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 کابل  1357فاجعۀ هفتم ثور 
 

 " ساالر شعر و ادب افغانستان "خلیلیاز استاد خلیل هللا  یشعر
 به مناسبت کودتای منحط و خانه برانداز خلق و پرچم 

 
و شاعر وطن پرست، انسان ملی و حماسه سرای  ، سیاستمدارخلیلی بزرگ، نویسنده، متفکر، مؤرخخلیل هللا استاد  

میالدی( 1978 –شمسی  1357ثور ) در اولین روز های سقوط افغانستان افغانستان و منطقه در قرن بیستم،بی بدیل 

کمونیست  گروهده و ناخلف وطن )اعضای خته شبه وساطت فرزندان فرواتحاد شوروی به دامن الحاد و کمونیزم 

ز باال تا پائین( به جریان مقاومت مردم خود و سپاه جان نثار رزمندۀ آزادی پیوست و برای تشویق، اخلق و پرچم 

االت، ، مقو مورال سپاهیانی که با سنگ و چوب در برابر آهن و ماشیندار برای آزادی افغانستان می جنگیدند رغیبت

اشعار، ترانه ها و سروده های میهنی نوشت که هر پارچه اش در تأریخ مقاومت افغانستان در برابر بی خدایان و در 

ذهن اوالد این کشور به جاودانگی نقش شد. از آن جمله سرودۀ ذیل است که از طرف این حقیر با همراهی ستار از 

که در آلمان سکونت دارند و عمر شان دراز باد( دکلمه شد و با طرف انجنیر محمد صدیق )دوست و رفیق صباوتم 

کمک و همکاری تعدادی از افغانان آواره، در بیشتر از یک هزار کسیت ثبت و به کمک جنابان حضرت صبغت هللا 

در  تمجددی رهبر جبهۀ نجات ملی و پیر سید احمد گیالنی رهبر محاذ ملی اسالمی افغانستان، به سپاهیان دلیر مقاوم

 گردید. توزیعداخل و خارج افغانستان در سنگر های خونین جنگ و مقاومت 
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 نیایش ملت مظلوم افغانستان

 به پیشگاه حضرت سردار راستان در مدینۀ منوره
 
 

 

 برای وسروده در مدینۀ منوره پیغمبر اسالم  )ص( محمداین شعر حماسی را استاد خلیلی بزرگ بر بالین حضرت 

 .نجات کشورش افغانستان از شر کمونیست های میهن فروش طالب کمک شده است

 

 ارـدر کشور ما خیمه فرو هشته شب ت  وارـای نـور خـدا، صبح کرم، مطلع ان

 له ساالرـهـم قافله گـُــم گشته و هـم قاف  د، در آن نیست پـدیـدارـیک روزن امی

 این شام و هم اغیارهم یار جدا مانده در
 

 خضر آیـد و مملـو کند از آب حیاتش  ـرشـید بیایــد بـه بـلـوریـنـه دواتشخـُ 

 جبریل ورق عرضه کند از وجناتش  طوبی قـلـم آرد به من از شاخ نباتش

 تا من به حضور تو کنم درد خود اظهار
 

 جان را بـه تمنی که از شـوق سپاریـم  ُجز حضرت تو روی بدرگاه که آریـم

 ما ابـــر امیدیم به کوهسار کــه باریم  به پای تو گزاریمبگزار که این هدیه 

 از مشهـِد دل سر زده این ابــر گهــربار
 

 تـو مخفرت کعبه و رکنی و حکـیمی  ای مهـد کـرم ایکه کـریم ابن کریمی

 یمیظدیل خـدا بر زبـر عـرش عــقن  تـو نازش ایـن کـاخ دالویـز قـدیـمـی 

 و یک بـاربگـزار قـدم بر سر ما نیـز تـ
 

 اد رسی نیستـفـری رکهـفـریاد که مع  نیست نفسیهم ولی هنگام مصاف است 

 کسی نیست جنگ در برهنه پایان تو زج  نیست عسسیو بیم خانه  دردزد آمده 

 خون خفته و کس نیست مددگاربس کشته ب
 

 قلعه کشادیمو بسی بش شهر کشودیم  وه ستادیمـک ونـرن که چـق از پس قرن بس

 بت خانه گرفتیم و به بت پـای نهادیم  ران داده بـه بادیمـــمسـنـد بـیـداد گـمـا 

 آتـش کــده شـد خاموش و زنـار به زنهار
 

 وی کـشتی اسـالم رسانـیـد بـه ساحل  کرد حمایل خدا"محمود" چو شمشیر 

 تـا دیـن خـدا بـُرد قـبـائل بـه قـبـائــل  بـر دفـتـر آییـن کهـن زد خـط باطــل

 یـلـغـار بـه بـلـغـار زد و تـیـغ بـه تـاتـار
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 چتر همایونو ـاز دولت توری زده ــغ  همپایۀ گـردون وری شدهـو غـام تـاز ن

 تو چکد خون عشق به از دشنۀ "ایوب"  معرکه گلگون شده بسر" ـبـخنجر "اک از

 ای نـام هـمـایـون تـو زیـنـت ده اعـصار
 

 رخ برین رفتـا چـو تـاد اسیران تـفـری ن رفتما به زمی  که برزین فاجعۀ شوم 

 که دین رفت دار ای صاحب دین گوش فرا بلـخ گـزیـن رفت )ج(  داآرامگـۀ شـیر خـ

 در قـلـعۀ تـوحـیـد نه در مانـد و نه دیوار
 

 دانی تــو از حـال دل ملت مظـلـوم  و چه دانی م چه عالیـخونیغلتیده به 

 جاِن جهانیکه تو دای تو ـبه فجانها   ه الفاظ و معانـیـده درین حادثـدرمان

 هـم شاه جهانی تـو و هـم شاه جهانــدار
 

 ری نیستـمظلوم تر از ملت افغان دیگ  تری نیست مردم بیچارهاز ما به جهان 

 نیست سوگند به نامت که چو ما در بدری  خبری نیستبخون تر شده کس را صد شهر 

 ارـه دیـنـی دار به جـا مانـده در آنجا و ن
 

 پیمان تـو و عـهـد خـداونـد شکستند  ی که نشستندـمسند اجـالل کسانبـر 

 یـر ببندنـد و ز احباب گسستندبـا غ  میثاق بـه اهــل ستـم و کـفـر ببستند

 اراز یـــــار بریـدنـد و ببستند بـه اغـیـ
 

 مــن قاصد درد و الم رنج و عنایـم  مـن حامـل فـریــاد شهـیـدان وفـایـم

 واره و گـم گشته ندانـــم به کجایمآ  لـۀ زنجـیـر اسیـران وفــایـممـن نـا

 آواره فــرو یار ای ابـر کـرم بـر سر ِ 

 
 میالدی 2016اپریل  پنجمهجری شمسی مطابق بیست و  1396ثور  پنجم

 


