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 قبلی! های نوشته در تجاوز از یادی
 تنویر نذیر محمد انجنیر: نوشتۀ

 1002اکتوبر  7 ،سالروز تجاوز امریکا بر میهن ما دهمین، در هژقبلی نسخه های جدید مضامین

: Author & Graphic Design 

 

 بمب بر طالباناز ریزش « ائتالف شمال»فرحت و پای کوبی نیروهای 

 

 تذکر:
بعد از تجاوز امریکا، پیگیری و مرور خواهیم کرد، تا باشد که با این یادآوری ناچیز، پیوندی در ضمیر « هفتاد دو روز وحشت»نسخه های جدید مقاالت را؛ در 

 داشته باشیم. « تجاوز منحوس»خویش با قربانیان این 

واقعات و تراژدی این سرزمین مظلوم می باشد، خود را نیز در جمع خیراندیشان پیوند زنیم، تا باشد که اگر بهره ای  بیایم تا با تکثیر این نسخه ها؛ که شمه ای از

 از ثواب الهی را نصیب گردیم. ان شاء هللا

 

 :مدهدواز مضمون

 !«دیگری« »یکی»سروده ای 

 1002دیسامبر  27سقوط رژیم طالبان اکتوبر تا  7به شهدای حوادث هولناک کشور پس از آغاز تجاوز امریکا اهدا 

 «روز وحشت! 71»، ضمیمۀ مضمون 1022دیسامبر  27تاریخ نشر نسخه اول: 

 



 

 

 -درین جا پای را فراتر از گلیم گذاشته و قطعه شعری سروده ام که شاید به موازین شعری سازگار نباشد؛ که قباًل از خوانندگان

ز درونی در بلکه سو می باشد، اظهار پوزش می طلبم. انگیزه این عمل، نه شعر و شاعریبخصوص از اساتید و سخنوران ارجمند، 

از قیام  ؛بوقوع پیوست و مرا به یاد خاطرات خودم 5002نوامبر تا اول دیسامبر  52بود که از  «قلعه جنگی»رابطه به قیام خونین 

 با اشک ،که سوز آن قیام، یکباره باهم پیوند خورده،  ست. این دوجواز بوقوع پیو 3تا  2632جوزا  5زندانیان پلچرخی انداخت که از 

 بر روی صفحات کاغذ به تمثیل این قطعه شعر انجامید. های جاری و رخسار نمناک،

 

 !«دیگری» «یکی»

 
 یکی در سوز عشق خالق خویش

 را یزدان رضای خواهد یکی
 یکی بر تن لباس تقوی را

 وطن «خود باوری»یکی راست 
 پی ترک جاه و جاللیکی در 

 یکی در پی امن و آرامش
 یکی در پی عفت و پاکی
 یکی در حالتی، فروتنی
 یکی در ترس، از عذاب یزدان
 یکی گوید سخن به زیبایی
 یکی در عهد و پیمانش، راستین
 یکی مردانه جاودان بماند
 این یکی را شهادت عزت است
 این یکی نزد خالق اش زنده

 خویش مالک در جنون دیگری   
 دیگری زجر کشد، وجدان را

 را کار در ریا سخت، دیگری
 دیگری راست، پروری دشمن

 دیگری غصب کند، قصر و مقام
 آسایش -دیگری چور کند و

 دیگری رقص کنان، در شادی
 دیگری کبر کند، ز خود خواهی
 دیگری مست، بر هوای شیطان
 دیگری باز کند دهن به رسوایی
 دیگری راست، نیرنگ در آستین

 دیگری مکَرانه، خوار بماند
 وآن یکی را مقام ذلت است 

 وآن یکی نزد مالک اش خمیده
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