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

 
 
 

 ۴۰/۲۱/۱۴۲۲          مسعود فارانی 

 
 جهانی من !هم

 آدمی را  نمیتوان پیمانه زد  خفقان  
 دروغ  فصل دیو   ،فصل

  اندد  طلسمدر  بند  ، و پری حقایق
   *** 

 تصاحب شدن زمان،  زمانۀ کشتن  بخاطر
 مردیست وناجوان  چپاولزمانه  مفتخر از 

 استهافسانه در  ه ایعرق جبین زحمت،  مقول
 

   *** 
 کرده اند را اشغال ها مزارع گندم کوکنار 

 ویستافسان یرؤیای تصویرو گندمزار ها  
 بشهادت میرسدزندگی زیر دیوار نا امیدی 

 انمقام شهادت را به جانی
 میکنندتفویض  ملت قاتلینبه ، راملی  قهرمان   عنوان و
 عاشق را  در چاه  می اندازندیوسف 

 گرددمی تجلیل  ودزد سفاک با دهل وسورنا   
 

*** 
 این باران نیست ،  باران،  نه

  هزاران انسان درمانده  زمانه است این گریه اشک 
  آفتاب خسته از دیدار انسان نماها

 است در رنج در پشت کوه های  ناشناخته 
 ددیزمانه ای  

 است کشیدهگرگ ها را  آزاد  و بره ها را بزنجیر
 

*** 
 را خسته از جنگ دیده ای درد پسرک

 دهندبوسیلۀ دروغ ، تمرین انتحاری می 
 افغان میمرد  ولی افغانستان  پایا، زخمیست

 و راستگو  مغلوب   دروغگو  فاتح
 گسترده تر می شودستاره ها میمیرند وسیاهی 

 
*** 
    است شده تراژیدی هزاره های  بشر «سوریه»

 خسته از جنگکشیده  فرزند درد
 دست کشته میشود  با سنگ دفاع  در
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 ،زیرا دشمن
 را   هابرهنه  وپا ها گرسنهسنگ اعتراض  
 جواب می گوید خانۀ اتومیبا  زراد

 فلسطینی میمیرد ولی فلسطین  پایا، زخمیست
 

 دوش میافشاء زمانه دروغ کهن ترین بالخره   اما !
 بر عکس،که  
 استفلسطین داود  و اسرایل جالوت  
 

   *** 
 مظلوم و ناظر ! جهانانای هم
 کرده  رهازمین را   ،خداوند

 نه پیامبری ونه معجزه ای 
 سرا  تدرین ظلم
 کی دوباره  چراغ را روشن خواهد نمود؟  

  امید راه ای مرد
 ؟دادخواهد دوباره کی حیات   

 ،پریشان جهانی هم
 با صدای محزون گفت : 

 !یاور ،ماستاین رمز حیات در دست ــ   
 کیمیای سعادت را جز به بهای  دوستی ، 

 دریافتدشمنی نمی توان  از
 ، دوستی  با ارمغانبلکه  

  دشخواهیم خود   جهان و  خود فایق به ادامۀ حیات 
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