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 21/08/2018         دکتور حیدر داور
 

 قربان به مناسبت عید
 

 سوخت زمانیکه کشور ما در آتش جنگ می
 

 تحار و انفجار می سوزدنو امروز هم در جنگ و ا
 
 
 
 
 

 

 و قلب آسیا رقـای بهشت ش ن آریاـن! ای سرزمیـای وط

 د برینـلـر از خـن زیباتــمیه زمینای که هستی کوکب روی 

 ومـش ربانتـقاست قربان  عید ومـنت شبیابا کاش من خاک  

 ای که باشی خار چشم دشمنان یانـوارۀ افغانــن گهــای وط

 سرُمرده و شرمنده و خاکی ب درـدشمنانت شرمسار و درب

 نیـان مـاکـیـن خاک نــای وط

 نیـوان مـان و رضـمـۀ ایـلـبـق

 چشمان من خاک پاکت سرمۀ ای وطن آزادی ات ارمان من

 رش ُمعلی خاک توـع مت  ـنع سرمۀ زردشت و بودا خاک تو

 کشتۀ صحرا و دامانت شوم بیابانت شوم ن خاکـکاش م

 نـــو مـردای تــم اوالد فــدر غ شب هستم بسودای تو من و روز

 گر به پایت ای وطن خاری خلد چکداز دل و از دیده ام خون می
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 2از 2

 ادــو بدان تــیـهـارواح شده ــزن

 ادــب وــت "افغان"ودان اوالد ـاج

 وــالل تـقـده استـیـتـر افـطـدر خ وــون شد کوکب اقبال تـره گـتی

 کربال نشته ای چون دوزخ و چوگ ـاـۀ اهــل ریــنـتـرار و فـــاز ش

 و بادـت و تزویرمرگ بر تلبیس   و بادـدو لعنت به تدبیر تــای ع

 ه دنیا سربلندـی بـا باشـمـدای  دـزنـرا از گـبـای وطن باشی م

 من از وصال خود مکن نومید  ای بهار عشق و ای امید من

 ش تو من بیرون شدموغز آ تا 

 ون شدمــنـجـر و آواره و مـتـاب

 ه آزادت کنمــانــف بیگـاز ک  کنمادت ـکاشانه آب کاش ای

 نرارم از بدــه روح بیقـتـرف ز پهلوی تو من تا جدا گشتم

 اران دهمی جان خود در کعبۀ مده ای خوشا در پای تو گر جان

 یانـی آشـب "داور"ان ـاز زب  این سخن بادا به گوش دوستان

 عاقبت بخت و ظفر با ما شود

 وا شودــا رسـدشمنان خاک م

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 


