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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

 
  )  فعال سياسی(احمد پوپل 

  ٢٠١٢ جون ٠٩

  

  درود ھای بی پايان  به شھدای مردم افغانستان؛

   سپاس فراوان به دست اندرکاران

  »ستان کانون ياد دھانی از شھدای مردم افغان« 
  

 جوزا که مصادف است ١٨روز » کانون ياد دھانی از شھدای مردم افغانستان«به ھمت عده ای از آزادگاِن 

در شھر تورنتوی کانادا ) مجيد کلکانی(با سالروز به خون خفتن قھرمان حماسه آفرين واسطورۀ مقاومت  زنده ياد 

 .تجليل می گردد 

اطر  تجليل اين روز ، تشکر و سپاس عميق و رفيقانۀ خويش را اجازه دھيد از زحمات شما رزمندگان به خ

زحمات شما عزيزان ورفقای مبارز و گرانقدر برای  برگزاری وتجليل از جانبازان حماسه آفرين . ابراز بدارم 

جنبش چپ  وتجديد پيمان به خون آنان، اين اميد را به خلق ستمديده و تھيدست ما می دھد که فرزندان مبارزش، 

  . حظه ای از ياد مردم اسير و در بند و مبارزه  به خاطر رھائی شان غافل نبوده اند ل

تجديد پيمان، به خون زنده يادان بزرگ جنبش چپ انقالبی کشور ، که در راه انقالب ورھائی توده ھا 

که رھروان راه . رزميدند، تجديد پيمان با خلق اسير و در بند افغانستان برای فردای بھتر و بدون ستم نيز است

  .مردم؛ مانند رھبران خردمند و جانباختۀ خود ، راه و سنگر خلق را برای رھائی شان ترک نخواھند کرد

در حالی از جانبازاِن به خون خفتۀ سازمان ھای انقالبی مردم » کانون ياد دھانی از شھدای مردم افغانستان«

، تجليل به عمل می آورد که جالدان امريکائی با ھمدستی شرکای ناتوئی افغانستان و شھدای بی سازمان ميھن

ومزدوران بومی شان ، مردم ستمديدۀ ما را با سالح ھای مرگبار شان  سالخی می کنند ، تا ھر چه  نشانه ای 

لوم ازحيات وتحرک و پويائی و زندگی را در خود داشته باشد، محو گردد  و از ھيچ بيدادگری در حق مردم مظ

  .وستمديدۀ ما دريغ نمی ورزند 
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جانبازان بزرگ ميھن ، ياری ھا ، مجيد ھا ، بھمن ھا ، داکتر فيض احمد ھا ، مينا ھا ، رھبر ھا ، تا آخر با 

رمز بقای اين زنده يادان درھمين است که شرف انقالبی . دشمنان طبقاتی مردم آشتی نا پذير باقی ماندند

  .ان سرمايه نريختند وکمونيستی خود را به پای خوک

من به پيشگاه زنده يادان ميھن و بلند قامتان جانباز سازمان ھای چپ انقالبی سر تعظيم فرو می آورم وخاطر 

نشان می سازم که اين تجليل نه به خاطر عزا گرفتن است ؛ بلکه آموختن از زندگی اين انقالبيون بزرگ وسرمشق 

فشردن بر اصول ونفرت از امپرياليست ھا را از آنان  بياموزيم و رھنمای قرار دادن آنان است ، تا  استواری وپا 

  .عمل قرار دھيم 

انتقام خون جانبازان انقالبی فقط پافشاری صادقانه برمارکسيزم لنينيزم ومائوتسه دون انديشه امکان پذير 

  . ق خود را ابراز می دارم سپاس عمي» کانون ياد دھانی از شھدای مردم افغانستان « من از گردانندگان .  است

زنده نگھداشتن ياد وخاطرۀ اين قھرمانان وتجديد پيمان با آنان فرا رسيدن مرگ خائينان ودژخيمان را اعالم می 

  .دارد 

  !مرگ بر امپرياليزم وشرکايش  

  !زنده باد مردم قھرمان افغانستان 

٧/ ۶/٢٠١٢ 


