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وحید عطارد

دونالد ترمپ امروز از قدرت کنار رفت
امروز بیستم جنوری با کنار رفتن دونالد ترامپ ( )Donald Trompاز قدرت بر ملت امریکا و مردم جهان شادی و
عنایت رخ داد و سبب آرامش و خوشبختی همه باشندگان زمین گردید .وامید است دیگر بر شانه های مردم جهان آدم
های دیوانه و مریضی مانند ستالین ،هیتلر و ترامپ ننشینند .و این حادثه مرا به یاد نوشته و شعر زیبایی انداخت که
از قلم رسا و پر برکت دوست عزیزم جناب محمد نسیم اسیر نوشته شده بود و در ماه جوالی  2019در فیس بوک
ایشان و بدا ً در وبسایت گرانمایه و ملی آریانا افغانستان آنالین
زیر عنوان (( بـــار گــران بـر دوش خــــــر)) با تبصره های تعدا ِد زیادی از خوانندگانش نشر شده بود و اینک
خوشحالم که آنرا دوبارۀ منحث تهفه ای به شاغلی جو بادن ( )Joe Bidenبه نشر می رسانم

بار گران بر دوش خر!
نوشته و شعر از جناب ملک الشعراء محمد نسیم اسیر
من به طریق الف و گزاف نمی گویم ،افغانستان قبرستان ابرقدرت هاست ،چون شرایط وحوادث در دو قرن اخیر،
خود شاهد و گواه روشن این گفتاراست .ابرقدرت ها به آرزویی برما می تازند ،اما این لقمه چرب گلوگیر شان می
شود و به اصطالح عامیانه پس سر خاریده ،ما را رها می کنند و جالب هم اینکه این مذلت را می خواهند با اهانت
به ما پرده پوشی کنند چنانچه ادعای جاهالنه اخیر «دونالد ترمپ» با زورنمائی این که می تواند افغانستان را از نقشه
دنیا محو کند از همین قماش اهانت هاست که منهم سرودۀ ذیل را به استقبال ازین غرور و خود خواهی تقدیم می کنم:

خری بار گرانی داشت بر دوش

به پیش همقطاران جلوه هـا کرد

در آخـر طاقت او طــاق گـردید

زپا ماند ،ازعقب بادی خطا کرد

فرو رفت و دو زانو برزمین ماند

ز دوش آن بار را یکدم رها کرد

تالش مـالکش سودی نـه بخشید

دوسه عرعر زد و رفت و دوتا کرد

نه خود دانست کاین ذلت چرا شد

نه مالک ،کاین دغلبازی چرا کرد

به امریکا کسی ای کاش گـویـد

نمی باید که دست ازپا خطا کرد
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اگر بار تو همچون خر گرانست

نباید خـدعـه و روی و ریا گرد

اگر مــردی ،بیا مـردانگی کن

نه چون نامرد از مردی ابا کرد

بجا باشد «اسیر» ،از روی نفرت

تـفـو بـر چهـره این بی حیا کرد

**** **** ****
م .نسیم «اسیر»2۳جوالی19م ،فرانکفورت

از صد ها تبصره و نکو گویی تعدادی را در پایان نشر میکنیم
شیر صافی

بجا باشد ”اسیر” از روی نفرت
تفـو بر چـهــره این بی حیا کرد
بی نهایت عالی!!
دست تان درد نکند و قلم تان مثل همیشه رسا ،سبز و خرم باشد وجود تان باعث افتخار ماست

.

محمد یعقوب رسولی
سالم استاد گرامى!
سروده فوق العاده و دلنشین اما هیچكس منكر شده نمي تواند كه افغانستان فقط قبرستان افغان ها است .انگلستان امروز هم
كنترول سیاست دنیا را به دست دارد روسیه به مراتب قویتر از شوروى سابق است پاكستان كشور اتمى است و در جنگ بیست
سال اخیر از هر دو طرف افغان ها مي میرد پس چطور گفته مي توانیم كه افغانستان قبرستان ابر قدرت هاست؟

عبدهللا پرتو
اسیر صاحب گرامی شعر فوق العاده عالی که واقعیت ها در آن گنجانیده شده انشاء هللا آقای ترامپ بار و بستره خود را مانند
همسایه شمالی ما جمع نموده فرار خواهد کرد زیرا مصارف گزاف کمرش را می شکند گرچه از معادن و مواد مخدره پول
های مصرف شده را دوباره به دست می آورد مگر عساکرش کشته می شوند.

عمر صدیق
سروده زیبا وعالى  ،حاال باد ترامپ خطا خورده به بهانه مى خواهـد گریز كند  ،ترامپ چون بیسواد سیاسى است
تاریخ را مطالعه نه كرده از انگلیس وروس پرسان كند  ،كاش داكتر برایدن زنده شود وغیرت افغان هـا را به ترامپ
قصه كند  ،ممنون شما استاد نسیم اسیر صاحب.
عطاء هللا فقیرزاد
استاد گرامی خیلی عالی و زیبا ،اما آیا در حمله ای ابر قدرتها همیشه آنها مقصر اند؟ نوکران داخلی نقشی ندارند؟
نور شهیال صدیقی
استاد محترم و بزرکوار اسیر صاحب کرانقدر!
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سوز وطن را صحت کامل و طول عمر عطا
سروده بسیار عالی از پروردگار مهربان میخواهم که شما افغان دل
ِ
فرماید با فامیل محترم تان صحتمند و آرام باشید
نعیم پوپل
خوب است خیال پردازی ها را کنار گذاشته واقعگرایانه بنویسیم قبرستان های افغانستان پر از فرزندان خود همین سرزمین است
و گرنه چرا نصف نفوس ما مهاجر و نصف دیگر در گرو اجنبیان است؟

حسن همدانی
اسیر گرانقدر را سالم و احترام تقدیم است
نمیدانم چرا روس از انگلیس پند نگرفت و بعد امریکا هم از همتای روسی اش چیزی نیاموخت و حال هم از طرفی
امریکا پیش طالبان عذر دارد و هم از طرفی ادعای شش روزه دارد
عیسی آرزو
سالمت باشید كاكا اسیر جان سروده عالى! اىن بدبخت از بس كه زیاد دواى  viagraخورده تا زورش به خانم جوانش برسد،
ده او منطقه كار نكرده ،كله اش را خراب كرده گپ هائ مفت میزنه

همایون منصوری
سروده زیباست و فرموده عالى! عقدۀ دل ما را گشود!! زنده باشید استاد محترم! با عرض ارادت و احترام
قبول فهیم
با عرض سالم ودورد برای جناب استاد گرانمایه چی عالی فرمودید سربلند باشید افتخار جامعه وملت مظلوم افغانستان هستین

وکیل پوپلزی
استاد امكان دارد كه این سروده مقبول و تاریخي خود بیكي از روزنامه هاي معتبر ارسال كنید كه چاپ شود
نجیب ستومان
خیلی عالی وبجا محترم آقای اسیر  .عمرت دراز وطبعت فراخ باد دوست عزیز
محمد نعیم صدیقی
سرود خَیلي عالي ،صحت و سالمت باشید ،جناب محترم اسیر .همیشه بدرخشین
وهاب نوری
آخ که نوش جانشان باد .فیکس اندازه جانش گفتی .اسیر صیب قلم تان رسا باد.
محمد بشیر افضلی
استاد گرانقدر و محترم! بسیار زیباست قلم تان رسا و خود شما صحتمند و پرتوان تر
حسن سلطان زاده
فوق العاده زیباسرودى پدرود ها بدرقه راهت باد جناب اسیر صاحب بزرگوار.
شاه ولی عظیمی
اسیر صاحب گرامی و بزرگوار! درود و سپاس به شما و سروده عالی تان
اسد هللا شیرزی
پیشگفتار خردمندانه و سروده بسیار زیبا ،دلچسپ و عالی .درود فراوان
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ضیاء صالح
بارك هللا استاد اسیر صاحب معظم با این پیام سلیس و روان استادانه!!
ظاهر ستاری
اسیر صاحب ،احساس تان پرتو افشان قلب هاي ماست .قلم و احساس تان روان باد!
هاشم رایق
اسیر صاحب محترم  ،استاد معظم خیر ببیني دل مارا یخ كردي.
فرید شرف
جناب نسیم اسیر! بسیار زیبا و عالی سروده شده ،زنده باشید
جاهد صدصق
سروده عالي محترم اقاي اسیر صحت و عافیت باشید.
شبیر احمد ملکی
بینهایت زیبا و دلچسپ!! درود ها نثار تان بـاد!!
صالح رحیمی
بسیار عالي و جواب دندان شکن .سرفراز باشید
فاروق کوشان
شیر مادر بر اسیر فرزانه ما حالل باد انشاءهللا

برای مطالب دیگر این نویسنده ،اینجا کلیک نمائید.
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