2015/12/26

عزیز احمد نوری

روز نکبت بار تجاوز قشون سرخ شوروی بر افغانستان
1

از :دیوان شیون آوارگان
شاعر :عزیز احمد نوری (مهاجر افغان)
تبصرۀ ادارۀ وبسایت (آریانا افغانستان آنالین) :
شعر آتی را جناب زنده یاد عزیز احمد "نوری" شاعر و نویسندۀ وطن پرست افغانستان ،چند روز بعد
از تهاجم نظامی اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان و نصب ببرک کارمل ملعون و گروپ او که هرکدام
شان در سوداگری خاک و وطن از همدیگر سبقت می جستند ،سروده است .روحش شاد و روانش و
یادش گرامی باد!

تصویر شاعر
زنده یاد عزیز احمد نوری

روز مشؤوم تجاوز روس بر افغانستان
 2۷دسمبر  ۶– 1۹۷۹جدی 1۳۵۸
روز منحوس دسمبر ،بیست و هفت
هم به دست خرس شد قربان خـرس

خائــن پـیـشـیـنـۀ مـلـعــــون بـــرفت
چـاکـری کـو گشت نافـرنان خـرس

" .1شیون آوارگان" دیوان اشعار مرحوم عزیز احمد نوری چاپ نشرات بامیان درسال 1۳۸1هجری شمسی –  2002م در  260صفحه
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پـیـشتــاز روس شـوم آمـد چـو بــوم
پ روسان شد عیان
سیل تانک و تو ِ
خـلـق و پـرچــم نـوکــران روسـیـه
چــاکــــــــــر فـرمانبرداری رســیـد
آن سـلـف را چـاکـ ِر نـو لـعــن گفت

"ببرک" مــزدور در این روز شـوم
از هـــوا و از زمـیــن انــدر زمــان
زیـن خـیـانت روی ایشان شـد سـیـه
بـا سـپـاه و قــدرت دشـمــن پــدیـــد
همچنان سابق که ایـن را طعـن گفت

لعنت ایـــزد شـود بر هـــر دوشان

ایـن شـغـال و آن سگ زرد کـــالن

کشور "افـغـان" ز دسـت ایـــن ددان

گـشـتـه تـاراج کـمـونـیــزم جــهـــان

پیش از آن استاد و شاگـردش امـیـن

بـس جـنـایاتــی بکــرده در زمـیــن

آن دو چـون جــالد ،کردنـدی عـمـل

سنگدل بـودنـد و بی رحـم و دغـل

مــردم دانــا و اهــل عــلـم و فـــن

دان ِمــحـــن
بــرده بـودنـدی بـه زنـــ ِ

کشته بودنـد آن غالمـان ،بـی حساب

بدتـــر از دد بــوده انـــد و از دواب

حکــم مسکـو بـــود بر آن دو پـلـیـد

تا شـود اوالد ایـن مـیهــن ،شـهـیـد

پاکسازی چــون بشــد انجـام ،خـوب

پاک سازان را به جـارو کــرد روب

طرح نقش نــو نـمـود آن ذوفــنــون

تا کـند اشـغـــال کــشور را کـنـون

بـایـد اکـنـون با یکـی «چـال» دگـر

پـهـن کـردی در زمـیـن جـال دگـر

بـایـد اکـنـون آمــدی شکـل نــویـــن

یار دیرین ،مرکب و بر پشت ،زیـن

لشکــر سـرخ آمـد و "ببرک" فـزود

کاین «مدد از بهـر افغان کرده زود
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ورنـه امریکا و چیـن دریــن مـیـان

آمــــــدی در کشور افغان ستان!»

آن فـرومـایـه بکــردی زیـن بـیــان

آفـتـابـی را بـه انگـشـتــــی نهـــان

تسلیم خرسان ایـن وطــن
چون نـشد
ِ

چون نشد همکار ،جز زاغ و زغـن

اران مــا
روس ظــالـــم کــرد بـمـبــ ِ
ِ

ش او کـرد قــتــ ِل جــان مـــا
آتـ ِ

الجــرم صدهـا هـزاران هـمـوطـن

رفته از میهـن به صد رنج و ِمحـن

صد هـزاران خلـق دیگـر کشته شد

آن هـمـه از ظلـم روسان ،گفته شد

غـیـر روسان ،کو تجاوزگـر ،دگـر؟

نیست امریکا و چیـن ،اینک نگـر

بـیـشـتـر از ده مـجــالـس در جـهـان

کـرده محکـوم ،این تجـاوز را عیان

لـیـک این پـررو نــدارد هیچ شـرم

گرچه بـازارش نگشته هـیچ گـرم

بــایــد او را گـفـت :ای بـیـدادگـر!

رم دنـیـا و مـالمـت را نـگـر!
شــ ِ

تا به کی ریزی تو خونها بی حساب؟

با بـم و با تانک و توپت؟ بی کتاب!

چون که تو منکر ز یزدان بـوده ای

مکار شیطان بـوده ای
مـلحد و هـ ِ

همچو هـتـلـر دشـمن جان بــوده ای

واضحا ً تــو خـصم انسان بــوده ای

ت ایـمـان بــس است
لیک مـا را قـو ِ

مؤمنـان را نـیروی ایـقـان بس است

ار مـــا
نصرت حــق بــوده آخـر یــ ِ

کار ما
سرگرفـتـن در کـف خود ِ

تا تـرا از خاک خـود بیـرون کنیم

رود آمـو را ز خون جیحون کنیم

هــر قــدر باشی تو با ما در ستیز

وم ما را نیست از دشمن گریز
قــ ِ

بهتر آن که بس کنی جـور و جـفا

رفته باشی از میان ،این پـردغا!

من نگفتم جز به حـق ،باری نگر!

گرچـه هستی منکـر حـق ،بدگهر!

ای که مارکس و لینن است استا ِد تو

مکــــر و شـیـادی بــود بـنـیـاد تو

جور تو (مهاجر) 2گشته ایم
ما ز
ِ
از وطــن دور و مسافـر گشته ایم

" -1مهاجر افغان" تخلص شعری مرحوم عزیز احمد نوری می باشد.
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