
نھم  خیساما) در کانادا، بھ تارتن از ھوادارن ( کی محترم حلیم پیکارتوسط  زندگینامھ مختصر زنده یاد رسول جرأت کھ
    :پیشکش حاضرین گردید ،از روز شھدا داشتیدر محفل گراممیالدی  ۲۰۱۷سال  یجوال

 ت مبارز نامدار و پر آوازهرأرسول ج
در خانواده " جوره قل" در شھر  یدیخورش ۱۳۲۸سال   یاز روز ھا یکی نیافق رنگاست. در  یاندخوت زادگاھش شھرأرسول جر

 .دندینام» لرسو« را یزاده شد کھ و ینامد، کودک یشھر را بنام " اندخود" م نی، ااش خیدر تار یھقیکھ ب یاندخو

 یعدالت یو در برابر مظالم و ب ردیرا بھ عھده گ ینھاده کھ رسالت یآن پا بھ پھنھ ھست ینوزاد برا نیدانست کھ ا یجوره قل" م" یگوئ
 نیسر زم نیمردمان ا یاجتماع اتیوشگر قافلھ ساالران مبارزه و تحول، در عرصئھ حو چاو ستدیقد علم کند و سر افراز و شجاع با

 .گردد

بت نام کرد و در سال  ث فیباختر مزارشر سھیکسب کرد وسپس بھ ل یرا در اندخو ییابتدا یت، آموزش ھاأرسول جر ادی زنده
 .دیگرد لیباختر فارغ التحص سھیش از ل ۱۳۴۸

و  شتریب یدر تالش دانش اندوز وستھیگرفت و پ یداشت کھ آرام نم یقراریروح ب یت از ھمان دوران صباوت و نوجوانأجر دیشھ
 .بود یشناخت بھتر از جھان و زندگ

مبدل  ییبایرا بھ پژوھشگر توانا و متفکر شک یخصلت ارجمند او، و نیبعد، ا انیبود کھ در طول سال یریناپذ یخوان خستگ کتاب
 .مدعاست نیشاھد ا ،او یلیتحص انیساخت و رسالھ پا

و عطش  دینوش یباشد بالدرنگ م دهیکھ بھ آب رس ییمانند تشنھ  د،یرسیو....بدستش م یاسیس ،یاجتماع ،یفرھنگ ،یاز آثار ادب آنچھ
 .بود یناشدن رابیاش س

 .کرد یمنطقھ و افغانستان را مطالعھ م سندگانیجھان را و ھمچنان نو نیو متفکر سندگانیعران، نوشا آثار

 وستیبدان پ دیشعلھ جاو جادیو ا ۱۳۴۷بود. پس از سال  یس ایفرد مبارز و س د،یآ دیپد دیشعلھ جاو انیت قبل از آنکھ جرأجر رسول
 .وستیسازمان نھ پ نیبھ ا زین انینبود و تا پا یسازمان جوانان مترق یاز اعضا یبود.  اما و انیجر نیا نیو از فعال

 یانقالب یو خوانش اشعار و سروده ھا شیزبر دست بود کھ درسرا بیو خط یو سخنران عال یاسینستوه س رانیگیت از پأجر رسول
 .داشت یاستعداد شگرف ،یھنیو م

 .دارند ادیرا ب وی یھا یاز سخنران یتا ھنوز بازماندگان آن دوران، خاطرات کھ کردیگذار دکلمھ م ریوتاث یرا با احساسات عال اشعار

ش  ۱۳۵۵قندھار بود و پس از آن در سال  یعال نیدر دارلمعلم لیرا مشغول تحص یدیخورش ۱۳۵۳و۱۳۵۲یت سال ھاأجر رسول
بھ شغل مقدس  دیگرد لیفارغ التحصش از دانشگاه کابل ۱۳۵۶دانشگاه کابل شد و پس از آن کھ در سال  اتیشامل فاکولتھ ادب

 .دیگرد منھیعازم شھر م اب،یفار تیوال نیلماستاد در دارالمع ثیآورد و بح یرو یآموزگار

از روشنفکران را بھ  یاریبس ،یگو فرھن یاسیس ریناپذ یو او با کار خستگ افتیگسترش  یحلقھ دوستان و عالقھ مندان و منھیم در
 .شبرغان، آقچھ تا سمنگان و تخار جلب و جذب کرد ف،یمزارشر منھ،یم ،یومبارزه در اندخو استیس

 .ندیاو یو مبارزات یاسیمناطق، محصول کار س نیاز مبارزان ا یاریبس

 انیرج نیبا ا روابط خود را یدیرشوخ ۱۳۵۱در سال  دیشعلھ جاو انیجر یاختالفات و دستھ بند یت  در سال ھاأرسول جر ادی زنده
) مردم افغانستان (ساما بخشیسازمان آزاد سیبخاطر تاس یو و وستیبھ وقوع پ ۱۳۵۷منحوس ثور  یکھ کودتا نیتا ا قطع نموده بود

ساما) سھم فرا خواند کھ در تشکل ( ییرا بھ فراھم آ یو سازمان جوانان مترق دیشده از شعلھ جاو داج یدست بکار شد و گروپ ھا
 .داشت یجد اریبس

نقش فعال  یاجتماع یدر تمام پروسھ ھا دیکشند و با یمقاومت را بدوش م یمردم بار اصل یونیلیم یباور کھ توده ھا نیبھ ھم تأجر
 .وستیساما) پواسطھ داشتھ باشند، بھ برنامھ ( و بال



و  یدموکراس ،یآزاد یمبارزه براتواند زحمتکشان جامعھ را در  ینم یوقوم یسمت ،ینژاد -یتیمل  یکھ تفاوت ھا دانستیم تأجر
 .دید یجدا نم سمیالیرا از مبارزه با استعمار و امپر یاز ھم جدا کند. اوستم مل -یت اجتماععدال

حال  نیانتخاب شده بود در ع )ساما( یمرکز  تھیو ھمچنان عضو کم بخشیت عضو کنفرانس موسس سازمان آزادأجر رسول
 .بھ عھده داشت زیساما) را ن( التیتشک تھیکم تیعضو

و دم ودستگاه مزدور حزب  میرژ گردیپ تحتاین مبارز نستوه ، دیطلب یرا م یکھ تالش شباروز یالتیتشک یھا تیداغ فعال بستر در
 گریبھ شمول د ارانی ریکھ در اثر افشا شدن جا و محل در چھل ستون کابل، رسول جرآت و سا " خلق" قرار گرفت کیدموکرات

 زیلغمان، استاد عز تیاز وال ان،یغط نیحس ادی دانیمانند جاو ،ینظام تھیکم یو اعضا یمرکز تھیکم یو اعضاساما) ( نیموسس
کشور از  یوتوانا ی، داود سرمد  شاعر انقالبساما)( نیکابل و از موسس تیپغمان وال یاز ولسوال فیمشھور بھ شر لیاخیاور

کابل، زنده  تیکلکان وال یساما) از ولسوال( ینظام تھیعضو کم فیحن قیرف ھمشھور ب ریقرباغ کابل، فق یساما) از ولسوال( نیموسس
ھفت نفر  در روز سھ شنبھ نزدھم  جمعا لغمان تیداود منگل از وال نریانج ادی دانیلغمان و جاو تیاز وال یواحد زیعز نریانج ادی

گروه عاشقان وطن  نیو مقاومت جانانھ آنھا، ا ریناپذ فیو توص دیشد یشدند و پس از شکنجھ ھا ریدستگ خورشیدی ۱۳۵۸سرطان 
 یبھ جاودانگ شھیھم یباران و برا ریجالد ت نیهللا ام ظیدر دوره حف ی، از طرف مزدوران روس تحت نظر اسدهللا سرورمدومر

 .وستندیپ

 ! و  راه شان پر رھرو باد یشان گرام ادی


