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 ...چیه گریآب و د یکم
  

 
که به او   دانمی، آن را هم نمآب ی، فقط جرعه ا خواستی، هموطن من آب مدور تر از خاک وطن لومتریک هزاران

 ؟نه ا یرساندند و 
 

 ؟ دیزیشمر و  ا ی" هستند و رض" نیحس رویها پ نیا
 

 ریغ ا یو  یچه اسالم یگریکشور د چیام که در ه دهی، نشنروندیکه مهاجران ما به آنجا م ست ین یتنها کشور رانیا
 . بر سر هموطنان من آمده باشد ییبالها  نیچن یاسالم

 

 . هم دارند یو هم مذهب یهمزبان ی، ادعا کشندیبه آتس م گریاندازند و روز د یم ا یروز هموطنان من را به در کی
 

مهاجر افغان  کیبا  یاش را به جرم بد رفتار سیلچند تن از افراد پو یما ول ن ینه هم زبان ماست نه هم د فرانسه
هم   گرید سی، پولزده بود به چهار سال زندان محکوم شد یلیاز آنها که به صورت هموطن من س یکی، محاکمه کرد

 .درآمد قیحالت تعل  هنفر سوم ب فهیماه حبس محکوم شد و وظ ۱۸بخاطر اهانت به 
 

 .دی، مسلمان بودن تان را که خودتان نشان دادارزش ندارد یمن سر سوزن یزبان بودن با شما برا هم
 

 ؟ردیگیرا از ما م زیانتقام چه چ  رانیدولت ا دانمینم
 

با صدام  رانیمردم ما در کنار مردم ا ستادندیصدام حسن ا یو عراق که اکثر کشورها پهلو رانیدر جنگ ا مگر
 ؟دندینجنگ نیحس

 

 ندادند؟  یهزاران نفر کشته و زخم رانی، متحد ادفاع از اسد یهموطنان من برا مگر
 

و هم  یروابط شان را با شما قطع کردند ما بخاطر همزبان یبوتیمنجمله ج  گرید یکشورها  یاز ما بود که وقت اشتباه
 .میکار را نکرد نیا ینید
 

 !زنندیم نهیرا به س رانیکه سنگ ا یی، ننگ بر افغان ها ننگ
 

   .دیکشیرا به توبره م رانیخاک ا یدران یافتاد لشکر امپراتور یاتفاق م نیشاه زمان ا ا یزمان احمدشاه بابا و  اگر
به طور حتم در   کردیم یجسارت نیچن رانیهللا دولت ا بیداکتر نج  ا یمحمد داود خان و  دیشه اتیدر زمان ح  اگر
 . شدیم دهیبه آتش کش رانیا یاز شهرها  یکی، نم دهیهر هموطن به آتش کش یازا

 

 . میندار یخان ناصر دالیس ا ینفر مانند ذولفقار خان و  کی، افغان ونیلیم یس انیچقدر دردناک است که در م و
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