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ولی احمد نوری

خــلــق مــی گـــو یـــد
شعر از محسن زردادی

این غزل عالی و مملو از درد وطن و وطنداران را از صفحۀ فیس بوک محترمه میرمن عاطفه
عاطفی اخذ و تایپ مجدد کرده به مطالعۀ همه وطن پرستان می رسانم .و به خانم عاطفه جان مراتب
امتنان و سپاسم را تقدیم میدارم و بزرگوارم محسن جان به خاطر دست زدن در شعرش معذرت می
خواهم.
خلـق فـریـاد می زنـــــد :طـالـبـان با ما چـه كـرد؟
با زن و مرد در وطن ،در كوه و در صحراچه كرد؟
كشور ما را به پاکستان و ناپاکی هایش فـروخت
با عـقـایــد با جــرایــد هـر گـه و بـیـگاه چه كرد؟

این بیدست و پایان وطن دستآورد کودتای  7ثور و حکومت تنظیمی ها و تشریف آوری
طالبان است
لحـظه ای گـــر بگــذریــم از طـالـبـان و طالـبـی
راست گو تو اي ( برادر )! آیت هللا هـا چه كرد؟
رهـبـران و مال صاحبان و طالبان پاکستانی ها
جنگ ساالران و بي پـیـران بـي پـــروا چه كرد؟
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در سیمای این طفل معصوم میتوان وحشت تشریف آوری طالبان را مشاهده کرد

آن كـه بـا « الـلـه اكـبـر» جـنگ را آغـــاز كـرد
با یـتـیـم و بـیـوه و با دختر و زن هــا چه كــرد؟
احمد و محمود «دوست» و دشمـن خاك و وطـن
در دهات و شهر ،در بیراهه و در راه چه كـرد؟
مـولـوي و قـاضـي بـا عـمـامــه و ریــــــش دراز
قهـرمان جهـل و وحشت طالـب و مــال چه كرد؟
افـتـخـار « ملت افغان »  « ،غــــرور قندهار»
شــاخ پـربــار ســتم « نــوادۀ با با» چـه كـــرد؟
بـا تـمـدن بـا تـرقـي ،بـا حـقـوق مـــــــرد و زن
بـا شكـــوه قــرن ها تندیسۀ ( بــــــودا) چه كرد؟
آن كـه او دایــم ســــخـن از حـفـظ استقـالل گفت
خـود به اسـتـقـالل این بـوم و بـر زیبا چــه كرد؟
آن كـه او پیمان صلـح و آشـتـي در مــكــه بست
بي تكلـف او به عـهـد خود به بیت الـلـه چــه كرد
آن كـه او از بهـر حـفـظ دیـــن و ملت جنگ كرد
آخـرش با دین و خـلـق بي سر و بي پا چه كرد؟
ملـت آواره و دیـــــن آواره تــر گــردیـــد از آن
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خود به كاخ و قصر ،بنگر رهبر رسوا چه كرد؟
مـي رســد روزي كه زیـن آدم كُشان پرسان شود
كایـــن جنایت پیشگان با ما و با دنـیـا چــه كرد؟
نیست یك بـي داغ ،مـرد و زن بـه کـــل کشورت
دیـدي جالدان قــرن در این جـا و آنجا چه كرد؟
اینست نتیجۀ :

◼

دوازده سال زعامت کمونیست های افغان  1991 – 1978که داد از خلق و (کور) و (کالی) و (دودی) میزدند،

◼

دوازده سال زعامت تنظیمی های ساخت پاکستان و ایران و طالب ها که به نام اسالم اوالد وطن را به این
روز آغشته ساختند.

◼

و دوازده سال حکومت به اصطالح دیموکراسی فعلی که امروز این طفل افغان باین سن و سال برای لقمۀ

نانی باید بوت های کثیف انجیو واالها را پاک کند.

برای مطالب دیگر ولی احمد نوری روی عکس کلیک کنید
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