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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Human rights بشر حقوق

 
  .آزاد ل
 ٢٠١۴ اکتوبر ١۶

 

 دو لبخند در يک تصوير

 

ارز مب  ۀ اين تصوير جانسوز چيزی ندارم که  بر آن اضافه نمايم چون سرودۀمن با کاپی نمودن و نشر چندين بار

رديده است و گفيلسوفانه در يک پارچه شعر بيان ر ھمه چيز بوده و چنان گبيان »کبير توخی« گرانمايه و انقالبی بزرگ

ذشت که دانشمند عزيز و قابل گديری ن و   ختم و ساختم يم سوگوتوانم ب خواندن آن چنان آتشی به جانم زد که فقط می

 .ين آتش را عميقتر ساختندا انسانی و انقالبی خود زخم ناشی از و تفسير با تحليل»عزيز نعيمی«قدر ما محترم آقای 

ين دل سوخته ا شان خواستم چند سطری ھم ازۀرامی تعظيم و با اجازگ ۀ تحليل و انعکاس ھر دو نويسند،داشتبره ب

 .بنويسم

 سر تبسماز !! خوشم آمد )  بانیکو( فتهگرين مورد تجاوز قرار  سر زمۀ اين عقاب آزاد، اين خانم تسليم ناپذيرتبسماز  

 نعيمی و محترم توخیوار محترم گاست و دو بزرو تحليلی که الزم دارد  از توان من باال  !! بی جان آن خانم مبارز

 . آنچه مرا دردل بود،نوشتند

اه که خو سر يک زن آزادي،باه مکار يک زن را بيناموس و بی ھمه چيزکه چون رو، اين شياد بی وجدانۀ فاتحانخندۀ

کارد بريده و از زلفان ر بقايای لشکريان اسالم ناب محمدی را با گتجاوزال اھريمنان  گبرای آزادی سر زمينش از چن

مسلمان مطلق داعشی ی يک مرد عرب پرست گمردان تا شھامت و ؛فته استرگش آويزان گ خون چکان سرخ رنگقشن

ان و امثال شان گالت ھمين فرو مايذکند و نموداری از پستی و ر  و بد منظر جلوه میهارد خيلی کريذگرا به نمايش ب

 فته بودمگر خیکبير تو  گثر نساخت چون جوابش را در شعر انقالبی بزرأباشد مرا مت می

الی اوراق تاريخ وطنم انداخت که امثال اينھا و حتی وحشی تر و درنده تر از ه ديدن اين تصوير مرا به ياد خاطرات الب

ی و ھستی ھای گزند. اين مرز و بوم را سر بريدندسر زمين ما تجاوز نمودند و به صد ھا ھزار مرد و زن اينھا به  

.  زنده مانده ھايش را به بازار مکه و مدينه و بغداد به بازار ھای برده فروشی برده و ليالم نمودند،را تاراج نمودند شان
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ی نموده و تاپای جان رزميدند اما گايستاد در مقابل تجاوز اعراب  و اجداد ما بودند زن و مرد با شھامتء آباۀآنھا ھم

سعی نمودند تا به ھر قيمتی ....... تعدادی از نوکران و غالمکان و رقاص ھای اعراب به نام ھای مال و شيح و چلی و 

يه نشين داعراب با دم را مطيع و فر مانبر دارريرند و توده ھای عظيم مگجنبش ھای آزاديخواھی مردم را بباشد جلو 

 .سازند

 ١۴٠٠باشد که به ھمين شکل   قرون وسطائی اسالم واقعی و اصيل میۀر عملکرد وحشيانگاين تصوير در مجموع بيان

 .خواھند ھمين راه را بپيمايند ذاشته شد و تا امروز دنباله روان شان میگسال پيش بنياد 

 يند يتيم بچه ھای استعمار ھستند که می گومی....  مولوی  و ،آيت هللا،  االسالمة حج، چلی،اين بقيه که خود را مال

ر شود کراھت آن از چشم ھا دور گ اسالم يک نقاب کاذب بپوشانند تا ارخواھند به نوعی خود را عالم دين معرفی و ب

 .تاب شود پرباشد و توته نانی ھم از طرف استعمار جھانی به سوی آنھا

 

  


