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 "عیاری از خراسان"شتنانگیزۀ آقای خلیلی در نو

الزم بود آقای خلیلی از چنین اثر شرم آور و ناموجه و سرا پا دروغ و یاوه گویی در پیشگاه ملت خجالت كشیده 

نی با استماع آن تكان میخورد به نباید و آرزو نمیرفت وی با همه شهرتش با چنین دروغهای بیشرمانه كه وجدان انسا

 حیثیت و آبرو و شهرت خویش بازی نماید.

آیا شاعر شیرین سخن و بزرگ چون خلیلی نمیتوانست سد راه تبارز عقده های خویش گشته و قبل از آنكه اقدام 

یخ این ملت آزاده به چنین هذیانات و واهیات و اثر تهوع آور و نفرت انگیز نموده با بی مسوولیتی تام تجاوز به تار

نماید؟ الزم بود اندكی فهم و عقل و بینش را رهنمون خویش ساخته از چنین عمل هرزه كه از ورای آن چهرۀ واقعی 

اش از پس نقابهای فوق العاده ضخیم هویدا گردد اجتناب نماید، اما عقدۀ مرگ پدر آقای خلیلی را چنان كر و كور و از 

ت هیچگاهی چنین دور اندیشی را داشته، معقول اندیشیده شخصیت و حیثیت خویش را خود بیخود نموده بود كه نتوانس

 مورد سوال قرار ندهد. 

ت آپدر آقای خلیلی مستوفی الممالك نسبت جاسوسی و پخش اخبار نا موجهه، سراپا دروغ و تهمت و افترا

ن هللا تیره و تار نموده حتی به امیر حبیب شرم آور به امان هللا، رابطهء امیر حبیب هللا خان را با پسرش شهزاده اما

هللا اطالع داده بود كه امان هللا و مادرش قصد كشتن وی را دارند، این توطئه ها و افتراهات شرم آور و دور از 

منطق سبب گردید كه امان هللا با به قدرت رسیدن، مستوفی الممالك را به شكل آویزان نمودن از درخت اعدام نموده 

و ملكیت افسانوی اش را كه از راه های نا معلوم و نوشیدن خون ملت، جبر و ظلم گرد کرده بود ضبط نماید، جایداد 

 اما هیچگاه متعرض فامیلش نگشته و فرزندان مستوفی از نعمت تحصیل محروم نگردیدند.

اه و شاعر دربار در وصف آقای خلیلی باید بنویسم كه جناب محترم ایشان زمانیكه یار و یاور و ندیم ظاهر ش

بوده شب و روز در وصف ظاهر شاه مدیحه سرایی نموده طوریكه بیشتر از نصف دیوانش را مدح ظاهر شاه تشكیل 

میداد هیچگاه چنین جرأت ننموده و بخاطر اینكه از لطف ظاهرشاه محروم نگشته و آنهمه امتیازات از وی سلب 

آن دزد را "عیار" بنامد و جمیع صفات خوب را به وی نسبت  نگردد، هیچگاه قدرت این را نداشت كه لب گشوده و

بدهد، اما زمانیكه ظاهرشاه دیگر شاه نبوده از قدرت افتیده و چون مهاجر آواره و بیچاره در گوشهء از دنیا بسر 

ز به میبرد، عقده های دیرینهء آقای خلیلی طغیان نموده با فراموشی تمامی محبتهای ظاهرشاه و بیرحمی تام، تجاو

 تاریخ ملت غیور نموده به نوشتن چنین هذیانات شوم آور و ننگین مبادرت ورزید. 

...زمانیكه رژیم غازی امان هللا سقوط نموده و آن دزد بیسواد جاهل چون بالی آسمانی با دستهای مخفی و 

میرزا محمد یوسف  آشكار دولت بریطانیه بر ملت نازل گردید آقای خلیل هللا خلیلی بحیث مستوفی والیت بلخ،

برادرزاده مستوفی الممالك سر منشی سقاو و آقای عبدالرحیم صافی خسر و مامای خلیلی كه به گمان اغلب یكی از 

پرزه های انگلیس بود منحیث والی هرات انجام وظیفه مینمود...تعجب آور تر از همه اینكه پس از شكست سقاو و قتل 

رین پست منحیث معاون صدارت و وزیر فواید عامه ایفای وظیفه مینماید. آقای وی توسط نادرخان آقای صافی در كالنت

صافی به اینهم اكتفا نكرده پس از مرگ نادر میخواست با كمك مردم صافی و بر پا نمودن اغتشاشات و نا آرامیها 

ط هاشم خان وی همراه با خواهر زاده خود آقای خلیلی توس دولت را سرنگون نماید، ولی موضوع كشف گردید،

 ]صدراعظم[ به اعدام محكوم شدند اما با شفاعت ظاهر شاه هر دو از مرگ نجات یافتند. 

http://www.afghan-german.de/
mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/dr_karwan_angayza_e_khalili.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/dr_karwan_angayza_e_khalili.pdf


  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ پته ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

آقای خلیلی با اینهمه ناز و نعمت و حتی نجات وی از مرگ توسط ظاهرشاه باز هم قدر احسان و نیكی ولی 

شدید الحن از ظاهرشاه بدگویی  نعمت خود را نشناخته در زمان جهاد، تا جاییكه قدرت داشت با مضامین و مقاالت

 نمود.

با شناخت آقای محترم خلیلی می بینیم كه وی با سوء استفاده از شهرت خویش فكر مینمود با یك سلسله 

دروغهای بیشرمانه میتواند ملت را فریب داده و آنهمه اراجیف و آن اثر تهوع آور و نفرت انگیز خویشرا باالی ملت 

كه باسرنوشت « سقاو...»پردۀ دری این اغتشاش سیاه بقبوالند اما فراموش نموده بود كه نمیتوان شهادت تاریخ را در 

را كه سبب از بین رفتن آن رژیم مترقی و سقوط افغانستان به  ملت بازی نمود انكار نموده اعمال جنایتکارانهء ایشان

 قهقرا گردید فراموش نمود. به تعقیب آقای خلیلی یكدسته از موجودات نژاد پرست در نهایت بیشرمی با پیروی ازین

واهیات و اراجیف آقای خلیلی جرأت پیدا نموده آنها نیز این دزد كثیف و مزدور را معبود خود ساخته با فراموشی 

تمامی مسوولیت های وجدانی وایمانی و تاریخی، شورش و بغاوت سقاو را "جنبش دهقانی" نامیده و آن عمل شوم و 

 خیانت به ملت را خواسته های برحق ملت جلوه دادند. 

ختی بزرگ اینست كه یكی ازین نویسنده گان معلم تاریخ لیسهء نادریه بوده و با وقاحت و بیشرمی عجیب آن بدب

دزد چپاولگر را كه وصفش و هدف از آوردنش توسط قدرت استعماری قبالً ذكر گردید، بر آن شاه محبوب و مترقی 

ر آن وطنفروش و نوكر كه نامش لكهء ننگ ترجیح داده اوصاف مبالغوی را كه بكلی در قطب مخالف واقیعت است ب

بر تاریخ است نسبت داده، این آقای محترم نه تنها به تاریخ تجاوز نموده، بلكه به وظیفهء خویش نیز بزرگترین خیانت 

را نموده، و از اعتمادی كه به وی منحیث یك رهنما یا استاد شده سوء استفاده نموده زیرا منحیث یك استاد و معلم 

وظیفهء ایمانی و وجدانی داشت كه تاریخ واقعی و واقیعت ها را به شاگردان بیاموزد نه آنچه محصول عقده های تاریخ 

چو كفر از كعبه خیزد كجا ماند مسلمانی، شما و آقای خلیلی و  كثیف و درسهای كه در ارتباط با نژاد پرستی آموخته.

ر و نفرت انگیز جز رو سیاهی تاریخ و نفرین ملت مزد تمامی پیروانش درین راه با گفتن چنین دروغهای شرم آو

 دیگری نخواهید داشت.

باالخره بخاطر تجاوز به تاریخ پُر افتخار ملت آزاده و توهین و دروغهای بیشرمانه به آن شاه محبوب، 

ارش زینت ده دموكرات، مترقی، شاهی كه تاریخ این ملت مثل او ندیده و نخواهد دید، شاهی كه كارنامه های پُر افتخ

اوراق تاریخ این ملت بوده و هیچگاه جانفشانی هایش در راه بهبود وضع ملت و انكشاف و پیشرفت مملكت فراموش 

خاطر و خاطره ها نخواهند شد، راد مردی كه ارمغان استقالل و آزادی را به ملت ارزانی داشت، ملت پیشنهاد مینماید 

هین آمیز باید به محاكمهء ملت كشانیده شده و جوابگوی این هذیان كه نویسنده گان چنین اراجیف و درغهای تو

   «گویی های خود باشند.

 «هذیانات خلیل هللا خلیلی وتجاوز به تاریخ»)برگرفته ازمقالۀ مفصل دکتورکاروان،تحت عنوان:

http://www.afghansabawoon.com/%D9%87%D8%B0%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-

%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-

%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-

%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE/) 
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