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   ۱۲/۰۳/۲۰۲۲                                                                                             حامد فارانی           

 این وطن را  دوست دارم   

به آن   کهآبایی اش    سرزمین  بهدل هر کس     ی سرد زمستانی وفقر وبیچارگی یا درین ایام سخت و دشواردر این روز ها   

چه جفا     در طول تاریح  با این مرز بومکه  و می بیند       وقتی صفحات  تاریخ را  ورق می  زد  .می سوزد    عشق می ورزد  

با     درد های درونی ام را  این خاک با ذهنم     فردمن  بعنوان یک         .دشمنان روا داشته اند اشک حسرت میریزند  که   ی راها

 تسکین میدهم .  "   دوست دارم این وطن را"   نغزشعر 

موج میزند به وطنداران سراپا  عشق وطن دوستی  ن  آآیینه   و در  است    شده  سروده  استادانه     میهن   در وصفشعر را که    ک  این

    میکنم. تقدیم مندم د در

   می باشد.پشتو و دری  زبان توانایی  شاعر  سلیمان الیقجناب   مرحوم استاد  ازشعر

 

 

                             الیق سلیمان از :                             دوست دارم این وطن را

 او رادوست دارم سنگ او را، کوه 

 ی اندوه او راارم قلب خود را، خانهدوست د

 

       دوست دارم این وطن را 

 خاک او را

 ناک او را  ابرهای مست و هیبت 

 باک او را رودهای یاغی و بی

 بر فراز کوهساران آسمان پاک او را 

××× 

 دوست دارم این وطن را 

 ی ویران او راالنه

 ی دهقان او را خانه

 کوهستان صدای هی هی چوپان او را در بِر آزاده 

 بهمن و توفان او را

 غرش و عصیان او را 

 

 دوست دارم این وطن را 

 آمو و مرغاب او را

 باد او را، ابر او را، آب او را 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/jann_mohammad_hale_del_kharab.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/jann_mohammad_hale_del_kharab.pdf


 رستخیز موج از خود رفته و گرداب او را 

 های خشک و گرما کشته و بی آب او رادشت

 

                         دوست دارم این وطن را 

 های ننگ او را لحظه

 ی آژنگ او را هره خشمیدهچ 

 صلح او را جنگ او را 

 ی جاوید و با فرهنگ او راسر گذشت زنده

 

 

 دوست دارم این وطن را 

 باز گردون تاز او را

 در نبرد قهر و توفان آیت اعجاز او را

 بر فراز دور دست آسمان، پرواز او را 

 بال بی آواز او را 

 

 دوست دارم این وطن را 

 های او راظلمت شب

 های او را ی غمگانی جادهدر نبرد زنده

 همتای او را خلق بی

 ی فردای او را های زمان استارهدر افق

 ی زیبای او رارزم او را، فتح او را، آینده

 دوست دارم این وطن را 

                                                       

 

 

 
 

 

 

 


