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  ٢٠١٦/ ٨/ ٢٧کانديد اکادميسين سيستانی                                                                                     

  

  !در منج�ب خيانتشعرط يک استاد سقو

   ؟حبيب هللا کلکانیيا  بودضياءالحق ، قھرمان استاد خليلی

  

  

*  * * 

نيد که به جواب خليلی گفته شده و آقای قاسم باز به اين شعر زيبای وطن پرستانه توجه ک

  :آنرا با ما شريک ساخته است

 تنم و جان سوخت تو شعر از که          دشمنم چنان ستودی خليلی؛

  زنم آتش در من را جمــله بدان تو         از آثاری به يابم دست اگـر

  )مھرو ولی زاده(
  

محمدعثمان خان : فرزندان برومندی چونوضۀ رضوان است،ای پرانگورش رشک رحوزۀ شمالی که تاکستانھ

استاد غBم علی آئين، پوھاند : ثل دانشمندانی موجوھرشاه غوربندی، شجاع الدوله خان غوربندی،پروانی و 

فاضل صاحب زاده، استاد  ، پوھاند سيد سعدالدين ھاشمی، پوھاندداکتر دوست محمدپروانی،دکتورحسين يمين 

غيره به جامعه افغانستان تقديم داشته است، عرانی چون سرشار شمالی وليلی صراحت سرشاروشا وعبدالحق واله

ضياء  ظاھرشاه و وکاسه ليس مداح شاعر استاد خليلی،اين سوی، مگر ازگيرندچرا مورد تقدير وبزرگداشت قرار نمي

کار که با دستور انگليس و دزد جنايتالحق حاکم نظامی پاکستان ودشمن درجه يک افغانستان، يک آدم بيسواد 

  ميشود؟ تا حد يک قھرمان ستايش د،  کريک نظام مترقی محرومافغانستان را از 

  : استکه چنينبه فردوسی نسبت داده ميشود درمورد رستم بيتی 
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      وگرنه يلی بود در سيستان  منش ساختم رستم داستان   

  : گفتچنيننی در حق کلکااز زبان خليلی  ميتوانبا الھام ازاين روايت 

  خراسان ِی ازحبيبم يکی دزد بود، از کلکان        منش ساختم عيار

خواسته انتقام اعدام پدر خود محمدحسين خان » عياری از خراسان «بدون ترديد خليلی با نگاشتن کتاب 

حبيب هللا رئيس ضبط احواAت وشکنجه گرقھار وبيرحم عھدامير عبدالرحمن خان وامير (مستوفی الممالک وکوتوال

  . را که در نخستين روزھای بقدرت رسيدن امان هللا خان محکوم به اعدام شده بود،از غازی امان هللا خان بگيرد) خان

فرمان قتل بسياری از ) سرمنشی دربار بچۀ سقو در روزھای نخست اشغال کابل( ھرچند استادخليل هللا خليلی 

ھرحبيب هللا کلکانی ممھوروصادرنمود، مگر ُبخاطر اعدام پدر خود با م را  خانخواھان امان هللامشروطه خواھان وھو

در دستگاه استخبارات نظامی پاکستان ثبت نام کرد وسپس ھم کاسه وھم خنجراصلی را برقلب ملت زمانی فرو برد که 

با اشارۀ ربانی پياله ضياء الحق حاکم نظامی پاکستان ودشمن درجه اول افغانستان وھمنشين وھم انديشۀ ربانی شد و 

درنقاب قھرمان مجاھد  ، تصوير يک  کلکانیرا نوشت تا از ساAر دزدان حبيب هللا» عياری از خراسان«کتاب 

به مجاھدين  تا او درس ھای راھگيری وشبخون زدن وغارت وچپاول وتجاوز نوع کلکانی رابدست دھد،» عياران«

را  از اين کتاب بدست ) فگنی ميان اقوام پشتون وتاجيکنفاق ا(تحت رھبری خود تدريس کند وماھی دلخواه خود 

  . است بسيار فاصله کلکانیاما ھر انسان آگاه از تاريخ کشور ميداند که ميان عياری و دزدی ھای حبيب هللا.آورد

می نامد و نظر خود را در " دروغنامه"استادھاشميان،که کتاب عياری از خراسان را خوانده است،آنرا يک 

او را اخواندم، " عياری از خراسان"به رب العزت قسم ياد می کنم که وقتی دروغ نامۀ « :چنين ابراز ميکندبارۀ آن 

که برای بلندبردن وآدم ساختن يک آدمکش ) سوته پای ھای کابل(صرف نظرازجعليات و بات و پتاقھای رقم کوچۀ 

ز ديگری نيافتم و تعجب کردم که نوک قلم ُغول ولچک دراوراق آن دروغنامه از نوک قلمش استفراغ شده است، چي

استادی مانند خليلی،اين دنائت وپستی را چطور پذيرفته؟ که از يک حيوان آدم ساخته و ھم شرافت ادب و قلم را 

که خود فروشی وانعام، ھردو را در برداشت، رقم " ضرورت ھمان روزگار"؟ و نه که در تحت شرايط ! فروخته است 

ه که چشمم بنام آن استاد ادب بحيث  مولف آن خباثت نامه می افتاد،از خجالت آب ميشدم وباور شده باشد؟؟؟ وھرگا

نمی توانستم که استادخليلی، سرساAر قافلۀ ادبای افغانستان دروقت خود، دخترمعصومی را از يک خاندان شريف، به 

ھاشميان، پورتال ( » ش بوده باشد؟؟؟مرد دانگه ای و لنده غری ساخته باشد که مسن تر از سن پدر" عاشق"دروغ 

  )٢٠١٦/ ١٩/٨افغان جرمن، نوشتۀ اخير استادنگارگر،  

بی نظيربيگم دخترسردار (با سرھم بندی مشتی دروغ وتھمت بستن به يکی از دوشيزه گان محمدزائیخليلی 

 نوشيد تا بميرد ولی ، کسی که به سبب نفرت از ازدواج با بچۀ سقو زھر)محمدعلی خان نواسۀ اميردوست محمد خان

را نوشته ودر آن از عاشق شدن آن دوشيزۀ  شيرپاک به » عياری از خراسان«خانم آن گرگ درنده خوی نشود، کتاب 

بچۀ سقو بخاطر اعمال قھرمانی وجوانمردی  وعياری او سخن زده است که  ھم از لحاظ تم داستانی وھم از جھت 

اما متاسفانه که اين کتاب، درميان جوانان شمالی . ارزشی نداردوقايع تاريخی بيش از يک بستۀ دروغ وتھمت

  .تصوير وتصور نمايند» عيار؟«وکوھدامن خوانندگانی دارد وبرخی ميخواھند خود را در قالب حبيب هللا کلکانی 

ق را به منظور تخريب شاه امان هللا، و تشوي» عياری از خراسان«ھر ابجد خوانی ميداند که استاد خليلی کتاب

وترغيب جوانان کوھدامن وکوھستان به بغاوتگری ودزدی وتاراج کابليان، ودر مجموع  به غرض نفاق افگنی درميان 

ملت افغانستان نوشته شده و نتايج بسيار خطرناک آن در دوران اقتدار ربانی ومسعود با پشتونھا در شمال ھندوکش 

 در آستانه سقوط داکتر نجيب هللا جھت تصفيۀ قومی بر مصايب فراوانی که بار اول. ًعم� به اثبات رسيده است
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را » سقوی دوم« مسعود وارد گرديد، نام -پشتونھای شمال ھندوکش  تحميل شد، و بار دوم  درعھد حکومتداری ربانی

زورگوئی وقلدرمآبی وغصب مقامات دولتی ونظامی و ملکيت ھا وجايدادھای شخصی مردم  از سوی . بخود گرفت

چنان وسيع وگسترده بود که با وجود قرار داشتن حامدکرزی به حيث يک   در دوران حکومت حامدکرزی،شورای نظار

  رئيس جمھور پشتون در رأس دولت، باAخره لقب فاسد ترين دولت در جھان را کسب کرد، زيرا تاروپود حکومت او 

  . ندياد ميکرد» سقوی سوم«ازعناصر فاسد شورای نظار بود که مردم آن را بنام 

خليلی با نوشتن کتاب عياری از خراسان،در واقع سعی کرده تا دزدی وجنايت وتجاوز به مال وناموس مردم را 

از سوی حبيب هللا کلکانی ودار ودسته اش ، جزئی ازاخ�ق وکرکتر مردم خراسان وازجمله عياران وجوانمردان 

را درميان جوانان کوھدامن و شمالی ترويج ) دمرھزنی وتجاوز وغارت مر(بشمار آورد وآنگاه اين روش و رھکار 

مير بچه خان کوھدامنی وعبدالقادرخان اوپيانی و : وتعميم بخشد، ولی  از فداکاری و جان بازی آزاد مردانی چون 

ميرمسجديخان کوھستانی و ميردرويش خان قشقاری وميرسيف الدين خان گلدره ئی وعلی خان تتمدره ئی وغيره يادی 

  . نميکند

 از فرزندان با  وال پيدا ميشود که چرا استاد خليلی ھرگز به ستايش از کارنامه ھای وطن پرستانه يکیس

شھامت کوھدامن وپروان دست نيازيد ولی در وصف  يک دزد وجنايتکار بيسوادی که نه از دين چيزی ميدانست و نه 

معرفت بر روی فرزندان کشور بسته شد، کتاب پای بند دين ودينداری بود و با روی کار آمدنش، دروازه ھای علم  و

  مينويسد و از اوابتدا خادم دين رسوهللا وسپس يک عياری وجوانمرد می تراشد؟

کسانی که پسر سقاو را مردی عيار و جوانمرد می شمارند، معلوم ميشود که آنھا معنای عياری وجوانمردی 

يت از مظلومان، ومستمندان، شرط اول عياری است،در حرمت به ناموس ديگران وحما.  وعصمت ناموس را نميدانند

   .حالی که آنطور که فيض محمدکاتب شھادت ميدھد، درمجموع  اعمال حبيب هللا،نشانه ای از جوانمردی ديده نميشود

در سراسر کتاب تذکراAنق�ب فيض محمد، ھيچگونه روايت وحکايتی که نشانگر حرمت گزاری به ناموس 

بوی جوانمردی يعنی دستگيری از مستمندان ومظلومان وشفقت برستم ديدگان از آن به مشام برسد، ديگران باشد و يا 

از بچۀ سقاو و سيدحسين وديگرھمراھان شان در مدت حکومت شان سر نزده است تا بتوان آنرا با اعمال جوانمردان 

  .وعياران در تاريخ کشورمقايسه و مقارنه کرد

 پاشيدن زھر انديشۀ قلدری و زورگوئی وبغاوتگری ومحلی گرائی درميان مردم يکی  ازاثرات مخرب اين کتاب،

  را پرورش داد تا در روز حبيب هللا استالفیکوھدامن شمالی است   و بنابر تاثيرات چنين کتابی است که افرادی چون 

وقتی که فرياد مردم . دازدروشن  به اختطاف زنان و دختران و پسران مردم  شمالی در تفرجگاه ھای اطراف کابل  بپر

محل واطراف کابل به آسمان بلند گرديد واز سوی نيروھای امنيتی دولت کرزی گرفتار واز جانب محکمه محکوم به 

اعدام شد، ھزاران تن از اوباشان کلکان واستالف کوھدامن نعش او را برشانه ھای خود به کلکان انتقال دادند و بخاک 

  .ا بحيث زيارت قدر می نھندسپردند واکنون مقبرۀ او ر

 برحکومت    يکی ديگراز نتايج مخرب کتاب خليلی، واردکردن فشار  روز افزون ھواداران جبيب هللا کلکانی

اشرف غنی است تا نه تنھا مراسم خاک سپاری آن دزد تاريخ وناموس اين کشور بطور رسمی ومجلل برگذارگردد، 

  . وه شودنيز برنام او ع�»  کاکۀ کابل«بلکه لقب 

آيا ميتوان  ":اکترھاشميان در جواب کسی که ستايش خليلی را درحق ضياء الحق توجيه مينمايد، ميگويد

ضرورت ھمان "مداحی،وآنھم برای شخصی مانند ضياالحق را که درصدد نابودی ملت وکشور افغالستان بوده، بنام 

  وف بخاطر خوشنودساختن چند وطنفروش، لقب جوازمشروعيت بخشيد؟؟؟ آيا ميتوان بيک دزد وقاتل معر" روزگار
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  »؟؟اعطا نمود" مجاھد کبير"

وطن فروشی وخيانت به نواميس ملی شاخ  ودم نميخواھد، ھمين که خليلی از سر شخصيت ھای نيکنام 

کوھدامن وشمالی  بی پروا گذشت، وکارنامه ھای افتخار آميز ھيچ يکی را به ستايش نگرفت، و دزدی را برھمه 

شمشير وقلم آن حوزه رضوان واره، ترجيح داده است، در واقع درحق  شھروندن فداکار وخوشنام شمالی مردان 

  . حق ناشناسی و جفای بزرگ  کرده استخيانت و

َخون«خيانت در لغت مشتق از« اھل لغت خيانت را از جمله .  به معنای مخالفت با حق و پيمان در پنھانی است» َ

، افشای اسرار، تحويل دوست به خزانهولتر خالی کردن . اند  عھد مخفيانه معنا کردهمخالفت با حق از طريق نقض

از ديد حکومتگران، خيانت فعل عمدی يک .دھد خصم يا افشای محل او به دشمن را به خائن نسبت می

فرد يا گروھی است که منافع يک قدرت بيگانه را در زمان صلح يا جنگ به زيان ميھن خويش تأمين، 

مصاديق آن ھمکاری با دولت خارجی و ترين  و امنيّت کشور و نظام حکومتی را به مخاطره اندازد و مھم

  .تملق وکرنش کردن به بيگانه است

حذف و نابود کردن : ھا، يک کاربرد معين دارد رود اما در تمام آن ھای متفاوت به کار می  زمينه خيانت در

، اگرچه در زندگی روزمره و در ادبيات  مطرح بوده، اما کمتر موضوع »خيانت« .کسيکه قرار است خائن معرفی شود

» قرارداد«رای تثبيت آن بايستی به مفھوم با توجه به سياليت مفھوم خيانت، ب. است   ورزی جدی قرار گرفته انديشه

خيانت ھمواره زير پاگذاشتن يک قرارداد است و در نھايت نظر به يک قرارداد است که نظر نسبت به . رجوع کنيم

. شکن است خائن به مفھوم پيمان. رسيم از اين زاويه ھم باز به يک مفھوم نسبی می. کند خيانت به آن را تعيين می

بنابراين .  که پيمان بعنوان قراردادی جمعی و گروھی امری فرھنگی اجتماعی است و در نتيجه تاريخیمسئله اينجاست

. کند شکنی نيز امری قراردادی است و مفھوم آن به نسبت زمان و مکان تغيير می پيمانھا قراردادی ھستند و پيمان

توانند پيشرفته،  می. ، ايدئولوژيک و غيره باشندتوانند برسر ارزشھايی خانوادگی، سياسی، اخ�قی، مذھبی پيمانھا می

. روادار و به نفع حقوق و آزادی انسانھا باشند يا بعکس، ارزشھايی تنگ نظرانه و واپسگرا را نمايندگی کنند

  )ويکی پيديای فارسی(».ِتوانند ارزشھايی تحميلی و ناخواسته باشند و به زور و جبر اعمال شوند قراردادھا حتی می

 به اين مرتکب خيانت شود وخليلی ھنگام سفارت خود در بغداد ت�ش ورزيد تا در حق مادر وطن استاد

د تا پيام او را بگوش شاھنشاه ايران مبتنی براين مضمون برسانند رمنظورچند بار نزد سفير ايران در بغداد مراجعه ک

کری تنظيم وبرافغانستان حمله کند، مردم اگر دولت ايران از افغان ھای که برای کار به ايران می آيند، لش: که

  ؟؟؟ آنھا شاھنشاه ايران را شاھنشاه خود می پندارند افغانستان با اين لشکر به مقابله  برنخواھند خاست، چونکه

ازداکترحسن شرق را در پورتال افغان جرمن آن�ين » کودتای پنجم سرخ يا سياه؟«ًاتفاقا دراين اواخر کتاب 

 وزارت داخله خبر داد که شب ١٣٥٥درماه ثور« : نھم آن، اين نوشته توجه مرا بخود جلب کردميخواندم ، دربخش

گذشته  برتھانه  جات ک�تۀ نظرخان، تيغات، اسپران، Aش وجوين، قلعۀ فتح وچھار برجک، اشخاص مسلح ناشناس 

�ح وحتی البسه واغذيۀ کافی حمله ور شدند که خوشبختانه، با وجود اينکه محافظين سرحدی درتھانه جات مذکور س

نداشتند، در دفاع از موقف خويش تعدادی از حمله آوران را می کشند وچند تن از آنھا را زخمی واسيرمکنند ومابقی 

قرارگفتۀ محافظين سرحدی مھاجمين به .از مدافعين افغانستان ھم يک نفر شھيد وپنج تن زخمی شده بودند.فرارميکنند

افات اسيران ھم نمايانگر اين بود که مھاجمين درايران تجھيز واز آنجا جھت ويرانی تھانه جات ايران فرارکردند واعتر

  )٥داکترحسن شرق، کودتای پنجم سرخ يا سياه، بخش نھم،ص ( ».وايجاد بی نظمی در آن مناطق ھجوم آورده بودند
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فغانستان در بغداد انداخت که به خواندن اين نوشته مرا به ياد گزارش محرمانه سفيرايران از قول خليلی سفيرا

) دوماه قبل از حمله برتھانه جات افغانستان(ش ١٣٥٤/ ٢٧/١١اسدهللا علم وزير دربار شاھنشاھی ايران درتاريخ 

 بود ودر آن از شاھنشاه ايران استدعای مسلح کردن افغانھای که جھت کار به ايران وارد ميشدند عليه دولت هفرستاد

  .ده بودجمھوری افغانستان کر

برای مزيد آگاھی به استحضار جناب عالی ... «:آقای شھيد زاده سفيرايران دربغداد دراين مورد مينويسد

به ديدن اينجانب )خليل هللا خليلی(ميرساند که چون ظرف اين دو ماه اين دومين بار بود که سفيرافغانستان مقيم بغداد

ين حاصل شد که مايل است موضوع به شرف عرض ملوکانه آمد واين مطلب را اظھار ميداشت، برای اينجانب يق

باقيد قسم ازاين جانب .رسانيده شود، لذا من غير مستقيم جويای نظر او در بارۀ گزارش اظھاراتش به تھران شدم

خواست که عرايضش بطورمستقيم تنھا بوسيلۀ جناب عالی به شرف عرض مبارک شاھنشاه رسانيده شود واحدی غير 

  ». پيدا نکنداز آن اط�ع

مطلبی که سفير ضمن صحبت دانسته يا ندانسته به آن اشاره کرد و بنظر اينجانب « :شھيد زاده ع�وه ميکند

شايان کمال توجه است آن بود که گفت ھم اکنون ھر روز تعداد زيادی از افاغنه جھت پيدا کردن کار وامرار معاش 

آن ھستند که کسانی با آنھا تماس پيدا کرده آنھا را متشکل نمايد تا بصورتھای مختلف به ايران می آيند واينھا مترصد 

خاطرات اسد هللا علم،وزيردربارشاھنشاھی ايران، :رک( ».ًاحيانا مسائلی را عليه حکومت فعلی افغانستان بوجود آورند

ان،چاپ ،بحوالۀ داکترحسن شرق،تاسيس وتخريب نخستين جمھوريت درافغانست٤٦١تا٤٥٩، ٤٥٨ج پنجم، صفحات 

  ) ونيز  مقاAت من درمورد استاد خليلی درکتاب حبيب هللا کی بود؟   ٢٤٢،٢٤٣صص  سوم،

  خوشبختانه چنانکه خوانديم سربازان دليرسرحدی افغان با پايمردی از مرزھای کشور خود دفاع کردند و 

ی برشاھنشاه پرستی مردم ًمھاجمين مسلح را قسما سرکوب وبرخی را دستگير کردند و برادعای دروغين خليلی مبن

 نبايد شکار  کشورجوانانو ،محسوب ميشود ]١[ خيانت ملی  يکخليلیاستاد  عمل اين . افغانستان خط بط�ن کشيدند

جھانيان آگاه انظار ادبيات عوام فريبانۀ  او بشوند و برای بزرگنمائی حبيب هللا کلکانی گلو پاره نمايند وخود را در 

  .ريشخند کنند

   :شميانداکتر ھا

  :ميپرسدودريکجا با تعجب از مدافع خليلی استاد ھاشميان در بارۀ خليلی گفته ھای نغز وپرمغزی دارد 

 چطور ميتوان از خود فروشی و وطنفروشی خليل هللا خليلی دفاع نمود؟ «

 پادشاه بخاطر ضديت تنظيمھا با"  عياری از خراسان"اينکه جناب استادنگارگر،خليلی را ازنوشتن دروغ نامۀ 

سابق جواز برائت ومعافيت ميدھند، نه تنھا نکات  جالب ديگری را ازمدايح بيشمار خليلی در حق آن پادشاه والطاف 

ومراحم آن پادشاه، بشمول اعمار يک خانه برايش، بخاطره ھا زنده ميسازد، بلکه بی شخصيتی، خود فروشی و 

                                                        

١
شرکت کردن در جنگ عليه کشور خود، کوشش در براندازی حکومت کشور، جاسوسی در نيروھای نظامی کشور،  :خيانت ملی - 

خيانت (وھای بيگانه و سوءقصد به رھبر يا رئيس کشور از جمله موارد خيانت بزرگ ھای اط�عاتی کشور برای نير ھا يا سرويس ديپلمات

ويکی (.است برای موارد و مصاديق خيانت ملی در قوانين اساسی و جزائی ھر کشور موارد جداگانه يا مختلفی درج شده.آيد به شمار می) ملی

  پيديای فارسی
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خود وخاندان او را بمنظور خوشنودی خوجه ئين ربانی وچند فضول مشربی خليلی را ثابت ميسازد که ولينعمت سابق 

  .    خاين و قاتل ديگر با روايات غيرواقعی و دروغين بی آبروساخته بود

افغانستان بود، کرايۀ منزل، مصرف دسترخوان و  خليلی که حدود ده سال متواتر درعربستان وعراق سفير

 ثور ازچوکی ٧دالر معاش ميگرفت، وبھنگام کودتای کمونستی موترودرايورش از بودجۀ سفارت تمويل ميشد و به 

سفارت به امريکا پناه گزين شد، که ازآنجا ضياالحق اورا بحيث مشاورخوداستخدام کرد، اينکه بعقيدۀ استاد 

  خواند؟؟؟ " يک مھاجرفاقد وسايل معاش "، آيا واقعا ميتوان اورا "يک مھاجر فاقدوسايل معاش بود"نگارگرخليلی 

يلی را دولت امريکا در کشورخود پناھنده گی داد،اوAدھايش اکثرھمينجا بودند، يک لقمه نان ويک سرپناه خل

برايش ميسربود، پس چه مجبوريتی داشت که برای مداحی ضياالحق به اس�م آباد برود؟؟؟ درست است که خليلی 

و ھمين خصلت ھای دون در وجود او مانند مردی گمنام نبود، بلکه به مداحی، بيموازنگی وخود فروشی شھرت داشت 

 ضياالحق که -دنبۀ يک گوسفندچاق وچاری برازندگی ميکرد که ھر شکارچی او را برای قربانی افغانستان خريدار بود

ميدانست خليلی شناخت عميق از نظام تشکي�تی وخانواده گی افغانستان داشت، واشعار ونوشته ھای او را افغانھای 

کرد، وخوجه  مقرر خود دربار ردوست ميخوانند، او را برای اھداف نظامی وسياسی خود بحيث مشاورچوکی طلب ودال

ئين ربانی  که ميدانست ازطبع شعرو قلم او برای اھداف تفرقه افگنی در بين افغانھا کارگرفته ميتواند، برای اواقامتگاه 

م را توقيف وتبعيد کرد و چراخليلی را مشاور ِچراضياالحق پژواک مرحو .خاص ومعاش مستمری درپشاور مقرر کرد

افغان بيانگر يک سلسله واقعيت ھا است که  دربارخود ساخت ؟؟؟ اين دو طرزمعامله درپاکستان دربارۀ دوشخصيت

آياچشم پوشی ازاسناديکه سفارت انگليس بچۀ سقو را کمک و راھنمايی .  آرام نميگذارند"افغانھا را در بارۀ خليلی 

ن اسناد را نگارگرصاحب ديده وخوانده وميداند که سقوط سلطنت مترقی امانی توسط يک دزد قاتل وجاھل ميکرد و اي

شجاعت "باساس پ�ن استعمار انگليس صورت گرفته بود،آيا ميتوان در ورای اين خيانت بزرگ، به بچۀ سقوصفت 

  قايل شد؟؟؟ " عيار گونه

شجاع،رفيق پرور، نمکشناس، با   اشخاص جوانمرد،که برای[ صفتيست ، عيار؛ھاشميان ع�وه ميکندکه

، اين صفت نيک ومردانگی را باراول خليلی بيک ]سيستانی. وفا،با وقار، پاک دامن، فقير نواز وعدالتخواه بکار ميرود

اعطا کرد وباردوم با تاسف خواندم که " تحت شرايط پشاور"شخص فاسد، گمراه، بيدين وAشريعت مانند بچۀ سقو در

  )مقالۀ داکترھاشميان:رک(» ....د نگارگر آنرا بشحص کثيف و فروخته شده ای مانند خليلی بخشش کرده است استا

  پايان 

  


