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 23/07/2017                                           عزیز احمد نوری
 

 به مناسبت دهمین سال وفات 

 اعلیحضرت محمد ظاهر شاه
 
 
 
 
 
 

 نـــدای ملت

 

 مخمس بر غزل "حافظ شیراز"

 

 ۀ خدا رسیدصالی وحـدت از آن سای ام شاه رسیدنــو آمــد، پــیــــنــوای  

 نصور پاد شاه رسید"م رائیتا که "بی روغ ماه رسیدما، ف درین شب تاریک

 " نوید فتح و بشارت به مهر و ماه رسید"
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میالدی هنگامی سرودند که همه رسانه  2002این سروده عالی را زنده یاد جناب عزیز احمد نوری در سال تبصره ناشر: 

 کشور محبوبشبه سوی محمد ظاهرشاه، پادشاه افغانستان کردند که اعلیحضرت  عالناهای چاپی، سوتی و تصویری جهان 

برند. در همان وقت این سروده که از هر کلمه، از هر بند و هر مصراع آن عشق وطن فوران دارد، برای بار اول می تشریف

جوالی  27حضرت در روزنامه های چاپی و بعضی سایت های انترنتی نشر شد. برای بار دوم هنگام درگذشت اعلیدر اکثر 

 نشر رسید و اکنون برای یاد بود از دهمین سال وفات اعلیحضرت مجدداً به نشر می رسد. ولی احمد نوریمجدداً ب 2007

 

 

 نـــدای ملت
 

 مخمس بر غزل "حافظ شیراز"

 

 ۀ خدا رسیدصالی وحـدت از آن سای ام شاه رسیدنــو آمــد، پــیــــنــوای  

 نصور پاد شاه رسید"م رائیتا که "بی روغ ماه رسیدما، ف درین شب تاریک

 " نوید فتح و بشارت به مهر و ماه رسید"
 

 ِر تُهی ما، فلک شراب انداختبه ساغـ    داختز آن  در دل خراب انامید تازه ا

 انداخت" "جمال بخت ز روی ظفر نقاب    رباب انداخت زخمۀ قلب حزین، به تار

 واه رسید"داد خریاد "کمال عــدل به فـ
 

 جان ز سوی هاتف این صدا آمد وشگه ب   دـیــر میکـــده دیشب چنین صدا آمز پ

 آمد" "سپهر دور خوش اکنون کند که ماه   ا آمدــۀ شادی ز هــر کجـصدای نغــم

 کام دل اکنون رسد که شاه رسید"ه "جهان ب
 

 دو را چو اخگر روشنع بسوخت قلب   ر ِحقـد و کینه و ِریَمنشهـا بیا که دیگ

 "ز قاطعاِن طریق این زمان شوند ایمن"   نمؤا شنیده نــدای تو ای شهــۀ مکه ت

 راه رسید""قوافَل دل و دانش که َمرد 
 

 زت و راحت قرینع مردمان بهبودند    آواره و حزین کی بوده کس به عهد تو

 نرسید به هر کس یقی یکن ز دوریتل   نرنج و نی حسرتی ُمبیدرد بود و  نه

 به برگ کاه رسید" رسید کز آتش"همان 
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 ذاب شدهبیا ببـیـن که همه مردمان ع   دهها ببـیـن که وطـن کورۀ مذاب شش

 راب شدهخ ببـیــن که کابل زیبای ما    راب شدهتمامـیـت و وحـدت وطن س

 ماه رسید ل رفت و تیربهار حسرت گ
 

 دکــباب کنن ـه ابـنـای مـیـهنیدل هـم   ننداگـر تو نجنبی زجا وطن خراب ک

 ون ما شراب کنندبه جام اجنبی از خ   ور بی حساب کنندمظالم  و ستم و ج

 دود آه رسیدبیـا بیـا  کـه  از تــۀ دل 

 

** * ** 

 :شاعرتوضیح  

 هسرودم، وقتی شنیدم که اعلیحضرت بابای ملت "پادشاه افغانستان" ب 2002را من در سال این فریاد دل 

روند. و مثل صد ها هزار هموطنم این آرزو را به دل می پرورانیدم که باالخره دعای ما  طرف وطن می

تی کش د و اینگیر د و زعامت افغانستان را بدست میایزدی شده است و ناجی کشور می آیمستجاب درگاه 

د، ولی دیدیم که توطئه های دشمنان داخلی و خارجی مانع آن رسان شکسته را به ساحل صلح و امن می

این پارچه را به برادر فاضلم ولی احمد نوری اعطا می نمایم تا در کتاب )شاه و مردم( خود از آن  گردید.

 استفاده نماید.  با احترام  

 م2007جوالی  27- اتازونی –الکسندریه ، ورجینیا   - عزیز احمد نوری 

 

 

 

 


