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؟ ما افتخار شد کجا   

ها زمانه شکوه از    

برچيدند های واژه    

ها پارينه اعتبار بر شود نایم تا    

گردد افتخار و عروج را رسزمين   تا    

سوگمندانه ، ویل   

بود نکوهنده هرآنچه شمايل   

بدخوایه اندود دود    

شد هزارپاره تن و    

ها کرگس برای    

الشخورها جشن برای   

زمي    کف بر شد آبله گوری هرکجا    

انفجار از پاره هزار آفتاب و    

خوابيد شب مدار در    

رسيده دوران به خوران اسقاط    

ظلمت ضلع هر در    

نشستند کمي    به    

رنگ خوني    غروب هر در و    

  تصوير جای هر در 
 
آويختند را خود از کالن  

ناميدند قهرمانش و    

بود نديده خود به چني    روزگار    

شوند بالدار ، خایک های کرم که    



بنمايند را خود شهرها برفراز و    

نجاتيم های فرشته ، ايم ستاره ما که    

حياتيم خوب قسمت همان ما    

بودند مرگ اهريمنان ها اين واقع در    

فساد و رس   آوران پيام و    

رسيدند دولت به که همي       

  تاري    خ از دور هر در 
 

خودکامگ  

دزديدند را آفتاب    

پاشيدند زهر ها باغچه و باغ به   

شکستند را ها آيينه    

ساختند مسموم را هوا نفس و آب زالل    

که نبود بس همه اين    

زدند ها برلب بخيه   

ریدند گلو را تبسم
ُ
ب  

رخشانه و رخشان    

را فرخنده و فروغ ، روشنان      

کردند سنگسار    

کوبيدند مردم باور فرق بر ميخ و    

نشد عروج دل و برچشم که رسزمين      

شد خوار و خارشد ، نشد افتخار    

بودن و ماندن دگر    

فاجعه تنگناه در    

شد سخت مرگ باران زير   

بود گلوله تحفه ترين تنها که    

بوی ترين آشنا و    



  بوی 
 

حيوان و آدم تن سوختگ   

آسمان و زمي       

گرفت کافور بوی ، خون بوی    

رسزمي    اين    

زمي   )  نه و ماندند( رس)  نه برايش دگر که (   

دالل کاران مقاطعه   

بديل ن   فروشان خاک جنس از    

اشغالگران با ننگي    پيمان هر بسي    با    

کردند انتخاب برايش نایم    

اسالیم امارات ، جهاد ، انقالب    

... و میل وحدت حکومت ، دموکرایس  

ها واقعيت ديدن برای انتظار ، اما   

شد معنا ن   فردا هر داربست در    

ماندند زنده ظاهر به که آنهای    

شان چشم که های اسي      

گرفت خاردار های سيم نقش    

ديدند دگر روز ن   روز هر    

ابلسيان که    

تازيان ی کتيبه از اورادی تکرار با    

شان رژيم تظاهر و تبليس های بلندگو از    

روار را ها گوسفند 
ُ
سازند یم پ   

شوند تمام نابودی و مرگ طلسم حمال تا    

گردند فردوس دار اجاره خود انفجار با و    

ون های درد با ها اسي    بينند یم سي    

کوبند یم فقر هاون در را نان فرعونيان که    



آويزند یم دار به عام گذر در را قدسيت و    

عشق که بينند یم    

است سنگسار و فجيع مرگ به محکوم    

زايد یم سنگ ها ويرانه و    

خاک دالالن    

کالن های معامله برای    

کنند یم رنگ را ها واژه    

سازند یم دگر فرهنگ آنها با و    

تاري    خ داغداران تا    

را شان رسزمي    افتخار حقيقت   

کنند گور زمان متعفن ذهن در    

فريبنده های نام همه آن جای به    

دهند یم وعده کاران مقاطعه که    

شود یم قانون گلوبریدن و تجاوز  ، تهديد ، تحقي   ، توهي       

خرد به توهي       

بيان آزادی به تحقي      

انسانيت تهديد را   

 بریدن گلوی ن  گناهان

کودکان به تجاوز    

ها ُمرده وجدان اين قاموس در    

باشد کالن دزد هریک    

باشد داشته کاری برنامه و سجره ، تجربه    

ی موقف به  رسد یم کالني    

است چني    جنگليان اين قانون    

باشد آلوده بيشي   مردم خون به دستش هرآنکو   



باشد شهره وطنفرویس   در و    

گردد یم انتخاب قبيله رسدار    

شهيد شد ُمردار اگر باز    

نامند یم قهرمانش باشد بدنام ای زنده واگر    

؟ زنند یم اش سينه به افتخار نشان و !!  

! هموطن   

ما اقتدار شد کجا بنگر   

؟ ما افتخار و شکوه    

طالب وسطان   قرون افکار ی گرو در هردو    

داعش تفنگ و بربریت ی گرو در   

ارگ در نشسته داعش و طالب    

مرگ بربادی و آوران پیام آن    

گردید نابود     

****** 

 هموطن ! 

کجای این دردآباد که اسن   هر ، از هریک  

  و نژادی که تعلق داری قوم به هر

 که هویتت را یم رساند هر 
 
     نام و زبان

که همه باهم   باورکن  

 و همصدان  
 

 با همبستگ

عصیان یک با ، جهش یک با    

انقالب فریاد با    

انقالب سنگر از    

رسیم یم افتخار و اقتدار ، شکوه به دوباره .   

( ) ن   ات  ور   


