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 4تر 1د پاڼو شمیره: له 

 german.de-maqalat@afghanئ  په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړافغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  

 ئ: دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـیادونه

  
 

       ۲۰۲۰/ ۱۲/ ۹کاندید اکادمیسین سیستانی                                                                 

 !«عیاری از خراسان»درنگی بر مقدمه واصف باختری برکتاب 

با نقد سالم وبی « عیاری ازخراسان»حسینی که مقدمه واصف باختری را برکتاب درود برآقای رفعت 

ریب وریای خود با دیگران شریک ساخت وما را با طرز تفکر وماهیت وجودی مردی آشنا ساخت، 

 که بیش از نیم قرن برای بسیاری از عناصرچپ، قابل پیروی وستایش بود.

رفعت  ینقد آقا یاز خراسان " درپا یاریرا برکتاب " ع یکه من مقدمه واصف باختر باراولست

بچه سقو سرنوشت :" دیگویمنقد خود  این در یبدرست ینیرفعت حسوآنرا خواندم. دمید ،ینیحس

 "مرا نابود وتبه ساخت. هنیم یانسان ها ندهءیوروزگارآ

    

آن شاعر معروف و حافظ قرآن وحافظ  یخترکه واصف با کردمیهرگز وهرگز تصور نم من          

 کیسقوط کند که از  نی( چندیچپ) شعله جاو انینامدار جر نیازمنسوب یکیمطول و دیقصا

وجاهل و  یدزد جان کیدشمن علم ومعارف ویک و  سوادیب کینوکر استعمار و کیعنصرمرتجع و 

 یزندگ لیخام که اوا لیدل نیو به ا زدیو ناموس مردم کابل بدفاع برخ انمتجاوز به کودکان و دخنر کی

 کسانیونادرافشار  مورلنگیوت ثیل عقوبیچون:  یساز خیرجال تار یزندگان لیبا اوا یهللا کلکان بیحب

که  خواهد بودچه  یکلکاتن گناه آام که  دهیپرس گرانیاز خود وازدهمواره من »: دیبوده است؟؟؟ وبگو

از  کاراند ودیگر ودیگرانی که صد چند او در پیشکاه تاریخ گناه شود وشماتت بکشداین همه مالمت 

 (مقدمه واصف باختریاخیرصفحه )«؟طعن ولعن برکنار بمانند
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 german.de-maqalat@afghanئ  افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړ

 ئلیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ: دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د یادونه

 

اقای واصف باختری باید توجه داشته باشند که انسانها را از روی نتایج کارهای شان برحیات اجتماعی 

 جوانی شان. اوایلکارکردهای غیرموثرنه از روی مردم میتوان ارزیابی کرد 

در ظهور یعقوب لیث صفاری برسریر پادشاهی دست هیچ انگلیس ویا روحانی مرتجعی دخیل نبوده 

عیاران وجوانمردان پیوست و به داد مظلومان  ۀای کوره ِرویگری برخاست و به حلقاست.یعقوب از پ

م کرد و بالنتیحه به تشکیل یک برضد استبداد قیا نمحل خود می رسید وسپس با داعیه استقالل سیستا

به وسعت تمام افغانستان وایران وبلوچستان نایل آمد و زبان دری پارسی را بجای  بزرگ امپراتوری

 .داد زبان عربی رسمیت 

 ولی کلکاتی چه کرد؟ 

انگلیس از دزدی به آغوش انگلیس در پیشاور شتافت وبعد با حمایت یک روحانی مرتجع وابسته به 

برکابل حمله کرد و یک نظام مترقی ومدنی ومعارف پرور وغیر استبدادی را سرنگون کرد و از روز 

اشغال ارگ تا روز فرار از ارگ ازچور وچپاول وتجاوز برمال وناموس مردم دست نگرفت. فرزندان 

ذبح میکرد واز  مردم را از رفتن به مکتب و کسب علم و دانش منع نمود .مخالفین خود را مثل گوسفند

در آتش انداختن انسانها درکابل و وردک ولوگر و کاپبسا  چنگک قصابی می آویخت. ازمثله زدن و

 دریغ نورزید.) کتاب تذکراالنقالب فیض محمدکاتب شاهد این ادعااست(

 کلکانی با تیمورلنگ نیز قابل مقایسه نیست. تیمور لنگ مردباسوادی بود .قرآن را میخواند واز شریعت

ظره می طلبید و سر انجام موفق به تشکیل امپراتوری را به بحث ومنا اسالمی مطلع بود وعلمای دینی

بزرگی از کشورهای آسیای میانه تا آسیای صغیر)ترکیه( وآسیای جنوبی گردید که تا یک صد سال بعد 

بجز دزدی  چیزی از او دوام آورد. اما کلکانی وضوگرفتن ونماز خواندن را یاد نداشت؟ ازکلکانی هیچ

و قلدری واوباشی به مردم کوهدامن بمیراث نماند. روش حکومت حبیب هللا کلکانی را در عملکرد 

سقوی »قرن گذشته میتوان بخاطر آورد وبه همین خاطر آن را ۹۰در دهه  مسعود -حکومت رباتی 

 میگفتند. « دوم

رشاه افشار نه تنها اشغالگران خارجی را کلکانی به هیچ لحاظی با نادرافشار هم قابل مقایسه نیست. ناد

از ایران اخراج نمود بلکه سرزمین های آسیای میانه وافغانستان تا هندوستان را فتح کرد وامپراتوری 

ماه حتی وردک و هزاره جات را هم نتوانست تابع  ۷بزرگ ایران را را بوجود اورد. اما کلکانی تا 

 ماه دوام داشت. ۹درمدت  وهزاره جاتخود سازد، جنگ او در پکتیا 

دربارغزنه  خیتار رخردمندیاز چشم پ  یلیخل« از خراسان یاریع»بر داستان  دیبا  یباختر واصف

با  یلی"انتقامنامه"  خل نیکه چند درصد ا گفتیوم  دنمویم نیو آنرا سبک وسنگکرد  یم نگاه (یهقی)ب

 اریع کی یمایدرسسقو  ۀکه هدف برجسته ساختن بچ ییاز آنجا یشباهت دارد؟ ول یهفیب ینگار خیتار
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 یتمام قوت خود را برا ،یستومائونه یک  کیتاجیک  هیابا درون م یتباراست، واصف باختر کیتاج

 بکاربرده است. یلیبا خل یسقو در همفکر ۀبچ ییبزرگ نما

سروگردن بلند تر  کیبود وخود را  دیاز سنخ شعله جاو مارکسیست روشنفکریک که  یواصف باختر

 سوادیدزد ب کی فیچگونه وجدانش به او اجازه داد تا در توص د،ید یخط مسکو م رویاز روشنفکران پ

اه امان شبررا  یو کلکان دیبرقص آ یلیساز خل با لیوتحص میتمدن وضد مکتب و تعل وضد یقضد تر و

وبنیان معارف مدرن  ادگذاریبن و عنصر ضد استعمار ومحصل استقالل کیروشنفکر و صهللا  که شخ

 یرا هم تراز نوابغ نظام اوبشمارد وشاعرانه  برتر  یبا لفاظدرکشور بود  زادی زنآحقوق وگذار 

 نجات دهد؟ خیو او را از چنگال تار دیر بگولنگ و نادرافشا موریوت ثیل عقوبیچون 

اشخاص تاریخ فریب توصیف ها وتمجید های میان تهی کسی را نمی خورد، بلکه قضاوتش برعملکرد 

جز است که نقشی در سرنوشت مردم از لحاظ خوشبختی و بدبختی جامعه داشته اند. حبیب هللا کلکانی 

توقف دادن چرخه پیشرفت کشورو عقب ماندن از کاروان تمدن کاری بدبخت کردن مردم افغانستان و 

 نکرده است.

را برکتاب  یمقدمه واصف باختردرستی اب ،فارسی ادبیات تونای نقاد ادیب وشاعر و ینیرفعت حس

داند  یاول( نابخردانه م یسقودرماه ها ۀبچ ی)منشیلیاز قلم خل« از خراسان یاریع» یارتجاع

به پنداشت من،مقدمه نگاری واصف باختری بر کتاب ارتجاعی خلیل هللا خلیلی ، برای  »میگوید: و

ستایش نابجای حبیب هللا مشهور به بچه سقو، نابخردانه وناآگاهانه بوده است. متن این مقدمه ، 

ب، نه تنها عقالنی ومدنی نیست بل سیاسی ـ اجتماعی بشمار نمی رود. پرسش همانند نگارش خودکتا

چی گونه یک مارکسیست وچپی ، باصطالح آشنا با اندیشه های مترقی ومدنی، برشاهراه : اینست

 ]ارتجاع[ گام ومیگذارد؟

در واصف آنچه را بچه سقومرتجع بهمراهی روحانیون استبدادگرای مرتجع ،:» رفعت متذکرشده که 

برابرنهضت مدنی + انسانی امانی انجام داد، با چال وفریب وتقلبی شبیه مذهبیان }خیزش حبیب هللا 

ونیز باجفا برتاریخ، باختری از واقعیت گریز می کند که اگر بچه سقو پیشینهء کلکانی { می خواند.

ث نیز پاکیزه نبوده راهزنی داشت هیچ پروا ندارد، اوایل زندگی نادرافشاروالپتگین وتیمورویعقوب لی

واصف در این مقدمه گونه اش مثل شعرش درین متن فقط لفاظی می کند. مگر بین شعرخیالی .است

ومتنی که انسان فهمیده برتاریخ حقیقی و آدم های واقعی درتاریخ مینویسد، تفاوت بسیار است. 

شاعرانه در موردتاریخ ونویسنده دانا برین معاییر، استوارمی پاید. من نمیخواهم متنی ادیبانه+

بچه سقو سرنوشت وروزگارآیندهء انسان های میهن مرا نابود وتبه  واقعی سرزمینم بخوانم.

 Rafat Hussaini ".ساخت

به ) واصف باختری(  الزم بود بر » صاحب قلمی بنام )الماس طبیعی( درپای نقد آقای رفعت نوشته است:

دالیل، اصولی بودن و علمی بودن اثر! را اهمیت و اصولی بودن نوشته مستوفی بچه سقاو چیزی مینوشت و با 
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 ئلیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ: دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د یادونه

 

مطرح مینمود و کارهای قبلی و تاریخی را با این نوشته مقایسه میکرد، چون چیزی نیافته به ناچارطفره رفته 

تعریف و تمجید رهبر دزدان را نموده است و او را بی شرمی تمام  با کسانی مقایسه کرده که هیچ قابل مقایسه 

ها اگر اعتماد نمی نمایند و میگویند که بر مبنای تعصب زبانی مزمت سقو را کرده اند در  نیست. به آثار پشتون

مورد غبار و فیض محمد کاتب چی بهانه میاورند؟ افغانستان در مسیر تاریخ را اکثریت اهل مطالعه بلد هستند جالب 

 «ره سقو را تاربخوار نوشته است .تر از اثر غبار تذکرت االنقالب کاتب هزاره است که وقایع کوچک و بزرگ  دو

دراین تبصره کوتاه نکات بنیادی واساسی برای نگاشتن یک مقدمه تاریخی نهفته است که نویسنده باید 

 بر آن مکث وتوجه مینمود. 

از دید انسانهای مترقی و واقعیت گرا بچه سقو با توجه به نقد آقای رفعت حسینی میتوان گفت که 

محکوم ومورد که شاه شجاع را وتاریخ همانگونه  است قابل تقبیحوعالقمند به ترقی وپیشرفت کشور 

 ،حبیب هللا را نیزمحکوم ومورد نفرت قرار میدهد.تنفر مردم قرار داده

 پایان
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