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  ١٠ 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، ل په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوا: يادښت 

  

  ٢٠١٥/ ١/ ١٢کانديد اکادميسين سيستانی                                                                                      

  

  را نوشت؟» عياری از خراسان«استاد خليلی چرا کتاب

  

  استاد خليلی  کی بود؟

مدحسين ميرزا مح پسرشاعرمعروف دربار اعليحضرت محمدظاھر شاه واستاد خليلی،
 مستوفی الممالکعھد امير عبدالرحمن خان و) ضبط احوا'تو امور امنيه(خان،کوتوال

استاد خليلی ماموريت را با روی کار آمدن حبيب . بودعھد امير حبيب - خان ) وزيرماليه(
ماما وخسر (وقتی نايب سا'ر عبدالرحيم خان.- کله کانی ازمستوفيت و'يت بلخ آغازکرد

 بلخ را از دست طرفداران امان - خان متصرف شد، خليلی بحيث مستوفی وسپس ،) خليلی
                                                                          استاد خليلی. کفيل و'يت بلخ به وظيفه گماشته شد

از يکی . مو براندام انسان راست ميکندداستانھا وحکاياتی که از دوران قدرت مندی خليلی در بلخ شنيده ميشود، 
 سردار حميد- عنايت بوده،شخصيت ھای سرشناس وقابل اعتماد کشور که با استاد خليلی ھم سن وسال وھمدوره 

در  سردار حميد- عنايت سراج.   بود رومھاجر درمسرانجام سراج سابق وزير معارف وسفير افغانستان در دھلی و
نايب  ھنگامی که کابل بدست بچه سقاو سقوط کرد و: گفتميبرای من از خليلی تعريف ميکرد و در تليفون ٢٠٠٤سال 

خليلی که جوانی . برای پسرسقاو ضبط نمود سا'رعبدالرحيم خان صافی به مزار شريف رفت وحکومت آنجا را
وی ھرات لشکر کشيد، و پس از آنکه نايب سا'ر به س ساله بيش نبود به حيث مستوفی و'يت بلخ مقرر شد٢١يا٢٠

 خليلی ھمواره مسلح با قطار وزمه برگردن وتفنگ در دست از خانه تا وظيفه و. کفالت و'يت بلخ ھم به خليلی داده شد
 در ھر جايی که يستومخالفان حکومت سقاوی را به اتھام امان. از وظيفه تا محل رھايش خود رفت وآمد ميکرد

: به سپاھيان سقاوی ميگفت فير ميکرد و ر روی متھمين نشانه ميگرفت و خودش ب،، بدون محاکمهکرددستگير مي
به اينگونه مشروطه خواھان و روشنفکرانی که با  بگوييد که کدام چشم متھم را نشانه بگيرم وسپس فير ميکرد و

  .به نيست ميشدند حکومت داره ای بچه سقاو مخالفت کرده بودند توسط آقای خليلی سر

 : نيز در ھمين مايه اشاره ميکنديائی ضشيونمحمد رحيم 

 اد آر زمانی که تـرا بود اورنگ        از گـوله حمايـل وعصای تو تفنگـي

ــه به ک      با اين ھمه فتحی تونکردی درجنگ ر    ــمــآويخــته تيغی و تـپانچ

 : رافرستاد زمانی که خليلی بحيث سفيرافغانستان در عربستان مقرر شده بود، شيون به اورباعی ذيل

 تفنگ        خنجر به کمر، به گردنت بار فشنگ که بدست داشتی تيغ و آنوقت

  ق و ظلم       درجمره نشستی به اميد دوسه سنگـــبا آنھمه خون ريختن ناح

:باری خليلی گفته بود  

 الــھی رنــد مستی را ببخــشــای           به عصيان پای بستی را ببخشای

کن را ھرکه بخشد         خــلــيــل بــت پرستی را ببخشایخلــيــل بــت ش  

:رباعی زير را ميگويد وشيون بجواب او  

 جنايــت کار مســتی را ببخــشم              به عصــيان پای بستی را ببخشم

 منافـــق درخور بخشايشم نيست            چســان کــذاب پســتی را ببخشم

 )رباعيات شيون(

 

آقای آصف آھنگ، ازمشروطه خواھان سوم . يگری از سوء قصداستاد خليلی عليه سرورجويا ميگويدروايت د
حکايت از خليلی  باری برای من ،وعضوجمعيت وطن، فعM مقيم تورنتوی کانادا،از شخصيت ھای ملی ومبارز وطن

ًواتفاقا سرور جويا يکی از خليلی نزد مامای خود نايب سا'رعبدالرحيم خان در ھرات رفته بود :  وميگفتکردمي

خليلی روزی سری به ادارًه روزنامه اتفاق . ميکرد ھواداران پرشور امان - خان در روزنامه اتفاق اسMم ھرات کار
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 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

چون او را ميشناخت که از مشروطه خواھان دوم وھوادار امان - خان است ،  اسMم ميزند وسرورجويا را می بيند و
جويا براثر اصابت گلوله  نقش زمين ميشود . ھدف قرار ميدھد سرورجويا را کمر ميکشد و ا ازًفورا تفنگچه خود ر

دوستان او . زخمی شده بود وخليلی به گمان اينکه او مرده است ادارۀ اتفاق اسMم را ترک ميگويد ، اما جويا نمرده  و
نجام جويا از آن مھلکه نجات پيدا ميکند واز به مداوای او در ايران می پردازند و سرا را از صحنه خارج ميکنند و

سقوی ايران به پيشاور واز پيشاور به کابل می آيد و خوشبختانه که تا اين زمان مردم کابل از چنگال حکومت دزدان 
قصد عليه خود از سوی خليلی را به دوستان خود واز جمله اعضای مشروطه  جويا خاطره سوء. نجات يافته بودند

 زندانی ١٣۴٢تا سال ١٣٣٠جويا از. يعنی مرحوم غبار وآصف آھنگ وديگرھمرزمانشان بيان کرده بودخواھان سوم 
بگيرد وآزادش کند، اوقبول » گرد ساست ديگر نميگردم«يک جمله آورد تا از او بود ودولت ھرقدر براو فشار

ر زندان دھمزنگ درگذشت  سال تحمل رنج وبيماری د٣ سال حبس در زندان قلعه موتی و١٠سرانجام پس از.نکرد
   )روايت از صحبت تليفونی آھنگ صاحب نوشته شده است!(يادش گرامی باد. وجنازه اش را به خانه اش تسليم دادند

واستاد خليلی با . ًواقعا آدم کشی با قد واندام شاعری برابر نمی آيد، مگر اينکه چنين شاعری دچار روان پريشی باشد
 تملق ومداھنًه  زورمندان نمی شناخت، واز اين دربه دربار ظاھرشاه وارد  بجز مداحی وگذشته آن چنانی، راه ديگری

بلبل وشاه و وزير  سپس باسرودن اشعار آبداردر وصف گل و بخشش شاھانه برخوردار گرديد و از صله و شد و
ھا را ثبت وبه آيندگان بد انسان بر اعمال گذشته اش خاک اندازد، مگر چشم روزگار باز است ونيک و ووطن سعی کرد

  .انتقال ميدھد تا از آن عبرت بگيرند

  

  : تلقی ميشوددی که خيانت به وطناسنا
به نشر رسانده، در مورد استاد " پيام وطن"وسايت" اصالت"آقای احسان لمر، درمقالۀ محققانه ای که در سايت 

برمبنای اين تحقيق وبه .ز آن ذکر نکرده اندخليلی ، رازی را افشا کرده که از چشم مورخين افغان پنھان مانده و ا
استناد اسناد نگھداری شده در آرشيف ھای ديپلوماتيک روسيه، خليلی ھمزمان با سقوط کابل توسط سپھسا'ر 

لمر . نادرخان،طرح تجزيه افغانستان وتشکيل يک دولت جديد درشمال کشور را به دولت شوروی پيشنھاد نموده بود
بل  نساخت، سرخورده را) خليلی( او تنھا نه ،)کابلستان سقوط( کلکانی - انتقالی حبيب ورهءد درپايان «:مينويسد

 را خان نادر او.بگذارد نمايش به را برانگيزی شگفتی شگردھای و صMبت سرسختی، برعکس، که] انگيزه ای شد[
 ترکمن و تاجيک ازبيک، باشندگان پيشگامی با شمال در را جديدی دولت ايجاد طرح و خواند انگليسھا نشانده دست
 شوروی ديپلوماتيک -نظامی و سياسی معين محافل برای نيز بل وی، مخالفان برای تنھا نه طرح، اين . ١ کشيد پيش
 حمايت در بايستی می »دولت «اين زيستن توانايی مھم عامل -، خليل پندار به که آن از جدايی. بود منتظره غير

   .باشد نھفته شوروی ھای جمھوری با دوستی و شوروی ـ شمالی ھمسايه

 داده نام) ترکستان جنرال گورنر معاون - خليلی فراخوان «به شوروی ديپلوماتيک ھای نامه در که سند، اين در

 با. کرد فرمانروايی منطقه در ،١٩٢٩ نوامبر ١٩ تا اکتبر آخر از يعنی ھفته سه به نزديک مزار مستوفی (است شده
 به توجه با«: است آمده) بويکو و'ديمير - کرد می امضا وی معاون يا و الحکومه نائب نام از يا اداسن در که آن

 سرزمين در مقيم مھاجران شوروی، معظم حکومت با - حبيب اسMمی حکومت ميان موجود دوستانه نھايت مناسبات

 برای کجا که بگيرند، تصميم باره اين در ودخ است بھتر برگردند، شان اصلی وطن به باشند خواسته ھرگاه افغانستان،

 ھيچ مردم، اين رفاه بھبود برای شريف، مزار در - حبيب اسMمی حکومت جانب از. است بھتر شان آينده باش و بود

 مھاجران اين تا است ما،آماده نزد در موجود رسمی اطMعيه طبق شوروی اتحاد معظم دولت. نيست زمينه در ممانعتی

 وعده »گماشته خود «فرمانروای ،٢ نمايد فراھم شان ميھن در را ھا آن عافيت با اسکان و بازگشت زمينه و فتهپذير را

 شمال دايمی حکومت بود نظر در آن در که نمايد برگزار را محلی باشندگان نمايندگان کنگره نزديک آيندهء در تا سپرد
 شمال آينده دولت ھسته به نيز ميمنه و بدخشان ـ قطغن و'يات که بودند مطمئن ھوادارانش، و او. برگزيند را افغانستان

 مزار، منطقه سراسر و شبرغان آقچه، بدخشان، از ھايی ھيات نوامبر، ماه دوم ھفته رسيدن فرا با. پيوست خواھند

 نمايندگان، انمي در تباری، بافتار ديدگاه از. نمودند مزارشريف، به »صMحيت با نمايندگان مجلس «به آمدن به آغاز

                                            
١
 ويژه پرونده ،۶٢ فوند بررسی، .بيست سده نخست يمهن در افغانستان دپلماسی تاريخ مھر سربه رازھای آريانفرــ عزيز مقالهاحسان لمر،- 

  .١٩٧ برگ ،١٨٠۶ پرونده ،٢

٢
برگ  ،۴ موضوع ،١۴٧ پوشه ،١١ پرونده ويژه بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، رفرنس ھا در باره افغانستان،:آريانفر  -  

  ۵١-۵٠ ھای
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 نمايندگان آنان، جمع در که بود حالی در اين. بودند ديگران از بيشتر شمار، نگاه از ھا تاجيک و ھا ترکمن ھا، ازبيک

 به ھا ترکمن مسلح جنگاوران تر، با'دست ھای دسته. خوردند نمی چشم به اصM) ھا پشتون (ھا افغان و ھا ھزاره

 چنين يک پيدايی با شوروی، جانب مگر،. برد می پيش - خليل را سياسی بریرھ مگر. بودند خليفه ايشان رھبری
 نمايندگان پنداشت به. نمود برخورد العاده فوق دلواپسی با وی، ھای طرح ويژه به ناخواسته، و ناخوانده متحد

 بخش دو به غانستاناف تقسيم معنای به ھمه از پيش ھا، طرح چنين شدن پياده «ميانه، آسيای در شوروی ديپلوماتيک

 خليل رھبری به باختری شمال ديگر و ھا انگليسی بيشتر نفوذ با خان، نادر رھبری به خاوری جنوب يکی: بود خواھد

 به بيشتر کنونی اوضاع در افغانستان تقسيم. بپنداريم ممکن غير بايد را کاری چنين ما مگر. شوروی تاثير عمدتا با -،

   ھمين به و. . . . داريم نياز ارضی تماميت دارای و تجزيه قابل غير واحد، افغانستان به ما. است ھا انگليسی سود

   ٣ ".شوند گذاشته کنار ناگزير اند، آمده پديد - خليل گرم و پرشور سر در که ھايی انديشه دليل،

 تاشکند فرارکرد ومقدار زياد از  منابع ھمان زمان گزارش ميدھند که خليلی بعد از اعدام حبيب - کلکانی ويارانش، به
ھزار پوست قره قل به ترمذ انتقال داد تا آنھا در آنجا فروخته پول آنھا را ته ٩اشيا ء قيمت بھا رااز مزارشريف  با 

. در تاشکند برسر توزيع قيمت پوستھای قره قل ميان تجارافغانی وخليل - خليلی سروصدھاھايی بلند گرديد. جيب بزند

به شفاعت مامايش نايب سا'ر عبدالرحيم خان والی ھرات، فرمان عفو او از سوی نادرخان صادر شد و او تا آنکه 

خليلی . ش ،به حيث منشی مجلس وزراء در زير چشم مامايش مقرر گرديد١٣١١دوباره به افغانستان برگشت و درسال 

ث مشاور مطبوعاتی شاه مقررگرديد شمسی بحي١٣٣٢ ببعد بحيث منشی مجلس وزراء تعيين شد واز سال ١٣٢٨از 

  .وازآن پس مورد لطف وعنايت شاه قرارگرفت

  

  :سند ديگر مبنی برخيانت خليلی 

استاد خليلی با آنکه در دربار سلطنت ظاھرشاه، از عزت ومنزلت  فراوان برخوردار بود و به مقام وکالت و 
ر عمربه ولی نعمتش ظاھرشاه و به کشورش مگر در آخسفارت افغانستان در عربستان سعودی وعراق رسيده بود،

 به اين مفھوم که  اوبدون اجازۀ ومشورت ظاھرشاه، ھنگامی که داودخان درافغانستان براثر يک .ھردو خيانت ورزيد

چندين بار به سفارت ايران در بغداد کودتا،نظام جمھوری را اعMم نمود، خليلی که ھنوز در عراق سفيرافغانستان بود، 
 تا زمينه مMقاتش را با شاه ايران دريکی ازشھرھای ھم مرز بودخواسته ) آقای شھيد زاده(رده وازسفيرايرانمراجعه ک

 اگر او بصراحت ياد آور شده که مردم افغانستان شاھنشاه ايران را شاھنشاه خود ميشمارند و.با عراق فراھم کند 

 ھيچگونه اين لشکرکشی شاھنشاه استقبال خواھند نمود،وشاھنشاه به افغانستان لشکر بکشد، تمام مردم افغانستان از

 خاطرات اسد- علم کتاباسناد درخواست خليلی نه تنھا در. مقاومتی از سوی افغانھا در برابر حمله ايران نخواھد ديد

وزير دربار ايران ثبت شده است، بلکه کاپی مکتوب محرمانه سفير ايران در بغداد که عنوانی وزارت دربار 

 توسط ٢٠٠٧ ونيز دراگست  به نشر رسيده است مجله آئينه افغانستان١٠۵اھنشاھی ايران فرستاده شده ، درشماره ش

   . جرمن به نشر رسيده است-موسوی در سايت افغانآقای 

يک تلگرام محرمانه است که خيانت اين )۵۴ /١١ /٢٧ -٢٨٨٠شماره تلگرام ( که در زير نقل ميشودسنداين 

ًسند ازاين جھت برای مورخين سندی قابل اعتبار است که او' يک . ت وفرصت طلب را ثابت ميسازدشاعر ابن الوق

سفير آنرا گزارش داده است وسفير يک کشور که نمايندۀ منافع کشورمتبوع خود است ھرگز نميتواند به پادشاه يا رئيس 

ًثانيا اين سند سالھا بعد از تغيير .رش بدھدجمھورخود دروغ بگويد واز شکم خود مطلبی را به اوليای امور خود گزا

نظام شاھی در ايران، وبعد از انکه شاه ايران ديگر زنده نبود وجای او را در ايران رژيم آخوندی گرفته بود ، از سوی 

  .ًاسد- علم وزيردربار شاھنشاھی که ظاھرا درپاريس زندگی ميکرد در کتاب خاطراتش درج ونشرگرديده است

                                            
٣
  آريانفر عزيز احسان لمر،بجوالۀ مقاله-  
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  :متن تلگراف فوق با اين عبارت آغاز شده وادامه ميدھد

  دربار شاھنشاھی

  ادارۀ رمز ومحرمانه

   بغداد-کشف تلگراف رمز سفارت شاھنشاھی ايران

  جناب آقای اسد- علم وزيرمحترم دربار شاھنشاھی

. تحضار عالی ميرساند شب گذشته استاد خليل - خليلی سفيرافغانستان در بغداد بديدار اينجانب آمدمحترما با س
سفيرافغانستان با لحنی که حاکی ازکمال تأثر بود اظھارداشت .صحبت ازوضع افغانستان وموقعيت رژيم فعلی پيش آمد

ير يا زود پای سردار داودخان ازميان برود ھيچ شکی متاسفانه آيندۀ افغانستان بسيار تاريک ونگران کننده است واگر د
گفت يگانه راه نجات افغانستان در دست . نيست که کشور بچنگ عناصر کمونيست خواھد افتاد و کار يکسره خواھد شد

مردم وطن پرست وشاھدوست افغانستان چشم بکمک وياری شاھنشاه ايران که او را . اعليحضرت شاھنشاه ايران است
ًسفيرافغانستان کرارا درميان صحبت شاھنشاه ايران را پادشاه ومخدوم خود خواند و .  خود ميدانند دوخته اندشاھنشاه

 که اگر روزی کابل وقندھار وضعی شبيه سمرقند وبخارا پيدا ًگويا شخصا بشرف عرض مبارک ملوکانه رسانيده است
ويگانه  ايران وساير کشورھای منطقه باين بستگی دارد گفت آيندۀ افغانستان و. کند وضع مشھد وبجنورد چه خواھد بود

کسيکه ميتواند آيندۀ اين منطقه بخصوص افغانستان را از اکنون براه راست رھبری کند و از سقوط آن جلوگيری بعمل 
 گفت چه بسا که سردار داودخان ھم در باطن خود بی ميل نباشد که در .آورد فقط و فقط شھريار معظم ايران است

ًغانستان وضع دگرگون شود و رژيم پادشاھی در آن مجددا مستقر شود، زيرا او ندانسته پا در راھی گذاشته که مشکل اف

گفت اين مطلب را صريحا ًموقعی که داودخان  به بغداد آمده باو گفته است . بزرگ برای خود و ميھن ببار آورده است
ن طی صحبت چند بار با عبارت مختلف اين نکته را بازگو کرد که با سفيرافغانستا. ليکن اوجوابی نداشته تا به او بدھد

ونيزم تمام منطقه در خطرخواھد افتاد واز ھم اکنون بايد بفکر ماز بين رفتن داودخان وسقوط افغانستان در دامان ک
 آگاھی برای مزيد. داودخان زندگی جاويدان ندارد وعناصر مفسده جو مترصد از ايران رفتن ھستند. چاره بود

چون ظرف اين دو ماه اين دومين بار بود که سفيرافغانستان بديدن اينجانب آمد واين مطلب را باستحضار عالی ميرساند 
 برای اينجانب يقين حاصل شد که مايل است موضوع به شرف عرض مبارک ملوکانه رسانيده شود لذا اظھار ميداشت
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راتش بتھران شدم با قيد قسم ازاينجانب خواست که عرايضش بطور منغير مستقيم جويای نظر او در بارۀ گزارش اظھا
گفت . اب عالی بشرف عرض مبارک شاھنشاه رسانيده شود واحدی غير از آن اطMع پيدا نکندنمستقيم يا تنھا بوسيلۀ ج

ات نمايد ظرف ده روز آينده قصد مسافرت به کرمانشاه را دارد اگر فرصتی فراھم شد که ميخواست جنابعالی را مMق
گفت در نامه ای که جناب عالی برای او مرقوم داشته ايد اشاره فرموده ايد که در سفر . نتيجه مطلوب حاصل ميشد

بھرحال استنباط اينجانب . قبلی او بايران اگر از پيش ميدانستيم که او کجا می آيد ممکن بود ترتيب مMقاتی فراھم ميشد
چون معتقد است آمدن او . ابعالی را پيدا نمايدنغير از تھران توفيق زيارت جاين است که بسيار مايل است در محلی 

مطلبی که سفير ضمن صحبت  .بتھران وشرفيابی به پيشگاه مبارک شاھنشاه ممکن است تغييراتی در افغانستان بياورد
ھم اکنون ھر روز تعداد گفت دانسته يا ندانسته به آن اشاره کرد و بنظر اينجانب شايان کمال توجه است آن بود که 

زيادی از افاغنه جھت پيدا کردن کار وامرار معاش بصورتھای مختلف به ايران می آيند واينھا مترصد آن ھستند که 
ترس .ًکسانی با آنھا تماس پيدا کرده آنھا را متشکل نمايد تا احيانا مسائلی را عليه حکومت فعلی افغانستان بوجود آورند

بديھی است دراين گفته تغييراتی موجود است که .  بتھران بيايد چنين شبھه ای در بارۀ او پيدا شوداو ازاين است که اگر
ًشايد 'زم باشد از لحاظ عواقب سوئی که احتما' ممکن است ببار آورد بطورمجدانه مورد توجه  اوليای امور واقع 

  .شود

   ٤»٥٤/ ٢٧/١١ -٢٨٨٠با عرض ارادت شھيد زاده       

   .کشيد تا خجالت بکشند ودم برنيارندخليلی رخ ارادتمندان ه ب آن سندرا کافی است

  

در باره ضياء الحق رئيس جمھور نظامی پاکستان که دشمن اينست که  خليلیاز کارنامه ھای خجالت بارديگر 
وی در آن وی را ھمطراز سلطان محمود غزن  کابل بود، قصيده ای غرای سروده وبخصوص درجه يک افغانستان و

 :چند بيت آن اين استته است که گف

 ين سربازدينـشو علمدار مسلمان، شومھ         نـيـشو ضياء الحق، چراغ آرزوی مسلم

 دان محشر آفرينــدی ، ميـــام خالــقـم در         شاـخيبر گ زدان شو درــي يرــجانشين ش

 ند تا دريای چينـــی ھرزيد ازوــآنکه ميل        نـت شکـود غازی شھسوار بـمسند محم

 ت شکن راجانشينـای تو محمود بزرگ ب        کیـب دايان تاـــمال لشکر اين بی خ پای

 جاگزين اشدــريشه تاريخ ب ن درــاين سخ        غزنه با 'ھور دارد ربطھای بس بزرگ

 ار ايناک خواری ميوه گلزـبرخ دــتــمی ف        وادث شاخی از گلزار آنـرزاند حـــگربل

  ٥و ايمان قرينــرتـــت با پــای ضمير روشن       ردای تستـــينه فـا آيـــروزمـــت امـــحال

  .است يک از طرفداران او خليلی وھر استادننگ زندگی نامه شعرفوق 

  

در مذمت وھجو استاد خليلی که درسال ھای تبعيد خود " خليلی نامه"حبيبی رساله ای دارد بنام مرحوم عMمه 
 يک کاپی ازاين ھجو نامه را آقای معصوم ھوتک از کانادا .استه و به چاپ رسانده سرود١٩٥٣در پاکستان آنرا  در

  :از ايشان چند بيت  آن اينجا نقل ميشود برايم فرستاده اند که با ابراز سپاس 

 خليلی ای خلـيلی جان مـن بــين         چـرا كردی بمن تحقير و توھين؟

 يك پـيـــغــام دادی         وقـــاحت كــردی و دشـنام دادیشنيدم اين كه 

 ِنه خـوی راد مـردانست دشــنام         بجــز اشخــاص بي وجدان بدنام

 ِشكر بارت زبان و لـيـك خـــاطر        بانــواع فضولي ھاست مـــاھـــر

 سلكی نـيزخدا  ايكاش با شـــــــعر دGويــز        ھمي دادت كـــركـتر، م

 ٌدر لمــحه چشم         بينگـــيزی ھــزاران فتنه و خشم! مفــتـن كوتھی

 خــدا دادت ھمی ای مـرد گمراه          يــــِد طـــوGی فتـنه، قـــِد كـوتاه

 ِمراچون نيست باياران سرجنگ        نمي خـواھم فتد بر خاطرت رنگ

 سخـن ھــا از فضولي ھای خويتنمي گويم فـــزونـتر گفــتگــويت        

                                            
٤

  لينک٢٠٠٧اگست )ايت افغان جرمن آنMيننقل متن سند از س(-

  http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/moosawi_khalili.pdf  
٥
ی »ماتم سرا«، بقول احسان لمر، اين شعر در رسالۀ جنرال عبدالقدوس سيد،بخش کومنتھامتعلق برگرفته از بھارستان انديشۀ روشنگری، - 

  .ه چاپ رسيده است درپشاور ب١٣٧٨خليلی درسال 
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  ھمين بس اينــقـــدر گفتم و رفتم       

٦ ز دشنامت بسی در تاب و تـفــتم
  

  

  را نوشت؟»عياری از خراسان«استاد خليلی چرا کتاب

 .است که ھيچ مبنای علمی وتاريخی ندارد» عياری از خراسان«آخرين کارستان استاد خليلی، نوشتن داستان 
، اولين کس از مامورين بلند  مستوفی الممالکميرزا محمدحسين خان،استاد خليلی،  پدرکه دارند اطMعخوانندگان آگاه 

، دستگير وبکابل فرستاده شد و )١٢٩٧چھارم حوت( جمادی ا'ول٢٥پايۀ دولتی بود که  در شورش سپاه جMل آباد در 
 اخاذی وسوء رفتار با زندانيان سياسی بخصوص از سوی محکمۀ کابل به اتھام خيانت و ظلم و ستم بر مردم بيگناه و

مشروطه خواھان، و تMش برای جنگ ميان اميرنصر- خان واميرامان - خان، وده ھا بد رفتاری  ديگر، دو ماه بعد 
  . ش، محکوم به اعدام گرديد١٢٩٨ ثور ١٤از تاجگذاری شاه امان - ،  در تاريخ 

 ماه ٩ و ی - کلکانبيرحبيام« ۀ در مقال.م پدر خود را از شاه امان - بگيردبنابرين استاد خليلی خواسته انتقا
 - دوعMقه داشتم، عMقه اول من بيمن به حب":گفته ميشود او تي در باره شخصیلي - خللياز قول استاد خل»سلطنت

 از تاج وتخت انداخته ران - خان  بود که اماني کوت باغبان بود وعMقه دوم من اني بود که درباغ پدرم درحسنيا
 سواد اما شجاع ی آدم بمان،ي سواد اما با ای سواد اما با وفا آدم بی آدم بی - کلکانبي حبري امد،يفزاي میلي استاد خل.بود

 درکابل بودم ی - کلکانبي با حبی خود مقرر کرد، من چندی سرمنشثيبود مرا به دربار خود احضار کرد ومرا به ح
 ٧." بودمفي وتا آخر به مزارشرفيوبعد از آن رفتم به مزارشر

با « و» شجاع« خليلی خواسته نشان بدھد که حبيب - نوکروباغبان شان بوده است واين باغبان بيسواد مردی
خصلت عموم » شجاعت«ولی ھيچ نمونه ای از ايمانداری ووفايش نشان نميدھد، البته . وبوده است» با وفا«و» ايمان

وفايش را درشکستن تعھد وقسم او به قرآن با احمدعلی . مردم افغانستان است وتنھا به  حبيب - کلکانی  ختم نميشود
بنابرين آنچه برای يک رھبر و يا پادشاه . .غباربخوبی  بيان کرده استخان رئيس بلديه به نمايندگی از دولت امانی 

 رشد جامعه از لحاظ تعليم وتحصيل فرزندان مردم وھمچنان طرح دريک کشور مھم و'زمی است، داشتن برنامه ھای
حبيب - کلکانی دارای ھيچگونه . برنامه ھای اقتصادی واجتماعی وفرھنگی است تا جامعه را به جلو حرکت بدھد

 وبستن فقط بستن دروازه ھای مکاتب بروی فرزندان افغانستان وتباه کردن کتابخانه ھا وموزيم ملی. ی نبودابرنامه 
دروازه ھای تياتر وسينما بروی مردم وغارت وچپاول وتجاوز برناموس مردم وبگير وببند وبکش ،عمده ترين 

بنابرين خليلی و پيروانش درک نکرده اند که اگر براندام حبيب - کلکانی عبای عياری چی . مشخصۀ دولت او بود
نميتواند برتر از شاه امان - غازی وجاگزينی مناسب برای که، اگر  قبايی از اوراق  قرآن بپوشند، از ھيچ لحاظی 

  .کشور داری باشد

 فرزند رشيد بابا در« :  وصف کرده استنيرا چنحبيب -  ليخصا»  ازخراسانیعيار«  درکتاب یاستاد خليل
سپس » . و طغيان گر و درمقابل ناتوانان و بيوه زنان نيازمند فروتن و فرمانبربودیبرابر زورمندان و ستمکاران عاص

 دين ی رفقاء شجاع درين جا آمده ام علمای خدا و ھمکاریبيار:  خادم دين چنين گفترگدرآغازجلوس درا« :ديميگو
 که بودم سوادي خداوند و سربازبۀبند ناچيز ۀمن ھمان دھقان زاد.  او بنشينمیفتوا داده اند که پادشاه سابق خلع و من بجا

 ميان ما و شما تفاوت نيست ھرفرد ايدارباشم که با خدا کرده ام پیھستم اميد من اينست که بشما خدمت کنم و در عھد
 ۀً باشيد و بعدا روبه اسيران کرد و گفت من شما را دوست دارم که با من مردانه جنگھا کرديد و وظيفیشما پادشاه م

را صادقانه انجام داديد دشمن من کسانيست که درگذشته مورد اعتماد بودند و حق نمک بادارخود را  خود یعسکر
 شما را ی من را که شما کشته ايد خون آنھا را بشما بخشيدم و رفقای نان و حلوا بخش نميشود رفقادرجنگ. نشناختند

 تان را ادامه ميدھيد معاش شما ۀوظيف اگرھمراھان من کشته باشند شما ببخشيد، بخشايش کارجوانمردان است  اگر
  ٨.»دوچندان ميشود

 کرده است؟ اني بیخي کدام سند ومنبع تاری را برمبنای - کلکانبي حباناتي بني ایلي خلاستادمعلوم نيست که 
-  بيعصر حب مھ صاحب نظروباصMحيتدو مؤرخ و را نشان نداده ی منبع وماخذچي ھشي گفته ھاني ادي تائی برایو

 از یمي جمMت و مفاھني چنانيًاساسا ب.  نکرده اندديئ تاشي سخنان را درآثار خوني محمد اضيغبار وف: کي ھریکلکان

                                            
٦
  ،ارسالی معصوم ھوتک ازکانادا١٩٥٣خليلی نامه،از قلم حبيبی، پشاور-  

     تWشجوماه سلطنت او،از نذيراحمدصوفی زاده٩سايت آريائی،مقالۀ حبيب Q کلکانی و-٨٤

 http://www.ariaye.com/dari٤/tarikh/talashjow.html  
٨
  )  سپيده دمسايتقسمت سوم ی، Q کلکانبي حبۀاھ م٩ حکومت،یضي عبدالواحدفی اقاۀبرگرفته از مقال -  



  
 

 

  ١٠تر ٧  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان 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

 در یحت. ادا کندرا  سوادي بی دھاتکي ۀ ساداري بسۀ دو جملاي کي از شي بتواستياو نم.  - با' بودبيسطح فھم حب
اين جشن نه از داده من !  جشن استقMل تان مبارک باشد(  :فته نتوانست گ عاميانه  جملهدو از شيجشن استقMل  ب

بلکه ازشما مردم است که خون تان را ريختيد و ) داده به معنی پدر ومومه به معنی مادر(است ونه از مومه امان - 
رستی ،وفا وصفا  راستی ودصفات وی وجوانمردیاري عی برچسپ ھالي دلني ابه ).آزادی گرفتيد،برويد خوشی کنيد

وھيچ شکی نيست که خليلی اين .  آمدی - جور در نمبيحبيم دزد مثل  با قد واندام ی از مردم ناتوان شھریريدستگو
برچسپ ھا را از دل خود برای بزرگنمائی حبيب - کلکانی که خودش يکی از ھمکاران وھمفکران بچۀ سقاو بود ، 

  .  از خود ساخته وپرداخته است

بحيث دايۀ مھربانتر  تا را خيله ساخته شاعر ونويسندۀ نامدارايرانی احمدشاملو بود که ادعا ھای دروغين ين ھم
 وبھتراز شاه زمان واميرشيرعلی ! نبود» دزد«بگويد که حبيب - کلکانی  گردد وبچۀ سقاو  بازیاز مادر، وارد ميدان

برای کوچک ) نادرشاه وظاھرشاه(ن درباری شاھان محمدزائی اين تھمت را نويسندگا و .خان وامير امان - خان بود
 وبعد د'يلی در برتری حبيب - کلکانی برشاھان محمدزائی بشمول شاه امان - ؟.کردن حبيب - جعل کرده اند

 ) عبدالواحد فيضی،گفتار احمدشاملو الذکرمقالۀ قبل: رجوع شود به ( .غازی بر شمارد

رخ دربار نادرشاه وظاھرشاه بود  ونه فيض محمدکاتب، درعھد ظاھرشاه ونادرشاه درحالی که نه غبار مؤ
 خليلی را دروغھایشاملو نميدانيم  اين پنداشت احمد حال برای تائيد يا ترديد اين برداشت و. وظيفۀ تاريخ نگاری داشت

شم خويش بچا اعتبارکشور آن را باور کنيم، يا دمب خروس برون آمده از زيربغل حبيب - کلکانی را که دو مؤرخ ب
ميدھند وھريک در آثار خود وی را دزدی، رھزن ، وحکومت ھمراه با تجاوز برمال وناموس مردم شھادت وديده 

  ارند ؟دوشھريان کابل خطاب کرده و حکايتھای دلخراش از او وھمراھانش  

  :ر مورد حبيب - بايد بگويم کهقبل از شرح کارنامه ھای ميرزا محمدحسين مستوفی الممالک پدر خليلی ،د

  

Q ّعيار  ھرچه بود، مگرحبيب   !بودنَ
 است، بلکه توھين به عياران  سخن نامردانه ودروغ ناميدن، نه تنھا يک)جوانمرد(»عيار«حبيب - کلکانی را

ه گشائی ھای  استاد خليلی برای عقد.شمرده می شود  نيزاز خود گذر تاريخ اين مرز و بومفداکار ووجوانمردان 
سعی » عياری از خراسان«شخصی وتبارز حس تنفرجوانان تاجيک تبار نسبت به شاه امان - غازی، با نوشتن افسانۀ 

نموده، با سرھم بندی يک سلسله  روايات تائيد نشدۀ تاريخی وخيال پردازی ھای عوام فريبانه ، از حبيب - کله کانی 
بقدرت رسيدن، کارش دزدی وراه گيری وقتل وغارت اموال مردم شمالی بود، با مشھور به بچۀ سقاو، که تا پيش از 

خراسان زمين قلمداد نمايد، زيرا که ) جوانمردان(بر رخش، او را نمونه ای از عياران » عياری« گذاشتن ماسک
 به سبب عياران در روزگاران گذشته در جامعۀ شھری افغانستان ، بخصوص درکابل وبلخ وھرات وسيستان ومرو،

حسن اخMق و اطوارنيکو و پاکدامنی  واستواری برقول وعھد خويش وفداکاری در راه دوست ونمک شناسی ودليری 
  . وشبگردی و کمک به فقراء و مستندان ودفع  ظلم از مظلوم، از اعتبار وحيثيت با'ئی برخوردار بودند

صورت گرفته » بھار«نامدار ايران شمند دانو بھترين تعريفی که از عيار و عياری شده ، از سوی محقق 
 در لغت عرب ريشه و اصلی برای خود ندارد و در لغات ،عيار  «: اصل وريشۀ کلمۀ عيارمينويسددر موردوی . است

عيار کسی است که بسيار بيايد و برود و صاحب ذکاوت تيز : گويند. عربی ھم معنی درستی برای اين لغت نشده است
و اين تعبيرھا از نبودن اصل و ريشه حقيقی اين لغت در . سيکه بسيار گردش کند و چا'ک باشدو نيز گويند ک. باشد

ّعيار«زبان عربی حکايت ميکند و چنين بنظرميرسد که کلمه  » اييار«معرب و از فارسی ماخوذ باشد، و اصل آن » َ
بوده است و بعدھا » ادی وار«ديم است و اصل اين لغت درپھلوی ق» رفيق«که عربی آن » يار«پھلوی باشد به معنی 

  ٩ ».شده است» يار«و در زبان فارسی » ای يار« و » ای وار« 

عيار و عيار پيشگی درخراسان زمين عنوان خاصی داشته «: ميگويدمسلک عياریبارۀ دانشمند مذکور در 
ھا دارای  اين سازمان اند و در شھرھای بزرگ  ھايی داشته است و عياران مانند احزاب سياسی امروز، سازمان

که جامۀ خاص داشته و آداب و رسوم آنان مخصوص بخودشان بوده است و اصل » سرھنگ«اند بنام  رؤسای بوده 
بوده و از جان گذشتگی و فداکاری در راه دوست و طلب حق و جستجوی حقيقت و ترک » جوانمردی «رکارشان ب

عWقگی به اصول يا فروع  ًيشه از مرگ و قتل و احيانا بیتعصب و دستگيری از خلق وحمايت از مظلوم و عدم اند
   ١٠». ديانات و مذاھب و غيره نيز در اين فرقه شھرت داشته است

                                            
٩
  ٢٨٩-  ٢٨٨، ص ١٣٢۴الحکايات و لوامع الروايات ،چاپ  بھار، منتخب جوامع-  

١٠
  ٢٩٠الحکايات و لوامع الروايات ، ص بھار، منتخب جوامع-



  
 

 

  ١٠تر ٨  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان 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

  :  در آئين عياری سه چيز بسيار مھم دانسته شده واين  سه چيز اصول عياری و جوانمردی  پنداشته ميشد

  يکی آنکه آنچه بگوئی بکنی، «

   عمل نگھداری،دوم آنکه راستی در قول و

  ... سوم آنکه شکيب را کاربندی

يکی آنکه دلير ومردانه بود :  ترين مردان از ھمه آن بود که با چندگونه ھنر بود  و بدان ای پسر که جوانمرد
، و زيان کس بسود خود نخواھد، اما زيان خود از بھر پاک عورت و پاکدل باشد و صادق الوعدوشکيبا به ھرکاری و

بد را از  و بيچارگان را ياری کند نکند و به اسيران دست درازی گيرنباشد و  و زبون. روا داردسود دوستان 
 بدھد و بر آن سفره که نان خورده باشد، راست گويد، راست شنود و انصاف از خود و ھمچنان که مظلومان دفع کند

   ١١ ».بد نکند

.  عضويت، با شرايط خاصی پذيرفته ميشدعياران دارای آداب و شعارھای مخصوص بخود بودند که داوطلب
سپس داوطلب    ١٢ .خوانده ميشد»  پير«يا » پدرعھد«نامه ميداد وخطبه عضويت در محضر  داوطلب عضويت عھد 

سوگند به يزدان دادار کردگار و « :آورد و ميگفت عضويت از سرصدق با الفاظ بسيار مؤثر مراسم تحليف را بجای می
   ١٣ ».به نان و نمک و نصحيت جوانمردان، که غدر نکند و خيانت نينديشدبه نور و نار و مھر و 

  بستند و نمک و  پس ازمراسم تحليف، آنگاه کمرش را می  

انداخت و   و پارچۀ سرخ يا زرد بر گردن می ،١٤پوشيد و جوانمرد نيز شلوار مخصوص می . چشاندند آبی به او می
شجاعت «بعد از طی کردن مراحل آمادۀ خدمت جوانمردی ميشد و  ،  و ١٥ .کمندی دردست و خنجری درکمرمي زد

 .محسوب ميگرديد» جوانمردان« از اھل »ودرايت واعانت

 بدست می آوردند و یعياران برای کمک به مستمندان ،از زورمندان وتوانگران شھری از راه ھای مختلف پول
ند واز اھل کاروان وآنانی که بيشتر از پنجصد درھم گاھی راه کاروانھا را ميگرفتآنھا . برمستمندان بذل مينمودند

تا کسانی ديگر مزاھم قافله  ه ميکردندبدرقسرمايه داشتند،مبلغی معين ميگرفتند وسپس کاروان را تا منزل مقصود 
 بينوايان ومحتاجان بکار میخود يا بدست می آوردند، آنرا در راه رفع حوايج  طريق مزدی که ازاينبدين سان . نشوند
  . بردند

بپرسم که آيا ميتوانند  شواھدی را ارائه دھند که بچۀ حبيب - مشھور به بچۀ سقاو،اکنون ميخواھم ازھواداران 
وفا «  شرايط عضويت عياری را در حضور کداميک از عياران وکاکه ھای کابل بجا آورده است؟ از مراحل  سقاو،

از پولی که از راه  راھزنی ويا تھديد ديگران بدست می د؟ آيا چه چيز ھايی را ميدانست وطی کرده بو» وصفا وسخا
داد زن ه يا بآ بود؟   يا تن برھنه ای را پوشانده بود؟ يک بوجی آرد خريده و در اختياری مستمندی گذاشته گاھیآورد،

وقتی  روايت ميکنند که پدرش ؟بودمظلومی که از سوی دزدان ھمراھش مورد تجاوز قرار گرفته بود ، رسيده 
لباسھايش را می شست، خود را در'ی پتوی پيچانده درگوشه ای می نشست تا لباسھايش خشک شود،پيام اين روايت 
اينست که  وقتی او به پدر خود يک جوره لباس کمک نميکرده است، معلومدار کمکش بکسی ديگر ی ھم نمی رسيده 

   است؟

عياری را بجا واخMق ، ھيچ يک از اعمال واطوار چه قبل از قدرت وچه بعد از قدرتبچۀ سقاو،سفانه متأ
 بر زن در بسا موارد ميگرفتند ورا شان آخرين قران ھمراھان بچۀ سقاو از دارا ونادار با زور وشکنجه . نياورده است

آنانيکه . ًوناموس مردم  نيز تجاوز مينمودند که اين کارھا اصM با اصول عياری و جوانمردی سازگاری ندارد
 قبل از ھمه به کتاب مقدس دين يعنی قرآن واز و بند نبود و به  او، چرابودحبيب - کمر به خدمت دين بسته :ندميگوي

قرآنی که به آن سوگند خورده و امضاءکرده و به احمدعلی خان لودين سپرده بود، خيانت کرد و قول خود را زير پا 
واز وی معاش وتفنگ ورتبه گرفته بود، بغاوت کرد؟ کجای اين نمود و دوباره برضد رژيمی که با او تعھد  بسته بود،

  اعمال حبيب - با آئين عياری ھمخوانی وسازگاری دارد؟

رخين معاصرش گواھی داده اند،صرف نظر از اينکه يک راھزن و ؤحبيب - کلکانی چنانکه غبار و ديگرم
د ، بلکه از اين جھت که بحيث يک اجنت انگليس وارد دزد مشھور بود و بجرم دزدی چندين باربزندان انداخته شده بو

                                            
١١

  ٢٠١الدين تھرانی ،ص  قابوسنامه، چاپ جWل-  

١٢
  ٩٠افغانستان د رمسير تاريخ، صغبار، -  

١٣
  و موارد ديگر١۵ ص ٢، ج ٣٠٧ ص ١سمک عيار، ج -  

  

١٤
  ۴٠۴ ،ص ٢، مروج الذھب مسعودی، ج ۴۶ يعقوب ليث ص باستانی پاريزی،-  

١٥
  ٩٠افغانستان د رمسير تاريخ، ص-  



  
 

 

  ١٠تر ٩  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان 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

ونوکرانش ھمزمان با شورش شينواريھا ) 'رنس( بازی سياست شد و مطابق طرح جاسوس نامدار وکارکشتۀ انگليس
در شرق کشور،که قشون دولتی بطورعمده بدانصوب سوق داده شده بود، درھمدستی با روحانيون وابسته به استعماراز 

ش، در قلعۀ ١٣٠٧ قوس ٢٠، قسم خود را شکست و برطبق دستور سفارت انگليس درکابل ، در شب شمال کابل
 به تعقيب آن بچۀ سقاو. مMويس الدين کله کانی چند تا خان ومM روحانی را جمع کرد تا او را پادشاه اعMن کردند

   ١٦ .د حسين بسوی چاريکا فرستاددگی سيرحکومت محلی سرای خواجه را غارت نمود و تعدادی از دزدانش را بسرک

 يک عيار  وصداقتاينھا تمام شواھد محکم وانکار ناپذيرتاريخی اند که ثابت ميسازد بچۀ سقاو از صفات و وقار
درتاريخ عياران و جوانمردان در ھيچ شھری ازشھرھای . متعھد به مسلک عياری وعيار پيشه گی عاری بوده است

،درھيچ خراسان ، کس عياری را سراغ داده نميتواند که قسمش را شکستانده باشدکابلستان وسيستان وبلخ وھرات و
 دولتی قرار داشته بوده  در خدمت استخباراتجای ازشھرھای قديم افغانستان نميتوان جوانمرد وعياری را سراغ داد که

ن وميھن خود را قبول  عيار و جوانمرد، مرگ را قبول ميکند ولی ھرگز ننگ جاسوسی ونوکری برای دشمن دي.باشد
 دشمن خاک وناموس وطن خود قرار گرفتمگرحبيب -  کله کانی در خدمت استخبارات انگليس، اين  ،کرده نميتواند

  .وبرضد يک نظام مترقی و روشنفکری  وبه نفع منافع انگليس قيام کرد

ی بچۀ سقاو برای فيض محمد کاتب وغبار،ھردو مؤرخ نامدار کشور، ازغدر وخيانت ودزدی وخدمتگزار
م، اما دراينجا صرف ه ابالتمام نقل کردآنرا انگليس ھا در کتابھای خويش گزارش داده اند که من درمقالت قبلی خود 

از نوشته آقای باری جھانی مبتنی ًدوسه نمونه از چشم ديدھای کاتب را درمورد عملکرد بچۀ سقاو ويارانش  مجددا 
می آورم تا نشان داده باشم که اين اعمال بچۀ سقاو وياران وی ھيچگونه ھمخوانی برتذکرة ا'نقMب فيض محمد کاتب 

شواھد بسياری از »  تذکرة ا'نقMب«کاتب درکتاب : ندارد ما  کشوریبا اعمال واخMق عياران وجوانمردان تاريخ
 از روی آن کتاب ياداشت عبدالباری جھانی درمقالۀ خود، نکاتی. فجاع وجنايات رژيم سقوی را ثبت تاريخ کرده است

حبيب «: فيض محمد درباره ناموس داری رژيم سقاوی که رکن اساسی مسلک عياری است ميگويد« : کرده مينويسد
- که در مدت بسيار کم حرمسرای وسيعی از زنان برای خود درست کرده بود، در اول اپريل فيصله کرد که دختران 

 خان را که دراين وقت زندانی بودند، برای خود نکاح ببندد و برحرم خود سردار نصر- خان وسردار امين -
بيفزايد، مگروقتی که دانست آنھا شوھر دارند از آنھا منصرف شد و فيصله نمود تا با دخترزيبای سردار محمدعلی 

شی زد، مگر خان عروسی نمايد، مگرآن دختر مرگ را بر ازدواج با دزدی ترجيح داد و با خوردن زھر دست بخودک
   ١٧»خدايش نکشت وازمرگ نجات يافت

. برای بيان وحشت وبربريت آنھا کلماتی وجود ندارد« :  دربارًه فرمانروايان سقوی ميگويدکاتب فيض محمد
امير حبيب - ھرقدر فرمانی که صادرکرده و درآنھا خود . آنھارا صرف ميتوان تباه کنندگان مسلمانان و دولت ناميد

سقويان تمام دارايی ھای که برای دفاع .  رسول - معرفی نموده باشد، صرف برای فريب مردم استرا خادم دين
وطن ذخيره شده بودند غارت کردند،افزون براين مردم را بزور وبدون دريافت حقوق به خدمت عسکری برای رژيم 

باوجود اين . نه ھا را غارت وچپاول مينماينددرواقع اينھاسپاه شيطان اند که آباديھا را تباه ميکنند وخا. سوق ميکردند
وزيران فاسد، حضرات و مMنمايان و ساير افراد بی دين، اين وضعيت غم آلود را که از دست ھمينھا برسرمردم آمده 

   ١٨ ».خير وخيريت است: است، می بينند و ميگويند

دخترانی را که درعھد امانی به سقاويھا ليست «:  فيض محمد جای ديگری از رژيم سقوی اينطور ياد ميکند
مکتب ميرفتند پيدا کردند و به آنھا گفته شد که مجبوراند ھر کدام با يکی ازدزدان کوھستانی ويا کوھدامنی ازدواج 

ملک محسن خان زنی را که از سوی افراد سقاوی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود؛ «  والی کابل ، ١٩ ».نمايند
 حامله بود تا زمان تولد کودکش زن زندانی گرديد و وقتی کودک تولد يافت والی   آن زندستورداد غرغره شود،چون

ملک . امرنمود تا مادر وکودک ھردو اعدام شوند، قاضی بر والی اعتراض نمود که اين کار خMف شرعيت است
   ٢٠ ».اگرخMف شريعت است يا نيست من حکم کرده ام بايد عملی شود: محسن جواب داد

 غبار،برخورد غير انسانی و وحشيانۀ سقاويان با  کابليان، با'خره سبب عکس العمل مردم گرديد بروايت
نخستين گروه تعدادی از طMب  يک مدرسه در کابل بود که دونفر شان بنام . وبرخی برای قتل بچۀ سقاو متحد شدند

                                            
١٦

  ٨٢٢،ص ١غبار،افغانستان درمسيرتاريخ،ج- 
١٧

   تذکره ا[نق\ب ١٣۴ صجھانی،-  

١٨
  ٥٧ھمان اثر، ص-  

١٩
  ٥٩ھمان اثر، ص-  

٢٠
  )١٢يژۀ فيض محمدکاتب، ص.،٢٠٠٥افغان رساله، شمارۀ اپريل (٢٣٤ان اثر،ص ھم-  



  
 

 

  ١٠تر ١٠  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان 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

بچۀ سقاو را درمسجد عيدگاه توسط بمب نابود ھای حبيب - وعبدالرسول داوطلب قتل بچۀ سقاو شدند، انھا ميخواستند 
کنند، قبل از اقدام  يکی از رفقای نامرد اين گروه، موضوع را به سقاويان راپور داد و ھردو نفر با عجله دستگير 

ًمتعاقبا گروه ديگری کشف شد که نقشۀ ترور بچۀ سقاو . اعدام شدند) قاری دوست محمد(وھمراه باشخص راپور دھنده 

به اين اتھام عبدالمجيدخان،سردار محمدعثمان خان، قاضی محمداکبرخان وحبيب - خان سابق معين : ه بودندرا کشيد
غبار عMوه ميکند که از اين ببعد بچۀ سقاو و ملک محسن و عبدالغنی خان قلعه .وزارت حربيه دستگير واعدام شدند
از قضات ) قندھاری( را که مثل مولوی عبدالواسع  خانقاضی عبدالرحمناينھا . بيگی به مظالم خود شدت بخشيدند

متجدد بود ، درچوک کابل بند از بند بريدند و کله ھای کشته شدگان جنگ باسقاويان را در بازار پل خشتی با ميخ 
   ٢١ .کوبيدند و به اينصورت وحشتی دردل شھريان کابل ايجاد نمودند

نوشته که در آن فجايع )ږیتاريخی حوادث تکراري(گری بنام آقای باری جھانی، دراين اواخرمقاله ای محققانۀ دي
وجنايات تکاندھنده و بی نظيرتاريخی بچۀ سقاو وھمکاران او را  از زبان شاھدان عينی چون فيض محمدکاتب وغبار 

 و اين مقاله وجدان ھای خفته را تکان ميدھد تا بخود آيند. وديگران وپروفيسر محمد علی ميوندی بازتاب داده است
  .  ديگر از ياوه گوئی وگمراه ساختن جوانان وطن دست بردارند

 ی ومورخان حاضر وناظر درصحنه ھاسندگانينوو یني شاھدان عنقل قول ھای  باخود راآقای جھانی مقالۀ 
 ،ی آدمکشی ھاتيروا .تواندياز آن انکار کرده نم آدم با وجدانی چيھتقويت کرده است که  یدزدان سقاونمائی قدرت 

 دار ی از سو١٩٢٩ مال وناموس مردم کابل درسال ر بیازاند وتجاوز ودست ی شخصیھا يیغارت وچپاول دارا
بی بازخواستی با دوران ميخواند و  انسان آنرا یاست که وقتوغم آميز کيتراژ دھنده و  سقاو، چنان زجرۀ بچۀودست

 ونفرت شودي راست می مو براندام آدمد،کني مسهي مقا١٩٩٣ و١٩٩٢ مسعود در- یوکشت وکشتاردوران قدرت ربان
 یآقا. سازدي مضاعفم  پرورانندی را بدل می روزگارني دوباره آمدن چنی که بازھم آرزویبرآنان وانزجار انسان را

 یرحمي کابل با بانيشھر  که بر می بيند کشورخيتارمقطع از دو مشابھت ھای زيادی ميان اين  مقاله ني درایجھان
 بچًه سقاو  جای تاسف است که برخی از نويسندگان ما که دورًه وحشت« : ميگويد جھانی.ده استل شاعمناک اوحشت

  ». خطاب ميکنند »جوانمرد«و" عيار"بازھم او را را بچشم سرديده اند،

 از یاريع« را مسموم ساخته است، کتاب کي که ذھن جوانان تاجی ازآثار مخربیکي بقول جمالخان بارکزی،
، کرکتر آن ازیريپذ ري از جوانان کوھدامن وکلکان با تاثھمين حا' بسياریکه ميباشد  یلياستاد خل ۀنوشت» خراسان

 - بينام مستعار حببا  گل ريوز بنام نھا،آ از یکي خود قرار داده اند،چنانکه ی را سرمشق زندگی - کله کانبيحب
 اختطاف آدم ميکشت، دزدی ميزد،غارت مينمود، دست به قدم بقدم تقليد ميکرد، ی را - کلکانبياعمال حب، یاستالف
، دوسيه اش به پغمانمعروف  يۀ قضني متھمۀ آنکه در جملتا از او را نداشتند، تي ومردم محل جرئت شکاميکرد

بدون خجالت از کوھدامن وکلکان جوانان تن از معھذا صدھا  .ديمحکوم به اعدام گردمحکمه سپرده شد ودر محکمه 
 اشک شي کرده براادخود ي بنام قھرمان  یازو  ودنديجنازه اش را بردوش کشايت بار حبيب - استالفی،عملکرد جن

معلومدار است که آنھا ميخواھند ھريک جای حبيب - کله کانی را بگيرند ودر يک فرصت مردم کابل را . ختندير
 مثل داکترکاروان عالمانه  کتاب راني امی بايد اند، مملکت ني فرزندان اۀندي که در غم آیانکس. بخون وخاکستر بنشانند

که ھمانا تشويق به دزدی و راھزنی وآدمکشی وغارت وچپاول ھمسايگان  جوانان رای آنرا بی اصلامينقد کنند و پ
   .است، توضيح نمايند

  پايان

  

 

 

                                            
٢١

  ٨٢٨، ص ١غبار،ج-  


