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  ٤ تر ١  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ه رابوليښت ھمکارۍ تنـتاسو په درافغان جرمن آن�ين 
  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

  ٢٠١٦/ ٤/ ١٢کانديد اکادميسين سيستانی                                                                                      

       ت  ـينه چون عيب تو بنمود راسئآ

  ينه شکستن خطاستئخود شکن آ

  

 شايک جامعه را تما بد ووکارکردھای خوب گذشته  زندگی  ايست که در آن ميتوان چھرۀ آئينهچونھمتاريخ،

تاريخ . مندان را بر مردم فرو دست جامعه م5حظه نمودواستبداد قدرتدر آن ميتوان اعمال نيک و زشت ويا ظلم  .کرد

 برمال وناموس تجاوز از و ارباب قدرت ستمی از ظلم و طبيع بطور آن خواننده با مطالعهبرانسان اثر ميگذارد و

ی که مورد ستم واجحاف وزورگوئی قرارگرفته نفرت ميکند وخود را با مردممظلوم احساس وشرف وعزت مردم 

ًا به اين نتيجه ميرسد که ظلم وتجاوز برحقوق ديگران،کاری زشت وغيرانسانی غلبد و اھمدرد وھمنوا می شمار،

 از تاريخ پس بايد. گيردبايد مورد نکوھش ونفرت قرارب ،استبيدادگريھا  است وکسی که عامل چنين ناروائی ھا و

 پرداخت و به جامعه خويشبه اص5ح بھتراست ، )مؤرخيا  نويسنده نکوھش از (عبرت گرفت و بجای آئينه شکستن

کار زشت وغير انسانی  ،وناروائی وتجاوز به حقوق ديگران ظلم  را آموخت  که  درسجوانان و فرزندان خود اين

   وامثال اين کارھارباج گيری  و اختطاف و آدم ربائی و راھزنی وقتلاوباشی و مفتخوری و ازاست و می بايد که 

  .جويندبدوری 

تجاوز به حقوق مردم کابل را   وچپاول وغارتگری وآگنده از ستم يکی از آثار تاريخی که حوادث و رخدادھای 

يی  نماتذکراMنق5ب، آئينۀ تمام. ثبت وضبط نموده، تذکراMنق5ب است ماه حکومت سقوی ٩درمدت بطور روزمره 

 کابل، از ان وپسران و دخترانتجاوز به زن چپاول و چور و ،از قتل وکشتار و زورگوئی و بی بازخواستی واست

 قلب ھرانسان با عاطفه و با شرف را تکان ميدھد و نفرت که،روه دزدان و آدمکشان و چپاولگران سقویسوی گ

  .انسان را نسبت به يک چنين گروھی برمی انگيزاند

 سال قبل از امروز،از سوی يک مورخ و صاحب قلم با دانش بنام م5فيض محمدکاتب ھزاره ٨٦ق5ب تذکر اMن

مؤلف که شاھد وناظر حوادث دلخراش روزھای سخت کابل بوده، باری به جرم نياوردن بيعت از . نوشته شده است

سه روز بعد  از حرکت افتاد واقوام ھزاره به رژيم سقوی مورد خشم پسرسقاو قرارگرفت وچنان لت وکوب گرديد که

خبرفوت آو شايع شد، ودرصدد تغسيل وتکفين وتدفين او برآمدند اما ناگھان دوباره زنده شد ولی چون تداوی نشد 

 سال بعد از مرگ مؤلف، ٨٦برجای ماند و )  تذکراMنق5ب(، اما کتاب با ارزش او ]١[جان داداثر آن ضرب وشتم از

  . )٢٠١٣(پ رسيددر شھرکلن کشورآلمان به چا

را به ياد انسان می شمس تبريزی مؤلف به مردم افغانستان، اين سخن اندوه آلود نشر اين اثر و رسيدن پيام 

گفتنی باشد و ھمه عالم از ريش من در آويزد که مگر نگويم،  اگر«  : بودگفتهپيش ھفتصد سال آورد که 

  ]٢[».اشمبعد از ھزار سال اين سخن بدان کس رسد که من خواسته ب

 سال بعد از مرگش بگوش آن مردمی رسيد که ھيچ يکی ازپيروان راه ورسم  ٨٦سخن کاتب نيز باMخره 

من وقتی اين اثر با ارزش تاريخی را خواندم،از بس در آن نکات تازه ومطالب ناگفته و .  برسديخواستپسرسقو نم

 مفصلی دربارۀ مسايل مختلف مطرح درکتاب نوشتم ودر ناشنفته  بسيار ديدم، ب5 درنگ آنرا  به معرفی گرفتم ومقالۀ

  . ھفت بخش آنرا از طريق پورتال افغان جرمن آن5ين وسايت تول افغانستان به نشر سپردم

شاه منور  از شاه امان [ غازی،) وزيرستان(و وزيری اکنون که نشرمقاMت حمايت مردم ھزاره و وردکی

» سگقوی«بگفتۀ کاتب به فحش گوئی وان بچۀ سقو گرديده وبرخی رايرو باعث عصبيت پوتجدد خواه وانق5بی،

  نموده است، ميخواھم نتيجۀ آن مقاله مفصل را يک بارديگر بدست نشر بسپارم وقضاوت را به خواننده آگاه وادار 
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  : واگذارم 

  ينه شکستن خطاستئخود شکن آ           ت ـينه چون عيب تو بنمود راسئآ

   بار نقل قول از کتاب مؤرخ نامدار کشور ٩٠ بيش ازبااز آنچه دراين مقاله  ،يت حکمت آموز اين بذکرمجددبا 

  :فيض محمدکاتب نشان داده شد، ميتوان به اين نتايج دست يافت که

کسب تحصيل  مکتب و دزد،راھزن، ضد مظاھرتمدن وفرھنگ ، ضد دانش وجاھل،بچه سقاو،يک آدم  -١

س بوده و بد نام ترين چھره سياسی  تاريخ افغانستان است که کارکردھايش برای آله دست انگلي ونوکر ارتجاع و

  .در بر ندارد،افتخاری ھيچ يک از ھموطنان و ھمشھريانش جز شرمساری 

 بود، واز دين داری واس5ميت  اط5عی نداشت، وبنابرين از یبيسواد وجاھلشخص   حبيب [ کلکانی،-٢

انصاف وعدالت و پاک دامنی،وفا به عھد وميثاق وپابندی  : ی دين اس5م از قبيل مھمترين وملموس ترين آموزه ھا

. به سوگند قرآن، ترحم بر ضعفا و اسيران وکودکان و بيوه زنان و پير مردان  در جنگھا، فھم و شناختی نداشت

 دين اس5م وارشادات رسول ًبنابراين او نميتوانست خادم دين رسول [ باشد، بلکه اعمال و کردارش ، تماما برخ5ف

محض بخاطر برابری قافيه شعر بوده است، نه بخاطر واقعيت امر » حبيب [،خادم دين رسول [«ناميدن . [ بود

 ساMر دزدان و پيشوای بی دينان که به دسيسه لقب خادم دين رسول [ «:کاتب بر او چنين شھادت ميدھد. دين داری

  ]٣[ ». اMمر ھادم آن بودنھاده ودر حقيقت ونفس 

 حبيب [ کلکانی، مرد پاک دامن وحفاظی ھم نبود،اگر دستش ميرسيد از تجاوز برناموس مردم دريغ نمی -٣

او دخترسردار محمدعلی خان را که دوبار از ترس ازدواج با پسرسقاو، زھر نوشيد ولی نمرد، چون نجاتش . کرد

  . را تصرف نمود و بعد عقد بستدادند، اما پسرسقاو باMخره  با زور او

 زنده زنده در آتش می انداخت  مثله ميکرد وياحبيب [ کلکانی، چنان ظالم و خونخوار بود که اسيران را -٤

و بعد از سوختن جسم شان، سر آنھا را جدا کرده برسر چوب نصب ميکرد و درشھر می گشتاند تا مردم از وی 

اندازی  مردم و تجاوز و دست  ومنالوبستن و غارت کردن مال کلکانی، به کشتن دوران اقتدار حبيب [تمام  .بترسند

  . به زن ودختر وپسر ديگران بود، که اينگونه اعمال ھمه برخ5ف دين و مغاير شريعت اس5م است

ر  افراد سقاوی بدستورحبيب [ کلکانی،چنان سفاک وخون آشام بودند که اطفال شيرخواره را در بغل ماد-٥

کاری که تاريخ مثال آنرا فقط در فتوحات چنگيز وھ5کو سراغ .شان با تفنگ ميزدند تا با مادر خود يکجا ھ5ک شوند

  !ميدھد وبس

 ھيچ قوم وطايفه ای مثل قوم ھزاره و مردم وردک و لوگر وتگاب،واقوام درانی  و ميرزمانخان کنری -٦

ودر ميان .  آنھا مورد خشم وسرکوبی و قتل سقويان قرارنگرفتنددرافغانستان از امان [ خان حمايت نکردند ومثل

وابستگانش از سوی پسر سقو مورد  خانواده ھای وابسته به امان [ خان، ھيچ خانواده ای مانند خانواده نادرخان و

  .استھزاء واستيذاء وھتاکی  وبی باکی قرارنگرفته اند

به قرآن باز و بند نبود، چنانکه دوبار اوعھد و امضای برقرآن   حبيب [ کلکانی، به عھد وپيمان وسوگند -٧

بار اول با  احمدعليخان نمايندۀ دولت امانی،در جبل السراج پيمانی . را شکست و سرانجام قرآن خصم جانش شد

 مبنی برترک مخاصمت با دولت بست و بر قرآن امضا کرد، ولی ھمينکه از سوی دولت رتبه ومعاش وتفنگ و

  . گرفت ، از اختيارات دولتی  برضد دولت استفاده کرد و اين اولين نکث عھد ونقض سوگند او با قرآن استکارتوس

 باردوم حبيب [ کلکانی، با عنايت [ خان عھد وسوگند و بر قرآن امضا کرده وتعھد سپرده بود که به -٨

آزاری نرساند،  اما  رفتاری نکند، واذيت ومنسوبان خاندان سلطنتی ومامورين دولتی مشخص وخدمۀ نظامی ارگ بد 

بستن ومصادرۀ اموال مامورين دولتی و اشخاص وابسته به  او در ھمان روزی که به ارگ وارد شد، دستور کشتن و

  .است  ه به قرآن را شکستسقاو برای دومين بار سوگند به اين حساب پسر. سلطنت ومحافظين  داخل ارگ را داد

    برای انتقام کشی از نادرخان و برادرانش، بارھا، به مال وناموس منسوبين خاندان امان حبيب [ کلکانی-٩

  که آن عمل در شأن ھيچ کسی که ذره ای از است  هھتک عصمت نموددست درازی و [ خان ونادرخان وبرادرانش،
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  .وجدان وانسانيت و جوانمردی داشته باشد، شايسته نيست

 بار فرمان قتل عام مردم قزلباش وھزاره را صادر نمود، درحالی که اين عملش  حبيب [ کلکانی، بار-١٠

زيرا ھزاره ھا و قزلباش ھا نيز . دکاری ميزيک جنايت بزرگ ملی بشمار می رفت، ونمی بايست دست به چنين 

ور مثل سايرين جزئی از اتباع اين کشوراند و در راه استق5ل وحفاظت از آن جان باختنه اند وحق دارند دراين کش

  ازميان اين دو قوم بھترين دانشمندان، بھترين طبيبان ، بھترين انجنيران ، بھترين شخصيت .  زندگی کنندهآبرومندان

  . ھای مشروطه خواه، بھترين مؤرخان و نويسندگاه وشاعران ونظاقان به ظھور رسيده اند

حبيب [ کلکانی ، بمنظور بقای حکومت حود، تجاوز وفحشا ونفاق وشقاق قومی وزبانی را درميان  -١١

بين « بقول کاتب ًمردم دامن زد و با صدور فرامين رسمی، رسما يک قوم را عليه قوم ديگر تحريک  نمود، چنانکه  

خريب ب5د و تقاتل عباد نھاده، بغض و ملت مخالفت Mينحلی را حادث ساخته، توليد نفاق و شقاق نمود و اساس ت

  .]٤[» .فحشاء را پديدار کرد وجمھور سکنه در ورطه مشقت و قتل وغارت واسارت افتاد

و برای ترور اشخاص .  درکشور،  ترويج دادًرسما حبيب [ کلکانی، تروريسم را برای نخستين بار،-١٢

ًطبعا اگر تروريست متعلق به قومی . جايزه تعيين ميکردوافراد مخالف خود، بدون درنظرگرفتن عواقب وخيم آن ، 

ديگری می بود، در واقع تمام قوم مقتول، تروريست وقوم او را به چشم دشمن می ديدند، وآنھا ھم در صدد برمی 

  .آمدند تا انتقام خود را از طرف مقابل بگيرند

خان و انصراف  عنايت [ خان  از امان [  بدون ترديد نقش  حضرات شوربازار، درانقراض سلطنت -١٣

درحالی که شاه محمودخان برادر نادرخان قبل از رفتن از . امارت و به قدرت رساندن حبيب [ کلکانی برجسته بود

کابل، فاميل خود وبرادرانش را بطورامانت به حضرت محمدصادق سپرده بود، و بنابر رسم افغانی می بايد از آنھا 

ود و اجازه نميداد که پسرسقاء آنھا را به ارگ احضار و توھين کند، اما اين حضرات ھيچ کاری صيانت وحفاظت مينم

او وبرادر . در ممانعت پسر سقاو از تجاوز وھتک حرمت به خانوادۀ سلطنتی و نيز ناموس مردم شھرکابل نکردند

به در مسجد پل خشتی در مذمت تجاوز  ًبزرگش نورالمشايخ ميتوانستند با استفاده از نفوذ روحانی خود، اق5 يک خطا

  .برناموس مسلمانان وقباحت لواطت و رقصاندن پسران نوجوان درمحافل خصوصی مردان ايراد کند که نکردند

  در تاريخ کشورھای منطقه سراغ نميشود که يک فاتح ھرقدر قھار وجبار بوده باشد، دستور قطع کردن -١٤

زدن خرمن يا خانه ھای مردم را داده باشد ، ولی پسر سقا اين عمل زشت و اشجارمثمر وغير مثمر ويا دستور آتش 

نا بخشودنی را در حق مردم مسلمان  تگاب که محل سکونت پشتونھای صافی ميباشد، انجام داد تا مردم را وادار به 

  .اطاعت اجباری از سقويان نموده باشد

بيب [ کلکانی، ھرگز دارای  کرکتر واخ5ق عياری  با در نظرداشت حقايق نقل شده از تذکراMنق5ب ، ح-١٥

يا کابل زمين » عياری از خراسان«وخصلت جوانمردی نبوده است، وجای افسوس خواھد بود اگر کسی او را 

آئين عياری،بنابر کتاب سمک عيار وقابوسنامه وجامع الحکايات عوفی ، پاکدامنی وچشم نداشتن به   زيرا در.بشمارد

،و نردبه اسيران دست درازی نک« يگران، وفا به عھد وپيمان ونمک شناسی وتحمل وشکيبائی  ومال وناموس د

  . ]٥[ ».ھمچنان که راست گويد، راست شنود و انصاف از خود بدھد و بر آن سفره که نان خورده باشد، بد نکند

ر شده، در وجود ھيچيک از اصول جوانمردی وعياری که در متون تاريخی واخ5قی مردمان منطقۀ ما ذک

، توھينی »عياری ازخراسان«حبيب [ کلکانی وياران فاسق ومتجاوز او ديده نمی شود، پس ناميدن ،حبيب [ بحيث

او را بايد يک دزد داره ئی، ويک رھزن سرگردنه و يک آدم . بزرگ به عياران وجوانمردان تاريخ کشوراست

ا فرزندان محل ونسل ھای آينده ،از کرکتر وخوی وخصلت وی خونخوار ومتجاوز به مال وناموس مردم دانست، ت

دوری بجويند و راه و روش او را که ھمانا دزدی وچشم به جيب ومال و ناموس مردم داشتن بود،مذموم بشمارند و 

  .ًجدا از آن دوری نمايند

  س مردم، بدترين و  در فرھنگ بشريت متمدن و آگاه ، دزدی و آدم کشی، وتجاوز به مال و دارائی و نامو-١٦

  درتاريخ ھا و اديان مختلف  نيز .  زشت ترين کارھا شمرده شده ، و برای انسان ھيچگونه افتخاری به ھمراه ندارد



  
 

 

  ٤تر ٤  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، زوالي د ليکوال په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې بڼې پا: يادښت

بنابرين بايد درنصاب تعليمی شاگردان مکاتب،نفس دزدی وآدمکشی وغارت وتجاوز . از آن نکوھش شده و می شود

قی واجتماعی خود تقبيح ومحکوم شود تا کسی درآينده اين کارھا را تکرار به مال ومنال مردم ، به لحاظ ماھيت اخ5

متاسفانه براثرعدم توجه به اين موضوع مھم حياتی بود که افراد منسوب به شورای نظار در حکومت چھار . نکند

 که درعھد ً مسعود وھمچنان در دورۀ حامدکرزی، تقريبا عين ھمان کارھای را بمنصۀ عمل گذاشتند–سالۀ ربانی 

به ھمين خاطر، مردم آن دوره ھا را، سقاوی دوم و سقاوی سوم مسمی  حبيب [ کلکانی سقويان  انجام می دادند،

  .ساخته اند

 زيرا حبيب [ آدم ،خاطر خدمات دينی واس5می او نيستب» حبيب [ ،خادم دين رسو[« تجليل از -١٧

برای تجليل از حبيب [ کلکانی محافلی تدوير  و در آن آنھايی که . ی نداشتدانشبيسواد و در مورد دين رسول [ ، 

سخنرانی ميکنند، آيا گاھی با خود انديشده اند که از اين محافل چی نتايجی بدست می آورند و چی درس ھای برای 

سوادی ونادانی  وتجليل از تجليل از حبيب [ ،در واقع تجليل از بي بدون شک، فرزندان وجوانان خود تقديم ميکنند؟

دزدی و راھگيری وغارت وچپاول وتجاوز برناموس ديگران، تجليل از مسدود کردن دروازه ھای مکاتت ومعارف و 

اميد وارم اين ھموطنانم ، بجای  تجليل از جھالت ونادانی وظلمت و وحشت و بربريت . تعليم و تدريس وآموزش است

 سرانجام به غارت وچپاول شھريان کابل می انجامد، نھال دوستی و برادری و و ادمکشی و قلدر مآبی و راھزنی که

برابری وعدالتخواھی و رفاه عمومی را بنشانند و بذر دانش بکارند و برای اخ5ف خود درس شرافتمندانه  زندگی 

  .کردن را بياموزند

 بھمراه ندارد، از شخصيت بجای تجليل از يک دزد ويک آدمکش بيسواد که ھيچ افتخاری بھتراست تا  -١٨

سرشار شمالی،  و جوھرشاه غوربندی، محمدعثمان خان پروانی، شجاع الدوله خان غوربندی،: چوننيکنامی ھای 

داکتر دوست محمدپروانی، استاد عبدالحق ،استاد غ5م علی آئين، پوھاند دکتورحسين يمين  روشنی، ليلی صراحت

 مبارز تاريخی که در دفاع از استق5ل وطرد بيگانگان در جنگ ھای واله،انجنيرعزيز جرأت وغيره  شخصيت ھای

ميرمسجدی خان کوھستانی وميردرويش خان قشقاری : اول ودوم وسوم با انگيسھا رزميدند و حماسه آفريدند مانند

حافل مدامن وديگر مردان مبارز ونيکنام پروان وکوھ)  پروانی- اوپيانی(و ميربچه خان کوھدامنی وعبدالقادرخان 

  علمی وفرھنگی ترتيب داده شود وکارنامه ھای آنھا  برحسته گردد و بطورشايسته ئی از آنھا   قدردانی شود؟ 

آيا شايسته تر نيست تا نام مکاتب و ليسه ھا، وکودکستان ھا و جاده ھا وچارسو ھا و خيابانھای -١٩

ر وپروان وغيره به جای حبيب [ کلکانی، شھرھای مناطق کوھدامن وکوھستان و استالف و مير بچه کوت  وچاريکا

به  نام ھای شخصيت ھای فرھنگی وسياسی فوق الذکر مسمی گردد، تا سرمشقی برازنده وافتخار انگيز برای 

  فرزندان آن مرز و بوم باشد؟

آنھايی که امروز سنگ طرفداری از نادرشاه وظاھرشاه را به سينه ميکوبند، بايد متوجه باشند که   -٢٠

به ک5م ديگر، کسی که در تمجيد ! يتوانند ھم دوست نادرخان وظاھرشاه وھم ھوادار حبيب [ پسرسقو باشندنم

ناميده است، در واقع، » عياری از خراسان«و» با ناموس«و » شاه ديندار«ازحبيب [ کلکانی کتاب نوشته و او را 

ھواداری ازچنين کسی ، تائيد غير مستقيم از . ه استدکرھتک حرمت واستھزاء درحق نسوان خاندان نادرخان، تائيد 

و بی ناموسی ھای پسرسقو در حق فاميل نادرخان پدر ظاھرشاه  است و می بايد متوجه موضع گيری تجاوزات 

        !!احساساتی وغير سالم  خود با ظاھرشاه باشند

  پايان

  :مآخذ

  )٢٩٣،٢٩٩تذکرانق.ب،.(بعد دوباره زنده شدفوت او پخش گرديد وبعد خبرکاتب در روزدھم سرطان موردلت وکوب قرارگرفت و سه روز]١[

  ٥،ص ١٣٥١خط سوم، چاپ داکتر ناصرالدين صاحب الزمانی ، -]٢[

  ٢٩٦ فيض محمدکاتب،تذکرا@نق.ب ، ص  -]٣[

   ۴١ايران، ص ١٣٧٢کاتب، نژاد نامه افغان ، طبع -]٤[

 ٢٠١الدين تھرانی ،ص  قابوسنامه، چاپ ج5ل -]٥[


