
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  

  شماره ويژه پيشرو

 نجيب از شاگردان نورانی

  ٢٠١١ اګست ٠٩

  

 آزاد مردی از تبار زحمتکشان به ابديت پيوست
ان ھا ايستاد و با رزميدنش در راه آزادی و برابری وفطداد نورانی رزمنده ای که سال ھا ھمچون صخره در مقابل 

چند روزيست که آنان را در سياھترين روزھای . راه و روش تازۀ زندگی را برای ھمفکرانش به يادگار گذاشت

نورانی که مدت سه دھه از . تاريخ کشور ما تنھا گذاشته و جايگاھش در ميان دوستانش خالی احساس می شود

او با تالش و جديتش نشان داد که . گذشت ديگر روزگار مجال بيشتری برايش نداد اش می اتیزندگی پربار مبارز

در ميان انبوه ستارگان درخشان راه آزادی و برابری بر فراز آسمان وطن ما  درخشش او. از بُرش ديگريست

ن صخره ايستاد و پاسخ وفانھا ھمچوطتاريخ ھيچگاه او را فراموش نخواھد کرد، زيرا در برابر . نورانی تر است

  .او با گذشت زمان به الگوی ناياب برای ھمکاران و ھمرزمانش مبدل گشت. ھر موج را با استواری داد

رفيق دوستی و از . در کنار ھمه مشخصات بارزی که  در وجودش نھفته داشت يکی ھم رفيق دوستی اش بود

ربود، اما ھيچ زمانی دوستانش را  وقت را از نزدش بی مکثی میمانند بود، با آنکه حجم زياد کار  خودگذری او بی

وی  گرفت، و زمانی می توانستی به ارزش از ياد نبرده و در ھر حال و شرايطی از دوستان ھمکارش احوال می

  .شد ليفون به صدا درآمده و جويای احوالت میيپی ببری که مانده و خسته از سفر می رسيدی؛ ناگھان زنگ ت

 با کلمات نمی. د وی بيشتر از ھر آنچه که تصورش را بکنی در جمع ھمفکران و دوستانش احساس می شودآری نبو

اش  نورانی کتابی بود که ھر کلمه. توان اوصاف و ابعاد گسترده و وسيع زندگی پربارش را در چند سطری گنجاند

قات محروم و زحمتکش را فراموش او در ھيچ زمانی رسالت تاريخی دفاع از طب. درس ايثار و فداکاری داشت

نورانی به معنی واقعی کلمه آموزگار، شاعر، نويسنده، منتقد، تحليلگر و از ھمه مھمتر يک انسان مبارز بود . نکرد

  .که جايگاھش در تاريخ مبارزاتی وطن ما برای سالھا خالی خواھد ماند

ابرش ادا و حق رسانی کرد، بلکه با تداوم بخشيدن توان با تأثر و زانوی غم در بغل کشيدن َدين خود را در بر نمی

ھای آرزوھايش را آبياری نموده و يکبار ديگر با وی تعھد بست که راھش  توان گل بوته به آرمانھايش است که می

  .رھرو نخواھيم گذاشت را بی

  


