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دالوران رزمنده خلق

يادی از رفيق واحد بشردوست

رفيق واحد بشردوست يکی از شعله ای ھای مشھور
ومعروف جريان دموکراتيک نوين )شعله جاويد( بود.
مشار اليه در سال ھای 1349 -1347يکی از شعله ای
ھای مبارز  ،شجاع  ،پرکار وسخنران خوب وآتشين
جريان دموکراتيک نوين درليسه نادر يه بو د .رفيق
واحد بشر دوست در جريان ميتنگ ھا،اعتصابات
وتظاھرات با بيانيه ھای پر شور وانقالبی خويش پرده
ازچھره کثيف نظام سلطنتی و دموکراسی قالبی آن بر
شرکت کنندگان ميداشت وبا کف زدنھای ممتد
درتظاھرات واعتصابات بدرقه ميگرديد  .رفيق واحد
بشردوست از دانش عالی انقالبی واخالق پرولتری بر
خوردار بود ،وقتی در ميتنگ ھا وتظاھرات به
به بيانات
سخنرانی ميپرداخت  ،شنوندگان
پرشورو آتشين آن گوش ميدادند وشيفته سخنان وی
ميگرديدند  .رفيق واحد بشر دوست مبارزه
بارويزيونيست ھای خلق وپرچم را بخش مھمی از
مبارزه با ارتجاع وامپرياليزم ميدانست ولحظه ای از
افشأگری آن ھا  ،دريغ نمی ورزيد .موصوف در جلب
وجذب جوانان ومتعلمين ليسه نادر يه به جريان

دموکراتيک نوين)شعله جاويد( نقش ارزنده واساسی را
ايفانمود وصدھاتن از متعلمين رابه صفوف جريان
دموکراتيک نوين شعله) جاويد( جلب وجذب نمود.
رفيق واحد بشر دوست بعد از فراغت از ليسه نادريه،
شامل دار المعلمين عالی گرديد  .در زمانيکه سازمان
جوانان مترقی به انشعاب گرائيد وفعاليتھای جريان
دموکراتيک نوين)شعله جاويد( فروکش نمود؛ رفيق
واحد بشردوست در ضمن انتقادات اصولی  ،به دفاع
از خط انقالبی سازمان جوانان مترقی و جريان
دموکراتيک نوين )شعله جاويد( برآمد .موصوف مدتی
عازم کشور انگلستان شد ،اما بعد از کودتای ننگين
ھفت ثور 1357دوباره به افغانستان بر گشت وبه
مبارزه انقالبی خويش درداخل کشورادامه داد .باندھای
کثيف وجنايت کار خلق وپرچم که از دوران متعلمی
تاب منطق گيراوکوبنده رفيق واحد بشردوست رانداشته
وبااو دشمنی ميورزيد؛ بعداز به قدرت رسيدن ،رفيق
واحد بشر دوست را نيز مانند ھزاران انقالبی
ديگرازجريان دموکراتيک نوين دستگير نموده وبعد از
شکنجه ھای وحشيانه اعدام نمودند .اين فرزند انقالبی
خلق مانند ھزاران انقالبی ديگربه جاودانگی پيوست ؛

اما کارنامه ھا  ،روحيه پر شور وانقالبی آنھا ثبت
تاريخ جنبش انقالبی خلق افغانستان است.بگذار تسليم
طلبان واپورتونيست ھا ،مبارزات و کارھای انقالبی
جريان دموکراتيک نوين)شعله جاويد( راکه رفيق واحد
بشر دوست يکی از پيشگامان آن جنبش بود  ،کم مايه
وخود بخودی جلوه دھند وآگاھانه يا نا آگاھانه آب به
آسياب ار تجاع وامپرياليزم بريزند .اما تاريخ جنبش
انقالبی خلق افغانستان شھدای دالور ورزمنده جريان
دموکراتيک نوين) شعله جاويد( را شھدای جنبش خود
بخودی نه ،بلکه شھدای جنبش مترفی و انقالبی خلق
افغانستان ميداند وازآن ھا به قدر دانی ياد مينمايد.جای
تعجب وتأسف است که عده از انقالبی نماھا در
برابرشھدای انقالبی کشور مھر سکوت به دھن کوبيده
ومرگ آنھارا با ميخ سکوت تجليل ميکنند ؛ و در باره
گذشته جنبش انقالبی کشور دھن کجی نموده وبا داستان
واره ھای ھزارويک شب گونه ای شان صدھا
وھزارھاورق کاغذ سفيد را سياه ميکنند  ،تا اگربتوانند
جنبش کبير وانقالبی جريان دموکراتيک نوين )شعله
جاويد( را کم رنگ وخود بخودی جلوه دھند .آنھايکه
به جنبش انقالبی پرولتری کشورمھرخودبخودی حک

می کنند نه تنھاخودرامفتضح می سازند ،بلکه مر تکب
بی حرمتی ،تحقيروتوھين به شھدای جنبش انقالبی
کشور نيز ميگردند .دفاع از دالوران رزمنده خلق
افغانستان وظيفه تمام سازمان ھای انقالبی پرولتری ،
مترقی
وافراد
ملی
نيروھای
کشوراست.انکارازمبارزات اصولی وانقالبی آنھا
سکوت کردن وبه فراموشی سپردن آنھا وانکار
ازحقيقت وجودی جنبش انقالبی پرولتری)م ل م(
کشور اپورتونيسم وتسليم طلبی است .ما وظيفه انقالبی
خويش ميدانيم تا در حد توان خويش از تمام شھدای
انقالبی کشور ياد دھانی نمائيم ودين انقالبی خويش را
در اين لحظۀ اساس تاريخی ادا نمائيم ؛ بدين ملحوظ
از تمام رفقا  ،انقالبيون راستين ودوستان واقارب
شھدای انقالبی کشور تقاضا می نمائيم؛ در صورت
معلومات وآگاھی داشتن از کارنامه  ،زندگی نامه ويا
داشتن فوتوی شھدای انقالبی کشور که تا حال از آنھا
يادی بعمل نيامده است مارا ياری نمايند تا از آنھا ياد
آوری ودفاع صورت گيرد  .دفاع از دالوران رزمنده
خلق افغانستان بخاطری صورت ميگيرد که بايد مشعل
فروزان انقالبی آنھارابلند نگھداريم؛ ازشھامت

،دالوری وپاکبازی آنھادرراه مبارزه بياموزيم؛ روحيه
تسليم طلبی وپاسيفيستی راازدامان جنبش پرافتخار
وانقالبی کشور بزدائيم بادوستان آنھا متحد شويم وبر
ضد دشمنان شان مبارزه بی امان وخستگی ناپذير
نمائيم؛ ومبارزات مترقی  ،انقالبی ومردمی خويش را
تا بيرون راندن اشغالگران وسرنگونی ايادی داخلی
آنھا به پيش برده و يک دولت مترقی ودموکراتيک
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