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  ١ تر ١  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آن�ين 
  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

  ٢٠١٥/ ٠٨/ ١٨                                                                                              محمد اياز نوري

 

 د افغان لوی غازي اعليحضرت امان � خان

  ته په ارادت او ارمان کې

 

١٣٩ – ١٢٩٨۴   

٢٠١ – ١٩١٩۵ 

 

ان ته د انګريزي ښکٻ1ک څخه د په دې وسيله زه ھر رښتيني خپلواکي پال افغ

په ضميمه کې د . افغانستان د استق1ل د حصول د شپږ نويمې کليزې مبارکي وايم

سوغات په توګه د ھغې زمانې د محکوم ھندوستان د يوه نازک خيال آزادي پال شاعر 

يو افسوسناکه او ارماني فارسی منظومه، چې ) کوکب(او مبارز حضرت محمود الحسن 

رحوم اعليحضرت امان � خان د دولت د راپرزيدو څخه پس يې ھغه عظيم انسان ته ھيواد ته بيرته د د غازي م

راستيندو بلنه او افغان ملت ته تقديم کړې او د سقو د زوی، غله حبيب � نه يې خپله ژوره کرکه څرګنده کړې، 

و ھغه ته ډٻر مخلص مجاھد، حاجي صاحب د ائ بالوسيله د اماني خپلواکئ د يوه اتل او د غازي امان � ملګر

، ئوګور.څخه ستاسو درانه حضور ته پيشکش کوم) ١(ترنګزو سيد فضل واحد خان رحمت � عليه له آرشيف 

غازي امان � ھغه نړيوال حقيقت او وياړ وه او ده، چې يو ھندوستاني تبعه يې دومره په عظمت يادوي او ارمان يې 

فغان شخصيتونه، چې د شعر او نظم په معنی کې ص1حيت لري، ھيله کوم، چې د دغه د مرحوم زه له ھغه ا! ؟...کوي

 .کوکب د نظم ھر بند لوستونکو تفسير کړي، په زړه پورې يې ګڼم

  

  مـدام اشـھب دور سپھر رام تــو بــاد           فلک نيلګون بکام تو باد! شــــــھنشھا 

  نصــيب برق دم تيـغ بی نيــام تو بــاد          بـــاطنمتاع خــــــرمن،جــان حـــسود بد

  

  مـــدام بسته فتــــــراک انتقام تو بــاد             ا ســــقۀــــدو مـلت و ملک تو بــــچعـ

  کسی که سر کشد از حـکم تو جھان دارا         سرش چو آھوی وحشي بزير دام تو بـاد

  

  نظام شمس و قمر تاکه قايمست شــاھا           زمـــانه معتقد حـــــــسن انتظام تو بــاد

  اميـــــن مــلت بـيضا امــير امــــان �           عــروس دھـر، کنيزو ملک غ1م تو بــاد

  

  مـقام تـو بــادمقام ارفع و اعـــلی که ګنجد اندرد ھـــم            ازان بلند تـرا شــــاه ديـن 

  و بر تخت جــلوه فرمـا شو           ھميشه سـکه فتح و ظفــر بنـام تو بــاد! بيـا به کابل

  

  ثنــا ګـــستر) کوکب(تمام عمــر شـــــھا 

  ثنــاګر تو ثنـا خـــوان تو غOم تو بــــاد

 

  


