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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 National Characters  شخصيت ھای ملی

  
  ۵٢نشريۀ پيشرو شماره 

 احمد
  ٢٠١٧ جوالی ١۴

  

 سرمشق رزم و کار
 عطش سيری ناپذير برای درک رفتيم ترين سالھای تاريخ کشور به مکتب می ترين و خونين ما که در يکی از بحرانی

نمايد و چرا در برابر   مبارزين خالی میۀًدر آغاز معموال اين که چرا جبھ. چون و چرای بحران حاکم در کشور داشتيم

ھا مصروف  ای از ما را مدت ی مثل اين ذھن عدهئخورد و چراھا اين ھمه نابسامانی و ظلم قامت استواری به چشم نمی

ھای  ھا و بحث يم، سخنرانیھا و محافل اجتماعی و سياسی شرکت کن جلسه  تا کتاب بخوانيم، در شد کرد و باعث می می

  اين راه پر از پست و بلندی. يمئشمار خود پيدا نما ھای بی الؤای از س ی را تعقيب کنيم تا شايد پاسخی برای گوشهئ رسانه

  .بستيم م که نبايد میبستي بارھا به چيزھا و کسانی اميد می. و ھيجان و اندوه بود

فھميديم که صف مبارزه عليه استبداد  کم کم می. تر نمايان می شد تر و واقعی اما با گذشت زمان بسيار چيزھا واضح

 ناتمام مردان و زنانی که آگاھانه و استوار برای تحقق آزادی و عدالت اجتماعی در کشور ۀھرگز خالی نبوده و قافل

  . داشته استاند، بی توقف ادامه رزميده

خصوص مشروطه خواھان، استقالل طلبان و آزادی خواھان ه در اين مرحله تمايل شديدی به شناخت مبارزان گذشته، ب

کشيد و روزھا و سالھا در پی شناخت بھتر از محيط اجتماعی، خصوصيات فردی،  نام در ما فوران می مشھور و نيک

 "فيض"، داکتر "اکرم ياری"، "غبار"، "محمودی"، "بدالرحمان لودينع"گشتيم که کسانی چون  ھا و عواملی می انگيزه

گير و  کنار وطن بی ادعا، گمنام اما پينمی دانستيم که ميراث داران آن مبارزان در گوشه و. و امثال شان را پرورده بود

  .ھای گمنام بود  يکی از آن سرمايه"داد نورانی". خستگی ناپذير ھنوز مشغول رزمند

 روشن، افتخار ۀ ديگر وطنم کمک کرد؛ نيمۀرا به شناخت نيمن کار با او بيش از ھر کتاب و منبع ديگری مزندگی و 

  .دھد  اميدوار بودن میۀی که به آدم توان ماندن و انگيزئ يمهآفرين و اميد بخش؛ ن

.  ھمه ابزار پختن آن پيام شعر پيامش بود و باقیۀبرای او ھست. شمردم شاعر بود، اما شاعر متعھد به اجتماع و نورانی

.  رسيدن به مقام و چوکی و شھرت کاذب نبودۀ نان آور، وسيلۀاو روزنامه نگار بود، اما روزنامه نگاری برايش حرف

  .کرد ش استفاده میپيامی و در سطوح مختلف برای بيان موضع و ئ  امکانات موجود رسانهۀاز ھم

، رسوا به نبرد فراخواندن ۀ بلکه معرکه قدرت و ثروت نۀاو سياست مدار بود، اما سياست را ميدان داد و ستدھای آلود

ھای ملی مصروف وطن  دانست که زير نام دين، فرھنگ، سنت و ارزش کردن و مقھور ساختن نيروھای اھريمنی می
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کرد  ھای کم خطر دل خوش نمی اکادميسن بازی و قلم زنیش به برای ادای سھم. ور و چپال بودندکشی و چ فروشی، آدم

  .ورزيد  نمیءداشت و از مواجه شدن و گفتگوی روياروی با مخالفانش ابا" دستی در آتش"بلکه 

ھا پوست  ی پس از طالبان که بسياریئ در سالھای پروژه. نداشتھايش ھراس  نورانی آرمانگرا بود و از بيان آرمان

گرفت  ش بھره مید او از ھر فرصت برای بيان موضعخاطر پول يا پروژه پشت پا زدنه ھای خود ب انداختند و به آرمان

پرده  پذيرفت و بی يافت، دعودت مخالفانش را برای بحث می ھا حضور می در رسانه. کرد و آرمانھايش را پاسداری می

داد و از حاکميت جنگ و چور  ل را نشان میگفت، راه بدي ی که بر مردم و وطن رفته بود، سخن میئھا از جنايات و ظلم

   .کرد ساالری انتقاد می

از ھر فرصتی برای داير . ش با حداقل امکانات کوشيدوطن جوانان ھمسالھا برای تربيت کودکان و .  معلم بودنورانی

بع نسبی در شرايط مھاجرت و زمانی که دسترسی به منا. کرد ش استفاده میانتقال معلومات و دانشکردن صنف و 

لعه و پشت کار، مطا. کرد  میءھای او نقش مھمی در ارتقای ظرفيت شاگردانش ادا آموزشی ممکن نبود، دست نوشته

  .ش از او معلم دوست داشتنی و سرمشق خوب ساخته بود  انضباط

 بيداری، تالش، شايد ماندگارترين تصوير از او در ذھن بيشتر دوستان و ھمکارانش.  مھمتر از ھمه اھل کار بودنورانی

که  فرسود و بسيار زودتر از آن ش را میفانه در سالھای آخر به سرعت جسمسأاش بود که مت گيری و تپيدن دايمی پی

ھای دولتی و  ای محدودی که پست در کشور ما اکثريت مردم کار مناسب ندارند و عده. گرفت بايد، او را از ما 

شود که در  ثر در روز گفته میؤاوسط مدت کار م. باشند ی شھره میئاند به تنبلی و تن آسا خصوصی را پر کرده

ی که وقت و ئاما، در يکی از دفاتر ھمين کشور و در روزھا. ی چون افغانستان کمتر از يک ساعت استئکشورھا

 دست به قلم و از فرط خستگی کار، نورانیرفت،  ثر کار کشور ھدر میؤانرژی ھزاران مرد و زن در سيستم غيرم

  .پشت ميزش سکته کرد و مدتی بعد جان داد

ۀ کنيم که نه تنھا او را بلکه قافل با مرور خاطراتش احساس می.  زندگی مبارزان وطن بودۀاو برای ما کتاب گشود

از اينرو . ای نيز برجای نمانده است  نام و خاطرهاشناسيم که از برخی حت بزرگی از مردان و زنان پيشگامی را می

  .يم، نورانی سرمشق رزم و کار بودئوبجاست که بگ

 

 


