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 سقو  ۀبچ  حیدر تقب تابیمسدس ملک الشعراء ب

  

ملک الشعراء بیتاب از مردم کوهدامن بود وهنگامی که بچۀ سقو برکابل مسلط شد بقول عزیزالدین  
سقو مسدسی  بچۀ    عمرداشت وآدم پخته وعاقل وبا فهمی بود. او درتقبیحسال  ۴۱وکیلی پوپلزائی 

 سروده که مرحوم پوپلزائی بخشی از آنرا ثبت کرده است:
 * * * 

   ئب مهـدی ظهـور اینکه می گفتند کرده نا 
 بود دزد رهزنی بی بهره از عقل و شعور 
   از ترحــم بی نصیب و از وفا بسیار دور 

 قتل انسان بود آسان پیش او را قـتل مور  
 هـــم باین تقــریب گویم نائب چنگیز بود   بود  سخت ازسنگین دلیها ظالم وخونریز 

 * * * 
   دشمنان ملک ما بودند عـمـری در کمین 

 استقالل ما میخواستند از روی کین  محو
   بهر این خدمت مهیا شد برای شان معین

 بچـۀ سقــاو یعـنی خــائن دیــن مبـیــن 
   لعنت حــق بروی و هم بر طرفداران او
 بر هوا خواهان بی وجدان بی ایمان او 

 * * * 
   تــرقی خواه را   بـد اگـــــر گفتــنـد شاه

 خادم دیـن گر لقب ماندند حبیب هللا را 
   را نائب مهـدی اگر خـوانـدند آن گمراه 

 نـثـر اگـــر دادند بیـت نعمت هللا شاه را 
   این همه غیر از پروپاگند دشمن ها نبود 

 دنیا نبود  خالی از اغراض نفس مـردم 
 * * * 

   نائب مهــدی لقب شد تا خری دجال را
 ائب مـــردم جهال را کــــرد تاثیر عجــ

   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 
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 برخالف سلطنت تحـریک ملت کرده است 
 تاقیامت بهرخود تحصیل لعنت کرده است   ـارصـد فـالکت کرده است دولـت ما را دچ

   ظالمـــان کـردند ملک و ملـت ما را تــباه
 یا الـــهی در دو عالم باد روی شـان سیاه 

 * * * 
   هیچ سگ مانند او توهین یک ملـت نکرد 
 از برای دشمن ما کس چنین خدمت نکرد 
   از هوای نفس اگر بدعت سر بدعت نکرد 
 با معین السلطنت آخـر چـرا بیـعـت نکرد 
 هـــم زُحب سلطنت گردید باغی ازدوشاه   عـــاشق بر بادی ما آن خبـیــث رو سیاه 

-۵۲۰،ص  ۲،)بخش  ۱۳۹۶قندهار،  رشاد،  نشر:اکادمی عالمه  ) پوپزائی، سلطنت امان هللا شاه 
۵۲۱ ) 

دین مبین) نه خادم دین(، ظالم و  در این شعر بچه سقو ،از نظر استاد بیتاب، دزد رهزن،دشمن 
 .شده است   خونریز و نایب چنگیز،و خر دجال وبی شعور وروسیاه وغیره دانسته
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