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 Political  سياسی

  

   "نيزک"ر ـعـزت آھنگ       

  ٢٠١۴ مارچدوم           

   
   

  

  بشنو از مردم حکايت ميکنم

  يت ميکنمابشنو از مردم حک

  از شھادتھا شکايت ميکنم 

  !دانجاو ای قھرمان

  ای رفته است نام و نشان 

  از گلستان تا مرا دور کرده اند 

  مرگ روحم را چو منظور کرده اند 

   ه ایھر مسجد و ميخان بر در

  کور کرده اند يای مرا ؤچشم ر

  بشنو از مردم حکايت ميکنم 

  شکايت ميکنم  از تھاجمھا

  !دانای قھرمان جاو

  در بيکران  ایه گمگشت

  ھرگز نکرد  و سبز سرخ  ديثنی ح

  نکرد  ھرگز قصه ھای جنگ سرد

   و چوپان خواب رفت  نی لبک ناليد

  نکرد  ھرگز فرق  دشمن در نبرد

  مردم حکايت ميکنم بشنو از 
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  شکايت ميکنم از تبانيھا 

  !ای قھرمان جاودان

   ای رفته است نام و نشان 

  مردممنی نگويد داستان  

  نی نگويد سوختن ھر گندمم 

    نی نگويد ملتی حيران شده 

  سرزمينھای جھان ويران شده 

  بشنو از مردم حکايت ميکنم

  شھادتھا شکايت ميکنم از

  !ای قھرمان جاودان

  ای ملت  بی قھرمان 

  خود گفته استنی غمی بريدن 

  مرود گفته است ن آتشزای رنج 

  زمان سرميزند  اينکه جGد

  ميزند  کفتر صلحش بخون پر

  بشنو از مردم حکايت ميکنم

  شکايت ميکنم  از شھادتھا

  !بی مثالای قھرمان 

  دور از خيال ه ایای رفت

  اين که ذھن نسلھا خاموش ماند 

  اينکه علم و معرفت بيھوش ماند 

  قرنھا  اران حاکماينکه جبّ 

   دبر سرير قدرتش مدھوش مان

  بشنو از مردم حکايت ميکنم 

  ھا شکايت ميکنماز پرابلم

  اينکه ملت لرزه پيھم ميخورد  

   ميخورد مّ سَ رپُ  اينکه آب از چاهِ 

  لچکی پو آب راه و  اينکه برق

   دميخورنيست سالھا رنج عالم 
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  بشنو از مردم حکايت ميکنم

  از شکار شب شکايت ميکنم 

  اينکه ھرشب آتش و خمپاره است 

  جاده است  کنار اينکه روز بمب

  اينکه سودا ميشود با اجنبی 

  آنچه در آن گلشن ويرانه است 

  بشنو از مردم حکايت ميکنم 

  از شھادتھا شکايت ميکنم

  ای سرزمين جاودان 

 ای ملت بی قھرمان
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