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بچۀ »بچۀ سقو« فوت کرد

عزيز ﷲ واصفی

اميرحبيب ﷲ کلکانی معروف به »بچۀ سقو«

از قندھار خبر رسيد که عزيز ﷲ واصفی يکی از وکالی سابق قندھار داعی اجل را لبيک گفت .واصفی در زمان نظام
شاھی وکيل شورا شد و در دورۀ جمھوريت داوود به حيث والی جالل آباد و بعداً وزير زراعت مقرر گرديد.
عزيز ﷲ واصفی پسر اصلی امير حبيب ﷲ کلکانی معروف به »بچۀ سقو« بود ،اما نخواست که ھويت خود را افشاء
نمايد و به عوض تخلص واصفی را که مربوط به خانوادۀ عبدالرشيد خان پدر اندر او بود ،برای خود انتخاب نمود.
معلوم نشد که چرا واصفی از پدر اصلی خود می شرميد .اين که آيا پنھان کردن ھويت اصلی اش يک موضوع سياسی
بود و يا خانوادگی ،برای ديگران آشکار نشده است .مادر مرحومه و مغفورۀ وی بی بی بينظير ھمسر اميرحبيب ﷲ
کالکانی بود .بی بی بينظير خواھر عبدالغفور برشنا بود که در آن وقت سرداران محمد زائی بی بی بينظير را برای
حفاظت خود از شر »سقو« به او پيشکش نمودند.
با وجوديکه واصفی در اصل پشتون نبود ،الکن نسبت به زبان دری بيشتر از پشتون ھا تعصب نشان می داد .چناچه
در دورۀ سيزدھم شورا واصفی و يک تعداد وکالی تاجک و پشتون اختالفات زبانی را دامن زدند .واصفی شخصيت
چند ُبعدی داشت و نظر به حاالت تغيير موقف می داد .به ھر سو دست و پا می زد تا مگر مقامی به دست آورد .بعد از
تجاوز امريکا به افغانستان ،سعی کرد که رئيس "لويه جرگه ھا" شود ،اما به کدام نتيجه ای نرسيد .يکی از گپ ھای
معروفش در زمام لويۀ جرگه تقلبی داوود خان اين بود که صدا کرد "او مردم داوود خان نمی کنه".
می گوينددربارخدا بزرگ است شايد او را بيامرزد و از گناھان دوامدارش در گذر شود ،مگر آنچه مسلم است اين که
مردم و تاريخ ھرگز او امثالش را نخواھند بخشيد!
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