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 ۱۶جون ۲۰۱۶

داکترعبدالرحمن زمانی

پوهاند حسن کاکر نابغه و کاشف بزرگ يا بزرگترين تحريف نگار و جعلکار تاريخ
معاصر افغانستان؟
(قسمت پنجم)
در نقش وکيل مدافع استعمار
آقای داکتر حسن کاکرقبل از نقد این قلم بر کتابش با مهارت تمام و جعل کاری اسناد میکوشید در رابطه با ترور
شخصیت غازی امان هللا خان و مشروطه خواهان و یاران ضداستعماری شان طوری وانمود نماید که آنچه او میگوید
و مینویسد ،به مامورین و ایجنت های انگلیسی ربطی نداشته ،بلکه گفتار آگاهان و صائب نظران مانند منشی علی احمد
خان شالیزی (مومند) و حامیان (بخوانید دشمنان) غازی امان هللا خان مانندشیخ محبوب علی و عزیز هندی میباشد .اما
بعد از آنکه تشت رسوائی آقای کاکر از بام افتاد و دیده شد آنچه او میگوید ،تکرار و نشخوار تبلیغات فتنه انگیز
انگلیسی میباشد ،او دیگر به یک وکیل مدافع مستقیم استعمار و انگلیس هاتبدیل شده است .
به چند نمونه از گل های جدیدی که آقای کاکر به آب داده است توجه کنید و ببینید که او چگونه در سمت وکیل مدافع
انگلیس ها در حمالت بر غازی امان هللا خان و یارانش حتی از مامورین و گماشتگان انگلیسی نیز سبقت می جوید:
تبرئه کردن انگليس ها از د ست داشتن در توطئه ها عليه غازی امان هللا خان
کنندۀ این قلم میداند .او درین باره به یک حیران ذهنی بیان پوهاند کاکړ توطئه های انگلیس علیه رژیم و نهضت امانی را یک

قسمتی از نقدمن تحت عنوان «مسئولیت سقوط نهضت امانی را بگردن خود غازی امان هللا خان و افغانها انداختن»
اشاره میکند که اصل آن چنین است :
«استعمار انگلیس با وجودیکه همیشه یک افغانستان قوى و غازى امان هللا خان را براى سلطه ومنافع سیاسى،
اقتصادى و نظامى خود تهدیدبزرگ میشمرد ،و در پهلوی توطئه ها و تالش هاى ترور و کشتن غازی امان هللا خان با
استفاده از هر فرصتی در صدد برانداختن سلطنت وى بود و درین راه در پهلوى تشویق و تطمیع رهبران مذهبى و
مخالفین دولت از هیچ کوششى دریغ نورزید؛ همیشه تبلیغ نموده که گویا سبب اصلی سقوط رژیم امانی اشتباهات
شخص غازی امان هللا خان و براه انداختن اصالحاتی بوده است که مورد قبول مردم کشورش نبوده است».
آقای کاکر باز هم نه تنها دست به تحریف و جعل کاری زده و متن نقد این قلم را تغیر داده است  ،بلکه یک بار دیگر
به هتک حرمت پرداخته چنین درفشانی میکند« :اولا به نظر می رسد این فقره از نظر امأل و انشأ از کسی باشد که
خواندن و نوشتن را تازه آموخته باشد .از لحاظ فکری ،شاغلی زمانی درین فقره موضوعات بزرگی را بدون اینکه
یکی آنرا هم بیان و شرح کرده و یا ثابت نموده باشد ،گنجانیده است .وی تصور میکند که در این مورد صاحب
صالحیت است و هر چیزی که به ضد برتانوی ها بنویسد ،خواننده خواهد پذیرفت ».
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آقای کاکړ باز هم با منطق و شیوۀ خاصش ،به هتک حرمت این قلم و تمام کسانی که انگلیس ها را در توطئه علیه
غازی امان هللا خان دخیل میدانند ،پرداخته مینویسد که گویا «...فقر ه شاغلی زمانی آنقدر سرگیچ کننده ،بی سویه و
پروپاگندی است که به دادن جواب نمی ارزد ،ولی از آنجایی که یک تعداد دیگر نیز برتانوی ها را در ناکامی شاه
امان هللا دخیل می دانند و یک تعداد نشنلست های احساساتی و ویبسایتی در موردش ناله و فغان دارند ،من در اینجا
می کوشم واقعات را ،به هر نوع که باشند از منابع معتبر[!؟] و نوشته های آنوقت [!؟] ،تقدیم نمایم».
آقای کاکر بعد از جعل کاری دیگر و ادعای تبرئه کردن انگلیس ها از ادرس شخص غازی امان هللا خان به روزنامه
نگار «شیکاگو تریبیون» که ما در قسمت سوم این مضمون آنرا به تفصیل ارزیابی نمودیم ،اینبار به زعم و گمان
خودش سند دیگری ارائه کرده و به حوالۀ خان عبدالغفار خان (پاچا خان) مینویسد که گویا انگلیس ها هیچ توطئه
نکرده چون «[غازی امان هللا خان] در بمبئی به پاچا خان [یعنی] عبدالغفار خان از مردم خود حتی شکایت کرد ،که
او را" قادیانی "و " وهابی "میدانند و او دیگر نمی خواهد بالیشان به مقصد حکمروائی کوشش نماید».
ما که تا حال چند نمونۀ از این منابع معتبر (!؟) و نوشته های آنوقت آقای کاکړ را بررسی کردیم درین جا به تنها یک
مورد از گفتار خان عبدالغفار خان از همان ماخذ آقای کاکر اکتفا میکنیم که هم ثبوت دروغگوئی آقای کاکړ بوده و هم
یکبار دیگر ادعای قبلی او را در مورد دست نداشتن شیخ محبوب علی در توطئه های انگلیس رد میکند .پاچا خان در
کتابش به نام «زما ژوند او
جدوجهد» صفحۀ ۷۵۴مینویسدکه
«ما ترتیبات امنیت خود را از
طریق "خدایی خدمتگار" میگرفتیم.
زیرا پولیتیکل ایجنت [نمایندۀ
سیاسی انگلیس ] در آنجا شیخ
محبوب علی بود .ما اطالع یافتیم
که شیخ محبوب علی آمده و با
گورنر "کیرو" مالقات نموده است .
این شخص وفادار انگلیس ها و
یک ایجنت بی ضمیر بود .او یک
فرد بسیار پست بود و قوم پشتون
از دست او بسیار تباه شده بود .در
افغانستان در چاکری سفیر بریتانوی
"همفری" تختۀ حکومت امان هللا
خان به ذریعۀ او سرنگون شده بود
"بچۀ سقاو" را او بر تخت کابل
نشانده بود».
دفاع مستقيم از همفری (سفير انگليس در کابل)
جالب اینست که آقای کاکر به دفاع مستقیم همفری (سفیر انگلیس در کابل) نیز می پردازد .او مینویسد که «شاغلی
زمانی این را هم اظهار میدارد که  " ...همفریز نقش بس بزرگی در طرح دسایس و توطئه های انگلیس داشته است "
منظور او این است که پادشاه امان هللا در اثر " دسایس و توطئه های همفریز " ناکام و مجبور به ترک وطن گردید .
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او نمیفهمد که یک سفیر دربین حکومات مهماندار و خودش  ،یک واسطۀ دیپلوماتیک است نه اینکه در مقابل حکومت
مهماندار سیاست طرح نماید».
مثلی که قبال نیز چندین بار به تناقض گوئی های آقای کاکر اشاره شده است ،او یکبار دیگر دروغ قبلی اش را
فراموش کرده و در دفاع از "همفری" گفتۀ فوقش را خود رد میکند .او نخست مینویسد که « این نظر هم زیاد شنیده
میشود که حبیب هللا کلکان حین حمله بالی کابل زخم برداشت و در سفارت انگلیس معالجه گردید .این آوازه قرین به
حقیقت نیست زیرا در زمان هجومش به ارگ ،قوای حکومتی با او درگیر نشده اند».
او چند پاراگراف پایانتر عالوه میکند که « تا اندازه ئی زیادتالش های همین همفریز بود که رژیم حبیب هللا حیثیت بین
المللی پیدا نکرد».
دفاع از امپراتوری و استعمار انگليس
آقای کاکر در دفاع از امپراتوری و استعمار انگلیس چند قدم پیشتر رفته و چنین درفشانی میکند:
« به استثنای شاغلی عبدالرحمن زمانی ،دیگر کی خواهد پذیرفت که" استعمار انگلیس ،شاه امان هللا را برای خود
یک تهدید میدانست "و می خواست اورا" بکشند"؟ به کدام قوت شاه امان هللا به این استعمار که در بسا مناطق جهان
نفوذ کرده بود ،تهدید شده می توانست؟ جای تأسف است که یک داکتر طب چنین هوائی گپ زده و مالمتی ناکامی شاه
امان هللا را بدوش خارجی ها می اندازد».
چون آقای کاکړ در اصل به استرداد استقالل افغانستان یقین ندارد ،نمیتواند قبول کند که همین غازی امان هللا خان به
حمایت مردم خود پوز بزرگترین قدرت استعماری جهان را ،که آفتاب در قلمروش غروب نمیکرد ،به زمین مالید.
آقای کاکر عالوه میکند که « وی [زمانی] نمی داند که استعمار به معنی ئی عمران ،مثل استفاده که به معنی فایده
گرفتن و استثمار به معنی ثمر گرفتن و یا مکیدن است .بلی استعمار (  ) Colonialismدر تأریخ به این شکل افاده
گردیده است که اتباع یک مملکت در مملکت دیگری متوطن گشته و بعضی از ایشان بالخره حکمروائی آن مملکت
را بدست آورده اند .برتانویان به این مفهوم در افغانستان متوطن نگشته اند .پس یاد نمودن" استعمار انگلیس "به این
شکل یک افاد ه" پروپاگندی "است .افغانستان به لحاظ مالی ،اقتصادی ،و نظامی باید یک مملکت مقتدر می بود که
برتانوی ها امان هللا خان را تهدیدی در مقابل خود محسوب می کرده اند .افغانستان در اثر مصارف گزاف غیر
معمول شاه امان هللا ،آنقدر ناتوان گشته بود که از نظر مالی تهدیدی برای هند برتانوی شده نمی توانست».
آقای ککړدر دفاع از استعمار به حدی روش افراطی اختیار میکند که حتی رویای رسیدن به آب های گرم هند توسط
روس ها را نیز یک افسانه میداند.
حال بیائید و ازین نوده پیوند كنید! آیا می ارزد به این چرندیات او جوابی داد؟ آیا میتوان گفت که کاکر نادانسته
مرتکب تحریف شده است؟ آیا او معنی استعمار و تفاوت بین استعمار کهن و استعمار نوین را براستی نمیداند؟ مگر
امروز سوابق و اهداف استعماری انگلیس ها بر کسی پوشیده است ؟ مگر به گفتۀ "آقای محمد ولی" اگر به پالن هاى
پیاده شدۀ انگلیس ها در افغانستان ،هندوستان و کشورهاى عربى بنگریم ،آیا دیده نمیشود که هدف فعالیت هاى شان بر
توطئه و دسیسه ،سبوتاژ ،نفوذ در محافل حاکمه  ،نصب امیران و پادشاهان دست نشانده و تبدیل جغرافیاى طبیعى
کشور ها متمرکز بوده است ؟ ایا آنها با مهارت و هوشیارى خاص دربین دربار ،متنفذین قومى و حلقات روحانى
کشور ها راه نیافته و بهترین حربۀ شان درین راه استفاده از پول نبوده است ؟ آیا آنها با استفاده از پول اشخاص را
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نخریده یا استخدام ننموده و از طریق آنها به اغتشاشات دامن نمیزدند؟ تبلیغات منفى نمیکردند ،و دربین محافل
سلطنتى ،گروه هاى سیاسى و مردم عام سبب ایجاد ناباورى و اختالفات نمیشدند؟
نشخوار تفاله های مامورين انگليسی در ناچيز شمردن غازی امان هللا خان
طوریکه در بال دیده شد ،آقای کاکر در رابطه با غازی امان هللا خان از یکطرف همان تبلیغات انگلیس ها را نشخوار
نموده کوشش میکند در مقایسه با انگلیس ها وی را به مثابه پشه در مقابل فیل نشان دهد ،اما از طرف دیگر درس های
استادان انگلیسی و اعترافات شانرا فراموش نموده است  .درین رابطه به چند نمونۀ کوچک اسناد از کتاب «
بازنگرى دورۀ امانى و توطئه هاى انگلیس » توجه کنید:









روزنامۀ "ستیت من" انتخاب گرانت را بحیث رئیس هئیت مذاکرات صلح راولپندی تقبیح نموده و لرد کرزن،
وزیر خارجه براى امور هند ،را مورد انتقاد قرار داد ونوشت که «افغانها بدون هیچ تردیدى برنده شدند .افغانها
حال هم سرکش و متمرد هستند ،حال هم انقالبیون هندى را پناه میدهند ،حال هم با بلشویک ها مناسبات خیلى
دوستانه دارند ،و حال هم در سرحدات مامصروف تحریک نزاع میباشند .تمام بحث هاى پیچیدۀ لرد کرزن
این حقیقت ساده را پنهان کرده نمیتواند که حکومت هند هم عملیات جنگى را درهم و برهم کرد و هم مذاکرات
صلح را خراب کرد .کنترول مناسبات خارجى افغانستان را نباید فرداى حملۀ آنها تسلیم میکردیم ».
برسمیت شناختن استقالل افغانستان در لندن ایجاد سردرگمى کرد .عدۀ زیادى از انگلیس ها میپنداشتند که
سیاستمداران آنها چیزى را از دست دادند که براى بدست آوردنش مردان شان جان هایشان را از دست داده بودند،
و آن کنترول افغانستان بود  .روز کیپل به تاریخ  ٤جون به نائب السلطنه نوشت «امان هللا آتشى را افروخته است
که خاموش کردن آن براى ما بسیار دشوار خواهد بود ».
در پارلمان انگلستان لرد سیدنهم  Lord Sydenhamندانسته جملۀ کرزن را تکرار کرد که گفته بود
«چیزى که بر من تأثیر ناگوار دارد ،برخورد فاتحانۀ است که افغان ها در همۀ این مدت از خود نشان میدادند».
مونتیگو در مکتوبى به نخست وزیر پیشنهاد کرد که نائب السلطنه چلمسفورد را از عهده اش برکنارکند ،وى حتى
مسودۀ مکتوب برطرفى چلمسفورد را آماده ساخت ،اما آنرا نفرستاد.
قوماندان عمومى قواى انگلیس  ،جنرال مونرو گفت «مناسبات سیاسى ما با امیر باید عمیقا ا تغیر یابد .ما نمیتوانیم
درین سوى سرحد با چشم بسته باقى بمانیم»  .و براى بهتر ساختن معلومات به ایجاد یک شعبۀ مخصوص
استخبارات براى هم آهنگى فعالیت هاى شان در افغانستان پرداختند .
وزیر خارجه در مکتوب  ۱٣اگست  ۱٩۱٩به نائب السلطنه اشاره کرد که بریتانیا بصورت بى شایبۀ آبرویش را
از دست داد .

انکار از تالش های انگليس برای کشتن غازی امان هللا خان

غازى امان هللا خان رهبرى بودکه بیشترین تالش براى کشتنش صورت گرفته است  .وى خصوصا ا بعد ازحصول
استقالل کامل افغانستان ،در سیاست داخلى و خارجى دست به اقداماتى زد ،که خصومت انگلیس ها را بخود بیشتر و
تیزتر ساخت  .شاید علت دیگر این تعدد حمالت هم عالقه و محبت شدید وى به مردم بوده باشد که بدون محافظ و
کش وفش در شهر و بازار گشت وگذار میکرد  ،وفرصت حمله را براى دشمنانش مساعد تر و آسانترمیساخت.
قبل از آنکه انگلیس ها تصمیم بگیرند ،غازى امان هللا شاه را بصورت فزیکى از سر راه شان بردارند ،به توطئه ها
و تخریبات مختلف دیگرمتوسل شدند که از آن جمله میتوان از تالش هاى خریدن و تحت نفوذ درآوردن ،چال هاى
دیپلوماتیک و سیاست دورویۀ تطمیع و تهدید ،کمپاین اشاعۀ معلومات غلط ،تبلیغات ناروا ،بى اعتبار ساختن و تخریب
شخصیت ،طرح کودتا و تعویض کردن وى با عناصر وفادار و حامى منافع انگلیس ها ،نام برد.
 از لبالى راپور هاى محرمانۀ استخبارات انگلیس معلوم میشود که طى شش ماه بین اکتوبر  ۱٩۱٩تا مارچ
 ۱٩۲۰سه سؤ قصد ناکام برجان امان هللا خان صورت گرفته است  .سؤ قصد اول به تاریخ هفتم ( )۷ماه اکتوبر
د پاڼو شمیره :له  4تر8
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









 ۱٩۱٩صورت گرفت ،بعد از آن به تاریخ پانزدهم ( )۱٥فبرورى  ۱٩۲۰و سومى آن هم به تاریخ پانزدهم
( )۱٥مارچ .۱٩۲۰
قابل یادآوریست که بعد از وفات سردار نصرهللا خان ( ۲۰مى  )۱٩۲۰تعداد حمالت سؤ قصد بر غازى امان
هللا خان بصورت چشمگیرى زیاد شد .شعبۀ استخبارات ایالت سرحدى شمال غربى در ختم هفتۀ  ۲٦آگست
 ۱٩۲۰از کابل اطالع داد که سؤقصد دیگرى بر جان غازى امان هللا خان صورت گرفته است  .این پانزدهمین
( )۱٥بار است که موصوف مورد سؤقصد قرار میگرد .این راپور از بین بردن قریب الوقوع غازى امان هللا
خان را پیش بینى نموده مى افزاید که " انتظار عمومى اینست که دیرى نخواهد گذشت که جاى وى را عنایت هللا
خان خواهد گرفت" .به رویت این سند استخبارات بریتانیا ،تنها در  ۱۷ماه اول سلطنت  ۱٥سؤ قصد علیه امان
هللا شاه غازى صورت گرفته است ،یعنى بصورت اوسط تقریبا ا یک سؤ قصد در هر ماه .
یک سند دیگر محرمانۀ آرشیف هند بریتانوى هم از ترور قریب الوقوع غازى امان هللا خان صحبت میکند.
درین یادداشت  ،جنرال ایدموند بارو ( )General Edmund George Barrowیکى از مأمورین عالى
رتبۀ نظامى بریتانیا در دفتر هند ،به کمیتۀ سیاسى بر یک نکته تأکید میکند و آن اینکه نباید به امان هللا خان هیچ
امتیازى را قایل شد چون « وى شاید هر لحظۀ ترور شود .واقعا ا اگر تالش کشته شدن وى صورت نگیرد ،من
خیلى تعجب خواهم کرد .در آنصورت ما از کشته شدن وى متأثر نخواهیم شد .به من گفته شده است که وى یک
جوان نامرغوبیست که افکار شدید ضد انگلیسى را غرس کرده است» .
ترور شخصیت و سؤ قصد بر جان غازى امان هللا خان بعد از ترک وطن نیز ادامه داشت  .بریتانیا حتى بعد از
آنکه غازى امان هللا خان کشور را ترک کرد ،از نظارت ،تعقیب و تالش هاى مسموم کردن و کشتن وى
دست برنداشت  .مأمورین استخبارات انگلیس وى را هم در ایتالیا و هم خارج از ایتالیا مثل سایه تعقیب
میکردند .در یکى از اسناد محرمانۀ استخبارات انگلیس از سفر ماه فبرورى سال  ۱٩٣۱غازى امان هللا خان به
قسطنطنیه و انگوره ،که بعدا ا به نامهاى استانبول و انقره مسمى شدند ،گزارش داده شده است .مأمورین انگلیسى
درین گزارش اعتراف نموده اند که در پیدا کردن هدف این سفر ناکام مانده و حدس زده اند که ممکن هدف
وى جمع آورى پول و یا تصمیم بودوباش در ترکیه بوده باشد .این گزارش حاکیست که وى در آخر ماه دوباره
به ایتالیا برگشته است.
در تلگرام  ۱٤اپریل  ۱٩٣۱سفیر انگلستان در جده به دفتر خارجه  ،اندریو ریان  Andrew Ryanسفیر
بریتانیا در عربستان سعودى به آرتر هیندرسن  Arthur Hendersonدر دفتر خارجه مینویسد که «من
ترتیباتى را گرفته ام تا در بارۀ حرکات شاه سابق افغانستان زودترین اطالعات را بدست آورم  .شما مشکالت
کشف فعالیت هاى مخفى در مکه را درک میکنید .من امروز صبح طى یک صحبت از یوسف یاسین
بصورت عادى راجع به درست بودن آوازه هاى امدن شاه سابق افغانستان به حج ،پرسیدم  .وى در جواب گفت
که امان هللا تصمیمش را در یک مکتوبى اعالم کرده است  .وى خودش عالوه کرد که [شاه عبدالعزیز] ابن
سعود شرکت حاکم فعلى افغانستان [محمد نادرشاه] رادر مراسم حج ترجیح میدهد ،اما بنا به دلیل مذهبى
نمیتواند مانع شرکت امان هللا شود .این به اساس اصول قبول شدۀ است که نمیتوان از اجازۀ دخول هیچ مسلمى
به اماکن مقدس جلوگیرى کرد .وى از هیئتى از کابل هم ذکر کرد .من از آشکار ساختن هر نوع عالقۀ خاص به
امور افغانستان اجتناب ورزیدم  .من راجع به خطر اعالم رسمى پالیسى یا ترور کدام اسناد قبلى ندارم  .بنا
بران ،تا انکشافات بعدى ویا در صورت طولنى شدن اقامت وى  ،لزم افتد ،من پیشکش آنرا به حکومت حجاز
خوب نمیدانم  .ترور در دوران مراسم حج بعید به نظر میرسد» .

دروغ های جديد برای پوشاندن دروغ های قبلی
آقای کاکر برای پوشاندن دروغ های قبلی اش دست به دروغ پردازی های جدیدی زده و خواسته است با بازی به
کلمات نشان دهد که گویا "زمانی" فهمی از مقرره های دقیق و علمی ندارد و ازهمین لحاظ با انتقاد بر او خطای
بزرگی را مرتکب شده است .
یکی از جعل کاری های آشکار آقای کاکر هم نقل روایتی بود در رابطۀ لویه جرگه از صفحۀ  ۸۱٣جلد اول کتاب
افغانستان در مسیر تاریخ از شادروان غبار .او با جعل کاری اش نام «غالم محی الدین آرتی» را عمدا به «غالم
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محی الدین انیس» تغیر داده و قسمتی از انتقادات مشروطه خواه دیگر مرحوم «عبدالرحمن لودین» را هم به انیس
حواله نموده بود.

کاپی آنچه آقای کاکړ از غبار نقل کرده است (ص  ۸٩د پاچا امان هللا واکمنۍ ته یوه کتنه)

کاپی نوشتۀ شادروان غبار (ص  ۸۱٣جلد اول افغانستان در مسیر تاریخ

او برای پوشاندن این دروغش مینویسد که « اما ،اعتراض شاغلی زمانی در مورد یک جمله از رساله ام قابل یاد
آوری است :میگوید من اسم غالم محی الدین آرتی را قصدا ا به غالم محى الدین انیس تغییر داده ام .اگر او فهمی از
مقرره های نوشته های دقیق و علمی میداشت ،هرگز این نوع حکم را صادر نمی نمود .وقتی من لقب رادر اخیر نام
غالم محی الدین در داخل این عالمه [ ] آورده ام به این معنی است که در متن ،تنها" غالم محی الدین "بود و چون
در آنوقت برایم معلوم نبود ،من لقب انیس را در داخل این عالمه[ ] اضافه نموده ام زیرا که در نوشته های دقیق،
این یک رسم قبول شده است که وقتی یک نویسنده از منبعی نقل قول مینمایدباید عین همانی باشد که در متن اصلی
ذکر گردیده است ،حتی اگر غلط هم باشد .عالیم خاصی به مقصد آوردن هر نوع تغیرات وضع گردیده است که به
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همین اساس من لقب" انیس "را در داخل این عالمه [ ] نشان داده ام .این ،الفبای نویسندگی علمی است و اعتراض
شاغلی زمانی باید بالی نافهمی خودش باشد نه دیگران».
درین جا کاپی هردو سند را مقایسه نموده قضاوت را به خوانندگان میگذاریم تا ببینند که جعلکار بزرگ تاریخ ما
چگونه برای پوشاندن یک جعلکاری و دروغش به جعلکاری و دروغ دیگر پرداخته است و اسم غالم محی الدین آرتی
را به غالم محی الدین انیس تبدیل نموده است  .آیا راستی هم در متن آقای غبار تنها محی الدین نوشته شده است؟
البته لست دروغ های آقای کاکر بسیار طولنیست  .مثال او آقای نسیم جواد را رئیس اتحادیۀ داکتران در پشاور
میداند ،گویا من بعد از مهاجرت ثانی او جانشینش در اتحادیۀ داکتران بوده ام ،یا اینکه شهید داکتر سعادت شگیوال
عضو یا کارمند کمیتۀ استریا بوده است  .یا اینکه گویا بعد از ترور پوهاند سید بهاالدین مجروح در پشاور حیات او نیز
در خطر بوده است  .او همچنان ادعا دارد که من افغانی کلتوری ټولنه را به نفع شخصی خود مورد استفاده قرار داده
ام.
چرا آقای کاکر از رسوا شدن این همه دروغ های شاخدارش هراسی ندارد؟ مگر او نمیداند که رؤسای سابق اتحادیۀ
دکتوران آنوقت مثل محترم داکترغازی علم ،محترم داکتر عبدهللا عثمان و محترم داکتر رحیم پشتونیار و ده ها نفر از
اعضای آن اتحادیه به فضل خداوند تا هنوز زنده اند و شهادت میدهند که آقای جواد هیچ وقتی حتی عضویت اتحادیۀ
داکتران را نداشته ،چه رسد به اینکه ریاست آنرا به عهده داشته باشد ،و من تنها یک عضو آن اتحادیه بوده ام ،نه اینکه
رئیس آن  .مؤسسۀ آستریا (اطریش) که یکی از بزرگترین مؤسسات خیریۀ خارجی در پشاور بود ،چند صد نفر کارمند
داشت ،و تعدادی از آنها حال هم در امریکا ،کانادا و اروپا بسر میبرند .آیا یکنفری هم پیدا خواهد شد که بگوید داکتر
شگیوال حتی برای یک روز هم کارمند آن مؤسسه بوده است؟
تا جائیکه به ادعا و تهمت کاکر بر افغانی کلتوری ټولنه ارتباط میگیرد ،نه تنها اینکه ویدیو های تمام محافل تجلیل از
خاطرۀ سالگرد استرداد استقالل افغانستان در «یوتیوب» موجود اند ،بلکه صد ها تن از شخصیت های محترمی که در
آن محافل سهم گرفته اند ،شاهد این ادعای دروغین او میباشند.
در رابطه با احتمال ترور آقای کاکړ در پشاور باید گفت که همه میدانند که چه کسانی در پشاور و از طرف کی ترور
میشدند .او که در پشاور از معاش و امتیازات حواله شده برخوردار بود و حتی ماه ها بعد از آنکه توسط مراجع
غربی برای نوشتن کتاب «تهاجم شوروی و عکس العمل افغانها» ،در تفریحگاه سواحل هاوائی مامور یت داشت،
آن امتیازاتش حواله میشد ،چگونه میتواند ادعا کند که حیاتش در خطر بود؟
این گفتۀ کاکر من را به یاد خاقانی می اندازد که میگوید:
در مسلخ عشق جز نکو را نکشند
روبه صفتان زشت خو را نکشند
گر عاشق صادقی ز کشتن مگریز
مردار بود هر آنکه او را نکشند
هتک حرمت و ترور شخصيت نويسندگان مخالف با استعمار انگليس
میزان دشمنی و شدت بغض ،عداوت ،خصومت ،کراهت ،نفرت و انزجار پوهاند کاکړ نسبت به غازی امان هللا خان و
یارانش را میتوان از نوشتۀ اخیرش اندازه نمود .او به جواب اینکه چرا با وجود روابط حسنه و سابقۀ تبادل کتب و
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اسناد ،خواهشم را نه پذیرفت و مهمترین ماخذ کتابش (رسالۀ «سقوط امان هللا ») را برای مطالعه در اختیارم قرار
نداد ،جوابی نداد و نداشت ،بلکه کسانی را که به تاریخ دورۀ امانی عالقه نشان میدهند ،بی عقل ،بی خرد ،بی منطق،
احساساتی ،افراطی ،انتحاری ،بدون سویه و از مردم کوچه میداند.
آقای ککړ یا از شدت عصبانیت و یا هم تحت تاثیر مشروبات الکهولی و ادویۀ ضد افسردگی ،در حمله براین قلم
مینویسد « :شاغلی زمانی میگوید که وی " به[تاریخ] دورۀ امانی عشق و عطش بی حد دارد ".گمان نمیکنم که وی
معنی این جمله اش را بفهمد  .گفتار یک شخص عاقل چنین شده نمیتواند .داشتن "عشق مفرط "به تمام حوادثی که
تأریخ این دوره را میسازد گفتاری است احساساتی ،دور از منطق و حتی خالف عقالنیت .حوادث این دوره ،متضاد
بوده و برخی هم تلخ اند .مهمتر اینکه ،وی از روی این گفتار نمیتواند در مورد تأریخ دورۀ امانی آفاقی و بی غرض
بماند و هرچه در موردش بگوید وبنویسد ،یک جانبه و پارتیزانی نباشد .انتقادی که هیچ شده نمیتواند بلکه نوشته های
انتقادی دیگران را هم در موردش قبول کرده نمیتواند و هم این گفتار اصالا برخالف میتود های علمی بوده در تفهیم
حوادث کمک کرده نمیتواند...نوشته های شاغلی زمانی نیز از روحیه افراطی برخوردار است که در آن تهمت ها،
کتره ها و احکام بی اساس توسط این آماتور کم نبوده ،به رویت آنها گفته شده میتواند که بدون سویه و از مردم کوچه
بوده باشد .مثال بزرگ آن این است که رسالۀ کوچک مرا در مورد امان هللا " همان تبلیغات پر از فتنۀ انگلیس "میداند.
در جواب حمالت شخصی و دشنام های آقای کاکر بر این قلم ،من تنها به این گفته اکتفا میکنم که :
به ناکسان چو رسی حرمت و تواضع کن

دری که پست بود ميتوان خميده گذشت

(ادامه دارد)

د پاڼو شمیره :له  8تر8
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
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