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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  سوما کاويانی

 ٢٠١٣ اپريل ١۴

  

  

 ماۀ پيدتاز آنھا گذشت و ما مانديم و سر زمين درخون 

 سوی ما نظاره مکنه آه ای آسمان ب

 کہ ما بس گل در خاکدان خاک سپرده ايم

  ما بس شقايق در اين دامن چيده ايمکہ

 سوی ما نظاره مکنه آه ای آسمان ب

 يم ديگرئکہ ما خاموش و سرد تماشا

 آزادی خواھیۀ نہ نغم نہ آھنگی، شنوی زما، نہ فريادی می

 گان است کنون خفتسرزمين ما سرزمين

 شوند کہ فرياد ھا از برای نان در پستو ھای دل پنھان می

 شوند اريکی ھای جنگل عادی میديدن ته کہ چشم ھا ب

  رزم  بہ آواز شوم دد و ديو جنگل خو کرده استۀجای نغمه کہ گوش ھا ب

 دوند سوی سراب میه کہ ھمہ تشنہ لب ب

 سوی ما نظاره مکنه آه ای آسمان ب

  کہ ما آواز آزادی خواھی نياکان را فراموش کرده ايم

  مزني کہ ما در تاالب دست ساخت ارتجاع دست و پا می

  آن قراوالن آزادی را فراموش کرده ايم گان ، ما بہ خون خفتکہ

 رسد گوش ما نمیه  برخيز برخيز بۀکہ ديگر نغم

 فرھنگ خود خواھی و خاموشی خو کرده انده کہ فرھنگيان ما ب

  سوی ما ديگر نظاره مکنه آه ای آسمان ب

 سوی ما ديگر نظاره مکنه آه ای آسمان ب

  ليک تو ای آسمان ،

 ش آن آوازی کہ گوش ھای نا شنوا را بردرد پرده ز ھمبرک

  خواب رفتہ راه برکش آن آوازی کہ بيدار کند اين قوم ب
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 برکش آن آوازی کہ برخيزاند بر پا مردگان متحرک را

 آه ھای مردمان اين مرز بوم بس است بس است ،

 بيدار شويد بيدار شويد آخر بجنبيد بيدار شويد ،

   و بر افرازيد پرچم آزادی خواھی رابيدار شويد

 بيدار شويد و بکشيد بر دار دشمن آزادی را

 آن خاينين  دست و پا بوسان سرمايہ را کہ دشمن غدار خلق اند

 بکشيد بر دار، بکشيد بردار  ، بکشيد بر دار 

  قلمون صفت راواين مداری ھای ب

 اين افعی ھای ھفت پوست را

  عمامہ پوش  رااين دلقکان اين چپن پوشان ،

 يدهتخون غله ھزاران ھزار کشتہ و ھزاران ھزار ب کہ ھزاران ھزار شھيد ،

 سوی شما دارند۔ه چشم ب

 بيدار شويد  بگيريد گلوی ارتجاع را آه ھای خاليق ، آه ھای مردمان ،

  بگيريد گلوی اين ددان وحشی صفت را

  رزمينکہ ندارند ھيچ آرزوی جز آنکہ باالی جسد طفل معصوم اين س

 بر پا سازند قصر رذالت را و درآن رقص شوم خدای کنند

 تا پا در  آسمان خواھشات شوم خويش بگذارند

  زير کشيد اين خدايان کاذب راه ب

 زير کشيد اين دست ساختہ ھای امپرياليست راه ب

  تا کی فرزند مظلوم غريب گرسنہ بميرد

 تاکی علم چنين در گرداب فراموشی مدفون شود

 غريب بگريدتاکی 

 تاکی جاھل بر فرزندت حکم براند

  تاکی جھالت بر تو پيروز باشد

 بس است بس است ، برخيزيد ديگر بس است ،

 ٢٠١٢-٠۵-٣١سوما کاويانی

 

 


