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 60/60/2612                   نسیم اسیر م.
 ملک الشعرای افغان ها در هجرت

 

 !!!همه کس ایرانیست
 سرقت های معنوی

 
 سرقت های معنوی ۀبار در متقی اکبر آقای میر توانا و ۀنویسند و ، شاعرنادری محترم پرتو ۀگران صحبت روشن

 که شش سال پیش بنا ای انداخت منظومه یادبه  مرا، ی پورتال وزین افغان جرمن آنالینسفارش ها ۀپنجر درایران 
  .شده است نشر چند بار وسروده ، موردی درادعای ایرانی ها  بر

دست ه ب گفتار، مکررا   با پیش آن سروده راجناب متقی  آقای نادری و گفتار ید ازئأبه ت دیگر بار خواهم یک اینک می
 بسپارم. نشر

بی  بی دهان و بخصوص ممالک همجوار، جهانهمه ، هنری ریخی، فرهنگیأافتخارات ت عادت دارند کهایرانی ها
  .شان درین زمینه بوده ایم های مکرر بخوانند که ما شاهد دستبردیرانی ا ،را زبان چون ما
ی یامریکا، با دیده درا حیث رئیس جمهوره رک اوباما ببا ی با انتخابالدیم2662وایل سال ا در اینکه تر تعجب آور
  باشد.شیعه مذهب می  جنوب ایران و از شبزرگجد  ایرانی االصل و «اوباما» کهد ادعا کردن

به حیث  این ادعا سروده شده است و برابر ن سال درفبروری هما ، درمی گذردشما  رنظ پایان از شعری که در
 گردد: مین دوستاتقدیم ، حسن تکرار

 
 ایرانیست  ،شاب درین دنیای بی پایان که شیخ و

 ، ایرانیستاباین عالم اسب نچه هست درآ رــه
 

 غرب شرق و ه، برد وزنجنس م از نخبگان تمام
  ایرانیست، ابـقـصاحب ال و دارــماـد نـاشـه بک

 
 فخامت را این افتخارات و ،ینـبـم مـه چشم کـب
 ایرانیست ،د ایجابـنـی کـا مپیمانه ای ت هـره ب

 
 داـیـود پــی شـاکـخ ۀرـــروی که ـردی بــگ اگر

 رسد آن گرد ، برخورشید عالمتاب ، ایرانیست
 

 گرددگرداگرد می خویش َدور زمین ِگرد است و
 ، ایرانیستاین گرداب بنگری مصروف کس بهر

 
 کجا جنبنده ای بینی رـــه ای بزرگ ازـیـه دنـب

 ایرانیست ،خواب در گر رانی ودار، ایـیـب اگر
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 بنگال در سند و ، به هند وبینی زن نامور اگر
 ، ایرانیستپنجاب ُگنده در و رـرد دلیــم رـگ و

 
 «سید جمال الدین»از و« موالنا»اب ب در مگو

 ایرانیست ،چندین باب ز «ی سیناـاب» و« سنائی»
 

 قـشای و مستغنی و «قاری» و« خلیل» و« خلیلی»
 ایرانیست ،بیتاب و« سلجوقی»و «واصل» و« ندیم»

 
 ن نصارا راأش ن عزت وـک رـان نظکـیـه واتـب

 ؟ایرانیست ،چندین پاپ عمریست که ازنمی دانی 
 

 را درـنـسک ، دارا وردـه پیدا کروزی ک )ج(داـخ
 ایرانیست ،باب ومام که داده این نعمت ، دو رـبه ه

 

 گشته بخت امروز برمایکل جکسن  همین بیچاره
 ایرانیست ،ی نمود آالبـمه روزی با مهارت ک

 
 ه یک روزیک یاد کس فرامش کی شود آخر ز

 ، ایرانیستمهتاب در پا مانده است که جوانمردی
 

 ی همی گفت این حقیقت راـایـرد دانــدم مـیـنـش
 ایرانیست ،انساب و ه ـذری اصل و ز که پیغمبر

 
 باشد ، شاید بی خبرژدهــدهید این م« اوباما» به
 ستایرانی ،خود هم ناب ایرانست و ه بابایش زک

 
 مـمی ترس آن روز ، ازرا بنوشتم این طنز «اسیر»
 ایرانیست ،ه این نابابرده گویندم کــک نا )ج(داـخ

 
 
 
 
 فرانکفورت، م2662 فبروری «اسیر»نسیم  م.
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