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 21/08/2018          بصیر صباح
 

 (عید )مبارک باد 
 

 به آنانی که حج نرفته اند!
 

 گر ید دیک دید و حج از یع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مبارک شما عید
 

 به طـواف کعبه رفـتم به حـرم َرَهــم ندادند
 

 برون چه کردی که درون خانه آیی؟که در 
 

 جایی هر دوستانم که در هن ویگرسنگان م تمان وی، به به مردم رنجدیدۀ وطن د قربان رایمنت عیم ام پریدن ایرس فرا

ی ش برایآسا رفاه و و ی، خوشحالفقیت، سعادتمندی، بهروزیؤتهنیت گفته م ک ویم قلب تبریصم ف دارند ازیتشر

 .دارمشان تمنی 
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 6از 2

 د فداعی و قادر یکتا عید اطاعت از بندگی و عید عبادت و ،عید قربان کرامت انسانى است و شرافت بنى آدم وعید 

 واقع به معنی پیشکش آوردن و هدیه دادن است.  قربانی در ق و بندگى است. عش کارى، ایثار، قربانى، اخالص و

 رد است که این عمل با خلوص نیت انجام پذیرد. آن  ،این هدیه دادن و پیشکش آوردن بسیار مهم است چیزی که در

 جوان سخاوت و چارگان ازیب د تا گرسنگان وید اضحى سخاوت كنیع روز هاى مكررى نقل شده كه در تیروا

ن یا ش را ندارند، دریخانواده خوخود و براى ه نان یها توان ته ر شوند؛ آنان كه روزها بلكه ماهیشما س یمرد

ض سخاوت یف مبارك است، خوشحال گردند و از ار خجسته ویبس د است ویبراى همگان عروز فرخنده كه 

 .شوند ریمنت شما، س یب
 

 
 هموطن

 

 نگاهـت غـرق در امید باشد  تمام لحـظه هـایت عید باشد

 دلت همسایۀ خـورشید باشد          الهی در سکوت سرد کشور
 

 با اندوه و درد 
 

 یوم پرست، قییم گرای، تنظی، جنگ ساالرگرایی ، بنیادمافیای هیروئین مسلط است و دالر و زور جایی که تفنگ و در

 خواست ش قانون ویر قانون وعدل خنده به سی ورد، صحبت از وجود آزادی و دموکرادست باز دا ییت گرایمل و

 است.  مردم کشور یمل های

ا، دوستی های زمانی، دشمنی های مقطعی، ائتالف ه ها، کش و گیرها، قانون شکنی ها، مصلحت خواهی از زد و بند

ایجاد ادارات ضد ، کمیسیون بازی ون ویسی، کمآغوش کشیدن های دروغی های نامتجانس، ناهمگونی های معین، در

 ،جدی استخباراتی و سیاسی د ویشود که بازی های جد است، چنین استنباط می ردب   خورد و فساد که خود راهی برای

کردن و ماهی مراد گرفتن و مصروف ساختن  آلود لوش گذاشتن به مشکالت جامعه، آب گردم، سرپبرای اغوای م

 در پشت این همه هیاهو به شدت جریان دارد، مدعیان قدرت تصمیم گرفته اند که ملت را همچنان در بند، ملت در

 دارند.   فالکت و سیه روزی نگه

له یوس چپاول کشور و زمان چور مانده از نظام اداری میراث بجابه اوج خود رسیده  سبوتاژ یش خوری، خورشوت

واپس گرایی بوده که انحصار، استبداد،  سنت های و ، چپاولگران تفنگدارمنطقه پرستان ستمی، یمیمفتخوران تنظ

  می آید. آن به شمار شاخصه های انفکاک ناپذیر خوری جزو خویش نژاد ساالری و

 
 در کشور ما چه کردند؟

 

 ینان گاهینموده اند، ا غار غار را کشور و مار و ، مردم را تاریحکومت اسالم تکاران آدمکش تحت نام اداره ویجنا

  نام مقاومت!ه ب یزمان نام جهاد وه ب ین و گاهینام ده ب یگاه ت،ینام امنه ب ینام عدالت، گاهه ب
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 و یقیقطاع الطر و یدزد از چپاول و تاراج و خورند که ازی . سوگند م . و. ریاست به نعره تکب که هنوز هنوز و

ل باط گران راید دانند و یحق م بر تفكر خود را آنان كه خود و ند،یگوی شاهراه سخن م مسدود ساختن راه و بستن و

اریکۀ قدرت  رب ییگو زور و یزاندو مختلف زر یوه هایش راه ها و از و ادت كنند یمردم س خواهند بر یآنها كه م و

 .لمیده اند

 
 عید و چپاولگران

 

این عاشقان سینه چاک دالر و پوند، کرسی و قدرت، زر و زور با تقلید از بنیاد گرایان منطقویی بار دیگر 

دل خود را از ملت بکشند و لقمه نانی بخور و نمیر مردم  (یخاخ ) ،با حجاب سبز و روبند افراط گرایی

 دردمند را مانند گذشته با بستن جاده و خیابان از ایشان بگیرند. 

اما اینان با تپ تپ پای می خواهند زمامداران بی همت و بی غیرت را به قول معروف در سه کنجی گیر 

تصمیم   –د درد شکم می رود و اما داغ چوکی نه کنند و چوکی بگیرند و از خارجیان وند بزنند، می گوین

 دارند بار دیگر داغ های ننگینی بر پیشانی خود بزنند تا روسیاه تر و گناه کار تر شوند. 

 
 به تو چپاولگر

 

 !جا كه حتماً؟ ن جا نشد، آنیاگر ا  !اگر امروز نه، فــردا كه حتماً ؟

 حتماً؟ ا كهیبا من آن دن یـیآ یمـ  ستیا نشد؟! باشد مهم نین دنیا در

 

 بگویملعالمین ا همه به درگاه رب
 

ه حقوق م کیام خجسته بخواهین ایت ایقدس و ی، به پاکه بارگاه خالق الیزال بلند نمودهب کجا دست ها راید همه ئیایب

نوشتش  برساند تا ملت خود به سر انش اعمال یبه جزا ن رایخائن رون نموده وین بچنگال ظالما مردم مظلوم را از

 رد.ینگ زورمندان قرار تاز مورد تاخت و گرید مردم کشور و کشور د وینما دایست پد

 ان را ازریا بخصوص پاکستان و ک وینزد و دور یگانگانیب یفیکث ناپاک و یها ، دستبه میمنت این ایام فرخنده

 . ادروطن برای همیشه کوتاه بگرداندعطوفت م دامان پر

 یسبز سر و یآباد و یزانیچپاول ملت نر و کشور یرانیو خاطره ب را یاشک گری، دعظمتت و یبه بزرگ !خداوندا

  .ه مردم وطن ارزانی نماییب وسعادت را ریخ ب وطن وینص را
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 عید قربان

ا بلكه ماه هن كه روزها ر شوند؛ آنایچارگان از خوردن گوشت سیب د تا گرسنگان وید اضحى قربانى كنیدر روز ع

ار خجسته و ید است و بسین روز فرخنده كه براى همگان عیش را ندارند، در ایگوشت براى خانواده خو توان تهیۀ

 .ر شوندیمبارك است، خوشحال گردند و از خوردن گوشت حالل، بى منت، س

 

 صدای گریۀ آسمان

سوزد. خوشا به غرد و می کند، می گرید، ناله می بینم حق با آسمان است که می گیرد می دلم که می 

 اشگوید. گاهی صاف و زالل چون آئینه و آن گوشه حالش. چقدر دوست داشتنی و زیبا احساس خود را می 

یک خورشید مهربان یا یک ماه قشنگ که گرما و نور شان هم صداقت دارد و زمانی هم سیاه و ابری و 

نخواهد شد و از پس این همه سیاهی نه ماه دیده می شود  دم کرده و عصبانی و بغضی که گویی هرگز باز

 .و نه خورشید و ناگهان هق هق گریه آسمان و ریزش باران

گویم، صدای بارش باران را. بار ها آن  هق گریه آسمان را می چقدر این صدا برایم آشناست. صدای هق

 .بوی فراق و درد دوریام. صدایی است که رنگ تنهایی دارد، را از اعماق وجودم شنیده 

ها آسمان نالید. شاید در جایی دیگر از این شب تاریک بی ستاره، عاشق  گوش کن!  دوباره در دور دست

هایش شده  قدم اشک آوا شده و همای غریب تر از من به آسمان چشم دوخته و باران با او هم دلشکسته 

اید فریاد برآورد. باید بغض را شکست. باید چون حق با آسمان است. باید گریست. باید بارید. ب .است

را در کشور ما  یرانیو و یرا همه چپاولگریز .حق با آسمان است .صاعقه سوخت و بر زمین خورد

 .به نظاره نشسته است

 

 وطندارم !؟
 

همیشه و در هر حال پروردگار را با صدای آرام و با احترام بخوان. او قدرت و ظرفیت انجام هر کاری را 

 ات را از خود و خلق برداشته و به وی معطوف کن.  دارد. توجه

تواند از شدت این عشق  دارد و هیچ چیز نمی خداوند تو را عاشقانه، بدون هیچ قید و شرطی دوست می

 بکاهد.  

های خواب و بیداری، اضطراب و آرامش، کار و تفریح و خالصه در هر موقعیت و شرایطی  لحظه او در

مراقب تو و لطفش شامل حالت است.  به معبود بیندیش، ایمانت را محکم کن و از او آمرزش بخواه. همه 

 شود. چیز درست می
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 دیسرود ع
 

 قناری د و برات چونیازعبخوان  یتو ای مهتاب و شب های انتظار

 یبکار  دهـگـل خـن  انـهـبـه هـر خ خواهـم که قلب ها شاد گردد یهـم

 

 صلح و صفا

 

 یخط بطالن بـزن بر روز شمار اری ید ز روی لطف و یع یا ایب

 یاد گاری یـاریصفـا و صلـح، ب خـسته از جنگ  یمـردمــان یبرا

 

 

 یخوشبخت یینوا

 

 

 یث اش می ربودیحددل ها را با  می گشودی یشب هـا کتاب خـوش

 مـــی سرودی یــی خوشبختینــوا د و برات یشد گر بـه پاس عیچه م

 

 

 دیا ای عیب

 

 

 کـنی شفقت نمایــی مهربـانی   اگر ای عید از روی جـوانی

 حدیثی درد مندان را بخوانی   به پیش خالق زمین و آسمان

 

 ن مایدر سرزم

 

 

 صفا و صلحی بر میهن بیارد   نشد کس بانِگ رسایـی برآرد

 كه پا بر جـاده مـــردی گذارد   کسی کوتاه نکرد دست تفنگدار
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 همه سرد و مکدر

 به آن درن در تا ینبود از یره ـدۀ تر یناله بود و د یـویغـر

 ــاور وسرد و مکدری یهمه ب ه و بردن و کشتن  یگر  یینوا

 

 

 نه قانون و نه پاسبان
 

 دینه بغض ترک د ویخند ینه قلب د یاز ظلم جنگساالر نپرس یکس

 دیو نه کس پاسبان د نه قانون بود نه شرافت نه شفقت بود، عدالت

 

 

 

 

 

 


