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 Political سياسی

  

  "ستارۀ سرخ"  شعری از

  جاويد: فرستنده

  ٢٠١۴ھفتم مارچ 

 

 

  درويِز ھر خون قطره ای صد +له مي

  
  درويِز ھر خون قطره ای صد �له مي

  و راه خلق اکنون �له باران است

  ماست رفيقان فصل کار

  !!!و بايست بذر سرخ ياران رارَ دَ 

  سرزمينی که تنی نامردمان بر کار درونِ 

  زندانند بسی آزادگان در بند و

   سترزم پيچيده  سرودِ 

  در آن جا رزمجويان چون شھابی سرخ

  خويش خروشِ ظلمت دريده از  دلِ 

  ، شوريدندشتابان، خشمگين، خونريز

  اکضحّ  و بر ظلمتگِه 

  کاوه ھا افراخت درفشِ 

***  

  اھرمن اينک دادگاهِ  درونِ 

  با پليدی ھاست حقيقت در نبردِ 

  :سخن مزدور قاضی ميکند آغاز 
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  شما را عدل ما محکوم ميسازد"

  "اعدام است حرفھا تان حکمِ  جوابِ 

  :رفيقی بانگ ميدارد 

      دون فطرتاِن خادميِن خصم شما

  شرف پامال و حق ناديده انگاريد

  عبث با افترا کوشيد

  ھر را آلوده گردانيدتابان مِ 

   حق را خوب ميگيرد مردم بانگِ  بيدارِ  دلِ 

  !!!شما رجاله ھا خاموش بنشينيد

  سخن با ماست

  ما مردم از زبانِ  اينک حرفِ 

***  

  بيگانه زدورِ متو ای 

  شن ضحاکانجکه رسوائی ز ننگين 

  تو خون آشام دژخيِم پليِد پست

  بازھم خونابه ميخواھی

  اگر بند مرا با تيغ                          

   پود از پود، بکشائيد        وتار از تار 

  نامردمی پستیفی زين ھمه طرْ شما را نيست َ 

  خلف طفِل دنی قزاق

  بدان اينک

  حيدر يکدم از پيکار ننشستند که فرزندانِ 

  تاريخ چه ما را مادرِ 

  لباس رزم پوشانده

  آتِش پيکار با دشمن درونِ 

  سخت گرداندهسر حکم وچو خارا مُ 

  توده ھای خلق ميسازد و رنجِ 

  خروشانی که ما داريم چشمۀ خشمِ 

***  
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  مردمان را نيستشما نا

  رسوائی ننگ و پناھی جز دروغ و

  گر از مردم نميترسيد

  ما آزاد بگذاريد بانگِ 

  پو�د از دِر ظلمتگِه ضحاک بکشائيد قفلِ 

  ستمکاِر زبون را جرأت اين کار در دل نيست

  در ھراِس مرگ ميلرزد

  تاريکش در دِل دھليزھای سرد و

  ، داغ ميکوبددار افرازد

  سرب ريزد بر دھانھا

  ھارنقش ميکارد به پيک

  خون چکد از تازيانه

  ليک کوِه استواِر عزم ما را نيست

  دشمن چوبين تيشۀ ھراس از زخمِ 

  مردم را برد پيغام شگافد بانگ ما ديوار و

  خصم با داغ و غل  و زنجير که بندِ 

  د�دين گِل ميثاق ياران خط نياندازبه پو

  وفا تا مرگ ياران را ست

  !در اين پيکار، خصم ِ دون

  وردی ستنه يارای ھما تو را يکدم

***  

  :رفيق ِ ديگری پُر خشم ميگويد 

  ياوه گوتان را فروبنديد دھانِ 

  فlت ما خاکِ  پھنۀ درونِ 

  است  بسامانکه ُکردش نا

  تُرکش مورد تحقير و

  يک کوزه آب است بلوچ در حسرتِ  و دھقانِ 

  عرب افسانۀ موش است پاداشِ  و

  ، که آھش نيستفارس در ماتم مردِ  و
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  ادگاھی کهدرون ز

  مردمانش پا به زنجيرند تمامِ 

  خلق است رسالت شورشِ 

  ، ميکوشيمسوگندھم عھد و، ھمما و 

  خلق فشانيم بذِر رستخيزِ بي

  از زنجير بيھراس از مرگ و

***  

  گفت دنی با سرب پاسخ نا توان خصمِ 

   خون ياران بذر سرخ افشاند 

....  

  ميگيرد به راھی کز گل خون رفيقان رنگ

  ِز ھر خون قطره ای صد �له ميرويد

  راه خلق اکنون �له باران است و

  رفيقان فصل کار ماست

  !!!و بايست بذر سرخ ياران را رَ دَ 

  

  "سرخ  ستارۀ"

  سال دوم ١٨ شمارۀ

  ١٩٧٢ مارچبا برابر  ١٣۵٠ )حوت( اسفند

   

  

  

  

  

 

  

    


