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داکتر عبدالرحمن زمانی

 ۹جون ۴۱1۲

نهمین سالگرد وفات محمد هاشم زمانی شاعر آزاده و ملی کشور

شادروان محمد هاشم زمانی
(  13٣١-13۱١هجری شمسی  ۴۱۱٢-1۹۴٣ /میالدی )
بیستم ماه جوزای امساا (مااابب باا دهام جاون) مااادب اسات باا نهماین ساالگرد وفاات محماد هاشام زماانی شااعر
نویسنده و شخایت مبارز و ملی کشور.
محمدهاشم زمانى در ساا  13۱١هجار شمساى مااابب  1۹۴٣مایالد در کنار افاانساتان دیاده بادنیا کشاود .پادر
غاز میرزمان خان کنری سر لشکر و فاتح جبهه چهارم جنا اساتلال افاانساتان و یکای از نزیکتارین دوساتان و
حامیان اعلی حضرت غازی امان هللا خان بود .هنوز ش ماه از تولد زمانى نگذشاته باود کاه پادر را در یاک توائاه
استعمار انگلیس و عما داخلی شان که برای سرنگونی دولت امانی چیده شده بود ا ز دست داد.
محمااد هاشاام زمااانی تعلی مااات ابتاادائی ا را در خانااه و مسااجد از علمااای وواات حاا ا نمااوده و هنااوز پااا بااه ساان 1۱
سالگی نگذاشته بود که درسا  13۴۲شمساى از اارب ر یام ووات باا بای از یکااد نرار از اعضاای خاانواده ا
چون زندانیان سیاسی دیگر بدون کدام جرم و محاکمه باه انتااریاک سرنوشات ناامعلوم باه زنادان جهنمای دهمزنا
فرستاده شد.
محمااد هاشاام  13سااا از ای اام نوجااوانی ا را همااراه بااا اعضااای خااانواده ا در ساالولهای تاری اک و نمناااز زناادان
دهمزن سپری نموده و در همانجا بود که با تعدادی از زندانیان سیاسای دیگار چاون خاانواده مرحاوم غاالم نباى خاان
چرخى یعلوب خان غونډ مشار سارحدار عبادالارار خاان سارور جویاا داکتار محماود خاانواد اه نااار -اارر فرواه
مشر غالم نبى خان ( مشهور به چپه شاخ ) و شخایت های دیگرمعرفى و هام ااحبت شاد .او در زنادان باه آماوختن
علاوم مروجاه پرداخات و افتخاار شااا ردی و هام ااحبتی مشارواه خاواه و شخاایت ملاى و سیاساى باباا عباادالعزیز
الکوز وعلمای دینی دیگر چون شیخ بهلو ایرانى و موﻻنا محمد اکرم کاکاخی نایب شت .
زمانى که در زندان به اثر امراض ونا ون و سوء تااذی شااهد مار بای از  ۴٣تان از اعضاای خاانواده ا باود
اولین اشعار را در زندان سرود مجموع اه این سروده ها بعاد در کتااب « زنادانى احسااس» جما آوری شاده و باه
چاپ رسید.

ځنځیر د الم شلیږي مالومان آزادوي
د پاڼو شمیره :له  1تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

پدې ځنځیر دالم االمان بندیـــــــــانوي
دالم ځنځیر زن شه د االم جادو ماتیږي
اوس خونه د جادو همدا خواران ویرانوي
زمانى باا خاانواده ا بعاد از ساپری نماودن  13ساا حابس سیاساى باه هارات تبعیاد شاده و تاا ساا
شمسى وانراذ وانون اساسى جدید برای مدت هست سا در تبعید داخلی بسر برد.

 13۲3هجار

اشعار مضامی ن و پارچه های ادبی شادروان محمد هاشم زمانى در روزنامه ها هرته ناماه هاا و مجاالت انووات واان
مانند انیس هیواد ااالح وړانګه سیستان الوع افاان بیدار او اتراب اسالم بنشر رسیده است .
زمانى در دهه دیموکراسی ماروب مباارزه ولماى باوده و در لویاه جرګاه دوره جمهوریات داؤد خاان بحیاث وکیا
کنر اشتراز نمود.
محمدهاشم زمانى در اواخر سا

 1۹١۹میالد به پشاور هجرت نموده و جهاد ولمى اشرا آغاز نمود.

چه افاان سره ډغــــــــرې چا وهلې
دمرګ څړیکه یې د سر نه راختلې
لړځیدلې رپیدلې کــــــــــــــــــړیدلې
په کوپـــــــــــړه د ماغزویې ساختلې
اولین اثر چاپ شده دوران جهااد زماانی « وابا خارس» باه انگلیسای ترجماه شاده و بعاد بر ادان وسامت هاای از آن
بزبان های فرانسوی ایاالوی و هسپانوی هم بنشر رسید.
زمان در دوران جهاد ضمن تپ و تال برای آزادی کشور عزیز و اشتراز در کنررانس ها و مجالس بین المللی به
کشور های متعدد سرر کردناد و در ساا  1۹٣١بعاد از یاک حملاه ولبای باه امریکاا آماده در شاهر هیاوارد منالاه باې
ایریای سانررانسیسکوی ایالت کالیرورنیا مسکن زید.
زمانی باوجود حمله دوم ولبی و سکته مازی در سا  1۹۹۱که منجر به فلج یکارفه و معیوبیت فزیکی شد تا آخرین
رمب حیات با حوادث و اوضاع افاانستان در ارتباا ماند و به فعالیت های ادبی و فرهنگی ا ادامه داد.

مشکالتو کې به ځان خپ امتحان کړم
په همت به هر مشک ځان ته اسان کړم
په مجمر کې د وان د مین خپ به
سپیلنی د نار دود به یې خپ ځان کړم
شادروان محمد هاشم زمان همیشه آرزو داشتند که در اورت بهبودی نسبی حالت ااحی ا
خدمت مردم رنج دیده و عذاب کشیده ا ادامه دهد.

باه واان بر شاته و باه

توره شپه اوږده د جه سبا کیږي
دپوهنې لمـــــــر راخیږي رڼا کیږي
چرته غ  -غدو بیا ځان ش پټولې

د پاڼو شمیره :له  ۴تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

مخ د غ -غدو توریږي رسوا کیږي
آثار چاپ شد اه شادروان محمد هاشم زمانی عبارتند از زندانی احسااس وابای خارس ساړی خاوړه باال دآزاد ،مشاا
روسی ښا مار دآزاد ،آرمان خواره ګلونه دسولې زمزمی زخمی زړه زندانی خااارات لاو یاه ورباانی (جلاد او )
لو یه وربانی (جلد دوم) و پر زندانی خااراتو تباری .
شاعر نویسنده وشخایت واندوست مبارز و مسلمان محمد هاشم زماانی شاب جمعاه دهام مااه جاون  ۴۱۱۲باه اثار
حمله ولبی به عمر  ١۱سالگی داعیه اج را لبیک رته ازین جهان فانی چشم بست و جنازه ماابب به وایت شان باه
افاانستان انتلا و در مسکن آبائی شان کنر بخاز سپرده شد.

زه به یم او یا به نه یم
دا خزان وان به مې بهارستان ش
زاغان ځی ورداخ به بلبالن ش
په
اولسونه شاته نه
افاان ولس به مخکی هم روان ش

زه به یم او یا به نه یم
زه به یم او یا به نه یم
وي
مخ روان
زه به یم او یا به نه یم

یادشان رامی و روان شان شاد باد!
http://www.zamanifamily.com/Music/Ze0۴۱shaida0۴۱pa0۴۱khpal0۴۱watan0۴۱yem.m
p3
http://www.zamanifamily.com/Music/۴۱0۴۱Ze0۴۱kas0۴۱tarsam0۴۱chera.mp3
http://www.zamanifamily.com/Music/Da-Afghanistan-watan.mp3

(پایان)

د پاڼو شمیره :له  3تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

