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 20/06/2017                   ولی احمد نوری

 ساالر سخن و ادب دری و سفیر ماتم 
 

 لیل هللا خلیلی افغان استاد خ
 

 می فرماید بشری اخیر یعاجو فکابل  به مناسبت خونریزی های
 

  ؟کیستاین خاك تر بخون شده ماتم سرای 

  ؟کیستدل بینـوای  شکستهن مـرغ پـر ویـ

  !نهــای آهـنـیـاژدهـای گرسنه دژ چــون

 ؟کیستفضای  مرگبار به صحنای بمب ه

** * ** 
 

 افغانستان خلیلی افغان و وطنش

 بر گرفته از وبسایت استاد خلیلی با عرض شکران

 

** * ** 
 

افغانستان بزرگ را قافله ساالر شعر و ادب و سلطان سخن "خلیلی افغان" همیشه به حد پرستش دوست داشته و این 

وطن محبوبش در هر قطره خون او و جان و دل او و در شرائین او جا داشته است. وطن در اشعار استاد بزرگ 

ه وطنش شعله می كشید، تابع زمان خاصی ساخت جایگاه خاص و واالیی داشته و نمی توان عشقی را كه در قلب او ب

 و آن را به كدام دورۀ مشخصی از زندگی استاد نسبت داد.

 اما بدون شك در اشعار استاد خلیل هللا خلیلی، پس از هجرت به پاکستان تغییری رونما گردیده است. 

 !بلی، در اشعار استاد

   !نه در عشق استاد به وطن
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 6از 2

شوروی باداران بی خدای شان كشی  لشکرخیانت و میهن فروشی رهزنان خلق و پرچم و زیرا وطن استاد، پس از 

ها به كشور، دیگر آن كشور نماند. دیگر آن باغ و بوستان، آن یار و دیار، آن یاران وفا شعار، آن فضای طرب زا و 

به جای الله های سرخ در دشت و دمن سرزمینش، قطره های خون دلیر مردان آزادی خواه بر  بلکهروح افزا نماند، 

 .گرفتگشت كه دل استاد را آتش  نشست و آن باغ و بوستان به آتشستانی مبدل
 

از این جاست كه در اشعار پس از هجرت استاد، سوز دیگر و حال دیگر می بینیم. بازتاب دردها و رنج ها، آالم و 

بر مردم تحمیل نگردیده بود.  از این است كه استاد هنگامی كه  ۵7ثور  7مصائبی را مالحظه می کنیم كه قبل از 

 فریاد می كشد:  شگفتیق در خون و آتش می بیند، با میهن زیبای خود را غر

و دل استاد آنگاه بیشتر به درد می آید كه ملتش در خون و خاك می تپد و نظاره گران خاموش از گلوی خود صدایی 

 شده است( گرفته« خلیلی افغان»بر نمی كشند: )چهار پراگراف باال با سه شعر، با سپاس از وبسایت استاد بزرگوار 

 

 

 فـریـاد خلـق تا به فلك رفت روز و شب 

 ستصدای كی نگفت كه آنجایك بار كس 

 باالخره:  و 
 

 گردی كه باد آورد از جانب وطن 

  جز چشم داغدیده ما توتیای كیست
 

شده بود. چادر  یکساندر قرن بیستم، دیگر با خاك و خون  و منطقه بلی، میهن ساالر شعر و ادب دری افغانستان

بانوان با عفتش به خون آغشته و بر پاهای شان زنجیری ز پوالد آتشین تاب داده و شاخ ارغوانش به روی خاك خمیده 

 از رخسار شان بزداید. سرشکگشته و یتیمانش در انتظار دیدۀ مهربانی كه 
  

بان هندوکش اوصاف و افتخاراتش را دریغا، این نه همان وطن است كه استاد در مخاطبه هندوکش با هیرمند، از ز

یه توسط گرفته شده و بق« خلیلی افغان»بر شمرده بود: )این دو پراگراف باال هم، با سپاس از وبسایت استاد بزرگوار 

 تهیه شده است( کمتریناین 
 

 جوان وطن!!
 

 ردیاسالف وطن باعث احیا گ ربه ین فکر که تو غیرت دنیا گردیما به ا

 ردیـرمـن جمعـیت اعدا گآتــش خ ردیدست تـوانا گدل دانـا شـوی و 

 

سلطان شعر و ادب دری )نمونه های فراوان دیگری هم در باب عشق و محبتش به وطن دارد که در پایان با هم می 

 بینیم و می خوانیم: 

 



  
 

 

 6از 3

 به پیشگاه وطن

 از خامۀ سحار استاد سخن خلیلی افغان

 

 می پرستمت

 پرستمترا می ان ای وطن مپرس، چه    پرستمتدا، می داند خدا که بعد خـ

 ، همه جا می پرستمتجان چون برترى ز    است جان هبرگرفتذرات هستی ام ز تو 

 می پرستمت ابا صد هزار دست دع    د آسمان درشمه شب که باز کندر نی

 دا می پرستمت، جهک ز آشیانایـنـ    که از آشیان جداست شکسته مرغپرچون 

 ا می پرستمته قٌد دوتب انزاری کن    مار درد خ  م از بنمـود قامتپـیــری 

 می پرستمت( 1) در شهِر شاخ زن به سما    وت تنگز شوق کوچه های ِگل آلود ا

 و صدا می پرستمت ه ام، به شوردیوان    ره زننعود ای کف آلـهرود  یـاداز 

 ضا می پرستمته فاین گرفتر در زی    ارنور ب روزانـد آن فضای فااز ی

 وا می پرستمتـآرزو، به ه با مرغ    واتاز در ه از یاد مرغ های فلک

 می پرستمتدا ج ،رگدر پیِش برگ ب    وشسبز پکهن ساِل  ارآن چن از یاد

 ی پرستمتبا مِم صنسی رزشـبا ل     برد به باغو ام می گل بیاد ت چون بوی

 پرستمتوا می ز و ناپردۀ سدر پرده     وق نغمه سرش از ا که مطربی کندهرج

 ا می پرستمتبا گونه گونه جور و جف    ده امهمه مصیبت و زندان که دیآن با

 دا می پرستمتآن  یتیم گ ربـه از    ر نیستسزاوار ذک شهر دارم روتث

 ا می پرستمتاد قوم برهنه پاز ی    م نیستنداه درخور تعـظیج باارب

 ا می پرستمتشن درخون و اشک کرده    رق گشته اتغ اد کشتگان بخوناز ی

 ا می پرستمتصد بوسه داده، روِز وف    دارکه بر لب شمشیر آب آن ادـاز ی

 ا می پرستمتکرده بِن با خوِن خویش    ردمانمد سنگری که سرافراز ااز ی

                                                             

 هایش است مراد از شهر نیویارک و آسمان خراش -1
 



  
 

 

 6از 4

 ا مـی پرستمتعــــالم فنا و بق در    ری زندگی و خوابگاه قبنادر تنگـ

 ان دلزب باهم با صریِر خامه و هم 

 ا می پرستمتخف هم آشکار، هم به

 

{{{{{{{{{{ }}}}}}}}}} 

 

 نمــادر وطـــ

 شنبه فرزندا
 

 سخن خلیلی افغانادب و  ساالر از

 

 تـُستأوای ن مرد این سرزمیباز گ   گرنـفذت ــه لپرده دل بای سـ

 های تـُسترک در این شیره تا هنوز   ان دادمترۀ ج، شـیـدادم رشـی

 ای تـُستپ ات ره سو بینی بر نکگ   وزنمن هسه های ی گرم بواج

 جای تـُست یه خالک رن بنگک ازب   نمروح مجۀ یـنســ نآشــیـــا

 ۀ ال الی تـُستمغۀ دل، نــالنـ   مـه آواز دلب اه ِه! شبگوش ن

 ردای تـُستف در روز وام آنچه در   ن استم زرودی م هایحاصل غ

 ای تـُسته شکایت رم صحبت ازگ   نـشم مچ اره،تا سب بش لا دت

 ای تـُستـپ سته دوره بقله حقلح   نم مکسل این بندی که از گیسوی

 یدای تـُستو شمدهوش ت مست تو،        ا صد آرزوه بک یبلن آن قکمش

 رای تـُستو، صحـاغ تو، بـۀ تانخ   نر داغ مۀ پنی سـیشکاف رگ

 زای تـُست حسرت ارونبۀ خمشچ   رار آب مم پشبیـنی چبگــر 

 مبنای تـُست نن، که ایجا کناز این   ریای غند از ابها باش انآن ب

 تـُست داییو در پان هنه در پچآن   ددیشور پن که از ذرات ایتشگ

 باز گرد این سرزمین مأوای تـُست

 ای تـُستـۀ آبنــــۀ تـــو، خـاخـانـ



  
 

 

 6از 5

 یاد می آری که بـــودت کشوری؟
 

 ریآفـتاب و اخـتــــران دیگــ یاد می آری که بـــودت کشوری؟

 سبزه زار و کهساری داشـتی و دیاری داشتی ود شهرتو ز خ

 دنیا نیستی؟معموره این تو از  ا نیستی؟ن جزیی آری گاد می

 

 رای دیگیو، دنست دنـیـای ته

 ای دیگرخاک دیگر، دشت و دری

 

** * ** 

 

 می دانی ؟؟؟

 

  ؟این خاك تر بخون شده ماتمسرای كیست

  ؟وای كیستدل بین شکستهپر وین مرغ 

  !نینای آهن اژدهای گرسنه دژ هـچــو

  ؟كیست ای مرگبار بصحن فضایبمب ه

 

** * ** 

 

گاه بیشتر به درد می آید كه ملتش در خون و خاك می تپد و نظاره گران خاموش از گلوی  و دل استاد آن

 خود صدایی بر نمی كشند: 

 

 ق تا به فلك رفت روز و شب اد خلریف

  ستكییك بار كس نگفت كه آنجا صدای 

 



  
 

 

 6از 6

 و باالخره: 

 

 گردی كه باد آورد از جانب وطن 

 جز چشم داغدیده ما توتیای كیست 
 

سان شده بود. چادر خواهران به خون آغشته و بر پاهای شان زنجیری ز  بلی، میهن استاد دیگر با خاك و خون یك

ظار دیدۀ مهربانی بودند كه پوالد آتشین تاب داده و شاخ ارغوانش به روی خاك خمیده گشته بود و یتیمانش در انت

 سرشك از رخسار شان بزداید.
  

و افتخاراتش را  إوصافدریغا، این نه همان وطن است كه استاد در مخاطبه هندوکش با هیرمند، از زبان هندوکش 

وسط ه تگرفته شده و بقی« خلیلی افغان»بر شمرده بود: )این دو پراگراف باال هم با سپاس از وبسایت استاد بزرگوار 

 تهیه شده است( کمتریناین 

 

 ادامه دارد

 

 

 
 

 

 


