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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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 : یادونه

 

 
 ۸۰/۸۰/۰۸۰۲                                     ید حامد سادات  س     نویسنده:

 شهر بیعدالتی ها  "کابل"
    

(  قدم می زدم  وقتی اوضاع  ه قدیمهدشاهان عدالت خواهاپا باستانی پایتخت ) یافسانو یک روز سرد زمستانی در شهر کابل
   .از بی عدالتی وبی انصافی بی داد میگرد کهدیدم  را شهر

  .نرم می کردندپنچه فقر وتنگ دستی  دست و خط  وعده ای هم درزیر  بودندیک عده ای  در عیش  ونوش 
 

ده  شچراغانی تل های گران قیمت ویک عده هم  دره  میگذارندلین با شکم گرسنه سر بربا  یک عده ای  نان شب ندارندوقتی   
راغ چضعیف  زیر نور   برق ندارند و درتاریکی درین سرمای سوزنده  شهر نقاط ازبعضی  حتیدر حالیکه  . قناعت ندارند

 .های الیکین  شب را سپری میکنند 
 

 در زباله دانی را عروسی ازباقی مانده عروسی غذا های قناعت ندارند  در اخیر شب در پایان  مصرف زیاد برق  آنانیکه با 
 ؟  نیستاسالم وشریعت  بامغایر رف امی اندازند آیا  این مص ها 
ق خلهم خدا راضی وهم    درین صورت بخاطریکه  استبهتر اسالم  بگیرند برابر به خواست واقعی عروسی ها  را ساده  اگر

 التدرین ح      یرد.نیک صورت میگصرفه جویی  گرفته میشود و  برق  غذا و جلوی مصرف اضافهخدا،  واز جانب دیگر 
ه نشاید ک ـــ  تو کز مهنت دیگران بیغمی» شناخته می شود.   وبه قول سعدی    نیز است که وظیفه همنوع شناسی انسان ها

 .نشاید که نامت نهند آدمیکرد  در غیر آن  کمک بیشتر  خودمیتوان  به همنوع  ض این فربا   « نامت نهند آدمی
 همسایه ه چهلم  )منظور همسایه خانه چهلماگر همسای اسالم است که می فرمایند :اکرم ص ( در همین مورد حدیث از پیامبر  

 خود کمک کنید .ک های دور ونزدی همسایه به  با ید  .شما حرام است  بر(  شما گرسنه  باشد خواب  است 
از ناچاری دست  شهردر تمام   هاگدا  کهکردم    مشاهدهرا  یمناظر و نگاه میکردم   اوضاع شهر کابل عزیز ما همچنان که به

 تحتآمد که دریکی از مجالت خوانده بودم   بیادماین شعر  .آوردباشرف را  بدرد می دوست گدایی زده اند  که دل هر انسان به
حتی و است  فعلی کابل  اوضاعی اما گویااست  کشور مامحترم  ی د انم شعراز کدام شاعر متاسفانه نم  ( که بهار گدا)  عنوان 

این شعر زیبا را باشما   .در چنین بی عدالتی غرق استجهان امروز ما  کل   در افغانستان و وضعیت که ممی توان گفته
                                                                    خوانندگان گرامی شریک میسازم.

 بهار  گد ا
 شب  ها میان   کلبه  نمنا ک  وتار خویش

 لرزیده ام  زشیون  مرموز باد ها 
 تا صبح  در سیاهی  وهم آفرین  شب  
 رقصیده  پیش دیده  من  شبح  باد ها   
 وده  خاکستر  سیاه شب ها  کنار  ت 
 ال  و خلسه و رویا  لمیده امیغرق  خ 
 وزقطره  های  سرد  چکک های نیمه  شب 
 ام پریده یکه  خورده  واز  جا  صد  بار 

 یان رنجشخوابیده ام  به گوشه  این  آ
 هنگام  روز  نیز  چوخفاش  های  پیر 

 کس یار  من نبود  در این  غمسرای  شوم  
 جز  عنکبوب  مرد ه  که  آویخته  زتیر 

 امروز  میروم  دگر  ازاین  جحیم  سرد  
 امروز  میگریزم  ازاین  محبس  سیاه  

 دا ئی  خویش  را ـــــمیگسترم  بساط  گ
 تاب  بهاری  کنار  راهـــــور  آفـــــدر ن
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