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 5تر 1 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

 

 

 ۰۲/۲۰/۰۲۰۰        سید مجتبی سادات :ارسالی
           سید کبیر "استوار":  ازعرش

افغان است.  موصوف مصائب ملت افغانستان را که به چشم سردیده است همه  را در قالب مثنوی برای نسل های  وملی سید کبیر" استوار " شاعرمردمی   شاد روان

  توصیه به اخالف،  آئینۀ عبرت،  ارمغان هجرت  در کتاب  که سه بخش دارد سجل کرده است.   شعر حاضر را از مجموعه شعری وی بنام بعدی 

  با احترام سادات .تقدیم میکنمشما  خدمت و تباس قا بود کرده  تدوین در مری پاکستان  میالدی  1997به برابر  1721جدی 72بتاریخ  که

 !      شاهی
 شاهی م ـرژیدوبیست سال تمام 

 به ملک مانمود فرمان روایی

 ساِل تمام حیف ودریغا ] چهل[به چل

 ت ماـــنداشت فهم  وشناخت از مل

 بدور سلطنت کوشید  دائم 

  (1)    نماید پیروی دستور هاشم
 امدارــهمه اطرافیان این زم

 زدانش بیخبر بودند سردار

 زخویش وقوم شان بودی سفارت

 در وزارت ــریب انــزان قــزیــع

 گروپ ارتباطی  در مقامات 

 ان تمام اختیارات ــــبدست ش

 خاصــــوط اشـــربـــظام  مملکت مـــن

 اخص شخصیکه  با شاه داشت اخالص 

 ارش ـــــگران کمتر وقـــبملک دی   

 سیاست مدارشواند کس ـنمی خ

 درـبه عشرت آنقدر ها بود ان

 نبودش اطالع از حال کشور

 م  معارف نام نهاد فضل وهنر گ

 قوی را برضعیف بودی تحکم

 نه تشخیص وتداوی در طبابت

 دالت ـــدر عـه احکام فقی انــــن

 زد کس لیاقت ـــه نــنبود مطرح ب

 مجرب بود  شناخت ِ پول وثروت

 بـــه بیماری  بیکاری جـــوانان 

 مصاب هریک زهند وتامسلمان

 به کشور هرچه بود از بهر شاه بود

 مشخص داکـــــتر و درمان گاه بود
درباره استبداد ومظالم وی  تفصیالت مفصل ارایه کرده افغانستان درمسیر تاریخ    در کتابمرحوم غبار که در مورد نامبرده ظاهر شاه  کاکای : سردار محمد هاشم  (1)

 ) سید کبیر استوار(است. 
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 به پاس ناظر وقاب چی ویاور

 مدیران  ورئیس می شد مقرر

 برای آســـــپرین خـــانـــــــدانی 

 دوصد موتر روان بود  تا بدانی

 نـــه آزادی ، نطق ونـــــی بیـــان بود

 اگر بود مطبوعات از خاندان بود بود

 نه قانون  ونه  شفقت نه عدالت 

 نبود کس را نظر بر حال ملت

 نـــه قانـــــون جزا  را حد ومقدار

 نه کس فریاد و مظلوم را طرفدار

 به هر مرجع ز آغاز تابه انجام 

 عرایض را اصوال ًبود  واحکام

 اصوال ً را " حصول " مقصود ایشان 

 تـــا به شــورای وزیــران زقــــاضی

 مقامات و دفاتر انحصاری 

 قوانین هرکجای  اختیاری 

 به جیب هـــریکی پول افزون 

 نداشت اندیشه از احکام قانون

 به گوناگون ستم بر مردم ما 

 روا می شد به قشالق  و بقراء

 وماندانــــارنوال و قڅپولیس 

 به جان مردم ما چون قصابان

 پی آزار مردمهمه بودنـــــد 

 مؤید مشکالت در کار مردم  

 به چهل  سال پارلمان های قالبی

 همه در خدمت اش بودند حسابی 

 عـــــلم بـــــردار آزادی  افـــــغان

 نبود در پارلمان مشروطه خواهان 

 نبود ش فکر وسودایی زملت

 نداشت اندیشۀ فـــــردای ملت

 به عشرت می گـذ شتی صبح وشام اش

 شـــــکار درۀ اشــــرف  مـــــــدام اش

 زمستانش جـــالل آبـــاد  ولغمان

 بهارش تفریح گاه کاریز و پغمان

 نمی شد آشکار در محضر عام

 بـــه استثنای جشن وخاص ایام
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 ندارد کس سراغ در کشور ما 

 بگوید  شاه را دیدم  فالن  جا 

 که میکرد وارسی از شهر وبازار

 بـــا مـــردم سرو کار ویــــا بودش

 کسی کمتر بــدیـــد از اهل ملت 

 نماز جمعه  شاه را  در جماعت

 زبس از ملتش شـــرمندگی داشت

 میان محوطه خوش زندگی داشت

 زسنگ الجورد  وخـــون ملت 

 به ملک دیگران چندین عمارت

 ز آثــار قـــــــدیم  تا لعل ومرجان

 تصاحب کرد وبرد از ملک افغان

 ت منحصر بـــر اهل دربار تجار

 صنایع ظریف  مخصوص سردار

 مبدل شد  به بانک با پوند و دوالر     

 بــــه اســــم ارجــمندان ، زمامدار 

 دار ــــنــــوشتند پـــای تصویر زمــام

 " همایونی ذات واال" صاحب  اخبار 

 بـــشر را ذات گـــفــتـــن نــــا روا است

 اوصاف خدا استکه "ذات "مختص  به 

 میش مدح و ثنای خان کردندــه

 حقایق را زخــــلق پنهان کردند

 به اصطالح اگر فیل ها شد قروت

 بشد واقف زمامدار و نـــزد چـُرت

 هر آنچه بود به ملک ما اساسی

 مـــروج هـــرکجا بیرو کراسی

 خـــالصه آنـــقدر هــا نا رسایی

 هــــویــــدا در رژیـــم پــادشاهی

 قلم عاجز ز تحریرو بیان اش 

 ـتان اشـمامی را نــشاید داست

 گذشتم از هـمه این نارسایی

 تعجب بر چنین بی اطالعی
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 نه فهمید دست روس اندر قفا است

 دریـــن کشور نفوذش مـــدعا است 

 خود آگاه بود ازاین افسون سیاست

 نهان کــــرد واقعیت از نـــزد ملت

 رهـــــاکرد دامن  مـــادر وطن را 

 بشد مسکن گزین  در شهر رومــا 

 خموشی اخــــتیار بـنمود وبنشست

 نه فهمید قلب ملت را کی بشکست

 تو پنداری به چهل سال بود مهمان 

 دراین کشور ظاهر شـــــاه ناجوان

 دغــا باز شوروی با مکر و نیرنگ

 رژیم شاهی تعویض کرد  دگررنگ

 ــالبی رویکار شدجمهوری قـ

 پسر عموی شاه  بر اقتدار شد

 که بود هردو از یک خانواده

 به جان ملت مـــا گـرگ ماده

 گمان کــرد مردم آزاد افغان

 رها گشتند  زبیدادی جباران 

 بـه نزد ملت خوش باور ما

 بشد بعدا ً حقایق هـــا هویدا

 که زیرکاسه  نیم کاسه پنهان است

 انــدرمــــیان استمــرام شوروی 

 بــه هفت ثور ، پنجـاه هفتمین سال

 وطن را شد  دگرگون حال واحوال    

 دای توپ و توپخانه  زهر جا ص

 طنین انداخت بـه شهر کابل ما 

 زمین  وآسمان شد مملو از دود

 نگون شد نا گهان  دوران داود
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 بــــه دست اجنبی افـــتاد قدرت

 شهرترسانید نوکران خود به 

 اجینت  شان کمونیست شد سر کار

 وطن را  روزگار شـــد تـــره وتار

 برای نــابــه سامانی  کشور 

 قلم از خون دیده می شود تر 

 نویسم گر هزاران  بیت ومضمون

 ویا جاری شود از دیده هــــا خون

 نمی گردد تمام، رنج وغمی ما 

 نــــمایم التجا از حــــق تـــعالی

 الـــها،  کــــردگار را ـداوندا،خــ

 به حفظ خود نگهدار ملک ما را

 به چهل سال ملت غیور افغان 

 تحمل کرد زشاه  رنج فراوان 

 مگــر بــــا آنهمه بیداد بـــسیار

 نبود کس را بدین ما غرضدار

 کنون آمــد بکشور دشمن دین 

 نگهدار دین ما یا صاحب دین 

 نیاز مــا همین بـــاشد  یارب

 ما نساز پیروز ِمطلبعدوی 

 نــــــوشتم مختصر بخش نخستین 

 بخوان در بخش دو، ابیات شیرین
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