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  ضديت ع�مه حبيبی با سلطنت آل يحيی 

  مقابل پاکستانباز شھامت اوداودخان واستقبال 

    

  )١٩٨٤-١٩١٠ (یبيحبع�مه 

  :مقدمه 

وبايد کارشناسان و بود ُبـعـدی  اوشخصيتی چند.رحوم ع�مه حبيبی کاريست بس دشوارسخن گفتن در باره م
او ھم .متخصصان رشته ھای مختلف فرھنگ در باره کارھای ع�مه جبيبی به صورت مشخص صحبت کنند

وھم ھم سياست مدان بود .شاعربود، ھم نويسنده، ھم مورخ بود وھم محقق، ھم ادبيات شناس بود وھم جامعه شناس
اما شھرت علمی استاد پس از ترک راه پرازسنگ�خ سياست  . شدھا ومشک�تدرد  وھارنج دراين راه متحمل بسا

. در انجمن تاريخ افغانستان شروع به کار نمود، رونق ميگيرد که دوباره به وطن بازگشت و١٣۴١يعنی بعد از سال 
  .دد واندکی از بعد سياسی اش سخن زده ميشوددراينجا از بحث بربعد علمی آن شخصيت نامدار صرف نظرميگر

  

  :ُبعد سياسی ع�مه حبيبی

مولوی . شخصيت عالم وراست گوی وضد انگليسی بود مولوی عبد الواسع شھيد،حبيبی،پسرعم و شاگرد 
عبدالواسع کسی بود که وقتی رژيم امانی از سوی حبيب M کلکانی با سقوط مواجه گرديد، با وجوديکه چندی پيش 

براثر ) سقوط رژيم مانی(ز سوی شاه امان M از کار برطرف و به قندھار برگشته و بيکار بود، ميدانست که اين کارا
 M کلکانی وحمايت از شاه امان M دسايس و توطئه ھای انگليس صورت گرفته است ، بنابرين به مخالفت با حبيب

 ياغی و متغلب وقطاع الطريق وغير واجب اSحترام خواند و مردم برخاست و فتوايی صادر کرد و در آن حبيب M  را
وقتی که قندھار از سوی سقويان اشغال و . را برای استقرار دوبارۀ شاه امان M برتخت کابل تشويق وترغيب کرد

ه چرا عليه من واسع پرسيد کلحبيب M کلکانی از مولوی عبدا.مولوی عبدالواسع را در جملۀ زندانيان به کابل بردند 
اکنون ھم از نظرمن تو متغلب وغاصب : فتوا صادرکردی ومردم را از اطاعت به من منع نمودی؟ او درجواب گفت 

استاد . حبيب M دستور داد تا او را به دھن توپ بستند وشھيد ساختند! وقطاع الطريق استی و بايد قطع يد گردی
مان او در حق پدر بزرگ خود و در حق شاه مترقی وعدالت خواه شاه حبيبی علت اين ھمه جفا ھا درحق استاد خود 

M را زير سرانگليس می دانست و اين را ھم می دانست که سپھساSر نادرخان  بنام  امان M خان حمايت مردم 
 M خودش جنوبی  را جلب کرده و ارگ را از بچۀ سقو گرفته است، اما به مردم دروغ گفته و بجای شاه امان

براريکۀ قدرت تکيه زده و با اشارت انگليس مشروطه خواھان وطن دوست را يکه يکه نا بود کرده و ميکند، 
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از انگليس وانگليس مشربان نفرت ) پدر بزرگش[ومولوی عبدالرحيم] پسرعم[بنابرآن او ھم مثل مولوی عبدالواسع
  .ان به قدرت رسيده بودند، افشاء و رسوا می کردکه با دسايس انگليس درافغانست داشت و تا ميتوانست آنھای  را

ی افغانستان، در رژيم سلطنتمبارزه با  ده سال از بھترين ايام عمرخود را در راه استاد حبيبی، با چنين ذھنيتی
و برای افشای ماھيت استبدادی رژيم  ودادن آگاھی به مردم  و رساندن صدای ) ش١٣٤١-١٣٣٠(تبعيد بسر برد
او برای رساندن صدای اعتراض ھموطنانش  .وش جھانيان ، رنج ومشک�ت زيادی را متحمل گشتمردم مظلوم بگ

 زد واز آن طريقدر پاکستان ) صدای جمھوريت(» دجمھوريت ژغ«و مجله » آزاد افغانستان«  انتشار جريدههبدست 
  .کارھای درخور توجھی کرد برای آوردن رژيم جھموری بجای رژيم سلطنتی

زبان تبليغ او برضد دستگاه  رژيم سلطنتی و ضديت حبيبی با نظورنشان دادن ميزان مخالفت ودر اينجا بم 
 از داکتر حسين بھروز دانشمند افغانرا که سالھا قبل » آزاد افغانستان«جريدۀ حاکمه وقت، سرمقاله شماره اول 

 :مسکو برای من فرستاده بود، دراينجا باھم ميخوانيم

 !ندای افغانستان آزاد «

  يا خار وخس زمانه را جا روبی      يا پست وبلند دھر را سر کوبی    

   تا چند توان وضع مکرر ديدن      عـزلی، نصبی، قيامتی، آشوبی    

ما انق�بی را . انق�بی، تحولی، گردشی، جنبشی که اوضاع کشور را دگرگون سازد، مطلوب وھدف ماست! بلی    

  ملت افغانستان را از اسارت، استبداد و ذلت حکومت شخصی برھاند وميخواھيم و تحولی را مرحبا ميگوئيم که
ميخواھيم مملکت عزيز ما افغانستان، از . وحدت ملی و ترقيات عصری برساند بمعراج آزادی و سعادت اجتماعی و

شه ھای ميخواھيم ري. سر پنجه قھار خاندان ظالم و مستبد يحيی خيل وحکومت خاندانی فعال مايشاء شان نجات يابد
ميخواھيم تبھکاران وظالمان را بکيفر کردار . منحوس ستمکاران و خدمتگاران اين حکومت غير ملی ازبن برايد

حکومت ملی «ميخواھيم بر شالوده اس�ميت، عدالت، ديموکراسی و مصالح ملی و انسانی خود . شان بر سانيم
تبداد و وحشت، خون خواری وستمگاری يحيی خيل ميخواھيم در برابر نيروی مدھش اس. را بنياد گذاريم» افغانی

قربانی دھيم، و از روح نياکان آزادی منش و نيکوکار خود ياوری طلبيم و بقوت حق و . مقاومت کنيم، پيکار نمائيم
 .افغانيت اتکا کنيم

 که اين مجله، ارگن رسمی و» آزاد افغانستان«وتحريک ملی ! چنين انق�ب و چنين جنبشی را ميخواھيم    

 !موجد چنين قيام ملی برخ�ف مستبدين و جفا کاران است ترجمان آن خواھد بود، حامی و

سوء شان  ملت افغانستان سالھاست که در زير سلطه يک دسته يغماگران ستم پيشه، ملعبه اغراض و مقاصد    

رت و اغ�ل مذلت و ودر دنيائی که نسيم گوارای آزادی و دموکراسی بھرگوشه آن ميوزد، اينک در س�سل اسا. است
 .وھر قدر دست وپا ميزنند، از سطه ناروای اوليگارشی يحييی خيل رھائی ندارند٠استبداد شخصی افتاده اند

تمنای ديموکراسی و عدالت وحکومت ملی می تپد، وآزادی خواھان در ھر گوشه ه امروز که ملت افغانستان ب
از فراز کوھسار افغانستان بگوش ميرسد، » انق�ب«ھيب کرده اند وصدا ھای م کشور بسعی وجھد S ينقطع آغاز

وظيفه انسانی دنيای عدالت خواه و ديموکرات ومھذب است که اين گوشه تاريک ومملکت بد بخت و ملت سياه روز 
نگذارند در چنين روزگاری که بشر از تمام حقوق انسانی برخوردار است، ملتی بدبخت در  گار را بنظر غور ببينند و

 .ل استبداد وسفاکی حکومت شخصی جان بدھد واز تمام حقوق انسانی محروم باشدنگاچ

در تحت کدام  که مردم افغانستان چطور و ببينند نامه نگاران ومبصرين مجامع بين الملل بيايند و امروز بايد
 چگونه مانند وزگارشرايط بزير سر نيزه دژخيم استبداد زندگانی ميکنند؟ بايد بيايند و ببينند که اين ملت سيه ر

   .انسانھای قرون اولی ھنوزھم پوست می پوشند و لباس در خور آدميت ندارند

  ی را بوجود قای کسانی که برای آزادی و آرامی بشر، مناشير حقو! ای انسانھای مھذب قرن بيستم! بيائيد
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لوم از ستمگاری رنج ببينند، آورديد، مجامع نگھداری حقوق بشری را تشکيل کرديد، ونمی گذاريد که انسانھای مظ
 در کوھساران خود مانند. ھم ندارد کی ھنوزچبيائيد در بين شما ملتی موجود است که ازحقوق انسانی بھره کو

بکردار ازمنه سياه، ھنوزھم بجای لباس، پوست حيوانات را  د، ونانسانھای وحشی با حيوانات خود يکجا می خسپ
  !  محروم استًو تھذيب قطعامی پوشد، واز زندگی عصری و مدنيت 

پوست و خون اين انسانھا ی مظلوم و بدبخت  در ميان چنين جمعيتی، اشخاصی نيز موجود اند که بگوشت و
اين جور ! باد بود نا .رعونت سرمايه داران اروپا و امريکا دارند حياتی بھتر از عياشی و کامرانی ميکنند، و

دان جامعه زد  آزادی خواھان ملت افغانستان برخ�ف اين دسته دغا باز و!تفريط وستمگاری، نيست باد اين افراط و
نيروی ايزد توانا، ملت  برای چنين ملت مظلوم و مسلوب الحقوق، فداکاری مينمايند ،تا بمرحمت و قد علم کرده اند و

 افغانستان بوجود حکومتی را در يغما گری و چپاولگری نجات دھند و ناروائی و ستمديده افغان را از اين ستم و
  !آورند که نماينده مردم وغمخوار عوام، وھمدرد و خدمتگار ملت مظلوم افغانستان باشد

ما ميخواھيم مردم . بلی، ما ميخواھيم پوست پوشان دره ھای لغمان را بلباس انسانی و بشری در آووريم
ز قھر وخشونت اين حکومت ظالم و غير لباسی دھيم، ميخواھيم تمام ملت را ا برھنه و گرسنه ھزاره جات را نان و

ميخواھيم ھر فرد ملت افغانستان حق داشته باشد که در مقدرات کشور بھره بگيرد وحکومت خود . ملی رھائی دھيم
 ! را بدست خود و بسود خود تاسيس نمايد

ربان، با اينست مرام ما، واينست ھدف سعی و مجاھدت آزاد افغانستان، که بياری ملت و توفيق خداوند مھ
سری  با نيروی تاريکی و ستمگاری و اھريمنی استبداد و خود پيکار ما و. اين سراط مستقيم روانيم کمال فداکاری بر

ويقين داريم که اندراين راه دشوار گذار، ھمدردی بشر عدالت پسند و ديموکرات با ماست، وتو فيق ايزدی نيز . است
 !با ما ھمراھست

دستی از آستين ھمت ! آشوبی بر سر ستمگاران بپا داريد! قيام مردانه نمائيد! ستانخيزيد ای ملت غيور افغان
نيست گردانيد !  را نابود سازيد تبھکاران!  تباھکاران دودمان يحيی را نابود سازيد اين مسببين ذلت و! کشيد فرا

سال خون شما را ٢٢ی را که مدت ن برداريد ريشه خيانت کاران را، وبکيفر کردار برسانيد، کسانُاز ب! يغماگران را
امروز اگر شما برھنه ايد، از دست کيست؟ اگر شما گرسنه ايد عامل و مسبب آن کيست؟ اگر مرده ھای شما   .مکيدند

در بين ريشقه و علف پيچانده بگور می روند، اين حال را کدام اشخاص بسر شما آورده؟ اگر مردھا و جوانان زيبای 

 عاملين آن کيانند؟ باری فکر کنيد، سر Tزنان معصوم تان بی پرده وبرھنه شده اند  وشما بخاک وخون می تپد،
 ! بريد، دشمنان ملی، دشمنان آزادی، عاملين بدبختی، مسببين سيه روزی خود را بشناسيد بگريبان سنجش فرو

 را بدنيائيان احوال ف�کت وبدبختی شما. خواھد رسانيد را بدنيا صدای مظلوميت شما» آزاد افغانستان«

را ديده وداروی  کوشش خواھد کرد که درد ھای جانکاه شما» آزاد افغانستان«. ديموکرات خواھد گفت] بجھانيان[
پس ای ملت نجيب و ای قوم فدا . برای شما، وھمدرد شماست از شما و» آزاد افغانستان«بلی، . وردآبرای آن بدست 

تفنگ به شانه خود گير، با نيرو، وبا قوت مردنگی با پنجه ھای خشونت و قيام مردانه نما، ! باری تو ھم بر خيز! کار
  !غضب ملی، حلقوم خيانت کاران را بفشار

 بـر دار جــزا، خاين نامــرد بــر آريم           خيزيد که از خيل عـدو گــرد بــرآريم     

 ان تند بکرداربا نـــيک بـــنيکی، بــبد         چون شير ژيان، پنجه به آورد برآريم

 ]١[»! آزاد افغانستان پاينده باد !انق�ب زنده باد

 و. حبيبی با چنين حم�ت و انتقادات شديد اللحن، ضديت و مخالفت خود را با رژيم سلطنتی شروع نمود    

   .درھمين شماره اول مقاSت سياسی وتاريخی و انتقادی تند وتلخ ديگری به آدرس رژيم کابل به نشر رسانده است 

  يک غزل حافظ را تحريف کرد و در روزنامه برضد حبيبی آصف  آھنگ، ص�ح الدين سلجوقی مرحوم قول ه ب

  :ھاي دولتي و ھمچنان از راديو کابل به اين صورت نشر و پخش کرد
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  که سر به کوه و بيابان تو داده اي ما را          زال زيبا راــــصبا به لطف بگو آن غ

  قدي نکند طوطي شکــــــــــــرخا راـــتف      دراز باد چرا     که قدش ]٢[فروش وطن

  ريفـــــــــــان باده پيمـــا راـــ   به ياد آر ح يمايي      ـــاده پــتو با حبــيب نشيني و ب

 در کابل که بزودی مرحوم غبار گفت   اين قطعه را  در دفاع ازخود و،وحبيبی در جواب ھجونامه  سلجوقی
 :ھا افتاد زبانبر سر 

 بيابان تو داده ای ما را     که سربکوه و    فلک به قھــر بگـو خانــدان يحيی را        

      رياستی نــدھــد سبز چشم رســوا را  وطنفروش که جايش بديره دون بادا        

 و دانـه نگيــرند مـرغ   دانــا را    بدام      ک زيبا    ـبپول دوست توان صيد سرخ    

 ين ديــو سيما راـ   به چشم سبــز شياط       ندانم ازچه سبب رنگ آشنائی نيست    

 ی دوســت باده پيـما راـيــاد آر دمـ    ب   نشينی و تھمت آغازی     ]٣[و با صديقچ    

             زم بتانــياد دوست بداراSمان و بــب    

   را]٤[ حميرابپو ل بانک بــرقــص آورد

 که درسال ھای  وھجويات او خليلیخليل M در مذمت ،"خليلی نامه"يبی رساله ای دارد بنام مرحوم ع�مه حب
  :چند بيت  آن اينجا نقل ميشود.  در پاکستان سروده و به چاپ رسانده است١٩٥٣تبعيد خود آنرا در 

 ن تحقير و توھين؟ـ   چـرا كردی بم  خليلی ای خلـيلی جان مـن بــين      

 ت كــردی و دشـنام دادیـ    وقـــاح  ه يك پـيـــغــام دادی     شنيدم اين ك

 ِ   بجــز اشخــاص بي وجدان بدنام  نه خـوی راد مـردانست دشــنام      

 ِ      بانــواع فضولي ھاست مـــاھـــر   شكر بارت زبان و لـيـك خـــاطر  

  كـــركـتر، مسلكی نـيز    ھمي دادت     خدا  ايكاش با شـــــــعر دSويــز  

      بينگـــيزی ھــزاران فتنه و خشم  ٌدر لمــحه چشم    ! مفــتـن كوتھی

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

     نمي خـواھم فتد بر خاطرت رنگ  ِمراچون نيست باياران سرجنگ    

   سخـن ھــا از فضولي ھای خويت     گويت    گفـتتر  نمي گويم فـــزون

  ھمين بس اينــقـــدر گفتم و رفتم       

  ]٥[  ز دشنامت بسی در تاب و تـفــتم

  

  :قسمتی ازسرمقالۀ شمارۀ دوم آزاد افغانستان

 م در پشاور ١٩۵١بر دسام٢٩ ش مطابق ١٣٣٠ جدی ٧ بتاريخ را »آزاد افغانستان«حبيبی شماره دوم 
 نام گذاشته ودرآن علت »تابعيت افغانی مؤسس آزاد افغانستان «را سرمقاله حبيبی عنوان آن. دکر چاپان پاکست

از سوی شورای ملی که برخ�ف خود سلب تابعيت افغانی مسئلۀ خروج موقت خود از وطن را توضيح نموده و بر 
 از آنکه شرحی در مورد سوابق  پسحبيبی،.  اعتراض ميکند بوداع�ميه منشورحقوق بشرجھانی صورت گرفته

وزارت معارف و معاونيت رياست مستقل مطبوعات و  ماموريت خويش در رياست اکادمی افغان و فاکولته ادبيات و
  را در اواخر دوره شورای ھفتم به  قت خودؤھند و ايران دارد، ھجرت م رسمی به ازبکستان و - سفر ھای علمی 

 :نگارد مياينطورداشته واز اينکه شورای ملی فيصله ای مبنی بر سلب تابعيت او صادر نموده، بيان پاکستان 

  سال حکومت دودمان يحيی، من مامور رسمی دولت بودم و در ميدان علم وادب خدمتی راکه ٢٢در مدت «

  تاسيس حکومت آل يحيی ولی از بدو . بود توانسته ام کرده ام که از نظر دانشمندان داخلی وخارجی پوشيده نخواھد
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واز سال  .مخالف سياست داخلی اين دودمان غارتگر بودم که بنياد آن بر جور وخود سری وملت آزاری گذاشته شد،
ناروا را بجان ملت کشيد به مخالفت صريح و علنی آغاز کردم  اول جلوس نادر خان مقتول که دشنه سفک الد ماء

 و.  ش در جريده افغانستان Sھور به امضاء پريشان قندھار نشر ميشد١٣٠٩ومقاSت من برخ�ف اين رژيم ظالم از 

 بر ًامردم شھر قندھار بودم نيز علن     که به دوره ھفتم شورای ملی وکيل ١٣٢٨در سال . مدافع اولين حقوق ملی بودم

  تمام مردم کابل در مجلس شورای ملی مقاومت علنی ميکردم و) عليھم ماعليھم(خ�ف مظالم انسانيت سوز آل يحيی 

 ".که شاھد وناظر وقايع بودند مطلع اند و کفی باu شھيدا

چون دودمان يحيی به ھيچ صورتی از صور حاضر نشد که دست ظلم و فشار از گريبان ملت مظلوم افغان 
فردفرد بکشد، ويا حقوق ملی مردم را به آنھا بدھد ؛ بنابران برای ادامه تحريک آزادی خواھی که ريشه آن در دل 

 به پاکستان آمدم و اگردر داخل خاک وطن مقاومت علنی مشروع و)  ش١٣٣٠(ملت افغان محکم است، پارسال 
قانونی از راه تشکيل احزاب سياسی و پيشبرد اين تحريک مقدس ميسر بودی ھر آينه به کشور ديگر نيامدمی و 

  .خاک عزيز افغانستان را پدرود نه گفتمی

 نونی، بدون ارتکاب جرم و جنايت در حالی که وکيل يک شھر بزرگ بودم وعلی ايحال من بصورت قا
را به امضای معين رسمی ) ١٣٢٩/ ٨/ ٢٠مورخه -١٠١-۴۶٣۵(پاسپورت مخصوص وزارت خارجه افغانستان 

وزارت خارجه بشمول اوSد و اطفال بدست داشتم و تذکره ھای تابيعت رسمی افغانستان نزد من و اوSد کوچکم 
حکومت ستمکار بعد از چندی ھياھوی دلخراش را راجع به شخص .  ازخاک وطن بدور افتاديمًست ، مؤ قتاموجودا

که توانست بيشرمانه بذريعه برخی از اربابان اجير ستمکاری نمود و باSخره به  تا من در افغانستان براه انداخت و
مساله را به شورای ) سازمان ملل(ای متمدن ستم مطبوعاتی اکتفا نکرد وبصورت عجيبی برخ�ف تمام قوانين دني

از شورای حکومتی امضاء گرفت که گويا ... وآقای داوی رئيس انتصابی شورا بابرخی کاسه ليسان .حکومتی برد
 ....سلب تابيعت افغانی مرا نموده باشندو اين موضوع را به مطبوعات سرکاری و ھياھوی طوSنی قرار دادند

 نمی فھمند که سلب تابيعت يکنفر بدون کدام ًاق�) باستثنای بعضی( وک�ی بيسواد بيچاره متملق السلطان و
Sکار شورا که فقط قوه تقنينی است نيست، وشورا نميتواند کار قوه اجرائيه ًسبب قانونی و بدون خواھش او، او 

بود که بعد از محاکمه وطی  اگر تعلقی داشته باشد به قوه موخر الذکر خواھد ًوقضايی را بنمايد واين کار حقوقا
 محروم سازد و باز قواء اجرائی آنرا به ًمراتب ابتدائی و استيناف ويک محکمه قانونی، کسی را از حق تابيعت قانونا

و متملق السلطنت ) باستثنای چند نفر(اين دولت جاھل ووزارت خارجه جاھل وشورای جاھل ....منصه عمل گذارد
 بايد اين ماده صريح و واضح الدSلت اع�ميه جھانی حقوق بشررا که وزارت جاھل وصدراعظم جاھل وبی سواد

 .خارجه شان تصديق وتسليم کرده است بخوانند

 . ھرکس حقدارد که دارای تابعيت باشد- ١ :  ١۵ماده 

 .يا ازحق تغييرتابعيت محروم کرد تابعيت خود سرانه از نميتوان خود  احدی را- ٢

بعيت افغانی و يا ادامه آن حق مشروع وملی و قانونی و انسانی منست، نه ازچند مطابق اين ماده، ترک تا
ھيچکسی نميتواند شرف افغانيت را از من سلب نمايد، درحالی که . نفرھوچی گران غوغائی و متملقان دربار خاقان

ود سوابق درخشان گذشتگان نامور من در علم و سياست، استادان و دانش بخشايان اين مردمند ودر خدمت کشور خ
دارند ودر آن خاک با نام ونشان زندگانی کرده اند و اينک در آن خاک خفته اند وبرای آن خاک ومنافع مليه آن مردم 

ديروز به سبب خيانتھای از خاک افغانستان رانده شده بودند، با آن ... خونھا ريخته اند، من نمی توانم خاندانی که تا 
 ھای تاريخی چگونه به خاک افغانستان صادق شدند ولی امثال ما مردم که عمری را در سوانح ننگين واجنبی پرستی

را زندگی ادبی و » پشتو«تنوير اذھان و خدمات علمی وادبی کشور عزيز صرف کرده ايم وزبان مرده و نامرتب 
 يحيی را انتقاد می تاريخی بخشيده ايم، به علت اينکه ملت آزاری وستمگاری و يغما گری وچور وچپاول مسلسل آل

 !کنيم ، ازشرف افغانيت ووطنيت و مليت محروم شويم عجبا
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 شحنه را دزدی برد بر دار ھا           مد تی بر عکس با شد کار ھا    

را خوب شناخته اند، زمام مقدرات ملت  علی ای حال امروز يکدسته غدار و خاين که ھمه مردم افغانستان آنھا    

بدست گرفته و ميتوانند به ذريعه برخی از ھوچی گران بی وجدان و رشوت خواران مشھور را بزور و جبر و اکراه 
 ...رشيد  بی رشد ھياھويی بر پا دارند ولی بايد بدانند که يومرلکم و سرلناو امثال صديق 

حيی ما تا وقتی که جان در تن داريم خود را افغان دانسته و اين شرف را به قيمت و پول ديگران مانند آل ي
زندگی ما، خدمات ما، حيات ما، ممات ما، . نمی فروشيم و اين عنوان شريف را ھيچکس از ما سلب کرده نمی تواند

اين غيابت مؤقت ما ھم برای . وجھد ما، پيکار ما، سعی ما، فکر ما، وقف وطن است که در آن زاده شده ايم جد
کار نبودی، ھر آينه لحظه ای از آن خاک پاک دوری تامين منافع وطنی است و اگر عشق وطن و افغان محرک اين 

 !نگزيدمی

 عــــد منزل نــبود در سفـــر روحانیُب       گرچه دوريم به ياد تو قدح می نوشيم    

سابقين ما اندر اين راه کشته شدند اظھار حق کردند، حق . بھر صورت اين فداکاری تنھا نصيب ما نيست
 ...  خون آنان ريخته شد ولی ازحق نگذشتند. شام نيز صدای حق بر آوردنددر زير تيغ سفاکان خون آ. گفتند

در زيارت خرقه شريفه قندھار بدست امير مستبد وقت به تيغ ) ق١٢٩٨(مولوی عبدالرحيم جد من در سال 
. کنيدتيز کشته نشد؟ ولی در ھماندم به امير چه گفت؟ آيا اورا متغلب و دست نشانده فرنگی نخواند؟ بتاريخ رجوع 

مولوی عبد الواسع شھيد، عم زاده من به بچه سقاو، باغی و متغلب نگفت و بتوپ آن )  ش١٣٠٨(باز در سال 
 حاS ھم اگر حکومت کنونی که عبارت از يک داره دزدان و رھزنان جاھل و سفاک و جاھل سفاک پرانده نشد ؟

 محروم از حقوق ملت بدانند، باکی نيست و ستمگارند ولی به لباس زمامدار و شحنه در آمده اند، مرا طاغی و
عنقريب خود ملت افغان اين مسأله را فيصله ميکند که خاين دين و ملت کيست؟ مخرب ملت افغان کيست؟ چپاولگر 

بی [ثروت ملی کيست؟ مسبب ذلت ملت کيست؟ دشمن مردم کيست؟ ما يا يحيی خيل؟ اين ھيا ھو وھتاکی و بی شرف 
 غير ملی يحيی خيل بر پا کرده اند، عشق مارا به وطن وملت مظلوم خويش دو چندان  که حکومت شخصی و]شرفی

  ]٦[».ميگرداند

  : و استقبال داودخان از شھامت اواز دستورپاکستانامتناع حبيبی 

 ش بر ضد دم ودستگاه سلطنت کابل، مورد ١٣٣٠موضع گيری خشم اگين وافشاگرانه حبيبی  در سال ھای 
مي�دی که مناسبات ١٩۵۶ /١٣٣٥مگر در سال .از وی حمايت به عمل می آورد  قرارداشت وتوجه حکومت پاکستان

به تيرگی تاسرحد لشکرکشی  کشيد ، حکومت پاکستان از » پشتو نستان«سياسی افغانستان با پاکستان بر سرمساله 
ری افغانستان در پشاور ولگحبيبی به عنوان دشمن سياسی رژيم کابل خواست تا بيرق ملی افغانستان را از فراز قنس

 ورزيد و در نتيجه از حمايت سياسی آن کشور متناع ، اما حبيبی با شھامت افغانی از انجام اين کار افرود آورد
 . جانش در خطر افتاد اذيت عمال وجواسيس آنکشورقرار گرفت و محروم و تحت فشار و

نه در کشور خود را بر ھرعمل ناروای حبيبی ھم که منظور حکومت پاکستان را درک ميکرد، مرگ مردا

ً سفارت افغانی طبعا.  در کراچی رسانده پناه سياسی خواستستان افغانترجيح داد و خود را در سفارت    پاکستان 

صدراعظم وقت افغانستان، سردار محمد داود وقتی از اين غرور ملی و شجاعت . موضوع را از کابل ھدايت خواست
خاندان سلطنتی چشم پوشيد، عليه  حبيبی ۀطلع شد، نه تنھا از تخريبات گذشتامر پاکستان مافغانی حبيبی در برابر او

 .تشه مطبوعاتی سفارت افغانستان در کراچی مقرر کردآری چشم دشمن، حبيبی را به عنوان بلکه به کو

ان بجائی ھنوز چند ھفته از تقرر حبيبی در آن سفارت نگذشته بود که مناسبات سياسی افغانستان وپاکست
دپلوماتان افغانی بکشور باز گشتند اما حکومت پاکستان از . کشيد که به بستن سفارت ھای دوکشور منجرگرديد

 .خروج حبيبی از آن کشور ممانعت بعمل آورد
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داودخان ھم در برابر اين عمل پاکستان دستور داد تا محمد اقبال سکرتر اول سفارت پاکستان در کابل را که 
مگر اينکه حبيبی اول به کابل بيايد .  ايوب خان، رئيس جمھور پاکستان ميشد، نگذارند به پاکستان برودبرادر جنرال

در نتيجه اين تصميم حکومت افغانستان، پاکستان مجبور شد به حبيبی بدون . و بعد او به کشور خود برگشته ميتواند
نستان مواصلت کرد و اعضای پشتو تولنه از او در حبيبی توسط طياره از کراچی به افغا. مزاحمت اجازه خروج بدھد

   ]٧ [. ازکابل به پاکستان بازگشتًوبرادر مارشال ايوب خان بعدا. ميدان ھوائی کابل استقبال کردند

 عليه حبيبی در گذشت وبرايش  يیتوطئهھرگونه در کابل سردار محمد داود، جوانمردانه از تعقيب، زندان و     

و از آن پس حبيبی ديگر دنبال سياست نگشت وبه کار ھای ). ش١٣۴١(خ افغانستان را دادمجال کار در انجمن تاري
 تحقيقی خود در انجمن تاريخ افغانستان پرداخت  و آثار گران بھايی در زمينه تاريخ وادبيات وھنر وفرھنگ -علمی 

بچاپ رسانيد که از آن جمله  و متن ھای کھن تاريخی وفرھنگی کشور را تحشيه و تعليق نوشت و .کشور تاليف کرد
ھنر « و  اثر گران سنگ ميتوان از طبقات ناصری منھاج السراج جوزجانی وطبقات صوفيه خواجه عبدM انصاری

را » افغانستان بعد از اس�م «مھمترين اثر تاريحی يعنی ھمچنان  وزين اSخبار گرديزی و ،»دوره تيموريان ھرات
 .نام گرفت

 در فاکولته ادبيات ً تحقيقاتی خويش بزودی در پوھنتون کابل، مخصوصا-  پر ثمر علمی حبيبی بر اثر کارھای
تدريس ه که خود مؤسس آن بود، جای مناسبش را در يافت و به عنوان  استاد تاريخ ادبيات پشتو در آن فاکولته ب

انجمن تاريخ افغانستان  او بحيث رئيس ًمتعاقبا. نايل آمد) یپروفسور(پرداخت وبدريافت درجه علمی پوھاندی 
 . منسوب گشت  در عھد موسی شفيقبرگزيده شد و پس از آن بحيث مشاور علمی صدارت عظمی

در جمھوريت داود خان بحيث مشاور وزارت اط�عات وکلتور ودر رژيم تره کی به عنوان عضو اکادمی علوم 
مشاور وزارت اط�عات وکلتور موظف حيث  ه در دوره ببرک کارمل بافغانستان، بکار ھای علمی خويش ادامه داد و

سخنرانی کند، او با شھامت  از اوخواستند تا» جبھه ملی پدر وطن« ولی چون در نخستين جلسه افتتاحيه ٠شد
حاکميت حزب دموکراتيک خلق را  افغانی حضور قشون شوروی در افغانستان را يک تجاوز صريح وآشکار خواند و

 . فاقد استق�ل تعريف نمودبا حضور قشون بيگانه در کشور

تا فوت نمود، اجازه بيرون رفتن از   خانه نشين گشت وحبيبیاستاد،  بدين ترتيب از فردای آن سخن رانی
نھضت مشروطيت «او که در اصل » جنبش مشروطيت«بجرم آن سخنرانی کتاب  و.  نداشت تا نزد داکتر ھمخانه را

ياد آوری ھای مکرر  اثر تقاضا و  آنکه برتا . چاپ در مطبعه زندانی مانددو سال بعد از نام داشت، تا» در افعانستان
توزيع  پوھاند رشاد واعضای اکادمی علوم درسيمنار ھا از وزير اط�عات وکلتور، آن کتاب از مطبعه اجازۀ خروج و

  ! شاد ويادش گرامی بادروان آن دانشی مردشاذ،                                    .يافت

 ٥/٢٠١٦/ ٣١ ايانپ

  :مآخذ ومنابع

  از مقالت ارسالی دکتور محمد حسين بھروز عنوانی منبرگرفته  - ]١[ 

  . ھم استاد حبيبي بود،غبار بود که قامت افراشته داشت و ھدف از حبيبمنظورشاعراز کلمۀ وطنفروش،-]٢[

  . منظور از صديق ، محمدصديق خان وزيری است -]٣[

  . بودومدتی سناتور انتصابی وقی  ومنسوب بخاندان شاھی  حميرا،اسم خانم  سلج-]٤ [

  معصوم ھوتک ازکانادامحمد،ارسالی ١٩٥٣خليلی نامه،از قلم حبيبی، پشاور-]٥ [

  ١٢٣ - ١٢٢ص ص ش، ١٣٧٧م، چاپ ١٩٩۶ تا ١٩١٩ ، تحليل واقعات افغانستان از عبدالحميد مبارز-]٦[

  ٢۴۶، ص ٢ر مشروطيت و قربانيان استبداد، جلد  مقايسه شود با ظھو١٢۴ھمان اثر، ص مبارز، - ]٧[

  


