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 ۲۷می ۲۰۱۶

داکترعبدالرحمن زمانی

پوهاند حسن کاکر نابغه و کاشف بزرگ يا بزرگترين تحريف نگار و جعلکار تاريخ
معاصر افغانستان؟
(قسمت سوم)
کشف جديد يا بزرگترين جعلکاری کاکر؟
پوز پريکړي که شرم درلودالی

د چړې نوم به يې نه اخيستالی

آنچه را پوهاند کاکر به نام تاریخ و رویداد های مهم تاریخی ،بخصوووت تاریخ دورۀ امانی تاکنون ارائه کرده اسووت،
و با اعتبار ،نظریات
با روش های علمی تاریخ نویسووی موافقت ندارد .او کوشوویده اسووت یا بدون اسووناد و مدارق م
و تمایالت درونی خودش را بیان داشته و قضاوت و نتیجه گیری کند ،و یا هم آگاهانه دست به تحریف واقعیت ها و
مسووخ حقای تاریخی بزند .از برکت م رخینی چون پوهاند کاکر بوده که تا هنوز هم تاریخ معاصوور ما نتوانسووته اسووت
راست را از دروغ و حقیقت را از افسانه جدا سازد.
آقای کاکر تا دیروز گفته هاى استادان انگلیسى اش را تکرار نموده میگفت که هیچ توطئۀ انگلیسى علیه رژیم امانی در
کار نبوده اسووووووت  .او که میگفت من تا اکنون به سووووووندى برنخورده ام تا نشووووووان بدهد که انگلیس ها در توطئۀ سووووووقوط
اعلیحضووورت امان ا خان دسوووت داشوووته باشوووند ،حتى ادعا داشوووت که «..انگلیس ها از امان ا خان به خاطر عصووورى
گرائى و ساختن جامعۀ مدنى حمایت میکردند».1
آقای کاکر بعد از خواندن صد ها سنددرکتاب «بازنگری دورۀ امانی و توطئه های انگلیس» ازین قلم ،باز هم با منط
خات خودش پافشووواری دارد که این حکومت برتانیه و یا هند برتانوی نبود که در سووور نگونی پادشووواهی شووواه امان ا
دسوووووت داشوووووت ،بلکه خود پادشووووواه بود که با عملی نمودن پروگرام های میر عملی باالی مردم و به علت زورمندی و
اوتوکراسی خودش باعث سقوط پادشاهی اش گردید.
پوهاند حسن کاکر نه تنها مدعیست که من (ع  .زمانی) « صرف با استفاده از نشریات آزا د وبسایت ها این احکام و
به همین منوال احکام دیگری را صادر نموده» ام ،بلکه در نوشتۀ اخیرخود با نبوغ خاصش به کشف بسیار مهم و
جدیدی نایل شده است .

 . 1صحبت شام  ۲٩اسد سال  ۱٣٨٦برابر با  ۱٨اگست سال  ۲۰۰۷آقایان استاد حبیب ا رفیع و پوهاند حسن کاکر از کابل و
کالیفورنیا در پروگرام درى رادیو آشنا صداى امریکا که به مناسبت هشتادوهشتمین سالروز استرداد استقالل افغانستان ترتیب
شده بود.
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کاکردر مقدمۀ نوشته اش تحت عنوان «اندرباب نوشته های شاملو زمانی و سیستانی» با فخر فروشی مینویسدکه «این
بار من تمام آن آ اری را که نویسوووندگان آنوقت در مورد شووواه امان ا نشووور کرده بودند به دقت زیاد خواندم .یک اسوووتاد
مدرس با دادن لکچرها و سوو االت انتقادی محصووالن متوجه نکات جدید ،مفکوره ها و بصوویرت ها می گردد ،من هم با
مطالعۀ آ ار فوق متوجه فکر های جدید و بصیرت های نوین گردیدم ...من با این مطالعۀ خود به چنان نکات جدیدی در
مورد حکمروائی شوواه امان ا متوجه گردیده ام که نه تنها به تأئید رسووالۀ من در مورد شوواه امان ا اسووت ،بلکه دارای
نکات و بصیرت هائیست که کسی تا به حال متوجه آنها نگردیده بود».
این ادعا یا یاوه سوورائی آقای کاکر که شوواید هم تحت تا یر مشووروبات الکهولی و دوا های ضوود افسووردگی ایکه اسووتعمال
میکند ،از ذهنش طراوش نموده با شد ،من را به یاد ضرب الم ل معروف پشتو انداخت که « پر پچه وخوت کشمیر یې
ولید » .
کسانی که با آقای کاکر آشنائی نزدیک دارند ،میدانند که او مانند ایرانی بودن سید جمال الدین افغان ،افسانه بودن ماللۍ
میوند ،نقش نداشتن روس ها در کودتای ور و میره ازین قبیل ادعا هائی زیادی دارد که هیچوقت نتوانسته در دفاع از
آن سند و مدرکی را ارائه کند .اما وی اینبار در نوشتۀ جدیدش به مهمترین و بزرگترین کشفی م ف شده است  .او با

مفکوره و بصیرت جدیدش (؟)ادعا میکند که «سرنگونی حکمرانی شاه امان هللا نتيجۀ توطئه
ها و دسايس برتانوی نيست .عالوتا اينکه خود امان هللا نيز برتانوی ها را
درين مورد تبرئه کرده و اينطور گفته که ماليان بدون اينکه کسی پولی برايشان
داده باشد ،مخالفتش را کرده اند .اما اينکه شاه شکار توطئه های برتانوی ها
شده باشد ،صرف يک افسانۀ قوی است .حال وقت آن رسيده تا کسی اين
افسانه را از واقعيت های تاريخی جدا نمايد».

سند شماره يک  :کاپی ادعای کاکر از نوشتۀ اخيرش
صووودور احکام قطعی ،آنهم بدون اسوووناد و و ای در رابطه با مسوووایل بسووویار مهم تاریخی برای آقای کاکر ،که خودش را
یگانه شخت با صالحیت در امور تاریخی میداند ،به یک عادت تبدیل شده است  .یک م ال چنین حکم او متهم ساختن
مازی امان ا خان به قتل کاکایش سووردار نصوورا خان بود .وقتی از او خواهان بوت شوودیم  ،دلیل می آورد که این
راز را یکی از اع ضای خانوادۀ مازی امان ا خان به شرطی که از او نام نبرد ،برایش افشا نموده است  .این هم شد
بوت آقای کاکر -به قول معروف «دم روباه ،شاهد روباه».
آقای کاکر اینبار نیز برای بوت ادعای بسوووویار بزرگش که تبرئه کردن انگلیس ها توسووووط شووووخت مازی امان ا خان
میباشد ،مینوی سد « در مورد قیام های اخیر در مقابل شاه امان ا ،نظر خود وی قاطع است که نویسنده ستیوارت آنرا
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چنین بیان میدارد :امان ا برتانیه را در مورد امتشاش بر علیه اش تبرئه نمود .پادشاه این نظر را با (لری رو Larry
 ) Rueژورنالسوووووت شووووویکاگو تریبیون که در فبروری سوووووال  ۱٩۲٩ذریعۀ طیارۀ خات به قندهار رفته بود در میان
گزاشت  .پادشاه از طری ترجمان که عبدالوهاب طرزی پسر محمود طرزی بود ،این را هم برایش گفته بود که مال ها
مخالفتش را نموده اند  ،بدون آنکه پولی برایشان پرداخت شده باشد.»....

سند شماره دو  :کاپی ادعای کاکر از نوشتۀ اخیرش
آقای کاکر تصوووور میکند با اسوووتفاده از شوووهرت کاذبش بحیث یک م رش و گویا شوووخت با صوووالحیت در امور تاریخی،
میتواند با تحریف نگاری و جعلکاری مردم را فریب داده و حقیقت را بپوشوووووووواند .اما حقیقت را نمیتوان برای مدت
طوالنی پنهان نگهداشت .
تحریف نگاری آقای کاکر درین اسووت که او آنچه را نویسووندۀ کتاب آتش در افغانسووتان نوشووته اسووت و کاپی آنرا در ذیل
میخوانید ،با تغیر فاحش نقل و ترجمه نموده است .

سند شماره سه  :کاپی آنچه را «ریه تالی ستیوارت » در صفحۀ  ۵۱۱کتابش ذکر کرده است
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کاکر م ل سوواب کوشوویده اسووت با نقل یک جمله و بیرون کشوویدن آن از محتوی و متن موضوووع ،واقعیت را تحریف و
دیگر گونه نشوان دهد .درمتن فوق آمده اسوت «لیری رو»[خبرنگار شویکاگو تریبیون برای مصواحبه با مازی امان ا
خان ( )۱۰ده بار وعدۀ مالقات گرفته و هر یک آن فسخ شده است [ .یعنی خبرنگار م ف نشده است با او مستقیما
مصوواحبه کند  .یک بار گفتند که امان ا خان به سوورماخوردگی بد مبتال شووده اسووت ،بار دیگر مسوول میکرد .سووالم گفتن
[مازی امان ا خان به «رو» هم ،م ل سووالم علیک شووان وقتی یکدیگر از از فاصوولۀ دور دیدند ،صوومیمی بود .اما
آنها تنها از طری عبدالوهاب طرزی صحبت میکردند».
این سووتیوارت ،نویسووندۀ کتاب آتش در افغانسووتان اسووت ،نه خبرنگار شوویکاگو تریبیون  ،که میگوید « اظهارات امان ا
بریتانیا را به طور کامل از گناه شورش علیه او تبرئه میکند».
درست مانند تغیر دادن نام نویسندۀ کتاب «سقوط امان ا» ،درین جا نیز آقای کاکر با تغیر دادن اسم نویسندۀ جمله
میخواهد برای اهمیت دادن به ادعایش دلیل و برهان بسازد .از او باید پرسید که چرا از نقل کردن جمالت بعدی ،که نفی
کنندۀ ادعایش میباشد ،ابا ورزیده است؟
ستیوارت در همان پراگراف عالوه میکند که « سولوویف ،از دفتر خارجۀ شوروی به «رو» گفته است که روس ها
هم در بین مال ها افراد شان را داشتند ،و میدانستند که «الرنس عربی» به آنها رشوه داده است ».
تحریف دیگر آقای کاکر اضافه نمودن کلیمۀ ترجمان با اسم عبدالوهاب خان طرزی میباشد تا نشان دهد که گویا مازی
امان ا خان خودش مستقیم این حرف ها را به خبرنگار گفته و عبدالوهاب خان طرزی آنرا ترجمه نموده است.

حاالنکه ستیوارت مینوی سد «امان ا از طری عبدالوهاب گفته ا ست که "مال ها بدون آنکه از ک سی پولی
گرفته باشوووند ،با او مخالفت کردند .او اطالع داشوووت که «بچۀ سوووقاو» با همفری [سوووفیر انگلیس در
دروازۀ سفارت صحبت کرده است ،اما معتقد است که این صحبت راجع به امنیت سفارت بوده است .
این چیزیسووووت که او به خبر نگار گفته اسووووت .او [مازی امان ا خان واقعا میفهمید که تالش های او
برای متحد سوواختن ایران ،ترکیه و افغانسووتان در پیمان با شوووروی بود که انگلیس ها را تحریک نمود
تا او را از قدرت برکنار کنند ،اما نخواست آنرا بگوید».
برای اینکه چلوصاف آقای کاکر را از آب کشیده و از مهمترین و بزرگترین جعل کاری اش پرده برداریم بیائید به سند
اصلی و دست اولی که نویسندۀ کتاب آتش در افغانستان از آن استفاده نموده است ،مراجعه کنیم .
«لیری رو  »Larry Rueخبرنگار امریکائی روزنامۀ معروف شووووووویکاگو تریبیون که بتاریخ  ۱۴ماه فبروری سوووووووال
 ۱٩۲٩به قندهار رفته و تالش نموده بود با مازی امان ا خان مالقات و مصاحبه کند ،بعد از برگشت به ایران سیزده
مقاله راجع به افغانستان نوشت  .او که نتوانسته بود مستقیما با مازی امان ا خان مصاحبه نماید س االتش را از طری
عبدالوهاب خان طرزی  ،پسوووور شووووادروان محمود طرزی ،ارسووووال مینمود .مقاالت نشوووور شووووده در شوووویکاگو تریبیون
موضوووعات مختلف را در بر گرفته و مقالۀ سوووم آن که بتاریخ  ۲۷فبروری در صووفحۀ  ۱۴نشوور شووده اسووت ،به نقش
انگلیس ها اشاراتی دارد.
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سند شماره چهار  :کاپی روزنامۀ «شیکاگو تریبیون» حاوی سومین مقالۀ لیری رو راجع به افغانستان
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در اصوول نوشووتۀ «لیری رو» میخوانیم که «در حالیکه بوتی وجود ندارد که بریتانیای کبیر
به کدام طریقی از دشوومنان امان ا حمایت میکند ،به بسووته کردن سوورحد هند در
چمن و تماس دایمی شان با بچۀ سقاو درین جا به دیدۀ شک نگری سته می شود.
عبدالوهاب [طرزی  ،کسووی که با شوواه سوواب  ،عنایت ا خان  ،برادر و جانشوین
امان ا خان دو روز قبل کابل را ترق کرده اسووووووت ،میگوید که "من از شووووووما
میخواهم راپوری را تکذیب کنید که ما از انگلیس ها تقاضوای طیاره نموده ایم".
عبدالوهاب که فارغ التحصوویل آکسووفورد و سووکرتر شوواه میباشوود ،گفت "ما برای
پنج روز در قصوور تحت محاصووره بودیم ،و این بچۀ س وقاو بود که با انگلیس ها
ترتیبات تخلیۀ ما را آماده ساخت" .حقیقتی که بچۀ سقاو با انگلیس ها مناسبات
خوب آشکار دارد ،برای حامیان امان ا آزار دهنده میباشد».
آقای کاکر! قضاوت را به خوانندگان ميگذارم تا اين مفکوره ها و بصيرت های جديد شما را چه مينامند.
اين ضرب المثل معروف چقدر به حال شما صدق ميکند که :

په وينځلو به يې سپين نکړې بابو جانه
کوم لمڅې چې د وړئ اصل يې تور وي
( نميتوان نمدی را که اصل پشمش سياه باشد ،با شستن سفيد کرد)
(ادامه دارد)
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افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

