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ده نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد.
مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقی ٔ

۲۰۲۰/۱۱/۱۰

حریف حریف

مداحیه خلیل هللا خلیلی در مورد جنرال ضیاء الحق
که شعار و خواستش سوختاندن کابل بود!

خلیل هللا خلیلی بنابر دعوت رسمی دولت پاکستان از امریکا عازم پاکستان شده و به سمت مشاور فرهنگی جالد و
ویرانگر افغانستان وظیفه داشت و معاش میگرفت.
چنانچه د در صفحه  378کتاب "یادداشت های استاد خلیل هللا خلیلی" که توسط ماری خلیلی ترتیب شده ،چنین آمده
است:
«قاضی محمد افضل خان سابق قاضی القضات پاکستان بود و درین وقت رئیس روابط اسالمی میباشد  .مردیست مو
سفید ٬عالم ٬دانشمند و به چهار زبان آشنا ٬عربی ٬انگلیسی ٬اردو و فارسی.در پاکستان یکی از شخصیت های ممتاز
شمرده میشود .به من نوشته بود که :رسما ً وظیفه دارم تا از طرف رئیس جمهور پاکستان ٬ضیاالحق ٬به شما ابالغ
کنم که شما به حیث مشاور فرهنگی رئیس جمهور در امور فرهنگی مهاجران افغانی مقرر شدید.
من پاکستان رفتم ٬و از طرف مجاهدین به نهایت گرمی استقبال شدم .قاضی اصرار کرد که تا من به دفتر جمهوریت
اتاق و موتر و دفتر داشته باشم و مانند دیگر مامورین پابند به حاضری شوم .اما چون پیر شده بودم و آنچه تقاضای
مهاجرین بود از من ساخته نمی شد لهذا عذر آوردم .یک هفته بعد مرا بصورت آزاد بحیث مشاور فرهنگی رئیس

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

جمهور پاکستان افتخار بخشیدند ٬و همانقدر معاش مقرر کردند که گذار ٔه من میشد .درناظم الدین رود اسالم اباد اقامت
کردم،»...

مدحیه خلیلی برای ضیاالحق !!؟؟...
شـو ضـیـا الـحـق چـراغ آرزوى مسلمــیـن
عـلـمدار مسلمـان شـو مـهیـن سـربـاز دیـن
جـانـشین شـیر یـزدان شـو ،در خـیـبر گشا
در مـقــام خـالــدى ،مـیـدان مـحشر آفــرین
مسنـد مـحـمـود غـازى ،شهسوار بـت شكن
آنـكـه مـیلـرزد از وى هـنـد تـا دریـاى چین
پـایـمال لـشكر ایــن بـى خـدایان تـا بـه كى
اى تو محمود بزرگ بت شكن را جا گزین
حالـت امــروز مــا آیینــه ى فــرداى تست
اى ضـمـیـر روشنت بـا پـرتـو ایمان قرین
***

جواب فرهیخته مین پرست ورسالتمند زبیر واعظی به مداح ضیاء الحق:
اى خــلیــلى سر ز خاك تیره بردار و ببین
تا شوى از مدح بیجایت سراپا شـرمـگیــن
آن ضیاء الـحق چــراغ آرزوى شـعــر تـو
شـد عـلمـدار جـنایـت زیــر نـام پـاك دیــن
جانشین آن هالكو گشت و چنگـیز و شـداد
در مـقام بـربـرى  ،مــیـدان مـحشر آفــرین
دیدى اى شیرین سخن یكسر خطا گفتى بما
مسند محمود غازى در كجا و زان لعین ؟!
ذوالفقار و ضیاء و پرویزش بما اهریمنست
“این سخن در ریشهء تاریخ باشد جـاگزین”
پـایمــال لشكر سـرخ بوده ایــم  ،امـا كنون
پایمال لشكر ظـلمت شدیـم بـا جهـل و كیـن
حـالت امـروز مـا آیینه ى چـند بیت توست
اى سپـه ســاالر شـعـر و اى مـداح بهترین

با تشکر از جناب محترم ح حریف

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

