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عزیز احمد نوری

نـــدای ملت
تبصره آریانا افغانستان آنالین :این سروده را زنده یاد جناب عزیز احمد نوری در سال  2002م هنگامی سرودند که همه رسانه
های چاپی ،سوتی و تصویری جهان اعالن کردند که اعلیحضرت محمد ظاهرشاه بابای ملت بسوی افغانستان کشور محبوب شان
میروند .و برای بار اول در اکثر روزنامه های چاپی و بعضی سایتهای انترنتی نشرشد .برای بار دوم هنگام درگذشت اعلیحضرت
در  27جوالی  2007مجددا ً به نشر رسید و اکنون برای یاد بود از نهمین سال وفات اعلیحضرت مجددا ً به نشر می رسد.

نـــدای ملت
مخمس بر غزل "حافظ شیراز"
نــوای نــو آمــد  ،پــیــــــام شاه رسید

صالی وحــدت از آن سایــۀ خــدا رسید

درین شب تاریک ما ،فـروغ ماه رسید

"بیــا کـه رائیت مـنصور پاد شاه رسید"

" نوید فتح و بشارت به مهر و ماه رسید"

امید تازه از آن در دل خـراب انـداخت

ساغــر تُهـی ما ،فلک شراب انداخت
به
ِ

تار قلب حزین ،زخمۀ رباب انداخت
به ِ

"جمال بخت ز روی ظفر نقاب انداخت"

"کمال عــدل به فــریاد داد خــواه رسید"
شماره  1از  2صفحه

ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

ز پـیــر میکـــده دیشب چنین صدا آمـد

بگـوش جان ز سوی هاتف این صدا آمد

صدای نغــمــۀ شادی ز هــر کجــا آمد

"سپهر دور خوش اکنون کند که ماه آمـد"

"جهان بکام دل اکنون رسد که شاه رسید"

شهـا بیا که دیگــر ِحقـد و کینه و ِری َمن

بسوخت قـلب عــدو را چو اخگر روشن

که تا شنیده نــدای تو ای شهــۀ مـومـن

"ز قاطعا ِن طریق این زمان شوند ایمن"

"قـوافــ َل دل و دانش که َمــر ِد راه رسید"
کی بوده کس به عهد تو آواره و حزین

بودنـد مردمان به عـزت و راحت قرین

نه درد بود و رنج و نی حسرتی ُمبـیـن

لیکن ز دوریت رسید به هر کس یـقـیـن

"همان رسید کز آتش به برگ کاه رسید"
شها ببـیـن که وطـن کـورۀ مـذاب شـده

بیا بـبـیـن که همه مردمان عـــذاب شده

تمامـیـت و وحـدت وطـن ســراب شده

بـبـیــن که کابل زیبـای ما خــراب شده

بهار حسرت گـل رفت و تیر ماه رسید
اگـر تو نجنبی زجا وطــن خراب کـنند

دل هـمـه ابـنـای مـیـهنی کــباب کـنـنـد

مظالـم و سـتم و جـور بی حساب کنند

به جـام اجـنبی از خـون ما شراب کنند

بیـا بیـا کـه از تـــۀ دل دود آه رسید

** * **
توضیح شاعر:

این فریاد دل را من در سال  2002سرودم ،وقتی شنیدم که اعلیحضرت بابای ملت "پادشاه افغانستان" به
طرف وطن می روند .و مثل صد ها هزار هموطنم این آرزو را به دل می پرورانیدم که باالخره دعای ما
مستجاب درگاه ایزدی شده است و ناجی کشور می آیند و زعامت افغانستان را بدست می گیرند و این کشتی
شکسته را به ساحل صلح و امن می رسانند ،ولی دیدیم که توطئه های دشمنان داخلی و خارجی مانع آن
گردید.
این پارچه را به برادر فاضلم ولی احمد نوری اعطا می نمایم تا در کتاب (شاه و مردم) خود از آن استفاده
نماید .با احترام
عزیز احمد نوری  -الکسندریه  ،ورجینیا – اتازونی  27-جوالی 2007م
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