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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  حميد. ش
  ٢٠١۶ اپريل ٢٨

  

  :در آمد

که  اين شعر در دوران جنگ کبير  خلق ما در برابر  جھانخواران روسی ومزدوران خلقی ـ پرچمی آن سروده شده ،

 رسيدن سياھروز  ھفت ثور دوباره آن را تقديم وطنپرستانی  می نمايم که به خاطر آزادی از خون اکنون به مناسبت فرا

با آن ھمه رشادتھا وخونھای پاک . جبن مھر باطل بودن را بکوبند   تا بر تسليم طلبی  و انقياد  ودخود مايه گذاشتن

ير چکمه ھای  عساکر خون آشام  وددمنش وطنپرستان وعاشقان آزادی دوباره وطن محبوب ودوست داشتنی ما به ز

 تمام بدبختی ھا ومصايبی که بر خلق ما وارد گرديده  ۀ عالوهب. مال گرديد يامريکائی ومزدوران اخوانی ومسلمان  آن پا

زبان شاعران ما ھم در حلق شان خشک گرديده ودر برابر دژخيمان امريکائی  گويا الل گرديده اند  تا شعر ويا سروده 

 . نمايند ءاز اين دست انشاای  

 

  ِزاد روز فاجعه

  )به مناسبت سياھروز ھفت ثور (

  

  سخت خاموش است! فروغ ديده ات ای روز 

  ِکه دود آتش وباروت آسمانت را 

  ِز ابر تيره بياگنده است 

  

*****  

ِتو زادروز زنازادگان فا جعه ای  ِ  

  ِدرون ديدۀ تو برق زندگی مرده ست

  سته افسرده ست ُو در نگاه تو گلھا نر

  

******  

ِنگاه سرد تو بار دگر نمايان شد ِ ِ  
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  و شوم منظر تو 

ِبه زخم سينۀ پر درد ما نمک پاشيد  ُ ِ  

  ِکه رھزنان وجھانخوارگان جنگ افروز 

ِدر ين جزيرۀ محشر به ضرب خنجر کين  ِ  

  کاروان انسان را ! گلو بريده ، گلو

  در اين جزيرۀ محشر که روزگارانی

ُ روح زندگی ميرستِز خاک بارورش ِ  

  

 ******  

  !نگاه کن ، ای  روز 

ِسپاه مرگ درون جزيرۀ  عصيان  ِ  

  تازد برای کشتن انسان چه گونه می

ِبه اوجگاه غرور آفرين آزادی  ِ  

  چريک رزم آور

  !سازد  ِدر ين نبرد رھائی چه چاره می

  چو کلکھا ھمه بر روی ماشه ھا لغزند

ِنھيب تير سرايد  سرود  رستاخيز ِ  

  ِغريو رگبارش

                    به پھنه ھای ستيز 

ُپيام مرگ به گوش مھاجمان خواند  ِ ِ  

 *****   

ِنمود چھره ات ای روز شبنھاد سياه ِِ  

  ِغروب آزادی ست

ِو از کمين تو خونبارگان آدمخوار ِ  

ُدر آشيان عقابان ھجوم آوردند  ِ  

  ِنوای رجز به گوش دالوران خواندند 

 ******  

  بد نام حرامزادۀ 

ّشناسنامۀ ننگين تابعيت را  ِ  

  ِکه واژه واژۀ آن نفس ننگ ونفرين است 

  به ارمغان آورد 

ِودست فتنۀ او پرچم اسارت را  ِ  

ِفراز شھر جوانمرگان  ِ  

                       به اھتزاز آورد   
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 ******  

ِدر ين نبرد پر از کشت و خون آزادی  ُ ُ ِ  

  ُصدای غلغلۀ نعره ھای رعب انگيز

  که از گلوی  ھزاران چريک بر خيزد 

  ِخروش آزادی ست 

 ******  

ُدر ين نبرد ، نبردآوران پر صولت  ِ  

  ِبه خون خويش نوشتند بر کتيبۀ ياد 

ّسرود مصرع حماسه ھای جاويدان ِ ِ  

  ِو آفتاب ظلمسوز صبح پيروزی 

  ِغروب کينه سگاالن را 

                            پيام می آرد 

  خون و اشکبارۀ 

ِبه جام الله بريزد شراب نوروزی ِ  

   ******  

  !نگاه کن ، ای روز 

ِبه چشم مادر مرد آفرين  ميھن ما ِ ِ  

  ِکه ھر کف سنگش

  !                   چه گونه شد سنگر

 ******  

  ِآن آرش کماندارت ! کجاست ، ميھن 

ُآن گرد نامبردارت! کجاست ، ميھن  ِ ُ  

  شد که تير آرش ، مرز ترا دوباره ک

  !ِز برق تيرش 

  ُ               اسطوره ھا شراره کشد 

   ******  

  

  

  

  

  

  

  

 


