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   ړ استق�ل وشاه امان هللا داکترکاکچرا 

   ؟ را تخريب ميکندخواھانو مشروطه 

  )بخش اول (

  

  تا شخص سخن نگفته باشد          

  عـيب و ھنرش نھفته باشد

 

، "خدا بود يارش"قق موشگاف وتوانای کشور داکتر زمانی که  مح

 پوھاند حسن کاکر نابغه و کاشف «در بخش پنجم مقالۀ خويش تحت عنوان 

، »؟افغانستان معاصر تاريخ جعلکار و نگار تحريف بزرگترينيا  بزرگ

 ضد افتخارات ملیرباستعمارانگليس افع  پوھاند کاکر را به حيث وکيل  من

را کتابھای او  مثالھای فراوانی از نوشته ھا وو،ثابت ساختهن افغانستا

 برای ھمه وطن دوستان و داکتر کاکرچھرۀ اين رخ شناختن . بدست ميدھد

  .بسيار ضروری است ضد استعماروعناصر ھان اآزادی خو

 مشت اين تحريف نگار تاريخ بخش پنجم مقاله اش درداکترزمانی  

 قلم ني داکتر حسن کاکرقبل از نقد ایآقا  «:دميکنچنين باز  زيرترا در عبار

  در رابطه با ترورديکوشي اسناد میبر کتابش با مھارت تمام و جعل کار

 ی ضداستعماراراني امان هللا خان و مشروطه خواھان و ی غازتيشخص

 و ني به مامورسد،ينوي مو ديگوي که آنچه او مدي وانمود نمایشان طور

 پوھاند حسن کاکر                   داشته، بلکه گفتار آگاھان و صائب نظران مانند  نی ربطیسي انگلی ھاجنتيا

 زي و عزی محبوب علخيش  امان هللا خان مانندی غاز) دشمنانديبخوان( اني و حام)مومند(یزي شالخان احمدی علیمنش

 تکرار و نشخوار د،يگوينچه او م شد آدهي کاکر از بام افتاد و دی آقای از آنکه تشت رسوائبعد اما. باشدي میھند

 ]١ [». شده است ليتبد  ھاسي استعمار و انگلمي مدافع مستقلي وککي به گري او دباشد،ي میسيانگل زي فتنه انگغاتيتبل

شخصيت از سوی  ، تاليف داکترکاکر»د پاچا امان هللا واکمنی ته يوه نوی کتنه«ب اتا زمانی که کتًواقعا من 

 در اختيار رسانه ھای جمعی  واز طريق  و ارزيابی قرار نگرفته بودنقد   موردداکتر زمانی،طن حقيقت پرست و وآگاه،

قايل بودم، خ، بسيار احترام ياستاد تار شخص تحصيل کرده و کاکر به حيث يک به داکتر، گرفته بودخوانندگان قرار ن

 آنھمه اخ�ص  ،»کاکر  پوھاندی امانۀتاب دور بر کی مرور «مستند آقای داکتر زمانی مستدل وپس از خواندن نقد  اما

که منبع ومبنای اصلی کتاب » سقوط امان هللا«گرديد که کتابثابت  من  رایو احترام من از وی زايل گرديد، زيرا ب

 و داکتر، ز جواسيس انگليس درکابل بوده استيکی ا "شيخ علي محبوب" آن نويسنده اصلی داکتر کاکر قرارگرفته،

بخورد آگاھانه  نوشته ھای يک اجنت انگليس را  شاليزیعلی احمدخانمعرفی نويسنده کتاب، ازنام منشی بجای  کاکړ

  .خوانندگان اثر خود داده است

دپاچان امان هللا واکمنی ته يوه نوی (گردد که محتويات کتاب ميواضح   برکتاب کاکر،داکتر زمانی از روی نقد 

  .   است نوشته شده م ومحصل استق�ل کشورشاه امان هللا صد در صد برضد نھضت مشروطيت دو)کتنه



اينست که چرا درحق تاريخ ميسازد، متاثر و ھرانسان وطن دوست وھوا داراستق�ل کشور را چيزيکه مرا 

زده و  ما از جانب کسی که سالھای زيادی در پوھنتون کابل برکرسی تاريخ تکيه زده بود، چنين خيانتی سروطن 

صريح تحريف جعل و داکتر زمانی، نقد ده است که براساس  کراگردان و ع�قمندان تاريخ کشور د شچيزھای به خور

  . تاريخ شمرده ميشود

  کسانی که سعی در تحريف تاريخ ! وعقل بشريت است  به خردتوھينجعل و تحريف تاريخ،خيانت به انسان و 

ادن واقعيت ھای تاريخی باشد،انسانھای خاين و بی   دوارونه جلوه مينمايند، وھدف شان فريب دادن مردم از طريق 

  . وجدان اند

، دراين خصوص گفته زيبائی دارد و ی انجمن تاريخريانا مرحوم، سابق مدير مجلۀ آغزنویداکتر رضوی 

وسپس از قول ابوالفضل بيھقی،مورخ  ».ھيچ جنايتی درحق تاريخ بدتر از آلودن تاريخ به دروغ نيست« :ميگويد

روانيست درتاريخ تبذير وتحريف «:ان مسعودغزنوی نکته بس ارزشمندی را نقل ميکند که گفته استدربار سلط

   .]٢[ ».کردن

ھموطنان عزيز، کتاب «ھم مقالتی تحت عنوان من پس از مطالعۀ نقد داکتر زمانی، و با اعتقاد به سخن بيھقی،  

تحريف نگاری  در تقبيح » !ليست مآخذ خود حذف کنيد را از )دپاچان امان هللا واکمنی ته يوه نوی کتنه(داکترکاکر

از کتابخانه خود درسطل را داکتر زمانی کتاب مورد نقد  داکتر کاکر نوشتم و درافغان جرمن آن�ين به نشر سپردم و

  .ختمااندزباله 

 وتاريخ داکتر کاکر که برکتاب ميرمحمدصديق فرھنگ) سطحی(ًمن قب� نقدھای زيادی بر نوشته ھای تنک مايۀ 

غبار نوشته بود، خوانده ام و ازاينکه او را در زير لت و کوب پاسخ ھای استوارھواداران آن دو مورخ کشور، افتاده 

ولی حا| که می بينم او يک چنين عنصر ضد ملی و دشمن استق�ل کشور ومحصل آن . ميديدم، دلم به حالش  ميسوخت

د ميگويم که آن کوبيدن ھا حقش بود و کاش قبل ازاين من به نيات خاينانه از آب بدر آمد، با خو) غازی امان هللا خان(

  .او پی می بردم تا سخت به جوابش می پرداختم

اندرباب « ھا تحت عنوان تي سابي از ویکي در که ړکاک ی اقاري اخۀ نوشتیاز ورا« :ميگويدداکتر زمانی  یآقا

 او در ی توجھی و بی اعتنای که بدي به وضاحت دتوانيست، م ادهي رسنشربه  »یستاني و سی شاغلو زمانینوشته ھا

 ی است برادهي ورزی آگاھانه و ماھرانه سعزي نبار نياو ا . ستينی انتخاب منابع و ماخذ آثارش، نا آگاھانه و تصادف

 کي به ،ی نھضت امانیسي ضد انگلانيخواھان و حام  امان هللا خان و مشروطهی غازهيموجه نشان دادن اتھاماتش عل

 و فياو باز ھم با تحر. دي جوتوسل »خان امان هللا ی غاززوال « تحت عنوان» سقوط امان هللا«ه ي شبگري دۀنوشت

 ۀ دوری ھادادي نقش او در روو  تي موقع،ی ھندزي آن، عزسندهي نوی اصلتيھو است دهي کوشیگري بزرگ دیجعلکار

   ]٣[ ».دي اش را پنھان نمایاسي و موقف و مقاصد س،یامان

، مثل موھن عزيز ھندی، در ھمين بخش از نقدش، ثابت ساخته است که وتحقيق استادانه داکتر زمانی با دقت 

|ل کشميری يکی از جواسيس کارکشتۀ انگليسی بوده و بدستور انگليس در جملۀ مھاجرين ھندی به کابل آمده و بعد 

ه شاه امان هللا نزديک و آشنا ساخته است وسپس نيات از آن طريق خود را بدر حلقۀ انق�بيون ھندی شامل شده و 

زوال «کتاب  در پايان وظيفۀ خود  و.داده است به انگليسھا گزارش میونظريات شاه و فعاليت ھای انق�بيون ھندی را 

 ٨٥]اين عزيز ھندی ثانی[داکتر کاکرواينک . را نيز برای خوشنودی باداران انگليسی خود نوشته است» امان هللا خان

گی غازی امان هللا خان وبی مايه تخريب برای   ترجمه کرده وسال بعد از آن دورۀ ط�ئی تاريخ کشور،آن کتاب را

  .مخالفان آن رژيم کشيده است   رژيم امانی به  رخ حاميان ونھضت مشروطيت دوم و

 وقتی داکتر  ھم حال »؟!دمم: از روباه پرسيدند شاھدت کيست؟ گفت«:ميگويند که ضرب المثل معروفی داريم

 او بجای مگر. ار باشدتبو با اعاسنادی ارائه کند که ثقه ،  برکتاب خودتا برای ترديد نقدپرسيده زمانی از آقای کاکر 



 بخت با وی  اما اين بار نيز.می آورد، کتاب عزيزھندی را شاھد خان غزنویکتاب منسوب به منشی علی احمداثبات 

 صحت با لجاجت برپوھاند د، معھذا آموعزيز ھندی نيز جاسوس انگليس از آب بدر رفت  تيرش بخطا ياری نکرد و

  .موجود استپوھاند اين لجاجت نشان ميدھد که ريگی درکفش خود آقای   پای ميفشارد وادعای خود

اريخ  بدون حياء از ملت افغان ، از منافع انگليس دفاع ميکند، وسعی مينمايد تا درخشان ترين دورۀ تړکاکداکتر 

ريب کند و با د|يل و براھين ناپخته و جعلکاريھای ضد ملی، ميخواھد آن تخافغانستان را که ھمانا دورۀ امانی است، 

بی اھميت . دورۀ تنور وتجدد وتعليم وتعميم معارف واستق�ل طلبی را، يک دورۀ نا مطلوب و ضد مردمی ثابت کند

با شھامت اين ملت آنرا با خون ست؛ استق�لی که پدران ونياکان دن  دورۀ امانی، مسخره کردن استق�ل کشوراشمر

اگر ما اين دوره . بی اھميت ساختن دورۀ امانی ، در حقيقت ريدن به روی تاريخ اين ملت است.  بدست آورده اندخويش

� ما تاريخی از تاريخ کشور را برای ملت خود يک دورۀ بيداری ملی وتجدد خواھی و رنسانس قابل افتخار ندانيم، اصً

  . نداريم تا  فرزندان ما آنرا بياموزند

داکتر کاکر،در ھيچ جايی از نوشته ھايش از جنبش مشروطيت دوم برھبری محمودطرزی که مساعی آن جنبش 

منجر به تحصيل استق�ل کشور گرديد، ياد نميکند و حتی از کتابی که دراين زمينه از سوی ع�مه حبيبی نوشته شده 

گوئی که . بانيان استبداد وخطرات و خاطرات مشروطه خواھان در آن تشريح شده است نيز ذکری نميکندودر آن قر

حبيبی وغبار وپوھنيارسيد مسعود وپوھاند سيد سعدالدين ھاشميان و ديگران ھرچيزی که در مورد مشروطه خواھان 

  ؟!افغانستان نوشته اند، افسانه و يا دروغ باشد

غبار  ، به خاک پای لحاظ علميت درتاريخ کشور و مبارزه بر ضد استبداد  واستعمار ، ازړ کاکداکتردرحالی 

بايد  «:در مورد مساعی مشروطه خواھان دوم و شاه امان هللا چنين مينويسد، حبيبی ع�مه .سد رع�مه حبيبی نمیو

طيت دوم ، تا وقتى که اعضاى مھم در صف اول و ديگر صفوف پائين مشرو: به حيث يک مشاھد بى طرف بنويسم که 

اقتدار سياسى را بدست نگرفته بودند، مساعى آنھا مخلصانه و درخور قدر دانى بوده و قربانى ھاى ايشان مشکور 

ده مبداء به تبديل رژيم کھن و فرسوده و بنيان گذار افغانستان نوين بوده و در نتيجه مساعى ايشان منجراست ، زيرا 

 و ده سال دوره امانى روى .که در تاريخ افغانستان فراموش ناشدنى است  آغازشدو يا  بدست آمد]٥ [دحيات جدي

که مسئول سوء عاقبت عوامل مغرض خارجى و داخلى  ھمرفته ايام ميمون و نيک تاريخ اين مملکت شمرده مى شود

   .است 

 جوان مخلص ھم يک) عليه الرحمه(خان غازى هللا  اما شخص شاه مرحوم آزادى بخشاى اين مملکت ، امان ا

نيکدل و خيرخواه افغانستان بود که عشقى به وطن و مردم خود داشت و در بدست آوردن و بنيان گذارى ده مبداء 

مذکور توجه و سعى و ت�ش او دخيل بود و بنابرين تاريخ افغانستان او را به نيکى ياد خواھد کرد و نسل جديد بايد قدر 

  ]٦[».مى چربيد ه نيکى ياد دارند،زيرا اعمال نيکش برسھوھاعمل او را بدانند و ھمواره نامش را ب

ًاو در لغمان شامل مکتب شده و بعدا در ليسۀ احمدشاه بابا در قندھار وسپس . کاکر دراصل لغمانی استحسن 

 وپس از مدتی کار در پشتو.در دارالمعلمين کابل آموزش ديده و از فاکولتۀ ادبيات پوھنتون کابل ليسانس گرفته است

 و ]٧[ از انگلستان به افغانستان برگشت١٩٧٤ درتاريخ سال بنام داکتر رشتۀ ١٤ستان شده وبعد از تولنه، عازم انگل

  .مينمودمعاصر افغانستان را تدريس تاريخ ادبيات وعلوم بشری بحيث استاد تاريخ به شاگردانش پوھنخی در 

طيت که نتايج کار وت�ش شان ،استق�ل از جنبش مشرومن نميدانم که وی در تاريخ معاصر افغانستان،

به و شکست شان انگليس برافغانستان واز تجاوزات  افغانستان بود، چه تصويری به شاگردان خود داده باشد؟

دوستی وآزادی  وطن :از نوشته ھايش برمی آيد که مقو|تی چون زيرا باشد؟ده عبيری کرتچی وبرداشت  یشاگردان چ

بار شکست فضيحت از کدام زاويه و از چه ديدگاھی سه ارزشی ندارد،  پس او ش اھميت وخواھی واستق�ل ملی براي

   ميکرده است؟ تشريح وتدريس سوی مردم افغانستان به شاگردانشبار انگليسھا را از 



حيثيت انگليس را برحيثيت وغرور پرستيژ واز نوشته ھای داکتر کاکر درخارج از کشور معلوم ميگردد که او 

از وجود  دوشيزه م�لی، اين او  انگليس مشربی است کهخاطر ھمين وبه  .ی  مردم افغانستان ترجيح ميدھدوجانباز

ميخواھد اھميت انکار ميکند و با انکار از وجود م�لی،سمبول شھامت و وطن پرستی زن افغان،در جنگ ميوند، 

  . بسازدنود خود را خوشليس به صفر ضرب کند تا  دل مربيان انگپيروزی افغانھا را درجنگ ميوند،

ن افغان را، افغان نه، بلکه ايرانی ميشمارد، تا مردم افغانستان را از افتخار داکتر کاکر، ھمچنان سيد جمالدي

داشتن يک فرزند مبارز و آگاه و پرنبوغ که عمرش را  در راه بيداری ملل اس�می واتحاد مردم تحت ستم استعمار 

  تان جو|نگه تبليغات او بود، و از ترکيه تا مصر وھند وايران و شام و روسيه وانگلس. بريتانيای کبير، وقف کرده بود

وھمه جا مردم را برای طرد استعمار ونابودی س�طين مستبد دست نشاندۀ انگليس از سرزمين ھای شان به قيام 

  .دعوت ميکرد، محروم سازد

را وادار ساخت از ) محمودطرزی(تاثيرات انديشه ھای سيد جمال الدين افغانی بود که يکی از شاگردانش 

ی اين چراغ يدر روشنا بزند و» سراج ا|خبار افغانيه«ه کشور باز گردد و دست به انتشار جريدۀ ب) سوريه(شام

حلقه ھايی از افراد واشخاص با فھم  ووطن دوست را متشکل کند و به نيات  بيداری ضد انگليسی، دسته ھا و

) جھاد(، قيام )امير حبيب هللا خان (وآرزوھای سيد جامۀ عمل بپوشد و پس ازميان بردن يگانه مانع رسيدن به استق�ل

تن در  وادار نمايد تا به استرداد استق�ل افغانستان  انجام استعمار انگليس را برضد سلطۀ انگليس را براه اندازد و سر

  .دست از مداخله در امور سياست خارجی کشور بردارد دھد و

 سيد جمالدين افغانی را تخريب نمايد واينجا وبنابرين داکترکاکر با آگاھی از اصل ومنشاء موضوع، ميخواھد 

 درحالی که  .]٨[ از محبوبيتش در ميان افغانھا بکاھدًاحيانا آنجا در محافل خصوصی او را، ايرانی معرفی ميکند تا 

ده داکتر سيد خليل هللا ھاشميان از او|. سيد جمالدين فرزند سيد صفدر، باشندۀ اسعدآبا و|يت کنر افغانستان می باشد

وخانواده سيد ھاشم خان کنری که ھنوز حيات دارند و با سيد مذکور منسوب به يک خانواده اند، دراين رابطه مقا|ت 

  .نوشته اند و اط�عات  دقيقی ارائه کرده اند

ياد ) سيد علی ترمذی(در تاريخ مختصر افغانستان، از جد خانواده سيد جمالدين بنام پيربابا  پوھاند حبيبی نيز

  وبرخی از]٩[.کند که در زمان ھمايون پسر بابر به ھند آورده شد و بعد به سرزمين بين اتک وکابل جابجا گرديدمي

  .  کنر از اعتبار ونفوذ بسياری برخوردار بودنداو|ده اش درمنطقۀ پشد درو|يت

ين افغانی    در سيمناری که درعھد جمھوری داودخان بمنظور درک و شناخت افکار و نظريات سيد جمالد

درکابل تدوير يافته بود،ھمه  صاحب نظران داخلی وخارجی به افغانيت سيد شک نکرده و حتی يکی از اشتراک 

به قول داکتر اکرم عثمان ، سندی با خط وکتابت سيد جمالدين افغانی را به داکتر ايرج افشار ايرانی،(کنندگان سيمنار

.) کتابت وامضاء از خود سيد است که خود را افغانی معرفی کرده بوداعضای سيمنار نشان داد که ثابت ميساخت، آن 

مقبرۀ پرشکوه سيد جمالدين افغان که از سوی کشور مصر  در قلب پوھنتون کابل اعمار شده است ، شاھد زندۀ افغانی 

زه نميداد تا اجا ، دولت ايران ھرگز وايرانی می بودبدون ترديد اگر سيدجمالدين، افغان نمی بود. بودن سيد است

  !جسدش را از ترکيه به افغانستان انتقال دھند و در کابل بخاک سپارند

با ذکر  نکات فوق، داکتر کاکر ميخواھد با تخريب عناصرملی و مبارز تاريخ افغانستان ، در واقع تاريخ کشور 

علوم دار ملتی که تاريخ نداشته وم. وجود نداشته باشدبه فرزندان اين کشور د تا چيزی برای آموختن سازببی محتوا را 

باشد به اسانی يوغ بيگانه را برگردن می نھد و تن به غ�می ونوکری بيگانه ميدھد، اينست پيام اصلی نوشته ھای 

  .استودشمنان تاريخ ما داکتر کاکر که خواست انگليس 

 پوھاند«:ديدش تحت عنوان انتقادی ج، داکتر عبدالرحمن زمانی با نگارش مقالۀتانه شخصيت ملی آگاه  خوشبخ

 کرون، اين ړ کاک بزودی چھرۀ ضد ملی داکتر»افغانستان معاصر تاريخ جعلکار و نگار تحريف بزرگترين ،...کاکر حسن



سلسله مقا|ت داکتر زمانی را ميتوان در . آزاديخواه  ما معرفی نمود فادار انگليس را به  ھموطنان حقيقت پسند وو

  . در پورتال افغان جرمن آن�ين مطالعه کرد و از آنھا آموختړکاکاکتر پاسخ به ياوه گوئی ھای د

  

  !ميکشدداکتر کاکر انتقام انگليس را از تاريخ افغانستان 

 برای ادامه تحصي�ت به  ]ازسوی پشتوتولنه[...حسن کاکر« : مينويسد کهړکاکدر مورد داکتر رضوی غزنوی، 

  ]١٠ [»)١٩٧٤ - ١٩٦١(ه تا ماستری وداکتری دريافت داشتهلندن اعزام شده وچھارده سال در آنجا ماند

 سال حضور کاکر در انگلستان در عھد ظاھرشان حقيقت داشته باشد، ميتوان اين سوال را مطرح کرد ١٤اگر 

نصيب کسی ديگری ھم شده باشد؟ ) بورس تحصيل(آيا کس گفته ميتواند که در عھد ظاھرشاه  چنين چانس ط�ئی: که 

ولی نتيجه اش برای مردم افغانستان چی بود؟ .ه چنين بورسی نصيب ھيچ افغانی بغير از کاکر نشده استفکر ميکنم ک

ازمرحوم » افغانستان درمسيرتاريخ«زيرا از زمان برگشت به افغانستان او نتوانست يک کار علمی ھم سنگ . صفر

از ع�مه » نش مشروطيت در افغانستانج«از مرحوم فرھنگ، يا ھم طراز» افغانستان در پنج قرن اخير«غبار، يا 

حتی در مورد نام ھای افغان وافغانستان وپتان وپشتون نيز،کاردرخور توجه نکرده . حبيبی، به جامعه افغانی تقديم کند

ازاين » نام افغان وافغانستان درمتون کھن تاريخی «و رساله ايکه او شھکارعلمی خود ميشمارد، به اندازۀ مقالۀ .است

م،حتی برای يک ماه ھم جھت  بودبا ذکاوتر درحالی که من از او به مراتب با استعداد تر و. وا و ارزش نداردقلم محت

  . نداشتما چالبازی ياديده نشده ام،چونکه مثل او واسطه  تحصيل بخارج از کشور فرستا

 تحصيل درکشورھای ًناگفته نبايد گذشت که در دورۀ ظاھرشاه محص�ن افغانی معمو| بيشتر از دوسال چانس

با سخت کوشی سند بدست آورند وبه کشور باز گردند، درغير  اروپا وامريکا را نداشتند و مجبور بودند در مدت مذکور

ماستری سند مدت معينه موفق بدريافت   درلی جناب کاکرو. آن مدد معاش و ديگرامتيازات خود را  از دست ميدادند

 دوسالش به ھفت سال تمديد د،تمديد گرديمدت تحصيلش )  مربی داری مربا بخور(از آنجای که به فحوای مقوله .دشن

پلوم يدبا سال در انگلستان باقی ماند، تا با|خره  ١٤کاکر مدت خ�صه . د بازھم موفق بدريافت ماستری نشمگر ،گرديد

  .ماستری به افغانستان برگشت

نگلستان مشغول آموزش و تنھا دست آوردش  کاکر مدت ھفت سال در ایآقا «:  به روايت داکتر زمانی

،  اشی افتخاریگرفتن دکتورا.  به گرفتن دکتورا مؤفق شودنتوانست  مدت ھفت سالنياو در.  بودخي در تاریماستر

  ]١١[ ». کندحي خودش تشردي باکه ستيگري ھا داستان دیيکاي امرشيچند سال بعد به فرما

د، وزارت معارف چنين لطفی در حق کسانی ديگری ميکرستعداد ،  امن يقين دارم که اگر بجای اين انسان کم

انگليس و امريکا وجرمنی وفرانسه وھند وغيره : در کشورھای مثل دو سال تحصيل ، نفر را برای دو٧ميتوانست 

کانديد چنانکه  .در خدمت فرزندان وطن قرارگيرند برگردند وخود که ھريک با ديپلوم فوق ليسانس گرداند مستفيد 

  و با ص�حيت ترين نويسنده آوردبدست ) ماستری(اکادميسين صديق روھی با بورس دوساله از بيروت ديپلوم 

   .اکادمی علوم افغانستان بشمارميرفتدرعرصۀ تعليم وتربيت  ودانشمند

انگليس آکسفورداما داکترکاکر چگونه توانست، موافقت مقام وزارت معارف را از يک طرف وموافقت پوھنتون 

 سال ١٤ سال بدست آورد ؟؟؟ راز و رمز بدست آوردن ويزای ١٤ سال، بلکه برای ٣ يا٢ا از سوی ديگر، نه برای ر

اما منطق حکم . در زمان ظاھرشاھی ، جز سازمانھای مخفی انگليس، کسی ديگری نميداند اقامت در انگلستان را

  ! ميکند که بايد زيرکاسه نيم کاسه ای بوده باشد

درھر بار تجاوز خود برافغانستان تلفات زيادی داده  نگليس ھا از دست افغانھا دل پرخون دارند واز آنجای که ا

شھرت شکست ناپذيری انگليس در جھان سخت صدمه ديده بود، و  جنگ استق�ل افغانستان، اند و مھمتر از ھمه در

نستان ، يکی پی ديگر سر به طغيان برداشتند بعداز آن مستعمرات انگليس در آسيا وافريقا با الھام ازجنگ استق�ل افغا



جورج " بنام به ھمين دليل يکی از سياستمداران انگليس،.  رسيدندبه استق�لوخواھان استق�ل خود شدند و 

برخواھد گرفت تا ما آنرا  افروخت که مدتھا را در امان هللا خان آتشی را بر   «:  نوشت١٩١٩جون ۴در" روزکيپيل

  .]١٢[ ».خاموش کنيم

واقعيت  ھمين بود که امان هللا خان آتش آزادی خواھی واستق�ل طلبی  را درقلمرو امپراطوری بريتانيا 

   .بودشعله ور طوری انگليس ھمچنان ابود که  تا پارچه پارچه شدن امپربرافروخته 

يان برداشتن فزيکی آن انگليسھا برای انتقام کشی از امان هللا خان، وھواداران  او، نه تنھا برای ازمبنابرين 

، عليه شاه سوء قصد اجرا گرديد، ولی ١٩٢٠غازی مرد توطئه چينی نمودند، چنانکه بيش از ده  بارتا اخير سال

ابتدا توسط  روحانيون وابسته به خود ھيچيک ازاين سوء قصدھا مطابق ميل انگليس ھا برآورده نشد، تا اينکه 

مانع ريفورم ھای و براقتصاد کم بنيۀ ملی صدمه واردکند و ت شاه بکاھد واز محبوبيتا نداخت شورش منگل را براه ا

ميان تھمی ناروا واتھامات که شاه دست به سفر طو|نی به اروپا زد،سيل آن  وپس از .گرددرژيم امانی اجتماعی 

گليس درکابل،  ھمفريز سفير انتفتين ھای دولتی ورجال بعضی از ھمياری  با ،بوسيلۀ جواسيس و روحانيون وابسته

  . دگرديجاری ه ثريا در ميان مردم  شاه و ملکضدرب

در زمان سفرشاه به اروپا، جواسيس انگليس ومطبوعات آن کشور ھر روز وھرھفته يک موضوع تازه را 

بشمول عکس ھای برھنه ملکه درميان قبايل سرحدی پخش ميکردند وتوسط م�ھا  درپنج وقت نماز بگوش مردم 

نابرين ديری نگذشت که شورش ھای مردم درشينوار وکوھدامن عليه شاه امان هللا براه افتاد و منتج ب. رسانده ميشد

اما از آنجای که شاه از محبوبيت خاصی درميان مردم ھنوز برخوردار بود، نادرخان . به سقوط رژيم امانی گرديد

ادرشاه وھاشم خان صدراعظم درکتاب ت�ش ھای اجنتان ن. دستور ترورامان هللا خان را در خارج از کشور داد

  .بطور دقيق شرح يافته است» بازنگری دورۀ امانی و توطئه ھای انگليس عليه حکومت امانی«

ميتوان گفت که کينۀ انگليس با گذشت يکصد سال تا ھنوز نسبت به غازی امان هللا خان ازميان نرفته است و 

جستجو نھا پشتواز ميان يک عنصر ضعيف النفس را  افغانستان، استق�لبنابرين اکنون بخاطر بی ارزش جلوه دادن 

چه کسی بھتراز حسن کاکر . نسل ھای جوان تاريخ را تدريس کندکه در رشتۀ تاريخ تحصيل کرده باشد و به کردند 

ع ميتوانست در بدل بورس دکترای تاريخ، تن به چنين ذلت وخيانتی بدھد و برای اثبات اخ�ص خود به منافع ومطام

انگليس، منورترين و وطن پرست ترين زعيم کشور را تخريب کند؟ معلومدار اگر ھرکسی ديگر از ميان اقوام ديگر 

کشور می بود، خيلی زودتر از اين رسوا ميگرديد و نفرين و انزجار مردم نسبت به او ابراز ميشد، متاسفانه اکنون 

 به تخريب تاريخ مبارزات مردم ما و از جمله تاريخ کمرخ  آگاه ميشويم که يک عنصر پشتون آنھم در سطح داکترتاري

  واستق�ل افغانستان  سال ميشود که مرموزانه ٤٠ بسته است  و بيش از  استق�ل ومحصل آن شاه امان هللا غازی

  ! تاريخ کشور را ميسازند، تخريب ميکندکه  فصول زرين  را شاه امان هللا ،ونھضت مشروطيت 

 بر کتاب یمرور« : ونقد استوار واصولی اش داکتر زمانی جعلکار وتحريفگر تاريخ بوسيلۀ با|خره اين شياد

توجه ديگر ھموطنان آزادی دوست وحاميان استق�ل و رژيم مترقی امانی را  افشاء گرديد و ،  »کاکر  پوھاندی امانۀدور

م ارادتمندان نھضت مشروطيت دو ق�ل وتعدادی از عاشقان است. به نوشته ھای تخريب کارانۀ داکتر کاکر جلب کرد 

  نگاری   با شھامت اخ�قی وملی  از موضعگيری داکتر زمانی حمايت کردند و برطبل تحريفوامانيست ھای پاک طين

  . را رسوای عام وخاص نمودنداو  ور کوبيدند سختھرچه کاکر  وجعل کاری تاريخ  داکتر

شد که شھامت بخرج دادند ومشت اين داکتر جعلکار ومنحرف را خداوند داکتر زمانی را ھمواره موفق داشته با

  . باز کردند و چھرۀ کاذب او را به افغانھای وطن پرست وآزادی دوست برم� و سياه نمودند

  پايان بخش اول

  


