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استاد خلیل هللا خلیلی

کودتای بد شگون و تباه کن هفت ثور
 1357هـ ش (1978م)
تهیه :ولی احمد نوری
با تشکر از سایت انترنتی استاد خلیلی و صفحۀ اندیشه

خلیلی و کوتای کمونیستی  7ثور
و آمدن اخوان در افغانستان
خـیـز و عـلـم کن قلم پاک را

زنــده کن آن روح طربناک را

رشته ز گیسوی پریشان بگیر

سوزن خود از سر مژگان بگیر

پاره شده جامۀ مـــردان بدوز

چاک شده جیب دلـیـــران بدوز

بهر وطـن بیـرق جنگی بساز

پـرده مـدر ،پـردۀ ننگـــی بساز

هرگل سرخی که درین کوهسار

سـر کشد از جنبش بـاد بهــــار

شرح دهـد دورۀ "چنگیز" را

دورۀ آن فـاتـح خــون ریــز را

بود هرات تو در آن رستخیز

موی کنان مویه کنان اشکـریـز

مسجد او محفل می خوارگان

گلشن او مسلخ خـون خوارگان

پاس نکردنـد بـه قــرآن پاک

پاره کنان ریخـته بر روی خاک

شماره  1از  3صفحه

ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

تیغ به رخسار عزیزان زدند

رخـنه بـه آئـیـن بـزرگان زدنـد

پـــای بریدنـد ز سـرو روان

شـاخ شکستند ز نـخــل جــوان

رحــم نـه بر تیـرگی حال ما

شـرم نـه از گـریـۀ اطـفـال مـا

شام لب طفل پر از شیر بود

صبحگاهان طعمۀ شمشیر بـود

تـیـغ بــه روی فضالء آختند

مــدرسه هـا بتکــده هـا ساختند

دورۀ "چنگیز" چو پایان رسید

نوبت این کار به اخـوان رسید

ختـم جهان بانی "تیمور" شد

چشم جهان بین "زمان" کور شد

گشت وطن دست خوش انقالب

دیـــدۀ بیدار دالن شد به خواب

تفـرقـه در وحدت افغان فتاد

سلسله بـر گـردن شـیران فـتاد

فرصت آن گشت که همسایگان

پـنـجـه فشارنـد بـه "افغانیـان"

سنگ به مینای مـروت زنند

رخـنـه بـه دیـوار محبت زنند

تـوپ ببستند به خاک شهـان

لــوح شکستند ز قـبـر "یالن"

الغرض ای دختر دانای قوم

خـواهـر فـرزانـۀ یکـتای قـوم

قدرت تو شمع شب افروز باد

شام غــم ما ز دمت روز بــاد

مـن که نـدانـم فـعـالً تـن فعــل
می شوم از شعر روان منفعل

** * **

جوان وطن!!
ما به این فکر که تو غیرت دنیا گردی! بـهـر اسـالف وطـن بـاعـث احـیــا گـــردی!
دل دانـا شـوی و دست تـوانــا گــردی!

آتــش خـرمــن جـمـعـیـت اعـــــدا گــــردی!

ما نگفتیم زنــی تیشه تـو بر پـای وطن
بکف خویش زنی سنگ به مینای وطن

** * **
این خاك تر بخون شده ماتمسراي كیست
ویــن مرغ پـر شكسته دل بینـواي كیست
چــون اژدهاي گرسنه دژهــاي آهـنـیـــن
بمب هـاي مرگبار بصحن فضاي كیست
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و دل استاد آنگاه بیشتر به درد مي آید كه ملتش در خون و خاك مي تپد و نظاره گران خاموش از گلوي
خود صدایي بر نمي كشند:

فـریـاد خلـق تا به فلك رفت روز و شب
یك بار كس نگفت كه آنجا صداي كیست
و باالخره:

گــردي كه بــاد آورد از جانب وطــــن
جــــز چشـم داغـدیـدۀ ما توتیاي كیست
بلي ،میهن استاد دیگر با خاك و خون یكسان شده بود .چادر خواهران به خون آغشته و بر پاهاي شان زنجیري
ز پوالد آتشین تاب داده و شاخ ارغوانش به روي خاك خمیده گشته بود و یتیمانش در انتظار دیدۀ مهرباني
بودند كه سرشك از رخسار شان بزداید.
دریغا ،این نه همان وطن است كه استاد در مخاطبه هندوكش با هیرمند ،از زبان هندوكش اوصاف و
افتخاراتش را بر شمرده بود:
ابروي زال ز راز انـوار برفم سیمگون

تـیـغ رستــم از فـروغ آفـتـابـم بـرق دار

ازگرامي خاك من برخاست شاهنشاه شرق

میرابـوالقاسم یمین الـدوله فخر روزگار

از در ري تا در چین شهرها در شهرها

خسروانش پاي بوس و خواجگانش بنده وار

دامـن مـرد پـرور پهلـوي مـــن شیرزا

خاك من ویس آفرین و ابر من محمود بار

كشور یعـقـوبـیـانــــم خانـــه ابـدالـیـان
شیرگیران جهان باشند از مـــن یادگار
و اما بر تختگاه آن خسروان نامدار ،سفیهان نوكرمآب تكیه زدند و كشور را به خون آغشتند:
بست ويران شد زرنگ از پا فتاد و طاق ريخت

تختگاه خسروان شد خوابگاه مور و مار
پايان
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