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 ۲۲/۰۹/۲۰۱۵       هاشمیان هللا داکترسیدخلیل

 

صف آهنگآزنده جاودان   

هفتاد سال قبل بلندکرده بود، هنگامی برحمت آصف آهنگ که آهنگ مشروطه خواهی را درجملۀ  مبارزین ملی  
مهدی  محمد حق پیوست که درکشورش ملوک الطوایفی وسوته ساالری هنوزمسلط میباشد. پدرش مرحوم میرزا

صاحب قلم، ازهمکاران نزدیک اعلحضرت امان هللا خان وسرمنشی آن پادشاه ترقیخواه بود.  خان، شخص دانشمند و
اثار قدیم قلمی  را تالشی کرد، بهترین کتابها و هاشم خان درتاریکی شب خانۀ او حمدقومندان طره باز خان به امر م

که درکتابخانۀ محمد مهدیخان بود، حتی همه زیورات وایراق زنانه وقالینهای منزل او رادرتاریکی شب غصب 
ینکه خان هیچ گناهی نداشت جزا مهدی وخودش را بزندان انداخت که بعداًبه دارآویخته شد. مرحوم محمد

 خواستارعدالت اجتماعی وسلطنت مشروطه بود.  
یتیم آصف آهنگ ازمکتب محروم درخانه ای کالن شد که تحت تعقیب ضبط احواالت بود. خواندن ونوشتن را از 
اقارب خود آموخت ودورۀ صباوت خودرا بکتاب خواندن سپری کرد ، چونکه اجازۀ کارکردن رانداشت. محمدهاشم 

آصف آهنگ توانست شغلی بحیث کاتب درشرکت نساجی پیداکند. آصف آهنگ با حلقۀ آزادی خان بقبرستان رفت و
خواهان و مشروطه خواهان افغان بیامیخت وبحیث یک شاعر با طبع روان خود درحلقه ادیبان وشاعران کشور نیز 

دخاصش ازرتبۀ مرحوم آهنگ با تبارز قریحه و استعدا -راه یافت ودوست ویار نزدیک مرحوم یوسف آئینه بود
 کتابت بمقام ریاست نساجی ارتقاء یافت. 
هنگامیکه)شعرنو( درجراید ومجالت کشور تازه سرکشیده بود، من از  -اشعار آهنگ درجراید کشورچاپ میشد

مرحوم آهنگ که دو سه قطعه شعر او بشکل شعرنو درمجلۀ زوندون چاپ شده بود تقاضاکردم پیرامون تحول شکل 
 -برای یکعده محصلین پوهنحی ادبیات درمدت دوساعت درس صنفی یک کنفرانس تهیه کندشعر درافغانستان 

کنفرانس بسیار جالب وآموزنده ای ایراد نمود. مرحوم آصف آهنگ مرا گاهگاهی  موصوف دعوت مرا لبیک گفت و
هاجرت ، درمجالس شاعران ومشروطه خواهان دعوت میکرد که بحیث " ناظر وسامع" اشتراک میکردم. دردورۀ م

شان درین راشعا مجلۀ آئینه افغانستان تماس  همکاری داشت و مقاالت و مرحوم آصف آهنگ از کانادا همیشه با
مجله بیادگارمانده اند.مرحوم آصف آهنگ  درحدود بیست وپنج سال اوائل عمر خود را در محرومیت سپردی کرده 

یک غنیمت بزرگ فرهنگی بود وامیدوارم  ودرمهاجرت نیز همیشه از داغ دوری وطن میسوخت .  آصف آهنگ
جوانان ودانشمندان افغان بداخل وخارج وطن زندگینامۀ این شاعرمبارز وفرهیخته را بشکل کتابی در آورند که 

 سزاوار شخصیت وجهانبینی او باشد.
یک .وفات مرحوم محمدآصف آهنگ را یک ضایعۀ ادبی دانسته، روحش راشاد وجنت برین راماوایش میخواهم. 

مثنوی حماسی آن مرحوم را که بدستخط خودش نزدمن میباشد، و عنوان آن ""بیاد ام البالد بلح"" است، اینک  
 بخوانـش هموطنانش میرسانم:  

   بیاد ام البالد بلخ                      

 زکـابـل سـوی بلـخ گشتم دوان   ++++ بـیـاد فــریــدون روشـن روان
ن بزرگ   ++++ به گاه "مـنوچهـر" شاه بزرگبـیـاد هـمـان سر زمی  

 ز مـرگ پدرسخت آمـد بجوش  ++++ بـِزد نـعـره ای ازدل پرخروش 
(1نه تـوران مانم نه سلم ونه طور ++++ کـنـم روس وبلغاریکسربه گور     )  

 جهان را چوپاک ازاهریمن کنم  ++++ و آئـیـن زردشـت روشـن کـنـم
ار ++++که برجاست نامش ازآن روزگاربسی کـُشت ازآن دشمن نا بک  

                                                                       @@@@  

 نـــدانــســتــه از دفــتــر بــاســتــان++++ نـبـرده َسـّبـق  مــر ازآن داســتــان 
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نجا نـُبـرد"سکندر" بخواری درین ملک ُمرد++++ بـجـزمـشـتـی خـاکــی ازی  
 "بــرژنــف" بـیـاد سـکـنـدر فــتــاد++++ که پــا از گـلـیـمـش بـرون بـر نهاد
 خـیــال تــجـاوز به  سـر پــروریــد++++ فـریـب هـوس خـورد وعقلش رمید
 بدل گفت یک لـقـمـه ای بیش نیست++++مرین مملکت راچومن خویش نیست

                                     @@@@  
 

 بـفــرمــود تـا لــشـکــر آراسـتـنـد ++++ زمسکو نـفـر تا یـورپ خـواسـتـنـد
 به تانک و به توپ و به طیاره ها ++++ زبمب و ز را کــت زخـمـپـاره ها
 فــرود آمـــدنـــد از زمـیـن وهــوا ++++ بــنــام رفــیــق و بــه رســم  وفــا

 بـه تــبـلـیـغ بــیحـد به سود شـمـال ++++ رفـیــقـان نـمــودنـد تــوزیـع  مـال 
 ســرراه شــان هــرچـه آمـد پـدیـد ++++ چــو غــول بـیـابـان همه بـر دریـد
 زنـان را سر وسـیـنـه بشـکـافـتـنـد ++++ ز خــون جــوان الله هـا کـاشـتـنـد

                                     @@@@  
 

 ز روســان درسـتـی نـیـایـد بـکـار ++++ که مـانـده ست ضرب المثل یادگـار
(3(  )2کــژی پیشه دارند و خوئی درشت ++++ زنـد بـرسـرحــق به کـوپـال ُمـشـت   )  

                                      @@@@  
 

که من گـفـتـه بـودم به این گرگ پیر بــخــنــدیـــد بــرتـانــیــای کــبــیــر++++  
 کـه مـا انــدریــن راه قـربـان شدیم ++++ بـه کــام پــلـنـگـان و شـیـران شـدیـم

                                       @@@@  
 

(5(   )4سـپـهـبــد ذبـیـح پــور اســفـنــدیـار ++++ گـرفـتـه بـکـف چـون عـلی ذوالـفـقـار   )  
(7(   )6این سرزمین جای ِشـران بـُدی ++++  کــنــام عــقــاب  و هـــژبــران بــُدی    ) که  

                                        @@@@  
 

(8کـجا شـد "گـیـو"، چه شد پور"زال"++++ چـه شـد کـاوه و آرش خـوش ِسگـال     )  
(  10(   )9مه را گـفـت با طـبـل وکـوس     )کـجا شـد سـپـهـدار فـرزنـد طــوس ++++ که شهنا  

(11مـگـر آن دلــیــران بـخـواب اندرند ++++ که خـرسان به جـرات به ما بـنگـرنـد     )  

                                         @@@@  
 

ــدقـیـا مـت بــپــا شـد قــیــام آ فــریــد ++++ عـقـابـان شـد از کـوهـسـاران پــدی  
(12بــزائــیــد هــمـی مــا د ر انــقــالب ++++ سبک خـیـز طفـلی درین پیچ و تـاب    )  
(13بـمـیـدان چـو شـیـر و بـدریـا نهـنگ ++++ به کـوه ها هـژبـر وبه جنگـل پلـنگ     )  

( 14)   که مـا پــور ِگــروان ایـن کشـوریـم ++++ ســتــا یــشــگــر ایـــزد د ا و ر یـــم    
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 "هـرآنـکـوبـه اســالم جـنـگ آ و ر د  ++++ ســرش را خـــدا زیـر سنگ آورد"
 ِبــزد در صـف دشمنان چـون پـلـنـگ ++++ جـالل جـوانــشــیــر و الال مـلـنـگ 

(15که مـا پــورگـــُردان ایـن کــشــوریــم ++++ ســتــا یــشـگـــر ایـــزد د ا و ریــم    )  
( 16بـســی پـشـتـه کـرد نـد از ُکــشـتـه ها  ++++ ز مــیـهــن فـروشان و روس دغـا      )  

 بــجــان عـــدو آتــش انــد ر فــگــنــد  ++++ بخاک و بـخـون روس را بـرفگـند
(17هـمـی گــفـت روسـان به  گـاِه  گــریــز++++ کـه صـلــح بــود بـهـتـر از گــریـز   )  

                                            
 

(  توران  و سلم  و طور نامهای قدیم شهرها است  1)                       
( کژی بمعنی  کج روی ، غلظ کاری، خیانت 2)  
یعنی حق وحقیقت رابا گرز میکوبند  -( کوپال  )کوبال( بمعنی گرز3)  
( ذبیح درینجا بمعنی ذبح کننده، قاتل 4)  
(  پور بمعنی فرزند5)  
( ِشران بمعنی شیرها )بخاطر وزن بیت حرف/ی/ ازکلمۀ شیرحذف شده(6)  
( کنام بمعنی جایگاه ، آشیانه7)  
( ِسگال بمعنی اندیشه، فکر8)  
( طوس نام شهر مشهد و زادگاه فردوسی است 9)  
( کوس بمعنی  ُدهل10)  

ا اطالق میشود( خرسان ، خرس ها کنایه است از خرس قطبی که به روسه11)  
(  مادر درینجا بمعنی وطن وزادگاه استعمال شده 12)  
هژبران = شیرها  –( هژبر بمعنی  شیردرنده 13)  
( ِگـروان بمعنی در گرو قرارداشتن، مدیون بودن14)  
( ُگردان ، ُگرد ها، پهلوان ها 15)  
( دغا بمعنی  دغل، نا راست 16)  
( گاِه   بمعنی هنگامیکه   17)      
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