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بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

تن به کشتن دهیم        از آن به که کشور به دشمن دهیم به سر ه سرهم   
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 Political سیاسی

 

 مورشاه تیموریتی   
 
 
 
 

 مرگبارِن جنو

 این جهان جنون مرگبار یزدــــــــــانگ عبرت       این جهان کنار و کنج  هر ز ون آیدــــــخ بوی

 این جهان شعار داوت شدــع و کشتار و قتل        پسند وت برتری آمدــــــــــنخ و برک  جهان در

 این جهان ارـــکه ب مضمر بود  فتنه انگیزی        اول اند رازت سیاست در اردانانــــــــــــــــــــک

 این جهان ارـــــــــافتخ است باشد دارا  آنکه        اوست ذلت یار و درد است مرگ و نادار آنکه

 این جهان ندار  و دار ه رسدـــــپنج قوی بر        به خلقی چیره شد هاـــــناتوانی و درد  و ضعف

 این جهان سرمایه دار بود  رمتـــــــقابل ح        نیک شد نکردند و  ردندــــهرچه ک  زورمندان

 این جهان تبارـمشق اع است روز دزدی در        شب میر امالن وـــــاین ع اند روشن روز دزد

 جهان این مدار ببستی در اـــــــــــدری راه بر       راهگیر  دزد دـــــــــــــــــبیاوردن  اسکندر نزد

 این جهان راهماره شرمسار ودــــــخ میکنی ؟؟       لجن کار نیست زین که شرمت اسکندر گفت

 این جهان شهریار نزدبه  زد اــــــدری دل به        کارزاروفان نمودی طــــــــــ که با دریائی دزد

 این جهان وقار و زـــمالک ع که هستی  ای        نگین اج وـــصاحب ت و ای صاحب مقام  گفت

 این جهان تبارـــــــهمه بی اع نزد  گشته ام         دریائی شدم دزد  کشتی کشیدم که یک  الــــح

 این جهان نامدار آندم اتح وــــــــــــــمیشدم ف        فرمان داشتم  تحت رزمی  کشتی دوصد رــــگ

 این جهان قمار در  ردیـــــن  میبازیم هردو        برــیک معت  داـــیک گ،  هردو  دزدیم تو و ما
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 ین جهانا ان حدیث خنده دارــــمحتاج مرگ        اریخ شدــــــــــــــت ما بهر زورآوران از ۀ قص

 این جهان ارــــــــــــــــبک آرند آزادگی ۀشیو        عدالت گسترند رــــــــــــــــــــــعدالتگ پاسبانان

 این جهان پاسدار رگان باشندـــــــگ کیه ب تا ؟؟؟       شد میر وم دیگرــق و ومی اسیرــق کیه ب تا

 این جهان ارــــــــــــافتخ نباشد انسان  کشتن        مستمند رـگ داــگ رـهرکس گه ب آمد عزیز جان

 این جهان دارــــــــــبه تیغ آب زخمی  زنی یا        میکنی حوالت  تیزی  خنجر دیگر به رـــــــــگ

 این جهان ارــــــــــــانگشت فگ درد بدانی تا        ویش سازی آشناــــکلک خه یک سوزن ب کاش

 این جهان وارـــــــــــــــسوگ  آدمیت  مقام با        افتخارات کهن یاد انسان و ترمـــــــــــــــــــح

 رفتــــــگ جهان باال قساوت در و  ظلم تیمورا

 این جهان آئینه دار  میشود رـــگ  ها امهـــــــخ

 
 
 

 ( 2111 دهم سپتمبر  المان ــ) 

 


