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 !!یلی کتاب خل بر یمقدمه نوشتن واصف باختر

 
خاکستان افغانستان پدیده یی به نام وقوعِ »کارهای ناخجستهء ناشایسته « ،یک رخداد عادی وروزمره میتواند  در

 .تلقی وپذیرفته گردد
اساسات } معرفت{ وموازین ] دادخواهی[   بر شماراین ناپسندیده کارهایی که برموازین فرهنگ )دانش( و یکی از

نیرمغایرت کامل دارد، نگاشتن مقدمه است ازسوی واصف   <نسانیحکمِت ا> شیوه های و با دساتیر استوارنیست و
 باختری برکتاب»عیاری ازخراسان« خلیلی. ) چاپ کابل(

 
بشدت خرافه پرست، عیاری ازخراسان رابرای شرح دادِن } نا { عیاری های حبیب هللا  خلیل هللا خلیلی ،شاعر

 .نگاشته بود به بچه سقو رهزن،مشهور
و آشوبگر. چی شاه باشد چی خادم دین   ستایش ستمگر تنهاپرورده شده برای مداحی و وخلیلی فطرتی داشت تنها 

  .رسول هللا]بچه سقو[
 

مرغابی   شرِف!ِ »عزِت تقرب« یافته بود، وقتی شاه برای شکار ظاهر ادشاهی محمدپ درسالهایی که خلیلی به دربار
بود برای   دایمی او خلیلی پایوازمینمود،  به سفری خارجی پرواز یا اگر و ،نوای کشورمیرفت و لک لک به گرد و

 .انشاد! یک شعر در وصف اعلی حضرت المتوکل علی هللا }مشلگی { و
 

عیاری ازخراسان خلیلی هیچ نوع تحلیلی ]] اجتماعی / تاریخی [[ ازسرزمین های کابل وکوهدامن وپروان   درکتاب
 .یا روایات ملهم از خراسان بزرگ، حتا، نیست و

 
در) روایات!( ، دراین   و عیاران دیگر سمک عیار نیز گپهایی از خراسان و ازآیین افسانوی! عیاری در و

 .نمیتوان یافت<رازگونه> جغرافیای »کوهدامن پنجشیر بدخشان بلخ هرات« نیز سخنی واشاره یی
 .خلیلی را با دستاورد های ارجناک فیض محمدکاتب مقایسه نمایید تمامی ،همه، کارکردهای یاوهء

... 
دهه های   شاعرشناخته شده یی میباشد. ونیز یک شعله یی مائویست ِ کمونیسِت آتشین فکر محمدشاه واصف باختری

 .بود[ ۵۷چهل وپنجاه خورشیدی]تاثور
ذره بین یک کمونیست »خارایین اندیشه« واقف نبود که کتاب عیاری ازخراسان خلیلی ،هیچگونه  آیا واصف با

 .ندارد<! دانش اجتماعی> شلف کتابهای اندک ،در جایی ولو
ناعیاری   کتاب ستایش از<خرافاتی> برای نویسنده مداح یک شاه و به شاعر آیا، ،آگاهی انقالبی واصف باختری

سجده فرودآورده است؟؟؟ آن شعرها برای دادخواهی   چون بچه سقو،سرتسلیم وبیعت و راه گیر و یک چپاولگر
 باد هوا برد؟؟؟  مگر، راکه واصف باختری سروده بود،

بود. واصف مدیرمسئوول مجله ژوندون]اتحادیه نویسدگان افغانستان[ ومن منشی اتحادیه بودیم. صبح   ۱۳۶۰سال 
 :را درحویلی اتحادیه دیدم. گفت وقت واصف

 .وقت کتاب عیاری ازخراسان را خواندم دیر دیشب تا
 .ناخجستگی هایی می بینیم ،بین کمونیزم درافغانستان وجهاداسالمی درافغانستان <قوتکان سیاسی >مگرتنها پس از

 !!همانند مقدمه نوشتن باختری برکتاب خلیلی
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