
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

 

 

2 صفحه  از   1   ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 

 

 21/02/2016                    م. نسیم اسیر  

 ملک الشعرای افغان ها در هجرت
 

 !!! دنیای دروغ
 

 می خورد تا راستی و دروغ سر فریب و به خدعه و ، انسان بیشترروابط سیاسی جهان در

سرزمین  ها در هجوم قدرت، )هرکس برای مطلب خود دلبری کند( ، به مصداق مقوله  حقیقت

 اعمار و ، حقوق بشرموکراسییهای بلند باالی د با شعار، کم قدرت و  حل شدهمهای مض

 موجی از توان گفت که جهان در . لهذا به صراحت میبیرون نیست دودهحازین م، مجدد

 .دستی به دستی می چرخد از، دروغ

 گردد: م میهمین مناسبت سروده شده است تقدیه ها پیش ب که سالذیل  شعر
 

 ، یک دنیا دروغُخدعه فریب و و رـمکم ـعال ط تنها دروغـ، بینی فقریـا بنگـجهـان ت در

 ، با دروغخشت باالر، هآن سبب می رود از مانده اند ، کجی بنیاد راربیـمـسنگ این تع

 رتا پا دروغـ، سهـنـتـف فساد و در ا سرای تـپ شان خورده گره ز، مغـدنـان تمپیشتاز

 اخفا دروغ در، است گفتاره با ، تـنهراستی راست نیست، وم م سرعال این بساط هستی

 ، دروغیی می شود باالصدا گر ریبعد عـم وشـسرا ناید بگ ، درین محنتادیش نـغـمــه  

 دروغا صد ایمه همی گوید ب، غرب با دانش لیک دانند و رق میبیسوادی غـ شرق را در

 ا پیدا دروغـن ، پیدا ونیی کـوا م رـتا نظ زمان سیر ه می جویی که درحرف حق ازمن چ

 مال دروغ ه گوید طالب ون روزی کآ وا از ، شکوه نیستگوید دروغی عاصی اگر عامی و

 رسا دروغـف ن جگرای آرا فریب و آن نظر زم فسادمحنت بـ و انـجه شوکـت َدور

 ، آنجا دروغببین، اینجا دروغ ده بکشا وــدی جهان هم رخت بسته از، اصف صدق و شیوه  

 دروغ ریکاام اروپا هم تقلب هست و در ریاست و کذب، آسیا اساس زندگی در گر

 ها دروغصد افکنده با میشی را بهم رگ وگ کجاست؟ ، حکمت درسرچشمه ناپاکست آب از
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 2از 2

 اصال دروغر، ب بوم و هـر ساخته افسانه   م اسالم راـــجنگ عال و "بغداد" قصه  

 وید به پیش ما دروغدرسیاست بسکه مـی گ بام آهنگ می افتد ز نامی پیش طشت بد

 ریکا دروغـام و وـ، ناتجانفشانی می کند ملک ما مش دراآر صلح و استقرار بهر

 نا دروغـن پهـبه ای زرگی وـا با آن بـادع ق دنائت اینچنینمشـ وُمکنت  رـریـس رـب

 دروغد گفت هم با ما روزی توان بی ریا خود غلط  ومـقه ، گوید بریا و ا مکربه آنک

 اورا با دروغ ،ویش می خوانندپیشوای خ صلح فکر در وحی بین که ابنای جهانلـساده 

 اما دروغچشمش چکید،  اشک از قطره قطره نشست به خاکسترها  شمع با آتش زبانی

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

 اسیر(می خواهی ) غ مصلحت آمیزورد گر

 با ما دروغ او مهر درست و ا با اوعشق م

 

 بن المان، م97جنوری 7 اسیر() نسیم م.

 
 

 

 

 

 


