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 11/33/3313                  محمد عزيز عزيزی
 

 مردم هراتبمناسبت  سی وچهارمین سالگرد قیام  قهرمانانۀ  
 شمسی  1331 حوت31قیام  

 رديدکه سر آغار زوال  نظام کمونیستی در افغانستان و سپس جهان گ
 

 
 حوت   42در 

 

 ودـاه بـورش سیـم ثـتـفـکه روز ه یـسال اــودتـــال کـۀ  آن سـتـفـن هـــريـــدر آخ
 ودـناه بـگ ردم بس بیـون مـن زخـیـرنگ وم ـش ن همان روز نحس وـیـدستان عامل

 

 بشر را نديده بودق وُخوی ، که ُخلخلقی
 تی  ـُالف س وـی ُانــداشت دمـان نـردمـبا م

 حیله گر مکار و م وـرچـ،  ُپیـمـا پرچـب
 

  م زدندـلـن را قـوطـه ه بــعـاجــاز فــآغ م زدند  ــهفتم ثور را رق ده وـا شــج يک
 

 زمان ای آنــبــل زيـــابــان  کــدر آسم
 رـضای  شهـدر فــان

 دستۀ خفاش شب پرست   شخوار وخیل ال از
 نعرۀ هورا بلند شد صوت کريه و

 آن زماننیسان در 
 !آمد ولی  چه سود 

 گز پیام شادی يک نو بهار راهر
 همراه خود نداشت
 ...در يک صباح سرد

 با هم سخن زدند ومردم شگون بد گرفته 
 !ملک مــا ه گويا ديگر بهار  نیايد ب

 سمت شمال ملک تیره ز ابِر سیه و
 بر آسمان میهن ما سايه گستر است

 تا  از تشعشع انوار آفتاب
 ابرها يخ همه ريزد ز ، ومانع شود

 صــد دريغ افسوس  و
 

 گشت رارــن نا قـات وطـبـا ثـب اوضاع  گشت ا شـــام تارــم د کشورـیـپـس روز
 جنـون نهــاد آن، به نقشۀ جهل و معمار خون  نهاده اين کودتا بنای خودش را ب

 

 گرگان هفت ثور
 چون تشنگان خون به همه حمله ورشدند

 

 ها قـلـادی زخـون جمع زيـد خـنـتـريخ ها دن حلقـريـب ا وــپ وت ـد دسـنـتـسـب
 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/azizi_moh_aziz_qiyam_24_hoot_herat.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/azizi_moh_aziz_qiyam_24_hoot_herat.pdf
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 از مرد وزن  وپیر وجوان هر کسی که بود
 ...ازافسران وعسکر وسرباز مملکت
 ...استاد يا محصل  و طالب  مدرسه
 ...خدمتگذار دفتر ومامور اين وطن

 ...صوفی وشیخ عالم  ويا هر کالن قوم 
 ...فن دهقان وکارگر وزمیندار واهل 

 ...اطفال خرد مکتب و مسجد زهرطرف  
 ...اتباع مملکت

 .هر گز امــان نداشت
 

 ظالــم و  بدکار بوده اند تاريک فــکر و چون  اهل کودتا همه خونخوار بوده اند
 

 فرياد و داد مردم ما در گلوی شان
 انباشته  شد زياد

 خاموش بود صدای همه  در میانه ها
 ...در شهرها 

 .هر کرانه ها قريه ها و
 

 بند بود زندان وـه ه بـای آنکـه هـالـا نـي نگ بود  ـفـه تـريآدای  کــا صدا، صـنهـت
 
*** 

 نادرآن زم «هريوا»ل ديری نشد که اهـ
 بابغض ها همه  انباشته در گلو

 درزادگاه خواجۀ انصاری بزرگ
 

 ار و هاتفیـتـمخ ی، وـاکـن تـیـسرزم در کاشفی رازی و ی وــامـد شیخ جـهـدر م
 درخاک اولیاء که به هر گوشه اش نشان ارفانــعشق ع ت وـرفـمع ارــدر ديــــان

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

 ...در  بیست وچهارحوت 
 ...در صبحگاه  وقت 

 غسل ووضو برای شهادت  نموده اند
 رختِ  سپید بتن  نموده کفن پوش  گشته اند

 تا در مصاف خويش
 معرفت ودين ومملکتبا دشمنان  

 با حامالن پرچم چکش وداس سرخ
 با نوکران حلقه بگوش وغالم روس

 اين  سر زمین خود ومرقد پا کان اولیاء
 ...از لوث کـُفر ُوخبث جهالت  وتیرگی

 ....پاکش نموده  
 پرچم شان سرنگون کنند 

 
**** 

 اندر طلوع مهــر
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 مردان حق  به راه  خدا متحد شدند
 یچبا ساز وبرگ  ه

 اما بزور وقدرتِ  ايمان  واتحاد
 دل ها همه  به عشق شهادت همی طپید

 در سرخیال فتح وظفر جلوه مینمود
 «ِاحَدالُحِسنیین»در پرتو عقیدۀ 

 ....بر خیل شب پرست 
 ولشکر خفاش  حمله شد

 آن برجهای تیرۀ ظلمت شکسته شد
 

 شــد ر حـق آشکارــلشکه ـن بـیـبـح مـتـف ار شدــم ار وـن تـق وطـلـقی ضد خـلـخ
 

 لوث اجانب زدوده شد ز« هرات » شهر
 بجا کرده هر طرف مردم سجود شکر

 برای جمع شهیدان انقالب وانگاه 
 چهار حوت در بیست و

 پنج هزار شهید بر بیست و
 يکجا نماز شد

 
 پـايـــان

 
*** 
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