




 

 

 

 نشر آوای بوف

avayebuf.com 

avaye.buf@gmail.com 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 شیخنامه

قاسم قره داغی  :به کوشش   

SHEIKHNAMEH 
By : Ghasem Gharehdaghi 

Illustrator: Houriyeh Gharehdaghi 
 

آواي بوف: انتشارات   

Publish: Avaye Buf 

 

avaye.buf@gmail.com    -  www.avayebuf.com 

   

  ISBN: 978-87-93926-80-6

©2020 Avaye Buf  -Denmark 



  

  

  ممنوع شود  خواهان زیادتری  پیدا می کند، آنچهبا توجه به اینکه هر 

  .لذا این مجموعه برای  شیخ  و آخوند  ممنوع است  

  

  

   



 فهرست

 10 .................................................................................................................................................... سخن ناشر

 14 ......................................................................................................................................................... مقدمه

 18 ............................................................................................................................................ خانیباب اول   ش

 20 ..................................................................................................................................................... مفتاح اول

 20 .................................................................................................................. دیگرد خانیچون چرخ فلک بکام ش

 30 .................................................................................................................................................... مفتاح  دوم

 30 ...................................................................................................................... آنکس را که خ،یش بیدادست فر

 39 .................................................................................................................................................... مفتاح سوم

 39 .......................................................................................................................... کم گشته یزندگ دیهر سال اُم

 52 ................................................................................................................................................. مفتاح چهارم

 52 .............................................................................................................................. خانیکردند ش یبس تهایجنا

 54 ................................................................................................................................................... مفتاح پنجم

 54 ........................................................................................................................... رانیوطن   بشد  و  غایدر   يا

 56 ................................................................................................................................................... مفتاح ششم

 56 

 58 ................................................................................................................................................... مفتاح هفتم

 58 .................................................................................................................. بنشست   مسند قدرت آن روز که بر 

 60 ................................................................................................................................................... مفتاح هشتم

 60 ....................................................................................................... میگا یندار ممن آن کس را که بر  منبر دهد پ

 61 .............................................................................................................................................. ینیباب دوم خم

 62 ..................................................................................................................................................... مفتاح نهم

 62 ...................................................................................................................... زادست    يانقالب   هند   انگریبن

 65 ..................................................................................................................... مردم  او خواب  دگانیبگرفت  زد

 66 .................................................................................................................................................... مفتاح دهم

 آیات عظام گنج بی رنج برند  ..............................................................................................................



 67 ............................................................................................................................. رانینهد  ا پا   هاز آنک  شیپ

 71 ................................................................................................................................................. ازدهمیمفتاح 

 72 ....................................................................................................................... بود   انتیخ     شرح   من     ۀنام

 80 .......................................................................................................................................... يباب سوم خامنه ا

 80 ............................................................................................................................................... مفتاح دوازدهم

 81 ............................................................................................................................ خواند یم  هیآنکه خود را فق

 87 ................................................................................................................................................ زدهمیمفتاح س

 87 ........................................................................................................................... ماالن هیز قم از خا یخیبود ش

 92 .............................................................................................................................................. مفتاح چهاردهم

 92 ............................................................................................................................ رهبر ياریدشمن ملتت تو با 

 94 ................................................................................................................................................ مفتاح پانزدهم

 94 ................................................................................................................................... ندارد بخدا اعتقاد چیه

 97 ............................................................................................................................................... فتاح شانزدهمم

 97 ........................................................................................................................ نیلع يا نیقیبر همه کس گشته 

 105 .............................................................................................................................................. مفتاح هفدهم

 105 ..................................................................................................................... دیرهبر  را  بگائ و   دیزیخ  ز جا

 107 ............................................................................................................................................ جدهمیمفتاح ه

 107 ................................................................................................................. يز روضه خوانان بود يخامنه ا يا

 127 ................................................................................................................................................ ستمیمفتاح ب

 128 ................................................................................................................ است رمنیم يان خامنه اخلق جه يا

 134 ....................................................................................................................................... کمیو  ستیمفتاح ب

مفتاح نوزدهم ............................................................................................................................................. 121 

.............................................................................................................. 121 رهبرانقالب خوب می دانی 



 135 ..................................................................................................................... کُسکش است رانیا خانیرشرهب

 136 ....................................................................................................................................... باب سوم دهه زجر

 137 ........................................................................................................................................ و دوم ستیمفتاح ب

137 ......................................................................................................................... که هست نامش فجر يهه اد 

 139 .................................................................................................................................... جهارم سپاه قدسباب

 140 ......................................................................................................................... رانیاز ا يقو یمصلح يروین

 141 .............................................................................................................................. هیَتنق ي مدرسه مجنپباب  

 142 ....................................................................................................................................... و سوم ستیمفتاح ب

 142 ..................................................................................................................... ُتخم زنا که هست نامش مال نیا

 145 ..................................................................................................................................... و چهارم ستیمفتاح ب

 146 ........................................................................................................................ شد هنگام جنگ خیش هیبر عل

 147 .................................................................................................................... خانیش يباب ششم قدرت هسته ا

 147 ...................................................................................................................................... و پنجم ستیمفتاح ب

 148 ...................................................................................................................... را مردم يتوان هسته ا خیش يا

 150 .................................................................................................................................. يریگ يباب هفتم    رأ

 150 ...................................................................................................................................... و ششم ستیمفنتاح ب

 151 .................................................................................................................. ستیهمه مردم کاف يبرا يرأ کی

 154 ....................................................................................................................... شدست یبیعجب روزگار غر

 158 ........................................................................................................................... نظام يالشخورها باب هشتم

 159 ...................................................................................................................................... نژاد يمحمود احمد

 159 .................................................................................................................. عز و جاه از رهبر افتیمحمود که 

 164 ...........................................................................................................................................يخامنه ا یمجتب

 164 ................................................................................................................... کُشد مردم را یسکوت م نیدر ع

 167 ................................................................................................................................................. علما عیجم

 167 .............................................................................................................................نقدریما را نَخندان ا یجنت



 171 .......................................................................................................................................... یتهران یعل خیش

 171 ........................................................................................................................ ستیخیش رهبر  ٔەداماد زنازاد

 172 ................................................................................................................ ستیاز قتال يکه شهرت و ستیخیش

 173 ...................................................................................................................... ندیَزنت را گا یاحمد خاتم يا

 180 ............................................................................................................................................... يپور محمد

 180 .............................................................................................................. ستا اكیبه تر يکه وابسته ستیخیش

 181 ................................................................................................................. پست يشهر يکه ر دیخلق بدان يا

 182 ................................................................................................................... ستیا ابویچنان    یقرائت خیش نیا

 184 .................................................................................................................. عزت و جاه یپ خیهر جا که بود ش

 185 ...................................................................................................................... ینبود خواستن   مایرکز سم نیا

 186 ................................................................................................................. هانیک اندر  س،یکه بود رئ یشخص

 187 ........................................................................................................................ يپسرت را َنقد ینیدر گور بب

 189 ........................................................................................................................ است خانیش ٔەمزدور حرامزاد

 190 ............................................................................................................................................ الشخورها یباق

 190 ................................................................................................................. يالر    يپدر، ا یب فیکث خیش يا

 193 .................................................................................................................. سواد یفاجعه در فاجعه از عالمان ب

 193 ...................................................................................................................................... و ششم ستیمفتاح ب

 194 ............................................................................................................................................. یانیسخن پا

 194 ........................................................................................................................ در سخنم یادب یبود اگر بیم

 

  

  

................................................................................................. 170 اي شیخ فُسیل بی پدر اي کفتار 



  

   

      AVAYeBUF.com                                                            



  

  سخن ناشر

  

  

رهبران ي  درباره يانتقاد یاسیاز اشعار  س  رینظیب ستیمجموعه ا ،نامهـخیشکتاب 

و  و منتقد تند یقلمکه  با  رانه گزنده و پرخاشگ ي، با طنزرانیا یو اوضاع فعل یاسالم يجمهور

می باشد که تلخ جامعه در قالب طنز  اتیواقع انیاشعار و نحوه انتقاد و ب سبکبینانه نگارش شده و تیز

 انیو صوف خانیو ش انیاز حاکمان و قاض یزاکان دیعب يآور طنز و سبک انتقادادیاوقات   ياریبس  در

 .استو رندان 

 يآثار انتقاد گریاز د زین هیزاو نیکه کتاب را از ا يمنحصر بفرد يها یاست به نقاش نیمز کتاب

ها  یگونه نقاش نیکه ا رانیاست در جامعه بسته و خرافات زده ا یو خود ساختار شکن دینما یم زیمتما

 .  تابد یرا بر نم

 راه  میدواریو ام ستیستودن یو گذشتن از خطوط قرمز  به راست یدر تابو شکن سندهینو جسارت

دو پهلو  يو با  گفتار  یو به نرم  اریبس اطیباشد که دست به عصا و با احت یسندگانینو گرید يگشا

 وانیزشت  کار و ح هانیو ماندال  با فق يبه سبک گاند يگردند  و قصد مبارزه ا یم  دانیم نیوارد ا

 .دارند   شهیپ تیصفت و جنا

و  تیاز روحان يشته توانسته بودند در هاله اسال گذ 1400 یدر ط نیو نقاالن د  هانیو فق خانیش

، نهاآ،  ندیرا به سکوت وادار نما نیمخالف ریبا چوب تکف خود را پنهان نموده و یقیتقدس   چهره حق

 .احترامشان بودند وردحکومت ها   قرار داشته و بظاهر ملجا و پناه مردم و م نیدر صف مخالف شهیهم
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 البته . داشتند يقرار نگرفته ودر قلوب مردم جا یاحترام یجار و بگاه مورد نفرت و انز چیدرجامعه ه

ن ها داشته و به نقد و انتقادشان برخاسته آ یبا چهره واقع  ییکه آشنا بودنددر جامعه  يمعدود افراد

 .بودند

و کوتاه  یددمنشانه آنان با مردم و تنگ چشم يقدرت گرفتن  حکومت فقها در کشور و رفتارها با

و معرفت و  تیو نابود شدن اخالق در ترب ختهیو فساد  افسارگس يان به مسائل جامعه و دزدآن ينگر

را  استشانکرد و قد انیرا نما خیپنهان  شده در تار يها لیفس نیا تیماه مردم، نیدر ب یشناس بایز

 .دیشکست و از عرش به فرششان کش

و عاقبت کار را   دانستندیرا غلط م استیبودند که  دخالت در سهم  يافراد نهایخود ا انیدرم هرچند

 یینه آبرو گریکه د دیکش یها را به راهآنحرص به قدرت و طمع مال  یول  کردندیم ینیب شیپ

 .است يداریمانده و نه کالمشان را خر شانیبرا

 اقیو گزنده و برخالف سبک و س رایاست گ يو طنز گریاست د یاقیسبک و سنامه خیشکتاب 

  .ی تنظیم و ویراستاري شده استقاسم قره داغکه به کوشش و همت آقاي  همتداول در جامع

  

 يدولت ها. مهم دولت هاست فیاز وظا یکیجامعه  یآموزش و پرورش و باال بردن سطح آگاه

 یحکومت کردن بر گروه. مردم هستند یرشد و آگاه دیعاشقان سانسور و مخالفان شد ياستبداد

مطلوب تر و راحت تر از  اریبس کتاتورید کی يبرا شیاز حقوق خوو نا آگاه  یخراف سواد،یمردم ب

  .آشنا هستند شیاست که به حقوق خو یحکومت بر مردم

 ییمردم امکان فرمانروا ینگاه داشتن سطح فهم و آگاه نیمستبد با پائ ،يکتاتورید يها ستمیس در

 یعنی يپ شده در زمان پهلوچا يبا نگاه به تعداد عنوان کتاب ها. کند یم ایخود مه يبرا يشتریب

عنوان کتاب در کشور به چاپ  275که بطور متوسط ساالنه ه 1357تا  1316هزار عنوان از سال 11



ـــــــــــــــبوف آوايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــشیخنامه  

 يشورو ریهزار  عنوان کتاب در سال در اتحاد جماه 120از  شیرا با تعداد ب نیکه اگر ا دهیرس

تعداد عنوان کتاب چاپ  یاسالم يدر جمهور. میابی یخفقان و سانسور را در م زانیم م،یکن سهیمقا

 یو خرافات اتیو جعل یو فقه ینیکتابها، کُتب د نیا ٪97از  شیرسد که ب یهزار م 32شده در سال به 

در سال  قهیدق 2 یبطور واقع رانیسرانه مطالعه در ا زانیم. کُتب صفر است نیا یاست که ارزش علم

مقدار  نیرسانده که از ا قهیدق 75رقم را به  نیا ریو جعل و تزو يبا آمار ساز یاسالم يجمهور.  است

 هینشر گرید قهیدق 7روزنامه  و قهیدق 32قرآن و دعا و   قهیدق 21مربوط به مطالعه کتاب  قهیدق 15

  .در روز است قهیدق 31و سوئد   34وآلمان   قهیدق 44آمار در مورد فنالند  نیاست که البته ا یخوان

  یبه چاپ و انتشار  صوت یاطالع رسان يبه دو دهه است که در راستا کیبوف نزد يآوا ینترنتیا نشر

 یم یمجموعه ، سع نیا گانیقرار دادن را اریاقدام نموده و با در اخت ابیهزاران کتاب ممنوعه و کم

  .مردم داشته باشد يداریدر ارتقاء فرهنگ و ب یکند سهم

 ادانیوش یالملل نیب استمدارانیست سد چهیباز یبه راحت گریشد د داریو ب دیفهم یاگر ملت چون

کردن  داریو ب یمردم با کتاب و کتابخوان شتریهدف ما آشنا کردن ب. نخواهد شد یداخل یاسیس

و  یبردگ يرهایزنج میتوان ینم میتا آگاه نشو. است شیخو یبه حقوق انسان انیخفتگان و نا آشنا

  .میرا پاره کن ستنیز رانهیحق

هموطنان داخل  يبرا ابیو ممنوعه و کم یصوت يتمام کتابها  گانیدادن راقرار  اریما  در اخت هدف

  .باشند یم قهیکتاب در مض هیته يبرا ياز لحاظ اقتصاد ای تیسانسور و ممنوع لیکشور است که به دل

رنگارنگ و  نیمستبد وغی ریدر ز يمتماد يدوره ها یدر ط رانیتفکر که کشور ا نیبوف  با ا يآوا

و غرق شدن در منجالب مذهب و خرافات،  يه شده از قافله فرهنگ و تمدن بشردور نگاه داشت

 مدنت ي به قافله وستنیمنجالب و پ نیآمدن از ا رونیب يبرا یمبرم به  رفرم و مبارزه فرهنگ اجیاحت

  .دارد، بوجود آمد  یجهان
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انسور شده رو، هزاران کتاب ممنوعه و س شیگذشته با تمام مشکالت و موانع پ يسالها یط در

و جهان قرار  رانیزبان در ا یعالقمندان و اقشار مختلف فارس اریاف در اخت يد یو پ یبصورت صوت

  .گرفته است

که به علت سانسور قادر به  یسندگانیکمک به نو يبوف در راستا يآوا یانتشارات 2019در سال  

نمود که افتخار دارد  یارات جهاناقدام به ثبت خود تحت عنوان انتش  ستند،ین رانیچاپ آثار خود در ا

در  گانیراداخل، بصورت  انیرانیا يعبور از سانسور و با هدف گردش آزاد اطالعات برا يدر راستا

  .دینما یآثار را ثبت جهان نینشر  آثار سانسور شده اقدام و ا

سرخورده و ا خورده و .سانسور ج نیوتیبه گ رشانیشود اگر مس یدعوت م زیهمراهان عز یاز تمام لذا

قدم گذاشته، نشر  ریمس نیشناسند که در ا یرا م یکس ایاز انتشار کتب و آثار خود شده اند  دیناام

  .ثبت و انتشار   فراهم نموده است  يفرصت را برا نیبوف با افتخار ا يآوا

  

  بوف يآوا نشر

    



ـــــــــــــــبوف آوايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــشیخنامه  

  

  

  

  

  

  

  مقدمه

ف و سخنی همیشه همراه که در چنگال  دیکتاتورها گرفتارند گفتن هر حر جوامعیدر 

حال اگر این جامعه به میکروب مذهب نیز گرفتار شده باشد . با احتیاط و مراعات شدید همراه است

حتی در خصوصی ترین ابعاد آن هم احتیاط و مراعات را می طلبد تا سر سبز هر حرف و عملکردي 

  .بر باد نرود

تقدان دشمن و در بسیاري از موارد مخالف فقط براي من افکار و نظرات در چنین جوامعی رشد

امکان عرض اندام و تنفس   که حتی آن هم با رعایت موازین مقدور بوده و منتقدان دشمن فرضی

  .خواهند داشت

کرده و  ذست که به مرور سانسورها و شرایط حاکم در جان و ذهن افراد همان جامعه نیز نفواینجا

تا آنجا که حتی شخص در ذهن و مکالمات تنهایی . شودتبدیل به رفتار طبیعی و فرهنگ رایج آن می 

  .خودش هم مراقب است تا از این ضوابط تخطی نکند

از عوارض همین رفتارهاست که این کنش ها  به مردساالري منتهی شده و زنان از شرایط رشد 

کلمات رنگ و بو و  ،هتفرگ تردق هنادرم لفاحم و اه عمجاجتماعی و سیاسی محروم می شوند، 
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نزاکت از احترام هاي واقعی به دو رویی ها و ریاکاریهاي  گیرد و ادب و معناي جدید به خود می

  .گردد اجتماعی و خانوادگی تبدیل می شود و موجب رشد بی رویه اخالق هاي ساختگی و تزئینی می

ي تحمیلی اجتماعی و تربیتی صورت از این قالب ها براي برون رفت تالش نهایت در این مجموعه

دودیت در استفاده از کلمات و جمالتی که استفاده از آنها داغ اجتناب از دورویی و مح. گرفته است

  .کند کوبد و تربیت هاي مذهبی و ریاکارانه آن را به شدت منع می ننگ بر پیشانی راوي می

در استفاده از اصل کلمات به جاي استفاده از نقطه چین ها و جاي خالی هاي رایج احمقانه در 

سیار قابل تامل و شروعیست براي گریز از این دو رویی ها و این دست ب  زاهاي منتشر شده  کتاب

  .ریاکاري ها

  ...و اما محتواي کتاب 

الزم . که بیشتر در ژانر هجو انتقادي سروده شده است ،و سیاسی یعامتجاکتاب حاوي اشعاریست 

به اشتباه ي محترم  بینم که مجددا تعریفی جامع از سبک شعري هجو در اینجا ارائه کنم تا خواننده می

  .اي این نوع نوشتار و سبک گرفتار نشود رایج معنی کلمه

 بانیآمده است و در اصطالح اد ییو ناسزاگو بیکردن و برشمردن ع بیع يهجو در لغت به معنا

  .شکل گرفته و آن مقابل مدح است زینقد گزنده و دردانگ هیکه بر پا ییشعر غنا یعبارت است از نوع

 کریرفتار و پ یخواه زشت کند؛ یم یینما را بزرگ ها یزشت. در و پرده رب ورشیاست  یکالم هجو،

از دشنام  يگفتار وهیش نیاند و شاعر در ا واژگان در هجو برهنه. روح يها یباشد، خواه کاست

  .ورزد ینم غیدر نت کالمی به دشمناها زوربو از  تابد یسربرنم

 ،یاز مطلوب و محبوب کس ییگو ناسزا و مذمت و بد فیتوص«نظر نکوبخت هجو عبارت است از  از

  ».یکس ریمکارم و تحق یو نف یو پنهان کس دایپ يها بیع یینما برشمردن و بزرگ
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 يهجا. هجاء االشراف و هجاء االراذل: کند یم میهجاء را به دوگونه تقس) ق.ه 303وفات (ابن بسام 

 يهجا. ر استآو سخت و رنج اریبس یدر بعض یول ستیاست که ظاهر آن دشنام زشت ن ياول، هجو

 یبا چاالک يگو رود و هجو یناك به کار م تند و خنده ییها در آن واژه یول ستیبرانداز ن دوم خانمان

 .هجو شده خود بخنداند يها کمبود ایدشمن و  يها بیشنوندگان خود را بر ع ایخوانندگان  تواند یم

 

و در همه  شود یمحدود نم یه ادبژانر و گون چیمهم آنکه از نظر فرم و صورت، هجو و هزل به ه نکته

از هجو و هزل در انواع  توان یم یفارس اتیدر ادب. رد آن دو را دنبال کرد توان یم یانواع ادب

  .را سراغ داد ییها نمونه یشعر فارس يها قالب

با توجه به اینکه بر آن بودم که تعریفی جهانی نیز از این نوع و سبک ارائه کنم اما پس از بررسیهاي 

این به چند دلیل مهم و . راوان در صفحات انگلیسی و دانمارکی تعریفی مناسب براي آن نیافتمف

  .باشد کاربردي در نوع و تفاوت  استفاده از شعر و شاعري در فرهنگهاي مختلف می

ي شعر در  با نگاهی اجمالی به شعر و شاعري در فرهنگ و تاریخ ملل خاور میانه می توان کابرد عمده

آن  براي دریافت صله و در مواردي ح و ستایش در یک دوره براي خوشایند زمامداران سبک مد

  .فحاشی به دشمن یا زمامدار سابق و باز  براي دریافت صله

 بلکه با طنز مستقل وجود ندارد طور  هجو به سبک ،یسیانگل اتیادب درشاید به همین دالیل باشد که 

  .ردیگ ینکوهش مورد استفاده قرار مو  ییبدگو يو برا ترکیب شده  و طنازي

کلمات سنتی را براي این نوشتار به کار برد چرا که بطور خالص البته شاید الزم است که ترکیبی از 

باشد  يهرگاه هدف منکوب کردن فرد  .افراد بیبرشمردن ع یعنیبرشمردن و هجو کردن  یعنیهجو 

شود که  انیب يسخن به نحو نیاگر ا یعنی مندنا یاست، آن را هجو م ختهیخشم را برانگ یکه به نوع

  .ندیگو یهجاء م ایآن فرد باشد، آن را هجو  دیتهد ای ریتحق يدر راستا
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در آن که چرا . هجو و نقد استترکیبی از  به واقع در نگاهی کلی می توان گفت که  این مجموعه 

ده دارد که بر خالف تعاریف نقد حاکمان و ظالمان عصر پرداخته شده و هم زبانی تند و برنهم به 

متداول ناشی از نفرت و کینه شخصی نویسنده نیست بلکه واقعیاتی ست که اطالع از آن هر کسی را 

  .به خشم و تندگویی برمی انگیزد

البته نیاز به ذکر . امروزه ما ایرانیان طبع شعر و شاعري خود را مدیون اجداد هنرپرور و شاعرمان هستیم

ت که علت اینکه یکی از هنرها و خلقیات ایرانیان در طول تاریخ شعر و شاعري بوده این مساله نیز هس

که  یقینا با دریافت صله و دستمزد در قبال سرودن و مدح مرتبط است و شاید به همین علت بود .تسا

که برنده ترین  تبه جرات می توان گف. علوم دیگر در جوامع ما مورد بی مهري قرار گرفته است

ر در دوران مشروطه و پس از آن بود که آثار اجتماعی و سیاسی عمیق و  جاودان را از عصر این هن

پس چه زیباست که بتوانیم از این غناي موروثی در مبارزات مدنی و . خود به یادگار گذاشت

  .روشنگري استفاده کنیم و آنرا در این راه به کار ببندیم

  

  قاسم قره داغی 
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  باب اول 

  نشیخا
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  مفتاح اول 

  

  

 چون چرخ فلک بکام شیخان گردید

آرامش و آسایش ملت  اي داد 

 بردند زجیب مردمان هر چه که بود

 شیخ ندیدست کسی از تر ندهزن ج

 دورانیي  هیگان   مفت خوري در  

  در حشر از بهر خیانتت به مردم 

 ستوتازاي شیخ حرامزاده حیلت 

 گشته  مسلم انمردمي  هبر جمل

 تحریم به شیخان نزده هیچ ضرر

   از تحریم   به واهللا قسم اي خلق  

 گردید   نابسامان اوضاع وطن چه  

 ایان گردیدــــپه ب   با آمدن شیخ  

زد حسود د ي هرامزادــــــشیخان ح

رخ کبود ــــچ واهللا قسم بزیر این

 حاجت به بیان نیست خودت می دانی

 ه آویزانیین ز خااي شیخ بدا

 ستوبر خلق ستمدیده خیانت ازت

 ستوتحریم و تورم و جنایت ازت

 دادست به شیخان دغا نفع و ثمر

نبود هیچ خبر  شیخاني  هدر سفر 
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از بهروطن گشت چو اسکندر شیخ 

 خویش بخواني  هاي خلق دگر فاتح

 بر خلق زبون همیشه در ترفندي

 بر خلق عوام سر منبر اي شیخ

 ماندند بسی ز خلق در حسرت نان 

 بگرفته ز مردمان دگرتاب و توان

منفور  ر نظر خلق تو هستی  اند 

 می ترس از آنروز که مردم بکنند

 بیش از سه دهه به خلق حیلت کردي

 اي شیخ حرامزاده مردم دانند

 تخم ولد زنا بسی حیله گرست 

 شیخی که بپاي منبرش بنشستی

                  این است حقیقتی نهان اي مردم 

 واهللا سرا پاي وجودش سمیست

 شیخ دغا آنجاهستهرجا که َروي 

 هر جا که بود اداره اي از دولت

 کشور شیخي  ههم زد گند دگر بر  

بر شیخ  اُفتاد عنان اختیارت

 و اهللا در این زمینه بی مانندي

 می خندي عمریست بدل  به ریششان 

 شاني  هسفر از نان بخدا تهی بود  

 بی بنیاني  هشیخان حرامزاد

خلق غیور  ست از   راوت  بد عاقبتی 

اي شیخ زنازاده ترا زنده بگور   

 غارتگري و جرم و خیانت کردي

 کردي   جنایت اندر دل زندان تو 

 در حیله گري شیخ ز شیطان بترست

گویم بخدا که از خدا بی خبرست 

         مقي  هبرون بیاید از حوز شیخی که 

  کژدم او هست یقین بتر ز صدها  

 در پست ریاست اندر آنجا بنشست

 علمست خر درآنجا ریاین شیخ چو ک
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 در حیله گري به اهرمن استادست

 یک شیخ زنا زاده بدانید اي خلق

 فتنه همه از شیخ دغا برخیزد 

 زن شیخ بباید کردنس کُ در 

 اي خلق لباس شیخ خائن عربیست 

 دراین سه دهه به مردمان گشته یقین

 آن احمق خر که شیخ را مدح نمود

 پشیمان زان روز و زي بشود زاررو

 خفاش ِصفت بود پی خونخواري

  پی بی ناموسی شیخست فقط در 

 دائم بزند ز بهر مردم ترفند

                     ایرانیها ثابت شده بر اکثر  

 این شیخ فقط درپی بی ناموسیست

 قسم اي مردم و شرافتمنام بر 

 رنج و غم او فزون بهر دم گردد

 افت برود چون به دركهر شیخ کث

 ست زپشت دست شیطان را دست هبست

 کافی هست   ملتی از بهر فریب  

 از ذات کثیف علما بر خیزد 

 که به شبها به هوا برخیزد يیرک 

 اش اندیشه اش ایرانی نیستچون جامه  

بی ناموسیست  بل  ماین تخم زنا س

 آن بی خبري که شعر بر شیخ سرود

 دیگر بخدا بر او کجا دارد سود

 هرگز نکند شیخ به مردم یاري

 از او بجز اینکار نیاید کاري

 شیخان همه هستند به شیطان مانند

     ایرانیند غیر شیخان حرامزاده

 بهر وطن نابودیست اوي  هاندیش

 نیست   خون ایرانی اندر َرگ شیخ  

 گردد   ابن ملجم ساکن به سراي  

 گردد  در جهنم یک شخص اضافه  
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 آنکس که لباس شیخ بر تن دارد

 ست ز پشت دست اهریمن را هبست

 نشنیده کسی تو ز  یک حرف حساب 

 بدان یک روزي   باهمت مردمان  

 خورند یکسره برسرخوان خرس  چون 

 را می مانند   چو گاو از مفت خوري  

 را بیکجا بخورد   ده سیخ کباب  

 بی ناموسازبسکه بودحریص این 

اي شیخ زنازاده  عجب نامردي 

  خلق     بر  زیان رساندن   و ازضرر غیر

***  

 میهن دارد   ویرانیي  هاندیش  

 ز بس حیله بصد فن داردنده زن ج

 بیش ازسه دهه دروغ گفتی توبسی

 یقینأ برسی   سر، دار اي شیخ  

 بی پدران این   هرگز نشوند سیر   

  نود درصدشان شیخان شکم باره  

 ننشسته به خوان شیخ بسرپا بخورد 

 را بخورد   نان گدا دست دهد    گر

 در آوردي دمار     از خلق دگر

  کردي؟؟ تو کاري   بگو  سه دهه  از  بیش

***  

 آن به محشر در   گرهست جهنمی

جز شیخ نباشد بخدا انسانی  

 افر کیشکي  دهاین شیخ حرامزا 

 گردست دهد بسکه بود شهوت ران

یکسر در آن  بدانید که     اي خلق  

 در آن   مردم دیگر هرگز نبود  

 اندر پی زن از همگان باشد پیش

خویش  مادر و ررحمی نکند به خواه



ـــــــــــــــبوف آوايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــشیخنامه  

 باش ِبهوش اي هموطن عزیز می

 اندر َره غفلت و جهالت مانی

  شاه درآخر مات اي شیخ شوي چو 

  می رینند روزي برسد که مردمان 

  غرق گناهی اي شیخ نزد خدا در  

  راودست ت مردم همه خواندند دگر 

 وطنند؟؟؟ شیخان زنازاده به فکر

 فکرشان مشغول است چیز ها به دوتن 

 نوشی   خون مردم  تو  خفاش ِصفت  

 اي شیخ زنازاده یقین گشته به خلق

فریاد ز شیخ بی مروت فریاد   

 که همین بی ناموس ،را  گائید زنش  

  جدایی افکند در نسل جوان و دین  

  انونسل ج اي شیخ ز احمقی تو  

 جمعی همه حیرت زده و سر گشتند

  بسی از مردم نشان دهد   آمار

از بهر فناي شیِخ ِاَهریمن کوش 

 گوش که بدهی به  حرف مالیان  گر

  مات بیچاره از این مات شوي آخر 

عمامه و نعلین و عبات  برصبحه و 

 اي شیخ  روسیاهی جزا تو  روز در

  کاهی اي شیخ موذي وآب زیر  بس

 یا آنکه به فکر تو و یا فکر منند؟؟؟

و یا که در فکر زنند یا فکر شکم 

  جوشی   در   بهر چنین کار همی از 

از بهر فناي مملکت می کوشی 

سرمایه و آثار کهن داد بباد   

از بیخ و ز بن وطن بگائیدن داد    

  زد گند دین و جوانان  ي  هدر رابط

دیریست دگر درون مسجد نروند   

 گشتند دین دیگر  رفتند مرید    

برگشتند  هم زدین   یخش احمقیِ از
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 چنان ُخفاشند شیخان همه خونخوار

 بستند زپشت دست شیطان لعین

 با منطق و عقل شیخ دون بیگانست 

 درجهل و خُرافات بسرخواهد برد

کُشتند جوانان وطن را بخفا     

 بیش از سه دهه هنوز هم بر هرشکل

 ایران اي خلق ویرانه شدست دگر

 ه و عمامه نعلین وعبا و صبح  

 شیخان استي  هآوخ که بزیر سلط 

این بی ناموس  گرگیست گرسنه شیخ و

 در چشم همه مردم دنیا منفور

 بی فتنه شود جهان ، خصوصأ ایران

 یک سگ به تمام علما می ارزد 

 برطبق نظرسنجی مردم یک سگ 

روز جزا  دیگر نه هراس مردم از  

از بسکه دروغ گفته اي بر مردم   

 دائم به کمین مردمان می باشند

از بسکه حرامزاده و کالشند    

 او دشمن بی بدیل عقل و خردست

شیخ نشست  آنکس که بپاي منبر

دیدند وفا ز خلق و کردند جفا    

خنجر بهمه زدند شیخان ز قفا    

 اي خلق شیخاني  هاز احمقی و حیل

 ي  خلقاینست نشانه هاي شیطان ا

 زین سبب ویران است   ایران عزیز 

 رفته و پنهان است ي میش هدر جام

 هستند یقینأ همه شیخان شرور

روزیکه روند همه شیخان در گور   

 بر ُکل فقیه و ُفقها می ارزد

 بر جمیع شیخان دغا می ارزد

 دارند نه از جهنم اي شیخ دغا

بیزار نموده اي ز دین مردم را   
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 رحم تر ازشیخ ، نمی باشد کسبی 

 او راست نشان حیله گري ، قتالی

  مرتد این شیخ حرامزاده باشد  

  زن باره و   بسکه بود حیله گر از

  بی ویزا آنکس که به لندن برود  

در ایرانند    انگلیس  ي  هسرمای

 ظهور روزي که کند  مهدي موعود 

 ببرند   اوینش ترسد که بزندان  

ن همگی باعث   َرنج و محنند شیخا

 شیخان روزي که امام عصر آید   

 دیریست ز ظلم تو وطن پرغوغاست

دستان همه خلق ز جورت اي شیخ  

اي شیخ ز مردمان گرفتی نان را    

 دراین سه دهه به مردمان گشته یقین

 را می ریزند  برروي تو آب جوش 

 چو شوي در زندان   زندان سیاسی 

 چو او نباشد ، بد کسدر کُل جهان 

 چون او بخدا نشان کجا ، دارد کس

 بگذشته زنازادگی او از حد

  صد درصد باید که زدن گردن او  

اي خلق کسی نیست بجز شیخ دغا    

علما  شیخان زنازاده خُصوصأ

از کشور ایران نکند هیچ عبور  

  شیخان شرور   این بی پدارن دزد

  د وطنندغارتگر و دز اینان همه  

 برده و جیبش بزنند   زندان اوین  

 برخاست مردمي  هبس ناله که از سین

 از بهرشکایت همه شب سوي خداست

 نهادي آن را   خویشتني  هدر سفر  

 که شیخ دغا درس دهی شیطان را

سکندر و چنگیزند  بی رحم تر از  

از پاي ترا ز سقف می آویزند  
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 بدبخت است یرشیخ شد قومی که اس

 چونانکه هرگز نرسد به مقصدش 

حکام به خلق دائمأ بستیزند   

دیوار  از ِ شیخ دغا   و سگ مأمور

 یکسر، خلق از شیخ کثافت لجن

 غیرازستم وفقر و جنایت، اي شیخ

 رحمی نکند به تک تک مردم ما

دستش برسد   بهر بقایش ِبکُشد 

شت عمامه هرآنکسی که روي سردا

 او دزد و حرامزاده و حیله گرست

 ویرانه نمودست وطن را دیگر

 تاتار و ُمغول شرف بسی داشته اند

َاز ُصبح همه  در پی نانند دوان 

 کردند چنان کار به مردم شیخان

 بس جور و ستم که شیخ بر ملت کرد 

 گفتست ز بس دروغ دیگر مردم

هام پرست چون شیخ بود اَحمق و او

 هرره که رود رهش خورد بر بن بست

هراس انگیزند  اندر دل مردمان  

ناگه به شبی  به خانه ات می ریزند 

دیگر خلق  دارند َتنفر بخدا  

 بر گوي چه بوده ارمغانت بر خلق

 از بسکه زنا زاده بود شیخ دغا

  لجمله تمام مردم ایران را ا یف

  برداشت س رابنگر که کاله همه ک  

جا سر منبر داشت  آن بی پدري که  

داران ِعربِ َوحشیه خر ش پکجا 

ولد زناي عمامه بسر  بر این  

  می دوند اَندر پی نان آري همه  

  ایمان از دگر که گشته بري خلق  

  این نامرد بر خلق ستم کرد بسی  

دل سرد  دین و مذهب  گشتند دگرز 
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 نهان می گردد نان از سر سفرها   

نازاده  نگوید که چرا یک شیخ ز

 عمامه نعلین و عبا هر کس داشت 

 و طراریست اُستاد زنا زادگی  

بکُنند  روزي برسد که  خلق غوغا

 اي شیخ کنَند ریشه ات را از بن

اي شیخ حکومتت دگر سر گردد  

 نیست برکام تو  دائم بخدا زمانه  

 کنیم شیخي  هوقت است دگر که ریش

می باشد او دشمن دیرین وطن  

 این شیخ زنازاده خود اَهرمن است

آندم که زند به سینه  از بهر حسین 

 شیخکان پرهیزند   زامنیت خلق 

  از دیوار خود نشسته ايي  هدر خان 

    

 عیان می گرددبدبختیه مردمان 

اجناس بهر روز گران می گردد ؟  

چگونه خرمنش را بی کاشت  برداشت،

 عمریست کاله، بر سر خلق گذاشت

انقالب بر پا بکُنند  بار دگر  

خلقی که کُنون با تو مدارا بکُنند  

 گردد روزي سروته بدان که  منبر 

می ترس زمانی که ورق بر گردد  

و را بزنیم چون َرسم عرب گردن ا 

 دشمنان َوطنیم   ما تشنه ِبخون  

 است   چون لجن او بوي َتعفن ِبدهد  

 است   زن درفکر در فکرشکم و یا که 

با عیش و نشات مردمان ِبستیزند    

ناگاه َدرون خانه ات می ریزند 
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  دوم  مفتاح 

  

 آنکس را که ست فریب شیخ،ه داد  

 آسمان مشت گرهگه گاه کند بر 

  

  

شیخان به هوا  تا مشت کُنی ز بهر 

 شیخ بخندد به خفا   اَحمقیت از 

سخنی  هرکس که به نفع شیخ گوید

 او خائن به ملت و کشور باشد

 امید به زندگی نه در پیر و جوان

 دانشگاه در موزه وکوه و پارك و در
  

 وان به شیخان دغادادي تو بسی ت

با حیله ترا فریب داده بخُدا   

 پشت تریبون گفت به هر اَنجمنی

چون اَهرمنی  اوهست بچشم خلق  

َافسرده دلند مردمان در ایران 

مملکت گورستان  گشتست تمام  
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 اي شیخ تو بار خویشتن را بستی

 زانکه ،دانی زچه ویران شده ایران

 همت همه مردمان دگر باره کُنند 

 اي شیخ زنازاده بدان روزي خلق

 در کون خر مرده بود مأوایت

 انتظارت بکشد صد اصغر قاتل  

 دانی که چرا هماره خر غم دارد

بر خالق  اوي  هیکسر همه شکوائی

 در درك خر و شیخ به یک میزانند

هر دوشان یکسانند   درفهم و شعور 

 جب شباهتی دارد خربر شیخ ع

 یک َوجه تشابه عجیبی دارند

 اي شیخ کثیف خانه ات ویران باد

دشمنانت خندان  همواره لبان  

 این مجلسیان به گرد هم چو آیند

 یا آنکه به هم بحث تجارت دارند

 چونکه تو بر جستی از چاه به جاه  

  در پست ریاست به وطن بنشتی  

اره کُنند پایان حیات تو ستمک

 با حرص وغضب کون ترا پاره کُنند

 در َقعر چه خال یقینأ جایت

  دوزخ پایت تا که رسد اي شیخ به  

 غمهاي جهان را به همه دم دارد

این است که عمامه چرا کم دارد   

 زین روست همیشه مثل هم می مانند

 دیریست که مردمان همه می دانند

 در فهم نباشند ز یکدیگر سر  

عرعر   گه گاه کُنند هر دوتاشان  

 اي ُتخم زنا ، جاي تو گورستان باد

 همواره نصیب تو غم و حرمان باد

 گوئی به پارك رفته تفریح کنند

 یا آنکه به روي صند لیشان خوابند
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 افسوس وطن به دست دونان اُفتاد

 هر کَس طَلبید حق خود را از شیخ

 تادبیچاره وطن به دست شیخان اف

 بسی شمش وطال رفت برون مرز از

 شیخان است از بحران به همه جا اثر

عراق  لبنان و و آشوب بود به مصر 

ریشه ز طوایف عرب دارد شیخ 

 اش اَر کُنی َتجسس، بینی در ریشه

 نیست شیطان چو تو شیطانی و اي شیخ تو

 درنده تر از تو نبود حیوانی

 تهرجا که فساد است یقین از شیخ اس

 مردم دگر از مذهب و دین برگشتند

 در کُل جهان، مردم بی همتاییم

  غنی ترین معدنها با داشتن  

 هرگز نکند به مردمان او یاري

  بی ناموسی شیخ است فقط درپی 

 در کف شیخان اُفتاد آني  هسرمای

 بی محکمه یکراست به زندان اُفتاد

 دادند تمام ثروتش را بر باد

صادرات فوالد  نام جدید  با 

 خونریزي و کشتن هنر شیخان است

 آشوب همه زیر سر شیخان است

دانند همه ذات جلب دارد شیخ 

 یک مادر و صد پدر نَصب دارد شیخ

 درشکل تو انسانی و انسان چو تو نیست

 نیست تو حیوانی وحیوان چو ي شیخ توا

 پیدایش فتنه در زمین از شیخ است

 دین از شیخ است برگشتن مردمان ز

افسوس، اسیر حقه مالییم   

 بدبخت ترین مردم دنیا ماییم

 دائم بود او به حیله و طراري

 از او بجز اینکار نیاید کاري
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 افتاد خزانه در کف شیخِ خرفت

 به ترکیه رسید رفت و طال بس پوند و

 از توست و نیرنگي  هاي شیخ همه حق

 لبنان وفلسطین وعراقجنگ است به 

 شیخان بردند مان را همهي  هسرمای

 شیخان را هرکس که ِبشُد معترض، او

 به کشور ما ریدند شیخان نه فقط  

 نا ریده نماند کشوري در دنیا

 اي شیخ چقدر َاحمق و نادانی

 داغی که به کون اسب وگاوان بزنند 

نانت    اعراب نهادني  هبر سفر

 ردي در حبساظهار ندامت اَر نک 

مردم همه درعذاب وشیخان خوشحال  

در شادي و عیش  شیخان ِ حرامزاده  

 تشخیص دهد خوب هر آنکس از بد

 آن نُخبه دانش که جوانیست فهیم

 از خلقت این دزد خدا ماند شگفت

زین واقعه را کسی به  گردن نَگرفت 

 درچشم جهانیان همه ننگ از توست

 پایان نگرفته شدن  جنگ، از توست

در سوریه و عراق و لبنان بردند   

 بردند   بزندان بی محکمه یکراست 

عربها ریدند این بر تک تک کشور  

  دنیا ریدند این بی پدران در همه   

 !ولد زنا مگر حیوانی !کونی  

 ؟اي شیخ چرا زدي تو بر پیشانی

کردند چو معترض شدي  زندانت 

جانت  بی حکم بگیرند بناگه  

 ش از سه دهه هنوز بر این منوالبی

 مردم همه در فالکت و َرنج و مالل

 محکم َزده بربخت خوش خویش لگد

 در بند فتاده که چرا میفهمد
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 حکام به خلق جز خیانت نکُنند

 گفتند که آمدیم خدمت بکنیم

 شیخان یکسر روزي که به صف کشند

  شیخان همگی گناه خود اندازند  

 ز نیستی و فنا بهر جاست نشانا

در دانشگاه  بروي کوه و پارك و در

عمامه به سر  یک مشت االغ و گاوِ

 شان که هست الریجانی سر دسته

 شیخي  هبشکسته بود دست وسرو خام

 اش ، آتش بزنید اي مردم عمامه

 هیچ زمان کسی چنین جور ندید در

 کشتند جوانان وطن را در بند

 را کُشتند بی جرم گناه مردمان

 دیدیم به اَمر شیخ ظالم، در شهر

 گفتا به خداوند شبی اهریمن

 برخویش قسم خورد خدا، گفت بلی

 دیریست به جز ظلم جنایت نکنند

  دیدیم که آمدند   خدمت نکنند

 تا آنکه ببینند یکایک کیفر

 در روز جزا به گردن یکدیگر

 زاریست عیاندر هر گذري سنگ م

 کشور شده جاي جاي آن گورستان

 هستند به روس و انگلستان نوکر

خیانتگرتر  باشد ز تمامشان  

 شیخي  هآلوده به ننگ است دگر جام

 شیخي  هزیرا که بود فتنه در عمام

 کردند سفید روي چنگیز و یزید

 نفرین خداوند به شیخان پلید

 در حبس اسیر ناتوان را کشتند

 جوان را کشتند و غضب پیر با حرص و

 فسونگري کسی هست چو من؟ و مکر در

 اُستاد تو هست شیخ گندیده دهن
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 این شیخ حرامزاده از َره چو رسید

 مردم همه اندر َصف  َارزاق ، اما 

  آرامش شیخ در نیاسودن ماست 

 کند مردم را  دعوت به  ره راست

 به دنیا کس نیست ازشیخ کثیف تر   

 رمایه اش ازمکنت قارون بگذشتس

 گندیده دهن تا حال شده ز شیخ  

زیون و یا که اندر منبر یدر تلو

 در کیسه بسی پول و طال دارد شیخ

 گر کُل جهان دهند بر شیخ پلید

 اي شیخ عذابت همه در آن دنیاست

 بهر تو عذاب آخرت کافی نیست

 هرگز منشین که شیخ کاري بکند

 حقش راگر خلق طلب کرد، زاو 

  از بهر مقام هست مال حاضر 

 هرجا که بود مهندس و دکتر و غیر

 ارزاق خودش بدون صف رفت وخرید

 یک شیخ کسی در َصف َارزاق ندید

 لطف وکَرمش ز بهر ما رنج و بالست

 شیخی که به عمر خود نرفته ره راست

 این تخم حرامزاده بد جانوریست

 زیست خوانی می روضهشیخی که به نان 

 کسی شنیدست سخن بیش از سه دهه  

  کار ساز از بهر وطن  ي هیک نکت

 سرمایه خود ز رنج ما دارد شیخ

 م هوس نان گدا دارد شیخهباز

 مأواي گنهکار، تو دانی که کجاست

  وا ویالست اي شیخ عذاب آخرت  

 از بهر خدا به خلق یاري بکند

 او یکسره خون خلق جاري بکند

امروز نشد هست فردا حاضر   

حاضر  آنجا در خر شیخ است چو کیر
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 گویند که کُشتن هنر آمریکاست

 بدبختی مردم ز تورم را شیخ

 هر شیخ که در مسند قدرت باشد

 چندین زن صیغه اي و عقدي دارد

 تا شیخ زنا زاده به دنیا باشد

 درمجلس روضه این کثافت داند

دت اي شیخ در جنگ بود جهان ز بو

باشی تو خطرناك چنان مارمولک 

 جز مردم ما مردم دنیا رسوا

 گوید   رهبرکثافت اینطور که  

 شیخ آمد و از وطن دگر برکت رفت

 نفرین و بال به مملکت روي نمود

  لعنت جاکشي  هبر شیخ زنازاد 

 یک روز نشد جنس به دکان ماند

 یستنهرکس که ثناي شیخ گوید،کو

 شیخ بپویی دانی اي آنکه َره

 هر ظلم در ایران اثر امریکاست

 گوید که همه زیر سر آمریکاست

 شک نیست که او صاحب مکنت باشد

 چون او همه شب در پی شهوت باشد

 بدبختی و ذلت همه پیدا باشد

چندین زن بیوه اندر آنجا باشد   

  اي شیخبر خلق بگوچه بوده سودت 

 سمیست سراپاي وجودت اي شیخ

 تعیین حکومت شده از سوي خدا

 فردوس برین بود همین کشور ما

 حق روي بگرداند و دگر رحمت رفت

 اقسام مریضی بشُد و صحت رفت

 داده َنوسان به ِجنس در هر حالت

 در دولت شیخان بسر یک قیمت

 یستنکام دل او هر که بجوید، کو

 یستند، کوهر کس که َره شیخ بپوی
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 هر کس که ُمطیع اَمر شیخان باشد

 روزي به سر دار رود، قطع یقین

 شیخان ِ حرامزاده چون اَهرمنند

 تنها به دو چیز دائمأ فکر کُنند

 پشت سر هم روز جزایند َردیف

  دوزخ آماده نموده است خالق  

اي شیخ تو خائنی و خود میدانی 

 اندرپی زن به روزو شب می گردي

 آنکس که ره خلق ِببندد شیخ است

 هرگز َنبود مفید بر مردم او

 به زمین شیطاني  هشیخ است نمایند

 صد شکرو صد آفرین به شیخان زیرا

 اُفتاد بدست شیخ تا توپ و تفنگ

 من آموخته آن شیخ که گفت ریازک

 برهم َزده شیخان ِ زنازاده جهان

 شیخان زپی ُصلح جهانی کوشند؟؟؟

 یا که ُسخنش به َمدح آنان باشد

 چون خائن به مردم و ایران باشد

 چون مفت خورند همچنان کَرگدنند

  درفکر َزنند یا فکر شکم و یا که  

 آنانکه مقدسند و پاکند و عفیف

شیخان کثیف  تنها ز براي همه  

 داري تو بسر سیاست ِشیطانی

نی دائم چو تو هستی  پی شهوت را

 آنکس که بود کثافت و بد شیخ است

آن َخرکه بردبار به ازصد شیخ است 

 درکُلِ جهان چو او کسی نیست َلعین

 دیني  هکندند ز بیخ و بن دگر ریش

 این موش حرامزاده شد همچو پلنگ

شیخان همه راست قامتانند به جنگ   

 تمامأ شیخان   با ُصلح به کینند  

 براین، مرگ برآن مرگ   هی با ُگفتن 
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 ی سواد ونادان و َخرندشیخان همه ب

 بر شیخ دو صد درود که باعث شد

 از سال هزار و سیصد و پنجا هفت

 پولی که ِبِشد حاصل آنها، یکراست

 شیخان حرامزاده تخم عربند

 یک َذره برایشان مهم نیست که نیست

اَندر نظر شیخ ُخدا دارد ریش 

 عمامه و َنعلین و عبا هم دارد

   

 بی پدرند   شیخان همه   ُتخم عرب

 بر ذات کثیف او همه پی ِببرند

 دادند بباد منبع گاز و َنفت

 در جیب گشاد شیخ طرار برفت

 مکار و دروغگو و دزد و جلبند  

 مردم همه در رنج و عذاب و تعبند

َتکمیل به حوزه کرده اودانش خویش 

 ایشان هم کیشدر واقع ُخدا هست به 
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  مفتاح سوم 

  

  

 هر سال اُمید زندگی کم گشته

 اَزشیخ زبس رسیده اَفیون به جوان

 کهریزك و زندان سراسر خطرش

 گَفتند که تعطیل شده آن زندان

 کَهریزك و زندان و تجاوز کردن

 اَجسداد جوانان وطن در دل شب

 اي مرگ براین دولت بی اَصل واَساس

 مشکالت حل گشته، فقط گویند که

 خُمس وذکات ي هبه حیل اهمه ر چاپد  

 کس دیده که تا کنون که اَندازد پول

 ذکات اي آنکه به شیخ می دهی خُمس و

  اوهست درنده تر ز کفتار و ز گرگ   

 مردمان َغم گشته  شادي و نشاط  

ناي جوان خم گشته  آن قامت رع  

بیامد خَبرش  شُد آنجا و   کُشتار

گُسترده َترش  اند   دیدیم که کرده

تجاوز کُشتن  دستور که از بعد  

 اند بی غُسل و کَفن در خاك سپرده

 یاري گر سازمان منفور حماس

 مشکل زحجاب، است و تنگی لباس

ذکر صلوات  زان بعد ِببلعد او به  

 اده به صندوق صدقاتاین شیخ زناز

 اومی خورد این خُمس وذکاتت چونبات

سر آمد حیوانات  این شیخ بود
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 از جور و جفاي شیخ مردم به عذاب

شیخ  کردست به شیشه خون مردم را 

خود شیطان است  این شیخ زنازاده 

  در مسجد نکس که جلوتر ز همه  آ 

 عمریست که خون خلق را می نوشد

این شیخ حرامزاده  ایرانی نیست 

 روزیکه بساط شیخ برچیده َشود

 داند که کُنند پاره مردم کونش

 در حیله وفن، هست چنان اهریمن

 باید که ز باال نگرد مردم را

 اوستي  ههر فتنه یقین به زیر عمام

 ستن، به بلندي را شیخدر جمع نش

حیلت سازند  شیخان حرامزاده  

کا، گ، بِ وموساد،و،سیا باید لنگ  

 روزي ِبخوري زخلق اي شیخ شکست

شادي مکن اي شیخ به  ایام خوشت  

شیخان همه در حیله و مردم درخواب 

 تا آنکه بنوشد به َخفا جاي شراب

این آدمک ساده خود  شیطان است  

خم گشته به سجاده خود  شیطان است 

دون را پوشد  تازیاني  هاو جام 

 بر فناي ایران کوشدزین روست که 

 ریده شود اوي  هو عمام چفیهبر 

 اگر دیده شود کوچه و بازار  در 

بر بشریت دشمن  تنها بود او  

 این شیخ حرامزاده هنگام سخن

 اَندر نظرش خواري مردم، نیکوست

 دارد دوست چون صیغه نمودن زنان  

 با خلق همی به حیله می پردازند

 ندازندشیخ ِ دغا ا ندر جلويِاَ

 کار تو هست و نهایت  عاقبت این

تو در راه است  ایام پریشانیِ  
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  شرف دارد سگ بر شیخ زنازاده  

 همانند همند   سگ وشیخ کی گفته  

   مردم خُرسند   اَحمقیه او هست ز  

 نگه ز منبر دارد   بزي  هچون گل

 غیر از شکم و زن َنکند فکر دگر

او که خلق  روزي ِبکشند  غافل بود

 با ُصلح وصفا شیخ بود بر سر کین

 در روي زمین ُصلح پدیدار شود

 جزا شیخ بی پدر ، روزي  هبه گفت

 بپاي چپ، یا با راست اي شیعه بگو

 دیگر َنخورند مردمان اَفسونت

پاره کُنند  برسد  اي شیخ زمانی ِ

 اي شیخ، توریده اي براین دشت فراخ

تو َقدر محبت َنشناسی، چون گاو 

 این شیخ گمان مبر که انسان باشد

 است   فطرت انسانی او بی خبر از 

 از حیله گري همیشه بیزارد سگ

 ؟...اندیشه بکُن، مگر که مکارد، سگ

 شیطان َنبود به حیله او را مانند

 شیخی که جماعتی به گردش جمعند

بد گوهر     ي  هاین شیخ ِ حرامزاد  

خر  بر، هم مادرو خواهرو زنش را  

 ه ذات خدا قسم که او هست چنینب

زمین  روزي که شود پاك وجودش ز، 

 پرسد از ما ؟؟   کائناتي  هدارند  

 ؟... بیت خال وارد شده اي چگونه در 

 روزي بشود َحالل گردد خونت

 نتبر سرمنبرکو مردم به غضب  

  خلق   بیالخي  هدادي تو نشان بر هم

  شاخ ا،خوردي علف ما و زدي برم  

 حیوان صفتی به ذات شیخان باشد

بر خلق یقین گشته که حیوان باشد   
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 تنها شنویم حرف باطل از شیخ

 ز دانش  باشد   یک جمله نبینی که

از نور برد خلق بسوي ُظلمات 

 اگر   روزیت گوید که شود  حالل

 آنکس که بود شیخ یقینأ یابوست

 اوباعث فسق است وفساداست وفجور

در کشور ما مقدسین  چون گاوند 

 یکسر همه بی سواد و احمق باشند

این شیخ زنازاده  زشیطان بتراست 

 بر خلق  شیخی که ُشدست آیت اهللا 

 شیخان همه از روز جزا بی خبرند

 از خلق دانی که چرا خورند اموال

دزدند و دغل  شیخان حرامزاده  

 سرمنشأ مشکالت ما ازشیخ است 

 با کارغریبه هست و دستش چو حریر

دست ِبده  آخوند ندارد بخدا  

 از شیخ   آدم عاقل پرهیز کُند  

حل مسائل از شیخ    اَندر کُتب

این شیخ کثافت لجن این بد ذات 

 سهم امام  دهی و ُخمس و َذکات که  

 بد ذات و حرامزاده و شیطان خوست

 سر اوست هر فتنه و آشوب بزیر

آیات عظام ِ  مسلمین چون گاوند 

بلا یفمله  مان دین چون گاوند غلج

 پندي که دهد به خلق قطعنأ َضرراست

معلوم شده که  از همه دزد تراست 

 از َخشم خدا و ز بال بی خبرند

 این صد پدران چون ز، خدا بی خبرند 

خوردند همه  مال وطن را چو عسل 

مه هستند علل بدبختی ما را ، ه  

هیچ نمی گردد سیر  هر چند خورد  

دارند تمامشان فقط  دست بگیر 
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 در حیله گري تو روبه مکاري

 اي شیخ چوخفاش خوري خون ازخلق

اَفسوس    مردم آرامش  شد     بگرفته 

  کُودن جهان کَس  ه ب چون شیخ نباشد

 از شیخ حرامزاده تر مداحست

 درمعرکه گیري به محرم به یقین

 نه کار بلد هست و نه شغلی دارد

  خدمت سربازي هرگز نرود به  

از تو  دجز حرف دروغ نشنیدن 

 و زندان کردن اي شیخ  بجزکُشتن 

 هرجا که َروي هست ضرردرآنجا

 نشاید اي شیخ از  بوي َتعفنت 

 نه جامه درد نه گل به تنش مالد و

 مردم ؟ دیده شده  شیخی به محرم 

این شیخ زنازاده  بما می خندد 

 بی شک مارا، فریب،ِ او دهد چون می

 بلعنده و سمی تو بسان ماري

 ین سه بسی خصلت وافر داريادر 

پر فتنه بود وطن از این  بی ناموس  

 )ث(این  دیوس بود در َفهم چنان گاو 

 سرهاي دوتایشان به یک آخور هست

 بسی گرمترست بازار وي از شیخ

 دیده نشده به دوش بیلی دارد

 دارد؟؟؟؟ جسم علیلی  این شیخ مگر 

 از تو ددیریست که مردم، چه کشیدن

 از تو دخلق ندیدن   کار دگري  

 جائیکه تویی هست خطر در آ نجا

 هر جا که روي رفت دگر در آنجا

 نه آنکه بسر کوبد و نه گریه کُند

؟؟ زنجیر زند یا که  عالمت ِبکشد ؟

 این جانی بی شرم و حیا می خندد

 خفا می خندد از اَحمقیه ما به  
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 اي شیخ بروي خلق در می بندي

 درحیله گري بین همه خلق جهان

بر قصد هالك شیخ ازجا خیزم    

  مال گر،دست دهد خون هزاران  

 در ِجیب ِبالد عربی پول وطن

شمن مااردمان دهید منصاف د 

 بی کاره وکون ُگشاد این شیخ دغاست

 هر کس نَکُند کار نگیرد مزدي

 بشري چون او نَبود به کون ُگشادي 

 این شیخ به عمرخود نکردست بلند

 اي شیخ دروغ دررگ و ریشه توست

 نام حق  مردم را اغفال کنی به  

 بی آبی و خشکی و بال روي نمود

 احب زمان بر گو شیخدر کشور ص

 عمامه و صاحب عبا خواهد سوخت

اي شیخ نیاید اژدها در بر تو  

 هر دم تو به حیله کاري و ترفندي

بی مانندي  اي شیخ زنازاده تو  

خواهم که ز، دار شیخکان آویزم 

  بر سرمنبر ریزم با حرص و غضب 

  شیخان کَردن با خواهش و التماس  

  شیخ ِخائن دشمن غرب است ویا که 

 در این صفت ، او یگانه و بی همتاست

مزدش سرجاست  جزشیخ ِزنا زاده که 

 تنهاست به جامعه وجودش ضرري

 چیز دگري   آ فتابه سنگین تراز 

 ویران شدن وطن در اندیشه توست

 اغفال و فریب مردمان پیشه تست

 روي نمود   از فیض دعاي علما  

 این گونه شقاوتی چرا روي نمود

 خواهد سوخت   وزخ خدادر آتش د  

 اندر، َته دوزخ ، اژدها خواهد سوخت
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 اي شیخ زدي الف تو ازروز نخست

 خواهی که خدا را بفریبی جاکش

دزدان وطن جمله مالیانند 

 هستند   نابرده ز بوي آدمیت

 آخر بخوري ز مردمان تو دهنی

 روزي برسد زترس کونت اي شیخ

 گویند و کثیفشیخان همگی دروغ 

 از مفت خوري بسان گاوند یکی

 مأمور خداست شیخ پاکیزه سرشت

 اندر سر منبرش بهر جور که هست

 هر جا که َروي بانگ خطر می آید

 اي شیخ به هر جا که بود آتش جنگ

 مردم همه بیکار و تو یا شاه و وزیر

 اي شیخ تعجب مکن اَر،جاي کباب

 در دنیا   انقالب ما گفتند که  

 دیم بجاي نور  ُگه   بود که چوندی

 اي کار درست از بهر وطن نکرده

 که به پیشانی توست؟؟؟   مهريي  هلک ا  ب

   شیخان همگی چودرد بی درمانند

شان ز بیخ و بن حیوانند  هیکسرهم

 حتماً شود اینکار زمانی شدنی

 خود را بزنی سه تیغ ریش     یکباره

آیت اهللاِ شریف    اگر چههستند 

 گاهی بمیانشان بود زار و نحیف

 حقست اگر هر آنچه او گفت ونوشت

 رساند به بهشت خلقي  هخواهد هم

 هر جا که تویی فتنه و شر می آید

واهللا که از گور تو در می آید   

 تو بره کباب می خوري خلق پنیر

یر روزي به درون دهنت آید ک

 یکیهاچون نور بپاشید به تار

 گه   همه دنیا را یکسر بگرفت  
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 اي شیخ همی به خلق در ترفندي

 بکنی مردم را گریان سر منبر 

 با شیخ بهشت چون جهنم گردد

 یا رب به بهشت چو رود شیخ بدان

 هر جا که بود رنگ وریا مال هست

 شیخ..... گر بوي تعفن ز بهشت آید

 اي شیخ ستمهاي تو بی پایان است

 کاالها راکردي تو گران تمام   

 اي شیخ گرفته اي زمردم نان را

 آبادـ  ویرانه توکرده اي وطن را

 گر دیر به امرشیخ تو گویی چشم

 و امور مملکت داري شیخ در کار

  یاران چه نشستید وطن   برگا رفت

 آثار کهن را همه برگا دادند

  حیلت ، سازند شیخانِ حرامزاده  

 چنگیز و سکندرو نرون باید لُنگ

مانندي  ابلیس حرامزاده را  

 پنهان تو به اشک مردمان می خندي

 سرتاسر نظمش همه درهم گردد

عیش همه در خلدبرین غم گردد 

 آشوب و گرانی و بال بر پا هست

 اي خلق بدانید که در آنجا هست

 خالق ز چنین کار تو در حیران است

ان ارزان است جزمرگ که بهر مردم

 نهادي آن را   اعرابي  هسفر در 

لبنان را  با پول وطن نموده اي  

 بینی تو از این کثافت احمق َخشم

 کارش همه تُخمی بود وحرفش پشم

  راهزن   بر گا رفت   شیخي  هحیل از  

  برگا رفت     آثار کهن اي داد که  

بی بال ، بسان باز، در پروازند   

 بی پدر اندازند   یخِ ِدرمحضر ش 
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 دانش ما شیخ دغا می َترسد از

 خواهد نشویم آگه از پوچی او

خواهند که مردم همه گریان باشند 

 آورده بالیی به سر مردم ِشیخ

 بگریزازآنکه داشت بر دوشش دلق

 از بعد ظهورِ دین اسالم هنوز

 عمریست که شیخست در این اندیشه

 از اول انقالب شیخان کردند

 ه وطن گشت پدیدهر گاه که بحران ب

 دولت گفت   دزدي میلیاردي در 

 شیخ آمد و صاحبِ بسی مکنت ُشد

 !بی خبرند؟ جالب بود ، این دولتیان،

در راًس اُمور شیخ مسند دارد   

 گر َخلق کُنند اعتراضی بر شیخ

 شیخ َخندان باشد خَلقي  هاز گری

 بعد اَز سه دهه هنوز او بی دعوت

باور ِبکنید بخُدا می ترسد   

آگاهی ما می ترسد  زین روي ز  

همه حیران باشند  ،در کار معاش

 تا آنکه همه دوان پی نان باشند

 عمریست که او فشرده مردم را حلق

خلق  با نام خدا شیخ خورد خون از  

 د هستی ما از ریشهنَخواهد ِبکَ

  در شیشه چه بی ُگنه   خون همه را

برخلق ، پیام ِ رهبري زود رسید    

  کش ندهید رهبر، که دگر َقضیه را 

 بهر قیمت شد ما برد ،ي  هگنجین

 هربار که اختالص دردولت ُشد؟؟؟

 خویشان خُودش ، ِبکارها بگمارد

 بر روي گلوي َخلق پا بگذارد

 شیخ گریان باشد خلقي  هاَز خند

 در سر خوان َخلق مهمان باشداَن
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 سر دارا و یتیم بنهاده کُاله

 بعد اَزسه دهه چپاول و غارت ِ خلق

اي داد، ز خوان، نان گدا را بردند 

 خلق درد را بخشیدند ي هبر جمل

 را یاد   ره دزدي دادند به خلق  

 اَز بهر بقاي خویشتن شیخ پلید

 هرگز دل شیخ بهر مردم َنَطپید

 يشد حبس، زد آنکَس چودم اَزآزاد

 پر شده دیگر زندان ازمعترضان  

هر کس که ز بدبختی مردم گوید  

 بگرفت ز سفره هاي مردم نان را

 قارون مردمي  هخود گشت زسرمای

 آنکس که مرید و یارشیخان گردد

 سودي ندهد دگر پشیمانی او

 هر فتنه و َشر ز شیخ آید بیرون

هرجا که بودآتش جنگی به جهان  

نام کَریم  شیخان ِ حرامزده با  

 گویند که ما اَمین ِ مردم باشیم

َصفا را بردند  مردماني  هاز خان 

 دوا را بردند   بر چشم ِبهم َزدن  

 بی بنیادي  هشیخان ِ حرامزاد

کَردست جوانان ِ وطن را معتاد    

 ر بند کشیداو معترضین خویش، د

 شیخان ِ پلید   دمکراسیِ این اَست  

 یکسر همشان به حکم َرهبر زندان

 یکراست َرود در زندان بی محکمه  

مادر بخطا  ي  هاین شیخ زنا زاد  

 نیمی ز جماعت وطن گشته گدا

 روزي برسد َسخت پشیمان گردد

روزیکه وطن یکسره ویران گردد  

کر و ُفسوندائم بود او به خلق در م 

این ملعون  باشد به یقین زیر سر 
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 ایرانی اي هموطن عزیز اي

 وطن اي مردم دزداني  هسردست

روي سخنم به نوکران علماست 

 و مال هر کس که کند مدح به شیخ

  مرید شیخ خائن هستی اي آنکه  

 بینی تو خیانت و ستمهایش را

 به دور مردم گردد کفتار صفت  

 چو بیند مردم   راه بدون سد در  

 بد گوهري  هاین شیخ ِ حرامزاد

واره و این تلوزیون  مه نت واینتر 

از بهر ثواب گردن شیخ ِبزن  

 از شیخ حرامزاده بگریز که او

 لعنت بر شیخ کثیف خوي حیوان  

 افسوس نموده او وطن را ویران

شیخان حرامزاده  همچون گاوند 

  گر چه  دانش،  ز خبر  همه بی شیخان 

وطن پنهانی   ي  هبردند خزان

هستند برادران الریجانی   

براهل سخن ویا به بعضی شعرا ست 

 او خائن ِ به تک تک ایرانیهاست

 به او پیوستی   از خلق جدا شدي  

  افسوس که چشم بر حقیقت بستی  

 ره درداین شیخ که تا خلق بیکبا

 راحت بروند ، می کند آن َره َسد

 خواهد َنرسد به مردمان هیچ خبر

د ز بیخ وبن توان داشت اگر کنَ می 

 تنش را اَفکن  در قعر چه خال

 به تن  میشي  هگرگیست  که کرده جام

  شیطان لعنت بر این ولد زناي ِ  

  وطن نموده ویران لعنت بر آنکه  

 مامأ دربنددر وهم و ُخرافات ت

خویشتن دانشمند  هستند به فکر 
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  مفتاح چهارم 

  

 جنایتها بسی کردند شیخان

 امید بچه ها بابایشان بود

 اگر در حبس کهریزك تجاوز

 به لبنان و عراق و تا فلسطین

 اگر که رأي مردم جابجا شد

 به ترکیه اگر پول طال رفت

 سفره هایی در گران شد نان و گر

 به محشر چون ندارد شیخ ایمان

 دروغ َار گفت از بهر بقایش

 اگر که مردمان هرگز نبینند

 که حرف خود را رئیس دولت ار

 حکومت گر که مزدوران بسیار

 ز بهر کشتن و سرکوب مردم

اگر که مردمان در فقرو رنجند 

*    

 تجنایتها  به تخم ولیکن این  

بزندان کشتن بابا  به  تخمت 

ر و بر برنا  به  تخمت بشد بر پی

روان شد پول نفت ما  به  تخمت 

خیانت، گرکه شد برما  به  تخمت 

رسوا  به  تخمت  که شد حکومت گر

 به  تخمت ؟  نباشد گر که نان آیا

جزا در محشر کبرا  به  تخمت 

ما  به  تخمت عظبه مردم آیت ال

حقیقت از صدا سیما  به  تخمت 

تخمت  بیکباره کند حاشا  به 

ز مصر آورد و آفریقا  به  تخمت 

وطن گر گشته پرغوغا  به  تخمت 

به  تخمت  ـ  حضرت آقا تبه ُتخم

**  
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  مردم دار  امیري که نیست     آن

  بهتر از اوست گرگ مردم خوار

  بهار -ملک الشعرا

  پنجم مفتاح

  

  

  ویران وطن شد از شیخان ورد خُ    ویران  بشد   وطن  دریغا   اي

اي خلق    یقین هست  حیله گر او     دارد دلق بر دوش خود  آنکه

از بین رفت وآمد ، درد    صحت     کرد ویران   بود آباد    هرچه

می راند   همیشه خر  ماشین   جاي     خواند روزیش روضه ها می  بهر

 بد آن  از   بعد  اندآورده    همه     آمد شیخ  و   شَه رفت   که  تا

  ؟؟؟؟ ایرانی  نبود   خُمینی  که      می دانی   که ندانم   هموطن 

  بگشاده  هند ز    را     دیده اش      زنازاده   این       تاریخ   طبق

ست ا هند   او   زادگاه  و  نَسب    خلق این حقیقت هست اي    آري

  دیده ؟  ازو  اه چه  برادر   کین     پسندیده   برادري    او  داشت
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  خُمینیست اندر آن به خطاب   که    این باب  درنوشت  کتابی    او

  اقوامش  و  هست  او از   شرحی     نامش    کیان    ملک   وارث 

  بی پروا    نوشت   حقیقت    به   را    خُمینی    ي مهنا   زندگی

  دنیا    آن در  خدا   که مگر   تا    

  آنها    بر   بلکه   َرحم    بکند    

  ***    
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   ششم مفتاح

  سیل ِبی خرد مفت خورفُن در باب شیخان

 آیات عظام گنج بی رنج برند 

 

 شیخی که فزونتر ز همه دارد ریش

مرجع عالیقدر  آنکس که ُشدست  

 

 همگی حیله گرند   آیات عظام 

 م شیخانگشتست یقین بر همه مرد

 

آیات عظام همه خائن هستید  

  

  

**  

  

**  

  

  

**  

آري که ز رنج دیگران گنج برند 

 

بار ُگنهش از همگان باشد بیش   

 ي میش مهگرگیست که کردست بتن جا

 

 که ایشان بشرند هرگز تو گمان مبر

تخم صدها پدرند  بی شک همشان ز 

 

دلهاي شما ز بهر مردم نطپید 

  

  اي علما ستم   برخلق رود ظلم و

  

  

**  

موش ُشدید ازچه همه لب بسته و خا
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بر خلق وجودتان کُجا دارد  سود 

 مردم می شد به ستم شهي  هدور در

  

 ز چه پس اللید ،یک متر زبانتان  

 زندگانی بکُنید   با حیله به خلق  

  

  نادانند آیات عظام همگی  

 اَر، ز ایشان به یقین پرسید زدانش

 

  

  

**  

  

**  

  

***  

  

 یک تن ز شما غم ز دل کس َنزُدود

؟؟؟ مردم بود همهي  هتوا، ره چارفَ

  

  یکسر همه یار   َرهبر َقتالید

  با دوز و َکلک همیشه ماالمالید  

  

می دانند  جالب بود اینکه خودشان  

 چون خر همشان به گل فرومی مانند 
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  هفتم مفتاح

  شیخان دزد قاتل راز  در باب طرفداران بی خب

  

 بنشست   مسند قدرت آن روز که بر 

  هموطنم آگه شو از بهر خدا  

  

 به شیخان باشی هوادار   اي آنکه   

 من ، از این کار اي هموطن عزیزِ

  

  بهرمردم نتپید دل شیخ   قلب و

 قتل جز دزدي و   از اول انقالب  

  

 وطن شیخ نشست مردمي  هبر ُگرد

 شیخان زنازاده بدان اي یاور   

     

 خود به مردم بشکست  اوعهد وفاي

 زده است   گولت این شیخ حرامزاده  

  

باشی    دشمنان ایران تو یاور   

 باشی   سخت پشیمان یک روز بدان 

  

 خُفاش صفت خون همه خلق مکید

 از شیخ زنازاده کسی چیزي دید؟؟

  

 هست   جایش بر  بعد ازسه دهه هنوز

به غارت بردست   ثروت کشورت او،
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  تمشه مفتاح

  

 من آن کس را که بر  منبر دهد پندار می گایم

 د رکه از علم و هنر سر در نمی آرا آن کس  من

 بر مردم ،از آن کس که به پیشانیش دارد مهر

 بقاي خویشتن دیر یست برکه را آن قتال  من

 آن کس که زند بر خلق آزاده بسی بهتانمن 

 رب را میدهد ازخوان مردم نانآن کس که ع من

 آن کس که بود غارتگر و اندر سخنرانی من

 از آن خرداد رفته سالهاي بیشمار اما

  

 گایم می غدار  شهدزد و  آخوند و جانی و   

 گایم می ،به آنها کار ولیکن دائما دارد

 گایم می   ،پس میز ریاست می کند گفتار

 ایمگ ،  میبه پا کرده است هرجا چوبهاي دار

 گایم می  ،که می باشند اینان یار استکبار

 گایم می  ،با عربها یار و بخلقش دشمن است

 گایم می  ،بگوید هست از غارتگران بیزار

  گایم من آن کس که مداوم می کند تَکرار می

 اما هست ، آنکس که مشخص نیست شغلش من  

 گایم می کاسب بازارو روضه خوان  و  وزیر

                              ***  
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 باب دوم

  خمینی
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  مفتاح نهم 

      

  این مسئله هست  یقین گواه  تاریخ    زادست      هندي    بالانق  بنیانگر 

گاوپرست   بود اَصل و َنصبش  زانکه    نطپید   ایران   براي  او  دل هرگز 

اَندر ایران   کَس روز خوشی ندید     نایرا  پاي خود بر  نهاد روزیکه 

بر  خویش  ندید چیز   دیگر ایران     ویران گشتن ذلت و بدبختی و  جز

  لباس يپوشاند تن َخلق ، َکفن  جا    داس واودستش مردم همه ُگل بدست

  حساسا  ندارم   که ینیُخم   گفت چون     مردم  این گرفت  دهینشن  و  هدیبشن

  همه از حما قت مردم شاد خانیش    افتاد ی نیخم ریتصو  ماه چو  در

  بی بنیاد ي       هحرامزاد      شیخان    خندیدند چنان  همه خلق   ریش بر

  در ماهي  کریهش   قیافه عکس   با    کُاله   خلق  بسر  خمینی   بنهاد 

  گواه    هست   او   سخنرانی   ایراد    ، به مردمان ُگفت دروغبهشت درگور
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یرادخن  اس   ر   مودنمه را   داد او     گورستان  دچون شیطان  َفریب ه  

  فاتحه خوان  بهر یکدگر  همه  مردم    ویران  را  ملکمان جنگ نمود    با

  بر در  را  وطن   سوي هر ِز   بگرفته    ِیکسر   گرانی و   ذلت  و بدبختی 

  هه   ِبه وضع ایران  ِبنگربعد  ازسه  د    ویرانه   وطن َگشت   اَحمقیش  اَز

  شیطانیست  روش   روش تو،  و  راه    بی وجدانیست  شیخ فریب خلق،  اي

  آب و برقتان مجانیست خلق که   بر    دروغ  به   گُفتی  انقالب  اول در 

  وجدان بی   خمینیِ می بود یقین      را ویران  مملکت  که نمود  آنکس

  بود از ایران  کی ،  هند   ز   می بود    اشطایفه   و اصل و نصبِ خُمینی 

  پلید    بود   حرامزاده اي    جالد     کشور نطپید  دلش براي هیچ   او

  بر این خاك رسید  پاي کثافتش تا     وطن   جواناني   هریش  تیشه به زد 

  نابود َنسل جوان  را   ي ههم  یکسر      نمود   زنازاده  جنگ این آتش  با 

  فرستند درود   او   روان  و  روح بر     با این حال   کسان غافلی ستند ه 

ویران   را  مملکت   تمام   کرد که     ایران   اندر زلزله   چنان بود    او

  بعد از سه دهه ،هنوز هر پیر و جوان     یکسره نفرینش   .....بکُنند مردم 
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  اَهریمن   خود  زنا بود    ُتخم ِ  این    اوگشت وطن  زخود خواهی  ویرانه

  َکرد َکفن  َوطن   َمردان   قامت  بر     خمینی با جنگ بقاي خود   بهر از

  آبادان     در    انقالب      اول   در    وجدان     بی ِ  ُخمینی حکم      با

  در آن  بودند   بی گناه مردم   بس     را  ِرکسش   سینما زده اند  آتش 

  پست نامه اش هست سیاه  این هنديِ    گواه  هست خدا  انید خلق بد  اي

  شد ، گردن شاه  انداخته  واقعه  این    اما    خمینی   جنایت    بود  این

  مدفون یقینأ   قعر آن  به  گشتست    هست جهنمی خمینی اکنون گر 

  بگرید او خون  لحظه بهر  که   باید    اَفزون  بگردد  لحظه عذاب او  هر

  ز َفرنگ ایران   به او   رسید  روزیکه    با ، َننگ ُخمینی   نام  برد  تاریخ 

  جنگ  را با  وطن   او نمود     ویرانه    را  گورستانها  جمله    نمود   آباد

  مسند قدرت چو که خود را دیدند بر   اموال وطن دزدیدند همه   شیخان  

  یارانت    نگر  و  خمینی  خیز  بر  

  

 

 ریدند   هم انقالب ، برخوش  بعد تو ز  
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  طناب خلق    دور گردن  به  انداخت      خواب او  مردم  زدیدگان  بگرفت

  حضرت صد پدر ُخمینی به ِشتاب این     ِاعدام   را  خود  مخالفان   بنمود

  تمام   بود     حرامزاده گی    کار   در    بودست امام  بی شرف که  آن رهبر

  اعدام    را  خود  مخالفان     می کرد     پست   هندي  انقالب این   اول  ر د

  هرخشت ازآن زخون صدمردم ماست    طالست آن بارگهی که گنبدش جنس 

  ستدر آنجا  دغا  ِ  که ُخمینی  قبري      روزي برسد که  مستراحش بکُنند 

  این    از   بهتر   وا  نکرد   دگري   کار    یني د شهز بیخ و بن دگر ری کند بر 

  لعین ِ  خمینی   همچو     کشتارگري    خویش   بر نبیند  دگر   وطن تاریخ 

  راستَزرنوشت چون عین زِ  که به باید     ُگهر است   بخدا چون  خمینی گفتار

  َخر است  از بهر  اقتصاد که  گفت  او     پرسیدند    او  از ي   اقتصاد  هبار در

  اهریمن  چون خلق  چشم     به  بود او    دشمن ُخمینی   مردمانَ  به  می بود

  وطن    تاریخ   ندید او   از  تر  خا ئن    با جنگ   را  وطن  جوانان  کُشت او 

   ----    
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  مفتاح دهم 
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  مردان   وطن اي   زنان   اي    ایران  نهد پا   آنکه از پیش 

  بی پروا  بی پدر چه    رهبر    هواپیما اینچنین گفت در، 

  ندارم من  احساس او  گفت   بعد سالها دوریش ز وطن

  غم انگیزي    بدان    روزگار    خونریزي  و بال  آن   بعد

این بود شیخ بد کردار؟   آخر    سهم مردم زآن همه ایثار

آب و برق مجانی   شود  که     او چنین گفت در سخنرانی

 شاد شد از این رو غافل خلق ِ     پوچ و واهی داد وعده هاي

  حکومت شیخان بیاید   چو     ارزان ارزاق بعد ازاین   شود

  خانه صاحب    گردند    همه      فریبانه گفت با ما عجب  

  ذلت   در    او   بگشودست    وه چه گویم که بر همه ملت

  دولت زد به دهان خلق جاي      رهبر پست و حیله گر ممتد

 خورد گول وعده هایش سخت    لیک دیدیم ملت بدبخت
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  بنهاد   کُله  او    خلق  بسر     فریبِ مردم داد دروغ او    به

  همه شیخان شدند با مکنت      و غارت  دزدي بعدسی سال  

    نفت  و   درآمد  ثروت ملی  

  همه در جیب شیخان رفت  

 به خانه سرفکنده آید مرد که     شیخ جاکش به خلق کاري کرد

  باشد  همی دوان   پی نان وز     باشد بهر نان    ز  همه فکرش

  و َتعب دلی خون و به رنج   با   شب   آخر  به  تا سحرگاه   از

  ؟!ایمان   از دیگر  سیر نشود       شب چو آید به خانه او بی نان

  اهست دزدي و فحش  هموطن    جا  همه  بیداد می کند  آنچه

بی زحمت  باید ازجان دهی تو     رشوت نهی   پا  چو اداره   به

  جویند  ها هزبال در    خود   نان    می پویند  کسانی خیابان  به 

گدایان است  پررنگ از    نقش    هر خیابان است پیدا به   آنچه

  ی پرواـــدوند ب  می پیت   در    اــــج هر   در  فقیر  کودکان

  ست فروش آدامس آن دگر در    حافظ اندر دست این یکی فال

ناالنی    پوش ِ  ژنده    مادري     ریانیـــطفل ع  بغل کرده به 
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  بدبختی  هم پشت   روز  همه    حرمان و مشکل و سختی و رنج 

  ***    

   آینده به    دگر   امیدي   نه     خنده نه کسی را به لب بود  

  که عکسی زشیخ ِ شیطان است یا     عکس مرده به هر خیابان است

  هر نفرکردند  شیخان به  جور،    کردند  یکدگر  بد به را   همه

  این دیوس  از  بود  فتنه همه     شیخ بی ناموس   هست شیطان 

  گنجند  همه شیخان دون پی      َرنجند    ي  خلق همدم ِ مهه

  بد   بداند خنده را  و   شادي    می باشد  شیخ   دشمن خنده

  بگریاند    فقط    را    مردمان       خنداند   خلق   که  آیا   شده

  شیخ   از حیلت  هست   بخدا      شیخ  از  غارت قتل   و  دزدي

   !باعثش هست غرب غارتگر؟    مشکالتی که هست در کشور 

  تعلیم     ما ه   ب  اـــجف     داده آنکه   

  ریم  ـــتح    زندگی    ز  را  ما    آنکه  

عمري زشیخ تحریمست   ملت     ش هستجاک اصل شیخ  کرده در

  لعنتو لعنت   شیخ اي  وت بر     غارت و کرده عمریست دزدي 

 !شیخ غارتگر ؟؟؟؟  هست چیزي    کشور   ثروت    ز  مردم سهم 
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  معتاد جوانمان   نسل  کرده     بی بنیاد  اي دوست شیخ  آوخ

  ذلت  ي هنشان  جا  هر هست     حیلت و  دزدي   ترویج  داده

  بشکست   وطن   جوان  کمر    به جامعه پخشست بسکه افیون 

  چو رستم ورا قرین خواهد نه     شیخ نسل جوان چنین خواهد

 ي شیخان خواست لهحی همه از     هر کجا جنگ درجهان بر پاست

  مافعی و کژد ست  واز ت بهتر    !مردم  گفته شیخ   اي  بشنو 

  از آن  ترسند بی گمان همه     وحشیست گرگ کوهستان  چه گر

  جادوگر ز شیخ  بدتر   نیست     هرگز ازشیخ نیست  وحشی تر 

  ***    

  زنها بر   شدست  تجاوز بس     کُشتن ها  دل حبس قبل  در

  بد بختیست قسمت ما  همیشه    زمانی که شیخ خواهد زیست  تا

  یا که اشک خلق را جاري کرد    کرد؟؟یاري   شیخ جاکش به خلق 

  هرکه برشیخ شد معترض یکراست     

   دنیاست  رفت یا در آن  بزندان  یا    

      

  ***    

AVAYEBUF.com
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  مفتاح یازدهم

  هندي..... شیطان 
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  بود    خیانت     شرح   من     نامۀ

  بود  حیلت و  شرح ستمکاري  

  بود   دیو   همان    زنازاده    ُتخم    نمود  ر ُخ  همه  به  هفرشت  همچو

 خــالمردم  بی  همه   بر  نشان   داد   دوشاخ  خمینی  داشت خود سر بر

دا ــابت   انــهم ز    مردم    یـناج     را   خلق  همۀ    او    فریب     داد

  داشتندــپن    همه   ل ــغاف    مردم     کاشتند   ُگل    همه راهش سر  بر

  رودـزجنت ف  ردهـــک  ما   بر   در    ورود   فرشته  و  رفت  برون  دیو

  خُلد َبرینست پس از این وطن    شکن  بت و   بود   ملت ی ـــناج

  َشک نبود که به یقین می شود    می شود   برین   خُلد   کشورمان

   مستضعفین َتن    رب  کفن کرد     مستضعفین    دشمن   همی    بود

  رفتـفقیران ز سرخوان گ  نان    گرفت فقیران   نان  دون  رهبر 
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  تا که از  این قوم  نماند نشان    نانشان  از سر خوان برد دگر

  همان داشتند حق به گواه است    تکۀ نانی که به خوان داشتند

  تاب و توان را گرفت ازهمشان     گرفت ا   تخم زنا تکۀ نان  ر

  ***   

 میدر  دل ها امن ز  ی و ــراحت     ایران رسید به چو کثیفش پاي

 وجرم وفساد دزدي شروع  گشت    چو به کشور نهاد فشیکث يپا

  جالب شنود  گفتۀ  او   از  خلق    در رگ او خون وطن چون نبود

  شنفت هرآنکس  و ماند مات شد      بگفت   به وطن خود   رودشو  بدو

همه خلقی که زبهرش فدا   زان    مرا  نباشد   اساحس   که گفت 

  نشست پس ماشین چونکه خمینی    ست  جالب   او    رانندة  گفتۀ 

  روبرو  پشت سر و   و بغل   از    او  پی ماشین  در  دوان خلق 

بخواب  بود در آن حین ُخمینی    شتاب   با  مرکب او پی   خلق

  شـملت همۀ  مشــُتخ   به  ودـب    غیرتش   و  پدر  ذات به   و ُتف

  مردم بدبخت  از این روي شاد    تا که توانست همی وعده داد

  اي خلق دگر  رایگان  می شود    تانبرق آب و پس ازآن گفت که

  ***    
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  گرفت   قدرت   و  تا که توانا شد  

  خلق از او گشت همی در شگفت  

  بود  آزادهو  زن    ردــم   قاتل    بود  کارهــــستم  دیوانه رهبر 

   غدار بود  و  یــجان حیله گر و    بود  عاشق  خونریزي و کشتار

  در دل شب دردل زندان بکُشت    بکُشت  توان داشت  جوانان  که تا 

  داشتخوي پلیدانه چو ضحاك     داشت  غضبناك  خونریز و   چهرة

  رسید  نجوانا  دامــــاع   موقع    پایان رسید  و امن  به  راحتی 

  شادي مردم همه شد  رنج ودرد  مرگ  بیامد به وطن خانه کرد          

  همی شد بپا  دار    جا  همه در    دارها  در همه جا   علم گشت 

  شد نهان  زندان اوین   در دل     مردمان  از  نفر   هزاران  گور

  ما وي ــس  زنا تخم   این  آمده     خلق گمانش که ز  سوي خدا

  نشست ُگردة مردم  سر جست     د ز بس ملت  احمق خرستدی

  دامن ملت گرفت  ذلت و کین     تا که توانا شد و قدرت گرفت

  بخواب؟  خوشی را روز دید دگر    در اضطراب خلق همه یکسره

  ُنزول   بسوي رفت  وطن  پول     پول  روي  عکس وي افتاد چو در

  ن را  همه بیچاره کردو جوا  پیر     خلق وطن را همه آواره  کرد
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  بشُد ویران   یکسره کشورمان     شُدــب    ایران  رانی ـوی  باعث 

  هر که در این رابطه حرف دگر    بی پدر  آن  مأمن  بود     هند

  تهس هند اش از شهیور گور  خون    است  به غلط گفته  هرچه بگوید 

  به ایران رسید ملک َره آن   از    پلید    آن   زادگه   بود    هند

  حرف دگر بهر خمینی خطاست    گوا ست  یقینأ      تاریخ  گفتۀ 

  ***    

  پرچمش افراخته شد   که بر تا   

  تخم چپش درد وطن گشت به   

  او جاي سود ضرر دید از  خلق     منشاء غارتگري و حیله بود

  امانتق   همه   ز  امدــبی  که  تا    بود چو ابلیس  یقین آن امام

  جوي خون اگشت روان درهمه ج    یکسره بگرفت  خمینی  دون

  کند خمینی دغا گور خلق  

  منفور خلق ا به ابد او شده ت  

  ***    

 داـــــابت  از    هم   دجال   رهبر   را آزاده   مردم   بسی    شتکُ

  تباه  مردم   تک  تک     یـــزندگ    ست شاهه اِبکرد  خمینی که گفت 
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 فریب  مردم    همه اول   در  داد   نا نجیب     اــدغ  یــخمین   بود

 هی گشادالک   خلق   این   سر  بر   ادــنه  خمینی ف ال  ن ــسخ   با

 کی شنفت او   از   راست  سخن    کس   بگفت  ردمــم  به  الف   سخن    بس 

  داشت   دیرینه     ي هکین   دون   رهبر    داشت  کینه   بسی     خلقي   ههم  با 

پلید   و  َدغا      و  غدار    حاکم    ندید    او  ان ــــچن    تاریخ    رــــدفت

  کرد    ُمزدور     گر حیله      رــرهب   کرد  گور  در  همه  جوان را نسل 

 کفن  او   جوان    لــــنس   تن   ردــــک  بت شکن    او ه ــن  بود   عهد شکن 

  درآن هشت سال تا که بشد جنگ    حال  افسرده  دستش همه  ز    گشت

  نسل جوان را همه در جبهه ها  

  فنا   بی رحم به دست  داد چه  

  بود کار ــبه پی  خلق  ي ههمبا      جنگ طلب جانی و خونخوار بود

  واست که گردد تمامجنگ نمی خ    رامـح     تخم     ۀوانید     رهبر

  درنگ ی  ب    دگر   يایبدن    رفت    راند ز پایان جنگ هرکه سخن 

  شرور  و لجوج    بود ی هم   زانکه    بدور  و مودت صلحي  از بود و

  ضرر  در  بود ضرر وطن    بهر    کشور ضرر  جنگ همی داشت به

 درنده خو  و  جانی ر و ــحیله گ    او    زنا زاده  ابلیس  وــچ  بود 

  اضطرابر  د  از این فاجعه  خلق    خراب او   از احمقیِ  شد وطن
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 واژگون    او  وطن بناي   ردـــک    دون  خمینیِ    بود     اتم  بمب

  بخواب   خمینی کثافت  بود    در رنج وتاب   ق شدهالیخ  جمله

  وطن  بهر     ز  بود   اتم    بمب       بت شکن   بود   بگفتند  آنکه

 گناه     چه  ز هر  بود  بري  آنکه   اهـــــچ   خلق    همۀ    براه   کند

بود    همه در   پیچ  ئقالخ   بهر    بود     هیچ    بخدا        شیخان   رهبر

 بیخ و بن   از  دگرگون بشد   وضع  پن  وکُ   با     بشد    خلق   همه  قوت 

معصیت     درگاه خدا  به   کرد    معشیت     از   ترضمع    بشد که   هر

تلف     به عبث شد   معیشت    بهر   َصف         به   مردم     اکثر    زندگی

ه ــهم  گلوي  به    زد جفا   تیر   رمله  ــــح  چنان   بود  دون  رهبر 

رفت   و  گایید سخت بزنا     ُتخم   رفت    و  رید  همه جا   بر  ما    رهبر

    الاز   ط  هست کنون  مقبره اش  

  الخَ  گرددمی رسد آن روز که   

    ***    

جهان      اندر   یکسره   بشود   پر    از آن    می شود و  بوي َتعفن   

مأواي او     و  مسکن    ابد  به   تا    او جاي  کنون    ویل   چه   قعر

همان    غذایش و  قوت ابد   به  تا  جهان    هنش آند  ُگه  بود از  پر
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  تا که   خمینی دغا   در گذشت  

  گذشت  به ملت ما   در  خائن    

  سپس دل زین   ته  از   کشد  باز    راحت نفس که  خلق گمان کرد 

 دچپی    خمینی   جاي  سر زود       َره رسید   از  پدر دیگري بی 
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سوم  باب

  خامنه اي
  

  

  مفتاح دوازدهم
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 ریاست بدست کسانی خطاست  

 که از دستشان دستها بر خداست 

  شیرازي سعدي                                   

 می خواند  آنکه خود را فقیه

 باورش هست سرور دنیاسست

 گمان اینست هدف او بی

 به گمانش که چون َملک باشد

 الم نیستحیله گر چو او درع

  عقلش داده ازدست او دگر  

 گشته دیوانه و نمی فهمد

 احمقی گفت او فرزانه ست

 لطف رهبر کجا شود پایان

 پول مردم را به حیله بگرفتن

 او بجان مخلص عربها هست

 در ستیز است با همه عالم

 می داند   امام خویشتن را    

عالم باالست  زمین نیست ز از

 که بگیرد همه جهان دردست

 ز زمین نه که از َفلک باشد

 و او آدم نیست   هست شیطان

رفته اي خلق او ز سرعقلش   

خوب از بد  رهبر انقالب  

دیوانه ست  فرزانه نیست   او

به عربهاي وحشیه حیوان  

بی پدر دادن  به عربهاي  

به یقینم که او عرب زادست    

 گشته هر جا ز دست او بر هم
  



ـــــــــــــــبوف آوايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــشیخنامه  

 هر کجا بود ملک اسالمی

 زآنکه آشوب اندر آنجا کرد 

 هر کجا بود ملتی آزاد

 اندر آن ملک او دخالت کرد

 رفت و آنجا و اندکی چرخید

  گه شیخ همه جا را کشید بر  

 دل مردم شدست دیگر خون

 تا که زندست رهبر ایران

 عاشق جنگ باشد و، کُشتن

خویش را ناجی جهان داند   

      

    تو وکیل جهان مگر هستی  

 تو اگر هنر بسی داري 

 طین اگرکه باشد جنگسدرفل

 نخواهی که باشد آرامشتو 

 زوریست گرکه اسرائیل ، کشور

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

*****  

  

  

  

 مردمش رفت رو به ناکامی

 اندر آن ُملک فتنه بر پا کرد 

دلشاد  دید هستند مردمش  

 او دخالت بهر حیلت کرد

 وقت برگشت رهبر آنجا رید

  گه شیخ زده بر هر کجا دگر  

  رهبر ملعون باعثش هست  

 نشود جنگ در جهان پایان

اهریمن    ي دهاین زنازا

 ز زمین نه از آسمان داند

   

تو بخلق خودت رسان دستی   

 خلق خودت بکُن یاريه ب رو

 ربطش کجا بود الدنگ به تو

اندر آن ملک باشد آسایش    

 بدتر از او به کُل دنیا نیست



      AVAYeBUF.com                                                           83 

 

 طینیان ستم کردهسبر فل

 گر که حق یقین به اعراب است

  ز تو بهتر خدا نمی داند  

 نتواند خدا کند یکسان

 جنگ ایران چو با عربها بود 

 اندر آن هشت سال اي رهبر

 همه اعراب بی حیا بودند

  تو کنون کون خود کنی پاره  

 اب سینه ات چاك استاعر بهر

 تو یقین ز ُتخم آنهایی

 رهزن همه اعرابِ وحشیِ

تشنه بر خون مردم مایند   

                    ***  

کاخ مرمر چو هست مأوایت    

 اي که هستی به کاخ اي رهبر

زندگانی به کوخ می کردي    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 چه ستمها که در حرم کرده

 پس خداوند گوئیا خواب است

خدا نمی داند  ... باعث َشر  

 ؟ُملک صهیون بخاك دریک آن  

 ! یک عرب در جهان با ما بود؟  

 !!یک عرب بود برعجم یاور؟؟

همه بر علیه ما بودند   

 !که عربها شدند آواره؟؟  

 نتوانی کشی از آنها دست

که چنین پلید و  رسوایی 

 بس بود روشن   طبق تاریخ 

ه می گایند در فرودگاه  بچ

                     ***  

به میان بهشت شد جایت   

مرمر  هست آن کاخ بی گمان  

 از چه بر کاخ روي آوردي
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 شاه اگر بد بود وبی شک هست

 خانه ات گر کنون ، خُرم هست

 نون بخانه اش ، هستیتو که اک

 بنهادي   بیت نام آن را تو  

 ظالم و شیاد شاه اگر بود

  مدد کجا دادي به فقیران  

 تو که نان فقیر بستاندي

پول نفت مردم ایران 

  بعد سی سال این روش برجاست  

 هر طرف اختالص در کشور

 این همه گرفتاري بانیِ

شده کشور     بد بدین روز  گر

م او سر انجامش  همچو صدا 

 

 

  

 ؟؟!!!شاه بی پدر خوبستي  هخان

  جهنم هست خانه ات آن جهان  

به سر جاي شاه بنشستی   

 در زنازادگی تو استادي

 به فقیران مدد گهی می داد

 گدا  دادي؟؟؟ کبه ی نان تو کجا

 کمر فقیر را بشکاندي

ملت لبنان  می شود صرف  

ست موالاین روش ز حضرت   

 ؟!؟رهبر!بی گمان هست بی خبر

 این همه ذاللت و خواري

رهبر    ،نفر باعثش هست یک  

در آخر کنند اعدامش  که   
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  مفتاح سیزدهم

وووزرو   و       زورو   

  

 بود شیخی ز قم از خایه ماالن 

 سعیدي صد پدر در جمع مردم

 سخن گفتست مردم سرور ما

 سخن ران گشته او در گاهواره

 تو رهبر نیستی پیغمبري تو

 خویشي  یهسرما زتوکس خواست گر

 تو گائیدي ز دم مستضعفین را

 به کشورهاي اطراف چنان ریدي

        و اُردن بحرین و یمن لُبنان  به

 این جهت نان از که دایم می خورد  

 ست او در مرکز قمه اچنین گفت

به هنگام تولد رهبر ما 

 اي در ماهوارهه که این شد سوژ

 ز دنیا و جهان دیگري تو

 ي خویش یهمیدهی بر خا حوالت

 تو ویران کرده اي بنیاد دین را

 دهان مردمانش کرده اي صاف

   بناي ُصلح ویران کردي از بن
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 خبر آمد که بن الدن دگر مرد

 ز بعد او یقینأ نوبت توست

 کُشتن با تیر  باید ترا  نمی

 اصغر کیر حسن یا کیر نه با

 تو خود را گر همی دانی زمردم

 ز ترس کون خود باال نشستی

 که تا ناگه ز جمعیت مبادا

 بقصد اینکه تنها راه چاره

 بجایی گر گرفتارکسی باشد 

 بما گفتند که رستم تو باشی

 کُشی با گُرز و نیزه اژدها را

 ولی دیدیم که خود اژدهایی

 بما گفتند تو راه نجاتی

 ولی دیدیم تو مانند زهري

 چنان زورو بسی کوشیده اي تو

 جنگی بسان دوندیاگو که می

 به سرش خورد  و  کون به ،دوتیرآمد

 زمان الفرار دولت توست

 ا کیر کُشتنفقط باید ترا ب

 نه کیر دیگر،  فقط با کیر خر

 ز باالکُن چرا داري تکلم

 در ره پله را از پشت بستی

 بیاید یکنفر از پله باال

 فقط باید شود کون تو پاره

 بما گفتند که بر او تویی یار

 به درد مردمان مرهم تو باشی

ت رسانی جان ما رابه امنی 

 وبایی و تو چون سفلیس و سوزاك

 ِبه از قند و نباتی  رینیشی تو 

 تو سردمدار خونخواران دهري

 عبا جاي شنل پوشیده اي تو

که شب با نام زورو  همان مردي
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 رهاند هر کجایی که اسیریست

ر        ولیکن تو خالف او کنی کا

 رجایی که یک آزاده اي هست هک

 نشان دادي همی یاري خود را

 گرفتی …ز بهر کُشتن دشمن 

 کشیدي ناگهان شمشیر خود را

 بدانید اي هوا دارن مال  

 آن زورو چیست با میان این زورو

  می رهانید  اسیران لی ــاص زورو  

 جوان یا آنکه پیریست گر زندانه ب

ر    به مزدوران خود گفتی خبر دا

 ستا دستور تو در زندان اسیرب

 به مستضعف طرفداري خود را

 بس شگفتی   صالح بدست خود  

 ادي به مردم کیرخود رانشان د

و یا اي همدم و یاران مال 

 زورو نیست یقینأ این زورو چون آن

  می چپانید زندانه ب لیــجع زورو 
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  در باب

  ریروباه پ یاسالم يداریب
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  مفتاح چهاردهم

  

 با دشمن ملتت تو یاري رهبر  

  اعرابجنگ   بهر کمک به قدس و از  

 تش فتنه اي که درکشورهاستاین آ  

  منطقه هست   در  جنایتی که   آشوب و

 اي رهبر انقالب بودست چنین

بیداري اسالمیت   خرج همه  

 خَرجی که ُکنی بجنگ در کشورها

  پیدا نشود دگر فقیري به وطن  

ارث پدرت هست مگرپول وطن   

بشاراسد  یک سوي دهی بسی به  

بهر غمشان تو غمگساري رهبر    

رهبر   نداري  خواب رسح  به تا شب

 این بانگ عزایی که بهرجا برپاست

ماست      رهبر اي خلق همه زیر سر 

 مردمان ما گشته یقیني  هبر جمل

 تأمین ایراني  هست ز سرمای هگشت

رابدهی بر  ُفقرا    گر یک دهمش  

ي رهبر انقالب غافل ز خدا  ا

عربهاي لجن  تقسیم کنی تو بر  

شیخ حسن  توبر  یک سوي دگردهی

  



      AVAYeBUF.com                                                           93 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ا کار دگر  هرگز تو نداري بخد  

جنگ    آتش شدن      فروزان  بهر     از

است     بیداري اسالمی تو ننگ تو 

   دانند مردم  که بدان زنا      اي ُتخم 

  بکُنی    ادتــعب وروز    شب    گویند 

  واالتر       بود       بسی     خدا  نزد       در

بپا کنی همی فتنه وشر     جز آنکه

رهبر   تاب نداري    تو   در منطقه

  نفعت چه بِود ز جنگ اي َرهبر پست

  تو هست گور  این آتش فتنه همه از

 زیارت بکُنی سال به حج َرفته     هر

  بکُنی   خدمت  اگر که   بر خلق خدا 
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  مفتاح پانزدهم

  ام الفساد  ه ايخامن

  

  

  

  

 هیچ ندارد بخدا اعتقاد

  بسی حیله گر تخم زنا هست و 

 خلق گمان کرد که ایران زمین

 زندگی خلق به رنج و مالل

  کُله می نهد او بسر خلق  

 سال نوي واهیش به هر   دهوع

 بود به یک سر   خلق عقل فقط  

در حیرتست  مانده و او خلق در

  یوانه استاحمق و حیله گر و د

عامل هر چه فساد » اي خامنه«  

اول َبتر  بود از آن رهبرِ  

دگر بعد از این   خُلد برینست 

 سوي زوال رفت وطن یکسره  

به همه می دهد واهیي  هوعد

خویش بداند که نیرزد به جو    

عقل فقط در سر رهبر بود   

بی غیرت است  بسکه زنازاده و 

فرزانه است  بگویند که   لیک 
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 فرزانه اي نه و  نه تو خردمند

  رنج و مالل   ملت بیچاره به

  بر خایه ش   رنج خالئق همه

 رهبردون شهره به حیله گریست

 وضعیت خلق اسفناك هست

 سال به کشور نگر چهل بعد 

ست ا درهم   مردم بخداي  هچهر

امنیت  نیست نشانی دگر از  

 نشانخوا  خدا ه ب  ردمـــاکثر م

  این وضعیت حبس بشد آنکه از 

 ملت بدبخت همی در عذاب

 خلق دل خویش بتو بسته اند؟؟؟

نایب صاحب زمان    اي با توام  

 کنند   نفرین خلق ترا یکسره  

گریاندن مردم تویی    عاشق 

 بسکه به مردم تو ستم کرده اي

احمق و دیوانه اي تو بخدا

بود بی خیال رزانه ـــرهبر ف

 سرمایه اش هست به فکرخود و 

او ز صفا و ز صداقت بریست

هست   رهبر َسفاك   باعث آن

دگر   زار و پریشان خلق همه  

ست ا غَم در سخن خلق نشان  

هست خطرناك بسی  وضعیت 

!هست تهی نایب صاحب زمان 

ضعیت چنین و کرد شکایت ز  

ملت بخواب ي نهرهبر فرزا

از تو و از دولت تو خسته اند

در جهان  ننگی بخدا   باعث 

 کنند   نیز سر ک  نینفر  کسرهی 

پی رنجاندن مردم تویی در 

کرده اي  غم شادي مردم همه  
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لیون نفر یتاد و دو مشبیش ز ه

 سته که بدوش هم   گرانی بار 

 هست ُتهی خلق دگر خوانشان

 یکسره در جیب گشاد تو رفت

 خلق قلیلی که به گرد تواند

 گر که ترا کرده کسانی قبول

 گفته است   آنکه ترا مرد خدا 

 ز بهرت بدان   زند سینه هرکه  

خوان تو  هست یقین جیره خور 

  چشم خرد گر که کنی باز تو  

 خائن به ملت و کشور بود

  

گشته ز جور تو همی در بدر

ست در نظرت اندك و خیلی کم

ن نانشا   شاني  هبرده اي از سفر

پول نفت ثروت این مملکت و  

آنها پسند  هست بر  رهبریت 

هست فقط بهر پول »خامنه اي«

از نظر عقل وي آشفته است   

 فقط بهر نان هست  »خامنه اي«

د از سرخوان نان تو چونکه خور

هر که به فرمان تو گردن نهد

بود زار و سر افکنده به محشر

  

  ***    
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  مفتاح شانزدهم

  

  

 بر همه کس گشته یقین اي لعین

 ملک زد وخورد هست به هرگر که 

 ها می کننده خویش بدانند چ

 کینه داشت خدا گرکه   از  َصهیون

 سرشان می گرفت از عقل و خرد 

 زهر سو خدا   زلزله و سیل

خالق دنیا نتواند دهد ؟؟؟ 

 آمدي ؟؟   داـخ سوي   از تو مگر

  یاد بردي ز ملت خود را ز چه  

رهبر مستکبرین   اینکه تویی  

 گاه بود شادي و گاهی غَمست

 صلح و یا جنگ چرا می کنند

 از آن قوم دغا کینه داشت   خالق

 لیل و خرفتذتا که بمانند 

 غصه و غم یکسره درد و بال

 ؟؟؟ دتا که عرب را ز تظلم ره

  زدي؟؟ـــای   از  نماینده اي که    یا

 !کون گشاد خامنه اي گوش بکن 



ـــــــــــــــبوف آوايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــشیخنامه  

 گر که تو اي اهرمن   بیل زنی

  کن مدد خیز و تو بر ملت خود  

   

رو به درکون خودت بیل زن  

 تا مگر از رنج و تألم َرهد

  

  ***    

 یکسره در کُل جهان مسلمین

  فرقه ها هست به اسالم بسی  

 دیر زمانیست که در کینه اند

 تیر جفا یکسره بر هم زنند

و بسکه  خرند بسکه خُرافاتی 

م اعتقاد ه به هیچ ندارند  

  قوم یهود ؟؟؟ جنگ چرا نیست به  

 از چه بهم کینه ندارند هیچ

 فتنه بهر جا که بود در جهان

عاشق خونریزي و بلوا و شر  

 دیکتا توري شیوه و کارتوهست  

  جنایتگران   صدراسم تو در 

 را گر بسرو بود ت   عقل و خرد  

نه بدنیا تویی عامل هر فت  

 آتش جنگی که بدنیا بود

از چه بهم بر سرجنگند وکین     

جاهل و درمانده و از هم جدا   

دشمن دیرینه اند  از چه بهم  

 ندرا کنَ ي هم شهدر همه جا ری

دشمن هم قاتل یکدیگرند    

فساد  یکسره هستند همی در  

  ستند ز یک تار و پودچون همه ه  

 ندارند هیچ ي دیرینه نهکی

 از تو در آن هست یقینأ نشان

خلق جهانست ز تو در خطر   

  زانکه تویی جانی وقدرت پرست  

 بود بی گمان   ثبت بتاریخ  

 خلق نمی گشت چنین در بدر

  نقشه کش جنگ بهر جا تویی

 فتنه گري گر که بهر جا بود
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 گر که خدا بود ترا در نظر  

 ندشمن صلحی و صفا درجها

 جنگ بهر جاي جهان از تو هست

 که دراند بشر   گرگ بیابان

عاصیند  خلق ز دست تو دگر 

 کار همه خلق خدا ساختی

 رنج و تاب مردم کشور ز تو در

 دوران توییي  هدیو ستمکار

 طبق نظر سنجی مردم بود

 بر ملتت تو   رحم چون نکنی 

  زن جلب خائن ِ به ملتی اي  

 عاشق خونریزي و جنگ و َشرَر

 خامنه اي جورو جفا خوب نیست

  گرفته خرد قدرت و مال ازتو 

 گر که تو خواهی که بروز جزا

  جسد گوش بکن تا که نگشتی  

 خلق ز تو هیچ ندیدي ضرر  

ل جنگی بخدا در جهانمسب 

 توهست ازنهان    فتنه بهر ملک  

 هیچ نباشد ز تو درنده تر

 عاصیند مام و پسردخت و پدر   

 تو همه را جان هم انداختی

 مشکلشان از تو بود بی حساب

شیطان تویی  خلق بدانند که  

 بود   کژدم ِبه ز تو گویند که  

لعنتت  تا به ابد خلق کند  

ب  میرغضر بروح پدرت یک

 آتش جنگ از تو بود شعله ور

 بخدا خوب نیست   ُظلم به مردم  

 تو برون شد ز حد   بی خرديِ  

 وارهی از رنج و عذاب خدا

  ملت مدد ن تو به  خیزو زجان کُ
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روباه پیر  اي که تویی ُشهره به  

  توامان دین و سیاست چو بشد  

 این سخن از عهد کهن یادگار

 مرد سیاست زدیانت بریست

 سیاست بودچون به    حیله گري

 زانکه دیانت ز سیاست جداست

 الفها  مرد سیاست بزند  

شده اي  الف زن  مردم دشمن 

 خوش نبود گر چه ترا این سخن

خامنه اي پنبه ز گوشت درآر    

 بر تو نداد اثر   مني  هگفت  

 بکن   عقوبت فکر  احمق خر   

 خامنه اي هیچ نکرده وفا

مردنست  عاقبت کار همه  

ل سامام و ر هرچه   رآخرس

 مهلت هر بنده بدنیا کمست

    

 خامنه اي از سخنم پند گیر  

  مذهب دین را بخوان ي حهفات  

 تواي خا منه اي گوش دار هست،

      زانکه سیاست همه حیله گریست

دیانت بود  دور سیاست ز

 این دو بهم یکسره کاري خطاست

  اصف الف زنان دور شوند از  

  یقین این سخن ي هست خامنه ا

بپوشی کفن  پیش از آنکه تو 

پایدار  هیچ حکومت نبود  

بود و گوش خر   یاسیني  هسور  

کار براي دل ملت بکن   

  چرخ فلک جز جفا بهره کسی 

بردنست  َرخت به وادي دگر 

رفته زدنیا به کُل  خامنه اي  

 نبست عاقلي  هدل به جهان بند

   
***  
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  کرده امامان همه منزل به خاك

 زان همه پیغمبر خُرد و کالن

 آخر سر رفته اند !اي خامنه

  امامی و نه پیغمبري تو نه  

  باورت این سخن َارچه نبود  

  بپایان رسد   تو نیزي  هدور

 دیر و یا زود َروي از جهان

خامنه اي بر تو بود تاابد   

  ستمت آخرت  گوش بکن کز

 شرمنده اي ي هبند روز جزا  

 بخدا مأمنت   در دل دوزخ

 در دل دوزخ چو نهی تا که پا

 شوند  به تو افعی و دیوان یار

  دست ز کشتار و جنایت بکش

راضی از آن بنده خداوند بود  

 هست دگر ُفرصتت  اندك و کم

   

 داده در آخر همشان دل به خاك  

 جهاناز  ي قدرت خود همهبا 

ناخواه دگر رفته اند خواه و 

مقدس تري     این قوم تو نه از  

مرگ بزودي برسد در برت    

شیطان رسد    ي جان دادن ظهلح

ناله و نفرین همه مردمان   

 بود اي بی خرد راهتي  هتوش

نیک بدان سخت بود کیفرت    

 افکنده اي   رــــس خداوند      نزد 

پیراهنت  آتش آن جامه و 

همدم کژدم شوي واژدها   

 شوند بهر تو مهمان    تا به ابد  

دست وفا بر سر ملت بکش    

  خلق از آن بنده چو خُرسند بود  

  خیز و بدست آر دل ملتت  

  
***  
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  مفتاح هفدهم

  

  بگائید سر را    بر  عمامه  زن      رهبر  را  بگائید و  خیزید   ز جا

  بگائید  را  یاور  ِ  شیخ  سریعا     اگر  که شیخ یاور هست بر خلق

  روید  و  آن  ستمگر  را  بگائید    ملعون  بر ما شیخ  ستمها کرده

  خیانتگر   به  کشور  را   بگائید    خیانت کرده برکشور چهل سال

  بگائید هر آنکس ساخت منبر را    نه  تنها باید  آن منبر  نشین  را

  اگر   شیخ   ستمگر  را   بگائید    مکان   گیرید آن  دنیا به  جنت

  مدد   کرده   مظفر   را  بگائید    مظفر  از  مدد کاران شیخ است

  ز  روي خشم  اکبر  را    بگائید    اگر   پشت   مظفر   اکبـر  آمد

 ***    
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  مفتاح هیجدهم

  

  

  

 بودي روضه خوانان اي خامنه اي ز

یادت هست  نان ي لقمه اندرپی یک

دائم تو کُاله ، بر سرخلق َنهی  

  نزدیک به سی سال فقط برمردم   

***  

 در خیابان بودي اندر پی روضه  

 آن بودي؟ ي  ي این و خانه در خانه 

اندر نظر خلق بسی روسیهی 

  هی وعده وهی وعده وهی وعده دهی  

گزیديه ب  تیزهتو را ه سجهان ب 

درست   عربده جویی نشود کار با 

 راو ت  بسر بود یک ذره اگر  عقل 

 می شد  خامنه اي وطن گلستان اي 

 چیست کشور نقش تو در خامنه اي  اي 

  باب   این  در چپو وطن گشت  اموال 

 ؟بیش از سه دهه نفع ، دراین ره دیدي  

  اي خامنه اي   کاش تو می فهمیدي

 از  فتنه  و  َشر دگر حذر بود  تو را

 خبر  بود  تو را  خداوند  گر  که  ز

 ي   بدگو هر چیست بر  گوي  زنازاده

  رهبر چیست  سکوت کردنت ، همواره 

 پولی نیست ي وطن   دیگر به خزانه  

 پربود زپول و لیک اکنون خالیست    
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 تو  کــز همه  چیز  خبرداري گوي

   ي وطن رهبر  کیست که  دزد خزانه

 

  

 در دل خلق  دگر خامنه اي  خونست

 مشکل خلق بود  که  کُجات  دانی 

 خامنه اي حیله گر و شیطانی اي  

 اندردل خود  بریششان می خندي  

  ***  

 رنجست دگر ز زندگی حاصل خلق

 بخدا مشکل خلق  بر  ُتخم تو هست

 می رانی خلقی که برایشان سخن 

 می دانی   رمه چو زانکه همشان را 

   

 زان روز که گشته اي به کشور تو امیر  

 فقرند  اسیر ي   پنجه همه در   مردم 

 اي خامنه اي فقط خودت را عشقست

  گور  پدر   مردم   بدبخت  فقــــیر   

  

  

 ر بدترـــهر روز شود ز روز دیگ

 بهتر زهمه خبر تو داري که بود

   

***  

  

  

  

***  

  

 رهبر  ؟ اد مردم  باید که رسد به د

 اندر کشور بیکاري و  فقر و  جرم   

   

 همواره تویی  به مردمان  در  ترفند

  باعث  مردم تو   شدي  خامنه اي  اي  

 کردي  تو بسی  مخالفانت   در بند  

  بر گردند   اکثر دگر از مذهب و دین
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 ي دزدان وطن باشی تو سر دسته

  وطن ز اموال  تونخواهی که    هرگز

تو چپو  ي خلق را نمودي   سرمایه  ***

  ي جو یک دانه حتی، برسد به خلق 

 نابود  نموده اي  وطن  را  دیگر

  رفت  زوطن خواهد ونکبت   بدبختی

 کردي آخر ذلیل   مردم همه را     ***

  رهبر    که  بود  قبر  سرایت  روزي

 بیگانست با  عقل و خرد خامنه اي 

  ین در هرراهیق   گر  بود به غیراین

***  
داده  زدست  واهللا که عقل خویش را  

 می خورد چنین کجا وطن بربن بست

  غیر از نامرد باید که تو را چه خواند 

  برمردم بیش ازسه دهه   ِور بزنی 

  کردي همه را ز زندگانی   دلسرد  ***

  ِبدرد  َنخورد یکبار  َزدنت ر وِ این   

 من وتوستو مرارت از براي   سختی

  به سر  و عمامه  دوش به   ابلیس عبا
 

 لطف و کرم شیخ بالي من و توست

  من و توست که رهنماي  امروز نگر 

 بریست سخنان تو ي راست هاز نکت

  سخنت    نکنند همه مردم   باور  
 

 چیست  از حرف دروغ زدنت حاصل

  نیست  صداقت به سخنهایت   هیچ چون 

  رهبر د چشمان ضعیف تو نبین

  نه عینک   باید که تلسکوپ بزنی   
 

بدبختی مردم وطن را دیگر 

  واضحتر  نگري  مردم  مشکل   تا   

     



ـــــــــــــــبوف آوايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــشیخنامه  

 عالیست   توگویی مملکت وضعیت

  تو خبر؟  نداري یا  مشکل خلق از  

  ي    بدبختیست جا   نشانه    همه    اما 

  بر  ُتخمت نیست آنکه خبرداري و یا

  

 تو پایان گیردکه حکومت  روزي

  بی سامان است وطن اگرچه   امروز 
 

گیرد   ز نو جان عزیزمان   ایران

  گیرد سامان      دوباره تو   مردن  با

 ي توست   آشوب جهان به زیرعمامه

  از  تک تک مردم وطن گر پرسید  

  این شیوه بود  بکارت از  روز  ُنخست 

  گویند که این حرف بودحرف درست

 منه اي چون سرطانی به خدا اي خا

  بمب اتم   ویرانه  کننده اي تو  چون 

  همواره  خطر بهر جهانی   به خدا   

    واهللا  که تو  بدتر از  آنی   به خدا  

  گویند که رهبروطن فرزانه ست

  از تک تک مردم وطن گر پرسند
  

  دیوانه ست فرزانه   نباشد   بخدا   

  یگانه ستخرد ب َتصدیق کنند با   

  رهرگز کشو  نبود   اگر    دیوانه

  کی می گشتند  دیوانه اگر نبود  
 

  َضرر   نمی دید از سوي جهانیان  

  پریشان مضطر  و زار  اینگونه همه  

 رهنگــف  نبود این بی دیوانه اگر

  هیچ  منطقه  در اگر نبود     دیوانه
  

 ؟ي جنگ نهصحبود چنین  کی باختر  

  ُتفنگ    آواي رسید  بر گوش نمی 
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  از بی خردیه اوست که کشور ما

  ي  کشورها تنهاست  میان  همه  

  ازبی  خرديِ اوست  بعد از سه دهه  

   و   بال   رنج  مصیبت  و   همه  در مردم   

***  

  

 برگرد   حیلت اي خامنه اي، ز راه 

  اي قتال ُفرَصتت      کم مانده دگر ز
  

 برگرد  عقوبت  از کار   ر بی خب  اي

  برگرد  و جنانت ظلم   َره  ز اَحمق 

  ***    

 گر گیرند   خواهند که  دزدان وطن

 از او  بعد را  حرامزاده  شیخان   
  

 اول خود   َرهبر گیرند  باید که در

 ر گیرندــآخ تا به    باید که روند و

 ُتست همگان خامنه اي لعنت ذکر

  منطقه آتش جنگهر جا که بود به 
  

 آشوبگري در همه جا خصلت ُتست

  ُتست   حیلت از  اي تخم حرامزاده 

 نداري تو نظیر   ِور زدن مفت   در

  بکش  دست رهبري ز  خامنه اي اي  
  

 پند پذیر  بر نفع توهست زمن این  

  روضه خوانیت از سر گیري  شهروپی 

 ***    

   تو سمبل ویرانی و ماتم هستی

  درهر ملک دخالت بکُنیهمواره 

   سم هستی تو بخدا   مرهم تو نئی  

  اي خامنه اي حاکم عالم هستی؟؟ 

  ***    
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 کام دل مردم عرب را جویی

  شده  به مدت رهبریت   یکبار 

 همواره ، َره خلق عرب را پویی  

  ی؟گوی ایران   مردمان   مشکل از  

  ***    

 هرکس که حکومت بکند با ترفند 

  می باشد عاقبت دیکتا توري این

 بر کُل ِ حکومتش خورد   آخر گند  

  اُفتد در بند  کشته شود و یا که یا  

  ***    

 زدي در دنیا اي خامنه اي   گَند  

  در  سوریه مردم  به  تظاهرات  

 اي در هر جا کرده   مزدور گسیل  

  را  رانـــــای   پرچم آتش زده اند  

  ***    

 ی آید به وطنآرامش و امنیت  م

  بی دغدغه هم  وطن شود بار دگر

  تن نمایی چو کفنه اي خامنه اي ب  

  لبنان و یمن عراق و  سوریه و هم 

 امروز بود ثروت تو بی پایان  

 هر روز بسی اضافه گردد بر آن

 در خواب شبت خامنه اي می دیدي

  ان؟ــجه   فرد   خرپولترین  شده  نامت  

  

 بر کرديتودرس زنا زادگی از  

  یک مشت االغ خایه مال بدبخت

 کردي مردم کشور  همه   بیچاره   

  باور کردي   و امام  توئی    گفتند

   دلیرت کردند اي خامنه اي ترا  

  امام بر حق   نایب  تویی  گفتند

   شیرت کردند روباهی و با نقاب    

  اي احمق خر بدان که  کیرت کردند
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 تو   خواهیز خود  وطن  شده    نابود

 خود کردي  ي رهبریت دوره  در

 دائم به عقب رفت وطن جاي جلو    

 سرمایه و ثروت وطن   را تو چپو  

 بی مر بدبختی خلق شده دیگر  

  در این سه دهه سخن سرایی  یکبار

 هر  روز  بود ز  روز دیگر   بــدتر  

 !!گفتی تو سخن ز رنج مردم ؟؟ رهــبر

 فتنه گري   دوران حکومت تو با

  تو  دزدي و قاتلی و  شیاد و دغا 

 در  این سه دهه خامنه اي شد   سپري  

  دنیا به خدا ندیده چون تو بشري  

  ***    

 حلقه دار  از    اي بترس اي خامنه

 امپـراتور عرب که  بود     صدام  

 ستم اي، خونخوار و جور کن دگر از  بس  

 دیدي که چه آمد به سرش آخر کار؟؟

   حکام ستمگر عاقبت  افسردند

  بن الدن و  قزافی و  صدام حسین 

 چه با خود بردند اي خامنه اي نگر   

  بنگر که چگونه اندر آخر  مردند؟  

  ***    

 دادي تو تفنگ به همه مزدوران

 هستند  مخالفان  تو  در  زنـدان

 تا هر که سرافراخت بگیرندش جان  

  !!نبی وجدا اي رهبر دزدان وطن  

  ***    
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 منفور همه کسان بود خامنه اي

 بر هیتلر وچنگیز و نرون سور زده

 رأس  همه مفسدان  بود خامنه اي  

 بود خامنه اي   ي  قاتالن سردسته

      

 ایران بشود یکسره در شادي وشور

  ی آیدـم  عنایت خدا لطف و با  
  

 کس هیچ نبیند دگر از شیخان زور  

  اندر گور  ه ايخامن َرود   که روزي

 بر آینده اُمید     َنبود  کس را

  می دانی  اي بهر وطن خامنه  از
  

 در آینده     هست فقر،  و  ویرانی 

  دگر آینده سیاه است، و  تاریک  

      

 زن آنکس بر خر  باید که کشید  

 باد  بر وطن راي  نهست خزاه اداد
  

 که کرده ُچنین تمام مردم مضطر

 غیراز رهبر  سی  بهآن کس نبود ک

      

 تو حیله گر و کثافت و بد کاري

 همه نیرنگ ودروغ معناي سیاست،
  

   بگذاري  کُله  دیریست سر خلق

 اي خامنه اي عجب سیاست داري 

 هرقتل و جنایتی که در زندان است

 مکاري   همچو او  ندیده  تاریخ 
  

 با حکم سریع رهبر شیخان است 

شیطان است  این تخم زنازاده خود 
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 را ویران  آنکس که نمودست وطن

 باشد شیطان بود یقین که   خلق  بر
  

 ایمان      از   را  نموده همه   بیزار

 یزدان  بترس از  تویی  اي خامنه اي 

   بیداد وستمگري به کشور باشد

 و غریبی دارد   بس عاقبت شوم
  

 اینها همه از وجود رهبر باشد

 باشد  ستمگر رحاکم کشور کهــه  

 جهان خامنه ایست جنگهر  فتنه گر

 اــدنی  روي خوشی و اَمن نبیند
  

 درفتنه گري به جنگ کس چون اونیست

 باقیست دنیا  ه تا زنده بود جنگ ب

  ***    

 اسد کشته شود   اي خامنه اي بدان

 سگ  ي توست بدان همچون او آینه

 شود  خرَد کشته بی عقل و   این حاکم  

 کشته شود ر کجا َرود ه به یک روز

  ***    

 راه ندارد دیگر   اسد جز مرگ  

 کونش     پاره یقینأ  بشود    آخر

 ر  ـــــــآخر ِبکشَند زن او را بر خ  

 !حال کون خود کُن، رهبر ه فکري تو ب  

   عالم باشی   همه مردم    منفور

  دنیا  آن  در بدان که  اي خامنه اي  

 باشی      ابن ملجم  بدتر بخدا ز   

  یــباش   سوزان جهنم  آتش در    

 مردم همه درمصیبت ورنج ومحن

  تو خامنه اي باعث شد خودخواهی

   حرف مزن ز آرامش خلق تو دگر    

  دگر رفت وطن   سال به قهقرا صد   
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  ***    

 این خامنه اي سیاستش شیطانیست

  ران راــاست او ای نموده      ویرانه 

  چون بمب اَتم عامل هر ویرانیست  

  رانیستــای  هر  بدبختیِ باعث  او 

  ***    

 اي خامنه اي تخم زنا دیده گشا

 دادي   لبنان و فلسطین به دولت  

 نیمی ز جماعت وطن گشته گدا    

 ران راــــای   ملت پول  و   سرمایه

  ز آن سامان  چند دخالت بکنی  تا     تاوان     بدهند ز چه باید   مردم

  باشد اندر لبنان ما را چه که جنگ     ناموس  بی  اي رهبر انقالب  اي 

  ***    

  باخلق تو عهد خویش را بشکستی

  جایی که به فکرمردم خود  باشی

  هستی تو شر دوران  خامنه اي  اي  

  ي شهوت هستی همواره در اندیشه
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 ما زن جلب است ي این رهبر فرزانه

  سکه زند به سینه از بهر عرباز ب

   میان خلق او را لقب است ه روبا  

  گشتست یقین رهبر ایران عرب است

 اي خامنه اي تا که ترا هست نفس

  ماراچه  که جنگ باشد اندرهرجا 

 خواهی که بجنگی بجهان با همه کس  

   ِبرس   تو  ِبه داد ملت خویش جاکش

 طین تاچندسسوریه و لبنان وفل

  شود معترض از این بابتهرکس ب

  بخورند  خلق ایران  باید که ز خوان    

   در بند   یا کشته شود و یا که اُفتد  

 اي خامنه اي تو ثروت ایران را

     یا  آنکه تو خرج جنگ سوریه  کنی

 پنهان ز همه چگونه دادي به فنا 

  فلسطینی ها یا  به       تقدیم  کنی

 این شیخ زنازاده که باشد رهبر

  راست ةدر شکمش رود  نبود گز هر

  ***  

 بوداین غارتگر   دزداني  هسردست  

 مردم مکنید سخنانش باور

  

 بدبختیه مردمان به ُتخمت باشد

خلق اگر  ۀ اي خامنه اي به سفر  

  

اجناس شده گران به ُتخمت باشد    

 باشد   به ُتخمت ازنان َنبود نشان  
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 فندی به مردمان در َتریهمواره تو

 اي خامنه اي، نیک خودت میدانی 

    

 َفریبت نخُورند اغوا واما دگر 

ده درصد مردمان طرفدار تواند 

  

 شش درصد آن جماعتی ُمزدورند

روزي برسد که بنگري خامنه اي 

 ***  

باقیِ دگر   سپاهی و مأمورند 

  بر تو دگر معذورند  کم این درصد 

 

 ود در اقتصاد کشور ریديـمحم  

  ریدن تو عالی  بود    بار فقط یک 

    ***  

  ریدي تو چنان خَر هرجا که گذشتی  

  رهبر ریدي  هیکل بر    بار که   آن

    

 این چرخ به کام تو بگردد تا چند

  اوج مقام از روزي  بخوري زمین تو

 تا کی مانی تو اینچنین  ُقدرتمند  

  جاي  بلند  از  دیگر   نتوانی  شَوي 

  ***    

تواورا تائید  س که نموده اي  آنک

  ناموس  که این بی آنیم  خوش حال ز 

 خلق زدستش چه کشید اي خامنه اي    

  سراپاي  تو  رید در  آخر  کار  به   

  ***    

 روزي برسد که خلق غُوغا بکُنند

  اي شیخ کنَنَد ریشه ات را روزي 

 بار دگر انقالب بر پا بکُنند  

  ارا  بکُنندمد تو  خلقی  که کنون  با 



      AVAYeBUF.com                                                           119 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ***    

 اي خامنه اي به کُل دنیا ، ریدي 

  بود   کشور مسلمانی  هرجاي   که 

  ***  

بر کُل جهان یکه و تنها ، ریدي  

اندر آنجـا  ریدي    تو و  َشر    با  فتنه 

  

    خامنه اي هست سیاه... تو دةپرون

از فتنه دگر به منطقه نیست اثر 

  ***  

 که رود در بن کاهتو چو آبی   هستی

 روزي  که سقط شوي   تو انشا اهللا

  

           دست ُمتنفرین   تو یا شمشیر 

خواهند به هر وسیله جانت گیرند                  

.  ***  

 باشد، و یا به دستشان باشد تیر

 کیر  این با قمه و چماق، آن یک با
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  مفتاح نوزدهم

 عظ که هادي بشرندشیخ و وا

 به خدا ، کز خداي بی خبرند 

  ملک الشعراي بهار                 

  

 رهبرانقالب خوب می دانی

 کنی تا چند   جفا مردم   بهر

 چه بگویم به خلق چون کردي

 صبر و طاقت ز مردمان رفته

 مردمان را ز دین بري کردي

 بچه هایت گرسنه خوابیدند؟؟  

 ابندنیمی از خلق در تب و ت

 نکردي تو   وفا که به مردم  

 دیده ها را همی تو گریاندي

 مرضی چون تونیست در دنیا

 نیست روزي که اکثر، ملت

 تو به حیله بسان شیطانی

مسلمانی   از  تو بی خبر هستی  

 و حیله و َترفند بس کن از ُظلم

جنون کردي  همه را همدم  

رحم و انصاف از میان رفته   

نامردي  بخدا تو یگانه  

 ؟برهنه ، گردیدند   وقت سرما

گرسنه می خوابند  ها همه شب 

 نکردي تو   جفا بجز از  

 خُشکاندي خنده ها را به لب تو

 مرضی العالج و جانفرسا

 نکنندت ز جان و دل لعنت

از آنی   بدتر   که  ا بخد  
  



ـــــــــــــــبوف آوايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــشیخنامه  

 رهبر انقالب شرمت باد

 روزگارت چنین نمی ماند

      می دانی   خوب   فقیه،   ولی  اي

  

 شرمت باد   بانی اضطراب  

 کار و بارت چنین نمی ماند

 بخدا که معتقد بر آنی

  

 معتقد نیستی به قرآن ، تو

 قدرت ومال جاه کورت ، کرد

 عایدت چیست از ستمکاري

  به جهان تو منشاء   جنگی

 آتش جنگ هر کجا بر پاست

 دیکتاتورها که درجهان بودند

 بود بی گمان صدام کتاتور دی 

 شاه لیبی کرد ، جور بر خلقش

 

بس کن ازجور دیو بی غیرت 

 تا به کی تو ره جفا پویی

 کاش رهبر دیده بگشودي

  بلوا جهان   کرده اي تو در

 بهر دنیا همی دهی ُفرمول

ه به قرآن نه به ایمان ، تو ن    

بخدا کز خداي دورت ، کرد   

 بس کن اي بی پدر، ز خونخواري

 ننگی ۀلک تو به تاریخ  

 همه از گورتو یقین بر خاست

 بنگر، آخر چگونه فرسودند

  صدها دام آخر اُفتاد او به  

 خلق بنهاد پاي بر حلقش

 

 کُنی عبرت کی تاریخ ، تو، ز

 پویی بهتر آنکه ره وفا

مملکت رفت رو به نابودي  

 نموده اي بر پا   بلوا که تو  

 به گمانت تویی خود بهلول
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 اقتصادي کز آن سخن رانی

 ز خرد گر ترا خبر می بود

 وضع کشور چنین نمی گردید

  

بخدا هیچ از آن نمی دانی    

  عقل مختصر می بود بسرت  

 خلق ایران غمین نمی گردید

  

 هر که درشغل خود موفق هست

 هر که بر کار دیگري آمد

 توهمان به که روضه خوان باشی

 به مردمان یاري گفته بودي

 خبرت هست از دل مردم

 تخالیس  سفره ها دیرسالیست  

 بهر مردم گرانی آفت شد

اکثر سفره ها تهی از نان    

 پدر آید به خانه شب بی نان

چونکه خُسبد گرسنه فرزندش 

 چه بگوید به همسر و فرزند

 در وجودت کجا بود غیرت

 دختر ِبکر در خیابان شد

 شغل هر کس براي او خوبست  

 زد بر آن شغل بی گمان او گند

 نه که حاکم به مردمان باشی

 تو غمخواري   غم مردمان به  

 خون دل هست حاصل مردم

  کیست  رهبر  بساط    این     باعث

 نان گران شد اگر به ُتخمت شد؟

 درد نان چه بی درمان گشته

اي ولی فقیه بی وجدان    

  نشود دور از خداوندش ؟؟؟؟  

 اینچنین وضع ، بهر او تا چند

 دشمنی تو بر همه ملت

  در پی این و در پی آن شد  
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 را پیمودره بن بست ننگ 

خود فروشی کرد    فقر سر از

 رهبر انقالب خواهی مرد

  

شب چو برگشت خانه او زن بود  

 این حقیقت هست رهبر نامرد

 توشه با خویشتن چه خواهی ، برد

  

  نه اري ،  محشر جواب د روز  

   نه بهر داور جواب داري ،  

  

  

 مأمنت آن جهان جهنم هست

آه نفرین مادران بر لب    

توبه خواري بدان که میمیري    

 

  در مردم نه نشان امید  

 دست نیمی ز مردمان خالیست

 کشور؟؟؟؟؟ ۀکُلّ پول ِ خزان

فرزانه  پیریا که اي   

چه آوردي  .... بسر مردمان

میري که نیست مردم دار  آن ا  

 کژدم و مار با تو همدم هست  

بخدا هست بهر تو هر شب    

گرچه این را یقین تو نپذیري   

 

 مردم چه ستمها که رفت بر

  وضعیت عالیست بازگویی که  

 به حساب تو می رود رهبر؟؟؟؟؟

 یارانه ؟؟؟   می دهند   بتو هم 

 رهبر بی پدر تو هم مردي ؟؟؟؟؟

راه دوزخ بر او بود هموار   
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 نور ُامید در نگاهی نیست

 همه افسرده و پریشانند

 ستا در خیابان جوان ، لیسانس

  سرور دنیا ما که بودیم  

 مردم ، دنیا   تروریست به  

  

 چهرها را نشان ز نومیدیست

 زار و حیرانند خلقي  مهه

 ستا در فروش سیگار و آدامس

انها حیوز چه گشتیم همچو   

مردم ما را  بشناسند  

  

  ***    

ي ملت نهرده اي تو ، خزاب 

 تو علی وار زندگی داري ؟؟؟

 کرده اي حبس تو جوانان را

گر که باشد به بند فرزندت   

 رهبر انقالب چه خواهی کرد

 تو چه دانی که مردمان چونند

رسم همدردي  بردي از بین  

  این سی سال   در گفته اي   نکته اي

  یگانه در ثروت شده اي خود    

 خلق محروم را مدد کاري؟؟؟

 اي تو آنان را پشت هم کشته

  به شکنجه کُشند فرزندت ؟؟؟  

 بانیه ،اضطراب چه خواهی کرد

 نیمی از خلق زار و دل خونند

باب کردي رسوم نامردي    

که بدرد کسی خورد تا حال  
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 م شده سخن گوییز تور

ز تورم شُدست تو   یکبار 

 همه حرف تو، جنگ با دنیاست

 مان را تو هیچ بشماريدمر

ظالم وبد خوست  رهبري که  

 آن خدایی که هست ناظرگر

 می کشد موي رابرون ازماست

 دیر سالیست مردم میهن

  

 ؟سخن از آن درانجمن گویی

خنرانیت کُنی اهارظبه س 

 ایستادن بروي آمریکاست

 !مملکت داري ن نشد که  ای

 بهتر از صد اوستیک جهود 

رهبر انقالب در محشر    

 دشمن الف و ، الف زنهاست

  راست نشنیدن ز تو حرف  

  

  قدرت اینقدر بر تو می ارزد    

که شُدي دور دیگر از ایزد    
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  در مدح  یار
  

  

  

  مفتاح بیستم 
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 اي خلق جهان خامنه اي میرمن است

شوخی بود  ،من بود  نه پیر و نه میر

  

به خیال خود بود  چون بهلول  رهبر

 اما   خود  ماندست به کار کشور 

  

 ی پسري که مجتبی نامش هستنکو

 این احمق خر نداند و بی خبر است

  

  جاکش پست دغل   ِ این خامنه اي

 مشگل سرمشگل است درکشور، ما 

  

 توقت است دگر ز گه شود پر دهن

 ي خلق هامزاده اي، جملاز بسکه حر

  

 او پیر من است ي او باشم و دهمن بن  

 من استاو کیر این سخن که  جدي بود

  

دارد فقط این اَحمق خر خویش قبول 

در کار جهان دهد  هزاران ُفرمول 

  

دنیا همه بر کامش هست  ِ شیرینی  

 سر انجامش هست اي بد به عهکه فاج

 

 سر منشأ مشکل است این عهد گسل

  خواهد بکند مشکل دنیا را حلّ

  

 تا که نرسد به گوش َمردم سخنت

به َتنت  نباشد که دگر سر ...خواهند  
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 َنخجیري ٔەروباه حرامزاد

 ز جورت روزي ي مردمان لهاز نا

  

ست  اي سرخامنه آشوب جهان زیرِ 

 ست هشیطان بزرگی که ُخمینی ُگفت

  

  هست به کین خامنه اي صفا  صلح و با

 هر چند که خواهی ِبنمایی شیري

 اي خامنه اي ِبدان چوسگ می میري

  

 ست اي اَثر خامنه ي جنگ نههر فت

 ست اي خامنه بی ِپدر  دراَصل همین  

  

  بر مذهب و دین خامنه اي  چه زد َگند 

 کار دگري نیاید او از دستش

   

 تا شیخ به ملک ما بود بدبختیم

 ی ما به مردن خامنه ایستخوشبخت

   

 گردد   گلستان اي وطن   بی خامنه

 روزي که بمیرد، این جنایتگر دزد

   

 کیست   دانی تر خائن اي   از خامنه

 مجهول بودکه دشمنست او یا دوست

    

 لولو سر خرمن است این خامنه اي  

   

 تا شیخ ِز خوان ِ ما ُخورد بدبختیم

 بدبختیم   نفس کشد تا خامنه اي  

   

 باغ و بستان گردد صحرا و کویر  

 گردد   انگلستان در     عزا یکسال  

   

 گري نمره او باشد بیست در حیله

 این تُخم حرامزاده رفسنجانیست
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 اي ز جور و ظلمت فریاد اي خامنه

 فرزند و جوانان وطن را کُشتی

   

 دارد پسري خامنه اي در دنیا

 ِصفتست اي خالئق زانکه شیطان

   

 کش ؟اتونایب صاحب زمانی، ج

  قاتالن و دزدان باشی یاریگر 

  

یاور دزدانی  اي خامنه اي تو  

  رندـــنگویی گی  چنین چرا گر نیست 

 بی چاره شدند مردم از این بیداد

تو باد  مرگ به فرزند  اي  اي خامنه

   

چون اونبود کسی چنین ُتخم زنا   

ش عبا عمامه بسر دارد و بر دو  

   

 کش ؟اتو رهبر کُلِ شیعیانی ج

 .کشاج  دزد و قاتالنی تو دشمن  

  

تو همدم و یاریگر طرارانی 

  انی ــــالریج  رادران ــب   جمله ی  الـف

 همه اموال وطن  بردند به غارت 

 حتما که خودت سرآمد دزدانی

  

 رهبر تو به جمع دزدها پیوستی

 چونکه دزدان وطن تو   افشا نکنی 

  

 یکبار در این زمینه گفتی تو سخن؟؟  

  عهد شکن اي رهبر پست جانیه  

  

 تو  با همه دزدان وطن همدستی

 ي دزدان هستی شک نیست که سردسته
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 روز جزا نیست کسی غمخوارت در

 نیروي موتور سوار و نیروي بسیج

  

زدي و چپاولی که در کشور هستد 

 اي بهر وطن خامنه ویرانگريِ

  

 هرجرم و جنایتی که درکشورهست

 امنی و فقر که نا   در جامعه هست گر

  

 وفایی که به مردم بستی و تو عهد

 در کُشتن مردمان آزاده ز پاي

  

  

 را دارد   پول وطن ی  بانگ بس در

 پایان رهبره رسد ب يِ وطندزد

  

در آنجا یارت  سی  نبود ک! رهبر

بخدا بر کارت  در حشر نیاید  

  

  زیر سر رهبر هست دانند همه  

 بدتر هست   بمب اتم واهللا ز صد  

  

 هست رهبر  سر زیر گشتست یقین  

 هست   رهبر   بد گوهر از احمقی  

  

 همی بشکستی   فاشیستانه به شکل  

 دیریست که اي خامنه اي ننشستی

  

  

بس مکارد   چون تو ولد زنا و 

 کُسکش پسر دزدت اگر بگذارد
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 از حرمت خلق پاسداري کردي؟؟

 خامنه اي اي   تو  و کُشتار  دزدي جز 

 برخلق ستمدیده تو یاري کردي؟؟

  در این سه دهه به خلق کاري کردي؟؟؟

  

 از احمقیت شده دل مردم ریش

 تو بی خبر از سیاستی اي رهبر

  

این سخن را ِشنویم   هرسال ز رهبر 

 از بهر رهایی ز َتعب اي مردم

  

   

د هرسال فقط به خلق پیغام رس

اي خامنه اي کاش  به مردم گویی 

  

 اي خامنه اي عاقبتت باشد زار 

 ایران همه غرق شادي و شور شود

  

 از جور تو مردم همه غمگین گشتند

اي رهبر  دیریست که از احمقیت  

  

 اي خامنه اي دین بخدا رفته ز دست

آن عهد که بود بین مردم با دین   

    

نیش    ي مردم مهچون مار زدي بره

 به پیش روضه خوانیت گیري  فهحر رو

   

 کریم و به یاريِ   با نام خداوند 

 یمشو  آیندهفداي  باید همگی  

   

   

 کی به ِتمام رسد   بدبختی خلق 

 چه هنگام رسد؟؟ آینده که گفته اي  

   

 ي مردم خوار مههستی تو بچشم ه

 ي دار هگردنت حلق روزي که فتد به  

  

 آئین گشتند و خسته همه از مذهب

 گشتند   ازدین دیگر   مردم همه سیر،

  

 بنشست   دل مردم کُفر آمد و اندر 

 آن عهد شکست  احمقیت ز دیریست
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 !خط پایان رهبر نزدیک شدي به  

 نزدیک بود مردن تو، از این رو

  

   ست اي  خامنه زمان    مرد  مکارترین

   

 !رهبر چون سگ بدهی درعاقبت جان،

 !مه مردم ایران رهبرشادند ه

   

  گشتست یقین که سرطان خامنه ایست 

 می باشد   آشوب جهان او باعث  

   

 حیران است  جزا  خامنه اي روز در

 این ُتخم حرامزاده خود می داند

    

 اي خامنه اي کاش دگر ِور َنزنی

یک بار نشد  الل شوي اول سال 

    

 هرسال رود کشور ما رو به َزوال

  لق ـــآرامش خ  و   اقتصاد  ز  رشدُ   از

   آشوبگر ُکل جهان خامنه ایست  

  

 َدري پنهان است چاله و یا پشت در

 است   ز خایه آویزان گر گیر کُند  

   

در اول سال اینقدر   ِزر َنزنی 

ابتدا تر َنزنی  یک بار نشد از  

   

 مردم همه اَفسرده و در َرنج و مالل

  الــهر س  بگوید  ر گ  حیله رهبر این  

آن نامرد  درراه فناي مملکت    

 باسرعت هر چه بیشتر ره طی کرد

 ي رهبریتش هیچ نداد در دوره

مصیبت وغُصه و درد                              برخلق بجز 

.  

***  
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  مفتاح بیست و یکم

  

 رهبرشیخان ایران
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 کش استسایران کُ رهبرشیخان

 بداد   آنکه در زندان کهریزك  

 ند از بیخ وبنرهبر قاتل که کَ

 آنکه با قرآن همی داده فریب

 آنکه امن و راحتیه خلق را

 مردم آزاده را آنکس که کُشت

 دی که بونآن جنایتکار کو

 آنکه داده با ُفسون در روستا

 آنکه کرده مردم آزاده را

 فزونآنکه قیمتهاي کاال را 

 الغرض هر کس فریبد خلق را

     

 کُسکش است این جنایتکار دوران

 کش استسحکم کشتار جوانان کُ

 کُسکش است ایران در را دین ۀریش

  کش استسمردم ما را، به قرآن  کُ

  کش استسکُ  در وطن داده بپایان

  کش استسکُ  روز روشن درخیابان

  کش استسنام آن سردار، رادان  کُ

  کش استسکم بهره به دهقان کُ وام

 کش استسسالها در حبس وزندان  کُ

 کش استسکند هر دم به دکان کُ می 

  کش استسهر زمان با نام یزدان کُ
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باب سوم 

  دهه زجر
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 مفتاح بیست و دوم 

 دهه اي که هست نامش فجر  

  ننگ شیخان استکه  فجرۀ ده 

امامی تو     حمقی گفت کها

باورت هست ز عالم باال   

 برسانی به صلح و امنییت

 آکتوري نیست چون تو در دنیا

 صد نوبل دادن بر تو بایست  

تعظیمت  احمقان می کنند  

 باورت هست در جهان هرگز

 غیر تو هیچکس نمی فهمد

 گر که می بود عقلت اندر سر

 تا زمین هست وتا زمان باقیست

ن امیري که بد به ملت کرد  آ  

 چندي  دگر  عمر تو ،   از  مانده   

   

این دهه بهر خلق باشد زجر   

 خلق ایران است   مبدأ زجر 

کُدامی تو     هشتمی دهمی

 آمدي تا تمام دنیا را

 بیاید ازغیبت   مهدي تا که  

حضرت آقا  بهترینی تو  

هزاراحسن   گفت باید به تو  

تکریمت  می کنند  تران نا

 در زمین و در آسمان هرگز

خوب از بد  اي ولی فقیه  

 به چنین روز کی شُدي کشور

 برتو نفرین مردمان باقیست

  لعنت کرد ملت او را همیشه  

   و پندي   نصیحت    من  بشنو از   
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 ظلم هرگز بجا نخواهد بود

 لحظه اي فکر ، بهر َرفتن ُکن

 هی ، مردتوبزودي بدان که خوا

 راهت ۀلعن و نفرین توش

  پست باشد لعن و نفرین در 

 بس بود خوش اگر که این ایام

 عمر نوحت اگر بود در کار

  جاویدي به گمانت همیشه  

 بیک شبی جان داد  همچوسگ 

 دو دستی باز با دهانی کج و  

  خیز و فکري ز بهر ملت کُن  

 تا که از عمر فرصتی داري

 بیا و کاري کنبهر مردم 

  

 جور بر مردمان ندارد سود  

 فکر، بهر مردن ُکن بی خبر   

 توشه با خویشتن چه خواهی، برد

نگذرد از تو هیچ اللهت    

  بست باشد همین   قیامت در 

گیرد ایام خوش سرانجام    

 بل اجبار   تو باید آخر روي  

 رهبر قبل را تو نادیدي

 شادخلق ایران شدند زین رو 

سوي دوزخ نمود ره ، آغاز 

 بهر ملت بیا و خدمت کن  

تو بکش دست از ستمکاري   

 ز سر صدق خیز و یاري کن

  

  راضیست او آن امیري که خلق از    

  راضی از او در آن جهان قاضیست  
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 جهارم باب

  سپاه قدس
 تکه درسوریه و لبنان اس  خامنه اي روباه پیر 
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 مصلحی قوي از ایران نیروي 

 اسرائیل درجنگ سی و سه روزه با

  

        سته اامروز سپاه قدس در سوری 

 درجنگ سپاه قدس ، اي خامنه اي

  

 مداخله به کشور دیگر نیست؟؟کار این 

از بهر نجات دولت سوریه   

 

رهبر  به کشور   فقر  بیداد کند  

 روز  از دزدي و فحشا و جنایت هر

  

ه به مردمان بیچاره َرسی  جایی ک 

 ؟؟ اعراب  بر ي ایران بدهی یهسرما

   

    

دیریست مقیم گشته اندر لبنان 

 انمی آنجا به می بود سپاه قدس

  

           ستا با مردم بی گناه آن در جنگ

 هست؟؟ گوي چرا به کشور دیگر  بر

  

 اي خامنه اي جوابِ این پاسخ چیست

 ؟الیستمان ز ثروت خ دانی تو خزانه

 

 شده بی مر رهبر َوز فقر طالق 

 شده محشر رهبر دیریست که کشور

  

بر معشیت مردم آواره َرسی   

برمشکل اعراب ستمکاره َرسی؟؟ 
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در باب 

  هیَتنق ي مدرسه
  حرامزاده گیست که مرکزفساد و 
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   مفتاح بیست و سوم 

 

  

 نامش مال این ُتخم زنا که هست 

 هست به شبها دوال درفیضّیه او 

                     ***  

 

  

 هم را دارند  ونقصد ک شیخان همه

 بدانید اي خلق   تنقیه ٔەحوز در 

  

 مرسوم بود هر که َرود در آنجا

   باید که به این کار دهد تن هرشیخ  

 

 اَفتاده   او دمر بعد کالس   از

اهد هست دیوار و درحوزه، یقین ش 

  

 شک نیست تمام شیخکان اُبنئی یند

  بیمارند زین روهمگی از این نظر    

 بگذارند   یکدگر نکو شیخان همه  

  

  کونش را باید که در اول بدهد  

  خواهد که شود درعاقبت از ُفقها  

 

 وقت خوشی ز دست او ننهاده نیا

  که شیخ درون آن مکان کون داده  

  

 اینان همه از خُرد و کالن اُبنئی یند
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    َتنقیه       ٔەحوز   گران        تدریس  

  

رآن کَس دارد چون ُگرگگه شیخ بن 

 

  شان اُبنئی ینده هم آیات عظام   

    

 چو پا بگذارد   تنقیه ٔەدرحوز

              

  

 خَرست و بسی گاو  جهلیه ٔەدرحوز 

 از دانش و علم بی خبر باشد شیخ

  

  ه بقب  فیضیرکز دانش زعود م

 به حوزه باشد ، اما   درسی عملی  

  

 و بی بنیادند   اُبنئی شیخان همه  

 می دانی چگونه اُبنئی     گشتند

  

  

  

  

***  

  

***  

  

   

   

 برهمه ثابت هست   جهلیت شیخ 

 نه که علمیست   جهلیه ٔەاین حوز  

  

 دانی چه کند به حوزه این شیخ جلب

این درس شود شروع، از  آخرشب 

  

در کار حرامزادگی اُستادند    

 دادند نکو علمیه ز بس ٔەدر حوز

  



ـــــــــــــــبوف آوايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــشیخنامه  

 اي شیخ زنازاده تو بی بنیادي

 همه می دانند اي کونی بی پدر   

  

 شیخی که به فیضیه دهد درس وضو

 شک نیست براین عمل،که شبها شیخان

  

 بود جانوري   نگل   فیضیهدر ج

 خونخوارچو خفاش و درنده ست چو گرگ

   

  شیخان کثیف َصد پدر حیوانند

 فیضیه بود جنگل تاریک و مخوف

 

 است ي شیطان هفیضیه محل و خان

 چون مرکزفسق است و کثافت خانه

  

  

  

  

***  

  

***  

   

   

***  

  

  

   

 همواره ز بدبختیه مردم شادي

 تو کون می دادي   َتنقیه ٔەحوز در 

  

 از بعد کالس ِدرس خوابد دمرو

رو خود ِبکشند یکدگر را چو پتو    

  

 روباه گرفته یاد از او حیله گري

 در او نبود نشان ز ذات بشري

  

 روباه و شغال و گرگ را می مانند

  شیخانند دیو و دد و حیوان ِ در آن  

 

 چون مجتمع و مدارس ِشیخان است

 ایران استي  همنطق   ناپاك ترین  
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  مفتاح بیست و چهارم
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    نبرد با شیخ  

 بر علیه شیخ شد هنگام جنگ

 شیخ را خوشتر به هنگام نبرد

 خاتمی افعی و کژدم جنتیست

 خریر یا که باید کُشتشان با ک

 یا دمر خواباند و اَندر کونشان

 یا که باید بردشان جنگل که تا

یا که باید در دل دریا َرها  

 ستشان  جاي اُالغ یا به گاري ب

 تا که یکجا بار پشکل را برند

باید در قفس  بوزینه   یا چنان  

    

 ر را آماده ُکن جاي ُتفنگیک

 ر پشت هم خورد جاي فشنگیک

 این دو را باید که کُشتن بی درنگ

 یا که با سرنیزه یا با چوب وسنگ

 ي بیل و کُلنگ هکرد باید دست

کونشان را پاره گرداند پلنگ  

آید نَهنگ  کردشان تا سویشان  

 با ُربانی قرمز و شیک و َقشنگ  

 از سر رود اَرس تا رود َگنگ

کردشان از بهرسیرك اَندر فرنگ  
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 ششم باب

 قدرت هسته اي

  شیخان
  

  

  

  مفتاح بیست و پنجم 

  

   



ـــــــــــــــبوف آوايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــشیخنامه  

        

 اي شیخ توان هسته اي را مردم  

     

  ر بقایت خواهیدانند که از به

   

  همه تنگ بر شودتا شیخ بود  عرصه 

  صلح تا شیخ بود نشان نباشد از 

    

  بانگ ُتفنگ ست همیا تاهست، بلند

  جنگ تا شیخ بود درهمه جا باشد  

    

اي شیخ بدان که مردمان می دانند

خواهند توان هسته اي را مردم؟؟؟

  

ندشیخ آمد و جنگ همه جا سایه فک

درسوریه وعراق و لبنان و یمن  

  

این شیخ فقط درپی بی ناموسیست  

بر دانش هسته اي َتمایل دارد

  

بر دانش هسته اي اگر یابد دست  

    زدانشش نیست حاال که خبر 

  حکام َوطن ، حیله گر و شیطانند

  اندرپی نان حیرانند همه !جاکش 

  

 چون کرد دخالت همه جا با ترفند

  بناي صلح را او بر کند   از بیخ

  

 مردم همه دانند که غیر از این نیست

زانکه به جهان درپی قدرت َطلبیست  

  

 چه که هستویران ِبکند به منطقه هر 

  با کُل ِ جهان همیشه درهشدار است  
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زین روي تالش تو ندارد ثمري  

برپاخیز  نبري ،   ات بهره ز نشست

  

 ننگ ۀلک این شیخ بتاریخ بود 

بجهان هماره اندرپی ُصلح  مردم  

 

بر گور بري  این َفرضیه را بدان که  

 ندارد اثري اي شیخ نشست تو   

  

  توپ و ُتفنگ انبار نموده او بسی  

این شیخ زنازاده بود در پی جنگ   

  

 بخدا یهر چه که خواه یکن رانهیو 

 تو آشوب بپا یدر کُل جهان کن 

 یتو  همچو بمب اتم ياخامنه  يا 

را وت ستین يحاجت به توان هسته ا
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    هفتم باب  

   ي گیريرأ
  براي رئیس جمهور  

  

  مفنتاح بیست و ششم 
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 یک رأي براي همه مردم کافیست 

  سرکار اي مردم رفتید تمامأ  

  

 آنکس که شود رئیس جمهور یقین 

أي هست فورمالیته این صندوق ر 

  

 اي خامنه اي رأي تو تنها کافیست

دانی چه کسی رئیس جمهور شود  

  

 شوي  قهاي دوست اسیر حشیخ م 

ین شده ، رئیس جمهور از قبل عیت 

  

 است اي خلق  نظام به تأئید  رأي تو

    تا چند به دام شیخ بایدرفتن ؟؟؟؟؟؟

آن رأي فقط رأي علی خامنه ایست 

این رأي  تمامأ بازیست  و این صندوق

  

ست بهر کشور تعیین  هاز قبل ُشد

 اي خلق ، قسم به خالق ماه و زمین

  

 دانی تو،به رأي مردمان حاجت نیست

 دانی تو رئیس دولت بعدي کیست

  

 از من بشنو   واقعیت   ي تهاین نک

ین کننده نیست رأي من و تو  هیت  

  

 است اي خلق کالم بهبودي وضعیت  

  است اي خلق  دام  رأي خود صندوق   ینا
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گویند که رأي مردمان میزان است  

 به خلق بکنید و راست گوئید مردي 

  

 نگرد  چو کودك  مرد مان ۀبر جمل

 مشهد که   ۀگفتست امام جمع  

  

 اي خلق کمک به شیخ طرار مکُن

تائید بقاي شیخ ، رأي تو بود  

  

 زین محمود که هستگُیند که جا گو

  رهبري اي مردم با اَمر سریع  

  

اي خلق بساط رأي گیري  فیلمست 

 رأي همه خلق هیچ باشد ، یک رأي

  
  

میزان است     ظر پیر و جواننقطه ن 

  خودمان میزان است تنها همه رأي  

  

بنگر که چگونه خلق را ترساند   

  جهنم ، برَود هرکس ندهد رأي  

  

 تو لطف بر این قاتل خونخوار مکُن

 از بهر خدا هموطن این کار مکُن

  

 خواهد چه کسی بجاي محمود نشست 

 آن جاکش بی پدر مشخص شده است 

  

فیلمش اثري ز   شیخ بی ناموسست 

رئیس جمهورکه هست  معلوم کند  
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 صف گشت پدید دگر صندق و یکبار

  قبل ٔەدیدید چه کردند  بما دور

 

بعد از سه دهه دگر نباید خوردن  

 اي دوست بپاي صندوق رأي مرو

  

دیدیم بسی َتقلب از شیخ پلید   

 خواهید دوباره مردمان رأي دهید ؟؟

 

  گندیده دهن نیرنگ و فریب شیخ  

  مهر تائید مزن بر ذلت خویش  
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 عجب روزگار غریبی شدست

 از دوستاننبینی وفا دیگر 

 ز کس گرکه پرسی نشانی ز راه

  خوان  به   بریان  بود مرغ  را یکی

 ست این فاصلهانگر تا چه حد 

 گرانی که نامش تورم بود

 گرانی دکان وفا تخته کرد

 ز بار گرانی کمر ها شکست

 فزون گشته زین روي دیگر طالق

 چه گویم از آن مرد با آبروي

 چو شب سر افکنده در آید سراي

 دي شنیدم به دستان گنجز سع
  

 دگر سهم ما بی نصیبی شدست

 عجب شوره زاري شد این بوستان

 اهنشانت دهد راه را اشتب

 یکی هم شنیده فقط نام آن

 خدایا چه حاصل کنم گر گله

 بالي دل و جان مردم بود

 گرانی دگر مرد را اخته کرد

 بسی عهدها بین مردم گسست

 بپاشید پیوند ها از فراق

 چو با تنگ دستی شود رو به روي

 چه گوید به فرزند وزن اي خداي

 که ناید تو را گنج بی درد و رنج
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 همه عمرمان با غم و رنج رفت

 ز جور جفاهاي حکام پست

 قسم می خورم بر خدا کین خسان

 نشاید نهی نام اینان بشر

 گران گر که بایست بنزین شود 

 همان کس که بر دوش افکنده دلق

  

 بی گنج رفتبه رنج آمد ایام و 

 چه غمها که اندر دل خلق هست

 عدویند بر جمله مردمان

 که شیطان نباشد از اینان بتر

 که آباد باید فلسطین شود 

 فالکت بیاورد از بهر خلق

   

 که چگویم ز دزدي که بر کاروان

 که اینان ز دوزخ یقین آمدند

 به تاریخ چو بنگري بارها

 کنون نوبت شیخ ویران گر است

 ستمگرتر از داعشندکه اینان 

   ***  

دست و سپس گشته او ساربانز 

 ز بهر ریا بر زمین آمدند

 وطن گشته ویرانه از اشقیاء

 همین خائن بی خداوند پست

 به غارتگري سرتر از داعشند
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 زنی گشت فاسد اگر این زمان

 به شیشه اگر خونمان کرده اند

 نددزندان ش ،اگر بی گنه خلق

 انداگر شادي خلق غم کرده 

 ببردند نان از سر خوان ما

 نماند بر ایشان چنین روزگار

 اگر شیخ بنشسته بر روي تخت 

 شود حلقه آویز از خشم خلق

 زمانی رسد مردمان انتقام

   

 فروشد تن خویش را بهر نان  

 همه چیز را گر گران کرده اند

 بزندان به قانون شیطان شدند

 اگر که به مردم ستم کرده اند

 عرب نان مابدادند گر بر 

 که بنشسته بر جاي حق کردگار

زمانی بیاید که از هر درخت 

 که اینان عدویند در چشم خلق

بگیرند از روضه خوان تا  امام 
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  هشتم باب

الشخورهاي  

 نظام
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  وطن ومردم یارعزیز رهبر  ٔەدرباب دشمن قسم خورد   

  محمود احمدي نژاد

   

  

 که یافت عز و جاه از رهبرمحمود 

 تا آنکه گذارد سر هر ایرانی

   

 به یقین محمودست   مأموراجانب 

    وضعی که درست کرده او درکشور

  از رهبر سیاه   او گشته   ٔەپروند  

 بگرفته به تعداد کاله از رهبر

  

  او خائن به ملت و به کشور هست

    ستا یلئاي خامنه اي به نفع   اسرا

زاده به قدرت چو رسیدمحمودزنا

  مردم آن زمان کامل شد بدبختیِ  
  

  این ملت بدبخت ز دستش چه کشید

  محمود چو شد ز سوي رهبر تائید  
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  رهبر را گر  محمود حرامزاده  

هرگز بچنین روز نمی افتادي

  

گفتی که وطن شدست چون خُلد برین

  دولت من از اول انقالب چون  

  

  یک ماه در دولت تو نشد که اندر 

ازدزدي واختالص وغارت محمود  

تشکیل  خودرا  دادي توکه تا دولت 

  

از یمن ، وجود دولتت  شد محمود 

بی کاشت نمودي همه محصول درو

همواره بشد   دیدیم که اختالس  

  

  

  یقینأ کشور تائید نمی کرد  

 نمی رفت دگر   قهقرا اینگونه به  

  

 ن کجا بوده چنینوط دراین سه دهه  

  گفتی که نبوده دولتی پاك ترین 

  

  خدا یقین هست گواه دزدي نشود  

  هست سیاه  دولت تو بس ٔەپروند

گشتند تمام مردمان خوار وظلیل  

  

نیمی ز پروژه هاي کشورتعطیل  

  کردي همه ثروت وطن را تو   چپو

  دولت تو محمود حرامزاده     در
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 آن احمق خر که نام او محمود است

 اقتصادي رهبر گفتی ز جهاد

  

بر گوش همه رسیده  آواي خطر 

رئیس دولت محمود  ِ  از احمقی 

    

 ویران شدن وطن ورا مقصود است

دانی تو که اقتصادما نابود است   

   

از گوش درآر پنبه را اي رهبر 

 وطن رفت دگر   صد سال به قهقرا 

  

  و شد رئیس دولت محمودبا امرت

رهبر  بنگرکه چگونه مردمان را 

  

خاك همه عالم بسرت اي محمود

این باشد   مردان وطن حرف همه  

  

با ثروت مملکت چه کردي محمود 

با خامنه اي ُشدي یکی و کردي

  

  مبلغ یارانه گفتی که ز پول و 

  دائم به َتوهمی تو اي دیوانه  
  

یکسر بنمود مملکت را نابود    

ت نمود  محمود حرامزاده بدبخ  

  

 بر خلق رسیده ضررت اي محمود

 روح پدرت اي محموده ب یراي ک

  

 بردي به کجا ثروت میهن را زود

 نابود   اقتصاد کشور یکسر همه  

  

  صاحبخانه مردم همه می شوند  

  کم گوي ز بهر مردمان افسانه  
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  ا پیمان رابگسسته جهانیان ز م 

 همه بشناسند   تروریست    ما را

  

  نان را کاست  مردمان ما ٔەازسفر 

  محمود رفت به قهقرا وطن از گر

  

محمود کثیف درد بی درمان است

  بیداد تورمی که در کشورهست  

  

 چست و   بودي تودراختالس بس چابک

   

  دیگر نه کسی َبرد ز ما فرمان را

  ایران را محمود کجا رسانده اي  

  

  قیمت اجناس کجاست بنگر که دگر  

  ماست رهبر اي خلق یقین که باعثش  

   

  او عامل ویران ُشدن ایران است 

  آرادان است ۀُتحف از احمقیِ  

  

    اقتصاد کشور تو درست محمود در  

که چنان پاك نگردد دیگر  ریدي  

   

مردم همه را او به گدایی انداخت 

  کوتوله این آخر کارخویش   در 

   

 ُنخست روز از   اي تخم حرامزاده  

  

به هرسوي بتاخت  با پول وطن رفت و

دیدیم که کارهمه را ، یکسره ساخت  
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  نام ه ب بی شرفیدرباب   

  مجتبی خامنه اي

  

  

 در عین سکوت می کُشد مردم را

 جنایتش بود مرتضوي مجريِ

  

 کیست به کهریزك مسئول ِجنایات  

 رهبر باشد تخم َولد زناي

  

 شیخ پنهان باشد انس ٔەدر چهر

 نمایان گردد اَصلیش ٔەگر چهر

  

 اَندر َصف اَرزاق ِ عمومی آیا

  مرتاضَند یا آنکه تمام شیخکان  

  
  

 این جانی دزد در دل زندانها

 کشور ما   فرزند عزیز رهبر  

  

 کسی جز او نیست قاتالن ةفرماند

  مجتبی خامنه ایست این قاتل دزد  

  

 هرگز تو گمان مکن که انسان باشد

 نمایان باشد ابلیس   بینید که  

  

 دیدست کسی به عمر خود شیخی را

 یا آنکه خورند همشان باد هوا
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 هر آنکس ِبنشست جهلیه ۀ درحوز 

شک نیست که اندربر آیات عظام 

  

 در جنگل فیضیه بود جانوري

 فاش ودرنده ست چوگرگخونخوارچوخ

  

 ؟!آمریکاست...وطن دشمن ما ازبهر

 شیطان بزرگی که ُخمینی گفته

   

  

 

 شکی نیست جمع علما  در گاويِ 

 زانکه ز ِاسمش پیداست مکاربود  

  

او هیچ ندارد ز خداوند هراس 

 با مردم جامعه بسی فرق کند

  مردمان گرفتی نان را ٔەاز سفر  

 اي شیخ   ديبرخاك سیاه بنشان  

 عقل و خردش داد بیکباره ز دست

آن خرکه برد بار،یقین پرُفسوراست 

  

 بگرفته ، یاد از او حیله گري روبه  

 در او نبود نشان ز ذات بشري

  

 دشمن به وطن َشک نبود شیخ دغاست

  رهبر ماست بخدا  اي مردم ایران ِ

   

  

 

 اَبتر ز تمامشان اگر گفتی کیست ؟؟؟؟؟

  مکارم شیرازیست این ُتخم زنا  

  

حق الناس  هرگز نبود معتقد

این تخم زنا از نظر شکل لباس   

 نهادي آن را   اعراب ٔەدر سفر 

 بی جرم و گناه مردم ایران را
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 بیکاري و فقر دروطن گشت پدید  

باعثش  غرب بود؟؟  بیکاري و فقر

   

  نور امید خاموش نمودند بدل  

  سیاست شیخ پلیدیا که بود از   
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 جمیع علما 

 

 خندان اینقدرنَجنتی ما را 

 ر، برریش تو اي روباه پیریک

در سجلد خویشتن چون بنگري  

 تو ز نسل دایناسورها بوده اي

 راز بقا از تو باید ساختن  

 هتو چنان آبی که باشد زیر کا

 هم آنچه می دونی بود   خاتمی 

 استگاو نر  ي لهکله اش چون ک 

 است   رهبر فرزانه مال   هخای

 او را بنگرید   هیکل باربیه  

 به فکر خوردن و خوابیدن است او

 ش باشد گرانی هست نیستا هخای

تر  جنده هست شیخی زین دو تن زن 

 کشان او یکه تاز سدر میان کُ

ست   نام این شیخ کثافت محسنی  

در نماز جمعه ها اي بی پدر   

 ریشا حیف کمعذرت خواهم ببخ

 يچند سالی از خدا کوچکتر

 اول خلقت بدنیا بوده اي

نه ز شیر و مار و خرس و اژدها  

 نداري بر گناه هماعتقادي 

 بود  نیگی کو بی پدر از بچه

 اوچه می داند چه گویدچون خراست

 بهر رهبر گوهري دردانه است

 در کنار او کدو را بنگرید

 یا بکار ماهواره دیدن است

 م را نمی داند که چیستاو تور

کش نمی باشد دگر  سهم چو او کُ 

 بود او حیله باز همچنان رهبر   

  این لعین بی مروت محسنیست  
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 او سخن گوید به مردم با غَضب

 می رسد روزي که کونش می درند

 هست شیخ جاکشی از قاتالن 

 قتلهایی که به زنجیري رسید 

 قاتالن قتلها پیدا نشد

 ه َپرونده دیگر خسته شدقاضی

 اوهم اکنون هم َوزیر رهبریست

سر علمدار تمام قاتالن    

تجاوز بر زنان  داد دستور  

 او ز بس دستور کُشتن داده بود

 اندر آخر بود او زار و پریش

بنگرید احوال خلخالی چه شد  

 بسته بودندش چنان سگ سفت و سخت

 وقت مردن زوزه چون سگ می کشید

 دن همچنان خرچنگ شدوقت ُمر

   

گوئیا ارث پدر   دارد طلب   

 با غضب باالي دارش می برند

 نام منفورش بود فالحیان 

 نقشه هایش را همین قاتل کشید

 کس نگفت آخر چرا پیدا نشد

 زین سبب پرونده دیگر بسته شد

 از تمام آن جنایتها بریست

کو، بود بس قاتل پیر و جوان   

بر   دختران قبل کُشتن جملگی 

 کُشتن مردم برایش ساده بود

 نوش جان می کرد او مدفوع خویش

  وقت مردن حال خلخالی چه شد  

 با ُقل و زنجیر محکم بر درخت

وز جنون دائم گریبان می درید   

 تا َابد نامش بدنیا َننگ شد
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 باشد سیاه اعمال او ي مهنا

 چون از او دارند مردم کینه ها

 دادن و پخش ُرطب جاي خرما

بد ُگهر  اَندر آن دنیا کُنون آن  

دوزخ سوزان یقینأ مأمنش 

 با خمینی تا اَبد باشد در آن

 درکناراین دو تن یک تن کم است

 شخص سوم هم رسد بر جمعشان

 این سه تن برسر زنان در دوزخند

شعله ور گردد جهنم زین سه تن  

  

  عمرش گناه بس که کرده بود در   

 دینه هاآر قبرش شبِ بر س

 با حرص و غَضب   خلق می رینند 

کردنش محکم ، ورا در  کون خر 

پر صدا دوزخ بود از شیونش  

در جهنم هر دو تا بر سر زنان  

  رهبرست آن یکی هم اي عزیزان  

ایرانیان  ِ بانی بدبختی  

  تا همیشه جاودان در   دوزخند

 تا ابد روشن بود آن انجمن

  

 لعین تک تک شیخان جانیِ    

اندر آخر کارشان باشد چنین  

…………………………………….  
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  در باب جنتی

  

  که سقط شدنش آروزي تک تک ایرانیهاست یشیخ

  

  

 اي کفتارر اي شیخ فُسیل بی پد

 ِببرند  آنقدر نمیري تو و مردم 

     

 مکار کشستخم ولد زناي کُ

 دار اي احمد جنتی ترا بر سر

   

  همه از پیر و جوان شاد شوندملت   

تاد و دو ملیون نفر از مردن تو  شه

    

 در کُل ِ وطن پیر و جوان شاد شوند

 اي احمد جنتی بدان شاد شوند

    

فریاد و سرور خلق هر سوي بپاست

اي احمد جنتی چو مردي آنروز   

   

 مه ز شکر رو سوي خداستدستان ه

تولد شادیهاست     ،دگر غم نیست 
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  در باب  

  روباه پیر ، شوهر خواهر شیخ علی تهرانی 

 شیخیست  رهبر ٔەداماد زنازاد 

  اوبود مقیم خاك دشمن درجنگ  

  ***  

 اي شهره به بی ناموسیست چون خامنه

  شیخ علی تهرانیست این ُتخم زنا  

  

 او هست حرامزاده اي بی فرهنگ

 می شد پخشهر روز سخنرانی او 

  ***  

 ي  ننگ هاو هست چنان خامنه اي لک

 جنگ ٔەدون دور دشمن ۀاز رسان

   

 با عزت و احترام آمد به وطن

انگار نه انگار که او خائن هست  

   ***  

 او گشت مبرا ز همه ُتهمت و ظن

  دیار دشمن بودست زمانی به  

   

  خود این ملعون  همسر ي   طهواس با 

 باشد خواهر،رهبر چون همسراو 

  ***  

  دون  رهبر    او از طرف ُشد بخشیده 

زین روست شرایطش  بشد دیگرگون 
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  خلخالی ،درباب    

  که بدون محکمه جوانان بی گناه را به امر خمینی اعدام می کرد 

  

 شیخیست که شهرت وي از قتالیست

 در کون خراست او کنون در دوزخ

  ***  

 انه در دجالیستدر این سه دهه یگ

  خلخالیست این تخم زناي بی پدر  

  

 در اول انقالب این شیخ دغا

 بر قامت مادران مقتول بکرد

  ***  

 می ُکشت جوانان وطن را به خفا

 با امر خمینی لجن رخت عزا

   

 بنیانگر انقالب او را بگماشت

 عاقبت خلخالی خدا دره مردم   ب  

   ***  

 َرحم نداشت برکُشتن مردم چو که او

 گذاشت   کرم در موقع مردن بدنش  
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  درباب، 

  که بجز خایه مالی رهبر کاري ندارد احمد خاتمی شیخ خرس 

  

 اي احمد خاتمی َزنت را گایند 

     

روزي برسد که دهنت را گایند 

   

 برخیز و خودت را بنگر   درآینه

 زین روست که کارگرکُجا می گردد

   
  

همچون خر  د خاتمی ُشدي  اي احم

  ساطور و َتبر   ي هبرگردن تو ضرب

   

دم نشوي آ اي احمد خاتمی تو

 دنیایتي  مهه خوابیدن و خوردن  
  

اَخوي  با گاو برادري و با خَر، 

 دائم بروي   دو کار تو در پی این  
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 مردم همه هستند ز بهرت کین توز

  درا می گاین وت   ي هروزي زن و بچ

  

 چو قاطر باشد این اَحمد خاتمی  

 مالیدن خایه هاي رهبر با اوست

  

 اي احمد خاتمی تو اي شیخ دغا

 روزي بکننده در کون کشاد تو ب

  

  بروح پدر   بد گهرت راي کی

  ننت را بکنند اي احمد خاتمی  

  
  

 منفور تمام مردمانی تو هنوز

اي احمد خاتمی بیاید آن روز  

  

 شکم همیشه حاضر باشد از بهر

 کش و خایه مال ماهر باشدساو کُ

  

 هر فحش و فضیحتی بود بر تو روا

 را   اصفاهان تا بیخ یقین منار  

  

 ذات کثافت حیله گرت هُتف ب

  کون پدرت روزي بخدا خلق به  

  

  ***    

 این احمد خاتمی گرازي وحشیست

 خرس کشساز اول انقالب این کُ

   

 یستیقین که حیوانی ن او وحشی تراز  

 دائم ز پی حیله و بی ناموسیست
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  اي َملعون بدان   اي احمد خاتمی

 یک ذره صداقت چو به گفتارت نیست

  

 تر وشیخی نبود از تو یقین یاب

 روزي بخدا رسد که ملت ِبکشند

  

 اي احمد خاتمی ز تو گر خبري

 چون که بدهد بدان که پیدا بکنند

  

 از بهر زنت کیر بدان که علمه

 اي احمد خاتمی بدان بر روحت

  

 چون تو ولد زنا ندیدست کسی

 ردم همه عاشقند که در دهنتم

  

 هر بار که عر زنی تو پشت تریبون

 اوضاع وطن شود دگر دیگرگون 

  

 تو بخدا نیست دگراز  ترجنده زن 

 خر  اي احمد خاتمی زنت را بر 

  

 هر بار رسانه خبر تازه تري

  بیشتري ي قهمردان به زنت  عال

  

 کیر همه مردان وطن باز کمه

  برینند همه وي روزي که سقط ش

  

 البته به رهبرت تو هرگز نرسی

 بسی   برینند اي احمد خاتمی   
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 که گویند توئی ي کسکشان تهسر دس

 اي احمد خاتمی خودت می دانی

  

 اي احمد خاتمی تو هستی به یقین

 نا دیده به خلقت خودش خالق نیز

  

 ي مفت هاي احمد خاتمی خوري  لُقم

 ي مفت   رود هلُقم یکروز بجاي  

  

  

چون قاطر نرعر بزنی وقت سخن

آن؟ ع فکر کُنی راج حرفی که زنی

  

  

 و بی حیا که گویند توئیجنده  زن

 تخم ولد زنا که گویند توئی

  

 تریننده کش تروزن جسخائن ترو کُ

 از اول پیدایش انسان به زمین 

  

 هرکه ترا دید بگفت  چون گاوشدي  

  لفتکُ یرک اندر دهنت یقین بدان  

  

  

 نادانی تو وقت سخن شد روشن

ه دهن دگندی د خاتمیِاي احم 
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یک برگاريشان را یک  هبستن هم

از احمد خاتمی شروعش باید

  

گاویست به نام خاتمی ، این اکبیر

گویی شکمش راه به دریا دارد

  

 بردي به گمان همیشه باشی به فراز

 از مادر خود به کودکی بگرفتی

  

 شیخ یقین باشی تو زن جنده ترین  

ده بود  آزا ي مردمان هاین گفت  

  

 اي احمد خاتمی تو اي شیخ پلید

 تنها نه بریش و دهن تو بلکه

  

 نیک است به شیخ این چنین رفتاري

 بود خوب برد هر باري   چون گاو  

  

نه نان وپنیر  میلش به کباب است و 

 که هر چه خورد هیچ نمی گردد سیر

  

 حیلت ساز ي دهحرامزا  اي خرس

اي احمد خاتمی ، ز پستانش گاز  

  

 چنین باشی تو   اي احمد خاتمی  

 باشی تو  کین درخلق آزاده  اچون ب 

  

 کردي بخدا تو روي ابلیس سفید

 بر ریش و دهان پدرت باید رید 
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 ئید شودمورد تأ ي من تهاین گف

 خر ارمنی ز تو خوشگل ترر کی

  

 به روح پدر ملعونت راي کی  

 را خلق   زبانت اي احمد خاتمی   

                                    ***  

 بر تک تک مردم وطن صد در صد

 اي احمد خاتمی یقینا باشد

  

فتوا بدهم حالل باشد خونت  

 بیرون بکشند یک زمان از کونت

                                     ***  

 فقط مرغ وکباب شیخیست که می خورد

 این گاو بود خاتمی و دائم هست

  

 خوردست زبس خاتمی کردست َورم

 شیخ احمد خاتمی مرا یاد آید

  

 ه بودداین احمد خاتمی زنش ِجن

 او ُتخم زنا هست و همه می دانند

 روح پدرت اي ملعونه ب یراي ک

 ند هصحنهی گوي که مردمان ما در 

  

 از نان و پنیر می گریزد به ِشتاب  

 در کار حرامزاده گی پا به رکاب

  

روزیکه ترکید به   ُتخم پدرم 

رخویشتن می نگرم یک هرگه که به 

  

 ه بوددنگُ دهنش  ،د دهانشئیگا

 ه بوددد پدر گاو َننَش ِجناین َص

 اي احمد خاتمی تو با مکر و فسون 

 در ُظهر نماز جمعه پشت تریبون 
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 مردان همه با شوق بسر می آیند

 این مردم در صحنه که گفتی روزي

                ***  

 زین کار مهم همه بی پروایند 

 زنت را گایند   وسط صحنه اندر  

                ***  
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حکم  زندان  درباب پورمحمدي وري شهري شیخانی که در    

      مردم را امضا می کردند کشتار 

  پور محمدي

  

 به تریاك است ي هشیخیست که وابست

   این شیخ حرامزاده می دانی کیست

 شادي ونشاط مردمان ازهرسوست

 زمانی ِبکنند   عام ءمال اندر  

اي پور محمدي یقین یادت هست   

در حبس نمودند تجاوز به زنان   

  تجاوز به زنان با امر تو کردند  

 بس حکم به اعدام خالئق دادي

 هردست دهی یقین بگیري زان دست

 را گایند  زنت  اي پورمحمدي  

       

 زي دو سه بار پاي منقل بنشسترو

 خائن پست   پور محمدي بود

جان دادن تو در نظر خلق نکوست   

اي پور محمدي ترا از سرپوست   

 اي شیخ کثافت لعین یادت هست

 ند چنین یادت هستکرد  با حکم تو  

ز مردم پنهان  هرگز نشد این کار  

اي پور محمدي تو اندر زندان    

 از عهد قدیم ، رسم این بوده و هست

ت پس ي  هشیخ زنا زاد   آن روز رسد
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  ري شهري

  

 اي خلق بدانید که ري شهري پست

 هزاران تن را   تصش ي هده اندر  

 در بطن حکومت کثافت شیخیست

 شتند به حکم او خالئق در بندکُ

 را   این خونها روزي بدهی تقاص   

 روزي برسد خلق ترا اندازند

    

 مردم آزادست جان ةگیرند

 این شیخ زنازاده به زندان کُشتست

قتالیست ...یگانه در   این شیخ دغا

ري شهریست  اي خلق بدانید که او  

 ُتخم زنا کش پدر سکُ ري شهري  

مامه َته چاه خال و ع چفیهبا  
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در بی عقلی شهره و جز  الشخوري که   شیخ قرائتی در باب   

    گري نداردیکار د و شکم بارگی   خوردن مفت

  

  ایست چنان یابو این شیخ قرائتی  

 بکارش بگرفت باید که به مزرعه  

  

قروقاطی است  اي دوست قرائتی، 

 از بعد کالس درس این بی ناموس

  

چون یابو  این شیخ قرائتی خُورد  

   بود  مفت خوري بس شکمش گنده از 

    

  یابوایست در فهم قرائتی چنان  

 بحال شاگردي که   بخون... بس زار  

     

 نیست درخوردن مفت هیچکس چون او 

وصل گشتن بر گاریست  ي دهآما  

  

 است این گاو پی خوردن و الواطی  

فاطی است  فرشته و پنهان ز پی  

  

 شکم دارد او زن حامله همچون 

شیطان خو  ي دهاین تخم حرامزا

  

 یکیست درعقل وخرد با خرو با گاو 

  گریست درمکتب او نشست بایدکه 
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    شیخ حسن نصراهللا   درباب

  خامنه اي   جنایتکار و جیره خور  

 هر جا که بود شیخ پی عزت و جاه

 راگند کشیده کشور لبنان   بر

   
***  

 ویران کُند آن ملک وي از فرط گناه

گاوي که بود   شیخ حسن نصراهللا 

    

  تباه کردست همه زندگی خلق  

روز خوشی و صلح ببیند لبنان   

  
***  

 سر منشأ فسق است و فجوراست وگناه

 شود حسن نصراهللا  سقط روزي که  

  

 شیطان لعین است حسن نصراهللا

 دمی باشاي اوجیره خور خامنه  

  ***  

 است حسن نصراهللا  صلح به کین با 

 اي خلق چنین است حسن نصر اهللا

     

  تا زنده بود به راه باشد صد چاه  

 که آنروزي لبنان برسد به ُصلح    

 ***  

  هر راه چاه کند در این ُتخم زنا  

  شیخ حسن نصراهللا رود   در گور

  

 اوعاشق جنگ وفتنه و خونریزیست

 ازدولت ما شیخ حسن نان خورد این

.................. 
***  

 را نمی داند چیست   صلح   ٔەاو واژ

  این ُتخم زنا جیره خور،خامنه ایست

........................  
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    در باب صدا و سیما و رئیس بی پدر آن    

  ضرغامی 

 نبود خواستنی   این مرکز سیما  

گاه که روشن بکنی تلوزیون  هر 

 اخبار که پخش می شود از سیما

باید   صدا وسیما ي هدر محوط 

 سانسور بود یکسره در اخبارت

    می خندند   خبرت بر مردم همگی 

باید به رئیسش بزنی تو دهنی    

یا شیخ نشان دهد و یا سینه زنی    

اي خلق بجز الف نباشد بخدا    

ضرغامی را   نپاره بکنند کو  

 در اخبارت   گه باید بگرفت  

  اخبارت      چون هست دروغ سر بسر

 به اخبار حذر ضرغامی  ازالف  

 کارتون بکنی پخش بود بهتر از آن

 اخبار ترا کنند باور مردم ؟؟؟؟؟؟؟؟

 ر حواله به زنت خلق کُنندیک بس  

 خائن ، تو به مردمان و کشور باشی

غامی از ترس که بیکار شوي ضر

 
  

 بهتر که کنی صرف نظر ضرغامی

در موقع اخبار دگر ضرغامی   

 بیزار ز تو شدنند دیگر مردم

اخبار دروغت چو رسد بر مردم    

 تو مخلص شیخان ستمگر باشی  

 رهبر باشی مشتاق به خایه هاي     

 

 ***  
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  نکیها هرئیس روزنام  - قاتل شریعتمداريدر باب 

  

 کیهان شخصی که بود رئیس، اندر 

مان می زده او  تیرخالص هبر مت

  

او هست شریعت مداري ، بخدا   

او خائن به تک تک ایرانیها ست  

  

 کش بی شرف سگ خامنه ایستساین کُ

 کُشتست جوانان وطن را در حبس

   

  

  

***  

  

***  

  

***  

بدانید  که این  بی وجدان  اي خلق 

زندان  ده همی درنج تل زناین قا

  

 جانش به َره خامنه اي هست فدا

 باید که سرش ز تن همی کرد جدا

  

 گیرنده ترین سگ به یقین چون اونیست

این بی پدر کثیف بد جالدیست    

   

 این ُتخم زنا جیره خور شیخ دغاست

مادرش در کونش  روزي بکُنند  

   ***  

ت  چراي علماس بی چون و ي هاو بند  

این کار یقینأ به همین زودیهاست    
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    در باب مرده سگ زنازاده

  َنقدي  بسیج  ه  فرماند 

 در گور ببینی پسرت را َنقدي  

   
***  

نقدي  بینیم همه چشم ترت را

   

  هستی تو سگ تازي رهبر  َنقدي

 مردان خواهند ي هجمل تو،درکون 

  

رهبر باشد  وقار ِ نقدي ، سگ با

 اندر دژ رهبري مقامش عالیست

  

  وي زار و پریشان   َنقديشَبِ آخر

قتال     پیوسته به نیروي بسیجت

  

  مسجدها در دل   نیروي بسیج

 بود جنده  زن آن نقدي هفرماند

  

  

  

***  

  

***  

  

***  

  

 دیریست زدي ، واق ، تو یکسر َنقدي

آخر َنقدي  با حرص گذارند در  

  

 در هر قدمی کنار رهبر باشد

 رهبر باشد.... بیار.... منقل ببر و 

  

  عاقبت جان   َنقدي از کون بدهی در

  َنقدي   کُشتی تو جوانان به خیابان

  

 حکام نگر چگونه کردند بپا

 بخطا  مادر ي  ندهزن جکش این کُس
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  خیابان کُشتی فرزند وطن را به  

  قاتل َنقدي با زور بسیجیان  

  

  شیخان پلید آن جیره خور کثیف

 نقدي   قاتل تخم ولد زناي  

   

   

  

  

***  

  

  

  بزندان کُشتی یا آنکه گرفته و  

  امر حیوان کُشتی با حکم َولیِ  

  

 کشید    بند بس مردم آزاده که در 

 خلق آزاده برید   در حبس گلوي
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   اهللا کرم در باب

  مردم آزاده است خون ي نهتش قاتلی که هنوز  

  

 شیخان است ٔەمزدور حرامزاد

 این بی پدر جاکش جانی دستش

  

تو حیله گري بسان  شیطان کثیف 

 بس کینه ز تو در دل مردم باشد

  

 دانی که چرا اینهمه مسجد برپاست

 دردست بسیجیان سالحش،که کُشد

     

 کثافت قاتل َپست   اهللا کرم  

 ودستبر خون جوانان وطن آل

  

 اي تخم حرامزاده حیوان کثیف

 اي سگ شیخان کثیف اهللا کرم  

  

 انبار سالح شیخ چون در آنجاست

 اي از جا برخاست روزي اگر آزاده
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  باقی الشخورها

   

  

 الري    اي شیخ کثیف بی پدر، اي

 رگ گردنت بدان یک روزي خون از

  

 کُنونشیخیست وزیر اطالعات 

 دزد کثیف قاتل و او مصلحی است و

   

شیخ ِ بی ناموسیست فارس ي طهدر خ 

 مردم فارس   حائري پرسید اگر ز 

  

 داند کیست؟ کسی شیخ ده تریننج زن

  و خائن اماده نج زن شیخان همه  
  

با مردم آزاده تو در پیکاري    

 مردمان بگردد جاري ي نهاز کی

  

هست بدبخت وزبون  سواد، علم و در 

در کار حرامزادگی  چون مأمون 

   

 اش باشد بیست هدر دزدي و حیله نمر

 گویند حرامزاده اي چون او نیست

  

انی نیست ایر این بی وطن کثیف  

اژه ایست  ترینشان یقینأده نج زن 
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 منی ریتو چون ک  !اي مهدویه کَنی 

 دهم برتوکه شاد خودیر من عکس زک

  

  حمدي مقدم باشدسردار که اَ  

 این ُتخم زنازاده یقین بی خبر است

   

 یک آدم باسواد در دولت نیست

 مردم از بهر نمونه بود کُردان  

  

 در دادگه کشور ما چون که روي

 است بس حکم به قتل بی گناهان داده

  

طبسی   خراسان ي طهشیخیست به خ

 این بی ناموس   امام هشتم با نام  

  

 قضا وقت سخن ي وهاین رئیس ق

  الریجانی ي لهچسبیده به تن ک 

   

  

 ر منی تو آیت اهللا َکنییچون ک

 درفکنی نظر گردي چو به  عکس خود 

  

  خر، رهبر معظم باشد..... جاکش  

 باشد  مقدم دار  روزي بسر

  

گر هست مدارکش یقینأ پولیست  

دکتراي او قالبیست  دیدند که  

  

 ی شنويبهتان به اسیران سیاس

این قاضی قاتل که بود  مرتضوي 

  

 از اوهیچ ندیدست کسی جز دزدي   

 ست زمین خلق بدبخت بسیه اردوخُ

  

 گویی که زکون حرف زند جاي دهن

 کش چو بود خوك ندارد گردنسکُ
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***  

  

  

   

 

جاکش پدري که نام او رادان است 

 دهد و گوید که   کُشتن دستور به  

  

 مادر بخطا ي دهزنازا رادان

ابگه   دانشگاه وبا حکم تو در خ

  

 تو بسی مشهوري   در شیره کشیدن

 بست می زنی برتریاك سه، روزي دو،

  

 ه اي حداد استوافور بدست و شیر

 هر بار مخدري که آید ایران

   

 

 است بس احمق و کودن و خرو نادان 

بی وجدان است  این کار منافقینِ  

  

 بخدا   گینبهاي سن پرداخت کنی  

کُشتند بسی جوان دانشجو را   

  

ات نیشابوري ـــــنب تو شیفتیه 

وافوري  ٔەزادــــــحداد حرام  

  

 در کار عمل یگانه و استاد است

 زیر نظر قاطع این شیاد است
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  مفتاح بیست و ششم

  

  

  

  

  

  

  

  

        

 فاجعه در فاجعه از عالمان بی سواد

 چونشد هویدا ذلت و بدبختی مردم که 

 قهقرا مانده ز بعد انقالبگر وطن در 

 آخوري باشد که نامش خبرگان رهبریست

      مردمان باسواد نخبه اکثر کنج حبس

 هر که شد با امر رهبر صاحب پست و مقام

 رو به آبادي رود روزي وطن اي هموطن

    

 گشت ویرانه وطن از رهبران بی سواد

 ان بی سوادومملکت افتاد دست روضه خ

 توان بی سوادرهبر آن هست بی شک نا

 گرد هم جمعند آنجا استران بی سواد

 زانکه بوده قاضی پرونده هاشان بی سواد

 شک نباشد که بود از احمقان بی سواد

 ان بی سوادوکه رود در گور یکسر روضه خ
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  سخن پایانی

 بود اگر بی ادبی در سخنم می  

 م کن و بخشاي مرا هموطنموعف

 شدم مجبور هست و  عث همه شیخبا

 شرمنده منم معذور مرا بدار

   

 گر بی ادبانه سخن آمد بمیان

 گر در سخنم بی ادبی بود نشان

 اي هموطن عزیز این نکته بدان

 کین شیخ دغا شد بخدا باعث آن

   

روزي برسد که وطن آزاد شود  

آزاد وطن ز شیخ شیاد شود   

ولی   یخش از ویرانه وطن گر چه شد  

یک روز وطن دوباره آباد شود   
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  یک روز وطن دوباره آباد شود

  یک روز وطن دوباره آباد شود

  یک روز وطن دوباره آباد شود

  یک روز وطن دوباره آباد شود

  یک روز وطن دوباره آباد شود

  یک روز وطن دوباره آباد شود

  یک روز وطن دوباره آباد شود

  

  

  

  

  ج .پایان

  . رسواگر شیخ.... ...ق...... 
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