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  توضیحی بر:
 "به یاد تو سخنور بی همتای ملت افغان"

 

 مـعـروض هــزار اشـتـبـاهـیـم همه هـر چنـد که پاک و بی گناهیم همه   
 بـا خـامــۀ دیگــران سـیاهـیــم همه مـانـنـد ورق هــای سـپـیـدیـم ولــی      

 

خواستم این نگارش را با این رباعی استاد سخن و سخنور بی مثال قرن اخیر افغانستان و منطقه در فرهنگ و ادب 
و از هر قلمی در بارۀ یکی از  دری، مرحوم استاد خلیل هللا خلیلی آغاز کنم که درین اواخر تبصره ها از هر زبانی

صفحات رسانه های بیرون مرزی را، به شمول پورتال وزین افغان جرمن « عیاری از خراسان»رساله های او 
 آنالین، انباشته است. 

منشأ این مقاالت جلسۀ عده ای از هواخواهان حبیب هللا کلکانی بود که به ابتکار پوهاند رسول رهین در لندن دایر 
گردید ولی به جای اینکه انگشت انتقاد به سوی ترتیب کنندگان این کنفرانس و یا اشتراک کنندگان آن نشانه گرفته شود 

ینۀ ترور شخصیت ادبی و فرهنگی و این سخنور بی زمبه بهانۀ آن به آن کشانیده شد و « عیاری از خراسان»پای 
 همتای ادب دری و نویسندۀ این رساله، به هر دلیلی که نویسندگان داشتند، فراهم گردید. 

 

ن پوهاند رسول رهین نقش کلیدی داشت و یک آکه درلندن دایر گردید  در 2014دسمبر  24این گویا کنفرانس در 
 طلبی میاز چنین اجالس درین مقطع زمان بوی جدائی  ن اشتراک داشتند.آ انی درعده از هوا خواهان حبیب هللا کلک

بنیاد شیرازۀ تمام مناسبات و تعلقات ملی را ویران نموده و تازه این ملت بال کشیده در آید. جنگ بیش از سی سال 
است تا بار دیگر ملت صدد التیام زخم های ناشی از خصومت های این جنگ خانمان سوز اقدام کرده و سعی بر این 

که قریب به سه صد سال گذشته همه اقوام و قبایل و عشایر در پهلوی  حیث یک کتلۀ واحد، همانطوریه افغانستان ب
بار دیگر این برادران   هم پیکر خونبار و زخم آلود وحدت ملی را التیام بخشند وباز ،هم برادر وار زندگی کرده اند

ی دست سرخ و حکومت هاساختند و وطن را از اشغال قشون  را به شکست مواجهکه متحداً ابر قدرت متجاوز سرخ 
، کشور شان را خانۀ همۀ ملت قرار دهند. چنین جلسات جداً قابل تحریم و نکوهش است زدور نجات دادندنشانده و م

فرقه تچنین جلسات و به یقین که این عمل، نفرت همگانی را بخود جلب نموده است، و از آن نویسندگانی که تدویر 
 انگیز را، در داخل چوکات ادب و عفت قلم نکوهش و تحریم کرده اند، تقدیر باید نمود. 

 

 کشانیدن افغانستان در مسیر قهقرائی بعد از نهضت انقالبی باید یاد آور شد که کار نامه های منفی حبیب هللا کلکانی و
ای این جای افشه ن دالیل کافی برای تقبیح اعمال او دارد ولی بشاه امان هللا محصل استقالل افغانستاخواهانۀ  و ترقی

گردهمآیی لندن، ارزیابی و ابراز نظر در مورد چنین کنفرانسی از مسیر اصلی آن که همانا توضیح حقایق و تحریم 
 این برهۀ سرنوشت ساز برای ملت افغانستان است انحراف داده شد و توجه به نوشتۀ ناول اضرار چنین جلسات در

که  ننام ساختن این شاعر بی مانند و استورۀ شعر مقاومت افغانستاجلب گردید و برای بدگونۀ استاد خلیل هللا خلیلی 
 دست و آستین بر زده شد. افغانستان معاصر است بدون شک یکی از نوابغ ادبی 

هنگی دبی و فرو شخصیت اگرفته  درین اواخر عده ای از نویسندگان افغان بیرون از افغانستان جلسۀ لندن را بهانه
فته که مورد حمله قرار داده و هتک ُحرمت کرده اند و تا سرحدی این حمالت پیش رکشور را این شاعر بی همتای 

، های همسایه و دری/فارسی زبانتنها در افغانستان بلکه در کشور آمد شعر و ادب دری را نهاستاد خلیل هللا خلیلی سر
ی یل ذیل بر کسی به آسانبس بزرگ و بدون اثبات جرم ملی که نمی توان به دالهم نموده اند، اتهامی به خیانت ملی مت

 "وارد کرد
مراحل قانونی خود را بپیماید و با اسناد و شواهد بعد از تواند بر کسی وارد شود که  چنین اتهامی تنها در صورتی می 

 گونه صالحیت قانونی ندارند و در حالی اتهام را وارد می کنند هیچآنانیکه این  متهم محکوم گردد.  ،طی مراحل محاکم
حتی از قوانین همین کشور ها و حتی افغانستان هم آگاهی کافی نداشته باشند زیرا قانون برند شاید  که در غرب بسر می
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ت ادۀ بیس" ) فقرۀ دوم مآزادی و کرامت انسان از تعرض مصوون استکند که " کم میحصراحت ه اساسی افغانستان ب
 تجاوز کرده اند. ایشان بی حرمتی و بر کرامت  بزرگ استاد خلیل هللا خلیلیو چهارم(. ولی اینها بر شخصیت 

 

بانه و آم و دیکتاتوری بی مورد و بدون سند بی دلیل و ثبوت و تهیه دوسیه ها اتهاماتکه دیگر زمان  فراموش نکنیم
سیاسی  و حیث یک شخصیت فرهنگی، اجتماعیه . اما استاد خلیلی بغیر مسؤوالنه به زباله دان تأریخ سپرده شده است

 این خطه باز کرده و ماندگار است و تأریخ فرهنگ ، ریخ ادأو دانشمند جایش را در ت
 

 وانگه سخن نغز گهر وار بر آور ی              صد غوطه به دریای ادب زن چو خلیل
 

م کرده شقاوت هان جایز الخطا است.  و حتی شاید انسسهو و اشتباه کرده است زیرا ستاد خلیلی مانند هر انسان دیگر ا
باشد. اما نباید فراموش کرد که اشتباهات او در مقایسه با اشتباهات و شقاوت های که بعد از کودتای کمونیستی هفت 

و متعاقب آن توسط یک عده از رهبران و پیروان تنظیم های جهادی   کمونیستیثور از طرف رهبران و ُعمال رژیم 
دست دادن از  نیست. صد ها هزار خانواده هنوز هم درد   مقایسهدر افغانستان ارتکاب شده به مراتب کمتر و قابل 

شان را چه در حکومت های حزب دیموکراتیک خلق و چه در دورۀ حکومت تنظیمی و جوانان و زنان و اطفال 
 لبان فراموش نکرده اند. طا

 

جای شک نیست که با فراهم بودن زمینۀ تبادل نظر آزاد و افشای حقایق نهفته و نا گفته گوشه های تاریک تأریخ و 
فرهنگ باز می شود و نسل های آینده تصویر بهتر و روشنی از گذشته های شان می داشته باشند و یقین کامل است 

و نتایج آن، راه روشنی را در پیش خواهند گرفت و از نتایج مثبت آن بهره مند  که در روشنی همین تجارب گذشته
 خواهند شد زیرا گذشته است که بنای آینده را می گذارد.

و ابراز نظر آزاد به معنی لجام گسیختگی و هتگ ُحرمت و تجاوز به شخصیت، علمیت،  اما آزادی بیان و عقیده
فرهنگ و سایر ارزش های انسانی نیست و در بسیاری نوشته ها و گفتار هایی که در نشرات بیرون مرزی خوانده، 

تأریخی، سخن حتی  دیده و یا شنیده می شود به جای تحلیل و تجزیۀ علمی یک اثر چه فرهنگی است و چه علمی و
هم نمونه های زیادی از این « عیاری از خراسان»به استعمال كلمات و عبارات مستهجن می رسد. در مورد رسالۀ 

 قبیل دیده شد. 
نیست و نه هم کوشش دارم استاد سخن را در نوشتن این رساله « عیاری از خراسان»هدف از این نوشته دفاع از 
در پاکستان چاپ شد که من هم مثل استاد سخن خلیل هللا خلیلی در  1983در اوایل سال برائت دهم. این رساله زمانی 

پاکستان مهاجر بودم و این رساله را فرزند شان مسعود خلیلی که با او از سالیان پیش آشنایی داشتم بمن داد و خواندم 
ایق ل یک ناول را دارد تا افشای حقبیشتر شکولی تاخت و تاز بر استاد سخن به بهانۀ نوشتن یک رسالۀ کوچکی که 

، تا یک اثر تأریخی، از یک توطئۀ تأریخ و می شود آنرا یک داستان و ناول برای متبارز ساختن قهرمان داستان نامید
 رازی نهفته باشد که مستلزم پژوهش و تحقیق بیشتر و بی طرفانه است.  بزرگتری آب خواهد خورد و در عقب آن

 

گردد و آنچه  به گفتار  م بر می1973ها و مزمت ها متکی بر کاپی یک سندی است که به سال های تقریباً همه انتقاد 
 د ولی نخست باید ثقه بودن این سند تثبیت گردد وقتی به متن اینناستاد خلیلی نسبت داده می شود آنرا معتبر می پندار

ر رسد که سفی دی وجود دارد بعید به نظر میزیا ین اغالط امالئی و انشایآ شود که در سند نظر انداخته شود دیده می
هللا علم وزیر دربار شاه ایران این نامه را به اسدشته بوده باشد و با چنین اغالطی چنین سواد کمی داایران در عراق 
 فرستاده باشد. 

سند برای  اینگونه تحقیق علمی و اثبات اصالت و یا جعلی بودن آن، نشر شده است. کار تحقیق بر بدون هیچاین سند 
دست یابی بر اصل سند و برائت و یا وارد بودن اتهام بر استاد بزرگ زبان و ادب دری و سر آمد ادبیات مقاومت 
چه در نظم و چه در نثر در تأریخ معاصر افغانستان، از طرف علمای زبان شناسی و خط شناسی و همچنان دست 

ا شود. شاید بتوان این دالیل ر دیپلوماتیک الزمی پنداشته میاندرکاران امور سیاسی برای تثبیت تعارفات معمول 
 برای هدف قرار دادن استاد خلیلی بر شمرد: 

یکی اینکه حسودانی از ایران خواسته باشند توسط ُعمال شان شخصیت ادبی و فرهنگی استاد را که نظیر او در 
 .سرزمین آنها دیده نشده لکه دار بسازند

ا که ی رخواهند انتقام اشعار که مینا دیده گرفت پرچم را هم نمی توان درین توطئه خلق و  دخالت حلقاتی از پیروان
حزب بر ملت در جریان مقاومت ملت افغانستان در برابر ابر قدرت شوروی زمان و  یاهدر مزمت آنها و جفای 

 گردد. ین مقاله تقدیم میُعمال آنها در افغانستان سروده، بگیرند. نمونه های از این نوع سروده ها در هم
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ادب دری شعر مقاومت را به این صالبت می سراید زخم نا سوری است بر جبین خود  زمانیکه استاد خلیلی قافله ساالر
 فروختگان:

  

 
 تـا چرخ برین رفت ،فـریاد اسیــران تــو زین فاجعۀ شوم که بر ما به زمیـن رفت
 صاحب دین گوش فرا دار که دین رفتای  آرامگـۀ شـیــــر خــدا بـلـخ گـزیـن رفت

 در قـلـعۀ تـوحـیـد نه در مانـد و نه دیوار
 

 از حـال دل ملت مظـلـوم تــو دانی غلتیده به خونیـم چه عالی و چه دانی
 جانها به فدای تو که تو جان  جهانی  درمانده درین حادثه الـفـاظ و معانـی

 هـم شاه جهانی تـو و هم شاه جهانـدار
 

 مظلـوم تـر از ملت افـغـان دیگـری نیست       ری نیستــــچاره تـــبـه جهان مـردم بی از ما
 سوگند به نامت که چو ما در بدری نیست         صد شهر بخون تر شده کس را خبری نیست

 نـی دار بـه جـا مانـده در آنـجـا و نـه دیار
 

 هـد خـداونـد شکستندپیمان تـو و عـ    بـر مسند اجـالل کسانـی که نشستن
 بـا غـیـر ببندنـد و ز احباب گسستند  میثاق بـه اهــل ستـم و کـفـر ببستند

 از یـار بریـدنـد و ببستند بـه اغـیــار
(1) 

 

 پدر شعر جهاد" را از آن خود کرد.نام "استاد خلیلی با این شعر خود 
ر د توان از آن نام برد افروختن آتش نفاق بین اقوام و قبایل مختلف افغانستان است که میدسیسۀ بزرگ دیگری  

دلی و احترام به همه اقوام و نمایانگر تعهد او به وحدت ملی افغانستان، همگرائی و همشعر استاد خلیلی  حالیکه این
  .ها و در مجموع ملت با شهامت افغان است تبار

 

 هزاره باشـد ازبک همه توانـم چشمم ون بـود چـو قلبـم تاجیک هست جانـــمپشت
 روحم مزار اشــرف از پکتیــا روانم از مشـرقیست خاکــــم و ز قندهــار جسمم
 هم مردم هراتند چون خون در رگانم بازوي مــن شمـالي است تخار تاج فـرقــم
 

تشجیع و تقویت مبارزین راه آزادی و دفاع از استقالل و تمامیت  وطن دار دلیر من" را که درقسمتی از سرودۀ "
ارضی افغانستان عزیز سروده شده و در دیوان "اشک ها و خون ها: نشر شد برای اثبات نقش استاد سخن در فرهنگ 

 و ادبیات جهاد و مقاومت می آوریم:
 

 وطندار دلیـر مـن!
 

  وطــنــدار دلـیـر مـن! خــدا بادا نگهـدارت

 طلـسم نـخـوت مـزدور استعمار را بشکـن
 

 ز زندان نالۀ زنجیر می آیــد به گـوش امشب 
 به یک سبخون  مردانه، در و دیـوار را بشکن

 

  تو چون یک مشت آهــن َشو، سپس با قوت بازو
 دمــاغ دشمـن  مـغـرور  آدم خـوار را بشکـــن

 

 هزاره کیست، پشتون کیست، تاجیک کیست، ازبک کیست
 اســـاس فـــرقه ســازی هـای استعمار را بشکــن

 

                                                           

  هللا خلیلی )خلیلی افغان( که توسط جناب فرهاد خلیلی تنظیم شده است لخلیگرفته از وب بالگ استاد بر  -1
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 5تر 4 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

 

 تو چون فرزند اسالمی، سعادت نیست جز توحید
 (، پـرچــم کـفـار را بشکـنصز مـحراب مـحمد )

 

 ســـــــر  آزادگـــــان  مـــــلت  تـــوحـیـد شد بر دار
 بـــه یک "هللا اکــــبر" چــوبه های دار را بشکـن

(2) 

 
عیاری از خراسان" صرف نظر از اینکه از نگاه سیاسی نا مطلوب خواهد بود و از رسالۀ "ت که شنا گفته نباید گذا

نگاه تأریخی مورد سؤال، ولی اگر به آن به حیث یک اثر ادبی دیده شود دارای نکات و اصطالحات و عباراتی است 
 که فقط از خامۀ استاد خلیلی انتظار برده شده می تواند.

 

 گوید:حضرت سعدی می 
 

 زبـان در دهـان خرمـنـد چیست     کلـیــد در گـنــج صــاحب هنـــر
 چو در بسته باشد چه داند کسی     که جوهر فروش است یا پیله ور

 

 در مقاالت و نظر هایی که در چند روز گذشته باز هم در بارۀ این اثر دیده می شود و جناب انجنیر احسان هللا مایار 
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و استاد سید عبدهللا کاظم هم بر آن روشنی انداختند برخی نکاتی هست که ضرورت به توضیح مختصر  غلزی غزنويو جناب 
 نامه های استاد به دخترش نقل قول کرده اند که: »غلزی از کتاب  غزنويدارد. جناب 

  

 .رسیدمحمد فضل احمد خان چمیه به من  قاضىدر نیوجرسی بودم که مکتوب رسمی به امضای  1983"در دسمبر 
 که نوشته بود ـ نویسنده:  . .

رسماً وظیفه دارم تا از طرف رئیس جمهور پاکستان، ضیاءالحق به شما ابالغ کنم که شما به حیث مشاور فرهنگی 
 گفتم اگر بدون دفتر قاضى. . . به  رئیس جمهور در امور فرهنگی مهاجرین افغان مقرر شدید. من پاکستان رفتم

یک هفته بعد مرا به صورت آزاد  . . را به کمال افتخار قبول دارم .رسمی بطور آزاد مقرر شوم، وظیفٔه مشاوریت 
به حیث مشاور فرهنگی رئیس جمهور )پاکستان( افتخار بخشیدند و همان قدر معاش مقرر کردند که گذارۀ من می 

 «اظم الدین رود به کار آغاز کردمشد. در اسالم آباد اقامت کردم و در ن
 

آن ایام من هم در پاکستان شاهد آن بودم برای روشن شدن بیشتر موضوع با عرض ادب خدمت  سه نکتۀ ذیل را که در
 بزرگواران محترم جناب مایار و استاد کاظم الزم به تذكر می دانم.

 

وارد اسالم آباد شد و در دفتر مرکز علمی متعلق به جمعیت اسالمی  1982سال  استاد خلیلی در یازدهم اکتوبر  – 1
افغانستان به رهبری برهان الدین ربانی بسر می برد و مهمان استاد ربانی بود. اینکه استاد خلیلی نوشته اند که 

د دیگری بوده نمی توان را به درخواست میزبان شان نوشته اند این میزبان جز استاد ربانی کس« عیاری از خراسان»
به این دلیل که نخست میزبان استاد دران ایام برهان الدین ربانی بود و دوم اینکه تصور شده نمی تواند که ضیاءالحق 

 و یا دستگاه او دلچسپی و عالقمندی به حبیب هللا کلکانی داشته بوده باشند.
اشته شد و در پاکستان چاپ شد نه بعد از آن زیرا نگ 1983این رساله همان طوریکه تذکر رفت در اوایل سال  – 2

زمانی که این رساله به دستم رسید استاد خلیلی هنوز هم در دفتر مرکز علمی بسر می بردند و من هم گاهگاهی به 
حضور شان مشرف می شدم و از محضر شان فیض می بردم. درین دفتر اتاق کوچک و محقری به اختیار شان 

 بیشتر به یک اتاق مسافر خانه می ماند تا یک محل رهایش فرا خور حال استاد خلیلی. گذاشته شده بود که 
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

به بعد در محلی که حکومت ضیاءالحق در ناظم الدین رود برای  1983استاد خلیلی به احتمال قوی از دسمبر  – 3
در اسالم آباد بسر می بردم که من هنوز به حیث مهاجر  1983شان تهیه کرده بود بسر برده اند زیرا در اواسط جون 

 استاد در مرکز علمی جمعیت اسالمی در همان اتاق محقر بسر می بردند.
مرکز علمی از طرف جمعیت اسالمی در اسالم آباد تأسیس شده بود که ظاهراً برای جلب و جذب دانشمندان و علما  

 دفتر را داکتر شیراحمد نصری حق شناس به جهت تحقیق و تتبع و آمادگی ها برای آیندۀ افغانستان بود. مدیریت این
عهده داشت که قرار معلوم اکنون در آسترالیا بسر می برد. درین دفتر عده ای از شخصیت های عملی و نخبگان جمع 
بودند که از آن جمله می توان از حبیب هللا غالب، عبداالحد عشرتی، عبدالعزیز فروغ، راشد سلجوقی، صباح الدین 

 عزیزفروغ، عبدالشکور فرهادی و یک عده از انجنیران افغان نام برد.کشککی، عبدال
آنانی که توانستند با روش جمعیت اسالمی و مدیران این مرکز توافق کنند تا واپسین روز های بیرون شدن از پاکستان 

ه برداری نماید در همانجا سازش نمودند ولی عده ای دیگری که رهبری جمعیت نمی توانست از آنها به نفع خود بهر
به نحوی از انحا یا مجبور به ترک این مرکز می شدند و یا هم خود شان مرکز علمی را ترک می کردند که از آن 

 جمله می توان از راشد سلجوقی، صباح الدین کشککی، عبدالعزیز فروغ و برخی دیگر نام برد.  
ز علمی به همکاری و همنوائی محمد هاشم مجددی آقایان راشد سلجوقی و صباح الدین کشککی با خارج شدن از مرک

در اسالم آباد تأسیس نمودند که توانست طی سالیان متمادي  1983آگست سال 21شورای ثقافتی جهاد افغانستان را در 
زندگی نامۀ مختصر بیش از بیست و پنج هزار قوماندان جهادى و شخصیت های برازندۀ افغان را به شکل کارتوتیک 

 و ثبت نماید و نشریۀ سه ماهه ای نیز در مورد موضوعات مربوط به افغانستان نشر نماید.جمع آوری 
این نگارش را با رباعی از استاد سخن آغاز و با این رباعی از او آنرا به پایان می رسانم روحش شاد و یادش جاودانه 

 باد
 

 گر خاک در یـار نرفـتیم گــذشت     گر طعنۀ اغیار شنفتیم گذشت
 آن سوز که در سینۀ ما پنهان بود    گفتیم گذشت گر نگفتیم گذشت

 
 پایان    
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