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 Political         سياسی

        

  
  به سلسلۀ نشر مقاالت سابق

  
   )هشتممقالۀ سی و( 

  
                        دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی                                                      

  ٢٠٠٧ دسمبر ١٠برلين ، 
  

  
   در اشعار خليلی افغان" افغان"

  

  استاد خليل اهللا خليلی
  

  به تقـريب صدمين سال تولد شاعـر 
  

شعر و ادب در کشور ما هميشه به خط زرين رقـم زده  شده و دوره ای نيست که اين خوان گسترده، بی ميهمان بوده 
تلف از اين نگاه تفاوت هائی داشته اند صريح و اينطور نبوده که شعر و شاعـران در همه زمانه البته ادوار مخ. باشد

دورۀ پادشاهی شاهـنشاه غـزنه ، سلطان محمود غـزنوی، . ها به يک پيمانه در عـروج  و بر ذروۀ  عظمت بوده باشند
لی ميسازد، که بعد از آن هـرگز چنين بدون شک اوج شعر و ادب را در کشور ما و در تمام قـلمرو زبان دری متج

گويند که در اين دوره ،  چهار صد شاعـر در دربار محمود کمر بسته بودند و صدرالشعـراء . روزگاری ديده نشد
شاعـران بزرگ و . استاد حکيم ابوالقاسم حسن عـُـنصری بلخی بود، که ملک الشعراء و اشعر شعرای زمان خود بود

  .مجلس آرای دربار غـزنه بودند... و ... و ... رخی سيستانی و حکيم فـردوسی توسی  و نامداری  چون حکيم فـ
  

  :و سده ها پس از آن 
بعد از سقـوط  دورۀ يکصد ساله و درخشان تيموريان هـرات که رنسانسی در بسا رشته ها شمرده ميشود، دورۀ 

 تجزيه شد و خراسانيان زير سيطرۀ سياه  خراسان بين سه کشور قـوی هـمسايه. تاريکی بر ملک ما طاری گشت
. ضمن اين اضمحالل بساط شعر و شاعـری هم بسيار تنگ و کمرنگ گرديد.  شمال و شرق و غـرب قـرار گرفـتند

از همين رو گفـته اند که پس از حضرت موالنا جامی هـروی ــ عارف بزرگ خراسان دورۀ تيموری ــ دگر شاعـری 
  .فـراشتادر اين  سرزمين قـد برني

تا که در قـرن . پس از آن گرچه شعرائی سر بلند کردند اما تعداد شان بسيار معدود و در سطوحی بس نازلتر بود
يکی از اعاظم شعراء، و بزعـم بسا صاحبنظران . بيستم باز شاعـران بزرگی برخاستند و خوان سخن را آراستند

و پستر از آن به  " خليل اهللا خليلی"ها به  است ، که بعد" غانخليلی اف"بزرگترين شاعـر عـصر ما همانا استاد سخن 
  .شهرۀ آفاق گرديد" استاد خليل اهللا خليلی"

 شناخته افغانستان بزرگترين شاعـر دری زبان ما، فضل و ادباستاد خليل اهللا خليلی که از نظر بسا صاحبنظران 
  .، خود را همين طور معرفی ميکند" ـراتآثار ه"چنانکه در . تخلص ميکرد" خليلی افغان"شده، در اول 

  :اثر استاد خليلی چنين آمده " آثار هـرات"در روی پشتی 
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  هـو اهللا الغـزيز

  

  آثار هـرات
  

  بنام نامی اعـليحضرت محمد نادر شاه غازی
  بامر و ارادۀ جناب جاللتمآب واال شان عـبد الرحيم خان نايب ساالر

  )١(و وکيل نايب الحکومۀ هـرات 
  

  ليف خليلی افغانتا
  

  جلد اول
  

  باهـتمام آقای محترم عـبدالعليم جان پسر نايب ساالر صاحب موصوف
  در مطبعۀ فخريۀ سلجوقی جنب چهار باغ هـرات طبع شد

  
   شمسی١٣٠٩جدی 

  
   جلد٥٠٠تعداد طبع                                                              

  
يکی با قـطع و . تاد خليل اهللا خليلی در سابق دوبار در ايران چاپ گرديده بودمجموعه های اشعار مرحوم اس

 در ١٣٤١ در سال "ديوان خليل اهللا خليلی"زير عـنوان " هاشم اميدوار هـراتی"صحافـتی بس زيبا ، به اهـتمام آقای 
محمد "به همت آقای " يلیمجموعۀ اشعار خليل اهللا خل"و ديگری که سال ها بعد زير نام . چاپخانۀ حيدری تهران

در هـردو کتاب پسوند . ــ با چاپی بی رونق، بدون ذکر محل و تاريخ طبع ــ چاپ گرديد" عاقـل بيرنگ کوهـدامنی
  .حذف گرديد" خليلی" از نام "افغان"

ته در مورد عظمت شعری و جايگاهی که اشعار استاد خليلی در شعر دری دارد، ديگران بسيار نوشته اند و اين نک
شاعـر ناله ها "من فـقـط ميگويم که استاد خليلی . آنقـدر مبرهـن و آشکاراست که تذکرات همچو منی را ايجاب نميکند

  :ست و خود نيز بر هـمين نکته اقـرار فـرمايد، وقـتی که ميفـرمايد "و آالم و دردها
  

  ؟ی را   با ناله که آميخته گلبانگ در   غـير از نفـس گرم گهر ساز خليلی   
  

  :و اين قـلم  ميگويد 
          

  )٢!(         با ناله نياميخته کس ُدرِ  دری راريز خليلی    جز طبع گهربيز و گهر
  

استاد خليلی در بارۀ وطن و وطندوستی ، اشعار بسيار سرود  و شايد کمتر شاعـری از شاعـران بزرگ زمانۀ ما  در 
ديوان اشعار "استاد مرحوم عـالمه صالح الدين سلجوقی در تقـريظ  بر.  تا اين حد  داد سخن داده باشد"حب وطن"

حسيات عميق وطن دوستی شاعـر نيز يکی از « : چاپ جناب هاشم اميدوار هـراتی ،  چنين فـرمايد " استاد خليلی
  »....اين مزايا در شعر قـديم کمتر ديده ميشود . دالئل اين است که او شاعـر عـصر است

  
 در "افغان" جست و جوی کلمۀ ميروم، کهی شاعـرانه زده و به اصل مطلب "شيرغـلت"ن مقـدمه، گريز و بعد از اي

 را قانون و منطق "ملت افغانستان"سخت نکو دريافـته بود که فـردی از نيز  استاد خليلی . است"خليلی افغان"اشعار 
می انديشند، در پهلوی دهها مقالۀ مستدل و کسانی که در زمينه طوری دگر .  مسجل گردانيده است"افغان"بحيث 

که بدون شک و هـرآئينه  ــ تحقـيقی موجود در همه جا، اين نوشته را نيز بخوانند و از زبان اشعرِ  شعرای عـصر ما 
  . بشنوند ــ مورد تأئيد  ايشان نيز هـست

  
ستاد خليلی است ، که درينجا مثالهائی  در اشعار ا"افغان"آری؛ تأکيد من در اين نوشته ، تفحص کلمۀ فاخر و مفخم 

  : را از کالم گهربارش استشهادًا تقـديم ميکنم 
  

  :فـرمايد )  کليات ٢٠٧صفحۀ " (سرود معـلم"در 
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  ور آورد نور آورد جان آوردــ      وجد آورد ش    رفان آَوَردــتعظيم اين روز بزرگ انوار عـ
  ی شمع فـروزان آوردـــــ      در تيره شام زندگ   آورد  انـغـافپيغام نو از عـصر نو در گوش 

  شناسان وطنره را به ما روشن کنند اين ره
  وزگاران وطنـــــــن آمـــاين راز داران وط

  
  :چنين ميخوانيم ) ٢١٢صفحۀ (در هـرات سروده شده  " آزادی وطن" زير عـنوان ١٣٠٩در چکامه ای که بسال 

  
   دميد         سحـــر برآمد و رايت به کوهـسار کشيد درين خيال ُبدم تا طلوع صبــــح

  يد         به سان قاصد چـاالک پی خـجسته رسيدوزنسيم صبح سعادت ز طرف کوه  
  رسيد و مؤنس من شد به حال تنهائی

  ـــم بداد آگاهیـــــقـصۀ دوش سپس ز
  عـيد سرور ايشان گفـت گفـت         نويد مقــــــــدم ـــــانـــــغـافپيام دورۀ آزادگی 

  شان گفـته من زحالت آن کوکب درخبداد مژده  و هـنـــگامۀ شهيدان گفـت         ب
  که اين ستـــارۀ رخشنده بر کنار افـق
  به رنگ شعلۀ آتش که کرده است تتق

  ستاره نيست همـــــــانا بريد آزاديست          برای تهنيت روز عــــــــيد آزاديست
   بهــــــــر نويد آزاديست         به يادگار روان شهــــــــــيد آزاديستپی بشارت و

  نشان بيرق در خـــون کشيده می باشد
  يده ميباشدز پيشگاه  شهــــــــيدان رس

........  
  

  بناز ای وطــــن ای مايۀ روان امروز       که گشت دورۀ اقـبـــــال ما جوان امروز
  گلستان امروز        به مشــــــهد شهدای وطن فـشان امروزصبا ببر تو ز گلهــــای 

  ـــــــــــانــغــ افبه ياد تهنيت جشن ملی
  انــــبه روح پاک شهيدان سالم ما برس

  
  :ميخوانيم " خطاب به اوالد وطن"  تحت عـنوان ٢١٣در صفحۀ 

  
  ز دست تو ای جان افـسوس        دل من داغ شد ا افـسوسانـــــــغـافنور چشم وطن ای بچۀ 

  چند گويم به تو فـــــــرزند مسلمان افـسوس        به تو ای عـنصر افـسردۀ بيجــــان افـسوس
  کيست جز تو که کند گريه به ويرانی تو؟
  آوخ افـســـــوس به اين روز پريشانی تو

  
   ) :٢١٦صفحۀ ( اين طور فـرمايد " خطاب به متعلمين هـرات "١٣١٠در سال 

  
   توئیـانــغـافمت آيندۀ ــْـقـوت دلهای مسلمان توئی       عظ

  زنده کنِ  نام نياکـان توئی        روشنی چشم عـزيزان توئی
  ما که گذشتيم وطن آنِ  تست
  کشور ما خطۀ فـرمان تست

  
............  

  
  ای گل نو خار به دلها مشو         شاخ کج بی سر و بی پا مشـو

  ر دنيا مشو         منحـــــرف از مردم دانا مشوشيفـتۀ ظــــــاهـ
   مزنانــــغـافرخنه به آسايش 

  طعنه به آيين نياکـــــــان مزن
  

 و در هـنگام جوشش "ايهااالزهـر" مصر ، زير عـنوان "االزهـر" خطاب به پوهـنتون مشهـور ١٩٨٤در ماه اپريل 
  ) :٢١٩صفحۀ (اش خوانند، فـرمايد "انملت افغ جهاد"ما که " نبرد آزادی بخش ملی"و طوفان 

  
  کارزار ما بود با بی خــــــــــــــــدايان زمان          دشمن آزادی و عـفــــــريت خونخوار جهان

   روان         تا بود در خاک ما نامی ازين آدمکشـــــــــان افغانتا بود يک قـطره خون در پيکر
  يدانست و ما ايهااالزهـر قـيام خــــــــون و م

  دشمنی با دشمن خوانخـــــوار انسانست و ما 
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در بارگاه حضرت سرور کائنات  در مدينۀ منوره  سروده، و استاد شکوه  " بث الشکوی"ضمن نعتيه ای که زير نام 

  ) :٢٢٧صفحۀ (به دربار پيامبر ميکند، فـرمايد 
  

   دگری نيستـــــــانـــغـــفملت ا      مظلوم تر از ـــان ملت بيچاره تری نيست    ـاز ما به جهــــــــــــ
  صد شهر به خون تر شده ، کس را خبری نيست          سوگند به نامت که چــــــــو ما دربدری نيست 

  نی دار به جا مانده در آنجــــــــــــــا و نه ديـّـار
  

و در " عـنايت سراج"ه روان مرحومه خانم که ظاهـرًا  ب" دختر افغانخطاب به " کليات ، ضمن ٢٢٩در صفحۀ 
  :واقع به تمام دختران و زنان افغان اهـداء شده است، اينطور فـرمايد 

  
   شاخۀ گــــــل شکسته تا چند        ای سرو روان نُرستــــه تا چندای

  ای مرغ بهشت خستـــــه تا چند        در کنــــــج قـفـس نشسته تاچند
  ـن بيارایبشکن قـفـس و چمــ

.....  
  بيرون و درون خـــانه از تست         بــــــــام و در  آشيانه از تست
  سر تا ســـر اين زمانه از تست         اين عـــرصۀ بيکرانه از تست

  در کنج خمـــول تن مفـرسای
  از ساحل سند تا زرافـشــــــــان       يک عــــــايله يک سرای ميدان

          از اهـل ســــــــــرا مباش پنهانانــــــــــــغـافای مادر دودمان 
  در خانۀ خويش چهــره بکشای        

   
است ، که بانی و  " زينب عـنايت سراج" در نشيدۀ استاد خليلی،  زن فـداکار افغان خانم "دختر افغان"مخاطب اصلی 

اين . را در تنوير طبقۀ محجوب  کشور اداء کردبوده  و خدمات شايانی " مؤسسۀ نسوان افغانستان"اولين رئيس 
 سالگی ــ يعنی در عـنفـوان جوانی ــ در برلين چشم از جهان فـروبست و در ٤٧خدمتگار صادق افغانستان در سن 

به خاطر خدمات فـراوان همين ) ٣.(در برلين تا ابداآلباد و تا دميدن صبح قـيامت به خواب رفـت" قـبرستان ترکها"
 ياد "زينب ننداری" يا "سينمای زينب"  کابل بنامش مسمی ساختند که به نام "شهر نو" د ، که سينمائی را درخانم بو
  . ميگردد

  حسن ختام اين نوشته بگردانم؟ " وحدت ملی"و " ملت"چه عـيب  دارد  که نظر استاد را در مورد 
  

  ملت و دولت
  

  ه ملت را نديدـــــاز آن دولت ک   وای   ـــروی ملت شد پديد      ـــــدولت از ني
  ه هايش استوارــــــــــــــ     گر نباشد پايـــــــــــــابی پايدار      هـيچ دولت را ني
  ـومــردای قـر فبروز و ــ تکيه بر امــــــــدت آرای قـوم           چيست پايه وح
  دت استــاساسش وح   ملت ار گويم    رادم ملت است      ـــــقـوم اگر گفـتم م

  ونـود را به خـدت خــ     کرد ثابت وحــــــت آزمـــون      ملت ما اندرين سخ
  وز نيستـــ   شير سنگر مرغ دست آم  روز چون ديروز نيست      ـــــملت ام
  ر دست بين آن و اينـــــــ   نيست ديگــــــاب تيزچشـــم خشمگين        اين عـق

   سانش پر و بالهه پروانــــــــت  سوخ      يده هـفـت سال   بی گمان در خون تپ
  دان آفـرينـــــــــــان آفـرين           اين قـيامت ساز ميــــــــاين برهـنه پای طوف

  نون آموختهــــ غـيرت از عـشق و ج       فـن حرب از مرگ و خون آموخته   
  رآنست و بســــبرش خورشيد ق  ره    ست و بس       اجوهـر اين ملت ايمان
  ـالمــــــــوادانش به دام            تازه مشق و اوستادانش غبی سواد و باســــــــ
  ار حقدر نگاِه مصطفی انـــــــــــو     ــــــــــرار حق      ديده در نور خدا اس

  عونــــــــجــّا اليهِ  راـ کرده نقـش ان          بر دم تيغـش قـضا با رنگ خـــون
   ستاره دار نيستنشريباــــــر گــ  گ      گر گزين را عار نيست    ـغازی سن
  انش بتابد آفـتابـــــــــــــــــ   از گريب دان رزم آورده تاب       ــــــآنکه در مي

  ير و نشانـــــــ   شکل زرينی ز شمش ر دوشش عـيان       ــــــگر نباشد بر س
  پشتش مباد، ای رو ــ سوی دشمن ج     ش مباد     ـــ نوک انگشتماشه دور از

  ورۀ خون و جهادــــــــــــ در ميان ک        ـــــــــــورده جوش اتحاد  ما خ ملت
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  ت را پيوست کردـــــــ درزهای زش     دست کرد     ــخون و آتش قـوم را يک
  رـر از راهِ  شــــ   خود شناسد راهِ  خي      ــــــــــــــــــر  ملت ورزيدۀ بالغ نظ 

  ادــــاد است اتحــــاد است اتحــــ    اتح   اد    ـــــخود بخود داند که نيروی جه
  

  ) کليات ٥٢٤مأخوذ از صفحۀ ( 
  

معلوم است که حساب صدها هـزار مجاهـد و غازی و مبارز راستين راه وطن و راه آزادی، که قهرمانان واقعی ملت 
  !!!!  رهـبران و قـواندانان خودفـروخته و وابستۀ بيگانه به کلی جداست تند، از خطماس

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  :توضيحات 
  .و مامای مرحوم استاد خليل اهللا خليلی بود"  صافی" ــ  مرحوم نايب ساالر عـبدالرحيم خان، از قـبيلۀ ١
   ــ  اين بيت حين نوشتن مقاله و  با الهام از همان  بيت استاد، در ذهـنم  تجسم کرد و حيف دانستم که از ذکرش٢

  .        درينجا دريغ ورزم
   برلينNeuköllnو در منطقۀ نـُوی کلن  ) mColumbiadam ٨١٢ " (کولومبيا َدم"تان در جادۀ  ــ  اين قـبرس٣

  در محوطۀ باصفای اين بقعۀ متبرکه مسجدی مصفا به سبک معماری مساجد بزرگ استانبول بناء.        قـرار دارد
  همه روزه مردم شهر و تورستان از آن،  که         گرديده و آن را از اماکن تاريخی و ديدنی شهر برلين گردانيده

  به يقـين که اذان پنج وقـته و برگزاری نماز پنجگانه و قـرائت آيات مبارکۀ کالم اهللا مجيد، روح و.        بازديد ميکنند
  نهدر مورد اين قـبرستان ضمن مقالۀ جداگا.        روان مردگان ــ اين به خواب ابدی رفـتگان ــ را نيز شاد ميگرداند

  ، که در آن در پهلوی مسلمانان سرشناس کشورهای  جهان، بسا افغاناناتی خواهم داد و آن  از اين خاطر       تذکر
 . نيز مدفـون  ميباشند        ــ از جمله افغانان بس نامور ــ 

 
  :تذکر 

وابسته به " نشر بلخ "١٣٧٨چاپ عـبدالحی خراسانی ، چاپ " کليات اشعار استاد خليل اهللا خليلی"«تمام اشعار از 
  .  اخذ گرديده» ، تهران " بنياد نيشاپور"

   
  
  
 

 
 


