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 2016اول اکتوبر               ولی احمد نوری

 

 یاد بود 
 از شهید راه وطن زنده یاد محمد هاشم میوندوال

 
میالدی چهل و سومین سال شهادت فرزند برومند و وطنپرست افغانستان محمد  2016امروز شنبه اول ماه اکتوبر 

هاشم میوندوال یکی از صدراعظمان صادق و دانشمند افغانستان در دهۀ دموکراسی دوران سلطنت مشروطۀ 

 اعلیحضرت محمد ظاهرشاه بابای ملت، است. 

ه تنها یک عالم جید در دنیای ادب و سیاست بود بلکه شاعر و نویسندۀ توانا، افغان زندۀ جاوید، میوندوال بزرگ، ن

 وطنخواه و عاشق افغانستان بود. 

من برای یادبود نیک از ایشان یکی از سروده های شانرا که استقبالی ست از یک شعر شاعر نامدار و ماندگار زبان 

ی انشاد شده، در اینجا به یاد ایشان و از طرف شان به ملت و به مناسبت مرگ ره« رهی معیری»فارسی زنده یاد 

 قدردان افغانستان تقدیم می دارم.

** * ** 
 

 17/10/1968               محمد هاشم میوندوال

دیگر با صدای شعر و یا با شاعری که از ایران برخیزد و در افغانستان « بـهـار»پس از مرگ ملک الشعراء 

گرویدگانی داشته باشد، آشنا نبودیم. شعر ملک الشعراء بهار خصوصیت بخود داشت و از قصاید استادان کهن یاد 

به تسخیر دل ها پرداخت « رهی»بعد از وی شعر  .ی خواهی را نوازش می نمودمیداد و سامعۀ شیفتگان ادب و آزاد
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 2از 2

و اشعار او نیز خصوصیت بخود داشت و از غزل هایی همچو "حافظ" و "سعدی" روح شیفتگان عشق و سخن را 

 شاد می کرد. دریغا که این شمع نیز خاموش شد.

 مطلع اش اینست:که  ذیالً استقبال می شودبه یاد و بودش یک غزل او 

 

 با دل روشن در این ظلمت سرا افتاده ام

 ور مهتابم که در ویرانه ها افتاده امـن

** * ** 
 

 ولی بی دست و پا افتاده ام ،سرو آزادم

 ولـی در ماجـرا افتاده ام ،فکر اصالحم

 مغاکدر  اما خسته گشتم ،عاشق صحرایم

 ، در قفا افتاده اممهتابم ولی سگنور 

 کش پیراهن گردیده چاک کنعانیم فیوس

 نیستم گرگ آشنا، صید حیا افتاده ام

 از رهگذر لیک باشد مشکلمنیک راهم، 

 چشم حق بینم ولی از چشم ها افتاده ام

 رفعت قوم و وطن هرلحظه میدارم به دل

 عشق و وفا انـدر جفا افتاده ام هباهم

 اما نـدارم هیچ راه ،آرزوهـایـم بسی

 پیش شما افتاده ام ظلمت سرااندرین 

 جوش اوالد وطن دلشاد می سازد مرا

 ام افتادهبد نصیب از همت و مهر و وفا 

 الفت به خلق بیدانشان رحمی که از ینآخر ا

 جدا افتاده ام منظور تبهکارانحسب 
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 و نامش جاویدان بادیادش گرامی  ،روانش شاد           
 

 


