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آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

  ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 

 Political   سياسی
  

  "اسير"نسيم  حمدماستاد      

     

  
  جھان بھاترين بوتِ گران

 
   

  2008 دسمبر 14 در  ،چوچهسوی  جورج بوش راقی بـــپرتاب بوت خبرنگارع

  ،امريکا خود جمله در از ،سطح جھانی ، دررای کنفرانس مطبوعاتیــھنگام اج

  ر به ھمان مناسبت تقديم دوستدارانــــــــــانعکاس زياد پيدا کرده است، اين شع

  : ددمی گرسياسی و ادب  شعر
  

  مراھیگ ، دلیــــــسنگ  ،یاصيـع خودخواھی     ، ریــ، خودنگظالمی

  نمودايجاد  رکهـــــــمع ِر ــــــــنمود     سفبغداد  ــــــانب  ج ری ــــــسف

  جفنگ واست بگويد بهــــخمانده به جنگ     سخنی   جای قدمر او که ھ

  بنيانبی سخنی ويد ــــــــــــــگھان     باز ـــج الــبه  اِغف بار  اين که  يا

  کاملور رــــــــــــغبه ردی مل     شيرــــــــمحفدر  يدشن گفت و اندران

  ريدـغشير ون ـــــو چ آورده لهکشيد     حم ريادـــ،  فراشتهـــــــــافبرقد 
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  ود  نيز به  رويش  بپراندـته  ذليلش  می خواند     بوت  خــــــسزا  گفنا

ُ او س ھيبتربوت  پُ    نادان آنسوی  ريدهـــــــــــغ زنان     رفت وتــــــــ

  خميدو د افتاوتش ـــــــــــنخپر رسيد     سرسِر او ن ه  به ــــــبوت اگرچ

  دارد وابیـج، مشت زدی رــــــــدارد     گ  ابیصنار ــکر ــــــــھ  آری

  نفاقو دائی  ــــــــــجو ند  گاف راق     فتنهـــبه ع التــاو که با مشت جھ

  طوفان داوتـــــز عپا بر رد ـــــان     کـــافغ  پاک ۀـــــــــخطدر  يا که

  رد و حقيقت اين کردــون رنگين کرد     او  چنان  کــملک بخ ـــۀصفح

  ورد به مشتدر دھنش خ  انگشت     اينچنينزد   داـــــــــخ خلق دِر به 

  بودوارش سزا وت ــــب  ـۀــــــبود     لِنگ ارشـــک ریــــــــگبيداد هبسک

  املـــرا عقل  نباشد کر که ــــــــھ

  اصلــــبوتش ح ۀــــــضرب دميشو

  

  

  ) م 2009 ريلاپ ــ ورتـفرانکف( 

  

  

  

   2011سپتمبر  15          
  

  :پورتاليادداشت 

سپاس داريم که يک واقعۀ  جھانی ،"اسير"عراء جناب محمد نسيم شفخرال ،د سخناستااز 
 .نده اار گذاشتيندگان به يادگآک\م گھربيز شعر درآورده و برای جالب تاريخی را در قيد 

  !!!بادگزند ايام در امان  ازگھربار شان  طبع کناد ومان درد ھنرور شلک ک

ين مناسبت در يوتيوب عرضه که بد ی راائفلميکی از ه لنک پورتال به شکرانويراستار 
آن را با دکه ای باز ذارد؛ باشد که در دسترس خوانندگان ارجمند خود ميگه است، دگردي

 :ک بخندنددانده و مورف

  

 AA-AAپورتال  "ادبی ــ فرھنگی" صفحۀ                                        

  

  
http://www.youtube.com/watch?v=dezzqoAACrY 

 


