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آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

ـــاد       بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  همه سر به سر تن به کشتن دهیم        از آن به که کشور به دشمن دهیم
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 Political  سیاسی

 

 ملک الشعراء                   

 «اسیر» نسیم محمداستاد           
 

 

 

 

ِمگسِهجومِ 
 

ظالمانه  این هجوم .ماندمی َدور شیرینیه ب مگس هجوم به در افغانستان جهان نظامیان هجوم

سرودن  ۀانگیز  ،افغانستان ندارد ۀان دست آورد دیگری برای ویرانکدکه جز کشتار بیگناه

  :دگردقدیم دوستداران وطن عزیز میاین شعر گردیده است که ت

 

 ادب  دست و پا مگس سازد  برون  ز حد     پر آش   ما  مگس       ـــۀافتاده   تا  به  کاس

 مگسدرا منافق،  دیده   ۀایـــــــــــــــهمس    پاره کیست   مگس  چشم ازمقصد  که  دانی

 ، این بی خدا مگساره آمدهــــسوی ق زان    هجوم عام    این که در چه شکوه همسایه را

 حیا مگسچون بی ون بی ادب خزنده وــچ     ، چشم  بسته است  ریم  وطنــبا فتنه  در ح

 مدعا مگساوفتاده  و  پر  دـــــــــصـمقپر     عجب    ،ز شهد  هوسکام    شیرین  نموده

 ا مگســببین  تا  کج ، من  شده ست انباز     همی کشد   م  به  فلک  پرــــــــهمت  عنقای

 دوران جدا مگس  ،دا  مگس  شدهطالع ج     ما   ادثه  های  زمان  به ــــدر زیر  تیغ  ح

 و هوا مگس ز زمین طرفرـــه ریزد  ز    شربت اند    س  َدورمگ  ــــــان  تمامنگبیگا

 به  مکر و ریا مگس ، آشپر  ــۀــکاساز     ، پا  برون کند   نیگــــر دست  و پای او بکَ 

 فزا مگس آمده،  زحمتــوار ــــــخُمردار    بودنش     روبـــــمک   ۀماجراست   قصپر

 مگسیک  آشنا زار دشمن  و ــــــدارد  ه     کند    آشنا  و  بالپر  کسی  رــــدر دوغ  ه

 دا مگسخُ نا  شده  ،دست  رفته  ُسّکان  ز      روزگار  مّواج  و تالطم پر ر ــــــــدر  بح

 مگسچرا ر ـــــ،  آخا  را  رهـا  نمیکندم     سر کشیده است   ما  ردنـــگ ز حیا این  بی
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 مگس اـــــــهداغ ن  ما ـــدام  اخته   بهاند       شیِ خــــوارِ رافت  و  مرداله  و کثــاز فُض

 مگسوِد  ما  رها ـال  خــــح شاید کند  به    کن   انش  حواله  ــــــصد  تیغ  انتقاد  به  ج

 مگسآشنا  مرگ  آشیانه  و رگــــــاین م   به  مرگ آشنا شود     می آید  آن  زمان  که 

 مگسنما ود  بدمرگ  ش ا  رهسپار ـــــــت     له اش فگن  ـدر شعو دا کن  ـبال و پرش ج

 درت این ابتکار نیستــــق  «اسیر» را  ما

 ؟مگس؟؟  با بسازیم   و پنجه نرم تا دست 

 

 

 ( ع2۲۲۲اکتوبر شهـر بن ــ المان، )  
   

 


