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در ٢٤حوت

================================

در  
آخر Bهفتۀ آن سال كود

ساليكه روز هف Eثورش سياه بود

دستان  
عامل Lان روز Kس وشوم


رنگ زخون مردم بس بيگناه بود
ُ
ُ
خل ، Rكه خلق وخوی (ب Uرا نديده بود
ُ
ُ
 مردمان نداشت د Vانس والف7
  [ X ُ ، W XومZر وحي Yگر

يكجا شده وهف Eثور را ر\ زدند
آغاز فاجعه بوطن را ق^ زدند

در آcن eبل زيبای  
آXمان

اندر فضای ()ر
ازخيل  ( j
iوار ودستۀ خفاش شب Xست
صوت كريه ونعرۀ هورا بلند شد

نيسان در آن زمان

آمد و nچه سود !

هر گز پيام شادی يک نو pار را

Lراه خود نداشت

در يک صباح >د...

و  v
iن زدند
مردم شگون بد گرفته 
گو ديگر pار نيايد لک مــا !


وتyه زxت (cل ملک
ا Xسيه 
ِ

 Xآcن م|ن ما سايه گس yاست

 از تشعشع انوار آفتاب
مانع شود   ،
و Lه  
زاXها
رXد 
افسوس وصــد دريغ

روزسپيد كشورما شـــام رگشت

اوضاع  ثبات وطن  قرارگشت

***************************************

ا Bكود بنای خودش را  Kون pـــاد
معمارآن  ،به نقشۀ ل وجنـون pــاد

گرeن هفت ثور

چون تشنZن خون به Lه  Yورشدند

و و Xيدند حلـــا
بستند دست 

رKتند خون ع زدی زخلا

وپ yوجوان هر ك كه بود
از مرد وزن 

و>ز لكت...
ازافUان وعسكر 

استاد  صل و طب مدرسه...

خدمتگذار دف yومامور  
ا Bوطن...

و هر ن قوم ...
صو وشيخ عا 

دهقان وeرگر وزميندار واهل فن ...

اطفال خرد مكتب و مسجد زهرطرف ...

اتباع لكت...

هر گز امــان نداشت .

چون اهل كود Lه  
خوKوار بوده اند

ريک فــكر وظالــم و بدeر بوده اند.

فرد و داد مردم ما در وی شان


انباشته شد زد

خاموش بود صدای Lه در ميانه ها

در ()رها ...

قريه ها و هر كرانه ها.

ت|ا صدا ،صدای كر يه تفنگ بود
  های آنكه  Xندان وبند بود

**************************************

دXی نشد كه اهــل » هــريــوا « در آن زمان

بغض ها Lه انباشته در و

درزادeه خواجۀ انصاری  Xرگ
در ¡د شيخ جا Vورازی 
وeشR

وتار و 
در>زم   ، ¢

هاتR

درمعرفت وعشق عارفان ...
اندر 

در خا ک اولياء كه به هر گوشه اش نشان

...............

در بيست 
وارحوت ...

در صبحZه وقت ...

غسل ووضو Xای ()ادت وده اند
رخت ِ سپيد 
ب وده كفن پوش گشته اند
 در مصاف خويش
 (
دxنان معرفت  
ود Bولكت


 حامن  [ Xچكش وداس >خ

 نوكران حلقه بگوش وغم روس

ا  > B

زم خود ومرقد  eن اولياء

وت...¢y
از لوث ك ُـفر ُوخبث الت 
 كش وده ....
 [ Xشان >نگون كنند
*********************

اندر طلوع ¡ــر

مردان حق به راه خدا متحد شدند
 ساز وXگ هيچ

اما  Xور وقدرت ِ اان واKاد

دل ها Lه به عشق ()ادت Lى طپيد

در >خيال فتح وظفر جلوه مينمود
در Xتو عقيدۀ » َ
حد ُ
اِ °س  
ني«
اِ

 Xخيل شب Xست ....

ولشكر خفاش  Yشد

آن  Xای تyۀ ظ²ت شكسته شد
خل Rضد خلق وطن ر ومار شد

فتح  
مب به لشكر حـق آشZرشــد

()ر» هرات « زلوث اجانب زدوده شد

شكرKا كرده هر طرف
iود

مردم 

وانZه Xای ع ()يدان انقب
در بيست 
وار حوت

 Xبيست وپنج هزار ()يد
يكجا از شد
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ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺰﯾﺰ ) ﻋﺰﯾﺰی(
روز ﭼﻬﺎر ﺷﻨﺒﻪ – ﺳﺎﻋﺖ ٢٣:٢٠
ﺑﯿﺴﺖ وﺳﻮم ﺣﻮت ﺳﺎل  ١٣٩١ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ  :اول ﺟامدی اﻻول ﺳﺎل  ١٤٣٤ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ  ١٣-٠٣-٢٠١٣ :ﻣﯿﻼدی

