
  کانديد اکادميسين سيستانی  

   را ړھموطنان عزيز، کتاب داکترکاک

  !از فھرست مآخذ خود حذف کنيد

  

بعد از نقد عالمانه ) دپاچا امان هللا واکمنی ته يوه نوی کتنه(ړکتاب داکتر کاک[
ودقيق داکتر صاحب عبدالرحمن زمانی، ديگر ارزش واعتبارخود را به حيث 

است و وجود آن منحيث يک ماخذ، جزگمراھی يک اثر تاريخی از دست داده 
من بعد از خواندن  بخش . نسل جوان وکمترآگاه ازتاريخ کشور، ثمره ای ندارد

سوم نقد داکترزمانی براين کتاب،آنرا ار رفک کتابھايم برداشتم ودر کثافات 
 تي وبرکت نھد که ماھري خی خداوند برقلم وبرعمر داکترزمان.دانی انداختم

 ی از سوخي تارفي وتحری با پنھان کارکجايامان هللا راکتاب سقوط 
 ]. نجات دادی وجعل خوانی را از گمراھیداکترکاکر،برمS نمود و عالم

  

از آنجا که .  است١٩٦٠دھه  ، يکی از استادان تحصيل يافته رشتۀ تاريخ در نيمه دومړداکترکاک

 شمرده ميشد، اکثريت محص3ن تانوی يگانه شخص تحصيل کرده در مسلک تاريخ آنھم در انگلس

به او  نگريستند و ی ادبيات وعلوم بشری به او به چشم يک دانشمند و يک متخصص تاريخ میځپوھن

 خوشبين واميدوار بودم ولی ھرگز از وی مقالۀ ای در ړمن نيز نسبت به داکتر کاک .احترام قايل بودند

  . د نخوانده امرشتۀ تاريخ که شيوه وميتود تاريخی نگاری را تشريح کن

افغان، افغانستان وافغانھا (رسالۀ ای زيرعنوان چشمم  به  برای اولين بار مي3دی٢٠٠٠درسال

اين رساله با عنوان .  روشن شد وآنرا مرورکردم)وتشکيل دولت در ھندوستان، فارس وافغانستان

 توقع.وديھا استطوVنی وغيرمعمول  خود، از لحاظ محتوا يک اثر بسيار ضعيف و پراز خ3ء وکمب

 افغان وافغانستان با مراجعه به متون تاريخی کھن داخلی ات، در مورد کلمړداشتم که داکترکاک

در مورد چگونگی . که متاسفانه نکرده استدباشه وخارجی توضيحات مفصلی به خواننده ارائه کرد

ناقص است که وسطحی نيز موضوع بحدی فشرده،ھندوستان وفارس تشکيل دولت از سوی افغانھا در 

اثرکه با توجه زياد ابتدا اين  .نداشته نميشودپفی کامکتب ھم  ١٢صنف نوت حتی برای يک لکچر

خيلی  ، جايگاه داکتر کاکر را درتاريخ نگاری در نظر من رديدهگخطاطی شده وبعد بطور افسيت چا 

در توضيح وتشريح پائين آورد واينقدر دانستم که وی محقق حوصله مندی در تاريخ نگاری نيست، و

مسائل تاريخی کشور در حد حبيب هللا رفيع شاگرد پوھاند حبيبی در انجمن تاريخ افغانستان ھم  صاحب 

  .جرئت بيان نيستاستدVل و

بود که » اچا امان هللا واکمنی ته يوه نوی کتنه پد «بدست من رسيد، ړدومين کتابی که از داکترکاک

لی قسمت ھای از آن را  که در مورد شورش شينوار برضد دولت  پا بخوانم وافرصت نکردم آن را سر

 از قول علی احمدحان غيره امانی بود ودر آن محمدولی خان دروازی وغ3م صديق خان چرخی  و

وحتی  در يکی از مقاVت خود .منشی در بار امان هللا خان محرک غايله دانسته شده اند، خوانده ام 



به آن استناد جسته ام ونقل »  وازی در سقوط دولت امانی نقش داشت؟آيا محمدولی خان در«زيرعنوان

 که من اين بخش ازکتاب )٢٠٠٥(از ھمان زمان . قول ھای برای استوارداشتن مقاله خودکرده ام

 را مطالعه کردم، ذھنيت من نسبت به محمدولی خان دروازی وغ3م صديق خان چرخی ړداکترکاک

. ار ونفرت ميکردمج در درونم ازاشخاص فوق الذکر احساس انزسخت خراب گرديد وبراستی که من

 دي معلوم گرد،ړاما پس از خواندن نقد عالمانه وبسيار مستدل ومستند آقای داکتر زمانی برکتاب داکترکاک

 سي انگلسي از جواسیکي نه، بلکه شيخ علي محبوب یچي احمدخان غزنی کتاب، علی اصلسندهيکه نو

 بخورد را مغرضانه ديده ودانسته نوشته ھای يک اجنت انگليس ړکترکاکو دا.بوده استدرکابل 

 امان دپاچا(ح ميگردد که محتويات کتاب از روی نقد داکتر زمانی واض. خوانندگان اثر خود داده است

 نھضت مشروطيت دوم ومحصل برضدصد در صد به نفع انگليس و) هللا واکمنی ته يوه نوی کتنه

  .  هللا استاستق3ل کشورشاه امان 

 که داکتر ی کشورما از جانب کسخي که چرا درحق تارنستي متاثر ساخت ایليخچيزيکه مرا 

 سرزده و یانتي خنيچنتکيه زده بود،  خي تاربرکرسی در پوھنتون کابل یادي زی است وسالھاخيتار

 زمانی، داکتر له کشور داده است که براساس  مقاخي به خورد شاگردان و ع3قمندان تاریزھايچ

  . خي تارقتي نه حقشود،ي شمرده مخي تارفيتحر

 را که به منشی علی احمدخان نسبت داده شده، )سقوط امان هللا خان(کتاب  ړاگر داکتر کاکالبته 

 که دانستي وخواننده مشدياز اعتبار کتاب کاسته مْطبعا  وماھيت آنرا برم3 ميکرد، به نقد می کشيد

 آن اعتبار اتي بود که خواننده به محتویعيفته است، طب نھی استعماراتي کتاب ننيدرا

 ی را بخورد خوانندگان داده است که نمیخي جعل تارکيدر واقع ړ  داکترکاکی آقاد،مگرمتاسفانهرکينم

 ی ضد استعمارتي آن سخنانم را به آدرس آن دوشخصلهينوسي بدخواھميمن م.کردي کار را مني اديبا
 ني نوشته اړ اگر داکترکاکرايز.  بکشمړک داکترکای کار را برخ آقاني وشماتت وندامت اميريپس بگ

 دي شادادي دربار شاه امان هللا درکتاب خود انعکاس نمی را،بنام منشسي انگلۀجاسوس کارکشت
  . خوردنديمن بي مثل من فریاري بسیانسانھا

د حکومت  ضی شورش ھاختني را دربرانگسينه تنھا نقش مخرب انگلنقد داکتر صاحب زمانی،

 درافغانستان سي انگلسي جواسزي آمني تفتغاتي که چگونه تبلدھدي نشان مبلکه سازد،ي برم3 میامان

 شوندي که متاسفانه در پشودي داده می کسانی جوان از سوی بخورد مردم ونسل ھایخي تارقي حقایبجا

 نکته که نيھم ودانستن ا با وجود فشاني است که اړمنظورجناب داکترکاک. دارندینام خود القاب داکتر

 کي ینوشته شده است، واز سو  درکابلسي انگلسي از جواسیکي لهيکتاب سقوط امان هللا خان بوس

 امان هللا خان درقندھار ثبت کرده  ی روزھاني آخری احمد منشی شده و آنرا بنام علگرترجمهينفراجنت د

 زبان ابد،ازي ی گزارش م وشمال کابلنواري شھای که در مورد شورشیاتيتا نشان داده باشد که روا

 درج شده جلب ی ھاتي تا باور خواننده را به رواشودي کارکنان شاه امان هللا گزارش داده مني ترکينزد

 خان قي غ3م صدلهي بوسنواري شورش شکه احمد خان گفته شده ی از زبان علاتي روانيدرا. دينما

 ی برھبرتيکه مربوط به حزب جمھور) هللا خان شاه امان ۀ وباجی دولت امانۀرخارجيوز(ی چرخ

  .  خان بود،صورت گرفته استیمحمدول

 در سي ازکارمندان انگلیکي کتاب را که ی اصلسندهي داکترکاکر نوی که چرا آقانستيسوال ا

 او را بصورت ی نکرده ونوشته ھای بخوانندگان کتاب خود معرفهسفارت آنکشور در کابل بود



 کارشان ني ااآي بوده است؟ ی چنکاريب خود انعکاس داده است؟ ھدف شان از ااط3عات موثق در کتا

   داشته است؟ن یزمرعي خود نرکتبي کار را در ساني او ااي آست؟ي نخي تارفيجعل وتحر

 ھنگامی که داکتر زمانی نسبت به اين اثر شک پيدا کرد واصل متن را ړوباVخره چرا داکتر کاک

از نشان دادن اثر به يک ھموطن محترم خويش دريغ ورزيد؟ اگر داکتر   ببيند،از وی تقاضا نمود تا آنرا

 ريگی در کفش خود نداشت، چرا آنرا قبل از اينکه موضوع به رسوائی بکشد، در اخيتار وی ړکاک

  قرار نداد؟

بعد از نقد عالمانه ودقيق داکتر ) دپاچا امان هللا واکمنی ته يوه نوی کتنه(ړکتاب داکتر کاک
ب عبدالرحمن زمانی، ديگر ارزش واعتبارخود را به حيث يک اثر تاريخی از دست داده است و صاح

من بعد . وجود آن منحيث يک ماخذ، جزگمراھی نسل جوان وکمترآگاه ازتاريخ کشور، ثمره ای ندارد
نی از خواندن  بخش سوم نقد داکترزمانی براين کتاب،آنرا ار رفک کتابھايم برداشتم ودر کثافات دا

 با کجاي کتاب سقوط امان هللا راتي وبرکت نھد که ماھري خی خداوند برقلم وبرعمر داکترزمان.انداختم
 نجات ی وجعل خوانی را از گمراھی داکترکاکر،برمS نمود و عالمی از سوخي تارفي وتحریپنھان کار

 .داد

 بخود جلب نمود که  چند نکته توجھم را جناب داکترعبدالرحمن زمانی، وتحليل بخش سوم نقددر

 من تا  «گفته ميشود کهړداکتر کاکدر نقد داکتر زمانی از قول . نمايم Vزم است قدری برآنھا مکث

 سقوط اعليحضرت امان هللا خان ۀاکنون به سندى برنخورده ام تا نشان بدھد که انگليس ھا در توطئ

  ».دست داشته باشند

 محفوظ در آرشيف مدارکآيا انتظار داريد اسناد و که يده ميشوددراين مورد از جناب داکتر پرس

 ساله را از خود ٩٠ - ٨٠آرشيف ھای موزيم لندن خود بحرکت آيند وگرد وخاک  ھای ھندبرتانوی ويا

 مداخ3ت وتوطئه ھای انگليس استيم ۀجناب عالی بيايند  وبگويند که بلی ما اسنادمحرمان دورکرده  نزد

داکتر کاکر بارھا در محافل خصوصی به . ا را م3حظه بفرمائيدکه بحضورتان مشرف شده ايم تا م

ه ئتا اسنادی در مورد توطدوستان خود گفته است که وی تمام آرشيف ھای ھندبرتانوی را ديده است،

   نشده است؟؟؟سنادی ھای انګليس برضد دولت امانی کشف کند ولی او موفق به کشف چنين ا

ن ادعای خود صادق نيست و راست نميگويد،برای اينکه من  درايړاما من ميگويم که داکتر کاک

 داکترخالق رشيد : را غلط ثابت ميکندړيک شاھد زنده وحقيقت گوئی را می شناسم که ادعای داکترکاک

سابق استاد پوھنتون کابل ودر سالھای حاکميت کرزی استاد پوھنتون جواھر لعل نھرو دردھلی جديد 

ه تاريخ افغانستان بيش از يکصدھزار اسناد آرشيفی موزيم ملی ھند بوده است، او که بنابر عشق ب

اوايل قرن بيستم را از نابودی نجات داده است، برای من درماه   و١٩متعلق به تاريخ افغانستان قرن 

 ورق سند را در آرشيف موزيم ملی ھند ٨ آقای داکتر کاکر صرف دسمبرگذشته در تليفون شرح داد که

پای آن امضاء کرده است، واگرداکترمذکور سند نھم را توانست به من نشان بدھد،که م3حظه کرده ودر

او در آرشيف موزيم ملی ھند برتانوی ديده است،  من حاضرم نزد ھمه دانشمندان افغان سند دکترای 

ا خود را پاره کنم واز او معذرت بخواھم، در غير آن نبايد بگويد که من تمام آرشيف ھای ھندبرتانوی ر

ديده ام ، سندی نيافته ام که توطته انگليس برضد دولت امانی را نشان بدھد،اين يک ادعای پوچ وعاری 

  . از حقيقت است



داکتر صاحب خالق رشيد . نگارندۀ اين سطوربه قول وگفتار استاد خالق رشيد باور کامل دارم 

 دسمبرگذشته  بمناسبت ارسال وی اين سخنان را در. انسان بسيار وطن پرست وحقيقتگو وحقيقتجو است

بيان   ، برای من" عصرش بودت كه شاھنشاه روحانٮ زنیافغان  ،باباجان" مقالۀ محققانه خود در بارۀ 

ھزار اسناد آرشيفی موزيم ملی ھند را  که حوادث سياسی ٢٠ يا ٢کرد وع3وه نمود که بيش از 

 ومصروف تنظيم وترجمۀ آنھا برای تاريخ افغانستان را شرح ميدھند،فوتوکاپی گرفته باخود آورده ام

ازاين سخنان داکترخالق رشيد به اين نتيجه ميرسيم که داکتر کاکر، .  افغانستان می باشم٢٠ و١٩قرن 

وبه تاريخ دورۀ امانی که در مقايسه با دوره . ًبه مسلک تاريخ وتحقيقات تاريخی  اص3 ع3قه ای  ندارد

تاريخ ما محسوب ميگردد نه تنھا ع3قه ای ندارد، بلکه بدبختانه ھای ديگرتاريخ کشور، دورۀ ط3ئی 

  .ونمونه ھای اين دشمنی در بخش سوم نقد داکتر زمانی قابل م3حظه است.با آن دشمنی ھم ميورزد

« :در دريچۀ نظريات پورتال  نوشته اند  ٢٠١٥/ ٣/ ١:خيتاردرکاظم  ًع3وتا داکتر صاحب 

 مؤرخ ھمانا اتکا به مآخذ و منابع کي گري به عبارت داي خي محقق تارکي مھم اري بسفي از وظایکي...

 اعتبار سند صيً فوقا ذکر شد، محقق را مکلف به تشخکهي ھمانطوری منابع اصلصي است و تشخیاصل

 کي مھم را در ارتباط با اري موضوع بسکي ی روزھا جناب داکتر عبدالرحمن زمانني ادر. سازدیم

 کتاب یمطرح بحث قرار داده اند که محتوا"  شاه امان هللاتي به حاکمدي جدینگاھ"... کتاب یمأخذ اصل

 دنبال اسناد و ی با فراخ نظراخوشحال ھستم که امروز ھموطنان محقق م.  بردی سؤال مريمذکور را ز

 نهي کمنيا.  سازندی را متجلیخي تاری ھاتي گردند که به استناد آن واقعی میخي در مسائل تاریشواھد

را "  فشار عنعنه و تجددريزنان افغان ز" کتاب کهی ني ح٢٠٠٥ بودم که در سال ی کساننياز جمله اول

 دست داشته ی امانۀ در سقوط دورسھاي که انگلستي در دست نی سندچيھ"اي نظر که گونينوشتم، برا

بعد مرھون زحمات  را ارائه کردم و از آنروز به یانتقاد کردم و آنرا ناموجه دانسته و دVئل" باشند

 در کتاب یخي ھا و رجوع به اسناد معتبر تاری ھستم که با موشگافیجناب داکتر عبدالرحمن زمان

 یمرور" خود ري در مقاله اخزيو ن" سي انگلی توطئه ھاو ی امانۀ دوریباز نگر"  خودیپرمحتوا

 ی و بررسلي تحلتيبه ماھ نهي کمني را ارائه کرده اند که ایاسناد"  پوھاند کاکری امانۀبرکتاب دور

 ».کنمي مباھات میجناب داکتر زمان

 استرداد  درکتاب مورد نقدش ،ړنکتۀ مھم ديگری که بايد روی آن مکث کرد، اينست که کاک

 وشجاعت  خواھان مشروطه برنامه ريزی ھای دقيقجانفشانيھا وقربانيھا و استق3ل کشور را محصول 

 شاه امان هللا از طريق جنگ و صلح بعد یافغان ھا به رھبر«: ميکند نوشتهړکاک. شاه امان هللا نميداند

بخش سوم مقالۀ (».  سال مؤفق شدند تا استق3ل کامل شان را از انگليس ھا بدست آورند٣٩از 

  )داکترزمانی

بقدرت رسيدن تاريخ  سال جنگ وصلح افغانھا چيست؟  از ٣٩ از کاکړمنظور داکتر

 سال ميگذرد، در مدت ٣٩ درست ١٩١٩امرگ اميرحبيب هللا خان در  ت١٨٨٠اميرعبدالرجمن خان در 

جنگی برای استراداد استق3ل کشور با انگليسھا صورت نگرفته  تا ، دو امير سال حکمراوئی اين ٣٩

 ساله مردم ٣٩پس چرا آقای داکتر کاکرازجنگ ھای . امان هللا خان قيادت جنگ را بدوش داشته باشد

ن هللا نام می برد؟ بخاطراين که ميخواھد وجود نھضت مشروطيت را با ھمه افغانستان برھبری اما

قربانی ھای که متحمل شدند، بی اھميت و غير مؤثر جلوه دھد و به ديگران اين پيام را برساند که 



بوده است  ونه  استرداد استق3ل کشور، نه نتيجه جانبازی ھا وبرنامه ريزی ھای نھضت مشروطيت

  .وشجاعت وشھامت شاه امان هللا در برابراستعمار انگليسنتيجۀ پايمردی 

 وچگونگی ظھورمجدد اين نھضت ]١[ًع3وتا اقای داکترکاکر، از نھضت مشروطيت

. ورھبراکتيف وفعال آن شھزاده امان هللا درکتاب خود ھيچ گونه سخنی وبحثی بميان نياورده است

ز شاه امان هللا وبازھنگام نام بردن از شاه امان هللا، حاVنکه يادکردن از استق3ل کشور، بدون نام بردن ا

بدون يادکردن از جنبش مشروطيت وبدون ذکر محمودطرزی، ونقش موثر ومدبرانۀ او در قوام 

وپيروزی  اين نھضت که باVخره منتج به روی کار آمدن امان هللا خان گرديد ، کار بھيوده وناقصی 

  .خواھد بود

 در »مشروطه خواھان« مطابق طرح قبلى شاه امان هللا: اھد بگويد کهًداکتر کاکر اص3 نميخو

حضرت شوربازار، تاج سلطنت را برسر پيش از آنکه  ١٩١٩ فبروری ٢٨روز تاج گذاری خود در

اين تاج را بشرطی بسرمی گذارم که استقSل کامل کشور را حاصل   : اظھارکرد، ردگذابشاه امان هللا 
 اول برھمه رعايای صديق ملت نجيبه خود اين را اعSن «: ريان کابل گفت سپس خطاب  به شھو! مکن

  بسرو بشارت ميدھم که من تاج سلطنت افغانيه را بنام استقSل وحاکميت داخلی و خارجی افغانستان 
   ]٢[» .نھاده ام

ا آن  مخالفت شديد داکتر کاکر با مرحوم پوھاند حبيبی است، علت اين مخالفت داکتر ب،نکتۀ ديگر

مرحوم از آنجا آب ميخورد که آقای داکتر بخاطرکم کاری خود ھرگز نتوانست جايگاه علمی پوھاند 

حبيبی را در مجامع علمی در سطح ملی وبين المللی ھم در زمان حيات آن دانشمند وھم  بعد از مرگش 

.  می آزاردبگيرد واين عقده حقارت در برابر بزرگی پوھاند مرحوم روح و روان آقای داکتر را

بنابرين در ھرمحفل وھرمناسبتی از مرحوم حبيبی که بيش از وزن داکترکاکر، کتاب نوشته 

است،بدگوئی وفکر ميکند با بدگفتن از مرحوم حبيبی، مقام ومقداراو باV ميرود، درحالی که چنين 

ھنگی  فر- ميزان ومقدار محبوبيت اشخاص فرھنگی،مربوط ومنوط به ميزان کارھای علمی. نيست

 فرھنگی خود، درکشورھای منطقه -پوھاند حبيبی، براثر کارکردھای علمی .سودمند ھرشخص ميباشد

بحيث يک شخصيت   علمی نخبه شناخته شده بود وآثار او مورد استفاده وسيع مردم کشورھای منطقه 

ل منحيث يک قرار داشت، درحالی که آقای داکتر کاکر در افغانستان وحتی در محيط علمی پوھنتون کاب

  .شخصيت علمی برجسته قبول نشده بود

نکتۀ ديگر مخالفت شديد داکتر کاکر با مرحوم پوھاند حبيبی است، علت اين مخالفت داکتر با آن 
مرحوم از آنجا آب ميخورد که آقای داکتر بخاطرکم کاری خود ھرگز نتوانست جايگاه علمی پوھاند 

 المللی ھم در زمان حيات آن دانشمند وھم  بعد از مرگش حبيبی را در مجامع علمی در سطح ملی وبين
. بگيرد واين عقده حقارت در برابر بزرگی پوھاند مرحوم روح و روان آقای داکتر را می آزارد
بنابرين کاکردر ھرمحفل وھرمناسبتی از مرحوم حبيبی که بيش از وزن داکترکاکر، کتاب نوشته 

گفتن از مرحوم حبيبی، مقام ومقدارخودش باg ميرود، درحالی است،بدگوئی ميکند وفکر مينمايد با بد
ميزان ومقدار شھرت ومحبوبيت اشخاص فرھنگی،مربوط ومنوط به ميزان کارھای . که چنين نيست

 فرھنگی سودمند خود، - پوھاند حبيبی، براثر کارکردھای علمی .  فرھنگی ھرشخص ميباشد-علمی
ی نخبه شناخته شده بود وآثار او مورد استفاده وسيع درکشورھای منطقه بحيث يک شخصيت   علم



مردم کشورھای منطقه قرار داشت، درحالی که آقای داکتر کاکر در افغانستان وحتی در محيط علمی 
  .پوھنتون کابل منحيث يک شخصيت علمی برجسته قبول نشده بود

  !تحريف نکرده باشد تاريخ کشور را ھا بخاطر خوشنودی انگليسکه داکترکاکړبھرحال خدا کند 

  ٢٠١٥/ ٣/ ٣    پايان

  :زيرنويسھا 

 خواھی مشروطهنھضت . ماست كشور در استبداد و استعمار ضد بر مبارزه ھای نمونهومناسبترين  ترينبھ از  يکی مشروطيت جنبش -  ]١[

 .بودحرکت موثر ومترقی  وكراسیدم و استقSل اعاده برای فيودالی استبداد و  استعمار با مبارزه در  کشورما،تاريخی  شرايط در

 ننگ را انگليسی قيموميت آنھا. گذاشتند عرصه پابه اgخبار سراج انجمن از" حبيب هللا خانامير "زمان در اول بار خواھان مشروطه
 آرمانش هرا در را سرش مبارزيكه و زبان آتشين شاعر واصف سرور. ميدانستند پيشرفت و تمدن برگلوی ای  حلقه راحاکميت مظلقه  و

 ملی وحدت در را مشروطيت ساختن ھموار و استقSل كسب پاكباز، روشنفكران اين .ماست كشور در يتمشروطنھضت  گذار بنيان گذاشت
 به)پدراستاد خليلی (راپورھای مستوفی الممالک  بوسيله اول مشروطيت .ندبودمبرا  لسانی و مذھبی مليتی، ھای تبعيض از آنھا.ميديدند كشور
 ھای زندان در امانی دولت استقرار تا بقيه و اعدام واصف سرور بشمول آن رھبران از تن چند. شد كشانيده خون و بخاك هللا حبيب امير

 بر انگيزی حيرت خونسردی با بستند می توپ ی ميله به وقتی را واصف سرور. كردند تحمل را استبدادتوانسوز ھای شكنجه آنروزگار مخوف
 !است منزل اول مشروطه ره در         سر ترك و جان ترك و مــال ترك            :نوشت كاغذی توته

 حفظ پادشاه  وظيفه :داد پاسخ شجاعانه او كرد، خطاب حرام نمك امير وقتی را دربار ھای بچه غSم از غوربندی خان شاه جوھر
 تجاوز بيشرمانه مردم ناموس به نكرده دريغ ھيچگونه رعيت یھست به دستبرد از كه ھستی بحرام نمك تو اما. است رعيت ناموس و مال جان،

 گلوله كه بود نرسيده پايان به او سخنان ھنوز ..ھستی غرق فحاشی و عياشی در روز و شب مردم به رسيدگی و حراست عوض به مينمايی،
 .ساخت خاموش ابد برای را دلير مبارز اين ھستی چراغ شاه، تفنگچه

 وقتی وشد دستگير مرز در برساند، بچاپ خارجی جرايد در را خواھان مشروطه سرنوشت ھند در يخواستم كه پروانی خان عثمان
 كشتن قصد ما. است ابدی شما محاسبه زحمت ولی نيست بيش ی دقيقه چند ما مرگ زحمت:گفت او گرفت قرار امير ركيك كلمات سرزنش مورد
 را او كرد امر امير. داريم ھموار خود رنجديده سرزمين بر را مشروطه رھانيده شما قيتمطل از را افغانستان ميخواستيم ولی نداشتيم را شما
 .بپرانند توپ به

 راديكال و درباری ليبرال ھای جناح از متشكل كه گرفت شكل طرزی محمود رھبری تحت دوم مشروطيت اول، مشروطيت سركوب با
 استقSل، به رسيدن برای كه ديد هللا امان غازی خود استوار عزم در ميتوان را جريان اين فداكاری نمونه بارزترين. بود دربار از خارج

 در و رھا خانی هللا حبيب ھای زندان از خواھان مشروطه تمامی امانی دولت استقرار با .داد یأر پدر كشتن به مشروطيت و دموكراسی
 امورخارجه وزير دوم، مشروطيت ارذبنيانگ طرزی،  محمود.ردندك جانفشانی مشروطيت ھای رفورم نمودن پياده و كشور استقSل استرداد
 نويسنده ،»انيس «الدين محی.پدرودگفت را زندگیاخيراز کشور تبعيد ودر ترکيه  در افغانستان، ژورناليزم پدر شاعر، و نويسنده امانی، دولت
 دوم، مشروطيت از جويا، سرور .كرد وداع را زندگی زندان از رھايی با زندانی، سالھا دوم، مشروطيت از انيس، جريده مؤسس امانی، دوران
 عبدالرحمن  .گفت پدرود را زندگی ھمانجا در دھمزنگ، زندانی سال ٣ و موتی سرای زندانی سال ١٣ امانی، دربار كاتب نويسنده، و شاعر
 خان ولی محمد. شد تيرباران نادرخان توسط امانی، دربار سرمنشی زبان، آتشين شاعر دوم، مشروطيت چپ جناح رھبر ،)كبريت( لودين

 اعدام خان نادر وسيله به ١٣١٢ سال در خارجه، امور وزير طرزی محمود از بعد امانی، دولت السلطنه نايب دوم، مشروطيت از ،دروازی
 اركان در بوروكراسی و دستگی دو استعمار، به وابسته روحانيون ھای فعاليت و تبليغ امانی، دولت اشتباھات انگليس، استعمار تSش. شد

 خان نادر. كشيد خون و آتش به را خواھان مشروطه خانی نادر استبداد بعد و سقاوی جھالت. درنورديد را حاكميت اين ومارط مشروطه، دولت
 امان به ردف نزديكترين دروازی خان ولی محمد. داشت روا خواھان مشروطه حق در داشت توان در آنچهو. نكرد رحم خواھی مشروطه ھيچ به
 مشھور  چھره لودين عبدالرحمن اش، خانواده اعضای از ديگر تن باشش استقSل جنك مشھور فداكاران از چرخی خان نبی غSم خان، هللا

 .دادند جان زندان در آنھا از ای  عدهو شدند بدون محاکمه اعدام بيك پين جنرال دوم، مشروطيت

 وقتی. داد فتوا سقاوی دولت ضد بر و رفت قندھار به امانی دولت سقوط در شناسسر خواھان مشروطه از قندھاری واسع مولوی
 يد قطع شريعت حكم به بايد سلطنت؛ غاصب و ھستيد طريق قاطع شما":داد جواب قھرمانانه او پرسيد او از را فتوايش دليل سقاو بچه
  )ی، نيزافغانستان درمسيرتاريخ ،ازغبار جنبش مشروطيت درافغانستان، از حبيب: رک(.پراندند توپ به را او". شويد

  ١٠داکتراسدهللا حبيب، دوره امانی، ص-]٢[

   

 


