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 National Characters  شخصيت ھای ملی

  
 ۵٢پيشرو شماره نشريۀ 
  ٢٠١٧ جوالی ١۴

  

  !، شاعر نامدار و انقالبی بزرگ کشور گرامی باد"داد نورانی"ياد و خاطرۀ 

با نام سپارتاکوس گره خورده، اگر پيروزی انقالب کوبا با نام فيدل و چه گوارا پيوند اگر فروپاشی نظام برده داری 

 سال ھند را ٢٠٠ی را در ليبيا به خاک ماليد، اگر استعمار انگليس بعد از ئمختار پوزۀ اشغالگران ايتاليا دارد، اگر عمر

 روشنی بخش انقالب مکزيک گرديد، اگر انقالب ترک و استقالل ھند به نام گاندی رقم خورد، اگر نام اميليانو زاپاتا

 در چين با نام مائوتسه دون ١٩۴٩ در روسيه نام والديمير ايليچ لنين را يدک می کشد، اگرانقالب ١٩١٧کبير اکتوبر 

پيوند دارد و يا اگر صدھا رھبر انقالبی و آزادی بخش ديگر در سراسر جھان نقش و رسالت شان را در قبال رفاه و 

 نموده و قادر گرديده اند تا تغييرات بس شگرف در زندگی انسان ھا به ميان ء جوامع انسانی به وجه احسن اداسعادت

 اجتماعی، توده ھا به –آورند، در عقب تمام اين تغييرات بزرگ جوامع انسانی تا سرحد دگرگونی نظام ھای اقتصادی 

   .   نموده اندءعنوان عامل عمده و اساسی نقش شان را ادا

توانند نقش پيشرونده و يا بازدارنده در سمت  قھرمانان می

و سو دادن رويدادھای بزرگ تاريخ بازی نمايند، اما اين 

توده ھای زحمتکش و ستمديده اند که تحت رھبری و 

مديريت قھرمانان واقعی، کليدی ترين و اساسی ترين 

. عامل را در پيروزی ھا و يا شکست ھا به عھده دارند

ھمگيری و حضور توده ھا، ھيچ رويداد تاريخی بدون س

به ھر اندازه ای ھم که قھرمانان تالش و از خودگذری 

  . نمايند، به سر منزل مقصود نمی رسد

شخصيت ھای ملی، آزاديبخش، مترقی و انقالبی در 

 جريان ھای مکتب بزرگ خلق ھا با گذار از کوره راه ھای تئوری و پراتيک اجتماعی پرورش و به عنوان رھبران

اين رھبران با . بزرگ سياسی و اجتماعی ظھور می نمايند و ھيچ تعھدی در برابر ھيچ کسی جز خدمت به مردم ندارند

درک واقعيت ھای عينی جامعه با از خودگذری ھا و قربانی ھای بيشمار به ھدف دستيابی توده ھا به آسايش و آرامش تا 

کم نيستند چنين رھبرانی که با گذشتن از تمامی نعمات مادی و آسايش زندگی، جاودانه . جان مبارزه می نمايندپای 

  .گرديده اند
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 شاعر، نويسنده و آزاديخواه کشور يکی از اين شخصيت ھای بزرگ است که در پراتيک ثابت "داد نورانی"زنده ياد 

و با وجود آن که از وضعيت صحی خود به خوبی آگاه بود و ھر لحظه گاھی جدا از خلق دربند ما نبوده  ساخت که ھيچ

کرد، اما ھرگز دست از مبارزۀ پيگير عليه استعمارگران و استثمارگران بر نداشت و از  خطر مرگ او را تھديد می

ت طريق سرودن اشعار انقالبی، نوشته ھای تئوريک روشنگری، اشتراک در بحث ھا و تحليل ھای سياسی از وضعي

 نمود و تا آخر به راھی که انتخاب ءاسفناک افغانستان و آموزش نسلی از جوانان متعھد و انقالبی سھم خويش را ادا

  .کرده بود، وفادار ماند و ھرگز تسليم زر و زور نگرديد

که ھدف بزرگ خدمت به توده ھا را در سر   شش سال قبل در روز بيست و دوم سرطان در حالینورانیزنده ياد 

ِگذرد و افغانستان  امروز که شش سال از درگذشت آن شخصيت بزرگ می. اشت، پدرود حيات گفت و جاودانه گرديدد
وحدت «زخمی کماکان در چنگال خونين اشغالگران، طالبان جنايتکار و مزدور، داعشی ھای جانی و حکومت فاسد 

وضعيت سياسی افغانستان که با تحليل ھای دقيق تکه و پاره می گردد، بيشتر از ھر زمانی نقش روشنگری او از » ملی

  .  گردد داشت، احساس می و جامع  بيان می

با وصف آن که سير تکاملی تاريخ ثابت ساخته که توده ھا در تغييرات و تحوالت بزرگ سياسی نقش عمده و اساسی را 

يت و درک عميق شرايط عينی و ذھنی  می نمايند، اما از سھم رھبران واقعی که بتوانند با تحليل مشخص از وضعأايف

 ھا در وضعيت نورانیامروز نبود . دھند، نبايد غافل ماند جامعه، توده ھا را در رسيدن به منزل مقصود سمت و سو می

  .ناھنجار و بحرانی سرزمين اشغالی ما بيشتر از ھر زمانی احساس می گردد

 شخصيت ھای متزلزل سياسی کنونی که ناف شان با و ساير» وحدت ملی«جھادی و سياسی حکومت فاسد » رھبران«

از اقليت  توانند رفاه و آسايش را نصيب توده ھا نمايند و به جز استعمارگران و استثمارگران گره خورده، ھرگز نمی

 جنايت ھا، خيانت ھا و ، ورق ورق تاريخازچاپلوس و کاسه ليس، اکثريت توده ھا چھره ھای واقعی آنان را شناخته و 

  .  جنايتکار، وطنفروش، خيانتکار و تسليم طلب را به خوبی درک نموده اند» رھبران«ذالت ھای اين ر

  

  

 

 
 


