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  يک ھوادار: فرستنده  

    

  غوغای خروشان
  نوای آخرين ماه زمستان است 

  و ماه حوت گريان است

  دوسه روز ديگر حماسۀ رفتن به پا دارد

   بر بھاری نوزمستان ميرود تا ره گشايد

  و روز بيست و چار حوت 

  ابر و باد باران غرش و قھری دگر دارد

  زمين گريان ، زمان گريان

  زجور خلق و پرچم جمله ناالن است

  ولی امروز شھر ما 

  سرود رزم ميخواند

  ھرات قھرمان يکبار ديگر حاکم تاريخ ميگردد

  و با فرياد خون با نعرۀ آزادگی يا مرگ

  رش مردانه می آردبر دژخيم دوران يو

  ھريوا باز درخون ميکند جوالن 

  سلحشوران ، دليرن 

   از تمامين روستاھا

  سوی شھر رزم آھنگ سفر دارند

  تا آن دشمن دون ھمت مزدور را 

  .با خون پاک خويش بردارند

  وطن گويان، وطن گويان

  وھم هللا و اکبربر زبان

  با دست خالی 
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  با دلی سرشار از ايمان به آزادی 

  به تانک و توپ دشمن حمله آوردند

  و دشمن با قساوت 

  با دلی آکنده ازکين

  و مست از بادۀ کز بارگاه اجنبی خورده

  به روی خلق زحمتکش 

  به توپ و تانک و رگبار مسلسل ميکند آتش

  صدای غرش بمب افگن و طياره از ھر سو

  فضای شھر را در خود ھمی پيچد

  دجوانان دسته دسته غرق در خون ميشون

  تا بيرق آزادی و آزادگی را 

  بر فراز شھر خود باال نگھدارند

  و روح و پيکر حزب پليد خلق را

   برقلب سرد خاک بسپارند

  وبا دندان و چنگ وداس و بيل و مشت کوبنده 

  . به فرق دشمنان اين وطن يکدم فرود آرند

  آری، 

  آری ، دليران ھريوا

  شيرمردان زمان

  چون گرد ميدان

  قيام و روز را روزی 

  شھر را شھر شھادت ساختند و

  درس مردی شھامت را

  .نگار دفتر رزين تاريخ وطن کردند

  خروشان باد اين غوغا

  شتابان باد اين زورق 

  به سوی ساحل پيروزی فردا

  ش  .١٣۵٩ حوت ٢۴                        ھرات 

 

  


