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 02/05/2018                   ولی احمد نوری
 

 اپریل 30دوشنبه خونریزی های  کشتار و
 

 و سال گذشته به مناسبت خونریزی ها و کشتار مردم معصوم ، این نوشته و اشعار پایان  یادداشت نویسنده:
می سیار بدرد و تأسف  با به نشر رسیده بود.  نافغانستارقم شده و در همین وبسایت عزیز آریانا  بیگناه کابل

بیرحمانه جریان هنوز هم  ، بینیم که هنوز هم این کشتار انسان های بیگناه و فجایع بشری در آن خطۀ پاک
برنا و از زن و مرد از مردم ما قربانی می گیرد و حیات انسان ها را از پیر و .  . و .دارد و طالب و داعش 

به نام خدا می گیرند و نه در داخل افغانستان و نه در جهان انسانیت کسی نیست که این گویان  «اکبرهللا »
 را ببیند. لعنت بر این قالین بی وجدان و بی ایمان. و خون فریاد ها را بشنود و این دریا های اشک 

 

 وای کیست شکسته دل بین رغ پن مرویـ   ماتم سرای کیست  بخون شدهخاك تر این 

 فضای کیست ای مرگبار به صحنهبمب    گرسنه دژ هــای آهـنـیـنون اژدهـای چـ

 

 

 

 خلیلی افغان و وطنش افغانستان

 بر گرفته از وبسایت استاد خلیلی با عرض شکران
 

** * ** 
 

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

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

واالیی داشته و نمی توان عشقی را كه در قلب او به وطنش شعله می كشید، تابع زمان خاصی ساخت و آن را به كدام دورۀ 

 اد.مشخصی از زندگی استاد نسبت د

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.  زیرا وطن استاد، پس از خیانت افغان های فروخته شده به مکتب کمونیزم و لشکر كشی اتحاد جماهیر 

نماند. دیگر آن باغ و بوستان، آن یار و دیار، آن یاران وفا شعار، آن فضای طرب زا و روح  شوروی به وطنش، دیگر آن وطن

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

 ه هایش به آسمان ها می رفت.و بوستان به آتشستانی مبدل گشت كه دل استاد را آتش می زد و شعل
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از این جاست كه در اشعار پس از هجرت استاد، سوز دیگر و حال دیگر می بینیم. بازتاب دردها و رنج ها، آالم و مصائبی را 

و بربادی افغانستان و باشندگان آن بر مردم تحمیل نگردیده بود.  از این است كه استاد  ۵۷ثور  7مالحظه می کنیم كه قبل از 

 نگامی كه میهن زیبای خود را غرق در خون و آتش می بیند، با شگفتی فریاد می كشد: ه

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 بر نمی 

 گرفته شده است(« لیلی افغانخ»كشند: )چهار پراگراف باال با سه شعر، با سپاس از وبسایت استاد بزرگوار 
 

 فـریـاد خلـق تا به فلك رفت روز و شب 

 صدای كیست؟ نگفت كه آنجایك بار كس 

 و  باالخره: 
 

 ن ــاد آورد از جانب وطــه بــردی كــگ

 وتیای كیست؟ ــدۀ ما تـدیـز چشم داغــج
 

 یکسان شده بود. چادر بانوان با عفتشبلی، میهن ساالر شعر و ادب دری افغانستان و منطقه در قرن بیستم، دیگر با خاك و خون 

به خون آغشته و بر پاهای شان زنجیری ز پوالد آتشین تاب داده و شاخ ارغوانش به روی خاك خمیده گشته و یتیمانش در انتظار 

 دیدۀ مهربانی كه سرشک از رخسار شان بزداید.
  

شمرده بود: افتخاراتش را بر هندوکش اوصاف و زبان از دریغا، این نه همان وطن است كه استاد در مخاطبه هندوکش با هیرمند،

 گرفته شده و بقیه توسط این کمترین تهیه شده است(« خلیلی افغان»)این دو پراگراف باال هم، با سپاس از وبسایت استاد 
 

 جوان وطن!!

 بهر اسالف وطن باعث احیا گردی ما به این فکر که تو غیرت دنیا گردی

 آتــش خـرمـن جمعـیت اعدا گردی وی و دست تـوانا گردیدل دانـا شـ
 

 م: خوانیبینیم و میهم میوطن دارد که در پایان بانمونه های فراوان دیگری هم در باب عشق و محبتش بو ادب دری  سلطان شعر
 

 
 به پیشگاه وطن

 از خامۀ سحار استاد سخن خلیلی افغان

 می پرستمت

 پرستمتهان ای وطن مپرس، چرا می     پرستمتداند خدا که بعد خـدا، می 

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

 می پرستمت با صد هزار دست دعا    در نیمه شب که باز کند آسمان درش

 ایـنـک ز آشیانه، جدا می پرستمت    که از آشیان جداست چون پرشکسته مرغ
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 به قَِد دوتا می پرستمت زاری کنان    نمـود قامتم از بار درد َخمپـیــری 

 می پرستمت( 1) در شهِر شاخ زن به سما    تنگ تواز شوق کوچه های ِگل آلود 

 صدا می پرستمتو  دیوانه ام، به شور      از یــاِد رود های کف آلود نعره زن

 در زیـر این گرفته فضا مـی پرستمت     نـور بار از یـاِد آن فـضای فـروزان ِ 

 با مرغ آرزو،  به هـــوا می پرستمت     از یـاِد مرغ هـای فـلک تاز در هوا

 برِگ، جـدا می پرستمتدر پیِش برگ      از یاِد آن چناِر کهن ساِل سبز پوش

 پرستمتبـا لــرزِش نـسـیـِم صبا مـی       ام می برد به باغ بوی گل بیاِد تو چون

 نـوا می پرستمت و در پرده پردِۀ ساز      شوق نغمه سر از هرجا که مطربی کند

 و جفا می پرستمت جور با گونه گونه      با آن همه مصیبت و زندان که دیده ام

 از بـهـِر آن  یـتـیـم گـدا می پرستمت      ذکر نیست ثروت مداِر شهر سزاوار

 می پرستمت ز یـاِد قـوِم برهـنه پـــا      ندارباِب جاه  در خور تعـظیم نیست

 پرستمت در خون و اشک کرده شنا می     غرق گشته ات از یاِد کشتگان بخون

 صد بوسه داده، روِز وفا می پرستمت     از یـاِد آن کـه بـر لب شمشیر آبدار

 با خوِن خویش کرده  بِنا می پرستمت     ازیاِد سنگری که سرافراز مردمان

 در عــــالــِم فــنــا و بـقـا مـی پرستمت    تنگــنای زنـدگی و خوابگاِه قبر در

 هـم بـا صریِر خامـه و هـم با زبـان دل

 هـم آشکار، هـم بــه خـفـا می پرستمت
 

 

  

 مـــادر وطـــن

 به فرزنداتش
 

 از استاد سخن خلیلی افغان
 

 باز گـرد این سرزمیـن مــأوای تـُست  فـرنــــگای سـپــرده دل بـه لـــذت 

 تا هنوز این شیره در رک های تـُست  شـیــر دادم ، شـیـــرۀ جــــان دادمت

                                                           

 استمراد از شهر نیویارک و آسمان خراش هایش  -1
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 گـر نکــو بینی بـه سـر تـا پـای تـُست  جـای گـــرم بوسه های مـن هـنـــوز

 جای تـُست بـاز کـن بنگــر کـه خالـی  آشــیـــاِن ســــیـنــۀ مجــــروح مـــن

 نـــالـــۀ دل، نـغــــمـــــۀ ال الی تـُست  گوش نــِه! شب هــا بــه آواز دلــــم

 آنچه در امـروز و در فــــردای تـُست  حاصل غــم های دیــروز مـن است

 گــرم صحبت از شکایت هــای تـُست  تـا دِل شــب بـا سـتـاره، چـشم مــن

 حـلـقـه حـلـقـه بـسـته دوِر پــای تـُست  مـنمکسل این بندی که از گیسوی 

 مست تـو، مـدهـوش تـو شـیدای تـُست  مشکـن آن قـلـبـی کـه بـا صد آرزو

 خـانـۀ تـو، بـاغ تـو، صحـــرای تـُست  گــر شکافــی سـیـنــۀ پــر داغ مـن

 تچـشـمـۀ خـــونبـاِر حسرت زای تـُس  گــر ببیـنی چـشـم پـــر آب مـــــرا

 نـاز ایـن جا کـن، که ایـن مبنای تـُست  آن بـنـا ها باشــد از ابـنـای غــیـــر

 آنـچـه در پـنـهـان  و در پـیـدای تـُست  گـشـتـه از ذرات ایـن کـشور پـدیـد

 باز گرد این سرزمین مأوای تـُست

 خـانــــۀ تـــو، خـانــــۀ آبای تـُست
 

 
 

 

 کشوری؟یاد می آری که بـــودت 

 آفـتاب و اخـتــــران دیگـــری ودت کشوری؟یاد می آری که ب

 زار و کهساری داشـتی سبزه داشتی خود شهر و دیاری تو ز

 دنیا نیستی؟ تو از این معموره یاد می آری گزین جا نیستی؟

 دریای دیگر خاک دیگر، دشت و  ای دیگـرت دنیای تو، دنـیهس

 

 می دانی ؟؟؟
 

 ویــن مرغ پـر شكسته دل بینـوای كیست    خاك تر بخون شده ماتمسرای كیست این

 بار بصحن فضای كیست ـبمب هـای مرگ   ژدهای گرسنه دژ هــای آهـنـیــن چــون ا

 

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

 كشند: بر نمی

 



  
 

 

 5از 5

 روز و شب  ،فـریـاد خلـق تا به فلك رفت

 كه آنجا صدای كیست  ،یك بار كس نگفت

 

 و باالخره: 

 گردی كه باد آورد از جانب وطن 

 جز چشم داغدیده ما توتیای كیست 
 

خون آغشته و بر پاهای شان زنجیری ز پوالد آتشین تاب یكسان شده بود. چادر خواهران ب بلی، میهن استاد دیگر با خاك و خون

 د.یداده و شاخ ارغوانش به روی خاك خمیده گشته بود و یتیمانش در انتظار دیدۀ مهربانی بودند كه سرشك از رخسار شان بزدا

  

شمرده هندوکش اوصاف و افتخاراتش را بر دریغا، این نه همان وطن است كه استاد در مخاطبه هندوکش با هیرمند، از زبان

ده گرفته شده و بقیه توسط این حقیر تهیه ش« خلیلی افغان»بود: )این دو پراگراف باال هم با سپاس از وبسایت استاد بزرگوار 

 است(

 
 

 

 وطن را از این وحشت و بربریت نجات بده!!خدایا این 

 ولی احمد نوری

 
 
 


