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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهندر پهافغان 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

  
  

 7/9/4112               جلیل غنی                                                      

 مجذوب هرات

شعر دری معاصر با وصف تلخی ایام و محرومیت از  مرحوم استاد خلیل هللا خلیلی  استاد مسلم زبان و ادبیات وافتخار

تحصیل به جرم اینکه فرزند میرزا محمد حسین خان مستوفی الممالک یکی از رجال برجسته و نامدار زمان امیر حبیب 

هللا  بود، و با وصف تبعید ها و مغضوب بودن ها، توانست با تحصیالت خصوصی بجایی و مقامی برسد که نه تنها 

اری و رسمی عالی و منزلت های عالی فرهنگی وعلمی  نه تنها در افغانستان گردد بلکه کشور های همزبان مناصب اد

و همسایه  به او به حیث یک استاد عالی مقام احترام بگذارند و در کنفرانسهای بین المللی و منطقوی  برای سخنرانی از 

 او دعوت نمایند.

در ایران طبع شده گشوده بودم. قطعه شعری  توجه  1771خراسانی در سال  دیوان  استاد را که  به کوشش عبد الحی

مرا جلب کرد که گر چه  سالها پیش گفته شده بود و حکایتی دارد از درویش مجذوبی، ولی یصیرت  و دید  شاعر و 

تم میکند و خواس درک او از نوعی تفکر حاکم  بر جامعه چنان گسترده و عمیق بوده که این شعر در این زمان نیز صدق

 آنرا با خوانندگان عزیز پورتال  وزین و محبوب افغان جرمن آن الین  شریک بسازم. 

 مجذوب هرات
 

 یــرزانـــه ین فـهیـمن خطا گفتــم م ی      ــوانـــه یا یــــکی دیـدر هــرات م

 اره گشتی خاره سنگـدم وی پ زــک   ماس رنگ    ـوی الــداشت با خود چاق

 دـریـی بـ( زان م دأــــتبت ی سورۀ ) د      ــرآن مجـــیـــــد قـی دیـکجا م رـه

 رواستاـــدن نـــریــرآن بـــورۀ قــس   ن کارت خطاست    ـسالکی گفتا که ای

 بـعـو ت ج ـا بسی رنـــیـده در دنــدی       1 "بو لهــب"ز دست  گفت پیغمبر 

 ا زدهــود را جــالص خــوی اخــپهل ـــده       ورۀ وی آمـــــاینــک اینــجا س

 مـــنـی افگـر مــای دیگــمی کشم ج در می افگنم        ــن جایش بـن از ایـم

 داــــا جــاطــل هـق را ز بــتا کند حـدا        بیاور ای خ ،ســوزی "بو لهب"

 روریمــر می پـه بـها را ب "بولهب"بریم         ـمـد پیــرو پیـــغـا شـعمــر ه

                                                           

بلکه به رسول خدا نا سزا گفت و  تبر بود که نه تنها تا اخیر عمرش دین اسالم را نپذیرفمبو لهب" اسم همان عم )کاکای( حضرت پیغ
  بی احترامی کرد. و این سوره منحیث مزمت و دعای بد در حق او از طرف او تعالی نازل شد.
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