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 1تر1له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghanئښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهله موږ سره اړیکه ټینگه کړنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

 
 ۰۴/۰۶/۲۰۱۹                                                                                   فارانی      حامد

 

با آرزوي قبولي طاعات و عبادات همه مسلمانان جهان وبخصوص مردم مسلمان أفغانستان كه مورد توجه خالق یكتا  
وهمچنین پیشاپیش فرارسیدن عید سعید فطر را به همه مسلمین جهان از اندونیزیا تا شمال افریقا و قبول بفرمایند 

اي دوستان خصوصا به مردم شریف أفغانستان تبریك وتهنیت عرض میدارم . ثانیا فرارسیدن عید سعید فطررا هم بر
 وآشنایان تبریک و خجسته باد

سالمی  نگاه می کنم از اوضاع  ملل غیر احتی  وملل اسالمی و  افغانی عه اطراف و دور بر خود  در جامنیا وقتی وثا

شاعر  محمود فارانیپدرم  استاد شعر  این به ذهنم و م گرفت واز بی عدالتی  درکل جهان  فغان  وفریاد می کشد  دل

دیدم که با  مناسب ندبودآمد که سال ها پیش  سروده  مبیاد ) پاسبان (ونویسنده شناخته شده افغانستان  تخت عنوان  

 .دوستان شریک  سازم 

 پاسبان 
 

  بازار  در سیاهی  شب  غرق  گشته  بود  

 خفاش  پیر  وکور 

 در آسمان  تیره   ومر موز  می  پرید  

 یک  چوچه  سگ  خموش 

 در زیر  یک  دکان قصابی  فتاده  بود  

 ترسیده  می  مکید  یکی  پاره استخوان 
 ــــــــــــــــــــــ  

 بر سنگ  فرش   سرد  خیابان  در آن  طرف 

 در پرتو  بنفش  یکی  نیلگون  چراغ  

 یک پاسبان  پیر 

 در انتظار  خنده ی  صبح  ایستاده  بود  
 ــــــــــــــــــــ  

 آواز  زنگ  ساعت  یک برج  دور دست 

 یک بار  قلب  خامشی  ژرف  را شکافت  

 چشمان  پاسبان 

 از خشم  برق زد 

 او  خسته  بود  و تیره  شب  بی سحر  هنوز   

 اندام  شهر  را به  بر خویش  می فشرد 

 چشمان  نیمه باز  و پر از خواب   پاسبان 

 در پرتو  بنفش  

 پنجره  ی  روشن  دکان  یاز شیشه 

 میخکوب  ماند  برگنج  های خفته ی  ان 

 وآن  گه نگاه  او چو  یکی  خسته  عنکبوب 

 اهسته  روی  موزه ی  طفالنه یی خزید 

 در گوش  او صدای  غم  انگیز  کودکی 

 پیچیده  با ترانه ی  یک باد  رهگذر 

 فرداست  عید  و بابا  ! پایم  برهنه است
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