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جشن مشروطیت ....

با تو اكنون چه فراموشيهاست    چه كسي ميخواهد     من و تو ما نشويم

خانهاش ويران باد    من اگر ما نشوم، تنهايم

تو اگر ما نشوي، خويشتني از كجا كه من و تو

شور يكپارچگي را در شرق باز برپا نكنيم

مشت رسوايان را وانكنيم من اگر برخيزم

تو اگر برخيزي همه بر ميخيزند

من اگر بنشينم تو اگر بنشيني

چه كسي برخيزد؟ چه كسي با دشمن بستيزد؟

چه كسي پنجه در پنجهي هر دشمن دون آويزد

دشتها نام تو را ميگويند كوهها شعر مرا ميخوانند

كوه بايد شد و ماند، رود بايد شد و رفت،

دشت بايد شد و خواند در من اين جلوهي اندوه زچيست؟

در تو اين قصهي پرهيز كه چه؟ در من اين شعلهي عصيان نياز،

در تو دمسردي پاييز - كه چه؟ حرف را بايد زد!

درد را بايد گفت! سخن از مهر من و جور تو نيست
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سخني از متال شي شدن دوستي است،

وعبث بودن پندار سرور آور مهر آشنايي با شور؟

و جدايي با درد؟- و نشستن در بهت فراموشي !

يا غرق غرور ؟ سينهام آينهاي است

با غباري از غم تو به لبخندي از اين آينه بزداي غبار

آشيان تهي دست مرا، مرغ دستان تو پر مي سازد

آه مگذار، كه دستان من آن اعتمادي كه به دستان تو دارد

به فراموشيها بسپارد آه مگذار كه مرغان سپيد دستت

دست پرمهر مرا سرو تهي بگذارد من چه ميگويم، آه ...

با تو اكنون چه فراموشيها؛ با من اكنون چه نشستنها، خاموشيهاست

تو مپندار كه خاموشي من، هست برهان فراموشي من

من اگر برخيزم تو اگر برخيزي همه بر ميخيزند
                                                             شعر از حميد مصدق

1387ساعت 14:7  توسط  افشني   |  22 نظر تیر  + نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم 

                           روز پدر بر متام یاران آسمانی ام مبارک باد.

          من متام شب     به زور پلک های خويش را      به روی هم نهاده ام   
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          من متام شب     به زور پلک های خويش را      به روی هم نهاده ام   

1387ساعت 23:55  توسط  افشني   بیست و ششم تیر  + نوشته شده در  چهارشنبه 

بيا ايرونی آزاده باشيم و بپاخيزيم                بپا خيزيم و يکبار ديگر با هم درآميزيم

بيا همت کنيم اين سرزمين آريايی را         ز چنگ ظلم و استبداد اهريمن رها سازيم

 رسيده موسم آزادی ميهن                                     شده هنگام رسوايی اهريمن

چه خوش باشد که با هم هم زبان بودن                دوباره شاخ و برگ ظالمان چيدن

بپا خيزيم   بپا خيزيم

بپاخيزيد شما ای مادران رنج و غم ديده         بپاخيزيد شما ای نوجوانان ستمديده

بپاخيزيد شما ای عاشقان راه آزادی           بپاخيزيد بکوشيم در ره عمران و آبادی

رسيده موسم آزادی ميهن                               شده هنگام رسوايی اهريمن

چه خوش باشد که با هم هم زبان بودن          دوباره شاخ و برگ ظالمان چيدن
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1387ساعت 21:20  توسط  افشني   |  50 نظر + نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم تیر 

    

              كعبه زرتشت ..

            همه پیوسته در خوابیم و كـو بیدار

                        ندیــدم چـشم بــیداری در این بازار

          درفش كاویان را دزد صــحرا برد

                        فریدون كو كــجا شد كاوه ســــردار

        خموشیدن منک برزخم چركین است

                    نقوش نقش رستم راست سخن بسیار

       چراغ خود بیفــروزیم وخود باشیم

                     پناه ســقف خود بودن به از آوار

       شتابی كن سخن پوشــــیده میگویم

                       به دریـا رو نه بر مرداب ناهـنجار
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* * * * *                                             

 

          ای آسمان پر غرور میسوزم از هوای تو

                               سیاره ای آواره ام در پهنه فضای تو

        نه گرمی ازحس ونفس كه سردی ازبوی هوس

                          غربت من بهتر از آن وعــده نا كجای تو

        تو بر فراز كهكشان من از زمین خاكیم

                            اصالــتم به مـن نگفت سجده كنم بپای تو

         من از جهان بریده ام نـبوده آرزوی تو ؟

                          كه خاک این زمین شودمتامی اش برای تو

        اگر چه درمدارخود تنیده ام بپای خویش

                         پر شدم از رهایی و نترسم از صدای تو

 

        پاينده ايران           بدرود ...                  افشني .... 
1387ساعت 13:28  توسط  افشني   |  156 نظر + نوشته شده در  یكشنبه دوم تیر 

به دولت زحمت كش و غمخوار ملت ????? پيشنهاد ميكنم .............. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------

                                ,,    مناز   ,,  

فساد جامعه با خوردن غذا كم می شود نه خواندن مناز .همه می دانند حتی مال ها

http://rooidad.blogfa.com/post-72.aspx
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فالندی های بی مناز رتبه اول كم فسادی را دارند.ایرانی های با مناز از این نظر در 
رتبه ۱۰۹ قرار دارند 

هر دینی كه زندگی را بر انسان سخت كند آن دین خدایی نیست بلكه دین 
شیطانی وساخته ستمگران است

 

1387ساعت 2:14  توسط  افشني   + نوشته شده در  یكشنبه دوم تیر 

گردهمايي ۷ تير ماه ...

ما هستيم
اين بار جمعه ۷ تير

در
تهران - مشهد - اصفهان - شيراز

بر عيله لباس شخصی ها
                              مفاسد اقتصادي , فقر اجتمايي , گراني , و تورم روز افزون

*******************
                            جمعه ۷ تير ماه ساعت ۱۷
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 تهران:امیرآبادشمالی(حد فاصل بلوار كشاورز تا چهارراه فاطمی)

 مشهد:پارک ملت مقابل دانشگاه فردوسی

 شیراز: بلوار علم

 اصفهان:چهارباغ باال از دروازه شیراز تا سی و سه پل

           با شعار ...       ما هستيم      و     موجم اگر ميروم ... گر نروم نيستم 

از همه عاشقان ايران و آزادي خواهشمندمي با متام توان در اين مبارزه حضور بهم رسانند

دوستان و همرزمان پيام را به هر شكل ممكن  با تلفن , اس ام اس , يا اينترنت , يا شبنامه

به ديگران اطالع دهيد , و در صورت امكان در تاكسي و مراكز عمومي آن را با ديگران در

ميان بگذاريد , در گردهمايي ما از پليس حمايت ميكنيم , با شعار .....

                                     نيروي انتظامي حمايتت ميكنيم 

                                ديدار ما در گردهمايي ۷ تير ماه ساعت ۱۷

     

                 شهرهاي     تبريز  , رشت   ,  اهواز   ,  كرمانشاه     هم  آماده  باشند  

                  

           درود بر شرفتان همرزمان   ..    پاينده ايران ..   بدرود ...     افشني ....

بیست و نهم خرداد 1387ساعت 0:20  توسط  افشني   |  129 نظر + نوشته شده در  چهارشنبه 
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             برد استقالل تهران ( تاج تهران ) را در جام حذفي ايران به همه آبي دوستان و 

                ياران ستاره هاي آبي شاد باش ميگومي ......

                                                 به اميد قهرماني در جام باشگاههاي آسيا 

   

 

   پاينده ايران سرافراز  
خرداد 1387ساعت 20:38  توسط  افشني   + نوشته شده در  دوشنبه بیست و هفتم 

  

تعرض معاون دانشجویی دانشگاه زجنان به یک دختر دانشجو 

به قيافه اين انگل نگاه كنيد , حتمان منازش هم ترک منيشده و امر به معروف و نهي 

از منكر هم ميكرده , آقا يكي پيدا منشه جواب ملت را بده 
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شرم آوره حكومت آقايان ريشو پشمي ....

شخصي كه بايد نگاهبان دانشجويان و فرزندان ملت باشد با سواستفاده از مقامش

به دختران مردم جتاوز ميكرده ...

آقايون حكومتي كالهشان را باال بگذارند , پس از حراج دختران خرد سال در امارات عرب

حاال دانشگاههاي كشور هم براي فرزندان ملت امن نيست ... 

خجالت داره كه با نام دين چنني فساد ميكنيد .. 
 

ملت از يكايک شما دشمنان ايران و مردم انتقام خواهد گرفت ,, بي شرمان ...

+ نوشته شده در  یكشنبه بیست و ششم خرداد 1387ساعت 19:13  توسط  افشني  

 

دعوت از هواداران عزيز برای حضور در ورزشگاه آزادی برای فينال جام حذفی ايران

  

                    خداحافظى    منصوريان      با حضور همبازيهاى قدميى
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                 به امید قهرمانی تیم محبومبان استقالل در جام حذفی .

           

              .... همه چیز برای قهرمانی اماده است ....

+ نوشته شده در  یكشنبه بیست و ششم خرداد 1387ساعت 1:48  توسط  افشني   |  102 نظر
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          كعبه زرتشت ..
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یكم خرداد 1387ساعت 17:22  توسط  افشني  
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