خپروونکې :زماني ويب پاڼه

داکتر عبدالرحمن زمانی

چهاردهمين سالگرد وفات محمد هاشم زمانی شاعر آزاده و ملی کشور
بيستم ماه جوزای امسال (مطابق با دهم جون) مصادف است با چهاردهمين سالگرد وفات محمد هاشم زمانی شاعر ،نويسندنده
و شخصيت مبارز و ملی کشور .محمدهاشم زمانی در سال  ۷۰۳۱هجری شمسی مطابق  ۷۲۹۱ميالدی در کدر افنانانسنتنان دينده
بدنيا کشود .پدرش غازی ميرزمان خان کدری ،سر لشکر و فاتح جبهه چهارم جدگ استقالل افاانستان و ينکنی از ننتينکنتنرينن
دوستان و حاميان اعليحضرت غازی امان اهلل خان بود .هدوز شش ماه از تولد زمانی نگذشته بود که پدرش را در ين

تنوهن نه

استعمار انگليس و عمال داخلی شان که برای سرنگونی دولت امانی چيده شده بود ،ا ز دست داد.
محمد هاشم زمانی تعليمات ابتدائی اش را در خانه و مسجد از علمای وقت حاصل نموده و هدوز پا به سن  ۷۱سالگی نگذاشنتنه
بود که درسال  ۷۰۹۱شمسی از هرف رژيم وقت با بيش از يکصد نفر از اعضای خانواده اش ،چنون زننداننينان سنيناسنی دينگنر،
بدون کدام جرم و محاکمه ،به انتظاري

سرنوشت نامعلوم به زندان جهدمی دهمتنګ فرستاده شد.

محمد هاشم  ۷۰سال از ايام نوجوانی اش را همراه با اعضای خانواده اش در سلولهای تاري

و نمداک زندان دهنمنتننګ سن نری

نموده و در همانجا بود که با تعدادی از زندانيان سياسی ديگر چون خانواده مرحوم غالم نبی خان چرخنی ،ينعنقنون خنان غنونن
مشر ،سرحدار عبدالافار خان ،سرور جويا ،داکتر محمودی ،خانوادهٔ ناظر -صفر ،فرقه مشر غالم نبنی خنان ( مشنهنور بنه چن نه
شاخ ) و شخصيت های ديگرمعرفی و هم صحبت شد .او در زندان به آموختن علوم مروجنه پنرداخنت و افنتنخنار شناهنردی و هنم
صحبتی مشروهه خواه و شخصيت ملی و سياسی ،بابا عبدالعتيت الکوزی ،وعلمای ديدی ديگر چنون شنينه بنهنلنول اينراننی و
موﻻنا محمد اکرم کاکاخيل نصيبش هشت .
زمانی که در زندان به اثر امراض هوناهون و سوء تاذی شاهد مرگ بيش از  ۹۱تن از اعضای خانواده اش بود ،اولين اشعارش را

در زندان سرود ،مجموعهٔ اين سروده ها بعدأ در کتان »زندانی احساس« جمع آوری شده و به چاپ رسيد.
ځدځير د ظلم شليږي مظلومان آزادوي
پدې ځدځير دظلم ظالمان بددينننننننننانوي
دظلم ځدځير زنګ شه د ظالم جادو ماتيږي
اوس خونه د جادو همدا خواران ويرانوي
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زمانی با خانواده اش بعد از س ری نمودن  ۷۰سال حبس سياسی ،به هرات تبعيد شده  ،و تا سال  ۷۰۱۰هنجنری شنمنسنی واننفنا
قانون اساسی جديد برای مدت هست سال در تبعيد داخلی بسر برد.
اشعار ،مضامين و پارچه های ادبی شادروان محمد هاشم زمانی در روزنامه ها ،هفته نامه هنا و منجنالت اننوقنت وهنن منانندند
انيس ،هيواد ،اصالح ،وړانګه ،سيستان ،هلوع افاان ،بيدار او اتفاق اسالم بدشر رسيده است .
زمانی در دهه ديموکراسی مصروف مبارزه قلمی بوده ،و در لويه جرګه دوره جمهوريت داؤد خان بحين

وکنينل کندنر اشنتنراک

نمود .محمدهاشم زمانی در اواخر سال  ۷۲۱۲ميالدی به پشاور هجرت نموده و جهاد قلمی اشرا آغاز نمود.

چه افاان سره ډغننننننننرې چا وهلې
دمرګ څړيکه يې د سر نه راختلې
لړځيدلې رپيدلې کننننننننننننننننننړيدلې
په کوپنننننننننننړه د ماغتويې ساختلې
اولين اثر چاپ شده دوران جهاد زمانی «قطبي خرس »به انگليسی ترجمه شده و بعدأ بنرهندان قسنمنت هنای از آن بنتبنان هنای
فرانسوی ،ايطالوی و هس انوی هم بدشر رسيد.
زماني در دوران جهاد ضمن تپ و تالش برای آزادی کشور عتيت و اشتراک در کدفرانس ها و مجالس بين المللنی بنه کشنور هنای
متعدد سفر کردند ،و در سال  ۷۲۱۱بعد از ي

حمله قلبی به امريکا آمده در شهر هيوارد ،مدطقه بې ايريای سانفرانسنينسنکنوی

ايالت کاليفورنيا مسکن هتيد .زمانی باوجود حمله دوم قلبی و سکته ماتی در سال  ۷۲۲۳که مدجر به فلج يکطرفه و منعنينوبنينت
فتيکی شد ،تا آخرين رمق حيات با حوادث و اوضاع افاانستان در ارتباط ماند و به فعاليت های ادبی و فرهدگی اش ادامه داد.
مشکالتو کې به ځان خ ل امتحان کړم
په همت به هر مشکل ځان ته اسان کړم
په مجمر کې د وهن د ميدي خ ل به
س يلدی د نظر دود به يې خ ل ځان کړم
شادروان محمد هاشم زماني هميشه آرزو داشتدد که در صورت بهبودی نسبی حالت صحی اش به وهن برهشته و به خدمت منردم
رنج ديده و عذان کشيده اش ادامه دهد.
توره ش ه اوږده د جهل سبا کيږي
دپوهدې لمنننننننر راخيږي رڼا کيږي
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چرته غل -غدو بيا ځان شي پټولې
مه د غل-غدو توريږي رسوا کيږي
آثار چاپ شدهٔ شادروان محمد هاشم زمانی عبارتدد از زندانی احساس ،قطبی خرس ،سنړی خنوړه بنال ،دآزادش مشنال ،روسنی
ښامار ،دآزادش آرمان ،خواره ګلونه ،دسولې زمتمی ،زخمی زړه ،زندانی خاهرات ،لو يه قربانی (جلد اول) ،لو يه قنربناننی (جنلند
دوم) و پر زندانی خاهراتو تبصری .
شاعر ،نويسدده ،وشخصيت وهددوست ،مبارز و مسلمان محمد هاشم زمانی شب جمعه دهم ماه جون  ۹۳۳۲به اثر حمله قلبنی بنه
عمر  ۱۱سالگی داعيه اجل را لبي

هفته ازين جهان فانی چشم بست ،و جدازه مطابق به وصيت شان به افاانستنان اننتنقنال و در

مسکن آبائی شان کدر بخاک س رده شد.
زه به يم او يا به نه يم
دا ختان وهن به مې بهارستان شي زه به يم او يا به نه يم
زاغان ځی ورداخل به بلبالن شي زه به يم او يا به نه يم
اولسونه شاته نه  ،په مه روان

وي

افاان ولس به مخکی هم روان شي زه به يم او يا به نه يم
يادشان هرامی و روان شان شاد باد!

چدد آهدگ از اشعار شادروان محمد هاشم زمانی:
http://zamanifamily.org/?page_id=25
)پايان)
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