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 داکترميرعبدالرحيم عزيز

  ٢٠١٢ جون ٠٨

  

  درود بی پايان به مبارزان واقعی راه آزادی
ه فرد فرد شما خواھران و  و ياددھانی از شھدای مبارز ميھن، مراتب سپاس خود را بءبا برگزاری روز شھدا

 ه ثبت تاريخ خواھد شد و مثالشھامت شما در برپائی ھمچو محفل برای ھميش.  دارم برادران مبارز تقديم می

بزرگی برای نسل ھای بعدی در يادآوری شھدای ميھن که جان ھای خود را برای مردم و خاک خويش فدا کردند، 

  .خواھد گرديد

گان تاريخ ، از خود شھامت، شرافت و ھمت عالی انسانی می دست از جان شستی  و ارجگذارءبرپائی روز شھدا

خوب است که حضور نامبارک ھمچو انسان ھای .  اين کار ھر بزدل و تسليم طلب و مزدور اجانب  نيست.  خواھد

  .  سازدنذليل فضای اين محفل باعظمت را لکه دار 

ز جانفشانی ھای شان برای نجات کشور از شر استعمار و نوکران بی قربانيان راه آزادی بر ما حق ميھنی دارند که ا

اين وجيبۀ ملی و .  مقدار آنھا يادآور گرديم تا بدينوسيله روح پر تالطم اين عزيزان از دست رفته را تسکين بخشيم

که کارنامۀ ضد استعماری و ضد امپرياليستی پيش گامان و انقالبی ھر يک از مبارزان واقعی راه آزادی است  

  .  انقالبيون از دست رفته را يادآور شود و سر احترام به صداقت و جانبازی آنھا خم نمايد

کشته ھائی داريم که حيات ننگ آور شان در جريان خيانت به مھين،  دزدی و .  ھر کشته ھم سزاوار يادآوری نيست

ما صرف از شخصيت ھای .  و کشتار، و خلق وحشت و ويرانگری به پايان رسيده استقاچاقبری، غارت گری 

  .   داريم بزرگ انقالبی و ملی که خود را وقف مردم و ميھن نموده اند، ستايش می کنيم و خاطرۀ آنھا را گرامی می

از يک فصل جديد در راه و من به اين ابتکار انقالبی و مبارزاتی شما ارج می گذارم و آن را سرآغ! دوستان گرامی

راه .  ضد استعمار و امپرياليسم و رھائی کشور از زنجير بردگی می پندارمه روش ھم ميھنان خود در مبارزه ب

 که سرانجام به  شکست دشمنان و ذلت خاينان منتھی يقين دارمميھن دوستان برای رسيدن به ھدف طوالنی است اما 

  .می گردد

  .پيروز باشيد
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