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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم به سره سرهم 
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 Political   سياسی

 

 وقـــــــــنور اهللا وث 
  ٢/٩/١٣٨٩ ــ  شنبهسه 
 
  
 

 رانيحـــــ یرأ
  
 ی ناتواندسِت

  رانيدلبر باالنش  آن وـــــبگ
  راني راه بدگاِني دی کردچه
  دردشِت الفته ایديشپا چرا
   راني تخِم کیناتوان  دسِت به

 
****** 

  

 ینقدباز
 ؟یچه کرد  را یکارساز  ستاِد

 ؟یه کردـ را چینقدباز  اصوِل
  هوسهایاهيس رِق ــــــغ  یشد

  ؟یچه کرد  رای سرفرازشکوِه
 

****** 
  

 ی بازحقه
 ؟ی نماز بوده   تو حرف  یاــــــکج
 یقه بازـــــــــــــــــ داِر حنهيئ آیشد
 رنگين رنگ و  جنگ وآهنگ و تو
  ینه سازــــ صحني ا یرانيح  و من

 
****** 

  

  احساسیرا
 ی افزوده هاسنيرا از  مامکن
 یراســـموکي دنياز زاري بشدم
 ؟ احساسی انتخاِب راشد اـکج
  ی قانوِن اساسشوِر شد اـــــکج

 
****** 
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  تقلبِیروسپ
 صبــــــبستِر داِغ تع هممشو
  تعجبی به باالنــــــک تماشا

 رنگي نی فحشایُلخت  برنيبب
   تقلبِی رسوا گشته روسپهـچ

 
****** 

  

  انتخاباتشور
 ستي نیدر و واري که دی کاخنيدر
 ستي نیبرـــــــــ رهی دلگشایصدا
 ؟شور انتخابات  زی پرسی مهـــــچ
  ستي نیرش و  را سِر شوربـــــتقل

 
****** 

  

  باورۀنقش
 ندارد سر  ماۀشي اندِنــــــــــــــت
 ندارد ِر صفا گسترــــــــ فکیکي

 رشي سفر کاندر مسنيا  ازغيدر
  ندارد اورـــــ به ای نقشی دستبه

 
****** 

  
 رهبر  وره

 رنداردــــــــــ تچشِم ِري ما غدِل
 برنداردــــــره و  ره  ازیديام
 راني حی رأی اال ایئجوي مچه
  شرندارد و  که شوریئشورا ز

 
****** 

  

 یاهي سروِح
 ان شرمنده گشتهــ تشي پجهالت
 رن وحشت زنده گشتهـ قدوباره
  کرده جوالنیاهي روِح سچنان
   بازنده گشتهه اینيئآ رـــــ هکه

 
****** 

  

  منگمنِگ
  من منِگ منِگ منِگ منگ استسِر
  صحنه تنگ استني ادنيد  ازمــــدل
 نيئ آرهيت راِن ـــــــــــــ ناظ  دسِتبه
  گ استـــــــــــ سننهيئ بشکستِن آِیپ

 
****** 
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 ري زري زدودماِن
  اندرـــــــــــي زري از دودماِن زهمه
 راندي اسالينگ نفس واوــــــــــ چبه
 انتي خیرم فتواـــــــــــــ شان گسِر
  ؟راندي وزاراني ني که ادي گوی مکه

 
****** 
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