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دکتور حیدر داور

به مناسبت عید قربان
زمانیکه کشور ما در آتش جنگ می سوخت
و امروز هم در جنگ و انتحار و انفجار می سوزد

ای وطـن! ای سرزمیـن آریا

ای بهشت شـرق و قلب آسیا

ای که هستی کوکب روی زمین

میهــن زیباتـر از خـلـد برین

کاش من خاک بیابانت شـوم

عید قربان است قـربانت شـوم

ای وطــن گهــوارۀ افغانـیان

ای که باشی خار چشم دشمنان

دشمنانت شرمسار و دربـدر

ُمرده و شرمنده و خاکی بسر

ای وطــن خاک نـیـاکـان مـنی
قـبـلـۀ ایـمـان و رضـوان مـنی
ای وطن آزادی ات ارمان من

خاک پاکت سرمۀ چشمان من

سرمۀ زردشت و بودا خاک تو

نعـمت عـرش ُمعلی خاک تو

کاش مـن خاک بیابانت شوم

کشتۀ صحرا و دامانت شوم

روز و شب هستم بسودای تو من

در غــم اوالد فــردای تـو مـــن

از دل و از دیده ام خون میچکد

گر به پایت ای وطن خاری خلد
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ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

زنــده ارواح شـهـیـدان تـو بــاد
جـاودان اوالد "افغان" تــو بــاد
تیـره گـون شد کوکب اقبال تــو

در خـطـر افـتـیـده استـقـالل تــو

از شـــرار و فـتـنـۀ اهــل ریـــا

گشته ای چون دوزخ و چون کربال

ای عــدو لعنت به تدبیر تـو باد

مرگ بر تلبیس و تزویر تـو باد

ای وطن باشی مـبـرا از گـزنـد

دایـمـا باشـی بـه دنیا سربلند

ای بهار عشق و ای امید من

از وصال خود مکن نومید من

تا ز آغوش تو من بیرون شدم
ابـتـر و آواره و مـجـنــون شدم
کاش ای کاشانه آبـادت کنم

از کـف بیگــانــه آزادت کنم

تا جدا گشتم ز پهلوی تو من

رفـتـه روح بیقــرارم از بدن

ای خوشا در پای تو گر جان دهم

جان خود در کعبۀ یاران دهم

این سخن بادا به گوش دوستان

از زبـان "داور" بـی آشـیان

عاقبت بخت و ظفر با ما شود
دشمنان خاک مـا رســوا شود
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