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  ۵٢ شمارۀ - نشريه پيشرو

  ٢٠١٧ جوالی ٢۵

  د انقالبی شاعر او د زيارکښو پرګنو اتل،
 ! د سيدال سخندان ياد پرتمين ساتو

  

ھغه د زيارکښو ولسونو مالتړی و او خپل ژوند يې د ولسونو د . اند وسيدال سخندان، د څلورمې لسيزې انقالبی روښ

سيدال، د دې تر څنګ چې يو مخکښ ښوونکی و، ښه شاعر او . ښيرازۍ، ھوساينۍ او برابرۍ لپاره وقف کړی و

 او تل يې ھغه په شعر کې د کارګرانو، دھقانانو او تر ستم الندې ولسونو ھيلې، اميدونه او راتلونکی انځورو. وياند و

  .کوښښ کاوه چې د شعر په مرسته د ستمځپلو طبقو اعتراض او مبارزه پياوړی او غښتلي کړي

. لومړی ھغه يو انقالبي ښوونکي و: سيدال سخندان، د يو ژمن او انقالبي روشنفکر په توګه څو عمده ځانګړنې لرلی

ھغه . و ماشومان په انقالبي روحيه وروزيھغه تل کوښښ کاوه چې د ښوونکي په توګه د تدريس تر څنګ د زيارکښان

به د تدريس په ترڅ کې د واکمنو طبقو زبيښاک او استثمار زده کوونکو ته په ساده ژبه تشريح کوو؛ دا به يې تشريح 

کاوه چې څنګه په ټولنه کې لږ شمير کسان او کورنۍ شتمنې او بډايه کيږي او د ټولنې ډيره برخه بيوزله پاتې کيږي 

  .زلې څخه د ژغورنې الرې چارې به يې په عملي مثالونو  او بيلګو زده کوونکو ته تشريح کولیاو د بيو

سيدال سخندان چې په ملتی توکم، . د سيدال سخندان دويمه ځانګړنه، د ملتونو تر منځ پر يووالی او برابرۍ باور و

 توګه يې د دې ډول انحصار او په تيره بيا پښتون و؛ ھيڅکله يې ځان په دې اډانه کې نه يوازې ايسار نکړ چې په کلکه

د سيدال سخندان ھمدا ځانګړنه وه کله چې واکمن دولت ھغه د باميان يکاولنګ ولسوالۍ . شوونيزم په ضد مبارزه کوله

ته د معلمۍ لپاره تبديل کړ، ھغه نه يوازې وکړای شول چې بی له کومې انديښنې کار ته دوام ورکړي، بلکه ډير ژر د 

  .ګ د بزګرانو په زړه کې يې ځای پيدا کړ او له ځانګړي درناوي څخه برخمن شويکاولن

. ھغه د مبارزو روښاندو په غورځنګ کې پياوړی وياند و. د سيدال سخندان دريمه ځانګړنه، پياوړی وياندوي وه

بلکې د طبقاتي منځپانګې سره مل سيدال د کارګرانو او بزګرانو په ژبه وينا کوله، وينا يې په جوړجاړي ککړه نه وه، 

سيدال، . د ھغه وينا او شعر د الريونونو ګډونوال مبارزې ته ھڅول او پر زيارکښه ولسونو يې خورا اغيزه کوله. وه

لکه ځينو لچنو روشنفکرانو په شان، ھيڅکله نه غوښتل چې خپلې ويناوې په اصطالحاتو  مشبوع او ډکې کړي او 

  .و ورباندې پوه نشي، ھغه د ولس وياند و، د ولس لپاره يې د برابرۍ او آزادۍ فرياد وھوداسې وينا وکړي چې ولسون
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سيدال، شعر د سينګارونو محل نه ګڼو، . د دې انقالبي مبارز څلورمه ځانګړنه، د شعر له وسلې څخه کار اخيستنه وه

 منځپانګه او مضمون، د کارګرانو او د سيدال د شعرونو. بلکې ھغه چاړه يې ګڼله چې د غليمانو پر ورميږه تيريدله

  :ھغه کارګرانو ته داسې پيام ورکاوه. بزګرانو د خالصون لپاره وو

  مست سيالب شه، انقالب شه، ارتجاع په تراره کړه

  شابه شابه ای کارګره خپل ايمان غيرت ښکاره کړه

 د کارګرانو په قوت او ځواک ھغه. سيدال په دې ښه پوھيده چې د ستمځپلو د خالصون اصلي مخکښان کارګران دي

پوھيده؛ نو ھمدا دې چې دې بيوزلې طبقې ته د پيوستون، وحدت او سيالب کيدلو پيام ورکوي، داسې سيالب چې 

ھغه په دې باور . سيدال د کارګرې طبقې تر څنګ ھيڅکله بزګران او دھقانان له ياده ونه ويستل. ارتجاع ړنګ کړي

ھمدا دی چې بزګرانو ته يې . ګولو لپاره د کارګرانو طبيعی او مطمئن متحدين ديدرلود چې دھقانان د ارتجاع د ړن

ھغه د فيوډاالنو په ضد و، نو په . پيام ورکاوه چې سره متحد شي او د کارګرانو سره يوځای ظالمان او لوټماران ورټي

  :شعر کې به يې په څرګند ډول ويل

  ستره مالکه نور ستا ژغ په غاړه وړلی نشم

  پښو الندې ځپلې ژوند کولی نشمستا د 

د سيدال سخندان ھمدا انقالبي روحيه، د زيارکښانو سره د پيوستون روحيه او مخکښ اند و، چې اخوانيانو په راس کې 

يې مشھور خاين بنسټپال، ګلبدين، دا د زيارکښانو رښتني استازی نور ونه زغمو او باالخره يې دا مبارز ترور او له 

  . خو د سيدال سخندان الره ادامه لري، فکر يې الريون لري او ياد يې پرتمين او ځالنده دی. يستزيارکښانو يې واخ

 

 


