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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

  
 ۵٢پيشرو شماره نشريۀ 
  ٢٠١٧ جوالی ١۴

  

 مرد ماندگار در حافظۀ تاريخ
 مردم و ميھنش به چيز ديگری نمی  شش سال قبل از امروز قلبی از تپش باز ماند که تا آخرين لحظۀ حيات جز به

ش به  ااو در آخرين لحظات زندگی. انديشيد و درد و رنجی جز درد و رنج توده ھای زحمتکش و کشورش نداشت

مرگ و زندگی برايم دو پديدۀ واقعی و : "جواب داکتری که فکر می کرد شايد برای رفتنش از جھان نگران است، گفت

خواھم زنده بمانم صرف به خاطر مردمم است نه دلبستگی به  ی ندارم و اگر میقبول شده است، من از مرگ ھراس

  : اين انسان بزرگ با چنين آرمانی می زيست و به مردمش نيز چنين تعھد بسته بود." زندگی شخصی ام

  من ندانم سال ديگر زنده ام       ھمچنان بر تار شب تابنده ام

  ار خون زنمـجـفـدر انآه دل  گر بودم فرياد آتشگون زنم      

   من درعرصۀ پيکاربادروحگر نبودم عھد من تکرار باد      

با آن که . ، مبارز نستوه و دوست خوب زحمتکشان افغانستان"داد نورانی"اين انسان واال کسی نبود جز زنده ياد ! بلی

و غمش درد و رنج مردمش بود  خوب و دوست داشتنی بود و سخت به آن عشق می ورزيد اما تمام درد ۀدارای خانواد

که می خواست مرھمی شود بر التيام زخم ھای آنان و يار و ياوری باشد برای نجات شان از زير ستم ھای چندگانه که 

  .باالی شان روا داشته می شد

 گاه مشکالت صحی  با آن که از بيماری حاد شکر رنج می برد و از خطرات آن به خوبی آگاه بود، ولی ھيچنورانی

دستانی که ه او الگوی خوبی بود برای ھمرزمان و قلم ب. مانع پيکار و مبارزه اش نشد و قلم توانايش از نوشتن باز نماند

  . چون او می انديشيدند و به پيش می رفتند

 زمانی ُدر زندگی انسان ھای زيادی را تجربه کرده ام که در گفتار پرمدعا بودند و الف از ايثار و فداکاری می زدند اما

اما زنده ياد . که محک عمل در ميان می آمد پای شان می لنگيد و در وقت خطر و مشکالت از ديگران عقب می ماندند

  : ُ مبارز نترس، انسان صادق و تھی از ريا، پرتالش و صميمی بود که می گفتنورانی

  تنيستاينجا سکوی حرف نه، ميثاق بس      ه فقط حرف می زنندـــفتــدگان خـــالفي

  ور، دھھا لعن رفتنيستــاخدای جــبر ن      ته آنی که ساحل به باد دادــکشتی شکس

  ستـن راه خفتنيــکه نا زده ايــنامرد آن       ه پا، گر نھیــق منـــاره راه عشــبر خ
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ر مباحثات علمی و ت را داده بود تا دأ با ايمان کاملی که به انديشه و افکارش داشت، به او اين جرنورانیزنده ياد 

 ھای رسانه ھای مختلف شرکت نموده و با شھامت بی مانند و استدالل علمی و منطقی از جناياتی که در جلسهسياسی و 

 نموده و از توده ھای دردمند و دربندش به دفاع ءکشور تحت اشغال در جريان بود پرده بردارد، جنايتکاران را افشا

 اله بود که حتأ مصائب جاری اغماض نمی کرد و تن به معامله نمی داد و ھمين مساو چون ديگران در مقابل. برخيزد

داشت تا به خاطر ھمين ايمان قوی و برخورد صادقانه اش به  ن فکری و سياسی اش را نيز وا میاعده ای از مخالف

نانی که خود به اصطالح در  از آنورانی. او در تالش و سختکوشی نمونه ای به ديگران بود. مسايل، به او احترام کنند

می نمايند و يا از استراحتگاه ھای خود ھزار و » ارشاد«ُغندی خير نشسته و به ديگران درس مبارزه و فداکاری را 

   : يک برچسب به مبارزان زده و از حضور در ميدان عمل اباء می ورزند، اين شعر نيشابوری را مثال می داد

  د رفتـاده سرنگون بايــای فتـــوز پ    تان خون بايد رفـــگر مرد رھی مي

  خود راه بگويدت که چون بايد رفت     ای به راه در نه و ھيچ مپرسـو پــت

: او می گفت. اشعارش بيشتر نمايانگر درد و رنج مردمش بود.  شاعری بود مردم دوست و انقالبینورانیزنده ياد 

ھستی اجتماعی انسان شعورش را می سازد، پس جھانبينی و يا انديشۀ شاعر که شعر از شعور بر می خيزد و چون «

بر بستر اين شعور شکل می گيرد، بر آنچه می سرايد فرمان می راند و به اين خاطر که اگر در سرايش آن احساسی از 

 هوش آن بر خامانديشه وجود نداشته باشد، شعرش در ماورای ھستی با سردی و کرختی خاصی شکل می گيرد و ترا

او شاعران را به دو دسته ارتجاعی و مبارز ." چنان سياھه می بندد که در ھست و ناھست آن تفاوتی به ميان نمی آيد

از کنار تمام پلشتی ھا چون کور و کر می گذرند و « خودش در شعر شان ۀتقسيم می کرد و شاعرانی را که به گفت

بی رحمانه به نقد کشيده، می » يقل می زنند تا بر اشکھا برنده تر فرود آيدشمشير زورمداران را با مصراع ھای شان ص

بعضی از اين شاعران با بدترين حاکميت ھای استبداد که کاری جز تبر زدن به ريشۀ علم، فرھنگ، دانش و «: گفت

می گردند و » ناژوھا« ھموطنانش بر ۀانسانيت ندارند، چنان جان و جگر می شوند و نظاره گر آونگ شدن سرچپ

ی خون اين کشال شدگان نه سرخ که چون آب کنار ئی چنين دورانی را به گردن می آويزند که گوئتابلوی ملک الشعرا

او ھمچنان شاعرانی را که در مقابل بی عدالتی ھا، ظلم و استبداد بی تفاوت بوده و » .خيابان خاکی و گنديده می باشد

ھستند شاعرانی که مدعی شعر غير سياسی اند و از ھيچ خوکی «: تقاد می گرفتسکوت اختيار می کنند، چنين به باد ان

کنند، اما در برابر جنايات و وطنفروشی ھای خوکان سکوت نموده و به اين صورت در ميان دو  تعريف و تمجيد نمی

به ديوار جسم . ارندًکرسی ظالم و مظلوم بيطرف، ساکت و آرام می نشينند، ظاھرا به ھيچ چيزی در اين دنيا کاری ند

شان چسبيده و بعضی از آنان سوزھای عشق چشم و ابروی فالن کمر باريک و شکن در شکن زلفان و انار پستان را 

برای آرامش روحی خود و درد چنينی از ديگران زوزه می کشند و اينگونه دنيای شان را فقط محدود به خود و معشوق 

َمی سازند و آنسو ترک به ھيچ خونی ا   :نورانی در جواب ھمچو شاعران بی احساس می گفت» .رج نمی گذارندَ

  ھار می طلبم          نه از سپيدی ساق و شراب و يار می طلبمـــش بـــرارۀ آتــن از شـــم

  ای دار می طلبمــــه پاھــه بـــه، کلـــلـز گ  قسم به شعله و پاسش چو در نھاد منست        

  رودم که خار می طلبمــل ز سـه بوی گــن رانند          رود میـ سن سياھه که جغدانــبري

  لبمـذار می طــجرگــنــرع خـــرار مصــک تلنگر بس         شـعر به انگشت، يـــز تاق ش

شاعرانی که در سروده «: را احساس می کنند چنين می ستود اما شاعرانی را که به مردمش انديشيده و درد و رنج شان

سازند، درس قدم  ن برای انسانيت می رزمند و از برابر دشواری ھا نمی گريزند و با ھيچ خونريزی نمیھای شا
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گذاردن بر راه را می آموزانند و به اينگونه شھيد می گردند و درس بزرگ تاريخ را به يادگار گذاشته، نفرت تاريخ را 

  ».نثار می کنند» بی راه«بر چھرۀ زرد شاعران 

گاھی کار  که به خاطر سختکوشی و تالش زيادش محبوب دوستان و ھمرزمانش بود ولی ھيچ  با آننینورازنده ياد 

  . او به انسان ھای پر تالش و زحمتکش ارج می گذاشت و آنان را دوست داشت. خود را به رخ ديگران نمی کشيد

ستان و ياران صادقش نيست، اکنون که شش سال از مرگ نا بھنگام اين انسان بزرگ می گذرد و ديگر در جمع دو

 نيازيست برای مردم دردمند اين نورانیی چون ئوجود انسان ھا. نبودش را بيش از ھر زمان ديگری می توان حس کرد

 اين راھيان راه آزادی، انسانيت و برابری به ساحل نجات، نياز به ۀسرزمين آسيب ديده، زيرا رھبری کشتی شکست

  .اشد و ھم خرد و دانش، ھم متعھد به آرمانش باشد و ھم صادق به ياران و ھمرزمانشی دارد که ھم مرد عمل بئناخدا

  !يادش تا بی نھايت ھا گرامی باد

  

 

 


