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عزیز احمد نوری

عید کشتار و دربدری
1

از :دیوان شیون آوارگان
شاعر :عزیز احمد نوری (مهاجر افغان)

تصویر شاعر
زنده یاد عزیز احمد نوری

افـسرده دل ،افـسرده کـند انجمنی را

پژمرده کند ،باد خزان صد چمنی را

گویند که عـیـد آمـــده امسال دگر بار

در کلبۀ ما ماتـم و ،سور اهرمنی را

خون جای حنا بر کف ابنای وطن بست

میمون نَبُ َود عید اسارت ( )2وطنی را

" .1شیون آوارگان" دیوان اشعار مرحوم عزیز احمد نوری چاپ نشرات بامیان درسال 1381هجری شمسی –  2002م در  260صفحه
 -1این شعر در سال  1360حجری شمسی مطابق  1981میالدی در زمان تجاوز و اشغال افغانستان توسط شوروی سروده شده و مراد شاعر
از اسارت وطنش افغانستان توسط کمونیست های افغان و شوروی است.
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بگرفته همی دیو رجیمی ( )3کف میهن

ماتمـزده هـر خانـه بُ َود ،هموطنی را

جـور فلک و گـردش بیجـای زمـانـه

طوطی به قفس کرده ،نشانده زغنی را

در مسند احـرار( )4نشستند سگی چند

قـالدۀ گردن بُـ َود ،این بـی وطـنی را

از جور سپهر است که خونین تن الله ست

کـز جوش غـم دل ،بـِدرد پیرهنی را

وین دشت و دمن کز گل الله ست چراغان

بود از خون شهیدان زمنی را
رنگین َ

لخت جگـر اللــۀ حمرا ،ز چه باشد؟

دیده ست مگر دختر خونین کفنی را

سرخ است زخون پرچم ( )5الحاد غداران

یارب تـو برافــراز درفـش کهنی را

این خطه که آغوش سنایی و عطار است

الحــاد پراگـنـد در آن بــد رقـمی را

وین تحفه که آورده به ما خرس کرملین

شیرین نکند این ســم قاتـل دهنی را

این ُجغد کرملین چه بد یمن عجیب است

مخروبه کند بانگ کریهش وطنی را

وزخلقی و پرچم وطن آغشته بخون است

گل چاک دریده ست ز غم پیرهنی را

فـریـاد ز دست َ
ظـلَـم باند خبیثش با داس ستم ،کنده همی یاسمنی را
بس نوگل خندان چمن کز ستم چرخ

در خـون بتپـیـده و ندیـده کفـنی را

عید است به ما آنگهی ،کازاد زییم باز

"نوری" بفروزد به چمن ،انجمنی را

دیوان "شیون آوارگان" صفحۀ 6

 -2رجیم یعنی رانده شده و مردود است.
 -3احرار به معنی وارسته و آزادمنش است .و سگی چند مراد از فرزندان خائن و ناخلف افغان است که حلقۀ غالمی و اسارت روس را به
گردن انداخته اند .که حاال این افراد پست فطرف نویسنده شده اند و مؤرخ و محقق و داد از صداقت و دانش و راستی می زنند .لغنت خدا
بر این دار و دستۀ خائن و دروغگو.
 -4مقصد شاعر از "پرچم الحاد غداران" بیرق سرخ کمونیست های غدار افغان است که کشور خود را به روس ها به رایگان دادند.
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