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 !!! « ونـــــزب » ان  ـــــزب
 

دارد تا در زمینه  ن میآ دوستان را بر غربی، اکثرا   ۀو روشن همسای و دست درازی فرهنگی صریح  تهاجم 
 . بکنند نظر ناراحتی اظهاربا 

قاموس اصطالحات فارسی ایران به اصطالحات »اخیر دوست گرانقدرم ولیجان نوری زیر عنوان  ۀنوشت
این نوشته مرا هم  ۀمطالع. داده شده است ن تذکرآ همین اندیشه است که حقایقی در ناشی از« دری افغانستان

 :نوری تقدیم کنم ولی احمد جناب آقای  ۀا تایید نوشتن داشت تا شعری بآ بر که ازین رهگذر دردی دارم 
 

 ردیـو فـسـون ک ه ـزبسکه تکیه بـــه افسان
 ردیــزون کـما را بـــه دل فـ ـۀتـفـغـــم نه

 

 بــارها دیدند و شــنـیدند  چـــه بـــار، بـــار
 ردیـچـون ک افغان ، چها و کـــه با مهاجر

 

 فخراصل ونسب قـــوم پرستی و غـــــرور
 ردیـرون کــتی کـــه بـه دل داشتی، بـکثاف

 

 دـنـجـــوان بــی گـــنـهی را کنی بـــه داربل
 ون کردیــبـــه اتهام دروغـــیـن ، چه آزم

 

 فرهنگ هجوم آوردی مذهب و بـــه دین و
 بــــم ساختی وخون کردی کشتی و زدی و

 

 دا شدـویـاین سخن ه آخـــرکـــار ن درـیـبب
 دد کنون کردیــکـه خائنانه بـــه طالب ، م

 

 رون شدـعجیب نیست که ایران به لهجه ای
 ردیـک« زبون » زبان پاک دری را چرا 

 

 ته ایـدیـــن و دیـــانـت بـلند ساخ شـــعــار
 ون کردیــبه این بهانه چه اعمال بـــد شگ

 

 می فروشی حیف بــــه آسمان و زمین ناز
 نه آسمون کردی زمین و کار نــــه فــکــر

 

 ز دری راـزبـــــون شــــوی که زبان عزی
 ون کردیـبـــــــه لهجه های قبیح خود آزم

 

 بگوش کس نرسید رد وـسود نک« اسیر» 
 ردیـهمسایه های دون ک شکایتی کـــــه ز

 
 «اسیر»نسیم  .م
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