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  داستان بيگانه

  
آرزوی مردم ،  و مغايرانتظار و د ميکردزمانی که جنگهای تنظيمی در کابل بيدا اين شعر در

به ويرانی  از چهارآسياب کمر  کور با فرستادن راکتهای  »کلب الدين راکتبار« کابل قصاب 
شرايط امروز  ، باموجوديت بيگانگان  بود سروده شده است که با مردم بسته قتل عام  و شهر

  .هم مطابقت دارد
  

  ردند    پاسبان     بيگانهـک يگانه     پاسدار   ما    دوستان    ب دشمنان     آزادی   ،   

   آمد  کر گسان بيگانه     عنقا     پايگاه     زاغان     شد     در  فضای  ملک ۀــآشيان

  واهد ،  ميهمان   بيگانهــ خ گانی چند ، آمدند  و می گويند     ميزبان  نمیسفلرفه  ـط

   ناموزون  ،  داستان بيگانه صه  های ـ     قنغمه خوان  گوش ما ساز های  نا مانوس

  ر   آمد  از  دکان  بيگانهـ نقد  راستی باطل     تا   متاع    مک جنس حق  کساد آور ، 

   زيان بيگانه در  سود خويش  می جويند اين گروه وحشتبار    ويران کرد ه بودـهرچ

  شد ، در نشان  بيگانه از ُدم راه   مردمی  گم شد     ريش بد تر  فتنه در تالطم  شد ، 

   شبان بيگانه  اين عطش پيشوائی داشت،خيل  مستمندان را     ُبرد  رمه سان  هر جا 

   و نان بيگانه  دارد ، آب ی عجبــــتلخي و شيرينی      ، قند و شهدر شد به کام ماـزه

   من ، داستان بيگانه ن  زمان  ازـ چه ميپرسی     بشنو اي دلم رعشه های محرومی از

  گشته ، تر جمان  بيگانه کشم  که  می بينم     قصه خوان من  بی زبانی ها  می  رنج 

  ميخورم اکنون خود زخوان بيگانه به همرزمان ،  لقمه پيشکش ميکرد     ريزه  همتم 

  ه آستان بيگان نيست ، ِعّز و اعتباری  بود ، تاج   افتخاری  بود     وه که جای راحت 

    آيد از دهان  بيگانه گوش  من نغمه های داوودی دلخراش وجانفرساست     گر  به  

    مهر  تار  آيد ،  زآسمان  بيگانه  و نور همچو نارآيد     ماه  گل  به  ديده  خار آيد ، 

  اروان  بيگانهـی     می رود  درين  وادی ،  کئ ميجو  چه نقش پای همدردان بی سبب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

   از  کمان  بيگانه دردان درد من چه  ميدانند     تير  ها  به   دل  دارم  بيت اين گروه

   مردمان    بيگانه  ذلت و  پريشانيست     نام  ما  درين   دنيا  ،  درين غربت  حال ما

  سرمن هر ساعت     از   نگاه    بيگانه  ،  از   زبان   بيگانه بر لعن می بارد طعن و

  هی  نمی ديديم     رنج  اين  زمانی  را  در  زمان   بيگانهـما گ  ،  گفتيم گهی نمی  ما

    راکتان      بيگانه  نذر جان ما کردند     با   ِقران   بيگانه  ،   ، گروه  اسالمی اين 

  گه نمی گرددـــــــما هيچ» اسير « بلبل 

  وان بيگانهــــــنغمه خ در ديار بيگانه ، 

 


