
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    1 

    

آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

تن به کشتن دهیم        از آن به که کشور به دشمن دهیم به سر ه سرهم   

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 

 Literary-Cultural ــ فرهنگیادبی 
 

 ملک الشعراء         

 "اسیر"مد نسیم ـاستاد مح 
 پورتال :تنظیم و ویرایش     

 

 

 

 دنیای دروغ
   

 و ُخدعه، یک دنیا دروغ فریبدر جهـان تا  بنگـری، بینی فقط تنها دروغ      عالم مکر و 

 با دروغ از آن سبب، هرخشت باال رود میسنگ این تعمیر بی بنیاد را کــج  مانده اند      

 فـتنه، سر تا پا دروغ وپیشتازان تمدن،  مغـــــــزشان خـورده گره      پای تا سر در فساد 

 گفتار است، در اخفا دروغ بهبساط هستی عالم سر مو، راست نیست      راستی،  تنها  این

 شود باال دروغ ر صدائی  میا ناید به گوش      بعد عمری  گنغـمـۀ شادی، درین محـنتسر

 انند و لیک      غرِب با دانش، همیگوید به صد ایما دروغد رق میدر بیسوادی غ شرق را

 در سیر زمان      تا نظــــــــر وا میکنی، پیدا و  ناپیدا دروغ که حرف حق از من چه میجوئی

 روزی که گوید طالب و مال دروغ وا از آنشکوه نیست       عامی و عاصی اگر گوید دروغی،

 شوکت َدور جهــــــــان  و محنت بزم فساد      آن  نظرآرا فریب  و این جگـرفرسا دروغ

 ببین، اینجـا دروغ، آنجا دروغ وو صفا، هم رخت بسته از جهان      دیده بکشا  شیوۀ صدق

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

 را بهـم افگنده با صدها دروغ گرگ و میشیدر کجاست؟       حکمت ناپاکست، آب از سرچشمه

 قصۀ بغــــداد و جنگ عــــــــــالم اسالم را      ساخته افسانۀ هــــر بوم و بر، اصال دروغ

 که میگوید به پیش ما دروغبس سیاست  درطشت بدنامی پیشاهنــــــــگ می افتد ز بام      

 ا دروغو و امریکـــکند،  نات ح  و آَرِمش  در ملک ما      جانفشانی  میبهر استقرار صلــ

 بر سریر ُمکنـــت  و مشـق  دنائت اینچنین      ادعا با آن بزرگــــــی  و به این پهنا دروغ
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 به قوم خود غلط      بی ریا روزی تواند گفت هــــم با ما دروغ گویدآن که با مکر و ریا، 

 که ابنای جهان در فکر صلح      پیشوای خــــویش میخوانند، او را با دروغ ساده لوحی بین

 چکید، اما دروغ چشمشاز  اشک هقطر هقطرشمـــــــع با آتش زبانیها به خاکستر نشست      

 دوستی یکجا دروغ ویکسر فریب  صلحشانصلح و طـرح دوستی، دارند جنگ       با شعار

 "اسیر"ی ر دروغ  مصلحت آمیز میخواهگ

 عشق ما با او درست و مهر او با ما دروغ                                  
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