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  بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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  داکتر عبدالحنان روستائی

  ٢٠٠٩ مبر نو٢ المان،
  
  

         شعری از شاعر آزاديخواه کشور

   در مورد آزادی "زمانی" استاد مرحوم
  

 از جمله شعرای انقالبی و شخصيت های ملی کشور ميباشد که به ،که زادگاهش کنر است" زمانی"محمد هاشم استاد 
جرم وطنخواهی در زمان سلطنت محمد ظاهر شاه مانند بسياری از شخصيت های ملی کشور در زندان انداخته شد و 

در . به هرات تبعيد گرديداو در زمان استبداد صدارت محمد داوود با خانواده اش . ساليان درازی را در حبس گذرانيد
کوشش فراوان نموده و يکی از بنيانگذاران "  متحد ملی افغانستانجبهۀ"در ايجاد " زمانی"روس مرحوم آغاز تجاوز 

 طی طريق کرد مسير وحدت ملی بود و تا پای جان در همين عاشق آزادی و شيفتۀ" زمانی. "گردداين جبهه محسوب مي
که اشعار زيادی در پای آرمانهای خود سروده و خرمنی از آرزوها در سينه  حالیتا سر انجام در عالم هجرت در 

در مورد او ذکر خير فرا وانی " زمانی" دانشمندان، شخصيت های ملی و دوستداران .چشم از جهان پوشيدسوخته بود، 
  .آورده ميشود" مشت نمونه بسيار"کرده اند که اينک مثالی به مثابه 

او تقريظی ) ١" (هړزخمی ز" م در ديوان ١٩٩٠در سال " زمانی"در زمان حيات " پژواک"مرحوم عبدالرحمان 
اشعار او از . از شعرای دردمند و آرزومند زبان پشتو است" زمانی"«: چنين يادآوری کرده " زمانی"نوشته و از 

ری از چهرۀ  وی نگابيجا نيست اگر بگوئيم اشعار. ساللت و فصاحت در بيان و بصيرت در معانی بهره مند است
 که بر پردۀ دل و دماغ تصوير شده است و الجرم ، ملی مردم خداشناس و آزادی پرست افغانستان استراستين مبارزۀ

. از آغاز جوانی درس زندگی را از درد و رنج فرا گرفته است" زمانی "....بر دل می نشيند و در مغز فرو ميرود
ساليان دراز زندانی بوده و گرم و سرد سنگر سرد و جنگ گرم، رنج مهاجرت و درد دوری از وطن همه را ديده و 

چون شمع . ريزدبا کودکان يتيم و بيدست و پا اشک می . با پيرمندان و پيرزنان اظهار دعا و اندوه ميکند. چشيده است
و " شاعر ملی"زمانی . از نفاق می نالد و ارمان او ظفر بر دشمن و آزادی مردم و وطن است. بر مزار شهيد می سوزد

بر مصداق اين گفتۀ زنده ياد پژواک، اينک شعری از يکی از رسايل  ).١(» است " شاعر وحدت ملی"بيشتر از آن 
  :قديم خوانندگان ارجمند می گردد ت)٢ ("د آزادی ارمان" زمانی به نام شعری

  
  

   سرهملی ننګ د قربان
  

  و دیـانــايـريکی او چينـ ام،وـانـروسد ه ـدا ن  و دیـانانـغـږ د افـونــن ز مــان وطـستـانـغــدا اف
  و دیـازانـربـانو سـغانـږ د افــونـن زمــدا وط  نه پريږدو په دی کښی خارجی يرغلګران مونږه

  خوری به شکستونه وار راغلی د روسانو دی   انګريز شکست خوړلی دی، تيمور،دلته سکندر
ی   و دیـخوارانـونـګرو خـرغلــن د يـبر دا وطـق  هر يو شاهنشاه چی د جهان په مونږ يرغل ک

  و دیــدانــهيــــۍ د شګر د آزادـــن سنــدا وط  ی دیـنګر کښـسپه ږ ــيد غـ او د ناهـاللـم دا د
  و دیـــګانــنــتــوه د آزادۍ د پــــن ډيـــدا وط  شته دیـه نـل ـو وطن کی بــبی له آزادۍ نه م

  و دیـانـوانــنو د ـر په ويــور د آزادۍ دـس  رهـ سـربانـ د قـنـلی نـی مـ د آزادۍ کـجن
  "زمانی"
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