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 فریاد یک باشندۀ کابل

ه به من رسیده است واسطۀ پوسته کابل که توسط یکی از دوستانم ب (1)باشندۀ هموطن ست از یک ا شعر آتی فریادی

 ناله وهم آن  یم کنم.  این شما و اینندگان این وبسایت خدمتگار شما تقسهمه خوان این فریاد را با دو می خواهم در

چنین ناله ها و فریاد ها را بشنود و در راه چاره و یا نمی تواند نمی خواهد کابل که حکومت دو منزله و ناکام  یفریاد

 برآید.آن 

 فریاد من و تو: هموطن

 

 ن داریوستاـعیش و عشرت به تماشاگه و ب وان داریـر کوتی و ایـو بـزندگانی که ت

 وبان داریــۀ خــتـزم خودت دســق بــالی ریان داریـــی بــو ماه رق ــبا کبابت ع

 ستان داریـد گلـنـانـه مـای بــه و جــانـخ

 ر از مردم نادان داریـخود چه پروا دیگ

** * ** 

 و تمکین به برت صد نخوتب ستابنشسته  مان پسرتـیـتـون یـه از خـتـافـرورش یـپ

 ریبان به درتـذارند غـان نگـسگ و درب وزن نظرتـست چو سدر تنگ فتاده اـچق

 داری نوال غریباـه احـه بـی نـاتـفـتـال

 داری خوانسِر خورده و نعمت بشان خون 

** * ** 

 ایرانی ها در فابریکه لغت سازی را استعمال نکرده باشم. مزخرفکلمه و اصطالح بی معنی و  نده( گفتم برای اینکه )شهروند( ای)باشن**  -1
این اصطالح نا مأنوس و بی معنی را اختراع کرده اند و ما افغان ها هم از آنها ( و )هموطن( هشان، برای کلمات زیبای )تبعه(، )باشند

ان ا زیبا و غلط را به دهن و زبناین اصطالح ایران، کورکورانه تقلید نموده و نزدیک است به کمک پروپاگند فرهنگی و کمک مالی و پولی 
ه ستفادهور کشور هم آنرا در گپ زدن خود احتی رئیس جم کهبسیار همه بیانداریم و به هجوم فرهنگی ایران کمک نمائیم. با درد و اسف 

 .می کند
 کمی معلومات در بارۀ این اصطالح غلط و نامأنوس فارسی ایران:**  -2

 یا "دارنده" باشد.  و "وند" به معنای )بند ، قید ، بسته ، و شاید هم به معنای "مند" اسم مکان است "شهر" –]شهر[ + ]وند[ شهروند: 
.  کلمۀ "شهروند" برای ]شهر[ + ]مند[  = شهرمند که کامالً خالف دستور زبان  و دستور ترکیب است دو: – ]شهر[ + ]بند[ = شهربندیک: 

بی معنی تر می  وقدامت بخشیدن به لغاتی چون "دماوند" ، "اشکاوند" و "کروند" ساخته شده است که هیچ رابطه با لغت )همشهری( ندارد. 
 شود وقتی می گوئیم ]شهروندان افغانستان[  تشکر از صفحۀ فیس بوک جناب سیف فاضل

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Nouri_W/wali_n_faryaad_yak_baashendaye_kabul.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Nouri_W/wali_n_faryaad_yak_baashendaye_kabul.pdf


  

 

 

 2از 2

 

 است کفنو خونین  دهرم   خونی خودجگروز  نه بدن استـای برهـرجـو هـمی تـیـاز له

 که کهن است اره زبسـای پـز صد ج که و یک پیرهن استـده ام بخش بسیار تـدی

 داری احسانو نیکی  هللا چه خوشما شاء

 در لطف نمایان داریـقـن چـیـبه مساک

 

** * ** 

 

 نی رسان از سخن سخت خود آزار بسی ده پیراهن کهنۀ خود را به کسیــنی ب

 خلق دارند ز خود خالق فریاد رسی یاشی و اجرای هوا و هوسیتو و ع

 ق پشیمان داریـلـود خـاز بخشش خ دنچ

 ده نقصان داریـوض فائبهر شان در عـ

 

** * ** 

 

 شم همه گرد قدمتـد خاک به چـی زنـم ز رانی به سرک موتر ظلم و ستمتـیـت

 را از درمتـــد تـنـایـمـر بنـداغ آخ غمت گ غریبان بهنربدین  تو کنی عیش

 ر نمایان داریـروز به آن فخـه امـگرچ

 روز دیگر به خدا جای به نیران داری

 

** * ** 

 

 پایان

 

 

 

 

 

 

 


