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 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو 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 

  

  2017/ 6/ 11کانديد اکادميسين سيستانی                                                                            
  

 خليلیاستاد کارھای قابل تقبيح بعضی 
  

 او نسبت به عليا نتيجه اتھامھای ناروا ونابجایرا پدر استاد خليلی  اعدام مستوفی الممالک برخی
 وبرخی ھم ؛،ميدانند خراب شده بود برسرزنبارگی اش  خان که مناسباتش با اميرحضرت مادرامان هللا

را که براثر فيرتفنگچه برامير در شوربازارگرفتارشده ) حزب سری در بار(دست مشروطه خواھان
امان هللا خان مستوفی الممالک شھزاده بودند ودر زندان شکنجه ميشدند وانتظارمرگ خود را داشتند و

د�يل ديگری می داکتر کاظم   ولی.ده بود،ميدانندبه اميرمعرفی کراين قضيه را محرک  ومادرش 
 جھت سعی اتھام به مؤظف شورای تائيد از پس الممالک مستوفی اعدام حکم:"می گويدآورد و
 آباد درج0ل عساکر جدی تقاضای اثر به نيز و" بغی "اتھام به يعنی رژيم جديد عليه نظامی مقابله

 سوابق قوی حتمالا به حکم اين در اما ؛گرفت برسانند،صورت قتل به درھمانجا را او ستندميخوا که
  .1»اعلم و. .بود دخيل غيرمستقيم بطور نيز او "خواھی مشروطه "ضد

مشروطه خواھان بود، شکی ودشمنان درجه اول به ھرحال دراينکه مستوفی الممالک از مخالفين 
داکتر خالق . ھان اول را چگونه وبا چه ترفندھا ودسايسی تباه کردم  مشروطه خو،چنانکه ديدينيست

از قول داکتر عبدالغنی آقای احسان لمر» مخالفين مشروطيت «هکه به مناسبت مقالرشيد در ياد داشتی 
از سه وصيت مستوفی :  کهميکندت پورتال افغان جرمن نشر کرده ، نوشته  در دريچه نظرياپنجابی

: شاه امان هللا درجوابش فرمود . د که به اوgدھايش اجازه مکتب رفتن داده شودالممالک يکی اين بو
اين طف�ن گناھی ندارند ومن کسی استم که مکاتب را ايجاد و رونق دادم اين شرط تان با آنکه شيخ "

   2"است منظور)گرچه با آدمی بزرگ شود //عاقبت گرگ زاده گرگ شود(: سعدی فرموده

« : چنانکه شاه امان . از قول سعدی گفته بودپسر مستوفی الممالک،   خليلیخليل .بدبختانه 
به مکتب رفت وبا آدمھا بزرگ شد، اما بنابر طينت بدش با با وجودی که  »!عاقبت گرگزاده گرگ شود

دزدان سقوی پيوست وبعد ازاشغال کابل بوسيله سقويان بحيث سرمنشی حبيب . کلکانی مشھور به 
کابل ومزارشريف بخصوص از کارمندان رژيم امانی ومنسوبان مشروطيت دوم  ، از مردمبچۀ سقو

فرامين بسياری را در قلع وقمع شخصيت ھای طرفدار امان . خان به امضای بچۀ سقو  انتقام کشيد و
صادر کرد وخانواده ھای زيادی را به داغ وابستگان شان به سوگ نشاند ودر جنايت وخيانت درحق 

  .دست کمی از پدر خود نداشتافغانستان ومملکت  لتم
  

  :چند نمونه از جنايات استاد خليلی 

داستانھا وحکاياتی که از دوران قدرت مندی خليلی در بلخ شنيده ميشود، مو براندام انسان راست 
يکی از شخصيت ھای سرشناس وقابل اعتماد کشور که با استاد خليلی ھم سن وسال وھمدوره . ميکند

ه، سردار حميدهللا عنايت سراج سابق وزير معارف وسفير افغانستان در دھلی وسرانجام مھاجر در بود
خليلی تعريف جنايات  در تليفون برای من از 2004سردار حميدهللا عنايت سراج در سال . روم  بود

ی به نايب ساgرعبدالرحيم خان صاف ھنگامی که کابل بدست بچه سقاو سقوط کرد و: ميکرد وميگفت
ساله بيش ٢١يا٢٠خليلی که جوانی . مزار شريف رفت وحکومت آنجا را برای پسرسقاو ضبط نمود
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نبود به حيث مستوفی وgيت بلخ مقرر شد و پس از آنکه نايب ساgر به سوی ھرات لشکر کشيد، کفالت 
ست از خانه تا خليلی ھمواره مسلح با قطار وزمه برگردن وتفنگ در د. وgيت بلخ ھم به خليلی داده شد

ومخالفان حکومت سقاوی را به اتھام . وظيفه و از وظيفه تا محل رھايش خود رفت وآمد ميکرد
امانيست در ھر جايی که دستگير ميکرد، بدون محاکمه، خودش بر روی متھمين نشانه ميگرفت و فير 

سپس فير ميکرد و به بگوييد که کدام چشم متھم را نشانه بگيرم و: ميکرد و به سپاھيان سقاوی ميگفت
اينگونه مشروطه خواھان و روشنفکرانی که با حکومت داره ای بچه سقاو مخالفت کرده بودند توسط 

  .آقای خليلی سر به نيست ميشدند

 : نيز در ھمين مايه اشاره ميکندمحمد رحيم شيون ضيائی

 وله حمايـل وعصای تو تفنگ از گ    آر زمانيکه ترا بود اورنگ اد ي

  با اين ھمه فتحی تونکردی درجنگ    ر مه تيغی و تـپانچه به کخـتآوي

  :فرستاد   سفيرافغانستان در عربستان مقرر شده بود، شيون به اورباعی ذيل رازمانی که خليلی       

  خنجر به کمر، به گردنت بار فشنگ        که بدست داشتی تيغ و تفنگ    آنوقت

 درجمره نشستی به اميد دوسه سنگ         با آنھمه خون ريختن ناحـــق و ظلم 

  :خليلی بحوابش نوشت 

 به عصيان پای بستی را ببخشای          ھی رنــد مستی را ببخــشــایالـ

 ـيــل بــت پرستی را ببخشایخـل         ت شکن را ھرکه بخشدخلـيـل بـ

  :وشيون بجواب او رباعی زير را ميگويد

      به عصــيان پای بستی را ببخشم  شم   ــت کار مســتی را ببخــجناي

     چســان کــذاب پســتی را ببخشم  منافـــق درخور بخشايشم نيست   

 )رباعيات شيون(

آصف آھنگ، شادروان محمد.  ميگويدسرورجوياروايت ديگری از سوء قصداستاد خليلی عليه 
 دوسال قبل در [يت وطنشروطه خواھان سوم وعضوجمعم وازاز شخصيت ھای ملی ومبارز وطن

خليلی نزد مامای خود :  باری برای من از خليلی حکايت ميکرد وميگفت ،] درگذشتتورنتوی کانادا
 يکی از ھواداران پرشور امان هللا  سرور جوياًدر ھرات رفته بود واتفاقا نايب ساgرعبدالرحيم خان 

ًری به اداره روزنامه اتفاق اس�م ميزند خليلی روزی س. خان در روزنامه اتفاق اس�م ھرات کار ميکرد
 وھوادار امان هللا خان است ،  ميشناخت که از مشروطه خواھان  را می بيند و چون او راسرورجوياو

 براثر اصابت گلوله  نقش زمين جويا. ًفورا تفنگچه خود را از کمر ميکشد و جويا را ھدف قرار ميدھد
 نمرده  و جويااست ادارۀ اتفاق اس�م را ترک ميگويد ، اما ميشود وخليلی به گمان اينکه او مرده 

دوستان او را از صحنه خارج ميکنند و به مداوای او در ايران می پردازند و سرانجام . زخمی شده بود
جويا از آن مھلکه نجات پيدا ميکند واز ايران به پيشاور واز پيشاور به کابل می آيد و خوشبختانه که تا 

خاطره سوء قصد عليه جويا . دم کابل از چنگال حکومت دزدان سقوی نجات يافته بودنداين زمان مر
غبار خود از سوی خليلی را به دوستان خود واز جمله اعضای مشروطه خواھان سوم يعنی مرحوم 

 زندانی بود ودولت ١٣۴٢تا سال ١٣٣٠جويا از.  وديگرھمرزمانشان بيان کرده بودوآصف آھنگ
بگيرد وآزادش کند، اوقبول » است ديگر نميگردميگرد س«آورد تا از او يک جملهھرقدر براو فشار 

 سال تحمل رنج وبيماری در زندان ٣ سال حبس در زندان قلعه موتی و١٠سرانجام پس از.نکرد
  ! يادش گرامی باد. دھمزنگ درگذشت وجنازه اش را به خانه اش تسليم دادند

ابر نمی آيد، مگر اينکه چنين شاعری دچار روان پريشی ًواقعا آدم کشی با قد واندام شاعری بر
  ًواستاد خليلی با گذشته آن چنانی، راه ديگری بجز مداحی و تملق ومداھنه  زورمندان نمی . باشد
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شناخت، واز اين دربه دربار ظاھرشاه وارد شد و از صله و بخشش شاھانه برخوردار گرديد و سپس 
وطن سعی کرد بر اعمال گذشته اش خاک   بلبل وشاه و وزير ودر وصف گل و باسرودن اشعار آبدار

به آيندگان انتقال ميدھد تا از   باز است ونيک و بد انسانھا را ثبت و)تاريخ(اندازد، مگر چشم روزگار
3.آن عبرت بگيرند

  

   :ضد افغانستانخليلی برت=ش ھای خاينانه  

، افشای اسرار، تحويل دوست خزانهدن  خالی کر، ولتر.«:ويکی پيديا در مورد خيانت مينويسد
از ديد حکومتگران، خيانت فعل عمدی .دھد به خصم يا افشای محل او به دشمن را به خائن نسبت می

يک فرد يا گروھی است که منافع يک قدرت بيگانه را در زمان صلح يا جنگ به زيان ميھن خويش 
ترين مصاديق آن ھمکاری با دولت  ازد و مھمتأمين، و امنيّت کشور و نظام حکومتی را به مخاطره اند

رود اما در تمام  ھای متفاوت به کار می خيانت در زمينه. خارجی و تملق وکرنش کردن به بيگانه است
   ».حذف و نابود کردن کسيکه قرار است خائن معرفی شود: ھا، يک کاربرد معين دارد آن

 افغانستان در له يک کشور ھمسايه برجھت حم خليلیاستاد برمبنای اين تعريف ميتوان گفت 
ی درکتاب خاطرات اسد هللا علم وزيردربار سنددراين مورد  .ت�ش کرده بودزمان جمھوريت داودخان 

ش چندين بار 1354خليلی سفيرافغانستان در :است که ميگويدمحمدرضا شاه پھلوی شاھنشاه ايران ثبت 
خواسته بود تا زمينه م�قاتش ) آقای شھيد زاده(ايرانازسفير به سفارت ايران در بغداد مراجعه کرده و

او بصراحت ياد آور شده که مردم .را با شاه ايران دريکی ازشھرھای ھم مرز با عراق فراھم کند 
افغانستان شاھنشاه ايران را شاھنشاه خود ميشمارند و اگر شاھنشاه به افغانستان لشکر بکشد، تمام مردم 

 شاھنشاه استقبال خواھند نمود،و ھيچگونه مقاومتی از سوی افغانھا در برابر افغانستان ازاين لشکرکشی
سند درخواست خليلی نه تنھا درکتاب خاطرات اسدهللا علم وزير دربار ايران . حمله ايران نخواھد ديد

ثبت شده است، بلکه کاپی مکتوب محرمانه سفير ايران در بغداد که عنوانی وزارت دربار شاھنشاھی 
من  جر-  در سايت افغان٢٠٠٧ مجله آئينه افغانستان ونيز در اگست ١٠۵ فرستاده شده ، درشماره ايران

ھمچنان در کتاب و ؟ونيز  مقاJت من درمورد استاد خليلی درکتاب حبيب هللا کی بود  وسايت راوا به نشر رسيده است
4.داکتر حسن شرق نقل و درج ميباشد

  

در از سوی خليلی ، آميز نسبت به تماميت ارضی افغانستانخيانت البته قبل ازاين نيز حرکات 
 از آنکه کابل توسط لشکر ھای بعد .ود، صورت گرفته بودبوgيت بلخ  به حيث مستوفیزمانی که 

از چنگ سقويان نجات داده شد وسپھساgر 1929 اکتوبر 15در  )پکتيا و وزيرستان(قومی جنوبی 
مکتوب رسمی به قونسلگری روسيه در ضمن گرديد، خليلی م اع�افغانستان رخان به حيث پادشاه ناد

مزارشريف خبر داد که او حاضراست وgيات شمال ھندوکش را از افغانستان جدا اع�ن نمايد، بشرطی 
او اھميتی ندادند ويک ھفته بعد خليلی خواست که اتحاد شوروی از وی حمايت کند، اما شورويھا به اين 

   5 .گرديدتان ازبکسمجبور به فرار به 
  

  :ضياء الحق برای يورش برافغانستانتمنا از

  د که نزبفرو افغان  ملت برپشترا  پاکستانخنجرتا  ت�ش بخرج داد زمانی  يک بار ديگر خليلی

 دستگاه استخبارات نظامی از سوی و )1983(از بھشت موعود مھاجران يعنی امريکا، به پاکستان آمد
  مشاوررئيس صفت  به  ومنافع پاکستان تشخيص داده شدبرای  بخور به حيث يک عنصر بدردپاکستان 

  خليلی  با آن .  برگزيده شددشمن درجه اول افغانستان،اين   ضياء الحق حاکم نظامی پاکستان جمھور

                                            
3
  309ه چوکات کی،له اميرعبدالرخان نه تراشرف غنی احمدزی،ص داکتر زيرکيار،دناپوھی تياری او دپرمختگ ديوی د افغانی کلتورپ-  

4
   242،243چاپ سوم، صص  وتخريب نخستين جمھوريت،داکتر حسن شرق،تاسيس-  

5
  کتاب حبيب هللا کی بود؟عياری از خراسان يا دزدی از کلکان؟،چاپ انتشارات دانش، پشاورسيستانی، -  



  
 

 

  5تر 4  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليفغان جرمن آن�ين ا

 ئ ې په ځير و لولـھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخک، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

  .  افغانستان به مجالست ومشاورت پرداختدشمن تشنه بخون افغان و

  

صيده يی سرود و او را به فتح درۀ ق) طرف چپ( در مدح ضياء الحق) طرف راست(خليلی 
  : تشويق وترغيب کردچنين )منظور افغانستان(خيبر

 ين سرباز دينـــدار، شو مھ وعلمــــش          شو ضياء الحق چراغ آرزوی مسليمن

  رينــدی، ميدان محشرآفــام خالـــدرمق           شاـ خيبر گِو درـزدان شـي جانشين شير

 آنکه ميلرزيد از وی ھند تا دريای چين           ار بت شکنند محمودغازی شھسوـمس

  دايان تا بکی ؟ـــمال لشکراين بی خ پای

6شکن راجانشينای تو محمود بزرگ بت                                       
  

  

ھموطنان ما از خواندن اين قصيده برداشتھای محتلفی کرده اند وبسياريھا آن را قصيده ای 
 افغان  ستدووطنخانم  مدح ضياء الحق حاکم نظامی پاکستان دانسته محکوم کرده اند،چنانکه  صرف در

   :گفته است  ش چنينجوابمھرو ولی زاده از خواندن شعر خليلی متحسس شده ودر

 نان دشمنم          که از شعر تو سوخت جان و تنمـ ستودی چ!خليلی

    ان جمــله را من در آتش زنمدـ ب        اگـر دست يابم به آثاری از تو

  )مھرو ولی زاده(

ست که خليلی درعين مدح ينبرداشت من ا.  نيستطور برداشت من از اين قصيده خليلی ايناما
علی، (خداشير  آنجا که وی را به پاکستان،حاکم نظامی وبنيادگرای وتمجيد ازجنرال  ضياء الحق  

آن (تا ھمانندتمنا ميکند از او تشبيه ميکند، غزنوی بن وليد وسلطان محمودوخالد ) فاتح قلعۀ خيبر
خلق افغانستان حمله کند و حکومتگران  بر لشکر بيارايد و) سه نماد لشکرکسی وفتوحات اس=می

نام وياد سلطان از دم تيغ اس=م بکشد و  ھمه بيخدا و کافر اند،قشون سرخ که وپرچم را يکجا با 
  .سازدا بر زبانھا جاری شيرخدا رعلی  وليد ومحمود وخالد بن

نه  به ھند است؛ يبر،دروازه افغانستاندرۀ خو . درۀ خيبراست"در خيبر"در اين شعرمنظور از
در . ه بوددروازه خيبرکه قلعه ای بوده در عربستان سعودی که گشودنش باشمشير علی ممکن گرديد

ضياء الحق برای فتح ويق تش قرن بيستم، در عربستان امنيت تام بر قرار بود وضرورتی به 80دھه 
شاعر  در اينسوی درۀ خيبر يعنی درافغانستان وجود  داشت که مقاومتبنابرين جنگ و. بودخيبرن

 ولينعمت ، به ولينعمت سابق خودظاھرشاه رجوع به  فرتوت برای فتح وگشودن آن بجایمداح و
  افغانھا  ھای  زد و از کشتهسوی دره بتا الحاح ميکند تا لشکر بيارايد وبرآنعذر و ضياء الحق شجديد

  . پشته ھا بسازد وافغانستان را به صوبۀ پنجم پاکستان مبدل کند

                                            
  ٣٨اتمسرا، اشعارگزيده خليلی ص  م- 6



  
 

 

  5تر 5  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليفغان جرمن آن�ين ا

 ئ ې په ځير و لولـھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخک، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

  که شاھد ھجوم لشکرپاکستان  اين آرزوی پليد راھم ضياء الحق وھم  استاد خليلی ھردوی شان 

 تھا وواما مشاور. درھمدستی  باتنظيمھای اجير برای اشغال  افغانستان باشند، با  خود بگور بردند
زد مقامات تنظيمی اين ذھنيت را نان اجيرساير استاد ربانی وو وترغيب ھای استاد خليلی تشويق 

اين نيت را به منصۀ ،  از افغانستاناز خروج قشون شورویبعد  ايجاد کرده بود کهذيص�ح پاکستانی 
ای اشغال  روز بعد از خروج قشون سرخ از کشور،پاکستان لشکر بزرگی را بر20. اجرا گذارند

ج�ل بايانی داکتر ، و بروايت ]7[ھزار مجاھد مسلح   ۴٠[اين لشکر شامل .افغانستان سوق داد
پشتيبانی تجھيز ورھنمائی و  پاکستاناردوی ١٨ و ١١ھای   که از طرف فرقه)مسلحمرد ھزار  ۵٢(

واست  ومطابق خ8، برکشور ما حمله کرد١٣۶٧حوت  ١۶ مطابق ١٩٨٩مارچ  ٧تاريخ در  ،ميگرديد
 .د يورش بردندآبا ج�لشھر رای تصرف به  را گشود درۀ خيبر؛درخيبراستاد خليلی بجای ومشورت 

 به  حيث پيش مرگان اردوی پاکستانی به حمله ) عرب- افغان(امريکااين لشکرکشی مجاھدين در
  .وکشتارغارت وچپاول وآتش زدن ھمه چيز وgيت ننگرھار پرداختند

 . از حاکميت رژيم مستق�نه دفاع نمايدوظيفه خود ميدانست تا  ور بودهللا مجبو نجيب داکتردولت
 در آغاز حم�ت .تمام امکانات جنگی خود را بکار بست» وطن يا کفن«بنابرين اردوی دولتی با شعار 

در  پاکستان تربيت ديده عمل مجاھدين سوءسقوط کند، ولی بر اثرج�ل آباد نزديک بود شھر دشمن 
يی پرداختند  سابقه   عام اسراء، اردوی دولتی به مقاومت و پايداری بی گی و قتل جنءبرابر اسرا

 .آباد عقيم ساختند ج�ل را در تصرف شھرپاکستان وعمليات جنگی 

آباد خيلی زياد بود و گفته ميشد   و خسارات مالی شھريان ج�ل جنگتلفات جانی ھر دو طرف 
اما شدت جنگ بعداز يکماه .  بر اين شھر شليک ميشد۶٠کرھزار مرمی راکت س روزانه از ده تا پانزده

جھادی ين جماھغلبه حاصل کردند و مپاکستانی   مھاجمينکاھش يافت و در ماه دوم نيروھای دولتی بر
 از آن پس پاکستان ونيز . نشينی تا مواضع قبل از جنگ شدند مجبور به عقباردوی حمايتی پاکستان و

د کردند وپ�ن پنج  اردوی افغانستان پی بردند ودر پاليسی خود تغيير وارامريکا به توانائی ھای رزمی
دولت نجيب هللا آن را پذيرفت ولی از طرف بخشی از اعضای .  ملل متحد را پيش کردندفقره يی صلح 

رھبری حزب که قدرت خود را از دست ميدادند  درتبانی با احمدشاه مسعود، اين پروسه را ناکام 
  .آماده ساختند تنظيمی ی اشغال کابل از سوی گروھای را براساختند وزمينه

اولين بھره برداری پاکستان از ناکامی طرح صلح سازمان ملل متحد، نابودی اردوی مجرب 
ومجھز ومنظم افغانستان بود که با ورود مجاھدين به کابل منھدم گرديد ودل پاکستان ازاين کار شاد شد، 

وپوسته قدم گذارد ن ھرگرنميتوانست از نقطه صفر سرحدات کشور بجلو زيرا با وجود آن اردو پاکستا
  . ھای امنيتی ايجاد کند

 رھبر ربانیبرھان الدين در تبانی با وتشويق ھای خاينانه استاد خليلی  خ�صه براثرمشورتھا
 سازماندھی استخبارات نظامی پاکستان بود که وجمعيت اس�می وھمکاری ساير رھبران تنظيمی 

 ج�ل اباد و حومهوgيت ننگرھار وادارات  با تاسيسات عام المنفعه و مھای سرسبز غازی آباد وھده فار
واکثريت وغيره تخريب شدند  60سکر موزائيل وفير ھزاران راکت در اثر کابل پايتخت کشور 

  .ندنھادھای اقتصادی وتعليمی  وصحی وخدماتی افغانستان تخريب گرديد

  !ميکنند خيانت وطن خود بد که بخاطر منفعت شخصی بدستور بيگانگان نفرين ابدی برآنانی با

  پايان
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