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 احمد پوپل

  ٢٠١٨ مارچ ٢٠
   

  بھار تان گلباران نوروز تان خجسته و
 کردن آن صبح ممنوع برای  "غرای محمدی"ت  شرعيِمداران شرعيتنوروز وفرا رسيدن بھار خجسته را اگر چه جشن 

 اين جشن کھن  ريشه ھایتا شام مانند سگان ھار پارس می کنند چنانچه در طول سده ھا پارس کردند اما نتوانستند

مانند   را لب ھا دارد ، دين وشرعيتمداران را يارای آن نيست تا قلب ھا بخشکاند چون اين جشن ريشه در قوباستانی را 

  .دوران کھن  با سرنيزه ھای جھالت  وتزوير بدرند

ِکه خار چشم تاريک انديشان است  را  اين جشن کھن   نمی پذيرند تبريک می گويم  را   که جھالتی عزيزانۀبرای ھمِ

ی که ئ به زنان ستمديده  و خانواده ھا،رزمند ريت سرمايه داری میبرای کسانی که به خاطر آزادی انسان از چنگال عف

 در سال گذشته عزيزان خود را توسط حمالت مستقيم امريکا  ويا توسط حمالت انتحاری پياده نظام امريکا  طالب و

  . شاد باش می گويم  بھار ونوروز راداعش  وکشور ھای شريک جرم امريکا  ناتو  از دست داده اند

ل رويش وشادابی  ست که نور وروشنائی بر تاريکی وسردی وانجماد غلبه می کند  ودر مبارزه بين تاريکی  بھار فص

ی در آن ديده  که بوی خوشبختی  وروشنائھرچه را  "غرای محمدی"شريعت . وروشنی  نو کھنه رامغلوب می کند 

 ما ايران  ۀ  چنانچه در کشور ھمسايالت باشند ند مردم ھميشه در غم واندوه  وتاريکی وجھ ومی خواھد شود بر نمی تاب

مدنی است وھيچ معبودی    بگذار سگان عو عو کنند  بھار آ. آن است  ۀنمونه ومثال برجست] ملت ھميشه در ماتم [

  .نمی تواند  از آمدن آن جلوگيری کند  ودن ھم بکندب"آسمانی "ادعای وھيچ دينی اگر چه 

  نوروز تان خجسته وبھار تان گلباران 

  

    بھار           
 رسد ز راه  ميبھار   

  سبز او  ی گامھای صدا

   زمان  ۀ ز پشت شيش

   کشد  به گوش من صفير مي                 

 رسد   بھار مي   
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 شود  رفته پارسال ميِ و سال           

*****   

  یرسد ول بھار مي

  اشک و خون  ِدرين ديار          

  مرگ رفته است ِ به کامی زندگکه 

  و چشمھا به خون نشسته است ِ 

  مرگبار   ِين ديار در

   روزگار نيستِی صفا 

 بھار نيست 

   و مادران  

 به سوگِ کشتگان نشسته اند            

    و دختران

  بھار را شکسته اند یچنگِ نغمه خوان             

  فسرده است   ِ ِی   و نوشخند زندگ

  اميد  ِجنگل ِوشسرخپ ِ  تناوران

  بدسگال گشته اند   ِِ دستِ  اسير 

  عشق آفرين ِ مرغکانِ دلنشينِینوا 

  رمالل گشته است ُ  پ                         

 ****** 

 ،درين ديار

 در دوسو         

  تھاجم و مقاومت  

 دھند    مصاف سخت مي             

  ِیگ و زندگ مرِو آخرين نبرد

    در گرفته است                         

******      

    درين ديار

  از نفير انفجارھا چه باک               ِ

  ھزار رستم زمان ۀ نعرِکه با نھيب

  زدا   ی مرگِ زندگِغبار

 کند    سوب مير بدسگاليش ِ آبگندِ به گور

  ،قسم به تو

 !  وطن  ی بھارت، ایقسم به باغ ب

 ت کجاسنا  تو ، بیجھان
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  قسم به تو

  توِ که من به نام         

  الله ھا صدا کنمِ سرخگونِعھد خود به دشتپيام ِ

 ! وطنی سبز و شادت، اِ نگاهِی ياب بازیبرا

  فدا کنم  ی ھزار زندگِ گل

  زخمپوش تو ِ به پشت 

  وارھيدنت شگفته باد   ِ ِگالب                 ِ 

  تو ِ انتظارِ  به چشم

 !!! شگفته بادی زندگِ شادِ نگاه            

  

  


