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 11/90/2912          اسیر نسیم
 ملک الشعرای افغان ها در هجرت

 

 !دنیای دروغ
 
 )هرکس ۀ، به مصداق مقولحقیقت و دروغ سرمی خورد تا راستی  فریب و به خدعه و ، انسان بیشترجهانروابط سیاسی  در

، موکراسییبا شعارهای بلند باالی د، کم قدرت حل شده ومسرزمین های مض ها در هجوم قدرت، برای مطلب خود دلبری کند(
دستی  از، دروغ موجی از توان گفت که جهان در . لهذا به صراحت میبیرون نیست دودهحازین م، مجدد اعمار و حقوق بشر

  .به دستی می چرخد
 

 گردد: م میتقدیبه شما عزیزان همین مناسبت سروده شده است ه ها پیش ب که سالذیل  شعر
 

 دروغدنیای 
 

 تنها دروغ ،طـقـینی فـ، بریـا بنگجهـان ت در
 ، یک دنیا دروغهـدعـخ   فریب و و مکرعالم 

 ده اندـمان جــ، کی بنیاد راــب ریمسنگ این تع
 ، با دروغخشت باال، هرآن سبب می رود از

 
 رهـورده گــشان خ زــغـ، مدنـمـان تتاز پیش

 تا پا دروغ رـ، سهـنـتـف فساد و در ا سرپای ت
 راست نیست، وـم م سرــاین بساط هستی عال

 ا دروغـفـاخ ، دراست تارـگفه با ، تـنهراستی
 

 وشـسرا ناید بگ ن محنتـ، دریادیش ۀنـغـمــ
 ، دروغیی می شود باالصدا رــری گبعد عـم

 لیک دانند و یـرق مبیسوادی غـ شرق را در
 دروغا صد ایمه همی گوید ب، رب با دانشـغ

 

 زمان سیر ه می جویی که درحرف حق ازمن چ
 دا دروغـیـنا پ دا وـیـ، پیـنـی کـوا م رـظـتا ن

 شکوه نیست ،گوید دروغی عاصی اگر عامی و
 مال دروغ وید طالب وـه گن روزی کآ وا از

 
 زم فسادـــــت بــنـمح و  انـجه وکـت َدورـش

 فرسا دروغ رــن جگای آرا فریب و رـظـآن ن
 جهان هم رخت بسته از، اصف صدق و ۀشیو

 ا دروغـ، آنجببین، اینجا دروغ ده بکشا وــدی
 

 ریاست ذب وــک، یاـآس دگی درـاساس زن گر
 دروغ ـریکاام ب هست وـلـقـم تـا هـاروپ در

 کجاست؟ ، حکمت درچشمه ناپاکست سر آب از
 ها دروغصد میشی را بهم افکنده با رگ وگ
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 الم راـــم اســـــالــگ عـنـج داد وــغــب ۀقص

 ر، اصال دروغــب وم وــب هـر ۀساخته افسان
 امـب د زـتـآهنگ می اف نامی پیش دــطشت ب

 ا دروغـوید به پیش مگسیاست بسکه مـی در
 

 ملک ما مش دراآر ح وـصل رارـقـاست رــبه
 امریکا دروغ و وـ، ناتدـنـفشانی می ک انـج

 چنین ق دنائت اینمشـ وت ـنـم ک رـریـس رـب
 نا دروغـن پهـبه ای و ی ــزرگـا با آن بـــادع

 
 قوم خود غلط ه ، گوید باـری و رـا مکآنکـه ب

 دروغبا ما  ،مــد گفت هروزی توان اـی ریـب
 صلح فکر در ابنای جهانوحی بین که ساده ل

 ا دروغـرا ب ، اوویش می خوانندوای خــپیش
 

 نشست ه خاکسترـبا ـه یـش زبانـع با آتـمـش
 ، اما دروغچشمش چکید اشک ازقطره قطره 

 ، دارند جنگـرح دوستیط صلح و با شعار
 یکجا دروغ دوستی ریب وف ریکسصلح شان 

 
 اسیر(واهی )ـی خـم زـیـغ مصلحت آمورد رـگ

 ا ما دروغـب او رـهـم درست و ا اوـا بـعشق م
 
 اسیر() نسیم م.
 م1007نوریج 7

 بن المان
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