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  3 تر 1  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـپه درتاسو افغان جرمن آن�ين 
  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

  ٢٠١٧/ ١٠/ ١۵                                                           کانديد اکادميسين سيستانی     
  

  مدح غازی امان � خان از زبان ج�لی غزنوی

   ملک الشعراء بيتاب قلم بچۀ سقاو ازتعريفو

 

 زائی، ازھنروران خطاط ولمرحوم عزيزالدين وکيلی پوپ
 ادق العھد وصادق القول افغانستانص وفھيم وذھينرخان شاعران ومؤ

ند بايًنسبتا گوشه گير وپآرام و  وبا وقار ودبؤم آن مرحوم آدم .بود
خود از تاريخ که برآنچه   و، درانی بودخاندانحفظ نام ونشان و شأن 

دريافته بود پافشاری ميداشت، از جمله تا آخر حاضر نشد، کلمۀ 
در آخرنام خود شکل پوپلزائی را ب) ائیپوپلز(معرب" فوفلزائی"

  . بنويسد

بحث ھای سياسی چندان ع@قه ای نداشت،   به،پوپلزائیآقای 
وشجره شناسی سدوزائی و تاريخ دودمان   خطاطیھنر اما با

ی داشت و بيشتر اوقات عمرش را در اين دو بخصوصع@قمندی 
  لزائی مرحوم عزيزالدين وکيلی فوف                                                       . عرصه گذشتاند

،  يکی از آثار گرانبھای تاريخی مرحوم )سلطنت امان C شاه و استق@ل مجدد افغانستان(کتاب 
بحث در مورد . ًپوپلزائی است که اخيرا از سوی اکادمی ع@مه رشاد درقندھار به چاپ رسيده است

کنم واينجا فقط دو قطعه شعراز دو استاد سخن ادب اين کتاب ومولف را به نوشته ديگری موکول مي
 C دری را از آن کتاب اقتباس ميکنم که، يکی را مرحوم غ@م جي@نی خان ج@لی در مدح شاه امان
غازی  سروده است وديگری مسدسی است در تعريف حبيب C کلکانی که از سوی استاد بيتاب 

  .سروده شده است 

غ@م جي@نی مفتی به وسيله محمدامان  «:جي@نی ج@لی مينويسد مرحوم پوپلزائی درمورد 
حاکم اعلی غزنين به وزارت معارف معرفی گرديد و پرورش يافت وتا رتبه مديرت رسيد وھمين 

 ش عضو انجمن ادبی کابل مقرر وج@لی تخلص گرفت واز مردم 1311شخص است که در سال 
 1 ».ديار غزنه است

  

ر وزارت معارف  بود، د ودانشمندیشخص اديب وشاعر وسخنورون چغ@م جي@نی ج@لی، 
به عضويت انجمن ادبی کابل در آمد واز 1311 وOيت قندھار مقرر شد و درسال بحيث مدير معارف

از جمله اشعار وی . نامه ھای کشور برجای مانده است اومقاOت واشعار آبداری در مج@ت وروز
ازاين .  سروده است1300امان C خان که آنرا در قوس قصيده ايده ايست درمدح اعليحضرت 

قصيده و قصيده ايکه بمناسبت تقرار والی غزنی محمدحکيم خان سروده است، معلوم ميشود که در 
  دوقصيده او را . سرايش شعر در مقايسه با خليلی ومستغنی از توانايی بيشتری برخوردار بوده است

  بيانگر توانايی وی در شعروادب ، ضبط نموده که )ان C شاهسلطنت ام(مرحوم پوپلزائی درکتاب 
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  3تر 2  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، ې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده دليکن: يادښت

  : آنراميخوانيم ذيل در.دری ميباشد

  

  ش1300برج قوس 

  ايا نديـــده بگيتی حــريم امن وامان         بروزگار جھـانـداری بزرگ شھـان

  فغانباحـتــــرام  گــذرکــن بخـطــۀ کـابل         باعـــتبار نظــر کــن به کشور ا

  ببين اھـالی کشور چسان غنودستند         بزير سايۀ چـــتر خــدايگان جـھان

  مھـــين خــسرو اعـظـــــم امـان �         که صيت معدلتش برگذشته ازکيھان

  امير عالـم وعادل شھـــنشـۀ غازی        که اوست دين نبی را يگانه پشتيبان

       سکندرابھت  وجم سرير ودارا شانقضا مثال و قدرقدرت و فلک رفعت   

  بگاه بــزم بود ماه بـر فراز ســـرير        بگــاه رزم بــود، شير شرزۀ غـران

  بسال گـرچه جوانست شاه ما ليکن         بــرای پـير کـند کارھای صعب آسان

  چنانکه کرده وخواھدکند بياری حق        مظـفــرانه فـتوحـات عـالی و شايـان

   امن و امانبسيط روی زمين را زتستـھا،مـھا،ملـکا،خسروا،جھـاندارا        ش

  کنونکه کرده خدا برتوملک ارزانی        بـتارک تــو فـروھشـت افـسر شاھان

  رجال دولـت تــو مـردمان دانشمنـد         مقـــربان درت کـار دان  و با ايــمان

     چوماردان که چکد زھرش ازبن دندانده مـردمان خائـن را     ـبخويش راه م

  اگــر راه بـيابد به ملک دشمـن دين         

  شود اساس ديانت زبيخ و بن  ويران

  ُشھا دو چيز بود باعث ترقی مـلک         يکی عـدالت و ديگر سياست شاھان

  َ     که داد جّد تو توضيح آن به نغز بياننکته بود شرح وافی و کافی    مر اين دو

  اگر که دربه شکی درعرايض چاکر        رجــوع کــن تـو بتــاريخ دولت افغان

  رعيتند ترا دوسـتان از دل واز جـان        بقای ذات ترا خواستار خورد و کـ�ن

   معذرت ھمی جويم        که نيست درخـور من پند دادن لقمان!زحضرت توشھا

    ھماره تا که بود روز و شب فلک گردانخورشيد       و ھميشه تا که بود ماه واختر

  عنايتت ز يمين و مھابتـت ز يـــسار        بمانـدا بــتو اين تاج و تخت  جاويدان

  بحضرت تومقرب ھرآنکه دوست بود

2نصيب دشمن تو باد حفاری وخذ_ن
  

ال داکترلطيف ج@لی، داکتر س@م ج@لی، وداکتر علی احمدج@لی، جنرقابل ياد آوری است که 
ھمه فرزندان .ارکان حرب ، نويسنده ومولف تاريخ نظامی افغانستان ، فرزندان ھمين شخص اند

ج@لی آدم ھای تحصيل کرده وبا استعداد وصاحب ھوش تيز وذکاوت سرشار واھل کار ودر 
  .افغانستان صاحب مقام وکرسی ھای مھمی بودند

  :   ملک الشعراء بيتابقلم بچۀ سقاو از3تعريف
صوفی «: دسويدستيابی به شعر استاد بيتاب در اوصاف حبيب C کلکانی ميندرمورد پوپلزائی 

 سالگی درکابل فوت کرد، 83 به عمر1347 حوت سال 20عبدالحق بيتاب ملک الشعراء که بتاريخ 
 19در اثرسفارش دارالتحرير شاھی وخواھش دوستانه استاد خليلی وفاميل آن متوفی ، روز شنبه 
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  ۴٠١،ص ١بخشسلطنت امان � شاه واستق�ل مجدد افغانستان، پوپلزائی،  -  

3
ی دارند،و با ھمان تعريف از ساير ھمنوعان خود مشخص ميشوند، منھم خواستم ھمانطورکه ھمه موجودات روزی زمين ازخود نام و تعريف-  

  .درپايان شعر تعريف بيتاب را برميشمرم. نماوبداتا تعريف موجودی بنام بچۀ سقو را از زبان ملک الشعراء بيتاب، معاصر 
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 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 
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 ق درکارته پروان در منزل عبدالواحد خان برادر بيتاب مرحوم 1390 ش مطابق ذيقعده 1349جدی
حينی که مصروف خطاطی لوح مزار استاد بيتاب بودم، عبدالواحد خان مذکور ضمن اظھار حقايق 
. زندگانی ملک الشعراء بيتاب از بعضی قطعات ومسدسات خصوصی متذکر شده بمن ارائه نمود

 سال ودرکابل حاضر ودارای عقل سليم وھم 41ستاد بيتاب درسال انق@ب سقو به عمر وبرای اينکه ا
  :ًشخص بی غرض وحق بين بود، ھشت بند ازيک مسدس او را عينا درج تاريخ مينمايم

  ش1308اول عقرب 
  

  ت درگذشتـشکر a دوستداران عصر کلفت درگذشت        باز شد باب تمـدن  دور وحش

  و وقت ف�کت در گذشت        جلوه کرد ايام خوش ھنگام زحمت درگذشتد عشرت آمد ـعھ  

  اين ھمه از ھمـــت شاه وطن خواھان بود       

   کزوجـــــودش افتخــــار ملــت افغان بود

  اينکه می گفتند کرده نائب مھـدی ظھــور         بود دزد رھزنی بی بھره ازعقل وشعور

  سيار دور         قتل انسان بود آسان پيش او را قـتـل موراز ترحــم بی نصيب و از وفا ب

  سخت ازسنگين دليھا ظالم وخونريز بود        

    ھـــم باين تقــريب گويم نائب چنگيز بود

  دشمنان ملک ما بودند عـمـری درکمين         محو استق�ل ما ميخواستند از روی کين

  بچۀ سقـــا و يعـنی خــائن ديــن مبـيــن     بھراين خدمت مھيا شد برای شان معين     

  لعنت حــق بروی وھم برطرفداران او        

  بر ھوا خواھان بی وجدان بی ايمان او

  بـد اگـــــر گفتــنـد شاه  تــرقی خواه را          خادم ديــن گـر لقب ماندند حبيب � را

    نـثـر اگـــر دادند بيت نعمت � شاه رانائب مھـدی اگر خـوانـدند آن گمراه را         

  اين ھمه غير از پروپاگند دشمن ھا نبود         

   خالی از  اغراض نفس مـردم  دنيا نبود

   را            کــــرد تاثير عجــائب مـــردم جھال راخری دجال لقب شد تا نائب مھــدی

   ھوا خواه يافتم بيچـــاره استق�ل راتا مژه برھم زدم ديدم دگرگون حال را            بی

  تا بدادش از فرانسه حامی افـغان رسيد           

  گوھرکان شرافت صاحب وجدان رسيد

  دربنای انق�ب آنکسکه شرکت کرده است           برخ�ف سلطنت تحريک ملت کرده است

   لعنت کرده استدولت ما را دچـارصـد ف�کت کرده است          تا قيامت بھرخود تحصيل

  ظالمان کردند ملک و ملـت ما را تــباه         

    يا الھی در دو عالم باد روی شـان سياه

  ھيچ سگ مانند او توھين يک ملـت نکرد        از برای دشمن ما کس چنين خدمت نکرد

  ازھوای نفس اگر بدعت سر بدعت نکرد        با معين السلطنت آخـر چـرا بيـعـت نکرد

  شق بربادی ما آن خبـيــث رو سياه          عا

4ب سلطنت گرديد باغی ازدوشاهُ  ھم زح
  

خردجال، نائب چنگيز،ظالم، ، دزد رھزن،)نه خادم دين( اس�مخائن دين مبين: رابچۀ سقو استاد بيتاب، دراين شعر

 پايان         .ده استکرتر از سگ تعريف کموخونريز، بيشعور، خبيث،روسياه، باغی 
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