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 توخی کبير و توخی رحيمه

  ٢٠١٧ اگست ٢٩

  

 ! نعيم رفيق ياد زنده بھنگام نا درگذشت خاطر به
 يک » افغانستان انقالبی سازمان « به آن یپ در و نعيم رفيق ياد زنده رزمندۀ فاميل به نخست سوزنده و عميق تأثر با

 . دانيم می شريک افتخارش پر سازمان و رفيق اين فاميل بزرگ بس هاندو در را خود و گوئيم می تسليت جھان

 خون و ، شود می فشرده آن ھر ، کرده پاره لگام استعمار چنگال و چنگ در مان شدۀ اشغال کشور که کنونی شرايط در

 ھای کشور جنگی ماشين توسط ، مسلح داعش و طالب حضور کذائی ھای بھانه به و مختلف اوينعن زير فرزندانش

 و کودک و طفل استخوان و گوشت و تن و سر که دراوضاعی ؛ گردد می جاری کشور سوختۀ زمين بر امپرياليستی

 وجنايتگستر اشغالگر مامپرياليز دست ساختۀ ھای ربات توسط خورده جھادی و زده بال سرزمين اين پيران و برنا

 در که درحاالتی ؛ گردد می پرتاب فضاء و زمين و ديوار و در به انتحار و انفجار انواع با )داعيش و طالب( امريکا

 ھای ونھاد مدرسه و خانقاه و خانه تکيه و مسجد نام زير( تخريبکاری و جاسوسی انگيز نفرت مراکز کشور سراسر

 و سعودی عرب و پاکستان و ايران ھای کشور تباھکن و ناپاک ھای خواسته افشان ربذ ) ... و "کده دانش " و مدنی

 ھای دارائی و دويده باشندگانش پود و تار در مزمن سرطان چون مذھب و دين و شده امپرياليستی ھای کشور ساير

 ربات ترين درنده توسط انقالبیً واقعا سازمان يک ۀبرجست کادر قتل شرايط چنين در ؛ شده غارت شان معنویو  مادی

 . است برانگيز خشم و تأسفبار و سنگين و دردناک چه ) طالب ( انسانی احساس فاقد ھای

 کاری ادامه با انسانی و واال آرمان اين تحقق خاطر به و بود باورمند ) ا . ل . م ( کمونيزم امر به که نعيم رفيق ياد زنده

 استثمار و ستم اشکال ضده ب )انقالبی ًواقعا سازمان اين رزمندگان ساير چون ( تزلزلی ھيچ بی ناپذيری درنگ و

 و امريکا غارتگر امپرياليزم و شوروی امپرياليزم سوسيال توسط کشورش اشغال بار دو و استعمار و حاکم طبقات

 ] غرب در شده تربيه بروکراتھای و طالبی و جھادی اخوان و خاد و پرچم و خلق [ فرمانشان به گوش اجيران و شرکاء

 درايت با » افغانستان انقالبی سازمان « مؤسس گنگرۀ در اش اصولی مبارزۀ از ای برھه در و ، رزميد جان پای تا

 انظار از پوشيده و سبک قو پر سان به رفيق اين مرگ . ورزيد اشتراک اش مبارزاتی تجارب از باری کوله وحمل

  بود پردرخشش اش قلهای  ندبل به و پامير کوه سنگينی به و آشکار بل نبود؛

 ٢٠١٧ اگست ٢٨ نمايند می انبار شمار بی گلھای نعيم مزاررفيق بر توخی کبير و توخی رحيمه

 


