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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
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  ګڼه۵٠پيشرو نشريه، 

 ٢٠١۴ سپتمبر ٢۶

  د ژمنتيا نه ھيريدونکې بيلګه
  

، نو تر ھرڅه کله چې د تلياد نوراني د څو اړخيز شخصيت په اړه د خبرو باب پرانيزو او په دې ھکله سوچ کوو

د ھيواد او خلکو . ده، تر سترګو کيږي) تعھد(دمخه د ھغه د شخصيت يو ستر، پياوړی او قوي اړخ چې د ھغه ژمنتيا 

د روښانه او سوکاله ژوند د تامين او په وړاندې ژمنتيا، د ھيواد او خلکو د سياسي ژوند په ډګر کې د ولسونو د ھيلو 

ې ژمنتيا او د پورتنيو موخو د السته راوړلو لپاره پر خپلو مبارزو او ھڅو پوره او آرمانونو د پوره کيدو په وړاند

  .ژمنتيا د تلياد نوراني د ژوند او پايښت نه بيليدونکې برخه وه

تلياد نوراني به تل پر دې ټکي ټينګار کاوه چې ژمنتيا د برياليتوب کونجي ده او د انسان، د سپيڅلي انسان د برياليتوب 

کې نغښتی دی چې د خپل آرمان، د خپلې موخې، په خپلو مبارزو او ھلوځلو کې د پوره ژمنتيا خاوند وي، راز په دې 

ځکه چې ژمنتيا يو متعھد انسان له انحراف او ھره شيبه اوښتون له ګواښ څخه ژغوري او د ھغه انساني اراده پخوي؛ 

يڅلي غږ ته په پوره قوت او توان سره داسې د ھغه ولسي ځواک او باورغښتلی کوي او د ھغه د انساني وجدان سپ

  . انګازې ورکوي چې کړول شوې او ربړول شوې پرګنې بيداروي

کله چې تلياد نوراني پر ژمنتيا ټينګار کوي، دا د ھغه د تجربو محصول دی، ځکه ھغه پر خپل آرمان، پر خپل قلم او 

اروا او تيارو په وړاندې مبارزه او ھلوځلو کې يې پر خپلې روا او سپيڅلې مبارزې باوري و او د ظلم، استبداد، ن

  .ژمنتيا د بري يوازينی اصل ګاڼه

په ھيواد کې د .  او باور د ھغه د تجربو محصول ومخکې يادونه وشوه چې د ژمنيتا پر اصل د تلياد نوراني ټينګار

وروستيو څلورو لسيزو کړکيچن حاالتو او رامنځته شويو غميزو په توده بټۍ کې ھغه دې پايلې ته ورسيد چې د ھيواد 

او خلکو د ناخوالو او نادودو ستر المل د سياسي، عقيدوي، اخالقي او ټولنيزې ژمنتيا نشتون دی او دغې مسئلې د 

  .، ناروا، استبداد، پر انساني ژوند او حقونو د تيريو زمينه چمتو او ھواره کړې دهظلم

د ھمدې پايلې په ترالسه کولو سره تلياد نوراني د خپل پياوړي قلم تيره څوکه په پوره ژمنتيا سره د حق او برابرۍ د 

دالل په اډانه کې د ژمنتيا اصل ته په بسياينې په موخه وکاروله، خپله اورورينه ژبه يې د پوخ تفکر او پياوړي است

وفادارۍ سره د ظلم، استبداد، يرغل، زبيښاک او ښکيالک پر ضد په اغيزمنه توګه وکاروله او دغه الره يې د ژوند 

تر وروستيو شيبو پورې په پوره متانت او قوت سره پر مخ يووړه، چې نن دغه بيلګه د تلياد نوراني د ھمسنګرو 

  .نو او پر ھيواد او خلکو مينو سرکښو پرګنو لپاره د روڼ مشال حيثيت لريالرويانو او پلويا
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ھغه وړتياوې چې تلياد نوراني درلودې، ھره شيبه او ھر مھال ورته د تش په نوم دولتي ادارو کې د مقام او دريځ 

غښتی و چې ھغه ژمن ترالسه کولو او د مال او منال د راټولولو زمينه چمتو کړې وه، خو د ھغه سترتوب په دې کې ن

و، او د ھغه تفکر، د ھغه آرمان او د ھغه اراده دومره پياوړې وه چې ظاھري ښکالو او سينګارونو د ھغه ژمنتيا 

له نيکه مرغه څه د اوس لپاره او څه د راتلونکې لپاره به د تلياد نوراني د ژمنتيا ټينګ . ټينګ ھوډ مات نکړای شو

. م، ليکنو، کارنامو او مبارزو يو برجسته څپرکی او د وياړ يوه ھسکه شمله ويھوډ د ھغه د ھر اړخيز شخصيت، نو

  .د نوراني ياد دې ھميشنی وي او د ژمنو الرويانو الر دې نوراني اوسي

 

  


