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 داکتر ثنا نيکپی
٢٩.٠۶.١٠ 

     
 پيام ثنا نيکپی

  به محفل بزرگداشت محمد ھاشم زمانی شاعر، نويسنده و شخصيت مبارز افغانستان
  
بود محمد ھاشم زمانی را به شما تبريک  اولتر از ھمه برگزاری محفل با شکوه ياد  !دوستان عزيز  

سپاس برکسانی که بزرگداشت شخصيت نامی کشور را آماده کرده اند و در اجرای اين اقدام . می گويم
  .ملی و فرھنگی تالش ھای به جا و ارزشمندی را به خرچ داده اند

  :نی بزرگ گره خورده استچند خصوصيت مھم  با نام و شخصيت زما
  

چيزی که زمانی را بزرگ ساخته ، اينست که غرور ملی را به مثابه :  غرور ملی به شکل مثبت آن
زمانی با زبان رسا و بليغ احساسات ملی . احساس و واکنش نيرومند وطنپرستانه در مقابل اجنبی ميداند

  :اش را چنين بيان ميدارد
  چه افغان سره ډغری چا وھلي

مرګ څړيکه يي د سر نه راختليد   
 لړزيدلی رپيدلی کړيدلي

  يي سا ختلي په کوپړه د ماغزو
  

زمانی يک شخص تحول طلب، انقالبی و مترقی بود که اين کيفيت در کردار و پندار وی  : تحول طلبی
  . ھويدا است

  زنځير د ظلم شليږی مظلومان آزادوي
  په دی زنځير د ظلم ظالمان بنديانوي

  ير زنګ شه د ظالم جادو ماتيږید ظلم زنځ
  اوس خونه د جادو ھمدا خواران ويرانوی

  
 سال را در زندان استبداد و حکومت ھای سالله ١٣از آنجاييکه زمانی : ضد سلطنت و جمھوريخواھی

زمانی . يی گذشتانده بود، ماھيت استبداد را  در زندگی شخصی و اجتماعی اش عميقا امتحان کرده بود
او در باره حکومت . کسی سيستم خاندانی را می شناخت و آنرا تحقير و اھانت تلقی ميکردبيشتر از ھر 

  :ھای خاندانی می گويد
  شخصي دی جاه طلبی او ځانځانی  کی ھالکت دی

  سپکوالی دی، تحقير دی د يو تن امارت دی
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مبرميت دارد، چيزی بسيار مھمی که امروز در جامعه افغانی : وحدت ملی به مفھوم وسيع و اصلی آن
زمانی که حيله و نيرنگ ارتجاع داخلی . کمرنگ ساختن ھويت ملی با استفاده از دين و مذھب می باشد

  :حق از دين سياسی می گويذه و خارجی را به خوبی ميدانست ، به عنوان اعتراض ب
  ما د قام او مذھب نوم پدي بدل کړ
  يو مسلم، زه د يوه افغانستان يم

  
  

 زندان و در شکنجه گاه ھای دستگاه سلطنتی آبديده شده ۀروکدرزمانی که آقای :  اعتماد به نفس و باورمندی 
  :بود،عزم راسخ خود را در مقابل بيداد و شکنجه چنين بيان کرده است

  که په سر باندي می خښی ته اری کړی
  اری خپلي دي زما په وينو سری کړی
  د خودۍ غرور مي نه شي ماتوالی

  که می غوټه په مرۍ کی غرغري کړي
  سر به ټيټ نه کړم غالم به دي زه نه شم

  که بدن می واړه ته ذري ذري کړی
  

زمانی معتقد بود که آزادی ھيچگاه بدون قربانی، دليری و جنگ : باور به آزادی جمعی و استقالل افغانستان
 ذيل ۀسرود.  استعمار و استبداد ميدانستعالوه زمانی آزادی را با عدم ھمکاری و بيزاری ازه ب. ممکن نيست

  :او می گويد. تعريف کامل آزادی و استقالل را ميدھد 
  د حريت معنی په سر خپل بازی ده پوه شوه
  خپل مال او سر قربانول فداکاری ده پوه شوه
  د حريت اصلی معنی د زمانی په زړه کي
  د استعمار و استبداد نه بيزاری ده پوه شوه

  
افکار و انديشه ھای محمد ھاشم زمانی در ھمه ساحات زندگی ، :  زمانی در عصر حاضرمبرميت افکار

مطالعه آثار زمانی به ھمه اقشار جامعه و به خصوص به . امروز ھم مبرميت خود را حفظ کرده است
  .نسل جوان افغان از ارزش و اھم ويژه برخوردار است

  . و اشاعه انديشه ھای وی به ديگران استبزرگداشت از محمد ھاشم زمانی بھترين راه انتقال
   در اخير از گرداننده ھای بزرگداشت محمد ھاشم زمانی معذرت می خواھم که نتوانستم در محفل 

 سالم خود را ندر حاليکه  در خارج از ايالت آنتاريو قرار دارم صميمانه تري. بزرگداشت سخنرانی کنم
  .يم می نمايمن محفل بزرگداشت زمانی بزرگ تقدابه حاضر

سف ھستم که از افتخار بزرگ سخنرانی در محفل بزرگداشت جناب زمانی محروم شدم، اين أمت
  .قصورم را با نشر يک مقاله پژوھشی در باره آثار زنده ياد زمانی تالفی خواھم کرد

  
  ثنا نيکپی
  کيوبک
  کانادا
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