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 30/07/2018                    ولی احمد نوری
 

 به افغانستان« خلیلی افغان»هللا  عشق استاد خلیل
 

 :گوید یافغانستان سخن موطنش از  یاستاد وقت
 

 

 یست كه به محبوب دوست داشتنیاد، می پنداری عاشق دلخسته کنمی  یاداز وطن خود افغانستان  یاستاد وقت

 اش شعر می سراید:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

كـعـبـه عشق و خانـه شوق یا     

مـهـد جمال  و مـعـبـد ذوق یا         

خــــاك درت فــــروغ دیده یا     

        بر دیــــده چو تـوتـیـــــا كشیده

تـــومـاه مـــن  و آسـمـان مــن      

        مهــر مـن و مهـربــان مـن تـو

تـــو مـــرا جـهـانـی ۀهـــر ذر     

قطره چـو بحـر بیكـرانی هــر         

تـو یمـادر مهـر پـرور چــون     

 تو یبار از آن فزون تر صد
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 3از 2

 كشد:  یصب مـعـرت و تـیـرود كه به غ ـیی پیش مـایـا جـی تـتــت و دوسـبـحـن مـو ای
 

 داست یذوق پ ،زان مظهــر حــسن در تو زیباست  ،ز كه هستیچ هر

  یــــیـایـفورنـیـنـد كـه كـالـیگـــــو   یــــیـایـشـیـس ایـنـد كـه سـویگـو

 گـــران بــــه یخاكـت  ز بهشت د  ــهخـــار تـو ز گلـشـن جـهـان بــ  

 تــو  یرنكـوتــوز هـرچـه نكــو،   تـو  یه سردر چـشم مــن از هـمـ

** * ** 

پنهان و آشكار علیه وطنش آگاه،  یدنیا و دولت دیده است و از رمز سیاست و توطئه ها بعد، چون مرد  

قریب الوقوع  یاین پندیست كه به نام وطن، به مردمش می دهد و از فاجعه ی یدهد. گوی یدلسوزانه پند م

 آگاهشان می سازد: 
 

 اما تو مشو به خویش مغرور

 وز مدحت من مباش مسرور 

 اهاز فـتـنـه عـصر بـــاش آگـ

 نجاست هـزار چاه در راه یكا

 وییرم كه همه فرشـتـه خـیگ

 ییـمـن دهـر را چه گویاهـر
 

** * ** 

باید آویزه گوش خود سازند، آنرا است كه مردمان وطن ما در همه زمانه ها  یاین پند استاد، پند جاودانه است.  پند 

كه در ادوار مختلف چشم به سرزمین ما دوخته  یاهریمن نبوده است و نخواهد بود. اهریمنان یب یدهر هیچگاهچه این 

 شمسی در باب غزنه )عروس شهرها( گفته بود: 131۵در سال  یو بر آن تاخته اند، اندك نبوده اند.  استاد در قصیده ی

 

 ابــــرار ۀبـزرگان و خـانــقــرارگـاه   رانیاال تــو مـهـد دلـیـران و كشور شـ

 احـــــرار ۀاســالم  و قـبـلـ ۀاال تــو قـبـ ط فضل و هنر یاال تــو مهبط علم و مح

 نغمه بــر آرنــد آتش از منقار یبـه جـا وران تــو مرغان عرش را مانند ـنـسخ

 ورا نه كنار د است مـریپدكرانه  یكه ن است  ییایتو طرف ژرف در یدل سنای

 



  
 

 

 3از 3

 

 یم مالسم ستوران استعمار سرخ لگدر یكه قرارگاه بزرگان و خانه ابرار ز یسال ها بعد هنگام و

ب مردم ئجامع االزهر در برابر مصا یكه از خموش یدر حال یشد، در شعر پردرد و گیرای دیگر

 ینان آن مجمع بزرگ اسالمینش یش را بر كرسیمسلمان افغانستان در شگفت شده است، وطن خو

 شناساند:  ین میچن

 ـمـان بـوده استیكشور ما كشور ارباب ا

 را نگهبان بـوده است ین الهـیقــرن ها د

 خانقاه  عشق و خلوتگاه عرفان بوده است

 دلیـران بوده است یسنگر مردان و ماوا

 

 

 

 با سپاس بی پایان و تشکر فراوان از صفحۀ انترنتی استاد جنت مکان

 

 

 

 


