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 "درفش ملی خراسان " 
 

خود  ۀبا آموزش عینی از تاریخ باستانی سرزمین ما وبه سلسلهمشهری های نهایت گرامی وعزیز 

 و  "درفش ملی خراسان " شناسی ملی وواپسگیری هویت ملی خراسانی ، افتخارداریم که

 . این سرزمین پیشکش می نمائیم  پرافتخاررا به مردم "سرود ملی خراسان " 

 

 لی خـــــراســـــاندرفش م
 

 
 

 

 درفش کاویان نماد مقاومت وخودایستایی ملی . همان درفش کاویانی است "درفش ملی خراسان " 

علیه " کاوه آهنگر " ودرتاریخ داستانی آریائی ها اشاره به قیام آزادی بخش .  نیز نامیده می شد 

دن فریدون پادشاه کیانیان بلخ ، بر نهی نشاوبرتخت شا ، ازیتسرنگونی فرمانروایی ضحاک خونخوار

 . ، و دارای سه رنگ شامل رنگ های بنفش ، سرخ وزرد است . می گردد 

چون نیکان ما با برافراشتن درفش کاویانی این نماد همبستگی وغیرت وشهامت ،  کاخ شاهی ضحاک 

 . واساس دولت کیانیان بلخ را گذاشتند . بیگانه را درهم شکستند

بار دیگر رهبری اقتصاد و فرهنگ و سیاست و سرنوشت صلح و آزادی و حاکمیت همچو پار ، امروز 

ملی این سرزمین ، درانحصار گروهی از جنس خشونت  ، و بیگانه به فرهنگ وتاریخ این خطۀ 

وآرزومندیم تا فرزندان صلح خواه وعلمبرداران بومی و اصیل آزادی . باستانی ، قرار گرفته است

، عجین می باشد تاریخی این سرزمین اصالت ارزشهای هویتی و خون شان با :   خاک کهپرور این 

وکشور . همبسته شوند " درفش ملی خراسان " تحت ازاین افتخارات ملی دفاع کنند ورضامندانه 

خویش را از چنگال وحشت نجات دهند و آنرا  بسمت همجوشی  ملی وصلح وآزادی واقعی سوق 

  .نمایند
 

 

 



 "سرود ملی خراسان " 
 

عاری از ملی  ،حکومت حامد کرزی به زبان پشتو  "سرود ملی " مردم ما به این عقیده وباوراند که  

در آن عزت وافتخارات تاریخی خویش را وما ، هویت صد شهروندان کشوردر هفتاد.بودن است 

ازینرو ضروت . وآنرا مشتی ازکلمات و جمالت مجرد وغیر متعارف می پندارند . منعکس نمی بینند 

 : دانسته شده که 

هویت فرهنگی ، ملی و تاریخی همه  شهروندان کشور ه معرف و ستایشگرک "سرود ملی خراسان " 

اعم از بلوچها  ، نورستانی ها،  ازبکها ،هزاره ها، تاجیکها و ترکمانها وقزلباشها ،  پشتونها  :  ما

 . پیش کش ملت ما بنمائیم . می باشد ... وعربها و گوجرها ،  ایماقها و پشه ای ها 

تخا وعشق و محبت ، صدای بلند افومیهن پرستانه وتبلورگاه  عزت  آهنگ" سرود ملی خراسان "

 . ، آزادی وخودفرمانی ملی سرزمین خورشید است صلح وهمزیستی
 

 " سرود ملی خراسان " 
 خراسانم ای مام خورشید امید و باور

 تناوردرخت شـگفته به دامــان خـاور

 فـــــروغ روان نــیــاکــان

 ادگسترچراغ فــــروزندۀ د
 

 تــو نـــام آوران را سپـــهـر بــــرینی

 تــو انگشــــتر خــــاوران را نگـــینی

 تــو فــــــر دلـــــیــران آزاده کــیـشی

 تــو آزاده گـــــان را دیـــار گـــزیــنی

 تــو مــیـراث فـــرخــندۀ روزگــــاری

 تــو فــــرهنگ فــرخ تو مهـرآفرینی
 

 خــــــراســـــان زمــیـنـــم

 خــــــراســـــان زمــانــــم

 دیاران پایــندۀ باســتانـــم
 

 خـــوشـــا دره و دشــت و دریــای تو

 اران زیبای توکهسخـــوشـــا دامــن و

 

 خـــوشـــا کــوه بـابـا خـوشـا مام آمو

 خـــوشـــا هــیرمند و هـــریـــوای تو

 

 وهان ، چکاد بلندتخـــوشـــا هندوکـ

 خـــوشـــا اوج بــالندۀ بــام دنــیای تو



 

 خــــراســــــــان زمـیـــنم

 کــــهـسـتــان دیـــــــــارم

 دیار بزرگان پرافتخـــارم
 

 بـــــــــه آزادی و داد و دانــــــــــــش

 فـــــروزنــــده بــادا زمـین و زمــانت

 

 ته گیهــاشکــــوهــنده بــادا به وارس

 بلـــندای بشکــــوه نـــــام و نشـــانت

 

 فـــــرازنـــده بـــادا و نســتوه و پـایـا

 ســــرســـــرفـــــرازهــــمه مـردمانت
 

 هــمیشـــه شــگــــوفــــان

 هــمیشـــه خـــــــروشـــان

 دیــــاران خـــورشید خاور

 !!خراسان خراسان خراسان 
 

 : آرزو برده می شود که  رشیدازتمام شهروندان صلح خواه سرزمین خو  !باادای ادب

که بیانگرهویت تاریخی و فرهنگی وافتخار و  "سرود ملی خراسان " و " درفش ملی خراسان " 

رادیو ، تلویزیون ، ) کاران رسانه های جمعی م میهنان ماست ، بوسیله دست اندرعزت همگانی ه

: جامعه  حیاتهمه سطوح در(   ، سایت های انترنتی ، فیسبوک ، تویتر اخبار وجراید ، روزنامه ها 

و کارگری سایرنهاد های تعلیمی و تربیتی و کاردانشگاهی وآموزشگاهی وپرورشگاهی ، محیطازاعم 

   .تبلیغ ، ترویج وانعکاس داده شودگسترده خیلی بگونه ، کشور ما غیرهوآرت وصنعت  گری ، وساحات

 

 هرچیزبه اصلش برمی گرددما معتقد هستیم که 

 همشهری شما کامجو

 
 


