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بخواننده پ�غام

با تو گو�م پند هاى مرد پاكپور خاور! زاده ا�ن آب و خاك
مام مشرق همچو او مردى نزاد"نادر" غازى شه( عالى نژاد
درسهاى پر بها آموختمنكته ها از تربتش اندوختم

بشنو از من پند و "پ�غام شهيد"
با تو دارد گفتگوها, اى سع�د!

۲
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آغاز

فصل گل شد موسم فرخندگىنو بهار آمد گذشت افسردگى
شور نو افگند بلبل در چمندر چمن گلهاى زيبا خنده زن
نو بهار افروخت چهر دلبرانشاهد گل جلوه گر در بوستان
در گلستان شور محشر آفر�دتا گل خاك س�ه آمد پد�د
شد فروزان الله( خونين جگر�كطرف از س�نه( كوه و كمر
شعله زن شد الله( حمرا چو ناركاشت آتش در دل صحرا بهار
دارد از نزهتگه( م�نو سراغاى خوشا س�ر نگارستان باغ
ميفزايد رونق ا�ن گلزميناندر اياميكه موج گل چنين 
مردگان را فطرت س�ماب دهساق�ا! جامى ز آب ناب ده

تا فروزم شعله( مجد كهن
آتشى اندر اياغ ما فكن!

۳
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سير كابل و تشرف بمزار اعليحضرت شهيد نوراللّه مر قده

شوق سير گلشنم آمد فزوندر بهاران موسم شور و جنون
مدتى در خاك غزنى آمدمبهر سير گل سوى گلشن شدم
بر زمين كابلم ره او فتادبعد س�ر گلشن محمود راد
بوده مردان جهان را آبروكابل آن شهريكه گرد خاك او
پاره سازد قلب دشمن بى دريغكابل آن شهريكه خارش همچو تيغ
اژدهايش خفته در كوه و كمراز نسيمش روى افغان تازه تر
راد خيز و پر هنر پيرامنشمرد زا و شير پرور دامنش

 پرورده بس مرد دلير۲همچو جان از بن كه نره شير ۱شير دل اكبر
ƒuمركز اجداد و نسل حال ما مخزن آمال ما۳ حصارش�

در تالش قبله( ابروى اوجان ما اندر طواف كوى او
راه آنكو ميرسد تا كوى دوستبيدالن را سير باغش آرزوست
گرد خاكش چشم ما را توتياستاندرين شهريكه قلب آسياست
نامور مردان پاك "صالحين"خفته ديدم راد مردان گزين 
از رجال نامئ و اال گهراز "شهيدان"  غيور (نامور)
آتشى, تابى, فروزى, آب دادديدم آن فيضى كه دل را تاب داد

۴

 غازى وز	ر اكبر خان۱
 غازى محمد جان خان وردگ۲
 باال حصار۳

اشك وخونى برده ام بى چون و چندبر مرنجان تپه( باال بلند:
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شعله( از درد دل انگيختمبر مزار "شاه نادر" ريختم 
لحظه( رفت از سرم اين عقل و هوشديدم آن شاه شهيدان را خموش
من فقيرم برگ سبزى تحفه اماشك گلگونى نثارش كرده ام
كى خبر دارد زخود اندوهگينبحراند و هم ربود از خود چنين
آن شة( نيكو سير مرد سعيدلحظه( بر مرقد "شاه شهيد"
ترجمان سوزش و هاهاى دلريختم اشكى ز حسرتهاى دل
فاتح تل, مصلح ما داد گر!گفتم اى مرد غ�ور نامور!
از لهيب انقالب (آن برد و مات)ايكه دادى ملت خود را نجات
"اوستادان جهان را اوستاد"رونق كشور ز تو اى شاه راد!
اى رخت رونق فروز گلستانملت از تو نامور شد در جهان
حق ببخشايد ترا اى شاه ما!سازو برگ ما ز سعيت شد بجا
مانده( تو يادگار بس سترگرفتى اما در دل خورد و بزرگ
"گر فزون گردد تواش افزوده("چون تو آزادى به ما بخشيده(!

ما ترا از دل فراموش كى كنيم?
چون توئى اندر دل ملت مقيم!

مصلح ملت, شه( نيكو نهاد"شاه نادر" غازى راه جهاد
بهر افغان رهنما و رهبرىاى ترا حق داده تاج سرورى
از شهادت افسرت بر سر نهادچون خدايت خواست اى فرخ نهاد
ملتى ماند از عقب اى متقى!با چنين افسر سوى عقبا شدى!
مانده در راهى بمنزل نارسىچشم گريان چون �ت�مى بى كسى

۵

روى بنهفتى زخالن وفاشهريار مهربان ما چرا?
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ملت تو قوم دلر�ش توايمما امان اوالد خوش كيش توايم 
اشكها ريزان و دلها غم كناندر فراقت ديده گان خونچكان
حسرت و افسوس اين دلهاى ر�شنالهاى ملت اخالص كيش
چشمها گريان و جانها كاستهشور محشر در فضا انداخته

بارى از كنج لحد بر دار سر
شهريار ما, شه( انصافگر

اى ز چهرت نور دانائى پديداز تو خواهم اى شه راد سعيد 
مى توان از دست او مقصد گرفت?عصر نو دارد اداهاى شگفت!
اوفتاده بيكس و زار و حزينخاواران در پنجه( مغرب زمين
چاره( ما چيست? اى داناى عصر!اندرين شور هالكت زاى عصر
تا كشايد مشكل ما را گرهحكمتى, پندى و اندرزى بده
مام شرقت رهبر فرزانه گفتاى دلت داناى اسرار نهفت
ملتت را وانما راه حياتچون تو رفتى زين سراى بى ثبات
دست ما و دامن آل شما!در غيابت شهريار رهنما!

ما و پند پربهاى "نادرت"
چشم ما و خاكپاى "ظاهرت"

۶
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پيغام شهيد

نكته ها چيدم, بگوشم وا رسيد:از مزار  پاك آن شاه شهيد 
با كمال دقت و هوشش نيوشكاى اسير عشق گشور دار گوش
مى نمايم راه  امرار حياتبا تو گويم درس اسرار حيات
ملت مردانه خو, قوم جسور!اى نژاد راد افغان غيور!

بشنويد اين پندهاى راستين
نسل افغان اى نژاد صالحين!

استقالل

نكته(  باريك و سر اعتالدر حقيقت چون حيات قوم ها
جمله نيرنگ و فسون بر دوماتافتخار و همسريهاى حيات
برگ و سازش اعتبار زندگى استاين همه بارو "بر آزادگى" است

پس نبايد داد اين گوهر زدست
 مردم كشور پرست۱قوم احمد

اسالميت

۷

 اعليحضرت احمد شاه كبير۱
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 "بندگى" است۱اعتبار زندگانىچون سعادت در حقيقت پيروى است
حق ورا از بهر ما بگزيده است(وانگهى) چون دين ما پاينده است
رهنما�ش خواجه( هر دو سراستشرع حق چون مايه( هر اعتالست
مى برد ما را براه كوى دوستآنكه دارد حضرت او بوى دوست

دين حق را ياورى فرخندگى است
اين سخن اس اساس زندگى است

وطن

zسر زمين خوش فضا ارض شر�zاين وطن اين بوم و زاد بس ظري
zمنبع فيض و شجاعت هم شرفمدفن اجداد و مأواى سل
بايدش عمران بطرح دلپسندايمنش بايد نمودن از گزند
بايدش از جان نمودن استوارهر طرف از كشت و زرع و كار و بار
تا شود آثار اعزازش متينخدمتش بايد نمودن راستين 

آفتاب عظمتش تابد عيان:
از شما اين نكته خود نبود نهان

۸

 و ماخلقت الجن و االنس االليعبدون۱
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مليت

رسم و آئينيكه دارد بى گمانملت آمد همچو تن وى راست جان 
رسم ملت بهر ملت كيمياسترسم دستور ملل از هم جداست

ال جرم بايد كند پرورده اش
باز بان ملى خود زنده اش

پشتو

وى نياكان غ�ورت مرد و رادقوم من! اى توده( واال نژاد
تا ز اسرار حيات آگه شوىبا تو دارم گفتو گوى محرمى:
حافظ كهسار قلب آسيا!بشنو اى پشتون با صدق و صفا!
�ا چو اسالف غ�ورت زندگىگر بزرگى خواهى و آزادگى 
هم برين شالوده كاخت بر فرازاوالً پشتو لسانت زنده ساز
تا توانى تكيه بر شمشير كن!قصر مليت بران تعمير كن!
s�dÏ� ۱دوده( غرغشت و نسل جان من! اى ملت دشمن فگن 

در عروقت جوشش خون پدر!اى نژاد پاك و قوم نامور!

۹

 از اجداد ملت افغان�s�dÏغرغشت و ۱

گر تو دارى ادعاى زندگىگويمت از نكته هاى زندگي
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آنكه گويد نكته هاى پر بها: اين ندا ۱بشنو از داناى هندت
مى تراود ناله اش هاهاى بلخ۲تاب قلب او ز گرميهاى بلخ 

مى نوازد نغمه هاى باختر شورشى دادر بسر ۳از نيستان
كار او تخريب خود تعمير غير""واى قومى كشته( تدبير غير
اى روانت مظهر آن نور پاكپس تو هم اى زاده( اين آب و خاك
در تنازع گاه پر غوغاى عصراندرين آشوب طوفان زاى عصر
اندرين ره كوشش و تدبير كن!قصر و بنيان خودى تعمير كن!
در ره( احياى آن همت گمارپس لسانت ر كن مليت شمار
وانمائى راه هاى سود خودتا كه باشد كوششت بهبود خود

باز رخشى در جهان چون آفتاب
"تانگويندت توارت  با لحجاب"

۱۰

 حضرت فيلسوف شرق عالمه اقبال هندى۱
 بلخ وطن مرشد رومى است كه عالمه اقبال درين عصر افكار او را نمايندگى۲

ميكند.
 تلميح به (كز نيستان تا مرا ببريده اند...)۳
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عسكريت

نام هر ملت از و پاينده استعسكريت روح قوم زنده است
(هست بى چون و چرا عسكر منش)چون نژاد ما تماماً شيروش

�ايد اينها را كمال پرورش
تا فنون عصرنو گيرند خوش

معارف

اندر�ن ره كوششى, جانم بخيز!قرن ب�ستم قرن علم است اى عز�ز
دانشى عصر نوين آموختنالزم آمد بهر ابناى وطن
در جهالت زندگى ب�حاصل استبى معارف زندگانى مشكل است
از فنون عصر نو اند�شه(با�د از علم و معارف توشه(
االمان از زهر عصر پر هنرالحذر از علم بى كار و ثمر

۱هين فرو گير از معارف ما صفا 

اى برادر واگذارش نا صفا!

۱۱

 خذ ما صفا ودع ماكدر۱
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اقتصاديات

مى فزايد, و ز زراعت همچنيناز تجارت رونق هر سر زمين
نيست جز اين مملكت را منزلتروح كشور ثروت آن مملكت
مملكت را ميكشاند سوى فقراحتياجات اجانب, جوى فقر

ال جرم اصالح كار اقتصاد
مر شما را از لوازم اوفتاد

ياد رفتگان

از ن�اكان غيورت ياد آر!در جهان آبرو و افتخار
تاج دارى كامرانى كرده اندآن نياكانيكه شاهى كرده اند
مى نمودندى دو اسپه تاختناز صفاهان تا به بنگال و دكن
از هرات و بلخ و بست و سيستاندور غزنى را بياد آور چنان

تا توانى مرد آى و مردزى هم گرى۱لحظه( در ياد داور
وا نما چشمى بدقت هم به غورگه به آئين شهنشاهان غور
آنكه مى رخشيد همچون آفتاب۲كه ز فرو تاب محمود و شهاب 

۱۲

 ارض داور كه مدنيت درخشانى داشت.۱
 سلطان محمود غزنوى و سلطان شهاب الدين غورى۲

بال بكشا در جهان اعتالكن حكايت قصه( يادى نما
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ميرسى تا منزل خير المللجان من! اندر ره( سعى و عمل
از عمل در قلب او يك لمعه نيستملتى كو از خودى بيگانه زيست
كى بساحل ميكشد رخت حياتانيچنين قومى ز بحر كائنات
پهنه( گيتى به پهناى املزندگانى زند گيهاى امل
مست�ى از جرعه هاى اين سبواى خوشا قوميكه دارد آرزو
دست و پاى زن براه جستجوقوم من اى ملت مردانه خو
حفظ خود از چنگ دشمن ميتواناندر�ن ره پيشرفتن ميتوان
zميتوان تجديد اثار سلzآبروى رفته آوردن بك
عصر نو را آفريدن ميتواننغمه( ديرين سرودن ميتوان 
جاده هاى آرزو پيمودنتشايد آن فر كهن آوردنت
بر نگون شاخ آشيان خود بندا�ن چمن دارد بسى شاخ بلند
باز خود را در كz تقدير دهخو�شتن را تيزى شمشير ده
حرف شوق گرچه اندك شد درازبا تو گفتم داستان دلنواز
ميل دارد جوش ميخواهد كه منگرچه خواهم مختصر گو�م سخن
پندها گو�م ز اسرار خودىداستان كهنه را بخشم نوى
همچو اسالف غيورت نامورتا كه گردى خودشناس و خودنگر
غنچه ها چينى ز گلزار حياتهم شوى آگه ز اسرار حيات
(در گر�بان امل دستى زنى)تا بدامان عمل دستى زنى
در جهان آرزو واال شوى!گرمى هنگامه( دلها شوى!
سينه( پر سوز و پر ساز آورى!آب و تاب و كهنه را باز آورى!
تا بشور آيد ازو اين انجمننغمه ها گوئى بمزمار كهن

۱۳

گه ز بلخ و غزنه( مينو نشانكه سراى داستان باميان
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گه بياد مجد آن فرياد كنگاه فر قندهارت ياد كن
آب رفته باز مى آيد بجوكوششى كز راه سعى و جستجو
سرِ مرگ و زندگانى مى شمر!جستجو اندر جهان پر خطر
جستجو راه حصول آبروستزندگانى را بقا از جستجو است
خاك خاور از ضيايت مستنير!در جهان اى ملت روشن ضمير!
ميرسد دستى بدامان املدر فروغ دانش و علم و عمل
راه بردن ميتوان تا كوى دوستاندرين عصريكه عصر جستجو است
مى شود قومى ز ا قران سر فرازليك با شور دل و چشمان باز
مر ضعيفان را ازو هر دم خطرمى نه بينى مغرب بيچاره خور
زهرها كرده است در جام پر عسلآنكه او از بهر اقوام و ملل
باطنش پر نيش و پر زهر و گزندظاهرش شيرين و چرب و دلپسند
پور خاور! زاده( مر د لبيب!هان كه نفريبى ز وضع دلفريب
هم بدستت كار خود مردانه سازخو�شتن را در خودى فرزانه ساز

تا ز تدل�س اجانب وا رهى!
آشيان بر سدره( اعال نهى!

۱۴
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عرض زائر و پايان سخن

مهبط انوار حق خاك تو باد!اى شهيد راه ملت مرد راد!
اى تو ما را در تعالى رهنمابا تو دارم عرض صرف مدعا
شهر�ار "نادر" عصر و زمن!پندهاى پر بها دادى بمن
اى ز تو پر فرو رونق اين جهاتروشن از گفتار تو رمز حيات
اى ز پندت سر هستى آشكار!نكته ها اندوختم, اى شهر�ار
ره نمودى اى شه( عال�جناب!وا كشودى از رخ مطلب حجاب
سود مند و دلپسند و ارجمندپندهايت در جهان چون و چند
دست ما و دامن شاه جوانبعد ازين اى منجى افغانستان
مظهر لطz عميم كردگارشهريار عادل و "احمد" شعار
zآنكه دارد قلب روشن چون سلzدر جهان آبرو نعم الخل
خاك كشور را ز لطفش ارتقاملت ازوى رو باوج اعتال
مح�ى آثار مجد احمدىحامى تجديد فر غزنوى
خرم و سر سبز و شاداب و جوانما ز رشح ف�ض دستش بى گمان 
در جهان از ما بلند آوازه شدآبروى كشور ما تازه شد 
"نو جوان و همچو  پيران پخته كار"اين همه از فيض لطz شهريار
پندهايت مشكل ما را كليدمنجى خاك وطن شاه فقيد
آنچه گفتى بهر ملت گفته امفيض ها از خاك پاكت برده ام
من ندارم گفته هاى دلفريبنى اديبم نى سخنور نى خطيب

اى ز پندت آب و تاب انجمنليك گفتم آنچه بنمودى بمن

۱۵

مى شمارد پند تو پند پدرملتت اى شهريار خوش سير!
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هم به لطz شهريار نو جوانپس به الطاف عميم مستعان 
مى نيوشيم و همى داريم گوشيك بيك پند ترا با گوش هوش
نا مراديها ما گردد مرادتا نمايد ارتقا اين بوم و زاد

پانهيم اندر جهان اعتال
ليس لالنسان االماسعى

(انجام)                                       
عبدالحى مد�ر طلوع افغان                                       

۱۶


