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  ٣ تر ١  له:دپاڼو شميره

 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 

  

     ٢٠١٦/ ١/ ٢٥                            کانديد اکادميسين سيستانی                                                                    
  

   کلکانیحبيب هللامقام درخاطرات خليلی 

  است؟ قرارگرفته با)تر از پيغمبر 

  

صفحاتی از کتاب استاد خليلی در ارتباط به مشاھدات «: زيرعنوانخويشدانشمند افغان آقای ارس2، درمقالت 

تونی « جمله زيبا وآموزنده ئی را از زبان دو استاد پوھنتون استراليا بنامھای ،»درمورد حبيب هللا کلکانی بچۀ سقو

 در مورد حکايت و راويت جنگ   )Tony Vinon and Desmond McDonnell(»ديزموندمکدانل«وھمکارش » ونسن

)War Narrative(کوشش برای برحق نشان دادن يک جنگ وکوشش برای بدست آوردن «: چنين ياد داشت کرده اند

حمدارس	، افغان ا(».حمايت وپشتی بانی با استفاده از يک قصه وحکايت متقاعد کننده را حکايت يا روايت جنگ گويند

  )جنوری١٦جرمن آن	ين،

از قلم فيض محمدکاتب ) نق2ب، آئينۀ تمام نمای فجايع سقویتذکرا)(سپس آقای ارس2 با اشاره به مقالۀ اخيرم

ھزاره که رخدادھای سياسی واجتماعی واخ2قی واس2می دورۀ  حبيب هللا کلکانی را بطور روز مره ضبط وشرح 

نموده است از مقاله ھای نام می برد که از سوی داکترصاحب کاظم ، يکی درتائيد محتويات تذکرا)نق2ب فيض 

، به نگارش »نقش انگليس در رويکار آوردن واز بين بردن بچۀ سقو واستقرار نادرخان«اتب و دومش مورد محمدک

  .آمده ودر ھمين پورتال به نشر رسيده اند

ديده ميشود که حکايت  «: آقای ارس2 با درنظرداشت ھدف حکايت و روايت جنگ به اين نتيجه رسيده تا بگويد

به اين معنا که گروھی از :[»موجود بوده و است) ١٩٢٩(ع سال ھای متذکرهو روايت تاريخی در مورد وقاي

استق2ل افغانستان برضد استعمار انگليس ، برای ترقی و پيشرفت  مستقل کشور ] نويسندگان ومحققين ما در دفاع از

ن حبيب هللا کلکانی ًوگروھی ديگراز نويسندگان ما بنابر ملحوظات قومی وتباری يا مصلحتا، روی کار آمد. می جنگند

ميدانند و براين عقيده اند که امان هللا حرکت ضد کفررا، با تمام فجايع ضد انسانی وضد اس2می وضد مدنی او ،يک 

   بسته بود؟هللاخان کافر شده بود وحبيب هللا يک مسلمان واقعی بود وکمر به خدمت دين رسول 

 مورخ با دانش و نامدار کشورم2 فيض محمدکاتب اما نقل قولھای که من از مشاھدات و چشم ديدھای يک

در ھفت بخش مقاله ام اقتباس کرده ام ،  حتی يک بار ھم از حبيب هللا کلکانی ذکر خيری  تذکرا)نق2ب،ھزاره ازکتاب 

اره به م2حظه نرسيد که نشان بدھد او در راه دين وايمان قدم گذاشته باشد، ورنه کاتب مورخ بی انصافی نبود که در ب

 سا)ر دزدان وپيشوای بی دينان که به دسيسه لقب خادم دين رسول هللا نھاده ودر «:« :اش اينطور به تکراربنويسد

  )٢٩٦فيض محمدکاتب،تذکرا�نق	ب ، ص  (   ».حقيقت ونفس ا)مر ھادم آن بود

جاوز به ناموس ، لکه ھای ماندگار دزدی وآدمکشی وت"عياریدين ،مذھب ،"صابون  آنھای که ميخواھند با

  . »گی نگردد به شستن سپيدزنکه  « غافل ازاين حقيقت اندمردم را از صورت بچۀ سقو پاک کنند،

به ھمين . نمايد قضاوت ميکند ودر قضاوت خود، لحاظ و پاس ھيچکسی را نمی" بيرحمانه" تاريخ  : ميگويند 

يرا چلو صاف انسان ھا را از آب می کشد و خوب ز! بيرحمانهقضاوت ميکند، نه » عاد)نه«خاطر بايد گفت که تاريخ 

ھمانگونه که آفتاب را نميتوان با دو انگشت پنھان نمود، حقيقت .  و بد آنھا را نمايان ميکند وحقيقت را برم2  ميسازد

  .را نيز نميتوان با دروغ وبھتان گوئی پنھان کرد

ازداکتر زمانی » انی وتوطئه ھای انگليس بازنگری دورۀ ام«کاتب ھزاره ، وکتاب ) تذکرا)نق2ب( کتاب 

ومقا)ت مستند ومحققانۀ داکتر سيد عبدهللا کاظم به ارتباط نقش انگليس ھا در عروج وسقوط حبيب هللا کلکانی و روی 
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ين وساير  نظيرآقای داکتررحمت  زيرکيار در پورتال افغان جرمن  آن2 وکم ًکار آوردن نادرخان ،واخيرا مقالت نيرومند

 بر گوشه ھای تاريک تاريخ افغانستان در دھه سوم قرن بيستم آفتاب درخشانانه ھای جمعی افغانی، ھريک مثل رس

  !آفتاب آمد دليل آفتاب : چونکه بقول مو)نا. ميدرخشند وھيچکس توانائی بط2ن آنھا را ندارد

ه مرا بخودجلب کرد، اينست ،که درخاطرات خليلی توج)به اصط2ح ايرانيھا( »پرت وپ2«نکته جالب ولی سخت 

که چی گپ است؟ : من از حبيب هللا پرسيدم...«:که ،خليلی برای دختر خود ماری از زبان حبيب هللا کلکانی ميگويد

به کتنگ مقالۀ آقای ارس2 ازکتاب خاطرات » .خدا از من خواسته که امان هللا را سرنگون کنم:حبيب هللا گفت

  :خليلی توجه کنيد

  

  )٢٠١٦/ ١/ ١٦ افغان جرمن -الۀ ارس2مقکتنگ از(

ًسوال اينست که آيا واقعا خليلی تا پنجاه سال بعد ازاولين م2قات خود با حبيب هللا کلکانی، ھنوز ھم متوجه 

 و نبايد از !استکفربيسواد و خدا نشناس ،ياوه گوئی  و از لحاظ اعتقادات اس2می ) بچۀ سقو(نشده بود که اين سخن 

تکرار شود، اما خليلی با فھم به روح مسئله ، ميخواھد ] ص( معتقد به خدا و پيغمبرش رسول اکرمسوی يک مسلمان

دروغ بگويد و با ] که مستوفی الممالک پدر خليلی را اعدام کرده بود[بازھم به نفع حبيب هللا و برضد امان هللا خان 

  ؟ !م پيغمبر اس2م نيز با)تر نشان بدھدخواسته مقام او را در نزد خدا، از مقاروايت از زبان بچۀ سقاو، 

مسلمانان ميدانند که حضرت محمد پيغمبرخدا، بوسيله جبرئيل پيام خداوند را می گرفت وبعد به امتش 

ميرسانيد، اما دراينجا، حبيب هللا دزد، ورھزن وبگفتۀ خليلی قاتل حاکم چاريکار وبقول کاتب ھزاره، قبل از رسيدن به 

ًمسلمان ديگر ، بدون واسطه جبرئيل و سايرم2يکه مستقميما با خدا در تماس است و ک2م خدا را  نفر٤٠٠قدرت قاتل 

  دريافته وبرای سرنگونی امان هللا خان کمر بسته است ؟؟؟

به فرزند خود راست نميگويد وحقيقت را آشکار نميسازد وبخود  حق وجدانی است که ه پدر وچگونه اين چگون

دخترش آن دروغ را  گويد ودروغ ببجای حقيقت ، )١٩٢٩( سقویدوران پنجاه  سال پس از،خود به دختر ميدھد تا

 ميرساند وھيچ کسی ھم به اين کفرگوئی  به گوش مردمچاپ خاطرات پدرطريق از قبول کرده ومثل يک حقيقت مسلم 

  !  بيباکانۀ خليلی اعتراض  نميکند؟

 است وخليلی به آن با افتخار ميکند، دعوت ضياء الحق موضوع ديگری که در ياد داشت ھای خليلی قابل توجه

 بوتو، در علیدشمنی که از روز کودتايش برضد ذوالفقار. حاکم نظامی پاکستان ، دشمن درجه اول افغانستان است

خليلی بنابر عادت وخصلت تملق و چاپلوسی خود که در . پاکستان  تا امروز مردم  افغانستان روی خوشی را نديده اند

ربار ظاھرشاه آنرا مشق وتمرين کرده بود، متاسفانه در وصف اين دشمن خونخوار افغانستان ضياء الحق، قصايد د

  :او به افتخار از دعوت ضياء الحق مينويسد .غرائی سروده و او را ھمپايۀ  سلطان محمودغزنوی شمرده است

سابق قاضی [مدافضل خان درنيوجرسی بودم که مکتوب رسمی به امضای قاضی مح١٩٨٣در دسمبر « 

ًرسما وظيفه دارم تا از طرف : به من نوشته بود که... ودراين وقت رئيس رابطۀ اس2می ميباشد] القضات پاکستان

رئيس جمھورپاکستان، ضياء الحق به شما اب2غ کنم که شما بحيث مشاور فرھنگی رئيس جمھوردر امور فرھنگی 
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اگر بدون دفتر رسمی، :به قاضی گفتم. فتم واز طرف مجاھدين استقبال شدممن پاکستان ر. مھاجران افغانی مقررشديد

قاضی اصرارکرد تا من به دفتر رئيس اتاق وموتر . بطور ازاد مقررشوم، وظيفه مشاوريت را بکمال افتخار قبول دارم

حيث مشاور فرھنگی يک ھفته بعد مرا بصورت ازاد ب... ودفتر داشته باشم، ومانند ديگرمامورين پای بند حاضری شوم

در اس2م آباد اقامت کردم و در . رئيس جمھورپاکستان افتخار بخشيدند وھمانقدر معاش مقررکردند که گذارۀ من ميشد

ضيأالحق از شخصيت ھای است که بقای «: يدگومی خليلی دروصف ضياء الحق . »ناظم الدين رود به کار آغاز کردم

درتاريخ ھزار . منطقه را يعنی ايران را ھم، به آزادی افغانستان مربوط ميداندپاکستان حتی بقای مسلمانان تمام اين 

سالۀ نيمقاره ھيچ اثر قلم يا نقش قدم نيست که افغانستان در آن سھم نداشته باشد، يعنی ھميشه داشته از محمود 

   ) افغان جرمن آن2ين-ر مقالۀ اقای ارس2خاطرات استاد خليل هللا خليلی، نشردخترش ماری خليلی،ضميمه د( »....غزنوی تا ضيأالحق

به  دستور ربانی رھبرجمعيت اس2می ودشمن خاندان سلطنت افغانستان، کتاب خليلی است که  پاکستان در ھمان

وز ول و تجاچپا ھا وغارت وی  دزدآن در حبيب هللا کلکانی مينويسد وتائيد اعمال  در  را»عياری از خراسان«

 ند،توجيه ميک) جوانمردی(»عياری«کوھدامن وکوھستان در زير کلمه  دزدان سا)ر سوی برحقوق ديگران را از 

برخ2ف  ھمسوئی ندارد وھيچگونه ،ديگرانت وچپاول وتجاوز برناموس رغاقتل و عياری وجوانمردی با کهدرحالي

انتقام سرسقو وھمچنان در ھمدستی وھمياری با پخود پنھان کردن اعمال خليلی کتاب را برای  مگر .آئين عياری است

   .نوشته استوظاھرشاه مداھنه  پرور وچاپلوس نواز نادرشاه  خان وکشی از امان هللا 

دزدی وغارت وچپاول مال ومنال ست که وبخصوص کلکان وکوھدامن اينبه جوانان شمالی  کتاب خليلی پيام 

 که دست تان برسد یوقت  به ميراث مانده وھربه شما] که عياران خراسان بودند[است که از پدران تان بجا مردم عملی 

  ؟!کنيددريغ نپايتخت کشوربزرگ وآن شھر مال وناموس تجاوز بر  کابل ورچپاول شھ از غارت و

وبرخی از جوانان کوھدامن به پيروی از اين درس ھای خليلی، درسالھای بعد از سقوط طالبان دست به کارھای 

ودزدی واختطاف  تجاوز ایياناميده ميشد که در قضآنھا حبيب هللا استالفی يکی از   وشبيه اعمال بچۀ سقو ميزدند

  .دستگير و محکوم به اعدام شددرروزھای اخيرعھد کرزی   پسران ودختران  کابل وکوھدامن

وقتيکه وزير گل به پيروی از حبيب % کلکانی،  ... «:اين شخص مينويسد جمالخان بارکزی، در ارتباط به 
ه غارت،  دست ب:درکمينی را پياده  قدم به قدم اعمال حبيب % کلکا،حبيب % استالفی را برخود گذارد ار نام مستع

ند و ردطوره تاريخ، قھرمان ياد آوری ميکد، بعد از اعدام بازھم ھزاران تن از وی بنام اسقتل، اختطاف و جنايت ميز
ند و رداختطاف گر بزرگ تاريخ را حمل ميکين در جنازه اش ھزاران تن  عکس ھای ا. ندختبرايش اشک ميري
حبيب % کلکانی، حبيب % استالفی و حبيب % ھای ديگر ھمه از قلم تيز و شيطانی خليل . نددبرايش شعر ميخوان

 يا حبيب % کی بود؟عياری از خراسان(»...% خليلی منشاء ميگيرد، اين قلم مانند يک بمب اتوم نسل ھا را تباه ميکند
  )٤٣،ص٢٠١٥طبع مجموعه مقا�ت،دزدی از کلکان،

حبيب هللا ، سرمنشی افغانبی ھمتای ملت   خليلی،شاعر، استاد ست ماھيت کتاب عياری از خراسان اينچن

 وبا)خره عضو  پاکستانی حاکم نظامی  مشاور فرھنگی ضياء الحقدر آخروظاھرشاه بعد سرمنشی دفتر کلکانی و

  ؟انیجمعيت اس2می استاد رب

  پايان

 


