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 بازھم دربارۀ کتاب عياری از خراسان ونويسندۀ آن 

 سخنور بی ھمتای ملت به ياد تو:" مقاله ای از قلم آقای جليل غنی زيرعنوان توضيحی بر٢٠١٥ اپريل ٣روز 
از قلم آقای داکتر سيد عبدهللا کاظم به ی ًمتعاقبا مقاله ديگر و .در پورتال افغان جرمن آن;ين به نشر رسيد" افغان

ًخليلی درمقالۀ اقای جليل غنی در اين پورتال آن;ين گرديد، اتفاقا من ھردو مقاله را » ميزبان«ارتباط پيدا شدن سرنخ 
آن مقاQت را خوانده تن ديگر روز که شايد ھزاران مهاما درني. آرشيف مقاQت خود کاپی گرفتمبرای خواندم وآنھا را 

بعضی دوستان بمن زنگ زدند وعلت حذف آن مقاQت را  .ًباشند، دفعتا ھردو مقاله از صفحه تحلي;ت حذف گرديدند
وقتی دوباره مقالۀ آقای جليل غنی را . ين شدندً روزبعد مجددا آن مقاQت آن;.جويا شدند، من اظھار بی اط;عی کردم

 است ونويسنده که ھدف خود را معرفی ميزبان بشکل تحريف شده ای  تغييرداده شدهمرور کردم، ديدم متن مقاله 
 »جمعيت اس;می« نشان داده بود،وبا برشمردن سه فقره دفترمرکز ١٩٨٣ و١٩٨٢خليلی درپاکستان درسالھای  استاد

الدين ربانی را محل اقامت استاد خليلی سراغ داده بود واز اينجا سرنخ ميزبان خليلی معلوم گرديد که برھبری برھان 
تا اينجا  . ، خليلی به نوشتن کتاب عياری از خراسان دست يازيدگماشتۀ آی اس ایبخواھش يا فرمايش اين ميزبان 

قای مايار جوابی ارائه کرده وحتی اذعان داشته بود ده بود که به سوال آقای داکترکاظم وآ کرآقای جليل غنی کار خوبی
نيست و نه ھم کوشش دارم استاد سخن را در نوشتن اين » عياری از خراسان« ھدف از اين نوشته دفاع  از «که

  . رساله برائت دھم

کستان  خليل هللا خليلی در پاان چاپ شد که من ھم مثل استاد  در پاکست١٩٨٣اين رساله زمانی در اوايل سال 
بعد از . مھاجر بودم و اين رساله را فرزند شان مسعود خليل که با او از ساليان پيش آشنای داشتم بمن داد و خواندم 

»  ايکاش استاد اين رساله را نمی نوشتند«مطالعۀ اين اثر درست بخاطر دارم که اين جمله را  به مسعود خليلی گفتم
 ابتدا به پسر  او چرا وبه چه دليلینميدانم . لۀ اعتراضيه را حذف کرده استاما در نوشتۀ دوم خويش اقای غنی اين جم

 در آن زمان  چه عيبی آقای غنی مگر اين کتاب از نظر» ايکاش استاد اين رساله را نمی نوشتند« ميگويداستاد خليلی 
را تبرئه کند،درحالی که  که آنرا ناول ميخواند تا بزعم خود نويسنده داشت وامروز چگونه اين عيب برطرف گرديد

قيد شده ودرصفحه اول پشتی آن عکس حبيب "  امير حبيب هللا خادم دين ر سول l- عياری ازخراسان"عنوان کتاب 
نميدانم که جناب غنی تا کنون کدام ناول ديگری را ھم سراغ داده ميتواند که عکس . هللا وبرادرش بچاپ رسيده است
 ؟؟؟  نشرشده باشدقھرمان داستان در روی جلد ناول

دريافتن ھدف نويسنده وبحث من کاويدن  بحث من برسر ناول بودن يا تاريخ بودن اثرخليلی نيست،در ھرحال، 
اخوت بجای دراين کنفرانسھا است که امروز برمبنای آن کنفرانسھا وسيمنارھا دايرميگردد و »عياری از خراسان«

قلدری زورگوئی وفرھنگ ن، به جوانان کوھدامن وکله کان وپروان وبرادری واتحاد وھمدلی با سايراقوام افغانستا
ميشود، و يکی از نمونه ھای تبليغ وتلقين ديگران تجاوز برمال وناموس اختطاف فرزندان مردم و ولومپنی ورھزنیو

 تجاوزدسته ھمين تلقينات وتبليغات خطرناک عليه باشندگان  کابل ظھورحبيب هللا استالفی است که چندی قبل در حادثۀ،
 واما مردم استالف بجای انزجار و نفرت از او به عنوان يک جمعی برناموس مردم درپغمان دستگير واعدام گرديد

 .قھرمان شکست ناپذيرميدان ھای نبرد تجليل بعمل آوردند

  آقای جليل غنی  در سيمای يک سارنوال ويک وکيل دعوای خليلی عرض اندام کرده است،در متن جديد مقاله
وعليه تمام نويسندگانی که در خارج از افغانستان در مورد خليلی مقاله نوشته اند واو را بنابر خبط وخطاھای ھای 

 بزعم خود  صدراعظمتقبيح کرده اند، با طرح سخنانی بشيوۀ سارنوال ھای عھد ھاشم خانانتقاد وسياسی اش 
اين تغيير موضع در ذھن انسان . ی سرپوش بگذاردھای خليل از اين طريق برخيانت ميخواھد بچه ترسانک نمايد و

   چشم سبز دلبر؟ نقش بازی کرده است ياچشم سبزدالرسواQت عجبی خلق ميکند که معلوم نيست دراين تغيير موضع،
  رموضع ينشر مقاله دوم شان  داشت با اين تغي درھرحال،مقام ومنزلتی که  آقای جليل غنی در ذھن من تا قبل از
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 .تنزل نموداستوار  مذبذب ونايک انسان حيث به  فروغلتيد ودراماتيک، 

او در  آقای جليل غنی، با برجسته ساختن بعد ادبی شخصيت استاد خليلی و توصيف مبالغه آميز ونقل اشعار
د تا بخاطر اشعار فرمايشی وموسمی برانگيزانمقالۀ خويش ميخواھد، عواطف وترحم خواننده را نسبت به خليلی 

جايی را عوامفريبانه ملی او چشم پوشی نمايد، ولی توجه نکرده است که اين توصيفات   کارکردھای ضدخليلی از
بر رموز شعر وشاعری وفنون ادبی بلديت ومھارت ندارد  شاعر نيست و ميدانيم که آقای جليل غنی خود  ما.نميگيرند

» شعر؟] اسطوره[استورۀ«: ص;حيت دادن القابی چون زيرا تا کنون از او مقاله ای دراين زمينه  نخوانده ايم ،بنابرين 
 را به خليلی »استاد سخن«ی دری و»؟ شاعر بی ھمتا«و» ؟سرآمد شعر و ادب دری«دری و» نابغۀ ادب؟«دری و 

اگر چنين القابی به خليلی داده شود، نميدانم به واصف باختری و استاد ونگارگر و داکتر لطيف ناظمی و . ندارد
رازق فانی ومحمودفارنی وشريف سعيدی و ودادبارش وغيره  زينب نور وصالحه وھاب واصل وو واک،عبدالرحمن پژ

  شاعران متعھد چه القابی بايد داد؟ 

 :اکنون برچند مورد از متن دوم مقالۀ آقای غنی مکث ميکنم

ۀ لندن را بھانه درين اواخر عده ای از نويسندگان افغان بيرون از افغانستان جلس«:اقای غنی ميفرمايد -اول
ُگرفته و شخصيت ادبی و فرھنگی اين شاعر بی ھمتای کشور را مورد حمله قرار داده و ھتک حرمت کرده اند و تا 
سرحدی اين حم;ت پيش رفته که استاد خليل هللا خليلی سرآمد شعر و ادب دری را نه تنھا در افغانستان بلکه در 

انت ملی متھم نموده اند، اتھامی بس بزرگ و بدون اثبات جرم ملی که فارسی زبان، به خي/کشورھای ھمسايه و دری
 . نمی توان به دQيل ذيل بر کسی به آسانی وارد کرد

چنين اتھامی تنھا در صورتی می تواند بر کسی وارد شود که مراحل قانونی خود را بپيمايد و با اسناد و شواھد 
اينھا بر شخصيت استاد خليل هللا خليلی بزرگ بی حرمتی و بر ولی .... بعد از طی مراحل محاکم، متھم محکوم گردد

 ». کرامت ايشان تجاوز کرده اند

شخصيت ادبی و فرھنگی اين  :"گفته ميشود اول اينکه:  بچشم ميخورداشتباه يا غلط فھمیدراين پرگراف دو
جليل غنی رسانيده شود آقای  عرض بايد به» .ُشاعر بی ھمتای کشور را مورد حمله قرار داده و ھتک حرمت کرده اند

وتوانائی شاعری  و فرھنگی خليلی يعنی برشعر بعد ادبی و که ھيچ يکی ازآنھای که برخليلی قلم انتقاد کشيده اند، بر
ولی تنھا مداحی ھای او را بلکه برعملکردھای سياسی خليلی توجه داشته اند،بحث نرانده اند، ھای او برادبيات دری 

صدھا تن از روشنفکران و  پاکستان ضياء الحق اين دشمن درجه اول افغانستان،محکوم کرده اند واز حاکم نظامی
  اسنيز اگر ذره ای احس  وھرافغان ديگرندميکنکرده وتقبيح خوانده اند، وی را خليلی را که اين شعر وطنپرستان افغان

 اين شعر آقای جليل غنیبيح ميکند، اينکه وطن پرستی داشته باشد، خليلی را بخاطراين ستايش بيجايش محکوم وتق
د، يسرسجده در پای دشمن وطن ضياء الحق پاکستانی بساميخواھد خليلی را  پسنديده  و در پھلوی خليلی قرار گرفته و

 دوست افغانستان خطاب کنم  يا دوست ضياء الحق؟برايش نميدانم  

) عياری از خراسان(ل از حبيب هللا کلکانی با کتابغلط فھمی دوم مدافع خليلی اينست که ميگويد کنفرانس تجلي
ًھيچ ارتباطی ندارد، درحالی که از نظر من بحث ونقد برخليلی وکتاب او کام; با کنفرانس تجليل از حبيب هللا کلکانی 

 افغان در  پورتالدر ادامۀ نقد برکنفرانس تجليل ازکلکانی  بحث ونقد برخليلی به عبارت ديگر،. ارتباط مستقيم دارد
ف حبيب هللا کلکانی ، آن دزد معروف سرگردنه  وآلۀ دست يوصت در  که»عياری از خراسان«جرمن آن;ين، از کتاب 

ً ومن شخصا در صدد برآمدم تا علت نگارش چنين .،آغازگرديد شدهنوشتهانگليس برضد اقدامات مدنی رژيم امانی 
ل يافتگان پروان وکوھستان در لندن برای تثبيت جايکاه حبيب کتابی را دريابم که اينک برمبنای آن عده ای از تحصي

زيانبخش  کتاب سخت محفل حبيب هللا کلکانی در لندن برمبنای  اندرزھای . کرده بودند پا هللا درتاريخ، محفلی بر
از جمله عياران عياری از خرسان خليلی تدوير يافته بود، تا نشان بدھند که حبيب هللا کلکانی ، دزد نبوده، بلکه عياری 

 ماه حاکميت خود ٩در مدت خراسان بوده است وھرقدرغارت وچپاول وتجاوزی که برمال وھستی وناموس مردم کابل 
نادانی وبيسوادی وخصلت درنده خوئی جھالت وعياری بوده نه از روی ومسلک   اخ;ق ، از روی استانجام داده

لی که دست درازی بر ناموس مردم  وغارت وچپاول ھستی  دار ودستۀ حبيب هللا کلکانی؟؟؟ درحافقر فرھنگی و
  متاسفانه اين کتاب به پيروان خليلی يک .بوده استدر خراسان زمين  جوانمردی  ديگران دور از رسم وآئين عياری و
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 .تزريق  کرده است جرئت غيراخ;قی تلقين و

 افغانستان، يک تمسک بيھوده است که اقای جليل غنی بايد بدانند که تمسک شان برماده ای از قانون اساسی
 مردم  به آن اعتنائی ندارند، شما آن قانون را که  حق تأمين مصئونيتحتی پوليس افغانستان به عنوان حافظ قانون و

وتعويذ وقھرمانان ويرانگر کابل اين سخنان مفت را به مجاھدين  وکشيدنبرخ ما  دادن رأی را از ما سلب کرده،
در مرکز شھرکابل  تبليغ کنيد که دوھفته قبل جان يک دختر مظلوم وبيگناه را بشکل وحشيانه ای اوشبانی ان ونويس
 .گرفتند

يا محقق ھنگام برخورد با يک سند تاريخی اگرآن سند درکتابی يا مجله ای ويا روزنامه ای   برای پژوھشگر
شده باشد  کفايت ميکند تا   ثبت و راجسترآرشيف دولتی يا شخصی ويا کتاب خانه ایيک رسانه الکترونيکی يا ويا در

فيصلۀ با نشان دادن منبع سند،آنرا مورد استفاده وتحليل قرار بدھد وضرورتی ندارد تا برای تثبيت اصالت سند منتظر 
 بھانه گونهبا ھمينکه مردم از خورد تا بزرگ آنھا را می شناشند ھمه جنايتکاران جنگی افغانستان . محکمه ای بنشيند

کسی حق ندارد وی را مجرم يا ،باشداز سوی محکمۀ با ص;حيت محکوم نشده وقتی که کسی تا « شما ميگوئيد هايک
امروز در ، موقع يافته اند تا با بيشرمی در انتخابات رياست جمھوری وپارلمانی شرکت ورزند و»جنايتکار بگويد

جا  کشور و واليان مقتدرونين رئيس اجرائيه اونين رياست جمھوری ومعاپارلمان ومقامات بلند دولتی تا سطح مع
 سال حاکميت سھامی قدرتمندان ١٤تجربه . خود دوام ميدھند و ثروت اندوزی  و برظلم وجنايت وتجاوزگرفته اند

نخواھد  تدويرھرگز جنگی بدون يک حکومت ملی مقتدر خاين وجنايتکاران شخاص کمه اامحتنظيمی نشان داد که 
گان رسالتمند ومؤرخين با وجدان است تا چھره ھای خاينين به ملت وکشور را ثبت تاريخ واين وظيفۀ نويسند،شد
 مطرح ميگرديد تا ص;حيت  باای کاش ھمين سند خيانت خليلی در يک محکمه بيطرف.د وبه آيندگان انتقال بدھندننماي

 درھديرۀ آبائيش افغان پس ميکردند و  نعش او را از پای مقبرۀ سيد جمالدينQ اقل اگر خيانت او تثبيت واع;م ميشد،
 بخاک می سپردند،وجای او را به استخوان ھای شاگرد سيد جمالدين افغان يعنی محمودطرزی ميدادند درحسين کوت

 .که ثمرۀ کار وت;ش او برای افغانستان ايجاد جنبش مشروطيت دوم وتوسط اين جنبش حصول استق;ل کشور است
اين اسناد در کتابھا ورسانه ھای جمعی باطل شناخته ميشد، بلکه ما تنھا ائت ميگرفت، نه  برخليلی ازاين محکمه واگر

 مگر افسوس که ھيچگاه محکمه ای برای تثبت واع;م جرم جنايتکاران ،ھم از بازماندگانش معذرت ميخواستيم
کسی جا زده ايد که ارزش ناحق خود را بحيث وکيل دعوای ه شما ب وخاينان ملی بشمول خليلی ھا دايرنخواھد شد و

 .اجتماعی وانسانی وی نسبت به شما خيلی پائين تراست

به خود حق ميدھد تا وطنم افغانستان عزيز را » استاد سخن،خليلی بزرگ شما«واما ناگفته نگذرم که وقتی 
» برکرامت«يدھم تابخود حق مبخاطرمنافع شخصی خود به معامله بگذارد وآنرا در زيرپای بيگانه بيندازد، من نه تنھا 

، بلکه ھرکلمه تلخی که شما بنام ھتک حرمت  می شناسيد نم کتجاوز» فاقدکرامت«آن سخنسرای مداح وچاپلوس 
 . ندارم ھم باکیکسی ھمان کلمات را نثارش خواھم نمود واز

ران برای تشويق دولت شاھنشاھی اي[ اقدام خاينانۀ خليلیاين آقای جليل غنی، برای کم ارزش جلوه دادن - دوم
ازجرم وجنايات احزاب خلق وپرچم وتنظيم ھای جھادی در افغانستان ياد می کند وميگويد که ] حمله به افغانستان

و حتی شايد شقاوت ھم .  استاد خليلی مانند ھر انسان ديگر سھو و اشتباه کرده است زيرا انسان جايز الخطا است«
 او در مقايسه با اشتباھات و شقاوت ھای که بعد از کودتای کمونيستی اما نبايد فراموش کرد که اشتباھات. کرده باشد

ُھفت ثور از طرف رھبران و عمال رژيم کمونيستی و متعاقب آن توسط يک عده از رھبران و پيروان تنظيم ھای 
 ».جھادی  در افغانستان ارتکاب شده به مراتب کمتر و قابل مقايسه نيست

جنايتھا وشقاوتھا رھبران احزاب خلق وپرجم وتنظيم ھای جھادی ات با اشتباھدراينجا بحث روی مقايسۀ 
می بايد وپيروان شان نيست، جنايت ويا خيانت يک عمل شخصی است وھرکسی که مرتکب جنايت يا خيانتی شده باشد،

ته اند، در ھيچکسی ازجمله آنھايی که به انتقاد از خليلی در بعد سياسی وی پرداخ.  باشد نزد مردم وتاريخ پاسخگو
 برنخاسته اند، اقای در افغانستاندفاع از جرم وجنايت ھای رھبران احزاب خلق وپرچم ورھبران تنظيم ھای جھادی 

 و) روز تجاوز قشون سرخ( دسمبر٢٧غنی وخوانندگان ارجمند اين پورتال شاھد استند که حد اقل سال دوبار بمناسبت 
، مقاQت زيادی در تقبيح رھبران حزب خلق وپرچم در ھمين ثور روز کودتای شوم  ثور٧ اپريل مطابق ٢٧روز 
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پورتال به نشر ميرسد و در روز ھشتم ثور نيز از رھبران تنظيم ھای جھادی که کابل را بخاکدان مبدل کردند نيز 
 د؟نشونکوھش صورت ميگيرد، ولی چرا نبايد ازخليلی بخاطر  اقدامات ضد ملی اودر حق وطن ما انتقاد 

تنظيمھای جھادی، دوبار قصد نمود تا افغانستان را  ر ھمين خليلی نبود که قبل از احزاب خلق وپرچم و آيا مگ
 تباھی  اين کشور را به نظاره بنشيند؟اوج خودخواھی،  ازخود  نابود نمايد و تجزيه و

خليلی " عياری از خراسان " صفحه ای در رد کتاب ٢١پس از مرحوم داکتر کاروان که مقاله گمان ميکنم 
 محققانه در ت مقا٢٠٠٩Qافغانستان آقای احسان لمرمقيم فرانسه ميباشد که در وبيدار ين نويسنده حساس دوم نوشت،

شايد و» کابل ناتھه«و» پيام افغان«و» اصالت«در سايتھای  نوشت و وپدرش مورد اقدامات سياسی خليلی
از منابع روسی  در آن موفق برطبق اين مقاله که نقل قول ھايی ازعزيز آريانفر،مترجم . ديگرسايتھای افغانی گذاشت

 ميخواست وQيات شمال افغانستان را تا ھندوکش جدا ١٩٢٩صورت گرفته است،خليل هللا خليلی يک بار در اکتوبرسال 
وی دليل اينکار را برای روسھا . کومت او را برسميت بشناسندوحکومت خود را اع;ن نمايد، بشرطی که روسھا ح

وابستگی نادرخان به انگليسھا که دشمن تاريخی ورقيب استعماری روسھا بودعنوان کرده بود،وموضوع را به اط;ع 
قونسلگری بلشويک ھا درمزارشريف  خبرداد، آما از آنجائی که جنرال نادرخان درکابل بساط حکومت سقوی را 

يده وخود زمام قدرت را بدست گرفته بود ،روس ھا به اين تقاضای خليلی لبيک نگفتند ويک ھفته بعد خليلی برچ
  ١.محبور شد به تاشکند فرار نمايد

عراق بود، بعد از سفرداودخان به ه ھنوز سفيربرحال افغانستان در  ھنگامی ک١٩٧٥باردوم خليلی درسال 
به اين بھانه که مردم افغانستان شاھنشاه ايران را رای اشغال افغانستان عراق، قصد نمود تا زعامت ايران را ب

ترغيب به لشکرکشی نمايد، اما اوليای امور ايران به اين خوش خدمتی ھای وی وقعی شاھنشاه خود می شمارند،
ر عامۀ افغانھا نگذاشتند، تا اينکه آقای موسوی سی سال بعد براين سند خيانت خليلی دست يافت وآنرا در دسترس افکا

 در پورتال افغان جرمن آن;ين به نشر رسيد وبحيث سند خيانت ٢٠٠٧اين سند برای اولين بار در اگست سال  .قرار داد
به نشر رسيد ونويسنده عين  ) ١٠۵شمارۀ  (ملی خليلی رسانه ای گرديد وبار ديگر عين سند در مجلۀ آئينۀ افغانستان 

اکنون در آن   وھمهنيزبا يک تبصرۀ قوی وھمه جانبه به نشر رسيد» راوا«در سايت ھمين سند . ادعا را تکرار نمود
 .سايت قابل دسترسی است

آنرا از » اری از خراسان را نوشت؟يچرا استادخليلی کتاب ع« وقتی من مقاله ای ٢٠١٥يعنی  ودر سال جاری
ايسۀ آن با سند منتشره درسايت انترنتی روی مقالۀ نشر شده سيد حسين موسوی در پورتال افغان جرمن آن;ين و مق

  ۀ سند فوتوکاپی داشته باشد، عًمجددا بدست نشر سپردم ومتن سند را نيز نقل کردم تا اگر کسی مشکلی درمطال» راوا«

 .آنرا از روی نقل آن مطالعه فرمايد

خليلی : ميگويدسند است کهھمين نکته اساسی که تا مغز استخوان ھواداران خليلی اثر کرده است، افشای 
) آقای شھيد زاده(ش چندين بار به سفارت ايران در بغداد مراجعه کرده وازسفيرايران١٣٥٤سفيرافغانستان در 

او بصراحت ياد آور شده .خواسته بود تا زمينه م;قاتش را با شاه ايران دريکی ازشھرھای ھم مرز با عراق فراھم کند 
ھنشاه خود ميشمارند و اگر شاھنشاه به افغانستان لشکر بکشد، تمام مردم که مردم افغانستان شاھنشاه ايران را شا

افغانستان ازاين لشکرکشی شاھنشاه استقبال خواھند نمود،و ھيچگونه مقاومتی از سوی افغانھا در برابر حمله ايران 
 شده است، بلکه کاپی سند درخواست خليلی نه تنھا درکتاب خاطرات اسدهللا علم وزير دربار ايران ثبت. نخواھد ديد

 مجله ١٠۵مکتوب محرمانه سفير ايران در بغداد که عنوانی وزارت دربار شاھنشاھی ايران فرستاده شده ، درشماره 
  .  جرمن وسايت راوا به نشر رسيده است- در سايت افغان٢٠٠٧آئينه افغانستان ونيز در اگست 

 ضعف ام;ء وانشاء سند دانسته   رائی تاريخیآقای جليل غنی آخرين راه نجات خليلی از اين رسوا-سوم
 وقتی به متن اين سند نظر انداخته شود ديده می شود که در آن اغ;ط ام;ئی و انشايی زيادی وجود «:ميگويد

                                                        

١
) آغاززندگی خليل هللا خليلی. ( احسان لمر،مقاله عزيز آريانفرــ رازھای سربه مھر تاريخ دپلماسی افغانستان در نيمه نخست سده بيستم-  

  ٢٠١٥افغان جرمن آن;ين،جنوری 
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 بعيد به نظر می رسد که سفير ايران در عراق چنين سواد کمی داشته ] سيستانیدرکجا وچند تا اغ;ط ام;ئی؟[دارد
  ».ا چنين اغ;طی اين نامه را به اسدهللا علم وزير دربار شاه ايران فرستاده باشدوب بوده باشد

بدون ابھام به اوليای اموردولت خود  اقای سفير ايران  پيام خليلی سفيرافغانستان را بطورکامل وبه نظرمن 
 اقای جليل غنی تحرير شده  خود با اغ;ط ام;ئی کمتری از ام;ءء لحاظ ام;ء وانشا ومتن سند از.اط;ع داده است

را " مذمت"وکلمۀ " استوره"را بصورت " اسطوره"آقای غنی در مقالۀ دو صفحه ای خود کلمۀ . است
« ،» ھتگ حرمت«ًمث; غلط نوشته است وکلمات ديگری ھم در نوشته شان از لحاظ انشاءغلط است، " مزمت"بصورت

اند » ش١٣٥٤= ١٩٧٥«و سال » نحاءابه نحوی از «و» حرمتتک ھ«:  که صورت درست آنھا» ١٩٧٣«و » به نحوی از انحا
برای يک محقق تاريخ، ام;ء وانشاء افزون براين  .ولی اين اغ;ط ھرگز معنی ومفھوم عبارت او را تغييرداده نميتواند

ی از نمونۀ ديگراين درحالی است که اقای غنی وياران ديگرش  .وادبيات سند مھم نيست، بلکه پيام سند مھم است
سند را يک بار ديگر با ھم  .را تا کنون ارائه نداده است تا بتوان براصالت سند شک نمود نامه ھای سفيرمذکور

 :ميخوانيم

  

  :متن تلگراف فوق با اين عبارت آغاز شده وادامه ميدھد
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  اھیدربار شاھنش

  ادارۀ رمز ومحرمانه

   بغداد-کشف تلگراف رمز سفارت شاھنشاھی ايران

  جناب آقای اسدهللا علم وزيرمحترم دربار شاھنشاھی

. محترما با ستحضار عالی ميرساند شب گذشته استاد خليل هللا خليلی سفيرافغانستان در بغداد بديدار اينجانب آمد
سفيرافغانستان با لحنی که حاکی ازکمال تأثر بود اظھارداشت .پيش آمدصحبت ازوضع افغانستان وموقعيت رژيم فعلی 

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

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

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

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

ًبی ميل نباشد که در افغانستان وضع دگرگون شود و رژيم پادشاھی در آن مجددا مستقر شود، زيرا او ندانسته پا در 

گفت اين مطلب را صريحا ًموقعی که داودخان  به . رده استراھی گذاشته که مشکل بزرگ برای خود و ميھن ببار آو
سفيرافغانستان طی صحبت چند بار با عبارت مختلف اين . بغداد آمده باو گفته است ليکن اوجوابی نداشته تا به او بدھد

واھد افتاد واز نکته را بازگو کرد که با از بين رفتن داودخان وسقوط افغانستان در دامان کمونيزم تمام منطقه در خطرخ
برای . داودخان زندگی جاويدان ندارد وعناصر مفسده جو مترصد از ايران رفتن ھستند. ھم اکنون بايد بفکر چاره بود

مزيد آگاھی باستحضار عالی ميرساند چون ظرف اين دو ماه اين دومين بار بود که سفيرافغانستان بديدن اينجانب آمد 
اينجانب يقين حاصل شد که مايل است موضوع به شرف عرض مبارک ملوکانه واين مطلب را اظھار ميداشت برای 

رسانيده شود لذا منغير مستقيم جويای نظر او در بارۀ گزارش اظھاراتش بتھران شدم با قيد قسم ازاينجانب خواست که 
ير از آن عرايضش بطور مستقيم يا تنھا بوسيلۀ جناب عالی بشرف عرض مبارک شاھنشاه رسانيده شود واحدی غ

گفت ظرف ده روز آينده قصد مسافرت به کرمانشاه را دارد اگر فرصتی فراھم شد که ميخواست . اط;ع پيدا نکند
گفت در نامه ای که جناب عالی برای او مرقوم داشته ايد اشاره . جنابعالی را م;قات نمايد نتيجه مطلوب حاصل ميشد

.  پيش ميدانستيم که او کجا می آيد ممکن بود ترتيب م;قاتی فراھم ميشدفرموده ايد که در سفر قبلی او بايران اگر از
. بھرحال استنباط اينجانب اين است که بسيار مايل است در محلی غير از تھران توفيق زيارت جنابعالی را پيدا نمايد

. افغانستان بياوردچون معتقد است آمدن او بتھران وشرفيابی به پيشگاه مبارک شاھنشاه ممکن است تغييراتی در 
مطلبی که سفير ضمن صحبت دانسته يا ندانسته به آن اشاره کرد و بنظر اينجانب شايان کمال توجه است آن بود که 
گفت ھم اکنون ھر روز تعداد زيادی از افاغنه جھت پيدا کردن کار وامرار معاش بصورتھای مختلف به ايران می آيند 

ًا آنھا تماس پيدا کرده آنھا را متشکل نمايد تا احيانا مسائلی را عليه حکومت فعلی واينھا مترصد آن ھستند که کسانی ب

بديھی است دراين . ترس او ازاين است که اگر بتھران بيايد چنين شبھه ای در بارۀ او پيدا شود.افغانستان بوجود آورند
ًاQ ممکن است ببار آورد بطورمجدانه گفته تغييراتی موجود است که شايد Qزم باشد از لحاظ عواقب سوئی که احتم

   .مورد توجه  اوليای امور واقع شود
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     ٢»٥٤/ ٢٧/١١ -٢٨٨٠با عرض ارادت شھيد زاده       

يک تلگرام محرمانه است که خيانت اين شاعرپرآوازه اما  ابن )۵۴ /١١ /٢٧ -٢٨٨٠تلگرام شماره (اين سند 
  :زديل ذيل ثابت ميسا دQ را به الوقت وفرصت طلب

 ً اين سند ازاين جھت برای مورخين قابل اعتبار است که اوQ يک سفير آنرا به عالی ترين مقام دولت خود-١

يعنی شاھنشاه گزارش داده است وسفير که نمايندۀ شخص اول مملکت خود ومدافع منافع کشورمتبوع خود است ھرگز 
يکند ، دروغ بگويد وھوسانه مطلبی را به اوليای امور نميتواند به پادشاه يا رئيس جمھورخود که از او نمايندگی م

  .خود گزارش بدھد

 اين سند دارای چنان اھميتی است که وزير دربار شاھنشاھی ايران سالھا آنرا درجملۀ اسناد مھم خود  -٢
  .نگھداری کرده است

 زنده نبود ، در کتاب  اين سند سالھا بعد از تغيير نظام شاھی در ايران، وبعد از انکه شاه ايران ديگر-٣
  .درج ونشرگرديده است) ًکه ظاھرا درپاريس زندگی ميکرد(خاطرات اسدهللا علم وزيردربار شاھنشاھی ايران

 تاريخ اين سند ،با تاريخ دوران سفارت خليلی در بغداد ودوران ماموريت اقای شھيد زاده سفيرايران در -٤
  .بغداد ھمخوانی دارد وبنابرين يک سند معتبراست

اکنون گردانندۀ سايت آزاد ( از سوی سيد حسين موسوی٢٠٠٧ اين سند  تا جای که من اط;ع دارم درسال -٥
وسابق ھمکار فعال اين پورتال به عنوان سند خيانت خليلی به نشر رسيده که لينک آن در ) افغانستان آزاد-افغانستان

فرزندان واقای جليل غنی در آنزمان جرئت نداشتند زير گذاشته شده وھيچيکی ازھواخواھان امروزی خليلی بشمول 
پس از آن اين سند در سائر نشرات جمعی موقوته وغيرموقوته . برخ;ف محتوای اين سند اعتراض يا ابراز شک کنند

 وقتيکه ٢٠١٥وشايد آخرين کس من باشم که در ماه جنوری . به نشر رسيد» راوا«مثل مجلۀ آئينۀ افغانستان  وسايت 
را نوشتم، به عنوان مقدمۀ مقالۀ خود  وبرای شناخت » چرا استاد خليلی کتاب عياری از خراسان را نوشت؟«مقالۀ 

بھتر وبيشترخليلی به سراغ اين سند و روايت ھای دوشخصيت معتبرومعروف افغانی يکی مرحوم حميدهللا سراج ، 
 از اين منابع،  سند مورد نظر را در اثر خود بنابرين مؤرخ ميتواند با اتکا به يکی. وديگری آقای آصف آھنگ رفتم
اگراقای جليل غنی برآنست تا اين لکۀ خيانت ملی را از پيشانی خليلی پس کند، . بگنجاند ومورد بررسی قراردھد

کتاب خاطرات اسدهللا علم وزيردربار شاھنشاھی، سايت راوا ومجلۀ آيئنۀ : بفرمايند اول اين سند را از منابعی چون
ان وپورتال افغان جرمن آن;ين وغيره منابع پاک کند تا منبعد ديگران به آن ھا دسترسی نداشته باشند، درحالی افغانست

  .که فکر ميکنم اينکاراز توان شان حتی در بدل دريافت مبالغ گزاف دالرھم پوره نخواھد بود

دخالت حلقاتی « :جليل مينويسدنکته ديگری که توجھم را در اين مقاله بخود جلب نمود،اينست که اقای -چھارم
از پيروان خلق و پرچم را ھم نمی توان درين توطئه نا ديده گرفت که می خواھند انتقام اشعاری را که در مزمت 

ُآنھا و جفای ھای حزب بر ملت در جريان مقاومت ملت افغانستان در برابر ابر قدرت شوروی زمان و عمال ]مذمت[
  ».نمونه ھای از اين نوع سروده ھا در ھمين مقاله تقديم می گردد. يرندآنھا در افغانستان سروده، بگ

اين گونه خيالپردازی ھا بخاطرمغشوش کردن ذھنيتھا به ھيچوجه نميتواند مسئوليت ت;ش ھای خاينانۀ خليلی 
 ذره بين نقد خوشبختانه ھيچکدام از آنھايی که اعمال خليلی را زير. را درحق وطن  از روی شانه ھای  خليلی بردارد

قرار داده و وی را تقبيح وشماتت کرده اند، ھيچ نسبتی با حزب دموکراتيک خلق ندارند، يعنی نه من ونه  احسان 

                                                        

٢
 ٢٠٠٧اگست )نقل متن سند از سايت افغان جرمن آن;ين(-

  http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/moosawi_khalili.pdf لينک 
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لمر،نه سيدحسين موسوی ، نه داکتر کاروان و نه داکتر نجيب هللا بارکزی ونه باری جھانی، نه مسعودفارانی ، نه 
عضو حزب خلق وپرچم نبوده ايم )از ھواداران احمدشاه مسعود( آريانفرم;لی موسی نظام ،نه قاسم باز و نه عزيز

البته دراين ميان يکی از پرچميان نامدار يعنی  حميد روغ اگر شعر ميداند يا نميداند از دلباختگان فدائی خليلی ميباشد 
کراتيک خلق  سال حاکميت حزب دمو١٤واما کور شوم اگر من شعری از خليلی را درھجو حزب مذکور در مدت 

پس اشاره به گروھی ازمنسوبين خلق که گويا از اشعار خليلی برضد حزب . افغانستان که من درکابل بودم ديده باشم
خلق عقده گرفته واکنون برای ترور شخصيت خليلی کمر بسته اند، اين يک توھم بيجا برای کم رنگ کردن ضربات 

  .است» بی شخصيت«کوبنده برفرق اين مداح 

  پايان

 


