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مبارک باد نوروز
افــــغـــان ســــتان را
یادداشت ناشر :این شعر عالی و میهنی را دوست نهایت عزیزم شادروان داکتر حیدر داود در سال  1982در زمان
فروپاشی و سقوط وطن عزیز ما افغانستان به دامان شوروی جهانخوار (رو سیۀ) امروزی توسط فرزندان ناخلف و
عاری از وجدان یعنی خلقی ها و پرچمی ها ،سروده است که به حالت زار و رقت بار امروزی وطن ما که در
حالت فروپاشی و تباهی قرار دارد ،هم صدق می کند .به همین مناسبت آنرا از دیوان اشعار متوفا (ارمغان آزادی
ص  )45انتخاب کردم  .ولی احمد نوری  -با هم می خوانیم:

** * **
همه در انتظـار عـید نوروز

مـ ِن آواره ،ماتم دارم امروز

خـداونـدا بــــده طالـع پیروز

گـداز آتشین بخشا جهانسوز

که تا سـوزم بساط دشمنان را
بساط دشـمـن افغان ســتان را
مرا میهـن بودی باغ بهشتی

بودی نوروز و هم اردیبهشتی

کنون از حـیلۀ صیا ِد زشتی

شــدم آوارۀ بـی سرنوشتی

کشم از سینۀ پــرســوز فریاد

الـهـی خـانـۀ صیاد بــربــاد
 1از 2

ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

وطن مهد سرور و شادی ما

وطــن گهــــوارۀ آزادی ما

غـم هجـران تـو بربادی ما

چـو دنـیا نشود بـیـدادی ما

لباس جنگ در بـر می نمائیم
دوباره جنگ خیبر می نمائیم
به عشقت ازبک و تاجک دهد جان

هزاره در وفایت چون هزاران

ب َُود پنجشیریان جون شیر غران

جهان از غیرت پشتون حیران

لــوای وحـدت افغان باالست
صدای هیبت شیران باالست
عدو تا کی پلنگ و شیر کشتن

عقاب خیبر و پامیـر کشتن

چه حاصل از جوان و پیر کشتن

نـدارد هیچگاه تأثیر کشتن

که خون کشته دامانت بگیرد
گـریـبـان طـفـل افغانت بگیرد
الـهی شـام تـار ما سحر کن

عالج رنگ زرد و چشم تر کن

قشون سرخ را زیر و زبـر کن

پریشان این گروه بی پدر کن

الهی رو سیه من دشمنان را
نگاه کن میهن "افغانیان" را
2019/03/21

تذکر:
هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و سروده های دیگری از این شاعر ملی نویسنده معزز را مطالعه
کنند ،می توانند با اجرای "کلیک" بر عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت ،به فهرست "آرشیف" شان رهنمائی شوند!
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