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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

  
  توماج

١۵.٠۶.١٠  
  

 کاوه ھنوز با ماست
   

   ياران شکفته بر سينۀ
ِگلھای سرخ جرم آزادی ِ ِ  
  عشقی به نام رھائی ما

  قلبی به سان دنيا
   

  ِای ھمرزم خسته
  ِای ھمسنگر زخمی

  ھرگز مباش مأيوس و دل شکسته
  آه ای سوار زخمی

  ھنوز در رگ ما خون اميد جاريست
  ِبا عاشقان فردا نه غم نه سوگواريست

  ھرچند که عاشقان را ظلمت است و تيرباران
  اگر چه سھم ياران شکنجه است و زندان

   
   ياران شکفته بر سينۀ

ِگلھای سرخ جرم آزادی ِ ِ  
  عشقی به نام رھائی ما

  ه سان دنياقلبی ب
   

  بی وحشت از اعدام و درد
  ھای ظلمت ھای ممتد، درصبح در شام

  تو فرياد کن نام آزادی 
  بخوان که سرفرازد رھائی

  اينک قيام شقايق
  ھای مردم با دست
  ھای دريا از موج

  تا دشت و کوه و گندم
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  ِچکد امروز زدست جالد دشمن گر می

  ھايم خون رفيق مردم يا خون الله
  تو يا خون کودک منخون ھمسر 

  ھرچند مانده خيل نعش ياران بر خاک
  کاوه ھنوز با ماست
  بگو بگو به ضحاک

   
   ياران شکفته بر سينۀ

ِگلھای سرخ جرم آزادی ِ ِ  
  عشقی بنام رھائی ما

  قلبی به سان دنيا
   

  ای که با نيرنگ گرفتی حاصل خون مردم
  چکد خون فرزندان مردم از منبرت می

   
  چکد ھا کز منبرت می ِپاسخ اين قطره

  دھيمت با انتقام مردم ، با خون می
   

  بدان که مردم ما ، ھمچون گلھای سرخند
  خوشبو ببين تو آنھا ، اما خار دارند

   
  خار گلھای پرپر، روزی به چشمت کوبيم

  ای ندارد آنگاه هللا صدا کن ، فايده
   

  اين راه روشن ما، خاری به چشم دشمن
  سان نيزه ، بر ديدگان جالدخاری به 

   
  ھايمان را، گوش کن فريادمان را ببين مشت

  ببين قدرت مردم ، گوش کن فرياد مرگت
   

  يارانمان نمردند ھرگز، ياران جاودانم در قلبھای تپنده
  زنده اند و خواھند ديد، مرگ جالد زمان

   
  ببين ، گوش کن ، فراموش نکن اينرا

   سپر خواھيم کردروز انتقام گر فرا رسيد، سينه
   

  روز انتقام گر فرا رسيد ، خدايت نيز پنھان خواھد شد
  و اينرا ميدانی ، روز انتقام نزديک است

   
  آن روز، سر فرو خواھی آورد بر مردم ولی

  دھند ھمه خون، مردم به تو می پاسخ اين
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  شاد مباش که امروز ، با ارتش در فرازی
  ارتش از آن مردم ، روزی فرود آردت

   
  توماج

  بيست و چھارم خرداد ھشتاد و نه
 
 


