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 فریاد کابل
 

 صف کابلاستقبال از شعر صائب در و ۀبه سلسل

 دامان کهسارشخوشا عشرت سرای کابل و

 

 فریاد کابل

 انور غوری محمد شعر از دکتور

 شمسی1372سرودن: دوم جوزای تاریخ  – استاد فاکولته سیانس پوهنتون کابل

 

 ای افگارشـمـیـو س دا ماتمسرای کابل ـــب   

 دارد، نه مژگان مانده در خارشکه اینجا گل نه دل 

 م ستوران دشمن شومشـج گردیده ئی س  ـفل   

 ور بیمارشـجهنم گشته بی جهل و جنون پ

 فشان گردید آفت آتش د کوهسارشـنـمـک  

 شرربارش طغیان   چه هول انگیز و وحشت زاست

 بار الح  آتشین صدـرش دیو ســـطنین غ  

 رگ می آرد سحرگاه و شب  تارشـام مـیـپ

 کند بیخ و ب ن بر از وقار  روزگارشغاد  بی   

 خاک  رستم و رودابه و مهراب دیوارش ز
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 3از 2

 خشم و خصومت را نفاق و کینه و نفرت، غضب  

 ن های مکارشــمـمیان مردمش آورده دش

 عقاب تیز بینش بال و پر سوزیده گمنام است

 راز  اغیارشـکشان هم گردن شغال  کودنش

 ار  اوـد بهـوادث سوگوار آمـز طوفان  ح  

 ارشدبی رزندانـف ون  ـزار  خ زانش اللهـخ

 باد  نفاق و کین وز  داغ  آن سرد از سیهـتم  

 دارشـدوام د زمستان  ـور  جنگ داغ آمـنـت

 یک نحوی به یک گروه  هموطن هریک هزار و  

 خوارش غالم پاسدار  هیبت جنگ  جگر

 ون و بینوا آزاده مخلوقشـراری و زبـف  

 هستی در شبی شیاد و طرارش ردهـببه یغما 

 چی او گرم است راکتو فقط بازار  تابوت ساز   

 سیه روز و نگون بخت و لگد مال است هوشیارش

 دانشگاه استاد و دارالفنونکتاب و مکتب و   

 شده تاراج از دست سیه کاران بیزارش

 چه آثار  تمدن از شقاوت رخت می بندد  

 برزن و کاشانه و گنجینه بازارش ز کوی و

 م گنجش علم گنجی نمی یابد؟ـچرا باغ  عل  

 آواز  شر اشرارش ج  ـدار  گنـپاسد ـکه باش

 دریغا آتش از خواجه صفا افروخته می بینم  

 ر  بالی دشمن و بارشـسپر گردیده بی تی

  



  
 

 

 3از 3

 را باالحصار آنـاجـدریغا صحنه ای پرم 

 دریغا چلستون شد بیستون میدان  پیکارش

 خاک او بابر که می سوزد دریغا دوستدار  

 جبارشجنون آمیز و  میان سهمگین جنگ  

 گاهستهمچنان بی تاج و بی بیگش دریغا تاج  

 اسرارش دریغا بی امان داراالمان صد رمز و

 دریغا کاریز میر، گلدره، گلغندی، استالف   

 باال، قرغه، پغمان سوخته گلزارش باغ مرنجان،

 دریغا گر ازین غوغا جهانیان خبر باشند  

 به دیدارش دگر ابریشم آن کاروان ناید

 ناتنکیوناری و مکدریغا شاد می گردند   

 گرومیکو، استنی نوف های مکارش برژنیف و

 

 دریغا میهن بیمار و خونین قلب آن کابل    

 دارند تیمارش نمیچرا از وحدت ملی       

 

 عارف عزیز گذرگاه

 انجمن فرهنگ افغانستان

 

 
 

 


