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لووى اواغ زوازى   کنر دىده بدنىا کشود. پدرش  در والىت  مىالدى۷۲۹۱  هجرى شمسى مطابق ۷۰۳۱  محمدهاشم زمانى در سال  

اسمار، ارنووى ، چوتورال و دوکوالم ى و ىوکوى از   )جبهه  مىرزماغ ااغ کنرى، سر لشکر و فاتح جبهه چهارم استقالل افغانستاغ

هنوز شش ماه از تولد زمانى نگذشوتوه بوود کوه پودرش را در   ااغ بود.  و حامىاغ اعلىحضرت زازى اماغ اهلل  نزىکترىن دوستاغ

   ىک توطئه استعمار انگلىس و عمال داالى شاغ براى سرنگوغ کردغ دولت امانى ا ز دست داد.

سالگى قرار نوداشوت  ۷۱اش را در اانه و مسجد از علماى وقت حاصل نموده و هنوز در سن   محمد هاشم زمانى تعلىمات ابتدائى

رژىم وقت با بىش از ىکصد نفر از اعضاى فامىلش، چوغ زندانىاغ سىاسى دىگر، بودوغ   هجرى شمسى از طرف ۷۰۹۱که درسال  

 زنداغ جهنمى دهمزنګ فرستاده شد.  سرنوشت نامعلوم به  کدام جرم و محاکمه، به انتظارىک

نمناک زنوداغ دهوموزنوګ سو ورى   سال از اىام نوجوانى اش را همراه با اعضاى اانواده اش در سلولهاى تارىک و ۷۰محمد هاشم 

سىاسى دىگر چوغ اانواده زالم نبى ااغ چوراوى، ىوعوقوو  اواغ زوونو  مشور،   نموده و در همانجا بود که با تعدادى از زندانىاغ

صفر، فرقه مشر زالم نبى ااغ ) مشهور به چ ه شاخ   و شخوصوىوت  -سرحدار عبدالغفار ااغ، سرور جوىا، داکتر محمودى، ناظر

 شدند.  هاى دىگرمعرفى و هم صحبت

مشوروطوه اوواه و شوخوصوىوت،   محمدهاشم زمانى در زنداغ به آمواتن علوم مروجه پرداات و افتخار شاگردى و هوم صوحوبوتوى

نوا موحومود اکورم ال شوىوب بوهولوول اىورانوى و موو  بابا عبدالعوزىوز الوکووزى، وعولومواى دىونوى دىوگور چووغ  ملى و سىاسى،  بزرگ

 نصىبش گشت.  کاکااىل

 تن از اعضاى اانواده اش بود. ۹۱  تغذى شاهد مرگ بىش از  زمانى در زنداغ به اثر امراض گوناگوغ و سوء 

 جمع آورى شده و به چاپ رسىده است. » زندانى احساس «در کتا    زمانى اولىن اشعارش را در زنداغ سروده که بعدأ
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 ځنځىر د ظلم شلىږي مظلوماغ ازادوي

 پدئ ځنځىر دظلم ظالماغ بندىوووووووووانوي

 دظلم ځنځىر زنګ شه د ظالم جادو ماتىږي

 اوس اونه د جادو همدا اواراغ وىرانوي

هوجورى شوموسوى وانوفوا   ۷۰۱۰  به هرات تبعىد شده ، و تا سال  سال حبس سىاسى، ۷۰زمانى با اانواده اش بعد از س رى نمودغ 

 سال در تبعىد داالى بسر بردند.  ۱براى مدت   قانوغ اساسى جدىد

روزنواموه هوا، هوفوتوه نواموه هوا و موجوالت انووقوت وطون   اشعار، مضامىن و پارچه هاى ادبى شادرواغ محمد هواشوم زموانوى در

 انىس، هىواد، اصالح، وړانګه، سىستاغ، طلوع افغاغ، بىدار او اتفاق اسالم بنشر رسىده است.  مانند

کونور اشوتوراک   داؤد ااغ بوحىوو وکىول  دوره جمهورىت  و در لوىه جرګه  دىموکراسى مصروف مبارزه قلمى بوده،  زمانى در دهه

 نمود.

 مىالدى به پشاور هجرت و جهاد قلمى شانرا آزاز نمودند. ۷۲۱۲  محمدهاشم زمانى در اواار سال

 چه افغاغ سره ډزوووووووورې چا وهلې

 دمرګ څړىکه ىې د سر نه رااتلې

 لړځىدلې رپىدلې کووووووووووووووووووړىدلې

 په کوپوووووووووووړه د ماززوىې سااتلې

تورجوموه شوده و بوعودأ بورگوداغ قسوموت هواى از آغ بوزبواغ   به انگلىسوى » قطبي ارس «اولىن اثر چاپ شده دوراغ جهاد زمانى  

 هم بنشر رسىد.  فرانسوي، اىطالوي و هس انوي  هاى

بىن المللوى بوه کشوور هواى   جهاد ضمن تپ و تالش براى آزادى کشور عزىز و اشتراک در کنفرانس ها و مجالس  زماني در دوراغ

مونوطوقوه بوې اىورىواى   بوعود از ىوک حومولوه قولوبوى بوه امورىوکوا آموده در شوهور هوىووارد، ۷۲۱۱متعدد سفر کوردنود، و در سوال 

 کالىفورنىا مسکن گزىد.  اىالت  سانفرانسىسکوى

که منجر به فلج ىکطرفه و معىوبىت فزىکى شد، تا آارىن رمق  ۷۲۲۳  زمانى باوجود حمله دوم قلبى و سکته مغزى در سال

 هاى ادبي و فرهنگى اش ادامه داد.  با حوادث و اوضاع افغانستاغ در ارتباط ماند و به فعالىت  حىات
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 مشکالتو کې به ځاغ ا ل امتحاغ کړم

 په همت به هر مشکل ځاغ ته اساغ کړم

 په مجمر کې د وطن د مىني ا ل به

 س ىلنى د نظر دود به ىې ا ل ځاغ کړم

محمد هاشم زماني همىشه آرزو داشتند که در صورت بهبودى نسبى حالت صحى شاغ به وطون بورگشوتوه و بوه اودموت   شادرواغ

 مردم رنج دىده و عذا  کشىده شاغ ادامه دهند.

 توره ش ه اوږده د جهل سبا کىږي

 دپوهنې لموووووووووور رااىږي رڼا کىږي

 زدو بىا ځاغ شي پټولې -چرته زل

 زدو تورىږي رسوا کىږي-مب د زل

انوقوال    انقال  زىر چاپ بوده و تا شب مرگ مصروف نووشوتون جولود دوم د پووهونوى  آارىن اثر محمد هاشم زمانى بنام د پوهنى

 بودند.

 آثار چاپ شده شادرواغ محمد هاشم زماني:

  

 زنداني احساس  

 قطبي ارس  

 سړي اوړه بال  

 دآزادۍ مشال

 روسى شامار

 دازادۍ ارماغ  

 اواره ګلونه  

 دسولى زمزمى  

 زامي زړه
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 زنداني ااطرات  

 لو ىه قربانى )جلد اول 

 لو ىه قربانى )جلد دوم 

 پر زندانى ااطراتو تبصرى

به اثر حمله قلبى به  ۹۳۳۲جوغ  ۷۲  محمد هاشم زماني شب جمعه  شاعر، نوىسنده، وشخصىت وطندوست، مبارز و مسلماغ

محمد هاشم زماني به افغانستاغ انتقال   سالگى داعىه اجل را لبىک گفته ازىن جهاغ فانى چشم بستند. جنازه.شادرواغ ۱۱  عمر

 کنر بخاک س رده شد.  و در مسکن آبائى شاغ

  

 روانش شاد باد

 زه به ىم او ىا به نه ىم

 په ازاغ وطن به مې بهارستاغ شي زه به ىم او ىا به نه ىم

 زازاغ ځى ورداال به بلبالغ شي زه به ىم او ىا به نه ىم

 وي        رواغ         مب    په      نه ،     شاته         اولسونه

 ىم افغاغ ولس به مخکى هم رواغ شي زه به ىم او ىا به نه
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