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    خيانت منج$ب دربلند آوزاه  استاد يک سقوط

  

   

   

  :مقدمه
  

 دريکی از مقاJت ممتع ومستند آقای داکتر سيد عبدهللا کاظم در بارۀ به قدرت رسيدن نادرخان،
کوتوال يا رئيس (پدر استاد خليلی مستوفی الممالک  برای اولين بار اسنادی را خواندم که نشان ميدھد،

، )ضبط احواJت عھدامير عبدالرحمن خان و ھمه کارۀ دربار امير حبيب هللا خان و امير نصرهللا خان
اين . ،ھمدست بوده استدر واقعه  کله گوش لغمان در قتل امير حبيب هللا خان، با سپه ساJرنادرخان

  .ھمکاری نشانه اينست که منبع الھام وعملکرد ھردو ھمانا انگليس بوده است

مقالۀ استاد کاظم اين انديشه را نيز درمن خلق کرد که موضع گيريھای داکتر کاکردرمقاJت 
ليلی اخيرش،در رابطه به شاه امان هللا وبچۀ سقاو، درست ھمان موضعگيری است که از سوی استاد خ

بنابرين ميتوان به اين نتيجه دست يافت که منبع ومنشاء . نسبت به امان هللا خان وپسرسقو ابراز ميشد
  .اين نوع موضعگيريھا،انگليس است

بنابر تعريفی که  از خيانت در آغاز ارائه گرديد، ميتوان گفت، مستوفی الممالک، پدر استاد 
نرال نادرخان ھمدست شد و ولينعمت خود را شبانه در خليلی، يک خاين بود که برای حفظ قدرتش با ج

ًع�وتا او در ج�ل آباد ، برادر امير را از قبول پادشاھی امان هللا ممانعت .بالين خوابش به قتل آورد

کرد و به جنگ با امان هللا خان تشويق نمود وپ�نی برای جنگ طرح وبه نصرهللا خان پيش کرد که 
ايت هللا خان و لشکرايله جاری ازمردم صافی از شمال برکابل يورش ببرد برطبق آن خودش باسردارعن

، اما کسان امان هللا خان قبل از اينکه اين طرح مستوفی درعمل پياده شود، باسرعت مستوفی الممالک 
  . وسردار نصرهللا خان، را دستگير ويکجا با نادرخان وبرادرانش به کابل اعزام کردند
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در مورد چگونگی بقدرت رسيدن حبيب هللا کلکانی، از  مقاله مستند خويش استاد داکتر کاظم در
مي�دی برای باردوم  در پشاور 2000نام می بردکه در سال " نادرخان و خاندان او"رساله مھمی بنام 

و . چاپ شده  بوددر پشاور "مھاجرافغان"از طرف کسی بنام 1951در سپتمبر به طبع رسيده وبار اول 
من اين . بوده استعبدالحی حبيبیمال ميگويد که نويسنده اصلی آن رساله مرحوم پوھاند بعد با احت

 از اھل قلم و مخالف دولت کابل در پاکستان کسی 1951احتمال را يقينی ميپندارم ، زيرا در سال 
نکاتی مھمی را از روی اين رساله  استادکاظم. ديگری جزعبدالحی حبيبی مھاجروفعال سياسی  نبود

افغان مثل من از آن مطلع  ونويسندگانبسياری ازمورخان فکر ميکنم تا آن زمان که عکاس داده ان
 .نبودند

رساله برمبنای اسناد جنرال تاج   اين17در صفحه :"به استناد رساله مذکور مينويسدداکترکاظم 
ب هللا محمد خان بلوچ راجع به دست داشتن سپه ساAر محمد نادرخان درموضوع شھادت امير حبي

 ق رخ داد و 1337 جمادی اAول 18واقعۀ کله گوش لغمان شب  « :خان سراج الملت چنين آمده است
که چند دست سپه ساAر درين حادثه دخيل بود، اسنادی موجود  امير حبيب هللا خان را درين مسئله

نوشتۀ سردار " ناسرار در مورد افغانستا"از آن جمله کتاب  است که حاضر و ناظر وقايع نوشته اند،
نادر خان است که علت مھم وقوع آن فاجعه را شخص نادر  شير احمد خان و يکی از نزديکان خاندانی

ھمانوقت طمعی و چشمی به تخت و تاج کابل داشت و پ$نھای  خان می پندارد، زيرا اين شخص از
ساAر محمدنادرخان نامه سپھيک متن  ،چنانکه طرح شده بود عميقی برای اين کار در دھلی و کابل

  : به آن وضاحت ميدھد از اينقرار عنوانی نائب ساAر صالح محمدخان

عاليجاه عزت و شجاعت ھمراه برادر بجان برابرم صالح محمد خان نائب ساAر صاحب را «
 کوايف ج$ل آباد را ،ازين طرف خيريت است، شمايان خاطر خود را جمع داريد: باد اينکه واضح

کارھا بر وفق مرام است، آنچه با شمايان گفته شده . بشمايان خاطر نشان خواھد کردخط  آرندۀ اين
 برادرش را ] از اين قلم- منظورميت امير حبيب هللا خان است [بعد از تدفين ميت . قسم شد بود، بھمان

نمی  امير ساختيم و مايان تجويز کرديم که معامله بھمين قسم باقی ]سردار نصر هللا خان است مقصد[
عاليجاه عزت مآب متوجه احوال است و ] مقصد از شاه ولی خان است[ارجمندم رکاب باشی .ماند

درين معامله شريک ] مقصد ميرزا محمد حسين خان پدر استاد خليلی است[الممالک صاحب  مستوفی
قوم خود با ] مقصد کابل است[و انشاءهللا تعالی درين روز از راه تگاب باAی دارالسلطنة است  مايان

] مقصد صالح محمد خان نائب ساAر است[عساکر دارالسلطنة را به آن برادر بجان برابر. آيد می
انشاءهللا و . بايد متوجه احوال باشيد که معامله از دست عساکر و شمايان بيرون نشود. ايم بسپاريده

ج$ل آباد و کابل در . از آن جھت خاطر جمع داشته باشيد. جنوبی از خود مايان است تعالی سمت
به نفری . آخر کار بدست مايان و شمايان است. سلطنت شود، برای چند روز است ھرکس که مدعی

.  ق 1337 جمادی اAول 19فقط مورخه . باقی در حفظ الھی باشيد. خود از طرف ماخاطر جمعی بدھيد
 حيث يک دورۀانتقالی ، افغان جرمن  انگليسھا و بقدرت رسانيدن امير حبيب هللا کلکانی به[».محمد نادر: امضا
  ]2016سپتمبر 15  آن$ين

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_kalakani_as_transitional.pdf  

واقعيت اينست که مستوفی الممالک ع$وه بر شرکت در قتل امير حبيب هللا خان، برای انگليس 
زاديخواھان، بخصوص آزاديخواھان ھند را که در کابل حکومت ھا جاسوسی نيزميکرد وبرخی از آ

مؤقت خود را تاسيس کرده بودند وبرضد انگليسھا فعاليت ميکردند، ترور کرده بود وامير امان هللا از 
  .ترور شان بوسيله مستوفی الممالک مطلع شده بود

وحشيانه مستوفی چون شاه امان هللا  از خيانتھا وستم کاری ھا وشقاوتھا  وشکنجه ھای 
الممالک درحق  زندانيان کشور بشمول مشروطه طلبان وآزادی خواھان  آگاه بود، بنابرين قبل از 
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اع$م جھاد برای استرداد استق$ل کشور، کارمحاکمه مستوفی الممالک، آن ج$د بی رحم و بی عاطفه  
  . را تمام کرد و او را به جزای اعدام محکوم کرد که حقش بود

عدام مستوفی الممالک را نتيجه برخورد خشن وبی ادبانۀ او نسبت به مادرامان هللا خان برخی ا
که مناسباتش با امير خراب شده بود،ميدانند، ولی آنچه نفرت وخشم اميرامان هللا را نسبت به 

ًع$وتا، مستوفی الممالک يکی . مستوفی الممالک برمی انگيخت، رابطۀ جاسوسی او به انگليسھا بود
   ].1[ز آزادی طلبان ھوادار امان هللا خان را به دستور انگليس ھا  به قتل آورده بودا

ک، جاسوسی به انگليس به محکوميت مستوفی المماليکی از علل که دراينجا نيز ديده ميشود 
   .دخاين  می باش اعدام  جزای خيانت ملی ھمانا  مشخص شده است  و ملیخيانتمثابۀ يک 

 از نظامی مقابله «:لت اعدام مستوفی الممالک را اينطور شرح ميدھد که اواما داکتر کاظم ع
مردمان  از قومی عسکر تدارک ازجمله داد، اثر ترتيب خان � امان امير عليه کابل بر را چندجناح
 دست اقدام اين به ازاينکه قبل اما. خودش و السلطنه معين زعامت به کوھستان و تگاب نجراب،

 اش خانه به او بازداشت برای عساکر از تعدادی و گرفت صورت آباد ج+ل در ساکرع يابد، قيام
 وضع اين با. رسيد شھادت به عسکر يک او تفنگچۀ فير دراثر و پرداخت مقابله به که او آمدند

 و آوردند عساکر اقامتگاه به تحقير و رقتبار حالت به و دستگير را او و کرده ترعمل جدی عساکر
 يدهد (».کرد قيد الخ+ء دربيت و داد نجات را او خان انور محمد برگد. راداشتند او قتل عزم
  )سراج التواريخ712 صفحه:شود

 < اميرامان به خان < نصر سردار آنکه از پس :"داکتر کاظم از قول مرحوم پوپلزائی ميگويد
 نمود فرار نحوی به عساکر يدق از و نکرد بيعت اميرجديد به مستوفی کابلشد، روانه و کرد بيعت خان
 امنيتی قوای بدست" سوAن "ساحه در راه نيم در که شد روان کابل شمالی سمت کوھستان طرف به

                                            
1

 خود، در مورد 2016/ 1/ 30 يکی از نويسندگان روشنفکر ومخلص مشروطه خواھان دوم،آقای عارف حامی است که درپيام مورخ -
را برای صحنه باز خواست امان � خان از مستوفی الممالک  )مرحوم مجتبی مستمندی(عينی وفی الممالک از زبان يک شاھد محاکمه مست

محترم سيستانی صاحب س+م، قصه ی جالبی از خاطرات مجتبی خان مستمندی را برای تان می نويسم، قصه ازين  :من نوشته است
  : نمودخواست زبااز او در سه مورد  وار کردضفی الممالک را احو پدر خليلی مست،امان � خان:قرارست

   يک مبارز ضد استعمار انگليس را به قتل رسانده بود،چرا او در رابطه به اينکه  ) ١

  ، در رابطه به ستمی که به مادر امان � خان روا داشته بود )٢

  بود، کردهجاسوسی ا به انگليس ھبه وطن خود خيانت ورزيده ودر رابطه به اينکه ) ٣ 

 می گويد، اين شده بود؛ درميگذرد و درحق علياحضرت)پدر خاين خليلی خاين(فی الممالک ومستازظلمی که از سوی امان � خان 
  به جرمش معترفست و يا خير؟آيا  ،کهمواخذه ومورد سوال قرارميدھد مسئله شخصی منست ولی در رابطه به دو جرم ديگر او را 

 خان مستمندی دستور ميدھد، که امان � خان به مجتبی . به جرمش اعتراف می کنداما بعد.انکار می کندابتدا مالک فی المو مست
نزد ج+د می برد و ازاو می پرسد که فی الممالک را ومجتبی خان مستمندی مست.  را بجرم وطن فروشی و قتل مبارز انق+بی به دار بزنداو

  :فی الممالک از او خواھش می کند که سه مسئله را به امان � خان بگويدو مستست؟ چي قبل از مرگتآخرين خواھش

، به ميھن خيانيت کرده امانگليس به جاسوسی بادرست است، که من آن مبارز ضد استعمار انگليس را به شھادت رسانده ام و ) ١
  .د و به اين خاطر من مجبور بودماما ظلمی که درمورد مادرت رواداشته ام، بدستور پدرت حبيب � خان بو

  .ًبه امان � خان بگو که من خاين و جاسوس بودم، پسرم خليل � که کودک است و جرمی ندارد، لطفا او را شامل مکتب کن) ٢

  .مرا در زيارت شاه دوشمشيره کنار خانمم دفن کنيدجسد ) ٣

مادر خود را به او بخشيده ظلم درحق ، زيرا که او فتمامان � خان نگمجتبی خان می گويد، که مسئله ی مادر امان � خان را به 
 امان � خان در .به شاه گفتمدر زيارت شاه دوشمشيره کنار خانمش را او جسددر مکتب و دفن را پسرش خليل � کردن ل امبود، ولی ش
فی الممالک در وندارد  اما وقتی در مورد دفن جسد مستاو طفل است و گناھی .  خليلی در مکتب می گويد، که درست استيتمورد شمول

زيرا که مردم شمالی انگور ھای خود . زيارت شاه دو شمشيره می شنود، به مجتبی خان مستمندی ميگويد، که بد می کند، اين کار را نکنيد
حق مردگان دعا می کنند، نشود که دعای برميگردند، در خود  به شاه دو شمشيره می آورند و شام ھا وقتی به خانه ھای شرا برای فرو

ھا  جسد اين خاين را ببريد و در جايی زير خاک کنيد، که از آبادي!؟ و خدا اين خاين ملی جنايت پيشه را بيامرزدردديکی از آنان مستجاب گ
  ». مورد به ھيچ کس ھم نگوئيد که در کجا بزير خاک گشته استاين دور باشد و دربه
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 افزايد می درادامه فوفلزائی ».کردند زندانی و آوردند ارگ به راسا را اوو گرفتارگرديد جديد دولت
 رجب بتاريخ استور قصر مجلس فيصلۀ و ]کارانه احترام[مھذبانه استنطاق تحقيقات ازطی بعد«  :که

 به کابل ارگ غرب جنوب سمت در شمسی 1398 سال حمل برج مطابق قمری 1337 سنه المرجب
 بخاک سپرده عساکر توسط مھرو بی بی قريۀ نزديک در و گرديد واعدام آويخته توت درخت شاخ
 و 1130 صفحه ش، 1387 سال کابل، چاپ دوم، جلد ،"باستان کابل فرھنگ: "وکيلی عزيزالدين فوفلزائی،(».شد

1131(   

 عليه نظامی مقابله جھت سعی اتھام به مؤظف شورای تائيد از پس الممالک مستوفی اعدام حکم
 را او ميخواستند که آباد درجUل عساکر جدی تقاضای اثر به نيز و" بغی "اتھام به يعنی جديد رژيم

 ]س.عساکر موظف به دستگيری خود را به قتل آورده بودًعUوتا يکی از [برسانند، قتل به درھمانجا
 بطور نيز او "خواھی مشروطه "ضد سوابق قوی حتمال به حکم اين در اما گرفت؛ صورت
  .)21داکتر کاظم ،اسرارمرگ امير حبيب < ،قسمت "(اعلم و< بود دخيل غيرمستقيم

دست افغانستان  ومملکت لتبه م در خيانت الممالک، نيزخليلی پسر مستوفی استاد  بدبختانه
خليلی ھنگامی که سفيرافغانستان در بغداد بود، از طريق صحبت با سفير . کمی از پدر خود نداشت

سقوط يک (درمقالۀ  .اسران در بغداد، دولت شاھنشاھی ايران را تشويق به حمله برافغانستان نمود
 به )اری از خراسان يا دزدی از کلکان؟استاد در منجUب خيانت ونيز درکتاب حبيب < کی بود،عي

  .اين موضوع اشاره واستناد شده است
را در بارۀ حبيب <  »عياری از خراسان«خليلی برای انتقام گرفتن از شاه امان <، کتاب 

کلکانی، دزد مشھور کوھدامن نوشت که رھنمای گمراه کننده ای برای جوانان کوھدامن وکوھستان 
رخی از آن تاسی ميجويند و اخUق واطوار شبيه بچه سقاو را از خود تبارز ميدھند وب.  شمرده ميشود

  .و به آن افتخار نيز ميکنند

  

  :چند روايت تکاندھنده در باره استاد خليلی

زنده اند وبا استاد خليلی ھم   از شخصيت ھای سرشناس وقابل اعتنا واعتماد کشور که تا ھنوز  
. شنيدن برخی از آنھا موبراندام آدمی راست ميکند اتی شنيده ميشود که سن وسال وھمدوره اند رواي

 84عنايت سراج سابق وزير معارف وسفير افغانستان در دھلی واکنون باسن  سردار حميدهللا : مث�
بدست بچه سقاو سقوط کرد  ھنگامی که کابل : سالگی مقيم روم، برای من از خليلی تعريف ميکرد وگفت 

. شريف رفت وحکومت آنجا رابرای پسرسقاو ضبط نمود عبدالرحيم خان صافی به مزار ونايب ساJر
نايب   ساله بيش نبود به حيث مستوفی وJيت بلخ مقرر شدو پس از آنکه 22 يا20  خليلی که جوانی 

وجناب خليلی ھمواره مسلح . شد ساJر به سوی ھرات لشکر کشيد، کفالت وJيت بلخ ھم به خليلی داده 
خانه تا وظيفه واز وظيفه تا محل رھايش خود رفت وآمد   قطار وزمه برگردن وتفنگ در دست از با

ميشدند،  حکومت سقاوی را به اتھام ھواداری از شاه امان هللا در ھر جايی که دستگير  ومخالفان . ميکرد
بگوييد : يگفتوبه سپاھيان سقاوی م بدون محاکمه خودش بر روی متھمين نشانه ميگرفت وفير ميکرد 

فير ميکرد وبه اينگونه مشروطه خواھان و روشنفکرانی که با  که کدام چشم متھم را نشانه بگيرم وسپس 
 .ای بچه سقاو مخالفت کرده بودند توسط آقای خليلی سربه نيست ميشدند حکومت داره 

  :نيز در ھمين مايه اشاره ميکندکابلی شيون 

        ياد آر زمانی که تـرا بود اورنگ  

 تفنگ از گــوله حمايـل وعصای تو 

  ر      ــآويخــته تيغی و تـپانچــه به کــم
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 درجنگ  با اين ھمه فتحی تونکردی 

 يا

  آنوقتکه بدست داشتی تيغ وتفنگ        

 فشنگ خنجر به کمر، به گردنت بار 

  م      ــبا آنھمه خون ريختن ناحق و ظل

 سنگ  درجمره نشستی به اميد دوسه 

  )رباعيات شيون(

آقای آصف آھنگ،  . روايت ديگری از سوء قصداستاد خليلی عليه سرورجويا گفته ميشود
تورنتوی کانادا،از شخصيت ھای ملی ومبارز  ازمشروطه خواھان سوم وعضوجمعيت وطن، فع� مقيم 

ن به ھرات خليلی برای ديدارمامای خود نايب ساJرعبدالرحيم خا: ميکرد وطن باری برای من حکايت 
روزنامه اتفاق اس�م ھرات  رفته بود واتفاقا سرور جويا يکی از ھواداران پرشور امان هللا خان در  

اتفاق اس�م ميزند وسرورجويا را می بيند وچون او را  ًخليلی روزی سری به اداره روزنامه . کارميکرد
ازکمر ميکشد  ًرا تفنگچه خود را مشروطه خواھان وھوادار امان هللا خان است ، فو ميشناخت که از 

نقش زمين ميشود وخليلی به گمان اينکه او  جويا براثر اصابت گلوله  . وسرورجويا را ھدف قرار ميدھد
دوستان او را از . ترک ميگويد ، اما جويا نمرده بود وزخمی شده بود مرده است اداره اتفاق اس�م را 

مھلکه نجات پيدا ميکند  ان می پردازند و سرانجام جويا از آن خارج ميکنند وبه مداوای او در اير صحنه 
خوشبختانه که تا اين زمان مردم کابل از چنگال  واز ايران به پيشاور واز پيشاور به کابل می آيد و 

جويا خاطره سوءقصد عليه خود را از سوی خليلی به . نجات يافته بودند حکومت دزدان سرگردنه 
وآصف آھنگ  اعضای مشروطه خواھان سوم يعنی مرحوم غبار دوستان خود از جمله  

 زندانی بود ودولت ھرقدر براو 1342  تا سال 1330جويا از . وديگرھمرزمانشان بيان کرده بود
سرانجام پس .بگيرد وآزادش کند، اوقبول نکرد» ساست ديگر نميگردم گرد «فشارآورد تا از اويک جمله

دھمزنگ درگذشت وجنازه   سال تحمل رنج وبيماری در زندان 3تی وسال حبس در زندان قلعه مو  10از
   )روايت از حافظه نگارنده است!(باد يادش گرامی . اش را به خانه اش تسليم دادند

ًواقعا آدم کشی با قد واندام شاعری برابر نمی آيد، مگر اينکه چنين شاعری دچار روان پريشی 

ً، راه ديگری بجز مداحی وتملق ومداھنه  زورمندان نمی گذشته آن چنانی واستاد خليلی با .باشد
واز صله وبخشش شاھانه برخوردار گرديد وسپس  شناخت،واز اين دربه دربار ظاھرشاه واردشد 

کرد بر اعمال گذشته اش خاک  باسرودن اشعار آبداردر وصف گل وبلبل وشاه و وزير ووطن سعی 
از آن عبرت  انسانھا را ثبت وبه آيندگان انتقال ميدھد تا اندازد، مگر چشم روزگار باز است ونيک وبد 

  .بگيرند

با اين يادواره ھاو امثال اينھا چگونه ميشود ديگر استاد خليلی را در رديف سخن سرايان ملی 
قايل زاده، عبدالرحمن لودين، عبدالھادی داوی ،عبدالرحمن پژواک ،مرحوم  چون شيون کابلی ، باقی 

  مرحوم غبار وغيره به شمار آورد ؟   ، آصف آھنگ و حبيبی ، سرورجويا

دربار ظاھرشاه که  در مذمت وھجو استاد خليلی شاعر " خليلی نامه"حبيبی رساله ای دارد بنام 
رئيس  خليلی در باره ضياء الحق . درسال ھای تبعيد خود درپاکستان آنرا نوشته وبه چاپ رسانده بود

ًه يک افغانستان ومخصوصا کابل بود، قصيده ای غرای سروده جمھور نظامی پاکستان که دشمن درج

وی را ھمطراز سلطان محمود غزنوی و خالدوليد وجانشين علی دانسته است که ننگ زندگی  ودر آن 
ھرتجليلی از او بررخ ارادتمندان او کشيد تا خجالت  نامه خليلی وھر افغان است وکافی است آنرادر 

   .بکشند ودم برنيارند
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  ه  استادخليلی در وصف ضياء الحق حاکم نظامی پاکستانقصيد

 شو ضياء الحق، چراغ آرزوی مسليمن

 شوعلمدار، شو مھين سرباز دين

  جانشين شيريزدان شو در خيبر گشا

 درمقام خالدی، ميدان محشرآفرين

  مسند محمودغازی شھسوار بت شکن

 آنکه ميلرزيد از وی ھند تا دريای چين

   خدايان تا بکی ؟پايمال لشکراين بی

 ای تو محمود بزرگ بت شکن را جانشين

  عيد اس�م است دانم غرق شادی گشته است

 ھرکجاشھر مسلمانست بر  روی  زمين

  ليک عيد کشور ما ماتم است واشک وخون

 کشتن است ودرد ورنج  وسوز وفرياد انين

  جای رخت نوکنون گلگون کفن پوشيده است

 ازنينجنگ جويان مقدس، دختران ن

  ماه نو  امسال بيند مشت خاکستر به جا

 درحريم خانه حق جای  قرآن مبين

  بنگرد بازيچه شوم گروه بی خدا

 خرقه پاک پيمبر رحمة اللعلمين

  برطاق مسجد باده برجای کتاب) ١(منگرد

 بشنود از روی منبر کفرجای حرف دين

  کودکان بيند به خاک افتاده با تيغ ستم

 ت در رحم مرده جنينمادران بيند زدھش

  دختران بيند بخون آغشته چادرچون علم

 گاه بردوش يسار  وگاه برکتف يمين

  باد را بيند به بوی مرگ آگنده فضا

 خاک را بيند بخون خلق گرديده عجين

  رودھا بيند شده مسموم به انواع زھر

 شھرھا بيند شده ويران زظلم غاصبين

  يسمن اب ھا در چشمه بيند جوی خون

 ای باران اشک بيند درسحاب فرودينج

  خانقاه اھل دل بيند لگد کوب ستور

 بيند اورنگ سليمان مسند ديو لعين

  موقف اين کشور ازاد درتاريخ شرق

 قرنھا درقرنھا ثبت است با خط زرين

  اينک اين آوارگان  اين وارثان آن شکوه

 آمده درسايه الطاف تو ماوا گزين

  خويش آمدنداين وطن گم کردکان درخانه 
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 ای  تو ناموس محمد رانگھبان  امين

  اين گروه بينوا، بامرگ کرده پنجه نرم

 تاخته درقلب دشمن ھمچو شير خشمگين

  در زمين کوبيده مغزش را س�ح مرگ بار

 زآسمان باريد برفرقش تگرگ آتشين

  پيکر آن طفل را بينی که ميلرزد چو برگ

 يا چو گنجشکی که لرزد از عقاب سھمگين

  از صدايش بوی مرگ ايد سخنھايش شنو

 وزنگاھش موج خون جوشد بچشمانش ببين

  شد ميان خار و خارا پاره پاره  زآفتاب

 جسم سيمينش که بود از نازکی چون ياسمين

  قدرت ديوانه دشمن نمی گيرد قرار

 چشم آن دارد که دنياباشدش جای نگين

  دشمن آزادی و ويرانگر دين خداست

  وحيله، سربسر خشم است وکينسربسر مکر است

  بعد از اين خواھد شودپامال سربازان سرخ

 کعبه هللا مبارک سجده گاه مؤمنين

  غزنه با Jھور دارد ربط ھای بس بزرگ

 اين سخن در ريشه تاريخ باشد جاگزين

  گربلرزاند حوادث شاخی از گلزار آن

  ميفتد برخاک خواری ميوه گلزار اين

  نه فردای تستحالت امروز ما در آئي

 ای ضمير روشنت با پرتو ايمان  قرين

  اينک آن طوفان ويران کن شتابان آمده

 از گمان بگذشته پيوسته برسرحد يقين

  ملت توحيدبايدبا خود ايد اين زمان

 پيش پای خويش بيند باخطرھای نوين

 نيست منشور ملل جزناتوانان را فريب

   نيست ميثاق امم جز زورمندان را ضمين 

   )۴٠ -٣٨ماتمسرا، اشعارگزيده خليلی صص ( 
  

   :گفته شده است توجه کنيد که به جواب خليلی خانم مھروبه اين شعر زيبای وطن پرستانه 

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

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

  )لی زادهمھرو و(

  

 : عياری از خراسانکتاب خليلی و

: حوزۀ شمالی که تاکستانھای پرانگورش رشک روضۀ رضوان است،فرزندان برومندی چون
استاد : محمدعثمان خان پروانی و جوھرشاه غوربندی، شجاع الدوله خان غوربندی،و دانشمندانی مثل
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روانی، پوھاند سيد سعدالدين ھاشمی، غ�م علی آئين، پوھاند دکتورحسين يمين ،داکتر دوست محمدپ
پوھاند فاضل صاحب زاده، استاد عبدالحق واله وشاعرانی چون سرشار شمالی وليلی صراحت 
سرشاروغيره به جامعه افغانستان تقديم داشته است، چرا مورد تقدير وبزرگداشت قرار نميگيرند، مگر 

ضياء الحق حاکم نظامی پاکستان ودشمن ازسوی استاد خليلی،اين شاعرمداح  وکاسه ليس ظاھرشاه و 
درجه يک افغانستان، يک آدم بيسواد و دزد جنايتکار که با دستور انگليس افغانستان را از يک نظام 

  مترقی محروم کرد، تا سرحد يک قھرمان ستايش ميشود؟ 

خواسته انتقام اعدام پدر خود » عياری از خراسان «بدون ترديد خليلی با نگاشتن کتاب 
رئيس ضبط احواJت وشکنجه گرقھار وبيرحم عھدامير (مدحسين خان مستوفی الممالک وکوتوالمح

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

فرمان ) ار بچۀ سقو در روزھای نخست اشغال کابلسرمنشی درب( ھرچند استادخليل هللا خليلی 
ھرحبيب هللا ُ را بخاطر اعدام پدر خود با م خانخواھان امان هللاقتل بسياری از مشروطه خواھان وھو

در دستگاه استخبارات کلکانی ممھوروصادرنمود، مگر خنجراصلی را برقلب ملت زمانی فرو برد که 
 کاسه وھم پياله ضياء الحق حاکم نظامی پاکستان ودشمن درجه نظامی پاکستان ثبت نام کرد وسپس ھم

را نوشت تا » عياری از خراسان«کتاب اول افغانستان وھمنشين وھم انديشۀ ربانی شد و با اشارۀ ربانی 
تا او بدست دھد،» عياران«درنقاب قھرمان مجاھد  ، تصوير يک  کلکانیاز ساJر دزدان حبيب هللا
به مجاھدين تحت رھبری  ون زدن وغارت وچپاول وتجاوز نوع کلکانی رادرس ھای راھگيری وشبخ

 از اين کتاب بدست را ) نفاق افگنی ميان اقوام پشتون وتاجيک( تدريس کند وماھی دلخواه خود خود
  فاصله کلکانیاما ھر انسان آگاه از تاريخ کشور ميداند که ميان عياری و دزدی ھای حبيب هللا.آورد

  . استبسيار

می نامد و نظر " دروغنامه"استادھاشميان،که کتاب عياری از خراسان را خوانده است،آنرا يک 
عياری از "به رب العزت قسم ياد می کنم که وقتی دروغ نامۀ « :خود را در بارۀ آن چنين ابراز ميکند

که ) لسوته پای ھای کاب(او را خواندم، صرف نظرازجعليات و بات و پتاقھای رقم کوچۀ " خراسان
ُبرای بلندبردن وآدم ساختن يک آدمکش غول ولچک دراوراق آن دروغنامه از نوک قلمش استفراغ 
شده است، چيز ديگری نيافتم و تعجب کردم که نوک قلم استادی مانند خليلی،اين دنائت وپستی را 

 نه که در ؟ و! چطور پذيرفته؟ که از يک حيوان آدم ساخته و ھم شرافت ادب و قلم را فروخته است 
که خود فروشی وانعام، ھردو را در برداشت، رقم شده " ضرورت ھمان روزگار"تحت شرايط 

باشد؟؟؟ وھرگاه که چشمم بنام آن استاد ادب بحيث  مولف آن خباثت نامه می افتاد،از خجالت آب 
ميشدم وباور نمی توانستم که استادخليلی، سرساAر قافلۀ ادبای افغانستان دروقت خود، 

مرد دانگه ای و لنده غری ساخته باشد " عاشق"خترمعصومی را از يک خاندان شريف، به دروغ د
نگارگر،   ھاشميان، پورتال افغان جرمن، نوشتۀ اخير استاد ( »که مسن تر از سن پدرش بوده باشد؟؟؟

19/8 /2016(  

ی نظيربيگم ب(با سرھم بندی مشتی دروغ وتھمت بستن به يکی از دوشيزه گان محمدزائیخليلی 
، کسی که به سبب نفرت از ازدواج با بچۀ )دخترسردار محمدعلی خان نواسۀ اميردوست محمد خان

را نوشته » عياری از خراسان«سقو زھر نوشيد تا بميرد ولی خانم آن گرگ درنده خوی نشود، کتاب 
ی او سخن زده ودر آن از عاشق شدن آن دوشيزۀ  شيرپاک به بچۀ سقو بخاطر اعمال قھرمانی  وعيار

است که  ھم از لحاظ تم داستانی وھم از جھت وقايع تاريخی بيش از يک بستۀ دروغ وتھمت ارزشی 
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برخی ميخواھند  اما متاسفانه که اين کتاب، درميان جوانان شمالی وکوھدامن خوانندگانی دارد و .ندارد
  .تصوير وتصور نمايند» عيار؟«خود را در قالب حبيب هللا کلکانی 

لی با نوشتن کتاب عياری از خراسان،در واقع سعی کرده تا دزدی وجنايت وتجاوز به مال خلي
، جزئی ازاخ$ق وکرکتر مردم خراسان  حبيب هللا کلکانی ودار ودسته اشوناموس مردم را از سوی

) رھزنی وتجاوز وغارت مردم(وازجمله عياران وجوانمردان بشمار آورد وآنگاه اين روش و رھکار 
ميان جوانان کوھدامن و شمالی ترويج وتعميم بخشد، ولی  از فداکاری و جان بازی آزاد مردانی را در
مير بچه خان کوھدامنی وعبدالقادرخان اوپيانی و ميرمسجديخان کوھستانی و ميردرويش خان : چون 

  . قشقاری وميرسيف الدين خان گلدره ئی وعلی خان تتمدره ئی وغيره يادی نميکند

را به منظور تخريب شاه امان » عياری از خراسان«انی ميداند که استاد خليلی کتابھر ابجد خو
هللا، و تشويق وترغيب جوانان کوھدامن وکوھستان به بغاوتگری ودزدی وتاراج کابليان، ودر مجموع  

  و نتايج بسيار خطرناک آن در دوران اقتدار ربانیغانستان نوشته به غرض نفاق افگنی درميان ملت اف
مصايب فراوانی که بار اول در . ًومسعود با پشتونھا در شمال ھندوکش عم� به اثبات رسيده است

آستانه سقوط داکتر نجيب هللا جھت تصفيۀ قومی بر پشتونھای شمال ھندوکش  تحميل شد، و بار دوم  
  .را بخود گرفت» سقوی دوم« مسعود وارد گرديد، نام - درعھد حکومتداری ربانی

 که چرا استاد خليلی ھرگز به ستايش از کارنامه ھای اننده اين سئوال خطورميکنددر ذھن خو
 فرزندان با شھامت کوھدامن وپروان دست نيازيد ولی در وصف  يک دزد  از وطن پرستانه يکی

وجنايتکار بيسوادی که نه از دين چيزی ميدانست و نه پای بند دين ودينداری بود و با روی کار آمدنش، 
 ھای علم  ومعرفت بر روی فرزندان کشور بسته شد، کتاب مينويسد و از اوابتدا خادم دين دروازه

  رسوهللا وسپس يک عياری وجوانمرد می تراشد؟

کسانی که پسر سقاو را مردی عيار و جوانمرد می شمارند، معلوم ميشود که آنھا معنای عياری 
ديگران وحمايت از مظلومان، ومستمندان، حرمت به ناموس .  وجوانمردی وعصمت ناموس را نميدانند

شرط اول عياری است،در حالی که آنطور که فيض محمدکاتب شھادت ميدھد، درمجموع  اعمال حبيب 
   .هللا،نشانه ای از جوانمردی ديده نميشود

در سراسر کتاب تذکراJنق�ب فيض محمد، ھيچگونه روايت وحکايتی که نشانگر حرمت گزاری 
 باشد و يا بوی جوانمردی يعنی دستگيری از مستمندان ومظلومان وشفقت برستم به ناموس ديگران

ديدگان از آن به مشام برسد، 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

ب اين کتاب، پاشيدن زھر انديشۀ قلدری و زورگوئی وبغاوتگری ومحلی  ازاثرات مخريکی 
حبيب هللا گرائی درميان مردم کوھدامن شمالی است   و بنابر تاثيرات چنين کتابی است که افرادی چون 

  را پرورش داد تا در روز روشن  به اختطاف زنان و دختران و پسران مردم  شمالی در استالفی
وقتی که فرياد مردم محل واطراف کابل به آسمان بلند گرديد واز . ف کابل  بپردازدتفرجگاه ھای اطرا

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 سپردند 

  . مقبرۀ او را بحيث زيارت قدر می نھندواکنون

يکی ديگراز نتايج مخرب کتاب خليلی، واردکردن فشار  روز افزون ھواداران جبيب هللا 
 برحکومت اشرف غنی است تا نه تنھا مراسم خاک سپاری آن دزد تاريخ وناموس اين کشور    کلکانی

  . رنام او ع�وه شودنيز ب»  کاکۀ کابل«بطور رسمی ومجلل برگذارگردد، بلکه لقب 
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 :اکترھاشميان در جواب کسی که ستايش خليلی را درحق ضياء الحق توجيه مينمايد، ميگويدد
آيا ميتوان مداحی،وآنھم برای شخصی مانند ضياالحق را که درصدد نابودی ملت وکشور افغالستان "

زد وقاتل معروف آيا ميتوان بيک د جوازمشروعيت بخشيد؟؟؟" ضرورت ھمان روزگار"بوده، بنام 
  »؟؟اعطا نمود" مجاھد کبير"بخاطر خوشنودساختن چند وطنفروش، لقب 

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 

ن ارھمه مردان شمشير وقلم آن حوزه رضوان  ترجيح داده است، در واقع درحق  شھرونددزدی را ب
  . حق ناشناسی و جفای بزرگ  کرده است وخيانتفداکار وخوشنام شمالی 

  خيانت چيست؟

، افشای اسرار، تحويل دوست به خصم يا افشای محل او به دشمن خزانه خالی کردن ، ولتر.«
ز ديد حکومتگران، خيانت فعل عمدی يک فرد يا گروھی است که منافع يک ا.دھد را به خائن نسبت می

ّقدرت بيگانه را در زمان صلح يا جنگ به زيان ميھن خويش تأمين، و امنيت کشور و نظام حکومتی 
ترين مصاديق آن ھمکاری با دولت خارجی و تملق وکرنش کردن به  را به مخاطره اندازد و مھم

: ھا، يک کاربرد معين دارد رود اما در تمام آن ھای متفاوت به کار می مينهخيانت در ز. بيگانه است
   .حذف و نابود کردن کسيکه قرار است خائن معرفی شود

 ورزی  ، اگرچه در زندگی روزمره و در ادبيات  مطرح بوده، اما کمتر موضوع انديشه»خيانت«
» قرارداد«ای تثبيت آن بايستی به مفھوم با توجه به سياليت مفھوم خيانت، بر. است  جدی قرار گرفته

خيانت ھمواره زير پاگذاشتن يک قرارداد است و در نھايت نظر به يک قرارداد است که . رجوع کنيم
خائن به . رسيم از اين زاويه ھم باز به يک مفھوم نسبی می. کند نظر نسبت به خيانت به آن را تعيين می

که پيمان بعنوان قراردادی جمعی و گروھی امری فرھنگی مسئله اينجاست . شکن است مفھوم پيمان
شکنی نيز امری قراردادی  بنابراين پيمانھا قراردادی ھستند و پيمان. اجتماعی است و در نتيجه تاريخی

توانند برسر ارزشھايی خانوادگی،  پيمانھا می. کند است و مفھوم آن به نسبت زمان و مکان تغيير می
توانند پيشرفته، روادار و به نفع حقوق و آزادی  می.  ايدئولوژيک و غيره باشندسياسی، اخ�قی، مذھبی،

توانند  قراردادھا حتی می. انسانھا باشند يا بعکس، ارزشھايی تنگ نظرانه و واپسگرا را نمايندگی کنند
 )ويکی پيديای فارسی(».ِارزشھايی تحميلی و ناخواسته باشند و به زور و جبر اعمال شوند

 به اين  خيانت کند واد ت�ش ورزيد تا در حق مادر وطنليلی ھنگام سفارت خود در بغداستادخ
د تا پيام او را بگوش شاھنشاه ايران مبتنی براين ر سفير ايران در بغداد مراجعه کمنظورچند بار نزد

يم اگر دولت ايران از افغان ھای که برای کار به ايران می آيند، لشکری تنظ: مضمون برسانند که
آنھا  وبرافغانستان حمله کند، مردم افغانستان با اين لشکر به مقابله  برنخواھند خاست، چونکه

  ؟؟؟ شاھنشاه ايران را شاھنشاه خود می پندارند

داکترحسن شرق را در پورتال افغان  از» کودتای پنجم سرخ يا سياه؟«ًاتفاقا دراين اواخر کتاب 
 1355درماه ثور« :ن، اين نوشته توجه مرا بخود جلب کردجرمن آن�ين ميخواندم ، دربخش نھم آ

وزارت داخله خبر داد که شب گذشته  برتھانه  جات ک$تۀ نظرخان، تيغات، اسپران، Aش وجوين، 
قلعۀ فتح وچھار برجک، اشخاص مسلح ناشناس حمله ور شدند که خوشبختانه، با وجود اينکه 

تی البسه واغذيۀ کافی نداشتند، در دفاع از موقف محافظين سرحدی درتھانه جات مذکور س$ح وح
از . ومابقی فرارميکنندد وچند تن از آنھا را زخمی واسيرخويش تعدادی از حمله آوران را می کشن

قرارگفتۀ محافظين سرحدی مھاجمين  .مدافعين افغانستان ھم يک نفر شھيد وپنج تن زخمی شده بودند
ن ھم نمايانگر اين بود که مھاجمين درايران تجھيز واز آنجا به ايران فرارکردند واعترافات اسيرا
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داکترحسن شرق، کودتای ( ».جھت ويرانی تھانه جات وايجاد بی نظمی در آن مناطق ھجوم آورده بودند
  )5پنجم سرخ يا سياه، بخش نھم،ص 

ر بغداد خواندن اين نوشته مرا به ياد گزارش محرمانه سفيرايران از قول خليلی سفيرافغانستان د
دوماه قبل از حمله (ش 1354/ 27/11انداخت که به اسدهللا علم وزير دربار شاھنشاھی ايران درتاريخ 

 بود ودر آن از شاھنشاه ايران استدعای مسلح کردن افغانھای که جھت هفرستاد) برتھانه جات افغانستان
  .کار به ايران وارد ميشدند عليه دولت جمھوری افغانستان کرده بود

برای مزيد آگاھی به استحضار  ...«:ای شھيد زاده سفيرايران دربغداد دراين مورد مينويسدآق
خليل (جناب عالی ميرساند که چون ظرف اين دو ماه اين دومين بار بود که سفيرافغانستان مقيم بغداد

 که مايل به ديدن اينجانب آمد واين مطلب را اظھار ميداشت، برای اينجانب يقين حاصل شد)هللا خليلی
است موضوع به شرف عرض ملوکانه رسانيده شود، لذا من غير مستقيم جويای نظر او در بارۀ 

باقيد قسم ازاين جانب خواست که عرايضش بطورمستقيم تنھا .گزارش اظھاراتش به تھران شدم
بوسيلۀ جناب عالی به شرف عرض مبارک شاھنشاه رسانيده شود واحدی غير از آن اط$ع پيدا 

  ».نکند

مطلبی که سفير ضمن صحبت دانسته يا ندانسته به آن اشاره کرد و  «:شھيد زاده ع$وه ميکند
بنظر اينجانب شايان کمال توجه است آن بود که گفت ھم اکنون ھر روز تعداد زيادی از افاغنه جھت 

ه کسانی پيدا کردن کار وامرار معاش بصورتھای مختلف به ايران می آيند واينھا مترصد آن ھستند ک
ًبا آنھا تماس پيدا کرده آنھا را متشکل نمايد تا احيانا مسائلی را عليه حکومت فعلی افغانستان بوجود 

،بحوالۀ 461تا459، 458خاطرات اسد هللا علم،وزيردربارشاھنشاھی ايران، ج پنجم، صفحات :رک( ».آورند
ونيز  مقاJت من   242،243صص  ،داکترحسن شرق،تاسيس وتخريب نخستين جمھوريت درافغانستان،چاپ سوم

  ) درمورد استاد خليلی درکتاب حبيب هللا کی بود؟ 

خوشبختانه چنانکه خوانديم سربازان دليرسرحدی افغان با پايمردی از مرزھای کشور خود دفاع 
ًکردند و مھاجمين مسلح را قسما سرکوب وبرخی را دستگير کردند و برادعای دروغين خليلی مبنی 

 ]2[خيانت ملی  يکخليلیاستاد  عمل اين .  پرستی مردم افغانستان خط بط�ن کشيدندبرشاھنشاه
 نبايد شکار ادبيات عوام فريبانۀ  او بشوند و برای بزرگنمائی حبيب هللا  کشورجوانانو ،محسوب ميشود

  .جھانيان آگاه ريشخند کنندانظار کلکانی گلو پاره نمايند وخود را در 
  

   :داکتر ھاشميان

ودريکجا با تعجب از مدافع خليلی ی دارد رۀ خليلی گفته ھای نغز وپرمغزاد ھاشميان در بااست
 چطور ميتوان از خود فروشی و وطنفروشی خليل هللا خليلی دفاع نمود؟ «:ميپرسد

 ضديت بخاطر"  خراسان از  عياری "نامۀ دروغ ازنوشتن را استادنگارگر،خليلی جناب اينکه
 بيشمار ازمدايح را ديگری جالب  نکات تنھا نه ميدھند، ومعافيت  برائت جواز قساب پادشاه با تنظيمھا

 زنده ھا بخاطره برايش، خانه  يک اعمار بشمول پادشاه، آن ومراحم والطاف پادشاه آن حق در خليلی 
 سابق ولينعمت که ميسازد ثابت را خليلی مشربی فضول و فروشی  خود شخصيتی، بی بلکه ميسازد،

 و غيرواقعی روايات با ديگر قاتل  و خاين وچند ربانی ئين خوجه خوشنودی بمنظور را او اندانوخ خود 
   .  بود آبروساخته بی دروغين

                                            
2 ھا  کت کردن در جنگ عليه کشور خود، کوشش در براندازی حکومت کشور، جاسوسی در نيروھای نظامی کشور، ديپلمات شر: خيانت ملی-  

به ) خيانت ملی(ھای اط$عا تی کشور برای نيروھای بيگانه و سوءقصد به رھبر يا رئيس کشور از جمله موارد خيانت بزرگ  يا سرويس
ويکی پيديای .(است ملی در قوانين اساسی و جزائی ھر کشور موارد جداگانه يا مختلفی درج شدهبرای موارد و مصاديق خيانت .آيد شمار می

)فارسی  



  
 

 

  12تر 12  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

 مصرف منزل، کرايۀ بود، افغانستان  سفير وعراق درعربستان متواتر سال ده حدود که خليلی
 کودتای وبھنگام ميگرفت، معاش دالر به و ميشد تمويل سفارت بودجۀ  از موترودرايورش و دسترخوان

 بحيث اورا ضياالحق  ازآنجا که شد، گزين پناه امريکا به سفارت ازچوکی ثور 7 کمونستی 
 واقعا آيا ،"بود معاش فاقدوسايل مھاجر يک "نگارگرخليلی  استاد بعقيدۀ اينکه کرد، مشاورخوداستخدام

    خواند؟؟؟ " معاش وسايل مھاجرفاقد يک "اورا  ميتوان

ليلی را دولت امريکا در کشورخود پناھنده گی داد،اوJدھايش اکثرھمينجا بودند، يک لقمه نان خ
ويک سرپناه برايش ميسربود، پس چه مجبوريتی داشت که برای مداحی ضياالحق به اس�م آباد 
برود؟؟؟ درست است که خليلی مردی گمنام نبود، بلکه به مداحی، بيموازنگی وخود فروشی شھرت 

 و ھمين خصلت ھای دون در وجود او مانند دنبۀ يک گوسفندچاق وچاری برازندگی ميکرد که داشت
 ضياالحق که ميدانست خليلی شناخت عميق از -ھر شکارچی او را برای قربانی افغانستان خريدار بود

نظام تشکي�تی وخانواده گی افغانستان داشت، واشعار ونوشته ھای او را افغانھای چوکی طلب 
کرد،  مقرر خود دربار لردوست ميخوانند، او را برای اھداف نظامی وسياسی خود بحيث مشاورودا

وخوجه ئين ربانی  که ميدانست ازطبع شعرو قلم او برای اھداف تفرقه افگنی در بين افغانھا کارگرفته 
وم را ِچراضياالحق پژواک مرح .ميتواند، برای اواقامتگاه خاص ومعاش مستمری درپشاور مقرر کرد

توقيف وتبعيد کرد و چراخليلی را مشاور دربارخود ساخت ؟؟؟ اين دو طرزمعامله درپاکستان دربارۀ 
.  آرام نميگذارند"افغان بيانگر يک سلسله واقعيت ھا است که افغانھا را در بارۀ خليلی  دوشخصيت

ين اسناد را آياچشم پوشی ازاسناديکه سفارت انگليس بچۀ سقو را کمک و راھنمايی ميکرد و ا
نگارگرصاحب ديده وخوانده وميداند که سقوط سلطنت مترقی امانی توسط يک دزد قاتل وجاھل 
باساس پ$ن استعمار انگليس صورت گرفته بود،آيا ميتوان در ورای اين خيانت بزرگ، به بچۀ 

  قايل شد؟؟؟ " شجاعت عيار گونه"سقوصفت 

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

، اين صفت نيک ومردانگی را باراول ]سيستانی. وفا،با وقار، پاک دامن، فقير نواز وعدالتخواه بکار ميرود
اعطا کرد " تحت شرايط پشاور"دين وJشريعت مانند بچۀ سقو در خليلی بيک شخص فاسد، گمراه، بی

  ستاد نگارگر آنرا بشحص کثيف و فروخته شده ای مانند خليلی بخشش باردوم با تاسف خواندم که ا و

  )افغان جرمن آن�ين- بجواب نگارگرمقالۀ داکترھاشميان:رک(» ....کرده است 

  

  

  

  


