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  ٢٠١٦/ ٨/ ٢١   کانديد اکادميسين سيستانی                                                                                            

  

  !زنده بادجھالت ؟ ومرده باد علم:  گفتآيا ميتوان

  

کس بزرگ حبيب هللا  مين سالروز استرداد استق8ل کشور، در محوطۀ ارگ کابل،با قرار دادن ع٩٧تجليل از
کلکانی در پھلوی محصل استق8ل شاه امان هللا،وشھيد اعظم داودخان و نادرشاه وظاھرشاه  وديگر رھبران سابق 

  . افغانستان، نه تنھا تعجب انگيز، که توھين آميز نيز بود

تن شاه  امان داکتر اشرف غنی با ھرمنطقی که اين کار را کرده باشد، اين عملش يکطرف به معنای  سبک ساخ
هللا محصل استق8ل کشور و نادرشاه ناجی مردم کابل از آفت تاراج وتجاوز سقاويان بود، واز طرف ديگر  به معنای 

  .حمايت از جھالت ونادانی ودزدی وآدمکشی وتجاوز برمال وحقوق ديگران نيز تعبيرميشود

 کلکانی  برپا ميکرد و اع8ن مينمود که نيزمی ساخت و در کنار حبيب هللا»  منارجھل«کاش غنی مناری بنام  
اينک منار جھل، ھر که ھوادارش است بفرمايد در کنار آن ايستاده شود تا ديده ميشد که چند نفر حاضراند در پای آن 

  ايستاده شوند؟

اين کار اشرف غنی  را مردم، ولو بدستورخودش صورت گرفته باشد، نه تنھا برای جلب رضای خاطر 
زيرا اين انگليس بود که  شاه امان هللا را از . چۀ سقو، که بخاطر خوشنودی انگليس نيز تعبير ميکنندھواخواھان ب

رھبری جامعه افغانستان پس کرد و بجای او يک آدم بيسواد ودزد جاھل را که دشمن علم ومعارف بود، بنام بچۀ سقو 
انگليسھا بودند، قرار داد تا ببينند ازتجاوز وبيداد بر فرق مردم افغانستان که تا آنروزمغرور از پيروزی در جنگ با 

بنابرين به نظر ميرسد که رئيس جمھور غنی از انجام . وتاراج و ھتک حرمت ، که در دوران شاه امان هللا نديده بودند
  !کاری که خوشنودی انگليس را فراھم کند، دريغ نورزيده است 

بدون .غنی، در شبکه ھای مجازی وسيع وچشمگيراستعکس العمل مردم چيز فھم کشور ازاين عمل اشرف 
ترديد اشرف غنی با اين کار خود، لکۀ سياھی در تاريخ حکومت داری خود ثبت کرد که اگر معاھدۀ خط ديورند را با 

ب8 درنگ بايد ع8وه کرد که اشرف غنی نمی . پاکستان ھم امضاء ميکرد، نامش را تا اين حد لکه دار نمی ساخت
ی تداوم حکومت خود به مخالفان حاکميت خويش پيوسته باج بدھد  تا آنھا را از خود راضی ساخته باشد،در بايست برا

حالی که مخالفان واز جمله تيم عبدهللا عبدهللا به آويزان کردن عکس حبيب هللا، آن سمبول جھالت ونادانی وشقاوت و 
پس . ، دست از مطالبات واضافه خواھی ھای خود برنميداردتجاوز و تاراج در روز تجليل ازاسترداد استق8ل افغانستان

! زنده باد جھالت :بھتراست تا دولت وحاميان حبيب هللا کلکانی در زير تصاوير او يا بر لوح قبرش بنويسند که
    يا مرده باد امنيت عامه وعزت انسان؟ ! مرده باد علم

  :مينويسد که از قول عبدالمنافع ھمت در فيسبوک خودشيرحسن حسنآقای 

  سقاويان يوازي تاجيکان نه دي؟"

 موږ ډٻر کوچنيان و چي په کندھار کي به مشرانو ويل چي ف8نۍ کورنۍ د سقاوي بغاوت په وخت کي د سقاو  
ملګري وه او ځيني يې په دې zره کي مړه سول، خو کله چي د جمعيت تنظيم جوړ سو سقاويان د پښتنو په ټولو سيمو 

  . کي پيدا سول

ه روسانو سره د جھاد پر مھال د حبيب هللا کلکاني په اړه يوه منظمه تيوري جوړه سوه او کلکانی له کوم ل
که له چا سره د ھغه وخت د حکمتيار صاحب د تنظيم درسي کتابونه وي، نو د تاريخ . مدرک او ماخذ پرته اتل وبلل سو

ھد، متقي او خورا مدبر پاچا معرفي سوی او غازي ھلته کلکانی يو ستر مجا. مضمون او نوري ليکني دي يې وګوري
دا چي وروسته د نظار شور ا حکمتيار صاحب . امان هللا خان له اس8مه خو څه چي بيخي له سړيتوبه ايستل سوی دی

کلکاني ) حکمتيار، خالص، سياف، رباني( دوی ته د ناسور ټپ سوه يو تصادف و، که نه نو څلورو جھادي تنظيمونو 
جاھد او د خپل وخت ضرورت باله، خو جمعيت ھغه وخت ھم قومي اجنډا درلوده او آن تاريخ ته يې ھم له يو ستر م
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ھمدې زاويې کتل، خو حکمتيار دوی د پښتنو وژل او د ھغوی تاريخ مسخه کول جھاد باله چي دا د ھغه وخت يوه 
  .سياسي بې zري وه

 قومي تماي8تو له مخي کلکاني اتل باله او دريو پښتنو يوه تنظيم په شعوري ډول د. په ھر صورت خبره يوه ده
زما مطلب دا دی چي د تاريخ . رھبرانو د قبيلوي تماي8تو او سياسي ماشومتوب له امله باطله zره غوره کړې وه

قعي مسخه کول او د تاريخ په باطلدانۍ کي پراته منفور او استفراق سوي کرکټرونه د ات8نو په نوم معرفي کول او وا
  »)د عبدالنافع ھمت له پاڼې څخه(.ملي ات8ن سپکول جھادي پديده ده

 در واقع عنوان مطلبی آموزنده  ،عنوان باz که باعث نوشتن يک مقالۀ بسيار جالب از سوی آقای مرازی شد
منظور البته  .ورھنمونی دھنده ايست که من آنرا در فيسبوک  محمدحسن حسن  خواندم ودر دريچه نظرسنجی گذاشتم

. من از نقل اين مطلب، غير ازآن چيزی است که آقای مرادزی  برداشت نموده و برآن تبصره مفصلی نموده است
 پيامش اينست که برخی از پشتونھای جاه . مھم وآموزنده وھوشدار دھنده استشتبصرۀ آقای مرادزی در جای خود

 ھمبستگی قومی خود را زير پا می کنند و در ، منافع ملی وحتی طلب وعاقبت نينديش محض بخاطر منفعت شخصی
 سال قبل بعضی از پشتونھا ٨٦اينھا بايد از تاريخ کشور آموخته باشند که . کنارشخصی قرار ميگيرند که نبايد بگيرند

درکنار حبيب هللا بچۀ سقو، آن دزد مشھور و دشمن علم وترقی کشورايستاده  شدند و يک شاه مترقی ويک 
 ماه آن دزدان جز غارت و تاراج مال مردم ودولت ٩پشتون را سقوط دادند که برای مدت ودموکرات خواه رھبرآزادی 

دوسال قبل يک عده اشخاص اشخاص جاه طلب ومقام پرست  از قوم پشتون . وتجاوز به حقوق ديگران کاری نداشتند
 کرده ودانشمند پشتون يعنی اشرف غنی ھمدست شدند تا يک کانديد تحصيل) عبدهللا عبدهللا(با يکی از پيروان بچۀ سقو

  .را در انتخابات رياست جمھوری ناکام کنند،و بار ديگر نظام سقوی را بر مردم برقرار سازند

 براستی که عبدهللا عبدهللا، مثل احمدشاه مسعود و ربانی، بجز خود و شورای نظار به ھيچ قوم وتبار ديگری 
خارجه بود، تمام کرسی ھای وزارت خارجه و سفارت خانه ھای افغانستان را چنانکه او ھنگامی که وزير . فکر نميکند

و قسيم فھيم معاون رئيس جمھور حامدکرزی، . مثل مال شخصی خود، به افراد کمسواد وبيسواد شورای نظار داده بود
ار ودستۀ خود اره با مقامات نظامی وملکی از مرکز تا وzيات را به دو قسمت وزارت خانه ھای کشور را ھم٤بر٣

گفته ميشود تا . يعنی شورای نظار و اعضای حزب جمعيت داده بود و بقيه را در بدل رشوت به داوطلبی گذاشت بود
ختم دوره کرزی ،چوکی ھای قوماندانی امنيه ومستوفيت وگمرکات وzيات وغيره با ھمين روشی که سران شورای 

  . نظار تھداب گذاشته بودند،  توزيع ميشد

اينست که دريافتم   از مطلب کوچک ولی پرمحتوای محمدحسن حسن، برداشت ديگری دارم، وآن اما من
،ساخته و »يک مسلمان خادم دين رسوهللا«و » مجاھدبزرگ«و» قھرمان«بزرگنمائی حبيب هللا کلکانی به عنوان  

پرداخته رھبران جھادی است که قبل از تجاوز شوروی برافغانستان، در زمان  جمھوريت داودخان، به پاکستان رفته و 
ربانی، گلبدين و سياف ومولوی خالص واحمدشاه . سپرده بودند) isi(ان خود را به آغوش استخبارات نظامی پاکست

تسليم کردند وسپس  برای دادن امتحان ) آی اس آی(مسعود کسانی اند که خود را در خدمت استخبارات نظامی پاکستان
ستان زدند، دست به عمليات تخريبی در افغان١٩٧٦بق دستور استخبارات نظامی پاکستان در سال اطموطن خيانت به 

اين مزدوران پاکستان برای . ولی از طرف نيروھای امنيتی کشورسرکوب ومجبور به فرار دوباره به پاکستان شدند
 ساختند وچنين ی جھاد درمقابل شاه امان هللا،الگو راتوجيه اعمال تخريب کارانه خود، اغتشاش حبيب هللا کلکانی

 را برضد شاه امان هللا که راه کفردر پيش گرفته بود، براه انداخته بود، ِاستدzل ميکردند که بچه سقو يک قيام اس8می
 بيرون از منزلزنان و حق تحصيل وکارکردن دربه آزادی دادن پس داودخان نيز با استقرار نظام جمھوری در کشور و

  .نی بايد پيروی کردپس  برای سرنگونی داودخان و رژيم جمھوريت، از حبيب هللا کلکا.راه کفر می پيمايدورا داده 

اين رھبران ساخته و پرداختۀ پاکستان،دشمن افغانستان، غرض توجيه اغتشاش پسرسقو، لباس شرعی 
  .واس8می ميدوختند تا مجاھدين و پيروان خود را برای جنگ وتخريب کشور خود درمقابل حکومت کابل تشويق کنند

ضد شوروی که از سوی گلبدين وربانی برای  نويسنده ميگويد که اگر به کتابھای درسی دورۀ جھاد بر
مجاھدين تدريس ميشد، مراجعه شود،ديده خواھد شد که از ميان اين چھار رھبرتنظيمی فقط ربانی برای حبيب هللا 

با وجود پشتون بودن،محض از ) گلبدين،سياف،وخالص(کلکانی نزد خود اجندا و برنامه  داشت، و سه رھبرديگر 
وشاه امان هللا را کافر،و او را از .  مسئله را درکتاب ھای درسی مجاھدين تشريح می کردندروی حسادت قبيلوی اين
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شھادت ميدھند که  درحالی که تاريخ وبزرگان ما که عصر امانی را بخاطر دارند،. حيوان کرده بد ترمعرفی  مينمودند
ين جا دانسته  ميشود که او دروازه ھای علم شاه امان هللا،شاه مسلمان وعادل وترقيخواه بود واين ترقی پسندی او ازا

ومعرفت و مکتبھا را بروی تمام فرزندان مردم اعم از دختران و پسران در سرتاسر کشور باز کرد و دورۀ ابتدائی را 
شاه امان هللا برای اولين بارافغانستان را صاحب بک قانون اساسی . برای ھمه کودکان کشور مجانی واجباری نمود

  . راساس آن تمام اتباع کشور دارای  حقوق و وجايب مساوی در برابر قانون شناخته شدندکرد که ب

برده . اوبرای زنان که نيم جامعه افغانستان را تشکيل ميدھند،درقانون اساسی  حقوق مساوی با مردان قايل شد
 شاه درمسايل دينی وشرعی .داری و کار بيگار ومجانی را ممنوع وتبعيض عليه اقليت ھای مذھبی را از ميان برد
  .آنقدر وارد و آگاه بود که ھيچ م8 و پادشاه ديگری به اندازۀ او در امور دينی مطلع نبود

حال بايد بگويم که از خواندن اين مطلب فيسبوکی ،  من به راز ديگری نيز پی بردم وآن اينست که ربانی بنابر 
 به استاد خليلی سفارش داده بود تا با بزرگنمائی حبيب هللا را» عياری از خراسان«اجندای خاص خود، نگارش کتاب

. کلکانی، برای  خود ھويت پادشاھی درست کند و توجه تاجکان را بر محور قوميت برای کسب قدرت جلب نمايد
ردو ربانی ومسعود ھ. درحالی که تاريخ نشان داد که ربانی و مسعود ھنوز توانايی zزم رھبری براين جامعه را ندارند

برای تبعيت اقوام ديگر از حکومت قوم محورخود  دست به خشونت و جنگ ھای قومی زدند وبا تمام چالھای که 
ازسازمان ھای استخباراتی پاکستان وکشورھا منطقه آموخته بودند، برضد اقوام ديگر بکار گرفتند و به بھانه ھای 

 کلکانی به شھادت تاريخ يک دزد ويک رھزن و دشمن حبيب هللا .مختلفی اقوام را برضد يک ديگر بجان ھم انداختند
ترقی وتعالی کشور و يک آلۀ دست استعمار انگليس بود وکسی که از چنين دزد و رھزنی و دشمن تنور و ترقی و 
ابزاردست استعمارانگليس حمايت ميکند او نيز بايد شريک دزد و نوکراستعمار شناخته شود و مداحان او بشمول 

تا جوانان کشور از اشخاصی چون حبيب هللا کلکانی پيروی   بايد ب8 درنگ تقبيح گردند ر ودسته سقاوی خليلی و دا
  . نکنند

ھمه . بحران زائی در دولت اشرف غنی که کشور را تا سرحد انفجار ويک جنگ داخلی نزيدک ساخته است
 تا جايی که اشرف غنی را وادار ساخته تا خليل هللا خليلی ميباشد» عياری از خراسان«پيامد و تاثيرات مخرب کتاب 

عکس اين دراکوzی بيسواد وجاھل ودشمن معارف ودشمن ناموس ديگران را در قطار ديگر پادشاھان واميران و 
که در واقع ريشخند زدن به ميرويس خان نيکه واحمدشاه بابا وشاه امان هللا ! رھبران افغانستان به نمايش بگذارد

  .غازی است

 شرايطی می بايد ھر شخص با درک وآگاه و با فھم کشور، دزدی و جنايت و تجاوز به حقوق ديگران در چنين
تاريخ نيز به ما می . تلقی نشود   ودزدی و تجاوز به ناموس مردم يک عمل روا ومشروع  دروغ گوئی را محکوم کند تا

ده اند به نيکی ياد شود واز آنھای که آموزاند تا از کسانی که برای جامعه ومردم کشور خود مصدر کارھای نيک ش
برای . جامعه را دچار مصايب ودرد ورنج کرده باشند، مورد نکوھش قرار گيرند تا نسل ھای بعد آنرا تکرار نکنند

تاريخ  فرقی نميکند که آدم بد از جمله  رھبران  سياسی متعلق به اين قوم يا آن قوم باشد يا از جمله رھبران مذھبی 
 باشد،می بايد بد را بد وخوب را خوب گفت، اينست درس اصلی تاريخ، و نبايد برای خوش ساختن  اين يا ودينی بوده

                       .چون دروغ فريب دادن ديگران است که باzخره برم8 ميگردد ومايه تمام مشک8ت بعدی ميشود. آن کس  دروغ گفت
 ختم

  

  

  

  

  

  

  

  


