http://www.arianafghanistan.com

2020/09/15

ملک الشعراء محمد نسیم اسیر

طنز چند دروغ!
قریب از نیم قرن به اینسو ،ما دستخوش دروغبافی های ابرقدرت های چپ و راست شده ایم که از آغاز تا انجام ،جز
فریب و دغلبازی منغعتی از سیاست های جهان خواری شان ندیده ایم و اینک امریکا ،یگانه قدرت جهان ،با رئیس
جمهور خودخواه و سفله ،در تالش رهائی از جنگ طوالنی در افغانستان ،بازی مصالحه با طالب را به راه انداخته
است که متأسفانه دیده می شود ،بازهم یگانه بازندۀ میدان سیاست درین بازی ،ما خواهیم بود و مدت طوالنی کشته
خواهیم داد.
منظومه طنز گونه ای به همین مناسبت تقدیم می شود:

گوئـی بنیاد جــهــان شد با دروغ
کاین چنین جاریست در دنیا دروغ
درشمال و در جنوب و شرق وغرب

می وزد بـاد از تـه و بـاال دروغ
در سیاست راست می نایـد سخن
جز فریب و خـدعه و تنها دروغ

از سـر اجبار می گویند راست
در تکـلـم ،گر نشد پــیـدا دروغ
روزگاری شد که با قول و قـرار
بشنویم از هر«جت وجوال» دروغ
روس آمـد خانه را ویرانه ساخت
بـا شــعـار خـانـه و کـاال ،دروغ
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ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

اینک امریکا یگـانه قـدرت است
هست ،لیکن غـرق سر تا پا ،دروغ

قــول دیــروزش بـود امروز کج
وعــــده امـروز تـا فـــردا دروغ
گفته هایش نا صواب است وغلط
وعـده هایش از الف تا یا دروغ
با سر و گردن زدن های سخـیف
می زنـد بسیار الف ،امــا دروغ
بــاز طـالـب را بـه قـــدرت آورد
راه کـج کـرده به ما ،بیجا دروغ
صلح با طالـب نـمی آیـد به دست
چونکه باشـد صلح امریکا دروغ
کاشکی گوید کسی این سـفـلـه را
تـا بـدانـد ارزش حــق تــا دروغ
سرفــرازی هـا بـود در راسـتـی
شرمسارت می کند امــــا دروغ
تا توانی راستگوئی کن«اسیر»
آدمــی را می کند رســوا دروغ
نسیم «اسیر» 22اگست20م ،فرانکفورت

برای مطالب دیگر این نویسنده ،اینجا کلیک کنید
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