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  ی امعنه ب ،يب � کلکانی از حبنمائیبزرگ

  !دزدی وتجاوز برناموس ديگران است  ازحمايت

  

دزدی، واخ(ل امنيت راه ھا وغارت مسافران وقتل وتجاوز به ناموس ديگران، از جمله اعمال خ(ف قانون 
ی وخ(ف شريعت اس(می وضد اخ(ق وحقوق اجتماعی وانسانی است وجزای ھرکدام  ازاين رفتارھا از لحاظ شرع

  .قطع دست يا سنگسارمتھم است

وطندوستی، پاک   دانش دوستی،: مثلارزشھار بايد بدانند که برخی از  کشودر ھرگوشه يی ازجوانان ما  
نفسی، ناموس داری، رشوت نخوردن، صداقت درانجام وظيفه ، کمک کردن  به مستمندان و فقراء  ودستگيری از 

وردن مال حرام،حذر کردن از تجاوز به حريم خصوصی ديگران، از انصاف و عدالت ،نخحق ومظلومان و رعايت 
 صاحب فضايل کهFزم است تا ازکساني. اجتماعی واخ(قی واس(می جامعه افغانی استواFی جمله ارزش ھای 

ھمچنان شايسته است تا از  دانشمندان وشخصيت ھای ملی يا محلی .کرد د، حمايتناخ(قی واجتماعی فوق الذکر باش
 تا بخاطر وابستگی ی نداردموزھيچ لدانش  وبا درايت ومدافعان آزادی واستق(ل وعدالت اجتماعی دفاع نمود،و با

قات(ن وجھالت گستران وغارتگران ومتجاوزان به مال وناموس ديگران   ھای قومی ونژادی وزبانی، از دزدان و
 به گردن کلفتی وچاقوکشی بمنظور ايجاد رعب و زيرا جھالت ونادانی وضديت باعلم ومعارف وتظاھر.  حمايت نماييم

       .ارزش ھای مثبت اجتماعی شمرده نميشود و ھيچ گونه افتخاری به ھمراه ندارداز جمله وحشت وغارت مردم ، 

آنچه مايۀ افتخار انسانھا است مجھز شدن با زيور         
علم و دانش معاصراست که بايد جوانان ما خود را با آن 

نند، نه با س(ح کھنه و زنگ زدۀ تعصبات مذھبی مزين ک
  !وقومی و تباری و زبانی وسمتی وگروھی

حبيب � کلکانی، مشھور به بچۀ سقو، در آغاز مرد بيسواد 
وگمنامی بود که برای سيرکردن شکم خود دزدی ميکرد وچندين بار 
بجرم دزدی از طرف حکومت محلی سرای خواجه گرفتار و زندانی 

چون غير از دزدی کار ديگری بلد نبود،باری . رھا شده بودودوباره 
.  دست به قتل دوعسکر مسافر زد وتفنگ ھای مقتولين را با خود برد
دولت در ت(ش دستگيری او برآمد، اما حکومت ھای محلی در 
شمالی موفق به دستگيری او نشدند وحبيب � از ترس تعقيب 

سراز زندان انگليس در حکومت، به پشاور فرارکرد ومدتی بعد 
در راه بازگشت م(ی مسجدی ، . پشاورکشيد و به افغانستان برگشت

او را به يافتن گنجی از زيردرختی که بر سر راھش واقع شده بود 
  بيب � کلکانیح                                                        بشارت ميدھد،وسپس با م(ی ديگری

  در واقع تمام کسانی که حبيب � را به کشتن شاه امان � . دبه کشتن امان � خان تشويق ميکن را خورد که اوميبر

  تشويق وترغيب مينمودند، ايجنت ھای انگليس بودند که در لباس م( و روحانی و پير ومرشد برای براندازی رژيم 

  اده از عقايد اس(می مردم خوش باور افغانستان، آن مترقی  ومستقل امانی ت(ش ميکردند و سرانجام انگليس با استف
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  . سقوط نمود نظام مترقی ومعارف پرور را مواجه با

پ(ن سقوط رژيم امانی با ھمکاری برخی از عناصر ارتجاع داخلی، ودسايس خارجی بخصوص ھمفريز 
» مسترويد«ف به Fرنس وعبدالواحد شينواری معرو: آن کشور مثل سفيرانگليس درکابل  و جواسيس ديگر

استراليائی، قسمی طرح ريزی شده بود که ابتدا شورش درسمت مشرقی  آغاز گردد، تا نيروھای نظامی کابل به 
و وقتی کابل از قوتھای نظامی خالی گرديد، آنگاه حبيب �  پسرسقو از سمت شمال کابل دست به . آنسو سوق شوند

وقتی که بچۀ سقو برکابل حمله کرد، ١٩٢٨ دسمبر١٣در روز. نمايداغتشاش بزند و با نيروھای خود برکابل حمله 
ظان ديپوھای اسلحه را جمع کردند تا ف نفر از محا٨٠محمدولی خان وکيل مقام سلطنت وعبدالعزيز وزيردفاع ، فقط 

  تن آنھا  مسلح بودند و  بقيه چوب و تبر بدست داشتند به٢٠٠ نفر لشکر ايلجاری سقاوی که ٢٠٠٠به مقابل 
ً نفر سرباز دولتی کاری از پيش برده نمتوانستد و نتيجه ھمانا چيزی بود که قب( ٨٠طبيعی بود که ! مقاومت بپردازند

طرح شده بود يعنی که نصب يک دزد بيسواد بجای رژيم مترقی امانی وانتقام ازاستق(ل طلبان  وآزادی  خواھان 
  . افغانستان

 عنايت � خان پادشاھی خود را بجای امان � خان اع(ن نمود سردار ) ١٩٢٩ جنوری١٤(روز بعد از ظھر
وھيئت صلحی بسرکردگی محمدصادق مجددی نزد بچۀ سقو در باغ باF اعزام کرد تا دست از جنگ وستيز بردارد و 

اعت اما ھيئت اعزامی خبر پادشاھی حبيب � را با خود آوردند واط. از اطاعت خود به دولت جديد اطمينان دھد
سردار عنايت � خان درمشورت با سران لشکری وملکی بعد از . سردارعنايت � خان را ازپسر سقو تقاضا کردند

دراين امرشوم  «سه روز پادشاھی در چارديواری ارگ، به استعفا از سلطنت  وترک کشور حاضر گرديد وبقول کاتب
[ زائی وعبدالعزيز خان وزير حربيه فرزند محمد� خانبه جزغ(م دستگيرخان قلعه بيگی پسر عبدالرشيدخان محمد

  بارکزائی که رضا وشريک دزد و رفيق قافله نبودند، ديگران ھمه راه انقراض سلطنت خاندان امير ]معاذ� خان
فيض  (».عبدالرحمن خان به خصوص امان � خان وعنايت � خان ھمی پيمودند تا که برمرام فايق آمدند

  )٦٧،تذکراFنق(ب ، ص محمدکاتب

  :، مينويسد)١٩٢٩ جنوری١٨در(کاتب به ارتباط روز اشغال ارگفيض محمد

تبعۀ پسر سقاء وحميد� برادر وسيد حسين وزيرجنگ وپردل سپھساFر او وغيره دزدان که ھرکدام نام « 
واز تفنگ ازاين خانه شنيده منصب بزرگی را برخود نھاده بودند، به مفاسقت وغارت اقدام کرده، به بھانۀ اينکه آ

 دسته وجوق جوق شده از دست بد ناموسی به زنان ودوشيزگان و پسران و هاست، دست] موجود[آن شده يا تفنگ در
دختران را در اطاق ھای خلوت برای مخالطت کشيدن وھر ده و بيست  پسران و زنان و تاراج مال و منال يازيدن، و

ا در منزل و اطاق بيتوتۀ خويش بردن دريغ نکرده، تا امروز که يک شنبه بيست نفر يکی دونفر زن و پسر و دختر ر
 (»].است[ ھست، اين فعل وعمل جاری١٩٢٩ وسنۀ مي(دی ١٣٤٧مارچ، سنۀ ھجری ١١وھشتم رمضان مطابق 

   .)٧١فيض محمدکاتب،تذکراFنق(ب ، ص 

 را ثبت تاريخ نموده است که فکر فيض محمدکاتب بطور روزمره فجايع  وحشيانه رژيم حبيب � کلکانی
ميکنم ھيچ کسی قادر نباشد تا لکه ھای سياه تجاوز وچپاول و بی ناموسی را از پيشانی اين آدم جانی و بيسواد و 

سرمنشی دربار بچۀ سقو در ( ھرچند بعدھا استادخليل � خليلی .دشمن علم ومعارف وترقی وتعالی کشور بزدايد
ت(ش نمود تا از اين ساFر دزدان سرگردنه، » عياری از خراسان« با نوشتن کتاب) روزھای نخست اشغال کابل

تصويری شبيه عياران بدست دھد، اما ھر انسان آگاه از تاريخ کشور ميداند که ميان عياری و دزدی نوع حبيب � 
  .کلکانی بسيار فاصله است

پيشوای بی دينان که به دسيسه  Fر دزدان و سا«:شھادت ميدھدبرحبيب � کلکانی چنين کاتب فيض محمد 
   )٢٩٦فيض محمدکاتب،تذکراFنق(ب ، ص  ( ».لقب خادم دين رسول � نھاده ودر حقيقت ونفس اFمر ھادم آن بود
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در واقع حمايت از رھزنی،ھواداری از دزدی و ،ت(ش بخاطربخاک سپاری رسمی حبيب � کلکانی
خاک سپاری به ک(م ديگر، ب .ی وتجاوز برمال وناموس ديگران استقطاع الطريقی، وطرفداری از قلدر

 بخاک سپاری شھيد داودخان، بطور غير مستقيم تقبيح از نادرشاه وقوتھای جنوبی تلقی  شبيهرسمی حبيب �  
  . را از سرمردم کابل پس کرده اندیميشود که چرا شر چنين سارق ومتجاوز شرير

جانی ويک دزد ومتجاوز به ناموس ھادت فيض محمدکاتب، حبيب �، يک درحالی که به گواھی تاريخ وش
مردم بود که مطابق خواست مردم کابل وتقاضای قوت ھای که کابل را فتح کردند، قابل اعدام بوده و نادرشاه او را 

ع(وه برشھادت فيض . بدست مردم داد تا به ھرشکلی که خواسته باشند،به زندگی او وياران او خاتمه دھند
بقدرت رسيدن  نادرخان،  پيش ازرا فتوای کفر حبيب � کلکانی در قندھار خندزاده محمدکاتب، مولوی عبدالواسع آ

اع(م کرد و ھنگامی که حبيب � کلکانی قندھا را متصرف و او را با زنجير و زوFنه بحضور خود خواست واز او 
 تاج وتخت شاه قانونی پرسيد که چرا فتوای کفرمرا صادر نمودی؟ جواب داد که اکنون ھم من ترا باغی وغاصب

شجاعی بود که  با شنيدن وروبرو شدن چنين مرد. افغانستان امان � خان ميدانم وحکم به قطع دست دزد ميدھم
روانش شاد ويادش گرامی .  عالم را ستين اس(م را شھيد کردحبيب � دستور کشتن او را به وسيلۀ توپ داد و آن

  :ا با مردم کابل و شھرھای تحت فرمانش مد نظر بگيريم ميتوان گفتاگر رفتار وبرخوردحبيب � ر.باد

شھريان کابل درمدت نه ماه حاکميت بچۀ سقو، غير ازغارت و تجاوز وتصاحب مال ومنال وناموس شان،  -
 ولت و کوب و شکنجه وتوھين وتحقير وتشھيردر انظار عامه، و بزور رقصاندن زنان و بچه ھای نوجوان شان، جيز

  !ديده اندن از بچۀ سقو ديگری

برپا ساختن !  بخاک سپاری مجلل کلکانی درکابل ، به معنای توھين وطعنه زدن به مردم کابل پنداشته ميشود-
مقبرۀ حبيب �  کلکانی درتپۀ مرنجان، ياد آور روزھای تلخ وخجالت باری است که مردم کابل از دست بچۀ سقو 

ن ودختران وپسران جوان خويش در مدت نه ماه حکومت وی، خون گريه وھمکاران دزد او بخاطر تجاوز بر زنا
  !ميکردند و مرگ او وھمراھان دزدش را از خدا آرزو مينمودند

 برپاکردن ھر گونه ياد گاری بنام حبيب � کلکانی،چه نامگذاری يک نھاد تعليمی باشد، چه نامگذاری جاده -
 سرافنگندگی و شرمساری برای دولت و ملت  وتاريخ کشورثمره ای و يا چھار راھی، وچه مقبرۀ قابل توجھی، جز

يک نزاکت ديگر را نيز نبايد فراموش کرد که چنين کاری حکم خنجر زدن به قلب مردم مصيبت ديده از دست . ندارد
ع نمايند سقويان وطعنه زدن به مردم کابل را نيز دارد که نتوانستند در برابر دزدان سقوی از مال وناموس خويش دفا

و با آنکه شاه امان � غازی يک روز قبل از استعفای خود از سلطنت، در پل باغ عمومی رفت و به مردم کابل 
وسپس در ھای ذخاير س(ح را . خاطر نشان کرد تا س(ح بردارند و از ناموس خويش در برابر متجاوزان دفاع نمايند

، پنجاه ھزار قبضه تفنگ با کارتوس توزيع نمود ، اما با وجود اين بازکرد و به آنھای که خواھان گرفتن س(ح بودند
 ماه، درحق باشندگان کابل چنان فجايعی را ٩آخرين کمک شاه به مردم کابل، سقويان برکابل مسلط گرديدند ومدت 

  .اعمال کردند، که تاريخ نظير آنرا جز در دوران چنگيز به ياد ندارد

و معارف ومکتب بود وبه ھمين علت دروازۀ تمام مکاتب را بروی شاگردان  حبيب � کلکانی، دشمن علم -
  او که از سواد و دانش . معارف بست ودختران مکتب رفته را مجبور کرد تا با يکی از دزدان ھمراه  او ازدواج کنند

  . و دين داری بويی نمی برد، رفتن به مکتب را کفر می پنداشت

   و خونخوار بود که اسيران را زنده زنده در آتش می انداخت و بعد از سوختن حبيب � کلکانی، چنان ظالم -

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

 افراد سقاوی بدستورحبيب � کلکانی،چنان سفاک وخون آشام بودند که اطفال شيرخواره را در بغل مادر -
کاری که تاريخ مثال آنرا فقط در فتوحات چنگيز وھ(کو سراغ .ان با تفنگ ميزدند تا با مادر خود يکجا ھ(ک شوندش

  !ميدھد وبس
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زبانی را درميان مردم  حبيب � کلکانی ، بمنظور بقای حکومت حود، تجاوز وفحشا ونفاق وشقاق قومی و -
 بين ملت «بقول کاتب ا عليه قوم ديگر تحريک  نمود، چنانکه  ًدامن زد و با صدور فرامين رسمی، رسما يک قوم ر

مخالفت Fينحلی را حادث ساخته، توليد نفاق و شقاق نمود و اساس تخريب ب(د و تقاتل عباد نھاده، بغض و فحشاء 
ن ، طبع کاتب، نژاد نامه افغافيض محمد  (».را پديدار کرد وجمھور سکنه در ورطه مشقت و قتل وغارت واسارت افتاد

  )۴١، ص ١٣٧٢

نجات مردم کابل وسراسر افغانستان از دست دزدان مال و ناموس وعزت وشرف وغرور استق(ل طلبی  -
 يک کار سترگ ملی بود و با نظرداشت شرح انواع جنايات سقاوی از توسط نادرشاه واقوام جنوبی مردم افغانستان،

مانی کنند، نه سوگ  گ واعدام حبيب � وياران دزد اوشادافغانستان در مرسوی کاتب ھزاره، جا داشت که مردم 
   !وفاتحه داری

  :آقای حمزه ياسر، از قول مرحوم غبار، جمله ای از اولين نطق بچۀ سقو را چنين نقل ميکند

 رسول � کمر جھاده ني خدمت دی و براده،ي حکومت سابقه ره دیگری  و Fتیني دی کفر و بیمه اوضا «
 خرج ) مکتب( و متب ري الماله به تعمتي بسهي پی ازباد مه.  نجات بتمی گری ره از کفر و Fتادرايشما ببسته کدم تا 
 هي که عبادت کنن، مه مالتمي ھا مم(  و قند و پلو بخورن، و بهی که چاتمي، ھمه ره به عسکر خود منخات کدم

 باد ني برن،ي باشیم  مهتيماستم و شما ر شی مه پاچاگهي و ددمي و ھمه ره بخشرميگي و ماسول گمرک نميیصفا
 افغان جرمن (».ني و ترنگ تانه خوش بگذرانن،ي کنی ، بودنه بازی ، مرغ بازني کنري سات خوده تشهي ھمیاز

  )٢٠١٦/ ٨/ ٤ آن(ين،

مکتب مستورات را موقوف کردم، «:را چنين برمی شماردحبيب � کلکانی کارنامه ھای   پاميرآقای پيکار
 فرستادن دخترھا را که درخارجه نموده بود،چون بدناموسی -.نگريزی وفرانسوی وجرمنی را موقوف کردممکاتب ا

که رواج   حساب، ھندسه، انگريزی–. ممنوع نمودمً ملت بود،جايز ندانستم وآنھا را خواسته ديگرفرستادن را قطعا
  )٢١٢و٢١١، چاپ کانادا،صفحات پيکار پامير، سقوط اعليحضرت امان � خان(» .داده بود موقوف کردم

  ن بود سويۀ فھم ساFر دزدان وخادم متجاوزان بی دين ؟ چنا

  

زيرا حبيب � . و بخشش ھای نا حق  خود داری کندسودمند بنابرين دولت می بايد از مصلحت ھای نا 
ولت تسليم خواست ھای اگر د. کلکانی کاری به نفع ملت ومملکت نکرده  تا از او به نيکی وافتخار يادآوری گردد

ناروا ونا جايز چند تن لومپن و اوباش تفرقه انداز گردد، در واقع خود دولت  تفکر واخ(ق دزدی  وقطاع الطريقی 
زيرا . ترويج داده  و تاريخ مملکت را لکه دار ميسازد تاييد ووتجاوز بر حقوق ديگران را،در ميان نسل جوان کشور 

ير ازحبيب � کلکانی، کدام آدمی که در افغانستان مگر غ: از ما فردا بپرسديک خارجی ع(وه برنسل ھای آينده، اگر 
  را بنامش مسمی يدا نميشد که اين مکتب يا آن محلپبا سواد می بود وبا علم و مکتب رفتن دشمنی نميداشت 
 جز سرافگندگی ؟ ،ميکردند، آنگاه ما چه جوابی به چنين پرسشی خواھيم داشت

  پايان


