
 
، مجروحين و اسرای احوازتقديم به شهدا  

 

 
 

  طالکفشی از
 

.............مادر قسم به پاهای ترک خورده گلينت  
ئی و شکوه و عظمتها را بر همه نسلها عرضه می داریآای که از تاريخ دور می   

وم پر رنجت پيامی برای همه انسانها داریو در چهره معص  
رستی که مگر جغدهای خرابه های نژاد پ-دانندمی  که همه –از ديروزت چه بگويم   

.نغمه شوم تحقير تو را سر می دهند  
فرزندانت سر شار از شادی و روزهائی که -زادی روزهای آ-از ديروزت چه بگويم  

روزهائی که - گوش به نغمه های شيرين عربی می دادند،زادخوشحالی در دامن وطن آ  
. نغمه زيبای عاش الوطن سر می دادند،نجغدها ساکت و خاموش بودند و بلبالن وط  

  - روزهائی که زمينمان سر شار از طال بود- روزهای داشتن-از ديروزت چه بگويم
. مال خاکمان– مال خودمان -طالئی در دستمان  

طن خود را برای روزهائی که دختران زيبای و- روزهای اميد-از ديروزت چه بگويم  
سهای رنگی گلدار به تن می کردند وموهای بلند خود لبا،دستناررفتن به حجله ها می آ  

.فتابيا دريائی بود مواج در زير تابش آ گود را به باد می سپردند،خو  
ن مردان وطن با اشعار زيبای روزهائی که درآ- روزهای سخن-گويماز ديروزت چه ب  

. روشنائی برای همه شبها به شب روشنائی می دادند،،خود  
  زبان مادر بود-    سخن زيبا بود                                         

  زبان مادر بود-  سخن زيبا بود                                                       
.وطن لبخند زيبائی برلبان داشت به زيبائی لبخند دخترانش  

  فرا رسيد*  هراسناکتاريک ن شب تا آنکه آ-روزها گذشت
  در پناه تاريکی بر شيران * و روباهان*مدند و شغاالن جغدها به صدا در آشبی که در آن



.تاختند  
.وردنددر ميان هلهله دختران به صدا در آزنان وطن دف مبارزه را   

ريب روباهان پا بر خاکمان می کوبيد ند تاختندشيران بر صف نا ميمون شغاالن که بف  
باهان شدند شيران اسير شغاالن و رو-ناگهان زمان گريست  

                                            وطن ناليد
                                                        وطن ناليد

 هرگز نمی پنداشت روزی بر خاک مقدسش شغاالن پا نهند
                                                                 وطن ناليد

                                                                            وطن ناليد
دف زنان و هلهله دختران که همه مردان و همه صدای در ميان ناله وطن و اسارت شيران،  

 زنان را به مبارزه فرا می خواند هنوز به گوش می رسيد
        روز رفت و شب امد                                         

دی به اسارت                             آزا                    
                                                داشتن به نداشتن

                                               و شادی به غم تبديل شد
ه اسارتها و نداشتنها باز صدای ان دفها و هلهله ها و امروز در ميان هم- و امروز-سالها گذشت  

 بگوش می رسد
 وباری ديگر مردان و زنان را به مبارزه می طلبد

ری تا وطن می نالد و شيران اسيرند اين صدا هستآ  
  امروز رساتر از هر روز بگوش می رسدصدائی که عليرغم همه توطئه ها و فريبها

ما نيز اين صدا را شنيديم و نه............ ه گلينت مادر قسم به پاهای ترک خورد-مادر  
 تنها ما بلکه دشمن پليد نيز شنيد

 و بزودی 
 و بزودی سر افراز و پيروز پاهای ترک خورده گلينت را در کفشی از طالی خاکمان

.خواهيم کرد  
ری                               آ  
ری طالی خاکمان                              آ  

      در دستمان                          
   مال خودمان                             
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