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 17/06/2016                   م. نسیم اسیر

 ملک الشعرای افغان ها در غربت
 

  یاد بود از ساالر شعر و ادب افغانستان

 خلیلیخلیل هللا استاد 
 

 بودن « ؟»، فتوای خائن ملی ولسی جرگه ، درآقای بشردوست پیشنهاد وکال با تشویق و یاد داریم که تعدادی ازه همه ب

شما هم با شنیدن این  یقینا   نمودند. من و غنی صادر جمله رئیس جمهور را بر دولت، از

یا شنیدیم که عده ای  ملت، برخود لرزیدیم و به نمایندگی از خانه ملت و فتوی، آنهم در

 نام فرمانروای عادل وه حبیب هللا کلکانی، ب ازلندن،  خراسان پرستان متعصب در از

سرزمین ما،  متوجه می شویم که در شاندار، تجلیل نمودند. طوره خادم دین رسول هللا ب

 ، دریاد دارمه ب وزن باخته شده اند. معیارها تا چه اندازه بی ارزش و سفانه کلمات وأمت

ترین فرد جامعه، حتی محکوم به اعدام می  منفور ترین و نام خائن ملی، مردوده دوران جوانی های ما، متهمین ب

 بودند.
 

 ثغور ما که حدود و ادراک ناقص خود فهم و در یا ه است وتآزادی های لجام گسیخ موکراسی وید نمی دانم نقص در

، که کنیممی  فیر« بی خریطه» دیموکراسی، بعضا   آزادی و شعار با استفاده از آزادی را نمی دانیم و موکراسی وید

ان فرهنگی ش شخصیت ادبی و که در« خلیل هللا خلیلی» استاد سخن مورد پیشوا و در همچنان است فتوی های اخیر

ن کدام شا که بهر را نوشته های دوستان گرانقدر تردیدی نیست.  خود و بیگانه هیچ شک و به تایید اهل دانش از

ملی  نئاستعمال خا قسمی که از ناباوری مطالعه کردم و دلهره و مورد شخصیت استاد خلیلی با ، دراحترام بیحد دارم

ن دوستا واقعیت را نمی ماند و دور نظر گرچه حقایق از رام شده بودم، ازین نوشته ها ناراحت تر گردیدم.آ نابی حد 

، مطالبی مشرح عزیزم جناب ولی احمد نوری گرانقدردارند، چنانچه  می غرضی اظهار خود خواهی و خود عاری از

 به یاد شعری انداخت که بیست و واقعی استاد نوشته اند. مطالعه این نوشته ها مرا نیز شخصیت حقیقی و دفاع از در

 نظر وطن پرستی استاد سروده بودم که از شخصیت ادبی و توصیف از رثا و در« م 87جوالی 5»هشت سال پیش 

 تان می گذرد: 
 

 وران وطن نــخـوای سـپیش  ای خلیلی! ، ای آفتاب سخن

 سترگ دارــرد نامـای مهین م  تاد بزرگـ! ای اوسیـای خلیل
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 3از 2

 ژادـاک، پاک نـنـل تابـعـمش  وای پاک نهادـــن بلبل خوش

 "رومی" و "دلـبی"راه  روـیـپ  یـومـن بـران ایـم شاعــاتـخ

 تنی مصر عزیزی، عزیز وـت  بت شکنی "خلیل"، !خلیلی وـت

 ق راه نجاتـیـفیقی، شفـش وـت  ثبات زم وـرفیقی، رفیق ع وـت

 قانونی تو، به حماسه رنگ و  وزونیــالم مــــاساس ک وـت

 نــخـاصیل س ده  ـنـایــــای نم  رد وطنــمـده نیکـای برازن

 

 رق راه قیامــب دهـروزنـفای   کالم وج بحرــای خروشنده م

 دردت جوانه های امیدای به   وحیدـت ۀرارـرت شـه شعـای ب

 ها مقرون به ذوق ای صدایت  ای نوایت به گوش ها موزون

 آزادی راغـچ ردی روشنـک  ه استادیـب ی وــدان نـه سخـب

 گرفت آفتاب تو بی رفتی و  تاب گرفت آب و نامت از شعر

 سوی آسمان رفتی چون َملَک  یــتـدالوران رف ارــطــق از

 به لبها ماند بس انُده، سخن از  ها ماند تیرگی به شب رفتی و

 گوش همه لب فروبسته اند و  فرط غم، خموش همه گشته از

 الی وطنـربـک دارــمــای عل  نـسخ و شعر لیکن ای پیشتاز

 به شب ها و تالشند روز در   ا کمال ادبـب وـروان تـــــره

 دم غ دوـیـگرم باشد بسان ت  لمـق و رـاد عظیم شعـتا جه

 مـای تو دیار و، وزـت تبار کز  ایم تو رهسپار دانهـجـما م

 نیمـارجمند ک وـت روی ازـیـپ  یمـد کنـنـبل وـت رـیت شعأر

 سخنت راره  ـش شعله سان از  ی وطنتـد نامـرزنـده فــش



  

 

 

 3از 3

 پیر، سهیم جوان و و مرد زن و  با تصمیم سنگرند و همه در

 رانستـیـن شــیـنـآه ه  ـعـقل  رانستـیـدل آن کشور رـآخ

 رازیـسپارند با سراف سر  بازی انـامتحان ج ه درـمـه

 راه حق را به جان ودل پویان  با ایمان د وـرنـوهـهمه با ج

 ده برق، آمادهــسوزن وـهمچ  افتاده رـردان سنگـم یرـش

 خوانند یکی این سرود می هر  میدان اند رهسپار جان بکف

 استمن  کاره نفس بشعله ام، یک   من است شعار برقم و سوختن

 ، با ایمانولـقم ـمی سپاری  شان ای اوستاد واال وـتـه ب

 انـغـی افـامـران نـیـکه دل  شاد روان اد وـروحت آرام ب

 ن پوشندـکف این آرزو بهر  ن کوشندـــی آزادی وطـــپ

 تنند پیوسته ان وـج همچو  بسته رــکم ردانه وــهمه م

 دـنـنـد کـنـلـی بــآزادگ امـن  سپند کنند خویش را آتش و

 همه سجده گاه شوق و کعبه    مهـاه هـد که زادگـزود باش

 رددـــان گـیـجهان ازـه تــیک  رددـدشمنان گ ثوــل پاک از

 این هدف بسته بهر از کمر  صف بسته م وـاده ایــهمه آم

 حافظ ما خدای بی همتاست  پا برجاست و عزم ما استوار

 

** * ** 
 

 به خاطر بیست و نهمین سال وفات استاد سخن جناب خلیل هللا خلیلی 

 قافله ساالر شعر و ادب دری افغانستان و منطقه 

 رن بیست سروده شده استدر ق

 روانش شاد و یادش جاویدان 

 و گرامی باد

 اسیر نسیم

 

 

 

 


