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 تم به حرم رهــم ندادندـبه رفـعـبه طواف ک
 

 برون چه کردی که درون خانه آیی؟که در 
 

 ستانم دورسیدن ایام پر میمنت عید قربان را به مردم رنجدیدۀ وطن، به یتمان و گرسنگان میهن و  فرا

تشریف دارند از صمیم قلب تبریک و تهنیت گفته موفقیت، سعادتمندي، بهروزي، که  یدر هر جای

 خوشحالي و رفاه و آسایش براي شان تمنی دارم.

شرافت بنى آدم و کرامت انسانى است و عید قربان، عید عبادت و بندگی و عید اطاعت از قادر عید 

عشق و بندگى است.  قربانی در واقع به معنی پیشکش  یکتا و عید فدا کارى، ایثار، قربانى، اخالص و

است و پیشکش آوردن بسیار مهم است آن  چیزی که در این هدیه دادن  آوردن و هدیه دادن است. 

 که این عمل با خلوص نیت انجام پذیرد. 

هاى مكررى نقل شده كه در روز عيد اضحى سخاوت كنيد تا گرسنگان و بيچارگان از در روايت 

براى خانواده ها توان تهيه نان آنان كه روزها بلكه ماه  سخاوت و جوان مردي شما سير شوند؛ 

گان عيد است و بسيار خجسته و مبارك است، خويش را ندارند، در اين روز فرخنده كه براى هم

 .خوشحال گردند و از فيض سخاوت بي منت شما، سير شوند

 

 هموطن
 

 نگاهـت غـرق در امید باشد تمام لحـظه هـایت عید باشد
 

 دلت همسایۀ خـورشید باشد  الهی در سکوت سرد کشور

 
 با اندوه و درد

مافیای هیروئین، بنیاد گرایی، جنگ ساالري، تنظیم در جایی که تفنگ و زور و دالر مسلط است و 

گرایي، قوم پرستي و ملیت گرایي دست باز دارد، صحبت از وجود آزادی و دموکراسی و قانون 

 ریش قانون و خواست های ملي مردم کشور است.  وعدل خنده به

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

ائتالف های نامتجانس، ناهمگونی های معین، در آغوش کشیدن های دروغی، کمیسیون و کمیسیون بازي، 
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ایجاد ادارات ضد فساد که خود راهی برای خورد و بُرد است، چنین استنباط می شود که بازی های جدید و 

اشتن به مشکالت جامعه، آب گل آلود کردن و جدی استخباراتی و سیاسی، برای اغوای مردم، سرپوش گذ

ماهی مراد گرفتن و مصروف ساختن ملت در بند، در پشت این همه هیاهو به شدت جریان دارد، مدعیان 

قدرت تصمیم گرفته اند که ملت را همچنان در فالکت و سیه روزی نگه دارند.  رشوت، خویش خوري 

بجا مانده از زمان چور و چپاول کشور وسیله مفتخوران سبوتاژ به اوج خود رسیده نظام اداری میراث 

واپس گرایی بوده که انحصار، استبداد، نژاد  تنظیمي، منطقه پرستان ستمي، چپاولگران تفنگدار و سنت هاي

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

 

 در کشور ما چه کردند؟
 

نام اداره و حکومت اسالمي، مردم را تار و مار و کشور را غار غار نموده اند، جنایتکاران آدمکش تحت 

اینان گاهي به نام عدالت، گاهي به نام امنیت، گاهي به نام دین و گاهي به نام جهاد و زماني به نام مقاومت! 

زدي و قطاع تکبیر و. . . سوگند مي خورند که از تاراج و چپاول و از د ۀو هنوز که هنوز است به نعر

الطریقي و بستن و مسدود ساختن راه و شاهراه سخن مي گویند، آنان كه خود و تفكر خود را بر حق مي 

دانند و دیگران را باطل و آنها كه مي خواهند بر مردم سیادت كنند و از راه ها و شیوه هاي مختلف زر 

 اندوزي و زور گویي بر اریکۀ قدرت لمیده اند.

 

 عید و چپاولگران
 

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

با حجاب سبز و روبند افراط گرایي یخ دل خود را از ملت بکشند و لقمه ناني بخور و نمیر مردم دردمند را 

با تپ تپ پاي مي خواهند زمامداران بي همت مانند گذشته با بستن جاده و خیابان از ایشان بگیرند. اما اینان 

و بي غیرت را به قول معروف در سه کنجي گیر کنند و چوکي بگیرند و از خارجیان وند بزنند، مي گویند 

تصمیم دارند بار دیگر داغ هاي ننگیني بر پیشاني خود بزنند تا   – درد شکم مي رود و اما داغ چوکي نه 

 د. روسیاه تر و گناه کار تر شون

 
 به تو چپاولگر

 

 !اً؟ـاگر این جا نشد، آن جا كه حتم !اً ؟ـردا كه حتمـه، فـاگر امروز ن

 اً؟ـن آن دنیا كه حتمـا مـي بـمي آی در این دنیا نشد؟! باشد مهم نیست
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 بگویملعالمین ا همه به درگاه رب
 

و قدسیت این ایام خجسته بیائید همه یکجا دست ها را به بارگاه خالق الیزال بلند نموده، به پاکي 

بخواهیم که حقوق مردم مظلوم را از چنگال ظالمان بیرون نموده و خائنین را به جزاي اعمال شان 

برساند تا ملت خود به سر نوشتش دست پیدا نماید و کشور و مردم کشور دیگر مورد تاخت و تاز 

 زورمندان قرار نگیرد.

 دور و نزدیک و بخصوص پاکستان و بیگانگان   کثیف  و  به میمنت این ایام فرخنده، دست هاي ناپاک

 ایران را از دامان پر عطوفت مادروطن براي همیشه کوتاه بگرداند. 

 خداوندا! به بزرگي و عظمتت، 

ديگر اشکي را به خاطر ويراني کشور و چپاول ملت نريزاني و آبادي و سر سبزي را نصيب وطن 

 ارزاني نمايي.سعادت را به مردم وطن  و خير و

 

 عید قربان

در روز عید اضحى قربانى كنید تا گرسنگان و بیچارگان از خوردن گوشت سیر شوند؛ آنان كه روزها بلكه 

ماه ها توان تهیۀ گوشت براى خانواده خویش را ندارند، در این روز فرخنده كه براى همگان عید است و 

 .ردن گوشت حالل، بى منت، سیر شوندبسیار خجسته و مبارك است، خوشحال گردند و از خو
 

 آسمان ۀگری یصدا

سوزد. خوشا به غرد و می کند، می گريد، ناله می بينم حق با آسمان است که می گيرد می دلم که می 

 اشگويد. گاهی صاف و زالل چون آئينه و آن گوشه حالش. چقدر دوست داشتنی و زيبا احساس خود را می 

يا يک ماه قشنگ که گرما و نور شان هم صداقت دارد و زمانی هم سياه و ابری و يک خورشيد مهربان 

ماه ديده می  ، هــدم کرده و عصبانی و بغضی که گويی هرگز باز نخواهد شد و از پس اين همه سياهی ن

 .ه خورشيد و ناگهان هق هق گريه آسمان و ريزش بارانــشود و ن

اران را. بار ها ـارش بـم، صدای بـگوي ه آسمان را میـريـق گـه قـهم آشناست. صدای ـن صدا برايـچقدر اي

 .راق و درد دوریــوی فــصدايی است که رنگ تنهايی دارد، ب ام. آن را از اعماق و جودم شنيده 

 عاشق اين شب تاريک بی ستاره، جايی ديگر از ها آسمان ناليد. شايد در دست دوباره در دور  گوش کن!

  .است هايش شده قدم اشک هم آوا شده وهم  او من به آسمان چشم دوخته و باران با غريب تر از ایدلشکسته 
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حق با آسمان است. بايد گريست. بايد باريد. بايد فرياد برآورد. بايد بغض را شکست. بايد چون صاعقه 

  .سوخت و بر زمين خورد

 ه نظاره نشسته است.ـدر کشور ما ب ي راـزيرا همه چپاولگري و ويران .ق با آسمان استـح

 

 وطندارم !؟
 

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

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

تواند از شدت اين عشق  دارد و هيچ چيز نمی خداوند ترا عاشقانه، بدون هيچ قيد و شرطی دوست می

های خواب و بيداری، اضطراب و آرامش، کار و تفريح و خالصه در هر موقعيت و  بکاهد.  او در لحظه

 شرايطی مراقب تو و لطفش شامل حالت است.  

 شود. او آمرزش بخواه. همه چيز درست می به معبود بينديش، ايمانت را محکم کن و از

 

 سرود عید

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 بخوان ازعید و برات چون قناری  تو ای مهتاب و شب های انتظاري

 بـه هـر خـانـه  گـل خـنـده  بکاري  هـمي خواهـم که قلب ها شاد گردد

 

 صفا صلح و

 خط بطالن بـزن بر روز شماري  بیا اي عید ز روی لطف و یاری 

 اد گاریـصفـا و صلـح، بیـاري ی  براي مـردمــاني خـسته از جنگ 
 



  
 

 

 6از 6

 نوایي خوشبختي
 

 دل ها را با حدیث اش می ربودي شب هـا کتاب خـوشي می گشودی

 نــوایــی خوشبختي مـــی سرودی  چه میشد گر بـه پاس عید و برات
 

 عید یبیا ا
 

 کـني شفقت نمایــي مهربـاني   اگر اي عید از روی جـواني

 حدیثي درد مندان را بخواني   به پیش خالق زمین و آسمان
 

 سرزمین ما در

 ن بیاردـصفا و صلحي بر میه   رآردـنشد کس بانگ  رسایـي ب

 ر جـاده مـــردي گذاردـكه پا ب   کسي کوتاه نکرد دست تفنگدار
 

 مکدر و همه سرد

 تا به آن در ین درا ي نبود ازــره ر ــت ۀدــدی و ودــه بـالـوي نــریـغ

 درــمک و ردـس و اورـي یـه بـمـه ردن و کشتن  ـب ه وـریـي  گـوایــن

 

 نه پاسبان نه قانون و
 

 نه بغض ترکید و دـدیـنـه قلبي خـن ساالر نپرسید  م جنگـلـظ کسي از

 دیدنه کس پاسبان  و ه قانون بودـن  ه شرافتـعدالت ن ود،ـه شفقت بـن

 

**** **** **** 
 

 

العه این نویسنده را مط هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری ازز کر:تذ
 عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به "آرشیف" شان رهنمائی شوند!توانند با "کلیکی" برکنند، می
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