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 مچهار شبخ 
 

 مستغی شاعر روشنگرزمان حبیبیه و امانیه
 

 !دزدان سرگردنه   مداح و
 

 
 

  هــپه ژب هوش دانېر ــه شاعـغـه د
  پلوري په مال يدان ُدر چې د شعر

 

 ک(خوشحال خان خټ)

ازجمع  نیتانس  یواکبرشاه یرشاهیشناس معروف دربار ش یقیهندوستان خوانده ام که هنرمند وموس یها  خیدرتار
به اکبرو زمامداران  شانیکه ا طیازشرا یکی دیخواستارخدمت در دربارش گرد شانیاکبرازا یبود که وقت یکسان

 دیاست که ازمن توقع نکن نیقبول نخواهد بود ا بلقا  میکه برا یزی: » تنها چ گفت یبود که م نیداشت ا هیآنوقت ارا
 هیارا یشرط را بخاطر نیمن پرورده ونمک خوارآنها ام ... « وا راکهیز میوافغانان را هجو نما  یرشاهیکه دورش

 یزمامدار یسوري پرورش داده بود وقت  رشاهیپرور ش قيیرا دولت خان پسرهنردوست وموس نیداشته بود که تانس
 افتیمرتبهء   یونزد و داشت یت مدوس یگفته اش اکبرو نیوبخاطر هم وستیبا درباراکبرپ نیها ختم شد تانس یسور

است که هنرمندان درهرزمان  نیداد. اصل مطلب من در زانجامین سا یاش را باد دخترخود مهرن یکه باالخره عروس
گردد  یبرخوردارم یخاص حترامماند وازا یماندگارم شهیاند که اگرخود را نفروشند وقارش هم تیمردان صالح

مورد احترام خاص وعام  یاریدر درگاه مرشد بزرگ تصوف غوث گوال چنان کرد که اکنون مزار اش نیتانس
اش  یخالف پروردگان سور یاندک یزیمغل نتوانستند چ  انیتا زنده بود دربار قيیموس ا یدن یهنرمند با وفا  نیاست.ا

 یدردرباراکبرشاه  رشاهیآن خانواده حضرت ش یهنردوست وبان  انیسور  از  شهیبشنود. با غرورکمال خود هم  یاز و
 . اوردیبعمل م میروتعظیتقد زین
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 یازآنها را نم یوشاعران تبارزکردند که شمار زهنرمندانیهللا خان وبعد پسرش امان هللا خان ن بیرحبیدربارام در
 ،یخان داو یعبدالهاد ،یسپرد،که در راس آنها عالمه محمود طرز یماندگارش به باد فراموش یتوان بخاطر کارها 

بودند  یهمه شاعران نها یگرفت. ا دهیرا ناد یخان مستغ یصالح محمد و عبدالعل یخان افغان ، مولو نیالد یمح عالم 
گروه ازشاعران را شاعران عصر   نیما ا  نرویکرده بوداز  یدوران امان  یکه خود و شعرخود را وقف اصالحات مترق

 ییبا یوز ردادندیگذشته تغ یبودند که موضوع شعررا درقالب ها  شانی. امینام یافعانستان م اتیادب  خیروشنگري تار
کرده  حواله دستان ولباس  هیسرمه تشب اهیرا با رنگ س یفارس ک یشعر کالس رشدهء یمدهوش تصو اهانیس شمچ 

 زدرزمانیازشاعران را شاه امان هللا ن یگروه نیا یو ذغال سنگ نمودند.آر لیر یکارگران معادن وکارخانه ها 
 زبودندین  یشاعران  نها ی. درجمع ادینورز  غیدر  شا  یزمامدار  امیدرا  شانیترام گذاشتند وآنچه درتوان اش بود ازاخود اح 

 رحالتیکرده بودند با تغ هیکشورارا یوتعال یتعهد که به ترق روآنیرفتن قدرت شاه امان هللا خان آن مس نیکه با ازب
 نیازآ یکیودزدان بالفعل و بالقوه قرارگرفتند که  یآن همه را پشت سرگذاشت و درخدمت ارتجاع سقو یاسیس

 بود.   یخان مستغن یو آزادي عبدالعل تیکالم و مبلغ افکار روشنگرانه دروان مشروط با یز عرشاعران شا
  

 
  

  يعبدالعلي مستغن   
  

است. ج االخبار افغانیه نیزبوده  به شمارمیرفت وازارکن سراپشتو(    زبانه )فارسی دری ووعبدالعلی خان ازشاعران د
باعث ناراحتی  باریوشعرمعروف که استاد قاسم هنرمند محبوب و آزاده کشور درآوازنغز خود زمزمه کرده بود 

به  رماندگار دوران آزادی کشوری که تا کنون نیزدرجمع اشعا رشع ،گلیس گردیده بود نیز از ایشان استننماینده ا
   :دبو این نا بیت که چند . آری شعریتازاهمیت اش نکاسته اسواست  ب آمدهحسا 

  
 ام یطوفان یا قطره رب در ام                بحر یسـامان سرو یبـــ ناز دارد
 ام یآسان شـد رهـــرکا لمشک ام                یسرگردان تسیراس اسمان

 ام یدان یم یدآم نمیدا به نچو 
 رزا رکـــا بنهی نــترس از یم ودار              رگی ندرزما  افغان تکیس   
 ؟ام  یروگردان بود از خصم یک              راسفندیا  تغیری،رستم  کرش  

 ام یافــــــغان  تغیری ینــدان رگ 
 ام یدان یم یآمد نمیدا به نچو 
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 من رکـــردا من رکا  بـــــــاشد گچن ؟           نکارم باشد گغیرازجن به یک 
 ؟ام  یترسان یم خصم یا دچن وعار من            تا به گنن گجن زفرازا شد

 ام یافـــــــغان تغیری یندان رگ 
 ما یمیــدان یآمد نمیدا به نچو 

 
قبآل خودش گویا به   هآنچ  دوبرض ساش با ازبین رفتن شاه امان هللا خان غازي برعک ات ولی با تمام این گونه تعهد

بقت گفته بود قرارگرفت وشعری که ازهرلحاظ با متانت وشهامت وحس وکرکتر شاه امان هللا غازي درمطا  قح 
قتدر ومحصل آزادی وترقی کشور وجود نداشت درحق ماروا ونا سزای که دروجود آن شاه سرود وآنچه ن قرارنداشت

ومورخ توانای کشورومعاصر عبدالعلی خان جناب    ایشان ظالمانه روا داشته ونوشته است. من درباره به گفته نویسنده
درختم وعلی مستغنی که از گزارش احوال المالعبدا »:ی می نویسدوکیلی پوپلزایی اکتفا می کنم که درباره مال عبدالعل

ن واما ازسخت ترین افراد ا این سطور متذکرمیگردیم، از شعراء نعمت پروردهء خاندان اعلیحضرت امیرحبیب هللا خ 
ن غصب کرد، تمام حقوق احسااچه سقودزد تاج وتخت افغانستان ربزیرا در ایامی که .منکرین نعمت و احسان بود

درضمن آن وختن دزدان نظم مسدس بمدح بچه سقوگفت ا فراموش کرده برای خوش سالنعم خود را خاندان ولی 
درقندهار استقرارداشت ومجددآ به سلطنت قیام واقدام نمود به زدشاه استقالل بخشای مملکت را که تا هنوا بزرگترین پ

نمود وتمام دقاتل پدر، سگ یا درخطا،  رآن، ما قمنکر  خصم دین، منحوس بی ناموس، خوک، بدخواه دین،بدترین کلمات :
غازی وغمخوار حقیقی   اهالی کابل را با یک عالم هیجان وبیقراری آورد. وبزرگترین خیانت درحق پادشاه ولی النعم

اسالم وبرضد حیثیت وشرافت افغانی واسالمی نمود. وبرای اینکه سند اثبات بدبختی وشقاوت مالعدالعلی مستغنی را 
مینمایم تا  ار گذاشته باشیم اینک عینآ نقل ودرج کتابگابدی آن شاعرحق نا شناس بیاد ت شرمساریتاریخ بجهررومدر

همه درباب سخن ازآن انتباه گرفته درهیچ زمان مصدر چنین سهوولغزش نگردند وازچنین روش نا عاقبت اندیشانه 
ترک وفاداری مال اسم خواننده واداری استاد قسخت احترازواجتناب ورزند چه دورهء امانیه گذشت ولی صفت وف

مستغنی ازیاد ملت افغان نخواهد رفت. واین است مسدس مال مستغنی ازیادملت افغان نخواهد رفت، واین است مسدس  
  : مال مستغنی شاعر خائن، کذاب نمک بحرام

 
   دیدآمد پ  توان   اژدها صولت یلی رستم                    پدید  بازگیتی را یکی صاحبقرآن آمد

   پدید   آمد   حامی دین شوکت اسالمیان                    آمد پدید  نادر دوران خود شیر ژیان
     پدید  آمد  فخر کوهستان حبیب هللا خان

   آمد پدید  امان   خوک  کا فر  ای  قاتلت
   ملک   تدبیر  ر صاحبفرد دانشمند کشو                 ملک  آمد آمد شیر ملت جوهر شمشیر 

   دوران میر ملک  افغان شاه   الئق اورنگ               شد شکوه ملک وملت باعث تعمیر ملک
   پدید  آن آمد  آنچه دل اندر دعا میخواست

 ...یا  قاتلت
  

   می کند  دینان  شهرکابل پاک ازین ناپاک                    شیطان می کند  هللا  رجم امان  دمبدم
   می کند  نو بهاران    ملک درحین زمستان                هرطرف ازخون نا پاکان گلستان می کند

   آمد پدید  باز جانی در تن افغانیان   
  ... ای  قاتلت     

   باز     ل سر بر کردغیرت حق ازکنار فض                     باز   رامنور کرد  آفتاب عدل عالم
   کرد باز   بداختر  ازین قوم  پاک  ملک افغان                   کرد بار  از امان هللا کافر  دهر فارغ

   آمد پدید   خسرو شایستهء عصر و زمان
  ... ای  قاتلت 

   است     بوده   وبدخواه پیغمبر  منکر قرآن                       امان هللا کافر بوده است  ای مسلمانان
   باخر بوده است  شاهیش معلوم کرد این چار                دون تر درعقل وفکر ازهر برادربوده است

    جهل وبی تدبیري اش ازهمگنان آمد پدید
  ... ای  تقاتل 

   بود    هنمایان کرد  کفر ظاهر برمال بدعت                برمسلمان ظلم ها این نامسلمان کرده بود
   مومنان را رخنه ها در دردین وایمان کرده بود                آه ناموس وطن بی پرده عریان کرده بود

   پدیدملک رایکباره گی امن وامان آمد  
  ... ای  قاتلت  

   کرد     دین بنیاد  ناپاک  کاخ کفرو بدعت               کرد  ننگ وناموس وطن یکباره گی برباد
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   کرد  دلشاد   مادرخطا   کافران این بدرگ                  کرد    عالم اسالم را خونین جگر ناشاد
    د پد یدآم  جوهر تیغ شجاعت ناگهان  
  ... ای  قاتلت 

   از وطن   کرد قوم وملت افغان جگرخون               ازوطن  نوجوان را کرد بیرون  دختران
   ازوطن   برد ننگ وغیرت این بد ذات ملعون           داشت چشم رعب وهیبت ربع مسکون وطن

   کافرکش جوان آمد پدید  از وطن ناگاه  
  ... ای  قاتلت   

  
   افغان رفته بود  غیرت ننگ وشرف از قوم              رفته بود از دست ناموس مسلمان رفته بود 

   بود     عقل از پیران وهمت از جوانان رفته                   رفته بود  ازمسلمانان کمال دین وایمان
   آمد پدید   شیرغیرتمند ناگه ازمیان  

  ... ای  قاتلت   
  

   بودش بدل  چها   نمیدانم  غیربی شرمي                 بدل  مادرخطا بودش  تا چها این بدرگ
   بودش بدل  ماجرا  ازبرای رفع دین صد              کارها بودش بدل  بدرگ  او ازین بد ذات

   آمد پدید   وفغان  کز شمال شهر فریاد  
  ...ای  قاتلت   

   این کافر جدا  از تن نا پاک   سرجد آباد                   ه بود از پیکر اسالم کافر سر جداکرد
   جدا  از پدر فرزند کرده، مادر از دختر                       زیکدیگر جدا  بدرگ  کرد ابنای وطن

   روان آمد پدید  بازجسم قوم را روح
    ... ای  قاتلت

   قوم باین سگ چها کرد چها کرد این خبیث             بدعت ها بپا کرد این خبیث  در وطن صد رنگ
   این خبیث  عالمان را قتل بین ناروا کرد             کرد این خبیث  برمسلمان روز وشب جوروجفا 

    پدید  ای امان خوک وقت االمان آمد
  ... ای  قاتلت

   درخاک وخون بینم بچشم  جسم نا پاکش طپان              یا رب این بدخواه دین زار وزبون بینم بچشم 
   آنچه در دل میخواست میخواهم کنون بینم بچشم              بینم بچشم  سر بکفر افراشت زودش سرنگون

   آمد پدید   مستحق منزل داراالمان      
  ... ای  قاتلت     

   بیخبر کشتی چرا  بازش اندر خواب راحت              چرا  گر تو ازصلب پدر ای سگ پدر کشتی 
   چرا   کشتی  کافر بیداد گر آن دادگر                   روبه ء پرمکر وکید آن شیر نرکشتی چرا

   خون آن شاه شهید میزبان آمد پدید
  ... یا  قاتلت          

   اینچنین بیعقل گوش هیچکس نشنیده است             دیده است  کی بدنیسان غول نادان چشم دوران
   ازین مادرخطا رنجیده است  زین سبب عالم               فهمیده است  شیطنت را این دنی عقل وخرد

   آمد پدید   این زمان ای قلب روز امتحان
  ... ای  تلتقا          

   ملت افغان ازو خون شناور گشته است               کافرگشته است  کشتنی ای مسلمین این خوک
   خانهء بی دیوار ودر گنجینه بی زر گشته است               قوم ازین منحوس بی ناموس بیسر گشته است

   دین ای دوستان آمد پدید  کشتن این خصم   
  ... ای  قاتلت   

   چه شد کج ادائی کرد سران کجکالهان را              شاه شد این بد سرشت ایوای شاهان را چه شد
   راچه شد  شد زنان بی ستر غیرت مند افغان                 راچه شد  حکمرانی می کند این خیر مردان

   د پدیدآم   وقت ننگ وغیرت پیرو جوان
  ... ای  قاتلت 

   میگویدش   زنده کس مگذارفال بدشگون                 میگویدش  ملک ویران ساز جهل رهنمون
   برمگر ازکفر بخت واژگون میگویدش                 دون میگویدش  قوم وملت رنجه کن اقبال

   کافران آمد پدید  شومسلمان زودمرگ  
  ... ای  اتلتق            
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 5تر  5 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ   تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت نپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

   کاش میمردند باستروکفن گشتي برون           گشتی برون  دختران بی ستر ای وای ازوطن
   کاش جان ملت افغان زتن گشتی برون                برون    ا میمرد تا ازخانه می گشتیمرده

    پدید  آمد   خیل مردان آخرازجمع زنان 
  ... ای  قاتلت  

  غدرو   به پیمان   این وآن هردم  می فریبد                 دروغ  میشود هرلحظه این کافر مسلمان
   دروغ   وایمان  اسالم  دین غلط  باشدش                دروغ  سوگند وقرآن  ین میثاق میخوردا

   آمد پدید  اینک ای کذاب وقت را ستان 
  ... ای  قاتلت                                

  
   رواج  شد  پشت لب ماندن ازین شوم بد اختر            رواج  بلشویکي در وطن زین خاک کافرشد 

   زن سرو پا عور ازین پاو بی سرشد رواج            زین خبیث اندر مکاتب درس دخترشد رواج
   امد پدید  ننگ شهان  کزین  ای بسا بدعت 

  ... ای  لتقات  
   دین از پا فگند   شد مسلط کفر بیباکانه                جهل غالب گشت عقل دور بین از پا فگند

   یافت قدرت مسلمین ازپا فگند  اهل بدعت           کذب وشک بسیار شد صدق ویقین از پا فگند
   بجان آمد پدید  رجمی  را کنون  این شیاطین

  ... ای  قاتلت 
   بر قانون نصرانی گذاشت  راطرح  کارها                وآیین مسلماني گذاشت  خوک کافر گشت

   بنادانی گذشت  اینقدر بدعت چرا ازخود               غاقبت چون بایدش این منزل فانی گذشت
     یعنی خواهد هر دمش از هر زبان آمد پدید

  ... ای  اتلتق
   می گردانمت   پاینده  عمربا نام بد              کشت این شیر ژیان من زنده میگردانمت
   جاهلت میخوانم وبی عقل و نادان گویمت               این متاع غم به هیچ ارزنده میگردانمت

                ونشان آمد پدید  باش مستغنی باین نام
  ... ای  قاتلت

   تخم بدعت در دل ابنای ملت کاشتی              افراشتی  نا پاک زنا   سر به کفر ای تخم
   کم کم احکام شریعت از میان برداشتي                  کفر وبدعت داشتی  دردل مفسد خیال

   نوبهارت را کنون فصل خزان آمد پدید
  ... ای  لتقات         

   کرد این محمود نامحمود ارشاد توخوک           خصم دین محمود طرزی گشت استاد توخوک
   توخوک  کاش ایحاد  در افغان نمی شد  کاش                     توخوک  کفر بود این کا فرکیش بنیاد

   ازمسلمانان چنین کافر چسان آمد پدید
 .... یا  قاتلت         

  ( ۴۱۴ -۴۱۰اثر یاد شده ص   وکیلي پوپلزایی)                
 

 ددار ادامه
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