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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

 چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم

 
 Literary - Cultural - Political  ادبی ــ فرهنگی ــ سياسی 

 

                                      ل اهللا معروفی                                    دپلوم انجنير خلي
  ٢٠٠٨ آگست ٢٩برلين ، 

  
 

  

  "زبان دری"پشتوزبانان در خدمت 
  

  )وم دقسمت ( 
  

  يادی از شاعر مبارز ملی افغانستان
  

  "محمد هاشم زمانی"مرحوم استاد 
  

   کنمـوی نکويان سرفروشی میــبر سر کــــــ
  ز کس ترسم چرا؟سرفروشی من َعَمل دارم ، 

  

  :مقدمه 
قسمت بزرگ  سلسلۀ حاضر ، به شرح و کارنامۀ آن دانشمندان عاليقدر پشتوزبان می پردازم، که ضمن

" ت قلمهفاد است"و" فرزند استقالل"« در مقالۀ . کرده اند" دری"مند عمر شريف خود را وقف زبان ارج
. پرداختمسته َاولين شخصيِت اين ره چندی پيش عرضه گرديد، به بزرگداشت ، ک»رخ در نقاب خاک کشيد

شخصيت . استاد محمد هاشم زمانی، شخصيت دوم اين سلسله است که ضمن اين مقاله بزرگ داشته ميشود
است، " عبد اهللا افغانی نويس"استاد بعدی که ضمن بخش سوم اين سلسله به تبجيلِ  او پرداخته خواهد شد، 

و " رديف زدن"البته . و به همين ترتيب در مورد بزرگان ديگر. ميشودموردش نگاشته ودی در که بز
به حساب اين شخصيت ها " درجه بندی"به معنای شود،  سلسلۀ مراتبی که در اين گفتار پيش گرفته می

  . ايشان نيستیزندگان کارنامۀ اهميِت کار و ی و يا بر َحَسب قــُدمت زمان
  :دو دليل سر دست گرفته ام ب را سلسلهاين 

   . را اداء سازمقلم ِ دانَدين آن مربه رستۀ خود،  تا ه درجۀ اول ازنيرو،بــ 
ه و بالوسيله پايه دعناد و خصومت  ورزي" پشتو"مند در درجۀ دوم از آنرو تا افغانانی که با زبان ارجــ 

 را به  هاپشتون"  دلسوزی"و " یفراخنظر"، " سعۀ صدر"، ما را مخدوش ميگردانند " وحدت ملی"های 
وده، تا چه اندازه  عالقه مند ب"زبان دری"د و درک  کنند، که اين افغانان ارجمند تا چه حد به نچشم خود ببين

در قدم اين زبان عايشأن خود را  يمينِ ِدــّده و تا چه پيمانه عرق جبين و کورزي در خدمت زبان دری تالش 
  . ملی ما ريخته اند

  :کين مطمئن است که اين مس
به وطن و مردم و وحدت شان قرار دارند ــ همۀ در صدر " افغانستانی ها" ــ که "قدرنشناس"ن اگر افغاناــ 

  ملی مردم  خود عشق می ورزيدند
  مند می بودندعالقه " زبان دری"اندکی به زبان مادری خود يعنی ــ 
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به  بی ريا  خدمترا در عرضۀ "  هاپشتون"  هایانی و قدر اين همه جانفشکرده گذر " کویِ  سپاس"ــ از 
  آری؛....  دانستند و هم می" زبان دری"

  :اگر اين هموطنان ما  متصف بدين صفات می بودند؛ در آن صورت ! ــ آری
اصًال در " پشتون"و " پشتو"را در مورد " کج انديشی ها"و " کج گفتاری ها" و " کج قلمی ها"وجدانًا 

  !!!نميدادندقاموس خود راه 
عبور نکرده " خون پشتون"ــ که شايد در رگهای اجداد و نياکان بعيدم هم قطره ای از " دری زبان"منِ  

ما " نزديکی مردم"باشد ــ اين سلسله را تقديم می نمايم، تا گامی ــ ولو بس کوچک ــ را، در زمينۀ تحکيم 
و " وحدت ملی"يوسته تيشه به ريشۀ درخت گشن در زمانی بردارم، که اعداء و بدخواهان ملک و ملت ما پ

  .ما مينوازند" باهمی مردمی"
وطنم گرديده و ايشان را به سهم " دری زبان"اميدوارم که اين سلسله ، مشوق و محرک ديگر نويسندگانِ  

گيری  در اين مسير ــ در مسيری که از هر زمان ديگر حساس تر و الزمی تر پنداشته ميشود ــ 
 !!!!بگمارد

  
         استاد محمد هاشم زمانی

ــ را در حالی " کاکا زمانی"ــ مشهور به " محمد هاشم زمانی"شخصيت و کارنامۀ استاد مرحوم معرفی 
سر دست ميگيرم، که متأسفانه در شرح حال استاد کدام اثری گوينده نيافته و از خالل آثار خود ايشان نيز 

ــ که در پهلوی معرفی دری " دانشنامۀ ادب فارسی"جلد سوم . مچنين چيزی را استخراج کرده نتوانسته ا
 زبانانِ  خادم زبان فارسی دری، به معرفی تعداد معتنابِه دانشمندان پشتوزبان افغانستان نيز پرداخته است  ــ

  . سکوت اختيار می نمايد" استاد زمانی"متأسفانه در مورد 
ياد ميگردد، ضمن اولين خاطرۀ " زندانی خاطرات"ه بنام در سرگذشت سيزده سالۀ زندان ک" استاد زمانی"

 هجری شمسی، در ١٣٢٤ اسد  سال ٢٨ــ می نويسد ، که چطور به تاريخ " د مظلومانو کاروان"خود ــ 
دورۀ صدارت هاشم خان و وقتی که داوود خان نائب الحکومۀ ملکی و نظامی ننگرهار بود،  تمام خاندان 

الری انداخته، و با سه الری اسکورت ) ٩( زن و مرد و پيرو برنا ــ را در نهزمانی ــ از طفل معصوم تا
وقتی ايشان را سوار الری ها . مسلح از مشرقی به کابل انتقال داده و در قلعۀ بينی حصار محبوس ساختند

ميکردند ، چون شورماشور و ضجه و گريۀ اطفال و زنان برخاست ، افسران موظف به ايشان گفتند، که 
برايشان گفتند ، که چون تمام سران و بزرگانشان در . يشان را گويا به ديدن جشن ــ جشن استقالل ــ ميبرندا

  .کابل می باشند، بناًء ايشان را نيز بکابل ميبرند، تا سر و جانشان در امان بماند
به مشام " تسياس" و از ذره ذرۀ اشعارش رايحۀ ست"سياسی"نی يک شاعر به تمام معنی زماهاشم استاد 
بود، هشت "  سياسیزندانی"آب می خورد ؛ سيزده سال " سياست "تمام زندگانی او از سرچشمۀ. ميرسد

بسر برد، در زمان جهاد يکسره در خدمت جهاد قرار گرفت و هر حرف و کلمه و " تبعيد سياسی"سال در 
ه بر اشغالگران روسی و ايادی هر گام و قدمش ، جوانانِ  رزم آور و رزمندگان آزاديخواه را در راه غلب

ميريزد؛ " سياست"استاد زمانی تمام اشعار خود را در پای . ايشان قوت قلب می بخشيد" خلقی ــ پرچمی"
در پای سياستی که يکسره در مسير  خير و فالح و آزادی و رفاه مردم و وطن عزيزش،  افغانستان، سير 

د و شهيق و نپرميز" يهن مشمع"ِگرِد " پروانه سان"، دلباختۀ وطن خود استدلداده و او عاشق  .ميکرد
اشعارش دورِ  مجاهدان و رزم آرايان و مبارزان و جانبازان و شهيدان راه .  ميگويد"افغانستان" زفيرش

  . آزادی و بقای افغانستان سربلندوطن ميچرخند؛ و دور جهاد و نبرد آزادی بخش ملی و بقای
را در رايحۀ گل و سنبل و در ترنم  "آزادی"و صراط المستقيم " وطن " راِهاو روح شهيد گمشده و ناپديد 

در غروب خورشيد و در طلوع ماه و در نفس صبحدم و و آتش ارغوان در  و در داغ الله و ويدبلبل می ج
لبان خندان و چشمان گريان و در انفاس پاک رقص پرندگان و در و در در غرور کوه و در پهنای صحرا 

و جوانان و پيره مردان پاکباز را به جنگ آزادی دعوت ميکند، بر دشمن خونخواره و نوکران  ا.مجاهدان
کرملن بر می آورد، که " زورخانۀ" ميخواند و بانگ بر "ليون"بومی او نعره ميکشد، برژنف را ديوانه و 

 ر سلطه و سيطرۀآزاده را زيد، که نی روس و نی هيچ قدرتی ديگر افغانستان يگم شو" کشور افغانان"از 
 اشعار ضمن او . ستفغانی ادی و سلحشوری و ننگ وغيرت و شهامت اازپيام او پيام آ. خود آورده نميتواند

ه همان ب، برجسته ميگرداندرا و وارسته ی افغانان پاکدامن واالگزيده و  خصايل خود همان گونه کهآبدار 
   .عنت ميفرستدلعتاب ميکند و ،   و وابسته بر افغانان تردامنپيمانه

يک جملۀ استاد زمانی هرگز از يادم نميرود، وقتی ضمن صحبت هايش در برلين غرب آن زمان، مبارزات 
  :ملی و دموکراتيک را در قالب يک جملۀ کوتاه ريخته و بر زبان راند 

  
  ».رداريممی وان شاء اهللا جنازۀ روس و اخوان را در يک روز  «                              
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بود، زبان دری و " پشتون"وی که اصًال . شاعريست ملی و مربوط به تمام مردم افغانستان" زمانی"استاد 
در اشعار پشتوی وی يک قسمت معتنابِه کلمات دری گنجانيده شده  و . پشتو را تلفيق داده شعر می سرود

از استثناآت خرد و ناچيز اگر . نشان ميدهد" دری"اين عدم تعصب وی را نسبت به زبان بزرگ و ملی 
ــ  به صورت عام " افغانانِ  پشتون"بگدريم، به جـّـِد و به جرأت ميتوان گفت که  پشتونان افغانستان ــ همانا 

گوئی : و نويسندگان و شاعران پشتون به صورت خاص ازين تعصب عاری و بری بوده اند، در حدی که 
  !!!!!!شده که همين طور باشند و غير ازين نباشندشکلی ساخته ه  ايشان بو گلهست و بود و خشت 

بدون شک ميتوانم بگويم که او از هر شاعر و هر .  موقعيتی خاص داشت"استاد زمانی" درين ميانه مگر 
استاد هاشم زمانی . ی خود گنجانيده است"پشتو"را در اشعار " دری"سخنپرور ديگر پشتو، لغات بيشتر 

او آنقدر با . بکار ميبرد" پشتو"لغت برميدارد و در زبان " زبان دری"يان هردم و هر لحظه از کان بی پا
او زبان دری را . زبان دری محشور است که بين زبان مادری خود و زبان دری اصًال فرقی را نمی شناسد

ر  خود ميداند و از همين رو کلمات دری را پيوسته و بی ريا می گيرد و دزبانعينًا به مانند زبان پشتو، 
 ام که تا اين حد لغات همن واقعًا تاکنون به پشتوزبانی برنخورد. بکار ميبرد" پشتو"يعنی زبان مادری خود 

  .  استعمال کرده باشد"پشتو" را در زبان "دری"
د ُپندانی "وی را و يا "  د ملی وحدت پيغام"وی را بخوانيد و يا " کهکشان افغانستان دی"برويد و شعر 

په ياد " ناهيد"د انقالبی قهرمانی شهيدی پيغلی « و " د مجيد شهيد په ياد"و " اهدانو ترانهد مج"و " کيسه ده
به يقين که با يک ديد گذرا !!!!! و صدها شعر ديگر او را و بعد قضاوت فرمائيد" ورک شهيد"و» 

رو هر آنچه درخواهيد يافت که وی نه تنها عاشق دلباختۀ وطن بود، بلکه او اصًال دل و دين خودرا در گ
او بارز . است،  نهاده بود" پشتو و دری"مربوط به افغانستان و خصوصًا زبان های بزرگ و ملی آن، 

را در کلمه کلمه و در حرف حرف " وحدت ملی"ماست، او درس " وحدت ملی"ترين سرمشق و نمونۀ 
  .گفتار گهربار خود داده است

  
" باغبانی"وطن، استاد عبد الرحمان پژواک، که خود از قريۀ دانشمند َسـّياس، شاعر دانا و نويسندۀ توانای 

زخمی "برخاسته، ضمن  تقريظ خود بر رسالۀ شعری " ننگرهار"واليت پشتون نشين " سرخرود"وادی 
  : چنين می فرمايد استاد زمانی  )دل زخمی ("هړز

ند، کافی بود که ناقدين بی زياد است اما اگر تنها يک پارچه ازو به يادگار می ما" زمانی"شمار اشعار « 
" افغان ــ روس"در ساليان جنگ . بدهند" شاعر وحدت ملی"و بيشتر از آن " شاعر ملی"تعصب به او لقب 

شمار قابل اعتنای نويسندگان متأسفانه لگام را گسيختند و ضربه های سختی بر پيکر وحدت ملی حواله 
اينها کسانی . د و اين گناه نابخشودنی را دوام ميدهندکردند که زادۀ تعصب مذهبی و نژادی و زبانی شان بو

ميباشند که بر منافع ملی پا ميگذارند و خردی های خويش را به پيمانۀ بزرگی به تاريخ ميسپارند، اما 
من هنگامی که پارچۀ او را به پشتوی منظوم و . مقام يک شخصيت واال را برای خود حفظ کرد" زمانی"

ی دا و":  خواندم، بی اختيار دست به دعا بلند کردم و گفتم "قيام مردم هزاره"دری منثور زير عنوان 
 تا ملت افغان زنده است اين گونه اشعار نمی ميرند و ملت )امثال او را بيافزای! خدايا(  !"ی خدايهدير ک

ش ،  هـ ١٣٧٩ اثر محمد هاشم زمانی ، سال چاپ "هړزخمی ز"صفحۀ چارم رسالۀ (».افغان جاويد است
   ) عيسوی٢٠٠٠مطابق 

  :استاد روانشاد پژواک در صفحۀ دوم همين جزوه اينطور فرموده 
اشعار زمانی از سالست و فصاحت در بيان و . از شعرای دردمند و آرزومند زبان پشتو است" زمانی "«

ۀ ملی بيجا نيست اگر بگوئيم اشعار وی نگاری از چهرۀ راستين مبارز. بصيرت در معانی بهره مند است
مردم خداشناس و آزادی پرست افغانستان است که بر پردۀ دل و دماغ تصوير شده است و الجرم بر دل می 

   .نشيند و در مغز فرو ميرود
 ــ شرح از "، بی کران، بی شمارفراوان"يعنی " همارـَن( "مزايای بيشمار و آرايش های نهماردر ميان 
صميميت آن است و اين زادۀ " نیزما"شعر ويژۀ ، مزيت معنوی که آرايشگر عروس شعر است) معروفی 

 به گفتۀ  را از درد و رنج فرا گرفته است که شاعر است، زيرا او از آغاز جوانی درس زندگیطبيعی طبع
ساليان دراز زندانی ، گرم و سرد سنگر سرد و جنگ گرم، . بهترين معلم انسان است" ژان ژاک روسو"

يرمردان و پير زنان اظهار دعا و اندوه  با پ.وطن همه را ديده و چشيده استرنج مهاجرت و درد دوری از 
از نفاق . چون شمع بر مزار شهيد می سوزد . ريزد و بی دست و پا اشک می با کودکان يتيم . کند می

ارمان او ظفر بر دشمن و آزادی مردم و وطن است و آنگاه واقعات و واقعيت های جنگ افغان و . مينالد
روزگار  )  ــ شرح از معروفی "شبها"يعنی " للي"جمع " ليالی("روس را ، تاريک و روشن ايام و ليالی 
ختم نقل (» .به تاريخ می سپارد،  ميکند و برای فرزندان آيندۀ ميهن مبارزۀ ملی و جهاد اسالمی را ترسيم

  )قول
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ز کس ترسم "های ناب و نغز در زبان ارجمند دری نيز سروده؛ بيائيد بيتی چند از غزل  استاد زمانی غزل
  ) : ١(ی او را بخوانيم، تا اين نکته ُمَبرَّز"چرا؟

  
  ؟ز کس ترسم چرا

  
  ــــر رز در بغل دارم ز کس ترسم چرا؟ـ   دختـــ س ترسم چرا   خوش نصيبــی از ازل دارم ز ک

  وصف معشوقـــم اگر در محفـــــل مستان کنم       عشق در دل بی دغــل دارم ز کس ترسم چرا؟
  ـروشی من َعَمل دارم ز کس ترسم چرا؟ــــــوی نکويان سرفروشی می کنم       سرفـبر سر کـــــ

  ل دارم ز کس ترسم چرا؟َدش کن مستی مکن       من کــه مستی بی َجهو" زمانی"محتسب گـويد 
  

  :بدين نتيجه رسيده است که " زمانی"اين مسکين با گذر مختصر بر اشعار مرحوم استاد 
 او نه تنها عاشق وطن بود و عاشق زبانهايش، بلکه او عاشق ذره ذرۀ آن خاک پاک  بود و هر چه بدان 

گل و سنگ و خار و خس و خاشاک وطن و ذرات هوا و فضای آن عشق او به خشت و . ربطی دارد
او با عشق خاصی که خاصۀ خود اوست، همه چيز وطن، همه اجزاء و آحاد وطن را و همه کيف . ميورزد

خود "اين نکته . و کان و عيان  و نهانِ  وطن را در آغوش بی ريای خود همی کشد و بهم پيوند همی زند
استاد زمانی . می آرم" استاد زمانی"عاء نيست، من شاهد قولم را از اشعار خود و محض يک اد" ساخته

 که سخت نفيس است و در "د آزادی ارمان"مجموعه های شعری فراوان دارد، از جمله مجموعه ای بنام 
  به اروپا و ضمن اقامت در شهرهای مختلف اروپای غربی ١٩٨٢هنگام سفر چند ماهه اش در سال 

برلين غرب و در بن و کولن و همبورگ  و پاريس و روم و فلورنس و اسلو و استاکهلم و سروده؛ در 
شهرهای هالند و در بروکسل و حتی بار بار در هنگام پرواز در طياره و ميدان طياره و در ريل و غيره و 

ا و طبع سرشار و عشق وقاد و شورانگيز زمانی صاحب به وطن محبوبش او را در هيچ جای تنه. غيره
آرام نمی گذاشت و بر آنش ميداشت ، تا هر لحظه دست به قلم و کاغذ بَبَرد و الهامات دل را روی کاغذ آَرد 

  .و جاودانه بسازد
  

جبهۀ " به برلين آمده بود؛ همان "جبهۀ متحد" هيئتی به نمايندگی از ١٩٨٢درست به ياد دارم که در سال 
نيز عضويتش را  " زمانی"وری سينه سپر ساخته بود و استاد   واقعی آن زمان که در مقابل اهريمن ش"متحد
 با  جبهه های پوشالی و مبتذلی که به "جبهۀ متحد"درينجا بشکل معترضه بايد تصريح کنم که آن . داشت

جبهۀ "شورای خائن شمال و خائنان شورای نظار به ميان آمد و اينک نيز تشکلی به نام ائتالف و ابتکار 
 که مجموعۀ همه تبکاران و جنايتکاران و زير دار گريختگان سرخ و سبز و  ــ برافراشتهدر وطن قد" ملی

امروزی کار " ملی"اصطالح ه  ب"جبهۀ"اين . ، هيچ ارتباط و سر و کاری ندارد ــ زرد را جلوه ميدهد
  .بين آحاد ملت" توليد نفاق "و " تيشه زدن به ريشۀ وطن"ديگری ندارد، غير از 

به اروپا آمده بود و در برلين غرب نيز روزی چند " زمانی"ان هيئتی به سرپرستی جناب بلی در آن زم
ــ ی  محصالن " خوابگاه ها"محفلی در يکی از ليليه ها و به اصطالح زيبای دری خود ما ــ . اقامت فرمود

افغانان مقيم . به افتخار ايشان برپا گرديد و جم غفيری از افغانان مقيم برلين غرب در آن حضور يافتند
. برلين در آن زمان تقريبًا همه مشغول درس و تحصيل بودند و از سيل پناهندگان در برلين اثری ديده نميشد

و اهداف و کارنامه اش را معرفی کرده و " جبهۀ متحد"يکی از سخنرانان جبهه ، که نطاق خوبی بود ، 
آن زمان نيز بود ــ " پناهندگان سياسی"د يکی از افغانان ــ  که يکی از معدو. مشکالتش را برشمرد

با " جبهۀ متحد"وقتی سخنان تند آن جناب ختم گرديد، تا سخنران . شديدًا بتاخت" جبهۀ متحد"برخاست و بر 
شدت و حدت و عصبانيت برخاسته و ميخواست بجواب آن منتقد بپرازد، که کاکا زمانی به اشارت سر به 

را هرگز به تندی جواب " تندمزاج"تحمل کار بگيرد و سخنان تند آن ناقد وی فهماند که بايد از ُمدارا و 
در همان . همان بود که وی از طمطراق اولی بازماند و با زبان نرم و شايسته، جواب منتقد را داد. نگويد

آدمی باتجربه و سيَّاس و کسيست که گرم و سرد دنيا را چشيده، نبض " کاکا زمانی"زمان درک کرديم که 
  .     ا را درست درک کرده و به موقع و قاطعانه در کارهای مهم، مداخلۀ خيرخواهانه  ميکنده

  
بدون شک که استاد محمد هاشم زمانی آثار فراوان منظوم و منثور دارد ، ولی آنچه بدست اين مسکين 

  :از اين قرار است ) ٢(رسيده 
  ی هجری شمس١٣٦١، چاپ ) ارمان آزادی" (د آزادی ارمان "ــ
   هجری شمسی٣٦٤، چاپ )  مشعل آزادی" (د آزادی مشال "ــ
  ، پشاور١٩٨٠، چاپ آگست ) خرس قطبی" (قطبی خرس "ــ
   ١٩٨٢، چاپ مارچ ) اژدهای روسی" (امارښروسی  "ــ
  ١٩٨١، چاپ می ) بالی آدمخوار" (ی خوره بالس "ــ



 ٥

  ١٣٧٩، چاپ ) دل زخمی" (هړزخمی ز "ــ
   ١٣٧٩، چاپ ) ت زندانخاطرا" (زندانی خاطرات"ــ 

  
آزادی و "و از " مبارزه"و " وحدت ملی"می زند و از " وطن"استاد زمانی در تمام اين آثار داد از 

که قيام برادران هزارۀ ما را در برابر " د هزاره د خلکو قيام"منظومۀ . ملت افغان" شگوفائی و سرفرازی
و آن .  سروده شده، شهکاريست ازين شاعر١٩٨١ جنوری ٣٠روسهای اشغالگر  برجسته می سازد، و در 

اين منظومه . نه تنها از نگاه کالم منظومش، بلکه بخاطر پيامی که اين نشيده به تمام مردم افغانستان ميدهد
. است" وحدت ملی"يکجا با ترجمۀ سليس دری نشر گرديده ، يک تکه درس " امارښروسی "که در رسالۀ 

  :سد، وقتی می بينيم که اعجاز اين پيام در حد کمال مير
می آيد و " تاجيک"درميکشد و يک نفر " پشتو"به نظم حماسی " پشتون"را يک شاعر " هزاره ها"قيام « 

  .مردم ماست" حدت ملیو"و اين نمونۀ بارز . ترجمه می کند" دری"آنرا به نثر زيبای 
ی در هنگام تجاوز بيگانه بر  در وخيم ترين لحظات تاريخی ما يعن"وحدت ملی"خوشبختانه پديدۀ خجستۀ 

  . بروز ميکند"آب و خاک"اين 
  
به " قيوم رهبر" در همان زمان از قلم مبارز نستوه شهيد مرحوم "د هزاره د خلکو قيام"ظومۀ غرای من

  .حليۀ نشر بر تن کرده اند"  امارښروسی "دری ناب ترجمه گرديده و هردو يکجا ضمن رسالۀ 
اء اهللا  در فرصتی مناسب يکجا با ترجمۀ دری ناب آن تايپ کرده و تقديم اين منظومۀ کم مانند را ان ش

  .خواهم نمود" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان "ِ"مبارز"حضور اشرف خوانندگان پورتال 
   

استاد زمانی ، چند بيت را از کست آديو پياده کرده و تقديم حضور " کهکشان افغانستان دی"از غزل غرای 
  :رانقدر می نمايم خوانندۀ گ

  
   دیکهکشان افغانستان

  
  ی کهکشان افغانستان کیږشنا آسمان افغانستان کی       ز ما کله هـــــــــيرياد ستورو پلوشــــــــــه 
  ی نگــــــــــــارستان افغانستان کیښو کی       زرينی پلوښوله ميخانه په پلــوړسپوژمی به جــــــــو
  ی کهکـــــــــشان افغانستان کیږشنـــه آسمان افغانستان کی       ز ما کله هيريد ستــورو پسرلی له 

  النده ُدُرخشان افغانستان کیفضا د محــبت د عشق الفـــــــت شکلی فضا وه       فضا د لـــــــــور 
  افغانستان کیوران ه       چه راشی د نيکمرغه ژوند ما وژنـی ای پرورديگار" زمانی"تر هــــيغی      

  
نشر گرديده ، نمونۀ " هړزخمی ز "٢٢که در صفحۀ  "؟و کابل کی وی تر څپه يوه چوکی جنگونه به" غزل 

  " :پشتو " منظومۀيک  در " دری"جالب ديگريست از استعمال لغات فراوان 
  
  ؟و کابل کی وی تر څپه يوه چوکی جنگونه به
  

   ؟و وی تر څبه کابل کیريادونه ـــــــــــــدا شورونه؛ ف
  و؟څه کابل کی وی تر بريزی او دا قتلونه ؛ ـــــــــخون

ـی د کابل ا   وس مقبره جــــــــوړه شویپه هر کور ک
  ؟وبه کابل کی وی تر څ؛ ورونه گــــورونه مو ـدا کــــ

ی نشته ز   ړونه يی لکه ډبــــــــریدلسوزی زړونو ک
  ؟و څبه کابل کی وی تر؛ دالنو دا سخت زړونه گد سن

  ـــــــو خلک وژنیـــچوک  د پاره په لکونـــــــيوی د 
  ؟وبه کابل کی وی تر څ ؛ ــهـونـملظ غارت چور چپاد

  ان دیگروگد کابل ښار يی نيولــــــــــــــــــــــــــــــی 
  ؟وبه کابل کی وی تر څ؛ د بربرو وحشتونــــــــــــــه 

ی دا دويمه کـــــــ   ــــــربال دهــــــــآذوقه پدی بندی ک
  ؟وبه کابل کی وی تر څ؛ د يزيد شمــــــــــــــر قتلونه 

ی خپل وطن دیخپل وطن ورانوی خپل   ه چا وران ک
  ؟وبه کابل کی وی تر څ؛ وطــــــــــن ورانو يرغلونه 
ـــــــــــــــــــو مکت   بونه د فحشا په نامه بولیچی د ښ

  ؟وبه کابل کی وی تر څ؛ لونه ـو دا جهـلعنتيانـــــــــــــ



 ٦

         نوی علم دښمنان دی واقعی منافقــــــــــــــــــــــان دی 
  ؟وبه کابل کی وی تر څ؛ اواالدونه ـل دــــــــابو جهــــ

  ه طلبان دی       اانه پرست جــــــــــــــــــگټول خودکش بي
  ؟وڅبه کابل کی وی تر ؛ ــــونه ـپه يوه چوکی جنګـــــ

  اسالمی جمهوريت پدی لعــــــــــــــــــــــــــــنت وايی        
  ؟وبه کابل کی وی تر څ؛ ــه ـد اسالم پر ضد کارونــــ

  
 ــ  و کابليان مظلوم می سوزد، ويرانگران وطن" چشم و چراغ"ل ــ  اين حال کاباستاد هاشم زمانی که دلش ب

" يزيد"و " شمر"و " ابوجهل"کند و برايشان مرتبت   سرزنش میطور  را اينملعون "انکابل گيرک"کابل و 
  .را می بخشد

 ، در زمانی که از اشغال نظامی وطن هنوز يکسال نگذشته بود، ١٩٨٠به تاريخ سوم نومبر  "زمانی"استاد 
  :در پشاور چنين نعـره سر داد 

  

  وطن دی آزاد افغانستان  تلاد
  

  ان وطن دی ږن او زمونــــــدين او آئي ايمان وطن دی     ږمونز ناموس ږزمون
  ت ملی ارمان وطن دیـــــــــــ   ملی عظمـــــــــــــريدلی نشو  ناموس ايمان نه تي

  ه گران وطن دیږکه دير زيات په مون   ـــــــان نيولی نشی    وطن روسږزمون
  ان وطن دیری افغــــــــــزميو دا د هر ـــــودلی نشو     روسان وطن کشی پريش

  ان وطن دیــــــــــــــــــ   د سکندر د امتحـــــــــــــدی ورکوی   تاريخ پخپله شاه
  ه آسان وطن دیــــــڅدا گوندی دومره  شی      یوتټوتی  ټول زور قوت به دیټ                 

  ــــــــر شهــای برژنفه ليونی خبـــــــ
  طن دیو آزاد افغانستان ا تــــــــــلد 

  
را در يک جملۀ آخرين حسن ختام بخشيده و به بعد از سيری گذرا در اشعار و افکار استاد زمانی عرايضم 

  :درود ميفرستم " قافله ساالر آزادی"روان آن 
بلند ترين درس عملی بايد به منزلۀ  ، دنباش می" دریپشتو ـ"همه شير و شکر اشعار استاد زمانی که « 
 »!!!!ندم ما تلقی گردمردبرای " وحدت ملی"
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :توضيحات 
جناب . روی کاغذ آورده شده" ت کاکحيا"آواز خوان خوشنوای افغان، جناب " سی دی" ــ اين ابيات از ١
و " افغانستان"اين سی دی را با گزيده ای از اشعار دلنشين استاد زمانی ــ که همه گرد محور " حيات کاک"
می چرخند ــ  با نوای نافذ و بس صميمی خود و با کمپوزهای بس عالی ، ثبت " وحدت ملی"و " آزادی"

ران بی تعصب ما  پيدا شود، که يکبار اين سی دی را بشنود و گمان نکنم که کسی از وطندا. کرده است
  !!!!دلباخته و گرويدۀ آن نگردد

 ــ از دوست دانشورم ، محقق عاليقدر افغان  جناب داکتر عبدالحنان روستائی ، کمال سپاس دارم که هر ٢
  .را جهت استفاه ، صميمانه در اختيارم گذاشتاستاد زمانی هفت اثر 

  
  

        
  

  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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