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 ۶۰/۶۰/1۶1۰         سراج الدین رباطی
 

 : دقیقاً سیر قهقرائیبزرگداشت سقاوی
 

یک بار دیگر حوادث جاری مفتضح ثابت نمود که نیرو های تنظیمی قادر به ایجاد تحول و اصالحات در کشور نبوده 
و هر روز مملکت را به سوی بحرانات پیچیده و پرمخاطره سوق می دهند، باالخص شورای نظار، که دیگر نظاره 

، چند تا ، در فرو ریختاندن کشور از دیگر تنظیمی ها خوب پیشقدم استمانده و شورایش فرو ریخته است اش

زمینداران کالسیک اند، دم از دولت ملت می زدند  روشنفکر نمای از غرب آمدۀ متعلق به این گروه که دُردانه های
اما اینک پرده برداشته شد و صحنۀ اصلی قابل دید و از اندیشه های بحث می نمودند که گویا ارادۀ ملت سازی دارند، 

و تشخیص است، این گروه های پشت کرده به وطن و مردمش، فقط منافع تباری و منطقوی خود را آرمان خود 
قرارداده اند و به همین منظور به وسعت زیاد به غارت و چپاول دارایی های عامه و اشخاص مبادرت ورزیدند، این 

خویش را برای تصاحب کامل قدرت تا قدرت قوی اقتصادی به هم رسانند تا با این قدرت اقتصادی ها تالش نمودند 

 ، به همین جهت در صدد پادشاه تراشی حبیب الله کلکانی بر آمده اند.سیاسی آماده کنند
و بخصوص تمام تاجیکان دامن زمین هکو ،در گام نخست اشد ضرورت است تا حساب مردم شریف و ستمدیدۀ شمالی

مجزا کرده شود، چرا که تنها دیروز نبود که مردم بالکشیدۀ  وسارق از حساب این مردم خوارانشریف وطن ما 

لقمه نان بخور و  ،میگردیده اند بلکه امروز هم دهقانان و سایر اقشار آسیب پذیر شمالی پامال همان دزدان و رهزنان
این ها خویش را به اصطالح نمایندگان  این شورای نظاری ها از دست می دهند. نمیر خویش را با استثمار و چپاول

لمان های بی مسلک و مسو سخنگویان مردم شریف تاجیک قلمداد میکنند، این آقایان به زور تفنگ و برچه با قوماندان 
دگان خود ساخته، به آنان هدایت شمالی وار ها و تاجیکان را به گروگان گرفته اند، تا هر چه که این ها این نماین ،نما

 دهند، همان طریق را دنبال کنند.

سمبول قوم تاجیک تراشیده می شود، چه کسی او را ممثل اخالق، فرهنگ، آداب وخصایل چرا حبیب الله کلکانی 
 ؟معرفی میکند یک شمالی وار و نیکوی یک تاجیک

ترقی برای کشوربود؟ مگر او نیرو های سازنده و مگر حبیب الله کلکانی صاحب راه و رسم مجهزبه پیشرفت و 
شریف جامعه را گرد هم آورد.؟ آیا او کدام رژیم سفاک و ضد ترقی و نوکر اجنبی را درهم شکست؟ آیا او و 

 فرا خواندند؟ همدستانش، مردم را کم از کم با محبت و اطمینان و مصونیت

از  ،بیاوریمکه به خاطر را ای شفائی شاهدان عینی آن زمان وقتی نگاهی به تأریخ انداخته می شود و حتی داستان ه
یک بی سواد کامل  یک هرزه و یک، یک چپاول گر وحبیب الله کلکانی وحشت مو به تن انسان قد راست می کند، 

ددمنشی توانست به قدرت برسد، مگر او  با قلدری و و بود که می توانست هرکی را در عنکبوت ارعاب خویش ببندد
 قادر به این بود که قدرت را تصاحب کند؟خود 

که برخی از این گروه ها از جانب بعضی از اعضای مرتجع لویه جرگۀ پغمان  ،سیاه ترین عناصر اجتماعی آن زمان

در این راه استعمار انگریز از راه های مختلف به تجهیز، تطمیع و  .تحریک و تشجیع می شدند شاه امان الله کبیر
افغانستان، اقدام نمودند که نفوذ این جواسیس انگریزی  وطنفروش وخائن به وطن و شاه مترقی تحریک این عناصر

در زیر پوست حبیب الله کلکانی او را مقدور به سقوط دادن بهترین رهبری تأریخ اوایل قرن بیست کشور ساخت، 
ا تا نقشۀ انگریز ر ود جمع کرده بودبا خ را حبیب الله فقط چند تا لومپن، دزد، قطاع الطریق، زنا کار ولواطت کار

، به اجرا بگذارد، چنین است که حبیب الله درخشنده ترین مرحلۀ تأریخ اشدکه گرفتن انتقام از شاه امان الله مترقی ب

مملکت ما را در همان آغاز خفه کرده و به باد فنا داد، مرحله ای ازتأریخ که امروز هر درستی و نادرستی و هر 
چنین یک نظام میزان می شود، این  ،ن خواهطر ملی با مقیاس های مانده از دوران شاه امان الله ومشی ملی و غی

است که توسط حبیب الله کلکانی و عناصر دور و بر او، آنرا سقوط دادند، یک نظام ترقی خواه و متمایل به آزادی، 
 .استقالل، ترقی و انکشاف

این عناصر گماشته شدۀ استعمار انگریز، به سقوط این نظام اکتفاء نه نموده حتی آثار ترقی و توسعۀ به جا مانده از 

آن نظام را به خاک یک سان کردند، تیاتر پغمان، خط آهن داراالمان و ده ها نشان و عالمۀ توسعه و ترقی که به 
بان واقعیت اصلی ماهیت این گروه دزد و جنایت کار اند. حبیب دست این شیادان رهزن برباد داده شد، شاهدان بی ز
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همدست و همداستان او  ،نه کدام گروه ترقی خواه و پیشرو و الله کلکانی کدام آرمان وهدف وطنی و مردمی نه داشت
 بودند، وجه مشترک و مخرج مشترک عناصر دور و بر حبیب الله همین درهمکوبیدن نظام انکشاف پسند شاه امان

الله، درهم شکستن تمام اقدامات و فعالیت های توسعوی و مترقی که شاه امان الله آغاز کرده بود و به عقب کشانیدن 
 جامعه به سوی قهقراء بوده است.

فتار ر تأریخ و چشم دید مردم شمالی از پیشآمد و مگر حبیب الله کلکانی برای مردم شمالی کدام کار مفیدی انجام داد؟

 اینکه دختران از هراس به همدستان او چه قصه های دارند، مکاتب را اکثراً بستند، مردم شریف شمالی حبیب الله و
و پسران شان مورد تعرض و تجاوز قرار نه گیرد، به آنها اجازه نمی دادند تا از منزل برون شوند، طرفداران و 

کردند، به زودی خود را به آن منزل رسانده همدستان حبیب الله همین که از وجود کدام دختر قشنگ اطالع حاصل می
و تفنگ را به سینۀ پدر ومادر دختر می گذاشتند که یا دخترت را بده و یا با گلوله سینه ات را سوراخ خواهیم کرد، 
این ها از چورکردن زنان شوهر دار هم دریغ نه ورزیدند، یکی ازسپه ساالر های او حرمسرا درست کرده بود که 

نمودن دختران شمالی معروف بود به همین ترتیب به بچه های مردم تعرض ها میکردند که این رسم به بی سیرت 
ی از کشتن و قتل رقبا و بچه هتا حال برقرار مانده و به همین سبب گاهگا میان قوماندان های تنظیمی کوهدامن نشین

 های آنها هم دریغ نمی کنند.
به ارمغان آوردند، این ها در خانۀ هر روستا حبیب الله و همدستان او برای مردم شمالی چه دستاورد های اقتصادی 

نشین مردم شریف و تنگ دست شمالی رفته و صدا می زدند که مرغ دارید یا گوسفند و یا هر حیوان دیگر برای ما 

ودند، وهرشی و جنس قیمت داری که در منازل مردم زبح کنید و چای ونان دهقانان فقیر شمالی را غارت می نم
شریف شمالی می یافتند، باخود گرفته و تصاحب می نمودند، خواهران ومادران شمالی وار ما از ترس این دزدان نه 

زیورات  شان آراسته می نمودند زیرا هم زیور دزدی می شد با  یش راروی خود را باز کرده می توانستند و نه خو
 ناموسی را ایجاد میکرد.وهم خطر 

 ۰1بسیاری ازطرز و شکل دزدی ها و غارتگری های برخی از قومندان های تنظیمی در دوران تخریب سال های 

از تعرضات ناموسی کابل از همین شیوه های دزدی و چپاول دوران سقاوشاهی به جا مانده است، وقتی مردم  ۰2و
مالحظه میگردد  کابل حرف می زنند، چنان راه وطریق دورۀ سقاویاز چپاول دارایی های شان در دوران تخریب و 

 که گویی دوران سقاوی برگشته است.
حال باید پرسید وقتی از حبیب الله به حیث یک سردمدار مردم تاجیک و مردم شریف شمالی تجلیل و بزرگداشت به 

حائز همین نوع اخالق، آداب، فرهنگ  عمل می آید، مگر آیا مردم با فرهنگ وعزتمند تاجیک و شمالی وار های ما

ردم آیا م ، آنرابه نمایش گذاشتند؟خصایل اجتماعی و دینی اند..؟؟ که حبیب الله کلکانی و همدستان او در آن زمان و
این مردک ناموس ناشناخته  ،شریف تاجیک ما و شمالی وار های با عزت ما سزاورا آن اند که ممثل آنها درتأریخ

توهین به مردم شریف تاجیک و مردم شریف شمالی نیست؟ این  ،چنین طرزتعارف و شناساییمعرفی شود، مگر 
، اصالً اجازۀ نمایندگی از مردم تاجیک و مردم شمالی قلمداد می نمایند سخنگوی ه وآقایانی که  امروز خود را نمایند

 ایی های دهقانان و مردم شمالی وتاجیک ها و شمالی وار ها را نه دارند، این ها همه سردمداران غارتگران دار

دارایی های بیت المال اند این ها هزاران و میلیون ها جریب زمین های را که متعلق به دولت یعنی متعلق به مردم 
نجیب کشور است به یغما برده و از آن خود نموده اند، همین هایند که حقا وارثین اصلی و بی تردید، اخالق و فرهنگ 

و هیچ تصادفی نیست که در تجلیل دوباره به گور کردن حبیب الله همین سران غارت گر، که ماسک سقاوی می باشند 
تاجیک بودن به چهره زده اند، دور هم جمع شده بودند، هر کدام آنها دهقانان وطن را مکیده اند و مردم تاجیک و 

ممثل منافع آنها باشد، و از خجالت  الی وار های ما از این اشخاص منزجر اند و هراس دارند که چنین اشخاصیمش

و شرم آب می شوند که فرهنگ سقاو شاهی فرهنگ مردم تاجیک معرفی و شناخته شود، این طوق لعنت فقط به گردن 
 گران دارایی های مردم خوب زیب دارد. همین غارت گران قوامندان ساالر و چپاول

مردم تاجیک تعلقی داشت، او یک عنصر به ق و مقاصد او اخال نه  نسبی بود و نه صاحب اصل و حبیب الله کالکانی
فرا اجتماعی بود که هیچ وقت نان مزد شصت خود را که نان حالل باشد نه چشیده بود، چسپاندن او به مردم تاجیک 
و مردم شمالی توهین بزرگی به این قوم باناموس وعزتمند است، جای آن دارد که دانشمندان راستین تاجیک هموطن 

با نگارش های اعتراضی خود این ننگ، اهانت و بی حرمتی را که به مردم تاجیک حواله می شود از مردم خود ما 
 .رابه حرمت گزاری و بزرگداشت بگیرندو قهرمانان اصیل مردم زحمتکش شمالی و تاجیک  بزدایند

ن اواقعاً درخور هم ،ردم شمالیآنانی که هویت حبیب الله کلکانی را هویت خود میدانند، یعنی سردمداران غارتگر م
یا هویت اند که ممثل آن اخالق دوران سقاو شاهی باشد، هویت و فرهنگ حبیب الله کلکانی و همدستان او اخالق 
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شریف ما و شمالی وار های باعزت ما نمی باشد و نه خواهند بود،  یدوران سقاو شاهی، هویت و فرهنگ تاجیک ها
انحطاط و به قهقرا رفتن است اشخاص و افراد دارای این  لکانی هویت و فرهنگکاین هویت و فرهنگ حبیب الله 

 دنپنجره های روشنایی را بروی افغانستان و مردمش ببند هویت و فرهنگ سعی خواهند کرد باز
 

 پایان
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