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 دشاه مسعودمکه اح  سپتامبر٩دو شعر بمناسبت 
  .ن روز راهی آن جهان شدآدر 

  .  چگونه بی جوره و تنها بود . . .ويرانگری و غارت ،در جنايت. . . که حا ال ميدانيم به احمد شاه مسعود 
  

  سيد نورالحق صهبا: شاعر
  
  " مسعود آنکه دست زمانش بيازمود"

  نودود و همه نوکر عــلق بــجالد خ
  

  راب کردـــود را خــانمان مردم خـــاو خ        
  ودـ، ربچون الجورد هرچه بدست آمدش        

  
  هرگز نبود بسته بيک دشمن و طن                
  او را هزار حلقه بگردن نشسته بود                

  
  رانه را بکفــــاست ويــتا آورد ري

  دود ، او را نمود وآتش بزد به کابل
  

  اريخ ملک بودـرين فراری تــترسو ت        
  "اره ی حسودمببر رغم باور تو شک"        

  
  دلـــاره اش بـــه ی امـــرکانـــتلبيس زي                
  ، خود فروشی خود نعره مينمودبا بانگ                

  
  ردم شريفـر مــد در نظـــرمهره انــخ

  آن سنگها که کرد مسعودش همه سجود
  

  نمی نشست" کاکا"جز در هوای مسکو         
  ريم دالر و دشمن نمی غنودــز در حــج        

  
  ودمـــردم آزاده ی خـــه گير مــمن پاچ                
  "اينرا هميشه ناب و صميمانه ميسرود"                

  
  چون موش بود و سخره به هنگامه ی قيام

  همه قعود،لت ــ بدشمن ماک رهـــخون ــچ
  

  اندام بزنمای وی، اين آشنای حرص        
  بودـــــفهيميان  کاز مار  تازيانه ی         

  
  دل زير پای خصم وطن زود ميفشاند                
  امرد ، ميگشودـــآتش بمردمش ولی ن                

  
  جان داد و الجورد به جز خويش خود نداد

  دوی سودـــه بپای عــکر داد آن سری ـــس
  

  ها نشسته استـــبر ياد او که دانی چه تن        
   کسی وجودچون جفت او حريص ندارد        

  
  "اين دلشکسته گان که به ماتم نشسته اند"                
  ور پليدش کنند دودــه گــد کــروزی رس                
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  عبدالقيام ملکزاد: شاعر

  گربه ای به ياد سردار
  

  امروز" نظار"باز خون گريه کند دسته 
  ، امروزکه بود روز بخون خفتن مردار

  
  باز تقويم ورق خورد و به پيشانی آن        
  نقش ويرانگر بی عار پديدار، امروز        

  
  ريزــــــاالر گـــافله ســـالروز سفر قـــس                
  آمده پنچری گيريد که هست، غار امروز                

  
  "باز در هر وجب خاک وطن جويندش"
  ه تکرار امروزـ بز مردهــ بکشندنده ــک
  

  ستی داده زکف رهبرک پنچرمينـــــکي        
  خم شده ی بار امروززير قاچاق، کمر         

  
  کاش ميبود که از بهر شما می آورد                
  درهم ودالر وتومان وزکلدار امروز                

  
  "کس ز نيالب پر از موج و خروشان پرسيد" 

  ؟ زار امروزچونکه غرقش ننمودی که شدی
  

  باشدــــــن ميــخند وطــد لبــاهــبر از شـــخ        
   هار امروز بس، کم شده يک جانیدست کم        

  
  ه شورای نظارـــ نزار بکرم گنديده ی

  بس که اش باد نمودند شده مار امروز
  

  ه شمالبکاش تا جانی بدنام جنوب و        
  نم آويخته گردند سر دار امروزــــبي        

  
   بيش بود ليک عجب وطن ودزد ناموس                
  ود بر سر طومار امروزــــام مسعود بـــن                

  
   هجری ـ شمسی١٣٨۶ سنبله١٨ برابر با  ميالدی ٢٠٠٧تامبرروز نهم سپ
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