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رفعت حسینی

بررسی مقدمه واصف باختری بر «عیاری از خراسان»
به پنداشت من،مقدمه نگاری واصف باختری بر کتاب ارتجاعی خلیل هللا خلیلی ،برای ستایش
نابجای حبیب هللا مشهور به بچه سقو ،نابخردانه وناآگاهانه بوده است.
متن این مقدمه  ،همانند نگارش خودکتاب ،نه تنها عقالنی و مدنی نیست بل بیگانه با فرهنگ و
ادبیات سیاسی ـ اجتماعی بشمار می رود.
واصف درحدود چهل ودو سال پیش بحیث یک کمونیست بشیوه چین ( شعله یی) و به صفت یک
مزاج چپ گرا شناخته شده بود و این مقدمه برای برخی ها که بر ته و باال وزیر و بم
شاعر تند
ِ
چپگرایی روسی/چینی افغانستان وقوف دارند ،خیلی گران وناپذیرفتنی آمده است.
پرسش این است:
چی گونه یک مارکسیست و چپی  ،باصطالح آشنا با اندیشه های مترقی و مدنی ،بر شاهراه
[ارتجاع] گام میگذارد؟
واصف این مقدمه را برکتابی در ثنای شخصیت بزرگترین چپاولگر در تمامی تاریخ سرزمین
افغانستان،بچه سقو،آنهم درسال 13۷۰خورشیدی درکابل نگاشته است.
بچه سقو در تضاد کامل با افکارمدنی  +انسانی امان هللا پادشاه افغانستان بود .اگر این نکتهء
وخردمندان
حقیقی ،برای واصف و سخی غیرت و
همفکران تاجیک آنان ارجی ندارد ،برای آگهان ِ
ِ
افغانستان بیش بهاست.
دلیل نبشتن این مقدمه بخامه باختری  ،همراهی با تبارتاجیکان و پارسی زبانان افغانستان بود.
واصف از نواحی بلخ می باشد.
انتشار کتاب <عیاری ازخراسان>ازسوی تاجیکان ،با پشتکار غالم سخی غیرت ( هراتی  +شعله
یی )،به جریانات داخلی حزب خلق(نجیب ومخالفانش) وابستگی تمام دارد.
پشتونیزم وتاجیکیزم وازبکیزم وهزاره گری  ،حکمفرما بر پندارها وکردار های آن زمان
افغانستان بودند.
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واصف در مقدمه گونه اش { لفاظی چیره زبان و خامه زنی چیره دست } است .مثل شعرش درین
متن فقط لفاظی می کند .مگر بین شعرخیالی ومتنی که انسان فهمیده برتاریخ حقیقی و آدم های
واقعی درتاریخ می نویسد ،تفاوت بسیار است .ونویسنده دانا برین معاییر ،استوارمی پاید.
عنوان مقدمه واصف <درنگی درکنارشط تاریخ >است.
من نمیخواهم متنی ادیبانه+شاعرانه در مورد تاریخ واقعی سرزمینم بخوانم .آنچه بچه سقو
سرنوشت و روزگار آیندهء انسان های میهن مرا نابود و تبه ساخت  ،باید به شیوه غیرشاعرانه
نگارش یابد.
معنای شط رود یا نهراست وشط واژه یی عربیست  .چی گونه واصف با آن حافظه اش ،این را
فراموش کرده است .چرا بجای شط ،کلمه یی اصیل پارسی را ننوشته است .واصف سالها عربی
نگاری بوسیله پارسی زبانان را خیانت می شمرد و دقایقی بی شمار درباره اش سخنرانی می
نمود.
در جایی دیگر باختری می نگارد:
« ...این فرهیخته پیر،خواجه ابوالفضل محمد بیهقی تاریخنویس بزرگ است که خداوند به حرمت
<ن والقلم >روان او را شاد گرداند ...وای کاش همه تاریخ نگاران راه برگزیدهء او را برمی
گزیدند»...
واصف آنچه را بچه سقو مرتجع بهمراهی روحانیون استبدادگرای مرتجع ،در برابرنهضت مدنی +
انسانی امانی انجام داد ،با چال و فریب و تقلبی شبیه مذهبیان {خیزش حبیب هللا کلکانی } می
خواند.
و نیز با جفا بر تاریخ ،باختری تاکید می کند که اگر بچه سقود پیشینهء راهزنی داشت هیچ پروا
ندارد .اوایل زندگی نادرافشار و الپتگین و تیمور و یعقوب لیث نیز پاکیزه نبوده است.
و هم {استاذ سخن!} واصف باختری ،با خیانت نمودن بر حقیقت گرایی ،متذکر می گردد که من
همیشه از خود و دیگران پرسیده ام که آن گناه حبیب هللا چی خواهد بود که مالمت وشماتت شود؟
متن مقدمه را درپایین مرور نمایید.
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