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 آتش سوزی پناه جویان افغان در ایران 

 
 

« ای دارد« دامن ایران ازین آتش سوزی در امان نخواهد بود )ان شاء هللا(. وقتی در هر عمل اجری و هر ِکرده سز 

ضمیر آدم ها "انسانیت" بمیرد، به آنها حتی "آدم" خطاب کردن گناه است چه رسد به "انسان" نامیدن آنها. هموطنم در 

 غمت شریکم بدان

 

سایــــــه زد آتش تنـــم آی مــردم، سـوختـــم هم  

 در میــــان شعلــــۀ نفـــرت همی جـان میـکنــم 

 آنکه در چشم جهان هم کیش من بـــود و حبیب 
 پشت پـــرده این ستمگـــــر سالهــــا بود دشمنم 

 سوختم، ُمردم، شـــدم من کشـته خاکستر شـــدم
 یک کمی آبــم بــده ای همــــدل و هــــم میهنــم 

دید حال مــرا، پرسم گناه من چـــه بــود؟ کس ن  
 سهمم من از چه شد این حال و وضع مستهجنم 

 من پنــاه آورده بــودم بــر زمینی کز خـــداست 
 جای امن و امنیت این ســــر زمین شــــد مدفنم

از حِق انسانی من   کس نبــود بــاز خواستــگر  
 زانکه من قیـــد و اسیـــــر پنجـــــۀ اهــریمنــم 
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 خون ما همسایه عمری شد مکـد از شـــاه رگ
 آتش فسـق و نفــاق انـــــدازد انــــدر مسکنــــم

 هر عمل را اجری و هر ِکـرده را بـاشـــد سزا
بر نــــالـــه و بر شیونم  گوش خالق نیست کر  

هـا و ضعف سوخت جانم را ز فــــرط ناتوانی   
 وقتی ثابت شـد که من از قــــدرت او نشکنـــم

 واهبا بر خود فروشی تن نـــدادم در بــــه کس
 زین ســبب کردنــد بــــا آتش کفــن پیــــراهنـم 
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