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 Political  سياسی

  

   "نيزک"ر ـعـزت آھنگ       

     2013 م اپريلو يک بيست       

  

  

    

  ميھن از مادر رارف                    

  

  ؟راری تو بگو از چه گريزان شده ایای ف

  ران عزيزان شده ایـــــدر آتش ھج غرق 

  ؟سيدیراست چرا تر و ـراری تو بگــی فا

  ؟راسان شده ایــــاز چه صياد خبيثی تو ھ

   عشق وفابود ترا مايۀ صد  رخ ـــس رنگ 

  شکوه گلھا  يش وول روــــــرنگ سبز سمب

  شد آورخواسته زجرنا  سرخی ر اين ـــمگ

  ر شدــــــصد لشک  سبز بر بام ھوس پرچم

   ارـــــــو ھدفمند روان سوی نگ تو به اميد 

  ردۀ معشوق  ديارـــــــپسرا ه ب  که بينی تا

  سنبل آزادی ميھن رويد ل عشق ـــــــــــــگ

  ا گشته و حکمت جويدـــــــرھ خلق از بند 

  دیاران بوتۀ دامن يــــــــــــــــــــــبلبل شيف

  ل نو خاستۀ باغ بھاران بودیــــــــــــــــــگ

  ش آئی کارو ھنر لمـــــــکه در مزرع ع تا

  انسان بودی  انديشۀ رق آموزش وـــــــــــغ
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  نای رخ  آزادیــــــــــبه تم روزت و شب 

   وانی برھی آبادیـــــــــــــــــــــج تازه ھمۀ

  رق تمنای وصالــــــھمه ذھنت شده بود غ

   و بال شده بودند پر  م عشقتــــرشتۀ محک

  تير ر شحنه وـــــــــــــــــليک آن لحظه دگ 

  پتر کبير  ھیـــــــــــــــــــــــــــآمد از زادگ

  ر ريشه سياهــــــــــــــــــرنگ او سرخ مگ

  هايدۀ مارخ  ه ب  لیـــــــــــــــــــــــسي ه زد

  خلق جھان  هِ ــــــــــــــــــــتکيه گ  آنکه بود

  رد چھره عيان ـــــــــــــــک مار آستين شد و

  ان زمان ـــــــــــــــزھر پاشيد به انديشۀ پاک

  انستمھا پنھ ن وــــــــــکرد آشفته دل و ذھ

  ديدندران به او ميــــــــــــحي ھمه افسرده و

  شنيدندمين ــــبه وط فجيعش  عمل زشت و

  شعله کشيدو چمن  را ـــــآتشی بر دل صح

  خلق بديد ار کھنــــــــريشۀ اشج شعله زد 

  ار آمدــــــــــــــــــــــــشب ت ،تيره شد روز

  مدآو ديوار پديدار  ون بر درـــــــخ رنگ 

  برزن و  ویــــــــــــــــــک  هب رفت  بايدش

  يافت به ضد دشمن چاره ای

  سالھا جنگ و گريز

  دشمنان رنگ به رنگ 

  ستيز پر ز

  دست در دست يزيد و چنگيز

  اريدند کوه آتش بسر مام وطن ب

  تير دريدند تن خلق ميھن بنوک برچه و

  مسير ياران بر، ابر آتشباران 

  نھستی مرا اين باراشعله زد خرمن 

  ھراسانم کردوUنه ز و اين وحشت رآخ
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  از دل Uنۀ ويرانه گريزانم کرد

  رار از مادر ميھن چه حاصل ــــــــــــــــــف

  دشمن چه حاصل  رقــــــــــــــــــزير بيه ب

  رت ـــــــــــــشکسته روح و جسمم درد ھج

  ريمن چه حاصل ــــــــــــــــــــاھبنوک تير 

                    *****  

  

  

 

 


