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د٤ز ٢است سٔاٖ ٕٞز ٜت٥ذاد سٔ ٗ٥است

ٞزٌٛض ١ا ٗ٤خان رخ ٣سار  ٚغٕ ٗ٥است

ٞز س ٢ٛسز ٢وٛفت ٝتز سٔ ًٙص٥ثت

ٞز و ٢ٛدِ ٣خست ٚ ٝخ٘ٛثار  ٚحش ٗ٤است

در قذس ضىستٙذ دداٖ تاَ وثٛتز

 ٓٞضاخ ١س٤ت ٖٛو ٝتَزِ ّٔه تز ٗ٤است

الص٣

تا غارت  ٚوطتار ضة  ٚرٚس لز ٗ٤است

ت٥ز ٢و ٝضىافذ ضىٓ ٔادر ٔفّٛن

چاٚٚضٍز لتُ  ٚ ٢ٚسمط ج ٗ٥ٙاست

سزت ٣و ٝخٛرد تز پسز ٢در دَ تاتاش

اٞذا٣٤

است

ِثٙاٖ  ٚعزاق  ٚ ٕٗ٤ ٚضاْ چ ٗ٥ٙضْٛ

ٞز دْ تّ ٝا ٢در ٚسط وٛچ ٝوٕ ٗ٥است

اجساد عش٤شاٖ خذا در حزْ أٗ

اطزاف ِٔٙا ت ٣وفٗ  ٚغسُ دف ٗ٥است

گفتيم :چرا اين همه ظلم؟ اين همه بيذاد؟

گفتنذ :بخواهيذ و نخواهيذ همين است

گفتنذ که :اين نيست فقط قصّة امروز

تا بوده چنين بوده و تا هست چنين است

ا ٗ٤سىّ ٣ِٚ ٝدارد ٤ه ر ٢ٚدٌز ٘٥ش

ا ٗ٤ر ٢ٚاٌز تّخ تٛد آٖ ضىز ٗ٤است

در لّة  ٗ٥ٕٞصح ١ٙخ٘ٛثار پز آضٛب

ا ٗ٤پزدٕ٘ ٜا٤طٍز صذ ٘مص ثٕ ٗ٥است

در ِطىز جاٖ تزوف ٟٔذ ٢چمذَر اسة

در ٔ٥ٔ ٚ ٕٝٙ٥سز ٜآٔاد ٠س ٗ٤است

ٔعزاجٍٝ

فخز

رسُ

ٔسجذ

٘الاتُ

صٖٛ٥ٟ

ِعٗ٥

دَ ٞاّ٥ٟٔ ٢ا ت ٝدفاع حزْ دٚست

تا عطك خذا ٔ ٚذد ٤ار عج ٗ٥است

آٔاد ٠فزٔاٖ  ٕٝٞدر پطت جّٛدار

ا ٗ٤رٞثز فزسا٘ ٝو ٝاح٥اٌز د ٗ٤است

س ٗ٤داغ ضذ ٜداغ دَ دضٕٗ غذّار:

ا٤زاٖ سزافزاس چزا حصٗ حص ٗ٥است؟

ت٥چار٘ ٜذا٘ذ و ٝدر اٚ ٗ٤اد ٢إََٗ٤

حزس ٢است اس إ٤اٖ وٕٞ ٝاٖ حثُ ٔت ٗ٥است

دا٘ذ اٌز اس ر ٢ٚسٔ ٗ٥عذّٔ ٠ا را

ٌٚ ٓ٥٤ٛرا :غّغّ ٝدر س٤ز سٔ ٗ٥است

ا س ٔٛضه سجّٞ ُ٥شاراٖ  ٚفش ٖٚتز

چ٥ذ ٜاست در اعٕاق لزار ٢ؤ ٝى ٗ٥است

اتاتُ٥

در رٚس لز٤ث ٣وٕٞ ٝاٖ فتح ٔث ٗ٥است

ا ٗ٤خان اس اِٛ ٗ٤ث ضٛد پان سزا٘جاْ

ا ٗ٤لاعذ ٜدر ٔذٞة ٔا روٗ رو ٗ٥است

دضٕٗ ت ٝتمّّا است و ٝخأٛش ٕ٘ا٤ذ

٘ٛر ٢و ٝتزافزٚخت ٝاس ٚح ٣أ ٗ٥است

ٌفتٙذ :نياييذ ؤ ٝزي است فزارٚ

ا ٢لذس! مي آييم و ٝفزٔاٖ  ٕٝٞا ٗ٤است

گفتنذ :چرا اين همه داد؟ اين همه فرياد؟

گفتيم :بخواهيذ و نخواهيذ همين است

گفتيم که :اين نيست فقط قصّة امروز

تا بوده چنين بوده و تا هست چنين است

خالا٘ ٣اس ا ٗ٤ضعّ ٝـ خذا را ـ لثس٥ٌ ٣ز

ا ٗ٤عطك ت ٛرا تٛض ١فزدا ٢پس ٗ٥است

آٔاد٠

پزٚاس

چٙاٖ

ط٥ز

ٔحٕذ خالا٘ ٣اصفٟا٘٣

