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 2016/ 09 / 13 داکتر سید خلیل هللا هاشمیان

 گلچین سخن

 اختر مو مبارک شه –عید مبارک 

خارج افغانستان تقدیم  داخل و مه هموطنان افغان دره را به تمنیات نیک توام با تبریکات عید و بوسه ها همه اولتر از

 اضحی توسط یک گمراه کلکانی سعید حلول عید روز قبل از چند آنجائیکه ماجرای قبر ساختگی بچه سقو از میکنم و

)جل جالله( مسئلت  متعال خداوند صاحب کابل براه انداخته شد، از بی شهر آزمایی در خودنمایی و زور طوره دیگر ب

ان که جای افغانست هر در را حبیب هللا کلکانی "بچۀ سقو" شمار گناهان بی ها و مبارک، قتل ایم به برکت این عیدمن می

 باشد، ببخشاید. دفن

اینک ا ر ها آن گلچینی از خواندم و آن مقاالت متعدد را از بعد خواندن محروم بودم، علت ناتوانی جسمی ازه ب روز چند

 شما محترمان تقدیم میکنم:ه قسم تحفۀ عید به ب

 یا(والیت پکت ایست درشود، نام قوم یا قریه  /ال/ تلفظ می پشتو /ر/آن در که حرف آخر)"آخر" انور شاغلی محترم محمد

خ زبان پشتو از قول موره ب )تول افغانستان( پورتال وزین ""د سقاء زوی چا اعدام کر"" منتشرۀ مقاله ای تحت عنوان در

محتویات  -، مطالبی نوشته که ترجمۀ آن بزبان دری ذیال تقدیم میشود21غبار، ص  غالم محمد مرحوم میر کشور نامدار

 کابل خان در های شخصی روایت شده که حین مالقات بچه سقو با نادر یادداشت که از میت داردخاطری اهه این مقاله ب

 حاضر بوده است : 

 و تضمین حیات او برابر شد که در حاضر خان حبیب هللا بچۀ سقو اعالن پادشاهی نادر از ظرف یک هفته بعد "" در

 ارد نادرشاه این پیشنها-است بدون جنگ تسلیم شود ضرن مجید به امضای نادرشاه ارائه شود، حاقرآ یارانش که در

موصوف  و ار فرستادبه چاریک 25ه تاریخ ب خان را شاه محمود خود سقو، برادر اطمینان بچۀ خاطره ب پذیرفت و

د )ص کابل آوره درنگ ب بی را آنها حاضر یه تسلیم بسازد و قانع و را بیسواد آسانی این جگره مار توانست به بسیار

 غبار(.  22

الم به پادشاه س و خان داخل شد اطاق نادره رند، حبیب هللا بدون تاخیر خودش بوبیا او نزد حبیب هللا را کرد پادشاه امر

 ال کرد ورا با خود چیزی نگفتند. پادشاه سر و ایستاده نشد احترام بچۀ سقوه مجلس هیچکس ب جملۀ نشستگان در از داد.

جلس م در گفت بشینید. حبیب هللا نشست و و اجازۀ نشستن داد را دست او اشارۀا ب و بیب هللا متوجه شده طرف حب

که  تخریبات از اینهمه خونریزیها و آنگاه پادشاه از او پرسید: "خوب، حبیب هللا خان، شما بود. خاموشی مطلق حکمفرما

ا که و چیزی ر نیکه قدرت بدست من بودزما جواب گفت : "تاه ب داشتید؟" بچۀ سقو چه مقصد افغانستان انجام دادید، در

م میدانید، برای افغانستان الز افغانستان میباشید، آنچه را داررکردم، اکنون که شما اختیا افغانستان میدانستم، اجرا بخیر

 شما می بینیم." و همان را بکنید." پادشاه گفت : " خوب، حاال شما چندروز استراحت کنید، باز ما

عقرب، بوقت  11بتاریخ  -و مدت ده روز درآنجا مهمان بودند ها به زندان ارگ اعزام شدند نش با موتریارا حبیب هللا و

برج شمالی ارگ، جائیکه  به زیر بیرون دروازۀ شمالی ارگ و در زندان خارج و به امر پادشاه از ها عصر، این بندی

سردار رادرش حمیدهللا ب -)حبیب هللا بچۀ سقو هریک شدند، و گلوله ها کشته فیر اثر داشتند، در تفنگداران بحالت تیارسی قرار
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عبدالغنی کوهدامنی  –ملک محسن والی کابل  –صدیق خان قوماندان جبهۀ پکتیا  محمد -دربار جان وزیر شیر –جنگ  سیدحسین وزیر -علی

 (.24کشته شدند)غبار، ص  - محفوظ هندوستانی معین وزارت حربیه محمد –قلعه بیگی 

نه کامال صح در ست امریکایی ) ریه تالی ستیوارت( هم چیزهایی نوشته که با بیانات زعمای والیت جنولی حاضرژورنال

شنیده ایم، نادرشاه نمیخواست بچۀ  سفیدان خود مو مردم والیت جنوبی از بزرگان و همسان است. آنچه که ما مشابه و

 زنده بماند. د که اواجازه ندادن آوردند و اما مردم فشار اعدام کند، را سقو

 را یاران او نوشته که: نادرشاه غازی نمیخواست بچۀ سقو و های خود یادداشت در آخر، کاکای مرحوم من، عبدالستار

 وقتیکه اقوام وزیر کرده بود. اما امضاء و مهر آن صفحه را کرده و تعهد صفحۀ قران تضمین و اعدام کند، چونکه در

 ی خودنادرشاه تنخواه ها اول از -م سخت مخالفت کردندااین اقد بخشیده است، با را بچۀ سقوکه پادشاه  شدند پکتیا خبر و

را  ا اورا بخشیده ای، م تو او را می کشیم، اگر او بچۀ سقو را نمی ُکشی، ما تو تقاضا کردند، باز به او گفتند که اگر را

 ه بچۀ سقو باید کشته شود.بسیار کشته، کوتاه سخن اینک را نه بخشیده ایم، چونکه مردم ما

 ،سه هم نماندهخزانه یک پی گفت که در به آنها شد و شنید، ناچار موقف سرسخت مردم را وقتیکه پادشاه این سخنان و

 کشتن بچۀ سقو، من نمی مورد در پیسه نیست که بشما بدهم. اما شخص من هم پول و نزد برده و دررا یاغیان دارایی 

 او اب اختیار دارید چطور شما می سپارم، شماه ب را کرده ام، اما بچۀ سقو تعهد او ه در قران بابکشم، چونک را م اوتوان

رت( )ریه تالی ستیوا -طرف اقوام کشته شد از و "قومونو" سپرد پادشاه به اقوام را که بچۀ سقو همان بود -معامله میکنید

میدان هوایی شیرپور  در را یاران او خان بچۀ سقو و رنوشته است که ناد عین داستان را کتاب خود 721صفحۀ  در نیز

به آنها گفت : اینک  بودند، و -دوور –حاحی  –حدران  –منگل  -مسید -به اقوام جنوبی سپرد که مشتمل بر اقوام وزیر

ما نمیتوانیم "قوم وزیر به پادشاه گفتند : -ُکشید را می بخشید یا می شما است که اوه شما تسلیم شد، اختیار به بچۀ سقو ب

تعلق دارد، چونکه آنها مردم  قوم وزیره قوم حاحی گفت اینکار ب –دارد  اجل او را راختیا یحاحاما قوم  ببخشیم، را او

فنگداران ت و حالیکه باران می بارید در وقت بعضی از وزیری ها تفنگچه های خود را بیرون کشیدند، و درین -عمل استند

 کردند..." فیر یاران او باالی بچۀ سقو و لوده بود، اما درست نشان گرفتند وِگل آ وزیری پاهای شان در

مشاهدات چشم دید حاحی عبدالستار آخر.  –روایات )ریه تالی ستیوارت(  -تاریخ غبار شده: مقالۀ فوق سه ماخذ ذکر در

 مرحوم من که قبال گزارش یافته، کامال شباهت دارد. روایات پدر با و

قهقرایی"، نکات جالبی نوشته  عنوان "بزرگداشت سقاوی : دقیقا سیره مقاله ای ب الدین رباطی، در جناب آقای سراج

 قرار: است، ازین

حبیب هللا کلکانی سمبول قوم تاجک  نظاره اش" مانده و "شورایش" فروریخته است، چرا که دیگر" "" شورای نظار

ند؟ معرفی میک واریک شمالی خصایل نیکوی یک تاجیک و ب وآدا را ممثل اخالق، فرهنگ، تراشیده میشود؟ چه کسی او

ریف ش ترقی برای کشور بود؟ مگر او نیروهای سازنده و رسم مجهز به پیشرفت و مگر حبیب هللا کلکانی صاحب راه و

ردم   ش ما هموطنان و او درهم شکست ؟ آیا اجنبی را نوکر ترقی و ضد کدام رژیم سفاک و جامعه را گردهم آورد؟ آیا او

 مصئونیت فراخواندند؟ ..."" اطمینان و محبت و کم با کم از را

 کاف" خود جواب بگوید ؟!  طریق تحفۀ "صد از کلکانی بتواند آقای  او  شاید نکات پرمعنی را این سواالت و

ن ارشادات شان پیرامو که ارادت مندان شان منتظر ناصح تدبیر، و خرد این پیر ارگر،اسحق نگ محمد جناب محترم استاد

رورت مبتکر ض "افغانستان به استعدادهای خالق و که: باشند، در مقاله ای درست میفرمایند می سقو ساختگی بچۀ قبر

افغانستان یک ُکـل  -اقتصاد جهانی خریدار ندارد سیاست و بازار زبان در مذهب و تقسیم قدرت براساس قوم، و دارد

 یک بخش این اچزاء نمیتواند آن ُکـل را تمثیل کند..." است واست که اقوام مختلف اجزای آن 
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س که رئی نبود همین دیروز که: ""آیا دیگر" می بییند و می فرمایند انوری مسایل را "از زاویۀ جناب محترم آقای حمید

یدان هوایی م میشوند و راه هوابه غزنی تشریف فرما از پا و و امنیتی بی سر گارد "حکومت وحدت ملی"  با جمهور

العلی "عبد "بندۀ علی" مسما ساختند، آیا "حبیب هللا کلکانی" هزار مرتبه بر نام جنایتکار جنگی مشهوره ب غزنی را

 مزاری" شرف نداشت ؟

لند تپه های ب آمر اند، در و امیر زانی و قاچاقبر و جانی و غارت پیشه و دزد و خیانتکار و پس بگذار هرچه جنایتکار و

 خاکه دیگر ب و به آنجا بار کنند خاک بدر اینجا از از یکصد ساله را تازه و کشته شدۀ مرده و هر د، وزیرخاک رون

کار دیروزی، قهرمان امروزی است، پس "حبیب  چنایت اگر قبول کنیم که هر -چهار روز نوبت اوست بسپارند. هرکه را

 هم ازین قافله نباید عقب بماند. هللا کلکانی"

هشتم  ادامه یافت، در به وسعت بیشتر1358ششم جدی  گذاشته شد، در 1357هشتم ثور  تهوع آور دراساس این بدعت 

 دبع بقایای اجساد "حبیب هللا کلکانی" و یارانش را رسید و امروز به اوج خود تا 1380گردید، واز همه گیر1371ثور 

 ه است..."خاک سپردن، دیگر اوج فاجعه دوباره ب خاک بیرون کردن و سال از 87از 

 وریکبار مر خالدی را امروز احمد نور علمی جناب آقای دکتور  تحلیل تاریخی و با و معلومات، مستند پر مقالۀ بسیار

 همین پورتال نشر شده، برای خواندن این مقاله که در - آن بیاموزم از هم آنرا بخوانم تا بیشتر دیگر بار دو باید کردم و

 قبول دارم. جریمۀ تانرا فارش من بیجا بوداگر س-افغان الزمی است هر

روز سالگرد احمد شاه مسعود که مردم کابل قبال  در -میشود رایگان است، بنرخ کاه ماش نثار بخشش القاب چون مفت و

 ده ها این القاب در دورۀ حیات او و قوماندان قرتوک" لقب داده بودند "و" دورۀ زمامداری اش برای او "موش کابل در

ب نمیسازد، لقب سیرآ که یک بسوه زمین للمی را امسال عالوه بر القابی مطبوعات افغانی نشر شده بود، اما در بار

 اعطا گردید، "انجنیر" هم به او

.آی.( )آی.اس علی بوتوو به خدمت ذوالفقار ترک داده و از صنف اول پولیتخنیک تحصیل را حالیکه احمدشاه مسعود در 

کمپ  چند و پشاور از)آی.اس.آی( در سایر عملیات تروریستی را بم سازی" و سازی وماین پاکستان شتافت. البته او "

 و ناکام شد امتحان کرد و پنجشیر در وطن آبایی خود تروریستی دیگر آموخته بود که این مهارتهای خودرا بار اول در

 پلومۀیانجنیر ماین سازی، دپهلوی نامش " "انجنیر" میخوانند، باید در را این بابت او کرد، اگر از پاکستان فراره دوباره ب

رد، ک بسفارش قسیم فهیم صادر کرزی بفرمانی  حامد لقب "قهرمان" را برای احمد شاه مسعود -اضافه کنند پاکستان"

 "قهرمان هندوکش" لقب داده بودند. "عقاب سالنگ" و را دشاه مسعو شوروی قبال احمد ورنه مطبوعات اتحاد

 قدرت تخیل او که اگرچه هفتصد سال قبل بقلم کشیده، اما اردشیخ شیراز، حضرت سعدی علیه الرحمه اندرزهایی د

بیت ذیل هریک اندرز جاودان شیخ  آن بهره میبردارد. دو جهان باشد از نسل دری زبان تا مطابقت جهانشمول دارد و

 ارـــه هیچ دیــد و بـبه هیچ یار دل مبن                                 سعدی است:

 که بر و بحر کالن است و آدمی بسیار

 ر مـجـوداـــــبه راحـِت نفـسی رنـج پای

 امـداِد خمارـــه بـشـِب شـراب نیارزد ب

"غزلیات  مجموعۀ در -میخوانم را صالحه واصل واهب استاد مرواریدوار و اسرار پُر گاهی برای رفع خستگی اشعار

تزئین شده، به غزلی برخوردم که  عبدالتواب وهاب طرح و آرتستیک آقای استاد دیزاین عالی و که به خط و عاشقانه"،
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 زن وعین وه نه تنها ب را، طوالنی شیخ شیراز قصیدۀ شعوری، دو بیتی ازغیر هب، شعوری یاصالحه وا نمیدانم استاد

ه من ک این غزل مقبول را اندرزهای "عاشقانه" استقبال نموده است. مقابل اندرزهای فیلسوفانۀ سعدی، با قافیه، بلکه در

 زندروارم به اامید نالین تقدیم وجرمن آ –عیدبه همکاران پورتال وزین افغان  قسم تحفۀه ب "باران عشق" می بینم،درآن 

 غزل است "چرا یکی؟" : نعنواگی عاشق شوم، فقط یکبار؟؟؟" به زند چرا" که: واهب گوش دهند استاد

 

 نگار و یک دیار یـک عشـق و دلـم گرفت ز

 به یک بدهم دل که ممکن است هزار؟ چرا

 جـفـا دامی؟ دم ازـــــــبن ای دلـم ــچرا به پ

 رف بسیار!است هر طـ دانۀ ِمهر که دام و

 نـعـمـت عشق است پُـر زـــــتمام هستی دنی

 ار؟ـــــفقط یکب وم،ـگی عاشـق شبه زند چرا

 قهر مویه و جفا، گه عتاب و جور و هگهی ب

 شرار؟ و عـذاب کنم دل به درد و شور چرا

 )*(مستی هیچ سری به جرعه ای نشود گـرم

 هـوش زمانی که ُخـم خورد میخوار رود ز

 دامـوزــــشـنـا بی ، اـــــل دری حـیـات در د

 ارـــــبه پای قـطـره نشستن شود بمـرگ شم

 استـــ)واهبا( که عشق آنج برو بسوی خـدا

 راسـت هـوارـــــهـوای رسیدن به او ت به سر

 

نوشته شود:)به  اینطور که اگر من چنین است که)هیچ سِر مستی بیک جرعه گرم نشود(، )*(معنی این مصراع بنظر

 میکند. معنی تغییرهیچ سری(،  گرم مستی، جرعه ای نشود

فلسفه ایست که در بیت اول شیح شیراز نهفته است، البته با  دوم این غزل دارای عین جهانبینی و من، بیت اول و بنظر

بیت دوم  از زیادت نوشیدن "ُخم خوردن" بیهوش میشود(، ولی در بیت پنچم استاد واهب، میخوار در و –تفاوت هدف 

عین  دو از زیاده نوشی "شب شراب" خاطرنشان شده است، که هر خمار"، ناشی تلخی "بامداد و حضرت سعدی زجر

 کلمات متفاوت بیان کرده است.  با مشکل را

دیم نیز تق گلچین های دیگر خاتمه یافت، اگر حیات باقی بود همینجا در مطبوعات اینبار مروری بر خواندن مقاالت و

 .اضحی عرض مجدد تبریکات عید سعید شد. با خواهد

mailto:maqalat@afghan-german.de

