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!خــــدا خــیــر کــنــد  

، با انگشتان خود سر پا و دست دادن دست و ، با ازمالیتقلب به آرای مردم، مردمی که با قبول خطرات جانی و 
، خود را ی رفتند تا کاندید مورد نظرأصندوق های ر با پای پیاده و سواری مرکب پیشطی فاصله های طوالنی 

 ، انتخاب کنند آزادانه و فارغ از هرگونه اندیشه و شک و تردید،
، صبوری مردم بردباری و ، خیانت به صداقت وصورت گرفته باشد خیانت استتقلب مرجعی که  هر نهاد و هر از

 . خیانت به وطنبالخاصه  و خیانت به آزادی و شفافیت
اینک  صورت گرفته است وریاست جمهوری دوم انتخابات  دور درو دست درازی و تقلب سفانه این خیانت أمت

 و صدا آرامش شهر و راه اندازی سرایجاد نا آرامی و هنگامه جو، به تحریک بیگانگان با  مردمان فرصت طلب و
 ۀنگذارند دامن چه زود تر به موضوع رسیدگی کرده و های ذیدخل هر می سازند که امیدوارم طرفرا مختل  دیار

 :       شود این بی نظمی وسیعتر

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 بــاز در شهر شـــر افتاده خـدا خیـر کند

 کند رـخی افتاده خدا رـطـخ ا درـه جـمـه
 

 جنوب ز شمال و می وزد باد مخالف ز
 کند خیر افتاده خدا گذر هــــر لــرزه در

 

 ســـه دیـــوانه به تقسیم مناصب باهم دو
 کند خیر افتاده خدا حیله گــر، پـــرده در

 

 نیک، پریشانی چند پــــی افشای بــــد و
 کند رـخی افتاده خدا زر زور و به زن و

 

 ما باهم خــــــود گذر مـــردم پــاکـدل و
 کند خیر خدا افتاده ضـــرر بـــه زیان و

 

 جنگ اقوام آنکــــه بگویند، ز تـرسم از
 کند خیر افتاده خدا ســر تـــِن فــــاقــد ز
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 تـمـاشا دارند دور دشــمــنــان وطــن از
 کند خیر افتاده خدا دامــن مــــا، بــه سر

 

 ر، جاه طلبـپیشوایــــان خــــدا بـــی خب
 کند خیر افتاده خدا بـه هـــــوای دگــــــر

 

 شده عمری که درین شعله وطن میسوزد
 کند خیر افتاده خدا هـمــه جــا شعـله ور

 

 خود میزند این بی خبران ۀریش تیشه بر
 کند افــتــاده خدا خیر کـف شان تـبـر در

 

 مـــیــان هـــمـه، آهنگ اخوت گم شد از
 کند خیر افتاده خدا بـــا پســــر کـه پــدر

 

 خـیره سری کرده تقلب هیهات یظــالـم
 کند خیر افتاده خدا شر و که چـنین شور

 
 "راسی" نیست اثرىشبت را  و روزۀ شکو

 کند خیر افتاده خدا کـه هــمــه گـوش کر
 


