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 10/08/2019                  ملک الشعراء محمد نسیم اسیر

 

نوشته  «دونالد ترمپ» امریکا، با شنیدن یاوه سرائی های مهوری درریاست ج 201۶جریان کمپاین انتخاباتی  در

 بودم که:

 ا افسانه می آیدـگوش ه چه این سخن در اگر

 ه می آیدـوانـکه در رأس جهان دی حقیقت این

با کلمات  روز هر دهد و هایی را به آب می ای سیاست چه گلدنی در ، زنجیری ـۀاینک همه می بینیم که این دیوان و

 .نیستی نزدیک می سازد ، جهان را به پرتگاه جنگ وجنون آمیزاقدامات  و

 نه.زخم زبان  ود، امافراموش می ش زخم شمشیرکه ند خیلی بجا گفته ا

درد این اهانت مدتی می گذرد، اما دنیا،  ۀنقش افغانستان از مورد محو در« ترمپدونالد »سفسطه گوئي های  از

 ه سلسله طنزب من نیز می فرستند و نفرین لعنت و گفته هایش هنوز تلخ بر تبصره های تند ومردم با  فراموش نشده و

  می کنم:را تفبیح این بی مباالتی  دیگر اریکب ،قبلی

 

 دیگو یون شرنگ مـن چـدو سخـاگرع

 دیگو یاز زور و جنگ م یگه سفلـب ای و

 

 ول مشوـزشت او مل بد و یها تهـگف ز

 دیگو یجفنگ م شهیل است وهمـجاه که

 

 کند «ریف طهیخر یب»، خواست دلش هرانچه

 دیگو یرنگ م دو و یرو دو یاـه دروغ
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 که خصلت بد اوست یسرائ اوهیبه  یول

 دیگو یم «ُکرنگ»نیآنچه به ما ا دیبگو

 ما ردمــد ادب، به مــح ز دور کالم

 دیگو ی، مننگ ناموس و یپداده سر،  که

 نازد یم شیخو یقوت بازو و زور به

 دیگو یتفنگ م توپ و و راکت همه ز

 وارـدش به او دهـره  ش نیدر قیطر یط

 دیگو یلنگ م یپا از سنگ خورده و به

 کارــم ۀــروب وـهمچ زـیرـراه گ هـتـگرف

 دیگو یزده خود را پلنگ م رـغُ  چه اگر

 ازمـن راـت هــامـت خمنزل« رـیـاس»

  گویدد صفتان بی درنگ می ـکه عیب ب

 

 ، فرانکفورتم19گستا ۴ «اسیر» م. نسیم
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 تذکر:
 هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و سروده های دیگری از این شاعر معزز را مطالعه کنند، می

 عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به فهرست "آرشیف" شان رهنمائی شوند! توانند با اجرای "کلیک" بر
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