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 به هر مناسبت سروده  به هر مناسبت سروده  به هر مناسبت سروده  به هر مناسبت سروده  شاعر شاعر شاعر شاعرکهکهکهکهست ست ست ست  اي اي اي ايههههاشعار پراگنداشعار پراگنداشعار پراگنداشعار پراگند مجموعة  مجموعة  مجموعة  مجموعة """"ي در پريشان حاليي در پريشان حاليي در پريشان حاليي در پريشان حاليئئئئسروده هاسروده هاسروده هاسروده ها! "! "! "! "هموطنان عزيزهموطنان عزيزهموطنان عزيزهموطنان عزيز

 به سوك مي  به سوك مي  به سوك مي  به سوك مي بيچارگي هموطنان حکايت دارد و گهي در عزا و غم دوستانبيچارگي هموطنان حکايت دارد و گهي در عزا و غم دوستانبيچارگي هموطنان حکايت دارد و گهي در عزا و غم دوستانبيچارگي هموطنان حکايت دارد و گهي در عزا و غم دوستانزماني از زماني از زماني از زماني از ، گهي از درد و رنج دوري از وطن و ، گهي از درد و رنج دوري از وطن و ، گهي از درد و رنج دوري از وطن و ، گهي از درد و رنج دوري از وطن و استاستاستاست
        .... ميكند و زماني هم حال دل ريش خود را باز ميگويد ميكند و زماني هم حال دل ريش خود را باز ميگويد ميكند و زماني هم حال دل ريش خود را باز ميگويد ميكند و زماني هم حال دل ريش خود را باز ميگويدنشيند و بغض گلويش را بازنشيند و بغض گلويش را بازنشيند و بغض گلويش را بازنشيند و بغض گلويش را باز

        ::::چنانچه سرودهچنانچه سرودهچنانچه سرودهچنانچه سروده

        بيخبر ازحال ملک وهموطنبيخبر ازحال ملک وهموطنبيخبر ازحال ملک وهموطنبيخبر ازحال ملک وهموطن
        در رديف خودپرستانم هنوزدر رديف خودپرستانم هنوزدر رديف خودپرستانم هنوزدر رديف خودپرستانم هنوز

        
از متن كتاب كه به موضوع از متن كتاب كه به موضوع از متن كتاب كه به موضوع از متن كتاب كه به موضوع ه اي ه اي ه اي ه اي تازه از طبع برآمده و نمونتازه از طبع برآمده و نمونتازه از طبع برآمده و نمونتازه از طبع برآمده و نمونافتخار نشر آنرا دارد، افتخار نشر آنرا دارد، افتخار نشر آنرا دارد، افتخار نشر آنرا دارد، " " " " انتشارات باميانانتشارات باميانانتشارات باميانانتشارات باميان""""اين مجموعه كه اين مجموعه كه اين مجموعه كه اين مجموعه كه 

        ....ددددددددررررگگگگبه دوستداران شعر و ادب تقديم ميبه دوستداران شعر و ادب تقديم ميبه دوستداران شعر و ادب تقديم ميبه دوستداران شعر و ادب تقديم مي    انستان بي مناسبت نخواهد بود،انستان بي مناسبت نخواهد بود،انستان بي مناسبت نخواهد بود،انستان بي مناسبت نخواهد بود،انتخاب و يا انتساب رئيس جمهور براي افغانتخاب و يا انتساب رئيس جمهور براي افغانتخاب و يا انتساب رئيس جمهور براي افغانتخاب و يا انتساب رئيس جمهور براي افغ
        ....اين مجموعه را ميتوانيد از انجمن فرهنگ افغانستان ـ شهر ليموژ ـ فرانسه بدست بياوريداين مجموعه را ميتوانيد از انجمن فرهنگ افغانستان ـ شهر ليموژ ـ فرانسه بدست بياوريداين مجموعه را ميتوانيد از انجمن فرهنگ افغانستان ـ شهر ليموژ ـ فرانسه بدست بياوريداين مجموعه را ميتوانيد از انجمن فرهنگ افغانستان ـ شهر ليموژ ـ فرانسه بدست بياوريد

        

� � �  � � �� �� ��  
           » » » »La Fontaneله فانتين  له فانتين  له فانتين  له فانتين    "  "  "  "اقتباس ازاقتباس ازاقتباس ازاقتباس از

        أيأيأيأيگرد آمدند در دجله گرد آمدند در دجله گرد آمدند در دجله گرد آمدند در دجله     قه هاقه هاقه هاقه هابببب
        ن کنندن کنندن کنندن کنندساماني را پاياساماني را پاياساماني را پاياساماني را پايا    سر وسر وسر وسر و    بيبيبيبي

        سريسريسريسري    خودخودخودخود    وووو    خواهي هاخواهي هاخواهي هاخواهي ها    تا بکي خودتا بکي خودتا بکي خودتا بکي خود
        آن جمعيت خوش که دارد رهنماآن جمعيت خوش که دارد رهنماآن جمعيت خوش که دارد رهنماآن جمعيت خوش که دارد رهنما
        بهر مردم کار و خدمت ميکند بهر مردم کار و خدمت ميکند بهر مردم کار و خدمت ميکند بهر مردم کار و خدمت ميکند 

        دوام جلسه شد منظور عامدوام جلسه شد منظور عامدوام جلسه شد منظور عامدوام جلسه شد منظور عام    دردردردر
        ننننييييت تعيت تعيت تعيت تعيأأأأهيهيهيهي    اين تصويب شداين تصويب شداين تصويب شداين تصويب شد    بهربهربهربهر
        برند از مردم ما اين پيام برند از مردم ما اين پيام برند از مردم ما اين پيام برند از مردم ما اين پيام     تاتاتاتا

        تا که بفرستند بما يک رهنما تا که بفرستند بما يک رهنما تا که بفرستند بما يک رهنما تا که بفرستند بما يک رهنما 
        ت اين چنينت اين چنينت اين چنينت اين چنينهيأْهيأْهيأْهيأْگفت ژوپيتر به گفت ژوپيتر به گفت ژوپيتر به گفت ژوپيتر به 

        أيأيأيأيپا با هم جلسه پا با هم جلسه پا با هم جلسه پا با هم جلسه     بربربربر    کنندکنندکنندکنند    تاتاتاتا 
        کنندکنندکنندکننداين انارشي را دگر ويران اين انارشي را دگر ويران اين انارشي را دگر ويران اين انارشي را دگر ويران 

        هاي ناحق و افسونگريهاي ناحق و افسونگريهاي ناحق و افسونگريهاي ناحق و افسونگري    کارکارکارکار
        در قفادر قفادر قفادر قفا    دارددارددارددارد    آمر و سرکردهآمر و سرکردهآمر و سرکردهآمر و سرکرده

        ملتش را او قيادت مي کندملتش را او قيادت مي کندملتش را او قيادت مي کندملتش را او قيادت مي کند
        باال مقامباال مقامباال مقامباال مقام    برند اين عرض دربرند اين عرض دربرند اين عرض دربرند اين عرض در    تاتاتاتا

        يقينيقينيقينيقين    تا رسانند عرض را طورتا رسانند عرض را طورتا رسانند عرض را طورتا رسانند عرض را طور
        تام تام تام تام     يس عام ويس عام ويس عام ويس عام وئئئئنزد ژوپيتر رنزد ژوپيتر رنزد ژوپيتر رنزد ژوپيتر ر

        کند نظم جمعيت را بپاکند نظم جمعيت را بپاکند نظم جمعيت را بپاکند نظم جمعيت را بپا    تاتاتاتا
        يقين يقين يقين يقين     حال تان گردد خراب طورحال تان گردد خراب طورحال تان گردد خراب طورحال تان گردد خراب طور
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        ددددزين نظر آخر پشيمان مي شويزين نظر آخر پشيمان مي شويزين نظر آخر پشيمان مي شويزين نظر آخر پشيمان مي شوي
        هم گر پافشاري مي کنيدهم گر پافشاري مي کنيدهم گر پافشاري مي کنيدهم گر پافشاري مي کنيد    بازبازبازباز

        يوميوميوميوم    همين يک يا دوهمين يک يا دوهمين يک يا دوهمين يک يا دو    ميفرستم درميفرستم درميفرستم درميفرستم در
        که اين خواهش برآورده شودکه اين خواهش برآورده شودکه اين خواهش برآورده شودکه اين خواهش برآورده شود    تاتاتاتا

        بودبودبودبودتر مغرور تر مغرور تر مغرور تر مغرور ييييتا نگويند ژوپتا نگويند ژوپتا نگويند ژوپتا نگويند ژوپ
        ت از اين امر بنمود امتنانت از اين امر بنمود امتنانت از اين امر بنمود امتنانت از اين امر بنمود امتنانيئيئيئيئهههه

        ناگهان افتاد جسمي از هواناگهان افتاد جسمي از هواناگهان افتاد جسمي از هواناگهان افتاد جسمي از هوا
        فرفرفرفر    شان وشان وشان وشان و    بابابابا    جسم بودي عالي وجسم بودي عالي وجسم بودي عالي وجسم بودي عالي و

        غارها پنهان شدندغارها پنهان شدندغارها پنهان شدندغارها پنهان شدند    بقه ها دربقه ها دربقه ها دربقه ها در
        آمر يک صداآمر يک صداآمر يک صداآمر يک صدا    بودند زبودند زبودند زبودند ز    منتظرمنتظرمنتظرمنتظر

         و گفتاري نکرد و گفتاري نکرد و گفتاري نکرد و گفتاري نکردمدتي بگذشتمدتي بگذشتمدتي بگذشتمدتي بگذشت
        خوب بودخوب بودخوب بودخوب بود    چونکه آمر بي گزند وچونکه آمر بي گزند وچونکه آمر بي گزند وچونکه آمر بي گزند و
        سرسرسرسر    پشت وپشت وپشت وپشت وو و و و آن همه مردم به روي آن همه مردم به روي آن همه مردم به روي آن همه مردم به روي 

            اي كردند بپااي كردند بپااي كردند بپااي كردند بپامه مه مه مه نگانگانگانگابقه ها آخر هبقه ها آخر هبقه ها آخر هبقه ها آخر ه
        ستادي بماستادي بماستادي بماستادي بمارررر آمر ف آمر ف آمر ف آمر ف!!!! عجب عجب عجب عجباياياياي
        که ميخواهيم يک شخص فعالکه ميخواهيم يک شخص فعالکه ميخواهيم يک شخص فعالکه ميخواهيم يک شخص فعال    ماماماما

        آمر چون چوب چکار آيد بماآمر چون چوب چکار آيد بماآمر چون چوب چکار آيد بماآمر چون چوب چکار آيد بما
 الطاف  بفرست  آمري  الطاف  بفرست  آمري  الطاف  بفرست  آمري  الطاف  بفرست  آمري از رِهاز رِهاز رِهاز رِه
        ه آنها اين بيانه آنها اين بيانه آنها اين بيانه آنها اين بيانبببببنمود بنمود بنمود بنمود     ژوپيترژوپيترژوپيترژوپيتر

همين همين همين همين     د باد باد باد باييييييييمامامامانننناست سازش است سازش است سازش است سازش     بهتربهتربهتربهتر
پا پا پا پا     طفل هاي تان کند بيدست وطفل هاي تان کند بيدست وطفل هاي تان کند بيدست وطفل هاي تان کند بيدست و

ميشويد آواره خارج از وطن ميشويد آواره خارج از وطن ميشويد آواره خارج از وطن ميشويد آواره خارج از وطن 
        شماشماشماشمار ر ر ر آخرين شانسيست دادم بآخرين شانسيست دادم بآخرين شانسيست دادم بآخرين شانسيست دادم ب

بقه ها کردند اين موضوع قبول بقه ها کردند اين موضوع قبول بقه ها کردند اين موضوع قبول بقه ها کردند اين موضوع قبول 
        گويد رعايت مي کنيمگويد رعايت مي کنيمگويد رعايت مي کنيمگويد رعايت مي کنيم    آنچه اوآنچه اوآنچه اوآنچه او

        ما ميشود ما ميشود ما ميشود ما ميشود     آمر ما دوست باآمر ما دوست باآمر ما دوست باآمر ما دوست با
فر فر فر فر     ميدهد او ملک ما را شان وميدهد او ملک ما را شان وميدهد او ملک ما را شان وميدهد او ملک ما را شان و

        مکتب زيادمکتب زيادمکتب زيادمکتب زياد    ميشود فاکولته وميشود فاکولته وميشود فاکولته وميشود فاکولته و
        نفر خدمت کند بهر وطننفر خدمت کند بهر وطننفر خدمت کند بهر وطننفر خدمت کند بهر وطن    هرهرهرهر

         بعد از ين بعد از ين بعد از ين بعد از يناًاًاًاًيقينيقينيقينيقينآمري کايد آمري کايد آمري کايد آمري کايد 
         گشت پيدا در فضا گشت پيدا در فضا گشت پيدا در فضا گشت پيدا در فضاييييصبح گاهصبح گاهصبح گاهصبح گاه

ميان دجله بنشست از فضا ميان دجله بنشست از فضا ميان دجله بنشست از فضا ميان دجله بنشست از فضا     دردردردر
         منقار تيز منقار تيز منقار تيز منقار تيز،،،،چشمهايش آتشينچشمهايش آتشينچشمهايش آتشينچشمهايش آتشين

    ذاذاذاذاغغغغگفت يومي شد نخوردم من گفت يومي شد نخوردم من گفت يومي شد نخوردم من گفت يومي شد نخوردم من 

         بدحال و ويران ميشويد بدحال و ويران ميشويد بدحال و ويران ميشويد بدحال و ويران ميشويد و و و وابترابترابترابتر
        ي مي کنيدي مي کنيدي مي کنيدي مي کنيدبر گپم بي اعتباربر گپم بي اعتباربر گپم بي اعتباربر گپم بي اعتبار

        آمر بس خوب طبق ميل قومآمر بس خوب طبق ميل قومآمر بس خوب طبق ميل قومآمر بس خوب طبق ميل قوم
        من نه آزرده شودمن نه آزرده شودمن نه آزرده شودمن نه آزرده شود    مردم هم ازمردم هم ازمردم هم ازمردم هم از

        بِودبِودبِودبِودفريب ما بسي مسرور فريب ما بسي مسرور فريب ما بسي مسرور فريب ما بسي مسرور     ازازازاز
        ن آستانن آستانن آستانن آستانآآآآدل دل دل دل     جان وجان وجان وجان و    ازازازاز    بوسه کردبوسه کردبوسه کردبوسه کرد

        صداصداصداصدا    بابابابا    روي دجله با غريو وروي دجله با غريو وروي دجله با غريو وروي دجله با غريو و
        ن آمر به امر ژوپيترن آمر به امر ژوپيترن آمر به امر ژوپيترن آمر به امر ژوپيترييييشد تعيشد تعيشد تعيشد تعي

        لرزان شدندلرزان شدندلرزان شدندلرزان شدند هم  هم  هم  هم وووو    هم ترسهم ترسهم ترسهم ترس    هم خوش وهم خوش وهم خوش وهم خوش و
        کنند رسم اطاعت را بجاکنند رسم اطاعت را بجاکنند رسم اطاعت را بجاکنند رسم اطاعت را بجا    تاتاتاتا

            سردسردسردسرد    چونکه آمر بود بي جان وچونکه آمر بود بي جان وچونکه آمر بود بي جان وچونکه آمر بود بي جان و
        يچ آوازي نيامد زين وجوديچ آوازي نيامد زين وجوديچ آوازي نيامد زين وجوديچ آوازي نيامد زين وجودهههه

        رد ناموررد ناموررد ناموررد ناموربه ِگبه ِگبه ِگبه ِگ    جست کردندجست کردندجست کردندجست کردند    وووو    خيزخيزخيزخيز
نعره ها کردند همه با يک صدا نعره ها کردند همه با يک صدا نعره ها کردند همه با يک صدا نعره ها کردند همه با يک صدا 

        چوبي نسازد کار ماچوبي نسازد کار ماچوبي نسازد کار ماچوبي نسازد کار ماة ة ة ة تختتختتختتخت
        کمالکمالکمالکمال    علم وعلم وعلم وعلم و    سنجش وسنجش وسنجش وسنجش و    آمر باآمر باآمر باآمر با

        وضع ماوضع ماوضع ماوضع ما    در رة بهبود ملک ودر رة بهبود ملک ودر رة بهبود ملک ودر رة بهبود ملک و
تا دهد پايان حال بي سري تا دهد پايان حال بي سري تا دهد پايان حال بي سري تا دهد پايان حال بي سري 
        درهمين چوب است مردم خير تاندرهمين چوب است مردم خير تاندرهمين چوب است مردم خير تاندرهمين چوب است مردم خير تان

        ازينازينازينازين    بعدبعدبعدبعديد يد يد يد ، بدتر آ، بدتر آ، بدتر آ، بدتر آورنه زين بدورنه زين بدورنه زين بدورنه زين بد
         هم تباه هم تباه هم تباه هم تباهناموس تانراناموس تانراناموس تانراناموس تانرا    خانه وخانه وخانه وخانه و

گر نه آئيد  نزد من گر نه آئيد  نزد من گر نه آئيد  نزد من گر نه آئيد  نزد من ييييآن دآن دآن دآن د    ازازازاز    بعدبعدبعدبعد
        ديگر عرض تان نه آيد پيش ماديگر عرض تان نه آيد پيش ماديگر عرض تان نه آيد پيش ماديگر عرض تان نه آيد پيش ما

        نسازيم آمر خود را ملولنسازيم آمر خود را ملولنسازيم آمر خود را ملولنسازيم آمر خود را ملول    ماماماما
عت مي کنيم عت مي کنيم عت مي کنيم عت مي کنيم اااانهيش را اطنهيش را اطنهيش را اطنهيش را اط    وووو    امرامرامرامر

        جسم يکتا مي شود جسم يکتا مي شود جسم يکتا مي شود جسم يکتا مي شود     همچو جان وهمچو جان وهمچو جان وهمچو جان و
        سر سر سر سر منزل بسازد سر به منزل بسازد سر به منزل بسازد سر به منزل بسازد سر به     جاده وجاده وجاده وجاده و

        هم اقتصادهم اقتصادهم اقتصادهم اقتصاد    هم زراعت صنعت وهم زراعت صنعت وهم زراعت صنعت وهم زراعت صنعت و
        زنزنزنزن    شوق مينمايد مرد وشوق مينمايد مرد وشوق مينمايد مرد وشوق مينمايد مرد و    کار باکار باکار باکار با

        راه تعمير وطن سازد تعينراه تعمير وطن سازد تعينراه تعمير وطن سازد تعينراه تعمير وطن سازد تعين
        هاهاهاها    هيکل ميان ابرهيکل ميان ابرهيکل ميان ابرهيکل ميان ابر    رغ بدرغ بدرغ بدرغ بدمممم

صدا صدا صدا صدا را را را را کرد به آواز شنيع مردم کرد به آواز شنيع مردم کرد به آواز شنيع مردم کرد به آواز شنيع مردم 
        گوئي با مردم هميدارد ستيزگوئي با مردم هميدارد ستيزگوئي با مردم هميدارد ستيزگوئي با مردم هميدارد ستيز

         بياريد ناشتا بياريد ناشتا بياريد ناشتا بياريد ناشتا،،،،بقه خورم منبقه خورم منبقه خورم منبقه خورم من
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        روز ده  بقه که  فربه  تر بودروز ده  بقه که  فربه  تر بودروز ده  بقه که  فربه  تر بودروز ده  بقه که  فربه  تر بود
         برون آئيد زغار برون آئيد زغار برون آئيد زغار برون آئيد زغار،،،،يم منيم منيم منيم منووووتا نگتا نگتا نگتا نگ

        پاپاپاپا    من نيم چوبي بدون دست ومن نيم چوبي بدون دست ومن نيم چوبي بدون دست ومن نيم چوبي بدون دست و
 

        واي بحال تان اگر کمتر بودواي بحال تان اگر کمتر بودواي بحال تان اگر کمتر بودواي بحال تان اگر کمتر بود
        ني در شام تارني در شام تارني در شام تارني در شام تار    ني به روز آئيد وني به روز آئيد وني به روز آئيد وني به روز آئيد و

        روزگار تان کنم کامل تباهروزگار تان کنم کامل تباهروزگار تان کنم کامل تباهروزگار تان کنم کامل تباه
 

        ملک خود فرارملک خود فرارملک خود فرارملک خود فرار    حيف گرديديم زحيف گرديديم زحيف گرديديم زحيف گرديديم ز
ررررغداغداغداغدا    شقاوت هاي بيرحم وشقاوت هاي بيرحم وشقاوت هاي بيرحم وشقاوت هاي بيرحم و    ازازازاز     

        
        
        

�� 	 ��#ی
 �ء ز 	 ز %م و �& '� �  
        

    ١٣٠٧ ميالدي که برابر است با  ميالدي که برابر است با  ميالدي که برابر است با  ميالدي که برابر است با ١٩٢٩يس محاکمات وقت در سال يس محاکمات وقت در سال يس محاکمات وقت در سال يس محاکمات وقت در سال ئئئئمحمد خان رمحمد خان رمحمد خان رمحمد خان ر    فرزند يارفرزند يارفرزند يارفرزند يارزكريا زكريا زكريا زكريا دکتور ولي محمد دکتور ولي محمد دکتور ولي محمد دکتور ولي محمد 
بپايان رسانيد، در بپايان رسانيد، در بپايان رسانيد، در بپايان رسانيد، در  وي مکتب ابتدائيه، ثانوي و ليسه را در ليسه استقاللوي مکتب ابتدائيه، ثانوي و ليسه را در ليسه استقاللوي مکتب ابتدائيه، ثانوي و ليسه را در ليسه استقاللوي مکتب ابتدائيه، ثانوي و ليسه را در ليسه استقالل. . . . هجري شمسي در باغ عليمردان کابل ديده به دنيا گشودهجري شمسي در باغ عليمردان کابل ديده به دنيا گشودهجري شمسي در باغ عليمردان کابل ديده به دنيا گشودهجري شمسي در باغ عليمردان کابل ديده به دنيا گشود

يونيورسيتي سوربن که يکي از يونيورسيتي سوربن که يکي از يونيورسيتي سوربن که يکي از يونيورسيتي سوربن که يکي از وارد وارد وارد وارد     ١٩٥٢قتصاد را از پوهنتون کابل بدست آورده و به سال قتصاد را از پوهنتون کابل بدست آورده و به سال قتصاد را از پوهنتون کابل بدست آورده و به سال قتصاد را از پوهنتون کابل بدست آورده و به سال  ليسانس حقوق و ا ليسانس حقوق و ا ليسانس حقوق و ا ليسانس حقوق و ا١٩٤٩سال سال سال سال 
ش را در مورد ش را در مورد ش را در مورد ش را در مورد  ا ا ا ا دکتورا دکتورا دکتورا دکتورارسالهرسالهرسالهرساله    ويويويوي. . . . در رشته اقتصاد بدست آورددر رشته اقتصاد بدست آورددر رشته اقتصاد بدست آورددر رشته اقتصاد بدست آوردخودرا خودرا خودرا خودرا  دکتوراي  دکتوراي  دکتوراي  دکتوراي گرديد وگرديد وگرديد وگرديد وپوهنتون هاي مشهور و عالي فرانسه پوهنتون هاي مشهور و عالي فرانسه پوهنتون هاي مشهور و عالي فرانسه پوهنتون هاي مشهور و عالي فرانسه 

کابل کابل کابل کابل پوهنتون پوهنتون پوهنتون پوهنتون توفيق چاپ يافت و شامل مواد درسي پوهنحي اقتصاد توفيق چاپ يافت و شامل مواد درسي پوهنحي اقتصاد توفيق چاپ يافت و شامل مواد درسي پوهنحي اقتصاد توفيق چاپ يافت و شامل مواد درسي پوهنحي اقتصاد بعداً همين رساله بعداً همين رساله بعداً همين رساله بعداً همين رساله . . . . دفاع نموددفاع نموددفاع نموددفاع نمودنگاشته و از آن نگاشته و از آن نگاشته و از آن نگاشته و از آن اقتصاد سويس اقتصاد سويس اقتصاد سويس اقتصاد سويس 
به وطن برگشت و در وزارت هاي ماليه و تجارت ايفاي وظيفه نمود و همچنان در به وطن برگشت و در وزارت هاي ماليه و تجارت ايفاي وظيفه نمود و همچنان در به وطن برگشت و در وزارت هاي ماليه و تجارت ايفاي وظيفه نمود و همچنان در به وطن برگشت و در وزارت هاي ماليه و تجارت ايفاي وظيفه نمود و همچنان در  از پوهنتون سوربن  از پوهنتون سوربن  از پوهنتون سوربن  از پوهنتون سوربن  بعد از فراغت بعد از فراغت بعد از فراغت بعد از فراغتاواواواو. . . . گرديدگرديدگرديدگرديد

        ....پوهنحي حقوق و اقتصاد تدريس مينمودپوهنحي حقوق و اقتصاد تدريس مينمودپوهنحي حقوق و اقتصاد تدريس مينمودپوهنحي حقوق و اقتصاد تدريس مينمود
نسه برگشت، نحله هاي پرجوش ديموکراسي خواهي، ترقي و نسه برگشت، نحله هاي پرجوش ديموکراسي خواهي، ترقي و نسه برگشت، نحله هاي پرجوش ديموکراسي خواهي، ترقي و نسه برگشت، نحله هاي پرجوش ديموکراسي خواهي، ترقي و دکتور ولي محمد زکريا که در عنفوان جواني وقتي از فرادکتور ولي محمد زکريا که در عنفوان جواني وقتي از فرادکتور ولي محمد زکريا که در عنفوان جواني وقتي از فرادکتور ولي محمد زکريا که در عنفوان جواني وقتي از فرا
که هر لحظه در فکر که هر لحظه در فکر که هر لحظه در فکر که هر لحظه در فکر  ساخت  ساخت  ساخت  ساخت يک جوان بيقرار و پويندهيک جوان بيقرار و پويندهيک جوان بيقرار و پويندهيک جوان بيقرار و پويندهرا را را را ووووااااپيشرفت، نخستين مايه هاي  بود که در نهاد ايشان شکل ميگرفت پيشرفت، نخستين مايه هاي  بود که در نهاد ايشان شکل ميگرفت پيشرفت، نخستين مايه هاي  بود که در نهاد ايشان شکل ميگرفت پيشرفت، نخستين مايه هاي  بود که در نهاد ايشان شکل ميگرفت 

        . . . .  بود بود بود بود جامعه جامعه جامعه جامعهتحول و پيشرفتتحول و پيشرفتتحول و پيشرفتتحول و پيشرفت
چه در درون خانواده و چه چه در درون خانواده و چه چه در درون خانواده و چه چه در درون خانواده و چه او بي پروا او بي پروا او بي پروا او بي پروا تعلق داشت اما تعلق داشت اما تعلق داشت اما تعلق داشت اما " " " " باباي ملتباباي ملتباباي ملتباباي ملت"""" به خانواده اعليحضرت فقيد  به خانواده اعليحضرت فقيد  به خانواده اعليحضرت فقيد  به خانواده اعليحضرت فقيد لي زكريالي زكريالي زكريالي زكرياووووهر چند که هر چند که هر چند که هر چند که 

        ....ميداشت ميداشت ميداشت ميداشت بازگو بازگو بازگو بازگو ميكرد بي پرده ميكرد بي پرده ميكرد بي پرده ميكرد بي پرده  درک  درک  درک  درک چنانكه چنانكه چنانكه چنانكه در بيرون حقايق جامعه افغاني را در بيرون حقايق جامعه افغاني را در بيرون حقايق جامعه افغاني را در بيرون حقايق جامعه افغاني را 
 در رابطه به مسايل افغانستان  در رابطه به مسايل افغانستان  در رابطه به مسايل افغانستان  در رابطه به مسايل افغانستان مي دانستند كهمي دانستند كهمي دانستند كهمي دانستند كه. . . . شناختندشناختندشناختندشناختند    دکتور ولي محمدزکريا وي را خوب ميدکتور ولي محمدزکريا وي را خوب ميدکتور ولي محمدزکريا وي را خوب ميدکتور ولي محمدزکريا وي را خوب ميكه كه كه كه     ييييدوستان و نزديکاندوستان و نزديکاندوستان و نزديکاندوستان و نزديکان
از افغانستان صحبت کرد، اما اگر صحبت مي شود رک و راست و باصداقت از افغانستان صحبت کرد، اما اگر صحبت مي شود رک و راست و باصداقت از افغانستان صحبت کرد، اما اگر صحبت مي شود رک و راست و باصداقت از افغانستان صحبت کرد، اما اگر صحبت مي شود رک و راست و باصداقت اول نبايد اول نبايد اول نبايد اول نبايد     ««««    ::::وي ميگفتوي ميگفتوي ميگفتوي ميگفت. . . . کوچکترين گذشتي نداشتکوچکترين گذشتي نداشتکوچکترين گذشتي نداشتکوچکترين گذشتي نداشت

دليل کم دليل کم دليل کم دليل کم تا بدان حد كه تا بدان حد كه تا بدان حد كه تا بدان حد كه از تنقيد معامله گران و سودجويان در قبال مسايل افغانستان هيچگاه دست بردار نبود از تنقيد معامله گران و سودجويان در قبال مسايل افغانستان هيچگاه دست بردار نبود از تنقيد معامله گران و سودجويان در قبال مسايل افغانستان هيچگاه دست بردار نبود از تنقيد معامله گران و سودجويان در قبال مسايل افغانستان هيچگاه دست بردار نبود . . . . »»»»تمام بايد گفتتمام بايد گفتتمام بايد گفتتمام بايد گفت
        ....ه بوده باشده بوده باشده بوده باشده بوده باشدتتتتميتوانسميتوانسميتوانسميتوانسنش نش نش نش رک و راست بودرک و راست بودرک و راست بودرک و راست بود    التفاتي و بي مهري عده اي هم در برابر وي ناشي ازين صفتالتفاتي و بي مهري عده اي هم در برابر وي ناشي ازين صفتالتفاتي و بي مهري عده اي هم در برابر وي ناشي ازين صفتالتفاتي و بي مهري عده اي هم در برابر وي ناشي ازين صفت

 را  را  را  را جمعيت افغانهاي سويسجمعيت افغانهاي سويسجمعيت افغانهاي سويسجمعيت افغانهاي سويسبا عدة از هموطنان با عدة از هموطنان با عدة از هموطنان با عدة از هموطنان از کودتاي هفت ثور از کودتاي هفت ثور از کودتاي هفت ثور از کودتاي هفت ثور بعد بعد بعد بعد دکتور ولي محمد زکريا در نخستين سالهاي بود دکتور ولي محمد زکريا در نخستين سالهاي بود دکتور ولي محمد زکريا در نخستين سالهاي بود دکتور ولي محمد زکريا در نخستين سالهاي بود 
 اروپا و امريکا محسوب  اروپا و امريکا محسوب  اروپا و امريکا محسوب  اروپا و امريکا محسوب  افغانها در افغانها در افغانها در افغانها دراز جمله پيش قدمترين تشکالتاز جمله پيش قدمترين تشکالتاز جمله پيش قدمترين تشکالتاز جمله پيش قدمترين تشکالت     جمعيت افغانها در سويس جمعيت افغانها در سويس جمعيت افغانها در سويس جمعيت افغانها در سويساز لحاظ تاريخياز لحاظ تاريخياز لحاظ تاريخياز لحاظ تاريخي. . . . پايه گذاري كردپايه گذاري كردپايه گذاري كردپايه گذاري كرد

 به ويژه  به ويژه  به ويژه  به ويژه ه كه براي همه،ه كه براي همه،ه كه براي همه،ه كه براي همه،خدمات قابل قدري از خود بجا گذاشتخدمات قابل قدري از خود بجا گذاشتخدمات قابل قدري از خود بجا گذاشتخدمات قابل قدري از خود بجا گذاشت    ئيس هيات اجرائيه آن بود او درين نهادئيس هيات اجرائيه آن بود او درين نهادئيس هيات اجرائيه آن بود او درين نهادئيس هيات اجرائيه آن بود او درين نهاددكتور ولي زكريا ردكتور ولي زكريا ردكتور ولي زكريا ردكتور ولي زكريا ر. . . . ميگرددميگرددميگرددميگردد
 با شور و  با شور و  با شور و  با شور و  کهولت و ناراحتي مزمن قلبي کهولت و ناراحتي مزمن قلبي کهولت و ناراحتي مزمن قلبي کهولت و ناراحتي مزمن قلبيبا وجودبا وجودبا وجودبا وجودبخصوص پنجسال اخير بخصوص پنجسال اخير بخصوص پنجسال اخير بخصوص پنجسال اخير هاي واپسين هاي واپسين هاي واپسين هاي واپسين سالسالسالسالدر در در در . . . . براي نسل جوان در خور احترام استبراي نسل جوان در خور احترام استبراي نسل جوان در خور احترام استبراي نسل جوان در خور احترام است

و با و با و با و با ميشد ميشد ميشد ميشد از اعضاي اجرائيه در مجالس حاضر از اعضاي اجرائيه در مجالس حاضر از اعضاي اجرائيه در مجالس حاضر از اعضاي اجرائيه در مجالس حاضر ودتر و زيادتر ودتر و زيادتر ودتر و زيادتر ودتر و زيادتر  حتي ز حتي ز حتي ز حتي زطمع و توقعطمع و توقعطمع و توقعطمع و توقعداشتن هيچ نوع داشتن هيچ نوع داشتن هيچ نوع داشتن هيچ نوع  بدون  بدون  بدون  بدون عالقه هر چه بيشترعالقه هر چه بيشترعالقه هر چه بيشترعالقه هر چه بيشتر
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او به كاري كه منفعتش به مردمش ميرسيد تا بدان حد او به كاري كه منفعتش به مردمش ميرسيد تا بدان حد او به كاري كه منفعتش به مردمش ميرسيد تا بدان حد او به كاري كه منفعتش به مردمش ميرسيد تا بدان حد . . . . تازه ميبخشيدتازه ميبخشيدتازه ميبخشيدتازه ميبخشيد    به كارهاي جمعيت روحبه كارهاي جمعيت روحبه كارهاي جمعيت روحبه كارهاي جمعيت روحنظريات سازنده و بکر خويش نظريات سازنده و بکر خويش نظريات سازنده و بکر خويش نظريات سازنده و بکر خويش 
        .... بدوش ميکشيد بدوش ميکشيد بدوش ميکشيد بدوش ميکشيداواواواويند، يند، يند، يند،  بار مسئوليت جوانان را که ميباييست دين خودرا در برابر هموطنان شان در سويس ادا نما بار مسئوليت جوانان را که ميباييست دين خودرا در برابر هموطنان شان در سويس ادا نما بار مسئوليت جوانان را که ميباييست دين خودرا در برابر هموطنان شان در سويس ادا نما بار مسئوليت جوانان را که ميباييست دين خودرا در برابر هموطنان شان در سويس ادا نماعالقه داشت كهعالقه داشت كهعالقه داشت كهعالقه داشت كه

نظريات مرحوم و مغفور در رابطه به شرايط موجود کشور متکي بر واقعبيني و درک ناهنجاريها متداوم چند دهه اخير نظريات مرحوم و مغفور در رابطه به شرايط موجود کشور متکي بر واقعبيني و درک ناهنجاريها متداوم چند دهه اخير نظريات مرحوم و مغفور در رابطه به شرايط موجود کشور متکي بر واقعبيني و درک ناهنجاريها متداوم چند دهه اخير نظريات مرحوم و مغفور در رابطه به شرايط موجود کشور متکي بر واقعبيني و درک ناهنجاريها متداوم چند دهه اخير 
 که رژيم طالبان از ميان رفت نقش فعالي در کنفرانس هاي  که رژيم طالبان از ميان رفت نقش فعالي در کنفرانس هاي  که رژيم طالبان از ميان رفت نقش فعالي در کنفرانس هاي  که رژيم طالبان از ميان رفت نقش فعالي در کنفرانس هاي ٢٠٠١ الي  الي  الي  الي ١٩٩٨دکتور زکريا در جريان سالهاي دکتور زکريا در جريان سالهاي دکتور زکريا در جريان سالهاي دکتور زکريا در جريان سالهاي . . . . بوده استبوده استبوده استبوده است

        ....فغانستان در آلمان و کنفرانسهاي اتحاديه هاي سراسري هالند داشتفغانستان در آلمان و کنفرانسهاي اتحاديه هاي سراسري هالند داشتفغانستان در آلمان و کنفرانسهاي اتحاديه هاي سراسري هالند داشتفغانستان در آلمان و کنفرانسهاي اتحاديه هاي سراسري هالند داشتقبرس، نهضت ديموکراسي براي اقبرس، نهضت ديموکراسي براي اقبرس، نهضت ديموکراسي براي اقبرس، نهضت ديموکراسي براي ا
را  روي کاغذ مي ريخت که را  روي کاغذ مي ريخت که را  روي کاغذ مي ريخت که را  روي کاغذ مي ريخت که خودخودخودخودقريحه و استعدادي که در سرودن شعر داشت و گاهگاهي عوالم و عواطف دروني قريحه و استعدادي که در سرودن شعر داشت و گاهگاهي عوالم و عواطف دروني قريحه و استعدادي که در سرودن شعر داشت و گاهگاهي عوالم و عواطف دروني قريحه و استعدادي که در سرودن شعر داشت و گاهگاهي عوالم و عواطف دروني 

        .... تقديم ميداريم تقديم ميداريم تقديم ميداريم تقديم ميداريمولي اينك ما آنرا به شما خوانندة ارجمندولي اينك ما آنرا به شما خوانندة ارجمندولي اينك ما آنرا به شما خوانندة ارجمندولي اينك ما آنرا به شما خوانندة ارجمند. . . . متأسفانه دست تقدير مجال چاپ اين برگهاي پريشان را به وي ندادمتأسفانه دست تقدير مجال چاپ اين برگهاي پريشان را به وي ندادمتأسفانه دست تقدير مجال چاپ اين برگهاي پريشان را به وي ندادمتأسفانه دست تقدير مجال چاپ اين برگهاي پريشان را به وي نداد
نوشته که براي هموطنان و نوشته که براي هموطنان و نوشته که براي هموطنان و نوشته که براي هموطنان و » » » » دهکده مندهکده مندهکده مندهکده من« « « « يکي ديگر از آثار قابل مالحظه وي کتاب خاطرات اوست که به فرانسوي بنام يکي ديگر از آثار قابل مالحظه وي کتاب خاطرات اوست که به فرانسوي بنام يکي ديگر از آثار قابل مالحظه وي کتاب خاطرات اوست که به فرانسوي بنام يکي ديگر از آثار قابل مالحظه وي کتاب خاطرات اوست که به فرانسوي بنام 

    ين اثرين اثرين اثرين اثرااااديدن ديدن ديدن ديدن رسيدن و رسيدن و رسيدن و رسيدن و هر لحظه چشم به راه هر لحظه چشم به راه هر لحظه چشم به راه هر لحظه چشم به راه  او  او  او  او  صد افسوس که خود صد افسوس که خود صد افسوس که خود صد افسوس که خودا وا وا وا و دريغ دريغ دريغ دريغليليليليعالقمندان زبان فرانسوي به يادگار گذاشت وعالقمندان زبان فرانسوي به يادگار گذاشت وعالقمندان زبان فرانسوي به يادگار گذاشت وعالقمندان زبان فرانسوي به يادگار گذاشت و
از چاپ خارج شده و به وسيلة از چاپ خارج شده و به وسيلة از چاپ خارج شده و به وسيلة از چاپ خارج شده و به وسيلة  که واپسين نفسها را به فرمان حق تعالي ميسپرد، اين مجموعه  که واپسين نفسها را به فرمان حق تعالي ميسپرد، اين مجموعه  که واپسين نفسها را به فرمان حق تعالي ميسپرد، اين مجموعه  که واپسين نفسها را به فرمان حق تعالي ميسپرد، اين مجموعه بود و آخرين روزيبود و آخرين روزيبود و آخرين روزيبود و آخرين روزيازچاپخانه ازچاپخانه ازچاپخانه ازچاپخانه 

        ....ه بود مگر او خود آنرا نديده بود مگر او خود آنرا نديده بود مگر او خود آنرا نديده بود مگر او خود آنرا نديدبه پست بکس وي مواصلت کردبه پست بکس وي مواصلت کردبه پست بکس وي مواصلت کردبه پست بکس وي مواصلت کردپست پست پست پست 
بود، بلکه به جرگه خبرنگاران و اهل بود، بلکه به جرگه خبرنگاران و اهل بود، بلکه به جرگه خبرنگاران و اهل بود، بلکه به جرگه خبرنگاران و اهل ننننمرحوم نتنها از تحليلگران، نويسندگان و فعالين سياسي و شعر پردازان افغانستان مرحوم نتنها از تحليلگران، نويسندگان و فعالين سياسي و شعر پردازان افغانستان مرحوم نتنها از تحليلگران، نويسندگان و فعالين سياسي و شعر پردازان افغانستان مرحوم نتنها از تحليلگران، نويسندگان و فعالين سياسي و شعر پردازان افغانستان 

ت نيز تعلق داشت زيرا موسس و ناشر جريده ميهن بود که به شرکت و همکاري ساير دوستانش چندين سال اين نشريه را ت نيز تعلق داشت زيرا موسس و ناشر جريده ميهن بود که به شرکت و همکاري ساير دوستانش چندين سال اين نشريه را ت نيز تعلق داشت زيرا موسس و ناشر جريده ميهن بود که به شرکت و همکاري ساير دوستانش چندين سال اين نشريه را ت نيز تعلق داشت زيرا موسس و ناشر جريده ميهن بود که به شرکت و همکاري ساير دوستانش چندين سال اين نشريه را مطبوعامطبوعامطبوعامطبوعا
به حساب به حساب به حساب به حساب نيز نيز نيز نيز به همين سبب نبود او ضايعه براي عالم مطبوعات به ويژه مطبوعات خارج کشوري به همين سبب نبود او ضايعه براي عالم مطبوعات به ويژه مطبوعات خارج کشوري به همين سبب نبود او ضايعه براي عالم مطبوعات به ويژه مطبوعات خارج کشوري به همين سبب نبود او ضايعه براي عالم مطبوعات به ويژه مطبوعات خارج کشوري . . . . در سويس نشر و پخش مينموددر سويس نشر و پخش مينموددر سويس نشر و پخش مينموددر سويس نشر و پخش مينمود

        ....مي آيدمي آيدمي آيدمي آيد

 از طبع برآمده كه توسط انتشارات باميان تنظيم و نشر  از طبع برآمده كه توسط انتشارات باميان تنظيم و نشر  از طبع برآمده كه توسط انتشارات باميان تنظيم و نشر  از طبع برآمده كه توسط انتشارات باميان تنظيم و نشر """" پريشان حالي پريشان حالي پريشان حالي پريشان حاليسروده هايي درسروده هايي درسروده هايي درسروده هايي در""""مجموعة شعري وي بنام مجموعة شعري وي بنام مجموعة شعري وي بنام مجموعة شعري وي بنام         

 .... سپتمبر ، بدسترس هموطنان قرار گرفت سپتمبر ، بدسترس هموطنان قرار گرفت سپتمبر ، بدسترس هموطنان قرار گرفت سپتمبر ، بدسترس هموطنان قرار گرفت7گرديده در سالروز فوت آن مرحومي به تاريخ گرديده در سالروز فوت آن مرحومي به تاريخ گرديده در سالروز فوت آن مرحومي به تاريخ گرديده در سالروز فوت آن مرحومي به تاريخ 


