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فله انه و قادیب فرزا، نی درج کردافغالدین  ال ادر مورد سید جم او رای ایست حرف هادیگری که ب ۀشخصیت و نخب

رش در مورد ابدآ ۀطر  سروداکه به خست ام( 1987-1907 خلیلی )هللاد خلیل استان انستافغاصر امعت ادبیار الاس

 ست.افت کرده الدین سلجوقی دریاح مه صالز طرف عالا ار« داستا»لدین  لقب ال اسید جم

 رد:اد خلیلی می نگاستا ناش  بر دیوامه سلجوقی در مقدمه عال
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 6از 2

ن لدیال ابوت سید جمال تاستقباروزی بود که به  آنب نمودم، اد خطاستا ۀبه کلم ای که من خلیلی رولین روزا»  

بل اق اتد کرده بود که حقیقانشالی ارزنده و بزرگ و عاو بس  ای بس شیوان، قصیده افغاملت نی، زعیم و فیلسوف افغا

 1« ست.ار افتخا

 10نی روز شنبه افغالدین ال ارمیم حضرت سید جمم اک سپردن عظادر روز به خکه  ار اشیو  ۀین قصیدامل امتن  ک

 رم: ادمی تقدیم نده شد، ا خلیلی خوهللاد خلیل استاز طرف  او اه امگابر ر هجری خورشیدی، 1323جدی 

 

 ستایی اصحر ارنج فز ی،اده غمکسهمگین  ستایی ارسنفارصۀ جهل نظر عار، بی ده

 ستایی اـج اف نگویند که سینانصاهـل ا ۀ طورز سینامشتعل  نشدیق گر ـشور ح

 ستایی ابیناکر نن پیاجه گر نیست،اچشم  ستاب دل اربا م ویفرینش چو تن و چشآ

 ستایی اپیدان رهـسپـــر منــــزل نارواک ی طریقاسـانـر شالاس فـلهانیست گــر ق

 ستایی اته و شیدشیف هد حقار که بر شه دنــاز وی ــویر دالافکــاۀ ــشفـتآق، ـلـخ

 ستایی الوبش جنقش که بر لوح ق آنی خوش ا زدث هـرگــاوـر حـیـخوش سـتـشود دسـن

 یانشود فـتح به جز فـضل خد اُملک دله

 یاز جایقـت قـش حقـرود نـدث ناوـبه ح

** * ** 
 

 شتانی دام تخِت سلیمـج و در کشورـدی  شتانی دانباجهدیشه ـنار ـم بـی وهـدتـم

 شتانی دارـم سر ویــلاب مظپیش سیال  عدل ۀـیاـن پارـخ گاـک ز بشر،اـۀ نــیام

 شتانی دابه ویر و هوس رویزاکف در  وستاقیمت ن اگوهر حق که همه کون ومک

 شتانی دانعـت کـۀ هم  ــدرقـر بـشم بـچ  مـنی وهادـده زنـیوسف مصر حقیقت ش

 شتاد نیازوی خود معجز عمراکه در بآن  د فسونـبنم شکند ـبود که دره آنوقت 

 شتانی دانباجه حکم احق که برملک خد  رز ستمــل کند ماــماود که پــن بآوقت 

 قـیـد فروغ تحقـنـفگار ـرده بـن پاگهان

 قـریـت به طـیاز غو ان راورد جهآز اـب

** * ** 

 هی بودـلل  ادـور یـــبس ز نـتـمشعلی مق  یی بوداحـع بطـلـۀ مطـرقاـء باین ضیا

 یی بودارم میناــو طا متـر هـنگ بـت  که به یک جلوۀ قدس بیاعقز اروـز پـیـت

 یی بوداسابند تن  ب که دراخون اگر رـه  ر کنداود که بیدــق بـوت حـرۀ دعـنع

 یی بوداساشمع شن  دی،ـهُ  ورــمشعل ن  ار گیتی رـفـن ساگدــم شـکه ره گ نآ
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 6از 3

 یی بودامسیح زاجـعاَدمش  تی درـسار  فسردۀ شرقا نـندر تاد روح نو ـدم ات

 یی بودانـیـدۀ بـــن دیاــر جهادـیـدل ب  او را مـک سپردیاکنون به دل خانکه ا

 د رسولاحفاۀ ـبـ، نخب فضالافتآ

 بودی ازهر ب وطن، دوحۀادانخل ش

 

 نانظر رکار مبـمی ن،است رواسید ر  نان گهرـرور و سرحلقۀ روشـی ساه آ

 ناپدر نـدی  ظـفاح ودــب سر نیـکـپ  و روشـن گردیدـز ت  اباسنت قــــدسی 

 نانظر ۀکوت دۀـز دیاو ـو فـیض تـپرت  م فـکنداــوها ۀـنـریـدی ظلمت ردۀــپ

 ناصرـز بی بجب کس نیست ت توامنکر ذ  شاز خف  ـود جـنبُ  نامنکر مهر درخش

 ناز دگران ـو وطـز کند بر تابیشتر ن  د فرهمند کنندـز به فـرزنان نادرام

 نارــشد نگاو نبـق تافر  ز رنجادگر   ن بود به توادر کشور نگران مامهرب

 ی وطناینۀ زیبـک کردند کنون ساچ

 وطن! یانای دل دا وای در اکنی ج ات

** * ** 
 هـینشام و دری شاـننشیند سـر هـــر ب  ر تمکینشست سارخ ـری که به چاسکوه

 ل سنگینشـز قلـن جانی به جهایـشآ  د پسندافـتـز نیـنی ارـز تاـبـع شهـبـط

 ئینشار ـدر دل مهـنایشت اسار ـبه  وطنخت اکه پرد ستنۀ سنگان خاین هما

 س مشکینشنف از در و دشت وطن با  د بودهان خواشمشک ف اتو صبزین براپس 

 روینشـفـلک و پ اـب ارــن تاراروزگ  همه شب ذکر کنند الک سن فاراسکوه

 ر تو کند هـدیه گل و نسرینشابر مز  ن وطناری که شود سبز گلستابههر

 هد بودان خواجو رافکا لین تواشمع ب

 هد بودان خواحبنظراندیشۀ صانور 

** * ** 

 نند هـمهاکه به سویت نگر اروی بنمــ  نند هـمهاظـرـتـد وطـن منوالاسید ! 

 نند همهاز فـشابهترین گوهــر خــود ب  ز سر صدقان ر وطاکهسبوت تو اپیش ت

 نند همهاه کنـویـدر قـدوم تــو کنون م  ت سرودمیگفلین تو اکه به بیی اهرود

 نند همهارد که به چشمت بنشای داـج  ن مسند توستاحبنظرامنظر دیـدۀ ص

 نند همهار ستاز دست تــو یکبابوسه   ر که خلقآرون ـبوت باز رخنۀ تادست 



  
 

 

 6از 4

 نند همهادیده تو ام کن که تورـد علـق  مـیار تو اشق دیدای عاه آمدز ادیر ب

 ی چشم وطن در رِه توستامده آز ادیر ب

 2توست همرهِ  ای همه در همه جارزو ها
 

 دتل والاسبت صدمین  سابه من»ست : اه آمدن چنین ان ارد که در عنوادیگری هم د ۀ خلیلی سرودهللاد خلیل استا

رنده، است که به نظر نگاش درج گردیده  1314 تأریخن  ان ایاو در پ« نی سروده شد.افغالدین ال احضرت سید جم

ست. به هر اهجری خورشیدی تولد شده  1217  ابر باهجری قمری بر 1254ل اسید  در س اشد  زیرابمی دقیق ن

 ورم:امی  راآن  اینجاکه در  ایست بس شیواد هم قصیده استا ۀین سروداترتیب  
 

 تانــیاـک هــرگاک ۀـنـطـطن  تاحی یاـقـو ب لیاـعـز  تار

 زندگی ینالذت  حصل و ام  و فرخندگی صد خوشبختیمق

 دانش نهابسته به د حکمت حق  داکون و فس لماین عاعظمت 

 هنر مستدل باسبار ـر سـب  ی مللاـت رقاساـیـهست ق

 وستان ابزرگ رافکابسته به   وستان ابه مرد ،زش هرقومان

 راعـش فضل فضیلت اسید ب  رافتخا ابه م مروزامی دهد 

 ی شرقاـناتو ، دستقلب قوی  ی  شرقابین ۀدید روشنی

 راروزگ ۀبغا، نر زمینـخـف  رایت حق، حجت پروردگآ

 ت سوزافاخر ز واندام بر ـوه  روزـف نش گیتیار دــثاز ا

 بان به خوامسلم بینن اچشم جه  باضطراز ان عهد پر ابود در 

 ویختهآبه هم مغرب  مشرق و  م ریختهــزه  مسالار ـپیک

 زهم اشده بیجعضو ز عضوش   همز ا ام مجزسالاوحدت 

 قای نفیگزین  گشته بالاج  قادر بدل  وحدت مهر و وف

 اومن ؛ حرم کبریـم ۀـبـکع  حق، مهبط دین هدی ۀـقبل

 سیرادث احو جاموادر کف   ر وگیراد ۀن معرکآبود در 

 ان جدایرا کشور، اتُرک جد  ان جدافغاگشته و  اهند جد

 ملسالاو ،او جف جور پی سپر  ملسالارامیه و داود نظــب

 نانیایون ۀسطوراشق اع  نانیات قرمز حکاثر انی 
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 6از 5

 لاحرفی جد سر بر ابه پکرده   لاق قیل و منحصر وا حکمت

 راشکازل  اور ـن ۀــرقاــب  راهولب ۀین معرکاگشت در 

 ر شرقاسرافکند ز اپرده بر   ر شرقالافله سا، قاسید م

 ز کرداغآه نو ارسم کهن ر  ز کردان بردالایدـب ۀدــدی

 کشید ناز جمع دلیراتفرقه   کشیدن از گردن شیراسلسله 

 مـماح زه طریقی به فالات  مماح صال ورد واصلح بی

 م کوفتاهرانوبت دین بر سر   م کوفتایابر رخ  سیلی حق

 !ا! سراداژـن کا! پیردالـش  !اورام ان ضلافخر وطن! ف

 فنه بدون خالاز خود و بیگا  فاعتران اکرده به فضل تو جه

 ناگشت به مدح  هنرت تر زب  نا، رناروپای افلسفه پیر

 ی تواـناوــد روح تـقـتـعـم  ی توانادل دزا شد به شگفت

 میختیآزندگی و دین به هم   نگیختیان طرح نو اجهتو ب

 به تو سربلند راکشور کهس  رجمندا وطن تأریختو ی با

 تو آزادز به خود کشور ان  د توبه میال مروزاکند  می

 داروح تو فرخنده و مسرور ب
 داو دور بـکشور ت زاچشم بد 

 
 مبر تو درود و سال اد زماب

 3ماحترالای سید  ذو ابد ا ات
 

ر در ، جمهوری عربی مصی وظیفه می کردایفاد ابغد ن درانستافغابه حیث سفیر  خلیلی  حینی که هللاد خلیل استا

نی اغفالالدین ال السید جمام امالافی ذکری »ن اتحت عنو امحفل بزرگی ر اتصمیم گرفت تن انستافغا امشورت ب

ز اب  هجری ال به حساسبت  سپری  شدن  صد سابه من ای« لی مصرام هجریة علی حضوره ائة عاسبة مرور مابمن

 ورد. آشت به عمل او بزرگدنخستین حضور سید به مصر، تجلیل 

حت ی  تالیرتبه ات عاسبت هیاین منا، به می مصر صورت گرفتسالای شئون عالاشت  که توسط مجلس این نکودا

ود رئیس امرحوم محمد د ،آمدهره  ان به قانستافغات و کلتور اعطالالرحیم نوین وزیر اند دکتور عبداپوهست اری

 . ئت گردیداده بود که توسط دکتور نوین قرامی فرستا، پیسبت فرخندهاین منان نیز به انستافغاجمهور 

 بود. اراد انی رافغات أعضویت هی کردمی ی وظیفه ایفاد ابغد ن درانستافغاکه به حیث سفر  خلیلی هللایل لد خاستا
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 6از 6

ی د کرد که در بخشایردان عربی ای به زبانه الماع ۀبانی، خطافغالدین ال اجم مه سیدابه زندگینجع ارد خلیلی استا

 : ستاه آمدچنین  زآنا

ن اتین تنظرلمشرقابضتین النانی بعینیه امیذه  کط به تالاحالخلیلی و قد ان امن خلرزین یسمع اوی الدانی بصوته اک»

ء و انبیالا رضاء  اسرالارض الی ا ،لقبلتیناولی الی القدس الی ان المسلمین بقلق؛ تنظرالی ا، لشرقاضرالی حا، الینا

ئر اطلاف لغضب. لم الار ان سی والاری دموع ا. اراء و ناملقلقتین اری بعینیه انی اس. بیدارجالاینة الصها اقد دنسه

 4« لمظلومة.الجریحة العزیزة اء فلسطین اشهدء؛ الشهدالحر یسمع صوت ا

  اوئی. گنداو حلقه زده امون انش پیراگرداشود که شمی لی شنیده اح در« ن خلیلیاخ» ۀز محلاو ای سنگین اصد اگوئی

نی انگر اب ن رااناع  شرق و مسلماوضارد. نگمی  ان متحرک و روشن خود به سوی ماچشم اکه ببینم می  اورامن 

شم چ ان خدامبراو سرزمین پیج اء و معراسران و سرزمین انامسلم ۀلمقدس نخستین قبلاکند، و به بیت می ره انظ

ن لدیال ان سید جمان نگرادر چشمست، من الوده شده آو ، پلید اتوسط صهیونیست هست؛ به سرزمینی که ادوخته 

شد؟، اچنین نب  اکنم، چرمی هده امش اتش غضب و خشم رآندوه و ای غم و اشک ها، نگرممی  اتش رآب و آنی افغا

 .افلسطین ر ۀر و ستمدیداحتدا، جرن عزیزاشهیدی اشنود؛ صدمی  ان رای شهیداصد آزادپرنده  ازیر

 : د و گفتار  داب قرامورد خط ایش بزرگ ران همآن اضران حاد خلیلی همچناستا

ن او مکاد حان وانی ملک زمافغالالدین ال السید جمالمظلومین ار نصیر الثوالشرق قدوة ابغة اکبرنالا ا"لم یکن مصلحن

 5.« میةسالالامة الار و ملک البالشرق ابن ان و القرا و هو تلمیذلد انی خانسالاؤه افند ام

ن و ام، به زنیافغالدین  ال ان سید جماور ستم دیدگابیون و ینقالای الگو و پیشوا، بغه شرقان احگر بزرگ مصالا

رزند فن، آن قراگرد دبستاو شار. ایداست و پان اوداو جانه انی و بشر دوستانسای اصی مربوط نبود؛ بل صدان خامک

 6شد.امی و همه بشریت می بسالامت ا ۀِملک هم رشرق والح و نیکوکاص
 

 پایان قسمت چهارم

 ادامه دارد

** * ** 

 

 قسمت های قبلی این مطلب را می توانید به کمک لینک های ذیل مطالعه فرمائید:

 قسمت اول

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Khosti_L/l_khosti_s_jamaludin_afgh_w_nokhbagan
_afghanistan_01.pdf 

 
 دومقسمت 

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Khosti_L/l_khosti_s_jamaludin_afgh_w_nokhbagan
_afghanistan_02.pdf 

 

 سومقسمت 
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