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 خاطرات استاد خليلی

  )»يادداشت ھای استاد خليل   خليلی«معرفی کتاب (

  

ند که با قوت و ظرافت ادبيات مرحوم استاد خليل   خليلی را از آخرين شاعران بزرگ افغان شمرده ا
متقدمان زبان دری، می سرود و می نوشت؛ اما اين 

  .نام، شھرت سياسی بسيار مشھور نيز دارد

استاد خليلی، فرزند مستوفی الممالک يا وزير 
پدر وی، . ماليه ی مرحوم امير حبيب   خان است

باوجود قدرت و وجاھت، در شمار کسانی شناخته می 
 ذات او را در چھره ی سياسی استاد شود که اثرات

  . به خوبی می توان دريافت-خليلی

مستوفی الممالک، کسی است که ليستی از نام 
می کند و      ھای اعضای جنبش مشروطيت را تھيه 

مرحوم امير حبيب   خان با بزرگواری شاھانه 
عالمی بر «ھمه را نمی خواند؛ زيرا می پنداشت «

طنت شاه امان  ، مستوفی در سل» !برباد می رود
الممالک، از کسانی بود که با خشونت اعدام می 

  .شوند

 ميBدی، کتابی به نام 2010در سال 
در » )رح(يادداشت ھای استاد خليل   خليلی «

ويرجينای امريکا منتشر می شود که برخBف انتظار، 
شامل دست نوشته ھای استاد خليلی نبود؛ کتابی 

ثبت شده ی مرحوم خليلی که به حاوی صحبت ھای 
و افضل ناصری ) دخترش(اھتمام ماری خليلی 

و بازنگری محمد قوی قوشان، از ناگفته ھايی می آورد که به گونه ای در شناخت چندگانه گی شخصيت ) دامادش(
ت مثبت و اين کتاب، بار ھای نقد شده است و کسانی در جھ. ُاستاد خليلی، به ويژه بعد سياسی، بسيار مھم است

از نوشته ھای معمولی و ساده ی ژورناليستيک تا تحليل ھای بزرگانی که . منفی، چيز ھايی در مورد آن نوشته اند
صاحب قلم اند و با قدرت ادبيات بلند، نوعی از ماندگاری ادبی را با توجه به اھميت متن و محتوا، تخليق می کنند، 

  .ی شده استمعرف» يادداشت ھای استاد خليل   خليل«

در اين مقاله که به ادامه ی وعده ام در راستای فرھنگ کتابخوانی و بازار کتاب است، اين اثر را در نکاتی 
معرفی می کنم که سال قبل، پس از بازتاب گسترده ی رويداد ارتجاع اول در افغانستان، حتی رسانه ھای خارجی به 

  . سياسی افغانستان شده اند-ارد کشاکش ھای اجتماعیاين تاريخ پرداختند و با موضع گيری انتقادی، و

ُروزنامه ی واشنگتن پست، با تبصره ای انتقادی، قھر سقازاده گان را باعث می شود و آنان استدOل می 
شايد تھديد منافع امريکا از سوی کسانی که از چنگ . کردند که اين، تحت تاثير به اصطBح قبيله گرايان بوده است

و سوء استفاده ھای مختلف تاريخی و فرھنگی آنان، ) جبھه ی به اصطBح مقاومت(ات بخشيده بودند طالبان، نج
رسانه ھای غربی را به عکس العمل وداشت تا در روند تحفظ حاکميت نو، تقدس و توجيه حرکات ارتجاعی، برای 

  .ظوری دارندکسانی دست آويز نشود که می دانيم از شخصيت سازی ھای کاذب دو ارتجاع، چه من
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حبيب «کانديدای اکادميسين، استاد محمد اعظم سيستانی که از بزرگان تحقيق و تاريخ ماست، در کتابی به نام 
به درستی تبيين کرده است که اثر منافقانه ی استاد خليلی ) عياری از خراسان يا دزدی ازکلکان؟(»  ، کی بود؟

يت بزرگ فرھنگی، اما اپورچونيست، در ھنگامی که سمت ، فرمايشی بود که اين شخص)عياری از خراسان(
مشاوريت ضياء الحق را داشت و از تماشای مجريان رو به جلو سقاوی دوم لذت می برد، برخBف گذشته ای که در 
تاريخ بود، می آفريند که پس از سی سال تخليق آن، ھمواره در جھت خام کردن جوانان بی خبر، تاريخ را تحريف و 

تقدس دزد و (اگر مفکوره ی کيش شخصيت، در پايين ترين سطح نزول می کند . رايش ھای مذمومی می شودباعث گ
  .، در ايجاد چنين ذھنيتی، بسيار موثر است»عياری از خراسان«، کتاب )خاين

از . گذشته ی استاد خليلی در انتخاب راه ھای مختلف که در ھمه به تضاد می رسد، برای کسی پوشيده نيست
زياده رويی شده است، تا خدمت به اعلی حضرت شاه  احی مرحوم حبيب   کلکانی که در ستايش و نکوھش اش مد

محمد ظاھر رحمت  ، دريافت وجاھت در رياست شھيد محمد داوود، ارسال پيام عجيب به شاه ايران که در يک سند 
آمده است و باOخره بار ديگر اختيار راه ) اه ايرانوزير دربار آخرين ش(مشھود خيانت در کتاب خاطرات اسد  علم 

ناصواب تاييد ارتجاع که به دامان مسعود و ربانی می افتد، استاد خليلی را به مردی مبدل می کنند که چھره ی 
  .نيز بود که متھم به وابسته گی با دربار سلطنتی می شد» زرنگار«او موسس حزبی به نام . سياسی سياھی دارد

ر اين مقاله به خواننده ی افغان ارايه می کنم، سطوری از آن يادداشت ھای دختر استاد خليلی است آن چه د
ھدفم از اين اقتباس، آوردن تضاد ھايی ست که استاد خليلی در موضع . می آورد» ...يادداشت ھای «که در کتاب 

عياری « از اثر خيالی و دروغين او به نام با استفاده ی گسترده و ناصواب. مثبت و منفی، گذشته را به ياد می آورد
، چھره ی ديگری از مرتجعان اول نشان »...يادداشت ھای «، خوب است بدانيد استاد خليلی در کتاب »از خراسان

  .ًمی دھد که بعدا با يادفراموشی خودش و اعضای خانواده اش، انتشار می يابد

 کلکانی، باتوجه به تبصره ی روزنامه ی واشنگتن در ھنگام بازتاب گسترده ی رسانه يی تاريخ حبيب  
يادداشت «که گزيده ای از کتاب » ُتبصره ی واشنگتن پست، خBف معمول بود«ُپست، مقاله ای نوشته بودم به نام 

، ھمان گزيده )معرفی کتاب يادداشت ھای استاد خليلی(در اين فرصت . را در آن اقتباس کرده بودم» ھای استاد خليلی
عياری از «خواننده پس از مطالعه ی اين اقتباس، متوجه می شود نويسنده ی کتاب تخيلی و دروغين .  می آورمرا

 -ظھور مسعود(ً، قبل از اين که اين اثر سخيف را بنويسد، در نااميدی ھايی که بعدا مبدل به اميد می شوند »خراسان
ايی روی سياه مترجعان اول از سوی کسانی که در ، حقايقی را فاش می کند که در واقع مذمت و آشکار)ربانی

می   ) اپورچونيست(فرھنگ سقوط کيش شخصيت، طراز اول اند، چه گونه به مداحی نو قلم به دستان ابن الوقت 
  .رسد

، چھره ی ديگری از حبيب   کلکانی و ياران اش را می بينيد که در »يادداشت ھای استاد خليلی«در کتاب  
  .، تحريف شده است»عياری از خراسان«کتاب 

  :می خوانيم» يادداشت ھای استاد خليل   خليلی«در کتاب 

  :76صفحه ی 

او حبيب   . د، به حيث والی کابل مقرر شددر جريان اين کشمکش ھا، ملک محسن که يک آدم بی سواد بو«
  ».را قدم به قدم کمک کرده بود و اين کار به پاداش خدماتش به او داده شده بود

يکی از . می شد     اوضاع آن قدر خراب شد که بعضی وقت ھا در يک موضوع، دو يا سه فرمان نوشته «
ود کوشش ھای زياد، نتوانست اوضاع را کنترول حبيب   با وج. طرف ملک محسن و يکی از طرف سيد حسين

  ».کند

. يک عده طرفدار سيد حسين شدند. بدبختانه حسادت ھا و خشونت ھا در بين اطرافيان حبيب  ، شروع شد«
  ». به شکم پرستی و بزدلی مشھور بود-سيد حسين خان
  :77صفحه ی 

  ».حبيب   خان، دست پادشاه بخارا را چون سيد بود، بوسيد«

  :83صفحه ی 
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 بی نظمی ھا     به مجرد رسيدن او به مزار،. يک آدم بی بند و بار بود] طرف اعتماد کلکانی[والی نو «
والی نو، به رشوه خوری، ضبط مال و . شروع شد؛ اگرچه به من بسيار احترام داشت، اما مشوره را نمی شنيد

  ».جايداد مردم، شروع کرد

  :84صفحه ی 

در ] گماشته ی کلکانی [     در اين وقت، والی نو. ا در ميان مردم در مزار، خلق کردشبنامه، يک شورش ر«
  »!سن شصت ساله گی، مصروف تھيه ی مراسم عروسی برای خود بود

  :90صفحه ی 

يکی از . ھمان شب من و ھمراھانم را دستگير کرده، اسلحه ی ما را گرفتند و نزد حاکم چاريکار بردند«
  ».نام داشت؛ دزد، بی سواد و رفيق سيد حسين بود» چغل«حاکم چاريکار .  به کابل رفتھمراھان ما گريخت و

  :97صفحه ی 

يک فرمان مقرری برای خودت نوشته کن که به حيث نماينده : او گفت. حبيب   خان، مرا به دربار خواست«
  ».ی من در مزار، مقرر شدی

می توانند فرامين      ثر بی سوادی حبيب   کلکانی، از نوشتن شايد صد ھا فرمان مقرری که بسياری بر ا
سوء استفاده، ستم، ظلم، غارت و خيانت باشند، تا پايان مرگ استاد خليلی، اين بخش خاطرات او در آوردن تضاد و 

  .نشان دادن تناقضاتی مھم است که در زمان ستايش مرتجعان اول، استاد خليلی، منبع دست اول شمرده می شود

افاده می شود، خاطرات او در اين کتاب، قبل از » يادداشت ھای استاد خليلی« چه از محتوای کتاب چنان
  .، ثبت شده اند»عياری از خراسان«تخليق کتاب 

، سه بار منتشر شده 2012 و 2011 الی سال ھای 2010، از سال »يادداشت ھای استاد خليلی«کتاب  
ماری خليلی، اين نسخه را ضمن مجوزی به . اين جا معرفی می کنمآخرين نسخه ی آن، کتابی ست که در . است

  .الحاج نصيرعبدالرحمن سپرده است تا با حفظ آن چه در نشر آن آورده اند، منتشر کند

که به » سپاھدار جوان و جھان ستان کبير/ لوای فتح بلند است از دو احمد شاه «بيت مشھور استاد خليلی که 
، اشاره دارد، فرھنگ سازی ماھرانه در عجين کردن )رح(اعلی حضرت احمدشاه بابا مرحوم احمدشاه مسعود و 

واقعيت ھايی ست که ھرچند تفاوت زمين و آسمان دارند، اما در يادفراموشی ديگری تاريخی می شود که نيرنگ 
  .، ھمواره رسوا می مانند»دروغگو، حافظه ندارد«بازان به مصداق 

ًبش نو سقوی که ظاھرا ملبس به اخوانيسم جھادی بود، او را تا سرحد جنون اميد ھای استاد خليلی با جن
، خاطراتی فراموش اش می شوند که با نشر کتاب »عياری از خراسان«مداحی می کشانند و با آفرينش کتاب 

  .و آن چه اقتباس کردم، حاميان دو ارتجاع، ناخودآگاه خبط کرده اند» يادداشت ھای استاد خليلی«

خليلی پس از سفر به پاکستان، در اين کشور وفات می کند و اما زنده نمی ماند تا در دومين حاکميت استاد 
ًاو اگر زنده می ماند، حتما بار . سقوی، به مقامی برسد که از تجربه ی نو مداحی به مسعود و ربانی، در دل داشت

د آورد که در زمان کلکانی نيز در ميراث  ربانی، روز ھايی را به يا-ديگر به ارگ می رفت تا در قامت مسعود
  .تاريخی بزرگان اين سرزمين، ھميشه سياه و سياھکار بوده اند

يادداشت ھای «، ھنوز نسخه ھايی از چاپ سوم کتاب )مرکز پخش انتشارات ميوند در کابل(کتاب فروشی سبا 
  .را دارد» استاد خليل   خليلی

  :يادآوری

ی در آثاری از او که در بيش از نيم قرن قبل در کابل منتشر شده اند، بيشتر با مرحوم استاد خليل   خليل
     .، شناخته می شود»خليلی افغان«تخلص 
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