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  ٦ 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/ ٢٩کانديد اکادميسين سيستانی                                                                                                

  

  ؟بودتر  ناموس با ،از ظاھرشاه  بچۀ سقوآيا
  

کرد و با آغاز )بچۀ سقو(حبيب +  با بحث پيرامون   را٢٠١٥ سال افغان جرمن آن�ين: ميتوان گفت ًتقريبا

 درحالی که  به پايان برد؛، اثرگران سنگ کاتب ھزاره،)ان آئينۀ تمام نمای فجايع سقوي(»تذکرا4نق�ب«معرفی کتاب 

 با نقش تعيين کننده انگليس ی کار آمدن نادرخان،رو و کلکانی حبيب +  چگونگی آوردن  واز ميان بردن بحث بر

  .ھنوز ھم ادامه دارددر سرنوشت سياسی افغانستان، 

نوشتۀ »  ازخراسانعياری«سال پار، درسلسله بحث وفحص برپيشه وشغل حبيب + کلکانی، از کتاب   

ھم  دربارۀ خليلی وشخصيت او شد و نويسندگان افغان مقيم خارج، نظريات واط�عات خود را يادنيز استاد خليلی،

4يل ،مقالتی نوشتم ود را نوشت؟» عياری از خراسان«چرا استادخليلی کتاب : در بارۀ اينکه من ھم  .ابراز کردند

لذا  خاص دارد،یتلذ شعر دوست اند وشعرخليلی برای آنھا ند وانمودميکنند کسانی کهالبته ھست. خود را بيان کردم

که  حق استاد را  ندميکنخوش  ودلافزايند پيش وپس آن می  جم�تی بر وند ا برمی گزينرقطعه ای از اشعار خليلی 

 ن جھت به استاد خليلی ابراز ع�قه ميکنند که اوآنان از اي :ديگری است ند، درحاليکه واقعيت چيز کرده اادا

ظاھرشاه است دوست  نيزخليلی پس استاد . اه بوده و شاه را مدح ميکرده است شاعر دربار ظاھرشروزگاری

 زيرا  طلب،نه ظاھرشاه د ووب سلطنت طلبنه  وسلطنت طلب ،حا4نکه گذشت زمان، ثابت ساخت که استادخليلی،

 را » عياری از خراسان«کتاببعد بدستور ربانی  وھنگامی که درخدمت  ضياء الحق حاکم نظامی پاکستان قرارگرفت 

و ديگر شده جمعيت اس�می برھبری ربانی پرد، ثابت کرد که او عضوست نشر سبد نوشت وبه نام حبيب + کلکانی 

  درخدمت شورای نظار در آمدند،با پيروی از پدرپسرانش نيز  . ندارد  اوظاھرشاه و دستگاه سلطنتع�قه ای به 

ھرات و نمايندۀ خاص ربانی ومسعود برای فروش جوا افغانستان،  تا امروز سفيرکبير١٩٩٢خليلی از مسعودچنانکه 

ميتوان مطالب بيشتری در  در اين باره .بانکوک است سنگاپور وھای ھند ورزمرد پنجشير و4جورد بدخشان در بازا

  نتوانسته است؟ کردهحذف  شمقاماو را از وزيرخارجه ی ھيچ   افسوس که، ولیپيدا کرد سايتھای انترنتی و يوتيوب

د که چند شب نامه از سوی احزاب چپی و راستی بخاطر دارم که در دھۀ دموکراسی ظاھرشاھی، روزی نبو

چون من . ک زرنگار و يا در مطعبۀ  دولتی پخش نشودردر ساحۀ پوھنتون کابل و يا در ليسه ھای شھر و يا درپا

ھفته چند بار به مطبعه  بودم وناتی مھتمم مجلۀ آريامعلمی بعد از ظھرھا نيز کارميکردم ومدايفای وظيفۀ درعين 

نامه ھا در مذمت خليلی وافشای شخصت ًم وميخواندم، تقريبا نصف اين شبثراين شب نامه ھا را می ديد اکمن.ميرفتم

حقيقت اينست که از ھمان . وماھيت او بود که درآن زمان در پارلمان افغانستان وکيل وصاحب حزبی بنام زرنگار بود

 ابن ضعيف و منحيث يک شخصيت ماو درذھن حاصل کرده ام، بيشتری اط�عاکنون ،که ازکارنامه ھای اوزمان تا 

  .جای خاص دارداشخاصی چون آقای ماياروامثالش  در دل  واما .استگرفته  جا احترام   قابلالوقت وغير

يلی بيشتر از ظاھرشاه لمگر درواقعيت به خنشان ميدھد، ظاھرشاه مخلص که خودش را خيلی  آقای مايار

ندی چ و تری ميشمارد ا نسبت به ظاھرشاه ،شخص با ناموسچۀ سقو ربارد و ازخاطر گل روی خليلی، زحرمت ميگ

 د از چشمديدھای آن مؤرخ دانشمنفيض محمدکاتب ھزاره ،نقل قولھای » تذکرا4نق�ب«قبل که من به استناد کتاب 

 در مقالۀ رمايابه نشر سپردم، آقای سقوی  درحق شھريان کابل ناموسی ھا دزدان مبنی غارت وچپاول وبی 

گفته ھايش  بود و»متعصبو شيعه«يک شخصکه کاتب   را متذکرگردد نکتهايننقل قولھای ميخواھد  با ،خيرخويشا

ما برای دليل ولی  .حقيقت ندارد]  بيسواد ودزد جانی ومتجاوز به مال وناموس مردم [ مذھبحبيب + سنیدر بارۀ 
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  از چھل سال بيش  ميتوانست چگونهی بود ، بی معص مت شخصکاتبحمد اينست که اکر فيض مترديد چنين ادعايی

آثار تاريخی و حاکميت امان + خان کارکند، و اميرعبدالرحمن خان وامير حبيب + خان  مذھب در دولت سنی

پيکار او درکتاب  و حبيبی شرح حال جامعی از علميت وشخصيت وکارپوھاندماندگاری از خود برجای گذارد که 

فيض محمدکاتب اگرانسان . سراغ کرده نميتوانيدخليلیست چيزی که شما در سوانح اجنبش مشروطيت نوشته 

د  نمومین تمجيدجاجی تعريف وووھودخيل او تگ وردک ومبارز   ھایتونومت پشاعت ومقااز شج متعصبی می بود

با سنی  صبتع بکارگيرین موضوع ي بناير.نکرده استکاری ، درحالی که چنين تنھا از مردان شيعه توصيف ميکردو

قابل قبول  من نگارنده برای او،و در تذکرا4نق�ب کاتب فيض محمدتاريخ نگاری  کلکانی درب +واز جمله با حبي ھا،

سطور ذيل  در.زده استبرون در اين نوشته شان بود،کرده ترسب يار ابرعکس تعصبی که در درون آقای م. ستين

  . استمانده فادار وبجۀ سقو بيشتر از ظاھرشاه ور،به خليلی يا ثابت خواھم نمودکه آقای مامن 

ف خليلی،   در وصمارچ سال گذشتهماه درھم اخ�ص وارادت دارد،  آقای مايار که درظاھرخيلی  به ظاھر شاه 

در افغان جرمن آن�ين به نشر  رسانيد،  نوشت و مقاله ای»   به ياد تو سخنور بی ھمتای ملت افغان«تحت عنوان 

شده مکث چنين  کلکانی نيز ناموس داری حبيب +  بر خليلی،وه بر وصف قد و با4ی شعر وشخصيتر آن ع�که  د

  :است 

بايد فراموش نکنيم که يک تعداد از اعضای خانوادۀ امير امان + خان و سپھسا4ر محمد نادرخان که اکثر «

 تاريخ گواھی .احترامی کند نداشت به آنھا بیآنھا زن بودند، در ارگ محبوس بودند، ليک يک نفر از بيم امير جرأت 

 ميدھد زمانيکه محمد نادر خان با برادرانش در پکتيا بودند و برادر ديگرش شاه محمود خان از کابل به آنجا رفت و 

  .»ليک حبيب + به ناموسداری افغانی احترام کردعليه حبيب + کلکانی و سقوط پادشاھی وی مبارزه ميکردند، 

 آقای مايار، ازناموس داری بچۀ سقو به گواھی تاريخ حرف ميزند،  حرفی گزافه وبی پايه است، زيرا اينکه

البته کتاب خليلی . شده باشدبيان که درآن شرح  ناموسداری حبيب + کلکانی نشان دھد  او نميتواند تاريخی راکه 

ًکسی است که مستقيما با ن حبيب +،دزد، نی، بلکه در آ(يا خاطرات  خليلی موجود اند که  نام  عياری از خراسان وب

آقای مايار لطف . ه  4طاي�تی شبيه ھذيان گوئی اند تاريخ نيستند، بلکھردو)خدا سخن ميزند واز خدا دستور ميگيرد،

رخی کند وبه ما تاريخی را نشان بدھد که از سوی يک مؤرخ با اعتبار افغان ومعاصر حبيب + نوشته شده باشد، مؤ

  ! سرھم بندی شده اندبچۀ سقومثل، غبار،يا پوھاند حبيبی وکاتب ھزاره ،  نه افسانه ھای که ازسوی ھواداران 

ی ميگوئيد که حبيب + شواھد تاريخد واسنکدام اشما برويت ميخواھم از جناب مايار، بپرسم که به ک�م ديگر،

به  ؟ آيا ه استتی و بی عصمتی به آنھا را ندادزۀ بی حرماجا کسی ناموس خاندان نادرخان حفاظت کرده و به ھيچاز 

جنگ در  فکر کرده ايد که زنان خانوادۀ نادرخان وبرادرانش وخانوادۀ نصر+ وخواھران امان + خان،اين موضوع 

انه اين عمل ظالمبچۀ سقو بخاطر شما  بجای محکوم کردن !می شدند؟زندانی نبايد  ونقشی نداشتند،قدرت طلبی ھيچ 

 وبگوئيد که نادرخان، کشيدنادرخان ب ومنت بچۀ سقو را به رخ احسان ميخواھيد ، ناجوانمردانهانصاف وو دور از 

ه است، اعدام شد، و حال که بچۀ سقو ی کردماعدام   رااونبايد بايد ازبچۀ سقاو، ممنون ومشکور می بود، و می 

زنان ودختران ومنسوبان نادرخان وامان + کنيد که برفراموش مي اما!  بوده استآدم حق ناشناسیپس نادرخان 

 روا داشته شده  وھتک عصمتھا وبی حرمتي ھابی عزتی، چی خان از سوی پسرسقاو وديگر دزدان ھمراھش 

  است؟

در حق ناروائی  و  آن ظلماگر. دايش ميسوزد که آتش برآن افروخته شده باش زمين آنج:درست گفته اند که 

 او وديگر دزدان  بدون اعدام دبا بچۀ سقو چی ميکرديد؟ آيا ميتوانستينميدانم ت ميگرفت، خانوادۀ شما صور

شدن   نابودسوختن و؟ بنگريدخود وتحقير شدۀ متجاوزان، چشم در چشم زنان ودختران ومنسوبين زندانی شده و

  من درھمين جا! نميتوانست مردم اطفاء شده ه ناموس بدون اعدام متجاوزين بنادرخان و ھر آدم با ناموس ديگری،

مجبورم ونادرخان شاھد می آورم،سلطنت و از بی ناموسی ھای بچۀ سقو را در حق زنان خانواده متعددی  شواھد

   . نقل کنماز کتاب تذکرا4نق�ب اواينجا دررا ھزاره گفتار کاتب يک بار ديگر ،برای ترديد ادعای آقای مايار



  
 

 

  ٦تر ٣  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.   تاسو ھمکارۍ ته رابوليپه درښتافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

زوجۀ شاه ولی خان )  اپريل١٥/حمل٢٦(در اين شب«:مينويسد يل  اپر١٥کاتب به ارتباط وقايع روز  

 و زوجۀ شاه محمودخان و زوجۀ محمدنادرخان که اولين خواھر عينيه امان + خان ودومين خواھر

ع�تی او وسومين خواھر محمدسليمان خان بن سردار محمد اصف خان ھستند، وبه امرحبيب + 

او جلب شده ، معاملۀ ايکه در خلوت با ايشان درميان آمد، ازخانه حضرت ھا در ارگ به حضور 

، تذکرا4نق�ب(.».معلوم نگشت که ھمان معامله شب قبل،برسر ايشان گذشت يا محترمانه به سر رفت

  بچۀ سقاو، بار ديگر زوجات نادرخان وبرادرانش، از خانۀ به امر   اپريل،١٦/حمل٢٧و روز .)١٤٠ص

،با ... امورفوالعاده را برايشان جاری کرده ، درپايان کار«ه ميشوند، حضرات شوربازار به ارگ آورد

    )١٤٤تذکرا�نق�ب ، ص( ».ھتک پردۀ عصمت وخرق حجاب عفت،رخصت يافتند

وھم در خ�ل اين احوال دخترسردار محمدعلی خان پسر سردار «:کاتب در ادامه  می افزايد

لطان، دوست محمدخان را که نوادۀ فاطمه سپيرمحمدخان بن سردار سلطان محمدخان برادر امير

اوجت شده واو به عزم انتحار زھر وحبيب +  او را خواستار مز دختراميردوست محمدخان است،

، دوباره به اجبارخواستار او شده، واو اباء نموده، به درب ]بود[به معالجه صحت يافته  شاميده وآ

ورند، گماشته حکم کرده که به زور دختر را به بستر سرای مادرش سپاھيانی که از رحم به فرسنگھا د

ودختر ومادر تن به مرگ داده تا اين روز، پذيرا نشدند وآخرا4مر او را به اجبار . مخالطت می کشم

    )١٤٤کاتب،تذکرا4نق�ب ، ص( ».واکراه برده، تصرف شد

  :ميگويد رد وبرميدا ھانش پرده مراديگر  از بی ناموسی بچۀ سقاو وھ بارکاتب ھزاره 

درخ�ل اين احوال،حبيب + خان،شبی دختر نصر+ خان نايب السلطنه مرحوم را که با « 

عزيز+ خان پسر او از بطن دختر سردار محمدعمرخان تولد يافته، به اجبار در ارگ خواسته،به 

ن + خان کرده، واو اظھار انعقاد عقد مناکحت خود را با اما. ھمبستری ومزاوجت خود، تکليفش کرد

 وگواھان عقد نکاح او ، گواھی برصدق اظھار شھزاده خانم  خانحافظ محمدحسن امام نماز امان +

پس از جست وجو اگر محقق شود که : داده وحبيب + خان ايشان را تخويف وتحذير نموده، فرمود که

 داشته، فردا اجازت رفتن به شب او را نگاه و. گواھی غلط داده بوديد، باز پرس سخت خواھم نمود

  .خانه اش داد

  او را به اجبار ونام تحقيق مناکحت وعدم آن را با ] وزيرحربيه[ و شب ديگر سيدحسين خان

  امان + خان کردن،در منزل خود جلب کرده، امر نمود که در پس خانه اين سالون که من نشسته ام 

او را نگاه داشته، بامداد در منزلش رجعت داد که وشب . جای راحت او را ترتيب دھيد تا تحقيق کنم

مکافات  و گويا اين جلب نمودن او وخواھرانش ودختران اھالی حرم امير حبيب + خان مرحوم، کيفر

ت به آنان از دختران ھزاره است که امير عبدالرحمن خان وفرزندش حبيب + چنين کردار نسب زنان و

   )١٦٨، ص ھمان(».ن ايشان مجازات آنرا بايد ببينند ومردم عبرت گيرندوحا4 خاندا.قوه به فعل آوردند

از نظراقای مايار، ناموسداری است يا درحق نسوان خانوادۀ نادرخان سقو  بچۀ  فوق الذکرلا اعمنميدانم

ادم  اگر بی ناموسی تلقی شود می بايد از گفتار قبلی خود در مورد ناموس داری حبيب + کلکانی نبی ناموسی؟

  د؟خواھند کرفکر طورديگری مردم در باره اش ومعذرت بخواھد،در غير آن 

  :مينويسد١٩٢٩ مارچ ١١روزبه ارتباط برخورد سقويان با ناموس شھريان کابل در کاتب 

تبعۀ پسر سقاء وحميد+ برادر وسيد حسين وزيرجنگ وپردل سپھسا4ر او وغيره دزدان که « 

خود نھاده بودند، به مفاسقت وغارت اقدام کرده، به بھانۀ اينکه آواز ھرکدام نام منصب بزرگی را بر

 دسته وجوق جوق شده از دست بد ه است، دست]موجود[تفنگ ازاين خانه شنيده شده يا تفنگ درآن

ناموسی به زنان ودوشيزگان و پسران و تاراج مال و منال يازيدن، وپسران و زنان ودختران را در 

مخالطت کشيدن وھر ده و بيست نفر يکی دونفر زن و پسر و دختر را در منزل اطاق ھای خلوت برای 
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و اطاق بيتوتۀ خويش بردن دريغ نکرده، تا امروز که يک شنبه بيست وھشتم رمضان مطابق 

   )٧١ص ھمان،(»].است[ ھست، اين فعل وعمل جاری١٩٢٩ وسنۀ مي�دی ١٣٤٧مارچ، سنۀ ھجری ١١

  ! جناب مايارصاحبچنين بود ناموس داری پسرسقاو 

با مردمی ھمنوا وھم شد، ت داشته بااحساس انسانييک نخود مردانگی ويک جو غيرت ويک ذره  آدم اگر 

حبيب + و   سویازشان درکابل پسر دختر و ناموسی ھا در حق زن ودست اندازی وبی  آواز ميگردد که اين ھمه 

ازحقوق  مظلومان دفاع  انسان آگاه و با وجدان بايد . سقاوی صورت گرفته است  تجاوزگراندزدان  وغارتگران و

 انزجار  نفرت ويکی از روش ھای دفاع از مظلومان،اظھار . کند، نه از زورمندان متجاوز وغارتگر ونوکران اجنبی

دزد از يک د، بخاطر سرپوش گذاشتن برجنايات خو نه اينکه !از متجاوزان وچپاولگران مال وناموس مردم است

آدمھای ساده ای چون جناب مايار، بدون توجه به  بتراشد و »م�يکه«و »عيار«يا»  خادم دين«جانی،  جنايتکار و

تا روز  کابل اشغالد کسی بپردازد که از روز اول صفت وتمجي ماھيت وھدف نوشتۀ آن عوامفريب تاريخ،  به ثنا و

 چنين صفاتی بدون سند و. مردم کابل بوده استغرور عفت وعصمت وسرمنشی آن دزد  ياور و يار و ،  ارگاز فرار

باعث آبرو ريزی خود نويسنده   ل را دارد و کابشرافتمندزخم مردم مظلوم و نمک پاشيدن برحکم ، مدرک معتبر

   .دميگرد

 ا بررس نقدی مختصراما پخته و شوکه شد و ،مطالعه کردرا آقای مايار  وقتی مقالۀ نيزداکتر کاظم، جناب 

در مقالۀ جناب مايار صاحب اين متن نظرم را جلب کرد که نميدانم متن خود  « : د کهياد آورگردي  وشت نو ناشمقالۀ 

  :حبيب + چنين آمده است" ناموس داری"شان است يا از استاد خليلی مرحوم  نقل قول شده است و درآن راجع به 

وادۀ امير امان + خان و سپھسا4ر محمد نادرخان که اکثر بايد فراموش نکنيم که يک تعداد از اعضای خان«

تاريخ گواھی . احترامی کند آنھا زن بودند، در ارگ محبوس بودند، ليک يک نفر از بيم امير جرأت نداشت به آنھا بی

نجا رفت و ميدھد زمانيکه محمد نادر خان با برادرانش در پکتيا بودند و برادر ديگرش شاه محمود خان از کابل به آ

  .»عليه حبيب + کلکانی و سقوط پادشاھی وی مبارزه ميکردند، ليک حبيب + به ناموسداری افغانی احترام کرد

وظيفه ) ًعم نادرخان ـ بعدا وزير دربارپسر(ع�قمندان تاريخ ميدانند که اميرحبيب + به سرداراحمد شاه خان 

دن به کابل تشويق کند و تا ماه ھای اخير حبيب + اميدواراين ھمکاری داد تا به پاريس برود و سپھسا4ر را به آم

بود، لذا حراست از فاميل شانرا پيشه کرد که کمتر وجه ناموس داری داشت، ولی به شھادت تاريخ او و ھمکاران او 

ن + خان و سائر را در کابل و حتی در وابستگان خاندان امير حبيب + خان سراج و اعليحضرت اما" بی ناموسی"

 در. يابد خانواده ھای کابلی چنان رايج ساختند که تا امروز قصه ھای آنزمان در بين مردم کابل زبان بزبان انتقال می

خانم اولش حمليه : اميرحبيب + چھار بار ازدواج کرد: اين ارتباط ميخواھم بطور مستند مطالبی را به عرض برسانم

ی بيگم ملقب به بی بی سنگری از قلعه مراد بيگ ، و خانم سوم ملکی از پشتونھای قره از کلکان، خانم دوم سرور

سالی در زندان در گذشت و  يک پسر و دو دختر داشت که پسرش در خورد امير از بطن بی بی سنگری. باغ بودند 

  .دخترانش بعداز زندان بطور گمنام زندگی کردند

 نزديکان دربار درجستجوی زن چھارم شد، زنيکه با رسوم دربار او وقتيکه به سلطنت رسيد، براثر توصيه

درآن وقت کسی به رضائيت فاميل و نظر عروس اعتناء . ھای گذشته آشنا و صفات يک ملکه رسمی را دارا باشد

مه نداشت، زور و مقام کارخود را ميکرد وبه اين اساس امير يک دختر زيبا از خانواده اعيانی محمد زائی  بنام محتر

را خواستگار شد و بزودی او را در عقد خود درآورد و لقب ملکه را به او ) دختر سردار محمد علی خان("بينظير"

  )٢٠١٥افغان جرمن آن�ين،اول اپريل "به ياد تو سخنور بی ھمتای ملت افغان" :مکثی بر: داکترکاظم(  ».داد

 فيض محمدکاتب می آورد،که نشانگر بی حرمتی  در ترديد نظر اقای مايار، نکاتی از قول،آقای داکتر کاظم

 خوانندگان گزارش دادم نظررا از نکات  آن در صفحات با4، ومنميباشدت به زنان خانوادۀ سلطنتی موھتک  عص

  .وضرورتی به تکرار آن ديده نميشود زيرا متن اصلی مرجح تر از متن ھای ترجمه شده روسی ويا انگليسی است
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نيد نشان بدھيد که درمدت نه ماه حاکميت بچۀ سقو، شھريان کابل غير ازغارت و تجاوز يا ميتوا،آجناب مايار

تشھيردر انظار عامه، و بزور رقصاندن ووتصاحب مال ومنال وناموس شان، ولت و کوب و شکنجه وتوھين وتحقير 

  بچه ھای نوجوان شان، چه جيزديگری از بچۀ سقو ديده اند؟ زنان و

 برده انی، برای آنانی که از تاريخ بھره   شما از خليلی وھمچنان حبيب + کلکتمجيد واوصاف غيرضروری

 وقتی مقالۀ جناب محترم  «: مورد درنقد خويش مينويسدداکترصاحب کاظم،دراينچنانکه   !ند، قابل قبول نيستباش

 20مورخ ( اين پورتال وزين منتشرۀ" به ياد توسخنور بی ھمتای ملت افغان "انجنير احسان + مايار را تحت عنوان 

 از خود پرسيدم که چه باعث شد جناب مايار صاحب ھمچو موضوع حساس و سؤال انگيز ...خواندم ) 2015مارچ 

جھت تداعی خاطر متن نوشته شانرا دراينجا اقتباس ميکنم که خطاب به استاد  .را در پايان شعر زيبای او ارقام دارند

" عيار خراسان"روحت را شاھد دارم که بعد از نشر اثرت زير عنوان ! عزيزماستاد سخن و دوست «:می نويسند

در اس�م آباد باھم صحبتی داشتيم و از تو گ�يه  ]داکترکاظم عياری از خراسان ـ امير حبيب + خادم دين رسول + ـ[

 اين اثر بابتکار خودم بوجود نمودم چرا اين اثر را بنام با شکوھت در تاريخ ميھن ما باقی گذاشتی؟ بجوابم گفتی

امير حبيب + . نيامده بلکه ميزبانم از بنده درخواست نموده تا در مورد يکی از پادشاھان افغانستان چيزی بنويسم

امير حبيب + دوم را . کلکانی رامی شناختم و ھمکار وی بودم، از آنرو اثری را که امروز خو نداری، آنرا نوشتم

  ».يک انسان با ناموس بود ا ویعيار ناميدم، زير

  : از جمله اين سؤالھا،در ارتباط با متن فوق يک تعداد سؤال ھا نزد من و عده ای از ھموطنان ايجاد گرديده

   ميزبان شان کی بود؟

  يکی از پادشاھان افغانستان چند سطری بنويسند، چه بود؟  از اين پيشنھاد که استاد بايد در بارۀھدف ميزبان

ًپادشاه ديگر را با شھرت خوب نمی شناخت که در بارۀ او می نوشت مث� " حبيب + دوم"د غير از آيا استا

  اعليحضرت محمد ظاھر شاه که حيثيت حقدار و ولی نعمت استاد را داشت؟

يک «طوريکه ادعا شده است، اين بود که امير حبيب + " عياری از خراسان"ًآيا واقعا دليل نوشتن کتاب 

؟آيا استاد مرحوم که خود ھمکار او بود، نميدانست که در دورۀ کوتاه چند ماھه حکومت او »با  ناموس بودانسان 

  چه فجايع نبود که صورت نگرفت؟ 

  آيا عيار واقعی ميگذاشت تا کسی به ناموس ديگری تجاوزعريان کند، چه رسد به آنکه خودش مرتکب اينکار 

الذکر جناب مايارصاحب به اين ھمه سؤال ھای �جواب انگيزه داد، ورنه به بھرحال متأسفم که متن فوق  شده باشد؟

 )٢٠١٥ھمان مقاله، اول اپريل : داکترکاظم( .»!مشت بسته و ھزار دينار«: گفتۀ عوام

  : از سوی خليلیظاھرشاه بهتوھين 

يک انسان با ناموس   وی امير حبيب + دوم را عيار ناميدم، زيرا«:آنجا که به آقای مايار ميگويدخليلی 

اين . ًو صريحا به ظاھرشاه توھين کرده استشمرده  ناموس داری  برتر از ظاھرشاه دربچۀ سقو را  در واقع ».بود

حظه ای زيرا درھمان ل  ،داشتنن خليلی در سقو برگبچۀ، ن خليلی داشته ظاھرشاه برگرددرحالی است که حقی  را ک

  :داشتبرگردن خليلی ذيل را چھارحق مسلم  ظاھرشاه اظھار کرده بود،قای مايار آکه خليلی، اين سخن را به 

  نايب سا4ر عبدالرحيم خان صافی،  با مامای خودلیخلي. نجات داده بوداعدام از خليلی را شاه ، ظاھر  اول،

  ومحمدھاشم خان صدراعظم برايش اعدام تقاضا کرده بود، بود١٣٢٤ دردر شورش صافی ھامتھم به دست داشتن 

  .خليلی از مرگ نجات يافت و ولی شاه حکم اعدام خليلی را امضا نکرد

  .نمود  مقررخود)  دفترشاھی(دارا4نشایرئيس را به حيث ظاھرشاه، مدتی بعد خليلی  دوم،

 از بعددر کارتۀ پروان ساخت و سه منزله  خانه ای مجلل برای خليلیيا پول ملت  ظاھرشاه از پول خود ،ومس 

  .داد  قرارخليلی  ه را با قبالۀ آن دراختيارخان تکميل آن 

  . ازجانب شاه به خليلی داده شدنيز،قرر او بحيث سفير درعربستان و بغدادت ت شورا والکو : امتيازات،چھارم 
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، بنام دزد ناموس مردمآن کتاب را بجای حبيب +  نداشت کهشاه برگردن خليلی حق با اين ھمه کارھا ، آيا  

فکرميکنم منظورآقای مايار نيز از گ�يۀ  ت ودين خود را در برابر ولی نعمت خود ادا ميکرد؟ظاھرشاه مينوش

 در نزد  مگر، استاد ربانی نوشته بودگيريم که خليلی آن کتاب را به دستور ويا خواھش .م�يمش ھمن بوده باشد

درميان ،  دومحبيب +ميکرد که نبايد چنين استد4ل رد، ميشمااز اخ�صمندان آن شاه  خود رااقای مايار که 

درحالی که   بود؟ناموس ديگران متجاوز به  بود، يعنی که ظاھرشاه، شخصیناموسبا  شخص ،پادشاھان افغانستان

خواسته به حضور خود ناموس کسی را   شھادت نداده که ظاھرشاه با زور عسکر وھيچ تاريخیتا کنون ھيچکسی

 به استناد کتاب ،ھمراھان دزدش ودوم مگر حبيب +  .نگھداشته باشداو را شب ،گرفتن از اوکام و بمنظور باشد

  .  بی ناموسی ھا وھتاکی ھای زيادی درحق زنان خاندان نادرشاه وامان + خان کرده بودندفيض محمدکاتب،

ه با ناموس چرا وقتی که خليلی به پاسخ شما،حبيب + کلکانی را پادشا : اينستقای مايارسوال من از آاکنون 

، از ظاھرشاه  دفاع نکرديد؟ آيا شما سخنی برای دفاع از بی ناموس گفتن ظاھرشاه بودکم زدن وھدفش ناميد و

 ترجيح داديد تا خليلی از شما خفه نشود؟از شاه يا مصلحت را بر دفاع  نظر خليلی را تائيد کرديد، وظاھرشاه نداشتيد 

 با جواب دندان شکن قاسم باز منحيث ميکرد، حضور قاسم بازدرن توھينی يقين دارم اگرخليلی به شھيد داودخان چني

   .يک اخ�صمند داودخان روبرو ميشد و ديگرنام خليلی را به نيکی بر زبان نمی آورد

حال برای خوشمتاسفانه يد، استشما که در ميان روشنفکران افغان در برون مرز، برای خود وجاھتی قايل 

يد و با ياد آوری از گير می بچۀ سقوحبيب + ھمدست بزرگ  آن دھن جوال را با خليلی،، اين و آن خاطرساختن 

پاس اين ناموس داری را د که خانوادۀ نادرخان،در واقع نادرخان را محکوم ميکنينسوان در حق  ،اوناموس داری 

مورد توھين شاه، ھنگامی  که از ظاھرشاه پسرنادر نتيجه اين ميشود که و .اسی او را کشته استاسپن و با هندانست

 که پدر و پدرک�نھای تان در دربار ودستگاه نادرشاه وظاھرشاه آخر مگر نه اين بود. يدنکرد دفاع قرارگرفت،خليلی 

وزير داخله و رئيس شورا، يا معاون شورا،والی کجا وکجا و نازدانۀ دم ودستگاه سلطنتی بوده اند،پس چی شد اين : 

را سخن او را توھين ميکند، اما شما بازھم  او ليلی که وقتی خفقيد ی وھواداری از ظاھرشاه تظاھر به سلطنت خواھ

ظاھرشاه  آن توھين وتحقيرکردن ھای خليلی را نسبت به ولی نعمت تان گناه بزرگتر تان اينست کهو. تائيد کرديد

کسی  .حق ناشناس به حرکت می آوريدآن مداح ياد نبود در خود را  کسی، قلم  انتقادپروا از بدون ،فراموش نموده

 ورنه با يک سنگ ھمه شيشه ھايش که شيشه حمل ميکند،4زم است از کسانی که باسنگ بازی ميکنند دوری جويد ،

 ،ًبه ياد می آورديد که شما وخاندان تان اق� مدت نيم قرن در دستگاه ھمين پسرو پدربايد قبل از نوشتن . رد ميشودُخ

 بود،شما ذکر خير مستحق  تربيشظاھرشاه   ،خليلیپس بجای د، ايومقامات بلند دولتی  بودهصاحب قرب و منزلت 

  .ستني حق او برخليلی از کمتر ،به خاندان شما  ظاھرشاه احسان  زيرا

ملوکانه ذات  نوازشالطاف و  ھمايونی و مورد اعليحضرتکسی که خود وخاندانش عمری درخدمت 

حيران ميماند  که به چنين اشخاصی چه آدم  از ولی نعمت خود  را ندارد،  منطقیدفاعقرارداشته است، اما جرئت 

که ديگربرسر قدرت امروز  ميشد ، مگر  درباريان شمردهمايه افتخاراش که تا ديروز  بوت پاکی  شاھیخطاب کند؟ 

را اپورچونست مرتجع   ويک مداح  ابن الوقتجواب و ترجيح ميدھند و  ا دزدی را بر تا مقام وامتياز ببخشد ،نيست،

  ؟ آزرده شودمبادا خم بر ابرو آورد وداده نميتوانند تا 

" سنگ بجای خود سنگين"بھتر است بگذارند « :داکترصاحب کاظم مقاله اش را با اين سطورخاتمه می بخشد

  ر صدمه زند، باشد، نشود که با شور دادن سنگ چيز ھای ديگر از زير آن بيرون آيد و به شھرت اين  شاعر بزرگوا

  ».کافيست ھمانقدر که با نشر کتاب نامه ھای او به دخترش اين مشکل به وجود آمد

           .ً ومن ھم با تائيد گفتۀ استاد کاظم به اين بحث عجالتا پايان ميدھم

  پايان


