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 ؟ییعنی چ دفاع از خلیلی

ترقی جامعه را از دست میدهد، آیا روشنفکرانش  م وقتی یک ملت  سر دچار حوادث ناگوار میشود و تمام نهاد های
شده است؟ برای دست یافتن به علت سی کنند که این حوادث ناگوار ناشی از چه بوده و چرا چنین رحق ندارند بر

یا علل علت  ومراجعه کنند منابعی تاریخی گذشته  و، ملیگرایان ناچار اند تا به اسناد و شواهد ای ین فاجعهچنالعلل  
 هم مردم نیک در یابند.  را هم خود وحادثه 

 فورم های اصالحی زد، پس از آنکه دست به ری بود،دولت نوپای امانی که سمبول نهضت روشنفکری افغانستان 
 ضد ترقی روبرو گردید  و دولت را با مشکالت فروان روبرو ساخت. با عکس العمل نیروهای ارتجاعی وناگهان 

 پیکر اقتصاد نوپای دولت وارد آورد و ضربات خورد کننده ای بر ماه دوام آورد و 7مدت  4291شورش منگل در 
فرهنگی را  لغو کند. دولت مشروطه  رخی از اصالحات اجتماعی وب دولت را مجبور ساخت، قدم به عقب گذارد و

 شمال پایتخت کشور آن از شرق وانقراض خواهان هنوز ازاین ضربت کمر راست نکرده بود، که حرکاتی برای 
انسانی بوده  ، اخالقی، ملی وعلمیخصوصیات  هرگونه گیرد که فاقد بجایش را کسی   هدف این بود تاشد. آغاز

در عین حال به ولی نعمت خویش  و ببنددجامعه تحصیلی  آموزشی وویرانی نهاد های کمر به  انهدیو صفت باشد تا
 جنباند.بدم   سر و

خادم  و «عیار»او را بنام بی خاصیت مداحان  باالخره چنین غولی بی سرودمی بنام بچۀ سقو بروی قدرت آمد، 
 مستی آمده و هگاو بیک نریک جامعه   سریرقدرت بر  که گفتند که خوب شدتعدادی هم  دین مسمی ساختند و

خادم دین بود جامعه را بویرانی میکشاند. کسانیکه این غول بیابانی ) بچه سقو ( را در همان زمان  هست و بزودی
از گلها با باغبانی نهضت مشروطیت دوم  ه ایکه مثل مزرع کشوراینکه می  دیدند  ، ازنامیدندرسول هللا می 

ی حالو خوش مانیغوبل غوبل شد،  شاد کلکان، دم بخاطر خوش رقصی جانور بی شاخ و  ،تنظیم شده بود ترتیب و
ترقی کشور بودند. این دیو که از  ضد اعتال و بودند.  آنها کجا و دند. تاریخ گواه است که آنها وابسته به کیمیکر

 ی بود که در عهدمفتخوارهای  سید و شیوخ و ش در دست سردارانافسار ،برآورده بود انگلیس سرشیطان چراغ 
مال وسید وبخش شیخ وحضرت البته کنیز وغالم شانرا از دست داده بودند.  ومستمری  اتمعاش امتیازات وامانی 

را با منافع انگلیس یکسان میدیدند. خالصه انگلیس بوسیلۀ ماریونت های در باری ومذهبی که منافع شان  انمنافع ش
بت بسازد تا جامعه روشنفکری را با نهاد هایش  چون بچۀ سقاو انی مضمر بود توانست از قلدریامدولت در سقوط 

بخاک یکسان کنند. این پروژه  بدبختانه بزور بزرگترین استعمار عصر در کشور پیاده شد.  سرزمین ومردم 
 امیدوار آن از تمام ترقی و پیشرفت  باز ماندند.

تبلیغات چنان  .رساند به ثمر شیطانی با تالش ن که بخش مهم این پروژه را حاال بر میگردیم به تبلیغات دشم
لیس و طرفدارانش )سرداران  گیا مذمت از ان (بچه سقو)از غول بیابانی ونکوهش مغرضانه بود که بجای مذمت 

ا غول کمرنگ میساختند تدر چشم مردم بد جلو داده نامردانه نهضت امانی و جنبش مشروطیت دوم را  مشایخ(و
بیابانی بچه سقو را برجسته کرده باشند. عین عمل را اخالف کلکانی نیز در برجسته کردن قاتالن  ملت با دادن  

 نیز تکرار کردند. مقام قهرمانی درین سه چهار دهه اخیر

ان هللا و جامعه بقبوالنند که ام هچشم جامعه بزنند و به خاک ب تا حدی مدتی وخالصه تبلیغات چی ها  توانستند تا 
دشمن افغانستان بودند فقط  یگانه کسی که فرزند این کشوربود بچه سقو است که  گینهضت روشنفکری هم

 د.میدهاعتال وترقی سوق بیدینی نجات داده بسوی  از کفر وافغانستان را 
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پرستانی بودند که پدران شان بدست رژیم های که بدست غول بیابانی بچه سقو کشته شدند اکثرا ً وطن  یروشنفکران
بود که وطنپرستان را مجال رفته کـُشته شده بودند. اختناق تا جای باال فجیعی پدر استاد خلیلی بشکل  و گذشته

تحت جو  آستین برزده بود.  درین گیرودار اگر قمع آنها دست و س برای قلع وألیس در رگزیرا ان ،دبوحرکت ن
را برجسته ساخت و حق را  نابسامانی ها آنروشن است مگر اکنون میتوان  ،دبونگفتن جال سخن اختناق کسی را م

را در برابر مردم و میهن شان با خود شریفانه دین  ،با احساس مسئوولیت درین راستا ه ایعد ،کرد از ناحق جدا
نداشتند حد اقل مطالب را فرصت  جای بسی شکران است. و تعدادی که درین راستا و سرفرازی ادا کردند و میکنند

قصد کرده برخالف مسیر سیالب حرکت دنبال و پشتیبانی شانرا ازین امر مهم اعالم داشتند. اما جناب روغ که 
 برای خود چه بدست آورد ؟  ما ندانستیم که  نماید،

افغانستان  سیاسیسیاه  ۀرا براه انداخت که از یک جانب چهر یحاال برمیگردیم به کسیکه به دفاع از خلیلی  ترفند
 انکه شایسته خودشموهن گان ملی را  خواست با جمالت داز جانب دیگر نویسنورا که خلیلی باشد آرایش کند، 

موضوع  بخاطر این بود تا یکاهانت کند  (« پالیدن "تف" در "تف دانی" و "جر")ادرار( در بولدانی » )است:  
 در واقع دفاع از خلیلی یعنی دفاع از ممدوح او یعنی بچۀ سقو!!!. بحث را بی اهمیت جلوه داده باشدقابل و مهم 

 پایان

 


