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 تر هغی چی په هیواد کی سلطنت وه

 

با درایت و کفایت همرزمان یادبود از اعلیحضرت محمد ظاهر شاه، پادشاه محبوب افغانستان که چهل سال وطن را 

     در امن و امان نگهداشت و مردم ما را در صلح و آرامش. پدر نامدارش، اعلیحضرت محمد نادرشاه شهید، 

 

 یاد شان بخیر باد و بهشت برین جای شان. 

 

ن و ن آنالیدیشب بر نوشته ها و نشرات چند سال گذشتۀ دوستان و هموطنان دوست داشتنی ام چه در آریانا افغانستا

 چه در افغان جرمن آنالین که متکفل نشرات مقاالتش بودم، مرور می کردم که چشمم به نوشتۀ دوست مهربان و

 رحلتزیبایی در مورد هفتمین سال و سرود افتاد که مضمون  )اللپوروال( عالیقدرم جناب محمد داؤد مومند

تر هغی چی په »میالدی تحت عنوان 2014جوالی  23شاه، بابای ملت افغانستان به تاریخ اعلیحضرت محمد ظاهر 

ه مناسبت باینک افتخار دارم که آنرا  . بودشده گذاشته نشر به در افغان جرمن آنالین  بندهتوسط « هیواد کی سلطنت وه

آن  آورییاددر  در سایت آریانا افغانستان آنالین مجدداً به دست نشر می سپارم و ن سال رحلت اعلیحضرت دوازدهمی

گیرم، زیرا روح این شاه مهربان دایم طرف دعا و سهم می  ممردم کشوربا افغانستان تأریخ معاصر مرد بزرگ راد 

 ثنای ملت خود قرار دارد.

، هموطن افغان وطنپرستنوشتۀ عالی  افغانستانملت شفیق  همه با هم بعد از اتحاف دعا به روان آن بابای ما و اینک 

 حایز بسیار «تر هغی چی په هیواد کی سلطنت وه»این اثر جناب شان  را به نشر میگذاریم،  جناب محمد داؤد مومند

 گپ ها و عالمی از معانی می باشد. 
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 22/07/2014          م، داؤد مومند

 

 تر هغی چی په هیواد کی سلطنت وه
 

 1بابای ملت افغان است.هفتمین سال وفات اعلیحضرت محمد ظاهر شاه  2014جوالی  23فردا 
 این شعر به روان پاک ایشان تقدیم است. بهشت برین و رحمت الهی نصیب شان باد.

ّ  ا    انا الیه راجعون و   نا ِل 
 

 قیمومیت وه نـه غالم نه غالمی نه

 آزادی وه، حـریـت وه مملــکت وه
 

 وه جګه د عـزت او د وقــار شمله

 ن کی شرافت وهواره د ژونـدـچ هر

 وه روښانه ــوحــدت او اتـفـاق ډید 

 یو ملت وه قامونه چی مدغم پهتول 
 

 که تاجـیکی وه که پښتون که هزاره

 ملی وحدت وه ورورګلوی تفاهم او

 کی له واخانه تر هرات په ټول وطن

 اعتماد وه، امنیت وه ورورولی وه،
 

 کی د وګړو مال، ناموس په حراست

 مو زعامت  او قیادت وه چی ملی

 شوری وه کابینه وه که قضاء او که

 تـدبـر وه، عـدالت وه، مشورت وه
 

 که قاضی وه وزیر یا سفیر وه، کهکه 

 سیاست وه، علمیت وه، عـدالت وه

                                                           

هجری  1386میالدی مطابق اول ماه اسد  2007جوالی سال  23اعلیحضرت محمد ظاهر شاه بابای ملت افغان به روز دوشنبه  -1
  سالگی در کابل پایتخت افغانستان با زندگی و جهان وداع گفتند. انا هللا و انا الیه راجعون 93به عمر  شمسی
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 یت او که تدبیر وهـعلمیت که عامل

 چاره کی څرگنده لوی حکمت وه هر

 

 خان وه که یوسف میوندوال وه که شفیق

 فت وهـا که الـژواک که حبیبی یـکه پ

  نوا" وهـیـکه رشاد وه، که سلجوقی یا "ب

 هـر یـو تن یی افتخار د ټول ملت وه
 

  څوکی لمړی قطار کی کی مو په "یونو"

 وهپه نړی کی مو هم قدر هم منزلت 

 یږیایشیا په زړه یاددا ملت خو، د 

 پری معرفت وه اقبال عالمه داکټر   
 

  مخبر په کی ځای نه وه د جاسوس او د

 کی مـو ملی ټول حکومت وهماهیت 

 نـه د خرو او ناکسانـو رهـبری وه

 ه مجاهـد نه جهالت وهـنـه طالب ن

 

 ه سر لوړی وهـپه نړی کی مو په برخ

 یواد کی سلطنت وهـر هغی چی په هـت
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