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 بارزو مُ  مظلوم ملتِ 

  

 ن پرداختنـــــــبھر قتل ھموط    قدرتی دريافتن     و پرچم خلق 

 اک و گل انباشتنـتوده ھای خ      سر صد نوجوان اين وطن  بر

 افراشتن  یـــــــــــبيرق آزادگ   ويان مبارز بارھا    ـــــــــجرزم

 زندگی را در اسارت خواستن   ی    اگ دارد ملت آزاده ــــــــنن

 ن حوادث باختناـــسر به طوف       خصلت مرد مبارز بوده است

 م ساختنـاجنبی خ  سر به پای     ائن بود  ــــــــــنامردم خ  ۀشيو

 رــــملت مظلوم ما روزی مگ

 ه يافتن1ب رـــــــبر مسير انق

 

  :داشتياد

توضيح  منظومه بيت7زم است ھر  ل بعدی قابل تفھيم باشد،فوق برای نس ۀبرای اينکه منظوم
 .است د که بر نسل پيشين چه گذشته و چه تحميل شدهنبخوبی بدان يندگانآگردد 

 

است که توسط دولت  ،فروختهدو باند سفاک و خود ،اول منظور از خلق و پرچم بيتدر  :اول 
 خود ھزاران ھموطن بيگناه ما ۀوباين دو باند به ن. روس بر قدرت دولتی کشور نصب گرديد

 .اعدام فرستادند ۀبجوخ ار
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نقل است از  .ت که در پلچرخی اتفاق افتاده استس یاز واقعيت عيني دوم منظور بيتدر : دوم
دسته از جوانان  بعداً يک ،امر خلقيھا ساحه ای از زمين را عميق حفر مينمايدبرانی که بلدوزر
ھای زنده و با خاک و گل روی جسم آن انسان اندازد ه میحفرن آ درپا بسته را  دست و زنده و

زنده  ھامان قسمت پوشيده با خاک که انسانھا ھران شاھد بوده که ساعتآن بلدوزر. پوشاندمي را
 .به گور شده اند در حرکت و شور خوردن بوده است

 

ده است که مردم کشور برای جوش و رھبری نشخودھای سوم منظور از قيام بيتدر : سوم
ھای اين قيام ۀجمل از .شان از خود نشان دادند ۀيعنی روسھا و دولت دست نشاند ؛خارجی طرد

رود و قيام ماه سرخ کنرھا، ھزاره جات، مزار، ت،اھای مردمان ھرمردمی ميتوان از قيام
را سپر  خود ۀنغيور ما با دست خالی سي که مردم ب1ديده و ستم کشيده اما ،برد حوت کابل نام
 .روس نمودند ۀدولت دست نشاند گلوله ھای داغ

 

گز يوغ ست که ھرشکوه ملت و مردم ماپرعظمت و باچھارم منظور از تاريخ  بيت: چھارم
استه خبيگانه و اجنبی به مبارزه بر طنوع تسل گردن نينداخته و ھمواره در مقابل ھر اسارت در

زی مبارزات مردم ما در مقابل تاريخ شاھد پيرو .نيده اندقيد اسارت و بندگی رھا را از و خود
که شکست  ،و ديری نخواھد گذشتو سوسيال امپريالزم روس بوده  قدرت کھن انگليسابر

ن است که متجاوزااين ملت مظلوم و قھرمان م. ديدخواھيم  امريکا و شرکاء را نيز ۀانحمفتض
م نخواھد است و بعد ھارت را قبول نداشته اس حال اين ملت تا ؛خواھد آورد را به زانو در

 .داشت

 

پای  مردانه تاخواه کشور است که رادظور از مبارزان و جانبازان آزاديپنجم من بيت در: پنجم
مردانی چون زنده ياد اينجا منظور از راد .مبارزه به مقابل تجاوزکاران دست نکشيدند مرگ از

ست که مبارز ديگر ھموطن ما ھاشاھپور و صد رستاخيز، محمودی، مجيد کلکانی، اکرم ياری،
دان خلق و پرچم ھای ج1ّ وخه ھای اعدام شده و در کشتارگاھزندان و بعداً ج ھایسلول ۀروان

 .مرگ را قبول نمودند و تن به پستی ندادند ؛جام شھادت نوشيدند

 

نکه از آتوده ھا پشت کردند و با  ست که به مردم وششم منظور از آن افرادی  بيتدر : ششم
د و بوسه به آستان جاع گذاشتنسر سجود به پای اجنبی و ارت ،مترقی برخوردار بودند شدان

 .نام بردسپنتا  فر و رنگينم دادعظا از جمله ميتوان از مضطرب باختری، ؛زدند سا7رانجنگ

 

ست که روزی مردم مظلوم ما به انق1ب دست  ھفتم منظور سير تکامل تاريخ بشری بيت :ھفتم
باله اشغالگران و ھمدستان شان را به ز ن،اتمام متجاوز .واھد يافترا خ خواھد زد و راه خود

و دولت مردمی با  ستقرار شان را درھم خواھند پيچيدومار اط ،دان تاريخ خواھند انداخت
 .ست حکم تاريخاين. کارگری مستقر خواھد گرديد درفش

 

 

 


