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 07/04/2017                م. نسیم اسیر
 ملک الشعرای افغان ها در غربت

 

 

 همه کس ایرانیست!
 

 سرقت های معنوی
 

 به مناسبت آغاز بحث مجدد 
 بر هویت مرد بزرگ افغانستان حضرت سید جمال الدین افغان

 

 
 

 سرقت های معنوی محترم پرتو نادری، شاعر و نویسندۀ توانا و آقای میر اکبر متقی در بارۀ صحبت روشن گرانۀ

، مرا به یاد منظومه ای انداخت که شش سال پیش بنا بر ادعای ایرانی ها در موردی، سروده و چند بار نشر ایران

 شده است. 

ب متقی آن سروده را با پیش گفتار، مکرراً به دست اینک می خواهم یک بار دیگر به تأئید از گفتار آقای نادری و جنا

 نشر بسپارم.

عادت دارند که افتخارات تأریخی، فرهنگی، هنری همه جهان، بخصوص ممالک همجوار بی دهان و بی  ایرانی ها

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

میالدی با انتخاب بارک اوباما به حیث رئیس جمهور امریکا، با دیده درایی  2009در اوایل سال  تعجب آور تر اینکه

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

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

 تکرار حسن، تقدیم دوستان می گردد:

 

  و شاب، ایرانیست  درین دنیای بی پایان که شیخ 

 م اسباب، ایرانیستـعال هست در اینهر آنچه 
 

 وزن، به شرق و غربنخبگان از جنس مرد تمام 

 که بـاشد نـامدار و صاحب الـقـاب، ایرانیست 
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 3از 2

 

 را به چشم کم مبـین، این افتخارات و فخامت

 د ایجاب، ایرانیستنبه هـر پیمانه ای تا می ک
 

 ود پیداـاگر گــردی بـه روی کـــرۀ خـاکـی ش

 ، ایرانیسترسد آن گرد، برخورشید عالمتاب
 

 

 میگردد مین ِگرد است و َدور خویش گرداگرد

 هرکس بنگری مصروف این گرداب، ایرانیسته ب
 

 ر کجا جنبنده ای بینیـبه دنیای بزرگ از ه

 ایرانیست ایرانی و گر در خواب،اگر بیدار، 
 

 بنگال اگر زن نامور بینی، به هند و سند و در

 و گر مرد دلیر و ُگنده در پنجاب، ایرانیست
 

 «سید جمال الدین» و از« موالنا» مگو در باب

 ایرانیست ز چندین باب،« ابی سینا»و « سنائی»
 

 شایق مستغنی و و« قاری» و« خلیل» و« خلیلی»

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

 به واتیکان نظر کن عزت و شأن نصارا را

 ایرانیست؟نمی دانی که از عمریست چندین پاپ، 
 

 دارا و سکندر را روزی که پیدا کرد، )ج(خدا

 به هردو، داده این نعمت که مام و باب، ایرانیست
 

 بخت امروزهمین بیچاره مایکل جکسن بر گشته 

 ایرانیست آالب،ود ـارت مـی نمـکه روزی با مه
 

 یک روزیر که ـاد کس فرامش کی شود آخـز ی

 جوانمردی که پا مانده است در مهتاب، ایرانیست
 

 شـنیدم مرد دانایی همی گفت این حقیقت را

 اصل و ذریه و انساب، ایرانیست که پیغمبر ز
 



  
 

 

 3از 3

 باشدخبر ، شاید بیدهید این مژده «اوباما»به 

 ایرانیستبابایش ز ایرانست و خود هم ناب، که 
 

 این طنز را بنوشتم، ازآن روز می ترسم« اسیر»

 رده گویندم که این ناباب، ایرانیستـخـدا)ج( نا ک

 
 

 م، فرانکفورت2009فبروری « اسیر»م. نسیم 
 
 

 


