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 عزیز احمد نوریادروان ش

 
 28/12/2017 

 شش جدی

 وز مشئوم تجاوز شوروی بر افغانستانر
 

 ون برفتـعـلـۀ مـنـیـن پیشــائـخ   دسمبر بیست هفت روز منحوس

 ت خرس شد قربان خرسهم به دس   نافرمان خرس چاکری کو گشت

 د چو بومپیشتاز روِس شوم آمـ   شوم ببرِک مذدور در این روز

 زمان درـاز هوا و از زمین ان   یل تانک و توپ روسان شد عیانس

 زین خیانت روی شان شد سیه   یهــم نوکران رو سخلق و پرچ

 من پدیدـدرت دشــاه و قـپـبا س   رسید برداری انــرمـر فــچاک

 که اینرا طعن گفت سابق همچنان   آن سلف را چاکر نو لحن گفت

 د کالنرزسگ  این شغال و آن   هردوی شان لعنت ایزد شود بر

 کمونیست جهان اراجــت شتهگ   این ددان کشور افغان ز دست

 رده در زمینــبس جنایاتی بک   شاگردش امین آن استاد و پیش از

 دغل سنگدل بودند و بی رحم و   آندو جون جالد، کردندی عمل

 دان محنـبه زن رده بودندیــب   م و فنـل علـا و اهــردم دانــم

 وابه اند و وز د  بود بدتر از دد   غالمان، بی حسابکشته بودند آن 

 شهید نـهـمی نـود اوالد ایـش تا   ود بر آن دو پلیدـو بـم ماسکـحک

 به جارو کرد روب پاکسازان را   انجام خوب "پاکسازی" چون بشر

 ال کشور را کنونـند اشغـتا ک   و نمود آن ذوفنونـش نـطرح نق
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 3از 2

 دیگر جال زمینن کردی در ـپه   دیگر1یکی "چال"  با باید اکنون

 پشت زین بر دیرین مرکب و یار   نوین دی شکلــباید اکنون آم

 کرده زود افغان بهر از مدد این» که،   ببرک فزود لشکر سرخ آمد و

 «تانـافغان س» در کشور آمدی   ورنه امریکا و چین در این میان

 انــهی نتشـه انگـب ی راـابـتـآف   انین بردی زیه بکایرومفآن 

 نزغ و جز زاغ ون نشد همکار،چ   نن وطای خرسان تسلیمِ  شدچون ن

 اان مِل جـتـق  ردـک ِش او ــآت   اماراِن بمرد بم کـالــروِس ظ

 و محن جن به صد رنه از میهترف   نوطمزاران ها هرم صد هالج

 شد هتفم روسان، گظل ه ازمه آن   شد ر ُکشتهق دیگزاران خلصد ه

 رنگ ن، اینکیا و چنیست امریک   ر؟دگ ،رتجاوزگ کوروسان،  ریغ

 عیان را این تجاوز وم،رده محکک   انهس در جالجده م از رتشیب

 رمیچ گهشته ازارش نگه بچگر   رمش هیچ داردن رو رک این پُ یل

 ر!گت را نالمو م ا ـیـرِم دنش   ر!گ دادیت: ای بفرا گد اوایب

 کتاب!و توپت؟ بی تانکو با م با ب   حساب؟خونها بیبکی ریزی تو تا

 وده ایان بطیش مکارِ ه و دحلم   ای ودهزدان بیکر زچونکه تو من

 ای ودهب صم انسانخ وواضحاً ت   وده ایمن جان بر دشلتهمچو ه

 س استان بقای رویؤمنان را نیم   س استب انموِت ایرا قالیک م

 اِر ماود کخ فن در کتگرف رس   ااِر مر یوده آخق بـنصرت ح

 محون کنییون جز خ و رارود آم   مرون کنییود بخاک خ را ازتا ت

 زرین گمرا نیست از دشاوِم مق   تیزدر سو با مدر باشی تق ره

 دغا! رپُ  نای ان،یم از یه باشترف   افج و ورآن که بس کنی ج بهتر

                                                           

 دری ما به حیله گویند.چال به حرکت مهرۀ شطرنج گفته می شود و در 1  (1)

 



  
 

 

 3از 3

 بدگهر! ق،ر حه هستی منکچرگ   نگر! باری به حق، تم جزفن نگم

 واد تیند بو  ــُ ادی بـیـر و شــمک   واستاِد تو لیننست  "مارس"که ای

 مـو )مهاجر( گشته ایـوِر تـــما ز ج

 مـه ایتـشـر گن دور و مسافــاز وط
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