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 مبارک باد نوروز 
 

 تان راــــان ســـغــــاف
 

در زمان  1982حیدر داود در سال داکتر  روانشادنهایت عزیزم دوست  را عالی و میهنی شعراین یادداشت ناشر: 

 وفرزندان ناخلف  ۀ( امروزی توسطوطن عزیز ما افغانستان به دامان شوروی جهانخوار )رو سیو سقوط فروپاشی 

رقت بار امروزی وطن ما که در زار و حالت  به وده است کهها، سر رچمیخلقی ها و پ عاری از وجدان یعنی

)ارمغان آزادی از دیوان اشعار متوفا به همین مناسبت آنرا  کند. صدق می ، همدو تباهی قرار دارحالت فروپاشی 

 با هم می خوانیم: -ولی احمد نوری  .  انتخاب کردم( 45ص 

** * ** 
   

 ِن آواره، ماتم دارم امروزـم ید نوروزـار عـهمه در انتظ

 گـداز آتشین بخشا جهانسوز خـداونـدا بــــده طالـع پیروز

 که تا سـوزم بساط دشمنان را

 بساط دشـمـن افغان ســتان را

 هم اردیبهشتی و بودی نوروز بودی باغ بهشتین ـمرا میه

 شــدم آوارۀ بـی سرنوشتی صیاِد زشتی کنون از حـیلۀ

 کشم از سینۀ پــرســوز فریاد

 ادــربــۀ صیاد بـانـی خـهـال

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_mobaarak_baad_naoroz_afghan_staan_raa.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Dawar_haidar_mobaarak_baad_naoroz_afghan_staan_raa.pdf


  
 

 

 2از 2

 وارۀ آزادی ماــــن گهــوط  شادی ما ومهد سرور وطن 

 دادی ماـیـیا نشود بـو دنـچ  و بربادی ماـران تـم هجـغ

 ر می نمائیمـلباس جنگ در ب

 دوباره جنگ خیبر می نمائیم

 وفایت چون هزاران هزاره در         به عشقت ازبک و تاجک دهد جان

 پشتون حیرانجهان از غیرت           جون شیر غران یانبَُود پنجشیر

 باالست دت افغانـوای وحــل

 صدای هیبت شیران باالست

 ر کشتنـعقاب خیبر و پامی  عدو تا کی پلنگ و شیر کشتن

 تأثیر کشتن دارد هیچگاهـن  یر کشتنپوان و چه حاصل از ج

 بگیردخون کشته دامانت  که

 ل افغانت بگیردـفـان طـبـریـگ

 عالج رنگ زرد و چشم تر کن  ار ما سحر کنـام تـهی شـال

 این گروه بی پدر کنپریشان   ر کنـقشون سرخ را زیر و زب

 الهی رو سیه من دشمنان را

 را "افغانیان"نگاه کن میهن 
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 تذکر: 

عه مطالرا معزز نویسنده شاعر ملی این  ی ازدیگر سروده هایو  نبشته هادگان محترم متمایل باشند که هرگاه خوانن
 د!رهنمائی شون" شان به فهرست "آرشیف ،نویسنده در صفحۀ مقاالت عکس کنند، می توانند با اجرای "کلیک" بر

 

 
 
 

 نوروز افغان ستان را دمبارک با
Dawar_haidar_mobaarak_baad_naoroz_afghan_staan_raa.pdf 


