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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم به سره سرھم 
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 Political سياسی

  
  ر تيموریـظاھمحمد داکتر 

   ٢٠١٣  آگست٢١المان ــ    
  
   
 

 

  » فکر بکر«
جاد کدر تالش در راه اي چندی قبل در تلويزيونھا مباحثات داغ، پرشور و ھيجانی پيرامون

اشتراک در انتخابات کشور و در  رھبری واحد، تعيين زعامت ملی مدبر و مقتدر جھت

 چنين ايده ھای  بارۀ ذيل درسرودۀ.  داشتنتيجه تعيين سرنوشت ملت و مردم جريان

  . است تحرير يافته»!!یبکر«

  

  الم زبونـــــــشود اين دولت ظه اند ياران کنون        ميفکر بکری کرد

  ماھر شده  رھبرِ  د  از يک ـــ رھبر شده        فاقکشور فاقد از  گويند،

   وحدت کنيمدگر،م کنون غيرت کنيم        دست بدست ھمـــگر ھمه باھ

  ر مشکلیـ يک رھبری        حل  شود اندر وطن ھ،گر کنيم ما انتخاب

   مردم  آخر  شود  بيدار  و  و زعيم  ھوشيار        خلقــــــاهبا قشر آگ

  پارلمان در   نصاب  ميلـ  راه تکــرد در پارلمان      بُ راه ما است راھ

   خود را شکست دشمن م ــ   ميدھيدولت را بدست     ميگيريم  ی با رأ

  ک خود آباد ماــــــــــــنمايم ملمي        ق  ميکنيم بنياد ماـــــــــدولت خل

  لق  به  پيروزی رسانیـــــــ خ        تای بود کار به اين آسانیـــــــــــک

   با قيام  مردمیردد ـــــــ گ نابود

  نامردمی وشالی وـــــاين دولت پ
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  :تبصره  از خودم

نروده اين س  ه نظر برسدب ضعيف نزد بزرگان شعر و ادباز نظر صنعت شعری  ممک

ليم طلبانه ترين نظريات را بازگو يکی از تسمفھوم سياسی  لحاظاز  نچه مسلم استآاما 

عرفی می مان  شرکت در پارلمانتخاباتی و ۀمبارزرا در  راه نجات مردم يراز می نمايد

انبان ضد پرولتاريائی خروشف و   ازذشتهگ قرن ۵٠اين طرز ديد که در اواسط دھۀ . دارد

، اينک ر از کران تا کران جھان بطالن آن به اثبات رسيده استشرکاء بيرون شده وباربا

 در کشور ما به وسيلۀ وابستگان امپرياليزم و ارتجاع چنان نشخوار می گردد، توگوئی

گويندگان از چنان حقيقيت مسلمی صحبت می دارند، که درستی آن ده ھا بار در عمل به 

  . استاثبات رسيده

فقط انقالب قھری و درھم  راه پيروزی مردم فقط ودر حالی که تاريخ نشان داده است که 

 »!!بکری«که به چنين فکر  آنانی .شکستن دستگاه دولت پوشالی توسط خود مردم است

  :گردد زنند، گفتۀ ذيل مصداق حال شان می  میجويند و دم از سياست مردمی توسل می

  »!وای به آن روزی که پاالندوز خياطی کند« 

  

  

   

 


