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  "اسير"مد نسيم ــ   استاد مح

  ٢٠١٠ دسمبر ٩     فرنکفورت ــ 
  
  
  

  !!!همه کس ايرانيست
  

آئينۀ "، ناشر مجلۀ وزين "هاشميان "دسمبر دانشمند ُمبارز، جناب پوهاند داکتر ٨مطالعۀ نوشتۀ 
" ابوالمعانی بيدل"در کليفورنيا و اشاره به ادعای کاذب ايرانيان، در نسبت دادن  حضرت  " افغانستان

 بر اثر چنين ادعائی که بارک ٢٠٠٩ فبروری ١٢بتاريخ  که ،به ايران، مرا به  ياد شعری انداخت
 بودند، سروده شده و در پورتال  هردل پسند ر امريکا را ايرانی االصل خواندهباما رئيس جمهواو
اينک به غرض حسن استقبال از نوشتۀ دوست . به نشر رسيده  است" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"

ای نشر  را برمعزز و گرانقدرم جناب  پوهاند هاشميان و تکذيب ادعای بی بنياد ايرانيان، همان شعر
  :کنممجدد تقديم تان مي

  
  
  

  ايرانيست ، اين  عالم  اسبابدر   ه هستچآن ه شيخ و شاب ايرانيست     هـرـدرين دنيای بی پايان چ

  ايرانيست ،  صــاحب  القابنـامـدار و  که بـاشـد   و زن      جـهـان از جـنس مــرد نتمـام  پـِيشـوايا

  ايرانيست ،وشه از اوتاد و از اقطاب گرـهـ خار و اين فخامت را     که درفتمبين اين ا ـم بـه چشـم  ک

  ايرانيست ،اب  کـند  ايجا میـانه  ای  تم به هر پي عالم     قـــــارۀ ين د و دانشـجـو بـه چندز دانشـمـن

  ايرانيست ،عالمـتاب ورشـيد ــ خ ل  بـاال     رسد  گر در دردی  شــودـَه َدور ُکـّرۀ  خـاکی  اگـر گـبـ

  ايرانيست ، ِکه بنگـری مصروف اين  گردابزمين ِگرد است و َدور خويش ِگرداِگرد ميگردد     بهر

  ايرانيست ،خـواب ر درـــ وگ ايرانی  ای بينی     اگـــر بيدار، نـبنده  ج، هـر کـجابـه  دنيای  تحـرک

  ايرانيست ،در پـنـجاب دلـيـر گـُنده  ر مـرد ـــگــ به هند و سند و در بنگال     و امور بينیا گر زن  ن

  ايرانيست ، باب ين چـنـدز ا مگـو  در بـاب  مـوالنـا  و يا  سـيد  جمال الدين     سـنـائی  و ابـی  سـين

  ايرانيست ،يتابوقی  و ب سـلج  و واصـل  و  م  و شـايق     ندينیيـلی  و خليل  و  قاری  و مستغـخلـ

  ١ايرانيست ،ـريست چندين پاپ نصاری را     نميدانی که از عمــــ و شان ر کن شوکت واتيکان  نظ        به

   ايرانيست، و باب  و سـکـندر را     به هردو داده اين نعمت که مام  دارا ردخـدا روزی  کـه پـيـدا کـ

  ايرانيست، ود آالبارت  مينممه ا ـــ ب همين بيچاره مايکل جکسن برگشته بخت امروز    که روزی
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  ايرانيست ،ست در مهتابيدانم     جــوانمردی  که پا  ماندـر، نـمـسـان آخه بــه يـاد کـس نـمـی آيـد چ

  ايرانيست ،و ذريــه و انساب  حقيقت را     که پـيغمبر بـه نسل   اين  همی گفت یشـنـيـدم مـرد  دانائ

   ايرانيست،خودهم ناب ـاشد     که بابايش ز ايران است و بی خـبر ب  شايد ژده ،به اوباما دهيد اين  م

  اين طنز را بنوشتم و زان روز می ترسم] اسير[
  

  ايرانيست ،ـــــــارۀ بيتابـچــ بگويندم کـه اين بي

  
  

 .ذرت ميخواهمـروی ضرورت شعـری مع] پ[به ] ب [نکته سنجان محترم در تغيير قافيۀ  ازــ١
 

  
 


