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 ۴٢نشريه پيشرو شماره 

  ٢٠١٢ مارچ ٠۶

  

  زنده ياد داد نورانی،

 »ھرگز تسليم زورگويان داخلی و خارجی نشد «
 

در شرايطی که فرھنگيان و . تعھد کشور ماستداکتر ميرعبدالرحيم عزيز يکی از مبارزان و نويسندگان م

ی ھای سياسی به ئنويسندگان مزدور به پای خوکان داخلی و خارجی زنگولۀ واژه ھا را می بندند و با کلپتره گو

مخدوش نمودن اذھان مردم پرداخته و از خورشگاه استعمار چاق و فربه می شوند و مزد سفارت خانه ھای گونه 

» فرھنگيان«نند، قلم رسا و متين او چون ساطور خشم بر حلق دژخيمان می نشيند، و اگر اين گون را به نيفه می ز

 .ذره ای ھم وجدان داشته باشند، با نوشته ھای او بايد از شرم آب شوند

نشريۀ پيشرو ضمن آرزوی عمر دراز و شعله ور بودن قلم آتشين او، قسمتی از نوشته ھايش را که دربارۀ زنده ياد 

به رشتۀ تحرير » افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان«ورانی، مبارز سرشناس و بنيانگذار نشريۀ پيشرو در پورتال داد ن

   .درآورده، اينجا نقل می کند و از ايشان صميمانه ابراز سپاس می نمايد

گ چه کسانی مر«: نوشته ای از داکتر عزيز است که با اين جمالت ادامه می يابد» مرگ خاينان و مرگ صادقان«

سرور آفرين است؟ مرگ قاتالن مردم، خاينان به کشور، ميھن فروشان، جواسيس، مدافعان استعمار، تروريست 

ھای بی ھويت، معامله گران سياسی با متجاوزان، دست نشاندگان و دست پروردگان استعمار، مدافعان لشکرگاه 

و علنی با متجاوزان ھمه برای قربانيان اين گروه ھای ھای نيروھای امپرياليستی و امضاء کنندگان قرارداد مخفی 

به استثنای عده ای از ھم سلکان اين شرف باختگان، کسی بر مردن و يا قتل اين افراد . نابکار، شادی آفرين است

خوب شد که مرد و يا کشته شد که ما از شرش بی غم «ھر کس می گويد که . اشک نمی ريزد و آه حسرت نمی کشد

ين افراد ھزارھا تن را به ھالکت رسانيده اند، به ھزارھا زن تجاوز کرده اند، ھزارھا فاميل را به ماتم ا» .شديم

نشانده اند، ھزارھا خانه را ويران ساخته اند، صدھا ھزار کودک را بی پدر و مادر باقی گذاشته اند و باالخره يکجا 

د از زمرۀ بی وجدان ترين و پست ترين انسان ھای روی اين افرا. با متجاوزان در کشتار مرد خود شريک بوده اند

ھوش . در اين ھا شرف، وجدان، غيرت، شھامت، انسانيت، ھمت، ميھن دوستی و نوع پرستی مرده است. زمين اند
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اگر وقتش برسد، از فروش . و گوش اين فضله ھای حيوانی صرف به سوی تجمع پول و سرمايه متمرکز است

. مرگ اين ناکسان برای مردم ستم کش ما غم و غصه ای را سبب نمی گردد. ھم باکی ندارندفرزند و ناموس خويش 

  .مردم برای قتل و مرگ اين الشخوران دعا می کنند

مرگ چه کسانی تأثر آفرين است؟ مرگ ميھن دوستان، مبارزان راه آزادی، انقالبيون راستين، فرزندان صديق 

ر و حقيقت گويان تاريخ برای مردم شريف و مبارز اندوه و تألم می وطن، مبارزان ضد ارتجاع و ضد استعما

ين عصِر خيانت و جنايت، ضايعۀ جبران امردم نجيب ما می دانند که از دست دادن انسان ھای واالمقام در. آفريند

ای ما مرگ ھر يک از انسان ھای واالگھر داغ ابدی در دل و جان فرزندان اصيل سرزمين بالکشيده . ناپذير است

اين افراد جوھرھای نايابی اند که نبود شان برای استعمار و ايادی متجاوزان در داخل و خارج فرصت . می گذارد

مرگ مبارز . خيانت و ميھن فروشی می دھد و برای تاخت و تاز بيشتر کاسه ليسان و خاک فروشان جوالن می دھد

در » محمد شريف بھاند«گ انسان نجيب و ميھن دوست در داخل و مر» داد نورانی«نستوه و با شھامت زنده ياد 

خارج از نوع دوم است که قلوب ھمه فرزندان اصيل کشور را داغدار ساخت و خالی بزرگی را از نبود شان در 

  .حيات سياسی کشور اشغال شدۀ ما به وجود آورد

يخ خواھد ساخت و مرگ نوع مرگ نوع اول، مرده را معلون ابدی تار: بر ماست که چه نوع مرگ را می پذيريم

  ».دوم، نام ما را ثبت صفحات زرين تاريخ خواھد نمود

 برای ٢٠١١سال «: ضمن مرور بر حوادث خونبار کشور ما نوشته است» ٢٠١١افغانستان در سال «و در نوشتۀ 

ران گرامی ما در کنار دوست، ھمکار و مبارز نستوه آقای داد نورانی، ھمکا. پورتال ھمچنان يک سال رنج آور بود

محقق برجستۀ کشور پدرود حيات گفتند و » شريف بھاند«شاعر آزاديخواه و » عبداللطيف صديقی للندری«آقايان 

ساليان زيادی از . زنده ياد نورانی شاعر با احساس و متفکر با درد در افغانستان بود. دوستان شان را داغدار ساختند

ه عليه ظلم و استبداد سپری کرد و ھرگز تسليم زورگويان داخلی و عمر خويش را در راه آزادی کشور و مبارز

يادش گرامی و . تا آخرين رمق حيات رزميد و نام خويش را در تاريخ مبارزان واقعی کشور ثبت نمود. خارجی نشد

  ».خاطره اش زنده باد

البی زنده ياد داد نورانی را با توطئه ھای مختلف تالش کردند تا شخصيت مبارز و انق» مدالگيران« در شرايطی که 

دست نياوردند، واژه ھای رسا و ه با اتھامات رذيالنۀ شان خدشه دار سازند و در نھايت جز سرافکندگی چيزی ب

شکوھمند آقای داکتر رحيم عزيز به خوبی نشان می دھد که جای آن مبارز نستوه در کشور استعمار زدۀ ما چقدر 

  .خالِی خالی است

 

 


