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 07/10/2016              م. عزیز عزیزی

 آیا میتوان در برابر جنایات ستمگران در سوریه

 ؟سکوت اختیار کرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 این جهان د اند درجسم واح هم چو  ـان، چنانانگفت پیغمــبر مسلمـ

 ــانجملـه اعضـا میشوند اندر فغ  درد مند عضوی شود از جسم، گر

 رانن از سنــــان کافــگشته خونی  ام قلب این امت کنـــونـکشور ش

 ون در سوریه باشد روانـسیل خ  جوی خون تنهـــا نباشد در حلـب

 انطرف اندر می کی توان شد بی  او ،گر کسی خود را مسلمان داند

 ، آنیت دورـزادم ،ه باشدا کــی  !ن حقـنداند دی شخصیر ـهغیر 

 باشدعیان می می بینی که خود تو نفاق  ر وـوحــدت کف یا!ای خــــدا

 ر طرف را می کنند بمباردمان ـه  ـوریهل مسلمین در ســتـر قـبه

 یا جوان  ر وـپی می کشند اطفال و بشار  ایران و یل وـروس و اسرائ
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 2از 2

 انونزم  باشد در امــتا که صهی راق ویران نمودن شام راـچون ع

 !د ظلم ظالم وارهـانـنـب خود ز ق شام خسته راـ! خل اـدایـای خ

 ون آتش اندر میانـخ غرق و  هـوریـــــکان س! طفلیـهـیا ال

  ـانم بینا در جهـــــد چشـنباش یا ون بشرـایشان چه کس نمی بیند ب

 متر نشانـاز آن ک داـیـپگشته نا  وتیا ـت ُمــــروت دان وـن وجـدی

 جان یچ انس وـرحم ننمایند بره سرمایه هــا  صاحبـان قدرت و

 خواب گران یا که درگوشه گیراند،   ـگریبیش اهـــِل خامه  وروشن

   توان حقا که بی تاب و گشته اند  و کســز تــربنا ! امت ندارد ج

 رسانخون بساحل می بحر خود ز ق راـن خلـبشکستۀ ای ایکشتی 

    ای زمانـه هـمیفرست بر ابره لشکری  "ابابیل" بار دیگر چون

  انرق این فرعونیــــاید غتا نمـ می فرست برما چو موسای دیگر

 جمع کن تو فرش این مستکبران  بال طــوفان و د وـرع باد و یا به

 اندرین آزمون سخت وامتحان  اری نمـــاــامت اســـالم را ی

 خامه را جوالن بده «عزیزی»ای 

 در کمــانـز خـــود انـر تیـو تیهمچ

 نپایا

 م2016سپتامبر   28روز چهارشنبه

 

 

 


