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چه میكنیم ! با عزم ملی برق را به زیمباوه خواهیم رساند با چشمانی همچی گشاد ببینید كه 

صفحه نخست

 

(; Hacked by Pouya_Server

Pouya.S3rver@Gmail.Com

اال ن ميشه بگيد فوايد اين سايت چيه ؟

به ريش مردم ميخنديد ؟

18 بهتون بعد ديدم نه من که بی شخصيت نيستم ! گفتم چند تا فحش باال ی 

پس ...

يه قطعه ای ادبی + سروده ای بس زيبا ازbabaye_sheytan بهتون تقديم ميکنم

========================================================

گفتين يک کم صرفه جويی آخه کجای دنيا اين طوريه ؟؟؟؟ خيلی باحالين

اين جدول خاموشی و اين شعر تقديم به همه زحمت کشسان عرصه سياست

!!!!!!شايد که آينده از آن ما

 

منطقه1
روزها برق باشد شبها به علت برهم خوردن مجالس پارتی از ساعت 20 تا 3 صبح برق برود

منطقه 3-2
مانند باال 
منطقه 4

روزی نيم ساعت برق نباشد جهت اعمال قانون و يکنواخت سازی
منطقه 5

روز 2 ساعت به اضافه 5 ساعت تنبيه سال 1342 که منطقه به شرکت برق بدهکاربود( پرونده موجود است)
منطقه 6

صبح ها که نور کافيست برق نباشد برای شب هرکسی برق می خواهد برگه درخواست برق پر شود بخش
اداری پيگيری نمايد

منطقه 7
بيخود کردن برق می خواهند يک روز درميان کافيست کسی اعتراض کرد آب شرب آن خانوار قطع شود تا

عبرت سايرين گردد
منطقه 8

منزل مادر خانم بنده آنجاست هميشه برق باشد
منطقه 9

منزل خودمان آنجاست جهت رعايت عدالت فقط 20 دقيقه دم صبح برود
منطقه 10

منزل باجناق آنجاست، آنچنان برق برود و بيايد که تمام لوازم صوتی وی بسوزد تا رويش کم شود
منطقه 11

به کل برق نباشد ( دليل خواستند گاز قطع شود)
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منطقه 13-12
بچه محل های قديم آنجا سکونت دارند عاشق فوتبال هستند شبهايی که فوتبال دارد برق باشد

منطقه 16-15-14
به علت ازدياد اراذل برای از بين بردن پتوق ها شبها کال  برق ال زم نيست

منطقه 20-19-18
روزی نيم ساعت به دلخواه شهردار مناطق

منطقه 22-21
بخشنامه شود که اختراع برق توسط اديسون شايعه بوده.

=============================

نگو در خانه ی ما برق رفته 
بگو در کل دنيا برق رفته 

بکن يک ال مپ را در خانه خاموش 
نمی دانی که صد جا برق رفته ؟ 

تمام شهر از باال  به پايين 
و از پايين به باال  برق رفته 

نمی بينم ستاره در سماوات 
از اينجا تا ثريا برق رفته 

خداوندا به کل شهروندان 
بده �صبراً جميال � برق رفته ! 

اگر دارند چادر برق رفته 
اگر دارند ويال  برق رفته 

ندارد فرق دارا با ندارا(!) 
عدالت را! چه زيبا برق رفته 

رود مجنون که ups بيارد 
سر ميک آپ ليال  برق رفته 

چو برقت می رود خوابت می آيد(!) 
ال ال  ال ال  ال ال ال  برق رفته 

 �meeting canceled� :پيامک می زنی
ندا! سارا! سميرا! برق رفته 

فال نی در سخنرانيش می گفت: 
�لذا ايضا لهذا برق رفته 

نبودِ برق يک بحث جهانی است 
همين اال ن اروپا برق رفته 

به جان حضرت حافظ که چندی است 
سمرقند و بخارا برق رفته...� 

جواب بچه را بابا چنين داد: 
نمی يابيم قاقا برق رفته 

به جای قصه ی دارا و سارا 
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از اين پس: آب بابا برق رفته 

دعاهامان نمی گردند اجابت 
مگر در عرش اعال  برق رفته؟! 

�مسلمان نشنود کافر نبيند� 
که حتی در کليسا برق رفته! 

�بيا تا دست يکديگر بگيريم� 
بيا کاری بکن تا برق رفته 

فضا آرام و تاريک و رمانتيک 
درست عين تو فيلما! برق رفته 

و مردی با زنش می گفت هر شب 
صدا کم کن که سيما برق رفته! 

�مرا کيفيت چشم تو کافی است� 
ولی افسوس! حاال  برق رفته 

�اال  يا ايها الساقی ادر کـَ...� 
که ناگه بين اجرا برق رفته! 

اگر قدر انرژی را بدانيم 
نمی بينيم فردا برق رفته 

خودم اســراف کردم در همين شعر 
بسی ور رفته ام با �برق رفته� 

درون بيت بيتش آب بستم 
و در مصرا به مصرا برق رفته! 

دوباره ماند شعرم نيمه کاره 
دوباره باز گويا برق رفته... 
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