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م ،داؤد مومند

تر هغی چی په هیواد کی سلطنت وه
فردا  22جوالی  2712هفتمین سال وفات اعلیحضرت محمد ظاهر شاه بابای ملت افغان است.
این شعر به روان پاک ایشان تقدیم است .بهشت برین و رحمت الهی نصیب شان باد.
انا هلل و انا الیه راجعون
نـه غالم نـه غالمی نه قیمومیت وه
آزادی وه ،حــریـت وه مملــکت وه
د عــزت او د وقــار شمله وه جګه
هر چاره د ژونـدن کی شرافت وه

د وحـــدت او اتـفـاق ډیوه روښانه
تول قامونه چی مدغم په یو ملت وه
که پښتون که هزاره که تاجـیکی وه
تفاهم او ورورګلوی ملی وحدت وه
له واخانه تر هرات په ټول وطن کی
ورورولـی وه ،اعتماد وه ،امنیت وه
د وګړو مال ،ناموس په حراست کـی
چـی ملـی مـو زعامت او قیادت وه

 -1اعلیحضرت محمد ظاهر شاه بابای ملت افغان به روز دوشنبه  22جوالی سال  2770میالدی مطابق اول ماه اسد  1231هجری
شمسی به عمر  32سالگی در کابل پایتخت افغانستان با زندگی و جهان وداع گفتند .انا هللا و انا الیه راجعون

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

کابینه وه که قضاء او که شوری وه
تـــدبــر وه ،عــدالت وه ،مشورت وه
که سفیر وه ،که وزیر یا که قاضی وه
سیاست وه ،عـلـمیت وه ،عـــدالت وه
علمیت که عاملیت او که تدبـیـر وه
هر چاره کی څرگنده لوی حکمت وه
میوندوال وه که شفیق که یوسف خان وه
که "پژواک" که "حبیبی" یا که "الفت" وه
که "رشاد" وه ،که "سلجوقی" یا "بینوا" وه

هـر یـو تـن یی افتخار د ټول ملت وه
په "یونو" کی مو څوکی لمړی قطار کی
په نړی کی مو هم قدر هم منزلت وه
دا ملت خو ،د ایشیا په زړه یادیژی
"عالمه داکټر اقبال" پری معرفت وه
د جاسوس او د مخبر په کی ځای نه وه
ماهیت کی مـو ملی ټول حکومت وه
نـه د خـرو او ناکسانـو رهـبـری وه
نـه طالــب نـه مجاهــد نـه جهالت وه
په نړی کی مو په برخه سر لوړی وه
تر هغی چی په هیواد کی سلطنت وه

پای

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

