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 ؟! حقوق بشر نیدروغ انیبه مدع

 دم زنند شیکــه از حقوق بشر ب آنهــا
 فرق بشر توپ وبم زننـد شتربهیب خود

 
 شعار کاذب خود  در همه جهــان نیا با
 زنند شخندیعقل وهوش  نوع  بشر ر بر

 
 و حق مرد وزن تیحر یواژه ها بر
 نندپرده آشکار برآن  لوث وگند ز یب

 
 بشر  زآب ونان وجـــا ـــاتیح برمنبع

 زهر وسم زنند نیزم یهر کجا برو در
 

 طــال ایبهر نفت ومعدِن الماس و از
 ستـــم زننـد ـغیبه ت شماریب یها سر

 
 کسان نیبشود کشته ز یگربه وسگ گر
 ، جهان را بهم زننـــد شیانتقـام خــو با

 
 قتل عام  مردم بُرما ومصــــروشام با
 بباغ  خــرمن عمــر  امــم زنــند شآت

 
 بکـــن نظر یشرق ۀوغــــوط هیسور بر

 زنان و طفل و جوان را بهم زنـد گوشت
 

 وزن دگوشت تن طفل ومرخون وجود و
 به بطـن وشکم زننـــد ذیلـــذ ۀچون لقمــ

 
 خلق عـــراق  وشام ۀبر جمجمه وکل

 ظلم  وشناعت  قدم زنند یچکمه ها با
 

 سبزوارولـــوگر وهلمنــد  قنـــدهـــار بر
 وخم زنند چیوطن از پ نیا یهر کجا ای

 
 آنچه دشمنان بشر هـــــر کجــــا کنند بر
 وکم زنند شیگز نه بر دهان سخن از ب هر
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 کنندیخود پنجـه م هنیبم یخــوش ساز
 زننـد پـورغـمیهمه ش نیملک مسلم بر

 
 زور وظلم وکشتن واشغال هر کجــا با

 که سر نوشت بشررا رقم زننـد خواهند
 ! درمان درد ُملک  مخواه از ستمگــران

 زان کسان که سجــده به پول وصنم زنند ای
 

 «! زیعز»جانوران وحش دو پا الحذر از
 دم زننـد شیچند که از حقــوق بشر،ب هر

 انیپا
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