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 2015اپریل  27 – 1394ثور  7           محمد عزیز عزیزی

  
 برگی ازصفحات تلخ تاریخ کشور ما

 1357ثور سال  ننگین هفت به مناسبت روز سیاه و
 

********* 
 ان که به ما سهمگین گذشتـِی زمـخـلـاز ت  خیال پریشان چنین گذشت در ست ا دیری

 
 یا که به هر سرزمین گذشت بر ملک ما و  خوب     ر کاِر زشت وـه ز بنوشت روزگار 

 
 ن گــــذشتـن ِ نازنیـــاین وط بر خلق ما و  تیمــــورش دست هالکــــو  و ستم ز ظلم و

 
 شوم دیگرغاصبین گذشت آن تجاوزات وز  م  روســزار قــدیــــاز دست انگلیس  و  ت

 
 ـِد آخرین گذشتــه  َحـــان بــردمــکشتار م  ۀ شش َجدی ِآنــلـمرح ور وـــاز کودتای ث

 
 افغان زمین گذشت ون به کشورـیالب خـس  واری  اردوی بلشویکــون خــخ م زـدیـدی

 
 دین گذشتــملح  ِ مــه از کمان خـری کـیـت  کند بیان یـردم ما مــدار مـــر قلب داغــه

 
 ین گذشتـبر گور های دسته جمعی در زم  کــی رود ز یا نـــگان وطـتـشـواِل کــاح

 
 دم ِ واپسین گذشت ه ـب ر شان ـــآنچه به از  وان شنیدــــت ن میـــالن وطــتنــها ز بسم

 
 دل این غمین گذشتـه هـای دیگری ب مــغ  ورــزوال نظام  ج بعد از شکست روس و

 
 ر ِ ظالمین گذشتــه بـرتی کـفـن آن ننگ و  ودــن مـــدعــا بــن ایـــواه روشـــریخ گأت

 
 ین گذشتـنـچ نـیاه ایــه ســانـر زمـتـبر دف  رانـــگ مــت ِستـرۀ زشــرهمیشه چهــبنگ

 
 ر جبین گذشتـۀ ننگ بــن که لکـبر خائنی  و نتوان  شستشو نمودـــه آب ج  ـز بـرگـه

 
 بِد خود َرِهین گذشت کار خوب وهرکس ب  ارــصحـیفـــۀ اوراق  روزگثبت است بر 

 
 یا  کمتـرین گذشت وش  نبــوده وــام خــای  د خودـیـدیدم به روزگار مردم  هردم شه

 
 همنشین گذشت رم  که باـای گـآن لحظه ه  رود خاطر  من دور می و کی از  دماغ 

 
 ل دل سخنت ، دلنشین گذشتــزیرا به اه   «عزیز» غیر حقیقت مگوه سخن ب گزهر
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