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مسؤولیت محتوی ،استعمال کلمات و جمالت درین نوشته بدوش نویسندۀ مطلب میباشد

تأریخ06/26/2016 :

داکتر عبدالرحمن زمانی

پوهاند حسن کاکر نابغه و کاشف بزرگ یا بزرگترین تحریف نگار و
جعلکار تاریخ معاصر افغانستان؟
هدف این مقاله تامل کوتاهیست پیرامون نوشته های اخیر آقای پوهاند حسن کاکرتحت عنوان «اندرباب نوشته های شاغلو
زمانی و سیستانی» که درین اواخر در یکی از ویب سایت های افغانی به نشر رسیده است .
آقای پوهاند حسن کاکر بجواب نقد این قلم از کتابش «دپاچا امان هللا واکمنۍ ته یوه نوې کتنه» [ نگاه جدیدی به حاکمیت شاه
امان هللا] ،به عوض قبول کردن اشتباه و یا دفاع مستند ،علمی و استدالل منطقی  ،با آوردن به اصطالح عذرهای بدتر از گناه
و روایت ها و کشفیات عجیب ،چهرۀ اصلی اش را برمال ساخته و آنچه در دیگ داشته روی کاسه ریخته است .
برای دانستن بهتر موضوع و آگاهی بیشتر خوانندگان محترمی که تاحال فرصت مطالعۀ متن مکمل نقد کتاب پوهاند کاکر و
تبصره های دانشمندان افغان را نیافته اند ،لینک یا ادرس انترنیتی آنرا یکبار دیگر درینجاتقدیم میکنم تا:
سیه روی شود هر كه در او غِش باشد»
«گر محك تجربه آيد به میان
لطفا برای باز نمودن روی تصویر ،عنوان کتاب یا اینجاکلیک کنید.

پر اماني دورې د پوهاند کاکړ کتاب ته یوه کتنه

مروری بر کتاب دورۀ امانی پوهاند کاکر

زنده یاد میرغالم محمد غبار مؤرخ توانا و نویسندۀ کتاب « افغانستــان در مسیر تاریخ » در قسمتی از پیشگفتار جلد اول اثر
بی بدیلش می نویسد که «مردم افغانستان یکی از مبارزین جدی ضد استعمار است که از قرن نوزدهم مورد تطاول سیاسی و
چپاول فرهنگی استعمار قرار گرفته است  .ما در آسیا با دو دسته مؤرخین و نویسندگان مغــرب زمین مقابلیــم که آن یکی
دانشمندان حقیقی و ایــن دیگری وابسته به اغراض استعماریست .دستۀ اول کسانی اند که در تحقیق احوال ملل همت گماشته،
در علم و ادب ،لسان و لغت ،تاریخ و فرهنگ شرق فرورفتند و مدنیت های مدفون در زیر خاک را مجددا ً احیا کردند .این
دانشمندان بشری که حاصل صحیح تمدن و فرهنگ جدید عالم اند ،به عــلوم دنیا خدمت نمودند و از جمله تواریخ بین النهرین،
مصر ،افغانستـــان و ایــران و غیره مدیون خدمات ایشان است .دستۀ دوم کسانی اند که یا اصالً در تاریخ مشرق زمین وارد
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نبوده و مقلد نویسنــدگان استعمـاری غــــرب محسوب اند و یا آنکه علم و دانش خود را وقف خدمت در راه سیاست و استعمار
غرب در شـــرق نموده اند ،سیاست و استعماریکه عصبیت مسیحت و حمیت فاشیستی قارۀ اروپا را بر مطامع اقتصادی و
سیاسی خود افزوده بود  .اینست که تاریخ ملل آسیا بازیچۀ اغراض استعماری گردید و پرده جعل و تحریف و کذب و افترا بر
چهره حقایق و واقعیات کشیده شد».
بامطالعۀ نوشتۀ آقای حسن کاکر میتوان قضاوت کرد که چگونه این مؤرخی که از برکت علم تاریخ به شهرت کاذب رسیده
است ،با طفره رفتن از موضوعات اصلی و شانه خالی کردن از مسؤلیت ،سلسه دروغ های را به هم بافته و کوشیده است با
نشخوار کردن دوبارۀ تفاله های متعفن تبلیغات انگلیس وحمله بر نقد کننده و خانواده اش به زعم خودش از اهمیت و
اعتبارنوشته های این قلم بکاهد.
درین جا چند مورد مشخصی از تناقض گوئی ها ودروغ های شاخدار پوهاند حسن کاکر را قابل یادآوری میدانم تا دیده شود که
او یک نابغه و کاشف بزرگ یا بزرگترین تحریف نگار و جعلکار تاریخ معاصر افغانستان است .
اول  :رسالۀ استخبارات انگليس تحت عنوان «سقوط امان هللا»
The Fall of
یکی از موضوعات اساسی نقد کتاب آقای کاکر ،رسالۀاست از استخبارات انگلیس تحت عنوان
 Amanullahیا «سقوط امان هللا»  .این رساله که شامل تبلیغات زهرآگین و تخریبی استعمار انگلیس علیه غازی امان هللا
خان میباشد ،توسط شیخ محبوب علی سکرتر شرقی سفارت انگلیس و مامورین استخبارات انگلیس در هند بریتانوی تهیه شده
است  .پوهاند کاکر که ازین رساله بحیث مهمترین منبع و سند دست اول استفاده نموده است ،درین رابطه به دو جعل کاری
بزرگ و عمدی اش پافشاری دارد  .نخست اینکه میگوید این رساله از شیخ محبوب علی سکرتر امور شرقی سفارت انگلیس
در کابل نبوده بلکه توسط یکنفر افغان نوشته شده است  .دوم اینکه میگویدنویسندۀ افغان آن علی احمدخان شالیزی مومند
(برادر محترم عبدالستار خان شالیزی ) ،کسیست که در تمام دورۀ امانی منشی دربار بوده ،لذا در رابطه با دورۀ امانی صایب
نظر و دارای چنان معلومات دقیقی میباشد ،که در هیچ جائی دیگری بنشر نرسیده است .
الف  .به تناقض گوئی و دروغ آقای کاکر توجه کنید :جوابیه یا توهین نامۀ آقای کاکر مملو از تناقض گوئی میباشد .اولین
دروغ آقای کاکر را مشاهده کنید:
طوریکه در سند ذیل می بینید ،کاکر در صفحۀ  ۱۵۴کتاب خود راجع به رسالۀ «سقوط امان هللا» مینویسد که «درین نوشته
راجع به دورۀ زمامداری امان هللا چنان معلومات دقیقی است که در آثار دیگر نمیتوان یافت ».

ولی آقای کاکر در صفحۀ هشتم قسمت اول نوشتۀ اخیرش به قول معروف «دروغگوی حافظه ندارد» درباره مینویسد که
«مهم اینست که موضوعی چنانی در نوشتۀ منشی علی احمد نیست که در آثار دیگر از آن یادآوری نشده باشد».
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ب  .به استدالل کاکر در رابطه با نویسندۀ اصلی رسالۀ «سقوط امان هللا» توجه کنید :من در صفحات  ۱۰ – ۷نقد خود تحت
عنوان «این منبع داکتر کاکر یکی از راپور های دستگاه استخباراتی انگلیس است» در رابطۀ نویسندۀ اصلی رسالۀ مذکور
معلومات مفصل داده و نوشته بودم که « این اثری که داکتر صاحب کاکر بحیث مهمترین ،معتبرترین و نادرترین ماخذ کتابش
به آن استناد میکند ،و آنرا به علی احمد خان مومند از غزنی و منشی دربار (؟) غازی امان هللا خان نسبت میدهد ،رسالۀاست
از استخبارات انگلیس تحت عنوان  The Fall of Amanullahیا سقوط امان هللا که در سال  ۱۹۳۰بنشر رسیده است .
این رساله در فهرست دوسیه های اسناد محرمانۀ استخبارات انگلیس که حال از محرمیت برآمده و در اختیار محققین قرار
دارند ،بصورت ذیل معرفی شده:
سقوط امان هلل
ترجمه شده از فارسی شیخ علی محبوب توسط تورن رابرت نوئل
گیرلینگ سکات
شعبۀ امور خارجی و سیاسی  .مارچ ۱۹۳۰
مشخصات فزیکي  ۶۱ :صفحه  )۲( ،و نقشه  ۳۳سانتی متری
دوسیۀ شماره L/P&S/20/B289
یادداشت  :سری (محرمانه)
دهلی ،چاپخانۀ حکومت هند.»۱۹۳۰ ،
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اگر ادعای آقای کاکر که «برای مدت هفت سال از آرشیف هند بریتانوی استفاده نموده و از انشاق گرد وخاک دوسیه هایش تا
هنوز از تکلیف ریه ها(شش ها) رنج میبرد» ،1درست باشد ،باید بداند که اسناد و آثار آرشیف هند بریتانوی چگونه تصنیف،
طبقه بندی ،و تنظیم شده اند .تمام مواد آرشیف از خود ادرس ،نشانی و معرفی مختصر دارند .مثال طوری که از کاپی ذیل

قسمتی از یک کتالک چاپی مایکروفلم ها هویداست ،مجموعۀ آثار استخباراتی بین سال های  ۱۸۸۸تا  ۱۹۴۶میالدی مربوط
به افغانستان و سرحداتش درین مایکروفلم ها تحت ردیف ها و رده های مختلف تصنیف بندی شده اند:
اسناداین مجموعه بشکل مایکروفلم در  ۱۹۳دوسیه و  ۳۷۲۰۰صفحه بوده در  ۹بخش تحت عناوین ذیل تنظیم شده اند :
دکشنرى هاى جغرافیوي و کتاب هاى رهنمای افغانستان
.1
امور داخلى و خارجى ۱۹۴۱ – ۱۹۰۷ ،افغانستان
.2
کى کیست۱۹۴۰ - ۱۹۱۴ ،
.3
راپورهاى نظامى ۱۹۴۰ - ۱۹۰۶
.4
کتب راجع به مسیر راه ها۱۹۴۱ - ۱۹۰۷ ،
.5
سرحدات  :عمومى و بخش هاى شمالى۱۹۴٦ - ۱۹۱۰ ،
.6
سرحدات  :بخش مرکزى۱۹۴۱ - ۱۹۰۸ ،
.7
سرحدات  :بخش وزیرستان ۱۹۴۰ – ۱۹۰۷ ،
.8
سرحدات  :بخش بلوچستان. ۱۹۴٦ – ۱۹۱۰ ،
.9
به همین ترتیب طوریکه مشاهده میشود ،اسناد و آثار مذکور بشمول رسالۀ یاد شده با اسم نویسنده و مترجم آن برای سهولت
محققین و دانش آموزان تنصیف بندی و معرفی شده اند.
اما پوهاند کاکر با تالشی که در مدت یکسال کامل از نشر اولین مقالۀ این قلم بتاریخ  ۲۳فبروری سال  ۲۰۱۵تا نشر آغاز
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 .آقای کاکر مدت هفت سال در انگلستان مشغول آموزش و تنها دست آوردش ماستری در تاریخ بود .او درین مدت هفت سال نتوانست .
به گرفتن دکتورا مؤفق شود .گرفتن دکتورای اف تخاری اش  ،آنهم چند سال بعد به فرمایش امریکائی ها داستان دیگریست که باید خودش
تشریح کند .این درست است که آقای کاکر در انگلستان از تکلیف ریه ها رنج میبرد ،ودکتوران آنرا توبرکلوز (سل) تشخیص نموده و تحت
تداوی قرار دادند .اما ادعای سپری نمودن هفت سال در آرشیف انگلستان و آنهم برای مطالعه و تحقیق دورۀ امیر عبدالرحمن خان ،ومبتال
شدن به مرض توبرکلوز ریوی از طریق دوسیه های آرشیف هند بریتانوی را چه میتوان نامید؟ نبوغ و کشف بزرگ جهان طبابت؟
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جوابیه اش بتاریخ  ۴فبروری  ۲۰۱۶کرده است ،حتی با استفاده از تمام روابط انگلیسی و شاگردان و دوستان مقیم لندنش که
به اسانی میتوانند تمام شواهد و اسناد موجود در آرشیف هند بریتانوی در موزیم لندن را مرور کنند ،نتوانست این واقعیت را
که نویسندۀ رسالۀ «سقوط امان هللا» شیخ محبوب علی است ،غلط ثابت کند .او باز هم لجوجانه و گستاخانه پافشاری دارد که
نخیر «نگارندۀ «سقوط امان هللا» به اساس داللیل و شواهد ،منشی علی احمد (مومند شالیزی) است نه محبوب علی! ».
درین جا ببینیم این دالیل و شواهد آقای کاکر کدامند .او درین رابطه سه دلیل و دو شاهدمی آورد:
دلیل اول کاکر اینست که این راپور حاوی معلومات رسیدن شاه امان هللا خان از قندهار به غزنی می باشد ،و چون محبوب
علی در آن وقت در افغانستان نبود ،یعنی سفارت هند بریتانوی در کابل بسته و اعضای آن روانۀ هند شده بودند ،برای او
امکان نداشت این نگارش را انجام دهد.2
دلیل دوم او اینست که «همین شیخ محبوب علی نیز که به نام سکرتر در سفارت هند برتانوی در کابل ایفای وظیفه می نمود
باخانواده شاه امان هللا نزدیکی داشت .این احساس وی زمانی نمایان گردید که معین السلطنه ،جا نشین شاه امان هللا ،بعد از سه
روز پادشاهی با یک طیار ه انگلیسی از ارگ عازم پشاور بود .عزیز هندی در کتابی به نام »زوال غازی امان هللا »
مشاهداتش را از آنروز چنین ثبت نموده است  :وقتی معین السلطنه از درواز ه جلوی ارگ قدم بیرون نهاد ،از فرط تأثر
بیهوش گردید  ...و برگشت ...درواز ه ارگ را در آغوش کشید و بسیار گریست .زمانی که به میدان هوائی رسید ،چشمانش
هنوز از اشک پر بود .در اینجا اعضای سفارت به حالت خیلی غمگین ایستاده بودند ،بدون شک که صحنه ای بود زیاد درد
آلود...حالت شیخ محمد علی اکهی سکرتر هندوستانی سفارت برتانوی چنان بود که از گریستن زیاد ،بغض گلویش را گرفت».
دلیل سوم او اینست که چون منشی علی احمد خان یک شخص عادی نه ،بلکه یک شخص بافهم و مهم و منشی شاه امان هللا
بود ،و یک اثر قلمی بنام «تاریخ غزنه» هم دارد که در عصر صدراعظم محمد هاشم خان از چاپ ماند ،واضح است که
نگارندۀ این نوشته میباشد  .کاکر عالوه میکند که « در وقتي که جنگ داخلي) سال سقاوي (که شاه امان هللا خان مجبور به
ترک وطن شد ،منشي صاحب به همرکابي شاه نیز از وطن یکجا خارج و در کویته رهسپار شدند .قراري که مي گویند منشي
صاحب در موقعي که شاه امان هللا خان با اعضاي فامیل از کویته به ایتالیه عزیمت نمودند ،به تحت نظارت انگلیس ها در

2

 .خوانندگان محترم میتوانند دربارۀ تاریخچۀ فعالیت های جاسوسی انگلیس در افغانستان و شبه قارۀ هند ،انکشاف ادارۀ استخباراتی انگلیس،
شعبات و فعالیتهای مختلف اداره های استخباراتی ،نمونه های از فعالیت های تخریبی و جاسوسی بریتانوی در افغانستان و غیره به صفحات
 ۱۶۷تا  ۱۹۴کتاب «بازنگری دورۀ امانی و توطئه های انگلیس» مراجعه نموده معلومات الزم را بدست آورند.

د پاڼو شمیره :له  5تر29
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

قونسلگري شان [؟] باقیماند .در همین وقت کدام اثرى به نام سقوط امان هللا  ...تحریر و تایپ شده در قونسلگرى و باالخره
این اثر تایپ شده به آرشیف لندن سپرده شد».
آقای کاکر بحیث استاد تاریخ و مؤرخ نامور (!)کشور میخواهد بااین دالیلش به ما بیاموزاند و بقبوالند که گویابرای نوشتن
معلومات راجع به یک موضوع باید در آنجا حاضر بود .درست همانگونه که یک هیروی جدیدش عزیز هندی ، 3سردار
عنایت هللا خان را از غش کردن در دروازۀ ارگ وگریستن و بغل کردن دروازۀ ارگ تا رسیدن به میدان هوائی تعقیب و
همراهی میکرد و میدید که چشمانش هنوز از اشک پر بود .او عالوه میکند که گویا سکرتر و ایجنت انگلیس هابا خانوادۀ
شاهی همدردی داشت ،لذا چگونه میتوانست به اصطالح نمک حرامی نموده و وجدانش اجازۀ نوشتن این همه تبلیغات فتنه
انگیز علیه غازی امان هللا خان را بدهد .به زعم کاکر ،این باید حتما کار افغانی باشد که در تمام دورۀ زمامداری شاه بحیث
منشی ،میرزا و آمر دفتر او خدمت کرد ،الی ختم پادشاهی با او باقی ماند ،وقتی شاه مجبور به ترک وطن شد ،به همرکابی
شاه از وطن نیز خارج شد .اما بمجردی که دانست تالش های ولینعمتش برای بدست آوردن دوبارۀ تاج و تخت به ناکامی
مواجه شد ،دست به دامن انگلیس ها انداخت ،در قونسلگری شان باقیماند و «یادداشت های سری و سیاسی» اش را تحریر و
تایپ نمود ،و بالخره این اثر تایپ شده به آرشیف لندن سپرده شد .4کاکر تعجبش را نیز عالوه میکند که چرا رابرت سکات،
صاحب منصب انگلیسی ،شوخی و شیطنت نموده ،در ترجمه اش نام این رساله را از «یادداشت های سری و سیاسی» به
«سقوط امان هللا» تغیر داده است. 5
ازین جعلکاری بزرگ آقای کاکر ،که یک اهانت بزرگ به منشی علی احمد خان نیز محسوب میشود ،به دو شاهد آقای کاکر
در مورد منشی علی احمد خان مومندبرمیگردیم.
من در «مروری بر کتاب دورۀ امانی پوهاند کاکر» نوشته بودم که « برویت اسنادمحرمانۀ آرشیف هند بریتانوی از دوسیۀ
? Who is whoیا «کی کیست؟» میرزا على احمد خان پسر فقیر احمد خان باشندۀ غزنى در اوایل دولت امانى قراردادى
شعبۀ گمرک بود .بعدا ً بحیث منشى شخصى حاکم غزنى ایفاى وظیفه نموده ،و بعد از آن مؤفق شد بحیث منشى نائب الحکومه
هاى جالل آباد ،مزار شریف و قندهار براى مدت نه ( )۹سال کار کند .میرزا على احمد خان در عهد امانی بعد از آنکه
غازی امان هللا خان از امور کار های قندهار وارسی نمود ،مورد تقدیر اعلیحضرت قرار گرفته و مؤفق به دریافت نشان
ستور شده و بحیث مامور سرحدات قندهار تعین شد .میرزا على احمد خان تنها در دوران اغتشاش به اصطالح سقوى ،وقتى
غازى امان هللا شاه به قندهار رفت ،بحیث سرمنشى شورا تعین و به وظیفه اش تا خروج اعلیحضرت امان هللا شاه از
افغانستان برای چند ماه محدودی ادامه داد».6
« بعد از آنکه غازی امان هللا خان قندهار و افغانستان را ترک کرد ،میرزا علی احمد خان نیز با فامیلش به کویته رفت .او
در سال  ۱۹۳۰دوباره به کابل برگشت .تا سال  ۱۹۳٥بیکار در غزنى بسر برد .در سالهاى  ۱۹۳۷-۱۹۳٦در غزنى قرارداد
آذوقۀ قواى عسکرى را داشت  .در سپتمبر  ۱۹۳۸به گمان همکارى با سلیمانخیل مخالف دولت ،تحت مراقبت قرار گرفت .
باالخره در سال  ۱۹۳۹در تالش کار به کابل رفت و به کمک و سفارش یک شخص متنفذ در شعبۀ فوائد عامه مقرر شد.
چون میرزا علی احمد خان تنها براى چند روز محدود ،قبل از آنکه اعلیحضرت امان هللا شاه کشور را ترک کند ،یعنى وقتى
در قندهار از استعفاى برادرش سردار عنایت هللا خان و رفتنش به پشاور آگاهى یافته و تصمیم گرفت دوباره بحیث پادشاه
افغانستان شناخته شود ،در تشکیالت جدید بحیث منشى شورا (نه دربار)تعین شد ،که آنهم چند ماهی بیش دوام نکرد ،جناب
پوهاند صاحب کاکرنمیتواند ادعا کندکه میرزا علی احمد خان ،بحیث منشى شورا در رابطه با دورۀ امانی داراى معلومات
مؤثق و کافى بوده باشد .تنها میتوان گفت که شیخ محبوب علی خان در قسمتى از راپورش که مربوط به اوایل سال  ۱۹۲۹و
جریانات قندهار ،غزنی و مقرمیباشد ،از معلومات میرزا على احمد خان که شخصا در آن جریانات حضور داشت ،استفاده
نموده و معلوماتش در همان محدوده دقیق بوده باشد».7
آقای کاکر در نوشتۀ اخیرش کوشیده است با استفاده از اظهارات و روایات دو هموطن بسیار محترم و دانشمند این حقایق
مستند تاریخی را رد و تحریف نماید:
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 .در بارۀ عزیز هندی و یک دروغ شاخدار دیگر آقای کاکر بعدا َ صحبت خواهد شد.
4

 .صفحۀ  ۷قسمت اول نوشتۀ اخیر کاکر

5

 .همانجا

6

 .صفحات .۱۴ – ۱۳

7

 .همانجا ص .۱۵

د پاڼو شمیره :له  6تر29
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

روایت اول از آقای محترم داؤد ملکیار است  .آقای کاکر مینویسد که « به روایت محترم داؤد ملکیار ،وی [منشی علی احمد
خان] در میان مردم خود یعنی مومند های قریه شالیز به نام" منشی صاحب "یاد می شد و در کودکی او را دیده بود .در آنوقف
وی ازهردو چشم نا بینا بود .خانواده های ملکیار و منشی در غزنی شهرت فراوان دارند» .از آقای کاکر باید پرسید که کجای
این اظهارات محترم داؤد ملکیار نوشتۀ این قلم را نفی میکند؟
روایت دوم آقای کاکر از آقای محترم ارکان حرب مهدی خان شالیزی ،برادر زادۀ شادروان منشی علی احمد خان میباشد .آقای
کاکر مینویسد که « اینکه شادروان علی احمد) شالیزی ( در تمام دور ه شاه امان هللا منشی او بود ،توسط محترم ارکان حرب
مهدی شالیزی به شکل زیر تأئید می گردد .او که در افغانستان استاد حربی پوهنتون بود ،برادر زاد ه منشی علی احمد بوده و
فعال مقیم سویس می باشد .آنها چند برادر بودند که یکی از آنها شادروان عبدالستار شالیزی ،یکی از شخصیت های با
تحصیالت عالی بود که در شاهی مشروطه وزیر داخله گردید ...ښاغلی شالیزی درین نوشته به صورت قطعی حکم نمی کند
که نوشته اي به نام" سقوط امان هللا " از اوست ،اما واضح است که منشی علی احمد هم منشی شاه امان هللا بود و هم نگارندۀ
این نوشته».
اگر چه روایت محترم ارکان حرب مهدی خان شالیزی که کاکایش در تمام دورۀ شاه امان هللا منشی  ،میرزا وآمر دفتراو
بود ،با اسناد و مدارک موجود مطابقت ندارد ،و بدون ارائۀ سند در همچو مسئلۀ مهم تاریخی مورد اعتبار بوده نمیتواند ،به
اعتراف کاکر او نیز به صورت قطعی حکم نمی کند که نوشته اي به نام" سقوط امان هللا " از کاکایش است .

نمونۀ دیگری از تحریف واقعیت ها و مسخ حقایق تاریخی
بررسی نقادانه از رویدادهای ثبت شده در تاریخ ما یکی از ضروریات مبرم بوده و برای پی بردن به عمق حوادثی که در
گذ شته اتفاق افتاده و در سرنوشت مردم ما اثرات ماندگاری از خود به جا گذاشته ،دارای اهمیت زیاد میباشد .آقای کاکر که
خودبر آثار تاریخی شادروان غبار و مرحوم فرهنگ نقد های نوشته است ،ازینکه یکی از آثار خودش مورد نقد قرار میگیرد،
سخت عصبانی شده و به عوض جواب های منطقی و یا معذرت از مردم ،دست به اهانت ،تحقیر و توهین نقد کننده ،و حتی
پدرکالن و خانواده اش میزند.
درین جا به چند نمونۀ از مسخ حقایق تاریخی از پوهاند کاکر توجه نموده و خود قضاوت کنید:
در بارۀ جبهۀ چهارم جنگ استقالل
آقای حسن کاکر ادعا دارد که گویا من نقد کتابش را ،که خودش آن را کتابک (کتابگوټې در پشتو) مینامد ،بعد از آن نوشتم
که او شبی در جمع دوستان در مورد جعلی بودن جبهۀ چهارماستقالل و زورمندی های پدر کالن من «غازی میرزمان خان
کنری» چیز های گفته بود ،که در نتیجۀ آن من بر آشفته شده و باز این نوشته را نموده ام  .او عالوه میکند که نوشته های
من در مورد اودر اصل صبغه شخصی داشته است چون او این را هم گفته بودم که در جنگ استقالل جبهۀ چهارمی وجود
نداشت ولی من پافشاری میکنم که جبهۀ چهارم وجود داشت و سرکردگی آنرا هم نیکۀ من داشت  ،که این چیزی به غیر از
مسخ نمودن تأریخ نیست. 8
کاکر همچنان ادعا دارد که حیرانی درآنست که درین جا ،در کلیفورنیای شمالی هم زمانی تالش مینماید از" افغان کلتوری
ټولنه "در راه مقاصد شخصی خود استفاده نماید .در محافل یادبود استقالل که همه ساله از طرف این ټولنه برگذار میگردد ،او
با شوق تمام از جبهۀ چارم یاد آوری مینماید که به نظر وی این جبهۀ چارم توسط نیکه اش به پیش برده میشد .حقیقت این
است که در محاربۀ استقالل نه جبهۀ چارمی وجود داشت و نه هم غازی میرزمان خان کنری سرکردۀ آن بود ،و گویا این
مسئله ،جزء مسخ نمودن تأریخ چیزی دیگری بوده نمیتواند .چون به حوالۀ غبار در جنگ استقالل ،فعالیت درین سه جبهه بود :
جبهه خیبر به قومانداني سپه ساالر صالح محمد  ،جبهه پکتیا به قومانداني جنرال محمد نادر و جبهه کندهار به قومانداني
سردار عبدالقدوس .
نخیر آقای کاکر ،تاریخ را شما مسخ و حقایق را شما تحریف میکنید!
تمام دوستان حاضر در آن مجلسی که شما از آن یاد میکنیدحاال هم زنده و شاهد هستند ،و به دروغگوئی و ضعف شخصیت
شما میخندند .یکعدۀ هم میگویند که خیر است ،کاکر پیر شده و حافظه اش را از دست داده است  .من میگویم که ضد و
نقیض گوئی شما نتیجۀ ضعف حافظه نبوده بلکه به گفتۀ معروف «دروغگوی حافظه ندارد» ،نتیجۀ دروغگوئی شما میباشد.
اگر ایشان دوستان شما باشند باید به شما بفهمانند که با سیاه کردن اوراق کاغذ ازین بیشتر روی خود را سیاه نکنید.
شما که عادت دارید با ذکر یک قسمتی از رویداد ها و درآمیختن آن با تحریفات و دروغ پردازی هایتان حقایق را تحریف و
تاریخ را مسخ کنید ،بهتر است تمام موضوع را یادآور شوید .اینکه چگونه شما حرف یکتن از حاظرین محترم و موی سفید را

8

 .صفحۀ دهم قمست ششم دشنامنامۀ حسن کاکړ.

د پاڼو شمیره :له  7تر29
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

در رابطه با حبیب هللا کلکانی و غازی امان هللا خان با بیشرمی و بی نزاکتی و توهین به ایشان قطع نمودید ،و بعد از مداخله و
جانبد اری من از ایشان  ،بر آشفته شده و من را هم به نوشتن کتب پارتیزانی متهم ساختید .خوب بیاد بیاورید که چگونه من با
خنده از شما پرسیدم که چون خود شما بر یک کتاب من راجع به مبارزات ضد انگلیسی در سرحد آزاد و نقش غازی میرزمان
خان در آن تقریظی نوشته و از آن دیگری بنام «جنگ استرداد استقالل افغانستان – جبهۀ فراموش شدۀ چترال و کنر (حقایق
نهفته و حرف های ناگفتۀ جبهۀ چهارم» در یک محفل افغانی کلتوری ټولنه تعریف نموده اید ،پس یا در آن وقت دروغ گفته و
یا امروز دروغ میگوئید ،بیشتربرآشفته و به یاوه گوئی پرداختید  .خصوصا اینکه گفتید با معلوماتی از آرشیف انگلیس ها
دارید ،هیچ امکان ندارد این همه ماخذ کتاب «بازنگری دورۀ امانی و توطئه های انگلیس» را بدست آورد.
اول اجازه بدهیدخوانندگان محترم را به شنیدن ویدیو کلپی دعوت کنم که اعترافات انکار ناپذیر شما را راجع به جبهۀ چهارم
جنگ استقالل و رهبر آن غازی میرزمان خان کنری نشان میدهد.
برای شنیدن و دیدن ویدیو کلپ لطفا به اینجا و یا تصویر آقای ککړ کلیک کنید:

متن بیانیۀ آقای ککړ:
«...نوپه هر حال سره د غه کونړ ډیر لویان یې هم هست کړیدي .اوس دلته دغه مورد د بحث چې دئ دغه دوه کتابونه دي ،
ددوو ملگروچې یو ډاکټر عبدالرحمن زماني دئ ،چې دئ هم د کلتوري ټولنې یو ډیر فعال او ډیرخواخوږې غړی دئ او بل
یې د انجنیر صاحب عبدالوکیل متین دئ ...
دزماني صاحب کتاب اساسا َ د تاریخ دئ مگر ادبي جنبه هم لري .پدې معنی چې د هغه وختو چې پدغه پیښې کې ځینې محلی
کسانو اشعار ویلي دي ،هغه [یې] هم راوړي دي  .لدې جهته هم دا ادبي خصوصیت لري هم تاریخي .غټه خبره یې دغه ده
چې زماني صیب پدغه لیکنه کې  ،پدغه کتاب کې د ډیرو معتبرو ،ثقه او لومړنیو ماخذونو څخه یې کار اخیستې دئ  .تاریخ
چې ترڅو په ښو ثقه معلوماتو باندې بنا نه وي ،هغه حقیقت ته رسیدل بیا مشکل وي  .تاسي داسې وگڼۍ چې یو خټگر چې
غواړی یو تعمیر جوړ کړي ،هغه اصلي مواد چې ورسره نه وي ،هغه تعمیر چې جوړ کړي ،شوړیږي  .په بل عبارت سره،
د تاریخ لیکلو دپاره لومړنئ شئ ضروري هغه ثقه مواد دي .او ډاکټر صاحب دلته ډیر کوشش کړئ دئ چې دغه د انگریزي
منابعو څخه ،د نه خپرو شوو منابعو څخه  ،او د هغه وخت د لیکنو څخه د پښتو دري څخه راټول کړي او ددغه جبهې په
متعلق چې په افغانستان کې په تاریخي کتابونو کې پدې باره کې څه شئ لیکل شوي ندي،پدې باره کې یو ډیر ثقه او ښه قوي
معلومات نه یواځې هغه د جبهې د جنگونو په متعلق کې بلکې د نورو مربوطو موضوعاتو په باره کې هم ډیر ثقه جدي
معلومات اجتماعي ،اقتصادي هم پکې پیدا کیږي  .لدې کبه ددې کتاب لوستل سړي ته ډیره گټه رسوي او دا ددې اساسي خبره
خو فقط همدغه ده چې دغه [څلورمه] جبه چې نو واقعا په رسمي لیکنو کې نه وه .»...
ترجمۀ دری بیانیۀ آقای کاکر:
« ...به هر حال،کنر شخصیت های بزرگی را هست نموده است  .حاال درین جا مورد بحث [ما] این دو کتابیست از دو
دوست ،که یکی آن از داکتر عبدالرحمن زمانی میباشد ،یکی از فعالین و اعضای دلسوز انجمن کلتوری افغان ،و دیگرش از
انجنیر صاحب عبدالوکیل متین است .

د پاڼو شمیره :له  8تر29
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

کتاب زمانی صاحب اساسا تاریخ بوده ،اما جنبۀ ادبی نیز دارد .بدین معنی که در آن راجع به رویداد های آن اشعار اشخاص
محلی را نیزگنجانیده است  .ازهمین جهت این کتاب هم خصوصیت ادبی و هم خصوصیت تاریخی دارد .مهمتر از همه
اینست که زمانی صاحب درین نوشته،درین کتابش ،از منابع بسیار معتبر ،ثقه و اولیه کار گرفته است  .تاریخ تا وقتی بر
معلومات خوب ثقه بنا نباشد ،رسیدن به حقیقت در آن دشوار است  .شما تصور کنید که اگر معماری خواسته باشد تعمیری را
بسازد ،اگر مواد درست را نداشته باشد ،آن تعمیر میشارد ،به عبارت دیگر برای نوشتن تاریخ داشتن مواد ثقه از ضروریات
اولیه میباشد ،و داکتر صاحب کوشیده است که آنرا از منابع انگلیسی ،از منابع انتشار نیافته ،و نوشته های پشتو و دری آنوقت
جمع آوری کند ،و راجع به این جبهه  ،که در کتب تاریخی افغانستان راجع به آن چیزی نوشته نشده است ،یک معلومات بسیار
بسیار ثقه و خوب قوی را ارائه کند که نتنها در برگیرندۀ جنگ های آن جبهه بلکه دربرگیرندۀ موضوعات دیگر اجتماعی
اقتصادی ثقه و جدی هم میباشد .به همین علت خواندن این کتاب بسیار مفید میباشد .نبودن این جبهۀ چهارم در نوشته های
رسمی یک نکتۀ مهم است .»...
عالقمندان تاریخ افغانستان میتوانند کاپی پی دی اي این کتاب را با کلیک نمودن
درین جا یا تصویر کتاب بدست آورند.
آقای کاکر! تحریف واقعیت ها و دروغ گوئی هم حد و اندازۀ دارد .تمام دوستان
حاضر در مجلس آنشب درین باره قضاوت میکنند و شاهد هستند که موضوع
اصلی از چه قرار بود ،و تا دو سه روز دیگر از آن ،به وساطت همان دوستان
چه چیزهائی اتفاق افتاد ،چلنج من و ضعف و معذرت خواهی های خود را بیاد
آورید .9اگر حافظۀ شما میلنگد ،بگذارید به اجازۀ دوستان آن مجلس نقل آن
ایمیلی را که به شما و حاضرین آن مجلس فرستاده بودم ،و دروغ های شما و
علت اصلی را ثابت میسازد ،درین جا نقل کنم  ،تا چهرۀ اصلی شما را کسانی
که نشناخته اند هم بشناسند:

محترم پوهاند محمد حسن کاکړ او د افغاني کلتوري ټولنې د عامل هیئت محترمو
غړو!
د ښاغلي ...او هغوې دکورنۍ د میلمه پالنې څخه په مننې چې بیگاه شپه یې ډیر
زحمت ویستلې وو ،غواړم یوځل بیا د جناب پوهاند صاحب کاکړ د بې اساسه او
بې سندو خبرو په اړه خپل سخت غبرگون ،اعتراض او خپگان څرگند کړم ،او د
هغوې د خبرو د تردید د چلنج ساحه نوره هم پراخه او هغوې ته د هغوې د ناروا
تورونو د ثابتولو او زما د لیکل شوو آثارو د منابعو د صحت او ثبوت دپاره،
هغوې یا په یوې سترې غونډې او یا هم په یوې نړیوالې تلویزیوني خپرونې کې
یوې علمي مناظري ته راوبلم  .چې البته ددغه پروگرام ټول مصارف به زما په غاړه وي .
زه لکه چې تاسو ته به څرگنده وي ،ښاغلي کاکړ صاحب ته د یوه مشر او سپین ژیري په توگه ،د پښتني او افغاني کلتور په
چوکاټ کې احترام لرم ،او هیڅکله به  ،حتی لکه بیگاه شپه ،د هغوې د شخصي تیري په وړاندې د پښتني چوکاټه بهر کوم
غبرگون او عکس العمل څرگندنکړم ،خو په پوره زړورتیا او متانت سره به تل د هغوې او د هغوې په شان کسانو د هغو
ویناوو او لیکنو په کلکه مستنده غندنه وکړم ،کوم چې لکه د پخوا په شان تاریخي واقعیتونه مسخ کوي ،تاریخی حقایق تر
خاورو الندې کوي ،او پرته له کوم سنده د ملي ارزښتونو او شخصیتونوسپکاوې کوي .
زه یو ځل بیا تاکید کوم چې د هغوې د شخصي عقایدو او نظریاتو او یا مشخصو رژیمونو ،کړیو او هیوادونوته د هغوې د
وفادارۍ سره زما کوم کار نشته ،او دا علمي مناظره به ستاسې په گډون د ټاکل شوو علمي او اکادمیکو شخصیتونو ،مؤرخینو،
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 .از بخت بد آقای کاکر و یک تصادفی که میتوان آنرا خواست خداوند در شرمندگی کاکر دانست ،تمام جریان گفتگو و معذرت خواهی او
در حافظۀ تلیفون منزل من ثبت شده و یک کاپی آن تا حال هم موجود است  .جریان ازین قرار بود که من دیرتر رسیدم تا گوشک تلیفون را
بردارم ،چون تلیفون طوری عیار شده است که بعد از شش زنگ برای ثبت پیغام تلیفون کننده به پیغام گیرنده میرود ،و من گوشی را بعد از
شش زنگ برداشته بودم  ،تمام معذرت خواهی های کاکر هم بدون آگاهی ما ثبت شده بود .اگر آقای کاکر الزم ببیند میتوانم آنرا برای
خودشان و هر کس دیگری که خواسته باشند ،بشنوانم  .آقای کاکر فرموده بودند که «من هیچ نمیدانم که چرا در آنشب چنین اشتباه بزرگ و
غیر عادی اهانت امیز از من سر زد .او عالوه کرده است که تعجب و حیرانی من درینست که من در آن شب نشه هم نبودم  .او با معذرت
های مکرر تاکید میکند که اوالد های من [زمانی] ازین حرکت زشت او نباید مطلع شوند ».

د پاڼو شمیره :له  9تر29
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

لیکواالنو ،او افغاني ټولنو د استازو ،او مطبوعاتي خپرونو د نمایندگانو له ډلې یوه منځگړي هیئت په حکمیت ،د کاکړ صاحب
دبیگانیو مشخصو تورونو په هکله وي.
تر کومه ځایه چې د اماني دورې په تاریخ پورې اړه لري ،ما په خپلو متعددو لیکنو کې د محترم کاکړ صاحب ناسم دریځ په
اسنادو سره ،پرته لدې چې د هغوې نوم واخلم ،رد کړیدئ ،او لدې وروسته به یې په څرگند ډول بیا هم یو په یو راوڅپړم ،او
رد به یې کړم ،خو داځل دسید جمال الدین افغاني د ایرانیتوب په هکله ستاسې پښه هم ځکه راښکیل شویده ،چې افغاني کلتوري
ټولنې څو کاله مخکې د افغاني او ملي  -علمي شخصیتونو د لمانځنې په لړ کې د عالمه سید جمال الدین افغاني په هکله هم یو
علمي او څیړنیز سیمینار جوړ کړئ وو .او لکه چې تاسې بیگاه شپه شاهد وئ  ،ښاغلي پوهاند صاحب کاکړ پدې هکله یو ځل
بیا خبرې وکړي ،او پدې یې ټینگار درلود چې نه په افغانستان کې رښتوني سیدان شته ،او نه هم سید جمال الدین افغاني د
کونړ او یا افغانستان وو ،بلکې هغه د ایران له پولې افغانستان ته راغلې او بیا د امیر شیر علی خان لخوا تر نظارت الندې د
افغانستان له پولې څخه د وخت بریتانوي هند ته وشړل شو .پوهاند صاحب پدې هکله د پوهاند حبیبي صاحب په شان څیړونکو
لیکنې هم بې اساسه و گڼلې.
زه د افغاني کلتوري ټولنې د یوه متعهد غړي په توگه لومړې دا بلنه او چلنج په ځانگړي توگه تاسې او په بیگاني مجلس کې د
افغاني کلتوري ټولنې نورو گډون کوونکوسره شریک کوم  .البته که تر دریو ورځو پورې پدې هکله ستاسې ځواب او دریځ
راڅرگند نشي ،نو بیا به افغاني ټولنې او میډیا ته د دغه کشالې د ویستلو گیله او مسئولیت زما په غاړه نه وي .
مننه،
عبدالرحمن زماني
د  ۲۰۱۴کال د نومبر د میاشتې اتمه نیټه
آقای ککړ ،حاال بگوئید که دشمن راستی و صداقت که خود را به نام داکتر هم یاد می نماید کیست ؟ من یا شما؟

کشف جديدآقای کاکر يا بزرگترين جعلکاری اش در تاريخ معاصر افغانستان
پوز پریکړي که شرم درلودالی

د چړې نوم به یې نه اخیستالی

آنچه را پوهاند کاکر به نام تاریخ و رویداد های مهم تاریخی ،بخصوص تاریخ دورۀ امانی تاکنون ارائه کرده است ،با
روش های علمی تاریخ نویسی موافقت ندارد .او کوشیده است یا بدون اسناد و مدارک مؤثق و با اعتبار ،نظریات و تمایالت
درونی خودش را بیان داشته و قضاوت و نتیجه گیری کند ،و یا هم آگاهانه دست به تحریف واقعیت ها و مسخ حقایق
تاریخی بزند .از برکت مؤرخینی چون پوهاند کاکر بوده که تا هنوز هم تاریخ معاصر ما نتوانسته است 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 است  .او که میگفت من تا اکنون به سندى برنخورده ام تا نشان بدهد که انگلیس ها در توطئۀ سقوط اعلیحضرت امان
هللا خان دست داشته باشند ،حتى ادعا داشت که «..انگلیس ها از امان هللا خان به خاطر عصرى گرائى و ساختن جامعۀ مدنى
حمایت میکردند».10
آقای کاکر بعد از خواندن صد ها سنددرکتاب «بازنگری دورۀ امانی و توطئه های انگلیس» ازين قلم ،باز هم با منطق خاص
خودش پافشاری دارد که اين حکومت برتانيه و يا هند برتانوی نبود که در سر نگونی پادشاهی شاه امان هللا دست داشت،
بلکه خود پادشاه بود که با عملی نمودن پروگرام های غير عملی باالی مردم و به علت زورمندی و اوتوکراسی خودش
باعث سقوط پادشاهی اش گرديد.
پوهاند حسن کاکر نه تنها مدعيست که من (ع  .زمانی) « صرف با استفاده از نشريات آزا د وبسايت ها اين احکام و به
همين منوال احکام ديگری را صادر نموده» ام ،بلکه در نوشتۀ اخيرخود با نبوغ خاصش به کشف بسيار مهم و جديدی
نايل شده است .
کاکردر مقدمۀ نوشته اش تحت عنوان «اندرباب نوشته های شاغلو زمانی و سیستانی» با فخر فروشی مینویسدکه « این بار
من تمام آن آثاری را که نویسندگان آنوقت در مورد شاه امان هللا نشر کرده بودند به دقت زیاد خواندم .یک استاد مدرس با دادن
لکچرها و سؤاالت انتقادی محصالن متوجه نکات جدید ،مفکوره ها و بصیرت ها می گردد ،من هم با مطالعۀ آثار فوق متوجه

 .صحبت شام  ۲۹اسد سال  ۱۳۸٦برابر با  ۱۸اگست سال  ۲۰۰۷آقایان استاد حبیب هللا رفیع و پوهاند حسن کاکر از کابل و کالیفورنیا 10
در پروگرام درى رادیو آشنا صداى امریکا که به مناسبت هشتادوهشتمین سالروز استرداد استقالل افغانستان ترتیب شده بود.

د پاڼو شمیره :له  10تر29
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

فکر های جدید و بصیرت های نوین گردیدم ...من با این مطالعۀ خود به چنان نکات جدیدی در مورد حکمروائی شاه امان هللا
متوجه گردیده ام که نه تنها به تأئید رسالۀ من در مورد شاه امان هللا است ،بلکه دارای نکات و بصیرت هائیست که کسی تا به
حال متوجه آنها نگردیده بود».
این ادعایا یاوه سرائی آقای کاکر که شاید هم تحت تاثیر مشروبات الکهولی و دوا های ضد افسردگی ایکه استعمال میکند ،از
ذهنش طراوش نموده باشد ،من را به یاد ضرب المثل 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 ثور و غیره 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 مؤفق 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 یک  :کاپی ادعای کاکر از نوشتۀ اخیرش
صدور احکام قطعی ،آنهم بدون اسناد و وثایق در رابطه با مسایل بسیار مهم تاریخی برای آقای کاکر ،که خودش را یگانه
شخص با صالحیت در امور تاریخی میداند ،به یک عادت تبدیل شده است  .یک مثال چنین حکم او متهم ساختن غازی امان
هللا خان به قتل کاکایش سردار نصرهللا خان بود .وقتی از او خواهان ثبوت شدیم  ،دلیل می آورد که این راز را یکی از
اعضای خانوادۀ غازی امان هللا خان به شرطی که از او نام نبرد ،برایش افشا نموده است  .این هم شد ثبوت آقای کاکر -به
قول معروف «دم روباه ،شاهد روباه».
آقای کاکر اینبار نیز برای ثبوت ادعای بسیار بزرگش که تبرئه کردن انگلیس ها توسط شخص غازی امان هللا خان میباشد،
مینویسد « در مورد قیام های اخیر در مقابل شاه امان هللا ،نظر خود وی قاطع است که نویسنده ستیوارت آنرا چنین بیان
میدارد :امان هللا برتانیه را در مورد اغتشاش بر علیه اش تبرئه نمود .پادشاه این نظر را با (لری رو ) Larry Rue
ژورنالست شیکاگو تریبیون که در فبروری سال  ۱۹۲۹ذریعۀ طیارۀ خاص به قندهار رفته بود در میان گزاشت  .پادشاه از
طریق 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.»....

د پاڼو شمیره :له  11تر29
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

سند شماره دو  :کاپی ادعای کاکر از نوشتۀ اخیرش
آقای کاکر تصور میکند با استفاده از شهرت کاذبش بحیث یک مؤرخ و گویا شخص با صالحیت در امور تاریخی ،میتواند با
تحریف نگاری و جعلکاری مردم را فریب داده و حقیقت را بپوشاند .اما حقیقت را نمیتوان برای مدت طوالنی پنهان نگهداشت
.
تحریف نگاری آقای کاکر درین است که او آنچه را نویسندۀ کتاب آتش در افغانستان نوشته است 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
کاکر مثل سابق کوشیده است با نقل یک جمله و بیرون کشیدن آن از محتوی و متن موضوع ،واقعیت را تحریف و دیگر گونه
نشان دهد .درمتن فوق آمده است «لیری رو»[خبرنگار شیکاگو تریبیون] برای مصاحبه با غازی امان هللا خان ( )۱۰ده بار
وعدۀ مالقات گرفته و هر یک آن فسخ شده است [ .یعنی خبرنگار مؤفق نشده است با او مستقیما مصاحبه کند] .یک بار
گفتند که امان هللا خان به سرماخوردگی بد مبتال شده است ،بار دیگر غسل میکرد .سالم گفتن [غازی امان هللا خان] به «رو»
هم ،مثل سالم علیک شان وقتی یکدیگر از از فاصلۀ دور دیدند ،صمیمی بود .اما آنها تنها از طریق عبدالوهاب طرزی
صحبت میکردند».
این ستیوارت ،نویسندۀ کتاب آتش در افغانستان است ،نه خبرنگار شیکاگو تریبیون  ،که میگوید « اظهارات امان هللا بریتانیا
را به طور کامل از گناه شورش علیه او تبرئه میکند».
درست مانند تغیر دادن نام نویسندۀ کتاب «سقوط امان هللا» ،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 کا کر اضافه نمودن کلیمۀ ترجمان با اسم عبدالوهاب خان طرزی میباشد تا نشان دهد که گویا غازی امان
هللا خان خودش مستقیم این حرف ها را به خبرنگار گفته و عبدالوهاب خان طرزی آنرا ترجمه نموده است.
حاالنکه ستیوارت مینویسد «امان هللا از طریق عبدالوهاب گفته است که "مال ها بدون آنکه از کسی پولی گرفته باشند ،با او
مخالفت کردند .او اطالع داشت که «بچۀ سقاو» با همفری [سفیر انگلیس] در دروازۀ سفارت صحبت کرده است ،اما معتقد
است که این صحبت راجع به امنیت سفارت بوده است  .این چیزیست که او به خبر نگار گفته است .او [غازی امان هللا خان]
واقعا میفهمید که تالش های او برای متحد ساختن ایران ،ترکیه و افغانستان در پیمان با شوروی 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 .

د پاڼو شمیره :له  12تر29
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

«لیری رو  »Larry Rueخبرنگار امریکائی روزنامۀ معروف شیکاگو تریبیون که بتاریخ  ۱۴ماه فبروری سال  ۱۹۲۹به
قندهار رفته و تالش نموده بود با غازی امان هللا خان مالقات و مصاحبه کند ،بعد از برگشت به ایران سیزده مقاله راجع به
افغانستان نوشت  .او که نتوانسته بود مستقیما با غازی امان هللا خان مصاحبه نماید سؤاالتش را از طریق عبدالوهاب خان
طرزی  ،پسر شادروان محمود طرزی ،ارسال مینمود .مقاالت نشر شده در شیکاگو تریبیون موضوعات مختلف را در بر
گرفته و مقالۀ سوم آن که بتاریخ  ۲۷فبروری در صفحۀ  ۱۴نشر شده است ،به نقش انگلیس ها اشاراتی دارد.

سند شماره چهار  :کاپی روزنامۀ «شیکاگو تریبیون» حاوی سومین مقالۀ لیری رو راجع به افغانستان

د پاڼو شمیره :له  13تر29
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

سند شماره پنج  :کاپی آن قسمت روزنامۀ «شیکاگو تریبیون» که در آن به نقش انگلیس ها اشاره شده است .
در اصل نوشتۀ «لیری رو» میخوانیم که «در حالیکه ثبوتی وجود ندارد که بریتانیای کبیر به کدام طریقی از دشمنان امان
هللا حمایت میکند ،به بسته کردن سرحد هند در چمن و تماس دایمی شان با بچۀ سقاو درین جا به دیدۀ شک نگریسته میشود.
عبدالوهاب [طرزی] ،کسی که با شاه سابق ،عنایت هللا خان  ،برادر و جانشین امان هللا خان دو روز قبل کابل را ترک کرده
است ،میگوید که "من از شما میخواهم راپوری را تکذیب کنید که ما از انگلیس ها تقاضای طیاره نموده ایم" .عبدالوهاب که
فارغ التحصیل آکسفورد و سکرتر شاه میباشد ،گفت "ما برای پنج روز در قصر تحت محاصره بودیم ،و این بچۀ سقاو 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 هللا 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)

ادامۀ جعل و تحريف سيستماتيک تاريخ
تحریف و جعل تاریخ کشور ما ،بخصوص تاریخ معاصر و دورۀ امانی ،پدیدۀ جدیدی نیست  .عوامل متعدد و مختلف چون
اجبار و فشار های رژیم های مطلقه و خاندانی؛ کسب ثروت ،مقام و نفوذ؛ منافع و وابستگی های سیاسی ،قومی ،مذهبی و
گروهی از جملۀ عواملی بشمار میروند که درین راستا نقش داشته اند .در پهلوی این عوامل نمیتوان از نا آگاهی؛ کمبود و
مشکالت دسترسی به اسناد و شواهددست اول ومطمئن ،و بعضا غفلت و بی توجهی مؤرخین یاد آور نشد.
محقق و مؤرخ برای اثبات فرضیه یا یک مطلب خاص به جمع آوری و ارائۀ شواهد ،اسناد و مدارک تاریخی میپردازد و به
کمک آن سعی می ورزد تا گوشه ها و الیه های پنهان رویداد ها را روشن سازد  .برای یک مؤرخ آگاهی از شیوه های
علمی ارزیابی اسناد و شواهدی که در نوشته های تاریخی مورد استفاده قرار میگیرند ،اهمیت زیاد دارد.
آقای کاکر که اهمیت استفاده از منابع و ماخذ اصلی را در تاریخ نویسی میفهمد ،از مسؤلیت و مکلفیت سنگین تشخیص اسناد
مورد اعتبار نیزباید آگاه باشد .من در نقد «مروری بر کتاب دورۀ امانی پوهاند کاکر» درین رابطه نوشته بودم که « واقعیت
ها برای همیشه مخفی و پوشیده باقی نمی ماند .از جناب داکتر صاحب حسن کاکر بحیث استاد سابقه دار تاریخ در پوهنتون
کابل و مؤرخ تاریخ معاصر کشور ،نه تنها انتظار میرود که رویداد ها و وقایع تاریخی را بگونه یی که اتفاق افتاده ،طور
امانت بدون هرگونه حب و بغض و روابط ،ضبط و ثبت تاریخ نماید .ایشان که هنوز توانمندی فزیکی نوشتن و تاریخ
نگاری را دارند باید بر نوشته های شان ،بخصوص این کتاب مربوط به دورۀ امانی تجدید نظر نموده و یا در دفاع از نوشته
هایشان حد اقل اسناد و مدارک مؤثقی را ارائه کند ،در غیر آن خود بحیث یک مؤرخ تحریف نگار که واقعیات را با
تحریفات در آمیخته ،برای رویدادهای تاریخی روایات جعلی ساخته ،و برای ثبت دروغ پردازی ها در تاریخ به جعل
کاری منابع و اسناد پرداخته است ،ثبت تاریخ خواهد شد».
آقای کاکر در جواب نقد این قلم به عوض اینکه اشتباه خود را قبول و بر کتاب مربوط به دورۀ امانی خود تجدید نظر کند ،و
یا هم در دفاع از آن اسناد مؤثق ارائه کند ،نه تنها از موضوعات اصلی گریز نموده است ،بلکه دور از اخالق مسلکی با بهم
بافتن دروغ ها و روایات جعلی به حمالت شخصی بر من و خانواده ام نیز پرداخته است .
از ورای نوشتۀ اخیر اقای کاکر که تحت عنوان «اندرباب نوشته های شاغلو زمانی و سیستانی» در یکی از ویب سایت ها به
نشر رسیده است ،میتوان به وضاحت دید که بی اعتنای و بی توجهی او در انتخاب منابع و ماخذ آثارش ،نا آگاهانه و تصادفی
نیست  .او اینبار نیز آگاهانه و ماهرانه سعی ورزیده است برای موجه نشان دادن اتهاماتش علیه غازی امان هللا خان و
مشروطه خواهان و حامیان ضد انگلیسی نهضت امانی ،به یک نوشتۀ دیگر شبیه به «سقوط امان هللا » تحت عنوان «زوال
نویسنده آن،
غازی امان هللا خان» توسل جوید .او باز هم با تحریف و جعلکاری بزرگ دیگری کوشیده است هویت اصلی
ٔ
عزیز هندی ،موقعیت و نقش او در رویداد های دورۀ امانی ،و موقف و مقاصد سیاسی اش را پنهان نماید.
عزیز هندی و «زوال غازی امان هللا خان»
آقای کاکر در بارۀ نویسندۀ کتاب «زوال غازی امان هللا خان» مینویسد که «عزیز هندی اصال نویسند ه پشتون تبار و از
ساکنین هند بود .او با تمام خانواده اش تا به آخر حکمروائی شاه امان هللا در کابل مسکن گزین ،در قطعه نمونه کفتان ،سخت
طرفدار پادشاه ،انسان واقع بین و از اوضاع افغانستان آنوقف کامال با خبر بود .وی در زمان امیر حبیب هللا کلکانی برای
مدت کوتاهی بندی گردید».
طوری که دیده میشود ،آقای کاکر برای اینکه گفته های عزیز هندی را خیلی با ارزش و مهم نشان داده باشد ،به چند تحریف
واقعیت ها دست زده او را هم تبار و شخص طرفدار غازی امان هللا خان نشان داده و ادعا میکند که از اوضاع آنوقت
افغانستان کامال با خبر بوده ،و چون انسان واقع بین بوده است ،تمام روایاتش درست میباشد .او همچنان ادعا دارد که محتوای
د پاڼو شمیره :له  14تر29
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کتاب عزیز هندی یا به اساس مشاهدات و چشم دیدهای شخص خودش و یا هم به اساس گفتار یکی از نزدیکان حبیب هللا
کلکانی نوشته شده است .
شما که یکی از چنین چشم دیدهای باورنکردنی و افسانوی عزیز هندی در مورد اشک چشمان سردار عنایت هللا خان از ارگ
تا به میدان هوائی و همدردی و گریه های شیخ محبوب علی سکرتر امور خارجهٔ انگلیس ها را در قسمت های قبلی دیده اید،
باره قضاوت آقای ککړ به گفتهٔ معروف «چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است» ،خود قضاوت کنید.
میتوانید در
ٔ
درین جا میخواهم برای دانستن بیشتر تحریف واقعیت ها توسط آقای کاکر ،شما را به خواندن صفحات  ۲۱۸تا  ۲۳۹کتاب
«بازنگری دورۀ امانی و توطئه های انگلیس» دعوت کنم  .این کتاب را میتوان بصورت مجانی با کلیک نمودن درین جا
بدست آورند .در صفحات مذکور راجع به موضوعات آتی معلومات مفصل داشته شده است :
جنبش هجرت مسلمانان هند یا تلک دیگری از دسایس انگلیس

فتواى مهاجرت مسلمانان هند به کابل را چه کسى صادر کرد؟

تالش انگليس ها در استفاده ازاحساسات مذهبى مسلمانان هند

در مضيقه قرار دادن دولت امانى
o
دسيسۀ ضعيف ساختن جنبش آزاديبخش هند
o
ارسال جواسيس انگليس در لباس مهاجرين هندى
o
مهاجرين هندى درکابل و دشوارى هاى دولت امانى

ترکيب مهاجرين هندى

پى آمد مهاجرت هندى ها به افغانستان

فعاليت هاى مثبت و منفى مهاجرين و آزاديخواهان هند در افغانستان

عزیز هندى کى بود و براى کى فعالیت میکرد؟
درین جا برای روشن ساختن جعلکاری بزرگ دیگر آقای کاکر می بینیم که عزیز هندی کی بود:
غالم محمد عزیز (معروف به عزیز هندى) از جملۀ اشخاص زرنگ و فعالى بود که نخست در تحریک هجرت و بعدا ً در
حلقۀ مهاجرین هندى در افغانستان و سرحد آزاد فعالیت داشت  .کسانى که با نام موهن الل کشمیرى  ،یکى از زرنگ ترین و
محیل ترین جواسیس انگلیس در دوران جنگ اول افغان و انگلیس (سالهاى  )۱۸٤۲ - ۱۸۳۸آشنایى دارند ،شباهت عجیبى
را بین وى و عزیز هندى دیده میتوانند .هردوى آنها از کشمیر هندوستان
بودند; هردوى آنها در خانواده هاى هندو به دنیا آمده و بعدا ً به دین مقدس
اسالم مشرف شده بودند; هردوى آنها در دوران دو جنگ مختلف افغان و
انگلیس به نفع کشور هاى خارجى در افغانستان فعالیت داشتند; هردوى
آنها سالهاى اخیر زندگى شانرا با مشقت گذشتاندند; وهردوى آنها
گویاخاطرات /تجربیات و یا نظریات شانرا در کتابى( )11جمع کرده و براى
خوشخدمتى و پاداش ،و یا تبرئه به دستگاه حاکمۀ انگلیس تقدیم کرده اند.

 . Life of the Amir Dost Mohammed Khan of Kabulکتاب موهن الل کشمیرى تحت عنوان

11

د پاڼو شمیره :له  15تر29
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

برخالف ادعای آقای کاکر ،عزیز هندى نه پشتون بود و نه هم طرفدار غازی امان هللا خان  .اوپسر "مدهو کشمیرى" در
منطقۀ "مورى گنج" شهر" امرتسر" در یک خانوادۀ هندو دیده بدنیا کشوده و تا مکتب متوسطه تحصیل کرد .عزیز هندى
یکى از اشتراک کنندگان مظاهرات علیه قانون معروف به"رولت بل" بوده و تقریبا ً در هر جلسۀ پروتست و مظاهرۀ شهر
امرتسر با خواندن اشعار انقالبى حضور داشت .عزیز هندى توسط انگلیس ها زندانى و گویا به حبس ابد محکوم شده ،روانۀ
همان زندانى شد که رهبران مظاهرات و قیام امرتسر را در آن زندانى نموده بودند(.)12
اینکه عزیز هندى چگونه زندانى و به اعدام و بعدا ً به حبس ابد محکوم شد ،دلچسپ بوده  ،وتوطئۀ به شهرت رساندن
عمدى و زمینۀ شمول در حلقات مبارزین آزادیخواه هند بریتانوى را نشان میدهد .او بار اول توجه مردم را در جلسۀ
احتجاجیۀ قتل عام "باغ جیلیانواله" وقتى جلب کرد که یک روز بعد از قتل عام خود را در تکۀ سیاهى پیچانده سوار بر یک
اسپ سیاه در کوچه ها به گردش پرداخت  .وى که در آن وقت  ۱۸سال عمر داشت توسط یک محکمۀ نظامى نخست به
اعدام محکوم و بعدا ً جزاى اعدامش به حبس ابد تبدیل شد(.)13
عزیز هندى بعد از گذشتاندن چند ماه در زندان ،در ماه دسمبر  ، ۱۹۱۹گویا مورد عفو قرار گرفته از زندان آزاد وبا
شناختى که در زندان با رهبران زندانى ضد انگلیس حاصل کرده بود ،در حلقۀ فعالین عمدۀ جنبش خالفت درآمد.
عزیز هندى به گفتۀ خودش یکى از پیشآهنگان جنبش هجرت بوده است .او در یکى از مقاالتش بطور قطعى ادعا میکند که
برخالف عقیدۀ اقبال شیدائى که میگوید برادران على پیشتازان جنبش هجرت به افغانستان بودند ،خودش ،یعنى عزیز هندى
بود که در کنفرانس خالفت دهلى قطعنامۀ هجرت را سپانسر شد( .)14او در ماه مى  ۱۹۲۰سرپرستى کمیتۀ انسجام امور
مهاجرین در پشاور را به عهده گرفت .در ماه جون همان سال به کابل هجرت و عضویت کمیتۀ مهاجرین هندى راحاصل
نموده از کمیتۀ مرکزى خالفت در بمبى مبلغ ده هزار روپیه را براى مساعدت با مهاجرین هندى در افغانستان دریافت کرد.
عزیز هندى در ماه جوالى  ۱۹۲۰به خاطر اختالس در بودجۀ کمیتۀ مهاجرین ازین کمیته اخراج شد.
عزیز هندى در ماه نومبر همان سال توانست با جمال پاشا ،قوماندان قواى بحرى دولت عثمانى ،که به کابل آمده بود ،رابطۀ
نزدیکى برقرار و تحت رهبرى وى بحیث تولى مشر در قطعۀ نمونۀ اردوى افغانستان شامل شود ،اما دو ماه بعد ،در
جنورى  ، ۱۹۲۱بعد از افشاى جرمى که مرتکب شده بود ،از ترس زندانى شدن ،کابل را ترک نموده به چمرکند ،یکى از
مراکز مجاهدین هندى ضد استعمار انگلیس ،گریخت  .عزیز هندى مدت زمانى را در بین این مبارزین گذشتانده ،خود را
کپتان اردوى آزادیبخش یاغستان اعالم نمود ،که گویا میکوشد در مناطق سرحد آزاد به سربازگیرى براى آن اردو بپردازد.
وى بعد از مدت کوتاهى به کابل برگشته و در آنجا به زندان فرستاده شد.
عزیز هندى بعد از چهارونیم ماه از زندان آزاد و عضویت گروپ انقالبیون هند در کابل را بدست آورد .براى مدتى بحیث
مفتش مکاتب در جالل آباد مقرر شد .اما به اثر اختالفات با اعضاى این گروپ ،خصوصا ً میر رحمت هللا همایون و دیگران،
یا شاید هم افشاى هویت اصلى اش ،زندگى در افغانستان برایش نا ممکن شده در ماه اپریل  ۱۹۲٥به سفارت انگلیس در کابل
مراجعه و اجازه خواست به خانه اش در امرتسر هند بریتانوى برگردد .چون اسناد استخبارات هند نشان میداد که عزیز هندى
با سفارت روسیه در کابل نیز ارتباط نزدیک داشت ،اجازۀ برگشت به هند را نیافت (.)15
عزیز هندى در ارتباط با فعالیت هاى روسیه در سرحدات آزاد افغانستان به آن مناطق سفر هاى متعدد داشت  .به استناد
راپور هاى راسکلنیکف ،سفیر شوروی در کابل که به جای سوریتس فرستاده شد و همزمان به عنوان نماینده کمینترن در

"زندگى امیر دوست محمد خان کابل" در دو جلد در لندن بچاپ رسیده و ترجمۀ درى آن توسط پروفیسور دکتور سید خلیل هللا هاشمیان ،از
طرف مجلۀ آئینۀ افغانستان در امریکا بنشر رسیده است..
کتاب عزیز هندى تحت عنوان "زوال غازى امان هللا خان یا انقالب افغانستان سنه  "۱۹۲۹۱۹۲۸در سال  ۱۹۳۱در هند بریتانوى بزبان اردو
در  ۲۰۰۰جلد چاپ و ترجمۀ پشتوى آن تحت عنوان "دغازى امان هللا خان زوال" به سفارش شعبۀ تألیف و ترجمۀ مرکز بین المللى تحقیقات
پشتوى اکادمى علوم افغانستان (دورۀ حکومت پرچمى ها وبعداًمجاهدین) ،براى ترفیع به رتبۀ علمى "محقق" توسط آقاى معاون سرمحقق
فرهاد ظریفى تهیه و در سال ۲۰۰۲ /۱۳۸۱م در پشاور بنشر رسیده است .
 . L/P&S/20/12/اسناد محرمانۀ آرشیف هند بریتانوى
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 .معین الحق ( ،)۱۹۷۸زندگى و کارنامه هاى محمد على ،ص .۱۹۸
 . L/P&S/20/12/اسناد محرمانۀ آرشیف هند بریتانوى
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کابل مسئولیت ادامۀ کار مخفى در سرحدات آزاد افغانستان را به عهده داشت ،غالم محمد عزیز (عزیز هندى) بنا به توصیۀ
محمد على( )16رهبرى مرکز سید آشان (؟) در باجور را به عهده داشت .امااز موجودیت چنین مرکزى بنام سید آشان در
باجور بدون از راپور هاى محمد على و راسکلنیکف ،در هیچ جائى دیگر نه در راپور هاى استخبارات انگلیس ،و نه در
نشرات و کتب متعدد مربوط به مبارزات مسلحانۀ انقالبیون هندى در سرحد آزاد ،اسمى برده نشده است .به نظر میرسد این
مرکز هم مانند راپورفعالیت هاى مبالغه امیز عزیز هندى به محمد على تنها روى کاغذ بوده باشد که منظور آن بازى دادن
روس ها و استفاده از بودجۀ باشد که به این منظور اختصاص داده شده بود(.)17
اسناد موجود در آرشیف روسیه نشان میدهد که مسکو امیدوار بود به کمک گسترش کارهای زیر زمینی ،تالش های ضد
بریتانوى استخبارات شوروی و کمینترن در افغانستان ادامه یافته و گسترش یابد .لذا محمد على جاسوس کمینترن در افغانستان
به راسکلنیکف پیشنهاد نمود تا در باجور یا مناطق مهمند «مرکز» جدیدى را سازماندهی کند که زیر پوشش انجمن رسمی
فرهنگی و معارف با چاپخانه و مکتب فعالیت کند .او از نماینده کمینترن در افغانستان ،راسکلنیکف ،خواهش کرد برای سه
ماه نخست برای این مقاصد ،ده هزار روپیه تخصیص دهد .عالوه بر این مبلغ ،پالن محمد علی  ۱۲۰۰۰روپیه دیگر را به
شکل کمک مالى ساالنه به رهبران مجاهدین که از آن به نام «کمیته رهروان جهاد» یاد شده است ،در نظر گرفته بود .محمد
على میدانست که بدون همکاری نزدیک با این سازمان پر نفوذ در سرحدات آزاد نمیتواند پالنهایش را پیاده کند ،لذا از آغاز
سال  ۱۹۲۱به «کمیته رهروان جهاد» ماهانه یک هزار روپیه کمک مالى میکرد اما رهبرى این سازمان به عزیز هندى
اجازه ندادتا در چمرکند فعالیت نمایدو گویاکمیته انترناسیونال سوم را ایجاد نماید .افزون بر آن ،به خاطر رفتار خصمانه با
عزیز ،وی ناگزیر گردید ،به روستای سید آشان باجور برود.
تیخانف به رویت اسناد آرشیف روسیه در رابطه با این مرکز و یکى از شبنامه هاى عزیز هندى که در آن افغان ها به گناه
پایان دادن جنگ با انگلیس ها و امضاى قرارداد صلح مورد اهانت قرارگرفته و "خوک" خوانده شده بودند ،از برافروختگى
چیچیرین ،کمیسار خلق در امور خارجی روسیه شوروی ،یاد نموده مینویسد که چیچیرین ناگزیربود شخصا مداخله کند تا جلو
این گون ه خودسری ها را که منجر به تیرگی روابط با افغانستان می گردید ،بگیرد .او عالوه میکند که راسکلنیکف همچنان به
این باور بود که هرگاه عزیز «به پخش این گونه «چرند و پرندها» که با روحیه سیاست ما در هند مغایرت دارد ،ادامه بدهد،
باید روابط با این مرکز را پایان داد» .تیخانف مینویسد که سرنوشت آتیه این مرکز کمینترن را از روی اسناد آرشیفی نمی
توان پیگیری کرد .چنین بر می آید که تالش هاى آن پس از چندی پایان یافته باشد.
عزیز هندى در ماه جنورى سال  ۱۹۲۹از مقامات انگلیسى در کابل اجازۀ برگشت به هند را بدست آورد ،اما قبل از هزیمت
به هند یکبار دیگر براى مدت کوتاهى درکابل بازداشت شد .عزیز هندى در ماه نومبر  ۱۹۲۹به جریدۀ "انقالب" در الهور
نوشت که در کابل یک "انجمن کمک ملى" را تأسیس کرده است  .او در یک مکتوب دیگرى به تاریخ  ۲۹مارچ  ۱۹۳۰به
جریدۀ "میالپ" جریان مالقاتش را با راجا مهندرا پرتاب سنگهـ ،سابق رئیس دولت جال وطن هند در کابل ،شرح داده از
پالنش براى ایجاد یک گروپ همکارى با کمپاین "نافرمانى مدنى" گاندهى صحبت نمود.
به رویت اسناد محرمانۀ آرشیف هند بریتانوى ،عزیز هندى از جاسوسان معاش خور سفارت روسیه در کابل هم بود .بعد از
آنکه روس ها مؤفق نشدند ،موافقت دولت امانى را بدست آورند تا از افغانستان بحیث یک دهلیز براى ارسال اسلحه و عمال
شان استفاده کنند ،خواستند این کار را بصورت مخفیانه و قاچاقى از راه بدخشان ،کنر و چترال انجام دهند .ممکن است
مسافرتهاى متعدد عزیز هندى به چمرکند ،پایگاه نظامى آزادیخواهان هندى در مجاورت کنرجز همین پالن بوده باشد.
به روایت پسران غازى میرزمان خان کنرى ،یکى از مهاجرین هندى که به غازى میرزمان خان کنرى مراجعه نموده و
به او پیشنهاد نموده بود که در بدل امتیازات مادى چشمگیرى با روس ها همکارى نموده ،مانع فعالیت هاى شان در کنر
نشود .شاید همین عزیز هندى بوده باشد ،چون بعد از آنکه روسها مؤفق نشدند غازى میرزمان خان کنرى را تطمیع و
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 .محمد على یکى دیگر از هندى هاى مهاجر بود که براى ایجاد یک مرکز زیر زمینى در کابل وحمایت از فعالیت در مناطق قبایلى سرحد
آزاد ،به تاریخ  ٥جنورى  ۱۹۲۱به کابل فرستاده شده بود .ا و بحیث نخستین جاسوس کمینترن در کابل  ،در پیوند تنگاتنگ با سفارت شوروى
بر عالوۀ وظیفۀ خطیر پخش شبکۀ جاسوسى در هند وافغانستان ،ارسال پنهانى رهبران به اصطالح جنبش رهائي بخش ملى هند به روسیه و
قاچاق اسلحۀ روسى به قبایل سرحدات آزاد را به عهده داشت (تیخانف ،سیاست قدرت هاى بزرگ در افغانستان و قبایل پشتون ص .)۷۸

17
 .مثالً به حوالۀ تیخانف در گزارش راسکلنیکف در باره کار هند از تاریخ  ۱دسمبر  ۱۹۲۱تا یکم ماه می  ، ۱۹۲۲آرشیف تاریخ اجتماعی
و سیاسی روسیه ،فوند  ،٥٤٤دوسیۀ مخصوص  ،۳صندوق  ،۱۰٥صفحۀ  ،۱٤٤ذکر شده است که "مرکز سید آشان در باجور را غالم محمد
عزیز رهبری می کرد که بنا به توصیه محمد عل ی به این کار گماشته شده بود .عزیز که یک نظامی کادری بود ،توانست در میان جوانان
بومی دبستانی را «برای پرورش انقالبیون پتان» سازماندهی کند و کار را در میان سپاهیان انگلیسی آغاز کند .او توانست دستگاه چاپ را به
کوهستان برساند و آغاز به چاپ آثار تبلیغی نماید.
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همکارى اش را براى استفاده از موقعیت حساس کنر جلب کنند ،عزیز هندى هم دسایس ،تخریب و پروپاگند هایش را علیه
غازى میرزمان خان کنرى آغاز کرد.
عزیز هندى در ماه اپریل  ۱۹۳۰به هند بریتانوى برگشت  .وى در امرتسر به تاریخ  ۲۰مى  ۱۹۳۰در یک جلسۀ عام گفت
که هدفش آزادى هند بوده و در آینده خود را وقف خدمت به کشورش خواهد کرد .مقامات هند بریتانوى راپور هاى را بدست
آوردند که وى با عدۀدیگرى تالش میورزد تا یک تشکیالت جداگانۀ کمونیستى در شمال هند را ایجاد و عضویت بین الملل
سوم( )18را حاصل کند .عزیز هندى به تاریخ  ۲۸اگست  ۱۹۳۰بازداشت و به زندان مرکزى امباال فرستاده شد.
عزیز هندى در ماه جون  ۱۹۳۲از امرتسر به فقیر محمد یکى از مهاجرین هندى طرفدار بلشویک ها طى نامۀ خواهان کمک
شده و گفت که روسها ممکن کمک کنند .اوبعد از تقسیم هند در پاکستان سکونت اختیار کرد ،اما دیرى نگذشته بود که توسط
افراد قبایلى اختطاف و براى مدت  ۱٦سال در سرحد آزاد افغانستان گروگان نگهداشته شد .تاریخ وفات عزیز هندى ۱۰
فبرورى  ۱۹۷۱و محل وفاتش الهور نشان داده شده است (.)19
ما هم در رسالۀ «مروری بر کتاب دورۀ امانی پوهاند کاکر ،و هم در چهار قسمت این مضمون شاهد نمونه های فراوانی از
تحریف ،جعل ،دروغ پردازی و سند سازی های آقای کاکر بوده ایم  .آقای کاکر اینبار به همان شیوۀ قبلی اش با نشخوار
تفاله های یک اجنت دیگر انگلیس ها (عزیز هندی) که در عین زمان برای روس ها نیز جاسوسی مینمود ،باز هم تالش
بیهوده نموده است تا دروغ پردازی هایش را بنام تاریخ به نسل های آینده انتقال دهد.

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 انگلیس ها از دست داشتن در توطئه ها علیه غازی امان هللا خان
ذهنی حیران کنندۀ این قلم میداند .او درین باره به یک
پوهاند کاکړ توطئه های انگلیس علیه رژیم و نهضت امانی را یک بیان
ِ
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« :اوالً 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 ».
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
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 .بین الملل سوم یا کمونیست انترنشنل که خالصۀ آن کمنترن است ) (1919–1943یک مؤسسۀ کمونیستى بین المللى بوده که در ماه
مارچ  ۱۹۱۹در مسکو تأسیس شده بود.
. Sharma, Jagdish Saran (1972). The National Biographical Dictionary of Inda, p27
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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 باالیشان 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 مستقیم از همفری (سفیر
انگلیس 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 .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 باالی 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 انگلیس
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».
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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 باالخره 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 گزافِ غیر معمو ِل 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 ازين نوده پيوند 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 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 مامورین انگلیسی در ناچیز شمردن غازی امان هللا خان
طوریکه در باال 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 الرد کرزن،

وزیر خارجه براى امور هند ،را مورد انتقاد قرار داد ونوشت که «افغانها بدون هیچ تردیدى برنده شدند .افغانها حاال هم
سرکش و متمرد هستند ،حاال هم انقالبیون هندى را پناه میدهند ،حاال هم با بلشویک ها مناسبات خیلى دوستانه دارند ،و حاال
هم در سرحدات مامصروف تحریک نزاع میباشند .تمام بحث هاى پیچیدۀ الرد 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 الرد 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 ً 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  ۱۳اگست  ۱۹۱۹به نائب السلطنه اشاره کرد که بریتانیا بصورت بى شایبۀ آبرویش را از

دست داد .
انکار از تالش های انگلیس برای کشتن غازی امان هللا خان
ً
غازى امان هللا خان رهبرى بودکه بیشترین تالش براى کشتنش صورت گرفته است  .وى خصوصا بعد ازحصول استقالل
کامل افغانستان ،در سیاست داخلى و خارجى دست به اقداماتى زد ،که خصومت انگلیس ها را بخود بیشتر و تیزتر ساخت .
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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 البالى راپور هاى محرمانۀ استخبارات انگلیس معلوم میشود که طى شش ماه بین اکتوبر  ۱۹۱۹تا مارچ ۱۹۲۰

سه سؤ قصد ناکام برجان امان هللا خان صورت گرفته است  .سؤ قصد اول به تاریخ هفتم ( )۷ماه اکتوبر  ۱۹۱۹صورت
گرفت ،بعد از آن به تاریخ پانزدهم ( )۱٥فبرورى  ۱۹۲۰و سومى آن هم به تاریخ پانزدهم ( )۱٥مارچ .۱۹۲۰
قابل یادآوریست که بعد از وفات سردار نصرهللا خان ( ۲۰مى  )۱۹۲۰تعداد حمالت سؤ قصد بر غازى امان هللا

خان بصورت چشمگیرى زیاد شد .شعبۀ استخبارات ایالت سرحدى شمال غربى در ختم هفتۀ  ۲٦آگست  ۱۹۲۰از 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 دیر ى 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 ً
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 ً 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  ۱۹۳۱غازى امان هللا خان به قسطنطنیه و انگوره ،که بعدا ً 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  ۱۹۳۱سفیر 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 دالیل 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 طوالنى شدن اقامت وى  ،الزم افتد ،من پیشکش آنرا به حکومت حجاز خوب
نمیدانم  .ترور در دوران مراسم حج بعید به نظر میرسد» .
دروغ های جدید 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  ۸۱۳جلد اول کتاب افغانستان
در مسیر تاریخ از شادروان غبار .او با جعل کاری اش نام «غالم محی الدین آرتی» را عمدا به «غالم محی الدین انیس»
تغیر داده و قسمتی از انتقادات مشروطه خواه دیگر مرحوم «عبدالرحمن لودین» را هم به انیس حواله نموده بود.
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کاپی آنچه آقای کاکړ از غبار

نقل کرده است (ص  ۸۹د پاچا امان هللا واکمنۍ ته یوه کتنه)

کاپی نوشتۀ شادروان غبار (ص  ۸۱۳جلد 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 ً 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 همین اساس من لقب" انیس "را در داخل این عالمه [ ]
نشان داده ام .این ،الفبای نویسندگی علمی است و اعتراض شاغلی زمانی باید باالی 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 طوالنیست  .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
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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 حاال 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 اش 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 شخصیت نویسندگان مخالف با استعمار انگلیس
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 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 اصالً 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 :
دری که پست بود میتوان خمیده گذشت
به ناکسان چو رسی حرمت و تواضع کن

حقايق تاريخی را نميتوان برای مدت طوالنی پوشيده نگهداشت
آقای کاکر باید بداند که دیگر باتوهین به مبارزان نیکنام و شهیدان گمنام جنگ های سه گانۀ استقالل وهتک حرمت و
ترور شخصیت مشروطه خواهان و آزادیخواهان ضد انگلیس نميتواند حقايق تاريخی را برای مدت طوالنی پوشيده نگهدارد.
دردمندی کش زبام افتاده طشت

زو نهان کرديم حق پنهان نگشت

د پاڼو شمیره :له  23تر29
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

تالش نامردانۀ ترور شخصیت غازی میرزمان خان کنری توسط کاکر
جعل و تحریف سیستماتیک تاریخ توسط آقای کاکر تعجب آور نیست  .طوریکه دیده میشود ترور شخصیت غازی امان هللا
خان ،مشروطه خواهان ودشمنان استعمار انگلیس در نوشته های کاکر ناشی از غفلت و بی توجهی او در نوشتن آثار تاریخی
و یا عدم دقت و سهل انگاری در انتخاب و استفاده از منابع و ماخذ نبوده  ،بلکه برعکس تالش سیستماتیکی است برای
تحریف حقایق و واقعیت ها.
آقای کاکر تا حال بدون هیچ نوع پشتوانۀ مستند تاریخی با نقل قول های از ایجنت های انگلیسی ،مانند شیخ محبوب علی در
رسالۀ «سقوط امان هللا» ،حکم ترور شخصیت چهره های مبارز و ضد انگلیسی نزدیک به غازی امان هللا خان مانندمرحوم
محمد ولی خان دروازی و مرحوم غالم صدیق خان چرخی را ،آنهم به اتهام خیانت به غازی امان هللا خان صادر میکرد .او
این بار بعد از نشر نقدکتابش ازین قلم (مروری بر کتاب دورۀ امانی پوهاند کاکر) ،به هتک حرمت پدرکالن نویسنده پرداخته
و دست به حمالتی علیه غازی میرزمان خان کنری زده است .
آقای کاکر در دشنام نامه اش ،عالوه بر تراوش های بی اساس ذهنی خودش ،به حوالۀ دو منبع که اولی آن کتاب «زوال غازی
امان هللا خان» توسط عزیز هندی ،و دومی آن کتاب خاطرات مرحوم سید شمس الدین خان مجروح میباشد ،ادعا میکند که (
 ) ۱غازی میرزمان خان کنری در کدام جنگ استقاللی شرکت نکرده بود )۲( .در دوران سلطنت امیر حبیب هللا خان به اتهام
یک واقعۀ جنائی محبوس شده بود )۳( .پایۀ مردمی نداشت و در دوران سلطنت غازی امان هللا خان به سفارش علیا حضرت
مادر غازی امان هللا خان که او را پسر خوانده بود و تحفه های بیشمار دریافت میکرد ،از یک حالت معمولی ارتقا و په خپل
سر گذاشته شده بود )۴( .به دلپری پادشاه و مادرش در نتیجۀ زورگوئی و در گیری و تجاوز بر خان های دورو پیش خود،
سبب ناآرامی اوضاع کنر شده بود .و ( )۵گویا در نتیجۀ کینه و انتقام مردم به شهادت رسید.
در رابطه با دو ماخذ کاکر به گفتۀ محترم داکتر صاحب سید عبدهللا کاظم اکتفا میکنم که «...کسانیکه در بارۀ مسائل تاریخی
مطالبی نوشته اند ،محقق باید توجه کند که نویسنده چه کسی است و موقعیت وی در جامعه چیست؟ چرانویسنده این اثر را
نوشته و آیا او موقف بیطرف دارد و آیا او مقصد سیاسی مشخص در نوشته اثر
دارد وووو.»....
در قسمت چهارم این مقاله راجع به عزیز هندی صحبت نموده ایم ،که تکرار آن
لزومی ندارد .
خوانندگان محترم میتوانند راجع به ماخذ دوم ،به رسالۀ این قلم بنام «مطالب چندی
پیرامون حوادث ذکر شده در سرگذشت مرحوم سید شمس الدین خان مجروح »
مراجعه کنند ،که بصورت آنالین درینجا موجود است .
درینجا از جملۀ اسناد متعدد محرمانۀ استخبارات انگلیس (آرشیف هند بریتانوى)
چند

سندى را ذکر میکنیم که علت اصلى زندانى
شدن میرزمان خان کنرى را نشان میدهند:
سند اول  :درفقرۀ دوم راپور محرمانۀ
عامل انگلیس ها در کابل (براى هفتۀ که
بتاریخ  ۸اپریل  ۱۹۱٥به پایان رسیده)،
میخوانیم که «گفته میشود میرزمان خان،
یکى از سران متنفذ درۀ اسمار ،که توسط
برگد [لوامشر] محمد سرور خان قوماندان
بخش آن دره تحت الحفظ فرستاده شده بود،
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وارد کابل شده است .این پیشوا متهم است که در یک مورد ارادۀ حمله بر هند را داشته است و در مورد دیگر تصمیم
گرفته است علیه امیر بغاوت کند .گفته میشود که قوماندان همچنان از بادشاه صاحب اسالمپور هم شدیدا ً شکایت نموده و او را
به تحریک تمام ناآرامى ها و آماده گى موجود اقوام تحت نفوذش براى نبرد علیه هند ،متهم ساخته است».
غازى میرزمان خان بعد از ضمانت نقدى ده هزار (  )۱۰۰۰۰افغانى عین الدوله شهزاده امان هللا خان از زندان آزاد شد ،اما
دشمنى با استعمار انگلیس و عشق به آزادى او را واداشت تا اخطار هاى امیر حبیب هللا خان را نادیده گرفته ،به سرحد آزاد
رفته و یکجا با غازیان مومند بر شهرک عسکرى انگلیس ها در شبقدر حمله کند.
سند دوم  :در فقرۀ سوم راپور ماه سپتمبر همان سال انگلیس ها چنین میخوانیم که «میرصاحب جان پاچاى اسالمپور به
همراهى خان زمان خان ،خان ملکى کنر با  ۳۰نفر سواره و تقریبا ً هزار مرد ،درین هفته براى یکجا شدن با مالى بابره ،از
خانه هاى خود حرکت کرده اند .مالى بابره میکوشد در سرحدات شبقدر مشکالت تازه ایجاد کند ،اما تا حال کدام کمک کالنى
را از مومند ها بدست نیاورده است».
بعد از آنکه امیر حبیب هللا خان بر سران جنگجویان فشار اورد تا از جنگ دست برداشته و فورا ً به کابل بروند ،غازى
میرزمان خان باز از فرمان شاه سرپیچى نموده ،و براى ادامۀ جنگ با انگلیس و تالفى کمبود لشکر ،دست به کار شد.
سند سوم  :در فقرۀ چهارم سند سوم انگلیس ها
درین رابطه چنین میخوانیم « به حوالۀ
پاراگراف یازدهم یادداشت شماره .٤۷
لشکرى که به آن اشاره شده است  ،متفرق
گشته است .راپور ها حاکیست که لشکر
"ناوه" به  ٦۰۰نفر رسیده و ( ۳۰۰۰سه
قرار است به میرزمان خان
هزار نفر)
بپیوندند .به لوامشر اسمار از جالل آباد
اخطار داده شده است که اگر جلو این لشکر
را نگیرد ،شخصا ً مسؤل شناخته خواهد
شد.او بعد از آن به منطقۀ "ساو" شتافته و از
میرزمان خان خواست تا لشکر را پراگنده
گفته میشود که پاچا صاحب
کند.
«شینکوړک» از فعالیت هاى میرزمان خان
به نائب سپه ساالر جالل آباد اطالع داده و
خودش مرید هاى خود را از پیوستن به
لشکر و عذاب کفر(؟)منع کرده است».
قابل یادآوریست که پاچا صاحب شینکوړک
پدر مرحوم سید شمس الدین خان مجروح
میباشد .قریۀ شینکوړک هم در منطقۀ شیگل مربوط به اسمار،
جائیست که غازی میرزمان خان کنری در اخرین تالش هایش
برای حفظ رژیم امانی در آن حین ادای نماز خفتن به شهادت
رسید.
از اسناد فوق به وضاحت دیده میشود که علت زندانی شدن
غازی میرزمان خان کنری در دوران سلطنت امیر حبیب هللا
خان ،قضیۀ جنائی نبوده ،بلکه دشمنى با استعمار انگلیس ،عشق
به آزادى ،نادیده گرفتن اخطار هاى امیر حبیب هللا خان ،سهم
فعال در جنگ های آزادی بخش سرحد آزاد ،و حمالت بر
شهرک عسکرى انگلیس ها در شبقدر بوده است .
در سند سوم هم دیده شد که پاچا صاحب شینکوړک از جملۀ
کسانی بود که از فعالیت های ضد انگلیسی و حرکات غازی
میرزمان خان کنری کم از کم به حکومت امیر حبیب هللا خان و
نائب سپه ساالر جالل آباد اطالع میداد و مریدان خودش را
نیز از پیوستن به لشکر غازی میرزمان خان منع میکرد و
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شرکت آنان را در جنگ های آزادیبخش کفر دانسته و آنها را از عذاب کفر (؟!) میترساند.
درین رابط ه نکتۀ جالب دیگر اعترافات قبلی خود آقای کاکر میباشد .او مانند اعترافات انکار ناپذیرش در بارۀ جبهۀ چهارم
استقالل (برای معلومات بیشتر به قسمت دوم این مقاله مراجعه شود) اینبار نیز از اعترافات خودش در رابطه با نقش غازی
میرزمان خان و شرکت وی در مبارزات مسلحانۀ ضد انگلیسی انکار میکند.
آقای کاکړ فراموش میکند که نه تنها درین رابطه بر کتاب «په آزاد سرحد کې خپلواکۍ غوښتونکې مبارزې او دمومندو په
مشهورو غزاگانو کې د غازي میرزمان خان ونډه» یا «مبارزات آزادیبخش در سرحد آزاد و نقش غازی میرزمان خان در
غزا های مشهور مومند ها» مقدمۀ نوشته است ،بلکه این نوشته را در کتاب مجموعۀ نوشته های برگزیده اش «زما غوره
لیکنې» هم به چاپ رسانده است ( .صفحات . ) ۲۶۳ -۴۶۱
آقای کاکر درین نوشته اش تحت عنوان «پښتونخوا کې دبرتانوي هند دوړاندې تگ کوښښونه او د پښتنو مقاومت» مینویسد
که « په کلتوري برخه کې دوروستیو وختو یوه غټه نښه کتابونه دي چې په زیات شمیر خپاره شویدي  .په دغې دورې کې
دافغانانو دتاریخ ،روانو پیښو او ادب په اړه ډیر اثرونه په پښتو کې راوتلي دي  .له ښه مرغه دغسې اثرونو ته هم تقاضا شته،
او هم یې خپریدل تر پخوا نه ډیر اسان شویدي  .داټولې ښې نښې دي چې په پښتو کې د لوست د کلتور تمثیل کوي  .څوک
چې غواړي لوستونکو ته کوم اثر وړاندې کړي حتمي نه ده چې هغه دې جامع ،عمومي او پڼ وي  .داختصاص په دغه
عصر کې خاصې موضوع گانې مهمې شوې دي چې څیړونکي یې تل ته ننوځي او له هغه ځایه بصیرتونه او رمزونه وباسي
او تنویرول وکړي  .دغه اثر دهمدغه مقصد لپاره دښاغلي عبدالرحمن زماني په الس چې په اصل کې دطب متخصص دئ،
لیکل شوې دى  .دغه اثر دوه برخې لري  :په آزاد سرحد یا پښتونخواکې دآزادۍ لپاره جگړې او دمومندو په غزاگانو کې
دغازي میرزمان خان ونډه  ... .نو دا یو مهم اثر دئ ،په تیره دهغو لپاره چې دبرتانوي هند دپوځي یرغلونو په برابر کې د
پښتني قومونو او په خاص ډول دمومندو له مقاومتونو سره عالقه لري» .

راجع به پس منظر خرابی اوضاع کنر در کتاب « بازنگری دورۀ امانی و توطئه های انگلیس» تحت عنوان "عبدالواحد
شینواری یا مستر وید آسترالیائی یکی از مهره های مهم توطئه های انگلیس" و همچنان رسالۀ «مطالب چندی پیرامون
حوادث ذکر شده در سرگذشت مرحوم سید شمس الدین خان مجروح» تحت عنوان "علل ناآرامی های کنر در عهد امانی"
معلومات کافی داده شده است که تکرار آنرا درین جا الزم نمی بینم .

د پاڼو شمیره :له  26تر29
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

راجع به اینکه مرحوم سید شمس الدین خان مجروح مینویسد که خانواده اش از عناصر ناراض از دولت بشمار میرفت ،باز
هم به مخالفت روحانیون طرفدار سردار نصرهللا خان با رژیم امانى در کتاب «بازنگری دورۀ امانی و توطئه های انگلیس »
مراجعه شود.
بصورت مختصر باید گفت که بدون شک در خرابى اوضاع کنر روحانیون هم رول داشتند .برعالوۀ نفوذ انگلیس ها در لباس
روحانی و مال ،علت دیگرمخالفت بعضى از روحانیون کنر با رژیم امانى و شرکت مخفیانۀ شان در نا آرامى هاى منطقه،
شکست سردار نصرهللا خان در رقابت بین وى و غازى امان هللا خان بر سر جانشینى و کرسى امارت بود .روحانیون متنفذ و
بعضى از خلفاى مرحوم مال نجم الدین آخندزاده صاحب هډه از حامیان سرسخت سردار نصرهللا خان ،رهبر گروپ مذهبى و
سنت گرا ،بشمار رفته و بعد از شکست و وفات سردار نصرهللا خان در زندان ارگ به عناصر ناراض و مخالف دولت
امانى تبدیل شدند و در تحریک بعضى از سرکردگان قوم شینوار درۀ شیگل کنر ها و برهم زدن امنیت در منطقه دست
داشتند .تا اینکه دولت امانى مجبور شد براى اعادۀ امنیت منطقه چند نفر از آنها را بعد از محاکمه و اثبات جرم شان اعدام کند.
برویت اسناد محرمانۀ آرشیف هند بریتانوى ،شارژدافیر سفارت انگلستان در کابل در گزارش شماره  ٤۲مؤرخ دهم جون
 ۱۹۲٦خود از بازدید اعلیحضرت امان هللا خان از جالل آباد و اعدام هائى خبرداده است که اکثر شان دزدان بوده ولى دربین
شان سه مرد نسبتا ً مهم بنام هاى على خان ،تاج محمد و وافید خان نیز شامل میباشند ،که هر سه تن از شینوارى هاى شیگل
درۀ کنر میباشند.
اینکه چگونه منطقۀ شیگل و اسمار به مرکز مخالفین نهضت امانی و النۀجاسوسان انگلیس تبدیل شده بود ،و غازی میرزمان
خان چگونه  ،توسط کی و به همکاری چه کسانی درین منطقه در آخرین تالش های تاریخی برای بقای رژیم و نهضت امانی
به شهادت رسید ،به تفصیل در کتاب جدید این قلم بنشر خواهد رسید.
درین جا بد نیست راجع به ادعای دیگر آقای کاکر که گویا غازی میرزمان خان کنری پایۀ مردمی نداشته است ،و به
روایتی گویا در دورۀ امانی به سفارش علیا حضرت مادر غازی امان هللا خان ،که او را پسر خوانده بود و تحفه های
بیشماری از او دریافت میکرد ،از یک حالت معمولی ارتقا و به شخصیتی تبدیل شده بود ،که دیگر در کنر نمی گنجید ،مکثی
داشته باشیم .
اول میبینیم که در ماخذ گویا بسیار مهم و قابل اعتبار خود آقای کاکر یعنی «سقوط امان هللا» درین باره چه نوشته شده است
:
در صفحۀ اول این اثر میخوانیم که «امان هللا خان در روند عادی رویداد ها بخاطری به رسیدن به تخت و تاج افغانستان
چانسی نداشت که هم کاکایش نصرهللا خان و هم برادر اندرش عنایت هللا خان از قبل ادعای آنرا داشتند».
در صفحۀ بعدی که عکس آنرا در زیر میبینید ،آمده است که «هردو نصرهللا خان و عنایت هللا خان نفوذ قابل توجهی داشتند،
بنابراین ،امان هللا خان پالنی را برای برنده شدن وتضعیف نفوذ هر دو کاکا و برادرش طرح نموده بود ،و با دوستی با مردان
صاحب نفوذ و قدرت در افغانستان  ،آنها را به سمت خود بکشاند ،تا اگر فرصتی برای رقابت و حق وراثت تاج و تخت
افغانستان رخ دهد ،در یک موقعیت مطلوب قرار داشته باشد.
بنا برین ،امان هللا خان با تمام مردان پر نفوذی که از والیات دور از مرکز به کابل می آمدند ،معرفت حاصل میکرد و دور
کردن مشکالت آنها را وظیفۀ خود ساخته بود .اگر هدف از سفر مالقات با خود امان هللا خان میبود ،او شخصا به آنها رسیدگی
میکرد ،و قبل از آنکه آنها به خانه های خود برگردند ،به آنها تحفه های قابل توجهی را تقدیم میکرد.
امان هللا خان در یک مدت زمان کوتاه توانست طرفداری رهبران روحانی مهم مثل حضرت شور بازار ،شاه صاحب قلعۀ
قاضی ،مالهای مهم و همچنان رهبران قومی ،مردانی مانند میر زمان خان کنری را بدست آورد».
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اگر از اسناد ذکر شدۀ استخبارات انگلیس راجع به نقش غازی میرزمان خان در مبارزات مسلحانۀ آزدیبخش سرحد آزاد
بگذریم ،و برای یک لحظه هم قبول کنیم که نویسندۀ این اثر «سقوط امان هللا» ،بنا بر ادعای کاکړ ،یک افغان و شخص دارای
معلومات ثقه و صحیح بوده است ،آیا این سند فوق خود ثبوت غلط بودن این ادعای او نیست که میگوید« غازی میرزمان خان
دارای پایۀ مردمی نبود»؟
آیا با مقایسۀ ادعای آقای کاکر و این سند ،یکبار دیگر وارونه نشان دادن حقایق و دستکاری و سیاهکاری اش دیده نمیشود؟
مگر غیر از آقای کاکر،هیچ عقل سلیمی میتواند قبول کند که مدال های صداقت ،لوی خان ،وفا ،و خدمت که با مکافات نقدی و
صد ها جریب زمین همراه بود ،در بدل گویا دادن تحفه به علیا حضرت و سفارش و نفوذ مادر غازی امان هللا خان تفویض
شده باشد؟
آیا این ادعای آقای کاکړ ،آنهم با استفاده از روایات و نوشته های اشخاص مغرض که گویا «غازی میرزمان خان کنری» در
دوران سلطنت غازی امان هللا خان به سفارش علیا حضرت مادر غازی امان هللا خان که او را پسر خوانده بود و تحفه های
بیشمار دریافت میکرد از یک حالت معمولی ارتقا و به شخصیتی تبدیل شده بود که دیگر در کنر نمی گنجید ،تحریف حقایق
تاریخی نیست؟
آیا کاکر نمیداند که اگر ادعای عزیز هندی که گویا غازی میرزمان خان به دلپری پادشاه و مادرش زورگوئی و بر خان های
دورو پیش خود تجاوز میکرد ،درست میبود ،چرا دولت خاندانى بعد از زندانی کردن تمام بازماندگان او نتوانست احدی را پیدا
کند که علیه بازماندگان محبوس و ناتوان غازى میرزمان خان تقاضاى دادخواهى کند؟
مگر او نمیداند که براى بدنام کردن مخالفین ،حکومت خاندانی اشخاص زیادى را تشویق نمود تا با عرایض و اسناد جعلى
علیه آنها اقامۀ دعوى کنند؟ آیا اینکه با وجود تالش هاى زیاد آنها در تمام منطقه و کابل هیچ کسی حاضر نشد ،خود گواه
نادرست بودن این ادعای او نیست؟

حرف آخر
خدا آن ملتی را سروری داد که تقدیرش بدست خویش بنوشت
که دهقانش برای دیگران کشت
به آن ملت سروکاری ندارد
واقعیت ها برای همیشه مخفی و پوشیده باقی نمی ماند  .از داکتر حسن کاکر بحیث استاد سابقه دار تاریخ در پوهنتون کابل و
به اصطالح مؤرخ تاریخ معاصر کشور ،نه تنها انتظار میرفت که رویداد ها و وقایع تاریخی را بگونۀ که اتفاق افتاده ،طور
امانت بدون هرگونه حب و بغض و روابط ،ضبط و ثبت تاریخ و بخصوص برکتاب مربوط به دورۀ امانیاش تجدید نظر نماید
و یا در دفاع از نوشته هایش حد اقل اسناد و مدارک مؤثقی را ارائه کند.
اما یاوه سرائی ها ،ناسزا گوئی ها ،تحریف فاکت های تاریخی ،حمالت شخصی و هتک حرمت ناقدین و خانواده هایشان،
نشان داد که آقای کاکر از موضوعات مطرح شده در رابطه با جعلکاری هایش گریز نموده و یکبار دیگر با تالش
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مذبوهانه اش و جعلکاری های بیشترکوشیدحقایق تاریخی کشور عزیزمان را تحریف کند .مگر میتوان از یک تاریخ نویس
اجرتی ،مکار ،جعلکار ،فریبکار ،سیه کار ،و شیادی که حتی اهانت ،بیحرمتی و تحقیر خون هزاران شهید راه آزادی و
استقالل کشور را عار نمیداند ،و از حقیقت روشن تهاجم استعمار انگلیس به منطقه و شبه قارۀ هند و افغانستان منکر است،
میتوان انتظار دیگری داشت ؟
دیگر دورانی که مردم به القاب و درجات تحصیلی سیاهکاران و جعلکاران فریب بخورند ،گذشته است  .به این «کور خود و
بینای مردم» باید گفته شود که ببین کاکړ! دیگر قرن بیست و یکم است و درین قرن نمیتوان مردم را برای مدت زیادی فریب
داد و حقایق تاریخی را برای مدت طوالنی پنهان نمود .
آقای کاکړ اگر قبول کند ،یا نکند ،دیگر بحیث یک مؤرخ تحریف نگار که واقعیات را با تحریفات در آمیخته ،برای
رویدادهای تاریخی روایات جعلی ساخته ،و برای ثبت دروغ پردازی ها در تاریخ به جعل کاری منابع واسناد پرداخته است،
ثبت تاریخ خواهد شد و به گورستان تاریخ سپرده شده است .
(پایان)
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