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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 rman.dege-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په 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 : یادښت 

 

 ۸۱/۶/۳۱۸۲        مسعود فارانی                                                                                             

 آخرین چاره
 آتش دروغ، ِکشت زارم  را سوخت

 پرندگان خسته از دروغ،
 پرواز را فراموش کرده اند 

 همه جا سراب ِ سراب است
 

 شدتگرگ ِ خشونت مستدام 
 گوشِت جوانان انتحاری را

 ، آماده میکنند  حالل  با ذبح اسالم
 زنان را با شالق اسالم  از زندگی میرانند

 و خدا، رستگارو آرام است
 

 باد وخاک ،آتش وآب  عناصردروغ ساز اند
 آسمان و زمین دروغ میگوید

 درخت ثمرۀ دروغ ببار می آورد
 گذرگاه های ما،  ناپدید شده در دمه دروغ 
 و رهروان صادق ما، راه گم کردگان اند 

 
 پیام آوران زمان،

 صحایف دروغ ارشاد میکنند   
 خواهرم وبرادرم بمن دروغ میگویند

 و با دروغ حامی خبث درونیشا ن  اند 
 انبان دروغ و ریا، خودش را دوست خطاب میکند

 زیبایی را نمی شناسدآئینۀ مکدر، 
 

 عاشق معذب، پناه به هیروین برده
 و در ویرانه متروکه، آخرین نفسهایش را میکشد

 قدرت،   اشک دروغ بمردم نشان میدهد
 تاسیالب حقیقی گریۀ وشیون مردم را، پنهان کند 
 کلمات ملبس بدروغ، درصدر ضیافت جا میگیرد

 مست ازشراب خون  ،وخنده ها 
 عربده وشیهۀ میکشد

 
 گندم زار رشد کرده در هوای دروغ  

 آفریند قرص نان زهری می
  اندیشه های دروغین سکه مروجه بازار

 وبازار مکاره ، عمده فروش متاع دروغ است
 مغربی ها برای  دروغ  جشنها برپا میکنند
 و شرقی ها را در آتش دروغ می سوزانند

 بدست آرندتامتاع حیات شانرا 
 

 ل ِ حقیقت نمیرویدـ  میدانم ! در فریبزار زمان ، گ
 منتظر بارانم پس من ، منتظر یارانم و

 تا یاران ازدخمه انجماد فکری
 همت بلند، بدرآیند با به قصد هوای تازۀ  



  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ه دغه پتهپه درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  پافغان جرمن آنالین 

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

 « )*(                    زمین وزمان را بشوید»باران،  
 و همه چیز را آنطوریکه هست ببینیم.

 تا انسانیت را فدای هوسها نسازیم
 

 ای هموطن! بده دستت را بدست من! 
 تا ازاعماق طوفانهای سیاه وحشت

 به مقصد سرزمین حقیقت 
 و ازهم جدا نشویمسفر را آغاز کنیم ، 

 این آخرین چاره است !
 ورنه مارا باد خواهد برد
 ورنه مارا باد خواهد برد

 
 پایان

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( برندۀ جایزۀ نوبل ادبی  ۸491ـــ۸۱۱۱تامس الیوت  شاعر انگلیسی ) « وحشت»)*( این مصرع الهام شده  از شعر 

 است
 

 


