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 داکتر محمد حیدر داور

 
 30/12/2017 

 بای افغانی امآبنازم به 
 

 مهربان به نام خداوند بخشاینده و

 

 ی ام   ــانـای افغــبآه ـازم بـنـب

 ی امـانـن و اصل مسلمـبه ایی

 ردان افغانستانـن راد مآ هـب

  یانژ یر  ـو شـی چـه افغانیانـب

 ا گسترمـوف رفیق "نوری"به 

 رمـفـروزانـد فـنـمـن ارجآبه 

 و مال و جان که بخشد سر "داور"به 

 وس افغانیانـه نامـبه خاک و ب     
 

  

 

 ،رفیق دانشمند و گرامی نوری صاحب

بافی جاهالنه و بی مفهوم اشخاص  ید که خیالآ را میآوطن پرور و رزم  این ارادتمند از دل شما رفقای

ولی  هر افغان مبارز را جریحه دار و مکدر می سازد. دس ما احساس ملیقم جنایت پیشه راجع به سر زمین

ره هموا گران خود فروش و بی مسلک که احساس ملی و وطنی ندارند شوبآکه  این نکته به همگان هویداست

رای ملت با شهامت آخواهند سبب تشتت  صند و میقر دس ما میقدشمنان خاک م به ساز باداران دد منش و

 .خرت می گردندآو  نیاگردند عاقبت خود شرمسار د
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به پاس دوستی بی شایبه که با هم داریم چند نکته راجع به بذله کویی خیانت کارانه   قای نوری.آ برادر نهایت عزیز

 و دشمن بشر به بی خرد ۀابل ولو که جواب چنین  وردم.آ فر می نامد در قید تحریرنریاآشخصی که به غلط خود را 

  ت.اس موشیعاجز خا ۀنظر بند

 

 شماهای بیشتر یت قفؤوم رزومند صحتمندیآ                                                         

 حیدر داور               

 

ی گکه مؤفقیت ها و درخشند )آریانا افغانستان آنالین(ها  ملی و عزیز همه دلبه وبسایت  "داور"از  و این هم تحفه ای

 :ستان و همکاران گرانقدرت خواهانمو حمایت دوعزیز تو  ۀسایرا در زیر آن  بیشتر و بیشترش

 مان آفریده ایزو  بی شک که تو زمین فریده ایآ ای خالقی که کون و مکان

 و ابراز می کنمـت عرضم به بارگاه ام اقدست آغاز می کنمــن شعرم به

 من بندۀ حـقیر و سرافگـندۀ تو ام ای آفـریده گار که مـن بندۀ تو ام

 قدرت پرست هاعصیان گران ظالم و  مسلمین منحرف از حکم تـو چرااین 

 دوختند چشم حریص جانب بیگانه خود به جـیـفـۀ دنـیـا فروختند ایـمـان

 کنند اقدس و اسالمیتخدعه به نام  کنند و روحانیت خود دعوی امارت

 ما عقـد بسته اندبا دشمنان به کشتن   نشسته اند اکنون همه به کرسی قدرت

 کشور ما کربال کنند عشرت سرای  کنند تا که غرور و نخوت ما زیر پا

 دریای خون شده خلد وطن چو دوزخ  بس زبون شده رحمی نما که مردم ما

 سرنوشت ما بی رحمی بکن به ملت  ماتمسرا شده وطن  چون بهشت ما

 شرمندۀ عـدالت تـو، نـادم  تـو ام  جرم مرا ببخش که من خادم تو ام

 بـُـَود که در حــق ما "داوری" کنیآیا 

 ما را رها ز قدرت و زور آوری کنی

 پایان

** * ** 

ورود سال نو میالدی را هم به هر یک شما عزیزان و خدمتگاران ادب و هنر افغانستان تبریک عرض نموده و این 

سال را برای افغانستان عزیز پر فیض و آرنده صلح و آرامش می خواهم و برای مردم ستمدیدۀ ما سال رهائی از 

 .و ادبار آرزو دارمجنگ و کشتار 


