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 میگر یات م یشکستٔه غروِر انسان ینایهموطن من برم
 

 یم به شهر شهر و نفس آرامش کوبه کو کی یهوا در و یقدر شده ا یاجدادت ب که درکشوِر آبا و یتو است نیا یآر
 . دیآ یبه سراغت م اهانت و ریتحق با لگد مشت و جا درهر یول یگرد
 یئبه ناِم تو کاسهٔ گدا استمدارانی! سیشده ا استمدارانیس چهٔ یباز یستین اریاخت کشوِر خود چون صاحِب آراده و در

ثروت همراه  خود مال و یبرا کرده اند یئکه به نام توگدا یهمان پول از و گردانندیم ایگوشهٔ دن چهار ات را در
انه خ که ماِل توست ترا و یمتیسِر غن بر فروشند و یم برتو فخر یتقلب یتاجِ الماس ها با و خرند یباغرور کاذب م

آباد کرده  تو یمجد انسان کردن غرور و المیرا که با ل ها همان شهر و کنندیهوس خود م و یهو یکاشانهٔ ترا فدا و
 دنگذار یسِر بازاِر جهان م بر را خود یئگدا یسِرسوزن خجالت باز کاسه ها کیبدون  کنند و یم رانیو بار اند بار

شدن  یوقربان یآباد کنند. فداکار را خود یمنزل ها برادرانت بلند تو و رِ یحق یکلبه ها یتا برجا خواهندیباز پول م و
 را یروزیپ و افتخار یردا و یُکشیامی یشویجنگ ُکشته م یها دانیم .تو درکنندیم شکشیراه وطن را به توپ در

 یلقبها تماشاگر یمشت یول یتخود تو اس طنِ همو خود و ُکشتار یافگنند. قهرمان معرکه ها یخود م یبرشانه ها
 دهند. یرا به خود م یقهرمان

 نوایبو چارهیب« مهاجر»پاکستان  در یرو یم گانیهمسا اریبه د و یبند یم خود باِر سفر کشورِ  واریچهار د از یوقت
 در و ردیگیتو م بِ یرا ازج تیکلدارها نیآخر و زندیات را با لگد م یبیوغر یتبنگ خوار یپاکستان سیلپوکه  یاست
 بیج خود دارد در بِ یج ماده درآ و که حاضر را یقطعه چرس ییگشایبه اعتراض م زبان تا و گذاردیخود م بِ یج

 را شکستهٔ غروِر خود ینایتوم و ردیگیزدن م ریندارد ز آن خبر که روحت از یترا به جرم عمل و گذاردیتو م

 زینجا نوآ« پدرسوخته یافغان» هم ای و یاست «یبربر» ای زین رانیا .دریافت یبا گردِن پَت به راه م و یریگیم

تکرار  وت را بر «سئړپروت سئ ووال»بار عمِل  غرور وتبختر صد وبا کندیم یاکِت جنرال تو بر یرانیا ُخردضابطِ 
که  رایز کوبندیات م نهیس رد بر دست زین نیمغرب زم انِ یخدا معلوم است. فتیبهشِت غرب هم که تکل . درکندیم
 کشورِ  یاسیارباباِن س سهٔ یتا ک مردِم خود پول برداشته اند سهٔ یک از د وان فرستادهتو سپاه  «یآزاد»خاطرِ  به زین نانیا

 و من و ندازندیب یزرگر یآنان را به جنگ ها ستیتو معلوم ن من و یکه برا به خاطر آن منفعت ها کنند و تُرا پُر
 جهیتا نت میبرقص هرمانق کیبه دور  و مینیافریبُت تازه ب پرستِش خود یبرا وادارند که هر روز میرا که درمانده ا تو
 کیه بود ک شیدو شب پ نیاند.هم دهیرا به نفع خود دوش ما یاحساسات جوان گاو اند و فتهیرا فر ما که باز شود دایهو

 یدرِد تو م یها ادیفر و شکستهٔ غرور ینایبرم و کردمیتماشا م هیسرحداِت ترک در ترا نیتوه و ریِکلپ تحق
 یمشت ولگد گرفته بودند.تو هموطِن من هماننِد رند ریپنداشته ز کسبُ  طهٔ یترا خر زیسربازان تُرک ن ی.آرستمیگر

 :گفتیکه م یشده ا
 

 َخّمارخام است نیکا خانهینه درم  یدرمسجد گذارندم که رند نه
 ـدام استآن ره کـ کسمیـب بم؛یغر  ستیراه خانهیمسجد وم انِ یم

 

د مسج نوبت زین نکیا و یرا آزموده بود نانینش خانهی.تومستین یراه زین خانهیم مسجد و انِ یم تو در یبرا واما
 !دارند یترس گاِن خدادبن نه از و کنند یم ایاست که نه ازخدا ح نانینش

 ؟چه کس را مالمت کنم خودت از ریغ میَ ِگریشکستهٔ غرورت م ینایمن که برم هموطن بگو
 «مانقهر»آن  ای نیا دِ یبه ام ات را یآزاد و ییرها و یتراشیکاذب م انِ یخدا تیبرا تو یوقت تا
غرورت را به  ینایبگو وم« نه»ها  نیباربه تمام ا کیاست که هست.فقط  نیوضع هم یانداز یم قیعهدهٔ تعو به

 !«ستیجهد است استحقاق ن یزندگ»شکم پلِو چرب مفروش که  کیآن به  از تر بد پول و
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