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کاندید اکادمیسین سیستانی

کتاب "عیاری از خراسان" خلیلی
تاریخ ،آئینۀ کرداروگفتار واندیشه انسان هاست.دراین آئینه
میتوان چهره هاو عملکرد انسانها را مشاهده کرد،وبصورت
طبیعی از دیدن چهره های خوب وگفتار وکردار نیک شان
لذت برد و آنها را آفرین گفت و از برخی تاسی جست ،و
برعکس از دیدن چهرهای زشت دچار انزجار ونفرت شد و
به آنها نفرین گفت ولعنت فرستاد.
تا پنجاه سال قبل در جامعه ما مقوالتی چون :پاکی و
پاکدلی ،صداقت ،نمک شناسی ،رازداری ،محبت ،فداکاری،
دستگیری از مستمندان ،شکیبائی و صبر ،حاضرجوابی،
استواری در رفاقت و دوستی  ،پابندی به عهد و پیمان
وسوگند  ،دلیری و شبگردی ،چستی و چاالکی و نظایر
اینها ،از جمله عالی ترین صفات اخالقی واجتماعی یک
انسان به شمار میرفت وجامعه به این ارزش های معنوی
واخالقی ارج وحرمت زیاد میگذاشت .تجمع این صفات در وجودیک انسان ،ارزشی پدید می آورد
که بجای اظهارهمۀ این صفات به یک انسان ،با یک کلمۀ ادا میشد.این کلمه جامع عبارت از لفظ
عیّار» ( جوانمرد) بود که تمام صفات مثبت را در خود جمع داشت.
« َ
متاسفانه برخی از آدم های مداح ،منفعت جو ،عقده مند وفتنه انگیز ،این ارزشهای اخالقی
واجتماعی فوق الذکر که تا چهاردهه قبل درجامعه مامردم به آنها ارزش قایل بودند  ،بصورت
وارونه وغلط ونادرست تعبیر کرده صفات«عیاری» را درحق کسانی بکار بردند که آلوده به
اعمالی چون :دزدی ،راه گیری ،آدمکشی،بداخالقی ،زورگوئی ،قلدری ،چاقو کشی وآدم ربائی
ومبایل ربائی ودیگر اعمال دور از شرف وانسانیت بودند .یکی از این چهره های تاریخی خلیل هللا
خلیلی بود که در آخرین روزهای زندگی اش هوس پای بوسی ضیاء الحق حاکم نظامی پاکستان
بسرش زد ودر مدح او شعر سرود و او را برای حمله بر افغانستان تشویق وتحریص کرد و سپس
بدون ترس از محاکمه تاریخ ،وبدون شرم از مردم ونسل های بعد از خود ،قلم برداشت وداستان
«عیاری ازخراسان» را به فرمایش ربانی رهبر جمعیت اسالمی نگاشت و یک آدم بیسواد
وجاهل ودزد و رهزن جانی ومتجاوز به ناموس ملت را«عیار» و«جوانمرد» نامیدواعمال دور از
شرافت وعزت و اخالق را در این کتاب توجیه کرد وجوانان شمالی را برای تقلید از بچه سقاو و
راهگبری و زورگویی و اوباشی وقلدری تشویق وترغیب نمودکه تماما ً برعکس آئین عیاری
وجوانمردی بود.
بنابر قابوسنامه نکات ذیل ازاصول مهم عیاری و جوانمردی شمرده میشد:
«  ...و بدان ای پسر که جوانمردترین مردان از همه آن بود که با چندگونه هنر بود:
د پاڼو شمیره :له  1تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

یکی آنکه دلیر ومردانه بود و شکیبا به هرکاری،
وصادق الوعد باشد،
وپاک عورت و پاکدل،
و زیان کس بسود خود نخواهد ،اما زیان خود از بهر سود دوستان روا دارد،
و زبونگیرنباشد و به اسیران دست درازی نکند،
وبیچارگان را یاری کند و بد را از مظلومان دفع کند،
و همچنان که راست گوید ،راست شنود و انصاف از خود بدهد ،
و بر آن سفره که نان خورده باشد ،بد نکند( ».قابوسنامه ،چاپ جاللالدین تهرانی ،ص )201
هدف خلیلی ازنوشتن کتاب« عیاری از خراسان» دوچیز بود :اول ،انتقام گیری از شاه امان
هللا،شاهی که نماد تجدد ومدرنیته درافغانستان بود ،کسی که در راستای تحقق عدالت تمام امتیازات
نسبی خاندان محمدزائی ومعاشات مستمری پیرها و خانها و رؤسای قبایل را قطع نمود ومستوفی
الممالک پدر خلیلی را بجرم ظلم وشکنجه کردن مردم ثروتمند برایاخاذی و رشوه گیری وسرکوبی
روشنفکران منسوب به نهضت مشروطیت اول ودوم محاکمه واعدام نموده بود.
دوم  ،توجیه اعمال دزدی ورهزنی وجنایات وخیانت های بچۀ سقو زیرنام عیار وبرتر جلوه دادن
اعمال سقو زاده براعمال امیر امان هللا خان.بنابرتاثیرات مخرب همین کتاب بود که ذهنیت سقو
گرایی و تقلید از کرکتر ومنش وکنش او از قبیل :دزدی ،راه گیری ،آدمکشی ،زورگوئی  ،قلدری
،چاقو کشی وآدم ربائی ومبایل ربائی وغیره درمیان جوانان کوهدامن وپروان وپنجشیر در دورۀ
حکومت ربانی در دهه نود قرن بیستم و دوره کرزی -فهیم و حکومت غنی -عبدهللا بشدت رشد
کردتا آنجا که استخوانهای پوسیده ای را بنام حبیب هللا کلکانی جمع آوری ودر تپۀ شهر ارای کابل
بنام اومجددا ً دفن کردند ودرس خواندگان تاجیک چندسال پیش در لندن برایش کانفرانس تجلیل از«
شاه حبیب هللا ،خادم دین رسول هللا»تدویرواز وی ستایش کردند.
خلیلی به حیث سرمنشی بچۀ سقو و عضو برجسته وموثر دار ودستۀ حبیب هللا کلکانی یکجا با لشکر
ایله جاری شمالی وارد کابل شده و در تمام غارتها وچپاول وتجاوز سقویان برمال و ناموس مردم و
بگیر و بزن و ببند وبکش شهریان کابل سهیم بودو درشکل دهی وتعمیق وگستردگی فجایع واعمال
ننگین ضد بشری درحق شهریان کابل واطراف آن سهم داشت.
فیض محمدکاتب هزاره که دورۀ بچه سقو را از نزدیک دیده است درکتاب تذکراالنقالب خود حوادث
نه ماهه حکومت سقوی را روز مره یاد داشت نموده میگویدکه بچۀ سقو ودار ودسته اش از فضایل
اخالقی وپاکدامنی و ناموس داری و جوانمردی و دستگیری از مظلومان وحمایت از زنان واسیران
بهره ای نداشت ،بر ناموس مردمان که ضعیف ترین قشرجامعه بشمار می آمدند ،ترحم نمیکرد و
هیچگونه حرمتی به شأن وحیثیت وعفت آنان روانمی داشت ومخالفان خود را با تهدید به تجاوز بر
زن ودختر ومادر وضبط مال ومنال شان ،تهدید و وادار به تسلیم میکرد .با مطالعه کتال فوق اذکر
کاتب،آیا کس میتواند بگوید که شهریان کابل درمدت نه ماه حاکمیت بچۀ سقو ،غیر ازغارت و
تجاوز وتصاحب مال ومنال وناموس شان ،ولت و کوب و شکنجه وتوهین وتحقیر وتشهیردر انظار
عامه ،و بزور رقصاندن زنان و بچه های نوجوان شان ،چیزدیگری از بچۀ سقو دیده اند؟
کاتب شهادت میدهدکه  «:ساالر دزدان وپیشوای بی دینان که به دسیسه لقب خادم دین رسول هللا
نهاده ودر حقیقت ونفس االمر هادم آن بود [».فیض محمد کاتب،تذکراالنقالب ،ص]2۹۶
عساکرسقوی هروقتی که برای سرکوبی قومی فرستاده مي شدند ،تمام مردان را از دم تیغ می
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کشیدند و دارائی و هستی شان راغارت میکردند و زن و فرزندان آنان را به اسارت و بردگی می
بردند.سیدحسن وزیر حربیه سقوی در مدت  ۹ماه پنجاه بارعروس کردیعنی در هرهفته پنج
عروسی وبعد از مرگش بسیاری از زنانش باکره مانده بودند.
بچۀ سقو ،یک آدم بیسواد و جاهل بود ،واز دین داری واسالمیت اطالعی نداشت ،و بنابرین از
مهمترین وملموس ترین آموزه های دین اسالم از قبیل  :انصاف وعدالت و پاک دامنی،وفا به عهد
ومیثاق وپابندی به سوگند قرآن ،ترحم بر ضعفا و اسیران وکودکان و بیوه زنان و پیر مردان در
جنگها ،فهم و شناختی نداشت .بنابراین او نمیتوانست خادم دین رسول هللا باشد ،بلکه اعمال و
کردارش  ،تماما ً برخالف دین اسالم و ارشادات رسول هللا بود .نامیدن «حبیب هللا،خادم دین رسول
هللا» محض بخاطر برابری قافیه سجع مهراو بوده است ،نه بخاطر واقعیت امر دین داری .نفرین به
نویسندگان وتاریخ نگارانی که قلم خود را در راه دروغ وگمراهی مردم بکار میگیرند!
مدح دشمن وطن ،خیانت به وطن است:
یکی از دشمنان تاریخی افغانستان  ،جنرال ضیاءالحق حاکم نظامی پاکستان بود.خلیلی تا ظاهرشاه
برسرقدرت بود در مدح او شعرسرود واز برکت مداحی به مقام وزارت وکالت وسفارت رسید ،اما
وقتی ظاهرشاه از اریکه قدرت کنار زده شد ،خلیلی قبله بدل کرد و به پاکستان رفت و در مدح
جنرال ضیاء الحق حاکم نظامی پاکستان ودشمن تاریخی افغانستان شعر سرود واو را برای حمله
برافغانستان ترغیب وتشویق نمود وچنین ستود:
شو ضیا الحق چراغ آرزوى مسلمین
علمدار مسلمان شو مهین سرباز دین
جانشین شیر یزدان شو ،در خیبر گشا
در مقام خالدى ،میدان محشر آفرین
مسند محمود غازى ،شهسوار بت شكن
آنكه میلرزد از وى هند تا دریاى چین
پایمال لشكر این بى خدایان تا به كى
اى تومحمود بزرگ بت شكن را جا گزین
***
خلیلی در پاداش چنین مداحی از سوی ضیاء الحق بحیث مشاور فرهنگی رئیس جمهور پاکستان
برگزیده میشودواز امریکا به پاکستان می شتابد وصاحب معاش و موتر وآرگاه وبارگاه ومنزل لوکس
در اسالم اباد میگردد .
مدتی بعد جنراالن پاکستانی به فکرفتح «دره خیبر» و اشغال « شهر جالل اباد» می افتند ولشکری
از تنظیمهای گوش به فرمان «آی اس ای» را که درعقب شان نظامیان پنجابی قرار داشت
برافغانستان جمله میکنند ،اما با مقاومت جانبازانه اردوی ملی افغانستان روبرو ودچار شکست خفت
باری میشوند وآرمان اشغال شهرجال آباد را باخود به پاکستان می برند.
زبیر واعظی از این مدیحه نابکارمتاثر شده پاسخ استادخلیلی را چنین میدهد:
اى خلیلى سر ز خاك تیره بردار و ببین
تا شوى از مدح بیجایت سراپا شرمگین
آن ضیاء الحق چراغ آرزوى شعر تو
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شد علمدار جنایت زیر نام پاك دین
جانشین آن هالكو گشت و چنگیز و شداد
در مقام بربرى  ،میدان محشر آفرین
دیدى اى شیرین سخن یكسر خطا گفتى بما
مسند محمود غازى در كجا و زان لعین ؟!
ذوالفقار و ضیاء و پرویزش بما اهریمنست
"این سخن در ریشهء تاریخ باشد جاگزین"
پایمال لشكر سرخ بوده ایم  ،اما كنون
پایمال لشكر ظلمت شدیم با جهل و كین
حالت امروز ما آیینه ى چند بیت توست
اى سپهساالر شعر و اى مداح بهترین !»
هموطن دیگری بنام عبدهللا آوا ،وقتی مدح خلیلی را در برگۀ فیسبوک من دیده فی البدیهه بجواب
خلیلی چنین سروده است :
در پاسخ به مداح صبا الحق:
کاش بودی تا بپرسم از د ِل این سرزمین
ای خلیلی چند بودی با چه روئی برزمین؟
ای نمک نشناس ازچه این چنین گشتی ذلیل
بر تجاوز پیشه ای مداح گشتی پست ترین
جانشین شیر یزدان خوانده ای جالد را
بر تو لعنت بر تو نفرین بر تو دائم همچنین
از مقام خالدی گفتی منافق پیشه وار
ناکسانه رفتی از خود تا کجا ای بی یقین
روسیه گشتی در این دار نزد غازی و غالم
برتر است بت از تو ای بی اعتقاد کج نشین
حالت امروز ما از فتنه ی همتای توست
الف گفتی هم دروغ ای بد روای بد ترین
تا قیامت نسل اندر نسل بی تردید و شک
لعنت این ملت آزاده است بر تو یقین
سوء کردی استفاده از قلم بهر تفنگ
تا ابد در آتش دوزخ بسوزی ای لعین
پایان
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