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

 

 
 

 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

کتاب "یادداشت های استاد خلیل هللا خلیلی" که توسط ماری خلیلی ترتیب شده، چنین آمده  378چنانچه د در صفحه 
 :است

یس روابط اسالمی میباشد . مردیست مو ئمحمد افضل خان سابق قاضی القضات پاکستان بود و درین وقت ر قاضی»
اردو و فارسی.در پاکستان یکی از شخصیت های ممتاز  ٬انگلیسی ٬عربی ٬دانشمند و به چهار زبان آشنا ٬عالم ٬سفید

ً : رسمشمرده میشود. به من نوشته بود که به شما ابالغ  ٬ضیاالحق ٬یس جمهور پاکستانئوظیفه دارم تا از طرف ر ا
 .یس جمهور در امور فرهنگی مهاجران افغانی مقرر شدیدئکنم که شما به حیث مشاور فرهنگی ر

 
و از طرف مجاهدین به نهایت گرمی استقبال شدم. قاضی اصرار کرد که تا من به دفتر جمهوریت  ٬من پاکستان رفتم

و مانند دیگر مامورین پابند به حاضری شوم. اما چون پیر شده بودم و آنچه تقاضای اتاق و موتر و دفتر داشته باشم 
یس ئمهاجرین بود از من ساخته نمی شد لهذا عذر آوردم. یک هفته بعد مرا بصورت آزاد بحیث مشاور فرهنگی ر

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Harif_h_madahe_khalily.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Harif_h_madahe_khalily.pdf


  

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

باد اقامت الدین رود اسالم و همانقدر معاش مقرر کردند که گذارهٔ من میشد. درناظم ا ٬جمهور پاکستان افتخار بخشیدند
  ،«...کردم

 

 ...مدحیه خلیلی برای ضیاالحق !!؟؟
 

 نـیــراغ آرزوى مسلمـق چـحـا الـیـو ضـش
 نـاز دیـربـن سـهیـو مـان شـمدار مسلمـلـع
 بر گشاـیـو، در خـزدان شـیر یـشین شـانـج

 رینــحشر آفـدان مـیـدى، مــالـام خــقـدر م
 ت شكنـازى، شهسوار بـود غـمـحـد مـمسن

 اى چینـا دریـد تـنـرزد از وى هـیلـه مـكـآن
 ه كىـا بـدایان تـى خـن بــشكر ایـمال لـایـپ

 اى تو محمود بزرگ بت شكن را جا گزین
 رداى تستــه ى فــا آیینــروز مــت امـحال

 و ایمان قرینـرتـا پـر روشنت بـیـمـاى ض
 

*** 
 

 : زبیر واعظی به مداح ضیاء الحق جواب فرهیخته مین پرست ورسالتمند
 

 لى سر ز خاك تیره بردار و ببینــلیــاى خ
 نــگیـرمـح بیجایت سراپا شتا شوى از مد

 وـر تــعـراغ آرزوى شــحق چـآن ضیاء ال
 نــیداك ـام پـر نــت زیـنایـدار جـلمـد عـش

 دادـیز و شـجانشین آن هالكو گشت و چنگ
 رینــحشر آفـدان مـیــرى ، مـربـقام بـدر م

 دیدى اى شیرین سخن یكسر خطا گفتى بما
 !مسند محمود غازى در كجا و زان لعین ؟

 هریمنستذوالفقار و ضیاء و پرویزش بما ا
 ”اگزینـاین سخن در ریشهء تاریخ باشد ج“
 ا كنونـم ، امــرخ بوده ایـال لشكر ســایمـپ

 نـل و كیـا جهـم بـلمت شدیـپایمال لشكر ظ
 ند بیت توستـا آیینه ى چـروز مـالت امـح

 داح بهترینـر و اى مـعـاالر شــه سـاى سپ
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