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  نجيب
  ٢٠١٧ جوالی ١٣

  

 "داد نورانی"يادی از زنده ياد 
او . ندگی سياسی من بوده است ابر مرد تاريخ سياسی کشور ما، ھمواره سرمشق ز"داد نورانی"ی زنده ياد ئاخالق توده 

شخصيتی داشت قاطع، نترس و انقالبی که يار و ياور زحمتکشان و دشمن قسم خوردۀ اشغالگران خارجی و غارتگران 

  . داخلی بود و ھيچ گاه در برابر ظلم و تعدی دشمنان مردم تسليم نگرديد

دھد، او  روسی و کاسه ليسان داخلی آن تشکيل میبخش عمدۀ تاريخ سياسی زنده ياد نورانی را مبارزه عليه اشغالگران 

شوروی را ترک نکرد، جنگل ھای انبوه » سرخ«گاھی سنگر داغ مبارزه در برابر ھجوم وحشيانۀ قشون  ھيچ

ی ھای اين مبارز خستگی دارنورستان، کوه ھای سر به فلک کشيدۀ کنر و دشت ھای سوزان فراه گواه رشادت ھا و پاي

خروج اشغالگران روسی و آغاز سگ جنگی ھای داخلی بين تنظيم ھای جھادی ھفتگانه و ھشتگانه پس از . ناپذير بود

که در نتيجۀ آن ھزاران کابلی به خاک و خون کشيده شد و کابل ويران گرديد، زنده ياد نورانی با ترسيم سرگذشت 

 نمود و امروز ءزجر ديدۀ کابل به خوبی اداش را در برابر توده ھای َدين» کابليان با خون می نويسند«باشندگان کابل در 

نوشته ھای زنده ياد نورانی در اين مجموعه، به عنوان يکی از شاھدان مکتوب روز ھای خون و باروت کابل به شمار 

  .رود می

نه تنھا دست از ی تحت رھبری امريکای جنايتکار به افغانستان، زنده ياد نورانی  ئبا ھجوم کرکسان اشغالگر ناتو

افانه گا موضع گيری ھای انقالبی خود موشمبارزه نکشيد، بلکه تا توانست عليه اشغالگران و ايادی داخلی آن نوشت و ب

، »دموکراسی غربی«ی ئزنده ياد نورانی به خوبی تشت رسوا. لشکرکشی غربی ھا را به افغانستان به تحليل گرفت

 را که بعد از تجاوز سنگ آن را افراد معلوم الحال و وطنفروشان با اشتياق به غربی ھا» آزادی بيان«و » جامعۀ مدنی«

زدند، از طريق افشاگری جنايات بزرگ اشغالگران عليه توده ھای زحمتکش افغانستان به زمين انداخت و به  سينه می

ھان آمده و ھيچ قصد و ھدفی ی خود به اين گوشه از جئاثبات رساند که اشغالگران غربی برای رسيدن به ستراتيژی آسيا

جز سنگر گرفتن زير گلوی کشور ھای اتومی اطراف افغانستان ھمچون روسيه، چين، ھند، ايران وپاکستان و دستيابی 

  . به انرژی وافر کشور ھای آسيای مرکزی ھدف ديگری در فکر ندارند

حادتر گرديده و اين کشور ھا ھر روز با امروز که تضاد ھا بين کشور ھای عضو ناتو با روسيه، ايران و چين حاد و 

سازند، اين حقانيت  ی تنگ تر میئعکس العمل ھای شديد اقتصادی، سياسی و نظامی حلقه را برای اشغالگران امريکا

 . رسد گفته ھای زنده ياد نورانی بيشتر از ھر زمانی به اثبات می


