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  روشنگر. س: فرستنده

٠١.٠٧.١٠ 

  

عنوان  قطعه  شعريست  که شاعر مبارزر، پيشتاز نستوه و رھنمای خردمند استاد رستاخيز به " به طوفان پيوسته"

  .      ش سروده است١٣۴٨و ظفرنمون مردم  قھرمان ھرات در دھم سرطان سالمناسبت جنبش توده ای 

دراين روز تاريخی مردم  دليرھرات در برابرقھرضد انقالبی رژيم فرتوت ظاھر شاھی به مقاومت دست زدند  و از 

 کردند  و شھر فرزندان دلير و مبارزخود  که  در راس شان  قھرمانانی چون کريم  وغالم محمد  قرار داشتند دفاع

 ساعت  به  تصرف  خود گرفتند که برخی از خبرگزاری ھای جھان نيز خبرآنرا  ۴٨ھرات  را برای  بيشتر  از 

  .    درھمان شب ھا انتشار دادند

  
  به ياد خلق ستمکش ھريوا                                                    

                      به طوفان پيوسته
  

  يک طوفان قاصد آمال خلق پ

  ميرسد رزمنده از مرز کھن

  با دلی از ذوق جنبش گشته ماالمال

  باز ميگويد بگوشم راز ديگر

  رمز رزم  ديگر و پرواز ديگر 

  رمز ھستی بخشی زحمت به انسان 

  اندرون سنگر پيکار

  راز عشق پر شکوه زندگی 

  درکوره ھای مرگ 

  وزشکست نااميدی ھای سامان سوز

  از فروغ اختر اميد دوران ساز 

  از طلوع آفتاب سرخ 
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  درشرق کھن 

  از تالش بردگان بسته در زنجير استبداد

  مينمايد راه  برمن پيک طوفان

  گوشم ه باز ميگويد ب

  ی از ھريواقصه ھائ

  

*    *    *     

  

  زان کھن ويرانه کامروز

  از غريو خشم طوفانزای خلقش

  می لرزدپايه ھای کاخ اربابان افسونگرھ

  زان کھن ويرانه ای 

  کز مکر ددخويان غارتگر

  قرنھا چون گوشه ھای ديگر اين ملک

  نوگل اميد او پژمرد

     

    *    *    *       

  

  اينک ، اينک

  باز اندر صبحگاھی اين چنين روشن

  خلق تاريخ آفرينش

  انقالبی تودۀ  شاھين مزاج تيز بينش

  مست و طوفان خيزمی آيد به پيش 

  ِد از ُرخ او گرد حرمانميزداي

  باز ميجوشد ھريوا 

  ُباز ميجنبد ھريوا

  باز ميجوشد ھريوا

  در خروشان رودبارانقالب توده ھا

  باز می بندد به طوفان دل ھريوا
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