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 ها "ه اگدر مورد نوشتۀ " مرحوم خلیلی در آئینۀ ن دفاعیه
 

خلیلی نوشتۀ مختصری در همین استاد خلیل هللا هنری مرحوم بزرگ ادبی و بارۀ شخصیت  چندی پیش در
های نقد سپرده را به پنجه  اپریل سال جاری جناب صالح محمد خان آن 1۵ریخ ه تأب  پورتال به نشر رسید.

 را بیان نموده اند. و مطالِب مطلوبی )البته تا حدی(
 

ان" ز "عیار خراسگبنده هر. دنبحث سوء تعبیر نموده باش کنم ایشان و امثال ایشان از نوشتۀ مورد فکر می

قرار دارم که در زمینه قضاوت نمایم بلکه نفِس  اهیگجای و نه هم بنده در همچو ئید و یا رد نکرده ام أرا ت

ق دارند که در حریم ری حگانیت و افغانیت ایشان و یا هر کس دیست که بر اساس انسا حرف بنده این

ه کد و مهم هم نیست ن( قهرمان ایده آل خویش را تحسین و تجلیل نمایخصوصی خویش )چه اندیشه چه بیان

دِن ستن و یا شمرداشته باشد که البته درین راستا مجزاء دانو اجتماعی یخی رتأآن شخِصِ ایده آلش چه ماهیت 

   ر بی عدالتی خواهد ُبَود.گبیاناجتماعی و یا سیاسی ، ریخیأاین یا آن شخص ت
 

تقریباً نیمه رسمی اشخاص مریض )آنهم مریض های  شود که در سطح باال و یا امروز مشاهده نمیآ
ابدی بستری اند و با مریضی های ساری و ُکشندۀ خویش مردم را به انواع  ریخِ أدهلیز های ت که در روحی(

گرفته قرار هم مورد تجلیل  اند و با تأسف که عالج و یا صعب العالج دچار نمودهو اقسام مریضی های نا
   ؟یرندگ میاند و 

 

   باشد؟ در چه می "عیار خراسان"فرق بین آنها و 
ه ونگچ دانند، ر افغان ملت میگجزء ملت افغان یا به زبان دی خود را دانم این استدالل بعضی ها که نمی

    توجیه خواهد شد؟
 

فاع خلیلی داستاد بزرگوار و ادیب بی همتا خلیل هللا من به عنوان یک افغان تا آخرین ضربه از ُحسِن هنر 
 ر مسائل نخواهم نمود.گم نمود و در خوشبینانه ترین حالت، هنرش را مخلوط دیخواه

 

بسیار  ود،ب لیسگنوکر و استخدام شدۀ ان د که عیار خراسان! شو فته میگر و حساس و داغ اینکه گاما مسئلۀ دی

. روزی مال داده شود د تا مورد معاینۀ دقیق قراریرگن حقیقت باید با داکتر خود وقت ب، منکر ایخوب

  :فتگهار سالۀ خود با صدای قهر آمیزی به بچۀ چدین الرصن

  !«ر کله ات به ُبخاری بخورد مثل خربوزه خواهد ترقید یا ترکیدگخیزک نزن ابچییم زیاد »

مال   خواهم، فت من خربوزه میگزک میزک را فراموش کرد و به پدر بچه با شنیدن این جملۀ پدر خی

باشد و بچه  هم باز نمیای ُدکان و مغازه  هم حیران ماند که درین وقت شب )ده و چهارده دقیقه(الدین نصر

درین باره چیز   خ نویسان!ریأالبته ت  زدن ها نمود، هم همه انرژی خود را مصروف فریاد زدن ها و چیغ

 دین با بچه اش جور آمد یا خربوزه برایش خرید.صرالنمال نقل ننموده که آیا 
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من عاشقانه  آن مؤرخ را خواهم. من خربوزه می  لیس به میان آمد،گاکنون که صحبت از نوکر بودن ان
را قبول کند و بقبوالند که لندن مثل بایسکل ساز مسکین و غریب  بوسم که صادقانه این حرف پیشانی می

ا به تکرده باشد بلکه این پمپ  نیست که پمپ هوایش فقط به هوا دادن به بایسکل عیار خراسان کفاف می
 باشد. تر می ذشته فّعالتر و دقیقتر و کارآمدگامروز هم فّعال و بهتر از 

  

ها نآولی  اه می کنیمگذشته نگریخ( منحیث پدیده های أدرین است که ما به )تها لوساکسون گفرق ما و ان
ریخ سازی أار نتیجه بخش هم بوده و به این تمی پندارند و این ترجمه اش بسیار بسی ری(گریخ( را )آینده نأ)ت

 ادامه خواهند داد. ی دیگر پس فردا هاهم و خویش همین امروز هم ادامه داده و فردا و پس فردا 
 

به آنانی که برای تخریب این شخصیت بزرگ افغانستان پای لچ کرده اند، محترمانه عرض می کنم که این 
 « استاد سخن را فراموش نکنندبیت 

 

 مرگ از او نام جست ،مرد نمیرد به مرگ
 ام چو جـاویـد شـد مردنش آسان کجاستـن

 

 پایان
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