
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
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 Martyrs  جانبازان

  
  دپلوم انجنير نسرين معروفی

 ٢٠١٣ جون ٠٨

  
   آزادی مبارزان راهِ بزرگداشتِ 

  

 پاس فداکاريھا و جان  به.ارزشھای واالی انسانی اندشھامت و مبارزان راه آزادی نمادی از شجاعت و مظھری از 

  . و درود و تحيات نثار شان می کنيمگرامی ميداريمبزرگ و نثاريھای شان، امروز ياد شان را 

 ما که در مبارزۀ مرگ و زندگی سينه را در برابر دشمن سپر ۀ شھدای به خاک و خون خفتء ــ روز شھدازابتکار تجليل ا

 عرصه ھای درکشور ما افغانستان از چنگال استعمار و ارتجاع دی  تحقق آزادر راه  با پيکارنموده و خون خود را

 يادآوری. ھموطنان مادادن   و آگاھی ی فکریگامھای مؤثری ست جھت ارتقايکی از  به يقين مختلف تاريخی، ريختند ــ

ل کشور توسط اشغايعنی   کنونی؛ شرايط ناھنجار ارزشھای مبارزاتی در مسير نيل به آزادی کشور ما افغانستان دراز

، گامی مؤثر ديگری ست دراين  سرسپردۀ آنھا و جاسوسان ھويت مدافعانیامپرياليسم جھانی، استعمار، ارتجاع و افشا

  .عرصه

 به نظر من وظيفۀ مبارزاتی می نمائيم،حق شھدای راه آزادی تجليل و تبجيل ه  از مبارزات ب دراين روزکه ضمن اين

وظيفۀ خود بدانيم تا از . يمئ در تحقق آن مبارزه نمودند، تأکيد نمازان مردمه جانبای کئ تا به ارزشھا و سنتھا،ماست

رسيدن به آزادی را از آنھا و رسم مبارزه جھت  راه .يمئسخن بگوفکری  ارتقای سطحارزشھای مبارزاتی و تأثيرش در 

مشعل راه . رتجاع است، وفادار باشيمبند استعمار و اازبياموزيم و به آرمانھای آنھا که حصول استقالل و رھائی خلق 

  .، تبليغ و جايگزين آن کنند رامبارزۀ آنھا را روشن نگھداريم و نگذاريم که استعمار و حاميانش ضد ارزشھا

اگر نتوانيم دست .  بسازيمھاآينده را بايد بر بنياد آن ست که حال و ایئ بلکه ارزشھا،اين ارزشھا مربوط به گذشته نيست

، قادر نخواھيم شد که گامھای مبارزاتی بگيريمه را جمع بندی کنيم و آنھا را برای امروز و آينده به کار آوردھای گذشت

.  و ارتجاع حاکم بر سرنوشت خلق ما برداريمئی اش ناتوانمتحد امريکا و واقعی و جدی را عليه امپرياليسم جنايتگستر

، نمی توانيم گامھای مؤثری را  اندرفتهگات گذشتگان ما شکل ی که در بستر مبارزئبدون در نظر گرفتن ارزشھا و سنتھا

 و از ھمه اولتر يکی از ارزشھای مبارزاتی در شرايط کنونی کشور ما که استعمار. در وضع فعلی و در آينده بگذاريم

ت دراز کنيم و ملی و وطنپرسان  نيروھای انقالبی و مبارزۀ، اينست تا دست اتحاد به سوی ھمارتجاع در آن بيداد می کند

در راھی را که .  امپرياليسم، ارتجاع و ادارۀ مستعمراتی گام بر می دارندضدی باشيم که به ھائحاضر به ھمکاری با نيرو

 و در آينده به  جھت تحقق آن گامھای ارزشمندی را گذاشته"افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"پورتال ملی و مردمی حقيقت 

  .خواھد داديقين که  آن را ادامه 
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 پورتال قلم می زنند و صدای خود را درطوری که ديده می شود، دانشمندان، نويسندگان و سخنوران مبارزی که ھر روز 

 جانفشانی و  ثمرۀ فعاليتھای مبارزاتی، واقعاين عمل ايشان در. از طريق مصاحبه ھا به گوش ھموطنان خود می رسانند

 که ھيچ  است را در جامعه به وجود آوردهیمبارزان  نسلی از در گذشته بوده که کشور آزادیهخودگذريھای شھدای رااز 

 که امپرياليسم جھانی در رأس یدر شرايط. تجاوزگر، استعمارگر و ھيچ سرکوبگری نتوانسته اين نسل را کامأل نابود کند

ورزد و با  و کشتار دريغ نمی متحدۀ امريکا به کشور ما تجاوز نموده و از ھيچ نوع غارت و تباھی، کشت عآن اضال

وقاحت و بيشرمی، خود در جھان جنگ و آفت می آفريند و آرزو دارد تا جھان را در جھت منافع استعماری خود شکل 

در . ، از وظايف مبرم مبارزان است وطنء و جانبازان شھدابازمانده از پاسداری از ارزشھای ؛ در چنين شرايطیدھد

 را جزء ۀ ضد استعماری و ارتجاعی انسانھای آزاديخواه و ضد امپرياليسم است تا مبارزچنين شرايط حساس وظيفۀ ھمه

  . مبارزاتی خود نمايند واالی پيشبرد اھدافانصراف ناپذير

توده ھا بايد بدانند که به وسيلۀ چال و فريب امپرياليستھا، حاميان، مبلغان و خود فروختگان داخلی و خارجی آنھا آزادی، 

ی را که متجاوزان و غالمان حلقه به گوش آنھا تبليغ و ئرفورمھا. شود  عدالت اجتماعی ھرگز ميسر نمیدموکراسی و

. منافع استعماری شانو ست در راه نابودی ارزشھای مادی و معنوی ما و حصول اميال  ایئترويج می کنند، ھمه گامھا

 که با ندای آزادی جان دادند و به کفه ن مبارزان سرب با بدنام ساخت و بھتان زنان با لجن پرانيھای خود وتوطئه گران

  ايجاب می شانامپرياليستیباداران منافع و مصالح و خواست خاک و خون غلتيدند، درست در خطی  حرکت می کنند که 

  .کند

خاک و در اين روز بسيار به جا خواھد بود که تجليل و بزرگداشت از اسطوره ھای مقاومت را، نه تنھا به شھدای به 

خون غلتيده اختصاص بدھيم، بلکه برای دھھا شھيد زنده که در راه آزادی خلقھای به اسارت کشيدۀ ما از يوغ سوسيال 

امپرياليسم شوروی آن زمان و مقابله با دھھا توطئۀ اسالم سياسی مبارزه نمودند و جان خود را به مخاطره انداختند، چه 

ن که اينھا را ھم از دست بدھيم، ابتکاری را به دست بگيريم و در حضور و حيات به جا و پرشکوه خواھد بود، قبل از اي

خود شان از ايشان تجليل به عمل بياوريم؛ مبارزانی که نام شان دژخمينان و مزدوران سوسيال امپرياليسم را به ستوه 

اينھا شکنجه ھای روحی و جسمی را . آورده بود و در زندانھای ھولناک با دست و پای به زنجير کشيده به سر بردند

. متحمل شدند، مورد توھين  ناکسان و انسانھای بی وجدان خلقی و پرچمی قرار گرفتند، ولی سر بر آستان اسارت  ننھادند

در جھنم جھانخواران و وطنفروشان مصمم تر و با قاطعيتی ھر چه بيشتر، با روحيۀ سازش ناپذيری و با تعھد مبارزاتی، 

اين سر سپردگان راه آزادی امروز ھم عليه حاکميت استعمار و ارتجاع دست از مبارزه بر . ه را ادامه دادندراه مبارز

از داشته ھای مادی و معنوی خود در راه برآورده شدن آرمانھای واالی انسانی يعنی اعادۀ  آزادی کشور و . نداشته اند

  .دريغ نمی ورزنددريدن زنجيرھای اسارت از پای ستمديدگان و زحمتکشان، 

 که تا یو آزاديخواھ  نام ببرم مگر با شناخت بيشتر از دو شخصيت مبارز،که آرزو دارم از دھھا شھيد زنده در حالی

ارند، درست به ذامروز از جان و دل در راه رھائی خلق به اسارت کشيده ما عليه امپرياليسم و ارتجاع ھار مايه می گ

شان به حيث رزمندگان و سرسپردگان راه آزادی، آرزو دارم با بيان چند سطر از ايشان پاس فداکاريھای گذشته و حال اي

 .  تجليل به عمل بياورم

  !توخی و ھمرزمان زندانيترفيق 

 جالدان پرچمی و خلقی قادر نشدند که روحيۀ مبارزاتی تان ،دوران زندان را با استقامت و دليری و سرافرازی گذرانديد

 اين تو بودی که از پشت ميله ھای زندان خشم به دشمن توده و عشق به توده . ھا در زندان نابود کنندبا بدترين شکنجه را

.  حزب ديموکراتيک خلق را با ندای آزاديخواھانه ات سر دادیۀمرگ بر سوسيال امپرياليسم و دھار ھا را فرياد زدی و
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به ارزشھای وفادار بارزه آموختی و تا امروز خون خفته ات را با صبر و مقاومت درس مه ھموطنان داغديده و ب

  .داری ت استوار و نترس گام بر می امبارزاتی

 صفحات تاريخ را با  در زندان و بردن مبارزان به سوی قتلگاھھای فاشيستی رژيمۀدر رابطه به شکنجه ھای وحشيان

 ، مقاومتبی از خود به جا گذاشته اند؛ يعنیبا پايبندی به ارزشھائی که مبارزان انقال. ھويت دشمنان خلق رقم زدیی افشا

اين گام .  ساختن فھم نسل آينده افزودییسطح آگاھی سياسی جوانان و غندر ارتقای  ، و جانبازی، تسليم ناپذيری،فداکاری

تاريخ سياه ستمگران  پيروزمند ديگری بود که با تالش پيگير و خستگی ناپذير ثبت صفحات تاريخ درخشان ستمديدگان و

دشمنان ميھنت ستمگران و گردن  برنده بر و خنجرستمديدگان سروده ھايت انگيزۀ مبارزه برای . و جھانخواران نمودی

  .است

ھای مختلف مقاومت در واليات متعدد وطن، از جمله کابل، مزار، تخار، نيمروز، فراه، استاد موسوی در سنگررفيق 

 با جسمت .قت فرسا  به مبارزه ات در ابعاد مختلف ادامه دادیکرده با تحمل شرايط طامقاومت جاغوری کوه صافی، 

 با غم و اندوه ھمرزمان و ،رينيمبارزه عليه طبيعت قھار با گرسنگی و بی خوابی در دل کوه پاره ھا با تجارب تلخ و ش

 پوالدين، دليرانه ۀادبا ار ، و آنھا عليه تجاوز و ارتجاع آشتی ناپذيرۀمبارزو رزم در ھمسنگران به خاک و خون خفته ات 

الھام بخش آزادی توده  رھنما در امر مبارزه و. در راه آزادی انسان در بند افغان از ھيچ نوع جان نثاری دريغ نورزيدی

در راه رھائی توده ھا از  . آموختی به ھموطنانتدر سنگر مقاومت با قاطعيت راه رسيدن به آزادی و مبارزه را. ھا بودی

جان به . رياليسم و ارتجاع آخرين تالشت را کردی و آخرين تيرت را در قلب دشمنان ميھنت فروبردیچنگال سوسيال امپ

سالمت بردی تا امروز توده ھا را در جھت تحقق اھداف مبارزاتی شان که با متجاوزان و استبداد سياه مواجه ھستند، 

 از .ز انديشه ھا و روشھای انقالبی آنھا بيان داری ا، از ارزشھا و شھکاريھا،از تجارب مبارزاتی گذشتگان. رھنما باشی

از بخشی ديگر که به بيراھه راه پيمودند و  برانی و  که در منجالب خيانت و سازش غرق گرديدند، سخن ھایبازماندگان

يه  امروز عل، خودتۀروش مبارزاتی و انقالبی قاطعان. بيان کنیافشاء گرانه انزجارت را خود را به دشمن فروختند، 

ست از شجاعت، انگيزه و محرک   خاينان، خودفروختگان و توطئه گران، مظھریهامپرياليسم و ارتجاع ھار، علي

 ست جھت تحقق اھداف واالی انسانی يعنی آزادی ی ست برای جوانان آينده کشور ما، روشنگری و رھنمائيیمبارزاتي

  .بھروزی خلق ستمديدۀ آن سرزمين افغانستان و

 پرشور انقالبی در راه ارزشھای ۀ و شھدای زنده که با روحيغلتيده به خون یخواھم نثار شھدا  امروز می را کهه ایھدي

 ؛واالی مبارزاتی و انسانی سھم فعال و نقش ارزنده ايفاء کردند، زندگی شان مبارزه و مبارزه زندگی ايشان بوده و است

  :تقديم کنم اينست

عليه امپرياليسم و   راه ھمچو بزرگمردان و بزرگ زنان راۀ مشعل مبارز تا آخرين رمق زندگیتالش خواھم ورزيد

  . شان نمايم ارتجاع ھار فروزان نگھدارم و در راه رھائی توده ھای در بند آخرين قطرات خونم را نثار

ن به آزادی  اعتقاد به اين واقعيت که بدون تغيير بنيادی نظم اقتصادی و اجتماعی موجود امکان رھائی و امکان رسيداب

پس يگانه راه که می توان اين ھيوالی قرن بيست و يکم و اين دشمن زحمتکشان را از . خلقھای ستمديده به دست نمی آيد

  وحدت رزمندۀ انقالبی بين عناصر پيشرو جامعه، اتحاد و ھمبستگی ملی و پا درآورد و بنيادش را به خاک يکسان کرد،

پس ھمه بايد در مسير سرنگونی نظام بی رحم و استثمار . مار شده و ستمديده استمسلح ساختن توده ھای زحمتکش، استث

  . گر و ضد انسانی حاکم مبارزه نمود

 


