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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره
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 ۵۰/۵۴/۶۵۰۲         رسول پویان
 

 شام غریبان
 

 ردم شهیدان استـه ر  ـالی دیگـربـویی کـگ وـت ریبان استـام غـرا شـم چـنۀ ظالــا دشـن بـوط
 پریشان است دلگیر و وان آواره و مأیوس وـج وش مصئونیــن آغــر وطـیـودک و پـدارد کـن
 وان استـد رضـانیان ماننـالن و جـاتـا قـولی ب تـشـن دوزخ وحــاره میهـردم بیچـر مـده بــش

 ان وحشی صلح و امنیت گریزان استآهوچو زبس گرگان آدمخوار جنگ و کینه می ورزند
 روزان استـل فـاتـش قـت آتـیامـویی تا قـگ وـت دـردیـرد کهن گـل ما مـدرون جنگ و آتش طف

 ریشه ویران استدت ملی ز عمق و ـبنای وح نــاد در میهـتـه افـرقـم تفــه تخـازان روزی ک
 ت دزدان استـت و بود مینهم در دسـتمام هس اـاک مـخ ورـساد و چـالی یک دم از فـد خـنش
 ان استـابـقـای عــن آزادگان جــای میهــضـف  رگس هاـفوج ک ،انـۀ خیل کالغـقـو از قهـمگ
 یران استـرجه شـتبر شـازوی سـما به ب توان  ارانـتـان و کفـاهـد حاصلی از خیل روبـاشـنب

 ف یزدان استـواژگان لطـر از گلـکتاب دل پ  رارـحدیث زشت دّجال و شیاطین را مکن تک
 ه دامان استـت امید ما بــاء دسـبه منظور بق  د امید و یأس تا محشرـر مشت و یخن باشـاگ
 ان استـرهنگ خراسـروغ اعتدال آیین و فـف  ن افراطیـد ذهـال آیـر صد سـتان اگـاکسـز پ
 است انسانرانگر بنیاد ـون وبا ویـب چـتعص  رانـود ویـا شـۀ دل هـبـعودی کعـداد سـیـز ب

 م چراغ لطف ترکان استـچراخاموش درعال  ز اسـتـبداد اردوغـان نخـیـزد جـز بال و شـرّ 
 تخدیرذهن و قتل وزندان است نه آزادی فقط  زان شوـریـب و مال گـیخ و طالـز استبداد ش
 که میراث تمدن همنوای فکر و وجدان است  دـنـویـن انسانیت جـویـن ه دورانـوطنداران ب

 وطن قـربانی جنگ و رقابتهای دوران است  ود ویرانـن میهن بـتعمار امروز و کهـز اس
 تم آزادـراط و سـد افـنـن از بـا وطـردد تـنگ

 بهـر ما مانند زنـدان استن گیتی ـتمام صح
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