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 07/04/2018          رسول پویان

 سال نـو، سـال کشتار
 

 ردم ما سال کشتار است و بسـو بر مـسال ن    
 

 کودک و پیر و جوان ما عزادار است و بس
 

 ینه و خشم و تعصب گـشـته رسـم روزگارـک
 

 نعش آزادی فـقـط بـر چـوبۀ دار است و بس
 

 ل غـرق فـساد و رشــوه انـدـمـحاکمان بی ع
 

 وقت چور دالـر و سـودای کلدار است و بس
 

 و دیـنـار می خیـزد نـفـاق ال و درهـمـاز ری
 

 سود آن بر مـردم ما درد و آزار است و بس
 

 د در خـوابـش هـنـوزـینـگاو پیر پندانه مـی ب
 

 خائـن دیـروزه با حـکام همکار اسـت و بس
 

 د بـرادر بـا شــغالــآری می باش سگ زرد
 

 همه مأیوس و بیزار است و بس ازمردم ما 
 

  دیـروز و دزدان کـنـون فـاســد مــانـحــاک
 

 بس خصم بیداراست و و خواب صبور جمله در
 

 خون مردم زیر پای ظالمان ریزد به خاک
 

 وار است و بسنگ و تیغ و تلروز بیداد تف
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 بی بـر جـان هــم افـتــاده انـدـنـنـوکران اج
 

 کفتار است و بس و خونین درمیان گرگجنگ 

  ا که فاسد گشت جسم و جان افراط کثیفـت
 

 کشمکش در بین چرک و بول و ادرار است و بس

 د در چشم عالم نیش زهـرآلـوده راـمی زن

 گویی در مغز تعصب عقرب و مار است و بس

 گل به تاراج خزان رفت و چمن نابود گشت
 

 طالب و داعش به چشم زندگی خار است و بس
 

 از پنجاب خیزد، داعش از ترک و سعودطالب  
 

 د و لایر بر جمله بادار است و بسـر و پونـدال 
 

 طالب و داعش ندارند جای در قلب وطن
 

 بس است ودوزخ و ناردو در میان  رـجای ه
 

 عاقبت مزدور و چاکر میشود خوار و ذلیل   
 

 و بس یک دو روزی قاتل و جانی و غّدار است

 دامـد مـوشـراط می جـافتم ـاز دل ظلم و س   
 

 با فروش نفت ارزان گرم بازاراست و بس 
 

 بهر تقسیم منابع، بهــــر بازار فـــروش
 

 جنگ قدرتها برای جذب اقمار است و بس
 

 مدر جهان پر ز دیو و دد شود جنگ ات  
 

 تا که قدرت در کف غدار خونخوار است و بس
 

 

 گرفته شده با تشکر از وبسایت وزین جام غور

 

 


