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 07/03/2020                    محمد داؤد مومند

 سوله د کافر سره مال ته مبارک

 

قبل از دوره ریاست سنای ترم به خدمت جناب عبدالهادی خان داوی صاحب حسالیان بسیار قبل من و برادر م

 شتافتیم.شان 

خندق  دروازه منزل شان،پیش روی  ،مندوی کابل زندګانی داشت ۀاوی صاحب در یک خانه محقر در جادد

 ور بود.آتأسف  ا  کثیفی قرار داشت که واقع بسیار

یکی از کتب عالمه داکتر اقبال با  زمین سر یک دوشک نشسته بودند وروی طبق معمول داوی صاحب 

داوی صاحب در حقیقت یکی از اشعار عالمه داکتر اقبال مرحوم را  کاغذ و قلم پیش روی شان قرار داشت،

طرف ما دور به البته به صورت منظوم ترجمه میکرد و روی خود را  لی پشتون تباران کشور،به زبان م

 داده فرمودند:

 ،ت منظوم شعر اقبالائبعدأ به قر « سیترجمه نه  حیف می راغی چی د عالمه اقبال دا شعر په پشتو ژبه»

 به زبان ملی ما پرداختند.

 .از حضور شان مطالبه نکردممتأسفم که یک کاپی منظومه شان را در آنوقت 

در دریچه افغان جرمن مطالعه نمودم و به قول مغفور داوی صاحب  «مشال»امروز شعری را به قلم شاغلی 

 . دست نشر سپرده نشوده بآنالین افغانستان حیفم آمد که این شعر در ویب سایت وزین آریانا 

 

 مبارک ه تاتهـبـه مبارک طالـترمپ ت

 امریکا ته مبارک د سولی دا تړون دی

 دیافغان  هـتـر دلـکاف

 بیان دی تړون کی دا

 !ناتو اوس مسلمان دی
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 دوستی ټولی دنیا ته مبارک ود سرهـیه

 د سولی دا تړون دی امریکا ته مبارک

 شوه یـانـمـلدا اوس مس

 شوه ره دوستیـر سـکاف

 ورورولی شوه کلکهښه 

 ارکـمب هـتدی امریکا  ادـجهال مـتـخ

 تړون دی امریکا ته مبارکد سولی دا 

 خیانتاو  نــبـه غــپ

 ویـجهاد دی روا ش

 تـلـم ومـلـمظ دیــپ

 مبارک مال ته   ر سرهـپس سوله د کاف

 د سولی دا تړون دی امریکا ته مبارک

 انهـی روښــایومشال 

 ی ایمانهـو بـب شـطال

 ه شه ای افغانهونور پ

 سپیڅلی شهامت دی ما  او تاته مبارک

 تړون دی امریکا ته مبارک د سولی دا

مقالی هم ولولی، نو کوالی سی چی، پر معززی لیکونکی که چیری ګران لوستونکی و غواړی چی د دی  یادونه:

 فهرست ته، الر ښودنه تر السه کړی!«  آرشیف»ولو سره د لیکونکی مقالی د په اجرا ک« کلیک»انځور باندی د 
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