سی سال است که گند زدهايد به باور ما سی سال است که نام خدا را به گند کشيدهايد ،سی سال است
که جوانه تنفر از دين را در نسل من آب میدھيد حال ما قرآن آتش زدهايم؟؟؟

از کودکی ما را با باورھای گه آلود خود خراب کردهايد  ,روزی که ما را در کودکی برای قرآن خواندن تنبيه
میکرديد قرآن را آتش زديد ،روزی که من را به مسجد راه نداديد قرآن را در باور من آتش زديد ،زمانی که من را از
کالس درس دينی محروم کردی قرآن را آتش زديد ،يادتان ھست که نسل من را بخاطر پرسشھای ذھناش تحقير
کرديد ،يادتان ھست که ما را با چوب قرآن میزديد؟ يادتان ھست؟ ھمان روز قران را در باور ما آتش زديد....
قرآن را شما در باور نسل من آتش زديد ،قران را شما سوزانديد و نسل من را از دين دور کرديد ....
نسل من دشمنی نداشت و ندارد با قرآن نسل من دشمنی ندارد با حسين ...
میدانی نسل من با ھيچ دشمنی ندارد ،نسل من تنھا و تنھا به دنبال سالھای گمشده کودکیاش است ،نسل من به
دنبال دستان گرم دختر ھمسايه است بدون ترس ترکه و تنبيه....
نسل من تنھا به دنبال ارامش است و بس  ,آرامشی که در ان بدون ترس از شالق بوسه بزند بر لبان عشق...
خستهام ........
خستهايم ...........
خسته شديم از اين ھمه تھمت و از اين ھمه توھين  ,روزی ما را به جرم سوسول بودن تحقير کردی  ,روزی به
جرم عاشق بودن در روز تولدمان ترکه يخ زده ھديه دادی و روز ديگر برای پرسيدن و به جرم پرسيدن از کالس
درس اخراجمان کردی.
ديگر تحمل ندارم نداريم.

ديگر توان شنيدن اين ھمه توھين را ندارم نداريم .
حاال بعد از اين ھمه توھين نه اين بار توھين را به جان نمیخريم بلکه بغض سالھای جوانی را بر سر شما فرياد
میکنيم و نمیگذاريم که نسل فردا با بغض ھای ما بزرگ شوند.
ميترسی از ما از من ميترسی از فرياد بغض ما و من  ,ترس در چشمان سردارانت عيان است .بترس و از اين ترس
بمير ديکتاتور...
سی سال با عاشورا و حسين بر سر نسل من زديد ولی اين بار عاشورا مال ما بود حسين ھم با ما بود و اينبار
حسين برای مظلوميت نسل من گريست .
میدانم که فردا جمع میشويد و دوباره توھين میکنيد و تحقير و حتما تھديد میکنيد که رھبران ما اعدام بايد گردند
اما ته دل میدانيد که ھيچ نيستيد و شالھای سبزتان را گوشه کمد نگه داشتهايد تا با تغيير وزش باد سبز شويد...
فردای ايران به شما و به نسل آينده ثابت میکند که ما نه قرآن را آتش زديم و نه ھيچ چيز ديگر را نسل من قرآن را
در کنار کتب مارکس روی طاقچه کتابخانه نگه میدارد و نه اين را آتش میزند و نه آن را...
نسل من میماند در تاريخ تا ثابت کند آتش زدن را بلد نيست و میماند در تاريخ چون ھيچ چيز را اتش نمیزند و با
ھيچ چيز و ھيچ کس سر دشمنی ندارد...
منبع :خود نويس

