
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

  

 

3 از   1  

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

  

 

 05/04/2018         نسیم اسیرملک الشعراء 

 

 همه کس ایرانیست!!!
 

 سرقت های معنوی
 

 شر:نایادداشت 

از قلم ملکوتی شاعر آزاده و میهن پرست افغان جناب ملک الشعراء در آخرش درج است  کهشعری  و این نبشتۀ عالی و ملی

در وبسایت  2015)ولی احمد نوری( آنرا در جوالی  این کمترینمیالدی رقم شده بود که  2009در سال محمد نسیم اسیر 

از طرف خوانندگان بی شماری با ارج  و نشر کرده بودم ««قبل از آنکه آنجا را با تأسف ترک کنم» من آنالینافغان جر

ستان آریانا افغان»پذیرایی شده بود. اینک به اجازۀ دوست عزیزم نسیم جان اسیر که اسیر دوستی اش هم هستم در وبسایت 

 م دلبا چشاند آنرا قباًل خوانده اند باز بخوانند و کسانیکه هنوز نخوانده که آنرا  مجددًا به نشر می رسانم تا آنانی« آنالین

 با حرمت  بخوانند و حظ ببرند.

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

 ادعای ایرانی ها در بر وزین افغان جرمن آنالین، مرا به یاد منظومه ای انداخت که شش سال پیش بنا سایت سفارش های ۀپنجر

  شده است. نشر چند بار موردی، سروده و

با  آن سروده راو خواهش برادرم ولی جان نوری متقی جناب  آقای نادری و گفتار ید ازأئبه ت دیگر بار اینک می خواهم یک

 بسپارم. دست نشره ب گفتار، مکرراً  پیش

بی زبان  همه جهان، بخصوص ممالک همجوار بی دهان وای ریخی، فرهنگی، هنری أعادت دارند که افتخارات ت ایرانی ها

 شان درین زمینه بوده ایم.  های مکرر را، ایرانی بخوانند که ما شاهد دستبرد چون ما

ی ادعا کردند یامریکا، با دیده درا حیث رئیس جمهوره ی با انتخاب بارک اوباما بالدیم 2009اوایل سال  اینکه در تر تعجب آور

 شیعه مذهب می باشد.  جنوب ایران و جد بزرگش از ایرانی االصل و «اوباما» که

حسن،  به حیث تکرار این ادعا سروده شده است و برابر فبروری همان سال در شما می گذرد، در نظر پایان از شعری که در

 تقدیم دوستان می گردد:
 

 ایرانیست  ،شاب درین دنیای بی پایان که شیخ و

 ، ایرانیستاین عالم اسباب نچه هست درآ ره
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 3از 2

 غرب شرق و هوزن، ب جنس مرد زاتمام نخبگان   

 ، ایرانیست ابقصاحب ال و دارـامـد نـاشـکه ب   

 فخامت را این افتخارات و ،ینبم مه چشم کـب

 ایرانیست ،د ایجابنی کپیمانه ای تا م رهه ب

 دایود پی شـاکـخ ۀرـــروی کـه ردی بــگ اگر

 ، ایرانیستعالمتاب خورشید بر ،گردرسد آن 

 گرداگرد میگردد خویش َدور زمین ِگرد است و

 ، ایرانیستاین گرداب بنگری مصروف کس بهر

 جنبنده ای بینیکجا  ره ای بزرگ ازـیـه دنب

 ایرانیست ،خواب در گر دار، ایرانی ویب اگر

 بنگال در سند و ، به هند وبینی زن نامور اگر

 ، ایرانیستپنجاب ُگنده در و ررد دلیم رگ و

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

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

 قشای و مستغنی و «قاری» و« خلیل» و« خلیلی»

 ایرانیست ،بیتاب و« سلجوقی»و «واصل» و« ندیم»

 ن نصارا راأش ن عزت وک رکان نظیه واتب

 ؟ایرانیست ،چندین پاپ عمریست که ازدانی نمی

 



  
 

 

 3از 3

 را درنسک دارا و ،رده پیدا کروزی ک )ج(داخ

 ایرانیست ،باب ومام که دو، داده این نعمت  ره به

 گشته بخت امروز برمایکل جکسن  بیچارههمین 

 ایرانیست ،آالب ی نمودمکه روزی با مهارت 

 که یک روزی یاد کس فرامش کی شود آخر ز

 ایرانیست ،مهتاب در پا مانده است که جوانمردی

 ی همی گفت این حقیقت راـایـرد داندم مینش

 ایرانیست ،انساب و ه ذری اصل و ز که پیغمبر

 باشد خبرشاید بی، ژدهدهید این م« اوباما» به

 ایرانیست ،ناب خود هم ایرانست و که بابایش ز

 مترسمی آن روز را بنوشتم، از این طنز «اسیر»

 ایرانیست ،رده گویندم که این نابابکنا )ج(داخ

 م، فرانکفورت2009 فبروری «اسیر»نسیم  م.
 

 
 

 
 

 
 

 


