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بیشمار  دین حــــق را دشمنان    

 بوده است در هر زمــان وروزگار

  

 بوده اند پیغمبران در هر زمــان

 دعوت شان از برای انس وجان

  

با بیان  خیر وشر با کتاب و  

بشر  راهنمـــا بودند بر نوع  

  

 با سفـــیران خـدا انــدر عیــــان

 مشرکان در جنگ بودند هر زمان

 

 لیک امـــروز دشمنـــان دین حــق

 داده شیطان را به هر میدان سبق

  

 آن یكـــي باحربــهْ توب وتفــــنگ

 ضد اسالم كرده است اعالن جنك

  

ران با تیر الحــاد وسنــانگدی  

 مغز هاي مسلمین دارد نشان
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با نام علم وسكــوالر ــنانچهم  

شان با دین اسالم آشكار گجن  

  

 كتلْه با نیزْه شـــرك وخـراف

 قلبهـاي مومـنان دارد شكاف

  

 نیز با عمــــامه وریـــش وعبـا

 دین را توهین كند هر بي حیا

  

 از براي خمس وصیغه روضه ها

 هم بمنبر خــواند ودر حوزه هـــا

  

دین خورند  را بنـام مال مردم   

برورند گـندیده را مـي   اشكم  

 

بطن و زیرناف  دین را اشباع  

تعــبیر خـالف تفسـیر و میكنند   

  

نان با بدعت وتقلید كـورچهمـ  

 خلق را ازعقل مي سازند دور

  

ري با هاي وهوگیك گروه دی  

 آبروي دین برند چون آب جو

  

 خلق را با رقص ومستي وجنون

 مي كنند گمــراه با مكر وفسون

  

 وان طرف با فسق وفحشا و شراب

 نقد ایمان را برند از شیــخ وشــاب

  

 یک گــــروه با انتحار وانفجار

 از مسلمانان چنان آرد دمـــار

  

قطع سر قطع پا و قطع دست و  

وحوش خیره سر کار این جمع   

  

خـــالفت این کنند وای با نام   

 بر خالف دین وهر آئین کننــد

 

یهود کار شان بد تر ز ترسا و  

نبود دین  کاش کار شان بنام   
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 واي از روزي كه ابلیس لعین

براي مسلمـین  ــرددگمقتدا   

  

 «     ۱»  اكپحیف مي آید مرا كاین دین » 

«  «  ردد هالكګ در میان احمقـــــان

  

  چند بیت مختصر( عزیزی)از

 گفته آمد بهر هر صاحب نظر 

ایــانپ  

****    

«عزیزی » محمد عزیز    
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. است رفته شدهګین مصرع از موالناي بلخي بعاریت اــ  ۱  

 

 

  

 

به صفحه اصلیبازگشت ـــ           www.said-afghani.org 

http://www.said-afghani.org/
http://www.said-afghani.org/

