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هللا کلکانی در کابل که به گفته مردم با ريشخندی و افتضاح تمام به پايان رسيد، تعدادی  درپی خاکسپاری حبيب
هللا خان را به  هللا دزد نبود چون ثروت ارگ را غارت نکرد و برعکس امان واھان او مدعی شدند که حبيباز ھواخ

 .دستبرد به خزانه ارگ متھم ساختند، ادعايی که پايه تاريخی ندارد

خوانديم که فيض محمد کاتب درباره جنايات » حزب ھمبستگی« را در سايت »تذکراNنقLب«ھايی از کتاب  بخش
 )١(افغانستان«ای از جريده  نسخه. ديدھايش را بيان داشته است هللا و يارانش به تفصيل چشم ھای حبيب گری و چپاول

اين نشريه ھمان زمان از توطئه عليه . شد را در اختيار دارم که توسط روشنفکران افغان در ھند بريتانوی نشر می
  :کنم ھايی از آن را نقل می ه بود که بخشهللا خان پرده برداشت امان

جا يک موضوع را به حاشيه بروم و آن راجع بجواھرات و خزائن سلطنتی است، البته  اجازه بدھيد در اين..«
ِهللا در موقع حرکت خود از کابل تمام جواھرات سلطنت و اشياء  جا انتشار يافته و گفته است که امان ايد که ھمه شنيده
زانه مملکت را با خود ھمراه برد، اين قضيه بقدری شيوع يافت که حتی در بعضی از جرائد خارجی نيز قيمت و خ ذی

  .ِاشاعت يافت، ولی حقيقت امر اين نيست

بچه سقا ھمين که ارگ را در تصرف درآورده و ذخائر سلطنتی چشم او را خيره کرد، شاھکاری در اين جا 
هللا را احضار و تحت شکنجه قرار داد  ن ورود به ارگ وزير ماليه سابق امانُبکار برد و آن اين بود که در ھمان حي

هللا خان در موقع حرکت خود از کابل تمام ذخائر سلطنتی و اشياء  که او ورقه تصديقی بنويسد مبنی بر اين که امان
   کار نمود ولی در برابر تھديد بديھی است وزير ماليه بدوا امتناع از اين.ُنفيسه و پول و جواھرات را با خود برده است
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  .و شکنجه ناچار تسليم و ورقه مذبور را نوشته امضاء و مھر کرده تسليم داشت

قيمت و وجوه را  هللا شبانه امر داد، خزانه سلطنتی و اشياء ذی تا حدی که من از قضايا مطلع شدم، حبيب
اين .جا مخفی داشت  که داده بود برده، و در آنمحرمانه از کابل خارج نموده به چند نقطه کوھستان مطابق دستوری

هللا خان با خود برده است، ديگر  اقدام او از دو نظر بود، يکی اين که نشان بدھد، خزانه سلطنتی خالی است و امان
اين که برای روزھای سختی که شايد ھميشه انتظار آن را داشته باشد اين اشياء را در کوھستان که موقيعت جنگی 

 نوامبر ٢ – ١٣۴٨اNول   جمادی٢٩، سال اول، شنبه، »افغانستان«جريده (» .باشد مخفی ساخت دارا میمھمی 
١٩٢٩( 

 

 ١٩٢٩ نوامبر ٢، »نافغانستا«ای از جريده  صفحه

که نتيجه تحقيق عميق او از عصر امانی است، » جرقه ھای آتش در افغانستان«ريه تالی استيوارت در کتاب 
 :نويسد می

ھا گفت که من در يک منطقه دور از سرحد افغانستان زندگی  هللا خان زمانيکه به ھند رسيد به برتانيوی امان«
کند، آرزو دارم که به صفت يک دھقان در  ريزی توقف می زديک شان نيستم و خونھا بدانند که من ن ميکنم، که افغان

من . ايتاليا به سر برم و آرزوی برگشت به افغانستان ندارم اين اغتشاش مرا غافلگير ساخت و باعث تعجب من گرديد
 موجود است که معادل ام، تمام دارايی من چيزيست که فعL در نزدم ھای خارجی ذخيره نکرده يک پول ھم در بانک

بدين ترتيب نتايج و .... باشد که بايد با برادران و ديگر ھمراھانم آنرا تقسيم نمايم چھارصدھزار روپيه برتانيوی می
منشی قبول کرد، وی افزود شما بايد بدانيد که من مانند پادشاه ايران ولگرد  آمد ھای آينده را با شجاعت و بزرگ پيش

ن شب و روز برای سعادت مردم خود کار کردم و سقوط من کم از کم مرا يک آرامش وجدانی خرج نيستم، م و فضول
  )١٨۴، ترجمه يارمحمد کوھسار کابلی، ص ١٩٧٣، »جرقه ھای آتش در افغانستان«(» .دھد و روحی می
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تمام هللا خان يک نامه که در ھند چاپ کرده بود، مخفيانه در افغانستان پخش کرد و   امان١٩٣٠در سال «
ھا حسابات باز نموده نيز رد نمود و  ھا را مبنی بر اينکه وی مقدار زياد ثروت کشور را با خود برده و در بانک تھمت

  )١٨۶ھمانجا، ص (» ...گری، حيله و فريب متھم کرد ادعای پوچ خواند، وی نادرخان را به فتنه

  :اين جمLت به پايان رسانيده استتاريخ عصر امانی را با » جرقه ھای آتش در افغانستان«نويسنده 

ھا را خواندم، Nکن در افغانستان بعضی مواقع وفاداری و صداقت را  ھا بدگمانی و خيانت در اسناد برتانيوی«
هللا خان، عنقايی نھفته است، ھنگامی  ھای مانند خواب ديدن ھای امان من دريافتم که در بين خاکسترھا و خواب. يافتم

کشد چنانچه  ماند و اگر پکه زده شود، شعله يکبار ديگر زبانه می شود اکثرا اخگر از آن به جا می که آتش خاموش می
ھای آن دوباره به آتش مبدل گرديد و تا امروز  هللا خان آتشی را افروخت و خاموش گرديد، اما اخگر يا جرقه امان
  )١٩۶ھمانجا، ص (» .ور باقی ماند و خاموش نشده است شعله

_______________________________  

در ھر حال مبارزۀ روشنفکران افغانستان به تبليغات «: نويسد ياد ميرغLم محمد غبار در مورد اين جريده می زنده )١
  هللا  امان بعضی از اينھا با افغانان مبارز در خارج و منجمله شاه. شفاھی و قلمی در داخل کشور منحصر نماند

. را بمبارزه عليه رژيم نادرشاه کشاندند" افغانستان"ئی در عبور از کشور ھند، جريدۀ  دستهارتباطی برقرار کردند، و 
ھای ھندوستان ھنگام اغتشاش افغانستان، بزبان دری منتشر گرديد و از  اين جريده توسط مرتضی احمد خان يکی از افغان

سخن زد، لھذا از طرف روشنفکران ) اجع به ھراتر(تماميت ارضی و استقLل کشور در برابر ادعاھای بعضی جرايد ايرانی 
ئی ديگر به  البته نشرات چنين جريده.... افغانستان که خود در داخل نميتوانستند جريده و ارگانی داشته باشند بخوبی استقبال شد

طرف حکومت ھا نبود، پس طبق پيشنھاد وزارت خارجۀ کابل، جريده از  نفع سلطنت افغانستان و ھم مطبوع خاطر انگليس
حکومت انگليس با سليقه مخصوصی که در چنين موارد داشت، . انگليسی ھند متوقف و مرتضی احمد خان داخل زندان گرديد

ًخLصی مرتضی احمد خان را مشروط بموافقت حکومت افغانستان نمود، و باينصورت مرتضی واداشته شد که کتبا از شخص 

  ):سايت ھمبستگی افغانستان:منبع)(١٣۵ و ١٣۴، جلد دوم، صفحات » مسير تاريخافغانستان در«(» .نادرشاه معذرت بخواھد

hambastagi.www://http  

  

 يک سند تاريخی،با امضای شاه امان هللا برضد فساد اداری

بازھم سند تاريخی ديگری از دوران پرشکوه  امانی به 
هللا خان اين شاه  امان ه و برخورد جدی دست آمده که در آن توج

عادل و وطندوست را به ماموران خطاکار دورانش ميتوان ديد و از 
 .آن آموخت

شود،  اين سند که در آرشيو ملی افغانستان نگھداری می
هللا خان عنوانی   با امضای امان١٣٠٢ قوس ١٣فرمان مورخ 

اھه رئيس وزير عدليه است که از او خواسته است تا معاش دوم
عLئم غيرحاضری خود را با «ھيئت تميز را به خاطر اينکه 

 .کرده است کسر و تحويل خزانه نمايد» امضای خويش محو

افغانستان زمانی از فساد و غارتگری وحشتناک پاک 
هللا خان زمام امور را  خواھد شد که فردی به پاکی و جديت امان
ان خLص کند و بعد بدست گرفته ابتدا کشور را از سلطه بيگانگ

ھايش را بر احساس مسئوليت و دلسوزی در برابر منافع  سياست
  ».  ريزی کند ملی پايه

  )  ٢٠١٦/ ٥ /٢٦ ويب سايت ھمبستگی، مورخ (
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  متنی منسوب به احمد شاملو

  ،هللا کلکانی در وصف حبيب

  !جعلی است
  )حزب ھمبستگی ملی (١٣٩٥ سنبله ٢٩دوشنبه، ،احمر :نويسنده

هللا کلکانی در   توسط بعضی حاميان حبيب»کند تاريخ حقايق پشت پرده را بازگو می«اخيرا مطلبی تحت عنوان 
هللا کلکانی  گردد که گويا توسط شاعر بزرگ فارسی، احمد شاملو در وصف حبيب دنيای مجازی دست به دست می

. ملو در صفحات فيسبوک پخش کردندقول شا تعدادی ھم جمLتی از اين نوشته را زير نام نقل. نگاشته شده است
توان به   و شيوه نگارش منحصر به فرد شاملو، به آسانی می ھرچند، با اندک آگاھی از تفکر پيشرو، شخصيت بالنده

زنند تا جز  شرم و پررو اند که دست به ھر در و ديواری می برد، ولی اين افراد آن قدر بی مسخره بودن اين ادعا پی
هللا کلکانی  هللا خليلی ھمه اسناد و مدارک تاريخی ديگر در مورد حبيب نوشته خليل» اری از خراسانعي«داستان خيالی 

  .شوند ترين نوع جعل و نيرنگ متوسل می ناميده رد کنند اما خود به مفتضح» جعلی«را 

 در ميان گذاشته، منحيث سايت رسمی احمد شاملوبرای اينکه جايی برای ابھام نماند، Nزم ديديم مسئله را با 
 .منبع قابل اعتبار حفظ و نشر آثار شاملو، از آنان جويای توضيحات شويم

» حزب ھمبستگی افغانستان« به ١٣٩۵ سنبله ٢۵و اين ھم جواب سايت رسمی آقای شاملو که به تاريخ 
   :رسيده است

ھای  ی بعضی از گروه رسد سواستفاده به نظر می. عالی در مورد اين متنِ و پرسش حضرت ن از نامهممنو 
روشن و مبرھن است ... است سياسی ايران از نام احمد شاملو کافی نبود که در افغانستان ھم اين سنت ناپسند رايج شده

  .که اين متن متعلق به احمد شاملو نيست

ی بر نگارش اين متن در آرشيو آثار احمد شاملو وجود گونه اثر يا شواھدی مبن Nزم به توضيح است که ھيچ
ِحضراتی که قصد تقلب در . شود ندارد، و البته ھيچ ردی ھم از خصايص نثری و ادبيات شاملو در نگارش آن ديده نمی

ت و تفکر ايد، بويی از ادبيا متنی که برای ما ارسال کرده. ای از شاملو را دارند، بايد Nاقل نثر او را بشناسند نوشته
 )حسن عمادی/بادرود، سايت رسمی احمد شاملو(. شاملو نبرده است

  

  .دای در پشاور نشر شده بو سالهای به امضای محمدفرھاد است که در ر نوشته جعلی منسوب به شاملو در واقع مقاله
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 - محمد فرھاد «ای به امضای  هللا کلکانی پخش شده در اصل نوشته آنچه زير نام  احمد شاملو در وصف حبيب
خوانی پشاور  چاپ بازار قصه» "دزد سر گردنه"آن کلکانی عيار بود نه «ای به نام  است که در رساله» ماساچوست

زير نام نوشته شاملو بازپخش » بچه سقو«ھای ھواخواه  ادی از نشريات و سايتنشر گرديده است اما بعد در تعد
  )مردم افغانستان سايت حزب ھمبستگی:منبع (».گرديده به صفحات اجتماعی راه يافت

  

   درمورد حبيب � کلکانیآقايان احسان لمر و زمری کاسی مستند نظريات 

  

    ٢٠١٦  /١٨/١١:فرانسه،تاريخ محل سکونت لمر، احسان

  ! صاحب سيستانی بزرگوار جناب

 نھايت و مطالعه را) خيانت منج4ب در آوازه بلند استاد دو سقوط ( شما عالی و محتوا پر نھايت مجموعه
 ٢٠١٦ اگست ١٠ تاريخ در ھيچمدان اين از اول بار که نمايم عرض حضور به را نکته  يک.نمودم آن از را استفاده

 چيزی ھرگز کلکانی � حبيب باره در شاملو احمد  «عنوان تحت مقالهء منجر افغان شمول جھان سايت در
 آن اول تحريف و) گردنه سر دزد نه بود عيار کلکانی آن ( فرھاد آقای کتاب چاپ محل و تاريخ و نام ذکر با »ننوشته

 دم سپيده سپس و زی،مر برون آريانای مجله ١٣٨٠ جوزا ــ حمل سوم سال اول شماره در شاملو احمد بنام تغير با
 چه را اخير سده دو خونبار ھای رخداد ( عنوان تحت ٢٨/٧/٢٠١٦مورخ کشور خارج در. خ. د. ح ھواداران ارگان
 من مقاله از بعد ماه يک درست ھمبستگی زيبای نھايت نشريه که بودم نوشته فيضی واحد آقای بقلم ...) گذاشت نام
 »است جعلی کلکانی � حبيب وصف در شاملو احمد به منسوب متن «) ٢٠١٦ سپتمبر ١٩ ــ ١٣٩٥ سنبله ٢٩( 
  ».نمايم عرض را نکته اين مبارک حضور به خواستم. نمودند نشر را احمر آقای بقلم

 تشکر ازاين يادآوری بجا، من مقاله شما را در سايت افغان جرمن آن4ين خوانده بودم ،بلی اقای احسان لمر
 دريکی ازمقاUت خود انعکاس بدھم،اما چون اين موضوع در سايت ھمبستگی بسلسلۀ وقصد داشتم بخش ھای آن را

  .ديگر مطالب انعکاس يافته وھدف برآورده شده بود، بنابرين از نقل آن مقاله خود داری شد

 ايشان در آن مقاله.موضعگيری اقای لمربه حيث يک روشنفکر حقبين وحقيقت پسند مورد تائيد من است 
 سمبل بارۀ در شاملو احمد انق4بی ايران شاعر گويا که جعلی مطلقا و دروغين ادعای باره در  «: اند که  نوشتهخود 
 ھای وم4 تگاب مياگل ھا، مجددی منطقه ارتجاع ترين سياه مستقيم دست اين آله کلکانی � حبيب وحشت و جھل
 احمد از نوشته اين «:که نويسم می من باشد هسطوری نوشت بريتانيه استعمار مستقيم وسيله وھم ديوبند مکتب خط

  تھيه» دزد نه بود عيار کلکانی آن« عنوان به ای صفحه ٧٠ رساله زيرا ميباشد، محض دروغ يک و نيست شاملو
 پشاور خوانی قصه نعلبندی دھلکی در فضل نشراتی مرکز در جلد ١٠٠٠ تيراژ به حکم الشکور عبد محترم ترتيب و

 که  سراج کبير قدير عنوان از شخصی بنام آقای فرھاد است به جواب محمد ھمين به ای مقاله نآ در. بود شده طبع
  .شده نوشته بود، رسانيده چاپ  جريدۀ اميد مضمونی به٢٢٤در شمارۀ 

 شماره اول سال سوم، حمل وجوزای ٦٠اين مضمون آقای فرھاد يک بار در صفحه  :آقای لمر می افزايند
با حذف نام اصلی نويسنده با جعل به نام احمدشاملو معرفی شد وبعدا در ) نای برون مرزیآريا( مجلۀ ١٣٨٩سال 

رخدادھای خونبار دو سدۀ اخير را چی نام « تحت عنوان ٢٠١٦. ٢٨/٧ مورخ –سپيده دم -نشريه انترنتی 
) بخش سوم)( بخشپادشاه گردشی ھا، شورش ھای مذھبی، کودتاھا، قيامھای مسلحانه ويا انق4بات آزادی(»گذاشت؟

 ؛ احسان لمر(».کنند می دنبال ای عده را غلط ھمين کنون تا که گرديد نشر دوباره فيضی جناب عبدالواحد قلم به
  )١٠/٨/٢٠١٦ننوشته،افغان جرمن آن�ين، چيزی کلکانی ھرگز هللا حبيب باره در شاملو احمد

) م١٩٢٨ش ١٣٠٨(سالدر:  مينويسد ومکتب با معارفحبيب هللا کلکانیدشمنی ضديت وآقای لمر به ارتباط  
 در حالی که بعد از انسداد مکاتب در دور شوم ، نفر می رسيد٣٨٠٠٠شاگردان ذکور و اناث مدارس رسمی افغانستان 



  
 

 

  ٦تر ٦  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئاړيکه ټينگه کړله موږ سره  په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه 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 : يادونه

 

اغتشاشی حبيب هللا کلکانی در سال اخير سلطنت نادر شاه تعداد شاگردان معارف فلج شده رقم ننگين و شرم آور 
  )ھمان مقاله،افغان جرمن آنLين (. نفر را داشت٤٥٩١

   :ه اند نوشت  ٢٠١٦   / ١١/٩ درتاريخ  سويس از  کاسی آقای زمری

 دين خادم هللا حبيب که ميسازد ثابت که فرماييد مطالعه را » آدمک « آقای کتاب ١٨۴ تا ١٨٣ صفحات لطفا
 پادشاه ھا کی کمک به که او ميکند تاييد ذيل لينک وھم. بود انگليس نوکر انگليسی پونډ ٧۵٠٠٠ گرفتن با هللا  رسول
 به ھم را ماھه ١١ حبس دوره يک در و سماوارچی شاگرد تجاوزگر، دزد، وی که می يابيد صفحات ھمين  در. شد

  )نظرسنجی افغان جرمن آنLين( .سپس متن انگليسی آدمک رانقل کرده است.است گذرانده تجاوز و دزدی  نسبت

  

   نشد؟؛آنطورکه ميخواستندبخاک سپاری مجدد کلکانی 

حبيب هللا ان بخاک سپاری مجدد داودکلکانی وآقای ايزديار وحفيظ منصورمبتکر٢٠١٦درتاريخ اول سپتمبر
کلکانی با عده ای ديگر از ھواداران سقاوی استخوان ھای پوسيدۀ يی را ازخاک کشيدند و بدون تشخيص طب عدلی 

مازجنازه؟خواندند وبعد از سخنرانی يونس قانونی، بسوی تپۀ شھر آرا درتابوتھا گذاشتند ودرمسجد عيدگاه برآنھا ن
به اين دليل که تپۀ شھرآرا ،يکی ازميراث تاريخی ازبکان ) معاون اول رياست جمھوری(اما جنرال دوستم. براه افتادند

وش مرده بران  برد کوچه ھای برج شھرآرا،پسدرھا تابوتھا برشانه . است،مانع  دفن جسد کلکانی در آن تپه شد
ھای فتنه انگيز ھواداران کلکانی و زد وخورد مختصر بين سروصدا مايه سنگينی نمود وبرزمين گذاشته شدند و

. قوتھای دوستم وھوا داران کلکانی شد که منتج به مرگ يک نفراز دوستم وچھار زخمی از ھواداران کلکانی گرديد
وديگربزرگان  شورای ) ودکلکانی واقای ايزديار معاون اول سنادا(رھبران بخاک سپاری دوباره حبيب هللا کلکانی 

نظارکه از زور وقوت دوستم مطلع بودند، چاره را در عذر خواھی ديدند وبه تضرع پرداختند و ھمراه با معاون دوم 
ھای شب رئيس جمھور ومعاون دوم رئيس اجرائيه شبانه به خانۀ جنرال دوستم رفتند و بعد از عذرخواھی ھا در نيمه 

دوستم  راضی به دفن يک جسد در بيرون از قلعه شھرآرا شد وتاکيد کرد که تپه شھر آرا نبايد بنام کلکانی مسمی 
سران شورای نظار امتنان گويان و دوان دوان ازنزد دوستم برگشتند و درنيمه ھای شب جسد آن دزد را دزدانه ! گردد

  .بخاک سپردند و رفتند

 چند جمع در ايزديار، و کلکانی داوود«: شته اندآقای مصطفی عمرزی نوافغان  پرکاردر ھمين رابطه  نويسنده
 ھا، واقعيت ميدان در که تضرعی با کنند،  می کور اغفال، با را مردم اما و دانيم می ما که واقعيتی در ديگر، تای

 حزبيان تا ھزاره ھای شفيع ھای يدانم در گذشته  از که ھايی جنگ ی تجربه از احتياط ھزار با دھند، می تبارز ھمواره
 شده احساساتی ھای جوانک درگير شده، تعيين قبل از  سناريوی برخLف که شوند می گزارش دارند، طالبان و اسLمی
 حاNت تماشای. شود می مرفوع پشته، کلوله ی تپه در  آنان تاريخی فضLت لوث از شھرآراء ی تپه زودی به و اند

 با را قبل روز چند يی رسانه غوغای که حالی در دوستم،  جنرال برابر در آنان خشوع و خضوع فساد، و شر اعضای
 مسايلی حساسيت بر ساز بحران گروھک گونه چه که دارد  مھم بسيار ی مساله يک انداخت، حيثيت از صفر، ضرب
 (».کنند می مراعات تعصب، با ،سازی ظاھر در اما کند، تخطی  فرھنگی، کار طريق از ندارد باک ھرچند که اند آگاه
   )٢٠١٦/ ٦/٩ »عمرزی«   مصطفی/بود ديدنی دوستم، جنرال برابر در سباوون ، تضرع افغان
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