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 ۰۴/۰۱/۲۰۱۶        مسعود فارانی

 آورد؟ سرقدرت بر را کلکانی هللا حبیب اول چرا انگلیس استعمار
  

 حساس وتوانا در هنر شاعری میباشند با روح  جناب سلطان جان کلیوال صاحب که خود شاعر در سطح بلند  و
 دراک شان  سوال بس ارزنده وحساس را طرح کرده اند به این معنی که :

ما ډیر بی شمیره داسی لیکنی لوستی دی چی د غازی امان هللا خان د سلطنت روښانه دوره د انګریز د دسیسو په نتیجه کی له  
منځه والړه او یو ډاکو یی د حبیب هللا کلکانی په نوم قدرت ته ورساوه او بیا می داسی لیکنی هم ډیری لوستلی دی چی محمد 

په افغانستان کی قدرت ته ورسیده او آمانی نهضت ته یی د پای ټکی کیښود . زما پوښتنه  نادر خان د انګریز د پالن له مخی
داده چی که د سقاو زوی حبیب هللا کلکانی د انګریز د پالن له مخی د دی دپاره چی د افغانانو نه خپل انتقام واخلی قدرت ته 

 تان حکمران شی ؟ رسیدلی وی نو بیایی ولی د نادر خان سره مرسته وکړه چی د افغانس
 

را بیان کنیم که : استعمارانگلیس اگر میخواست نادر را بر سر قدرت بیاورد پس بجا  اگر بشکل دیگری این سوال
 نیست کرد؟ ه چرا اول حبیب هللا کلکانی را برسرقدرت آورد؟ و چرا بوسیلۀ یک گماشته، گماشته دیگرخود را سر ب

 

صاحب عرض شود که استعمار برای منافع خود کوتاه ترین راه وارزان  در جواب  سوال با ارزش جناب کلیوال 
زمانیکه گماشته اش بدرد میخورد آنرا حمایه میکند وزمانیکه بدردش نمی  ترین راه را برمیگزیند.  استعمار تا

قدرت می  . ازینرو اگر اول نادر خان را برسراو را از میان می بردمی اندازد و  شخورد مثل دستمال آلوده بدور
کارها و تفکرات دوره  و ج بودو  آورد، چون هنوز  نهضت امانی همچون دریای مواج دربین جامعه در تالطم  وتم  

هزاران شهید داده  بودند.   خوداستقالل  حصول مردم در راهوداشت. ریان در رگ رگ مردم ج مثل خون  امانی
ست های مردم با خواست های  نهضت مشروطیت در برابر خون قربانیان این نهضت هنوز تازه بود. پا فشاری خوا

روکرات یبرجا بود. در چنین حالت اگر، دولت ب لیس همچون کوه بابا پاگاستعمار انکلستان یکسان بود. کینه علیه ان
 سر به با عصیان وخشم مردم روبرو ولیس اول برسر اقتدار می آورد،  در همان ماه های اول اقتدار، گنادر، را  ان
لستان(  وبه حمایت اکثر خیانت کاران  دشمن گشد. چنانچه  نادر با قدرت سوپر پاور یگانه جهان ) ان نیست می

 که به سلطنت خود  ادامه داده نتوانست  و بدست  روانشاد عبدالخالق بقتل رسیدبه وطن،  بیشتر از چهار سال 
بوسیله بچه سقاء  ازبین رفته بود. آن درصد  50در حالیکه نهضت امانی   ؛"سک کـُش"  مشهور شد عبدالخالق

عوامل زیادی  در میان بود که یکی ازآنها موجودیت  ،بیاورددوام اینکه بچه سقاء نـُه ماه توانست بر اریکه قدرت 
 پدرش مستوفی والممالک ۀکه از بقایای جنایتکاران دستاو .در رکاب بچه سقاء بود مشرب لیسگخلیلی ان

مصادرۀ  اموال وطن پرستان پیشرو، دست  رعـُب وترس وایجاد در کشتار،  بود، (حسین خانمحمد ) استخباراتی
طوالی داشت و تعداد اعضای استخباراتی او مثل شبکۀ نیمه جان  )کژدم زیر بوریا (  در کرختی بود که بر اساس 

 فعال  و دوباره زنده شد.  (۱)ضمانت خلیلی در رکاِب  به ظاهر بچه سقاء  ودر اصل برای منافع انکلیس 
دربست در اختیار انگلیس قرار داده شد و  بطوراین شبکه استخباراتی سبیل ماندۀ مستوفی الممالک  بوسیلۀ  خلیلی  

بچه سقاء  در افغانستان گردید.  حمایت از بچه سقاء و نادر در اصل تحقیر وحشت ودهشت نه ماهۀ حامی سلطنت 
و برعکس نمایندۀ انگلیس "بچه سقاء" را برحق  ،می باشد نهضت امانینستان یعنی افغاکردن نهضت پیشرو  مردم 

 نشان دادن است. 
در تمام  غرببرای روشن شدن بیشتر موضوع میتوانیم این سوال را  چنین مطرح سازیم که چرا استعمار 

المثل بسیار مستعمراتش اول شخص جاهل سفاک و سپس شخص تحصیل کرده سفاک را جا گزین میکند. ضرب 
  .به مرگ بگیر که به تب رضا شود ارزندۀ جامعه ما  از روی تجربیات بیشمار مشعراست که :

د و از جـُنب وجوش بازماند. نرا تحمل کشدید از ناچاری تب  تاکشور درد دیده ما چندین بار به مرگ گرفته شد 
وادار ساخت، هاشم خان بمرگ  شدیدبطور مثال : بچه سقو جامعه را بمرگ گرفت و نادر جامعه را به تحمل  تب 

 وادار ساخت. داغ  گرفت و شاه محمود خان به تحمل تب 
غیر دموکراتیک  چپی روسی )  که جامعه را به مرگ گرفته بود (  ۀکام بعد از شدت دولت های توتالیتر و خود

لرزه  بر جامعه تحمیل کرد. سپس به امارت طالبان  حکومت  جهادی سفاک  را مثل تب غربدوباره به تزویر 
خون ریز سپرد ) که ملت را بار  دیگر به مرگ گرفتند(  تا دولت بظاهر دموکرات کرزی را  مثل تب  خونخوار و

پرچم   هر آگاهی میداند که بعد ازسقوط خلق و نند.  بدبختانه  این شیوه تا هنوز هم ادامه دارد.ک قبول خودد  برشدی
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ملت افغان را  ،انگلستان حدود چهل سال است که به ترفند ها وحیله های عوامفریبانه غرب بسر کردگی امریکا و
 چور بانکها،نمایشات طالبان در ابعاد مختلف،   ،در نمایشات متنوع ساز های پول جهادینمایشات مصروف 

هست ن ویاعنتحت این )که  دموکراسی مسخره،  تحت نام جنگ علیه تروریزم و مواد مخدره، ، !!! انتخابات آزاد
   .مسدود کرده اندشدیا و تمام راه های اتحاد اقوام را  مشغول ساخته وبود جامعه را بتاراج میبرند،(

 .دباششده  داده قناعتمطرح شما پاسخ  در خور  امید وارم به سوال سنگین و 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(۱) 
دلیلی را خدمت تان تقدیم میکنم که با درایت خود تان آنرا سبک وسنگین   ذیلسطور برای اثبات ادعای فوق در 

نمائید.  نادر وقتی  بزور انگلیس بر اریکه قدرت آمد با اینکه تمام سقوی های فریب خوردۀ کوتاه نظر که می 
لب والنجه نشان  پنداشتند حبیب هللا خود به پادشاهی رسیده است و ندانسته تحت تاثیر جو وفضای امانی به انکلیس
لیسی  سقوی باشد گداده بودند،  نادر همه  را از دم تیغ کشید مگر مهره اساسی بچه سقاء را که استاد تزویرخلیلی ان

 )استاد تزویراین یان عمر، زنده نگه داشت. داود خان که  اتا پایان دوره ظاهرشاهی بر سر قدرت و سپس تا پ
د. بدون شک ضرب زمقام  ومنزلت خلیلی عوامفریب  را به صفر  ،رت آمدرا نیک میشناخت وقتی برسر قد (خلیلی

ی های و پارازیت ها منزلت خلیلی روزگار طفیلیمقام و صفرشدن نیزداشت  که با  نوکرانیخلیلی مزدور، از خود 
صل خود ا ،نیز خراب شد.  اینکه درین اواخر  تعدادی هم  از خلیلی تحت عناوین مختلفه بدفاع برخاسته اند او

خلیلی منظور نمیباشد بلکه اصل کینه وعقده های ناحل شده خودشان است که از قدرت افتاده اند و از نام خلیلی 
در غیر  د.نازآن سؤ استفاده میکن و خود نموده اند بالبیچاره پیراهن حضرت عثمان ساخته اند. یعنی خلیلی را سپر 

 ص برده  وتکرارشود. سکوت بهتر از تکرار است.آن هیچ دلیلی وجود ندارد که نام از چنین شخ
چیزیکه درین میان جالب است اینست که اشخاص طفیلی  که هرچه داد از وطندوستی وانقالبی گری  بزنند بازهم    

 . دوباره  ظاهر میگردند نگهدارندپنهان مدتی توانسته بودند که  راچهره اصلی شان 
 .ستاتقدیم شما  توجۀب بود غرض بسیار جالسند سند ذیل چون از نظر من 

 

مشوره با  داود خان غرض  صدراعظم مؤظف ساخته شد، فردای آن روز شبی که مرحوم داود خان از طرف ظاهر شاه به حیث »...
داخل اطاق سالون شدیم دیدیم  )پدر قاسم باز(رفت. وقتیکه سردار داود خان و من سردار نعیم خان و نوشیدن چای صبح بخانه نعیم خان 

بود. قران عظیم الشان باالی میز مانده گی بود. خلیلی به دیدن  خلیل هللا خلیلی نیز آمده بود و یک جلد قران کریم را نیز باخود آورده  که 
اینکه خلیلی چیزی بگوید،  خلیلی اینجا چی میکنی؟ پیش از خان زیاد وارخطا شد. در این اثنا مرحوم داود خان از وی پرسید که  داود 

خود اورده و میگوید که به این قران من به خاندان شما  نعیم خان به سردار داود خان ګفت که خلیلی این قرآن پاک را همرای  سردار 

به همین  و گفت،نعیم خان را شنید، رو به خلیلی کرد  خاین نیستم، پدرم افزود وقتیکه مرحوم داودخان گفتنی های سردار  احترام دارم و 
 نگوید که خلیلی اینطور وان طور گفت، وا بجانت! برو از اینجا کوشش کو که کس برایم  خاین هستی! پدرت خاین بود! قرآن که تو 

  پافشاری خلیلی را از نزد داود خان نجات داد ولی راست گفته اند: پادشاه به بسیار  

 « شود         گر چه با ادمی بزرگ شود  گزاده گر گعاقبت گر
 (  2015/ 19/1 افغان جرمن آنالین مورخ  نظریات برمقاالت  آرشیف قاسم باز، محترمنظربرگرفته شده از )  
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