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  ٤تر ١  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ۍ ته رابوليښت تاسو ھمکارنپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

  ٢٠١٦/ ١٩/٨                       دکتورسيد خليل هللا ھاشميان                                                                       

  

 نگارگر استاد محترم اخير نوشتۀ

 

 ونظرھای آموزنده مقاJت بسا وازخواندن مصروف" ھاشميان–نگھت قاموس" به مربوط شاقه بکارھای مدتی

 انجنير محترم گ�يۀ يک خواندن واز ميسرگرديد فرصت اين ديشب -بودم  مانده محروم نظريابی درکلکين وطنانھم

 زمامداران قطار در را کلکانی هللا حبيب اسم"شما گويا استادنگارگرکه محترم ازنوشتۀ آگست ٩ تاريخدر کبير قيس

 حبيب رابرای ای تامقبره ميخواھند شمال بسمت مربوط یوتعداد... ايد برده نام تاريخی شخصيت يک بحيث...افغانستان

 و عاليجناب شخصيت که گرديد ايجاد من در کنجکاوی حس ،..."اعمارنمايند... مرنجان درتپۀ  کلکانی هللا

    باشند؟ داده تغييرجھت خود مليگرايی قديم درموقف چطور نگارگر استاد مانند دانشمندگرانمايه

 ،اثرمعروف"خودی اژدھای "باJی شان نقدگونۀ مقاJت سلسله آموزم، می و ميخوانم انگارگرر استاد مقاJت من

 اين شانراکه مقالۀ شدم برآن. بودم يافته وآموزنده آفاقی شانرا طرزتحليل و خوانده را مجروح بھاالدين پوھاندسيد مرحوم

  : بخوانم ايجادکرده وشکايت گله ھمه

 ذيل بعبارت آن پاراگراف دريک" نويسيم؟ می وچراتاريخ چيست ريختا : مردگان ھای نعش بر زندگان جنگ"

 که خود رقيب وبعدبوسيلۀ کرد، حکومت ماه ٩ راکه واميری اند برخاسته قوميت حرمان ديگربه برخی :"...برخوردم

 کمترازصدسال ودرچيزی شده سپرده بخاک شناسد نمی غيرازخداھيچکس که ودرمزاری شد، کشته بود بعدی سلطان

 زيارتگاه مردم تابرای برپاميکنند ودستگاه مزاروحرم برايش نو از است، گرديده بدل ريگ سرمه به اونيز ستخوانھایا

 چونکه قرارداشته مليگرايان درموقف ھنوزھم موصوف که شدم استادنگارگرمستشعر درمقالۀ پاراگراف ازين..."بسازند

 و کرده تلقی بدعت يک فوق رادرپاراگراف سقو بچۀ برای جديد اعمارقبر برای نظار شورای گان شده فروخته  تقاضای

  . است نموده نکوھش

 نکاتی به نگارگرصاحب محترم درنوشتۀ سقو، بچۀ دورۀ وواقعات نويسی تاريخ ارتباط به ديگرو درمسايل

" وجايزالخطا نانسا "اند نوشته تاريخ راکه نگارگرکسانی استاد:سازم  روشن را خود ذھن ميخواھم اجازه که برخوردم

 نويس تاريخ ھيچ که نميتواند انکار ھيچکس واقعيت ازين زيرا نظرخودميباشند، استادنگارگرمستحق البته - ميخوانند

 خوانده خواه ترقی و پرور ملت عادل، پادشاه سقورا بچه کسانيکه البته. بود نخواھد  و نبوده ازاشتباه عاری

 وشورای کوھدامن ديگراز نفر وچند سنگچارکی –پدرام لطيف –رحيمی وسخنگويش داکترعبدهللا مانند(وميخوانند

 ديگری جايگاۀ روسياھی و شرمندگی غيراز قرارداشته،" جايزالخطاھا "درجملۀ ملی مسايل ودرساير اينھاھميشه ،)نظار

 شخص ھيچو سليم عقل راھيچ )کاتب محمد فيض(مانند مورخی بقلم ھايی يادداشت و چشمديد امامشاھدات.اند نداشته

  . نميتواند شمرده"  جايزالخطا"اخير صدسال وقايع به وارد

 ازآنھائيکه..." :ميفرمايند که پشاور درمحيط خليلی مجبوريت پيرامون نگارگر استاد جناب درموردتبصرۀ

 به را خليلی مرحوم استخوانھای ندارند، آشنايی چندان پشاور سياسی برمحيط مستولی باھواوفضای و اند درپشاورنبوده

 بايد گذارند، نمی آرام" خراسان از عيای "نگارش يا پاکستان دکتاتورنظامی ضياالحق برای مدحيه قصيدۀ پروردن جرم

 ضياالحق او -بپردازد سترواخفا به پاکستان در که نبود شھرت وفاقذ گمنام مردی من مانند خليلی: بدانند را دونکته يکی

 می وضعی در رانيز" ازخراسان عياری"و روزگاربود، ھمان ضرورت که ميکند مدح افغانستان جھاد به ارتباط به را

. ميدانستند رامجاھدکبير کلکانی هللا حبيب... و بودند شاه ظاھر برضد تامغزاستخوان پشاور ھای تنظيم نويسدکه

 که کلکانی هللا حبيب... ميداد ماھانه مستمری يک برايش تنظيمھا از يکی که بود معاش وسايل مھاجرفاقد) خليلی(آخراو

 "    ...است داشته عيارگونه شجاعتی شک بدون داد، راشکست  قوی سلطنت يک خالی وجيب بادست
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 سال چھل حدود وبيش کم ولی خبرندارم، وپيشترآنراخوب ھا سابقه ميشناسم، نگارگررا استاد جناب من تاجائيکه

 ھنوزھم شدم، شامل ادبيات بفاکولتۀ سالگی ٣٠ بسن وتجارت ازماموريت بعد من وقتی ميگذرد،  من ازشناخت

 باسلطنت ضديت و ايديالوجيکی اثرتماي�ت در ميگفتند که يادميشد فاکولته در Jيق واستاد شاعرخوب بحيث ازنگارگر

 شعرانق�بی پارچه چند درآنزمان -بود شده وشکنجه محبوس يکجا انجنيرعثمان مرحوم با و محروم کدرعلمی از مطلقه

 ميگفتند ھم کسانی -  ميساخت نگارگرمايل بشناخت بيشتر مرا که بود قرارگرفته من بدسترس باختری واصف و رنگارگ

 وطنفروشی از متنفر  مليگرا، افغان يک پشتونخواه، نه و پرست تاجک نه اخوانی، ونه پرچمی و خلقی نگارگرنه که

 متعجب خواندم باJ درپاراگراف استاد قلم تفکرو ازطرز هاماچيزھائيک -بود درافغانستان ھا عدالتی بی و واستبداد وظلم

 و ھوا"و شرايط درتحت افغانھا يی عده  خودفروشی و فساد به مثال بطور -سرنميخورند مليگرايی باپرنسيپ که شدم

 دتم نفری ده حدود خانوادۀ يک با نيز استادنگارگر خود اما ، است شده اشاره" پشاور سياسی محيط در مستولی فضای

 تنظيم به را خود نه ولی ناچيزکارميکرده، معاش وبا بوده وزندگی اقامت پشاورمجبوربه محيط درھمان سال تقريباده

  –پاکستانی مقامھای به ونه فروخته پشاوری ھای

 شان استوارواشعارومقاJت شان مليگرايی روحيۀ برخوردارشدم، درپشاورازديدارشان ١٩٨٠ درسال من

 درھمان بودند سلطنت وفادار نوکر قب� رجاليکه و تنظيمھا ووطنفروشی وخودفروشی پشاور نجارناھ  اوضاع پيرامون

 ديگرنيز شمار انگشت و نفروخته را خود خودش نگارگر استاد جناب درحاليکه پس –بود شده وشايع پشاورنشر محيط

 از ميتوان چطور نوشيدند،  شھادت جام مجروح داکترسيدبھاالدين مرحوم مانند بلکه رانفروختند، وطن و خود
 داد،اوJدھايش گی امريکادرکشورخودپناھنده رادولت خليلی نمود؟ دفاع خليلی هللا خليل ووطنفروشی خودفروشی

 به ضياالحق مداحی برای که داشت مجبوريتی چه پس ميسربود، برايش سرپناه ويک نان لقمه يک بودند، اکثرھمينجا

 و داشت شھرت فروشی وخود بيموازنگی مداحی، به بلکه نبود، گمنام مردی خليلی هک است درست ؟؟؟ برود آباد اس�م

 برای را او شکارچی ھر که ميکرد برازندگی وچاری گوسفندچاق يک دنبۀ مانند او دروجود دون ھای خصلت ھمين

 افغانستان گی وادهوخان تشکي�تی نظام از عميق شناخت خليلی ميدانست که ضياالحق - بود خريدار افغانستان قربانی

 خود وسياسی نظامی اھداف برای را او ميخوانند، ودالردوست طلب چوکی افغانھای را او ھای ونوشته واشعار داشت،

 بين در افگنی تفرقه اھداف برای او قلم شعرو ازطبع ميدانست که  ربانی ئين وخوجه مشاوردربارخودمقررکرد، بحيث

 را مرحوم ِپژواک چراضياالحق. کرد مقرر درپشاور مستمری ومعاش خاص اقامتگاهاو برای ميتواند، کارگرفته افغانھا

 افغان دوشخصيت دربارۀ درپاکستان طرزمعامله دو اين ؟؟؟ ساخت دربارخود مشاور را چراخليلی و کرد وتبعيد توقيف

 ."  نميگذارند آرام "خليلی بارۀ در را افغانھا که است ھا واقعيت سلسله يک بيانگر

 پادشاه با تنظيمھا ضديت بخاطر"  خراسان از عياری "نامۀ دروغ ازنوشتن را استادنگارگر،خليلی جناب هاينک

 والطاف پادشاه آن حق در خليلی بيشمار ازمدايح را ديگری جالب  نکات تنھا نه ميدھند، ومعافيت برائت جواز سابق

 فضول و فروشی خود شخصيتی، بی بلکه ميسازد، هزند ھا بخاطره برايش، خانه يک اعمار بشمول پادشاه، آن ومراحم

 و خاين وچند ربانی ئين خوجه خوشنودی بمنظور را او خودوخاندان سابق ولينعمت که ميسازد راثابت خليلی مشربی

  .    بود آبروساخته بی دروغين و غيرواقعی روايات با ديگر قاتل

 بنام بوده، افغالستان وکشور ملت نابودی درصدد که را ضياالحق مانند شخصی برای مداحی،وآنھم ميتوان آيا

 چند خوشنودساختن بخاطر معروف وقاتل دزد بيک ميتوان آيا بخشيد؟؟؟ جوازمشروعيت" روزگار ھمان ضرورت"

 کرايۀ بود، سفيرافغانستان وعراق درعربستان متواتر سال ده حدود که خليلی اعطانمود؟؟" کبير مجاھد "لقب وطنفروش،

 کودتای وبھنگام ميگرفت، معاش دالر به و ميشد تمويل سفارت بودجۀ از موترودرايورش و دسترخوان مصرف منزل،

 اينکه کرد، مشاورخوداستخدام بحيث اورا ضياالحق ازآنجا که شد، گزين پناه امريکا به سفارت ازچوکی ثور ٧ کمونستی

 " معاش وسايل مھاجرفاقد يک "اورا واقعاميتوان آيا ،"بود معاش فاقدوسايل مھاجر يک "استادنگارگرخليلی بعقيدۀ
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 ميسربود معاش آنھائيکه وبه بودند، معاش فاقد درپشاور مھاجر افغانھای ھمه که نيست درست اين آيا خواند؟؟؟

 سقو بچۀ انگليس سفارت ازاسناديکه پوشی آياچشم ميشد؟ پرداخته او تنظيمی نوکران طريق از ضياالحق ازخورجين

 توسط امانی مترقی سلطنت سقوط که وميداند وخوانده ديده نگارگرصاحب را اداسن اين و ميکرد مايیراھن و راکمک

 بچۀ به بزرگ، خيانت اين ورای در ميتوان يا بود،آ گرفته صورت انگليس استعمار پ�ن باساس وجاھل قاتل دزد يک

 درپوھنحی دری ادبيات درمتون ومن استادنگارگر که صفتيست" عيار "شد؟؟؟ قايل" گونه عيار شجاعت "صفتسقو

 مانند وJشريعت بيدين گمراه، فاسد، شخص بيک خليلی باراول را ومردانگی نيک صفت اين بوديم، آشناشده آن با ادبيات

 شده وفروخته کثيف آنرابشحص استادنگارگر که خواندم تاسف با وباردوم رد کاعطا" پشاور شرايط تحت"در سقو بچۀ

 افتخار يک منحيث آئينه استاديوسف مرحوم قب� راکه" کابل ھای کاکه "اصط�ح- است کرده ششبخ خليلی مانند ای

 افغانھا ادبی افتخارات ھمه که رھين مخدوم بود، نوشته" کابل ھای کاکه "جوانمرديھای و ازخودگذری وتاريخی ادبی

 او به" آدم "عنوان که شخصی به نراآ کابل اوباشان که ساخت قيمت بی طوری را اصط�ح آن ميفروخت، ايران رابه

 ادب تا ميسازد وادار را ھرمليگرا گان، شده فروخته بارۀ در مسايل  اينچنين - دادند" سقو بچۀ "به يعنی سيلد، نمی

  !!!بشناسند دوباره را خليلی  مانند فروشانی

 عروضی،ادبی، شھایارز زاويۀ اواز اشعار کشورمابود، ادب افتخار خليلی دری، فرھنگ و ادببه ارتباط 

 کابل ادبيات ھای درپوھنحی پيروی قابل ممتازو ھای نمونه بحيث ظريفه وصنايع نوين جھانگشايی جھانبينی، سبک،

 نکات ودارای دلنواز،رنگين مسجع، گاھی ونثرعالی، سحرآميزوتواناداشت، قلم تقديرميشد، و تدريس تھران وحتی

 ترين ونارسيده کمترين خليلی هللا استادخليل قلم و ادب خودرادرمقام هک مينوشت،امامن وآموزنده جالب بکر،مطبوع،

" خراسان از عياری "نامۀ دروغ وقتی که کنم می ياد قسم العزت رب به افتخارميدانم، بازھم شوم، اگرشمرده شاگردش

 يک ساختن وآدم بردنبلند برای که )کابل ھای پای سوته( کوچۀ رقم پتاقھای و بات و صرفنظرازجعليات اخواندم، اورا

 نوک که کردم تعجب و نيافتم ديگری چيز است، شده استفراغ شقلم نوک از دروغنامه آن دراوراق ُولچک غول آدمکش
 را قلم و ادب شرافت ھم و ساخته آدم حيوان يک از که راچطورپذيرفته؟ وپستی دنائت مانندخليلی،اين استادی قلم

 رقم دربرداشت، را ھردو وانعام، فروشی خود که" روزگار ھمان ضرورت "شرايط تحت در که ونه ؟ ! است فروخته

 نمی وباور ميشدم آب خجالت افتاد،از می نامه خباثت آن مولف  بحيث ادب استاد آن بنام چشمم که وھرگاه باشد؟؟؟ شده

 دروغ به شريف، دانخان يک از را دخترمعصومی خود، وقت افغانستان ادبای قافلۀ سرساJر استادخليلی، که توانستم

 ؟؟؟ باشد بوده پدرش سن از تر مسن که باشد ساخته غری لنده و ای دانگه مرد" عاشق"

 فرھيخته استاد اوشانرا نير ادب و دانش ودرمقام قايلم واحترام عزت قدر، استادنگارگرنھايت بجناب من

 -ميشناسم دری وزبان افغانستان ويکم بيست قرن فرھنگ درآسمان استفاده قابل غنيمت يک و ستايش قابل وبرجسته،

 ديانت، صداقت، شکيبايی، اخ�ق، معيارھای با افغان جوانان اينکه بعوض شان پرفيض وقلم ازتفکرسالم ميبينم اينکه

 طوJنی مبارزۀ يک درپايان استاد ولی شوند، آشنا خود ووجدان مردم وطن، دربرابر مسئوليت واحساس وطندوستی

 وسن وجھانی درشرايط که افتم می انديشه اين به –اند ساخته" عيار "سقو وبچۀ ازخليلی گری،وستايش خودنگری بضد

 راست بچشم را خليلی اکنون ايشان اگر درتغييرند، نوين وايجابات ھا يافته درشعاع ارزشھا سيستم ماقرارداريم که وسالی

 داشته وجود ازقديم درنظرھا تفاوت موارد ينودرچن خودميباشيم بينی وجھان نظر ھردومستحق بينم، می چپ بچشم ومن

 .است

 بمسايل ھايشان درنوشته ھرگاه صاحب نگارکر استااد که اينست وادارساخته پرسش به مرا که ديگری نکتۀ

 را فداکار پادشاه وآن کرده توصيف شان رسالت و وقيادت خان هللا امان غازی اند،ازاعلحضرت گرفته تماس تاريخی

 سندی درھرمورد که را زمانی رحمن داکتر محترم ومدعيات ھا نوشته چرا پس. اند خوانده غانستاناف استق�ل محصل

 بگفتۀ که است درست  اند؟ خوانده اھميت بی ميباشد، غازی اعلحضرت بحانب حق ازحاميان و کرده انکارارائه غيرقابل

 مھم رشتۀ دريک کابل پوھنتون از علمیسند که اينست طبيب معنی اما بوده، طبيب يک داکترزمانی استادنگارگر،



  
 

 

  ٤تر ٤  له:د پاڼو شميره
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 وجمع راخوانده تاريخی اسناد ولندن ھندوستان آرشيفھای در سالھا مھاجرت دردورۀ برآن ع�وه دارد، بدست وساينتفيک

 درمقابل براسناد اومبتنی چرامدعيات پس اندازد، می روشنی وتاريخی مھم وقايع در اسناد ھمان روی و کرده، آوری

   شود؟؟؟ خوانده اھميت بی کاکر داکترحسن صاحب پوھاند محترم جناب مدعيات

 ارتباط به اما قايلم، زياد وحرمت احترام کاکر صاحب پوھاند خود سابق وھمکار ومحترم گرامی دوست به من

 درمجلۀ قب� شانرا اسناد قسمت يک که پدرمرحومم مشاھدات اساس به خان هللا امان غازی اعلحضرت وقيادت رشادت

 ملی شخصيت است ازآنجمله ميکنم، وحمايت تائيد زمانی داکتر راستين و مستند ازمدعيات ام، نشرکرده افغانستان تهآني

 و چترال چھارم جبھۀ در او ازمبارزات کنر سادات واعزۀ پدرم که شھيد زمانخان محمد جنرال خان لوی ومبارز

 خان هللا امان غازی سلطنت دورۀ رسمی درنشرات لمساي واين شاھدبوده وغيره جنوبی دروJيات داخلی اغتشاتات

 ومدعيات اسناد چرا بدانم ميخواھم ھنوزھم نگارگردارم، استاد جھانبينی به که احترامی اساس به بنابران - اند نشرشده

  ؟؟؟ است کرده تلقی اھميت رااستادنگارگربی زمانی داکتر

 کيری، جان ساخت خوردۀ ِکرم" قاغ گوشت "رتباطا به درکابل %" ٥٠ ِوقرت قان "بين که چندروزپيش ھمين 

 چيان مطبوعات از که دوستم. داشتم درتلفون صحبتی درکابل اش باخانواده دوستی وفات بمناسبت بود، شده چاق نزاع

 وطرزکارآقای ازموجوديت نظار شورای ميگقت ميشود، ديده" اوقی "درتلويزيونھابحيث گاھگاھی ھم وھنوز بود سابق

 و ميشود توصيف استادنگارگر وتوانايی دانش شخصيت، از شورا اين ھای حلقه در و دارد بسيارسرتکانی یجھان باری

 موافق نظار شورای باطرزديد اگرمجبورشوم گفتم بدوستم. ميداشتيم فرھنگ و اط�عات وزير او مانند ايکاش ميگويند

 ترين ومستحق ترين شايسته افغانستان وفرھنگ اط�عات وزارت برای که والحق بود، خواھد موردی يگانه اين شوم،

 فرھنگ اوميتوانست زيرا اينکارراميداشتند، فيزيکی ھنوزتوان ايکاش که ميباشند نگارگر استاد جناب ھمانا افغان

 تخت به برش و دور ھای سقوی وھمه عبدهللا داکتر اگر وباوردارم اماميدانم.بسازد شگوفان ازھرحيث را افغانستان

 بس�م حتی بروند، بلندن نظار شورای مشاوردرکابينۀ بحيث ولو استادنگارگر، آوردن برای و نجشيرنشستهپ زمردين

 نداندانشم ھمه وخيرخواھی مشوره ودانش، ازفضل که آيد رويکار درافغانستان شرايطی ايکاش. گفت نخواھد آنھاعليک

 مملکت ھنوزھم چونکه شود، کارگرفته شوند، بھمکاری حاضر شان خود که بنوعی  مھاجرت در موسپيدافغان

 . دعاميکنم نگارگر استاد عمرجناب وطول مندی صحت دوام برای. بردب دميتوان شايان ازوجودآنھااستفادۀ

  احترام باعرض

 ٢٠١٦ آگست١٥  – ھاشميان هللا سيدخليل

 

  


