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  !!!ازين مسلمانی وا

ضد  واس'می  اعمال ضدنوشتۀ پرمحتوائی ضمن برشمردن  قبل در روز ارجمندی چند نويسندۀ
 و ھا، سنگسارکردنھا آدمکشيھا ، سربريدنھا ، بمھای انتحاری بکاربردن انسانی طالبان، چون

 و کوچه در روز که ھر "ناب محمدیاس'م "آنھم بنام ، بين مردم ترس و وحشت در ايجاد
 ه ھرکدام از دوران راکت پرانیککابل زبان مردم مظلوم  از، می برند وطن به کار پسکوچۀ

 مردم ازنوشته بود که خود دارند  زخمھای سينه سوزی با، طالبی حرمت ھایھتک ھا وتنظيم

طالب با  اگر اس'م اينست که تنظيم و، گويند میبا يک صداھمه ، ھرجھت بربادرفتۀ کابل
 مختصر کوتاه و ين جملۀ، ا»مسلمانی تيرين از را ما«، مجری آن می باشند بربريت وحشت و

 ترسيدم که نکند ذھنيت دوستان عزيزی که مرا با م امابدھ خود قرار خواستم عنوان شعر را می

مناسک و مراسم  در خداپرست و مسلمان ھستم و پدر پدر K از ايمانم که الحمد تمام عقيده و
واقعيت  اما. مرا گنه نکرده مواخذه کنند و شود تشويشی پيدا، ه امدينی خود ھيچگاه کوتاھی نکرد

اخير با آن روبرو می باشند و باگوشت  ھمانست که مردم درد رسيدۀ وطن، طی بيش از سه دھۀ
  . و پوست و احساس خود آنرا تجربه ميکنند

بان راه حق است که اين طال ال برانگيزاين موضوع سؤھم  برای ديگران برای من و بلکه يقيناً 
جاده  ، بمبھای کنارجان به کف مبارزه می کنند، بمب انتحاری ی کلمة هللاکه برای اع'» ؟«
نارامی  ومی برند سر ع'وتاً ، تربيه می کنند ی ون راه مغز شوئسال را درياطفال خرد ،سازندمي
 باآيا  ،مسلمان را از تيغ می کشند و خود کافر راه عقيدۀ در و کنند دم خلق میبين مر در

به بارگاه خدا  نياز سر برای عبادت و، وحشت انگيزھای فيت شباروزی به اين بدعت ومصر
بشری  ضد انسانی و اعمال مين آدم کشی وھ به ھمه عبادات را يا ؟ وکنند يدا میماندن ھم وقت پ
 مینايل  اخروی ھمف'ح  و به خير ازين دنيا   سفر عزم د که بادارن انتظار وخ'صه کرده 

  :ين مناسبت تقديم می کنممھرباعی ذيل را ب چند .ندگرد

  
  

  ا مکرر ميگفتــم'ی گــذر بــه م

  تار پيمبر ميگفتـفـگ ـه زن قـصـاي
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  متن قرآن ت و زسا دين آيت صلح

  بر ميگفتـنـات مکــرری بــه مــآي

***  
  تعيين صـلح  دهش  ،'مــــمنبع اس از

  ، صلحــدا در دينـــپيمبر خ  ارشــاد

  "الصلح خير" ستا رف پيمبرـاين ح

  تضمين صلح  ھمی کند ھمه را يرخ

***  
  مــا پــاک ســرشــتـان سراپا تسليم

  مـ' از تعظيم ه گفتارســرمــانـده ب

  ح و س'مــوديم ھميشه در پی صلب

به شيطان رجيم  رستادهفـ  ولbحـ  

***  
  ه وطن تغيير دوران آمدـه بــــاگـن

  ـم به جوbن آمدـــند ھبخـردی چان

  ردان وطن، رادميامد قردنــــــــکــ

  جنگ کفر و ايمان آمد ۀــامـــگنـھ

***  
  مردان کردندراد  ،امزم قـيـــعــ ات

  ھـد و پيمان کردندراه جـھاد عـ در

  ر دادندـدا سـو محبت خ  عشق در

  جانھای عزيز خويش قربان کردند

***  
  زم دليران جھادـــا عـه بم کيددي

  بنای الحاد ت رو ريخاره فـبکـي

  ، ميھنن خــون جوانانتخـري اب

  آزاد د آخـــربيگانه ش طۀـلاز سُ 

***  
  بگــرفت مـ' زمام دولت در دست

  پرستجاھ ر ونگــخود  بودند ھمه

  وسا افسـن بھشت آســـــــا وطـبزي

  باخاک برابــرشد ودرخون بنشست
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***  
  گفتند شکست کفـــر ، اســ'م آمـــد

  ـدـــآbم آمــــت ودسد زــــــآرام بش

  ويــرانـی وقتل وغــارت و بربادی

  صدفتنه شـد آغـــازوسرانجام آمـــد

***  
نظيمم زد تـــــھآرامــش مـلک را ب  

  طرفی راکت و بم زد تنظيم رھ رب

  ددار، طالب آمــ در اينھمه گــيـر و

  م زد تنظيمـــــــلک را رقادی مربب

***  
  دنی شماــام مسلــــــــــا نـاينھا ھـمه ب

  ربانی شدــــپير ق فل ورد وزن و طم

  آيه می خواند مدام آنکس که حديث و

  دو جــانی شـ  و دزد و قاتل  آدمکش

***  
  خــرمشـربی چند جمع شد بر آخــور

  دين خطا نمودند و ترور ســـايــۀ در

  زور دن ايـن تمام فصل زر وبــا ديــ

  از مــردم بيچاره بــرآمــد اين شــور

  .... که

  ري، تیــوانــــــــان اخباللت طدو از

  ، تيرســنگــدل جــانی  ن جمعيتزي

  ه طالب گويدک  ستاين رــــاس'م اگ

  »، تيرازين مسلمانی«را به خدا  ما
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