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 08/03/2016                  ولی احمد نوری

 وطن،و نوباوگان ندرز به دختران ا
 
 

 1 از استاد خلیل هللا "خلیلی افغان"
 ساالر شعر و ادب دری قرن بیستم افغانستان و منطقه

 زن به مناسبت روز جهانی
 
فرهنگ و معارف کشور، در تمام دوره های زندگی و  استاد خلیل هللا "خلیلی افغان" عاشق افغانستان و خدمتگار

کارش توجه جدی به تدریس نوباوگان و جوانان داشته و به حیث مشاور فرهنگی اعلیحضرت پادشاه افغانستان همواره 

در سراسر افغانستان همه استادان دری   توجه اعلیحضرت را به مسائل معارف و تحصیالت عالی جلب نموده است.

یکه یکه آنرا به آواز بلند می هر شاگرد مکاتب سرودۀ آتی استاد را به شاگردان دیکته می کردند. و بعداً لیسه ها و 

 .گردیدندمی دیگران چک چک مورد استقبال و خواند و در ختم 

  
 

 روز ماست ــدی ۀا آوردـروز مــهمچنان كام  ر همت امروز ماست ـب ،ارداي مـدرت فــق

 وز ماست ـد آمـنـاستاد پ ،نــریخ وطأیر تـس  و سوز ماست  ما مظهر صد پرده سازماضي 

 تنـوخـزیان آم ود وـعبرت س ،زین دبستان  تن ـوخــد آمـــایـب تانـداس ،ن استادـهـن كـزی

 رون افگنیم ــیـال بــه آمــاحــرس را از سـت  د كه ما طرحي دگرگون افگنیمــوقت آن آم

 ون افگنیم ـخـیـبـاره شب یك ،لـهـاه جپـر سـب  ون افگنیمــه به هامـانـن خــامیدي را ازی نا

 انگیزتر د اي جرس كن ناله شورــصبح آم  زترـیـي تـن پیش روي ماست گامـراه روش
 

 

طرف  های کابل و والیات از )خلیلی افغان( در ایام امتحانات ساالنۀ مکاتب و لیسه بزرگواربی همتای افغانستان استاد 

در زمرۀ ممتحنان اشتراک می کرد و هر اوالد این  ، پادشاه دیموکرات افغانستانشخص اعلیحضرت محمد ظاهرشاه

وطن را در آغوش می گرفت و بوسۀ پدرانه می کرد. افتخار دیدار ایشان را در کنار جاللتمآت علی محمد خان 

                                                           

ون ریاست معاعضو اکادمی تأریخ افغانستان،  جاللتمآب استاد خلیل هللا خلیلی در پُست های منشی مجلس وزراء، استاد پوهنتون کابل،  -1
وزیر مطبوعات افغانستان، وزیر ملک الشعرای افغانستان، ، پوهنتون، مشاور فرهنگی اعلیحضرت محمد ظاهر شاه پادشاه افغانستان

. بر عالوه جناب استاد خلیل هللا خلیلی یکی از بزرگترین را عهده دار بوده انددمشق و کویت  ،عراقدر مشاور و سفیر افغانستان 
 علمی، فرهنگی و تأریخی افغانستان حماسه سرا و سیمای، عارف، فیلسوفنویسندگان و سخنوران نامدار و صاحب اعتبار، ادیب شاعر، 

 در قرن بیستم افغانستان و منطقه بوده است.
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 3از 2

لیسۀ استقالل در حضور استاد دری ما  دروازی وزیر دربار سلطنتی در امتحان ساالنۀ مضمون دری صنف یازدهم

 نیک به خاطر دارم. ،که اسم مبارک شان به خاطرم نیست
 

یکی از سروده های استاد خلیلی افغان را به ما آموخته بود. به شهید مهدی ظفر  ،استاد مضمون دری ما در طول سال

هم به آواز زیبا و گیرایش آنرا قرائت نمود  2که آواز و تلفظ زیبا داشت امر کرد همان سروده را بخواند و مهدی ظفر

 که در ذیل باهم می خوانیم:
 

 دل من داغ شد از دست تو اي جان افسوس  افسوس  "افغان"ه چاي ب ،نشم وطور چن

 ي جان افسوس ب ۀو اي عنصر افسرده تب  د مسلمان افسوس ــرزنـو فـم به تویچند گ

 وـي تـشانـریـن روز په ایسوس بـاف ،آوخ  و ـویراني ته ه بو كه كند گریز تكیست ج
 

 (کلیات 216صفحۀ )نمود چنین خطاب آن وال " "خطاب به متعلمینشمسی در هرات، شهر بزرگ افغانستان  ـه 1310در سال 

 

 یــوئــت "انافـغــ"دۀ ـنـمت آیظـع  یــوئــان تـمـای مسلـه قـوت دل

 یــوئــزان تـی چشم عـزیـنـروش  یــوئـــاکـان تـیـام نــن ِ نـزنده ک

 ان تستــۀ فـرمــطـا خــکشور م  ستـن آن ِ تــذشتیم وطـه گـا کـم

 ی پا مشـوـبر و ــج بی سـاخ کـش  ها مشو ار به دلــخ ،وــای گل ن

 ا مشوــردم دانـــمنحـــــرف از م  وـــا مشـــیـظــــــاهـر دنۀ ـفـتـیـش

 ـان مزنن نیاکـــــیـه به آیـنـعـط  مزن "انافـغـــ"رخنه به آسایش 
 

 گاهي دادن از افتخاراتمردم و تشویق شان به ترقي و پیشرفت كشور، آ نمونيهروطن،  نوباوگانندرز به دختران و ا

ام افغان" دانشمند صاحب مق خلیلي"بار شان از رسالت هایي است كه استاد خلیل هللا  ریخ و فرهنگ گرانأگذشته و ت

 ، به اداي آن پرداخته استت به خوبي و هدفمند در اشعار خوددرد و وطندوسفرهنگ، با با  افغانمنحیث یك  وطن،

آن پیغمبر ادب و سخن و عاشق وطن از جهالت و نادانی و پسمانی جامعه رنج می  که و این خود نشان دهندۀ آنست

انکشاف  ،رشد، ترقیبرده و در طول عمر پربارش در راه 

معارف و مطبوعات مملکت به طور خستگی ناپذیر خدمت 

ً مکلف است به آن ـالقـوده است و اوالد افغانستان اخـنم ا

 سرزمین شان احترام گذارند.آفرین شخصیت بزرگ و افتخار 

، شمسی 13۴2در سال بنا بر همین دالیل بود که جناب شان 

، دیض مي شروزي كه نشان پر افتخار معارف براي شان تفو

ه قرائت كردبه صورت آنی « راخطاب به اوالد وطن  »شعر 

  .بود

                                                           

کودتا چیان کمونیست )خلق و طرف ثور از  7بار  مهدی ظفر بعد ها یکی از بهترین نطاقان رادیو افغانستان بود که در روز نکبت -2
به وطن و دولت را در سرویس دری قرائت نموده بود از طرف  یننثور که گرفتاری خائ 6بجه یی  8پرچم( به گناه خواندن اخبار 

  ببرک کارمل نامردانه و وحشیانه اعدام شد. روحش شاد و یادش گرامی باد.

https://www.facebook.com/154082944753805/photos/a.169154733246626.1073741830.154082944753805/287792824716149/?type=1&relevant_count=1


  

 

 

 3از 3

سردار دختر به روان مطهر خانم "عـنایت سراج"  خطاب به دختر افغان" که ظاهـراً ، ضمن "کلیات 229در صفحۀ 

و در واقع به تمام دختران و زنان افغان اهـداء  ،سراج الملهب هللا خان دوران امیر جبنۀ طلیت هللا خان نائب السعنا

  :درمایطور ف شده است، این
 

 ای سرو روان نُرستــــه تا چند        ای شاخۀ گــــــل شکسته تا چند
 

 در کنــــــج قـفـس نشسته تاچند        ـــــه تا چندای مرغ بهشت خست
 

 بشکن قـفـس و چمـــن بیارای
 

..... 
 

 آشیانه از تست  بــــــــام و در         بیرون و درون خـــانه از تست
 

 این عـــرصۀ بیکرانه از تست         سر تا ســـر این زمانه از تست
 

 در کنج خمـــول تن مفـرسای
 

 یک عــــــایله یک سرای میدان       از ساحل سند تا زرافـشــــــــان
 

 از اهـل ســــــــــرا مباش پنهان        ای مادر دودمان افـغــــــــــــان
 

 در خانۀ خویش چهــره بکشای
 

 ، که بانیغان خانم "زینب عـنایت سراج" استاف زن فـداکار ر افغان" در نشیدۀ استاد خلیلی،مخاطب اصلی "دخت

داء کشور ا محجوبزنان، طبقۀ شایانی را در تنویر طبقۀ  و خدمات بوده "نولین رئیس "مؤسسۀ نسوان افغانستاا و

برلین چشم از  هرشوان جوانی ــ در سالگی ــ یعنی در عـنف 47در سن  . این خدمتگار صادق افغانستانه استکرد

اطر ( به خ3) ت.یامت به خواب رفن تا ابداآلباد و تا دمیدن صبح قهای برلی ترک برستانبست و در ق روجهان ف

سینمائی را در" شهر در زمان سلطنت فرخندۀ اعلیحضرت محمد ظاهرشاه، ، که ودخدمات فـراوان همین خانم ب

نامش مسمی ساختند که به نام "سینمای زینب" یا ه ب ،ایجادگر آن بود عنایت سراج" زینب "و میرمن که خوکابل  نو"

 .تا امروز در خدمت مردم است"زینب ننداری" 

 

 

 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

و منطقه و قافله ساالر شعر مقاومت در برابر تجاوز ی سلطان شعر و ادب افغانستان یلهللا خلخلیل 
 میهنشوروی بر وطنش و کمونیستان سوداگر 


