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 ۱۰/۰۲/۲۰۱۸        یحامد فاران

 عرض حال بحضور  رسالتماب
 

نابرابري   در جامعه افغاني ما چیزي   وقتي به اطراف خود نگاه مي كنم  جز درد ،  رنج  ،  بي عدالتي ،  بي انصافي ،
 مسرت بخشي دیده نمي  شود  

در جهان اسالم هم از افغانستان  گرفته تا عراق  یمن ، سوریه ،  وفلسطین وقتی  نگاه میکنیم  و می بینیم که در هرگوشه     
 شود  ین سرزمین ها انتحار انفجار وغیره  است چیزی مسرت بخش دیده نمیاز ا

 
دنیا  باز در  یك سراسیمه گی وآشوب قرار گرفته  است و این اوضاع را وقتي هر مسلمان باحساس  وحتي هر انسان با   

احساس  درک میکند  ومی بیند  اما یك عد ه اي بیشمار نه مسلمان   بلكه مسلمان نما وچه غیر مسلمان که انسانیت در انها 
یدار نمي شوند و شاید هم اصال شاید  قلبی  درسینه انها وجود ندارد  در عیش نوش  مرده وجدان درآنها بخواب ابدي رفته  وب

و در موترهاي آن چنان سوار مي شوند ودر قصر های که با خون بی گناهان برپا شده است  و فكر مي كنند  دیگر جاي  در 
 زمین ندارند؟

 
گوید تو باید افتخار كني كه ماهم سر تو راه مي رویم و قدم و وقتي به چهر هاي  شان  نگاه  میكني  كه گویا  به زمین می 

میگذاریم .  دلم  از بي عدالتي ،  جبر وجفاي  روزگار  گرفت وبا خودم  گفتم  دنیاي بكجا مي رود ؟ باز تاریخ بشریت به  
 دوره بربریت برگشته  است 

بروي كاغذ نیامد و صفحاتی را از كاغذ ها  سیاه كردم اما  مي  خواستم مطلبي در این مورد  بنویسم  و  درد خود را بیان كنم  
  پدرم  محمود فاراني) عرض حال بحضور رسالتماب ( كه  از درهمان لحظه  به ذهنم  این شعري  بیاد آمد تحت عنوان  

 محمد مصطفی )ص(  سروده است ء االنبیا پیشگاه حضرت خاتم به شاعر و نویسنده  معاصر افغانستان است که 
      
پس  مناسب دیدم که این شعر را به شما دوستان وهموطنان محترم  و همچنین هزاران انسان  مثل من كه دراین گیتی آبی  

و این حاالت وتحوالت را مي بینند وشاهد ان مي  استرنگ زیبا  زندگی میکنند وخانه همه انسان های با وجدان وبا احساس 

  . با شد تقدیم می کنمباشند تا باشد مرحمی بر زخم شان 

 

 عرض حال بحضور رسالتماب
 

 بکوی رسول خدا برید  ،عرض حالی این پیک را
 وین ناله را ببارگه مصطفی برید

 انجا که آفتاب نبوت نهاده سر
 آنجا که هست کاخ رسالت بپا ، برید 

 آنجا که تا بحشر زهر زره خاک آن 
 انوار عشق اید و بوی وفا ، برید  

 ظلم نگونسار گشته است آنجا که کاخ
  اخبار این سفینه ای آتش گرفته را 

          بنیاد عدل گشته بدنیا بنا ، برید
 در پیشگاه عاطفت نا خدا ، برید

   
 زین شهر های سوخته خوانید نامه ها  
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 از اختالف امت مرحوم قصه ها
 در پیشگاه قافله ساالر ما برید

 این مادر مقدس پستان بریده را
 پیش فاطمه حرم مرتضی بریددر 

 اوصاف ماجرای دلیران خفته را
 از سنگر مبارک عشق و وفا برید
 گویید عرض ملت کوهسار را شنو

 زین قریه های گمشده طومار ها ، برید
           ای مصطفی فغان شرر بار را شنو

 ختم      
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