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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
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 National Characters شخصيت ھای ملی   

  
  ندای مردم: ارسالی

 ٢٠١۵ جوالی ١٣
  

  !داد نورانی مبارز سلحشوری که در اين روز جاودانه شد
  

 "!   آزاد افغانستان- تان آزاد  فغانسا"دوستان و متصديان پورتال وزين و مبارز 

ضمن تقديم سالم ھای گرم خود خدمت تک تک شما عزيزان، خواستم مطلبی را که به مناسبت چھارمين سالروز 

) ندای مردم( شخصيت مبارز و انقالبی کشور نوشته ام، قبل از نشر در فيسبوک خود "داد نورانی"درگذشت زنده ياد 

  . نشر برسداز طريق پورتال وزين شما به 

  )ندای مردم(ًاز ھمکاری تان قبال اظھار سپاس می نمايم 

  که بر خاک تنم اللۀ سرخينه دمد تا

  تا که بر عرش کالمم رود آھنگ سکوت

  در ضربان دل من سيالنی سرخ

  خون من؛ سرخ

  رمقم؛ سرخ

  شفقم؛ سرخ

  

از طريق رسانه ھای " داد نورانی"ياد خبر مرگ دلير مرد مبارزه، زنده ) ١٣٩٠ سرطان ٢٢(چھار سال قبل از امروز 

يکی می گفت .  زيادی باور ناکردنی بودۀخبری که برای عد. مختلف افغانستان، دوستان و ھوادارانش را شوکه ساخت

 عالی ۀنوشت: "، ديگری می گفت"چند روز قبل اورا در بحث تلويزيونی ديدم که چه با انرژی بر خائنان حمله می کرد"

، خالصه ھريکی به روايت خودشان از او ياد می کردند تا مگر اين خبر "در فالن روز نامه مطالعه کردم قبل ۀاورا ھفت

  . اما واقعيت تلخ ھمان بود که شنيده بودند. دروغ باشد

  . ديگر در ميان خانواده، دوستان و عزيزانش نبود و به جاودانگی پيوسته بود"نورانی"آری، 

دستان کشور مطرح بود و ھمه اورا ه يان مردم به خصوص روشنفکران، دوستان و قلم ب چرا آنقدر در م"داد نورانی"

  دوست داشتند؟

  : نورانی می گفت

َکه مشت قضا پاره می کنم          دست قدر به مصرعی بيچاره می کنم من شاعری َ  

  نمـان و فلک باره می کـمـارو بر آسـب با موج می ستيزم و چونان نھنگ خشم         



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 فرزند صديق خلق ھمواره مورد احترام توده ھای مردم بود و در قلب آنان ۀی بود که به مثابئواالبلی نورانی انسان 

ً نزد دوستان و ھوادارانش نقش بارز داشت که مختصرا در ذيل "نورانی" مختلفی در محبوبت اما عوامل  داشت ویجا

  :به آن  اشاره خواھد شد

و روشنفکران به عنوان فردی مطرح بود که صادقانه وطن و مردمش را دوست  در ميان نويسندگان نورانی -

او ھيچ . داشت و با منطق قوی خود ھمواره از حقوق زحمتکشان و آزادی و استقالل کشورش دفاع می کرد

ه حتا نويسندگان و قلم ب. مندی به کرسی دولتی يا رياست اتحاديه ھای خبرنگاری و امثالھم نداشته عالق

 موارد نظرات  تمکين نموده و در بسياری ازنورانی داشتند اينجا و آنجا به نورانینی که اختالف فکری با دستا

  .يد می کردندئسياسی اش را نيز تأ

 بود که در محافل، ميز ھای گرد و تجمعات، واقعيت ھارا بيان یتأ از ديد مردم عام، مرد دلير و با جرنورانی -

او ھميشه در ميان مردم می بود و . دم و آزادی کشورش به دفاع بر می خاستکرده و   بی ھراس از حقوق مر

 روزگاران ۀدر نشري" کابليان با خون می نويسند"نوشته ھای . از نظرات و مشکالت شان جويا می شد

را  محصول تالش و زحمت او بود که در ميان مردم می رفت، درد و سرگذشت دردناکشان را می شنيد، آن

 با نشر آن ذھنيت مردم را از جناياتی که در حق شان توسط جنايتکاران تنظيم ھای جھادی می نوشت و

 .صورت گرفته بود، آگاه می ساخت

 کليد، ۀ يکی از کارگران ادارۀبه گفت. ی بودئ و استثنا انسان صميمی، خوش برخورد نورانیاز ديد ھمکارانش، -

احوال ھمه به خصوص کارگران دفتر با مھربانی و صميميت می پرسيد و او زمانی که به دفتر می آمد از  "

چندان تمايلی ھم به رفتن نزد مقامات دفترش نداشت و .  خود می رفت و به کارش مشغول می شدۀبعد به شعب

ران خبرنگار خودرا  ھمکانورانی: "ھمکار ديگرش گفت." اال که اورا برای مشوره و يا کاری می خواستند

 ".گاه دانش خودرا برای ديگران دريغ نمی ورزيد ی می کرد و ھيچئه رھنماصادقان

را انسان بادانش، سختکوش، ازخودگذر و صادق به دوستان و  ، اونورانیھمرزمان و شاگردان زنده ياد  -

زنده ياد . ی می کردئرد، می نوشت، درس می داد و رھنمااو بيشتر از ھمه کار می ک. دانستند ھمرزمانش می

 .   ی متنفر بودئدروغکوُ انسانھای پرتالش و صادق را دوست داشت و از تنبلی و رانینو

 دروس فرزندان به خصوص در. می کردسالم فرندانش ھيچ گاھی کوتاھی ندر محيط خانواده، از تربيه و رشد  -

بب ھم ی و ھمکاری می کرد و به ھمين سئرھنماميا، بيولوژی، تاريخ و دری، يمضامين رياضی، فزيک، ک

که از بيماری شکر رنج می برد و يک روز بعد  او با آن. فرزندانش ھميشه شاگردان ممتاز مکتب خود بودند

گاه خستگی اش را احساس نمی کردی و ھميشه اورا در حالت نوشتن و  انسولين زرقی می گرفت، ولی ھيچ

  .مطالعه می ديدی

 :  دشمنان بيشماری نيز داشتداد نورانیاما زنده ياد 

که دوستان  ُ می شمردند، اورا به خاطر رک و راست بودنش و ايننورانیًی که ظاھرا خود را در جمع دوستان اعده 

اين عده از محبوبيت . ی، تنبل و ناصادق به مردم و افکارش را ھمواره انتقاد می کرد، قابل تحمل نمی دانستندأخودر

وذ و محبوبيت روز افزون او در ميان جوانان و روشنفکران ف نروز افزون نورانی ھراس داشتند و تصور می کردند که

ًموقعيت آنان را به خطر مواجه خواھد ساخت، بناء مذبوحانه تالش می کردند تا در ذھنيت حلقات خودی شان شخصيت 

  . را تخريب نمايندنورانیسياسی 

الی، مرتجعان، جنايتکاران و رھبرانی ، عوامل امپرياليسم در کشور، مدافعان افکار فيودنورانیولی دشمنان اصلی 

او شناخت . بودند که خودرا به حلقات استخباراتی کشورھای ھمسايه، منطقه و قدرت ھای بزرگ جھان فروخته بودند
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دستان مطرح کشور داشت که ھمواره به آستان بوسی ولی نعمتان شان می رفتند، از آنان دستور ه خوبی از بعضی قلم ب

  پست ترين افراد جامعه يادآوری می کرد که میۀ از اين عده به مثابنورانی. ی تحقق اھداف آنان بودندمی گرفتند و در پ

ی اش به شکلی از اشکال توجيه نموده و به زعم ئی و متحدان ناتوئل کشور را توسط اشغالگران امريکاخواھند اشغا

  . خودشان مرگ ايدئوژی انقالبی را اعالن نمايند

 در مبارزه اش عليه ستم امپريالستی و انواع ستم ھای طبقاتی موجود در جامعه قاطع و استوار بود، نورانیزنده ياد 

  : که قبل از مرگش گفته بود چنان

  ان بر تار شب تابنده امـدانم سال دگر زنده ام     ھمچنــمن ن

  مـون زنـار خـجـفـگر بودم فرياد آتشگون زنم     آه دل در ان

  کرار باد    روح من در عرصۀ پيکار بادگر نبودم عھد من ت

  . چھارمين سالروز درگذشت اين فرزند دلير و مبارز صادق کشور را گرامی داشته و روانش را شاد می خواھيم

  !يادش گرامی و درفش مبارزه اش در اھتزار باد

  ١٣٩۴سرطان ٢٢)  ندای مردم(

 

 


