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 22/11/2112                     رسول پویان
 

 ادـــــــآب تــنــحـم      
 

 داد استـو بی ـو جنگـن دیـونیـۀ خـجهان در پنج
 به هرسو بنگری سیالب خون و موج فریاد است

 

 ش راـدگانـنـر بـرده دیگـوش کـرامـی فـویـدا گـخ
 آباد است ه بلکه محنتـن أواـود گفته این مـو یا خ

 

 رـــدا آخـــر خــهـش قــرا در آتــوزد چـــس یـمـن
 داد است دره ــرانـکه این آتش بدین وی تمکاریس

 

 شـنگـف در دل سـواطـو ع م ــی زرۀ رحـــابــنی
 داد استـرود و شـودۀ نمـون آلـم خـر از تخـــمگ

 

 انـرغـۀ مـــالندر   ه راـوچـش چـد به آتـوزانـبس
 استاد ــصی تی دامـه دسـب ،به دستی قلب خونینی

 

 والدـــۀ فـنگامـش و هـانگ آتـبو  ون ـخروش ـخ
 داد استـو زمانی طرف بغ شام  کابل وگهی در 

 

 زدانیـر یـم از قهـــیـه بـه مهری در مسلمانی نـن
 آباد است ه هرسو ظلمتــچه شد وجدان انسانی ب

 

 ازدــس ور میـافکی وـازد یـن یــول مـا پـکی بـی
 است افتادسر تازد چه دردی در می یکی با زور

 

 مــغ یی بی ظهـس لحـر کـاطـد از انتحاری خـنش
 است ادـــیـدزد و ش ایـیـیر مافـاسی ــک اـن تـوط

 

 ود مردمـکاری ب ر و بیـقـو ف یر درد و رنج ـاس
 ه بینی قلب ناشاد استـرچـهدزدان حاکم  زـ  به ج

 

 مـتــسـخ دانــریأـت ۀـش از تجـربــور دانـــــــه نـب
 اد استـــربـداد بـیـۀ بـایـو پ م ـلـر کاخ ظـه آخـک
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