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 شماره ويژه پيشرو

  ٢٠١١ جوالی ٢٩

 » می مانندزندهانديشه ھا ، انسان ھا می ميرند«
  

ع کی کار کند و باالخره چگونه ، چه بکند، برای منافکی باشدتواند تصميم بگيرد  انسان تنھا موجودی است که می

تواند تصميم بگيرد که وطنفروش باشد، جاسوس يا سرجاسوس باشد،  انسان می.  زندگی تا مرگ را طی نمايدۀفاصل

 را فکر و قلم خود را در گرو منافع صاحبان وسايل توليد قرار دھد، خنثی باشد، در مغازله با اشغالگران ايمان خود

در زندگی سياسی انسانھا، راه ميانه وجود ندارد . و يا سربلند زندگی کرده و با افتخار بميرداش ببازد  ولوژیيبه ايد

  .انقالبی يا می باشند ... وفروخته، وطنفروش، خنثی، بی خاصيت، مدالگير، انجوباز يا مرتجع، خود

شير بران به دست ش را ھمچون شممنورانی شخصيت انديشمند و مبارز پاکباز کشور تا آخرين لحظۀ زندگی، قل

او در . ھای زحمتکش و ستمديدۀ کشور در مقابل کاخ سرمايه و استبداد و استعمار دفاع نمود داشت و از منافع توده

 را ای ه عدول نکرد، دالر نگرفت، دروازۀ سفارتخانفکرشاش برای يک لحظه ھم از راه و  طول تاريخ مبارزاتی

  .او آزاده و سر بلند زندگی کرد و درس آزادگی را به رھروانش آموخت. نکوبيد و به پای چکمه پوشان، گل نريخت

و عليه متجاوزان به نورانی در زمان تجاوز قشون سوسيال امپرياليزم شوروی، در بستر داغ مبارزه سالح گرفت 

ت ھای در مقابل دشمنان وطن و مردم سرآشتی نداشت؛ تا توان داشت به افشای جنايات و خياناو . نبرد آغاز کرد

  . عامالن بربادی کشور پرداخت و در ھيچ لحظه ای از زندگی مردم زحمتکش را فراموش نکرد

داد نورانی بعد از حضور نظامی امريکا و متحدين آن در افغانستان، روزنامه نگاری را وسيله قرار داد و انديشه 

ھا را  ن، آزاديخواھان و باالخره تودهاش را بين توده ھا برد و از اين طريق زمينۀ رشد آگاھی سياسی وطنپرستا

را به گوش زحمتکشان و نيروھای آزاديخواه کشور رساند و جمع وسيعی را با ھايش نورانی حرف. فراھم ساخت

 طبقات که در ھر جملۀ آن دفاع از منافع "نورانی"ھای صريح و به موقع  موضع گيری. اش آشنا ساخت انديشه

يده می شد ھا در افغانستان به وضوح د نفروشان و ماھيت حضور خارجیھای زرد وط زحمتکش، افشای چھره

ھای دقيق و به موقع او در جريان بحث ھا و نوشته  تحليل. توده ھا با احترام خاص به او بنگرندباعث گرديده بود تا 

  .به مردم اميدواری می دادھايش، 

در آخرين تحليلی که از موشک پرانی ھای پاکستان بر خاک افغانستان در ن بايد خاطر نشان ساخت که يبرای ادای دَ 

چون : کرده بود، با در نظر داشت تمامی مسايل ديگر سياسی، به اين باور بود کهارائه  خود دوستانجمعی از 
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 رسميت ديورند را خط سيم خاردار و يا مين گذاری در سرحد، ساختن ديوارپاکستان نتوانست از طريق طرح 

، حاال ميخواھد در اوضاع آشفتۀ سياسی فعلی کشور که از يکطرف ھياھوی خروج نيروھای خارجی از بخشد

افغانستان گوش فلک را کر کرده و از جانب ديگر موضوع عقد پيمان ستراتيژيک بين امريکا و دولت کرزی، 

 سرحد فعلی بين »رسمی« سند تثبيتخواھد با اين جنايت فجيع،   پاکستان میاکنونبازار تبليغات را گرم ساخته، 

  . افغانستان و پاکستان را از دولت کرزی به دست آورد

، تا زمانيکه موضوع سرحد حل نگردد، ند صراحت اعالن نموداقابل يادآوريست که چند روز قبل مقامات پاکستانی ب

   .ھا ادامه خواھد داشتپراني اين موشک

 می گفت و از ھر کلمۀ شعرش بوی عشق به زحمتکشان به مشام مینورانی برای مردم زحمتکش و تحت ستم شعر 

او . کرد او نويسندۀ متعھد به راھش بود؛ اوضاع سياسی افغانستان، منطقه و جھان را به خوبی تحليل می. رسيد

به اش را در راه خدمت  حمتکشان بود که تمام فکر و انرژیباالخره انسانی از تبار زآموزگار بزرگ، پدر دلسوز و 

با آنکه . دن جامعه را در بر می گيردرصد ٩۵که بيشتر از قرار داد ھای تحت ستم  تغيير کيفی زندگی اکثريت توده

ديد، اما   و ھر لحظه مرگ خود را در برابر چشمانش میاو را از پا درخواھد آوردکار اينھمه دانست که  خوب می

  .دانست میخود  وظيفۀ با ھدف را روزانه بيشتر از پانزده ساعت کارِ 

ای از مخالفان  يکه عدهئ؛ تا جااو با تھديدھای گوناگون امنيتی روبرو بود، اما ھرگز ترسی به دل راه نداد

ز اقدمی د کرد؛ اما اين تھديدھا نتوانست او را ن که دھانش را با باروت پر خواھنداش تھديد کرده بود سياسی

  . اش فاصله دھد مبارزه

، راه و انديشۀ او را ادامه مردم با عزم متين و قلب پر از عشق به رھروانشيان ما نيست، اما  در م"نورانی"با آنکه 

 ». می مانندزنده انديشه ھا ،انسان ھا می ميرند« :ه بودزمانی چه گوارا، انقالبی بزرگ امريکای التين گفت. ميدھند

و برای ابد زنده خواھد ماند و راھش تا فتح  به خواب ابد فرو رفته است، اما راه و انديشۀ ا"نورانی"اکنون که 

  .ھای پيروزی ادامه خواھد يافت قله

  

 


