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 !!!ست همه کس ایرانی
 

چه عالمانه و ماهرانه در جست و جوی افتخارات  برادران و دانشمندان همسایۀ غربی ما ایران

پا خطا نخورده به جهان  تاریخی خود هستند و چه موشگافانه آنها را ردیابی کرده و تا دست از 

که نظر به   ،نوشته اند[ ایتار تاس]با نقل قول از [ البرز ۷]اردیبهشت  ۶۲در نشریۀ . کنندمعرفی می

ۀ با مطالع. باشداهل جنوب ایران و شیعه می ک اوباما ذاتا ازربا  M.I.Tتحقیقات  تاریخی دانشگاه

و بر غفلت و بی توجهی  قه مندی به  ونن شان حسرت خوردهو عال بر دانشمندان ایران  این حقیقت

جهان معرفی ه که چرا ما نمیتوانیم در پیدا نمودن مردان نامور خود تالش کرده، ب ،خود تعجب کردم

الً از نظر دوستان این که ذی ،حاصل این حسرت و تعجب شعـری شد ؟؟؟یمو افتخار کمائی نمائ

 . گذردسلسله  می
 

 ست در این عالم اسباب ایرانی هست چـه رآنست     هــــ چه شیخ و شاب ایرانی نپایا بی یین دنیارد  

 ست لقاب ایرانیاحب اص و دارــامـــنـ و زن      که بـاشـد  رد م  نساز ج  ــانـــهج ن اوایپیِش تمام 

 ست وشه از اوتاد و از اقطاب ایرانیار و این فخامت را     که در هرگــبـه چشـم کـــم مبین این افتخ

 ست اب ایرانیــند ایجـبه هـــــر پیمانه ای تا میکعالم       ـــــارۀین قــــــو به چندجز دانشمند و دانش

 ست تاب ایرانیعالمید خـورش  ر در دلـــگ بـه َدور ُکـّرۀ  خـاکی  اگـر گـَــردی  شــود بـاال     رسد 

 ست مصروف این گرداب ایرانی بنگری  هرِکهبه زمین ِگرد است و َدور خویش ِگرداِگرد میگردد     

 ست ایرانی ر در خـوابــگـو  یایران هـر کـجا جـنـبنده ای بینی     اگر بیدار،  ، بـه دنـیـای تـحـرک

 ست در پـنـجاب ایرانی نده دلـیـر ُگـ ــر مـردا گـر زن نــامور بینی به هند و سند و در بنگال     وگــ

 ست مـگـو در بـاب مـوالنـا و یــــا سـیـد جمال الدین     سـنـائی و ابـی سـیـنـا  ز چـنـدین باب ایرانی

 ست یتاب ایرانیب  و وقی و سـلج ل تغــنی و شـایق     نـدیـم و واصو مسخلـیـلـی و خـلـیل و قــاری 

 *ست ست چندین پاپ ایرانی ریعم ازنصاری را     نمیدانی که  به واتیکان نظــر کن شوکت و شان

http://www.afgazad.com/


www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶ 

 ست خـدا روزی کـه پـیـدا کــــرد دارا و سـکـندر را     به هردو داده این نعمت که مام و باب ایرانی

 ست بیچاره مایکل جکسن برگشته بخت امروز    که روزی با مهــارت می نمود آالب، ایرانیهمین 

 ست ست در مهتاب ایرانیکه پا مانده  ،یدانم     جوانمردیبــه یـاد کـس نـمـی آیـد چه سـان آخــر، نـم

 ست و انساب ایرانیمـرد دانــــائی همی گفت این حقیقت را     که پـیغمبر بـه نسل و ذریــه  یـدم شـن

 ست اشد     که بابایش ز ایران است وخودهم ناب ایرانیشاید  بیخـبر ب ، به اوباما دهید این مــــــژده

 ترسماین ننز را بنوشتم  و زان  روز می [اسیر]

 ست اب ایرانی، که این بیچارۀ بیتدمــــــــــوینبگ

 

 
 .روی ضرورت شعـری معـذرت میخواهم[ پ]به [ ب]نکته سنجان محترم در تغییر قافیۀ  از* 

 

 

 (۶002فبروری  1۶ــ فرنکـفورت، " اسیر"نسیم . م)

 

 


