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 Political  سياسی

  

   "نيزک"ر ـعـزت آھنگ       

     2013 اپريل 27           
 

   

 اسارت ماهِ 

  حوادث ياد آيد  ثور  مرا

  قلبم ناله و فرياد آيد ز

    ن خوپر ين نامخسر يکی آن ثور

  ناز زجر و اسارت غصه افزو پر

  آورد به ميھن ھاجمھا ب(ت 

  آورد به ميھن نينوا ھزاران 

  گشتن غنچه ھای شاد و سرکش  و

  به ظلم و با جفايش جمله تيرکش  

  دلت ای مادر ميھن        خوناب نوشيدندب

  چو زالو از تنت با برچه و نشتر

  سرھفت  زائيدند مار و اژدرب

  خاکستر ، باروت وبمبآغوش تو  به

  برچيدند ترا  از آسمان اختر و

  آن ثور سبز آزين ديگر

  ھمش زھر جفا آئين  

   ت معصوم و نام آوردرد  بر مل و مشقت بود 

  بی باورير نسل سياھی و تباھی از نف حاکم  شده



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    2

   کوبيدند تيشه  ه چون سيل از خفا برک

  آن سرو صنوبر راتن زخمی  

  با باروت زرد و آتش سبزش   و

  شھباز آزادی  باريد بر ستم 

  دیه شد دشت سرخ Gله و آواز آزاسي

  

  

  ه شد ھستی ميھن به زير سم دژخيمان  غارتگر تب

  ميھن را به صد مجمرو سوختند جوخه جوخه نسل 

  ھمنوا گرديد ثوراسارت  و باز سال دگر

  !!!بی حکمت معز "طبيعتخشم "  با

  رارزم آھمای عشق  بالشکست  انگه برو

  ميخانۀ عشق و شھامت را  آن ساقيان خاسته ازخون افشان نمود  و

  مرغان آتش را پر،  بسوزاند بال و 

  ميان درۀ آتشفشان با نعره ھای مرگ و آزادی

  آتشزا   گون و رعدميان کھکشان قير

  درون بستر سنگی کوھستان 

  .نھا نگون شد نسل ناروَ  ،ميان درۀ وحشت

  .شھيد بستر تاريخ  گرديدند، گمنامجمعی باز و 

   ی گشت ميدان رقابت  بين اھريمن لاغش

  دامن کوه و دره وه ، بريختند نسل خفاشان و

  شبستان ھزار نيرنگ باريدن باران جھالت بر و

  فرھنگکيزۀ سيا کردند روی دفتر پا

  شرق ميتازد  ابيکی 

  غرب مينازد  بادگر 

  رو ميشوند پيشتاز اين ميدان و گرگان سيھ

  زخم تن نيم جان مادر نسل جباران  ميتازند بر و

  زمين و آ سمان گريان ازين وحشت درين دوران

  و نسل نيمه جان بار دگر آواره و حيران 
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  ران ھموطن گمنام تا امروز صدھا و ھزاکه  

  در دريا و دشت و دره و زندان 

  چه در ميھن بخون غلتان 

  تيغ سفاکان  به زير چه در مرزھا 

  جدا از مامن و Gنه 

  وGنه زشدند محکوم و 

  ظلم و وحشت گرگان آدم خوار  ز

  ارکّ بين خرس قطبی م نيرنگ و تبانی ز

    استعمارو خوکان کثيف و ببر 

  ما غرق در خون است  پا ملتسرا

  !!است "مجنون " جھان در عشق

  نوک برچۀ دشمنه وطن چون پيکر زخمی ب

  بروی ميز اھريمن 

  ميان جامھا خونش 

   "ميمونش"نسل  بنوشد

  مدد ميخواھد از فرزند 

  که بر خيز ای مرا دلبند 

  دگر تاب و توانم نيست 

  فشانم نيست؟بس اين آتش
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