
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

           
          

 22/20/2212          ولی احمد نوری

 در رثای شهادت سردار محمد داوود خان

 اولین رئیس جمهور افغانستان

 سرودۀ پوهاند عبدالشکور رشاد

 

 صد حیف که این آمد صد وای که آن رفت         جالـوس لعـیـــــن آمد و داوود زمـان رفت  
 مـحـروم شـد از فــَرۀ دیــن کشور افـغــان            بومی که چنین آمـد و بازی که چنان رفت

 

 

 

 صد حیف که این آمد صد وای که آن رفت  لعـین آمــد و داوود زمـــان رفت  1الـوس

 از دست چنان شاهـسـواری که عـنان رفت  رکــشو 2افـتـاد بـه گــرداب بـــال ، اشـهـب

 بخزان رفت  3شعری به بهار آمــد و ِشبلی  شــد مـیـهــن ما دسـتخـوش آِز یــزیـــــدان

 بـیــداد کـه  بــر آل مـحـمــد ز خسان رفت  حجاج ز حیرت به فغان خواست چو بشنید

                                                           

در قرآن مجید معروف است نام جباری در فلسطین بوده قصۀ داؤد و جالوث: جالوث  
1
  

کلمۀ عربی است و در اینجا اسپ معنی میدهد: اشهب  
 2

  
در اینجا منظور از دو ستاره است« شبلی»و « شعری»  

 3
  

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/walinouri_darresae_shahadat_s_m_dawood.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/walinouri_darresae_shahadat_s_m_dawood.pdf


  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئله رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ هیله من یو خپله لیکنه، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 بهرقص آمد و ناهیـد به فغان رفت 4بهرام   آغـشته به خــون دیـد ز بس کاخ بزرگـان

 تیری شد  و با قـوِت غـولی ز کمـان رفت  5«غـادر»آزادی کـشور ،  ز سـیه کاری 

 دیوی به فسون آمد و خیر از سِر مان رفت  بـر گـاِه سلـیـمـان بنشست از مــــدد روس

 چنان رفت بومـی که چنین آمـد و بازی که  دین کشور افغان  6محروم  شـد از فــــَرۀ

 شیرینی دیـن، از دهـــن نسل جـــوان رفت  افسوس کـز افــزایش صفــرای کمونیــزم

 واویل که شرک آمـــد و ایمان زمیان رفت  گشته ست دراین خطه نگـون پرچم اسالم

 ننگ است اگـــر سنِت تـزویـج زنـان رفت  گـر زر و زمیـن رفت ، به انــدوه نیـرزد

 دردا که پرنـد از دِم ایــن تـیـغ بـُـران رفت  یغ  و پرندش همه غیرتافـغـان به مثل تـ

 و توان رفت 7از بازوی مردانه اش آن توش  چـون سرد شـد انـدر دل او جــذبـۀ ایمـان

 ان رفتــبـــه بازیچـه سن 9از پنجۀ این گـُرد  بـِربـودنـــد  8تـیغـش بشکستند  و شغـایش

 ن از کف تان رفتــکوبید به گوشش که وط  ازمی غفلت بخواب خوش و مستغرق است 

 و شان رفت دین حیف که آن شوکت ای حارث  گـردیـد مسلـط به وطــن فـرقــۀ طاغوت

 خاِک وطـنـت را بـسـپـردنــد به کــــــفار

 خاکم به دهن، خـیز که افغان ستان رفت

 

 

 

 
 
 
 
 
  

                                                           

بهرام نام ستارۀ مریخ است و ناهید نام ستارۀ زهره  
 4

  
 5 .گفته است یعنی خدر کننده و خائن« غادر»، بلکه او را یاد کند« قادر»مقصد از دگروال قادر است و شاعر نخواسته اورا به نامش « غادر» 

به فتحتین و های ملفوظ شکوه ، جالل، شوکت و نیرو مهنی دارد: فـَره   
 6

  
به معنی تاب، توان، طاقت، توانایی و نیرو است : توش   

7
  

 یا شگا به معنی تیرکش یا تیر دان است: شغا   
8
  

 و پهلوان است به معنی دلیر، دالور: گــُرد  
9
  


