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  لتقالجشن اس

 به يادت است ؟ 
 بيش نبوديم 

ی
 کودکان

 غرور چون فوران خون 
 در رگهای مان ميدويد 

 و دل در حصار يک رسور گنگ
 یم تپيد 

ی بدانيم  ی  و نی آنکه از واژه ها چي 
 خارج از ريتم یم خوانديم 

« باز آمد جشن استقالل ما »   
ين سال ما »  « روزهای بهير  
 « 

ی
« خوش بود در سايه آزادگ  

« روز ما و ماه ما و سال ما »   
  ن آنگاه در پندار کودکانه ما

 در صحن گردآلود مکتب های کهنه 
روی جاده  رژه رسبازان  

 چهره های آفتاب سوخته و باصالبت شان
 برق شمشي  های برهنه 

 و آهنگ هيبتناک زنجي  تانک ها 
 ميشد 

ی
 چراغان

ی   سياه ، رسخ ، سيی
از درفش سه رنگ  ی  اهير
ف   سمبول آزادی و رسر
 افتخار و عزت نياکان ما 

د  ی  بر قله ای شامخ پامي  لبخند مي 
 که از آن دور های دور 

 از آنطرف يخچال های قطب شمال 
« گنگ » تا آنسوی آب های گرم   



 پديدار بود 
 و امروز ... 
 که زمان 

ی پاشيده   پي 
 برموهای مان خاکسير
 قامت مان 

ی
 و خميدگ

 آن روز ها را در خاک های آلوده با خون 
 جستجو ميکند 

 زهر در جام ماست 
م در کام ما   و تلخی رسر

ف                                      که نسیل تیه از وجدان  و رسر
ش 

ُ
 نی هويت مادرک

ی
 مزدوران

رمت تاري    خ آزادی را 
ُ
 ح

ر افتخار نياکان مان را 
ُ
 و وقار پ

 به بهای هيچ فروختند 
ای دهن های ُمردار شان  و با بزاق گنديده  

 خون قربانيان معرکه آزادی را 
دند  ی مان سير تيبه ای رسزمي 

ُ
 از ک

 اگر اسارت مفهوم زيست شان است 
ی شان   آيي 

ی
ف باختگ  و رسر

 ديری نخواهد پاييد 
 که باز عقابان زخیم مغرور 

ف   وارثان آزادی و رسر
 در نيلگون سپهر 
 پديدار ميشوند 

 آن روز ... 
 ر وز مرک خفاش و کرگس خواهد بود 
 و باز از سقف اين ُملک غرور آفرين 

 چلچراغ آزادی آويخته خواهد گشت 
 و باز ... 

 درفش خوشنمای سه رنگ 
 فراز قله های شامخ هندوکش 

 به پيشواز نسيم آزادی خواهد رقصيد 
 و آيندگان 



قامت  افراشته  
بيداد  رسته از زنجي    

استعمار   اسارت و  
ن آموزشگاه های نو بنا يافته شان به صح  

ی   خروشان و غرورآمي 
 با رسفرازی 

 خواهند رسود 
« بازآمد جشن استقالل ما »   
ين سال ما »  « روزهای بهير  
 « 

ی
« خوش بود در سايه آزادگ  

« روز ما و ماه ما و سال ما»   
 
 

 

 


