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میر محمد یونس واعظی (*)

یاد ایامی که با تدبیر شاهی داشتیم

(**)

یاد ایامی که ما هم عــز و جاهــی داشتیــم
نی غمین بودیـم و نی روز سیاهــی داشتیــــم
بود بین ما و یاران شیـــــوۀ صدق و صفا
دستگیری ها به هـر شام و پگاهــی داشتیـــــم
ملحــدان میهــــن و روسان استعــــمار جو
ِ
راه کج پیمـود و مایان راست راهی داشتیــــم
از هجوم لشکر اشغالگر پر خشــــم روس
نقـش خونیـن در وطن با اشک و آهـی داشتیم
قتل کرد و ثروت و هستی به یغما در ربود
با هـمه مایــن فــراوان فـرش راهـی داشتیـــم
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تحت استبداد و استعـمار روس بـــد سرشت
حال دهشت زا به روز و سال و ماهی داشتیم
بر مال ها ،تا که دل بستیـم از بـد شد بدتـر
زان مظالــم ما به ذات حــق پـنــاهی داشتیـــم
بهر اخـذ چوکی و قـدرت ز مال هـــای دون
بـی وطــن گـشـتـیــم و درد بی دوای داشتیـــم
طالبان دور از فـرهنگ و از احکام شـــرع
ظـلـم بی حـد کردی گـر انـدک گـناهی داشتیم
دست یک خانم به جرم رنگ ناخن قطع شد
مـا از آن وحشتگــری هـا انـتـبـاهـی داشتیـــم
دوره های جوع و ظلمانی الهــی محــــو باد
نان خشک نـیـم شکــم را گاه گاهـــی داشتیــم
شهر ویران گشت و نامــوس ها بربـاد رفت
ما ز غـم سیالب اشک و رنگ کاهـی داشتیـم
خانـه و کاشانـه رفت از دست ما سوی فـنــا
زنـدگانـی در مغـاک و پرتگــاهــی داشتیــــم
حال کشور شد بـدتـر از مصلحان کـیـنه جــو
"واعظی" زان غاصبان چندین بالیـــــی داشتیم

** * **

----------------------------------(*) تبصرۀ ناشر:
این نوشته را جناب مرحوم مغفور میر محمد یونس واعظی به تأریخ 26جوالی 2007میالدی فقط سه روز بعد از وفات اعلیحضرت
محمد ظاهر شاه ،به من ) ولی احمد نوری (ارسال فرموده بودند که در آن زمان آنرا در وبسایت افغان جرمن آنالین که اینجانب هم از
گردانندگان آن بودم ،نشر نمودم و اینک الزم دیدم به خاطر یاد بود از اعلیحضرت فقید و به مناسبت نهمین سال رحلت شان دوباره در
وبسایت آریانا افغانستان آنالین نشر نمایم.
(**) این نوشته از فصل پنجم کتاب «شاه و مردم» تألیف ولی احمد نوری گرفته شده که هنوز چاپ نشده است .حق استفاده از آن محفوظ
مولف است.
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