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ولی احمد نوری

عشق استاد خلیل هللا «خلیلی افغان» به افغانستان
استاد وقتی از وطنش افغانستان سخن می گوید:
استاد وقتی از وطن خود افغانستان یاد می کند ،می پنداری عاشق دلخسته ایست كه به محبوب دوست داشتنی
اش شعر می سراید:

ای كـعـبـه عشق و خانـه شوق
ای مـهـد جمال و مـعـبـد ذوق
ای خــــاك درت فــــروغ دیده
بر دیــــده چو تـوتـیـــــا كشیده
مـاه مـــن و آسـمـان مــن تـــو
مهــر مـن و مهـربــان مـن تـو
هـــر ذرۀ تـــو مـــرا جـهـانـی
هــر قطره چـو بحـر بیكـرانی
چــون مـادر مهـر پـروری تـو
صد بار از آن فزون تری تو
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و ایـن مـحـبـت و دوســتـی تـا جـایـی پیش مـی رود كه به غـیـرت و تـعـصب می كشد:

هر چیز كه هست ،در تو زیباست

زان مظهــر حــسن ،ذوق پیداست

گـویـنـد كـه سـویـس ایـشـیـایــــی

گـــــویـنـد كـه كـالـیـفورنـیـایــــی

خـــار تـو ز گلـشـن جـهـان بــــه

خاكـت ز بهشت دیگـــران بــــه

در چـشم مــن از هـمـه سری تـو

وز هـرچـه نكــو ،نكـوتــری تــو
** * **

بعد ،چون مرد دنیا و دولت دیده است و از رمز سیاست و توطئه های پنهان و آشكار علیه وطنش آگاه،
دلسوزانه پند می دهد .گویی این پندیست كه به نام وطن ،به مردمش می دهد و از فاجعه یی قریب الوقوع
آگاهشان می سازد:

اما تو مشو به خویش مغرور
وز مدحت من مباش مسرور
از فـتـنـه عـصر بـــاش آگـاه
كاینجاست هـزار چاه در راه
گیرم كه همه فرشـتـه خـویی
اهـریـمـن دهـر را چه گویی
** * **
این پند استاد ،پند جاودانه است .پندی است كه مردمان وطن ما در همه زمانه ها آنرا باید آویزه گوش خود سازند،
چه این دهر هیچگاهی بی اهریمن نبوده است و نخواهد بود .اهریمنانی كه در ادوار مختلف چشم به سرزمین ما دوخته
و بر آن تاخته اند ،اندك نبوده اند .استاد در قصیده یی در سال  131۵شمسی در باب غزنه (عروس شهرها) گفته بود:

اال تــو مـهـد دلـیـران و كشور شـیران قــرارگـاه بـزرگان و خـانــۀ ابــــرار
اال تــو مهبط علم و محیط فضل و هنر اال تــو قـبـۀ اســالم و قـبـلـۀ احـــــرار
سخـنـوران تــو مرغان عرش را مانند بـه جـای نغمه بــر آرنــد آتش از منقار
دل سنایی تو طرف ژرف دریایی است كه نی كرانه پدید است مـر ورا نه كنار
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و سال ها بعد هنگامی كه قرارگاه بزرگان و خانه ابرار زیر سم ستوران استعمار سرخ لگدمال می
شد ،در شعر پردرد و گیرای دیگری در حالی كه از خموشی جامع االزهر در برابر مصائب مردم
مسلمان افغانستان در شگفت شده است ،وطن خویش را بر كرسی نشینان آن مجمع بزرگ اسالمی
چنین می شناساند:

كشور ما كشور ارباب ایـمـان بـوده است
قــرن ها دیـن الهی را نگهبان بـوده است
خانقاه عشق و خلوتگاه عرفان بوده است
سنگر مردان و ماوای دلیـران بوده است

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