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 روزحساب .... 

 

 مردم 

ميکنند  مردم همه را با شما حساب  

 خيال کرديد با قطع نفس آنها

خاک کردن شان  و  

 در دل گورهای جمعی 

بی حساب ميشويد ؟؟    

بد خير ، شما قاتالن همه فصل های   

قطره خون  برای هر  

مشت خاکستر  برای هر  

خانه  برای ويرانی هر  

 برای تيرباران هستی 

 و .... 

ای همه بايد حساب بدهيد بر  

*** 

 گذشته ها هنوز نگذشته 

 جنايات امروز تان 

 ريشه در خيانت های ديروز دارد 

 شما ويرانگران هستی 

 از نسل و تبار آدمکشان قهار 

 ديوانه های خون آشام 

روانی های تمام عيار    

 رجاله های آلوده درغبار بدنامی 

عمر انسان ميزنيد  ۀشاخ هنوزهم تبر بر  

 هنوزهم بوسه بر بوت اشغالگران ميزنيد 

 *** 

 شما بسا گلهای آرزو را 

 بار نداده دستخوش تندباد ستم نموديد 



 زيباترين انگيزه ها را 

 ُحرمت وفا را ....

 جانيان جدا مانده از شرف 

 مردم با شما حساب ميکنند 

 حساب خاموش ساختن هر چراغ را 

 حساب گلهای پرپر شده ای هر باغ را 

ايد حساب بدهيد ب  

 حساب قتل عام مردم را 

 در روزشمار نکبتبار ) هفت ثور ( 

و ) هشت ثور (                                         

دنباله های آنرا تا امروز ....  و  

وطن و مردم ه شما در خيانت ب  

شريک همديگريد                               

 شما همه باهم برای خاک و مردم 

خاکستر  و خون جز  

 فالکت و بدبختی 

 باران اندوه ناتمام 

  مرگ و ماتم و مصيبت

 ديگر ارمغانی نداديد ؟!! 

 حساب ، حساب ، حساب 

 *** 

 اگر فکر ميکنيد مردم 

 گذشته ها را فراموش کرده اند 

و تبليغ شما وطنفروشان   و در اغماء تبليس  

 با خود تکرار ميکنند 

!!!!گذشته ها گذشته است   

 جز خيال خام چيزی بيش نيست 

 مردم 

 ديروز ، امروز و فردای شما را 

 با همان حجم جنايت و خيانت تان 

به هم پيوند زده اند                               

 آنها تا روز بازخواست 

 روز حساب 

 نفس های شانرا شماره می گيرند 

 *** 



همسايه من را آتش زديد  ۀديروز خان  

من را بجرم آزادی ۀوادعضوی از خان  

تيرباران کرديد                                        

 عزيزی را از شهر من در زندان ستم 

به زنجير بستيد                                        

 در هر کجا 

 در سرزمين من گليم غم هموار کرديد 

ُملک ها ۀمردم ديار من را آوار  

و تلخ کام ساختيد                                       

 و امروز 
  یو امروز باز در رکاب اشغالگر ديگر

  یمتجاوز و جالد ديگر

 آن همه را تکرار ميکنيد 

 و فردا .... 

 نسل ديگر اين سرزمين 

 حتا فرزندان شما به نام ننگين

سياه تان در تاريخ یو کارنامه ها   

فو خواهند کرد ت                                       

 اين چنين ميشود 

فراموش نخواهند کرد  را هيچ چيزآنها   

 چنانچه من فراموش نکرده ام 

 او فراموش نکرده است 

 وطندار ! 

 تو فراموش ميکنی ؟ 
 

) ناتور (                                   

 

 

 


