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 افراطیت دربازی بزرگ 
 
 

 بشکسته قـلب جـامعـه ترمیم نمی شود
 هـرگـز نظام طالـبی تحکـیم نمی شود

 
 سلطۀ تک قـومی وجنسـی ناروا است
 درعصر نو این گـونه رژیم نمی شود

 
 مـردم را بـه زور گـروگان گـرفته اید
 حکومت به جبر دارۀ دژخیم نمی شود

 
 آزمـوده بـاز بـار دیگـر آزمــون شـود
 این غدۀ سراطونی خوشخیم نمی شود

 
 با تیغ خونچکان امـارت بـه صد سـال 
 حـق و حقوق جـامعـه تقـسیم نمی شود

 
 بـا رأی مـردمی بشـود حکـومـت بـناء 

 ، تعمیم نمی شودقانون به جبر وزور
 

 بامشتی بی سواِد به کف تیغ خونچکان
 بحران مهار و جـامعه تنظیم نمی شود

 
 افـراطیـون طالـب اگـر قـتـل عـام کنند 
 چـیزی بـه زور گلـوله تفهـیم نمی شود

 
 این حق کشی ونسل کشی آشکار گشت 
 طالب بـه هیچ صورتی گریم نمی شود

 
 ای وای حامیان حـقـوق بشر کجـاست؟

 ـل و قـتــال طالبی تحـریـم نمی شودقـت
 

 همسایه ییکه حرمت همسایگی شکست 
 تاریخ ما گـواسـت که تعـظـیم نمی شود
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 پاکستان!؟ غارت واشغالگری بس است
 رفـتـار ظالـمانـه که تـرحــیـم نمی شود

 
 گـر بند بند بند کـنـی عـضـو عـضو مـا
 از دل کسـی بـرای تـو تسـلـیم نمی شود

 
 گرگان وحشی آهـوی مشکین میخورند
 خونین دهـان گـرگ که تعـقیم نمی شود

 
 زرد و سیا و سرخ درین بازی بزرگ؟
 افـراط و خون، صلـح اقـالـیـم نمی شود

 
 هـرســه چـرا! مبـلّـغ افـراطـیـت شـدیـد 
 جهـل و تــرور بـانـی تعـلـیـم نمی شـود 

 
 برصفحه صفحه تاریخ میهن چوبنگری 

 بـنــدگی تکـریــم نمـی شـود آزادگی بـا 
 

 در زیر بار سـلطۀ جبر و فشار و زور
 هـرگـز ذهـن جـامـعـه عـقـیـم نمی شود

 
 شـهـنامه هـا که خـامـۀ آزادگان نبـشـت
 بی ترک سرحماسه یی ترسیم نمیشود

 
 آنان که سـر به راه وطـن کرده انـد فدا 
 زان بیش تر تحـفه یی تقـدیـم نمی شود
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