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 2022می  18چهارشنبه                                 افغان از ایران یک مهاجر  ارسالی:        

 رنج یک افغان
 اب تو به درد دل می نشین 

 !ای مهسایه

 ات شاید

 آ ن حس انسان دوس یت و عدالت را 

 که بنامش 

 ن آ یه بر می گریی آ  از قر 

 و خباطرش 

 اب دنیا به جمادهل بر می خزیی

 بر من تالوت کین و خود را در آ ن بیاب 

 بیگانه کشورم را به غارت برد  وقیت اشغالگر

 وقیت مچن زار سزب شهرم به خون پدر و صد ها مثل او به الهل زاری مبدل گشت 

 وقیت مبن گفتند که خدا و رسویل نیست که ما زاده طبیعت ای 

 ه کش یدندوقیت قمل را بر دس مت هنادند و انخن های را دانه دان

 ات خامک را به انمشان امضا کن

 خرین رمق های مانده در تن رها کردم آ  اب 

 و کشورم را  شهر  خانه و 

 و اب نفس های آ خر ات خاک تو خزیدم 

 به تو پناه آ وردم 

 همرابن  که بریقت اب انم هللا آ راس ته است و پیامت از مساوات و

 عدالت و تواضع 

خپلواکی            استقالل   
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 برادری و برابری

 لربیز 

 آ وردم ات شاید مردانگی مرا در برابر ظمل بس تای به تو پناه 

 و اب مردانگی خودت فرصت زندگی بدون ذلت را به من ببخشای 

 زابنت اب زابمن آ ش ناست 

 و مذهبت اب اعتقادم هامهنگ 

 پنداش مت که برادر مین 

 پنداش مت که در خاک خدا 

  کرده ای س میکه من و تو آ نرا اب مرز تق 

 قلبت به من قسمت کوچکی به خساوت 

 به اجاره خواهی داد 

 و رشیک دردهای خواهی شد

 ات روزی

 که کشورم 

 آ ابد و آ زاد گردد 

 وانگه

 هبرت در افغانس تان

 همامنت خوامه کرد 

 بر دس تانت بوسه خوامه فشاند

 ای برادر  و 

 همرابنیت در اوج بیچارگمی از 

 از دست گرییت در روز های ان امیدی 

 اب اشک و قلیب مملو از حمبت 

 اری خوامه منودز س پاسگ

 از فرط ب پناهی 

 به کشورت پناه آ وردم 

 کودیک بودم که پای اب خاکت آ ش نا گشت 

 جوانمی را در کشورت گم کردم 
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 فرامویش سپردم ه زابمن را ب

 "تشکر"های به "مریس"

 و "انن چاشت" ام به "هنار" مبدل گشت 

 شاعرم حافظ گردید و 

 چتین و چای سزب از قابیل و

 به زرشک پلو

 شور خیار و طعم

 و چای معطر س یاه 

 در پیاهل های مکر ابریک 

 اب قند خش یت در کنار 

 عادت منودم 

 در کشورت

 هبرتین و بدترین حلظه های زندگی را

 به جتربه نشس مت 

 پرسم در خاک تو چشم گشود و رضا انمیدمش 

 تو اب دیل ان امید مدفون گردید  زهرایمادرم در هبشت 

 ناکح بست و  خواهرم اب پرسی از تبار تو عقد و

 در جنگ عراق برادرم 

 برای رسابزانت انن پخت 

 صلوات فرس تاد

 و اب افتخار عرق را از جبنی زدوده و 

 بند سزب ای حسنی را بر پیشان گره زد 

 حال

 پریی را نزی در خاک تو

 ته ام به متاشا نشس  

 سالهاست 

 وجودم  که چنار 

 در گردابد حوادث خاک تو 
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 به بید لرزان مبدل گش ته است

 سالهاست 

 فرامویش سپرده ام و ه که انمم را ب

 لقب "مشدی"را بنامم گره زده اند

 سالهاست که من دیگر آ ن کودیک نیس مت

 که اب پای برهنه و قلیب مملو از وحشت برای رسپناهی

 وردآ  به تو پناه 

 ویل تو 

 !هامن ب خربی هس یت که بودی

 ویل تو 

 اب آ نکه فروغ چشاممن را اب دوخنت کفش هایت 

 که قوت دس تامن را در غرس هنال در ابغ هایت اب آ ن

 اب آ نکه قامت اس توارم را در بپا خواسنت دیوار ها و ساخامتن ها و خانه هایت 

 اب آ نکه صرب و حتمل ام را در شنیدن کنایه ها و کینه توزی هایت

 به تباهی نشس مت 

 هرگز برای حلظه ای 

 زود گذر انسان دوس یت را  ۀجرق

 بر قلبت راه ندادی 

 مه   هنوز 

 " ام و فغون ادر فهرست تو"

 در کتاب تو بیگانه

 هنوز مه

 همرابن در قلبت برای هماجری کوهل بدوش

 که چزیی جبز جنات از جنگ 

 از تو منی خواست

 که اب دادن سالیان زندگیش 

 به مهت و قوت دس تانش 

 شهرت را آ ابد منود 
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 نیافته ای 

 و هنوز مه

 ساهل  )چهل(یس  اب نفرت

 یاحساسامت را ببازی میگری

 مکتب را بروی کودمک می بندی ۀدرواز 

 بساطی را که انن شمک های گرس نه اطفامل بدان حمتاج است 

 اب لگد به جوی آ ب می اندازی و

 " منودن می بندی ورد مرز دست های را اب هتدید "

 اشک های را که اب خاک رسک های تو

 بر چشاممن به گیل مبدل گش ته

 و امید را در نگامه دفن می کند 

  متسخر می نگری و می گویاب

 "شام به حرف منی فهمید "

 هنوز مه 

 بر مظلومیت اطفال کربال 

 زجنری بر خود می کوب و

 و یزداین لعنت می فرس یتد یبر یز 

 از ب عدالیت دیگران خسن می گوی 

 ویل هرگز در صف های داکن ها

 در داخل اتوبوس های شلوغ 

 حالت مشوش یک افغان را منی بیین 

 از ترس تو که

 اهانت های تو را

 تلخ تر از زهر 

 فرو می بلعد و غرور خود را

 پامیال احساسات تو میکند 

 ات مبادا 

 پنجه بر مست اش دراز کرده بگوی 
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 "فغون پدر سوختهبه کشورت برگرد ا"

 می روم

 ویل

 درخت های سزب و بلند کرج

 هتران  ۀ رسک های پاکزی

 پارک های خرم و زیبا 

 ابال شهرخانه های جملل 

 انن های گرم اننوای 

 کفش های راحت چرمی

 پتلون های زیبا و رنگارنگ 

 مهه و مهه

 اید مرا 

 رجن های مرا 

 نشان انگش تان مرا 

 عرق و رسشک رخیته از چشامن مرا 

 اب خود به ایدگار خواهند داشت

 می روم ویل حاصل دست های این اکرگر افغان 

 برای مهیشه در رگ و پوست کشورت 

 خواهد ماند جاویدان 

 می روم

 چه می دان 

 شاید روزی تو 

 به دروازه شهر من حمتاج گردی

 وانگه

 موخت آ  من به تو درس همرابن را خوامه  

 وانگه

 تو درد دربدری مرا خواهی چش ید

 وانگه
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 شاید یکبار

 برای حلظه ای کواته تر از یک نفس 

 رست را اب پش امین 

 در مقابل عدالت وجدانت 

 !مخ کین

 ظه و فقط هامن حل

 قمیت ده ها سال رجن مرا 

 به آ سان

 !خواهد پرداخت 
 

 


