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 ! گریه مکنمادرم
 یآسمائ یسر بلند، به بلند با، با قامت افراشته فرزند

 قربانگاه شتافت به
 

 

 دیگر در دشت چمتله یمناسبت کشف یک گور دستجمع به
 

 تابوت فرزندت منال یبر گور ب مادرم
 یکـدم روز تجلیل شهـیـدان میرسد باش

 ! گریه مکنمادرم
 ! شکوه مکنمادرم

 ! آه مکش، ناله مکنمادرم
 تو مادر، با قامت افراشته فرزند

 یآسمائ یسر بلند، به بلند با
 حراس یو ب نترس

 قربانگاه شتافت به
 یلحظه ا یبرا یآزرم حت یب دژخیمان
 یلحظه ا یمادر! حت یبل

 نتوانستند آورد یرخنه ا یایمان و در
 خوب میدانست او
 را مادر است یو وطن

 دلبند تو مادر فرزند
 ترا نگهداشت پاس

 داد و ایمان نگهداشت جان
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 فرزند تو گور
 برادر من است ، مادر گور

 فرزند تو گور
 خواهر من است مادر گور

 انسانیت است گور
 عدالت است گور

 آزادیست گور
 

** * ** 
 شرف باخته دژخیمان
 تقال کردند مذبوهانه

 را به زنجیر کشند یآزاد
 را تیرباران کنند عدالت
 را به دار آویزند انسانیت

 تفکر فرزند ترا مادر و
 حصار کشند در
 یآشفته خواب چه
 یمذبوهانه تقالی چه
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 ، جنایت آفریدندجنایتکاران
 دادند یدرس آزاد آزادگان

 تو مادر فرزند
 است و جاوید زنده

 و مادرت فرزند
 بر تارک تاریخ ینگین چون

 درخشد یهم
 تو مادر فرزند
 آسیاست افتخار

 

** * ** 
 یدستجمع یها گور

 آبروست یجنایت ددمنشان ب ثبوت
 تو مادر فرزند
 را یآزاد درخت

 خون پاکش با
 کرد یآبیار
 تو مادر فرزند
 در لب گور درست

 قد افراشته و سربلند با
 : کشید فریاد

 کشتن میتوان یام و م یعقاب زخم "
 " رامم یکن ۀمحال بود لحظ مگر

 

** * ** 
 مادر ! شیر پاکت حاللش باد یبل

 تو مادر فرزند
 کوه استوار چون

 قربانگاه رفت به
 هم لب از لب نگشود یدم

 هم به آستان بیگانه یا لحظه
 فرود نیآورد سر

 آمده بود آزاد
 یزیست وآزاد چون عقاب زخم آزاد

 شتافت یجاودانگ به
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 گز تسلیم نامردان دون نشدهر اما
 تو مادر فرزند

 یو مردانگ یمرد درس
 یشجاعت وتسلیم ناپذیر درس

 مبارزه درس
 وآزاد زیستن یآزاد درس

 فرزندان میهن آموخت به
 

** * ** 
 تو مادر تا قاف قیامت زنده است فرزند
 تو مادر در قلب هم میهنانش جادارد فرزند

 تو مادر در صفحه صفحه تاریخ میهنش فرزند
 و جاوید است زنده

 تابوت فرزندت منال یمادرم بر مرگ ب "
 " یکدم روز تجلیل شهیدان میرسد باش

 گر نرسید امروز
 داشته باش مادر ایمان

 میرسد فردا
 جانیان شرف باخته بگذار

 چند دیگر روزک
 کنند یسرای عربده

 تو مادر فرزندان
 خون برادر خواهند گرفت انتقام

 من به آن ایمان دارم و
 یالدیم 2007

 
 
 

 

 


