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  »اسير« نسيم .م   استاد 

     شهــــــــر بن ــ المان
  م٢٠٠٠رـــــــــاکتوب   
   
  

  

  هجوم مگس
 

   اين هجوم. َدور شيرينی می ماندهجوم  نظاميان  جهان  در افغانستان  به  هجوم  مگس به 
  ۀ انگيز  افغانستان ندارد ،ۀان دست آورد ديگری برای ويرانکدظالمانه که جز کشتار بيگناه 
   :د قديم دوستداران وطن عزيز می گردسرودن اين شعر گرديده است که ت                   

  

  ن  ز حد ادب  دست و پا مگس   پر آش   ما  مگس     سازد  بروـــۀافتاده   تا  به  کاس

  مگس    منافق   ،  ديده  درا ۀايــــــــازمگس  چشم پاره کيست     همسدانی  که مقصد 

  اره آمده  ، اين بی خدا مگسـ هجوم عام     زان  سوی قچه شکوه  که دراين همسايه را

  حيا مگسچون بی  ريم  وطن ، چشم  بسته است     چون بی ادب خزنده وـبا فتنه  در ح

  مدعا مگسد   اوفتاده  و  پرـــــــــصـمق  کام  ز شهد  هوس ، عجب     پرشيرين  نموده

  من  شده  است ، ببين  تا  کجا مگس م   به   فلک   پر   همی کشد     انبازــعنقای   همت

  دا  مگس  شده ، دوران جدا مگسـ ما     طالع جادثه  های  زمان  به ــــدر زير  تيغ  ح

  هر طرف  ز زمين  و هوا مگس س   َدور  شربت اند     ريزد  زـــنگان  تمام   مگبيگا

    پر آش ، به  مکر و ريا مگســـۀنی ، پا  برون کند     از  کاســَگر دست  و پای  او بَک

  روب   بودنش      ُمردار  خوار  آمده ،  زحمت   فزا مگســ  مکـــۀپر ماجراست   قص

  مگسزار  دشمن  و  يک  آشنا ـــــدارد  هسی   پر  و  بال  آشنا   کند     ک رـدر دوغ  ه

   شده  نا خدا مگس تالطم   و مّواج   روزگار     ُسّکان  ز دست  رفته ،ر   پر ــــدر  بح

  مگسر  چرا ـــــا را  رها  نمی کند ،  آخردن  ما سر کشيده است     مـگ اين  بی  حيا  ز

   مگسن   ما   داغ  هاـــــاخته   به   دامافت  و مردار  خواری اش     اندله  و کثــاز ُفض

  مگسال  خوِد  ما  رها ــــکن     شايد  کند  به  حانش  حواله  ـــــــصد  تيغ  انتقاد  به  ج

  مگسرگ  آشيانه  و مرگ  آشنا ـــــــ اين مان  که به  مرگ آشنا شود    ــمی آيد  آن  زم

  مگسود  بد نما ا  رهسپار مرگ  شـــــــــله اش فگن     تـدا کن  و  در شعـبال و پرش ج

   ابتکار نيست  اين درتــ ق »اسير« را ما

 ؟مگس؟؟ با بسازيم   تا دست و پنجه نرم 


