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عزیز احمد نوری

سالروز منحوس هفت ثور
رسیده کنون روز مشؤوم ثور
که روز سیاهست و مشهود جور
رسیــده کـنون روز مشؤوم ثور

که روز سیاهست و مشهود جور

چنان جـور و بـیـداد و ظلم عیان

که چنگیـز و هـتـلر نکرده چنان

آنروز منحوس و شوم
بکشور در
ِ

دجاالن گرفتند جا ،آشیان کرد بوم

بشـد زادگــــا ِه سنـائی خـراب

مام مـیـهــن ازیـن غـم کباب
د ِل ِ

بکابـل ،به غـزنـه ،بـه بـلـخِ شهیـر

زدنــد و بکـشتنـد و کـردند اسیر

قـری و مزارع ،همه کشت و باغ

تبـاه از بـم روس و خامش چراغ

ولـیکـن زن و مرد و اطفال نیـز

به سـان ِ پـلـنـگان جهـیـدنـد تیـز

تکـبـیـر خویش
به لـرزه فگـنـده ز
ِ

د ِل صاحب کاخ ازین نعـره ریش

بـه دستان تـهـی و به هـمـت بـلـنـد

نموده جهادی چـنیـن ارجـمـنـد

بخون غوطه خورده هزاران جوان

بـروئـیــد از آن اللــه و ارغوان

رنگ تاریخ گشت
کـزیـن ماجرا
ِ

ظفـرمندی حـق بـه باطـل نوشت

که انگـشت حیـرت بـدنـدان گـزید

بـه اکـنـاف عـالــم ،ملل ،برمـزید

ت بی خــدا
مهاجــــم ابــر قــــدر ِ

ایـمـان مــا
بـدیـدست نـیـــروی
ِ

ز نه سالـه کـشتار و ظـلـم و سـتـم

ت نسل افـغـان چو خــــم
نشد قـام ِ

کـنـون نـغـمــۀ آشـتـی سـر کـنـد

لـب از خون ناحـق همی تر کـنـد

که از النـۀ شـیــر ،بیرون روم

به مرز خود ،آنسوی جیحون روم

ولیکـن نگـیـرد هـنـوز هـم ز کیـد

فـریـبـد به حیـله د ِل عـمر و زیـد

شماره  1از  2صفحه

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

به یک هـفـتـه لشکـر فـرود آوریـد

به یکسال اکنـون بخواهـد کـشـیـد

چه رمز است درین آمـد و رفت او

جـز آنکـه فریـبـد شش و هـفت او

همه حیله ،نیرنگ و مکر و دغا

ز خود ،افعی ،زهری بمانـد بجا

زهــر او نـوکـران پـلـیـد
بـود
ِ

فــرومـایگــان ،خائــنــان یـزیـد

بـیـامــد ز بهـر همـیــن دزدکان

به تـوپ و به آتش بزد مـردمان

کـنـون رفـتـنش هـم نباشـد ز خیـر

دهـد کـومک و اسلحـه بهـر فیـر

بایـن غاصبان وجـه قـانـون دهـد

به مزدور خود ملک و هامون دهـد

تمسک نمایــد بــه عـهــد قدیم

که کومک کند هر زمان با رژیم

ولی ،سر کـنـد همچو کـبکی نهـان

ق عیـان
که دیـده بـپـوشد ز حــ ِ

حکـومت بــود راعـی یی ملـتـش

بـود منـتـخب کـرسی و منصبش

رژیـمـی که مردم کـنـد بـیعـتش

که ملت دهـد صولت و قـدرتش

ولی نه رژیمی چنیـن خود فـروش

که میهن بروسان فـروشد خموش

رژیمی که با دست خود ساخـتش

کـجـا صـبـغـۀ مـردمی داشـتش

نـیـرنـگ او
ولـیکـن دگـر حـیـلـه،
ِ

نـدارد اثــر ،کـاخ و اورنـگ او

دزدان چـاکــر مـنش
شـود بـانــد
ِ
به یک حمله نابود و محو از جهش
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