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۰۳/۱۱/۲۰۱۵                             یفاریابعبدالحق 
       

 زمان شاهی در ولسی جرګهسخنرانی رحیم شیدا 

از شورای ملی  شادروان منشی علی رضا میمنگی در سه دوره ،فاریاب شیرین کالمرحیم شیدا فرزند شاعر  جنت مکان

 دوره نهم، یازدهم و سیزدهم. انتخاب شد،ه عضویت پارلمان افغانستان ببنابه لیاقت سوی مردم میمنه 

ظاهر د محماعتماد به یکی از صدراعظم های دوره  دهی یأدر مجلس ر۱۳۵۰سرطان  ۳۱شیدا به تاریخ  جنت مکان

این سخنرانی در  . ه همه قرار گرفتو مورد توجارایه کرد در مجلس شورای ملی نظم سخنرانی خود را به زبان  شاه

واقعیت ها داشت و از دل برمیخاست و بر دلها می  خاطری دلچسپ بود که  تکیه بره بدر قالب مثنوی  چوکات نظم

 نشست.

، خلق و پرچم در وجود علی بابا و چهل دزد است و داوود خان بشهادت رسید ختم ظاهرشاهمحمد هم اکنون که دوران 

جهادی ها به . کمک دسته علی بابا و چهل دزد هزاران هکتار زمین دولتی را فروختنده خاندان شاهی بو  ،استحاله کرده

معادن چور شده است،  .اراج رفتدارایی ها بت. متحد شده انددرباریان و شعله ها  سرمایداران بزرگ مبدل شده اند،

الزم است که باز به این  ،از هیچ بی غیرتی دریغ نمیکنندافغان  پاکستان هر آن در تخریب سرزمین  ایران و گماشتگان

خاک شده است برای تسلی خاطر میگذرد و استخوانهای جنت مکان رحیم شیدا از آن  نیم قرن  از اضافه که  نظم زیبا 

کشور دوباره وبه فرزندان واقعی  قطع شده است این نظم را دوباره بخوانیم  و اعتالی وطن ز انسانیتآنانیکه امید شان ا

 . امید وار شویم

بقول وظاحت می بینیم که ه در افغانستان کج نهاده شد ب ها بوسیلۀ انگلیسکه سنگ تهداب دولت مداری سقوی  از زمان 

 .مثنوی ذیل آیینه حقایق تلخ است میرود دیوار کج . ، معیوب تا ثریا تهدابین زامعروف 

 کار پسمانی این ملک به جا خواهد شد؟   درد این ملت بیمار دوا خواهد شد؟
 واهد شد؟ـــادا خ !ق این خاک بگوییدـح   خدمت خلق ز ما و ز شما خواهد شد؟

 داندا کس به کجا می ــراز این کشور م   ین سوالیست که جوابش خدا می داندا
 نا داریمــــــلق تمــــــاعتالی وطن و خ   ریمچهل سال است که مجلس شورا دا

 وی بیجا داریمــــدع! بگو ؟ما چه کردیم   چه گفتیم نشد داغ به دل ها داریمهر
 ه پایی نرسیدــدست بیگانه دراز است ب   وشش ما به خدا هیچ به جایی نرسیدک

 بیست سال حرف نگوییم سخن موجود است  است گفته ایم از پیش چو فن موجودآنقدر 
 ده هزار ماده قانون به وطن موجود است   زکهن موجود استیکهزار جلد قوانین 

 چون عمل نیست چه افسانه و افسون سازیم  رور است که قانون سر قانون سازیمچه ض
 سوزیماتش اندر دل و ما شعله به جان می   تی هست از این جور زمان می سوزیممد

 مگاه از ظلم و گهی از غم نان می سوزی   چو این سوختن داراالمان می سوزیمهم 
 داغ های دل ما الله و و ریحان باشد    آتش ما به نگاه تو گلستان باشد

 داین قدر قیمتی و مشکل بازار نبو   د سال پیش چنین سختی و آزار نبودچن
 نگی و فقر چنین خوار نبودمردم از گش   خلق با زند گی سخت گرفتار نبود

 شکر هلل که نمردیم سخن بسیار است   زمان دکتر مالی به وطن بسیار استاین 
 دشمن یکدیگر و توده ء نادان باشیم   پالن است که ما ملت بیجان باشیم این

 نکنیم فکر وطن تا به غم نان باشیم   در به در و خوار و پریشان باشیم همگی
 آخر این ناله مخلوق صدایی دارد   ق خدایی داردا خبر باش که این خلب

 یا چو تاریخ کهن فتح جهان می خواهیم   حکومت به کجا باغ جنان می خواهیماز 
 به خدا راحت جان ، لقمهء نان می خواهیم   میسر بشود امن و امان می خواهیم گر
 سازغم بیکاری و بی نانی ما چاره ب   نگوییم به ما راکت و طیاره بساز ما
 کوشش اول خود سوی فالحت سازیم  هتر آنست که پول صرف زراعت سازیمب

 باز تقسیم اراضی به عدالت سازیم  ساحت سازیماین زمین های وطن جمله م
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 به غریبان بسپاریم همه دلشادشود   تا زمین های خرابه همه آباد شود
 بودیبه جهان ملت بیدار نبودی ؟    ای وطن حاکم اغیار نبودی ؟ بودی

 به همه کار تو هشیار نبودی ؟ بودی   ز هنر کامل و سرشار نبودی؟ بودی
 چه شد آیا که تو محتاج به اغیار شدی  خوار شدی چه شدآخر که چنین دربه در و

 داشت اما به چنین مرتبه و پایه نداشت   چه داشتیم همه مردم همسایه نداشتآن
 خلق دگر بال هما سایه نداشت به سر   رت راه ترقی ، زر و سرمایه نداشتقد

 ما در ین کره خاکی به غم نان ابتر   کار کردند و رسیدند همه سوی قمر
 خدمت خانهء خود را ز کسان می خواهیم   ازدگران می خواهیمما ترقی وطن 

 چاره کار خود از خلق جهان می خواهیم  امریکه و روس لقمه نان می خواهیمما ز 
 همچو مردم به وطن جان خود ایثار کنیم   به وطن کار کنیمما مگر انسان ،  نیستیم

 بار این قرض از این طاقت ما بیرون است  ین دالر ما تا به هزار ملیون استقرض ا
 ستآخر قرض ندانیم خدایا چون ا  ه در جیب کسان و دل ما پرخون استرفت

 کسر بودجه ندیدیم که که کامل آید   دیم به حاصل آیدینیک پروژه نش
 الجورد و مس زیبا تو نداری ؟ داری   ای وطن معدن طال تو نداری ؟ داری

 نفت سرشار به هر جا تو نداری؟ داری   آهن و نقره اعال تو نداری؟ داری
 دست ما بهر گدایی به جهانست دراز   گداز به فقریم سر گنج نشستیم و  به
 صاحب یک رول شویمتا که در زند گی ما   وس نگذاشت که ما صاحب پترول شویمر

 شویم و مسئولزسیاست چقدر کشته   امریکه که ما نیز چنین گول شویم خواست
 نیست کس در غم کس، نفع به خود می خواهد  و امریکه همه مقصد خود می خواهد روس
 صنعت غیر همه زینت کاشانه ء ماست  ایران و ز هندی همه در خانه ماستمال 

 تآری بازار جهان کشور ویرانهء ماس   ماست ن و سوزن ما جمله زبیگانه ءکف
 عار از البسه و تکه ء این خانه کنیم   فخر بر ساخته مردم بیگانه کنیم

 همه ، چاره ء آن وضع نشد ندچون شریک ا   منع نشد ماشورمال لوکس هیچ از این ک
 این بال هیچ قسم از وطنم دفع نشد   به هزار بار بگفتیم یکی سمع نشد

 آرد در خانه نداریم ببین فیشن ما   ولی مود جهان در تن ما فقیریمما 
 پودر و لبسیرین و روغن و هم شانه خرد   تاجر ما به وطن اسپک طفالنه خرد

 بهر این ملت بیچاره جرنگانه خرد   ماشین ، همه پوقانه خرد جای فابریکه و
 نانه بزملت از فقر بمیرد تو جرنگ   قتصاد غلطت شعله در این خانه بزنزا

 ههر دوا خانه ما یار وزارت گشت   کار ادویه فروشی چو تجارت گشته
 از دوا کشتهء خلق همچو زیارت گشته   نیست اجزای دوا کامل و غارت گشته

 نیست الزم به کف تاجر ثروت باشد   بایدکه به دولت باشد منحصر ادویه
 جنون می آیدبه دماغ دل من شور    معارف به خدا ناله ء خون می آید از

 می آید جداحرفشان را بشنو بوی    چه صدا هست که هر روز صدا می آید
 حق قانونی شان است نباشد محظور   این اساس نامه طالب بفرما منظور

 چه جگر ها که از این مشعله بریان رفته  ی خاک به ارمان رفته چه دماغ ها که ته
 جوان ها که به هر گوشه ء زندان رفتهچه    در دل که به نومیدی و حرمان رفتهچق

 دهمه از تیغ جفا خیل شهیدان شده ان   در راه وطن کشته و قربان شده اندهمه 
 دهر دماغ بشری معدن جوهر باش   بهترین ثروت ما مردم کشور باشد

 جوهر اصلی ما خوب تر از زر باشد   قیمت شخص ز الماس فزون تر باشد
 آخر این ثروت ملی ست به خاکش نبری   ش نبریا خبر باش که تو با دل چاکب

 جنگ مال و جوان روی چه آهنگ است این  که چه افسون و چه نیرنگ است این من ندانم
 همه افغانیم و تبعیض چه فرهنگ است این  جنگ است این هزاره چه دراوزبک وتاجک و 

 ما می سازد.این چه رنگ است ترا دشمن   ه دست است مرا از تو جدا می سازداین چ
 صاحب فکر و دماغیم به کجا کم باشیم   کم باشیم چرا ز این مردم دنیا ما ا
 کم باشیم چراصاحب قدرت و کاریم    کجا کم باشیم بازه چیز هست به ما هم

 دنبل که این خاک وطن را به خود ایثار کن   کار کنند نگذارند کسی را به وطن
 آرزومند بهارتو بگو کیست که نیست  نیستای وطن عاشق زار تو بگو کیست که 

 مایل خدمت و کار تو بگو کیست که نیست  این خس و خارتو بگو کیست که نیستدشمن 
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 به جز از مردم بیکار نخواهد اینجا   لیک افسوس کسی کار نخواهد اینجا
 شخص بی تجربه و صاحب فن هر دو یکیست  صادق و خاین به وطن هر دو یکیست مردم
 ستنگاه تو گل و خار چمن هر دو یکی به  ری و بیکاره چو من هر دو یکیستکاآدم 
 با چه دلگرمی و امید دگر کار کند   ق چون نیست کسی با چه نظر کارکندفر
 نیست یک ذره عمل روی بیان می خواهیم   ا ترقی وطن را به زبان می خواهیمم

 ن نام و نشان می خواهیمهمه از خون وط  ین خاک وطن شوکت و شان می خواهیمهمه ز
 ماین همه خواب و خیال است ترقی بکنی   با چنین وضع محال است ترقی بکنیم
 حکم تاریخ و همه سیر زمان آمدنیست   مقتضیات زمان وضع جهان آمدنیست

 بهر ما سود بود یا که زیان آمدنیست   بخواهیم و نخواهیم همان آمدنیست ما
 ریان سازیمبهتر آن است قبول این همه ج   
 ران سازیمـرمت قــــلیک پاس وطن و ح   

 عصر تخنیک و ز ساینس است جهان دگر است   رن ما قرن اتوم است زمان دگر استق
 انقالب دگر و کار و پالن دگر است  دنیا همه در عظمت و شان دگر است خلق

 ویممثل مردم به جهان ملت ارزنده ش   ار کنیم زنده شویمنیست این دور حجر ک
 تا که از مثبت و منفی نشود حق مشهود   تا که احزاب سیاسی نکند عرض وجود
 دهیچ امید نداریم که ببینیم بهبو   تا حکومت نشود از خود مردم موجود
 ز آن سبب در نظر خلق همه شایبه است   اجراآت حکومت همه یک جانبه است

 وزرا مسؤولیمنزد ملت همگی ای    خ وطن ای وکال مسؤولیمما به تاری
 کار اگر ما نکنیم پیش خدا مسؤولیم   چه امروز کنیم ما به صبا مسؤلیم هر

 خدمت خلق وطن بار عظیم است عظیم   
 درت ما مال یتیم است یتیمـــچوکی و ق   

 حاکم بی طرف و صدق و صفا قانون است   رین حکومت مردم به خدا قانون استبهت
 نافذ عدل و مساوات همه جا قانون است  تخواهش شخصی و جفا قانون اسدشمن 

 ممعتبر یا که غریب جمله برابر باشی   قانون همه یک سان و برادر باشیم نزد
 پیشرو قافله، اول، وزرا و وکال ست   قدم اول این دیموکراسی از ماست

 قدم نسل دیگر در قدم پای شماست  باز بماند چه به جا یا که خطاست نقش تان
 خوب سنجیده برو تا که به توفان نروی   ین راه شتابان نرویردخبر باش  با
 یک طرف کوشش امریکه و انگلیس چنین  ک طرف کوشش روس است زیکسو از چینی

 یک طرف امنیت و نظم و اداره پایین  طرف ما خود ما داخل خود ها بدبینیک 
 بر استدشمن از چار طرف منتظر یک خ  بر باش که این کشور ما درخطر استبا خ

 ندهم برلینخار این باغ و چمن را به    دانه سنگ وطن را به کریملن ندهم
 به خدا جان بدهم خاک به لندن ندهم   ندهم دشمنبوته خار ازین خاک به 

 نه به انگلیس غالم و نه فدای چینم   ه افغانم و اسالم بود آیینمـــــــــــــمن ک
 عرب ها به صدا یک چیز استدرد افغان و  ستان و فلسطین به خدا یک چیز استپشتون

 نقشه تفرقه جویی همه جا یک چیز است چه به غرب ظلم و جفا یک چیز است چه به شرق و
 آخرین چاره همین است که جنگ بل گردد   ل گرددـــکه انگلیس نخواهد به خدا حتا 

 بی ثمر استسال ها گفته ایم و حاصل آن    دانیم که این گفته ما بی اثر استگرچه 
 قصه کوتاه تماما" همه اش درد سر است  تو قدرت اجرا و نه در جیب زر استنه به 

 اکم مطلق ما تا به قیامت باشیدـــــــــح   از شما کار نخواهیم سالمت باشید
 این رفیقان همه گفتند به تکرار بس است   خیالم که دگر گفتن بسیار بس است به

 یک سخن در نظر مردم هشیار بس است  تار بس استگر کسی کار کند این همه گف
 )ترسم آزرده شوی ورنه سخن بسیار است(   ء گفتم و این درد وطن بسیار است شمه

 و نام و نشانت به دعا می خواهیم بیرق   ی وطن بر تو ترقی زخدا می خواهیما
 مسر بد خواه ترا زود جدا می خواهی  این مردم تو صلح و صفا می خواهیمبین 

   ین خواهد بودحرف )شیدا( به تو اینست و هم   
 ر کشته شوم باز چنین خواهد بودـــــــمن اگ   
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 4تر 4 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
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