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ز  پیکار و مبارزه اش نشد و قلم توانایش ا

او الگوي خوبی بود براي . نوشتن باز نماند

همرزمان و قلم بدستانی که چون او می 

  . اندیشیدند و به پیش می رفتند

در زندگی انسان هاي زیادي را تجربه کرده 

یثار و  ام که در گفتار پرمدعا بودند و الف از ا

فداکاري می زدند اما زمانی که محک عمل 

و در  در میان می آمد پاي شان می لنگید 

وقت خطر و مشکالت از دیگران عقب می 

اما زنده یاد نورانی مبارز نترس، . ماندند

انسان صادق و تهی از ریا، پرتالش و 

ود که می گفت   : صمیمی ب
  

  حرف می زنندالفیدگان خفته فقط 

  اینجا سکوي حرف نه، میثاق بستنیست

  کشتی شکسته آنی که ساحل به باد داد

  بر ناخداي جور، دهها لعن رفتنیست

  بر خاره راه عشق منه پا، گر نهی

  نامرد آنکه نا زده این راه خفتنیست
  

زنده یاد نورانی با ایمان کاملی که به اندیشه 

  و افکارش داشت، به او این جرئت را 

  داده 

شش سال قبل از امروز قلبی از تپش باز 

ماند که تا آخرین لحظۀ حیات جز به 

مردم و میهنش به چیز دیگري نمی 

اندیشید و درد و رنجی جز درد و رنج توده 

او در . هاي زحمتکش و کشورش نداشت

آخرین لحظات زندگیش به جواب داکتري 

که فکر می کرد شاید براي رفتنش از 

مرگ و زندگی ": جهان نگران است، گفت

است،  برایم دو پدیدة واقعی و قبول شده 

من از مرگ هراسی ندارم و اگر میخواهم 

زنده بمانم صرف به خاطر مردمم است نه 

این  ".دلبستگی به زندگی شخصی ام

انسان بزرگ با چنین آرمانی می زیست و 

  : به مردمش نیز چنین تعهد بسته بود
 

  من ندانم سال دیگر زنده ام

  همچنان بر تار شب تابنده ام

  گر بودم فریاد آتشگون زنم

  آه دل در انفجار خون زنم

  گر نبودم عهد من تکرار باد

  روح من در عرصۀ پیکار باد

  

این انسان واال کسی نبود جز ! بلی

زنده یاد داد نورانی، مبارز نستوه و 

با . دوست خوب زحمتکشان افغانستان

دوست آن که داراي خانواده خوب و 

داشتنی بود و سخت به آن عشق می 

ورزید اما تمام درد و غمش درد و رنج 

مردمش بود که می خواست مرهمی 

ر و  ر التیام زخم هاي آنان و یا شود ب

یاوري باشد براي نجات شان از زیر ستم 

ا داشته  هاي چندگانه که باالي شان رو

  .می شد

نورانی با آن که از بیماري حاد شکر رنج 

و از خطرات آن به خوبی آگاه می برد 

بود، ولی هیچگاه مشکالت صحی مانع 
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د  کشورهاي عضو ناتو همه ساله با تمدی

و  و بازنگري فعالیت هاي انجام یافته 

ا  اتخاذ تصامیم جدید قصد دارند ت

شدت بحران هاي موجود در 

ه  کشورهاي آسیایی مخصوصاً خاورمیان

و آسیاي مرکزي و سایر نقاط جهان را 

بیشتر ساخته تا به اهداف شوم 

  . استعماري شان دست یابند

تاریخچۀ شکل گیري  نیم نگاهی به

پیمان هاي ناتو و ورشو بعد از جنگ 

جهانی دوم، گویاي این حقیقت است 

ن  فروپاشی اتحاد شوروي و انحالل پیما

، دیگر آن رقابت 1991ورشو در سال 

و خ صمانه در چارچوب پیمان هاي ناتو 

ه  ورشو وجود ندارد و ایاالت متحده یک

ن  تاز میدان گردیده، اما روسیه به عنوا

میراث دار پیمان ورشو، خاقان هاي 

چین، حاکمان مذهبی رژیم آخوندي 

ر  ایران و خانوادة کیم جونگ اون رهب

کوریالی شمالی از یک جانب و کشور 

انب دیگر هاي عضو پیمان ناتو از ج

  .فکر آقایی و تسلط بر جهان را دارند

چنانکه از متن معاهدات بنیانگذاران پیمان 

ز ) ناتو(اتالنتیک شمالی  پیداست، هدف ا

ایجاد این پیمان ظاهراً تأمین امنیت، 

جلوگیري از نفوذ اتحاد جماهیر شوروي و 

حاکمیت صلح در جهان عنوان گردیده، اما 

سودجویانۀ کشور ماهیت استعمارگرانه و 

هاي عضو ناتو، این سازمان را به ابزار 

قدرتمند اقتصادي، سیاسی و ماشین جنگی 

ویرانگر نظامی براي امپریالیست هاي عضو 

ناتو مبدل نموده که براي غارتگري کشور ها 

  .هر از گاهی از آن استفاده می نمایند

 

که این دو پیمان از زمان ایجاد، روي 

حاکمیت سیاسی دو فرماسیون 

اقتصادي ـ اجتماعی، یکی مبتنی بر 

استعمار کشور ها و استثمار توده ها و 

دیگر آن در اوایل مبتنی بر حق تعیین 

و رهایی انسان ها از بند سرنوشت ملل 

استثمار و بعد ها با ظاهر سوسیالیستی، 

اما ماهیت امپریالیستی در رقابت 

شدیداً خصمانه باهم قرار داشتند و هر 

یک تالش داشت تا قدرت بالمنازع 

ز . جهان باشد   ۴ص با وصف آنکه بعد ا

  ۴ص 

 تشدید رقابت هاي خصمانۀ ناتو با روسیه و چین 

 زیر نظر هیئت تحریریه
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تحمیل شدة چهار دهه جنگ 

ر  ملت مظلوم و امپریالیستی ب

 زحمتکش افغانستان شرایط و

وجود آورده که ه حاالت ناگوار را ب

بشریت نظیر آن را به ندرت 

اول  ۀدر وهل .است مشاهده کرده

اشغال افغانستان ذریعه قدرت 

سوسیال (بزرگ امپریالیستی 

در اخیر دهه  )امپریالیزم شوروي

ش با قشون تا دندان .ـپنجم ه

مسلح صورت گرفت که با مقاومت 

دلیرانه مردم زحمتکش این 

سوي  از ؛بوم مواجه گردیدومرز

دیگر دست اندازي کشورهاي دیگر 

امپریالیستی که در رقابت جهان 

ی با سوسیال امپریالیزم یکشا

در چنین  ،شوروي روبرو بودند

جنگی نیروهاي  شرایط تغییر موضع

کثرا بشکل  خادم امپریالیزم که ا

ا نمایان می  ائتالف ها خود ر

ائتالف  هر تغییر موضع و، ساختند

جدید نیروهاي جنگی با جنگ 

که با خود  بودهاي ارتجاعی همراه 

ا  ریختاندن خون زحمتکشان ر

 .بهمراه داشت

در اوایل نمونه این چنین ائتالف ها 

اتحاد  را در وجود اتحاد سه گانه و

هار گانه هفت تنظیم جهادي چ

اتحاد هشت گانه تنظیم  پشاور و

آخندهاي ایران به  ةهاي ساخته شد

درحقیقت  .وضوح به مالحظه میرسد

اتحاد ها  سکاندار همه این ائتالف ها و

ایران  دستگاههاي جاسوسی پاکستان و

مطابق منافع کشورهاي  و بوده

س این أامپریالیستی که در ر

رار داشتند دستگاههاي جاسوسی ق

در پهلوي  .سمت وسو داده می شدند

ز  این ائتالف ها در داخل کشور نی

سطح قوماندانان  ائتالف ها در

   .خودفروخته نیز صورت میگرفت

قبلی میان ائتالف هاي جۀ تمام نتی

تنظیم هاي جنایتکار جهادي و گروه 

ار مردم، تکش قتل و هاي غیرجهادي جز

به امالك مردم، تجاوز  غارت مال و

ناموس مردم زحمتکش چیزي دیگري 

چنین  ۀپروسه است، و به ارمغان نداشت

   .حال جریان دارد ائتالف ها تا

ا  با برچیده شدن بساط طالبان جنایتکار ب

حمایت مستقیم نیروهاي امریکایی، 

و ائتالف  حکومت هاي ائتالفیسلسلۀ 

 آغاز هاي نامیمون و نامقدس بار دگر

 جنایتکاران تمامیکنفرانس بن . گردید

فساد،  را حول محور چند دهۀ گذشته

لذا . جمع نمود چور و چپاول و خیانت

منافع شخصی، گروهی و تنظیمی این 

افراد باعث گردید تا آنان بارها به سوي 

. ائتالف هاي موقتی کشانیده شوند

ز  نتیجۀ تمام این ائتالف ها حتی قبل ا

. شروع آن براي مردم روشن بوده است

دیگر ائتالف جدیدي از افراد و اینک بار 

تنظیم هایی که در بیش از سه دهه به 

مردم خیانت کرده اند، تشکیل گردیده 

ت : است جنبش ملی اسالمی، جمعی

ر  اسالمی و حزب وحدت اسالمی با

دیگر به علت از دست دادن منافع 

ا در یک آخور  شخصی و گروهی، سر ر

ا زیر فشار قرار دادن  کرده اند تا ب

حشت ملی، امتیازاتی را نصیب حکومت و

  .گردند

 ةائتالف مذکور به اساس اسناد ارائه شد

خواهان اصالح نظام پوشالی اینان،  خود

است و جالب این که هر سه موجود 

تنظیم فوق الذکر از ارکان اساسی این 

اشغال  ۀاصالح در سای. دولت می باشند

حکومت پوشالی  عمر اشغال و تداومجز 

ائتالف مذکور که . چیز دگري نیست

خویش را در چنین پروسه  ةعمر گندید

ز  امتیازگیريجز ، هاي ائتالفی گذرانده ا

که اشغالگران پهن نموده  یدسترخوان

چیز دگري نیست تا باشد ازین  ،اند

که را از افراد باقی مانده  يطریق تعداد

این  بخشی از در قدرت دخیل نیستند و

هستند، شامل خوان قدرت ائتالف 

یند و با مکیدن خون توده هاي نما

تهیدست ما عمر ننگین خود را طوالنی 

   .سازند

ا و یندر امتحان  ائتالف چهره هاي آشن

 و باوروطن  شده که ذره اي به مردم و

همان  رند، گرد آمده اند وایمان ندا

ی اند چهره هاي ائتالف گر وعهد شکن

 غارت، چور وچپاول به چیز جزکه 

ز نظامی  .نمی اندیشنددیگري  اینان ا

باال تا پائین  ازشکایت و گله دارند که 

ر  و شریک هستند در آن شامل و باالت

رقدرت نظام را در  درصد 70از   اختیا

  .دارند

نامیمون  عاین ائتالف که از سه ضل بناء

نیروهاي دخیل تشکیل گردیده است، 

جنایت آن داراي تاریخ سیاه  عضل در هر

،و خیانت به مردم  مردم  بر لذا می باشد

انسان هاي خاین و است تا فریب چنین 

بار دگر آزموده را و نخورند  فریبکار را

تکنوکراتی که در مقابل اینان  .نیازمایند

ایستاده است، تا حال از حمایت قوي 

ایاالت متحده و متحدان غربی 

برخوردار است و این جمع که چیزي به 

نام خدمت به مردم در ضمیر شان وجود 

د، با این سروصداها تنها قادر ندار

خواهند شد که براي خود امتیازاتی را به 

  . دست بیاورند
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ونوال مبارزې ته هول او پر                ...  

زیارکه ولسونو یې خورا اغیزه 

سیدال، لکه ینو لچنو . کوله

روشنفکرانو په شان، هیکله نه 

غوتل چې خپلې ویناوې په 

اصطالحاتو  مشبوع او کې کي او 

داسې وینا وکي چې ولسونو 

ورباندې پوه نشي، هغه د ولس ویاند 

پاره یې د برابر او و، د ولس ل

  .آزاد فریاد وهو

د دې انقالبي مبارز لورمه اننه، 

د شعر له وسلې خه کار اخیستنه 

سیدال، شعر د سینارونو محل . وه

نه و، بلکې هغه چاه یې له چې 

د . د غلیمانو پر ورمیه تیریدله

سیدال د شعرونو منپانه او 

خالصون مضمون، د کاررانو او بزرانو د 

  :هغه کاررانو ته داسې پیام ورکاوه. لپاره وو
  

  مست سیالب شه، انقالب شه، ارتجاع په تراره که

  شابه شابه ای کارره خپل ایمان غیرت کاره که
  

د  سیدال په دې ه پوهیده چې د ستمپلو 

هغه . خالصون اصلي مخکان کارران دي

د کاررانو په قوت او واک پوهیده؛ نو 

دې چې دې بیوزلې طبقې ته د  همدا

پیوستون، وحدت او سیالب کیدلو پیام 

 ن ورکوي، داسې سیالب چې ارتجاع

سیدال د کاررې طبقې تر ن . کي

هیکله بزران او دهقانان له یاده ونه 

هغه په دې باور درلود چې دهقانان د . ویستل

ارتجاع د نولو لپاره د کاررانو طبیعی او 

همدا دی چې بزرانو . ن ديمطمئن متحدی

ته یې پیام ورکاوه چې سره متحد شي او د 

کاررانو سره یوای ظالمان او لوماران 

هغه د فیواالنو په ضد و، نو په شعر . وري

  :کې به یې په رند ول ویل
  

  ستره مالکه نور ستا ژغ په غاه ولی نشم

  کولی نشم  ژوند  ستا د پو الندې پلې
  

د سیدال سخندان همدا انقالبي روحیه، د 

 انو سره د پیوستون روحیه او مخکزیارک

نیانو په راس کې یې مشهور  اند و، چې اخوا

خاین بنسپال، لبدین، دا د زیارکانو رتني 

استازی نور ونه زغمو او باالخره یې دا مبارز 

خو د . ترور او له زیارکانو یې واخیست

دامه لري، فکر یې سیدال سخندان الره ا

 . الریون لري او یاد یې پرتمین او النده دی

 

هغه نه یوازې وکای شول چې بی 

له کومې اندینې کار ته دوام 

ورکي، بلکه یر ژر د یکاولن د 

بزرانو په زه کې یې ای پیدا 

خه  ک ي درناويان او له

  برخمن شو

د سیدال سخندان دریمه اننه، 

هغه د مبارزو . پیاوی ویاندوي وه

رواندو په غورن کې پیاوی 

سیدال د کاررانو او . ویاند و

بزرانو په ژبه وینا کوله، وینا یې په 

جوجاي ککه نه وه، بلکې د 

د . طبقاتي منپانې سره مل وه

او شعر د الریونونو هغه وینا 
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زنده یاد نورانی شاعري بود مردم 

اشعارش بیشتر . دوست و انقالبی

او می . نمایانگر درد و رنج مردمش بود

شعر از شعور بر می خیزد و «: گفت

چون هستی اجتماعی انسان شعورش را 

اندیشۀ  می ، پس جهانبینی و یا  سازد

شاعر که بر بستر این شعور شکل می 

گیرد، بر آنچه می سراید فرمان می راند 

و به این خاطر که اگر در سرایش آن 

احساسی از اندیشه وجود نداشته باشد، 

شعرش در ماوراي هستی با سردي و 

کرختی خاصی شکل می گیرد و تراوش 

اهه می بن دد که در آن بر خامه چنان سی

هست و ناهست آن تفاوتی به میان 

او شاعران را به دو دسته  ".نمی آید

ارتجاعی و مبارز تقسیم می کرد و 

شاعرانی را که به گفته خودش در شعر 

از کنار تمام پلشتی ها چون کور «شان 

ا  و کر می گذرند و شمشیر زورمداران ر

با مصراع هاي شان صیقل می زنند تا 

بی رحمانه » تر فرود آیدبر اشکها برنده 

ز این «: به نقد کشیده، می گفت بعضی ا

ا بدترین حاکمیت هاي  شاعران ب

 ۀاستبداد که کاري جز تبر زدن به ریش

علم، فرهنگ، دانش و انسانیت ندارند، 

چنان جان و جگر می شوند و نظاره گر 

آونگ شدن سرچپه هموطنانش بر 

می گردند و تابلوي ملک » ناژوها«

چنین دورانی را به گردن می  الشعرایی

آویزند که گویی خون این کشال 

شدگان نه سرخ که چون آب کنار خیابان 

او همچنان » .خاکی و گندیده می باشد

شاعرانی را که در مقابل بی عدالتی ها، ظلم و 

استبداد بی تفاوت بوده و سکوت اختیار می 

د انتقاد می گرفت هستند «: کنند، چنین به با

اند و از شاعرانی ک ه مدعی شعر غیر سیاسی 

هیچ خوکی تعریف و تمجید نمیکنند، اما در 

برابر جنایات و وطنفروشی هاي خوکان 

سکوت نموده و به این صورت در میان دو 

کرسی ظالم و مظلوم بیطرف، ساکت و آرام 

می نشینند، ظاهراً به هیچ چیزي در این دنیا 

 به دیوار جسم شان چسبیده و. کاري ندارند

بعضی از آنان سوزهاي عشق چشم و ابروي 

ر شکن زلفان و  فالن کمر باریک و شکن د

ا براي آرامش روحی خود و درد  انار پستان ر

چنینی از دیگران زوزه می کشند و اینگونه 

دنیاي شان را فقط محدود به خود و معشوق 

رَك به هیچ خونی ارج  می سازند و آنسو تَ

ر جواب » .نمی گذارند همچو شاعران نورانی د

 :بی احساس می گفت
 

بهار می طلبم  من از شرارة آتش 

  نه از سپیدي ساق و شراب و یار می طلبم

نهاد منست         قسم به شعله و پاسش چو در 

م ز   گله، کله به پاهاي دار می طلب

هه که جغدان سرود میرانند         نه  برین سیا

م بوي گل ز   سرودم که خار می طلب

انگشت، یک تلنگر بس          تاق شعر به ز

م  شرار مصرع خنجرگذار می طلب

  

مردمش اندیشیده و  بهاما شاعرانی را که 

درد و رنج شانرا احساس می کنند چنین 

شاعرانی که در سروده هاي «: می ستود

ر  شان براي انسانیت می رزمند و از براب

دشواري ها نمی گریزند و با هیچ 

ر خونریزي نمیسازند، درس قدم  گذاردن ب

راه را می آموزانند و به اینگونه شهید می 

ر  گردند و درس بزرگ تاریخ را به یادگا

ر چهرة زرد  گذاشته، نفرت تاریخ را ب

  ».نثار می کنند» بی راه«شاعران 

زنده یاد نورانی با آنکه به خاطر 

سختکوشی و تالش زیادش محبوب 

ان و همرزمانش بود ولی هیچگاهی  دوست

 او. ه رخ دیگران نمی کشیدکار خود را ب

به انسان هاي پر تالش و زحمتکش ارج 

  . می گذاشت و آنان را دوست داشت

اکنون که شش سال از مرگ نا به هنگام 

این انسان بزرگ می گذرد و دیگر در 

جمع دوستان و یاران صادقش نیست، 

نبودش را بیش از هر زمان دیگري می 

وجود انسان هایی چون . توان حس کرد

ورانی نیازیست براي مردم دردمند این ن

، زیرا رهبري کشتی  سرزمین آسیب دیده

ي این راهیان راه آزادي، انسانیت  شکسته

ز به ناخدایی  و برابري به ساحل نجات، نیا

اشد و هم خرد و  رد عمل ب دارد که هم م

هم متعهد به آرمانش باشد و هم  دانش،

 .صادق به یاران و همرزمانش

 
  !باد نهایت ها گرامییادش تا بی 

 
 

تا در مباحثات علمی و سیاسی و  بودداده 

شرکت  مختلف يهاهاي رسانه  نشست

نموده و با شهامت بی مانند و استدالل 

علمی و منطقی از جنایاتی که در کشور 

پرده بردارد، تحت اشغال در جریان بود 

جنایتکاران را افشا نموده و از توده هاي 

او چون . دردمند و دربندش به دفاع برخیزد

قابل مصائبی جاري اغماض دیگران در م

نمی کرد و تن به معامله نمی داد و همین 

مسئله بود که حتی عده اي از مخالفین 

فکري و سیاسی اش را نیز وا میداشت تا 

به خاطر همین ایمان قوي و برخورد 

. احترام کنند ، به اوصادقانه اش به مسایل

او در تالش و سختکوشی نمونه اي به 

ز آنانینورانی . دیگران بود که خود به  ا

اصطالح در غُندي خیر نشسته و به 

دیگران درس مبارزه و فداکاري را 

ا از استراحتگاه » ارشاد« می نمایند و ی

هاي خود هزار و یک برچسب به مبارزان 

ز حضور در میدان عمل اباء می  زده و ا

 :ین شعر نیشابوري را مثال می دادورزند، ا
   

  فتگر مرد رهی میان خون باید ر

  وز پاي فتاده سرنگون باید رفت

به راه در نه و هیچ مپرس   تو پاي 

گویدت که چون باید  رفت خود راه ب
  

 ... 

  ۲ص 

 

سیدال سخندان، د لورمې لسیزې انقالبی 

ی . رواند و ولسونو مالت هغه د زیارکو 

 ،یراز ل ژوند یې د ولسونو د و او خپ

 او برابر ی وهوساینه وقف ک . لپار

 چې یو مخک ن سیدال، د دې تر

و ویاند و ه . وونکی و، ه شاعر ا هغه پ

و تر ستم  شعر کې د کاررانو، دهقانانو ا

و هیلې، امیدونه او راتلونکی  ولسون الندې 

ر  د شع و تل یې کو کاوه چې  انورو ا

و  په مرسته د ستمپلو طبقو اعتراض ا

  .مبارزه پیاوی او غتلي کي

سیدال سخندان، د یو ژمن او انقالبي 

روشنفکر په توه و عمده اننې 

سیدال سخندان دویمه د 

ر  و تر من پ د ملتون اننه، 

سیدال . یووالی او برابر باور و

 ، سخندان چې په ملتی توکم

ه  پتون و؛ هیکله یې ان پ

وازې ایسار  دې اانه کې نه ی

د دې  نک چې په کلکه توه یې 

ا  ول انحصار او په تیره بی

ه کوله ه ضد مبارز د . شوونیزم پ

ن همدا  ه سیدال سخندا انن

د  وه کله چې واکمن دولت هغه 

د  بامیان یکاولن ولسوال ته 

،لپاره تبدیل ک معلم 

ه   وازې وکای شول چې بی ل ه ی هغه ن و انقالبي وونکي و: لرلی ه ی . لومی هغ

ه  هغه تل کو کاوه چې د وونکي پ

و  توه د تدریس تر ن د زیارکان

ه . ماشومان په انقالبي روحیه وروزي هغه ب

د تدریس په تر کې د واکمنو طبقو 

ه زبیاک او استثما ر زده کوونکو ته پ

ساده ژبه تشریح کوو؛ دا به یې تشریح 

ر  ه کې ل شمی ه ولن کاوه چې نه پ

و  ه کیي ا و بای و کورن شتمنې ا کسان ا

د  اتې کیي او  د ولنې یره برخه بیوزله پ

بیوزلې خه د ژغورنې الرې چارې به یې 

ه  و  او بیلو زده کوونکو ت په عملي مثالون

  .تشریح کولی
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مائوتسه دون پیوند دارد و یا اگر صد ها 

رهبر انقالبی و آزادي بخش دیگر در 

سراسر جهان نقش و رسالت شان را در 

قبال رفاه و سعادت جوامع انسانی به 

ا  وجه احسن ادا نموده و قادر گردیده ت

تغییرات بس شگرف در زندگی انسان ها 

ا ن آورند، در عقب همۀ این به می

تغییرات بزرگ جوامع انسانی تا سرحد 

 –دگرگونی نظامی هاي اقتصادي 

اجتماعی، توده ها به عنوان عامل عمده 

اند   .و اساسی نقش شان را ادا نموده 

ا  قهرمانان میتوانند نقش پیشرونده و ی

بازدارنده در سمت و سو دادن رویداد هاي 

ا این توده  بزرگ تاریخ بازي نمایند، ام

هاي زحمتکش و ستمدیده اند که تحت 

رهبري و مدیریت قهرمانان واقعی، کلیدي 

ترین و اساسی ترین عامل را در پیروزي 

ها و یا شکست ها به عهده دارند، بدون 

ي و حضور توده ها، هیچ رویداد سهمگ یر

تاریخی به هر اندازة هم که قهرمانان 

تالش و از خود گذري نمایند، به سر منزل 

  . مقصود نمی رسند

شخصیت هاي ملی، آزادیبخش، مترقی و 

ز  انقالبی در مکتب بزرگ خلق ها با گذار ا

کوره راه هاي تئوري و پراتیک اجتماعی 

ان هاي پرورش و به عنوان رهبران جری

بزرگ سیاسی و اجتماعی ظهور می 

و هیچ تعهدي در برابر هیچ کسی   نمایند

این رهبران . جزء خدمت به مردم ندارند

ز  با درك واقعیت هاي عینی جامعه با ا

خود گذري ها و قربانی هاي بیشمار به 

هدف دستیابی توده ها به آسایش و 

آرامش تا پاي جان مبارزه می نمایند، کم 

ز نیستند چ نین رهبرانی که با گذشتن ا

 تمامی نعمات مادي و آسایش زندگی،

اند   .جاودانه گردیده 

 

ا نام اگر فروپاشی  نظام برده داري ب

اسپارتاکوس گره خورده، اگر پیروزي 

انقالب کوبا با نام ارنستو چگوارا پیوند 

مختار پوزة اشغالگران  دارد، اگر عمر

ایتالیایی را در لیبیا به خاك مالید، اگر 

سال هند  200استعمار انگلیس بعد از 

را ترك و استقالل هند به نام گاندي 

رقم خورد، اگر نام امیلیانو زاپاتا روشنی 

بخش انقالب مکزیک گردید، اگر 

ر اکتوبر  در روسیه  1917انقالب کبی

یدك می  نام والدیمیر ایلیچ لنین را

در چین با نام  1949کشد، اگرانقالب 

ناتو  دست درازي ها و مداخالت 

 2001مخصوصاً امریکا بعد از سال 

در ویرانی و بربادي کشور هاي 

افغانستان، عراق، سوریه، لیبیا، یمن 

و نفوذ سیاسی، نظامی و اقتصادي 

کشور هاي عضو ناتو باالي کشور 

الذکر، هاي ویران شدة فوق 

امارات متحدة عرب، قطر، عربستان 

سعودي، کویت، عمان، ترکیه، 

کوریاي جنوبی، جابجایی پیشرفته 

ترین و مرگبارترین سالح هاي 

جنگی و نصب سامانه هاي دفاعی 

در پایگاه هاي نظامی نزدیک به 

مرز هاي روسیه، چین، ایران و 

کوریالی شمالی؛ آموزش، تمویل و 

انی ترین تجهیز منحوس ترین و ج

گروه هاي تروریستی قرن 

مخصوصاً دولت اسالمی عراق و 

و باالخره شکم » داعش«شام 

انداختن کشورهاي عضو ناتو به 

خصوص امپریالیست هاي 

امریکایی، انگلیسی، آلمانی و 

فرانسوي باالي بزرگترین منابع 

نه، عواملی  نفتی جهان در خاورمیا

اند که کشور هاي روسیه، چین، ایران و 

وریاي شمالی را به خشم آورده و این ک

کشورها از طرق مختلف در برابر این 

دست درازي ها، مداخالت وحرکات 

تحریک آمیز اعضاي ناتو از خود 

  .عکس العمل هاي شدید نشان میدهند

کشور هاي روسیه و ایران عمالً از 

طریق تمویل و تجهیز گروه هاي 

بان در افغانستان و راه  خاصی از طال

ي جنگ هاي نیابتی در این کشور انداز

و همچنان حمایت نظامی، سیاسی، 

اقتصادي و بشري از دولت بشاراالسد 

در سوریه، برنامه ها و اهداف ناتو را در 

افغانستان و خاورمیانه شدیداً با چالش و 

به همین . مشکل جدي مواجه نموده اند

ترتیب کشورهاي چین و کوریاي 

آزمایش شمالی با تحرکات اقتصادي و 

هاي پیهم پیشرفته ترین موشک هاي 

هستوي و غیر هستوي خواب خوش هم 

  . پیمانان ناتو را حرام کرده اند

امروز اگر رژیم خونخوار و آخوندي 

ایران جوانان مهاجر و خسته از جنگ 

افغان را به میدان هاي نبرد در سوریه 

می برد و یا صد ها جوان را زیر نام 

ه ولسوالی قلعه طالب به وسیلۀ طیاره ب

کاه والیت فراه براي جنگ با دولت 

کابل انتقال میدهد و یا روسیه گروه 

هاي خاصی از طالبان را تمویل و 

تجهیز می نماید و یا چین پروژه هاي 

یک «ده ها میلیارد دالري تحت نام 

را به راه » کمربند اقتصادي، یک راه

میاندازد و در تالش تقویۀ هرچه بیشتر 

گهاي می باشد، و یا اینکه پیمان شان

کوریاي شمالی در تازه ترین مورد، 

اقدام به آزمایش موشک بالستیک قاره 

پیما می کند، همه و همه مستقیماً به 

دست درازي ها و مداخالت کشور 

هاي امپریالیستی عضو ناتو به اقصی 

  .نقاط جهان ارتباط دارد

کشور عضو پیمان اتالنتیک  28سران 

ر چهارم سرطان امسال د) ناتو(شمالی 

بار دیگر گردهم آمدند تا ضمن 

بازنگري سیاست هاي سال گذشته، با 

طرح سیاست هاي جدید از یکطرف 

وزنۀ سیاسی خود را در سطح جهان 

حفظ نموده و گسترش دهند و از 

جانب دیگر با قدرت نمایی، سد راه 

پیشروي روسیه، چین، ایران و کوریاي 

  .شمالی گردند

امریکا که بیشترین مصارف  امپریالیزم 

نظامی پیمان ناتو را عهده دار می باشد، 

زیادترین نفوذ را نیز بر این پیمان 

اعمال نموده و از ناتو منحیث ابزار 

عمده . سیاسی قدرتمند استفاده می نماید

ترین تصامیم اتخاذ شده در نشست 

امسال ناتو در بخش نظامی، اعزام 

پیوستن ناتو عساکر بیشتر به افغانستان و 

به ائتالف جنگ علیه داعش، در بخش 

سیاسی نحوة برخورد و تعامل با روسیه 

مخصوصاً در رابطه به اوضاع سوریه و 

بحث روي پذیرش عضویت مونته نگرو 

منحیث بیست و نهمین عضو این پیمان و 

 4.3باالخره در بخش اقتصادي افزایش 

درصدي بودجۀ نظامی ناتو از طریق 

نعده از اعضاي ناتو که در فشار باالي آ

بودجۀ نظامی این پیمان نقش کمتري 

  . داشته، می باشد

توسعه طلبی ها و دست درازي هاي ناتو  

باعث تشدید رقابت هاي خصمانه بین 

اعضاي ناتو با کشور هاي روسیه، چین، 

ایران و کوریاي شمالی گردیده که 

پیامد آن آغاز جنگ گسترده و ویرانگر 

واهد بود و اگر این به سطح جهان خ

رقابت ها و مداخالت به همین منوال 

ادامه یابند، جنگ ویرانگر هستوي بین 

این قلدران، کشورهاي زیادي را به باد 

فنا خواهد داد و کرة زمین را با فاجعۀ 

  . جبران ناپذیر روبرو خواهد کرد
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 زنده یاد داد نورانی

  

  تو اي جالد خون آشام

  تو اي اهریمنِ بدنام

 دگرمشتت 

  

  چوگُرزي بر درِ چشمان نافرمان من 

 هرگز مکوبانی                             

  

  که من از هاي هوي بی معانی

        نمی ترسم خداوندان                       

    

  منم یک همنبرد کوکب اندر عرصۀ آبی

  چرا بیهوده برآئین من زنجیر

  میتابی                                         

  اگر سوهان زنی بررگ رگم

  اي سدرا، باورِ عمرمبرپ

  برنده دشنه ات گردد، دوصد چندان 

  نمیترسم                                       

  من ازتیغِ شررکارِ شررکاران 

  نمیترسم                                       

  نهال عمرمن

  در انفجارِ لحظه ها بر بار بنشسته

  نگاهم در سکوت وگرمی صد درد

   بشکسته   

  !بپنداري تواي جالد

  من آن سنگم که ازخاییدن دندان 

  نمیترسم                                      

  و یا پوالد و آهن 

  کز رجزخوانی یی

  پتک و آتش و سندان            

  نمیترسم                                        

  چنانم من 

خَمِ رندان   که از رندي رندان در 

  نمیترسم                                        

  من ازتاق ظفرچیدم

  عطر همنبر دانم

  بیا در مسلخ پیمان

  ببین کوهپایۀ ایمان

  بدین باور

  من از شالق و کُنده

  درتۀ زندان              

  نمی ترسم                              

  نمی ترسم                              

  

  

ها در وضعیت ناهنجار و بحرانی 

ر از هر زمانی  ا بیشت سرزمین اشغالی م

  .احساس می گردد

جهادي و سیاسی حکومت » رهبران«

ر شخصیت » وحدت ملی«فاسد  و سای

هاي متزلزل سیاسی کنونی که ناف 

عمارگران و  شان در جاي با است

ز استثمارگران گره خورده، هرگ

زنده یاد داد نورانی شاعر، نویسنده و 

انقالبی کشور یکی از این شخصیت 

هاي بزرگ اند که در پراتیک ثابت 

ا  ساخت، تافتۀ جدا بافته از خلق دربند م

ز وضعیت  نبوده و با وصف آنکه ا

صحی خود به خوبی آگاه بود و هر 

،  لحظه خطر مرگ او را تهدید میکرد

اما هیچگاهی دست از مبارزة 

پیگیرعلیه استعمارگران و استثمارگران 

ر  بر نداشت و از طریق سرودن اشعا

انقالبی، نوشته هاي تئوریک 

روشنگري،اشتراك در بحث ها و 

ت  تحلیل هاي سیاسی از وضعی

اسفناك افغانستان و آموزش نسلی از 

و تا جوانان متعهد و انقالبی بر نداشت 

آخر به راه که انتخاب کرده بود، وفادار 

  .ماند و هرگز تسلیم زر و زور نگردید

زنده یاد نورانی چهار سال قبل در روز 

بیست و دوم سرطان در حالیکه هدف 

ر سر داشت،  بزرگ خدمت به توده ها را د

امروز . بدرود حیات گفت و جاودانه گردید

ت  که چهار سال از درگذشت آن شخصی

یگذرد و افغانستان زخمی کماکان بزرگ م

در چنگال خونین اشغالگران، طالبان 

جنایتکار و مزدور، داعشی هاي جانی و 

تکه و پاره » وحدت ملی«حکومت فاسد 

می گردد، بیشتر از هر زمانی نقش 

روشنگري او از وضعیت سیاسی افغانستان 

که با تحلیل هاي دقیق و جامع بیان 

  . میداشت، احساس میگردد

وصف آنکه سیر تکاملی تاریخ ثابت  با

ساخته که توده ها در تغییرات و تحوالت 

ء  بزرگ سیاسی نقش عمده و اساسی را ایفا

می نمایند، اما از سهم رهبران واقعی که 

بتوانند با تحلیل مشخص از وضعیت و 

درك عمیق شرایط عینی و ذهنی، توده ها 

را در رسیدن به منزل مقصود سمت و سو 

امروز نبود نورانی . نباید غافل ماندمیدهند، 

نمیتوانند رفاه و آسایش را نصیب توده 

قلیت چاپلوس و  ها نمایند و به جزء از ا

کاسه لیس، اکثریت توده ها چهرهاي 

واقعی آنها را شناخته و در ورق ورق 

ت  تاریخ جنایت ها، خیانت ها و رذال

، » رهبران«هاي این  جنایتکار

ا  ر و تسلیم طلب ر وطنفروش، خیانتکا

   .به خوبی درك نموده اند

  

 ... 

     

سمدستي پورته او په الس ي سپین یر

ین د نارو په . ېونیولې کې یې زمو

ي نلوم. راورسیدوپکي اوریدو بل 

نه ې دوی پیس: ته ناره کهکس  دویم

هغه د وپک ! يکوي او بدماشي راکو

ی کش ک او و کنداغه یې پر 

و یوه ول پن  ووهلم، یوه و ا

یوه یې د . لکته کیې  ممپلي ون

بار ي سپین یر ه یې زما پر شا  او بل

او په کنداغ او لغتو وهلو او ل ک

. غون ته پورته کوکنلو یې 

» رهبر«ته د یوه ې کوې ون مو یو

نه دی ې تر عکس الندي چې په یاد م

ای ک ای پر ،ېکوم یو و .

ته ي سپین یراوچت آواز قومندان په 

د: وویل ه له  پیسو را نه ې بې وروست

، زمو زور د نورو پوستو تر زوره ېش

چې مور حرکت وک، . کم نه دی

ې مساه او اوه کزیات درد ې بدن م

په مور د . وې یر کې پیچل شو

ې اوکي د سپین یرې هنداره کې م

د ې ویالې چې لکه دوې لیدل د هغه 

ې، چې سپین مخ پر دواه خواو بهید

 .ېشوې وچې ار ته تر ننوتو پور

 

ل پیل ککن او په یوه حرکت ل یې

او ې یستووې او وتم غووالې یې خپل

ر خطا سی خه یې پر قومندان وله 

ه: ېکواخله، دا زهر ک! 

، ېمکه ولویدلپر ې او وتم غووال
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۵ص   

تلیاد داد نورانی                                    » یې پھ وینو لیکي کابلیان «  

سپین یري په وارخطایی کله ما، کله 

ې نه ویل ر ته کتل او ه ی ما. زما مو 

ژر ژر یې بار : ېوهلې پر بارکشانو نار

شپه شوهې راباندې که پر الر! ئک ،

ي سپین یر. د کابل مخ به و نه وینو

وتو ، هره شیبه الس جیب ته و په

د هغه . یې ژر ژر ه شمیرل

مالیخولیایی حالت زه اندیمن کم 

ی به زما کرایه راکي که چې دا س

 ؟نه

ن بار او پولیو وروست وممپلیو د 

چې ې تلې رس نه وې ال م. ېشو

له د غوو ې عمر د پاخه ې دو

  کراچې کیمانو 

پر سر ي چادرې د یو. ېسره راورسید

په یوه لوی پلو ان پیچلی ې وه او بل

سپین یري سره یې کومه له . و

خوارانو په و . خپلوي درلوده

هستي له ه میاشتنیو جو کې خپل

و کې په . وهې السه ورکهغه ور

جالل آباد له سرپرسته و ې بو زیات

ې د یو ه ي توکي خه خوراک

د ې میمان و . لپاره کابل ته ول

ې د سیونو الندې او و مپر سر  بار

 .کیودل

له تیز لمر د جالل آباد غرونو ي د دوب

. هشا خه ورو ورو کاره کید

. والروي چابک دیخوا هاخوا روان و

اوخوا د سي بدن که لس بجی ش

چې باید ه په خولو خیشت پیشت کید

ې کدمه ې الندې یې تر یو سیور

وسله والو ار په یره ورو . وای

هر یو یې یوی خوا ته . کسانو ک و

زه . یر و چې ه یې الس ته ورشي

کسانو د لیدو خه وسله والو د 

دومره په تن شوی وم، چې فکر 

 په ن کې د بل هی شياوه کې م

د جالل . خه دومره کرکه نه لرم

الر لسهاو پوستو یه کابل پر لو -آباد 

ته پیسو ورکولو او هغوي ته د بارونو 

د خاوندانو زاریو دومره ورولم، چې 

ې پهرې دله درلود ې تصمیم م

وروسته، هر ه چې کیي، د راکو 

کې به انته یو ) کابل(ار ې الند

 .کار پیدا کوم

خه نه وتونل ې ال د درون تیر و

ې شوي چې یو مسلح وان پر الر

ې ناره که دوه : وال و او په زوره ی

 ۵۰سپین یری په زاریو شو چې ! لکه

وروسته زما په منتوب . زره لرم

. او حرکت مو وکې یې یو لک ومنل

و لکه افغان ي سپین یري تر سروب

کونو ته ورکنه ې هغه خبر. ېپا

. کنلو  وخو ان سره په ې کول

د زرداد پوستی په لیدو سره، چې د 

لبدین یو غ عکس یې د سک 

ې و، بند بند ملولی پر غای 

یو مسلح کس، چې ببر او . دیدوری

، د الس په واوده ویتان یې و

ته وغوت ې نې مور یوې اشار

پنه لکه : له نه یې ناره کهې او ب

یر! افغان پیل شوي د سپین ېزار. 

ایه ې ما هم ورته وویل چې تر د

ې سپین یري خه پیسله زیاتو پوستو 

هغه په قهرجنه کتو راته . اخیستي

مو ه دلته ستاسو د اناانو «: وویل

 ه او ور یو او ستاسو د پراته لپاره شپ

ې و ان ساتنه کوو؟ نورو ته پیسامال 

؟ که ئ، مو ته یې نه راکوئورکو

کوم ې وبله خبره وکه لور ې د

او ې دیدلما چې د هغه ری» !ېد

، وویریدم او چپ هقهرجنه یره ولیدل

و افغانیو ه لکسپین یری د پن. شوم

وسله وال په شمیرلو بوخت و چې 

تر شا د غو یمونه یکس د سی و

دا : په غبرو سترو یې وویل. ولیدل

ي ؟ چادرئمحصوله تیروې په غال او ب

دا زما  واال ه په زاریو شوه چې

وژل شوی او اوالدونه ې میه م. دي

و ې دد زه . سرپرسته ديې بې م

د پر یمانو  په خرولو د هغوی ژون

ې ول«: سي په خندا وویل. مخ وم

؟ که په کابل کې نه پیدا ېمیه نه کو

او ادامه » يکیي، دیخوا ته زیات د

شه د غون پر ه الو«: یې ورکه

  .»اخلهقومندان خه اجازه وله سر 

سی خه له ه ناچاره او نازه 

 ته کته شوه او په نفسکو غون

ې پر . وختله ن چې ویتان ی قومندا

چوک ې زې ، پر یوپراته وواوو 

 یر ې ناست و او یر ته یې

کله چې ه قومندان ته . کتل

سالم یې ورک او په ، ورسیده

قومندان : غ یې وویلکمزوري 

لرم، ي پیپه غوصایب، یوازی اته 

نفقه ونو کابل ته یې وم چې د اوالد

ایه یې دوه لکه ې تر د. برابره کم

ه خدای . دي افغان راخه اخیستي پ

ې که م. که یو غران هم راته پاته وي

و ېو ېنه لرم چې ې پیسې هم ک

له نه ې قومندان ب. در یې کم

په داسی حال کې چې . اوچت شو

 ل کول، یوه ته یې پوچ ېکن

لغته یې په تشي کې ووهله چې ې داس

. لخوارک شاته و مالقه وخو

، قومندان چې مغرور او فاتح وال و

: ته ناره ک» مجاهد«په ببر غ خپل 

ته ې او خپله کو! یې وروهیم یو 

او د مور ې بوغارې د . الو

یو ای سره ې غ داسی نکوبونو

دردناکه ته وا چې د تاریخ کیده 

هغه مرثیه چې بیتونه . همرثیه یې بیانول

 په ې یې  د قومندان په لغته، د

مالقونو او په اوکینو سترو ویل 

ې پهرې دې د خپلې . وهې شو

په مور کې وله چپ . وهې ه بایلل

د زه د . ستونی مې راک شو. وو

و نه پوهیدم . وکې درد احساس م

الییو خه لوو او وله چې د ماهیپر 

ته ي وروستي چای. نه تیر شوم

مخ راته ي چې ورسیدلو، سپین یر

زره  ۵۰یوازی : او ویې ویله واورا

دي، آخري پوسته به نه ې پات

چې و ویلي و؟ ال مو ه نه وک

 .نیر ته ورسیدلو

د لوي شخې پورته  له کابل خه 

. واو د چاودنو غ اوریدل کیدکیدې 

ار ې مخکې شپ تلوار مو و چې تر

د لمر پیکه ال د کابل د . ته ننوو

 پر لمن د زرهاو وژل شویو لویدی

یو ج . ېانورولې کابلیانو وین

یې پر سترو ې عینکې سی چې تور

او اده یره یې وه، د مور خوا ې و

! لور لکه: ته راغی او ویې ویل

. کته شودیدو سپین یری په ری

ې سم که بوروره په خدای او قرآن ق

پیسی راته پاته ې زره نور ۵۰له دغه 

ې پیسې رانه ولې پوستي د سروب. وي

خبره ال پای ي د سپین یر... ېواخیست

واال ي چې چادرې ته نه وه رسیدل

 هېایه ې وروره تر د: ناره ک

مو ته یې هی هم نه . یې لو کو

ته ې وپکي . يایې پري د

د ه سرې یري شیطانې خپلله . وکتل

  : شو او ویې ویلې مور سی ته ند

نه لري ته خو هر شی ې که هغه پیس

کوالی شی هغه (...) ، ته په ېلر

ه . ېخالص ک تل یې بلچې غو

  :، ما وویليووای

نه لري ته خو هر شی ې که هغه پیس

کوالی شی هغه (...) ، ته په ېلر

ه . ېخالص ک تل یې بلچې غو

تاسو ناموس مو او : ، ما وویليووای

خوارک می ورکی، او ې لرو، د

ولو کاونو سره پر دغه خطرناکه له 

و ا لپاره تافغانیو  الر د دوه لکه

تاسو دا وپک د نن . يرات کو

پاره اخیستی ې خبرې ال م! او ناموس ل

ه و چې هغه لکه ې رسیدلې پای ته ن

لیوه، زما خواته منه که او ي زخم

. انو ووهلمپر مخ او سر یې په سوک

ه د هغه د پوچو خبرو په اوریدلو 

ي په یر غوسه ناک زمردسره 

 ، په لو غ یې هدیدریو

 کنل
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نورانی آرمانگرا بود و از بیان 

در . هایش هراس نداشت آرمان

اي پس از طالبان که  سالهاي پروژه

ها پوست انداختند و به  بسیاري

هاي خود بخاطر پول یا  آرمان

پشت پا زدند او از هر  پروژه

اش بهره  فرصت براي بیان موضع

گرفت و آرمانهایش را پاسداري  می

ها حضور  در رسانه. کرد می

دعودت مخالفانش را یافت،  می

پرده از  پذیرفت و بی براي بحث می

هایی که بر مردم و  جنایات و ظلم

گفت، راه  وطن رفته بود، سخن می

 داد و از حاکمیت بدیل را نشان می

 .کرد جنگ و چور ساالري انتقاد می

سالها براي تربیت . نورانی معلم بود

با  وطن کودکان و جوانان هم اش 

از هر فرصتی . حداقل امکانات کوشید

براي دایر کردن صنف و انتقال 

. کرد اش استفاده می معلومات و دانش

در شرایط مهاجرت و زمانی که 

دسترسی به منابع نسبی آموزشی 

هاي او نقش  دست نوشته ممکن نبود،

مهمی در ارتقاي ظرفیت شاگردانش 

پشت کار، مطالعه و . کرد ادا می

ش از او معلم دوست داشتنی  ا  انضباط

  .و سرمشق خوب ساخته بود

شاید . نورانی مهمتر از همه اهل کار بود

ماندگارترین تصویر از او در ذهن بیشتر 

دوستان و همکارانش بیداري، تالش، 

اش بود که  تپیدن دایمی گیري و پی

متاسفانه در سالهاي آخر به سرعت 

فرسود و بسیار زودتر از  اش را می جسم

در کشور . گرفت آنکه باید، او را از ما 

ما اکثریت مردم کار مناسب ندارند و 

هاي دولتی و  اي محدودي که پست عده

اند به تنبلی و تن  خصوصی را پر کرده

مدت کار اوسط . باشند آسایی شهره می

شود که در  موثر در روز گفته می

کشورهایی چون افغانستان کمتر از یک 

ما، در یکی از دفاتر همین . ساعت است ا

کشور و در روزهایی که وقت و انرژي 

هزاران مرد و زن در سیستم غیرموثر کار 

، کشور هدر می نورانی دست به قلم  رفت

پشت میزش سکته  و از فرط خستگی کار،

  .ی بعد جان دادکرد و مدت

ي زندگی  او براي ما کتاب گشوده

با مرور خاطراتش . مبارزان وطن بود

کنیم که نه تنها او را بلکه  احساس می

قافله بزرگی از مردان و زنان پیشگامی را 

شناسیم که از برخی حتی نام و  می

از اینرو . اي نیز برجاي نمانده است خاطره

م و بجاست که بگوییم، نورانی سرمشق رز

  .کار بود

 

      ... سرمشق رزم و کار 

د ن د تیرو و لسیزو تیر تاریخ 

هرې سیمې یا په اه کوي چې 

هیواد ته چې استعماري واکونه 

رسیدلي او هغه هیوادونه یې په 

خپلې مستعمرې بدل کي دي، په 

هغوی کې تر بل هر ه واندې د 

قوم، ژبې، سیمې، اوبي او مذهب 

 نې او تربتر نامه الندې شخ

پیدا شوې دي، که وروسته پاتې 

ولنې د قوم او ژبې تر نوم الندې 

یو بل پر واندې وسلې  یر ژر د

ته الس وي او په دې توه د 

استعماري واکونو موخو ته الره 

  .هواروي

ل تر له افغانستان او عراق د دې 

. واقعیت رنده بیلې دي

افغانستان او عراق دواه هغه 

 شمیر هیوادونه دي چې په کې 

قومونه اوسیې او بیالبیلې ژبې 

و لري او د دې تر ن په دوا

هیوادونو کې سني او شیعه 

مذهبونه تر نورو زیات الرویان 

استعماري واکونو وکای . لري

شول چې په دواو هیوادونو کې 

په یر مهارت او چاالک سره د هغو 

 قومونو، ژبو، سیمو او مذهبونو تر من

د جو لمبې بلې کي چې تر پرونه د 

یو بل تر ن په اه زه اوسیدل او 

بل سره یې راشه درشه او هوسا له یو 

عراق د همدې وسیلې . ژوند درلود

هیواد په قومي، ژبني او  ؛کار شو

مذهبي جو کې په کنوالې بدل شو 

او دغه ل ال تر اوسه دوام لري، خو 

افغانستان له نیکه مرغه تر اوسه د دې 

جې کار شوی نه دی، خو په 

   .درشل کې یې دي

  ي، په افغانستان کېقومونه اوسی

هر یو یې خپله ژبه او کلتور لري او هر 

وک د خپل مذهب او سیمې قدر 

دغه قومونه مخکې له دې چې . کوي

روسان پر افغانستان تیری وکي، له یو 

بل سره د خور او ورور په یر 

نه چا د چا د قوم او ژبې . اوسیدل

سپکاوی کاوه او نه چا د چا مذهب او 

و کله چې روسانو سیمې ته بد ویل، خ

پر افغانستان تیری وک، حاالت بدل 

قوم، ژبه او سیمه د ولسونو تر . شول

من د تضاد او تفرقې د رامنته کولو 

کابل ته د . په موخه وکارول شول

مجاهدینو په رات او ورپسې د طالبانو 

خپلې  هد واکمن پر مهال دغه تضادون

زرونه . وروست کچې ته ورسیدل

د قوم، ژبې، سیمې او هیوادوال 

مذهب تر نامه الندې ووژل شول او 

کیلو هیوادونو او . یا شکنجه شول

کیو په افغانستان کې خپلې انو 

ې په همدې تضادونو او اختالفونو 

  .ديکې موندلې 

د طالبانو د واکمن له منه تلل او په 

یو وار  بن کې د نوي دولت جویدل

ي او ژبني په افغانستان کې د قوم بیا

له هماغې . اور ته لمن وواههتضادونو 

پر لومن ورې هر ه د ژبې او قوم 

شول بنس په دې وروستیو کې . جو

د قومي او ژبني تضادونو ل د هرې 

ورې په تیریدو سره شدت مومي، 

که استعماري ک نه غواي چې 

افغانان یو موی پاتې شي، له دې کبله 

ر اخلي و د له هرې وسیلې خه کا

چې د یووالي یر  کې من پهافغانانو 

اود تاریخ لري، نفاق او شقاق 

سره له دې چې په عام . رامنته کي

ول ولسونه له یو بل سره هی ستونزه 

نه لري، خو یو شمیر رنده ک او 

هه کوي چې د بهرنیو په  لې پلې

لمسون او پیسو د ژبې، قوم، سیمې او 

الندې خلک د یو بل په مذهب تر نامه 

تر  چې له نیکه مرغهواندې ودروي، 

چې د  اوسه په دې بریالي شوي نه دي

ولسونو تر من لوی وان رامنته 

کي، خو له دې سره سره یې د کرکې 

او نفاق تخم شیندلی دی او دا د هرې 

   .ورې په تیریدو سره زیاتوالی مومي

که چیرې د ژبني او قومي تضادونو او 

ول دوام شخ په همدې و ل

ومومي، افغانستان به هم د عراق له 

برخلیک سره مخامخ شي او یو وار بیا 

به د نوي لسیزې په یر د کابل په 

استعمار خپله . کوو کې وینې وبهیي

بقا او ه په همدې تضادونو کې ویني، 

له دې کبله د ولو افغانانو او په 

اني ول د رون اندو دنده ده 

چې د ولسونو تر من ورورول، مینې 

نه دا چې  پراختیا ورکي،او محبت ته 

له یو بل سره متحد قومونه د یو بل پر 

باید په یرې . دمنانو بدل کي

هویار او جدیت سره د استعماري 

کیو او د هغوی د السپوو نقشې او 

موخې خنثی او له منه یوسو، که نه د 

مو هیواد یو ز یر ژرعراق برخلیک به 

  . وار بیا په کنواله بدل کي

 

 ... استعمار، قومی او
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احمد       سرمشق رزم و کار  
 .بستیم بستیم که نباید می کسانی امید می

و تر  اما با گذشت زمان بسیار چیزها واضح

کم کم . تر نمایان می شد واقعی

فهمیدیم که صف مبارزه علیه استبداد  می

هرگز خالی نبوده و قافله ناتمام مردان و 

زنانی که آگاهانه و استوار براي تحقق 

آزادي و عدالت اجتماعی در کشور 

  .اند، بی توقف ادامه داشته است رزمیده

در این مرحله تمایل شدیدي به شناخت 

ه، بخصوص مشروطه مبارزان گذشت

خواهان، استقالل طلبان و آزادي خواهان 

کشید و  نام در ما فوران می مشهور و نیک

روزها و سالها در پی شناخت بهتر از 

محیط اجتماعی، خصوصیات فردي، 

گشتیم که کسانی  ها و عواملی می انگیزه

ترین و  ما که در یکی از بحرانی

ترین سالهاي تاریخ کشور به  خونین

رفتیم عطش سیري ناپذیر  مکتب می

براي درك چون و چراي بحران حاکم 

در آغاز معموالً این . داشتیمدر کشور 

نماید و  که چرا جبهه مبارزین خالی می

چرا در برابر این همه نابسامانی و ظلم 

خورد و  قامت استواري به چشم نمی

اي از ما را  چراهایی مثل این ذهن عده

کرد و باعث  ها مصروف می مدت

ها و  شد تا کتاب بخوانیم، در نشست می

ت محافل اجتماعی و سیاسی شرک

اي  هاي رسانه ها و بحث کنیم، سخنرانی

را تعقیب کنیم تا شاید پاسخی براي 

شمارم خود  هاي بی اي از سوال گوشه

  این راه پر از پست و بلندي. پیدا نماییم

بارها به چیزهاو . و هیجان و اندو بود

چون عبدالرحمان لودین، محمودي، غبار، 

ان را و امثال ش اکرم یاري، داکتر فیض

نمی دانستیم که میراث داران . پرورده بود

آن مبارزان در گوشه و کنار وطن بی ادعا، 

گیر و خستگی ناپذیر  گمنام اما پی

داد نورانی یکی از آن . هنوزمشغول رزمند

  .هاي گمنام بود سرمایه

هر کتاب و منبع  زندگی و کار با او بیش از 

دیگري مرا به شناخت نیمه دیگر وطنم 

ي روشن، افتخار آفرین و  د؛ نیمهکمک کر

اي که به آدم توان ماندن و  امید بخش؛ نیمه

  .دهد انگیزه امیدوار بودن می

نورانی شاعر بود، اما شاعر متعهد به اجتماع 

براي او هسته شعر پیامش بود، و . اش و مردم

او روزنامه . باقی همه ابزار پختن آن پیام

حرفه نگار بود، اما روزنامه نگاري برایش

نان آور، وسیله رسیدن به مقام و چوکی و 

ات . شهرت کاذب نبود از همه امکان

اي و در سطوح مختلف براي  موجود رسانه

  .کرد بیان موضع و پیام اش استفاده می

او سیاست مدار بود، اما سیاست را میدان 

نی  داد و ستدهاي آلوده قدرت و ثروت 

ي به چالش کشیدن، رسوا  بلکه معرکه

و مقهور ساختن نیروهاي اهریمنی کردن 

دانست که زیر نام دین، فرهنگ، سنت  می

هاي ملی مصروف وطن فروشی،  و ارزش

براي اداي . کشی و چور و چپال بودند آدم

هاي  اش به اکادمیسن بازي و قلم زنی سهم

دستی "کرد بلکه  کم خطر دل خوش نمی

داشت و از مواجه شدن و  "در آتش

خالفانش ابا گفتگوي رویاروي با م

  .ورزید نمی

  

  

  ۷ص 

سره د هغو قومونو، ژبو، سیمو او 

مذهبونو تر من د جو لمبې بلې کي 

چې تر پرونه د یو بل تر ن په اه 

زه اوسیدل او له یو بل سره یې راشه 

عراق د . درشه او هوسا ژوند درلود

هیواد په قومي،  ؛همدې وسیلې کار شو

ژبني او مذهبي جو کې په کنوالې 

بدل شو او دغه ل ال تر اوسه دوام 

لري، خو افغانستان له نیکه مرغه تر اوسه 

د دې جې کار شوی نه دی، خو په 

   .درشل کې یې دي

قوم، ژبه، سیمه او اوبی هغه وسایل دي 

چې په وروسته پاتې ولنو کې ورخه په 

یره آسانه د واکمنې طبقې یا استعماري 

ه اخیستل کی واک لخواد . ي

قوم، ژبه، سیمه او اوبی هغه وسایل 

دي چې په وروسته پاتې ولنو کې 

ورخه په یره آسانه د واکمنې طبقې 

یا استعماري واک لخوا ه اخیستل 

د پورتنیو وسایلو تر ن . کیي

یووالي د له مذهب هم د ولسونو د 

منه ولو لپاره بله آسانه وسیله ده 

چې د کیالکرو او یا واکمنانو 

  .لخوا کارول کیي

د ن د تیرو و لسیزو تیر تاریخ په 

د  اه کوي چې هرې سیمې یا هیوا

ته چې استعماري واکونه رسیدلي او 

هغه هیوادونه یې په خپلې مستعمرې 

بدل کي دي، په هغوی کې تر بل هر 

ه واندې د قوم، ژبې، سیمې، اوبي 

او مذهب تر نامه الندې شخې او 

تربن پیدا شوې دي، که وروسته پاتې 

ولنې د قوم او ژبې تر نوم الندې یر ژر 

د یو بل پر واندې وسلې ته الس وي او 

په دې توه د استعماري واکونو موخو 

  .ته الره هواروي

د دې ل تر له افغانستان او عراق 

افغانستان او . واقعیت رنده بیلې دي

عراق دواه هغه هیوادونه دي چې په کې 

 ې او بیالبیلې ژبې  شمیرقومونه اوسی

لري او د دې تر ن په دواو 

هیوادونو کې سني او شیعه مذهبونه تر 

استعماري . نورو زیات الرویان لري

واکونو وکای شول چې په دواو 

یر مهارت او چاالک هیوادونو کې په 

پورتنیو وسایلو تر ن مذهب هم د 

ولسونو د یووالي د له منه ولو لپاره بله 

آسانه وسیله ده چې د کیالکرو او یا 

  .واکمنانو لخوا کارول کیي

د ن د تیرو و لسیزو تیر تاریخ په اه 

کوي چې هرې سیمې یا هیواد ته چې 

استعماري واکونه رسیدلي او هغه هیوادونه 

خپلې مستعمرې بدل کي دي، په  یې په

هغوی کې تر بل هر ه واندې د قوم، 

ژبې، سیمې، اوبي او مذهب تر نامه الندې 

شخې او تربن پیدا شوې دي، که 

وروسته پاتې ولنې د قوم او ژبې تر نوم 

الندې یر ژر د یو بل پر واندې وسلې ته 

الس وي او په دې توه د استعماري 

  .و ته الره هوارويواکونو موخ

 
  ۷ص 
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