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 15/02/2020             ملک الشعراء محمد نسیم اسیر

 مشت آهنین!!

 

 نتشارا «سخنی چند با جوبایدن» به عنوان «یوسفی محمد اکبر» هردل پسند جناب دکتور نوشته خیلی پرمحتوی و

یاست ر دکاندی یاوه سرائی های، معاون سابق و برابر در «آریانا افغانستان آنالین» فبروری پورتال عزیز 11یافته 

دل تنگ عقده های  مطالعه کردم، مرا هم بران داشت تا گرهی از ، با اشتیاقجمهوری امروز امریکا که آنرا دوبار

  خود بگشایم.

 د وهم ُدم شورزد، هم باد خطا می کر می ، هم غُرمیله تفنگ شکاری ابربر در میدان شکار،  می گویند، شیری در

 یم خود را چنین بیان کرد که غُر پرسش دوستان علت سه کار برابر در به سالمت برد و حادثه جان ، اتفاقا ازدادمی

 جاتم دهد. مرگ ن از دم تا خالصگیری پیدا شود وانشورم میدُ  و ترس خطا میدادم  شکاری را بترسانم باد از زدم تا

 می چون ببر لُخی ُغر «ترمپ» یه آقاا درهمین مرحله رسیده است کقدرت یگانه جهان، امریکامروز می بینیم که 

 . می دهد ُدم شور باد خطا می کند و ،به قدرت رسیدن قبل از «جوبایدن» زند و

 مناسبت تقدیم می شود:  همینه منظومه ای ب

 ن هستبه دورا تا که چرخ فلک

 هست «افغان» و «افغان ستان» نام

 م ــهـزاره بـه اوزبک و تاجک و

 هست پیمان و دـه عهـپشتون ب ارـی

 ی نیستـرنگ دو ۀوـیـیان شـم در

 یک خوان هست همه یکسان به دور

 ن خودـیهـبح مـق مالک حسن و

  ان هستـغـاف ارـــــا وقـت بـلـم
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 دـدال کنــــــج رـــاگ رادرــب دو

 آن هست رـبه ه یاورهمدگر

 رزم آرا و گیر یکی شیر هر

 رد میدان هستـم کوه پیما و

 د دشمنـپا نه درحریمش چو

 مشت کوبنده یی به دندان هست 

 یـلـو رنگ گـمچـوام هــام اقــن

 هست این گلستان زیب این باغ و

 د ـــنـرو او نمی شکــــت سـامـق

 لطف یزدان هست باغبانش چو

 ردـبـن ردان به روزگارـرمـیـش

 هست به جوالنتیغ دودم  همچو

 یـنـیـی بـزم او نمــدرع رزهــل

 ایمان هستصاحب  ا وــای برجـپ

 «اسیر»ب ـیـصـی نـشـنیست آرام

 شیطان هستتا که جمعیتی ز 
 

 ، فرانکفورتم2020بروریف12«اسیر» نسیم م.

 

هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و سروده های دیگری از این شاعر معزز را مطالعه کنند،  تذکر:
 عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به فهرست "آرشیف" شان رهنمائی شوند! توانند با اجرای "کلیک" برمی 

 
 

 
 

 مشت آهنین


