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 د پيشرو ځانګړى ګڼه

وال ٢٧   ٢٠١١ یج

 

  داد نورانی؛ يو قاطع، صادق او صميمي مبارز
  

وک چې يوه ورځ مبارزه کوي، ھغه څ«: لمان انقالبی ھنرمند، ليکوال او شاعر يو وخت ويلي ووابرتولت برشت، د 

ښه دی؛ ھغه څوک چې تر يو وخته مبارزه کوي، ډير ښه دی؛ خو ھغه څوک چې د عمر تر پايه مبارزه کوي، 

داد نوراني، ھغه اړتيا وه چې له بده مرغه د افغانستان انقالبي او ولسي غورځنګ ډير ژر له السه » .ورته اړتيا ده

شاعر او انقالبي کارپوه، په داسې حال کې سترګې له نړۍ پټې کړې چې په دې نوميالي مبارز، ليکوال، . ورکړ

 ھيوادونو ستم او ظلم روان دی او ھره ګړۍ بيوزله او ۴٩ زره بھرنيو سرتيرو او د ١۵٠افغانستان کې د څه باندې 

او ښکاره توګه روانه زيارکښه ولسونه د جنايتونو او خيانتونو قرباني کيږي؛ زموږ د ھيواد د خرڅالو معامله په پټه 

ده؛ بھرنۍ امپراتوري ھڅه کوي په دې مېنه کې دايمي پوځي اډې جوړې کړي؛ افغانستان يې د جاسوسانو په مرکز 

 زيږديز کال څخه تر اوسه پورې شاوخوا ٢٠٠١اي توکو په پخلنځي اوښتی؛ له  بدل کړی؛ دا ھيواد د نړۍ د نشه

کثره يې دھقانان او کارګران دي؛ ورځ تر بلې د جنايتونو کچه  زره افغانان په جګړه کې وژل شوي، چې ا٣۵

  .لوړيږي او ټوپکماران د خلکو پر برخليک ناتارې کوي

داد نوراني، ھغه ژمن ليکوال او سياستوال و چې په دې واقعيتونو ښه پوھيده او د غندلو لپاره يې الرې چارې 

و، بلکې په پريکنده ډول يې له دې استعماري کړۍ سره ھغه د دولت او د بھرنيو ځواکونو منتقد نه . انځورولې

مخالفت کاوه او تل به يې ټينګار کاوه چې نه امريکا، نه جنګساالران او طالبان، يوازې دريم ځواک؛ ھغه ځواک چې 

د ولسونو او پرګنو په يووالي او پيوستون سره رامنځته کيږي او د تاريخ په اوږدو کې يې په کراتو د ښکيالکګرو 

او سرکاري رسنۍ يې د اوسنيو » کارپوھان«الحاله  ھغه، لکه څرنګه چې ځينې معلوم. غاښونه مات کړي دي

و، بلکې ھغه قاطع مبارز و چې د دې سيستم د منځه وړلو شعار يې ورکاوه او يوازې د شرايطو منتقد ګڼي، منتقد نه 

  . ولسونو پر مټ او بازو يې باور او ايمان درلود، نه د انتقادونو په خنثی او شنډه لړۍ

ويا نوراني، په دې ښه پوھيده چې په افغانستان کې د امريکا د پوځي اډو شتون څه معنی لري، نو د دې ويل چې ګ

نوراني په دولت کې د ھغه چا له نظراتو سره ھمغږی و چې دمګړۍ نيغ په نيغه له امريکا سره د ستراتيژيک تړون 

د السليک کولو لپاره کار کوي، د نوراني مبارزاتي شخصيت ته يو جدي سپکاوی ګڼل کيږي چې په ھيڅ ډول د منلو 
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ه نورو رسنيو کې دې حياتي مسئلې ته اشاره کړې او ھغه او څه ھم پ» پيشرو«نوراني په کراتو، څه په . وړ نه دی

  .يې د افغانستان د دايمي اسارت موضوع ګڼلې ده

نوراني، داسې ډير شاګردان او دوستان لري چې له ھغه سره ھمفکري او اوږه په اوږه د ھيواد د خپلواکۍ لپاره يې 

 ځليدلې چې کلونه کلونه يې د ھغه له قاطعيت، ليکل، او  سترګې يې يوازې ھغو شاګردانو، دوستانو او ملګرو ته

قربانۍ، صميميت او له مبارزاتي ژوندانه څخه بی شميره درسونه زده کړي وو؛ نو دا خبره چې ګنې د ھغه سترګې 

ھغه . نوراني روح سخت ځوروي يو دولتي چارواکي ته په تمه وې، نه يوازې ناسمه او غلطه ده، بلکې د داد

ه و چې دولتي چارواکي به يې د ماشومانو اوښکې پاکې کړي، ھغه ډاډه و چې شاګردان او ھيڅکله په دې تمه ن

داد نوراني، ھغه صادق مبارز و چې د خلکو په زړونو . دوستان او الرويان يې دا چاره په ښه توګه پوره کوالی شي

ت په اوږه پورته کړي، نو له دې کې يې الره موندلې وه او په دې پوھيده چې په لسګونه ولسي پرګنې به د ھغه تابو

  .امله يې ھيڅ دولتي چارواکي ته اړتيا نه درلوده او له ھغو يې ھم کومه تمه نه کوله

داد نوراني ھغه مبارز و چې د ژوند تر وروستۍ سلګۍ پورې په ھغه الره روان و چې څه باندې دری لسيزې 

اند ته خيانت ونکړ او د يوه رښتيني او صادق او قاطع وړاندې يې ورباندې ګام ايښی و او ھيڅکله يې خپل فکر او 

الحاله کسان دا  نو که چيرې ځينې معلوم. مبارز په توګه يې دا ثابته کړه چې له دې الرې څخه نه ستنيدونکی دی

ادعا کوي چې ګويا نوراني خپله الره بدله کړه، يوازې غواړي د ھغه په انقالبي مبارزې تور ووھي او خپلې عقدې 

له ھغه څخه لسګونه ليکنې پاتې دي چې په ډاګه ثابتوي ھغه د ژوند تر وروستيو شيبو پورې پر انقالب . ې کړيتش

  .نوراني  د خپلې الرې او اند، مبارز و او مبارز پاتی شو. باوري او پر خپل ولس او ھيواد مين و

 


