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 8تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئټینگه کړله موږ سره اړیکه  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

 
 
 

 ۲۰۱۶ جون ۲۴                                                نیزما عبدالرحمنتراکد
 

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

  
(و آخر مششقسمت )   

  نگهداشت دهيپوش طوالنی مدت برای نميتوان را تاريخی حقايق

 

هتک حرمت استقالل  و ۀگمنام  جنگ های سه گان انشهید و نیکنام  ان مبارزآقای کاکر باید بداند که  دیگر باتوهین به 

نمیتواند حقایق تاریخی را برای مدت طوالنی پوشیده ضد انگلیس  آزادیخواهان مشروطه خواهان و ترور شخصیت و 

  نگهدارد.

 زو نهان کرديم حق پنهان نگشت  دردمندی کش زبام افتاده طشت

 توسط کاکر ت غازی ميرزمان خان کنریترور شخصي ۀنامردانتالش 

طوریکه دیده میشود ترور شخصیت غازی امان جعل و تحریف سیستماتیک تاریخ توسط آقای کاکر تعجب آور نیست . 

هللا خان، مشروطه خواهان ودشمنان استعمار انگلیس در نوشته های کاکر ناشی از غفلت و بی توجهی او در نوشتن 

 تالشبرعکس نبوده ، بلکه  استفاده از منابع و ماخذانتخاب و و یا عدم دقت و سهل انگاری در تاریخی آثار 

 .  حقایق و واقعیت ها تحریفبرای  سیستماتیکی است 

ایجنت های انگلیسی، مانند شیخ محبوب  از  های  با نقل قول بدون هیچ نوع پشتوانۀ مستند تاریخی تا حال  آقای کاکر 

صیت چهره های  مبارز و ضد انگلیسی نزدیک به غازی امان هللا حکم ترور شخ ، «سقوط امان هللا» ۀعلی در رسال

امان غازی خیانت به آنهم به اتهام  ، را غالم صدیق خان چرخی مرحوم  و  محمد ولی خان دروازیمانندمرحوم  خان 

،  به هتک (امانی پوهاند کاکر ۀمروری بر کتاب دور) این بار بعد از نشر نقدکتابش ازین قلمصادر میکرد. او  هللا خان

 دست به حمالتی علیه غازی میرزمان خان کنری زده است . و نویسنده پرداخته پدرکالنحرمت 

دو منبع که اولی آن کتاب  ۀبه حوالعالوه بر تراوش های بی اساس ذهنی خودش،  ،آقای کاکر در دشنام نامه اش

مجروح خان توسط عزیز هندی، و دومی آن کتاب خاطرات مرحوم سید شمس الدین « زوال غازی امان هللا خان»

در دوران  (۲)در کدام جنگ استقاللی شرکت نکرده بود.  غازی میرزمان خان کنری ( ۱  ) میباشد، ادعا میکند که

در دوران سلطنت مردمی نداشت  و  ۀ( پای۳). ه بودجنائی محبوس شد ۀسلطنت امیر حبیب هللا خان به اتهام یک واقع

که او را پسر خوانده بود  و تحفه های بیشمار  لیا حضرت مادر غازی امان هللا خانسفارش ع بهغازی امان هللا خان  

 ۀدر نتیجبه دلپری پادشاه و مادرش (  ۴و په خپل سر گذاشته شده بود. ) از یک حالت معمولی ارتقادریافت میکرد، 

گویا در ( ۵. و )و تجاوز بر خان های دورو پیش خود، سبب ناآرامی اوضاع کنر شده بود زورگوئی و در گیری 

 کینه و انتقام مردم به شهادت رسید. ۀنتیج
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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 

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

 

کسانیکه در بارۀ مسائل »...کاظم اکتفا میکنم که سید عبدهللا رابطه با دو ماخذ کاکر به گفتۀ محترم داکتر صاحب در 

تاریخی مطالبی نوشته اند، محقق باید توجه کند که نویسنده چه کسی است و موقعیت وی در جامعه چیست؟ چرانویسنده 

 .«این اثر را نوشته و آیا او موقف بیطرف دارد و آیا او مقصد سیاسی مشخص در نوشته اثر دارد وووو....

، که تکرار راجع به عزیز هندی صحبت نموده ایم چهارم این مقالهدر قسمت 

 .  آن لزومی ندارد

مطالب »این قلم بنام  ۀبه رسالراجع به ماخذ دوم، خوانندگان محترم میتوانند 

چندی پیرامون حوادث ذکر شده در سرگذشت مرحوم سید شمس الدین خان 

  . موجود استدرینجا  که بصورت آنالین مراجعه کنند،  «مجروح 

درینجا از جملۀ اسناد متعدد محرمانۀ استخبارات انگلیس  )آرشیف هند 

اصلى زندانى شدن میرزمان  کنیم که علتمیبریتانوى(  چند سندى را ذکر 

 نشان میدهند: خان کنرى را

درفقرۀ دوم  راپور محرمانۀ عامل انگلیس ها در کابل )براى  هفتۀ :  سند اول

گفته میشود »به پایان رسیده(، میخوانیم که   ۱٩۱٥اپریل  ٨که بتاریخ 

 [لوامشر]میرزمان خان، یکى از سران متنفذ درۀ اسمار،  که توسط برگد 

سرور خان قوماندان بخش آن دره تحت الحفظ فرستاده شده بود، وارد  محمد

این پیشوا متهم است که  در کابل شده است.  

یک مورد ارادۀ حمله بر هند را داشته است  و 

در مورد دیگر  تصمیم گرفته است علیه امیر 

گفته میشود که قوماندان همچنان از بغاوت کند. 

بادشاه صاحب اسالمپور هم شدیداً شکایت 

نموده و او را به تحریک تمام ناآرامى ها و 

 نبردبراى اقوام تحت نفوذش آماده گى موجود 

 «ساخته است.علیه هند، متهم 

غازى میرزمان خان بعد از ضمانت نقدى ده 

عین الدوله شهزاده ( افغانى ۱۰۰۰۰هزار ) 

آزاد شد، اما  دشمنى با امان هللا خان از زندان  

استعمار انگلیس و عشق به آزادى او را 

واداشت تا اخطار هاى امیر حبیب هللا خان را 

یکجا با نادیده گرفته،  به سرحد آزاد رفته و 

بر شهرک عسکرى انگلیس ها غازیان مومند 

 در شبقدر حمله کند.  
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اه سپتمبر در فقرۀ سوم راپور م:  دومسند 

همان سال انگلیس ها چنین میخوانیم که 

میرصاحب جان پاچاى اسالمپور به »

همراهى خان زمان خان، خان ملکى کنر با 

نفر سواره و تقریباً هزار مرد، درین  ۳۰

هفته براى یکجا شدن با مالى بابره،  از 

مالى  خانه هاى خود حرکت کرده اند. 

الت بابره میکوشد در سرحدات شبقدر مشک

تازه ایجاد کند، اما تا حال کدام کمک کالنى 

 «. را از مومند ها بدست نیاورده است

بعد از آنکه امیر حبیب هللا خان بر سران 

جنگجویان  فشار اورد تا از جنگ دست 

برداشته و فوراً به کابل بروند، غازى 

میرزمان خان باز از فرمان شاه سرپیچى 

گلیس و نموده، و براى  ادامۀ جنگ با ان

 تالفى  کمبود لشکر، دست به کار شد. 

در فقرۀ چهارم سند سوم :  سومسند 

» انگلیس ها درین رابطه چنین میخوانیم  

به حوالۀ پاراگراف یازدهم  یادداشت شماره 

. لشکرى که به آن اشاره شده است ، ٤٧

متفرق گشته است. راپور ها حاکیست که 

 ۳۰۰۰نفر رسیده و   ٦۰۰لشکر "ناوه" به 

 )سه هزار نفر(   قرار است به میرزمان

بپیوندند.  به لوامشر اسمار از جالل  خان

آباد اخطار داده شده است که اگر جلو این 

لشکر را نگیرد، شخصاً مسؤل  شناخته 

.او بعد از آن به منطقۀ "ساو" خواهد شد

خواست تا لشکر خان شتافته و از میرزمان 

پاچا صاحب که را پراگنده کند.  گفته میشود 

از فعالیت هاى میرزمان خان « شینکوړک»

به نائب سپه ساالر جالل آباد اطالع داده و 

خودش  مرید هاى خود را از پیوستن به 

 «.     لشکر و عذاب کفر)؟(منع کرده است

در م هشینکوړک  ۀقری میباشد. پاچا صاحب شینکوړک پدر مرحوم سید شمس الدین خان مجروح قابل یادآوریست که 

جائیست که غازی میرزمان خان کنری در اخرین تالش هایش برای حفظ رژیم امانی شیگل مربوط به اسمار،  ۀمنطق

 در آن حین ادای نماز خفتن به شهادت رسید.
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از اسناد فوق به وضاحت دیده میشود که علت زندانی شدن غازی میرزمان خان کنری در دوران سلطنت امیر حبیب 

اخطار هاى امیر حبیب هللا ، نادیده گرفتن عشق به آزادى، دشمنى با استعمار انگلیسجنائی نبوده، بلکه  ۀهللا خان، قضی

بوده  بر شهرک عسکرى انگلیس ها در شبقدرحمالت و  ، سرحد آزاد، سهم فعال در جنگ های آزادی بخش خان

   .است

ود که از فعالیت های ضد انگلیسی و حرکات کسانی ب ۀپاچا صاحب شینکوړک از جمل  در سند سوم هم دیده شد که

و  میداد  اطالع  نائب سپه ساالر جالل آبادحکومت امیر حبیب هللا خان و به  کم از کمغازی میرزمان خان کنری 

غازی میرزمان خان منع میکرد و شرکت آنان را در جنگ های آزادیبخش از پیوستن به لشکر نیز را ان خودش  مرید

 میترساند. (!)؟ عذاب کفرها را از کفر دانسته و آن

 ۀجبه ۀمانند اعترافات انکار ناپذیرش در بار او. جالب دیگر اعترافات قبلی خود آقای کاکر میباشد ۀدرین رابطه نکت

اعترافات خودش در رابطه با اینبار نیز از ( ین مقاله مراجعه شودبرای معلومات بیشتر به قسمت دوم اچهارم استقالل )

  انکار میکند.ضد انگلیسی  ۀنقش غازی میرزمان خان و شرکت وی در مبارزات مسلحان

په آزاد سرحد کې خپلواکۍ غوښتونکې   مبارزې او »آقای کاکړ فراموش میکند که نه تنها درین رابطه بر کتاب 

سرحد آزاد و نقش غازی مبارزات آزادیبخش در »یا « ونډه دمومندو په مشهورو غزاگانو کې د غازي میرزمان خان

نوشته های  ۀنوشته است، بلکه این نوشته را در کتاب مجموع ۀممقد« میرزمان خان در غزا های مشهور مومند ها

( .  ۲۶۳ -۴۶۱ صفحات )هم به چاپ رسانده است . « زما غوره لیکنې»برگزیده اش 
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«  او د پښتنو مقاومت کې دبرتانوي هند دوړاندې تگ کوښښونه پښتونخوا»تحت عنوان  شآقای کاکر درین نوشته ا

په کلتوري برخه کې دوروستیو وختو یوه غټه نښه کتابونه دي چې په زیات شمیر خپاره شویدي . په دغې »که مینویسد 

دورې کې دافغانانو دتاریخ، روانو پیښو او ادب په اړه ډیر اثرونه په پښتو کې راوتلي دي .  له ښه مرغه دغسې 

ن شویدي . داټولې ښې نښې دي چې په پښتو کې د اثرونو ته هم تقاضا شته، او هم یې خپریدل تر پخوا نه ډیر اسا

لوست د کلتور تمثیل کوي .  څوک چې غواړي لوستونکو ته کوم اثر وړاندې کړي حتمي نه ده چې هغه دې جامع، 

داختصاص په دغه عصر کې خاصې موضوع گانې مهمې شوې دي چې څیړونکي یې تل ته عمومي او پڼ وي .  

دغه اثر دهمدغه مقصد لپاره دښاغلي  ه او رمزونه وباسي او تنویرول وکړي .ننوځي او له هغه ځایه بصیرتون

عبدالرحمن زماني په الس چې په اصل کې دطب متخصص دئ، لیکل شوې دى .  دغه اثر دوه برخې لري :  په آزاد 

نو دا یو مهم  ...سرحد یا پښتونخواکې دآزادۍ لپاره جگړې او دمومندو په غزاگانو کې دغازي میرزمان خان ونډه . 

اثر دئ، په تیره دهغو لپاره چې دبرتانوي هند دپوځي یرغلونو په برابر کې د پښتني قومونو او په خاص ډول دمومندو 

   . «له مقاومتونو سره عالقه لري

تحت عنوان « امانی و توطئه های انگلیس ۀبازنگری دور» در کتاب  راجع به پس منظر خرابی اوضاع کنر

مطالب » ۀرسالو همچنان  رالیائی یکی از مهره های مهم توطئه های انگلیس" عبدالواحد شینواری یا مستر وید آست"

علل ناآرامی های تحت عنوان "« ین خان مجروحدچندی پیرامون حوادث ذکر شده در سرگذشت مرحوم سید شمس ال

 معلومات کافی داده شده است که تکرار آنرا درین جا الزم نمی بینم . " کنر در عهد امانی

سید شمس الدین خان مجروح مینویسد که خانواده اش از عناصر ناراض از دولت بشمار  رحومماینکه راجع به 

امانی و  ۀبازنگری دور»در کتاب   مخالفت روحانیون طرفدار سردار نصرهللا خان با رژیم امانىبه باز هم  میرفت،

 مراجعه شود. « توطئه های انگلیس 

نفوذ انگلیس ها  ۀبرعالو در خرابى اوضاع کنر روحانیون هم رول داشتند. باید گفت که بدون شک بصورت مختصر 

مخالفت بعضى از روحانیون کنر  با رژیم امانى و شرکت مخفیانۀ شان در نا دیگرعلت روحانی و مال، در لباس 

شکست سردار نصرهللا خان در رقابت  بین وى و غازى امان هللا خان بر سر جانشینى و کرسى  ،آرامى هاى منطقه

امارت بود. روحانیون متنفذ و بعضى از خلفاى مرحوم مال نجم الدین  آخندزاده  صاحب هډه از حامیان سرسخت 

فات سردار نصرهللا خان در سردار نصرهللا خان، رهبر گروپ مذهبى و سنت گرا، بشمار رفته  و بعد از شکست و و

زندان ارگ به عناصر ناراض  و مخالف دولت امانى تبدیل شدند و در تحریک بعضى از سرکردگان قوم شینوار درۀ 

شیگل  کنر ها و برهم زدن امنیت در منطقه دست داشتند. تا اینکه دولت امانى مجبور شد براى اعادۀ امنیت منطقه چند 

 کمه و اثبات جرم شان اعدام کند. نفر از آنها را بعد از محا

مؤرخ دهم  ٤۲برویت اسناد محرمانۀ آرشیف هند بریتانوى، شارژدافیر سفارت انگلستان در کابل در گزارش شماره 

خود از بازدید اعلیحضرت امان هللا خان از جالل آباد و اعدام هائى  خبرداده است که اکثر شان دزدان  ۱٩۲٦جون 

مرد نسبتاً مهم بنام هاى على خان، تاج محمد و وافید خان نیز شامل میباشند، که هر سه تن از  بوده ولى دربین شان سه

 شینوارى هاى شیگل درۀ کنر میباشند.

غازی و جاسوسان انگلیس تبدیل شده بود، ۀشیگل و اسمار به مرکز مخالفین نهضت امانی و الن ۀاینکه چگونه منطق

های تاریخی برای بقای  تالشدر آخرین  همکاری چه کسانی درین منطقه و به گونه ، توسط کی میرزمان خان چ

    بنشر خواهد رسید.رژیم و نهضت امانی به شهادت رسید، به تفصیل در کتاب جدید این قلم 

و  است،     پایۀ مردمی نداشتهغازی میرزمان خان کنری  دیگر آقای کاکر که گویا بد نیست راجع به ادعای درین جا 

که او را پسر خوانده بود و تحفه ،به سفارش علیا حضرت مادر غازی امان هللا خان   امانی ۀدوردر گویا  ایتیروبه 

mailto:maqalat@afghan-german.de
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دریافت میکرد، از یک حالت معمولی ارتقا و به شخصیتی تبدیل شده بود، که دیگر در کنر نمی از او  یهای بیشمار

 ، مکثی داشته باشیم .گنجید

درین باره چه نوشته « هللا سقوط امان» یعنی آقای کاکر خود و قابل اعتبار  بسیار مهم گویا ماخذ اول میبینیم که در 

  شده است :

رویداد ها بخاطری به رسیدن به تخت و تاج در روند عادی خان امان هللا »اول این اثر میخوانیم که  ۀدر صفح

 «.عنایت هللا خان از قبل ادعای آنرا داشتندافغانستان چانسی نداشت که هم کاکایش نصرهللا خان و هم برادر اندرش 

 ینفوذ قابل توجههردو نصرهللا خان و عنایت هللا خان »بعدی که عکس آنرا در زیر میبینید، آمده است که  ۀدر صفح

 با، و طرح نموده بودبرادرش کاکا و  هر دویف نفوذ تضعو  برنده شدن یبرارا خان پالنی امان هللا  ین،بنابرا، داشتند

 حق و اگر فرصتی برای رقابت  تابکشاند، به سمت خود ، آنها را در افغانستان  درت صاحب نفوذ و قمردان با  یدوست

 وراثت تاج و تخت افغانستان رخ دهد، در یک موقعیت مطلوب قرار داشته باشد.

می آمدند، معرفت حاصل میکرد  لبه کاب  از مرکزپر نفوذی که از والیات دور با تمام مردان  خان  امان هللابنا برین،  

خان میبود، او شخصا  ود امان هللامالقات با خاگر هدف از سفر خود ساخته بود.  ۀدور کردن مشکالت آنها را وظیفو 

 را تقدیم میکرد. یقابل توجهتحفه های آنها برگردند، به خود  یخانه هابه آنها آنکه قبل از  به آنها رسیدگی میکرد، و

شاه صاحب حضرت شور بازار، مهم مثل  یرهبران روحانطرفداری  خان در یک مدت زمان کوتاه توانست  امان هللا

 .«کنری را بدست آوردزمان خان  یرمانند م یمردانقومی، رهبران  نامهم و همچنی مالهاقاضی،  ۀقلع

 

سرحد آزدیبخش  ۀمبارزات مسلحاننقش غازی میرزمان خان در استخبارات انگلیس راجع به  ۀاگر از اسناد ذکر شد

بنا بر ادعای کاکړ، یک افغان و  ،«سقوط امان هللا»این اثر  ۀبرای یک لحظه هم قبول کنیم که نویسندو  ،بگذریمآزاد 

» ثبوت غلط بودن این ادعای او نیست که میگویدشخص دارای معلومات ثقه و صحیح بوده است، آیا این سند فوق خود 

 ؟«مردمی نبود ۀدارای پایغازی میرزمان خان 
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يکبار ديگر وارونه نشان دادن حقايق و دستکاری و سياهکاری اش ديده  ،ادعای آقای کاکر و اين سند ۀآيا با مقايس

 نميشود؟

که با  خدمتو وفا،  ،لوی خانعقل سليمی ميتواند قبول کند که مدال های صداقت، هيچ غير از آقای کاکر،مگر 

مکافات نقدی و صد ها جريب زمين همراه بود، در بدل گويا دادن تحفه به عليا حضرت و سفارش و نفوذ مادر غازی 

 فويض شده باشد؟تامان هللا خان 

غازی ميرزمان خان »که گويا  شخاص مغرضو نوشته های ااستفاده از روايات آيا اين ادعای آقای کاکړ، آنهم با 

طنت غازی امان هللا خان  به سفارش عليا حضرت مادر غازی امان هللا خان که او را پسر در دوران سل « کنری

و به شخصيتی تبديل شده بود که ديگر در  از يک حالت معمولی ارتقا و تحفه های بيشمار دريافت ميکرد خوانده بود

 ؟تحريف حقايق تاريخی نيست ،کنر نمی گنجيد

ز هندی که گويا غازی ميرزمان خان به دلپری پادشاه و مادرش  زورگوئی و بر نميداند که اگر ادعای عزيکاکر  آيا

بعد از زندانی کردن تمام بازماندگان او دولت خاندانى ، چرا ميبود درستميکرد، تجاوز خان های دورو پيش خود 

 ؟و ناتوان غازى ميرزمان خان   تقاضاى دادخواهى کند احدی را پيدا کند که عليه بازماندگان  محبوسنتوانست 

اشخاص زيادى را تشويق نمود تا با عرايض و اسناد ،  حکومت خاندانی براى بدنام کردن مخالفينه مگر او نميداند ک

ر حاضهيچ کسی در تمام منطقه و کابل آنها  تالش هاى زيادبا وجود آيا اينکه  ؟ جعلى عليه آنها اقامۀ دعوى کنند

 ؟، خود گواه نادرست بودن اين ادعای او نيستنشد

 حرف آخر
 که تقدیرش بدست خویش بنوشت  خدا آن ملتی را سروری داد

 که دهقانش برای دیگران کشت  به آن ملت سروکاری ندارد

 

 پوهنتون در تاریخ دار سابقه استاد بحیث کاکر حسن داکتر از  .ماند نمی باقی پوشیده و مخفی همیشه برای ها واقعیت

 اتفاق که ۀبگون را تاریخی وقایع و ها رویداد که فتمیر انتظار تنها نه کشور، معاصر تاریخ مؤرخبه اصطالح  و کابل

 دورۀ به مربوط کتاببر بخصوصو  تاریخ ثبت و ضبط روابط، و بغض و حب هرگونه بدون امانت طور افتاده،

 . کند ارائه را مؤثقی مدارک و اسناد اقل حد هایش نوشته از دفاع در یا و ایدنم نظر تجدید اش امانی

یاوه سرائی ها، ناسزا گوئی ها، تحریف فاکت های تاریخی، حمالت شخصی و هتک حرمت ناقدین  و خانواده اما 

یکبار دیگر و    گریز نموده آقای کاکر از موضوعات مطرح شده  در رابطه با جعلکاری هایش داد که  هایشان، نشان

. مگر میتوان از یک را تحریف کندحقایق تاریخی کشور عزیزمان کوشیدو جعلکاری های بیشتره اش تالش مذبوهان با

خون هزاران  تحقیر و بیحرمتی ی که حتی اهانت،شیادو سیه کار، فریبکار، ، مکار، جعلکار، تاریخ نویس اجرتی

هند  ۀروشن تهاجم استعمار انگلیس به منطقه و شبه قار شهید راه آزادی  و استقالل کشور را عار نمیداند،  و از حقیقت

 ؟و افغانستان منکر است، میتوان انتظار دیگری داشت

کور »گذشته است . به این  ،فریب بخورندسیاهکاران و جعلکاران دورانی که مردم به القاب و درجات تحصیلی  دیگر

مردم را برای مدت نمیتوان  قرن درین و است یکم و بیست قرندیگر !  باید گفته شود که ببین کاکړ« خود و بینای مردم

 . پنهان نمودزیادی فریب داد و حقایق تاریخی را برای مدت طوالنی 
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 برای آمیخته، در تحریفات با را واقعیات که نگار تحریف مؤرخ یک بحیثآقای کاکړ اگر قبول کند، یا نکند،  دیگر 

 پرداخته واسناد منابع کاری جعل به تاریخ در ها پردازی غدرو ثبت برای و ساخته، جعلی روایات تاریخی رویدادهای

 .شده است به گورستان تاریخ سپرده از همین حاال دیگر و  دش خواهد تاریخ ثبت است،

 

 )پایان(
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