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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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

  
 ۱۸/۱۱/۲۱۱۰           فارانی مسعود

 استاد خلیل هللا خلیلی کارهای
 شد آفتابی افغانستان بد   روز های در

 

فرصت طلبی نیز دست  مداهنه و داشت، متاسفانه درید طوال همانطوریکه در شعر « خلیل هللا خلیلی»جناب استاد 
یکی از نمونه های و  استفادۀ های زیادی نمود وءتوانا داشت. ازین سه شیوۀ، خلیلی برای اغراض شخصی اش س

سفیر ایران در بغداد از قول استاد خلیلی عنوانی وزیر دربار شاهنشاهی  ۀاستفاده هایش همانا مکتوب محرمان ءسو
 جرمن آنالین مالحظه کرده می توانید:  لینک ذیل پورتال افغانایران است که در 
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وی مسابقه تجزیه طلبی بکشاند تا مثل یوگوسال تا اخیر زندگیش در تالش بود که  چگونه افغانستان را در میدان خلیلی
سابق و رووندا به نابودی کشانده شود. از آنجایکه خودش دلبسته ووابسته ایرانی ها بوده است، اگر تمام منطقه را آب 

 بمی برد، مرغابی خلیلی را آب تا بند پایش بود، زیرا ایران  همواره برای او چراغ سبز نشان داده بود. ازینرو کتا
راکه بدون شک فاقد هر نوع معیار ملی است، رقم زد. خلیلی بجای اسم  «عیاری از خراسان»نفاق افگنانه ای بنام 

در زمان و شرائطی سوء استفاده کرد که کشور در بحران جنگ « خراسان»از اسم نفاق برانگیز « افغانستان»مبارک 
 .و همدردی داشت نادیده گرفت  ملی وحدتمیسوخت. او بخاطر اهدافش وضع رقتبارافغانستان را که نیاز به 

که با هیچ اصول کتاب نگاری، تاریخ نگاری و حتی عیاری برابر نبود، صرف بخاطر « عیاری از خراسان»کتاب 
ساختن جنگ، در آنزمان هیزم کشی نمود. این هیزم کشی به این معنی بود که از فاسد ترین انسان که شعله ورشدن 

استعمار »دست به تخریب تمام نهادهای اجتماعی، اقتصادی، تعلمی و مترقی کشورش به امر دشمنان وبیگانگان یعنی 
 تجزیه طلبی، تقدیر به عمل آورد. »*« غرض زده بود،« انگلیس

 

بی ارزش، مضر و مخرب، هرگز برای وطنداران و فرهنگیان باوجدان وبا شرف افغان مورد توجه قرار  این اثر
نگرفت. از جانب دیگر ضعف اثر و مطرح نبودن اثر سبب شد تا به اثر و هم به نویسندۀ اثر ارزشی را قایل نشوند، 

خلیل »ادی اش تحت تاثیر افکار استاد در کنار جنگ جه« احمد شاه مسعود»تا اینکه شخصیت برجستۀ شورای نظار 
قرار گرفت. )زیرا خلیلی در شهر بیسوادان مرد با سواد  وشاعر بود.( تأثیر نظرات خلیلی و این کتاب و « هللا خلیلی

 سبب شد تا ،که البته وی هم شغل جاسوسی داشت« الرنس ایرانی -چنگیز پهلوان»نفوذ هم رکابی مسعود، آقای 
تاب را به تأسی از ک «اتحاد شمال»طرح ریزی کنند. اینبارترکیب  "اتحاد شمال"ه ایرا زیر نام تشکیل نفاق افگنان

خلیلی، برای تجزیه افغانستان زیر نظر بیگانگان بمیان آوردند، چنانچه کلمۀ جنوب و جنوبی را نیز در تمام نوشته ها 
نظور این بود که افغانستان را به شمال و جنوب بر و آثار و گفتار شان بشاخی باد میکردند و بخورد جامعه میدادند. م

ست توان« چنگیز پهلوان»با مشورت الرنس ایرانی « خلیلی»مبنای بغض و خصومت منقسم کنند. خالصه استاد 
مسیر جنگ مؤفقانه جهاد افغانستان را به جنگ خانگی مبدل سازد. حمالت بیدریغ جنگ های کابل و کشتار اضافه 

 مظلوم و بی دفاع در در پایتخت افغانستان، همه از تأثیرات افکار یاد شده است.  هزار هموطن ۵۰از 
 

این شیوه در اوایل بسیار بطی آغازشد تا اینکه  دشمنان وطن به بسیار بیشرمی آنرا عمده ساختند، با این هم اکتفا  
 یی هزاره ها، پشتونها، تاجکها، ترکمننکردند و مستقیم به اقوام غیر تاجک ناسزا و بی حرمتی زیادی روا داشتند. جدا

و چه در کشتار های بی « قتل عام افشار»ها، وزبک ها، بلوچها، پشه یی ها، ایماق ها ودیگران را عمال ً چه در 
رحمانه درنقاط دیگر کشور به نمایش گذاشتند. این بود تاثیرات نظرات تجزیه طلبی که منشای آن از تفکر استاد 

 بخواست بیگانگان و دشمنان قسم خوردۀ افغانستان عملی شد.   «خلیل هللا خلیلی»

 )بیدل( : پای خر در گل فرو شد گنج پنهان یافتم  
دایر  «حبیب هللا کلکانی»در لندن مجلسی در بزرگداشت از فاسد ترین عنصر وطن، یعنی ۲۱۱۱دسمبر  ۱۱بتاریخ 

شده بود. این شخصیت زبون که برای تخریب افغانستان از طرف انگلیس گماشته و منحیث مهرۀ بازی سیاسی انگلیسی 
ساخته شده بود، ازجانب استعمار عمده شد. کلکانی دزدی که فاقد هرنوع تفکر سالم و ملی بود، ازجانب استعمار 
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه 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

 

هللا  حبیب»سیدۀ افغان در افغانستان برسر قدرت آورده شد. مقتدر زمانه غرض انتقام گرفتن از ملت نو به آزادی ر
ما تحمیل شد. تاریخ از کارنامه  دزدی راه گیریکه عاری از هر گونه ارزش انسانی بود بزور بر مردم کشور« کلکانی

 های منفی او بخش سیاه مبسوطی دارد. 
ن با اغماض از تمام کار نامه های منفی در مجلس لندن گماشتگانی که هم از سوی انگلیس وهم از جانب همسایگا

، موظف شده بودند تا این چهرۀ بدنام تاریخ وطن را  با تالش برای ایجاد نفاق، باز هم در چنین «حبیب هللا کلکانی»
را که  یک شرائط حساس، پیراهن حضرت عثمان بسازند. این گروه ازتجلیل مسخرۀ او میخواستند تا دزدان پیرو وی

خیانت  ن افغانستان را در خون وماتم نشانده اند، اطمینان دهند که اعمال دزدی، وطنفروشی، تجاوز وتا همین اکنو
 نیز میتواند لقب قهرمانی را کمایی کند!! 

دایر کنندکان این مجلس با این ترفند میخواستند که ماهیت جاسوسی شانرا زیر نام چنین دزد سر گردنه، مستور ساخته 
این مجلس که از جانب شخصی  شقاق بین اقوام شریف افغان، بازهم زمینه ای را فراهم سازند.برای تداوم نفاق و 

به راه افتاده بود، با نتیجۀ معکوس، در بین ملیگرایان و وطنپرستان به حقایق گشایی مستند « رسول رهین»بنام 
 بیدل بزرگ که  میفرماید: تاریخی منجر گردید. بقول

 )بیدل( - پنهان یافتم پای خر در گل فرو شد گنج
مؤرخین وطندوست کشور  بود که بخشی از قلمداران و« رسول رهین»بلی، با برپایی این مجلس در انگلستان توسط 

 در شرایط شکنندۀ حساس کنونی به این مضحکه توجه کردند و برای افشاء انبار های دروغ  آنها دست بکار شدند.
امعه با بی حیایی براه افتاده بود. سبب گردید تا حقایق اصلی در برابر که برای فریب ج« رسول رهین»این عمل  

جناب اکادمیسین استاد  خوشبختانه قلمداران چیره دست کشور مثل دروغ عای مستند تاریخی آنها نیز ظاهر شوند.
اعظم سیستانی ، داکتر صاحب سید عبدهللا کاظم، استاد سید خلیل هللا هاشیمیان، محترم عبدالباری 

،  ، جناب احسان لمر جناب جمال خان باکزی ،جهانی، خانم فرهیخته ماللی نظام، جناب ایاز نوری 
ستناد و احساس مسئولیت، اسنادی را بخدمت جامعه و دیگر وطن پرستان با امانت داری، ا بارکزیداکتر نجیب هللا 

 شریف افغانستان تقدیم کردند که قابل مالحظه و آموزش نسل های افغان میباشند.  
روشنگری این  قلمداران گرامی خوشبختانه چهره های را که برای جوانان و نو جوانان هنوز نا شناخته مانده بودند 

های حریری چهره های هیوال صفت آنها را مستور ساخته بود، با اتکاء بر اسناد  و بوسیلۀ بیگانگان و دشمنان، پرده
 و مدارک حقیقی تاریخ کشور، دوباره حجاب تزویر و ریا  را از روی زشت آنها کنار زدند.

 

از تدویر مجلس لندن ظاهر گردید. خالصه « رسول رهین»این روشنگری رخ دیگر سکه بود که از برکت قدم شوم 
تاریخ دوباره برای کسانیکه بنابه معاذیری از آن فاصله  گرفته بودند ، حقایق پنهان نمی مانندبقول معروف که:  

 ضرورتاً دوباره تذکار یافت وحقایق در جایگاه اصلی اش قرار گرفت. 
کشور صمیمانه اظهار امتنان دارم و به قلم پـُر بار ایشان   من به این وسیله  فرصت را مغتنم شمرده از قلمداران ملی

 برکات بیشتر آرزو میکنم . 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نقل شده از مقالۀ روشنگر استاد اکادمیسین  جناب اعظم سیستانی : -»*«

نخستین قدرت یابی بچۀ سقو درکابل بود،نوشته میکند که مرحوم محمدعلی، پروفیسرتاریخ که در روز های »

برشهرکابل ظلم بیحد صورت گرفت. ارگ در دست چنان ظالمانی افتاده بود که به هیچ قانونی پابند نبودند. دروازه 

 های مکاتب ومدارس وموسسات سودمند مسدود شدند. کتابخانه ها، البراتوارها،وموزیم شاهی،غارت گردیدند وکتابهای

نایاب تباه و سوختانده شدند و یا به قیمت خیلی نازل فروخته شدند. ]دزدان[بچۀ سقو، اشراف ودانشمندان را به بسیار 

بی عزتی و رسوائی از خانه های شان می کشیدند و شکنجه میکردند و به بازارها می گشتاندند و با زور، پول و دارائی 

یک خود را پادشاه میدانستند،حتی یک عسکر سقاوی هم خود را مستقل شان را میگرفتند. دزدان همکار بچۀ سقاو هر

میدانست وهرچه دلش میخواست همان را انجام میداد. به تاجران گفته میشد که به حکومت بیشتر پول بدهید واگرنه 

ون ن پادشاه خمنتظر شکنجه های ما باشید. این گروه بیسواد ومستبد برتمام مردم دارا ومتمول بدگمان بودند. خشم ای

آشام فروکش کردنی نبود و برهرکه بدگمان میشد بال درنگ قربانی غضب او میگردید. نه کس چیزی گفته میتوانست 

و نه برای کس مجال گفتن داده میشد. اکثریت قربانیان بدبخت با توپ پرانده میشدند، یا با تفنگ نابود میگردیدند، یا در 

فس های آهنین زندانی میگردیدند. قطع  کردن اندام انسان ها کار معمول وهر روزۀ تیل داغ انداخته میشدند، یا در ق

 (.۳صفحۀ -جهانی، پورتال افغان جرمن آنالین، مقالۀ تاریخی حوادث تکراریږی« ) سقاویان بود.
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