
 

 

 

 

 

 ۰۲۰۲جنوری  ۴۱ناتور رحمانی                                                      سه شنبه          

   پناجهـــو
 می پریس از کجا می آمی ؟ 

 من چگونه و اب کدام زابن 

 بیان کمن که از کجا می آمی 

 در ُملک شام چه می کمن و

 ابید زابن من را بداین 

 ابید درد مرا بفهمی 

جراین حوادث جاری بیل ، اگر در  

خرب از س مت پیام آوران مرگ اب و  

 و برابدی ابیش 

که تفنگداران امپرایلزیم  جفایع اگر از  

 و اشغالگران هجاین 

در رسارسگییت  زور  هر  

 مرتکب می شوند

 خرب داش ته ابیش 

 اگر دکتورین س مت رسمایداری را 
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 در هجت چپاول هس یت مادی و معنوی 

 رسزمنی های حتت س مت دیده ابیش 

 اگر که ذره ای دلت 

 به خاطر تباهی انسان و انسانیت 

رزیده ابشد ل و بیداد به نوع برش  

 و چشامنت را من اشک 

 تر منوده ابشد 

 آنوقت میداین من از کجا می آمی

منی شام زو چرا در رس   

 برای اندیک آرامش 

حمبت  ذره ای نیت وؤ مکی مص  

 پناه آورده ام 

 بیل ، من از ُملک های دور می آمی 

 از آنطرف اقیانوس ها 

میقات خون و خاکسرت  از  

 از چهار راه مرگ و تباهی

آجنا  از رسزمیین که در  

 به حمک اس تعامر هجاین 

 و فاشزیم مذهیب

  انسان را تریابران می کنند 

 و انسانیت را به دار می کش ند 



بیگانه ناز رسزمیین می آمی که آشوبگرا  

 تفنگداران سود و رسمایه 

 اب مهیاری خشک مغزان فریب خورده 

 و اب مهدس یت اهرمین قبیهل گرایی 

می آورند برابدی و انبودی  

 و خانه خانه را نشس ته به ش یون 

 و مامت می سازند  

 از جای می آمی که کشت و کش تار 

 حرف روز و عنوان درشت روزانمه هاست

 رسزمیین که هبار و پرنده 

 گل و عشق و خنده ندارد 

 من از کجا می آمی ؟ 

اشغالگران می داین ، از جای که به دس تور  

 مسفوین انفجار و انتحار

  گران خون و برابدی معامهل

 وابس ته و مهتای رژمی فاسد 

 و دست نشانده ای مزدور

 هرازگاهی غزل مرگ می خواند 

 امید دانس ته ابیش من از کجا می آمی 

 وچرا در خانه ی شام پناهنده شده ام 

 اینکه ات این جا چگونه رس یده ام 



ر من بو چه روزگاری   

گذش ته  آواره های مانند من و   

حاکیت اندوهبار و دردانک دگریست   

  ما انس پاس نیستمی نرتس مزیابن انزیمن

، حمبت و همامن نوازی های شام را می دانمیمهه خویب ها قدر    

  آهنای که انس پاس اند و منکدان می شکنند

  .از جنس ما نیستند 

<<این جا نه پیی حشمت و جا آمده امی  ما>>   

<<پناه آمــده امی ، این جا به از بد حادثه >>   
   (ناتور نهاد )                                                                 

 
 

  

  


