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 ۰۴/۰2/2۰1۵          افضل راسخ

 دو رخ یک سکه  خلیلی وروغ 
 

باشد که با موجودیت وجدان سالم و احساس مسئولیت در برابر مردم با امانت داری زندگی  شعر باید آئینه تمام نمای

 .سروده شود
جیبش شعر میسرود و از قریحه بلند با همت حضیض سوء استفاده  منفعتخلیلی هللا خلیلی  شاعریکه به نرخ روز و 

است که برای مقام و پول بود که پدرش درهمین راه سرش را  واضح اگر مداحی میکرد یا پابوسی، خلیلی .می کرد

 . از دست داد
زیرا در  ،اد فرخی می افتیم باید بی خاصیتی اورا نیز مدنظر داشته باشیماو را میخوانیم و بی اگر غزلهای عاشقانه

 هبلبل سخن نگفت، مگر در زمان خلیلی دست زمان فرخی نا بسامانی ها مثل امروز در حدی نبود که باید از گل و
پروبال شکسته  و از آن روز تا اکنون این سرزمین زخم خورده نشاند و افغانستان را به خاکدان انیکههای جنایتکار

 که نکرد. بلبل باید برای مداوای درد های سرزمینش شعر میسرود و خوش کالمی میکرد باقی ماند، بجای گل و
از روی جسد  را نکوهش نکرد بلکه در قهرمان سازی جنایتکارانخلیلی نه تنها بدبختی ها و مسببین بدختی را 

 . گذشتخویش وجدان 
بنیادی   کلکانی بود، با چشم های خود دیده بود که چگونه کاخ اندیشه های نو هللا حبیبخلیلی زمانیکه سرمنشی 

جان اساس گذاشتند،  بجای اینکه به دفاع از نهضت برحق  دوم با خون دل ونقد مشروطیت خواهان افغانستان را

 ۀخلیلی از داعی.  ش نمودآنها  تالقمع  قلع و در برعکس در برابر آنها قد علم کرد و ،منورین افغانستان بر میخاست

بجای تنبیه، جواز نامه را  ،کردهمدستی یک دزد رهزن که در تجاوز به نوامیس ملی به ایادی دشمنان افغانستان 
چپاول و ویرانی  صادر نمود تا اخالف کلکانی را برای چور و در بزرگداشت او نیز از خراسان یبنام عیار

 .ن یک چراغ سبز از جانب او بودای ،دوباره آماده کرده  باشد افغانستان

خلیلی موقف زیرا  ،برحق است و و فرصت طلب بوده این ادعا کامال ْ بجا ابن الوقتادعا شده که خلیلی انسان 

 : باری در مذمت ضیا الحق سروده بود که  .جیبش عوض میکند نفتبه م وجایگاهش را

 

 ( بنای وحدت اسالم را کنی ویران***      دریغ از تو که خواهی به مکر وحیله و زرق) 
 

، اما دیری نمیگذرد که با دریافت میخواند بنای وحدت اسالم ۀویران کنند یعنی ضیاء الحق حاکم نظامی پاکستان را

درجه تغییر جهت  90و دیدگاهش در مورد ضیاء الحق  صله ها و هدایای از جانب  نوکران ضیاء الحق  فکر

 .میدهد
دراین ابیات دیده  .پیش کش میکنماینجا  الحق را منحیث نمونه ءقصیدۀ طویل خلیلی درمدح ضیا این هم چند بیت  از

 ناگهان در مداح وتمجید او می پردازد و او خت،زمانی ضیاء الحق را ویرانگر وحدت اسالمی می شنااو  میشود که

قرار  ن ولید و سلطان محمود غزنویخالد ب,  مقام حضرت علیرا درین منظومه چه استادانه تعریف مینماید  و در 

 . در طرح ویرانی افغانستان دست طوالی داشتمیدهد در حالیکه ضیاء الحق 
 

 پیام به ضیاالحق
 

 شو علمدارمسلمان شو مهین سرباز دین                  شو ضیاالحق چراغ آرزوی مسلمین
 الدی میدان محشر آفرینـــقام خــدر م               جانشین شیر یزدان شو در خیبر گشا

 آنکه میلرزید از وی هند تا دریای چین            مسند محمود غازی شهسوار بت شکن
 ای تو محمود بزرگ بت شکن را جانشین                   پایمال لشکر این بیخدایا ن تا بکی   

 پرتو ایمان قرینای ضمیر روشنت با           حا لت امروز ما آئینه فردای تست      
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کرد که من امیر حبیب هللا کلکانی خادم دین نظرابراز  روزی در پاکستان در جمع غفیری ازحزب جمعیت اسالمی

این حرف خلیلی به آن می ماند که برای . رسول هللا را می ستایم که جوانمرد بود ولی مثل نادر خائن و مکار نبود

 ... .ه باشد که خودت آدم بسیار خوب ولی بر پدر شما بابای ملت گفتحضرت محمد ظاهرشاه یلاع
 

دندان  خلیلی چنگ و ازدفاع  درمیشود و روغ  خواصش با آقای  حمید روغ برابر خلیلی شاعر، چرا دقت کنید که

دو به  هرزیرا هم خلیلی وهم آقای روغ . مبرهن است که هردو در خاصیت باهم یکسان میباشندعلت نشان میدهد؟ 

اینرا  ،پرچم خلق و ۀکلکانی دفاع میکند و روغ از جریان سیا ۀخلیلی از جریان سیاه دور. نان میخورندنرخ روز 

 ۀده روغ مثل خلیلی درین چهار. دو جریان سبب ویرانی کامل افغانستان گردید که هر، ویند دو رخ یک سکهگمی

.  مصیبت را نشان نمی دهد وو مسببین درد  شده حرفی نمی نویسد مادامنگیرملت اخیر بنام ملت و بدبختی های که 
بی معنی  کتاب ،سرمکسک چیزی بیش نیست ۀاما برعکس  برای مطالب چتی وچپوله و بی معنی که جز افسان

ازین لحاظ حمید روغ  باید خلیلی را با  .ی نمایدهمانند خلیلی صادر م ،بدرد جامعه هیچ نمیخورد وغیر ضروری که

و اخفا کرده  خود را در پشت این سنگر بی بنیاد ستر ،بلندای مغزش جلوس دهد، تا مردم را فریب داده رلفاظی ها ب

  .باشد

 پایان
 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

