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 وسق بچه   – یکلکان حبیب هللا یپارس کبخا
 

 کبخا چنان وقایع و رویدادهای عجیب و مضحک اتفاق می افتند که مسأله هدر افغانستان ما متأسفانه همه روز
 "قبل از آنکه بشکل احساساتی و "واکنشی بناء   .نباید تعجب و یا هم احساسات کسی را بر انگیزد وسق بچه یپارس

(reaction) با موضوع برخورد شود، چند نکته را باید بخاطر داشت:  

در افغانستان میبینند و یکی  همنازع در تداوم جنگ و اخودر حلقات، افراد، گروه ها، و کشور های هستند که منافع -
 ۀده دامن زدن به حساسیت های قومی و زبانی است. متأسفانه در طول چهار همنازع از راه های گرم داشتن تنور

ایجاد همین حساسیت های قومی در کشور بکار رفته است. به  ۀرا گذشته تمام سعی و تالش قدرت های خارجی در
 ۀکلم می اندازند، گاهی باالی موجودیت نبمیدا و "دانشگاه" را "نپوهنتو" ۀکلم همین علت است که نابخردانی گاهی

ما  .را نیز از قبر میکشند  د و باالخره مرده صد سالهافغان" در تذکره اعتراض میکنند، و به آن هم اکتفا نمیکنن"
افغانها در همچو موضوعات چنان مصروف نگه داشته شده ایم که مسائل حاد ملی و اولویت های کشور و جامعه بکلی 

پس در برابر یک وجدان سالم میتوان حکم نمود که مسؤلیت تداوم جنگ و عواقب ناگوار  . فراموش ما شده است
خارجی از سوراخها بیرون شدند و امروز مسائلی  یقوتها ای قومی بدوش همین افرادی است که با حمایتحساسیت ه

  .تپ   را مطرح میکنند که نه شکم کسی را سیر میکند و نه هم تن کسی را

 "بنقالاال ةرافغانستان چون "افغانستان در مسیر تاریخ" اثر مرحوم غبار و "تذک قمؤث به شهادت تاریخ های معتبر و -
، جاهل، و بیسواد بود قالطری یک شخص قطاع یکلکان از مرحوم کاتب هزاره )و ده ها سند علمی دیگر(، حبیب هللا

و دوستانش در  یکلکان ۀلال نظام مترقی امان هللا خان را ساقط کرد. شخص حبیب اانگلیسه که با تحریک و حمایت
 اول، و وحشت را باالی مردمان کابل روا داشتند )درست بمانند، چپرچو ،یبیناموس طول مدت نه ماه انواع غارت،

و متعصب  رمتحج بجز آنکه مؤید ذهنیت یکلکان تمجید و حمایت از حبیب هللا بناء   .(ها ینظار شورای – لف شانخ
   .علمی، تاریخی، حقوقی، و قانونی ندارد ۀوجه این افراد باشد دیگر هیچگونه

نستان )و منطقه( سهم اغغنا و پیشرفت فرهنگ و ایجاد مدنیت های گوناگون در اف تاجیک ها در طول تاریخ در -
چرخ اداری دولتهای افغانستان همیشه بدوش نخبگان تاجیک بوده  نپشتو یحاکمیتها در دوران .دان بسزائی ایفا نموده

در تاریخ معاصر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، و ادبی کشور  اخودر است و صدها تن از نخبگان تاجیک نقش زرین
 در واقعیت توهین و بی حرمتی است یکلکان چون حبیب هللا قالطری ؛ قدر دانی از شخص دزد و قطاعدان حک نموده

   .این نخبگان تاجیک مبمقا

دارند پس جای تعجب  ینکلکا ها از نظر فکری و عملکرد اخالقی وجوه مشترک زیادی با حبیب هللا یارظنشورای  -
غرق  تجهال فساد و رلنجزا آنقدر در بدبختانه رنظا شورای .را نیز همین ها بدوش میکشیدند تجهال نیست که تابوت

تالش دارند تا با براه انداختن  توقاح برایشان باقی نمانده است پس با  گردیده که دیگر استعداد "برآمدن" )ارتقا(
از همه بیشتر این مسؤلیت دانشمندان  بناء   .جیب تاجیک را نیز به سطح خود "تنزل" دهنداقوام ن یمتباق همچو مسائل

  .و نخبگان تاجیک است تا در برابر همچو حرکات غیر علمی و ضد ملی موضعگیری قاطع نمایند

به قوم  منحصر فکری در واقعیت مال عمر قرن بیستم بود. همانگونه که ذهنیت طالبی رتحج از نظر یکلکان حبیب هللا -
به همه آنهای اطالق  "یسقاو" ۀکلم بناء   .نیز به مردم و سمت خاصی تعلق ندارد یسقاو و سمت خاصی نیست، ذهنیت

که حتی هواخواهان سر به  نیولی جالب ا .دباشن "یکلکان حبیب هللا " ذهنیت در پی دفاع و یا هم پخش که  میگردد
   .ناخشنود میگردند  دبرخو"سقاوی" ۀکلم نیز از برچسب یکلکان حبیب هللا کف
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بوده  نناممک که بعد از گذشت بیشتر از هشت دهه و انواع آفات زمینی و آسمانی، تشخیص دقیق قبر ها کار مطمئنا   -
در تابوت ها جابجا  یالبراتور دقیق ۀتجزی استخوان ها نیز بدون کدام DNA است. گذشته از آن در عدم موجودیت

و  دان نداشته هغایل اهد بود اگر این نابخردان استخوان های افرادی را که هیچگونه ربطی در اینشدند، پس بعید نخو
سپرده باشند. و فردا نیز همین استخوان  کبخا یا هم حتی استخوان های حیوانات را بدوش مردمان ساده لوح گذاشته و

   ."خادم دین رسول" مرجع حاجات مردمان ساده دل قرار خواهد گرفت  زیارتگاه های "االغ کاکا رسول" بنام

نجیب هللا" که بر محور تعصبات قومی میچرخد نیز کامال  مردود  رداکت" خاکسپاری رسمی به پیشنهادات واکنشی چون -
دارد؛ ما  رارافغانستان در حالت اضطرار نظامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، و اجتماعی ق .و محکوم است

تگان گذش ۀپوسید ها را در جستجوی استخوان های یقبرستان تا بیل باالی شانه، منمائی تشویق اخودر مردمان  نباید
دفن نمایند. وقت، انرژی، و استعداد مردمان ما  حفر کنند و هر روز استخوان ها را از یک قبر خارج و در قبر دیگر

   .صرف شوند ردردبخو هبباید در راه های مثمر و 

ها ضرورت دارند تا آرامش روحی و ذهنی برایشان  هتفریحگا و کودکان افغان به دستنا از جنگ خسته مردم افغانستان -
 تپه ها و میدانهای کابل و دیگر شهر های افغانستان باید به پارک ها و محالت تفریحی مبدل شوند نه .میسر گردد

ها در هر گوشه و کنار شهر تأثیرات ناگوار روانی باالی مردمان شهر  یقبرستان موجودیت .ها و زیارتگاه ها یقبرستان
   .به امراض روانی مبتال بسازیم اخودر ۀجامع میگذارد. ما نباید بیشتر از این

حبیب  :که یچنان زندگی وی بود عادی متفاوت و حتی برعکس جریان یکلکان حبیب هللا سپاری کبخا مراسم یمتما -
خود  ۀمخفیگا و صرف شبها از دبویم سرگردان و تپه ها کوه ها روز در لطو حیات خود در دوران در یکلکان هللا

و باالخره  بود طول روز در محالت کابل سرگردان رتابوتش د وی سپاری کبخا مراسم در جریان اما ،دخارج میگردی
   .جا داده شد  در دل خاک یی تپه ۀدامن دزدانه در و مهنگا بش

 بود،ن یانگیز ند و عمل شان از روی تعصب و فتنهدبو اگر به چیزی که میگویند صادق یکلکان هواخواهان حبیب هللا
 National ملی ۀمباحث تا در یک فرصت مناسب و از طریق یک مرجع با صالحیت علمی و یا هم یک میتوانستند

Debate مربوط به یک گروه و یا یک قوم  ۀمسأل ینکلکا سپاری حبیب هللا کبخا موضوع .مسأله را پیش ببرند
غرور و وقار یک ملت مطرح است. ملت ها را ارزش های  ۀمسأل گذشت؛ در اینجا  نیست که بتوان بیتفاوت از کنار آن

سپاری حبیب  کبخا نه "فردی و گروهی. حرکت  داستن "مشترک آن با هم پیوند میدهد؛ ارزش های که طبعا  "جمعی
 بیشتر پیوند سست ملی را سست تر نموده باشد.  یهرچیز از شاید یکلکان هللا

 ختم    
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