
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره
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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

                                                                                                          2020/10/27 نور امحد

خلیلی  هللا خلیلدر بارۀ   
 

احمد نوری یکبار دیگر به تعریف و تمجید استاد خلیل هللا خلیلی پرداخته غافل از آنکه امروز عصر اینترنت  ولی
 :او مینویسد .است و خواننده میتواند به بسیار سادگی در مورد هر شخص تجسس کند و حقیقت را دریابد

 
 ...استاد خلیل هللا خلیلی بزرگ

 ...هااستاد خلیل هللا خلیلی شاعر زمانه 
 ... استاد خیل هللا خلیلی شاعر و متفکر بزرگ افغانستان و منطقه

 
  .ببینیم دیگران در ارتباط به خلیلی چه مینویسند

 
  :محمد داؤد مومند که یک نویسندهٔ فعال وبسایت آریانا افغانستان میباشد چننین مینویسد 08.09.2020به تاریخ 

 
ان بزرگ معاصر کشور ماست، چنانچه استاد پژواک در مرگ خلیلی، او  بدون شک خلیلی یکی از شعراء و دانشمند

را یک » عالمه « دانست. ولی خلیلی با نوشتن عیاری از خراسان این رساله مبتذل حیثیت و وقار خود را بر زمین  
، تاریخ  زد. خلیلی خواست برای خوش ساختن ارشد الشیاطین بحران الدین لعنت هللا و جمعیت ضد اسالمی و ضد ملی

جدیدی بسازد...در صورت موجودیت یک حکومت ملی باید، استخوان های خلیلی را از کنار محوطه و حریم مبارک 
عالمه سید جمال الدین افغانی کشیده در کنار قبر سرور و بادارش بچۀ سقو دفن کنند و عظام رمیم عالمه محمود 

اد بزرگوارش عالمه صاحب سید جمال الدین بزرگ مدفون  طرزی را از ترکیه به کابل منتقل نموده و در جوار است
 .سازند

 
  :سردار حمیدهللا عنایت سراج سابق وزیر معارف و سفیر افغانستان در دهلی و سرانجام مهاجر در روم حکایت میکند

 
جا را هنگامی که کابل بدست بچه سقاو افتاد و نایب ساالر عبدالرحیم خان صافی به مزار شریف رفت و حکومت آن

ساله بیش نبود به حیث مستوفی والیت بلخ مقرر شد و پس از   ٢١یا  ٢٠برای پسر سقاو ضبط نمود. خلیلی که جوانی 
آنکه نایب ساالر به سوی هرات لشکر کشید، کفالت والیت بلخ هم به خلیلی داده شد. خلیلی همواره مسلح با قطار  

فه تا محل رهایش خود رفت و آمد میکرد و مخالفان حکومت برگردن و تفنگ در دست از خانه تا وظیفه و از وظی
سقاوی را به اتهام امانیست در هرجایی که دستگیر میکرد، بدون محاکمه، خودش بر روی متهمین نشانه میگرفت و 

فیر میکرد و به سپاهیان سقاوی میگفت: بگویید که کدام چشم متهم را نشانه بگیرم وسپس فیر میکرد و به اینگونه 
شروطه خواهان و روشنفکرانی که با حکومت داره ای بچه سقاو مخالفت کرده بودند توسط آقای خلیلی سر به نیست م

 .میشدند
 

 :محمد رحیم شیون ضیائی نیز در همین باره اشاره میکند
 

 یاد آر زمانیکه ترا بود اورنگ
 از گوله حمایـل وعصای تو تفنگ

 آویخـته تیغی و تـپانچه به کمر
 همه فتحی تو نکردی در جنگبا این 
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

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

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

 

 : زمانی که خلیلی سفیر افغانستان در عربستان مقرر شده بود، شیون به او رباعی ذیل را فرستاد
 

 آنوقت که بدست داشتی تیغ و تفنگ
 خنجر به کمر، به گردنت بار فشنگ
 با آنهمه خون ریختن ناحـــق و ظلم
 درجمره نشستی به امید دوسه سنگ

 
 : شتخلیلی بحوابش نو

 
 الـهی رنــد مستی را ببخــشــای 

 به عصیان پای بستی را ببخشای 
 خلـیـل بـت شکن را هرکه بخشد 
 خـلـیــل بــت پرستی را ببخشای

 
 :وشیون بجواب او رباعی زیر را میگوید

 
 جنایت کار مستی را ببخشم

 به عصیان پای بستی را ببخشم 
 منافق درخور بخشایشم نیست

 پسـتی را ببخشمچسان کذاب 
 (رباعیات شیون)

 
 :سرودۀ خلیلی در وصف ضیاالحق و دعوت از وی برای یورش بر افغانستان

 
 شو ضیاء الحق چراغ آرزوی مسلیمن
 شــــوعلم دار، شو مهـــین سرباز دین 

 جانشین شیر یزدان شو خیبر گـشا
 درمقـــام خالــدی، میدان محشرآفــرین 

 کنمسند محمودغازی شهسوار بت ش
 آنکه میلرزید از وی هند تا دریای چین

 پای مال لشکراین بی خـــدایان تا بکی ؟
 ای تو محمود بزرگ بتشکن را جانشین

 
جای شک نیست که استعداد شعری خلیلی خارق العاده بود، مگر شعر گفتِن باوزن و قافیه دلیل آن نیست که این  

طور میبود پس نورمحمد تره کی هم رهبر کبیر خلق ها و نابغۀ شخص متفکر بزرگ افغانستان و منطقه باشد، اگر این
 .شرق میبود

 
خوشبختانه زمان شیخان رسوا و پیران گمراه دگر گذشته است، فقط افسوس برآن است که این مدح سرایان و مرید 

 ند.های شان نتوانستند هیچ چیزی از خود برجا گذارند که نسل های بعدی از آن استفاده کنند و بیاموز
 افسوس و صد افسوس

 
 تشکر

 نور احمد
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