
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

 

 

4 صفحه  از   1   ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 

 

 23/01/2016          ولی احمد نوری
 

 سروده های جاویدان
 بخش دوم

 سردار همه قـوم جهان، ملت افغان
 

 «خلیلی افغان» ــ« خلیلی» خلیل هللااستاد 

 
صفحه  واقعیی از تأریخ مشعشع افغانستان عزیز است، که باید هر طفل سروده  آسمانی ای را که در ذیل می خوانید، 

و هر جوان افغان امروز و فردا و فردا های دور، آن را به یاد و حافظه داشته باشند و به نسل 

 اندر نسل باشندگان این سرزمین انتقال بدهند.  

زمانه و شهنشاه شعر دری عصر  این سروده  ملی و ترانه  آزادی افغانستان، از طبع استاد استادان

 ما و سفیر حماسی های مقاومت آزادیخواهان افغان، تراویده است.

برابری میکند، در برابر احزاب منفور و منحوس "خلق و پرچم" و  این سروده، که با حماسه های شهنامه  فردوسی

م( تنها نقش 1979افغانستان ) سوداگران میهن و باداران شوروی شان در سال های جنگ آزادی بخش ملت قهرمان

و با خون آزادیخواهان اصیل  شده کاغذ نی، بلکه نقش دل ها و سرها و تار و پود و شرائین اتباع نجیب این سرزمین

 ــ نه تنظیم های تجارتی پیشاور و مشهد ــ عجین شده و دامان دشت و دمن و کهسار افغانستان را رنگین ساخته است.

آزادی بخش را با مشورت آن دوستانم، که در مقاومت اصیل آزادیخواهی، نه در تجارت بر من این ترانۀ حماسی 

خون و زندگی مردم، بودند، به آواز خودم در سایه  آهنگ آسمانی رباب دوست دیرینم، میر محمد صدیق، در المان 

 نیستی سپردن خائنان "خلق و ثبت کردم و به کمک افغان هایی که برای به دست آوردن آزادی افغانستان و به گودال

پرچم" مبارزه میکردند، تکثیر نموده به کمک جناب "حامد اکرم"، که در آن زمان از سید احمد گیالنی در پاریس 

نمایندگی میکرد به جبهات جنگ فرستادم که هنوز هم کاپی آن کسیت در البالی اسناد من موجود است و امیدوارم تا 

 ، که ضم این مقال به خوانندگان تقدیم گردد.نشر این نوشته آن را بیابم

بعداً از دوست عزیز و محترمم استاد شاه ولی جان ولی )ترانه ساز( خواهش نمودم، آن را با آهنگ زیبایی کمپوز 

در محافل و کنفرانس های مقاومت تقدیم نماید، که چنین کرد؛ روانش را شاد و  نموده و با صدای آسمانی و گیرایش

 آزاد می خواهم.
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 4از 2

 ار تو حیرانـــای چشم جهان، مانده به پیک

 "ملت افغان"جهان،  " همه قومسردار"
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 ضرب المثِل غیرت و پیکار، تویی! تو! در راه جـهـاد، قـافـلـه ساالر، تویی! تو!

 تأریخ گــواه است که ســردار تویی! تو! ــــر آزادِی ادوار تویی! تو!ــلـشکــســـر

 تو حیرانپیکار ای چشم جهان، مانده به 

 "سردار" همه قـوم  جهان، "ملت افغان"
 

 آزادمنش، رهـبــِر پــــــــرواز تویی! تو! راز تویی! تو!ــافو سر ُحر  تا بوده جهان، 

 ای قـوِم شجاع، الیــِق هر ناز تویی! تو! ز تویی! تو!سربا ورزمنده  ودشمن ُکش 

 تو حیرانپیکار ای چشم جهان، مانده به 

 "سردار" همه قـوم  جهان، "ملت افغان"
 

 رـــــر بپاشید به تزویت زهـــــا در وطنت ملِت چون شیر صفت، ای روبهاین دشمن 

 رد به شمشیرـــرت ُکشد و مزهرد به نام رــــــدم این جمله، که گفــــتا پدر پییاد آم

 تو حیرانپیکار ای چشم جهان، مانده به 

 "سردار" همه قـوم  جهان، "ملت افغان"
 

 تویی! تو! سـازنــدۀ تـأریـــِخ  بـرازنـــده ح و رزمنده تویی! تو!ــــفات زنجیرشکن،

 شـــاد، که پاینده تویی! تو! زی  ـد بِ جـاویـ صد مدح و ثنا را، همه زیبنده تویی! تو!

 تو حیرانپیکار ای چشم جهان، مانده به 

 "سردار" همه قـوم  جهان، "ملت افغان"
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که برای  ،طرف دسته های مقاومت و جوانان فداکار افغان را بود که از یک واالهمین سرودۀ بدون تردید، یکی هم 

 یدشتوانایی بخو خون خود می جنگیدند، تشویق نمود و  با زندگی خوارکمونیزم جهانن و آزادی کشور از شر متجاوزا

ـ پرچم"، مخصوصاً سردمداران  و ایمان شان را در برابر تزلزل حمایت کرد و از جانب دگر بنیان وطن فروشان "خلق ـ

 نجیب( و همه اعضای "کمیتۀ مرکزی" و "شورای انقالبی" را، –ببرک  –امین  –شان، از قبیل "چارکله" )تره کی 

که همه در کشتارها و اعدام ها و زندان های ابد مسؤولیت داشتند و دستان شان تا شانه در خون مردم بیگناه و آزادۀ 

بزرگ و همه آنانی که در این  ""استاد خلیلیافغانستان آلوده بود، به لرزه درآورد، که تا امروز به حال نمی آیند و از 

و می خواهند به هر طریقی که باشد، نام و شهرت و مرتبت و مقام ایشان را  قیام بزرگ نقش داشتند، انتقام می گیرند

 با جفنگ گویی و بهتان جریحه دار سازند. ولی کله های پوچ شان فراموش کرده است، که:

 ستو نام جُ مرگ از، رد به مرگــــرد نمیـم
 

 ؟؟؟مردنش آسان کجاست ،د شدـنام چو جاوی
 

 )خلیلی افغان(
 

** * ** 

 
جاویدان میهنی آهنگ های ، «افغان یخلیل»استاد بی همتا و پیامبر شعر جهاد حماسه های شعری  همچنین در کنار

هر مصراع، فرد و هر کلمه اش کتابی بیان می  ه تا هنوز در آسمان آزادی طنین انداز است و ازکنیز ظهور نمود 

هر تال طبله و هر تار و رخین آلوده و فروخته شده. و هر کدام نقش تأریخ حقیقی شده است. نه تاریخ کذایی مؤ شود

خائنین خلق و پرچم و نوگران اجنبی و متجاوزین را از ریشه متزلزل ساخته و به لرزه درآورده این بنیان تنبورش 

و پنهان کاری و دروغ زندگی نکبتبار  و ذلیل خویش را در سایه در تهلکه و تشویش که امروز است امروز تا که  بود

ا با نام های مستعار گوناگون پیش می برند! اما تا چه وقت دوام داده خواهند توانست؟؟  سؤالی است که جواب آن ه

 در آینده زود آمدنی است!!

 
 ای قوم مجاهد!! ای قوم مجاهد!!

 
 همرزم تـو و همراز تو، همکار تو گردم

 

 ای قوم مجاهد ای قوم مجاهد
 

 بگذاشته ای باز بر سرت تاج شجاعت
 قـربان و فـدای شـف دستار تـو گـردم

 

 ای قوم مجاهد ای قوم مجاهد
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 خویش ببالد من نازد و برهر ذرۀ 
 آن روز که خاک رِه پـیـزار تـو گردم

 

 ای قوم مجاهد ای قوم مجاهد

 

 تأمید شعار تــو بــَُود الـلـه اکبر

 مجـذوب تـو و شیوۀ گفتار تو گردم
 

 ای قوم مجاهد ای قوم مجاهد
 

 آزادی خاک و وطنت باز بدست آر
 خاک چپن شتره و پیـزار تو گردم

 

 ای قوم مجاهد ای قوم مجاهد
 

 دارو و درمان و نی َپتو داریو نی نان 
 خیرات سِر طفلک بیمار تـو گردم

 ای قوم مجاهد ای قوم مجاهد

 
 ای ملت با همت و با غیرت افغان
 صد بـار فـدای تـن بیمار تو گردم

 

 ای قوم مجاهد ای قوم مجاهد
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** * ** 
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