AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.com
http://www.afghan-german.de
مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد.

۲۰۲۰/۰۹/۰۶

فیروز الدین شاه فالح

ایران سرای من که چه جان من است !..
جناب آقای پدرام!......
نمی خواستم حتی نامت را بر زبان بیاورم چون نزد ما هیچ عددی نیستی ! اما جمله ای جالبی بود
عنوان مطلب فیسبوکی ات!
هم اسفبار و هم خنده آور !.
اسفبارش اینکه اصال هنوز درد آن پدر و مادر که اوالدش را در سرای تو آتش زدند  ،و فریاد
میزد کمی آب بیاور که سوختم  ،را حس نکردی  ،هنوز به معنی آن شعری که شاعر سرای تو
سروده است  ،پی نبردی ،
بنی آدم اعضایی یک دیگر اند  ......که آفرینش ز یک جوهر اند .
هنوز داد و فغان آنانیکه در دریای هری رود هم تباران تو انداخته اند به گوش ات نرسیده است ،
شاید هنوز آن دختر افغانی که در شهر یزد ایران با حضور داشت پولیس ایران لت و کوب شد ،
از داخل بس های شهری پایین انداخته شد  ،حتی در میان شهر سنگ باران شد  ،برایت نگفته باشد
 ،ما چه حال داریم در سرای تو،
شاید هنوز حتی واژه ای بنام اردوگا را نخوانده باشی ! چون غالمان نه واژه ای بنام اردوگا می
شناسند  ،نه هم آن جای ها را می بینند  ،تمام عمر شان به چاپلوسی و درباری بودن شان می
گذرد،
من برایت نام می برم،
روزی اگر از غالمی دست کشیدی که این کار برایت آسان نیست سر بزن به اردوگا ورامین
تهران ببین سرای داران تو به حق افغان های مهاجر چه می کنند،
اگر وقت داشتی  ،سر بزن به اردوگا فلکه دانشگاه اصفهان ببین چه واژه های سرای داران تو به
افغان های مهاجر استفاده می کنند،
افغانی مادر جنده  ،افغانی مادر غعبه  ،افغانی فالن کش  ،و غیره و غیره
اگر وقت داشتی سر بزن به اردوگا تله سیاه قلعه زنگی یزد ببین افغان ها را با تبرزین می کشند و
گوشت افغان را خوراک حیوانات شان می کنند  ،در آنجا که سرای توست ،
اگر گاهی وقت داشتی دوغارون به مرز اسالم قلعه والیت هرات نزدیک است سر بزن به اردوگا
سفید سنگ ببین افغان ها را چه بیرحمانه به کوره ها می اندازند و خاکستر شان می کنند،
ایران سرای توست  ،حتی جان توست،
خنده آورش این است که من هر چه دیدم در اردوگاها همین هم تباران جناب عالی خوابیده بودند ،
در سرای خود  ،توهین و تحقیر میشدند ،
در آخر!
ایران سرای افغان ها نیست بلکه جهنم است برای افغان ها ،
سیم خار دار میکشم از عشق دور میهنم
من به دیدار خدا با نام افغان میروم
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