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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 
 

 ۶۲/۷۰/۶۷۰۰          حامد فارانی
 

 و یا دنیای مست وهشیار

   یا دنیای بدون پرسش وپاسخ !    دنیای متاع ! 

      
افغانستان    در باره اوضاع  ستمامی خوخواندم  دیدم و را درتلویزیون ها ورسانه های چاپیدلخراش وقتی اخبار  

 بیآاین کره  بالخره منحیث یک انسان  یک افغان و ،حیث یک مسلمان من را واحساسم  مدرد مطلبی بنویسم وهان وج
ا ر صفحاتی از کاغذ هاکند ( بیان کنم ن بیا زندگی می کند حق دارد نظر خود را   خاکیدر این کره  ) هر کس  !

 زشعر اباالخره  نیامد سطری روی کاغذ باشد اوضاع فعلی وگویای درد مرا راضی کند کهسیاه کردم  اما مطلبی 
این من شاید تکراری باشد اما بنظر که( مست وهشیار)بنام   مدآ مذهنه ب  انساندوست شاعره اعتصامیپروین 

های است که شعرواز دارد یزمان از مقطعهردر را   گی خاص خود تازه تکرار نیستهرگز شعرشعری است که
 را  نآ مصرع مصرع و نآبیت بیت   ها در زندگی روزمره ما انسان بخاطریکه گفته نمی توانیم  وقت تکراریهیچ

قدیم می ت  جهاندرد کشیده  وبه تمام مردم افغانستان ودرد کشیده من را بشما هموطنان عزیزآ پس می بینیمبا چشم بینا 
     .می باشد انسانی جهاناوضاع گویای  کل  دربلکه  است  نتها گویا اوضاع افغانستاننه  این شعر که کنم  

 مست وهشیار                         

 
  رفتـــریبانش گــــــگه ره دید و ــــمحتسب، مستی ب

 مست گفت ای دوست، این پیراهن است، افسار نیست
 یزان میرویـــــتان و خــــفت: مستی، زان سبب افــگ
 ت، ره هموار نیستـــــرم راه رفتن نیســــــفت: جــگ
 ٔه قاضی برمـانــــا خــــــــو را تــــــاید تـب فت: میــگ
 شب بیدار نیست یمهـاضی نـــفت: رو صبح آی، قـــگ

 رای، آنجا شویمـــــی را ســـزدیک است والـــگفت: ن
 مار نیستــــخ هٔ ـــانــــجا در خــی از کـــوالفت: ـــــگ
 وابــــوئیم، در مسجد بخـــا داروغه را گـــفت: تـــگ
 دکار نیستــردم بـــــگاه مــوابـــــسجد خــفت: مــــگ
 انــود را وارهـــنهان و خــده پــناری بــفت: دیـــــگ
 م و دینار نیستــار درهـــــــــــار شرع، کـــفت: کـگ
 یرون کنمــات ب هـامــرامت، جــــهر غــفت: از بــــگ
 یدست، جز نقشی ز پود و تار نیستــوســــفت: پـــگ
 ر در افتادت کالهـــــــز ســـیستی کــه نــــت: آگفــــگ
 اید، بی کالهی عار نیستــقل بــر عـــفت: در ســــگ
 ین بیخود شدیــوردی، زان چنـــفت: می بسیار خــگ
 م و بسیار نیستــرف کـــو، حـــگ فت: ای بیهودهـــگ

 یار مردم، مست راـــد هشــد زنــــاید حـــفت: بــــگ
 یار نیستـــنجا کسی هشـیار، ایـیاری بــفت: هشـــگ
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