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   ړ استق�ل وشاه امان هللا داکترکاکچرا 

   ؟ را تخريب ميکندخواھانو مشروطه 

  )دومبخش (

  

  تا شخص سخن نگفته باشد          

  عـيب و ھنرش نھفته باشد

  

  رکاکر درعھد اقتدارخلق وپرچم چه تدريس ميکرد؟داکت

درمقاله او . تبصره بردومکتوب دارد که در اخيرکتاب پدرش به نشر رسيده استبنام امين فرھنگ مقاله يی 

فرھنگ يک چپی دموکراتيک مربوط به پرچم «:خود اين حکم کاکر را که

ی مقاله در زمان اقتدار تره ک  ، رد کرده ميگويد که کاکر ]١٢[»است

او ادرس يکی دو مقالۀ .مينوشته و درجرايد کابل به نشر ميرسانده است

دکتورکاکر درانيس مورخه ماه «:  چنين بدست ميدھد ومينويسدکاکر را

اميرعبدالرحمن « درعصرتره کی مقاله  تحت عنوان ١٣٥٧سرطان سال 

 را نشر و در آن ضمن مقايسه اين دو زمامدار افغانی ھر دو» وسردار داود

ظالم، بی کفايت و ضد منافع ملی قلمداد نموده ودر نتيجه گيری اخير 

نظر به اينکه از بين ملت بپا ) ١٣٥٧سال (زمامداران آن وقت کشور را

خاسته و مشک�ت کشور را  بيشتر درک نموده اند با کفايت گفته  آينده 

ه مراجعه شود به روزنام.[خوبی برای افغانستان پيش بينی فرموده اند

کاکر در عھد ببرک کارمل نيز مقاله ای تحت عنوان .  سرطان٦انيس،

 دردورۀ امارت اميرعبدالرحمن نگاھی به حکومت وجامعه افغانستان«

به ١٣٥٩ سنبلۀ س– سرطان - نوشت و در مجلۀ آريانا  شمارۀ دوم» خان

  حسن کاکرداکترپوھاند                                                 ]                                     ١٣[»نشر سپرد

 بايد افزود که داکتر کاکر به دو دليل با حاکميت خلقی  سمپتی داشت، يکی  فرھنگدرتائيد ک�م داکتر امين

تا ھنوز ھم . بخاطراينکه حاکميت از دست خاندان محمدزائی که به قبيلۀ بزرگ درانی منسوبند، بدست قبيلۀ غلزی افتاد

ند،چون تره کی وامين از رھبران غلزی ھاغصب کرده ادرانی ھا پادشاھی را از دست دھار غلزی ھا ميگويند که در قن

   مختلف تا ھنوز از سوی اکثريت قبيله غلزی متاسفانه اين  ذھنيت با عبارت.خلقی ھردو مربوط  به قوم علزی بودند

  .وغيره تکرار ميشوداعم از تحصيل کرده وداکتر تا کمونست و دموکرات وليبرال 

ويت حزب دموکراتيک خلق را ھمگی عض) اعم از پسر و دختر( دوم از اين جھت که فرزندان داکتر کاکر

 می شناختند که اگر خودش به حزب دموکراتيک بنابرين بزرگان حزب يعنی تره کی وامين ھردو او را خوب .داشتند

اينکه فرزندان کاکر قبل از . د که به عضويت حزب درآيند، چگونه فرزندان خود را اجازه ميدا داشتسمپاتی نمی

وم نيست، اما از آنجايی که ًکودتای ثور به حزب مذکور جذب شده بودند يا بعد از کودتای ثور، دقيقا برای من معل

  در وزارت اقوام وقبايل درعھد داکتر نجيب در مقام معين ياکترکاکر، يکی از اعضای ارشد حزب بود ورۀ داخسرب

رئيس اداری کار ميکرد و به جناح پرچم منسوب بود، نقش او را نبايد در جلب و جذب فرزندان داکترکاکر از نظر بدور 

  .يب نجات دادود که در آخر کاکر را از زندان نجوھمو ب. داشت



 تا ١٣٥٧چيز ديگری که سمپتی وھمنوائی  داکترکاکر را با حاکميت خلق و پرچم نشان ميدھد اينست که وی از

در افغانستان باقی ماند،آيا کاکر گفته ميتواند که در دورۀ کارمل، وحضور پر رنگ مشاورين شوروی در ١٣٦٦

پوھنتون کابل، که تمام نصاب تعليمی وتحصيلی وزارت معارف وتحصي�ت عالی دچار دگرگونی گرديد ومطابق 

 تاريخ، چی چيزی غير از ماترياليزم تاريخی  لنينيزم عيارگرديد، داکتر کاکر، به محص�ن-ايديالوژی مارکسيزم 

وسوسياليزم علمی تدريس ميکرد؟ آيا کدام روزی بر اين نصاب تعليمی و تحصيلی در داخل يا خارج  پوھنتون 

آيا سطری يا صفحه ای  برضد تدريس ! اعتراض کرده و به رسم احتجاج صنف را ترک گفته است؟ھرگز نه

 فرزندان افغانستان نوشته است؟ اگر نوشته باشد، درکدام روزنامه وکدام جريده با  لنينيزم به شاگردان و٠مارکسيزم

درغير اين صورت نبايد خود را به عنوان يک ! چه متن ومضمونی نوشته و به چاپ رسانده است، نشان بدھد

 آدم ترسو شخصيت سياسی مطرح کند وبگويد که برضد رژيم تره کی وکارمل ونجيب مبارزه ميکرده است؟ وی چنان

 -رھبران رژيم خلقوبزدل است که حتی بعد از خروج خود از کشور،و رسيدن به امريکا ھم، او جرئت نکرد تا برضد 

غيره تنظيم ھای بنيادگرا ويا برضد   برھان الدين ربانی و مسعود وگرتحت رھبریچپاول ،يا دولت تنظيم ھایپرچم

پس  .يسدوبنن حکومت کرزی يک صفحه در رسانه ھای برون مرزی دورا درمانھای خانمانسوز ناتو وامريکا  ردبمبا

   می ماند؟]١٤[ ضد تجاوز وضد اشغال مبارز ملی و کجای اين آدم به يک عنصر

  :تعبيرداکتر کاکراز استرداد استق�ل

 واعوان وانصارش  کافی ميدانم که من جواب مستند ومستدل داکتر زمانی را برای ھفت پشت داکتر کاکربا آن

 نوشتن اين سطور تم، مگرچيزی که  مرا وادار به نداش را در مورد خود  به ~طاي�ت داکتر کاکرقصد جواب و

کاکر بی شرمانه  تحت  الحمايگی انگليس را بر . ازاستق�ل استداکتر کاکر تعبيرنادرست وغلط  وخنده آور نمود،

  . داسترداد استق�ل ترجيح ميدھد و ازاين موضع خود دفاع ھم ميکن

اسق�ل افغانستان دورۀ «:ميگويدکاکر در نقد خود برکتاب افغانستان در پنج قرن اخير،  آنجا که فرھنگ داکتر

با مخالفت آشکار نوشته است که از لحاظ محتوای خود ) بی منطقی(پرت ،جملۀ ».جديدی را درتاريخ کشور آغاز نمود

استرداد استق�ل يک «:جمله کاکر چنين است.  استن هللا يعنی شاه اما با محصل استق�لضديتاستق�ل واسترداد 

موضوع رفع محدوديت بود که با~ی روابط خارجی افغانستان وارد شده است غير از آن افغانستان درساير ساحات 

   ]١٥[ ». پذيرفته بود١٨٨٠بکلی آزاد بود و درواقع اميرعبدالرحمن خان  اين محدوديت را در سال 

 از ١٨٠٩، افغانستان استق�ل سياسی خود را با اولين قراراداد انگليسھا با شاه شجاع در نه خير اقای داکتر

من اسناد  وشواھد از دست دادن استق�ل خارجی  شاھان واميران . دست داده بود،نه درزمان اميرعبدالرحمن خان

واب داکتر ستانيزی که در مورد افغانستان را از زمان شاه شجاع تا مرگ امير حبيب هللا، در مقاله ای مفصلی بج

برای بی ! آقای ستانيزی« ابراز کرده بود، زير عنوان ٢٠١٤استرداد استق�ل کشورسخنانی شبيه شما درسال 

  پورتال افغان جرمن آن�ين نشر درنوشتم و» اعتبارساختن استق�ل کشور، چقدر پول ازانگليس وپاکستان گرفته ايد؟

اکنون با خواندن اين نوشتۀ شما در ذھنم تداعی شد که داکتر . عناصر ملی قرارگرفتکردم که مورد استقبال وسيع 

کاش در آنزمان شما به دفاع از داکتر ستانيزی برمی خاستيد . ستانيزی ھم ملھم از انديشه ھای مخرب شما بوده است

از دست دادن استق�ل خارجی شما برای درک . تا نام شما را نيز در عنوان مقاله ام پھلوی نام وی ع�وه ميکردم

درآنجا متن تمام قراردادھای . سری بزنيد ) ٩٩٥صفحه( »افغانستان در پنج قرن اخير«افغانستان يک بار به کتاب

  . رسمی افغانستان با انگليس و روس  آمده است

ش ازاين من پي «:مولف افغانستان درپنج قرن اخير، فرھنگ در رابطه به اين جملۀ داکترکاکراين طورمينويسد

ًاز غرب زدگی کاکر صحبت کردم ، جملۀ با~ که ھدف آن واضحا دفاع از سياست دولت انگليس درافغانستان و روش 

�ل است، نشان ميدھد که وی ع�وه بر  دادن استقزمامداری ماضی در قبول حيثيت تحت الحمايگی وکوچک نشان

ال پاسخ من به سوال او دراين مورد آن است که استق�ل بھرح. غرب زدگی، به انگليس گرائی ھم گرفتار می باشد

بذات خود پيش آمد ودگر گونی عمده ای بود که دورۀ بعدی را از دورۀ پيشين جدا کرد، زيرا که با اع�ن استق�ل 

افکار و نظريات جديد درکشور گسترش يافت واقتصاد آن از مرحلۀ تبادلۀ محدود . دروازه مملکت بروی جھان بازشد



اين نظرکاکر که . نسی به مرحلۀ داد وستد پولی وارد گرديد و روابط  تجارتی و فرھنگی با نقاط مختلف  برقرار گرديدج

. تحت الحمايگی در برابر دولت برتانيه را مرادف به آزادی می شمارد از جانب مردم افغانستان تائيد نمی شود

 طوری نزد افغانھا کيف وعصارۀ زندگیه ھرفکری که باشد،  کاکر بآخر ھدف زندگی چيست؟واينجاست که بايد پرسيد،

نه زندگی درسايۀ حمايت بريتانيای ، ]*[که از مبارزات شان در طول تاريخ معلوم ميشود، مستقل زيستن است

   ]١٦[».کبير

با توجه به جواب مرحوم فرھنگ، استنباط ميشود که اين استاد تاريخ تا مغز استخوان به انگليس وسياست 

 متاسفانه فرق بين تحت الحمايکی واستق�ل اين مورخ استعمارچشيده!  دل باخته است)تحت الحمايگی(تعماری آن اس

 سال تحصيل خود در ١٤اگرکاکر درعوض ! ميزند) استعمار(را نميداند و يا ميداند وخود را به کوچه حسن چپ 

ی دوست افغانستان انتظارداشته باشد که آنھا ھم مثل انگلستان، به يک انگليس استحاله شده باشد، نبايد از مردم آزاد

  .اوتحت الحمايگی را بر آزادی  و استق�ل  سياسی خود ترجيح بدھند

ماحصل ، دست آورد بزرگ جنبش مشروطيت دوم و١٩١٩ داکتر کاکر بايد بداند که استرداد استق�ل کشور در  

بود براستق�ل خارجی کشور الۀ استعمارانگليس  س١١٠سلطۀ  برضد ی شاه امان هللا، تحت رھبر مردم افغانستانجھاد

قرارداد صلح راولپندی ، افغانستان وارد مرحله تازه ای از زندگی سياسی  واجتماعی واقتصادی و که با امضای 

مرحله ای که با جنبش قانون سازی وتاسيس مراکز تعليمی وتحصيلی برای عموی مردم . فرھنگی خود شد

 ايجاد مناسبات سياسی مستقل با کشورھای خارجی و تاسيس سفارت ھای افغانی درکشورھای متحابه .کشورھمراه بود

وپذيرفتن سفيران کشورھای متحابه در کابل، مبارزه با فساد اداری وقطع امتيازات مستمری به خاندان محمدزائی، 

  .وسران قبايل و روحانيون متنفذ وتعميم ارزش ھای ديگر اجتماعی درکشور

وعصری تاريخ کشور بود که  افغانستان برای اولين بار صاحب يک قانون اساسی مدرن  اين مرحله ازرد

 اصول برابرى و آزادى شخصى و لغو اسارت و بردگى ، آزادى مطبوعات و :در فصل حقوق عمومىقانونی که  .گرديد

يگار و شکنجه و مجازات شغل و پيشه و حق ملکيت شخصى و مصئونيت مسکن و منع مصادره دارائى و لغو ب

اين ١١  بنابر حکم ماده.)٢٤، ٢٢، ١٠ و ٩: مواد( غيرقانونى و غيره نکات برجسته و اساسى بازتاب يافته بود 

  .تن غ�م و کنيز ھزاره در شھرکابل از منازل اربابان خود برآمدند٧٠٠، درحدود قانون 

ى مردم افغانستان ھمان حقوقى پيش بينى گرديده  قانون اساسى براايندر« :بگفتۀ محقق دانمارکی استا اولسن

ازطريق حفظ حقوق برابر براى ھمه رعاياى » افغان« ھويت ملى بحيث .بود که در قوانين ليبرال غربى وجود داشت

 اين قانون اساسى در جامعه افغانستان انق�بى بود، نه تنھا بخاطر اينکه حقوق مدنى شھروندان را .کشور تأمين ميشد

ف ، عمليه دستگاه دولت را تنظيم و اصل مسئوليت کابينه را معين ميکرد، بلکه ھمچنان به اين دليل که اقتدار اعترا

مقاطعه راديکال از حاکميت شخصى و استبدادى مروج در ) ٧ماده (پادشاه را محدود و تابع قانون مى ساخت 

  ]١٧[» .افغانستان بود

 ليت ھای دينی ومذھبی اجازه يافتند تا مناسک مذھبی خود را بطوردرپرتو مفاد ھمين قانون اساسی بود که اق 

و از لوث کذب و  آن بود که در عمل تطبيق ميشد،قانونى  روح اين مواد «:که نوشته است غبار  .مناسبی بجا آورند

ر مجالس مشوره  د.ً چنانکه مراسم مذھبى و تکيه گاه ھاى پيروان مذھب اماميه عم� آزاد شد.ريا وفريبکارى مبرا بود

و~يات قندھار و غزنى و ج�ل آباد و انجمن معارف کابل ، يک يک نفر نمايندگان انتخابى ھندوھاى افغانستان شامل و 

ش ١٢٩٩طبق فرمان حمل (معجر ھندوھا با باقيات پول جزيه  و قيد رنگ زرد از دستار و در امور اداره سھيم گرديدند

و ) ليسه ھاى حبيبه و حربيه (و او~د ھندو در مدارس ملکى و نظامى . يدمرفوع گرد) خان هللا شاه امان ١٩٢٠=

افسرى اردو قبول شد و ديگر تبعيض و تفريق از نظر نژاد و زبان و مذھب و قبيله وجود نداشت ، معاش مستمرى و 

   ]١٨[».نسبى عشيره محمد زائى و خوانين و امتيازات روحانيون لغو گرديد و ملت در حقوق با ھم مساوى شد

رمسال ھميرفت و در د شان  تکيه خانه ھاى اھل تشيع افغانستان احترام عميق ميگذاشت وبهخان بههللا امان 

   .ھندوھا در مراسم مذھبى شان شرکت مى نمود



از آنجايى که تأسيس و انکشاف تعليم و تربيت يکى از وظايف اصلى دولت بشمار ميرفت و اين امر در تحقق 

 ٦٨و~يات پرداخت و بر طبق ماده   مؤثر داشت ، لذا دولت امانى به تأسيس مکاتب در مرکز وتحو~ت اجتماعى نقش

امانى  امان و  ھایقانون اساسى تحصيل دوره ابتدائيه را اجبارى ساخت و در پايتخت ع�وه بر ليسه حبيبيه، ليسه

ر آن مکاتب رشديه غازى، رشديه  افزون ب. استادان جرمنى و فرانسوى تدريس ميکردندھاتاسيس گرديد که در آن

استق�ل، تلگراف، رسامى، نجارى، معمارى، زراعت، دارالعلوم عربى، رشديه مستورات ، رشديه ج�ل آباد، رشديه 

قندھار، رشديه ھرات، دارالمعلمين ھرات، رشديه مزارشريف ، رشديه قطغن، مکتب پوليس، موزيک، قالين بافى، 

 باب مکاتب ابتدائيه در تمام و~يات کشورتاسيس ٣٢٢ مستورات ، خ�صه بيشتر از ه،يبتدبير منزل زنانه، مکتب ط

فرانسه، جرمنى، ايتاليا، اتحادشوروى، و : صد نفر از شاگردان افغانى به کشور ھاى چون بعد سه سال چند و .گرديد

   ]١٩[. ترکيه غرض فراگيرى رشته ھاى مختلف علوم و تخنيک اعزام شدند

 .منظورکردبه خارج  را برای تحصيل  متعلم نفر ٣٠٠اعزام ) م١٩٢١(= ش١٣٠٠اوايل سال در هللا شاه امان 

از جمله صد نفر به اروپا و دوصد نفر به ھندکه از آنجمله نيز صد نفر براى تحصي�ت عالى اروپا در ھند آماده 

در ھمان سال . نى بخارج ميرفتندو براى مراقبت متعلمين مفتشينى نيز تعيين شده بودند که با شاگردان افغا. ميشدند

 تن ديگر تحت ٤٨ و پسر شاه تحت نظر سردار محمد عزيز به فرانسههللا  نفر شاگرد برع�وه ھدايت ٣٥ دبتعدا

  . تعداد ديگرى از شاگردان بخارج فرستاده شدند١٣٠١ و باز درسال .م خان به آلمان فرستاده شدندقاسراھنماى سيد

انکه در يکى از بيانيه ھاى چن.  و تعميم سواد در مملکت داشتليم و تربيهعشق بيکرانى به تعهللا شاه امان 

من ھرقدر در باب ترقى و بھبودى شما ملت تفکر نموده ام بدون علم ديگر راھى نيافته ام و پايه اول علم « : خودگفت 

 ساخته ميخواھم با کمال که بخير شما بوده و شما را براه مستقيم مايل  چون چنين است نيک بدانيد...، مکتب است 

 در .».کى دراين مغاک جھل بوده از عالم بى خبر واز علم محروم باشيد سويه از عالم باخبر شويد و ترقى کنيد، تا

امروز که ما وشما علماء وفض�ء را بنظر ... «بيانيه ديگرى شاه با الفاظ ساده و عام فھم خطاب بمردم اظھار نمود 

آيا نمى بينيد و خجالت نمى . ًماما از برکت علم است، بايد بيش از پيش در تحصيل آن کوشيدعزت و احترام مى نگريم ت

حکومت شما ومن  .ميکنند کشيد از آنھايى که نسبت بما و شما صاحب کمال و عزت و اج�ل ھستند و برما فخر ھا

 داديم پس چرا کاھلى مى نمائيد ملت تشکيل عاجز کوشش ھا کرديم و مکتب ھا را از براى تحصيل علم جھت او~د شما

خويش چرا او~دھاى خود از براى خدا در مقابل اين ھمه زحمات ودلسوزى حکومت ... و در اخذ تعليم تنبلى ميورزيد؟ 

.  علم و جاھل و بيکمال ميمانندتب داخل نمى کنيد؟ چرا بر حيات و آينده او~دھاى خود دلسوزى نمى کنيد که بىکمرا ب

   ]٢٠[».کتب نرفتيد خود را بدست خود خراب مى نمائيداگر شما بمهللا و

ًوقتا فوقتا از امور تدريسى و امتحانات شاگردان خبر ميگرفتهللا شاه امان  حکومت امانى در کار گسترش . ً

تاسيس   اسد مکتب راستى درج�ل آباد١٦بتاريخ . تعليم و تربيه، ھيچ گوشه دور يا نزديک کشور را فراموش نکرد

ھمچنان که مکتب دانش در چھلستون گشوده شد، . ش مکتب ذکاوت در باميان بازگرديد١٣٠٠حوت سال  ٢٦شد و در 

.  ش در نيمروز و در ميمنه نيز مشعل معارف روشن گرديد١٣٠٠در سال . مکتب معرفت در تاشقرغان تاسيس گرديد

 بدين وسيله مردم از رفتن دولت امانى براى تشويق اطفال به مکتب براى ھرطفل مدرسه رو معاش معين کرد تا

اما چون ديده شد که با وجود اين مردم بخوشى فرزندان خود را به .فرزندان شان در مدارس ممانعت بعمل نياورند

  ]٢١[.مکتب نمى فرستند، بنابرين تعليمات ابتدائى را براى اطفال در قانون اساسى اجبارى نمود

 در مدت د و در معرض آزمايش قرار داد که شخص بى سواخان طرز جديد سواد آموزى را ايجادهللا امان شاه 

شاه غازى  .درس ميخواند، باسواد ميشد و خواندن ياد ميگرفت) ساعت٢٠جمله ( روز اگر در ھرروز دوساعت ١٠

 ايجاد کرد و خودش در ھمان سال ھر شب به مسجد شاه دوشمشيره ميرفت وشاگردان را ١٩٢٧اين شيوه را در سال 

اصول « امتحان گرفت و معلوم شد که بعد از بيست ساعت درس از روى ن و در پايان از شاگرداسواد مى آموخت

سپس از اين اصول براى سواد آموزى عساکر کار گرفتند و نتايج . شخص مى تواند کلمات را بخواند» صوتى امانى

   ]٢٢[ .سودمندى حاصل شد



نما و راديو، توجه بموسيقى و رشد استعداد ھاى ھنرى در پھلوى تأسيس مکاتب، ايجاد کتابخانه ھا، تياتر و سي

 جريده و مجله از قبيل ٢٣افراد و توسعه نشرات و آزادى مطبوعات نيز از توجه دولت امانى بدور نماند و در حدود 

سه مادر ملکه  رئيبه سرپرستى و مديريت اسما(مجله اردو، مجله معارف، جريده امان افغان، جريده ارشادالنسوان :

جريده اتحاد مشرقى، جريده طلوع افغان قندھار، جريده بيدار مزار شريف، جريده اتفاق اس�م ھرات، جريده ) ثريا

انتقادى ستاره افغان به مديريت غبار، و جريده ملى انيس و جريده نسيم سحرو غيره در مرکز و و~يات شروع به 

با امانتدارى و دقت « ارضى و صيانت از استق�ل ميزدند و فعاليت نمودند که ھمه دم از استق�ل و آزادى و تماميت 

 .نھادنند ساختند و آراء وعقايد مردم را در پھلوى آن مي تمام کوشش ھاى حکومت را بسود اص�حات منعکس مي

]٢٣[  

ًوقتا فوقتا از امور تدريسى و امتحانات شاگردان خبر ميگرفتهللا شاه امان  حکومت امانى در کار گسترش . ً

تاسيس   اسد مکتب راستى درج�ل آباد١٦بتاريخ . م و تربيه، ھيچ گوشه دور يا نزديک کشور را فراموش نکردتعلي

ھمچنان که مکتب دانش در چھلستون گشوده شد، . ش مکتب ذکاوت در باميان بازگرديد١٣٠٠ حوت سال ٢٦شد و در 

. در ميمنه نيز مشعل معارف روشن گرديد ش در نيمروز و ١٣٠٠در سال . مکتب معرفت در تاشقرغان تاسيس گرديد

دولت امانى براى تشويق اطفال به مکتب براى ھرطفل مدرسه رو معاش معين کرد تا بدين وسيله مردم از رفتن 

اما چون ديده شد که با وجود اين مردم بخوشى فرزندان خود را به .فرزندان شان در مدارس ممانعت بعمل نياورند

  ]٢٤[. ين تعليمات ابتدائى را براى اطفال در قانون اساسى اجبارى نمودمکتب نمى فرستند، بنابر

 در مدت دخان طرز جديد سواد آموزى را ايجاد و در معرض آزمايش قرار داد که شخص بى سواهللا امان شاه 

شاه غازى  .درس ميخواند، باسواد ميشد و خواندن ياد ميگرفت) ساعت٢٠جمله ( روز اگر در ھرروز دوساعت ١٠

 ايجاد کرد و خودش در ھمان سال ھر شب به مسجد شاه دوشمشيره ميرفت وشاگردان را ١٩٢٧ن شيوه را در سال اي

اصول « امتحان گرفت و معلوم شد که بعد از بيست ساعت درس از روى نسواد مى آموخت و در پايان از شاگردا

واد آموزى عساکر کار گرفتند و نتايج سپس از اين اصول براى س. شخص مى تواند کلمات را بخواند» صوتى امانى

   ]٢٥ [.سودمندى حاصل شد

در پھلوى تأسيس مکاتب، ايجاد کتابخانه ھا، تياتر و سينما و راديو، توجه بموسيقى و رشد استعداد ھاى ھنرى 

 قبيل  جريده و مجله از٢٣افراد و توسعه نشرات و آزادى مطبوعات نيز از توجه دولت امانى بدور نماند و در حدود 

سه مادر ملکه  رئيبه سرپرستى و مديريت اسما(مجله اردو، مجله معارف، جريده امان افغان، جريده ارشادالنسوان :

جريده اتحاد مشرقى، جريده طلوع افغان قندھار، جريده بيدار مزار شريف، جريده اتفاق اس�م ھرات، جريده ) ثريا

ملى انيس و جريده نسيم سحرو غيره در مرکز و و~يات شروع به انتقادى ستاره افغان به مديريت غبار، و جريده 

با امانتدارى و دقت « فعاليت نمودند که ھمه دم از استق�ل و آزادى و تماميت ارضى و صيانت از استق�ل ميزدند و 

   ]٢٦[.دننھاد تمام کوشش ھاى حکومت را بسود اص�حات منعکس ميساختند و آراء وعقايد مردم را در پھلوى آن مي

شاه امان هللا خان از آغازسلطنت خود با روشنفکران افغانی از در صميميت وھمدردی داخل «:که غبار مينويسد

شد، او تمام محبوسين سياسی ومشروطه طلب را ار زندانھای پدر آزاد ساخت و با ساير روشنفکران در امور دولت 

هللا مخفى درزمان اميرحبيب [شد که حلقه ھاى سياسى  فضاى باز سياسى در مملکت سبب پس اين ....شرکت بخشيد

 بشکل علنى در آيند و آزادانه بفعاليت ھاى سياسى خود ادامه بدھند، گرچه ھنوز تشکيل احزاب قانونى نبود، ولى ]خان

يکى حلقه يى که خودش را : که مشھور ترين آنھا دوحلقه در کابل بود ھاى غير رسمى گرفتند اين حلقه ھا شکل حزب

: اعضاى عمده اين  حلقه عبارت بودند از. نام داده بود، و مرام تندتر و جنبه دست چپى داشت » وانان افغانج«

 آرتى، سعد  خانعبدالرحمن خان لودين، تاج محمدخان پغمانى، فيض محمدخان باروت سازکابلى، غ�م محى الدين

رمحمد خان و عبداللطيف خان، ميرزا محمد اسمعيل الدين خان و ميرزا عبدالرحمن خان و محمد انور بسمل و ميرزا نو

  .نيزجزواعضای ھمين حلقۀ سياسی بودم) غبار(نگارنده. خان ، محمد سعيد خان ،ميرزا جي�نى خان و غيره

: حلقه سياسى دوم که معتدلتر از حلقه اولى بودند و از طرف مير سيد قاسم خان رھبرى ميشد، اينھا بودند

، فيض محمد خان   غ�م احمد رحمانى. غ�م رضا خان.، سيدغ�م حيدر خان پاچاى کنرى نعبدالھادى، فقيراحمدخا



و ميرسيد قاسم خان رھبر حلقه که يک بار به اعدام محکوم و تاپاى دار برده شد، اما حکم اعدام به حبس ،ناصرى 

 مجازات نجات يافت و به سفارت سردار عبدالحسين خان عزيزاز .دوامدار تبديل و سالھاى ديگرى در زندان باقى ماند

  .و يک عده ديگر.ووزارت رسيد

با وجود فعاليت ھاى « :غبارپس از معرفی دو گروه فعال سياسی که بصورت علنی فعاليت داشتند ، ميگويد که 

سياسى روشنفکران افغانى که روح دست چپى از آن آشکارا بود، در زمان دولت امانيه يک نفر از روشنفکران به 

          ]٢٧[ ».م و يا حبس سياسى محکوم نگرديداعدا

با حصول استق�ل سياسی افغانستان، حيثيت   او نه تنھا. مرد انق�بی و از خودگذری بودبراستیشاه امان هللا 

جھانيان خورد وخمير نمود، بلکه با قطع نمودن معاش مستمری سرداران محمدزائی  واعتبار انگليس ھا را درانظار

عنعنات ناپسند قرون فساد و مبارزه با. نيز بجان خريد ، دشمنی آنھا راسای قبايل و روحانيون بزرگؤ رنين و،خوا

 ، تبديل روزرخصتی جمعه به  ولنگوتهھن وتنباناپوشيدن لباس اروپائی بجای پيرترغيب مردم به سطايی جامعه ، و

، دستور انتخاب ]بود،مثلی که درترکيه وپاکستان يکشنبه بجای روز جمعه رخصتی استيکشنبه البته ھدفش [شنبهپنج

 لغو مريدی وپيری  تحريم انتصاب مامورانی که ھمسرخارجی داشتند به وزارت خارجه،، دولتی يک ھمسر به ماموران

نکاح  لغو در برابر مردان ودر اردو، گرفتن امتحان م�ئی از م�نماھا، کشف حجاب زنان و دادن حق بسيار برای شان 

ازجمله اقداماتی بود که ھريک ميتوانست آتش دشمنی را با دولت او دامن بزند و او را ... و... با مردان مسن و صغير

  .از سرير قدرت پائين بکشد

: شاه امان هللا درجبھه خارج نيز به اقداماتی متوسل شد که برای ثبات کشورش ميتوانست بسيار خطرناک باشد

�تحريک قبايل آنسوی سرحد برای آزادی و دعوت سران شان به کابل، برسميت شناختن حکومت مؤقت انق�بيون : ًمث

 .ھندی و پذيرفتن مھاجران ھندی درافغانستان، ھريک روغنی بود که آتش دشمنی انگليس با او را شعله ور ميساخت

 ازشاه .  برزمدی آزادی کشورش از تسلط بلشويکھابراکمک کرد تا  عسکر بخارا اسلحه وه اميربشاه امان هللا 

  . حمايت کردانورپاشا و ابراھيم لقی، رھبران جنبش آزادی بخارا

ًدشمنی با چنين زعيم آزادی دوست وعاشق تعليم وتحصيل فرزندان وطن برای تحول وترقی کام� بی انصافی 

زه ميدھد تا برضد يک چنين شاه ميھن پرست، است ومن بحال داکترکاکر تأسف ميکنم که چطور وجدانش به او اجا

ًواقعا تا اين حد  من دم افغانستان، آرزوی ديگری نداشت،قلم براند؟شاھی که جز سرفرازی وسربلندی وترقی وتعالی مر

سالھا قبل ملنگ جان شاعر  .داکتر کاکر را انسان انگليس مشرب وضد استق�ل و دشمن شاه امان هللا تصور نميکردم

  :سواد اما آزادی دوست  واستق�ل طلب افغان در بارۀ استق�ل چنين سروده بودامی وبي

           نه وی ژوندی نه دی دچا چی استق�ل مړ دی

  څه په ھغه سر چی يی مغزو کی آزاد خيال نه وی

  )درآن فکرازادی نباشدرا که سری   چکنيم -  ی که استق�ل ندارد،،زندگی نداردکس (

اما چرا داکتر کاکر . تحصيل استق�ل سياسى کشور است افغانستان،برای مردم هللا امان شاه خدمت ترين کم

مھم  سياسی حکومت امانی   ونتيجۀ ت�ش   چنين خدمتی را ارج نميگذارد واسترداد استق�ل را يک دست آورد

ل اين کار او برخ�ف پائين می آورد ؟ دلي رفع يک محدوديت سياسیمشروطه خواھان دوم  نميداند وآنرا   تا سطح 

ه  سال سر در آخورانگليس داشت١٤اينکه گفته شود، چون او  نظرعمومی مردم آزادی دوست افغانستان، چيست؟ جز

نعمت خود انگليس را  گونه سخنان و موضع گيريھای خاينانه وضد مفاخر ملی، دل  وليميخواھد با ايناکنون  است

  .خوشحال کند، نه دل مردم افغان را

    کی بود وچه ميخواست؟هللا مان شاه ا

مردى روشنفکر، صاحب نظر و متواضع و انسانى فرزند دوم امير حبيب هللا خان، خان غازى، هللا شاه امان 

و پيش آمد او با مردم و  رفتار. صميمى و مردم دوست و به استق�ل و اعت�ى کشور سخت دلبسته و عاشق بود

 . به پادشاھى، زبانزد مردم و او را محبوب القلوب ھمه ساخته بودروشنفکران و تحول طلبان حتى قبل از رسيدن



ى عالى اوست که عناصر آگاه و چيز فھم کشورو بخصوص اشراف زادگان نخبه و~يات کشور که ياھمين کرکتر و سجا

اھم حضور داشتند و از روش امير منزجر و خواھان تحو~ت سياسى و فرپدرش در دربار » غ�م بچه گان«به عنوان 

رفيقانه داشت ، حلقه زدند و او را ه با آنھا ع�يق دوستانه و  کهللا بودند ، بدور شاھزاده امان آمدن فضاى باز سياسى

   . ياد شدند، برداشتند» مشروطه خواھان دوم «يا » جوانان افغان «به رھبرى جمعيتى که بعدھا بنام 

و مانند پدرش از قيام نميکرد برضد انگليس، داد استق�ل بعد از اع�ن پادشاھی خود برای استربدون شک ھرگاه او 

)  که سال فوت اوست١٩٦٠يعنى تا (دستورات انگليس در امور مملکت دارى پيروى ميکرد، شايد تا زنده ميبود 

پادشاه افغانستان باقى ميماند و تا وقتى که انگليس نمى خواست ، 

اما او که عاشق  .کرد  قد علم نمي او ھيچکس ديگرى براى جانشينى

وطنش بود، اين پادشاھى و تاج و تخت را در وسربلندی ميھن و آزادى 

قدم آزادى و استق�ل کشورش گذاشت و در اولين ھفته تاجپوشى خود و 

در اولين نطقش خطاب به مامورين وشھريان شرافتمند کابل ، درمسجد 

نت خود را بزرگ عيدگاه ، دم از استق�ل عام و تام افغانستان زد و سلط

  : مشروط به کسب استق�ل کامل کشور اع�ن نمود و گفت

اول برھمه رعاياى صديق ملت نجيبه خود اين را اع�ن و « 

بشارت ميدھم که من تاج سلطنت افغانيه را بنام استق�ل 

   ]٢٨[».وحاکميت داخلى و خارجى افغانستان بسر نھاده ام

را در تحقق اين سپس از مردم آزاده افغان، طلب کرد تا او 

خان خطاب به  هللاعليحضرت امان .آرمان بزرگ ملى يارى رسانند

عساکر ومامورين و شھريان کابل در حالى که دريشى سفر برى بتن 

  ١٩١٩شاه امان هللا ھنگام اع�م استق�ل وحاکميت ملی در                                                               :داشت ،گفت 

من اين لباس سربازى را از تن بيرون نمى کنم تا که لباس استق�ل را براى !  ملت عزيز من «
من اين شمشير را در غ�ف نمى کنم تا که غاصبان حقوق ملتم را به » « ! مادر وطن تھيه نسازم 

ى بياوريد آخرين ھستى خود را برا! اى ملت عزيز و اى سربازان فداکار من »« !جاى خود ننشانم 
    ]٢٩[»!نجات وطن ، بيائيد تا که سرھاى پرغيرت خود را براى خ�صى وطن فدا سازيم 

مردم مسلمان و استق�ل طلب افغان نيز به اين نداى جان بخشاى پادشاه جوان خويش ، لبيک گفتند و با دادن 
شاه امان . نى انگليس گرديدندسر وجان خود در راه کسب آزادى، آماده پيکار با بزرگترين قدرت استعمارى آن زمان يع

رسميت شناختن افغانستان به عنوان يک کشور آزاد و مستقل و ه که ديد انگليس ھا پاسخ نامه او را مبتنى بر بهللا 
 در حالى ١٩١٩ اپريل ١٣ى در دربار کابل به تاريخ قداراى حقوق مساوى باساير کشورھاى مستقل نداده اند، طى نط

   :گفت  ل حاضر بودکه سفير انگليس در آن محف

بعد . ً من خودم و مملکت خودم را از لحاظ داخلى و خارجى کام� آزاد و مستقل اع�ن نمودم «
از اين کشورما، مانند ساير دول و قدرتھاى جھان ، آزاد است و به ھيچ نيروى ، به اندازه يک سر 

و اگر کسى به چنين   نمايدموى اجازه داده نمى شودکه در امور داخلى و خارجى افغانستان مداخله
و سپس رو بجانب سفير انگليس نموده » .امرى اقدام نمايد، گردنش را با اين شمشير خواھم زد

   ]٣٠[ ».بلى فھميدم« :سفير انگليس با حترام و تعظيم جواب داد» ! آنچه گفتم فھميدى « : پرسيد

. گرفتل کامل سياسی  روی دست بخاطر بدست آوردن استق�  را جھاد با انگليس،سپس شاه جوانبخت 

غازى ، استق�ل سياسى افغانستان حاصل هللا در تحت رھبرى و زعامت وطن پرستانه اعليحضرت شاه امان سرانجام 

 اسد ٢٨(شد و افغانستان دوباره حيثيت و آبروى از دست رفته خود را باز يافت و در صف ملل آزاد جھان قرار گرفت 

اينکه در اين نبرد نابرابر، اما عاد~نه و برحق چقدر افغانھاى غيورجانھاى . )م١٩١٩ اگست ١٨ش مطابق ١٢٩٨



 ]٣١[نفر جبھۀ خيبرشش ھزاران افغانى درسربازشيرين خود را قربانى کرده اند، رقم دقيق آن معلوم نيست، ولى 

آخرين فرد و آخرين  تا  رسيدن سردار عبدالقدوس خان دوکندک عساکر افغانی سپين بولدک قندھار تاتلفات دادند و در

ودر جبھه پکتيا . ويا زخمی گرديدند واز رمق  افتادندجام شھادت نوشيدندياقطره خون خود مردانه رزميدند تا ھمگى 

 شھدای روانھاى. دوادار به متارکه جنگ کردن جنگجويان قبايل وزيری وغيره با دادن دوھزار نفر قربانی دشمن را

  ! رامی باد ويادشان ھميشه گشاداستق�ل 

  

  : شاه امان هللا از نظرخودی ھا وبيگانه ھا

خان يک حکمرانى بود هللا امان ا« : نويسندۀ امريکائی،خانم ريه تالی ستوارت، در مورد امان هللا خان مينويسد

جايى ) تشريفات خاص امنيتى( ھيچ پادشاھى بدون بادى گارد و کش و فش . که نه درشرق ديده شده بود و نه درغرب 

فاميل وى بر او اعتراض ميکردند که . خان ھرجا ميرفت و بامردم ملحق ميگرديدهللا اما برعکس امان . ى رفتنم

خان ديوانه وار به مردم افغانستان هللا امان . ملت بادى گاردمن است: خان ميگفتهللا امان ) مواظب خودش باشد(

  ]٣٢ [».عشق داشت

در مورد شاه امان » خان هللادر عھد اعليحضرت امان افغانستان « خود فضل غنى مجددى در کتاب محقق افغان

خان را شخص دموکرات و دوستدار ملت معرفى نموده و وى را رمز آزادى و  هللامصرى ھا امان : يدگوخان مى هللا 

خان رامثال عالى يک پادشاه شرق هللا مصريھا امان . مبارزه عليه استعمار انگليس براى ملت مصر و شرق ميدانستند

خان ميخواستند کراھيت خود را نسبت به استعمارانگليس ابراز هللامصريھا در تعريف امان . دانستنددر قرن بيستم مي

 با نمايندگان ملت بصفت پادشاه بسيار دموکرات عمل کرد ومباحثات ١٩٢٤خان در جلسات لويه جرگه هللا  امان .کنند

برخ�ف آنھاى که .  درشرق بحساب ميآيداو در فضاى بسيار صميمانه با نمايندگان، نمونه سياست آزاد و بيمانند او

 شخصيت ترسو و ضعيف وانمود و تمام م�متيھا را بردوش اوبارکرده اند، ١٩٢٨خان را در اغتشاشات هللا امان ا

خان مرد شجاعى بود و ھرگز ترس را نمى شناخت ، زيرا  هللاگروھى از محققين و ناظرين سياسى ميگويند که امان 

ز بدون حاضرباشان در خيابانھاى شھرکابل گردش ميکرد و از ھرنوع تھديد نسبت به خان از طرف شب و روهللا امان 

    ]٣٣[.شخص خود خوف نداشت

  هللا امان «: در باره او مينويسد) که از بدخواھان امان هللا خان بود(فرايزر تتلر مورخ و سفير انگليس در کابل 

خان شخص هللا امان . خان تقليد ميکردمحمده زعامت بود واز اجداد خود پايندوخان متصف بشجاعت و دوستى 

امان . وطندوست و طرفدار ترقى افغانستان بود و ميخواست افغانستان در بين کشورھاى جھان صاحب مقام عالى باشد

خان آن بودکه هللا  شخصيت امان نقطه ضعف در. خان خطيب ارجمند و در شئون بين المللى معلومات کافى داشتهللا 

   ]٣٤[».ھى بودداراى غرور و خود خوا

اين جوان درمقايسه :"موريس فوشه، سفيرفرانسه درافغانستان درعھد امانی، در باره امان هللا خان می نويسد

. با شجاعت اھداف مشخص خود را به پيش می برد.در امور سياسی شعور عجيب وحيرت آوری دارد با عمر خود

درچشمان او اقتدار . جلد سفيد، چشمان سياه ودرشت دارد .ھنگامی که من او را م�قات کردم،لباس جنرالی بتن داشت

امان هللا خان از اثر ذکاوت سرشار، شھامت وبا فھم مسايل سياسی ھرکس را تحت . وحزم واعتدال معلوم می درخشيد

را با ) روس وانگليس(امان هللا خان اين کفايت را دارد که مسايل پيچيده  به ارتباط ھمسايگان . تاثيرخود قرار ميداد

تاھنوز . او صاحب عزم وارادۀ قوی است. اطمينان کامل مطرح کند ونظر وفيصله خود را نسبت به آنھا صادرنمايد

بطور مثال در مدت اندک افغانستان را به تمام جھان . صيقل زمانه را نديده وکاميابی ھای زيادی را نصيب شده است

   ]٣٥[».صيت او را بيان کندکلمات نميتواند بزرگی وعظمت شخ.معرفی کرده است

 جايى که جنبش پان اس�ميستى عجيبى در پيروى از - خان چه در افغانستان و چه درھند هللا ژ امان يپرست ...

 براى مسلمانان ھند، افغانستان قلب ١٩٢٠ درسال ،]٣٦[ . به اوج شگوفائى مى رسد-به راه افتاده بود» خ�فت«

   ]٣٧[. دانستند ا پادشاه خود ميخان رهللا اس�م به حساب ميآمد و امان 

  



  :نتيجه

 شاه وطنپرستميتواند آن با وجدان ، چگونه يک مورخ عشق به ميھن ومردم وخدماتبا درنظرداشت اين ھمه 

اين کشور واين ملت را از   ميخواست جز سربلندی وسرفرازی ملتش آرزوی ديگر نداشت، ورا کهميھن وعاشق 

ند وبه حرکت به جلو ھدايت کند، تخريب نمايد؟ معلومدار است که اين تخريبات به  وسطائی بيدار کخواب سنگين قرون

خواست دشمنان تاريخ اين وطن بخصوص انگليس وسپس پاکستان صورت گرفته وميگيرد و يا ھم از روی دشمنی 

تا کنون در داکترکاکر کسی است که . قبيلوی که در افراد تنگ نظر وسبک مغز سراغ شده ميتواند ،صورت می گيرد

زيرچترنام ھای پشتون و داکترتاريخ واستاد پوھنتون ، بطورمرموزی اين وظيفه را به پيش برده است و درسالھای 

اخير که از کشور خارج شده است، اين نيات پليد وشوم خود را در ~ب�ی نوشته ھای مختلف خود بروز داده است که 

ن از خانوادۀ نامدار غازی ميرزمان خان کنری، چھرۀ اصلی اش خوشبختانه توسط يک شخصيت با وجدان ديگرپشتو

  .افشا شد و ما به ماھيت اصلی اين داکترجعلکار پی برديم

   سلطنت خود، مطابق پاليسی انگيس ت�ش کردند تا نام ٤٣داکتر کاکر بايد بداند که نادرشاه و برادرانش درمدت 

 ولی با وجود سوختاندن تمام کتب درسی عھد امانی  و و نابود کنند،ونشان شاه امان هللا غازی را از صفحات تاريخ مح

که در آنھا نام و عکس آن غازی مرد وجود داشت،يکجا با قصر زرنگار که در آن اع�ميه برسميت شناختن استق�ل 

ردم افغانستان ن شاه ميھن پرست را از ذھن وقلب مافغانستان قرائت شده بود در آتش سوختند، اما نتوانستند که نام آ

پس تو با مغز بيمارت توان محو کردن نام ونشان شاه امان هللا را نداری ، زيرا نام امان هللا  با نام استق�ل . پاک کنند

وھيچکسی نميتواند ذره يی از . کشورعجين شده است و تا استق�ل پا برجا باشد، نام او نيز پابر جا خواھد بود

  .قلب و ذھن  مردم حق شناس افغان کم کندمحبوبيت آن شخصيت ملی را از 

جنبش «، ع�مه  حبيبی با نوشتن کتاب »افغانستان درمسيرتاريخ«ميرغ�م محمدغبار با نوشتن کتاب 
بازنگری «، داکتر زمانی با نوشتن کتاب »تذکرا~نق�ب«، فيض محمدکاتب با نوشتن کتاب »مشروطيت درافغانستان

ظھور وسقوط «کتاب با نوشتن آقای پيکار پامير  و» برضد حکومت امانیدورۀ امانی وتوطئه ھای انگليس 
 وکانديد اکادميسين ،»مشروطه دولت تا مشروطه جنبش از«،داکتر حشمت با نگاشتن کتاب» اعليحضرت امان هللا خان

ع از شاه امان دفا «-٢، » ع�مه محمود طرزی، شاه امان هللا وروحانيت متنفذ «-١:اعظم سيستانی با نوشتن  کتابھای
حبيب هللا کی بود، «-٤، »دفاع از ارزشھای ملی ، وظيفۀ عناصرملی است «-٣، »هللا و استق�ل ، وجيبۀ ملی ماست

  : و داکتر سيد عبدهللا کاظم با نگاشتن مقا~ت محققانه  منجمله»عياری از خراسان يا دزدی از کلکان؟

  ، »انگيزه ھای سقوط دوره امانینگاھی به علل و  «٢، »!استرداد استق�ل کامل افغانستان افسانه نيست «-١

  ،» به مناسبت تجليل از يکصدوبيست چھارمين سالگرد تولد اعليحضرت امان هللا شاه غازی«-٣

 غازی و تشکيل اولين شاه امان هللا « -٥ ،»قصر دارا~مان ـ يادگار بزرگ عصر تجددگرائی در کشور « -٤
  ،»حزب سياسی رسمی در افغانستان ـ به مناسبت نود و ششمين سالگرد استرداد استق�ل کشور

يک بيانيه  «- ٧،»- مين سالگرد استق�ل٩٤ بمناسبت -�ل کشور يک وجيبه ملیتجليل از سالگرد استق «-٦
   »نماد مبارزه عليه بنيادگرائی» منار علم و جھل «- ٨،»سخنرانی پرمحتوای شاه امان هللا در کراچی: مھم تاريخی

و ديگر مقا~ت ارزشمند خويش نام و نشان وکارنامه ھای آن » زنان افغان در زيرفشارعنعنه وتجدد« کتاب -٩

باره احياء کرده و به نسل ھای امروز و آينده و بالنده کشور سپرده اند، که ھيچکسی قدرت نابودی شاه ترقيخواه را دو

  .آنھا را ندارد

زمانی را نقل ميکنم که در بخش ششم مقالۀ داکتر برای حسن ختام مقاله،اين عبارت موجز اما پر واقعيت 

 و ھتک حرمت ی حم�ت شخص،یخي تاریکت ھا فافي ھا، تحری ھا، ناسزا گوئی سرائاوه ي « :نوشته استخويش 

 نموده و زي گرشي ھای کاکر از موضوعات مطرح شده در رابطه با جعلکاری نشان داد که آقاشان،يھا  و خانوادهنيناقد

مگر .  کندفي را تحرزماني کشور عزیخي تارقيحقا ديکوش شتري بی ھایانه اش و جعلکارح ت�ش مذبوگرباي دکباري

 ري و تحقیحرمتي اھانت، بی که حتیادي کار، و شهي سبکار،ي مکار، جعلکار، فر،ی اجرتسي نوخيارت کي از توانيم

 به منطقه و سي روشن تھاجم استعمار انگلقتي و از حقداند،ي و استق�ل کشور را عار نمی راه آزادديشھ خون ھزاران

    » داشت؟یگري انتظار دتواني افغانستان منکر است، مو  ھندۀشبه قار



تو مايۀ ننگ افغانيت وپشتونولی استی، ترا ملت آزادی ! ړکاک پوھاند دکترای تاريخ ننگت باد:  بايد گفتدرآخر

، اين ننگ را به نام يک ديد نوکرمنشانه واستعمارطلبانهتو با اين طرز . دوست افغانستان ھرگز نخواھد بخشيد

 باد که  تو جعلکارتاريخ سياه روی!  نام تاريخ ساختیوجدانت خريدی و خود را بدنمودن  ا پزيردان پشتون با ختاري

 بروی غازيمرد نامدار شاه امان هللا کشيدی،و شخصيتی را که تاج پرافتخار تاريخ استق�ل خواھی افتراءتيغ تھمت و 

 باشھامت وغرور افغانی  برای حصول استق�ل کشورشمشير از نيام کشيده بود، و در کمترين ،کسی که ستافغانھا

 سال ٩٧ارمغان داد، و ملت حق شناس ما از آن تاريخ تا امروز که خود مان شاھد استق�ل را به ملت  آزادی دوست ز

از آن ميگذرد ،ھرساله از استرداد استق�ل ومحصل آن  قدرشناسی ميکنند، مگر تو بعد از بازگشت از انگلستان 

دو را   آن شاه  و استق�ل کشور قدر دانی ميکنند وھردرخلوت خود، خون گريه ميکردی که چرا مردم تا اين حد، از

  !گرامی ميدارند؟

  ٢٠١٦/ ٦/ ٢٤  پايان

  

  

  :مآخد وزيرنويسھا

]١[- http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/zamani_abr_peramun-naweshta-hai-hassan-

kakar-٥.pdf  

  از داکتر رضوی غزنوی)نقدی برنظرشتابزدۀ يک پوھاند ( ، مقالۀ١١٠٨، ص٢افغانستان در پنج قرن اخير، ج-]٢[

]٣[-http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/zamani_abr_peramun-naweshta-hai-hassan-kakar-٤.pdf  

  ١٣١ -١٣٠حبيبی، جنبش مشروطيت، چاپ دوم، ص - ]٤ [

  چاپ دوم١٨١چاپ اول، مطابق ص  ١٦٨  حبيبى ، جنبش مشروطيت ، ص - ]٥[

  ١١١٢، ص ٢ فرھنگ،افغانستان درپنج قرن اخير،ج-]٦[

  )٢٠١٦افغان جرمن آن�ين !( بزرگترين تحريف نگاروجعلکارتاريخ معاصر افغانستان... داکترکاکر(داکتر زمانی، مقالۀ -]٧[

  ٢٢٢حبيبی،تاريخ مختصرافغانستان،چاپ پشاور، ص -]٨[

  ١١١٢، ص ٢ فرھنگ،افغانستان درپنج قرن اخير،ج-]٩[

  ٢٠١٦افغان جرمن آن�ين )٤بخش (بزرگترين تحريف نگاروجعلکارتاريخ معاصر افغانستان،... داکترکاکر(داکتر زمانی، مقالۀ - ]١٠[

  )بخش پنجم(،نيز مقالۀ اخيرداکتر زمانی دربارۀ دکترکاکر١٢،١، صص ترجمۀ کوھسارکابلی،آتش درافغانستان،ريه تالی استوارت،  - ]١١[

  ١٠٨١ص ،٢ فرھنگ،ج- ]١٢[

  ١٠٨١،ص ٢فرھنگ،ج- ]١٣[

در نامه ھای .  من کر شوم اگردراکادمی علوم از کسی شنيده باشم که داکتر کاکر بخاطر مبارزه برضد رژيم پرچميھا زندانی شده است-  ]١٤[
 استاد پوھنتون کابل بيگناه داکتر کاکر( عنوانی ھريک از اعضای شورای انق�بی تذکر رفته بود که) آرماکورا(نماينده سازمان عفو بين المللی

است وميخواسته است از کابل به لغمان برای ديدار خانواده اش برود مگر در راه سفر ، او را به اتھام فرار از کشور دستگيرکرده وزندانی 
 داکتر کاکر با وساطت وبا~خره عريضۀ خود.) عفو بين المللی از ھرعضوشورای انق�بی تقاضا کرده بود تا او را عفو نمايند. ساخته اند

برای من که عضو ھيئت رئيسۀ شورای انق�بی بودم نشان داده شد که در آن تقاضای عفو شده ) که يک  حزبی سرشناس بود(خسربره اش 
روزی که موضوع عفو کاکر از سوی . ًومن به خسر بره اش وعده دادم که اگرکسی از ما نظربخواھد من نظرعفوش را تائيد ميکنم. بود
بدالرحيم ھاتف  در ھيئت رئيسۀ شورای انق�بی مطرح گرديد،در آنجا نيز کسی ازضديت پوھاند کاکر،با رژيم حرفی برزبان نراند وصرف ع

  .احتمال فرار او از کشورمطرح گرديد و با~خره درھمان جلسه به رھائيش نظرداده شد

  ١٠٥٧، ص٢فرھنگ، ھمان،ج-  ]١٥[

 مجتمع جامعه مدنی -شاه امان هللا خان و استرداد استق�ل افغانستان (ھاندکاکر را به خواندن مقالۀ  برای درک اھميت استق�ل پو-  [*]
  . حواله ميدھم تا اين مقاله را بخوانند وخود را آگاه سازند )افغانستان

  ١١٤٣،ص ٢فرھنگ،ھمان، ج - ]١٦[

  ١٢٤ص ترجمۀ خليل زمر،  استا اولسن ، اس�م و سياست درافغانستان، -  ]١٧[

  ٧٩٢ - ٤ص،١چ،١ ج افغانستان  درمسيرتاريخ، غبار،- ]١٨[

  ٧٩٢ ص درمسرتاريخ، غبار ،-  ]١٩[

  ھا درعرصۀ معارفم،فصل دوم،  ريفور٢٠٠٤ سيستانی، ع�مه محمودطرزی،شاه امان هللا و روحانيت متنفذ،چاپ -  ]٢٠[

  ٧٩٣ ص افغانستان درمسيرتاريخ،بار ، غ- ]٢١[

  ٣ ، ص ١٧ امان افغان ، شماره - ]٢٢[

  ١٥٥-  ١٥٤خان،صهللا  فضل غنى مجددى، افغانستان درعھد  امان ا- ]٢٣[



   ٤٧ ، صکابل١٣٦٨ چاپحبيب ، دوره امانى ،هللا  دکتور اسدا-]٢٤ [

    ٤٤ دوره امانى ، کانديد اکادمسين دکتور اسدهللا حبيب، -  ]٢٥ [

   ٧٩٣ ص ، ص١جافغانستان درمسيرتاريخ، ار،غب - ]٢٦[

  ٧٩٨- ٧٩٧ ص ،١افغانستان درمسيرتاريخ،جغبار ،-  ]٢٧[

  ٨ ص  به اھتمام حبيب هللا رفيع،)١٩٩٩(١٣٧٨ حاکميت قانون در افغانستان ، چاپ -  ]٢٨[

  ٨حاکميت قانون درافغانستان،ص -  ]٢٩[

  ١٣٥لى محمد زھما ، چاپ پشاور ، ص دبليو ادمک، تاريخ روابط سياسى افغانستان ،ترجه ع-  ]٣٠[

  ٢٣١،صآلمان٢٠١٤  آھنگ،چاپترجمه رتبيل)١٩٢٠ -١٩١٥سفرنامۀ افسر اتريشی،ايميل ريبيچکا،(درکشورخداداد افغانستان،-  ]٣١[

  ٢٥،٧آتش در افغانستان، صص ريه تالی ستوارت، -  ]٣٢[

   ٣٢٨، امريکا، ص١٩٩٧اپ خان ، چهللا فضل غنى مجددى ، افغانستان در عھد اعليحضرت امان ا-  ]٣٣[

   ٣٣٠ فضل غنى مجددى، ص -  ]٣٤[

   تيمورشاه يوسفزی، ملی تاريخ، سايت بينوا-  ]٣٥[

  ١٠٠روى،افغانستان اس�م و نوگرائى سياسى ص يه  اوليو- ]٣٦[

  ٣٢آتش در افغانستان ، ص ريه تالی استوارت،- ]٣٧[

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


