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 01/01/2016                      رسول پویان 

 ال کشتارسـ ،سال نـو
 

 وان ما عزادار است و بسکودک و پیر و ج  ال کشتار است و بسسال نو بر مردم ما س
 

 نعش آزادی فـقـط بـر چـوبـۀ دار است و بس  صب گـشـته رسـم روزگارکینه و خشم و تع
 

 ور دالـر و سـودای کلدار است و بسقت چو  رق فـساد و رشــوه انـدـل غحاکمان بی عم
 

 ردم ما درد و آزار است و بسـر مسود آن ب  اقم و دیـنـار می خیـزد نـفــو دره از لایر
 

 کام همکار اسـت و بسـا حروزه بـن دیـخائ  د در خـوابـش هـنـوزی بینـگاو پیر پندانه م
 

 وس و بیزار است و بسمردم ما از همه مأی  د بـرادر بـا شــغالآری می باش سگ زرد
 

 خصم بیداراست و بس و خواب صبور جمله در  ونروز و دزدان کـنــد دیـفـاسـحــاکمــان 
 

 نگ و تیـغ و تلـوار است و بسروز بیداد تف  ریزد به خاک ای ظالمانزیر پخون مردم 
 

 است و بس کفتار جنگ خونین درمیان گرگ و  ان هــم افـتــاده انـدبـر جـجنبی ران انـوک
 

 بس است و ادرار بول و چرک و بین درکشمکش   راط کثیفتا که فاسد گشت جسم و جان اف
 

 است و بس مغز تعصب عقرب و مار گویی در  ش زهـرآلـوده رامی زند در چشم عالم نی
 

 داعش به چشم زندگی خار است و بس طالب و  گشت ودو چمن ناب زان رفتگل به تاراج خ
 

 بادار است و بس د و لایر بر جملهدالر و پون  سعودخیزد، داعش از ترک و  پنجاب طالب از
 

 بس دو در میان دوزخ و نار است و رجای ه  نجای در قلب وط و داعش ندارندالب ط
 

 و غّدار است و بس جانی روزی قاتل و دویک   ذلیلخوار و  ودشعاقبت مزدور و چاکر می
 

 است و بسگرم بازار فروش نفت ارزانبا   دامز دل ظلم و ستم افراط می جوشد ما
 

 است و بس ذب اقمارج برای تهاجنگ قدر  ع، بهــــر بازار فـــروشبهر تقسیم مناب
 

 است و بس غدار خونخوار کف تا که قدرت در  مگ اتنپر ز دیو و دد شود جدر جهان 
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