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 صفحه 4 از 1  ه  شمار
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 15/03/2016         عزیز عزیزی محمد

 

 هرات1357حوت سال 24 قهرمانانۀیام ق

 

نظام زوال  زکه سر آغامردم با شهامت هرات  1357سال  حوت 24قهرمانانۀسالگرد قیام  مناسبت سی و هفتمینه ب

 .کمونیستی در افغانستان و سپس جهان گردید

 به نام خدا

    ،حوت24در 

 کودتادر آخرین هفتۀ آن سال 

 که روز هفتم ثورش سیاه بود سالی

 شوم  عاملین همان روز نحس و ستاند

 بیگناه بود سخون مردم ب رنگین ز

 بشر را ندیده بودُخوی  ُخلق و که، خلقی

 اُلفتی   نداشت دمی اُنس وها  هتودبا 

 حیله گر مکار و پُرچم وبا پرچمی، 

 هفتم ثور را رقم زدند   ویکجا شده 

 وطن را قلم زدند ه آغاز فاجعه ب

 آنزمانزیبای  کابلدر آسمان 

 شهراندر فضای 

   شب پرستدستۀ خفاش  شخوار وخیل ال از

 بلبل هرات، ناالن ز فردای وطن             نعرۀ هورا بلند شد صوت کریه و    بلبل هرات، ناالن ز فردای وطن  

 نیسان در آن زمان

 چه سود !آمد ولی 

 گز پیام شادی یک نو بهار راهر

 همراه خود نداشت

 در یک صباح سرد...

 با هم سخن زدند ومردم شگون بد گرفته 
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 4از 2

 ! ما ملک بهنیاید گویا دیگر بهار 

 سمت شمال ملک ابِر سیاه تیره ز

 ن میهن ما سایه گستر استبر آسما

 مکدر است و جرن هم به غصه وخورشید 

 صــد دریغ وافسوس 

 گشت تار شام ما سپید کشور روز

 تمار گش وحشت آن تار و وترس  مردم ز

 

***** 

 خون نوشته کودتا شعار خودش را ب ینا

 جنون نوشت جهالت فکر وپایۀ  بر 

 گرگان هفت ثور

 شدند چون تشنگان خون به همه حمله ور

 اه بریدن حلق پا و بستند دست و

 ها خلق ریختند خون جمع زیادی ز

 جوان هر کسی که بود پیر و وزن  از مرد و

 سرباز مملکت... عسکر و افسران و از

 مدرسه...استاد یا محصل و طالب 

 مور این وطن...أم وگذار دفتر  خدمت

 یا هر کالن قوم ... وعالم  ،شیخ صوفی و

 اهل فن ... زمیندار و کارگر و دهقان و

 طرف  ... هر اطفال خرد مکتب و مسجد ز

 .نداشت امانهرگز 

 چون  اهل کودتا همه خونخوار بوده اند

 و  بدکار بوده اند. ظالم و فکرتاریک 

 فریاد و داد مردم ما در گلوی شان

 انباشته  شد زیاد

 در میانه هاخاموش بود صدای همه 

 در شهرها ...

 قریه ها و هر کرانه ها.

 کریه تفنگ بودتنها صدا، صدای 

 بند بود زندان  و بهناله های آنکه یا 



  

 

 

 4از 3

 

***** 

 ماندر آن ز «هــریــوا»اهل دیری نشد که 

 شته در گلوبغض ها همه  انبا با

 زادگاه خواجۀ انصاری بزرگ در

 کاشفی رازی و و در مهد شیخ جامی

 مختار و هاتفی ، وسرزمین تاکی در

 عشق عارفان  ... و معرفت اندر دیار

 ندر خاک اولیاء که به هر گوشه اش نشا

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

........ 

..... 

 حوت ... چهار در  بیست و

 وقت ...صبحگاه  در

 نموده اندشهادت وضو برای  غسل و

 اند گشتهکفن پوش  نموده تن بهسپید  رخت

 تا در مصاف خویش

 مملکت دین و معرفت وبا دشمنان 

 داس سرخ با حامالن پرچم چکش و

 غالم روس گوش و بهبا نوکران حلقه 

 کان اولیاءمرقد پا زمین خود واین  سر

 تیرگی... وخبث جهالت  ث کـُفر واز لو

 پاکش نموده ....

 چم شان سرنگون کنندپر

 

***** 

 اندر طلوع مهــر

 دمردان حق  به راه  خدا متحد شدن

 چهی گبر با ساز و

 داتحا وقدرت ایمان  زور و بهاما 

 تپیددل ها همه به عشق شهادت همی 

 نمود ظفر جلوه می خیال فتح و در سر



  

 

 

 4از 4

 «اِحَدالُحِسنیین»در پرتو عقیدۀ 

 دحمله شبر خیل شب پرست لشکر خفاش 

 های تیرۀ ظلمت شکسته شد آن برج

 مار شد خلقی ضد خلق وطن تار و

 شــد آشکار حقفتح مبین به لشکر 

 لوث اجانب زدوده شد ز «هرات» شهر

 هر طرفجا کرده  به مردم سجود شکر

 وانگاه برای جمع شهیدان انقالب

 چهار حوت در بیست و

 پنج هزار شهید بر بیست و

 یکجا نماز شد

 

 پایان

 

 عزیزی(  زیز )محمد ع

 1394حوت سال  24

  

   

  
  

 

 

  

 

 

 


