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 خطاب به اعلیحضرت محمد ظاهر شاه
)پادشاه افغانستان
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 یاستـیمـکمـا را  کسـایـــۀ تـو خـا و راستــبــای پادشاهی بر تـای ق
 و دولت را حصار کسطوت تو مل ارـو عـیـسروی را از وجــود  تـخ

 دگـری ـنـأرا  ش" احمد شاه " تخت  فــرـو ای سرمایــۀ فـتـح و ظـاز ت
 از دل  و از  آرزو بـیـگانـــه بــــه   رانـه بـه  ـی مهـر تـو ویـا بـسینه ه

 مـرـکدر  یغـی که داری ـآبگـون ت
 نیــم شب از تاب او گــردد سحــــر

 ن چه گـویـم باطن او ظاهر استـم است "ادرـن"م که تیغ می دان نیک
 ری بگـیـــــسلطانـز ـاز فـقـیـری رم رـذیـحرف شوق آورده ام از مـن پ

 خــدا دادی نگــــر کن مـلـــگـرد ای تـــر یــن تـیـزــای نگاه تــو ز شاه
 چیست آنچیزیکه میبائیست و نیست؟ یست؟کر ـقدیـنم از تـیـاین که می ب

 نۀ تـــدبـیـر ماستـیـروز و شب آئ
 استـروز و شب آئینۀ تـقـدیــــر م

 روز و دوشفردا؟ دختر ام چیست  وشکوان بخت ـم ای جو گویـبا ت
 هــر گـرد گــردـپـگـرد او گـردد س  امروز کردرا صاحب هرکه خود 

 ازوستفردا  روز ازو،مازو، ا دوش ان رنگ و بـو را آبروستـاو جه
 ب استروز و شحق سرمایۀ مرد 
 استب کوکرا  خود تقدیراو  زانکه

 مـــــمــای تـقـدیــر ا  م او بـیـنـچـشـ  مــــمپـیـر  ا   بـنـدۀ صاحب نـظـر، 
 ستیـیـر نجیـر او نخجا همه نخـم  ستیتـر شمشیر ن ش تیزـاز نگاه
 ـدر بـطـون روزگـــارــحادثـات انـ ۀ آن پخـتـــه کارـشـاز انـدیلــرزد 

 دوست دار ل هنر راــچون پدر اه
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 2از 2

 نـدۀ صاحب نـظـر را دوست دارــب
 رار زیـکردم و ـوش و پـکسخت  یــدار زیـیان بـهمچو آن خـلـد آش
 ی استــاین مقامی از مقامات عـل چیست؟ (2)رارکمی شناسی معنی 

 راری حیاتکجز به  ممکننیست  ثـبــات را در جـهـان بـي  امـتـان 
 ت آل عثمان را نگــــــرـرگــذشـس

 رـن جگـیـان خونـیـربـریب غـاز ف
 لـم بـرداشتندـــدر جهان، دیگـر ع ی داشـتـنـــدــراری نصیـبــکا ز ـت

 راری نــداشتـــکاو بــوی  همت  ؟را میدان گـذاشتــدی چـنـمسلم ه
 ردـــاری نکــن کـی آواز مــگــرم د سردـان گردیـنـش آنچـمشت خاك

 درخون تست "نادری"و فکر ر کذ
 بـری در خون تستـری با دلــاهـق

 و محمود گـیـر ر  کار از هاشـم ـ  س ــدۀ بـرنـا و پـیــــــرــای فــروغ دی
)وه و دشتکاندر  کههم ازآن مردی

4
 لـنـد آوازه گشتـق ز تـیـغ او بـــح (

 ی تــوانــر آفـریـدن مــعصر  دیگ تپیدن می تـــوان ،شب ها، روز ها
 وزـنـرآن هـصد جهان باقیست در ق

 وزـسـود را بـی خـانــدر آیاتـش یک
 وروزی بـدهــــرا صبح ن عصر  او وزی بــدهـرا از آن سـ "افغان"باز 

 زی دگــــرـش دیـده ام چیـنـیـبـاز ج رمـــکـــو  وه کــملـتی گــم  گـشتۀ 
 را آگاه کردـــــق ز تـقـدیـرش مــح بود اندر دل من سوز و درد زانکه

 و سنجـیـده امــکارش را نـار و بـک
 ـده امـهـان است پـیـدا دیـنـچـه پ آن

 !ار سوستــای او جهان چــر پـزی وستـده از هللا و هــمیدان زن ردــم
 ج او شاستاــتوان سنگ از ج می نه بست یرهللاـی او دل به غـده یـنـب

 ا مبنــدـن دریــل به ایــمت ساحـهـت و چند ون ــد در جهان چـجـنـاو نگ
 چون ز روی خویش برگیرد حجاب
 او حسابست، او ثوابست، او عـذاب
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