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  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
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 National  and Revolutionar Characters  یبشخصيت ھای ملی و انقال

  
 )ساما(زاديبخش مردم افغانستان آسازمان 

 یميالد٢٠٢١فبروری  ٢۵
  

  
  ! فرو افتاد"ساما"تناور درختی که در کاجستان " آصف وفا"داکتر 

 ٢٢ شمسی برابر با١٣٩٩با اندوه فراوان، در تيره روز چھارم حوت 

ميالدی رفيق ھمسنگر، دوست وفادار به آرمان خلق ستمکشيدۀ ٢٠٢١فبروری

به " آصف وفا "فرزند بيدار و راستين توده ھای رنج و کار داکتر افغانستان و

يادش گرامی . مصاب شدن به ويروس کشندۀ کرونا، ديده ازجھان فروبست  اثر

 !باد

رسالتنمد خلق افغانستان و آگاه و  ِاينک به مناسبت جان باختن اين فرزند خلف

باورمند به ضرورت مبارزۀ ملی  کادر برجستۀ متعھد، ادامه کار، آرمانگرا و

پذيری؛ ضمن بيان  و انقالبی و ابزار ھای آن از جمله سازمان و سازمان

کليه  تأثرات قلبی و غم شريکی با ھمسر و فرزندان و بستگان ماتمدار و

سجايای عالی و کارنامه ھای  ھای تحت ستم و استثمار؛ از شخصيت فکری، ازدوستان اين مبارز راه رھائی توده 

 .برجستۀ مبارزاتی وی به اختصار ياد و يادآوری می کنيم

، در سال "ماما غالم محـمـد "زنده ياد برادر زادۀ شخصيت بزرگ انقالبی آصف متخلص به وفا فرزند غالم نبی جان

وی در سال . خانوادۀ زحمتکش ديده به جھان کشود رات در دامان يکش در محل چھارسونک در حومۀ شھر ھ١٣٣۶

ش به ليسۀ جامی شامل شده و مدت دوازده سال دوران تعليم ١٣۴٨سال  ش شامل مکتب ابتدائيۀ جبلی و در١٣۴٢

 پيشبرد ضمن  انسانی نيمه روستائیۀآصف به مثاب. را موفقانه و با کسب نمرات عالی به اتمام رساند ابتدائيه و ثانوی

طاقت فرسا يک جا با پدر و  دروس مکتب، دوشادوش خانواده بنا به ضرورت ھای اقتصادی در کار ھای شاقه و

  . بخور و نمير ھمکار بود ایهبرادرانش در تأمين لقم
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جامی ھرات که  در ليسۀ" ماما غالم محـمـد" زنده ياد شھرت کاکايش آصف جوان در کنار و به اثر توجه، درايت و

شده و با چھره ھای سرشناس انقالبی ھرات و کشور  در ھرات بود، سياسی" جريان دموکراتيک نوين "بارزاتمرکز م

با ستم جنگيدن را فرا گرفته و از ھمان ايام به خودسازی و فراگيری آموزش  در آن حلقه درس آزادگی و. آشنا شد

اندوخته ھای تئوريک خود  ک عملی مبارزه، آموخته وپرداخته و با مطالۀ منظم و مستمر در پيوند با پراتي انقالبی اش

  .پھنای بيشتری بخشيد را از علم انقالب و دروس مکتب مبارزه نظم و نسق و عمق و

امتحان کانکور، در سال   ش پس از سپری نمودن موفقانۀ١٣۵۴تعليمی  آصف، اين جوان رشيد و برومند در ختم سال

تمام در  سه سال. بل شده و در رشتۀ طب به تحصيالت عالی پرداختشامل پوھنځی طب پوھنتون کا  شمسی١٣۵۵

ش ھمزمان با ايجاد سازمان ١٣۵٨ در سال.  را موفقانه ادامه دادودخپوھنځی طب کابل با مشکالت عديده دورس 

 پوھنتون کابل با پيش زمينۀ مبارزاتی و تئوريک، عضويت ، آصف، اين دانشجوی)ساما(آزاديبخش مردم افغانستان 

   .و مدتی در شھر کابل در ارتباط با اين سازمان رزميدرا حاصل کرد " ساما"

 فرزندان آگاه ملی، مترقی و انقالبی کشور" خلق و پرچم "جواسيس و جالدان ش،١٣۵٧پس از کودتای ننگين ھفت ثور 

در . ه نيست می کردندسر ب اعم از محصالن و استادان را از حريم آن پوھنتون مثل ھر کجای ديگر کشور می ربودند و

  .و از کوی دانشگاه به سوی رزمگاه شتافت به اجبار ترک تحصيل کرده  آن فضای مختنق، داکتر وفا

ش را به گونۀ  اتوسط سوسيال امپرياليسم متجاوز روس، بھترين ايام جوانی رفيق آصف وفا در زمان اشغال سرزمين ما

سازمان آزاديبخش مردم  سی و کار سياسی ــ تشکيالتی در چارچوباستعمارگر رو  ھدفمند وقف مبارزه عليه آگاھانه و

  .و شب از روز نمی شناخت کرده و در اين راستا بدون وقفه تالش می کرد) ساما(افغانستان 

مقاومت ضد روسی و در شرايطی که اعضای سازمان ما در زير ضربات  اين ھمرزم گرامی در روزھای دشوار جنگ

ھای  فاشيست ھای روسی و مزدوران شان و امپرياليست(ی استعماری و متحدان بومی شان نيرو پياپی و سنگين دو

با روحيۀ سرشار از اميد به  قرار داشت،) جنايتگستر و جنايت پرور غرب ھمراه با اخوان بومی و ارتجاع بيرونی

نيرو ھا و امکانات سازمان جھت ترميم ضايعات و بازسازی  فردای آزاد و سازندگی، به استقبال حوادث می رفت و در

  .زندگی پربار خود ھمچون کوه پايدار، صبور و سرافراز بود او در طول. خود تالش می کرد

سطح آگاھی خود و رفقايش پرداخته و مدام از يک حلقه به حلقۀ ديگری سر  اين کادر ارجمند سامائی ھميشه در ارتقای

  .ام و گسترش موازين سازمانی می کوشيدکرده و در گسترش و در اجراء، استحک زده، بازرسی

با شھامت با روحيۀ عالی و سرشار از آزادگی و شور و طراوت جوانی  داکتر آصف با ده ھا ھمسنگر آگاه ، دلير و

 تاگر و جالددسيال امپرياليسم روس و مزدوران کو مردمش از سلطۀ استعماری اشغالگران سو برای رھائی ميھن و

اندوخته ھای طبی راھی سنگر داغ مبارزه  صف جوان با شور انقالبی و آزاديخواھانه توأم باآ. رزميد" خلق و پرچم"

وس ھا و واژگون  ش تا بيرون راندن ر١٣۵٩جنوب غرب کشور از اواخر سال  در حوزۀ" جبھۀ انجنيران "شده و در

يک جا   ميدان رزم مسلحانه، در)نجيب خاد(منش و آخرين سردمدار آن رژيم مزدور و پوشالی روس  شدن نظام برده

  .با ھمرزمانش رزميد

وس ھا و از جانب ارتجاع اخوانی به  جانب از طرف ر سختی که از دو  ش در جريان جنگ١٣۶٠او در سال 

ھمسنگرش از  محاصره شده بودند، زخمی و توسط رفقای" غفار کل "اخوان جمعيتی مشھور به يک مزدور سرکردگی 

بازگشت و تا حضور آخرين سرباز اشغالگر در  داخل جبھه به مشھد منقل گرديد و بعد از التيام يافتن، دو باره به جبھه

  .دولت پوشالی، رزميددر " خلق و پرچم "کشور و باند
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ان و ميھن فروپاشی امپراتوری آن و پائين شدن اجباری باند جالد پس از ھزيمت نيرو ھای اشغالگر روسی و سپس

بود، نظر به فشار  از اورنگ قدرت پوشالی، داکتر آصف با خانواده اش که در ايران پناھنده" خلق و پرچم "فروشان

اجبار با ترک ايران، به روسيه و سپس از  ش به١٣٧٢رژيم مرتجع و عظمت طلب آخوندی حاکم بر ايران، در سال 

  .دگزي آنجا به اورپا کوچيد و در کشور جرمنی اقامت

در " ساما "رسالتمند در راه تحقق آرمان ھای مطروحۀ ملی و انقالبی بانيان ی بود آگاه، متعھد واداکتر آصف رزمنده 

 آن موضع شفاف بود و عليه امپرياليسم  برنامۀ اين سازمان و دارای شناخت منطقی تئوريک از سوسيال امپرياليسم و

در " ساما" سرافراز  در پيشگاه خلق ستمديده و انقالبيون کشور، اين کادراين آگاھی، رسالتمندی و تعھد به دليل  .داشت

تا آخر در حد توان و امکان با آرمان ھايش زيسته و برای تحقق آن  نشسته و با کار و پيکار انقالبی،اروپا نيز آرام ن

  . کردانديشيده و عمل

و مبنای کار مطرح بود   به عنوان نقطۀ عزيمت  قالبیارزش ھای معنوی ان برای وفا به مثابۀ يک مبارز آگاه سامائی،

وفا به مثابۀ مبارزی انقالبی، . نگذشت خالف برخی ھا، از آناو به اين ارزش ھای متعالی معنوی تا آخر پايبند ماند و  و

ھای بود، اخالق انقالبی را در منش و شخصيت خود و ھمرزمانش از الزمه متمسک " ساما "به خط فکری ــ سياسی

سازمانی را از ويژگی  زندگی جمعی و انضباط و دموکراسی پيروزمند که در دل توده ھا راه باز کند؛ و اصول مبارزۀ

از اين رو، رفيق وفا با ھمۀ ھمسنگرانش روابط سازمانی . دانست ، می"ساما "ھای برندگی يک سازمان پيشتازی مثل

  اصولی و انسجام مزيد سازمان آزاديبخش مردم افغانستاندر حد توان برای تقويت وحدت منضبط داشت و سال ھا

با اين . جمعی ورزيدو غلبه بر انحرافات در سازمان و جامعه به موازات کسب تجارب و شناختش، تالش ) ساما(

ايدئولوژيک، سياسی و تشکيالتی را فقط مراجعه به خط  شناخت بود که وفا راه ھا و شيوه ھای غلبه بر انحرافات

برای منشاء   .می دانست" ساما "موازين تشکيالتی تصريح شده در برنامه و آئين نامۀ ۀ ايدئولوژيک، سياسی ومطروح

به   در داخل کشور داشته،"ساما"خصوص، رفيق آصف وفا ارتباط و تبادل نظر منظمی با مسؤوالن  اثر شدن در آن

از بذل مساعی و مساعدت مادی  د توان و امکانشداخل سفر ھائی کرده و برای تقويت کار سازمانی و حل موانع، در ح

ِمـمــد سازمان آزاديبخش مردم افغانستان در داخل کشور واقع  و معنوی به رفقای داخل تا آخر دريغ نکرده و پيوسته ُ
  .شده است

نبرد  " در ادامۀ"ساما"متعھد و اصولی باورمند به ادامۀ راه و مبارزۀ  با اين وصف، مرگ نابھنگام اين رفيق آگاه،

ھا دردناک، که نتسامائی ھا، نه  ، برای ھمۀ ھمسنگران و ھمرزمان مصمم و متعھدش در ادامۀ اين نبرد انقالبی"مجيد

  .می شود  پر نشدنی در کوتاه مدت، محسوبيک ضايعۀ بزرگ و خأل

 در راه آرمان ھای از داشتن چنين رزمندگان اصيل و انقالبی که صادقانه )ساما(سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 

نموده و  طبقات و از آن موضع عليه امپرياليسم اشغالگر و ارتجاع بومی متحدش می رزمند، افتخار فرودست ترين

  . داند جبران ناپذير می ایهفقدان رفيق باورمند آصف وفا در صف پيکار خلق را ضايع

که دھا رفيقی که او و سائر رفقای وی خاليست، ولی ديری نخواھد بود  امروز جای رفيق وفا در ميان ھمرزمانش

نيرومند و رسالتمندی  ۀوفا به عھد، الھام از پيشتازی رفقای رفته، باور به آرمان ھای انقالبی، با روحي پرورده اند، با

خود را پر کرده و نبرد کنان راه درخشان و بزرگ آن  ھدفمند، جای خالی وفا و سائر جانبازان و جانباختگان وفاکيش

  .را تا پيروزی نھائی ادامه دھند اران به رھائی ستمکشان ميھنوفاد

در آرمان انقالبی، در سازمانيابی، در مبارزۀ جمعی و در ادامۀ راه ناتمام  تمامی مبارزان رفتۀ راه آزادی و انقالب،

  .ھمرزمان ادامه دھندۀ راه شان، زندۀ جاويد اند آنان توسط
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  !ياد، راه و آرمان ھمرزم رفته آصف وفا گرامی و مستدام باد

  !مرگ بر امپرياليسم و ارتجاع

  !يا مرگ يا آزادی

  )ساما( افغانستان زاديبخش مردمآسازمان 

  یميالد٢٠٢١ فـبـروری ٢۴ /شمسی١٣٩٩حـوت  ٠۶

  

 


