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 !توهـین نویس پرچمیدو از دست  امان
 

م کسی است با ناکه امروز بحیث مداح قهرمان شورای نظار در آمده است،  ی دو آتشهیکی از پرچمی ها

نویسندگان  افغان که به به نشر سپرده ودر آن برآن عده از  اردشنام نامه ای  این اواخردر که  مستعار پرویز بهمن،

 پورتال معظم  در ، مقاالتی نوشتند وکشور(جایگاه حبیب هللا کلکانی درتاریخ پیداکردن برای ) کنفرانس لندن ارتباط 

  ده است.تهمت ز و کرده سپردند، تا توانسته توهین به نشر ی افغانیها سایت دیگر افغان جرمن آنالین و

خلیلی دوگانه  موقف وموضع مرا در قبال استادگفتنها،  بعد از بد و رد منم که ان یکی گدر جملۀ توهین شد

د اعظم آقای محم»او مینویسد:  اهمیت نوشته هایم بکاهد. ، از وزن ونوع برچسپ ها وانمود کرده وخواسته با این 

را در  مداحانه اشسیستانی چند سال پیش که تب قومگرایی اش به اندازهء امروز باال نرفته بود یکی از مقاالت 

خلیلی درسایت آریایی نگاشت واز دوستی ها ورفاقتهای مرحومی با شیون کابلی حرفهای زد  وصف مرحوم خلیل هللا

استاد خلیل هللا خلیلی را قاتل وجنایتکار معرفی  افراد مجهولقول اشخاص وولی همان اعظم سیستانی امروز بازهم از 

سال پیش تان در  میکند. پرسش از آقای سیستانی این است که کدام حرف تان را خواننده ها قبول کنند؟ مقالهء چند

 «سایت آریایی را یا چرندنامه های امروزی تان در سایتهای اوغان جرمن ودعوت را؟

در مورد خلیلی  نوشته  میخواهم بگویم که آنچه چند سال قبل مجهول الهویه  زبان و پرچمی بددر جواب این 

سال قبل  نوشته ام را میداشتی، میدانستی که در همان چند توان درک  اگر مداحی نبوده است وصورتی   به هیچام 

ی که در رسانه های معتبر داسنا هبامروز هم با توجه  هن خلیلی کوبیده ام وهم من  از زبان شیون کابلی مشت بر

 .ندم نیز درحق خلیلی درست استمینویسچه  هرپرده از روی خیانتهای خلیلی برداشته اند، جمعی به نشر رسیده اند و

نگاهى به )ام مقاله  عنوانر مورد خلیلی واقف گردند،من دگان از واقعیت موضوع ودیدگاه برای اینکه خوانند

ن سال تولد خلیلی بمناسبت یادبود از صدمی چندسال قبل که (شیون کابلىهجور وطن ه استاد خلیلى به شاعرمچند نام

 تا بخوانید و بر دروغگو وتوهین نویس تف اندازید. نشانی میدهم لیذ نکیدر ل یائیآر تیسادر مبود نوشته 
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به قول صاحب نظران استاد خلیلى یکى ازشاعران بلند پایه :»شروع میشود چنین مقالۀ من پرگراف نخستین

ارسى در سبک خراسانى واز پر شورترین پیروان فرخى سیستانى شاعردربار سلطان محمود غزنوى است. کار شعر ف

ذارم، ولى توجه شما را دراینحا به چند نامه دوستانه استاد با نثر بسیار شعرشناسى او را به شاعران ارحمند میگ

 «.پخته وسلیس هریک آنها معطوف مینمایم که براى دوست وشاعرهمسن وسال خود، شیون کابلى فرستاده است

 مداحانه نسبت به خلیلی بیان نکرده ام،اگرگفته امبگفتۀ "بهمن" که من سخنی  دراین پرگراف دیده میشود

روایت بیان صاف وسادۀ یک خلیلی یکی از پیروان پرشور فرخی سیستانی شاعردربا سلطان محمودغزنوی است،

فرخی شاعری بود قصیده سرا در سبک  ن مداحی صورت گرفته ونه سخنی از انقالبی بودن خلیلی.ادبی است، نه در آ

بک خراسانی شمرده میشود، کجای این سخنم وقتی خلیلی از او پیروی کرده است، او نیز در شعر پیروس خراسانی و

 مدح خلیلی است ویا او را شاعر انقالبی تعبیرمیکند؟ 

 آن انندگان داده اند کهبرخی ازهوادارن خلیلی برمقاله ام جمالت دیگری را بارکرده واز زبان من بخورد خواما 

چهره  یما در میان سخن سرایان زبان دردر زمان معاصر  یخلیل استاد» :هاجمالت از من نیست. مثالً، این پرگراف

زمان ماست.استاد شاعر  یشناسیم. او بحق پیشآهنگ و امیرالشعرا یایست تابناک که نظیرش را درمنطقه کمتر م

را  متاست. اشعار او ادب و عرفان ، علم و حک یشوریده و نازک خیال اما سرشار از روحیًه سرکش و غرور انقالب

استاد.... سرشار از روحیۀ سرکش و غرور » و «....اندیشمندانه احتوا میکند یه و ذره سنجشاعران یبا بلند پرواز
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انقالبی است....دایره المعارف زندگی استاد شاهد فراز ونشیب ها و مد و جزر هایی است که نشان می دهد که او 

از همینجاست که او روزگاری را  چون درباریان ، به هر آهنگی سر نجنبانده  وبه هر اشاره ای از جا بر نخاسته و

از ها این پرگراف « ها کشیده، زجر ها دیده است...مانند افراد محروم ملت، محرومیت در سلول زندان گذشتانده و 

 کرده اند. ضمیمه زده شده وبنام من  وندیمن پ ۀکه با مقال استی گرید یاز کس ،ندستیمن ن

گاهی در پای خوکی مثل  را«  ُدر دری» یلیخلمثل که  شومی من آنقدر کوچک نمخودستائی درست نیست واال 

این دشمن درجه اول افغانستان بریزم ومنتظر بخشش ودریافت صله باشم وگاهی  رئیس جمهور پاکستان، ضیاء الحق،

چونکه  نامم.نمی وسرکش  یانقالب یانسانبنابرین من هرگز خلیلی را  درپای شاه نرمخو وبی ازاری چون ظاهرشاه،

بودم  دهیاو در بلخ شن یها یو آدم کشعهد امانی او با مشروطه خواهان  یاز دشمن یتکاندهنده ا یها تی روااوالً 

بنابرین  ،بودم مطلع کابل، خواهیآزاد یها تیشخص نیاز نام دارتر یکی ایسرورجو هیاز سوء قصد او عل  اً یوثان

او را بزرگ جلوه بدهد ونه  تیکه شخص سمیبنو یمالتج یلیتا درحق خل دهدیقلمم بمن اجازه نموجدانم و هرگزقلبم و

ظاهرات ت وجاآن سالها  بودم و کابل که محصل پوهنتون 1345و 1344 یمن در سالهاخواهم نوشت.  ندهیدر آ

خوانده بودم، در  شدیپخش م یلیخل ۀکه توسط شب نامه ها در بار یادیوسخنان ز یمحصالن پوهنتون بود، شعرها

 شد،یوتمسخر زده م ءوصله خور شاهان وقدرتمندان استهزا یگو حهیواره برشاعران مدتظاهرات محصالن هم

 نیبه هم مرا نسبت به خود جلب کرده نتوانست و ینیخوشب یچگاهیبود که ه یشاعران نیهمجملۀ از  یکی یلیوخل

 یمحدود به نامه هاخود را  ۀمن مقالدر شهر گوتنبرگ سویدن،  یلیسالگرد تولد خل نیبود صدم ادیدر محفل  لیدل

سردار  ،اراویاختصاص دادم تا از زبان شاعر همدبه خلیلی   یکابل ونیدندان شکن ش و محکم یوجواب ها یلیخل

از د،یبه نشر رس یائیآر تیدرسا گریمقاالت د ۀمقاله من در زمر یوقت چنانکه باشم، دهیکوب یلیبردهن خل یکابل ونیش

 هی شنیدم که اولین کسی که نسبت به مقالۀ من عکس العمل نشان دادگردانندۀ سایت آریائ آقای جرأت زبان

از سایت مرا  ۀتا مقال بود و خواهش کرده فونیت تلأجر یبه آقا کایاز امربود که  یریرپنجشیدستگ  نیسیاکادم،بود

 یول مشرکنتا ن سدیداشته باشد بنو یجواب یآنرا حذف نکرد وجواب داده بود که اگر کسآقای جرأت  یحذف کند، ول

کرد، گفتم واقعاً همانطورکه  فیمن تعر یرا برا انیجر نیت اأجر یآقا یوقت ،مکنیخود حذف نم تیمقاله را از سا

  برتو! احسنت ،یهست ینامت جرئت است،آدم با برجرئت

 شخصیت روایت هایی از قول دوبا  رامقاله تا آن انگیزه ای شد عکس العمل آقای دستگیرپنجشیری برمقاله ام 
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شته اند، دیگر سایتهای که  نوشته مرا اقتباس کرده و برآن مقدمه نو غیرازهمین دولینک فوق الذکر،

 وچیزهایی از زبان من عالوه کرده اند، از نظرمن اعتباری ندارد.

سراج واز  دهللایاست، من از قول حم دهیبه نشر رس نیپورتال افغان جرمن آنال درلینک فوق در کهیمقاله ا در

 خانیول در روز اعدام محمد کهیکس) یچنداول خانیفرزند مهد ()یکی از مشروطه خواهان سوم قول آصف آهنگ

را در  تی( دو روا!نمیمرد بزرگ را بچشم خود نب نیتا مرگ ا دیاعدام کن خانیمرا قبل از  محمدول: زد ادیفر یدرواز

 یو دوم میدهد یگواه ی در بلخلیخل یها تیوجنا یبر آدم کش یثبت کرده ام که اول یلیخلُبعد سیاسی شخصیت مورد 

در دفتر روزنامۀ اتفاق اسالم هرات ( ایوم وسوم )سرورجود تیمشروط ۀبرجست تیبرجان شخصخلیلی سوء قصد از

ودر  آمده است. را نوشت؟(« عیاری از خراسان»)استاد خلیلی چرا کتاب این روایتها در مقالۀ  اخیرم  .دهدیشهادت م

 یبر نمبرا یبا قد واندام شاعر یواقعاً آدم کش:» نوشته ام در مورد خلیلی نظرم را چنین من  تیدو روا نیهم انیپا

و  یبجز مداح یگریراه د ،یبا گذشته آن چنان یلیباشد. واستاد خل یشیدچار روان پر یشاعر نیچن نکهید، مگر ایآ

دربه دربار ظاهرشاه وارد شد و از صله و بخشش شاهانه برخوردار  نیشناخت، واز ا یتملق ومداهنًه  زورمندان نم

 کرد بر اعمال گذشته اش خاک  یووطن سع ریبل وشاه و وزو سپس باسرودن اشعار آبداردر وصف گل و بل دیگرد

 «.رندیتا از آن عبرت بگ دهدیانتقال م ندگانیو بد انسانها را ثبت وبه آ کیاندازد، مگر چشم روزگار باز است ون
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وسپس دو سند موثق دیگرکه پرده از روی اقدامات ضد ملی خلیلی برمیدارد دراین مقاله آورده ام که قبل از 

 انداخت.و آقای بهمن آتش بجان حمید روغ همه 

من با چنین موضع گیری ملی وافشاگرانه و دید نفرت بار نسبت به خلیلی چگونه ممکن است زبان به ستایش 

بنامم؟ لعنت خدا باد برمن اگر چنین  «انسان سرکش و انقالبی؟؟؟» یا « امیرالشعرای زمان  »ازاو بازکنم واو را 

خواننده میتواند به آن . نسبت میدهندباد برکسانی که چنین اتهام های پوچ را برمن  لعنت خداچرندیاتی گفته باشم و

درهیچیک آنها چنین کلمات وجمالت تهوع آور وجود ندارد. حاشا!  کند .را سربزند وراست ودروغ را معلوم  دولینک

که من آدمی سست عنصری  چون خلیلی را که جز تملق وچاپلوسی ومدیحه سرائی هنری دیگر نداشت، وبه اصطالح 

اقای این تعریف ها فقط از قلم  از توبرۀ شاهان تملق پسند میخورد، چنین نا بجا بستایم.« نان به نرخ روز» چپیان 

سال حاکمیت حزب خود، خلیلی را غالم پاکستان وجیره خوار  14روغ وامثال روغ ها تراویده میتواند که در طول 

حال شما  شاعر بی بدیل زمانه ها میخواند؟؟؟ سازمان استخباراتی آن)آی اس ای( میگفت واینک امروز در اروپا اورا

 وغ وامثال او؟ بگوئید که من به نرخ روز مقاله مینویسم یا آقای ر

تبصره  مقاالت و افغان جرمن آنالین نظربیندازید و 2015باری به بخش تحلیلها ودریچۀ  نظرخواهی مقاالت 

 آقای احمد های حق طلبانه وکوبندۀ اقای احمدرسول؛ آقای جمالخان بارکزی، اقای غلزی غزنوی، آقای قاسم باز،

فارانی، آقای داکتر سید عبدهللا کاظم،  ، آقای مسعودورینآقای ایاز آقای موسوی، سیاوش، خانم ماللی موسی نظام،

دیگران را از نظربگذرانید تا بدانید که کی به آسیاب یک خاین  سیدخلیل هللا هاشمیان، آقای احسان لمر و آقای داکتر

ا شاهنشاه مردم افغانستان شاهنشاه ایران ر) :آب میریزد وبه نرخ روزمقاله مینویسد وازاین موقف خلیلی که گقته بود

حمایت  (،خود میدانند واگر شاهنشاه برافغانستان حمله کند، مردم ما در برابر آن عکس العمل نشان نخواهند داد؟

 میکند؟

روغ مراجعه شود او نه  یآقا ۀنام یبه زندگ اگر »رسول از المان توجه کنید: دبه بخشی  از نوشته آقای احم

نشان بدهد داستان ما و مار هاست. او با  خواهدیاو م کهیزینها چدارد ونه هم حاضرش درست است. ت کین ۀگذشت

 بیروغ به تخر دیحم بدبختانهحساس واضحا ً قابل تأمل است.  طیشرا نیآنهم در رود؟یم یخود به جنگ ک وضع نیچن

ا رفته است. وب شیمسئوالنه به پ یو صداقت مل یبا پاک نیرا در خط مع یبوده عمر یکه شخص مطرح رودیم یکس

 یستانیاستاد س نیمردم سر فرازانه جلو برود که نمونه آن کار پس یخیقلم صادقش قادر بوده تا در حفظ افتخارات تار

از  یاری"عیلینامه خل انتیاز خ یبه تاس خواستندیم کهیانجام داد. اشخاص یمل یستادگیبود که در برابر اشخاص ا

 یخیمبارزه تار نیجلوه دهند. ا کوکارین ۀما چهر خیبد تارخراسان " دزد ناموس ودزد شرف افغانستان را در گن

و  یرا باز نگر خیزتارا یایزوا د،یبه اکمال رس گریبزرگان قلم د یکه به همکار یستانیوماندگار استاد اعظم س

 بود نیمستلزم ا یباز نگر نیا.خواستندیاست که طرفداران بچه سقو از برجسته کردن او چه منمود. معلومدار روشن

 یلیاش معتصم باهلل و مسعود خل یپرچم یروغ به دفاع از رفقا نکهیکه حواس دشمنان وطن را هراسان سازد. ا

 وجانب خراسان تازدیم یستانیبرحق جناب س یو بر کار ها زدیخیکار معلوم الحال است بر م انتیخ یلیفرزندان خل

   :یبقول سعد رایز نداردتعجب  یجا رد،یگیمغرض را م خواهان

 «؟بر مخنث سالح جنگ چه سود  *** بود  دیقزا کند مرد، با رد

یکی از روز ها زمانیکه شهید سردار محمد داود خان از  »وآقای قاسم باز از قول شهید داؤودخان مینویسد:

سفر چند کشور عربی بکابل برگشت چون در ان سفر مرحوم داودخان برادرم عبدالمجید باز که سریاور ریاست 

د نیز درآن سفر با شهید داود خان همراه بود وقتیکه وی به خانه آمد پدرم از نزد برادرم جویا جریان جمهوری بو

سفر داود خان شد. برادرم سفر را مؤفقانه و دوستانه خواند. در ضمن برای پدرم سالمهای استاد خلیل هللا خلیلی را 

 تقدیم کرد. با سه دانه پیراهن دریشی که خلیلی به پدرم ارسال کرده بود 

بعد از چند دقیقه پدرم یکی از چشم دید های خود را بما چنین بیان کرد: شبی که مرحوم داود خان از طرف 

ظاهر شاه به حیث صدراعظم مؤظف ساخته شد، فردای آن روز داود خان غرض مشوره با سردار نعیم خان و 

 ن و من داخل اطاق سالون شدیم دیدیم که خلیل هللا نوشیدن چای صبح بخانه نعیم خان رفتیم. وقتیکه سردار داود خا
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئیکه ټینگه کړله موږ سره اړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

خلیلی نیز آمده بود و یک جلد قران کریم را نیز باخود آورده بود. قران عظیم الشان باالی میز مانده گی بود. خلیلی به 

از اینکه  دیدن داود خان زیاد وارخطا شد. در این اثنا مرحوم داود خان از وی پرسید که خلیلی اینجا چی میکنی؟ پیش

خلیلی چیزی بگوید، سردار نعیم خان به سردار داود خان ګفت که خلیلی این قرآن پاک را همرای خود اورده و 

میگوید که به این قران من به خاندان شما احترام دارم و خاین نیستم، پدرم افزود وقتیکه مرحوم داودخان گفتنی های 

گفت، به همین قرآن که تو خاین هستی! پدرت خاین بود! برو از اینجا  و سردار نعیم خان را شنید، رو به خلیلی کرد

کوشش کو که کس برایم نگوید که خلیلی اینطور وان طور گفت، وا بجانت! پادشاه به بسیار پافشاری خلیلی را از نزد 

 ولی راست گفته اند:داود خان نجات داد 

 ( 2015/ 19/1)  قاسم باز،دمی بزرگ شود آگر چه با      گرګ زاده گرګ شودعاقبت 

در روزگار قدرت خود در حزب  کهیکس ،روغ دیحم»واحمدسیاوش در همین دریچۀ نظر سنجی نوشت:

روغ" شناخته  دیوپس نام خود حذف کرده بود و فقط به اسم "حم شی" و"هللا" را ازپدیخلق،،کلمات "س کیدموکرات

دوباره  نکیآلمان شد، ا میومق زد وخود از وطن فرارکرد هیتک شیدر کشور بجا یاحزاب اسالم کهیزمان یول شد،یم

نوع استفاده  نیا دانمیهللا روغ شده اند، نم دیحم دیبه س لیوپس نام خود افزوده و تبد شی" را درپهللا" و"دیکلمات "س

 خطاب کرد؟ دیرا چه با

 کیکه به تحر ییرسوا).... از نظر من جنجال و دیسینویم یلیخل یدرباره شاعر یموسو یدر جواب آقا یو

من  یبرا کند( یرا دنبال نم یاحساس وطن کیبر  یبه راه انداخته شده اهداف سالم و مبتن یلیخل ۀچند تن در بار

کرد، امروز در اروپا دم از  لیسابق خوار وذل یقشون سرخ اتحاد شورو یکه وطن را درپا یخنده داراست کس

 یکس یقابل باور است تا از زبان شتریمن ب یبزند ، برا یاحساس وطن دم از نیاگر گلبد یحت زند؟؟؟یم یاحساس وطن

 نیدرا کهی)کس یلیازخل کهیروغ کسان یندارد. به نظرآقا یاحساس وطن یبشنوم که هرچه در سرخواهد داشت ول

واقعاً  ؟کنندیرا دنبال م یاحساس وطن کیبر یکنند، اهداف سالم مبتن تی( حمارافتادهیاز بام بز شیروزها طشت رسوائ

 دارد؟  یوسفاهت هم از خود حد یدرائ دهید

 یلیاساسا، افغانان به خل یمقام را تنها، و حت نی) اما ا:دیگویم یخود بجواب موسو ۀروغ در ادامه نوشت یآقا

 دانمینم داده شده است؛ ....( یلیبه خل زبان یدر ۀحوزمقام در سرتاسر  نیباز ستانند؛ ا یاند که از و دهینه بخش

 یمنظور باشد، بل یوکالت ووزارت وسفارت؟ اگر دوم اممق ای یشاعر روغ کدام مقام است؟مقام شعر و یظور آقامن

آنرا نه  باشد، «یدر شاعر یاستاد»مقام  منظور اگر مقامات را ظاهرشاه پادشاه افغانستان به او داده بود، و نیا

ونخبه گان شعر شناس وهنرشناس افغانستان به شاه داده بود، بلکه مردم  رضا رانیشما ونه شاه ا کیحزب دموکرات

 یقیدر هنر موس یلقب استاد گرانیر،ودیبخش وقاسم و اول م میداده اند،چنانکه به سرآهنگ ورح یاستادلقب  یو

نام  یدر یتمدن ۀحوز. واز کندیم یگوئ یوکل یبلند پرواز اریخود، بس یگر یبنابه خصلت حزب روغ، یآقاداده اند.

پارک  یبرسر دروازه ها کهیا یفرهنگ ۀهمان حوز است. یزبان وفرهنگ فارس یتمدن ۀش حوزهدف یبرد ول یم

دست دارند  رانیدرجامعه ا یلیخل یکه در بت ساز یشاعران )سگ وافغان حق ورود به این پارک را ندارند!(ندینوسیم

شاعر  کیافغانستان فقط  ایند؟ آنکرده ا ادی یلیاز خل رانیا یقیاز شاعران حق کیچیاند.اما ه یلیاز قماش خود خل

 یبلکه در خوش خدمت دهخینچر یبراحساس وطن یمبتن یچگاهیقلم شما ه ،آقای روغ.... بود؟؟؟ یلیداشت وآنهم خل

وازمحورمنافع  دیاست زانیگر یگوئ قتیهمواره ازحق دیکه در مکتب چپ آموخته ا یتیوبنابرترب دهیچرخ گانگانیبه ب

 (2015/ 2/ 4احمدسیاوش آلمان «)تا باد! د،مبارکیکنینگاه م قیوردن به حقانان بنرخ روز خ یعنی یشخص

ن همانگونه که درمقالۀ خود در محفل یاد بود خلیلی نوشته بودم که کارقضاوت برشعروشاعری خلیلی را م

ت؟( را نوش« عیاری از خراسان»برای شاعران میگذارم؛ میخواهم یاد آورشوم که دربحث کنونی )چرا خلیلی کتاب

شریف سعیدی  ،اما قابل تذکرمیدانم که ،خلیلی وشاعریشعر رخ  نه برمن بر رخ سیاسی سکۀ خلیلی مکث کرده ام و 

صراحت گفت که: خلیلی  میان برادران هزاره ما، در همان محفل یاد بود خلیلی با مطرح از شاعران جوان و یکی از

د و سپس شعری که خلیلی در ستایش ازضیاء الحق از نظراو شاعر نیست، وشعرهایش ارزش نامیدن شعر را ندارن

    که مایۀ تاثر ودلسردی بسیاری ازحضار محفل گردید. بود خواند گفته 

 پایان
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