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الس انجلس ،ایاالت متحدۀ امریکا

م ،حسن کریمی

منظومۀ ستایش از مقام واالی
اعلیحضرت محمد ظاهرشاه بابای ملت

پادشاه افغانستان ()۱۹۷۳–۱۹۳۳

مگـو حرفی کـه برهــانی نــدارد

مجـو راهـی که پایانی نــدارد

کسی کــو امتحــان داده بـــه ملت

مگــو ویـــرا دبستانی نـــدارد

شماره  1از  3صفحه

ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

دبستان سیـاست در چـهـــل سال

چو دیگ پخته غلیانی نـــدارد

به چهل سال اوبکس گمشو نگفته

او وجــدان پـریـشانـی نــدارد

خوشا بر حال این مـرد خـــدا جو

درنـده خویی گرگانـی نـــدارد

اگر شف شف نه شفـتالو بگـویــم

زحزب وقوم اورگانی نـــدارد

ز تبعیض او گریزان بوده و هست

بکشور خان و خانانی نـــدارد

غـریـبـان جمله با او بستـه باشـنـد

چوشاهان شوکت وشانی ندارد

تـوکـل کـرده او خـود را بــــه هللا

که غـم از آتش ستانـی نــدارد

محمـد ظاهـر آن طـــراح قـانــون

به جـز آزادی ارمانـی نــدارد

هـر آنکـس خــدمت مـردم نمایـــد

کالشینکوف و دربانی نــدارد

سیاست گـر به غلـیان آید و جوش

رود سر سرفـرازانــی نـدارد

غضب ناکان  ،به بـــازار سیاست

مـتـاع خـشم ،دوکانــی نـدارد

سیاست در کرملین مکـــر و حیله

بجز سالوس( )1انسانی ندارد

نمـی جـوشـــد سیاست با تـصوف

بایران بیـن که درمانی نـدارد

سیاست دانش و نیرنگ و سالوس

خالفت پاک وعصیانی نـدارد

امامت معـنوی و عشق عـقبیاست

به دنیا هم که خسرانی نــدارد

حکـومت دستگاه نـظـم دنـیـــاست

به عـقبی لیک فرمانی نــدارد

ان سیاست باخـبـر با ش
ز پـیـکــ ِ

مگو کاین تیر جوالنی نــدارد

سـیاست اقـیـانـوس کـبـیـر اســـت

ز طول و عمق پایانی نــدارد

ُـــود تـجــربــــه
سـالح سـیـاسـت ب َ

سـیـاست کـودکـستانی نــدارد

چگـونـــه رانـی تو چرخ سیاست؟

اگـر این چرخ دنـدانی نــدارد

 -1سالوس به معنای ریا کاری ،دغا بازی ،طراری و شیادی
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چوکشور چرخ و دندان مردمانست

به جریان کی فتد جانی ندارد

به صحرای وهـابـیـت مـزن گـــام

که این صحرا خراسانی ندارد

شود کس " ببرک " ثانی درین ره

چو ببر کاغـــذی شانی ندارد

اگــر صندل شوی سوزی تـو بیجا

"تـنـور آرزو نانـی نـــدارد"

چه شد سردار داوود با غـرورش

غـرور و زور بنیانی نــدارد

فـرامش خـــانــۀ دنـیــا ز فـطــرت

بغـیـر از درس نسیانی ندارد

ز اشک چشم مـظلومان حـذر کــن

مگو کاین قطره توفانی ندارد

اگـر رهـبـر نگـیرد دست مـظــلوم

ب َُـود ابـری که بـارانــی ندارد

نظر کن تو به قاموس( )2حــریت

بخوان فصلی که زندانی ندارد

تو فکـر سروری از سر بـدر کـــن

که سرور ثروت و نانی ندارد

"دماغ ما و من بیهـوده مفـــروش"

کـمـال مـا گـلـسـتـانی نـــدارد

"کریمی" ترک دنیا کـن که با کس

وفا و عهد و پـیمانی ندارد()3

 -2قاموس به معنای کتاب لغات یا دکشنری
 -3تبصرۀ ناشر:
الف :این نوشته را جناب محترم محمد حسن کریمی (روان شاد) شاعر افغان آوارۀ غربت در امریکا ،به تأریخ  21جنوری  1991میالدی

هنگامیکه همه برای نجات افغانستان رو به اعلیحضرت محمد ظاهر شاه ،آورده بودند ،سروده به عنوان تبریکی جشن
نوروز به حضور اعلیحضرت در ایتالی ا فرستاده بودند ،از روی لطف و شفقتی که بمن داشتند (روان شان شاد) ،کاپی آنرا در یکی از
سفر هایم به اضالع متحده در الس انجلس به من (ولی احمد نوری) اهداء نمودند که اکنون در فصل شاه و شعراء کتاب «شاه و مردم» که
امیدوارم به زودی به زیور چاپ آراسته شود ،جا دادم .اینک آن سرودۀ عالی و زیبا را به خاطر یاد بود از اعلیحضرت فقید و به مناسبت
نهمین سال رحلت شان در وبسایت آریانا افغانستان آنالین نشر می نمایم.
ب  :این نوشته از فصل پنجم کتاب «شاه و مردم» تألیف ولی احمد نوری گرفته شده و حق استفاده از آن محفوظ مولف است.
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