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 ۴٨ پيشرو شماره ۀنشري
  ٢٠١٣ اگست ٠٢

  يادی از مبارز خلق ھای دربند افغانستان
  رحيم از شاگردان زنده ياد نورانی

ار جاودانه شدن مبارز بزرگ، شاعر مردمی، نويسندۀ متعھد و کنم ھمين ديروز بود که خبر جانکاه و ناگو فکر می

  . گذرد که او را از دست داديم انسان آزاده را شنيدم، اما دريغا که درست دو سال از زمانی می

رسيد، از مبارزی سخن می  کنم که از ھر سلول وجودش ندای استقالل و آزادی کشور به گوش می از انسانی ياد می

ی کشور از چنگال خونين استعمار به کار و فعاليت می پرداخت و ئبی مملو از عشق به توده ھا و رھاگويم که با قل

  . که انتخاب کرده بود، عدول نکردیلحظه ای از راھ

انسانی که در ظلمانی ترين . سس و بنيانگذار نشريۀ مردمی پيشرو سخن می گويمؤبلی، از زنده ياد داد نورانی م

در روزگاری که .  به ابديت پيوست١٣٩٠ سرطان ٢٢ما، زندگی برايش امان نداد و در روزھای تاريخ کشور 

تر می گردد و فشار چکمه ھای خونين اشغالگران بر  زنجيرھای استعمار ھر روز بر دست و پای مردم ما فشرده

عبيت و جنايت يابد و سلول سلول رنجديدگان اين کشور خيانت، س گلوگاه خلق زحمتکش و ستمديدۀ ما فزونی می

را حس می کند، در » جامعۀ جھانی«استعمارگران، طالبان خونريز، جواسيس رنگارنگ و فساد گستردۀ دولت الۀ دست 

کنيم که نياز روزگار  ھای زحمتکش و ستمديدۀ کشور خود احساس می چنين اوضاعی کمبود انسانی را در کنار توده

  .خونين ما بود

ھای تحت ستم به وضوح ثابت ساخته که مردم به عنوان نيروی عمدۀ مبارزات استقالل که تاريخ مبارزاتی خلق  با آن

طلبانه و آزاديخواھانه، مرکزی ترين قوت را می سازند، اما تا زمانی که نيروی پيشاھنگ با رھبران متعھد، مبارزۀ 

معۀ عاری از استعمار و استبداد، توده ھا را سمت و سو ندھند و تئوری را رھنمای عمل نسازند، امکان دست يابی به جا

جنبش مقدور نبوده و فردای عاری از ظلم و ستم را خيزش ھای مردمی نويد نخواھد داد، چرا که در عدم موجوديت 

خواه، قيام ھا به انحراف کشيده شده و قدرت سياسی از دست يک گروه مستبد و حامی استعمار يبخش و آزاديئھای رھا

  .يان ديگر خواھند ربودنايگر افتاده و ثمرۀ اعتراضات توده ھا را جبه دست گروه ضد مردمی د

زنده ياد نورانی که در اوايل تجاوز سوسيال امپرياليزم شوروی ھمگام با مردم، به سنگر مبارزه عليه اشغال رفت و 

زنده ياد نورانی به .  گرفت، ثابت ساخت که مرد عمل استمقدار شان سالح بر دوش عليه اشغالگران و پادوان بی

او برای نيل به . استقالل کشور از يوغ استعمار می انديشيد و آسايش طبقات زحمتکش کشور را ھدف خود قرار داده بود

ده بود، ش تا پای جان به فکرش وفادار ماند و ھيچ تھديد و فشاری نتوانست از راھی که انتخاب کر اھدف واالی زندگی

  . او را باز دارد

که نزديک به پنجاه » جنگ عليه القاعده و تروريزم« بعد از تجاوز اشغالگران غربی به سردمداری امريکا زير نام 

کشور استعمارگر را دور اين شعار گرد آورد، زنده ياد نورانی با سالح قلم به جنگ سياھی، غارت، اشغال، استبداد، 
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او با تحليل ھای دقيق سياسی، . را دريد» ضد القاعده و تروريزم«گری، ماسک ءسياست افشاجنايت و خيانت رفت و با 

له که در اوضاع کنونی آماده سازی شرايط ذھنی توده ھا أگرفت و با درک اين مس ه بررسی میاوضاع کشور را ب

دھی را  خستگی ناپذير آگاھیای عاری از استعمار و استبداد در اولويت قرار دارد، مبارزۀ  برای رسيدن به جامعه

  .آغاز کرد

، ٢٠١۴نيروی ھای نظامی غربی بعد از » خروج«بين دولت امريکا و کابل، ھياھوی » پيمان ستراتيژيک«امضای 

، زد و بندھای سياسی »عقد پيمان امنيتی«ھای نظامی امريکا تحت عنوان  سازی پايگاه» رسمی«نزديک شدن روز 

انگليس، (ھای سه جانبه  ھا دالر به کاخ رياست جمھوری، نشست ليوني سرازير شدن مگسترده بين کاخ سفيد و ارگ،

آغاز «، آخرين آمادگی ھا برای رفتن به عقب جبھه تحت نام )امريکا، پاکستان و افغانستان(ـ  )پاکستان و افغانستان

، افزايش حمالت انتحاری »بلھای امنيتی از نظاميان خارجی به نيروھای امنيتی کا وليتؤآخرين مرحلۀ انتقال مس

مذاکرات صلح بين طالبان و دولت «طالبان فاشيست و جنايتکار و باالخره گشايش دفتر سياسی طالبان در دوحه زير نام 

ی است که ميخ استعمار را بيشتر از ھر زمانی محکمتر کوبيده و به گفتۀ توده ھای ئھا در واقع گزينه» کرزی

، اوضاع سياسی کشور ما از ھر زمانی بحرانی تر شده »بر آمدن، به کشور ما نيامدهی ھا برای ئامريکا«زحمتکش، 

  .است

چون  از درگذشت زنده ياد نورانی دو سال می گذرد و در اين مدت حوادث گوناگون سياسی که ھر يک آن وابستگی بی

د انسانی چون زنده ياد نورانی که دھد، رخ داده است؛ در چنين اوضاعی، نبو و چرای افغانستان را به امريکا نشان می

.  توانست وضعيت جاری را به بررسی بگيرد، بيشتر از ھر زمانی احساس می گردد با درک و تحليل عميق سياسی می

  !  يادش تا ابديت در خاطره ھا جاودانی باد

  

 


