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 60/60/4612                 پویان رسول
 

 میهن نجات
 

 کنید بیداد و  فتنه و دلـج و  جنگ رکـت
 کنید نـاشـاد و بیچـاره ردمـمـ بـر  مـــرحـ

 ولی چاره نشد امراض و بیکاری و رـقـف
 ؟کنید برباد هـمـه را وطـن جنگ با الـح

 دـزیـری خندق به ینـچـرک فـرتـن و  کینه
 کنید ارشاد رـدگ محبت و عشق و دتـوح

 امـقـم و چوکی سـر بـر نبود ردمــم رأی
 کنید بنیاد دهــغمک ایـن در ونــقان و  نظم

 اقفن و جنگ آتشکدۀ در سوخت گر خانه
 کنید آباد وــن ز را نـوط دست، در دست

 نـدریـد زاالنـغـ بـقل دم، دو غـیـت با هان
 کنید ادـــصـی پـوسـیدۀ ریـشـۀ رـبـ  تیـشـه

 اـوف و عشق گر وهـجل نبود، شیرین ارگ
 کنید ادـرهـف متـه نید،ـ  ک مژگان بـه وهـک

 بگذشت دیگر فـرقـه،ـت و  مـسـت ارـروزگ
 کنید والدــفــ چــو کـم،ـمح و وـنـ حــادـات  

 رمــک دریـای بـه ،بشویید نـیـخـون دسـت
 کنید ادـــدام سر دایــف به شادی و  صلح

 رــدیگ زشت سخن اـب نزنید دل بر مــزخ
 کنید انشاد همه بر زلـــغ و بیت مــرهـم

 لعـین انــطـشی ز ،ریـدـیـنگ افـراط درس
 کنید استاد رـدیگ ،تعادل و تدبیر و لـقـع

 انـد دهــآم تنگ بـه حکام ۀـنـتـف از ردمـم
 کنید ـادـشـی انـدیـشـۀ بـر ،نـریــنـفـ و  آه

 نازید می خود زر و زور به که سرانی ای
 کنید اوالد خاطر کس، مــغـ دـداریـن گـر

 کردند واـبل "دهالقاع" و "طالب" و "داعش"
 کنید ـدادـام وطـن با آن، از ریـدـیـگ دـنـپ

 ُملک قــالی ودـبـن تجاوز و  اشغال ننگ
 کـنید یـاد ،کهــن عـهــد دۀـــکـ مـدنـت از

 پایان داردــن ومــق این بر  ضحاک مـلـظ
 کنید "دادـحـ اوۀــک" از تــر تـازه جـنبش

 ما دادیــــاج ۀـانـخ نشود ویـرانـه که تـا
 کنید آزاد کـتـلـمم ،الــب گـنـچ از زود

 میهـن نجـات رــبهـ مـرـک دیـدـنـبـن گـر       
 !!کنید ادـبرب همه را ما هـستی داــخ بـه
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