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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Martyrs جانبازان

  
 پيام سازمان انقالبی افغانستان

 ٢٠١٢ جون ٠٩

  

  ياد و خاطرۀ

  !داريم  زحمتکشان افغانستان را گرامی میئی شھدای راه رھا
  

   و دوستان عزيز،ءرفقا

از ھمه از زحمات قابل قدر و بی شائبۀ دست اندرکاران مبارز اين محفل با شکوه که با تالش اجازه بدھيد قبل 

  .مئيھای ممتد و پيگير شان قادر به برگزاری موفقانۀ آن گرديده اند، صميمانه ابراز سپاس نما

با ھمدستی دولت ...  وئی، اسپانيائیلمانی، ايتالياا، ئی، انگليسی، کانادائی در شرايطی که استعمارگران امريکا

پوشالی و فاشيست ھای مذھبی، مردم زحمتکش ما را از دم تيغ خونين استعمار می گذرانند، تجليل از شھدای راه 

تجليل و . رود ھای تھيدست، تجديد پيمان در راه آزادی خلق رنجبر ما از ستم ھای گوناگون به شمار می  تودهئیرھا

بخش را با خون شان سرخ و فانوس  ئیر راه انقالب رزميدند و سنگرھای رھاارجگذاری به مبارزانی که بی وقفه د

 نبوده، بلکه تجديد پيمان رھروان و ئیداشته اند، شھيدپرستی مذھبی و تجليل بورژوانگھانقالب را فروزان 

ی انقالبی که زنده نگھداشتن ياد و خاطرۀ شھدا. ولوژی و راه و رسم مبارزاتی آنان می باشدئھمسنگران آنان به ايد

صادقانه و با تعھد پوالدين به مبارزه عليه استعمار و استثمار تا پای جان به پيش رفتند و با اھدای خون شان، 

دشمنان قسم خوردۀ توده ھای زحمتکش را خوار و ذليل ساختند، از وظايف مھم مبارزاتی سازمان ما به شمار 

  .رود می

با » گروه پيشگام افغانستان«ت رسالت خويش در اولين روزھای ايجاد سازمان انقالبی افغانستان با درنظرداش

 در پوھنتون ھای کابل، طبی و پولی تخنيک ؛ی کشور مائ  نخستين شھيد جنبش شعله،نصب پوستر سيدال سخندان

 تا اش را گرامی داشت و به دشمنان قسم خورده نشان داد که رھروان اين راه پر شکوه پس از سال ھا ياد و خاطره

در کنار اين، . زنده اند خون رفقای شھيد شان را فراموش نکرده و از مبارزه عليه دشمنان آنان دست نخواھند کشيد

ھای رفيق ياری، رفيق مجيد، رفيق فيض احمد و رفيق مينا را ھمواره گرامی داشته و تجليل از  سازمان ما يادواره
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اريم که در اين محفل با شکوه به حيث رھروان واقعی و ميراث ما افتخار د. خون آنان را رسالت خود دانسته است

  .داران خون بخشی از شھدای جنبش چپ افغانستان معرفی می شويم

داکتر فيض احمد، محسن، داوود، مينا، استاد حبيب هللا، يوسف، کريم، بصيرجان، اشرف، ماما حکيم، کريم، 

 داکتر غالم حسن، حارث، حمزه، شکور، احمدجان، قباد، درانی، اسد، پسرلی، اقبال، الفت، نجيب، صفدر، صمد

يعقوب، عبدهللا، نورعلی، ابراھيم، سعيدجان، معلم جمعه، عبدالرحمن، غياث، سکندر، فضل احمد، انجنير رسول، 

معلم عزيز، شاه جھان، معلم قدوس، فيض ، )جاويد(گل احمد، اکرم، ميرويس، محمود، فياض، شفيق، ولی، ميرويس 

بھرالدين، عبدالمومن، کريم هللا، احمدهللا، خيرمحمد، جمعه خان، دھزاد، کبير، شمس، سعيد،  الدين، غالم سخی، مال

الدين، ذبيح، احمدی، ستار،  بريالی، قدوس خان، جميل، اسالم، زلمی، شھباز، داکتر صادق، حميد دريور، گالب

 خلق افغانستان ئی ھستند که برای رھائیاز شھدا... حاتم علی، سيد امين بامداد، فريدون نوجوان وحميد، مھر علی، 

 خلق زحمتکش ما عقب ئیای از سنگر پر افتخار رھا شب و روز تالش کردند، رزميدند و تا آخرين نفس، لحظه

  .ننشستند

. ازمان ما رفيق پاغر را از دست دادھنوز اين خون ھای ريخته شده به پای نھال انقالب نخشکيده است که س

به مثابۀ انقالبی مارکسيست بيش از سه دھه برای انقالب، » سازمان انقالبی افغانستان«رفيق پاغر بنيانگذار و رھبر 

 آنان، سازمان ئی خلق ھای افغانستان مبارزه نمود، ماشه چکاند و با قلب مملو از عشق به مردم و رھائیمردم و رھا

ھيچ انقالبی شرافتمند نمی تواند نقش اين سازمان را در مبارزه عليه . غانستان را پايه گذاری کردانقالبی اف

امپرياليست ھا و دولت پوشالی آن انکار نموده و از تأثيراتی که اين سازمان بر روند کل جنبش چپ افغانستان 

  .  تفاوتی بگذرد گذارده، با بی

ھای مذھبی  ند که اشغالگران وحشی و پادوان پوشالی يکجا با فاشيستقلب رفيق پاغر در حالی از تپش باز ما

طالبی و گلبدينی، با خنجر خونين استعمار مردم ما را سالخی نموده و دولت پوشالی با بستن پيمان ھای ستراتيژيک 

رايطی در چنين ش. ھای ارتجاعی منطقه، مادر وطن را به حراج گذاشته است ھای غربی و دولت با امپرياليست

ايديولوژی و فکر رفيق پاغر و عمل مبارزاتی او چون مشعل تابناک کوره راه رزم ما را فروزان ساخته و تا فتح 

  .ور باقی خواھد ماند قله ھای شامخ پيروزی، شعله

به » کانون ياددھانی از شھدای مردم افغانستان«سازمان انقالبی افغانستان بار ديگر از گردانندگان مبارز 

 زنده نمايد و باور دارد که با  صميمانه ابراز سپاس می،نگھداشتن ياد و خاطرۀ شھدای عزيز جنبش ما زندهخاطر 

 رادمردان سنگرھای سرخ ۀھای مبارزاتی اين قھرمانان، آموختن از زندگی سلحشوران داشتن ياد و خاطرهنگھ

 و پيمان به پای يادواره ھای آنان، ناقوس مرگ استقالل و آزادی تداوم خواھد يافت و نيروھای انقالبی با تجديد تعھد

  .تمام دژخيمان را در کاروان بزرگ انقالب به صدا درخواھند آورد

  مرگ بر امپرياليزم

  !در راه سوسياليزم، به پيش

  

  سازمان انقالبی افغانستان

  ١٣٩١ جوزای ١٨

 

 


