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  12/08/2018                حیدر داورمحمد داکتر 
 

 یبلخ نیدلعالمه جالل ا یاستقبال از غزل عال
 مایار احسان جان زمیعز تینها قیبه رف

** * ** 
 

 المـرد دالور سـن راد مآبه     نور سالم    ـسخ اری اریاـم به

 ورمرـپ وطن زیاحسان عزبه   رم      ـا گستـوف قـین رفـکه به

 من یزندگان مونس نآبه من         یجوان قـیرف قـح به

 کنم یم داـخ شیدعا من به پکنم         یا مـدع مـقلباق ـاعم ز

 یفگندگ فقر و سراو  یغالم        یزندگ غم ندیرگز نبه که

 کند یم تیچون حکا ین از بشنو

 کند یم تـیها شکا ییداـاز ج

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 نمـک یـم تـیلت رواـمم ــاز غکنم      یم تیکاحمن چون بشنو از 

 نمـک یـم تـیاـفـک یـب مـیژاز ر زن     وهیـوب مـیـتـیل ـفـط لهـگ

 کنم یت مـوه از ار کان دولـشک مملکت      به حال دـیاـب یم هیرـگ

 کنم یوت مـرش یدزد ازه ـقصمن سخن       میبگو گرومت ـحک از

 کنم یت مـمل یاز شورا تـبـیغ    ر  ـبـخ یب تـمل درد ازان ـارلمپ

 

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.arianafghanistan.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Dawar_haidar_ba_rafiqam_ehsan_mayar.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Dawar_haidar_ba_rafiqam_ehsan_mayar.pdf


  
 

 

 2از 2

 کنم یهمچو زعامت م از حیبـتقران خود پرست       ـرهب از اثـیالغ

 کنم یوعداوت م بغض نفرت ازگ وجدل       و جن نهیکاز  رـزجـمن

 کنم یر نفس احساس خجلت مه       یـشـک   دمآه و ـنـال وفتـتـق از

 کنم یم تالممرا  انیگجوـنـج چون کربال      ـه همـگشت نـهیم دـخل

 کنم یم انتیوم خمحکت ـسخه خاک ما فروخت       ـرا ک ینانـیخا

 کنم یم تینان شکامسلمااز ت سو ختند      ـمهر ومحب هـکعب

 کنم یم زمتهم م ان راواعظ ربا      شته در سود وغآ زاهدان

 کنم یم اوتسخدستان  یبا ته      نواـیب و ریـقـاز ف یرـیگـدست

 کنم یم ثروت تالش پول و ینت جاه وجالل      ـندارم رغب من

 کنم یت مناعق یب نانه لب      یگرم ن یاذـغو نیـالـق رشـف

 کنم یم تیارا حم انیوجرزم         وطن خاک وناموس دفاع از در

 کنم یم استقامت رمیکه م تاان        ــستــانــغــت افــلــاد مـهــج در

 کنم یارادت م عرض وت شیپواسمان       نـیــد زمــداونــخ یا

 مکن یمن عبادت م یه عمرگر چگردد قبول       ین نمـرض مـه عـچ از

 مـنـک یت مانــعــاست یاـجــتـال        ر اضطرابـله پـدج نـیوارهان ز

 کنم یباوت مـص امــیا ادــی      یاجنب ارـید درتم ـشــگ رــیــپ

 ق ماــدر ح ن داورا ــک یاورد

 کنم یعدالت م نیـامـو تـاز ت

 

 

 

 


