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   ش درھرات١٣۵٧ حوت٢۴سروده ا ی در بزرگداشت قيام 

  آھنگر . ش: از

  

  خون نگار                     
  تيره ایشب است ، شام 

  وجغد حاکم زمين ،

  ھوا چه سرد وبی رمق

  به بين چسان ستاره ھا ،

  به سوگ وغم نشسته اند 

  ورخ زما ببسته اند ،

  زمين ببين ، زمان نگر،

  ھمه زجور ناکسان ،

  ز ظلم خيل کرگسان ،

  زخلقيان ضد خلق ،

  .گاليه ھا ، شکايه ھا به روزگار ميکنند 

  وجست و جوی صبح را،

  .کنند به شام تار مي

  درون اين نياز ھا ، 

  به قلب اعتراض ھا ،

  ميان شھر عاشقان ،

  در آن ھرات قھرمان ،

  سروش رزم می چمد ،

  در آن کرانه ھا ببين 

  يکی ھوای ديگراست 

  !نگاه کن ، نگاه کن 
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  ز شھر وروستای او

  زبرج وباره ھای او 

  چه پويشی ، چه غرشی 

  دريده شام تار را 

  سپيده برق ميزند 

  دميده ميرودشفق 

  بھار تازه ميرسد 

  افق چه سرخگون شده 

  !نظاره کن ، نظاره کن 

  »بيست وچار حوت« به صبح 

  به رستخيز توده ھا 

  به موج بيکران خلق

  به جنبش وقيام او 

  چه محشری ، چه لشکری 

  مقابل سپاه دون 

  به سان کوه استوار

  به سان موج بيقرار 

  سالح رزم شان ببين  

  ا شکوهچه پرشرنگ و ب

  يکی به دست داس او 

  دگر گرفته بيل را 

  ھزار ھا به مشت خود

  به جنگ خصم ميروند

  ھدف نجات ميھن است 

  ز درد ومرگ بيم نيست 

  نه توپ سد راه شان

  نه تانک حايلی شود 

  ھمه شتاب ميکنند 

  ھمه به پيش ميروند 

  ھزار نوجوان وپير 

  به خون کشيده ميشوند 

  ز جوی بار موج خون 

  به رود بار می رسد 

  عروس شھر يک قلم 
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  زند به خود » نگار خون « 

  و خيل شير زادگان 

  درفش رزم خويش را 

  به موج خون ھمرھان 

  به پيش ، پيش می برند

 + + + +        

  وليک در صف دگر

  نگر به خصم حيله گر 

  در آن سپاه تيره گی

  که سيل تانک وتوپ شان 

  ز حد واز شمار نيست 

  قيقه ای مسلسلش د

  خموش وانتظارنيست

  شمار آنچه کشته است 

  . . . کم از صد وھزار نيست 

  تگرک بمب آتشين

  زکرگسان آھنين 

  به فرق خلق رنجبر 

  !چه گل نثار ميکند ؟ 

   ز ھيبت قيام واز غرور و خشم خلقھا 

  به مغز استخوان شان 

  فتاده ترس وبيم مرگ 

  فغان و ضجه ھای شان 

  رسد به بيکرانه ھا 

  ھمه فرار ميکنند ويا تفاله می شوند 

  وموج سيل توده ھا 

  تمام شھر را ازين تفاله پاک ميکند 

  . . . و شھر 

  .وشھر فتح می شود 

  »رستخيز « در آن ديار 

  و شاھدی زمانه ھا

  درفش افتخار ما 

  به اھتزاز می شود 

  »بيست و چار حوت « و روز 
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  به گھنامۀ زمان 

  .می خورد » خون نگار « به 

                                                              

  

  

    

  

  

  

 


