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  بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  داکتر عبدالحنان روستايی

  ٢٠٠٧ اکتوبر ١٣
  
  

  ! اختره مه راځه 
  
ی حدود دو سال بعد از تجاوز  يعن١٩٨٢در سال " زمانی"که مرحوم ) ١(عنوان شعريست » !اختره مه راځه «

شوروی آنوقت به افغانستان در جريان جنگ مقاومت بمناسبت عيد سعيد سروده بود که اوضاع جانگداز وطن را در آن 
 بيمورد نخواھد آن چون اوضاع امروز شباھت زياد به  احوال آن زمان دارد، بنا بر آن يادی از. وقت انعکاس می داد

تعمار شرق به کمک خلقيھا و پرچميھا وطن را به خاک و خون کشيدند، امروز استعمار غرب  زيرا اگر ديروز اس.بود
در ھمکاری با ايتالف شمال و نقاضت دروغين با نيروی تاريخزدۀ و سياه طالبان به استشارۀ پاکستان کمر به قصد 

  .انھدام ميھن و کشتار ھمميھنان بسته اند
ت از جمله شعرای انقالبی و شخصيت ھای ملی کشور ميباشد که به جرم که زادگاھش کنر اس" زمانی"محمد ھاشم 

وطنخواھی در زمان سلطنت محمد ظاھر شاه مانند بسياری از شخصيت ھای ملی کشور در زندان انداخته شد و ساليان 
در آغاز . داو در زمان استبداد صدارت محمد داوود با خانواده اش به ھرات تبعيد گردي. درازی را در حبس گذرانيد

کوشش فراوان نموده و يکی از بنيانگذاران اين " جبھه متحد ملی افغانستان"در ايجاد " زمانی"تجاوز روس مرحوم 
عاشق آزادی و شيفته وحدت ملی بود و تا پای جان در ھمين راستا طی طريق کرد تا " زمانی. "جبھه محسوب ميگردد

ی در پای آرمانھای خود سروده و خرمنی از آرزوھا در سينه سوخته سر انجام در عالم ھجرت در حاليکه اشعار زياد
در مورد او ذکر خير فرا " زمانی"دانشمندان، شخصيت ھای ملی و دوستداران . بود، دو سال قبل پدرود حيات گفت

  .آورده ميشود" مشت نمونه بسيار"وانی کرده اند که اينک مثالی به مثابه 
او تقريظی ) ٢" (هړزخمی ز" م در ديوان ١٩٩٠در سال " زمانی"زمان حيات در " پژواک"مرحوم عبدالرحمان 

اشعار او از . از شعرای دردمند و آرزومند زبان پشتو است" زمانی"«: چنين يادآوری کرده " زمانی"نوشته و از 
از چھره بيجا نيست اگر بگوئيم اشعار وی نگاری . ساللت و فصاحت در بيان و بصيرت در معانی بھره مند است

راستين مبارزه ملی مردم خداشناس و آزادی پرست افغانستان است که بر پردۀ دل و دماغ تصوير شده است و الجرم بر 
ساليان . از آغاز جوانی درس زندگی را از درد و رنج فرا گرفته است" زمانی... "دل می نشيند و در مغز فرو ميرود

 زندانی بوده و گرم و سرد سنگر سرد و جنگ گرم، رنج مھاجرت و درد دوری از وطن ھمه را ديده و چشيده دراز
چون شمع بر مزار . با کودکان يتيم و بيدست و پا اشک می ريزد. با پيرمندان و پيرزنان اظھار دعا و اندوه ميکند. است

و بيشتر از " شاعر ملی"زمانی . و آزادی مردم و وطن استاز نفاق می نالد و ارمان او ظفر بر دشمن . شھيد می سوزد
  ).٢(» است " شاعر وحدت ملی"آن 
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  !اختره مه راځه 
  

  اخـتـره مـــــه راځه  د وينو سيـال بونه دی
  اخـتـره مـــــه راځه  دردونه او غمونه دی

  کنړ دی که پنجشير دی که پغمان که قندھار دی
  د روس سره جنگونه دی

  ه مـــــه راځهاخـــــتـــر
  روزگان دی که زابل دی که غزنی دی که کابل        

  ونو کی داغونه دیړپه ز
  اخـــــتـــره مـــــه راځه

  فاريـاب که سـمنگان دی شبرغان دی کـه مزار        
  په وينو سره دشتونه دی
  اخـــــتـــره مـــــه راځه

  پکتيا که بدخشان دی او که غور دی که باميان        
  په وينو غرونه دیرنگ رنگ 

  اخــــــتـــــره مـــــــــه راځــه
  بغالن دی که بادغيس دی جوزجان دی که تخار        

  ونه دیډنډ د سرو وينو
  اخـــــتــره مــــه راځه

  ننگرھار دی که لغمان دی، کاپيسا ده که پروان        
  د خلکو وران کورونه دی
  اخـــــتـــره مـــــه راځه

  ه بلخ فراه وينو کی لت پت دیميدان دی او ک        
  مرگونی سرودونه دی
  اخـــتــره مـــــه راځه

  وطـن مـاتمکـده ده خـوشـحالی او خـندا نـشــته        
  ا ده او ويـــرونــه دی اخـــتــره مـــه راځـهړژ        

  سرود د غم د ژوند دلته په ھر کور کی غژيژی
  کو بارانونه دی ښد او

  اخـــتــره مــــه راځه
  د بـدنونو انـدامـونـه چـه پــرتــه دیټوټی         

  په الروکی مينونه دی
  اخــــتــره مـــه راځه

  د سوز د فريادونو نه بل ھيڅ شی دلته نشته        
  ھنگور دی سره زخمونه دی
  اخــــــتــــره مــــــه راځـــه

  طوفان د قتل عام دی دا سری وينی بھيژی
  وژونکی طوفانونه دی

  ه مــــه راځـــهاخـــتـــر
  ظلمونه په افغان، تاريخ ساتلی په سينه کی        

  د روس ظالم ظلمونه دی
  اخــــتـــره مـــــه راځه

  "زمانی"
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