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  استاد خليلی دل بستگان پاسخی به يکی از 

  

 است که با عصبانيت برمن تاخته از ويرجنيای امريکا،  کسی بنام امان - عمر،در بخش نظرسنجی پورتال

ظالم  تھمت خيانت زده ام و امير عبدالرحمن خان را )ی افغانستانشاعر مديحه سرا(را به استاد بزرگ خليلیچ

  .درحالی که در نوشته ھای قبلی او را اميری آھنين وقابل ستايش گفته ام، ومستبد نشان داده ام 

گردانندگان محترم اينکه   اما ازد؟عقيده و ايمان داريخليلی استاد حد به چه تا  من نميدانم که شما! آقای عمر

 باشند، بچۀ سقاوممدوح او  در مورد خليلی وخودنشرات را اخطار داده ايد که جوابگوی پورتال افغان جرمن آن�ين 

د وگردانندگان ريش سفيد نکنسربلند  از امريکا  نماداعشج�دان بار  من برجان خود ترسيدم که نه کند، اين

  ؟؟! ديگر از نوع فاجعه فرانسه را تازه کندهيک فاجع جرمن آن�ين را به مسلسل ببندد وافغان پورتال وسرسفيد 

از قلم اين جانب وافغان ھای رسوا کنندۀ اخير   وکه مقاله ھای افشاگرانه اما از نوشتۀ شما اينقدر دانستم 

ت ک، بنياد دروغ بافی حلقاديگر در مورد حبيب - کله کانی  واستاد خليلی و پدرش مستوفی الممالنظر صاحب 

شما بجای اينکه قلم . چنان به لرزه در آورده که اعصاب شما را نيز جو جو ساخته استرا  وتفرقه انداز تحزيه طلب

ی را بطور مستند ومستدل بيب - کلکانت نشر شده در مورد استاد خليلی وح مقاGاگرتوانائی داشته باشيدبرداريد و 

از شاخۀ امير بجای اينکار،،اما بوده اندعناصر صادق به وطن  ھا برخ�ف اين نوشته ھا،آن وثابت کنيد که رد 

   . ميخواھيد بگونيد که من آدم ضد ونقيض نويسی ھستمعبدالرحمن خان چسپيده و

بايد بدانيد که تاريخ عملکرد خوب وبد انسانھا را ثبت و ضبط ميکند و روزی اگر ضرورت !  برادر محترم

من ھيچگاھی در نوشته ھايم، امير عبدالرحمن خان را فرشته وم�ئکه نگفته ام يا اميری . برم� می سازدبيفتد آنرا 

ننوشته ام، اما او را درمقابله با مخالفانش مردی ) ؟ مسعود؟مستوفی الممالکمانند بچۀ سقاو؟  (عادل ومھربان 

بلی . ده استشبدان اشاره ) تاج التواريخ (سخت جنگجو، قاطع وبا دسپلين گفته ام واين چيزی است که در کتاب

و بخاطر ھمين درايت و کفايتش بود که افغانستان  گفته ام که امير عبدالرحمن خان اميری با کفايت وبا درايت بود،

ھمه را به مرکز وحدت دوبارۀ افغانستان را تأمين نمود ورا از وضعيت ملوک الطوايفی وچند پارچگی نجات داد و 

  .واين بزرگترين خدمتی است که آن امير برای اين کشور واين مردم انجام داد.کابل پيوسته ساختقدرت يعنی 

من ھيچگاھی نگفته ام که امير آنقدر برمردمش مھربان بود که مجرمين ورھزنان ومخالفان دولت خود را 

يت ميکند که من ھمانگونه که از جزا نميداد، من از استبداد امير واستخبارات اميردرکتابم نوشته ام، اين عنوان کفا

کارکردھای خوبش يادکرده ام، از استبداد اميرنيزياد کنم،اگر خ�ف ميگويم يک مثال کوچکی از نوشته ھايم را برخم 

واگر نشان داده نتوانيد، بايد شما از گفته ھای ھوائی خود خجالت ! بکشيد تا ديگران ببينند ومن ھم خجالت بکشم

  .يخی من ھيچگاھی بدون سند ومدرک نمی نويسم وحرف مفت تحويل مردم نميدھمدرمسائل تار! بکشيد

نام »سيمای امير آھنين عبدالرحمن در تاج التواريخ«کتابی که در مورد امير عبدالرحمن خان نوشته ام، 

، مبنا ايا ميدانيد معنی اين عنوان چيست؟ معنايش اينست که ھرچه در مورد امير عبدالرحمن خان نوشته ام.دارد

واساس آنرا روايتھا وياد داشتھای تاج التواريخ در مورد اميرتشکيل ميدھد واستناد به کتب ديگر برای رد يا تائيد 

  من از برپا کردن کله . ھيچ کس نميتواند منکر ظلم واستبداد امير در حق مخالفانش باشد. موضوع آورده شده است
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 جنگ ھا ياد کرده ام واز تبعيد دسته جمعی مخالفان امير از محل منارھای امير از سران وکله ھای مخالفانش در

  .سکونت شان به وGيات ديگر نوشته ام وھدف ومننظورامير را نيز ازاين عملکرد وی توضيح داده ام

 آيا شما برايم گفته ميتوانيد که در دولت ھای بعد از اميرعبدالرحمن خان بنديخانه يا زندانھا وجود نداشته 

ًبعا که وجود داشته اند ولی کس انواع شکنجه ھای که دراين زندانھا صورت ميگرفته، مثل غبار آنرا قيد اند؟ ط

نکرده است، ورنه جزاھا وشکجنه ھای که در دوران حاکميت حزب دموکراتيک خلق در زندانھای خاد واکسا 

  .شد، شايد به مراتب بيشتر وبدتر از نوع شکنجه ھای دوران امير عبدالرحمن خان بوده باشدبرزندانيان اجرا مي

 در دوران حکومت تنظيم ھای جھادی  ظلم وستم برمردم افغانستان چنان اوج گرفت که از کوبيدن ميخ ھای 

جمعی بر شفاخانۀ شش انچه برفرق مخالفان وانداختن انسانھای زنده در کوره ھای خشت پزی وتجاوزات دسته 

  .زنان مريض دريغ نگرديد

در دوران حکومات بعد از امير عبدالرحمن خان، نوع کشتار مخالفان ھم بدليل موجوديت وسايل کشتار دسته 

 . وجود نداشت٤٠ وبيم ٣٠ًمث� در عھدامير عبدالرحمن خان وسايل اسلحه ثقيل مثل راکتھا، بيم . جمعی فرق کرد

تانک ھا و زره . وجود نداشت٦٠راکت ھای لونا وسکر.ای پنجصدکيلوئی وجود نداشتطيارات بمب افگن وبمبھ

ماشيندارھای ثقيل وجود نداشت که بتواند در کمتر از يک ساعت محشری  برپاکند و از . پوش ھا وجود نداشت

دخان بلی اين وسايل کشتار دسته جمعی در دوران حکومت ھای ظاھرشاه وجمھوری داو. کشته پشته ھا بسازد

جود داشتند وتمام آنھا برمردم افغانستان در سه دھه اخير امتحان ووحکومت خلق وپرچم وتنظيمھای جھادی 

  .واستعمال شدند

وقتی قضاوت ھای يک جانبۀ نويسندگانی را می بينم که ھميشه امير عبدالرحمن خان را پادشاه خون خوار 

او درمدت حکمروائی خود جز آدمکشی کاری نداشته وآدمکش ومستبد معرفی ميکنند وطوری نشان ميدھند که 

است، مجبور ميشوم کارکردھای امير عبدالرحمن خان را با کارکردھای رھبران سياسی دو دھۀ اخير قرن بيستم  به 

مقايسه بگيرم و با اسناد وشواھد بيشمار نشان بدھم که آنھای که صد چند امير عبدالرحمن خان تحصيل کرده 

دند وده ھای مشاور ومتخصص در پھلوی دست خود داشتند، چرا وچگونه بخاطر حفظ قدرت ويا ودرس خوانده بو

انحصار قدرت خويش، برفرق مردم خود کوبيدند و از انداختن بمب ھای پنجصد کيلوئی و فيرس�ح ھای ثقيله توپ 

در . ين خود دريغ نورزيدند وھاوان وراکت از فراز کوه تلويزيون وکوه علی آباد و يا شيردروازه بر مواضع مخالف

 برمحلۀ افشارکابل که ١٩٩٣، در دھم دلو )از مخلصين استاد خليلی( عھد ناميمون پروفيسرربانی واحمدشاه مسعود

 مسعود بود،با تمام وسايل کشتار دسته جمعی حمله شد ودر ظرف کمتر از دوساعت –محل سکونت مخالفان ربانی 

ازاينست که ميگويم .  شامل زنان وکودکان وپيرمردان بخاک وخون کشانيدندبيش  از پنجھزار از مردم افشار را

 کشت وکشتارھای امير عبدالرحمن خان در مقايسه با  اين رھبران تنظيمی ناچيز بوده است، درحالی که پروفيسر

تند، اما امير ت وشھر را تخريب نمود؛ وھيچ بنای ابادی از خود به يادگار نگذاشربانی ومسعود شھريان کابل را کش

کشيدن  دست از اعمار بناھا ھای باشکوه وعبدالرحمن خان، در پھلوی جنگ وسرکوب مخالفان خود، ھيچگاه

ًاکنون شما انصافا بگوئيد که کدام يک از .شاھراه ھا واحداث باغه ھمراه با تأمين امنيت سرتاسری، دست نگرفت

  ھتراز امير عبدالرحمن خان دراخير قرن نزدھم باشد؟رھبران افغانستان دراخير قرن بيستم ميتواند برتر وب

  پايان

 


