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 Political سیاسی

  
  "نیزک"ر ـعـزت آهنگ       
  4112جنوری  42            

  

 

 هستۀ پرواز
 

  الطم دلها مملو از ت

 لبها عاری از تبسم 

 پیدا احساس خفته دردی گنگ و نا در

 ها کور و مبهم گشته و انسان وحشتزا گره

 صدا زخمی و بی آواز 

 شکسته هستۀ پرواز 

 تبر در دست دوستیها 

  درخت مهر میساید

 غبار غم به شترو میزند بر سینۀ شادی 

 د کلبه های عشق و آزادی  پرانو طوفان می

 نفس در سینه میگیرد 

 و هر یک عضوها مفلوک و متروک اند 

 ؟خفته در گودال نابودیمگر مغز تفکر 

 تعصب مزج میگردد  تحجر با

 سیاهی خیمه میگشاید 

 تازه میزاید  و ننگ

 تفنگ و دشته و خنجر

 زمان در خون همی غلتد 

 زمین تا انتهایش غرق در وحشت 

 مرگ کنان آشفته زین بازیگران تمام سا
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 جنگ سرمایه  جهان موج ترور و اختناق و

 قماربازان ماهر 

 مست از پیک سیاه نفت 

 اتم در کف ویر تز و و تنویر

 روی تختۀ شطرنج ه ب

 را  تمام نظم دنیا

 پیاده دیده و نابود میسازند 

 ، استعمار و استثمار و اسپ ظلم

 خفته در تاریکی جهل را  جهان

 به یمن دست استبداد حاکم 

 بابان قدرت به میل و خواست ار

 محو خواهد کرد 

 ال ای رهنورد عشق ه

 به پاس همت واالی انسان 

 حرکتی مواج سان پیما 

 آگاه را رد و تازه کن پیوندهای نسل و ت  

 فردا رای نسل پاک خروشان بین توانائ

 وفانی به پاسازد گوشه ط که از هر

 و اژدرسان زخمی  به ضد قدرت اهریمن

 که مرگش را فقط با دست خلق 

 و نعرۀ مستانه اش بیند 

 و آنگه کاج و سرو و نخل مستحکم

 کویر و کوه  و باغ  و بحر  بپا اندر

 شمیم نعره در سنگر 

 نام عشق و آزادی شود پیدا ه ب

 دنیا از شمیم عطر پاک مهر  و

 فرسای علم و معرفت دور از فقر جان

 آزاده  نسلبا موج و فوج 

 حرمت آزادی انسان بنا سازد عدالت را به یمن 

  پا سازده ب ی و الطاف انسانیجهانی با همه زیبائ

  

 

 


