحادیهچرا آقای کاکر از رسوا شدن این همه دروغ های شاخدارش 

و ده ها نفر از بدهللا عثمان و محترم داکتر رحیم پشتونیار مثل محترم داکترغازی علم، محترم داکتر ع آنوقت دکتوران 

 ۀو شهادت میدهند که آقای جواد هیچ وقتی حتی عضویت اتحادی به فضل خداوند تا هنوز زنده اندادیه حاعضای آن ات

ه ام، نه اینکه داکتران را نداشته، چه رسد به اینکه ریاست آنرا به عهده داشته باشد، و من تنها یک عضو آن اتحادیه بود

خارجی در پشاور بود، چند صد نفر کارمند  ۀکه یکی از بزرگترین مؤسسات خیری)اطریش( آستریا  ۀمؤسس رئیس آن .

یکنفری هم پیدا خواهد شد که بگوید داکتر  . آیا، و تعدادی از آنها حال هم در امریکا، کانادا و اروپا بسر میبرندداشت

  آن مؤسسه بوده است؟ کارمندحتی برای یک روز هم شگیوال 

دیو های تمام محافل تجلیل از نه تنها اینکه وی  ارتباط میگیرد، بر افغانی کلتوری ټولنهکاکر و تهمت دعا اجائیکه به تا 

 ه درکصیت های محترمی شخ صد ها تن ازموجود اند، بلکه  «یوتیوب»در سالگرد استرداد استقالل افغانستان  ۀخاطر

 شاهد این ادعای دروغین او میباشند. آن محافل سهم گرفته اند، 

ور احتمال ترور آقای کاکړ در پشاور باید گفت که همه میدانند که چه کسانی در پشاور و از طرف کی تررابطه با در 

 راجع مبعد از آنکه توسط ها  ماهبرخوردار بود و حتی و امتیازات حواله شده  در پشاور از معاشکه او میشدند. 

 ، یت داشتمامور  سواحل هاوائی  گاهیحتفردر  ،«انهاافغ لو عکس العمی تهاجم شورو» کتاب نوشتن برای غربی 

 در خطر بود؟که حیاتش ادعا کند میتواند  نهچگو ،شدحواله میآن امتیازاتش 

 خاقانی می اندازد که میگوید:  کاکر من را به یاد ۀگفتاین 

 در مسلخ عشق جز نکو را نکشند

 روبه صفتان زشت خو را نکشند

 گر عاشق صادقی ز کشتن مگریز

 مردار بود هر آنکه او را نکشند

 

    انگليس استعمار با مخالف نويسندگان شخصيت ترور و  حرمت هتک

میزان دشمنی و شدت بغض، عداوت، خصومت، کراهت، نفرت و انزجار پوهاند کاکړ نسبت به غازی امان هللا خان و 

 و کتب تبادل ۀسابق و حسنه روابطوجود  بااخیرش اندازه نمود. او به جواب  اینکه چرا  ۀیارانش را میتوان از نوشت
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 قرار اختیارم در مطالعه برای را   («سقوط امان هللا » ۀرسال) کتابش  مهمترین ماخذ و پذیرفتنه  را خواهشم ،اسناد

قه نشان میدهند، بی عقل، بی خرد، بی منطق، امانی عال ۀکسانی را که به تاریخ دورجوابی نداد و نداشت، بلکه نداد،  

 میداند.  کوچه مردم از و سویه بدوناحساساتی، افراطی، انتحاری،   

ضد افسردگی، در حمله براین قلم  ۀآقای ککړ یا از شدت عصبانیت و یا هم تحت تاثیر مشروبات الکهولی و ادوی

 وی که نمیکنم گمان ."دارد حد بی عطش و عشق امانی ۀدور ]تاریخ[به " وی که میگوید زمانی شاغلی» مینویسد:  

 که حوادثی تمام به "مفرط عشق "داشتن .نمیتواند شده چنین عاقل شخص یک گفتار  .بفهمد را اش جمله این معنی

 متضاد دوره، این حوادث .عقالنیت خالف حتی و منطق از دور احساساتی، است گفتاری میسازد را دوره این تأریخ

 غرض بی و آفاقی امانی ۀدور تأریخ مورد در نمیتواند گفتار این روی از وی اینکه، مهمتر .اند تلخ هم برخی و بوده

 های نوشته بلکه نمیتواند شده هیچ که انتقادی .نباشد پارتیزانی و جانبه یک وبنویسد، بگوید موردش در هرچه و بماند

 تفهیم در بوده علمی های میتود برخالف اصالا  گفتار این هم و نمیتواند کرده قبول موردش در هم را دیگران انتقادی

 ها، تهمت آن در که است برخوردار افراطی روحیه از نیز زمانی شاغلی های نوشته...نمیتواند کرده کمک حوادث

 کوچه مردم از و سویه بدون که میتواند شده گفته آنها رویت به نبوده، کم آماتور این توسط اساس بی احکام و ها کتره

 .میداند "انگلیس ۀفتن از پر تبلیغات همان " هللا امان مورد در مرا کوچک ۀرسال که است این آن بزرگ مثال .باشد بوده

 گفته اکتفا میکنم که :تنها به این من  ، آقای کاکر بر این قلم و دشنام های  جواب حمالت شخصیر د

 دری که پست بود ميتوان خميده گذشت به ناکسان چو رسی حرمت و تواضع کن

 )ادامه دارد(
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