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 Political  سياسی

     
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی  

   ٢٠٠٩ جون ١٠  برلين، 
  
  
 
 
  

   شاعـر مبارز و ملی يادی از 
  

  "زمانی"استاد محمد هاشم 
  

روز دهم جون، قلب پرتپش و آرزومندی خاموش گشت؛ قلبی که سالهای سال برای چهار سال پيش درست در همين 
رام و اميدوار و دردا که اين دل ناآ. وطن و مردمش می تپيد، و قلبی که برای وطن و مردمش آرزوهای نهمار داشت

دون شک از شاعران تپيد، که ب اين دل در سينۀ کسی می. ،  دور دور از وطن از حرکت باز ماندبا آرزوهای بيشمار
   !!!ود؛ شاعری درد رسيده و سخت بادردواالمقام زبان پشتو ب

" زاد ــ آزاد افغانستانافغانستان آ"له ای در مورد شخصيت و کارنامۀ اين شاعر ملی در پورتال  پيش مقاههامااين قلم 
  :ظر خوانندۀ گرانقدر ميگذراند نبار ديگر از ، سالروز وفات شاعرنشر سپرد، که اينک آنرا به تقريب چهارمين به 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

                                                      دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی                    
  ٢٠٠٨ آگست ٢٠برلين ، 

  
 

  

  »"زبان دری"پشتوزبانان در خدمت « 
  

  )وم دقسمت ( 
  

  ر مبارز ملی افغانستانـيادی از شاع
  

  "محمد هاشم زمانی"مرحوم استاد 
  

  بر سر کــــــــــوی نکويان سرفروشی می کنم
   ز کس ترسم چرا؟سرفروشی من َعَمل دارم ،

  
عمر شريف قسمت بزرگ در سلسلۀ حاضر ، به شرح و کارنامۀ آن دانشمندان عاليقدر پشتوزبان می پردازم، که 

رخ در نقاب خاک " ت قلمهفاد است"و" فرزند استقالل"« در مقالۀ . کرده اند" دری"مند خود را وقف زبان ارج
استاد محمد هاشم زمانی، . پرداختمسته َلين شخصيِت اين راو، که چندی پيش عرضه گرديد، به بزرگداشت »کشيد
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شخصيت بعدی که ضمن بخش سوم اين سلسله . شخصيت دوم اين سلسله است که ضمن اين مقاله بزرگ داشته ميشود
و به همين . ميشودموردش نگاشته است، که بزودی در " عبد اهللا افغانی نويس"استاد به تبجيلش پرداخته خواهد شد، 

به معنای شود،  سلسلۀ مراتبی که در اين گفتار پيش گرفته میو " رديف زدن"البته . ب در مورد بزرگان ديگرترتي
  . ايشان نيستیزندگان کارنامۀ اهميِت کار و ی و يا بر َحَسب قــُدمت زمانبه حساب اين شخصيت ها " درجه بندی"
  

  :هدف از نشر اين سلسله   
  :گرفته ام بدو دليل سر دست  را سلسلهاين 

   . را اداء سازمقلم ِ دانَدين آن مربه رستۀ خود،  تا ه درجۀ اول ازنيرو،بــ 
ه و بالوسيله پايه های دعناد و خصومت  می ورزي" پشتو"مند در درجۀ دوم از آنرو تا افغانانی که با زبان ارجــ 
د ن را به چشم خود ببين هاپشتون"  دلسوزی"و " فراخنظری"، " سعۀ صدر"، ما را مخدوش ميگردانند " وحدت ملی"

وده، تا چه اندازه در خدمت زبان دری  عالقه مند ب"زبان دری"و درک  کنند، که اين افغانان ارجمند تا چه حد به 
  . در قدم اين زبان ارجمند ملی ما ريخته اندخود را  يمينِ ِدــّده و تا چه پيمانه عرق جبين و کورزي تالش 

  :ت که اين مسکين مطمئن اس
به وطن و مردم و وحدت ملی شان قرار دارند ــ همۀ در صدر " افغانستانی ها" ــ که "قدرنشناس"ن اگر افغاناــ 

  مردم  خود عشق می ورزيدند
  مند می بودندعالقه " زبان دری"اندکی به زبان مادری خود يعنی ــ 

به  بی ريا  خدمتچنين  را در عرصۀ " هاونپشت"  های و قدر اين همه جانفشانیکرده گذر " کویِ  سپاس"ــ از 
  آری؛....  دانستند و هم می" زبان دری"

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

اين سلسله را تقديم می نمايم، تا گامی ــ ولو بس کوچک ــ را، در زمينۀ تحکيم وحدت ملی ما در زمانی بردارم، که 
  .ما مينوازند" باهمی مردمی"و " وحدت ملی"اعداء و بدخواهان ملک و ملت ما پيوسته تيشه به ريشۀ درخت گشن 

وطنم گرديده و ايشان را به سهم گيری  درين " دری زبان"گانِ  اميدوارم که اين سلسله مشوق و محرک ديگر نويسند
  !!!!مسير ــ در مسيری که از هر زمان ديگر حساس تر و الزمی تر گشته است ــ بگمارد

  

  :استاد محمد هاشم زمانی 
ح را در حالی سر دست ميگيرم، که متأسفانه در شر" محمد هاشم زمانی"شخصيت و کارنامۀ استاد مرحوم معرفی 

جلد سوم . حال استاد کدام اثری گوينده نيافته و از خالل آثار خود ايشان نيز چنين چيزی را استخراج کرده نتوانسته ام
ــ که در پهلوی معرفی دری زبانانِ  خادم زبان فارسی دری، به معرفی تعداد معتنابِه " دانشنامۀ ادب فارسی"

  . سکوت اختيار می نمايد" استاد زمانی" متأسفانه در مورد   ــدانشمندان پشتوزبان افغانستان نيز پرداخته است
د "ياد ميگردد، ضمن اولين خاطرۀ خود ــ " زندانی خاطرات"در سرگذشت سيزده سالۀ زندان که بنام " استاد زمانی"

  هجری شمسی، در دورۀ صدارت هاشم١٣٢٤ اسد  سال ٢٨ــ می نويسد ، که چطور به تاريخ " مظلومانو کاروان
خان و وقتی که داوود خان نائب الحکومۀ ملکی و نظامی ننگرهار بود،  تمام خاندان زمانی ــ از طفل معصوم تا زن 

الری انداخته، و با سه الری اسکورت مسلح از مشرقی به کابل انتقال داده و در ) ٩(و مرد و پيرو برنا ــ را در نه
ار الری ها ميکردند ، چون شورماشور و ضجه و گريۀ اطفال و وقتی ايشان را سو. قلعۀ بينی حصار محبوس ساختند

برايشان گفتند ، که چون تمام . زنان برخاست ، افسران موظف به ايشان گفتند، که ايشان را گويا به ديدن جشن ميبرند
  .ندسران و بزرگانشان در کابل می باشند، بناًء ايشان را نيز بکابل ميبرند، تا سر و جانشان در امان بما

    
بود، زبان دری و پشتو را " پشتون"وی که اصًال . شاعريست ملی و مربوط به تمام مردم افغانستان" زمانی"استاد 

" عدم تعصب"در اشعار پشتوی وی يک قسمت معتنابِه کلمات دری گنجانيده شده  و اين . تلفيق داده شعـر می سرود
اگر از استثناآت خرد و ناچيز بگدريم، به جـّـِد و به جرأت . نشان ميدهد" دری"وی را نسبت به زبان بزرگ و ملی 

ــ  به صورت عام و نويسندگان و شاعران پشتون به " افغانانِ  پشتون"ميتوان گفت که  پشتونان افغانستان ــ همانا 
شکلی ه  ايشان بو گلگوئی هست و بود و خشت : صورت خاص ازين تعصب عاری و بری بوده اند، در حدی که 

  !!!!!!ساخته شده که همين طور باشند و غير ازين نباشند
بدون شک ميتوانم بگويم که او از هر شاعر و هر سخنپرور .  موقعيتی خاص داشت"استاد زمانی" درين ميانه مگر 

استاد هاشم زمانی هردم و هر لحظه از . ی خود گنجانيده است"پشتو"را در اشعار " دری"ديگر پشتو، لغات بيشتر 
او آنقدر با زبان دری محشور است که بين . بکار ميبرد" پشتو"لغت برميدارد و در زبان " زبان دری" بی پايان کان

او زبان دری را عينًا به مانند زبان پشتو، از خود ميداند و . زبان مادری خود و زبان دری اصًال فرقی را نمی شناسد
من واقعًا . بکار ميبرد" پشتو"يعنی  و در زبان مادری خود از همين رو کلمات دری را پيوسته و بی ريا می گيرد

  .  استعمال کرده باشد"پشتو" را در زبان "دری" ام که تا اين حد لغات هتاکنون به پشتوزبانی برنخورد
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و " د ُپندانی کيسه ده"وی را و يا "  د ملی وحدت پيغام"وی را بخوانيد و يا " کهکشان افغانستان دی"برويد و شعر 
و " ورک شهيد"و» په ياد " ناهيد"د انقالبی قهرمانی شهيدی پيغلی « و " د مجيد شهيد په ياد"و " د مجاهدانو ترانه"

بدون شک با يک ديد گذرا درخواهيد يافت که وی نه تنها عاشق !!!!! صدها شعر ديگر او را و بعد قضاوت فرمائيد
و هر آنچه مربوط به افغانستان ــ و خصوصًا زبان های بزرگ دلباختۀ وطن بود، بلکه او اصًال دل و دين خود در گر

ماست، او درس " وحدت ملی"او بارز ترين سرمشق و نمونۀ . ــ است ــ  داده بود" پشتو و دری"و ملی آن،  
  .را در کلمه کلمه و در حرف حرف گفتار گهربار خود داده است" وحدت ملی"
  

وادی " باغبانی"توانای افغانستان، استاد عبد الرحمان پژواک، که خود از قريۀ دانشمند َسـّياس، شاعر دانا و نويسندۀ 
  )دل زخمی ("هړزخمی ز"برخاسته، ضمن  تقريظ خود بر رسالۀ شعری " ننگرهار"واليت پشتون نشين " سرخرود"

  : چنين فرمايد استاد زمانی
دگار می ماند، کافی بود که ناقدين بی تعصب به زياد است اما اگر تنها يک پارچه ازو به يا" زمانی"شمار اشعار « 

شمار قابل اعتنای " افغان ــ روس"در ساليان جنگ . بدهند" شاعر وحدت ملی"و بيشتر از آن " شاعر ملی"او لقب 
نويسندگان متأسفانه لگام را گسيختند و ضربه های سختی بر پيکر وحدت ملی حواله کردند که زادۀ تعصب مذهبی و 

اينها کسانی ميباشند که بر منافع ملی پا ميگذارند و . انی شان بود و اين گناه نابخشودنی را دوام ميدهندنژادی و زب
مقام يک شخصيت واال را برای خود حفظ " زمانی"خردی های خويش را به پيمانۀ بزرگی به تاريخ ميسپارند، اما 

 خواندم، بی اختيار "قيام مردم هزاره"ير عنوان من هنگامی که پارچۀ او را به پشتوی منظوم و دری منثور ز. کرد
 تا ملت افغان زنده است )امثال او را بيافزای! خدايا(  !"ی خدايهی دير کګدا و": دست به دعا بلند کردم و گفتم 

 اثر محمد هاشم زمانی ، "هړزخمی ز"صفحۀ چارم رسالۀ (».اين گونه اشعار نمی ميرند و ملت افغان جاويد است
   ) عيسوی٢٠٠٠ هـ ش ، مطابق ١٣٧٩پ سال چا

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

ين مبارزۀ ملی مردم خداشناس و بيجا نيست اگر بگوئيم اشعار وی نگاری از چهرۀ راست. در معانی بهره مند است
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 معروفی "، بی کران، بی شمارفراوان"يعنی " همارـَن( "مزايای بيشمار و آرايش های نهماردر ميان 

 شاعر صميميت آن است و اين زادۀ طبيعی طبع" نیزما"شعر ويژۀ  شعر است، مزيت معنوی که آرايشگر عروس
بهترين " ژان ژاک روسو" به گفتۀ  را از درد و رنج فرا گرفته است کهاست، زيرا او از آغاز جوانی درس زندگی

دوری از وطن ساليان دراز زندانی ، گرم و سرد سنگر سرد و جنگ گرم، رنج مهاجرت و درد . معلم انسان است
با کودکان يتيم و بی دست و پا اشک . يرمردان و پير زنان اظهار دعا و اندوه ميکند با پ.همه را ديده و چشيده است

ارمان او ظفر بر دشمن و آزادی مردم و وطن است و . از نفاق مينالد. چون شمع بر مزار شهيد می سوزد. ميريزد
 "شبها"يعنی " للي"جمع " ليالی("روس را ، تاريک و روشن ايام و ليالی آنگاه واقعات و واقعيت های جنگ افغان و 

، به تاريخ کند و برای فرزندان آيندۀ ميهن  روزگار  مبارزۀ ملی و جهاد اسالمی را ترسيم می) ــ شرح از معروفی 
  )ختم نقل قول(» .سپاردمی 

  
ی "ز کس ترسم چرا؟" بيائيد بيتی چند از غزل های ناب و نغز در زبان ارجمند دری نيز سروده؛ استاد زمانی غزل

  ) : ١(او را بخوانيم، تا اين نکته را دريابيم
  

  ؟ز کس ترسم چرا
  

  ــــر رز در بغل دارم ز کس ترسم چرا؟ـدختـــ    خوش نصيبــی از ازل دارم ز کس ترسم چرا   
  دارم ز کس ترسم چرا؟وصف معشوقـــم اگر در محفـــــل مستان کنم       عشق در دل بی دغــل 

  ـروشی من َعَمل دارم ز کس ترسم چرا؟ــــــوی نکويان سرفروشی می کنم       سرفـبر سر کـــــ
  ل دارم ز کس ترسم چرا؟َدهوش کن مستی مکن       من کــه مستی بی َج" زمانی"محتسب گـويد 

  
  :رسيده است که بدين نتيجه " 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 ربطی دارد
او با عشق خاصی .  وطن و ذرات هوا و فضای آن عشق ميورزداو به خشت و گل و سنگ و خار و خس و خاشاک

که خاصۀ خود اوست، همه چيز وطن، همه اجزاء و آحاد وطن را و همه کيف و کان و عيان  و نهانِ  وطن را در 
و محض يک ادعاء نيست، من شاهد " خود ساخته"اين نکته . آغوش بی ريای خود همی کشد و بهم پيوند همی زند

استاد زمانی مجموعه های شعری فراوان دارد، از جمله مجموعه ای . می آرم" استاد زمانی"ز اشعار خود قولم را ا
  به اروپا و ضمن اقامت در ١٩٨٢ که سخت نفيس است و در هنگام سفر چند ماهه اش در سال "د آزادی ارمان"بنام 
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همبورگ  و پاريس و روم و فلورنس و شهرهای مختلف اروپای غربی سروده؛ در برلين غرب و در بن و کولن و 
اسلو و استاکهلم و شهرهای هالند و در بروکسل و حتی بار بار در هنگام پرواز در طياره و ميدان طياره و در ريل و 

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

  .نمايد، بدست روزگار بسپرد و ارمغان آيندگانش بسازد
  

 "جبهۀ متحد" به برلين آمده بود؛ همان "جبهۀ متحد" هيئتی به نمايندگی از ١٩٨٢درست به ياد دارم که در سال 
. مقابل اهريمن شوری سينه سپر ساخته بود و استاد  زمانی صاحب نيز  عضويتش را  داشتواقعی آن زمان که در 

با  جبهه های پوشالی و مبتذلی که به ابتکار ائتالف " جبهۀ متحد"درينجا بشکل معترضه بايد تصريح کنم که آن 
در وطن قد برافراشته و   " ملیجبهۀ "شورای خائن شمال و خائنان شورای نظار به ميان آمد و اينک نيز تشکلی بنام 

جبهۀ "اين . مجموعۀ همه تبکاران و جنايتکاران سرخ و سبز و زرد را جلوه ميدهد، هيچ ارتباط و سر و کاری ندارد
  .بين آحاد ملت" توليد نفاق "و " تيشه زدن به ريشۀ وطن"امروزی کار ديگری ندارد، غير از " باصطالح ملی

  
به اروپا آمده بود و در برلين غرب نيز روزی چند اقامت " زمانی"پرستی جناب بلی در آن زمان هيئتی به سر

محفلی در يکی از ليليه های محصالن به افتخار ايشان برپا گرديد و جم غفيری از افغانان مقيم برلين غرب . فرمود
دند و از سيل پناهندگان در افغانان مقيم برلين در آن زمان تقريبًا همه مشغول درس و تحصيل بو. در آن حضور يافتند

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

با شدت و " جبهۀ متحد"وقتی سخنان تند آن جناب ختم گرديد، تا سخنران . ديدًا بتاختش" جبهۀ متحد"برخاست و بر 
حدت و عصبانيت برخاسته و ميخواست بجواب آن منتقد بپرازد، که جناب زمانی به اشارت سر به وی فهماند که بايد 

همان بود که وی از . ب نگويدرا هرگز به تندی جوا" تندمزاج"از ُمدارا و تحمل کار بگيرد و سخنان تند آن ناقد 
در همان زمان درک کرديم که زمانی صاحب . طمطراق اولی بازماند و با زبان نرم و شايسته، جواب منتقد را داد

آدمی باتجربه و سيَّاس و کسيست که گرم و سرد دنيا را چشيده، نبض ها را درست درک کرده و به موقع و قاطعانه 
  .     اهانه  ميکنددر کارهای مهم، مداخلۀ خيرخو

تمام . به مشام ميرسد" سياست"بود و از ذره ذرۀ اشعارش رايحۀ " سياسی"استاد زمانی يک شاعر به تمام معنی 
آب می خورد ؛ سيزده سال زندانی سياسی بود، هشت سال در تبعيد بسر برد، در " سياست"زندگانی او از سرچشمۀ 

رف و کلمه و هر گام و قدمش ، جوانانِ  رزم آرا و رزمندگان زمان جهاد يکسره در خدمت جهاد بود و هر ح
استاد زمانی . ايشان قوت قلب می بخشيد" خلقی ــ پرچمی"آزاديخواه را در راه غلبه بر اشغالگران روسی و ايادی 

ه مردم ميريزد؛ در پای سياستی که يکسره در مسير  خير و فالح و آزادی و رفا" سياست"تمام اشعار خود را در پای 
پر ميزد  " شمع ميهن"ِگرِد " پروانه سان"او عاشق دلباختۀ وطن خود بود ، . و وطن عزيزش،  افغانستان، سير ميکرد
  . اشعارش دور مجاهد و جنگ آور  و مبارز و شهيد راه وطن ميچرخند. و  شهيق و زفيرش  افغانستان می گفت

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

  

  ».ان شاء اهللا جنازۀ روس و اخوان را در يک روز می ورداريم «
  

از ) ٢(رسيده بدون شک که استاد محمد هاشم زمانی آثار فراوان منظوم و منثور دارد ، ولی آنچه بدست اين مسکين 
  :اين قرار است 

   هجری شمسی١٣٦١، 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 )  آدمخواربالی" (ی خوره بالس "ــ
  ١٣٧٩، چاپ ) دل زخمی" (هړزخمی ز "ــ
   ١٣٧٩، چاپ ) خاطرات زندان" (زندانی خاطرات"ــ 

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

ه قيام برادران هزارۀ ما را در برابر روسهای اشغالگر  ک" د هزاره د خلکو قيام"منظومۀ . ملت افغان" سرفرازی
و آن نه تنها از نگاه کالم .  سروده شده، شهکاريست ازين شاعر١٩٨١ جنوری ٣٠برجسته می سازد، و در 

" امارښروسی "اين منظومه که در رسالۀ . منظومش، بلکه بخاطر پيامی که اين نشيده به تمام مردم افغانستان ميدهد
اعجاز اين پيام در حد کمال ميرسد، . است" وحدت ملی"ترجمۀ سليس دری نشر گرديده ، يک تکه درس يکجا با 

  :وقتی می بينيم که 
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می آيد و آنرا به نثر " تاجيک"درميکشد و يک نفر " پشتو"به نظم حماسی " پشتون"را يک شاعر " هزاره ها"قيام « 
  .مردم ماست" دت ملیحو"و اين نمونۀ بارز . ترجمه می کند" دری"زيبای 

آب و "اين  در وخيم ترين لحظات تاريخی ما يعنی در هنگام تجاوز بيگانه بر "وحدت ملی"خوشبختانه پديدۀ خجستۀ 
  .بروز ميکندبه بارزترين شکلش  "خاک

  
 به دری ناب" قيوم رهبر"در همان زمان از قلم مبارز نستوه شهيد مرحوم "  د هزاره د خلکو قيام"منظومۀ غرای 

  .حليۀ نشر بر تن کرده اند"  امارښروسی "ترجمه گرديده و هردو يکجا ضمن رسالۀ 
اين منظومه را ان شاء اهللا  در فرصتی مناسب يکجا با ترجمۀ دری ناب آن در قيد کمپيوتر آورده و تقديم حضور 

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

استاد زمانی ، چند بيت را از کست آديو پياده کرده و تقديم خوانندۀ گرانقدر " کهکشان افغانستان دی"غزل غرای از 
  :می نمايم " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 

  
  

   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 کیږد ستــورو پسرلی له شنـــه آسمان افغانستان کی       ز ما  کله هيري
  النده  ُدُرخشان افغانستان کیځلی فضا وه       فضا د لـــــــــور فضا د محــبت د عشق الفــــــــت شک

  ما وژنـی ای پرورديگاره       چه راشی د نيکمرغه ژوند اوران افغانستان کی" زمانی"تر هـــــيغی 
  

  :استاد زمانی ضمن بيت آخرين اين نشيده، رو بطرف آسمان کرده از پوردگار خود نياز ميکند
  

  »!!!! تا آن زمان نميران، که زندگانی خوشبخت بسراغ  افغانستان ويران بيايدمرا! خداوندا «
  

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

  
  ؟و کابل کی وی تر څپه يوه چوکی جنگونه به

  
  و؟څه کابل کی وی تر بريزی او دا قتلونه ـــــــــ    خون    ؟وبه کابل کی وی تر څريادونه ــــــــــــــــــدا آهونه ف

  ؟وپه هر کور کښـی د کابل اوس مقبره جــــــــوړه شوی        دا کــــــــورونه مو ګورونه به کابل کی وی تر څ
دالنو دا سخت زړونه به کابل کی وی تر څدلسوزی زړونو کښی نشته زړونه يی لکه ډبــــــــری        د   ؟و سن

  ؟ود چوک خپلی  د پاره په لکونـــــــــــــــو خلک وژنی        ناروا زشت عملونــــــــــــه به کابل کی وی تر څ
  ؟وبل کی وی تر څد کابل ښار يی نيولــــــــــــــــــــــــــــــی ګروګان دی        د بربرو وحشتونــــــــــــــه به کا

ی دا دويمه کـــــــــــــــــــــربال ده        د يزيد شمــــــــــــــر قتلونه به کابل کی وی تر څ   ؟وآذوقه پدی بندی ک
ی خپل وطن دی        وطــــــــــن ورانو يرغلونه به کابل کی وی تر څ   ؟وخپل وطن ورانوی خپله چا وران ک

ــــــــــــــــ   ؟وـو دا جهلونه به کابل کی وی تر څــــو مکتبونه د فحشا په نامه بولی        لعنتيانـــــــــــــچی د ښ
  ؟وواالدونه به کابل کی وی تر څا ـل دـنوی علم دښمنان دی واقعی منافقــــــــــــــــــــــان دی       ابو جهــــــــــ

انه پرست جــــــــــــــــــ ـــــه طاټول خودکش بي   ؟وــــونه به کابل کی وی تر څـلبان دی       په يوه چوکی جن
  ؟وــه به کابل کی وی تر څـاسالمی جمهوريت پدی لعــــــــــــــــــــــــــــنت وايی        د اسالم پر ضد کارونــــ

  
ان مظلوم می سوزد، ويرانگران افغانستان ــ  و کابلي" چشم و چراغ"استاد هاشم زمانی که دلش به حال کابل ــ  اين 

  .را می بخشد" يزيد"و " شمر"و " ابوجهل"ان  را اينطور سرزنش ميکند و برايشان مرتبت "کابل گيرک"کابل و 
  

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

  

  وطن دی آزاد افغانستان  تلاد
  

  ان وطن دیځ ږن او زمونــــــ ايمان وطن دی     دين او آئيږمونز ناموس ږزمون
  ت ملی ارمان وطن دیـــــــــــ   ملی عظمـــــــــــــريدلی نشو  ناموس ايمان نه تي
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  ه گران وطن دیږکه دير زيات په مونځ   ـــــــان نيولی نشی    وطن روسږزمون
  ری افغان وطن دیــــــــــزميو دا د هر ـــــودلی نشو     وطن کشی پريشروسان 

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

  ــــــــر شهــفه ليونی خبـــــــای برژن
  وطن دی آزاد افغانستان ا تــــــــــلد

  
  :بعد از سيری گذرا در اشعار و افکار استاد زمانی عرايضم را در يک جملۀ آخرين حسن ختام می بخشم 

  
می باشند،  بايد به منزلۀ بلند ترين " دریـپشتو ـ"اشعار استاد زمانی که همه شير و شکر « 

  »!!!!برای مردم ما تلقی گردند" وحدت ملی"لی درس عم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  :توضيحات 
حيات "جناب . روی کاغذ آورده شده" حيات کاک"از خوان خوشنوای افغان، جناب آو" سی دی" ــ اين ابيات از ١
و " آزادی"و " افغانستان"اين سی دی را با گزيده ای از اشعار دلنشين استاد زمانی ــ که همه گرد محور " کاک

گمان نکنم . ه استمی چرخند ــ  با نوای نافذ و بس صميمی خود و با کمپوزهای بس عالی ، ثبت کرد" وحدت ملی"
  !!!!که کسی از وطنداران بی تعصب ما  پيدا شود، که يکبار اين سی دی را بشنود و دلباخته و گرويدۀ آن نگردد

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

  
  

        
  
  
  

  
  


