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 26/12/2015                            عزیز احمد نوری

 
 بر افغانستان قشون سرخ شوروی تجاوز نکبت بارروز 

 

: دیوان شیون آوارگاناز
1

 

 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 

همدیگر سبقت می جستند، سروده است. روحش شاد و روانش و شان در سوداگری خاک و وطن از 
 یادش گرامی باد!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تصویر شاعر
 زنده یاد عزیز احمد نوری 

 
 
 

 وم تجاوز روس بر افغانستانؤروز مش
 1۳۵۸جدی  ۶– 1۹۷۹دسمبر  2۷

 
 

 خائــن پـیـشـیـنـۀ مـلـعــــون بـــرفت  روز منحوس دسمبر، بیست و هفت
 فـرنان خـرسو گشت  ناچـاکـری کـ  به دست خرس شد قربان خـرسهم 
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 "ببرک" مــزدور در این روز شـوم  پـیـشتــاز روس شـوم آمـد چـو بــوم
 انــدر زمــن انــیـوا و از زمـــاز ه  عیان سیل تانک و توِپ روسان شد

 هـیـد سـانت روی ایشان شـیـن خـزی  هـیـران روســوکـم نــرچـق و پـلـخ
 دـــدیــن پــمـدرت دشــو ق اه ـپـا سـب            دـیــرداری رسب  انرمـر فــــــــــاکــچ

 ن گفتـرا طع نـهمچنان سابق که ای         ن گفتــعـو لـِر نـاکـف را چـلـآن س
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النـــو آن سگ زرد ک ال ـغـن شـای شاندو رـــبر ه ود ـزد شـــلعنت ای

 انـــهــزم جــیـونـمـاراج کـه تـتـشـگ ن ددانـــت ایـز دس "انـغـاف"کشور 

 نــیـدر زم رده ــی بکــایاتـنـس جـب نـیـردش امـن استاد و شاگآ پیش از

 لـم و دغـو بی رح د ـودنـسنگدل ب لـمـدی عـالد، کردنــون جـدو چ آن

 نـــح  ــداِن مِ ـــه زنـدی بـودنـرده بــب نـــو ف م ـلــل عــو اه ا ــردم دانــم

 ز دواباد و ـــوده انــر از دد بـــبدت ی حسابـان، بـد آن غالمـکشته بودن

 دـیـهـش ن، ــیهـن مـود اوالد ایـا شت    دـیـلـدو پ ود بر آن ـــو بـم مسکــحک

 رد روبــارو کـبه جرا پاک سازان  وبـام، خـد انجــون بشــپاکسازی چ

 ونـنـشور را کــال کـــغـند اشـکتا  ونــنــود آن ذوفـمـو نــطرح نقش ن

 رـال دگـن جـیـدر زم ردی ـن کـهـپ رـدگ« الـچ»ی ـون با یکـنـد اکـایـب

 نـزی ،بر پشت و مرکب یار دیرین،  نـــویــل نـدی شکــون آمـنـد اکـایـب

 افغان کرده زود رـبه مدد از»  کاین زودـف "ببرک"د و ـرخ آمـر ســلشک
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 «ستان! در کشور افغان دی ــــــآم انـیـن مــن دریـه امریکا و چیـورن

 انـــی نهــــتـشـه انگـب  ی راـابـتـآف انــیـن بـردی زیــه بکـایـرومـآن ف

 نـزغ چون نشد همکار، جز زاغ و نــن وطـخرسان ای تسلیمِ  شدـچون ن

 اـــان مــِل جــتــق  ردـک ِش او ـآت اــاراِن مــبـمـرد بــم کـــالــروِس ظ

 نـحن به صد رنج و مِ ـرفته از میه نـوطـمـزاران هـا هـهصد  رمــالج

 م روسان، گفته شدـه از ظلـمـه آن شد ر ک شتهـق دیگـزاران خلـصد ه

 رـن، اینک نگـنیست امریکا و چی ر؟ـر، دگـتجاوزگ ر روسان، کوـیـغ

 اوز را عیانـوم، این تجـرده محکـک انـهـج س درـالــجـر از ده مـتـشـیـب

 رمـیچ گـازارش نگشته هـگرچه ب رمـش  دارد هیچــررو نـک این پ  ـیـل

 ر!ـگـت را نـالمـا و مـیـرِم دنشــ ر!ـدادگـیـای ب ت: ـفـرا گ د اوــایــب

 و توپت؟ بی کتاب! تانکم و با ـبا ب حساب؟ بی تو خونهاریزی  کیه ب تا

 وده ایـمکاِر شیطان بـلحد و هـم وده ایـیزدان ب منکر زکه تو  چون

 وده ایــصم انسان بـو خــواضحاً ت وده ایــمن جان بـر دشـلـتـهمچو ه

 ان بس استـقـیروی ایـان را نـمؤمن س استــان بـمـوِت ایـرا ق اـلیک م

 ف خود کاِر ماـدر ک ن ـتـسرگرف اـــاِر مــر یـوده آخــق بــنصرت ح

 و را ز خون جیحون کنیممـرود آ رون کنیمـود بیـرا از خاک خـتا ت

 را نیست از دشمن گریز وِم ماــق در ستیزا در باشی تو با مــق رــه

 دغا!رـاین پ    رفته باشی از میان، فاـور و جـبهتر آن که بس کنی ج

 ق، بدگهر!ـر حـه هستی منکـگرچ ق، باری نگر!ـمن نگفتم جز به ح

 اد توـیـنـد بو  ــادی ب  ـیـر و شــــمک  ست استاِد توا لیننس و کای که مار

 گشته ایم 2ما ز جوِر تو )مهاجر(

 ر گشته ایمـن دور و مسافــاز وط

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

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com

