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 1تر 1 له : د پاڼو شمیره

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

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

 

 
 ۱۴/۰۵/۲۰۲۱          مسعود فارانی

 !عجیبحکایتیست 
 می پوشاند     صورتش را  آسمان، 

 چون جرثومه های فساد،  
  خط اندازی می کنندخود  ، ا جهان ر

   انسان این مسافر تاریخ
 ه حساس ترین کوچه زمان  رسیده ب

   با عقاید رنگارنگ عجیب،  که رهروان
     کنند میقربانی  خواسته های خود  در پای انسانیت را 

 دیو های حریص  
 اکاذیب برای برحق جلوه دادن 

   !اءو تقو  ُزهد لباسدر  آنهم 
 جا زده اند     روحانی !خود را  

 رنگ بزنند، برای فریب عوامرا شیطانی  خود تفکرتا 
 دهان تعجب محاریب مقدس مساجد  
 باز مانده است  با حیرت از سخنان زاهدین ریاکار 

   را  بغض وکینه،  طمعکتیبه های   
 دس مردم میدهند خورِد سادگی مق  به   ، تقدس زیرنام

 می نامند   جنایت را جهاد و خیانت را انقالب 
    *** 

 فریب  اعِ بازار بنجاره عقاید برای عرضه مت
 ُزهد    کسوتبا را اش  گویندگان و مبلغین  

 ها     شکاری   همچون کمکگاران
 بی خبر از همه چیز آهویشکاِر  ه دنبال ب 

 انداخته اند براه  
 ی ارزش  شده بانک نوت  های بمقدس را، همچون ایق"  حق ارز "

 یکی پی دیگری از داد وستد خارج می کنند 
    *** 

 بازار این بنجاره  در هیاهوی
 اع حقیقت را  پیر مردی را گـُم کرده ام که مت

    ءعشق و صفا یتبنگ طواف در
   خریدار نداشت  ما افسوس ا  ، عرضه میکردمردم ه  ب    

 باشد ؟  نیست شدهیکجا  " حقیقتمتاع  "با  پیر مرد  شاید 
    *** 
 موزیم های فرهنگ تاراج شده     ظریفبر رواق 

 را  وتخریب  آثار نفیسه   قساوت صحنه های از 
   گذاری کرده اند « نام ابراهیمی»هنر

 به ُسخره می گیرد پاک را   اشک های ، بی دردی تمسخـُر
 درد و درد در خانه مردم    اسیراشک 

     تکبر وسروری دارد 
 *** 

 را کدورت   سنگ  های خره ص
 اند انباشته  عاشقسر راه  رهروان بر

 میزند نیش به عوض محبت، زبان 
 !؟ استچرا چنین اما اگر کسی بپرسد که  

 درختان صبور صنوبر جواب خواهند داد که : 
 "  است شده  وحشی  " قدرت  ــ 

 »انسانیت« را دشمن خود می پندارد  
 دارمشتاد  آلمان   م    2010 سال یجنور   ــــ            )ختم(  نمی شناسدهرگز ومدینۀ فاضله را 
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