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 .باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀندسیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 

          

 ۷۱/۱۰/۲۰۲۰                                                                          حسینی رفعت

 

 ...  مییبگر  شیبه حال خو
 

  

فقط سه دولت مرد، برای رفاِه زندگانی مردم   ، درتمامی تاریخ، تنها و در خاکستان افغانستان 

 .داود  ظاهر ومحمد   کارکردند: امان هللا، محمد 

  مخنث بودیم که هیچ وهیچ وهیچ ندانستیم و ما، مردم افغانستان، آنگونه خرفکری خنثی یا مگر

زندگی   برتنهء  جذام را   بر پهنهء روانی و  گــُـه لوتان شدیم و بیماری ها را ،شعور ی درچارپا 

 .خویش مالیدیم 

 .: قربان نعمت هایت اوخدا جانمی گوییم گــُـه را نوش جان می کنیم و  وتا هنوز 

 .خیزمی نمود شاه گفتیم  داره اش جست و  سقوزاده یی را که درسرگردنه ها با 

 هللا را تبعیت کردیم   ناام

 .ظاهررا قالبی گفتیم  دیموکراسی زمان محمد 

 .داود را کشتیم محمد 

 .را انقالب اجتماعی نامیدیم  ار تکش شکنجه و  و استبداد 

 آیات قرآن و  ریش و  لنگی و با شهید اسالمی ساختیم و  نجیب را  خلق و کبیر  تره کی را رهبر 

فساد )بی عفتی، بی   ریش، شبش در دهان و  بوی بدن و   ، و خشتک نسواری تنبان حج و  و نماز

رت( مادی  ناموسی، تبهکاری، عیاشی، فجور، فسق، هرزگی، تباهی، خدشه، خرابی، خلل، شرا

 .معنوی کردیم  و

  لت کردن های زنان بوسیله جالل الدین رومی سعدی ناصرخسرو بلخی را مایه مباهات خود و 

 .پارسی راموجب افتخارخود دانستیم شعر مدح کردن ستمگران در

 . دنیا تبلیغ نمودیم  در  برترین ها  پارسی را از شعر  زبان و

 .دی ربانی( را رییس دولت تیارکردیم وسه مال)عمرمجد جاسوسانی چون ببرک ونجیب وکرزی 

 .آنانرا درحکومت داری داخل ساختیم  قاتالن طالب را از زندان بیرون کردیم و
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برای حزب خلق چون سلیمان الیق وبرای رییس جمهورپاکستان مانندخلیل هللا خلیلی کوهدامنی  

 .نوشتیم  برای فهیم قسیم مثل حیدری وجودی پنجشیری شعر مدحی   سافی و

.... 

، مردی  ل ها پیش در وقت های شکِوه مدنیت خراسان زمین، دروقت شهنشاهی سقو زادهسا

جوان بود واین دوره درخشان تمدن خراسانی را ] بچشم سر[   کابلی بنام صوفی عبدالحق بیتاب 

 .دیده بود 

 :می نماید  شعری مسدس چنین یاد  از شکوفایی ِخردمندی وتفاهم عقالنی شاه سقو زاده، بیتاب در

. 

 دالحق بیتاب عب

* * * 

 اینکه می گفتند کرده نائب مهـدی ظهـور  

 بود دزد رهزنی بی بهره ازعقل و شعور 

 از ترحــم بی نصیب و از وفا بسیار دور  

 قتل انسان بود آسان پیش او را قـتل مور  

 سخت ازسنگین دلیها ظالم وخونریز بود  

 هـــم باین تقــریب گویم نائب چنگیز بود 

  * * * 

 بهر این خدمت مهیا شد برای شان معین  

 بچـۀ سقــا و یعـنی خــائن دیــن مبـیــن 

 لعنت حــق بروی و هم برطرفداران او  

 بر هوا خواهان بی وجدان بی ایمان او 

  * * * 

 بـد اگـــــر گفتــنـد شاه تــرقی خواه را  

 خادم دیــن گـر لقب ماندند حبیب هللا را

 نائب مهـدی اگر خـوانـدند آن گمراه را  

 نـثـر اگـــر دادند بیـت نعمت هللا شاه را 

 این همه غیراز پروپاگند دشمن ها نبود  

 خالی از اغراض نفس مـردم دنیا نبود  
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  * * * 

 نائب مهــدی لقب شد تا خری دجال را  

 ـائب مـــردم جهال را کــــرد تاثیر عجـ

 تا مژه برهم زدم دیدم دگرگون حال را  

 بی هوا خواه یافتم بیچـــاره استقالل را 

 تا بدادش از فرانسه حامی افـغان رسید  

 گوهرکان شرافت صاحب وجدان رسید 

  * * * 

 دربنای انقالب آنکس که شرکت کرده است  

 برخالف سلطنت تحـریک ملت کرده است 

 دچـارصـد فـالکت کرده است   دولـت ما را

 تا قیامت بهرخود تحصیل لعنت کرده است 

 ظالمـــان کـردند ملک و ملـت ما را تــباه  

 یا الــــهی در دو عالم باد روی شـان سیاه 

  * * * 

 هیچ سگ مانند او توهین یک ملـت نکرد  

 از برای دشمن ما کس چنین خدمت نکرد 

 نکرد   از هوای نفس اگر بدعت سر بدعت 

 با معین السلطنت آخـر چـرا بیـعـت نکرد 

 عـــاشق بربادی ما آن خبـیــث رو سیاه  

 هـــم زُحب سلطنت گردید باغی ازدوشاه 
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