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 قرآنت کجاست
 

 

 د درخشانت کجاست؟ـردم عهــم  ادمردانت کجاست؟ای وطن! آن ر

 م که انسانت کجاست؟ـدان من نمی  و و دد!ــه دام دیـاز چه افتیدی ب

 خدایانت کجاست؟ بگـو آخر پس  ات را سر زدند! کشتی (1)ناخدای 

 کجاست؟ نیـاکانت رت دور  ــهـش  د؟ـوکت ام الـبـالد تــو چـه شـش

 دوران سلطانت کجاست؟ ْظمت  ع    !بزرگ (2)"محمود" سلطۀ غزنین و

 "افغانت" کجاست؟ آن جمال الدین  آنکه بودی رهبر اعراب و ترک!

 دخـتـر با دین و ایمانت کجاست؟ آن "مــاللــه" اللــۀ کــوه و دمـن! 

 کجاست؟ شاه مردانت، آن آن علی  آخـر زمـــان! )ص(آن نـبـی پیغمبر

 آن جـالل بلـخ و بامیانت کجاست؟  شت" و "بودا" خاک تو سرمۀ "زرد  

 وه و دامانت کجاست؟ـاختران ک  ومت خیره شدـرز و بــآفتاب م

 کجاست؟ ستانتبلـبالن بـاغ و ب    !رانۀ زاغ و زغنــای ویگشته 

 گرمی نیسان پغمانت کجاست؟  یـاد سرمای "جالل آبــاد" بـاد !

 کجاست؟ آن بهشت رستگارانت  دل کـشای کـابــل  عشرت سـرا

 لعل و یاقوت بدخشانت کجاست؟  وـبـار تسار گـوهـرـثــروت که

                                                           

 تکمونیستان اس خلق و پرچم ودست خائنان، نابکارادن، میهن فروشان ب سردار محمد داؤد اولین رئیس جمهور افغانستانرسانیدن  شهادت  بهمراد از  -1 

 مراد از سلطان محمود غزنوی شهینشاه بزرگ افغانستان کهن است که نامش در تواریخ افغانستان و جهان جاویدانه ثبت است -2 
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 2از 2

 کشتگان بند و زنـدانت کجاست؟  صدهزاران در وفایت کشته شد!

 آن شـهـیـدان مسلمانت کجاست؟  درود! تا بخـوانـم بر مـزار شان

 مۀ نانت کجاست؟ـرد و لقـآب س  کس نپرسد از یـتـیـم و بیوه زن!

 کجاست؟ تدامانپاکـنمای ـره  تو اشخاص پلید( 3)رهـبـر "خلق"

 کجاست؟صاحبان علم و عرفانت   کرسی دولت نشست     برجاهالن 

 ؟کجاست جانتدوستان  از دل و   وـاک تـدای خــادا فـنان بـمـدش

 زاده! قرآنت کجاست؟ مسلمانای   طائالتدعت و الکی در به تا ب

 آواره از ســودای تـــو "داور" 

 شاعر مست و غزلخوانت کجاست؟

 

 

 

 ( ولی احمد نوری56و  55- 54عزیزم جناب داکتر حیدر داور )ص  دیوان اشعار دوست گرانقدر و )*( برگرفته از "ارمغان آزادی"

 

 
 
 

                                                           

و افغانستان و مردم آن را با خاک یکسان کردند و هنوز هم بیشرمانه  انداخته  المی شوروی نابکار را بر گردنغراد از حزب کمونیست خلق که حلقۀ م -3 

ن کی از رهبران کثیف ای"سلیمان الیق" ی)مصاحبۀ  .در سر می پرورنددر تلویزیون های کابل از خود تعرقف میکنند و فکر دوباره به قدرت رسیدن را 

 انا افغانستان آنالین است. ولی احمد نوری(حزب میهن فروش را در تلویزیون طلوع بشنوید. )پاورقی ها از آری


