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  ۵۴نشريۀ پيشرو، شمارۀ 

 ٢٠١٨ جوالی ١٧
  

 مرد انقالبی کشوربزرگ، "داد نورانی"يادی از زنده ياد 
 تئوريسن آگاه و رزمندۀ انقالبی بود که با ارادۀ  شخصيت با شھامت، شاعر، سياستمدار پر افتخار،"نورانی"زنده ياد 

استوار چون کوه ھای سر به فلک کشيدۀ ميھنش برای آزادی، استقالل، محو استعمار و استبداد و ايجاد نظام نجات 

 که در آن از جنگ، جنايت، ستم ھای گوناگون طبقاتی و ملی اثری نباشد، با غرور و خستگی ناپذير رزميد و یبخش

  .ه شدجاودان

 اختناق، تعقيب، دستگيری، تجاوز، زندان و کشتار سيستماتيک روشنفکران ١٣۵٧پس از کودتای ننگين ھفت ثور 

انقالبی و مردم بيگناه توسط عمال سوسيال امپرياليزم روس به اوج خود رسيد و عرصۀ مبارزه و فعاليت سياسی برای 

ش به جبھات مسلح ضد تجاوز روس در شرق و غرب کشور  و ھمرزمانش تنگ گرديد، او با دوستان ھمفکر"نورانی"

  .در اين جبھات به پيکارش ادامه داد» نجيب«رفت و تا خروج نيروھای اشغالگر و سقوط دولت دست نشاندۀ 

ًوليت رھبری جبھات در شرق کشور را به عھده داشت، شخصا در کنار ديگر رزمندگان در ؤ که مس"نورانی"زنده ياد 

او . ارزه، به آگاھی و سازماندھی جبھات نظامی، بسيج توده ھا و سوق و ادارۀ جبھات می پرداختسنگرھای داغ مب

ن جبھات حرکت نموده و نبرد مسلحانه را رھبری می کرد که اين ھميشه در خط اول نبرد در پيشاپيش اعضاء و فعاال

 در جبھۀ فرھنگی "نورانی"زنده ياد . عمال آن می گرديدباعث دليری و دلگرمی رزمندگان به مبارزه عليه روس ھا و 

برای زنده . نيز تالش ھای خستگی ناپذير نمود تا برای جوانانی که در عقب جبھه بودند، زمينۀ تعليم و تربيه فراھم شود

د و  آگاھی سياسی و درک اوضاع پيچيدۀ سياسی کشور به عنوان بزرگترين آموزش ھا محسوب می گردي"نورانی"ياد 

ھميشه تأکيد می کرد که جوانان کشور نه تنھا به تحصيالت مسلکی شان توجه نمايند، بلکه بيشترين وقت خود را بايد 

ول بتوانند در راستای ايجاد جامعۀ ؤسياسی خويش نمايند تا به عنوان انسان ھای آگاه و مسدانش وقف باال بردن سطح 

  .  نوين و خالق نقش اساسی را بازی کنند

 از سقوط دولت دست نشاندۀ روس و با آغاز جنگ ھای ويرانگر تنظيم ھای جھادی، حاکميت دورۀ سياه طالبان و بعد

 با درک عميقی که از سياست جاری در افغانستان و منطقه "نورانی"ھجوم وحشيانۀ امريکا و ھمپيمانانش، زنده ياد 

نايات استعمار، مداخالت کشورھای طماع ھمسايه داشت، بيشترين وقتش را صرف افشاگری سياست ھای غدارانه و ج

والنه اداء ؤھا جوان نقش خود را مس ھا مقالۀ تحليلی و سياسی و تربيۀ ده و سرسپردگی عمال داخلی نمود و با نشر ده

  .  نمود
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 عمرش ای آرام ننشست و تا آخرين ساعات که گذر زمان و مريضی ھر روز توانش را به تحليل می برد، اما لحظه با آن

به کار و پيکار و مبارزه در راه نجات کشورش از سلطۀ استعمار و حاکميت استبداد کوشيد، اما با درد و دريغ که 

ی توده ھا از يوغ استعمار و استبداد را به روشنی آفتاب ترسيم ئمريضی امانش نداد و با وجود آن که نقشۀ راه برای رھا

  .  به جاودانگی پيوست١٣٩٠طان سال  سر٢٢نموده بود، ھفت سال پيش به تاريخ 

  !ياد و خاطره اش ابدی و راھش پر رھرو باد

  


