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  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠٠٨بر  نوم٩برلين ، 
  

  
  

  دـــــــيـورک شه
  

  شهيد گمنامشهيد ناپديد ــ  
  

نوشته و " استاد محمد هاشم زمانی" بارۀ زندگانی و کارنامۀ شاعـر ملی افغانستان، مرحوم پيش مقالتی در چندی
سپس نظر به سفارش دوستان دو قطعه شعر . کردم" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"تقديم خوانندگان پورتال 

نستان و آن فدائی راستين  اينک منظومۀ ديگری از آن عاشق دلباختۀ افغا. پشتوی استاد مرحوم، پيشکش گرديد
 نام دارد، که "ورک شهيد"پارچۀ حاضر . را از حضور اشرف خوانندگان پورتال می گذرانمو آزادی وطن 

 . يافته ام"شهيد گمنام" و يا "شهيد ناپديد"بهترين ترجمۀ دری آن را در ترکيبات 
  

 وقف مبارزه کرد و در زمان جهاد پردرد ولی گرانمايۀ خود رااستاد زمانی که قسمت اعظم عمر پر سوز و 
 عالوه بر اينکه عمًال در جبهات سياسی و نظامی ،يکسره در خدمت جنگ مقاومت ملی وطن قرار گرفت

و زنجيز گسالن خود، به جنگ آوران راه آزادی و نويد بخش مقاومت منهمک بود، از طريق کالم سحار 
ره و ـناله و نعو  فرياد  را از نظر ميگذرانيم، همه اش راوقتی آثار استاد زمانی. ، قوت قلب می بخشيداستعمار
فرياد و نالۀ يک ملت مظلوم که مورد تجاوز اهريمنی وحشی وهيوالئی بی سر و بی پا :  می يابيم ريوـغنهيب و 

 نعره و غريونهيب و مبارزان و رزم آوران راِه آزادی و و نهيب و نعره و غـريو . و بی شاخ و ُدم  قرار گرفته
  .ه استديگردعلم ، " افغانستان"به نام فاخر و معـزز در جغرافيای عالم، مدافعان سرزمينی که و فرياد 

مجاهد و مبارز وطن تجلی می يافت، رابطۀ خود را با غازی و او همان گونه که روح بزرگش در روح هر 
او . ستُج ح پرفتوح ايشان می و يکسره پيوند خود را در روست هزاران و صدها هزار شهيد راه استقالل نگس

در واقع مخاطب او  را مخاطب قرار ميدهد، اما "شهيد ناپديد"يا " ورک شهيد"ظاهرًا و به صورت سمبوليک 
او فقدان آن واالگهران را احساس ميکرد و ازينرو .  بودندوطن، پرافتخار همه شهدای راه آزادی و قربانيان راِه 
و ارغوان ؛ در آتش  و ببوسد در همه جا ببيند و بنيوشد و ببويد و لمس بکندميکوشيد که روح و روان ايشان را

نسرين و ياسمين و  در رايحۀ ريحان و سنبل و  و در نغمۀ پرشور مرغان نواخوان وداغ اللهدر و  گل عطردر 
مگشتۀ روح پاک آن عزيزان گاو آری؛ . گرفته بودندفرا چيزی که ماحولش را  جا و در همه باآلخره در همه

در احوال، صبح و شام و پگاه و بيگاه ، در همه جا و در همه چيز و در همه کس و در همه حال و وطن را 
 تار، در اشعۀ زرين آفتاب و در نور ماه تابان و هایخواب و بيداری، در روشنائی روز روشن و در ظلمت شب

 مغروز هندوکش و بابا و و در قللدر دشت کرانه ناپيدا در مزرع سبز فلک و  ، در چشمک زدن ستارگاه
ميديد و می شنيد و می شميد و با  ،... آمو و هريرود و هلمند و خروشان ياغی سليمان و سپين غر و در اموراج 

   .الفت ميورزيديکايک همه 
و نهمار شمار   خويش، تمام اين نکات و نکات بی"ورک شهيد"آری؛ استاد محمد هاشم زمانی ضمن  منظومۀ 

حوصلۀ خوانندۀ گرانقدر را بيشتر ازين، بدين .  ميکندارائهيان همه عاجز است، شرح و با که اين قلم از ديگر ر
پريشان گوئی ميخکوب نکرده و منظومه ای را تقديم حضورش ميکنم ، که استاد زمانی به روز اول جنوری 

مأخوذ از . ( پشاور سروده بود" يونيورستی تاون"در ، يعنی در جوشاجوش جهاد مقدس و بی مثال ما،  ١٩٨٣
  )  عيسوی١٩٨٥ هـ ش مطابق ١٣٦٤، چاپ ) مشعل آزادی" (د آزادی مشال" رسالۀ ٧١ تا ٦٨صفحات 
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  ورک شهيد
  

  کښی دې پيدا کړم؟ا ـــه غوغړ زې پيدا کرم؟      که د سوېی دښا کړه ژړه د زـــــــــد الل 
  ــــوا کښی دې پيدا کړم؟م چر ته      د هغه نسيم په خـــړې نسيـسپــــــوتۍ د ګلو ـچه غـــــ 
  ــــــل رڼا کښې دې پيدا کړم؟ځی ځـــانونه      د هغه مشعــــــه پتنګان سوـپه مشعل چـــــــ 
  ـــولی خندا کښی دې پيدا کړم؟ خپل روان وی      د هغه خــــــــه قربانۍ تهـپه خندا چـــــــ 

  ــــــه بلبل نوا کښی دې پيدا کړم؟ زړګــــــۍ وی      د هغـــــــاری ويشتلی پهچه ظالم ښک
  ــــی وږمی مسکا کښی دې پيدا کړم؟وتۍ جوړه کړی مسکا ته      د هغـچه په ناز، ناز غـ

  ــه سرمست نڅا کښی دې پيدا کړم؟خپل نڅــــــــيږی      د هغــــچه سنګر د قربانۍ کښی 
  ـــو اوښکو دريا کښی دې پيدا کړم؟    د هغـــ بار يــــــــې ځی د سترګو چه د اوښکو رود

   شهال کښی دې پيدا کړم؟ه   هغـــــو سترګو پ چه يې سترګـــــی د شهال نرګس پشان دی  
  کښی دې پيدا کړم؟ــه مينی انتها  انتها شی      هغــــــــــــکښیچه يی مينه انتــــــــــــــــها 

  کښی دې پيدا کړم؟نا ښــه تندر د برينا شی     هغــــــــښـــــــــم په سر چه تندر د بريد غليـ
  کښی دې پيدا کړم؟ــه سترگی د سبا ــ هغـــ      دکښیـه يی سور شفق د وخيژی آسمان ـچـ
  کښی دې پيدا کړم؟ــمو په تماشا ــی      د زخــــــــړـه زخميان د خپل زخمونو تماشا کــــچ

  کښی دې پيدا کړم؟ـی کاسه زيبا کاری      د زرغونـــښی کاسی چه ـزيبا رنگ د زرغونــ
  کښی دې پيدا کړم؟ــو په رپا ــــــی      د دی سترگښا په زلزلو کړــه رپيژی د ژـــــچــــــــ

  کښی دې پيدا کړم؟ـه بن په خوشنما ــــ   هغـــــی  ښکاری په جهان کښهغه بن چه خوشنما 
  کښی دې پيدا کړم؟ــــــا ـ  هغه ساز په دلربــــ ـــــــا وی   ــد چه دلربــــه ساز هغه سروهغ
  کښی دې پيدا کړم؟ـا ـــــــی      د هغی پنو جغـــــــښو پنو کښــــاوی سرو پــــ د نـــــۍآزاد

پا کښی دې پشهادت سره آشنا وی      در مغــه ـــهغه رقص چــــ   يدا کړم؟ــرور مرګ په 
  ــې مينی په ګويا کښی دې پيدا کړم؟ـ ژوند په راز وی      هغـــــــــــه ګويا دـهغه مينه چــــ

  ــــال کښی دې پيدا کړم؟ـــــ     هغه رړه په تجـــ ـه د رازونو تجال ويـــــهغه زړه چــــــــــ
  ـه حسن په دنيا کښی دې پيدا کړم؟ــــــنيا کښی مثال نشته      هغـــــــه دــــــهغه حسن چـــــ

  ــــــــوارو په رؤيا کښی دې پيدا کړم؟    د انـــــه رؤيا وي  ــــــــــد انوارو ترجمانه چـــــــ 
....  
....  

رود و عالمی از   رساله پيش می٨٤گيرد، تا صفحۀ   در بر می بيت را ١٢٥جمعًا که  دل انگيز ، اين قصيدۀ 
 آن ولا بيت  ٢٣ من فقط بر حسب نمونه همين .گذارد پيش روی خواننده میشاعرانه را ر بکرؤيا ها و تخيالت 

  .د فرمايور رجوعکه رسالۀ مذبد، اشباشته را د مطالعۀ تمام قصيده  ارجمندی که ميل خوانندۀ. را پيش کشيدم
  

  !!!شهدای راِه آزادی تمام ِ مّرـَکدرود بی پايان به روان پاک و ُم
  

  !!! به روان شاعر آزاده، مرحوم زمانیدرود فراوان 
  
  
  
  
 

 


