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ملک الشعراء محمد نسیم اسیر

مشت آهنین!!
نوشته خیلی پرمحتوی و هردل پسند جناب دکتور «محمد اکبر یوسفی» به عنوان «سخنی چند با جوبایدن» انتشار
یافته  11فبروری پورتال عزیز «آریانا افغانستان آنالین» در برابر یاوه سرائی های ،معاون سابق و کاندید ریاست
جمهوری امروز امریکا که آنرا دوبار ،با اشتیاق مطالعه کردم ،مرا هم بران داشت تا گرهی از عقده های دل تنگ
خود بگشایم.
می گویند ،شیری در میدان شکار ،در برابر میله تفنگ شکاری ،هم غُر می زد ،هم باد خطا می کرد وهم دُم شور
میداد ،اتفاقا از حادثه جان به سالمت برد و در برابر پرسش دوستان علت سه کار خود را چنین بیان کرد که غُر می
زدم تا شکاری را بترسانم باد از ترس خطا میدادم و ُدم میشوراندم تا خالصگیری پیدا شود و از مرگ نجاتم دهد.
امروز می بینیم که قدرت یگانه جهان ،امریکا درهمین مرحله رسیده است که آقای «ترمپ» چون ببر لُخی ُ
غر می
زند و «جوبایدن» قبل از رسیدن به قدرت ،باد خطا می کند و دُم شور می دهد.
منظومه ای به همین مناسبت تقدیم می شود:

تا که چرخ فلک به دوران هست
نام «افغان ستان» و «افغان» هست

تاجک و اوزبک و هـزاره بـهــم
یـار پشتون بـه عهـد و پیمان هست

در مـیان شـیـوۀ دو رنگـی نیست
همه یکسان به دور یک خوان هست

مالک حسن و قـبح مـیهـن خود
مـلـت بـا وقـــــار افـغـان هست
 1از 2

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

دو بــرادر اگـــر جــــــدال کنـد

یاورهمدگر به هـر آن هست
هر یکی شیر گیر و رزم آرا
کوه پیما و مـرد میدان هست
درحریمش چو پا نهـد دشمن
مشت کوبنده یی به دندان هست
نــام اقــوام هـمچـو رنگ گـلـی
زیب این باغ و این گلستان هست
قـامـت ســــرو او نمی شکـنـــد
باغبانش چو لطف یزدان هست
شـیـرمـردان به روزگار نـبـرد
همچو تیغ دودم به جوالن هست
لــرزه درعــزم او نمـی بـیـنـی
پـای برجــا و صاحب ایمان هست
نیست آرامـشـی نـصـیـب «اسیر»

تا که جمعیتی زشیطان هست
م .نسیم «اسیر»12فبروری2020م ،فرانکفورت

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