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کال کې د کنړ دواليت د لمټک په کلي کې د استقالل دچترال د جبهې د فااحا    ميالدي( ٨٢٩١لمريز ) ٨٠٣١محمدهاشم زماني په 

ساه ال کلي کې د وخت دعلمااوو ناه حار-لمړنۍ زده کړې ئي په جومات او کور  لوی خان غازي ميرزمان خان په کور کې زيږيدلی ؤو.

کړې، اوشپاړس کلن ؤو چې د خپلی ټولی کورنۍ سره، چې شمير ئې د سلو کسانو نه زيات ؤو، د حش سياسي بند په نامه، د هاهاه 

وخت د رژيم لخوا د نورو ډيرو سياسي بنديانو په شان پرحه له کوم جرم او ماحااکاماې، دياوه ناامارالاوماه سارناوشات پاه اناتا اار 

 ددهمزنګ جهنمي زندان حه واستول شو.

نوي ځلمي محمد هاشم دخپلی ځوانۍ ديارلس کلونه ددهمزنګ د زندان په حورو او نمناکو خونو کې، د خپلې کورنۍ د غړو ساره  

يو ګڼ شمير نورو سياسي بنديانو لکه د غالم نبي خان چرخي کاورناۍ، ياراقاو  خاان غاونا    حير کړل. او ددهمزنګ په زندان کې

صفر، فرقه مشر غالم نبي خان ) مشهور په چاپاه شاا، (، او  -مشر، سرحدار عبدالهفار خان، سرور جويا، ډاکټر محمودي، ناظر

 شوو.  نورو سره مررفي او هم صحبته

محمدهاشم زماني په زندان کی د مروجه علومو په زده کړې پيل وکړ. د هيواد د لوي مشروطه غوښتونکي، دينی عالم او ملاي او  

پاه شاان عالاماي شاخاصاياتاوناو د   نا محمد اکرم کاکاخيالال بابا عبدالرزيز الکوزي، شيخ بهلول ايراني، مو  سياسي شخصيت،

 شاګردۍ او هم صحبتۍ افتخارات ور په برخه شوو.

خپال لاماړناي   حنو غړو د مرګ شاهد ؤو. دوی ٩١زماني په زندان کې د ناروغيو او ناوړی حهذيي له امله د خپلې کورنۍ د   ښاغلي 

 اشرار هم په زندان کې ليکلي اود زنداني احساس په مجموعه کې يي راټول کړيدي.

ميالدي کال کې د ناوي اسااساي  ٨٠٣٠کلونو سياسي بند نه وروسته هرات حه حبريد، او  ٨٠زماني صاحب د خپلی کورنۍ سره د  

 هلته دحبريد ژوند حير کړ.  کلونو دپاره  ١قانون حر جوړيدو پوری د
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اناياس،   دخدای بښلي زماني ليکل شوي اشرار، مضامين او ادبي ټوټې د وطن په اکثرو ورځپاڼو، مجلو او اونيزونشراحاو لاکاه 

 هيواد، اصالح، وړانګه، سيستان، طلوع افهان، بيدار او احفاق اسالم کې خپاره شويدي.

زماني د ديموکراسۍ په لسيزه کې په قلمي مبارزه بوخت وو. او د داؤد خان د جمهوريت ددورې په لويه جارګاه کاې ياي د کاناړ د  

 په حوګه برخه اخيستی وه.  وکيل

د   د هاهاوې  ورځو کې پيښور حه هجرت او هلته يي قلمي جهاد پيل کړ.-ميالدي کال په وروستيو شپو ٨٢٩٢محمدهاشم زماني د  

حرجمه شوئ ، او بيا وروسته د انګريزي حرجمې ځينی برخی په فارانساوي،   په انګريزي ژبه قطبي خرس جهاد لمړئ چاپ شوئ اثر

 ايطالوي او هسپانوي ژبو هم اړول شويدي.

ځلو په حرڅ کې په بين المللي کانافارانساوناو او غاونا و کاې دګا ون -زماني د جهاد په دوران کې د هيواد دخپلواکۍ دپاره دهلو 

کال کې د امريکی متحده اياالحو حه مهاجار او د کاالايافاورناياا  ٨٢١٩دوی په   دپاره ګڼ شمير باندنيو هيوادونو حه سفرونه وکړل.

 دايالت د سانفرانسيسکو د بې ايريا په سيمه کې د هيوارد په ښار کې ميشته شو.

ارواښاد محمد هاشم زماني د پښتو اودري ژبو ځينی اشرار د زنداني احساس، قطبي خرس، سړي خوړه بال نه عالوه د ازادۍ  د  

   شويدي. مشال، دازادۍ ارمان، خواره ګلونه،او دسولی زمزمې نومی کتابونو کی راټول او چاپ

کې د زړه ددوهمی حملې او مهزو د سکتی له امله د اوږدی مودې په ناروغۍ اختاه شاوئ وو، او د   کال ٨٢٢٣که څه هم زماني په 

وجود يوه خوا يې فلج شوی وه، دافهانستان د حاالحو او پيښو سره دژوند حر وروستۍ سلګۍ پورې حړلاې وو او خاپالاو ادباي او 

فرهنګي فراليتونو حه يې ادامه ورکړه. د خورو ګلونو دوهم ټوک او د زخمي زړه د اشرارو مجموعای ياې ولاياکالای او د زناداناي 

 مخونه لري هم چاپ کړ. ٩١١د پښتو نثر کتا  يې چې   خاطراحو په نامه

ارواښاد محمد هاشم زماني حل هيله درلوده چې روغتيايي حالت يې لږ څه ښه شي، بيرحه وطن حه ستون شي او د خپل ګران هيواد  

حر شپی يې ددغاه اثار   د مرګ  ملي انقال  نوميږي چې  او درديدلو هيوادوالو خدمت حه دوام ورکړي. ددوی يواثر همدا د پوهنی

 په دوهم ټوک کار کاوه.

ليکوال او شاعر خدای بښلې محمد هاشم زماني د جمری په مبارکه شاپاه د غابارګاولاي د  -په اسالم، هيواد او ولس مين، مبارز 

کلنۍ په عمر دزړه د ناڅاپي حملی له امله لدی فاني نړۍ ناه ساتارګای پاټاې  ٩٧د   ) دجون د مياشتی په لسمه ( نيټه ٨٢مياشتی په 

 کړي. ددوې جنازه افهانستان حه انتقال او ددوې پلرني ټاټوبي کنړ کې خاورو حه وسپارل شوه.

You Tube Channel 

2 

http://www.zamanifamily.org
http://www.zamanifamily.com
mailto:mail.info@zamanifamily.com
https://www.youtube.com/channel/UCrj86e6ofE8wGL51P0l1JBw

