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 08/03/2015                  ولی احمد نوری

 وطن،و نوباوگان ندرز به دختران ا
 

 1 استاد خلیل هللا "خلیلی افغان"چکامۀ 
 ساالر شعر و ادب دری قرن بیستم افغانستان و منطقه

 جهانی زنبه مناسبت روز 
 

در تمام دوره های زندگی که ، بود استاد خلیل هللا "خلیلی افغان" عاشق افغانستان و خدمتگار فرهنگ و معارف کشور
داشته و به حیث مشاور و تحصیل محصلین جوان در پوهنتون و کارش توجه جدی به تدریس نوباوگان و جوانان 
اعلیحضرت را به مسائل معارف و تحصیالت عالی جلب نموده فرهنگی اعلیحضرت پادشاه افغانستان همواره توجه 

 است.
در سراسر افغانستان همه استادان دری لیسه ها و مکاتب سرودۀ آتی استاد را به شاگردان دیکته می کردند. و بعداً 

 و در ختم چک چک می کردند و می گفتند: ندیکه یکه آنرا به آواز بلند می خواند
  
 

 روحت شاد! پدر!!
 

 روز ماست ــدی ۀا آوردـروز مــهمچنان كام  ر همت امروز ماست ـا بـرداي مــدرت فــق
 وز ماست ـد آمـنـاستاد پ ،نــریخ وطأیر تـس  و سوز ماست  ماضي ما مظهر صد پرده ساز

 

 تن ـوخـزیان آم ود وـعبرت س ،زین دبستان  تن ـوخــد آمـــایـب تانـداس ،ن استادـهـن كـزی
 

 رون افگنیم ــیـال بــه آمــاحــرس را از سـت  د كه ما طرحي دگرگون افگنیمــوقت آن آم
 ون افگنیم ـخـیـبـاره شـب ل یكـهـاه جـپـر سـب  ون افگنیمــه به هامـانـن خــامیدي را ازی نا

 

 انگیزتر د اي جرس كن ناله شورــصبح آم  زترـیـي تـن پیش روي ماست گامـراه روش
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

ون ریاست معاعضو اکادمی تأریخ افغانستان،  مجلس وزراء، استاد پوهنتون کابل،جاللتمآب استاد خلیل هللا خلیلی در ُپست های منشی   -1
وزیر مطبوعات افغانستان، وزیر ملک الشعرای افغانستان، پوهنتون، مشاور فرهنگی اعلیحضرت محمد ظاهر شاه پادشاه افغانستان، 

بر عالوه جناب استاد خلیل هللا خلیلی یکی از بزرگترین  .را عهده دار بوده انددمشق و کویت  ،عراقدر مشاور و سفیر افغانستان 
سرا و سیمای علمی، فرهنگی و تأریخی افغانستان حماسه ، عارف، فیلسوفشاعر، سخنوران نامدار و صاحب اعتبار، ادیب  نویسندگان و

 در قرن بیستم افغانستان و منطقه بوده است.

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/walinouri_andarz_khalili_afghan_ba_dokhtarn_o_naobawagan_maaref.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/walinouri_andarz_khalili_afghan_ba_dokhtarn_o_naobawagan_maaref.pdf
https://www.facebook.com/154082944753805/photos/a.169154733246626.1073741830.154082944753805/287792824716149/?type=1&relevant_count=1
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)خلیلی افغان( در ایام امتحانات ساالنۀ مکاتب و لیسه های کابل و والیات از طرف شخص اعلیحضرت  استاد بزرگوار

محمد ظاهرشاه در زمرۀ ممتحنان اشتراک می کرد و هر اوالد این وطن را در آغوش می گرفت و بوسۀ پدرانه می 
ان دروازی وزیر دربار سلطنتی در امتحان ساالنۀ مضمون کرد. افتخار دیدار ایشان را در کنار جاللتمآت علی محمد خ

 دری صنف یازدهم لیسۀ استقالل در حضور استاد دری ما که اسم مبارک شان به خاطرم نیست نیک به خاطر دارم.
 

استاد مضمون دری ما در طول سال یکی از سروده های استاد خلیلی افغان را به ما آموخته بود. به شهید مهدی ظفر 

هم به آواز زیبا و گیرایش آنرا قرائت نمود  2آواز و تلفظ زیبا داشت امر کرد همان سروده را بخواند و مهدی ظفرکه 

 که در ذیل باهم می خوانیم:
 

 افسوس  "افغان"ه ـچـن اي بـشم وطـور چــن
 دل من داغ شد از دست تو اي جان افسوس

 د مسلمان افسوس ــرزنـو فــم به تــویـچند گ
 ي جان افسوس ــو اي عنصر افسرده بـه تـب

 و ـه ویراني تـه بـو كه كند گریـز تـكیست ج
 وــي تــشانـریـن روز پـه ایـسوس بـاف ،آوخ

 

 گاهي دادن از افتخاراتمردم و تشویق شان به ترقي و پیشرفت كشور، آ ائینمهروطن،  نوباوگانندرز به دختران و ا
ام افغان" دانشمند صاحب مق خلیلي"بار شان از رسالت هایي است كه استاد خلیل هللا  ریخ و فرهنگ گرانأگذشته و ت

 ، به اداي آن پرداخته استت به خوبي و هدفمند در اشعار خوددرد و وطندوسفرهنگ، با با  افغانمنحیث یك  وطن،
سمانی جامعه رنج می برده و این خود نشان دهندۀ آنست آن پیغمبر ادب و سخن و عاشق وطن از جهالت و نادانی و پ

و در طول عمر پربارش در راه رشد، ترقی و انکشاف معارف و مطبوعات مملکت به طور خستگی ناپذیر خدمت 
 نموده است و اوالد افغانستان اخالقاً مکلف است به آن شخصیت بزرگ و افتخار سرزمین شان احترام گذارند.

 

ه بود ک« گهـوارۀ دانـش و عـرفـان»ف افغانستان و به پوهنتون کشور بـنـا بـر همین خدمـات ارزشمند شان به معار
 ،میالدی( با گرفتن نشان درجـه اول معارف از طرف اعلیحضرت محمد ظاهـر شاه1963شمسی ) 13۴2در سال 

انسه و به فر –پادشاه افغانستان مفتخر گردید.  و بـاز هـم بـه اثـر ابـراز بـرازنـدگی در گفت و گو و توافقات افغان 
نسبت تـالش در تـوأمیت پوهنځی های حقوق و علوم سیاسی و طب افغانستان و فرانسه و جلب کمک های فرهنگی 

 «لیژیئون دونور»نشان بسیار پر افتخار "شرف" كه و تحصیلی برای محصلین این پوهنځی ها از فرانسه بود 
(Légion d’honneur ) اکادیمی فرانسه را از طرف جنرال "شارل دوگول" رئیس جمهور فرانسه و فاتح جنگ

 عمومی دوم جهانی دریافت نمودند. 
 

یک حکایت بسیار دلچسپ و جالب که سالها قبل خوانده بودم و به دل و روانم چنگ زده بود با شما خوانندگان  )*(
 ی سازم:نجیب و شریف پورتال وزین افغان جرمن آنالین شریک م

                                                           

خلق و کودتا چیان کمونیست )طرف ثور از  7بار  مهدی ظفر بعد ها یکی از بهترین نطاقان رادیو افغانستان بود که در روز نکبت -2
ین به وطن و دولت جمهوری را در سرویس دری قرائت نموده بود از نثور که گرفتاری خائ 6بجه یی  8پرچم( به گناه خواندن اخبار 

  طرف ببرک کارمل نامردانه و وحشیانه اعدام شد. روحش شاد و یادش گرامی باد.

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 3تر 3 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

 

 

گویند روزی که اعلیحضرت محمد ظاهرشاه پادشاه افغانستان نشان "معارف" یا "ستور" را در سینۀ استاد خلیل هللا 
بوسید، استاد خلیلی دو قدم به عقب گذاشت و بسیار با متانت حاضر خلیلی نصب نمود و رویش را در برابر حضار 

 به اعلیحضرت چنین اظهار شکران نمود:
 

 قولـیست خـطا  عمرت از هزار افزون بادگر گویم 
 این نیست دعا  ور گـویـم کـــاخ دشمنت واژون باد
 در پـیـش خـدا  امـیـد مـن آن است که در روز جزا
 ایـن است بـجا  نامت به شمار عـادالن مقــرون باد

 
و می بوسد و با بسیار مهربانی با محبت دوباره او را در آغوش می گیرد و رویش را محمد ظاهر شاه اعلیحضرت 

 از ایشان تشکر می نماید.عطوفت 
 

 پایان
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