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 هللا خلیلی  یللاستاد خمکتب 

 در هرات باستان

رحمت به آنانیکه در نامگذاری این گهوارۀ علم و معرفت به نام استاد بزرگ خلیل هللا خلیلی فرزند نامور افغانستان 

 و خدمتگار صدیق معارف کشور نقش داشته اند. 

ولی باید به عرض برسانم که نامگذاری یگانه مکتب در هرات و یا نام گذاری جاده ای در مزار شریف و در هرات 

سال عمر خود را در خدمت معارف  50صیتی معظم و بزرگ علمی و عرفانی افغانستان و برای کسی که برای شخ

 !! کم است، و از جان و دل مایه گذاشته استو دانش اوالد وطن سپری نموده، 

نار ک باید دولت افغانستان جاده ها و خیابان های بیشماری را در هر شهر افغانستان و پوهنتون هایی را در گوشه و

مملکت به نام نامی ایشان نامگذاری نمایند تا حق خدمات عرفانی و ملی جناب شان اداء شده باشد. نباید فراموش کرد 

 [ Victor Hugoکه استاد خلیل هللا خلیلی از نگاه دانش عرفانی، خدمات سیاسی و اجتماعی، )ویکتور هیوگوی( ]

جهان جادویی امروز بشر و بشر امروز و نقشۀ کشور فرانسه را بزرگ افغانستان بودند و هستند. بروید در انترنت در 

سازید و ببینید که چند هزار کیلومتر سرک، جاده، خیابان و کوچه و به صد ها مکتب و لیسه و بنیاد های مهم عرفانی 

 و سیاسی به نام "ویکتور هیوگو" نامگذاری شده است.

 

 ۀ آندوش نویسنده ب این نوشته متن لیتؤومس
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 استاد خلیلی شاعر و متفکر بزرگ افغانستان                   ویکتور هیوگو شاعر و متفکر بزرگ فرانسه                   

گذاری جاده ها، پوهنتون ها، مکاتب و ...  مانع نامدر شهر های افغانستان قابل درک است که یکی از عواملی که 

 لخاصه ښاروالی ها با اندکی توجه واکه مراجع ذیربط بمی گردد نبود نمبر پُستی )کود پُستی( در کشور ما می باشد 

گذاری، هویت عددی و  زحمت می توانند این مشکل را از سر راه بردارند و به هر محله، کوچه و گذر در کنار نام

 شماره یی نیز بدهند.

منزلت مردان و  وقارحفظ و نگهداری آن دولت مسؤول پاسداران ثقافت یک ملت و از وظائف مهم و دیگر اینکه 

 رعناص جانبو بی احترامی بزرگان از  تخریبات، اتهاماتور ماست که باید مانع کشریخ أبزرگ و بزرگ مردان ت

به درهم کوبی و ویرانگری ، عقیده و بیانآزادی از  خائن به ارزش های ملی و فرهنگی ما گردد که با سوء استفاده

جفا کاری تا سرحد هویت فرهنگی ما سرایت می کند، تخریب  صدمات این فرهنگ و فرهنگی های ما مشغول اند و

مثالً استاد فرهنگی های ما آنهم به سویۀ خلیلی ها و پژواک ها و ... و... انهدام  فرهنگ و هویت فرهنگی ماست 

 چند تن محدود هرزه و وجدان خفته که دستاز بین ملیون ها تن نفوس افغانستان صرف را  هللا خلیلی بزرگ خلیلی

های شان تا آرنج ها در خون مردم آلوده می باشد و در خیانت ها و جنایت های میهن فروشانۀ دار و دستۀ خلق و 

ن خیانات و جنایات خلق و پرچم و در نفس قدرت شان یعنی در کمیته خاصتاً آنانیکه در بطپرچم شریک بوده اند 

قام می تازند و در پی انتبی شرمانه خلیل هللا خلیلی مرکزی و شورای انقالبی اشتراک داشته اند، بر استاد بزرگ 

فعالیت های فرهنگی و مقاومت خستگی ناپذیر او می باشند که در برابر باداران شوروی شان و خیانت های میهن 

 فروشی شان با جرئت، شهامت و شرافت بی نظیری انجام داده است.

** * ** 

که در این مکتب باشکوه به این نام باشکوه، جمع شده اند هر روز پنجشنبه آرزو دارم این دو هزار شاگرد دختر و بچه 

)که شب جمعۀ محمدی است، وقتی در صنوف خود داخل می شوند به روح پر فتوح استاد خلیلی افغان "رحمت هللا 

ر سال قبل دعلیه" تحیّت و رحمت بفرستند و این منظومۀ ملکوتی او را که نود و شش سال قبل )یعنی حدود یک قرن 

 هجری شمسی( برای آنها سروده است، بخوانند و به روانش درود بفرستند: 1310

 

 مـهـر درخـشـنـدۀ اقـبــال ما ســتۀ آمال ماای گــل نــو رُ 

 اجالل مابسته به تو عظمت و  تــو آتـیـه و حال ما زنــده ز

 چشم وطن سوی تو امیدوار

 قوم به تو استوار شوکت این
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 بیدار تـو مطمئن از فکرت منتظر کار تـو هست وطـن

 و آثار تـو دل نگــران تــو       یار تـوــشه راه دل چشم بـه

 به اعمال تو دارد نگاهقوم 

 قلب وطن برتو کند تکیه گاه

 شوی پیشۀ فـرداـرمـرد هـنـ ما به امیدی که تـو دانـا شوی

 اعدا شوی فرقۀ صف شکن تـوانـا شوی بهـر وطن دست

 زنـده کنی رونـق پیشین مـا

 تازه کنی عظمت دیرین مـا

 زنــده کنی دبـدبـۀ سروری  باز کشی نـام بـه نـام آوری

 2و اکبری 1احمد شهی دورۀ  باز کنی تازه به نیک اختری

 را گـردن ایـام بر شکـنـی

 ام راـکخود توسن رام کنی

 تویی "افغان" آیندۀ متعظ  مسلمان تویی قوت دل هـای

 تویی عزیزان روشنی چشم نیـاکان تویی زنـده کـِن نـام

 وطن زاِن تست ما که گذشتیم

 کشور ما خطــۀ فرمان تست

 خـانـۀ آسایـش آبــــــای تو این ملک بَُود جای تو جان من

 آرزوی دسـِت تـوانـای تو می بَـَرد این قوم تمنای تو

 که غافل شوی از تو دریغ است

 شویشاخۀ بی سایه و حاصل 

 

                                                           

 شکوه احمد شاه بابای درانی بنیانگزار افغانستان امروز است."احمد شهی" مراد استاد خلیل هللا خلیلی از دوران با عظمت و  -1
 استاد از وزیر اکبر خان قاعد مقاومت در برابر انگلیس های متجاوز، و مدافع آزادی و شرف افغانستان می باشد. "اکبری" مراد -2
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 کجِ بی سر و بی پا مشو شاخ ای گل نو خار به دل ها مشو

 دانا مشو از مردم منحرف مشو شـیـفـتـۀ ظاهــر دنیا

 مزن "افغان" رخنه به آسایش

 طعنه به آئین نیاکان مزن
 

** * ** 

 اندکی معلومات در بارۀ مکتب استاد خلیل هللا خلیلی در هرات

در یک م( 2015) شمسی 1394سیس شده که تا سال أت میالدی(2011هجری شمسی ) 1390سال در این مکتب 

ش روی 1394موجودۀ آن در سال که ساختمان به کار خود ادامه می داد تا اینشروع به تدریس کرده  ساختمان کرایی

 گرفته شد. دست 

واد مخدر اعمار گردیده تخمین دو صد م بابه کمک ادارۀ بین المللی مبارزه در یک طبقه فعالً که ساختمان این مکتب 

 شده است. مصرف دالر امریکایی  هزار

 مواد مخدر باوزیر مبارزه  میالدی( توسط 2015)ماه جون  1394مکتب استاد خلیل هللا خلیلی به روز شنبه شانزدهم جوزای 

 .افتتاح گردیده استوالی هرات رسماً و 

سه کیلومتر از ریاست معارف واقع بوده و الدین چهل  ءشهر هرات در سرک فرقۀ عالمکتب خلیل هللا خلیلی  در  ناحیۀ پانزدهم 

 .متر مربع  می شود، ساخته شده است 4000دارد. ساختمان مکتب در ساحۀ دو جریب زمین که  فاصلههرات 

ز دختران بیشتر ا تعدادو  دهنموفراهم  شهر باستانی هرات یل هللا خلیلی سهولت زیادی برای شاگردانلمکتب استاد خ قرار معلوم

، و همچنین از پروگرام های سپورتی در ساعات ورزش خود ادامه دهندتعلیم و پسران فرصت آن را یافتند تا در این مکتب به 

مکتب هفت صنف درسی دارد. هرچند روزانه در هر صنف چهار نوبت دختران و پسران درس می خوانند با  .استفاده نمایند

 تفقیّ موبرای شاگردان دختر و پسر این مکتب آرزومند  .شماری از صنف ها در هوای آزاد درس می خواننداین حال هنوز 

 های زیاد می باشم. ولی احمد نوری 

 


