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  راشدآغاه يادی از رفيق  شا
 

  در و�يت کابل متولد گرديده و1944غا راشد در سال ه آشا
اکولته اقتصاد  شامل ف1964در سال  بعداز ختم ليسه نجات

رادر رشته  تحصيل خويش 1968در سال .شد پوھنتون کابل 
بعد . ان رسانيدوشامل کورس احتياط شداقتصاد ملی موفقانه بپاي

از سپری نمودن دوره عسکری به صفت مامور در وزارت 
بصورت شخصی 1970ل ادر اواخر س.عدليه مقرر گرديد 

  جغرافيه ودر يونيورستی کيل در رشتهزم آلمان غرب شداع
که 60سالھای درجريان  آغاه شا.آغاز به تحصيل نموداقتصادی 

 مانند بسياری از جنبش ھای سياسی در کشور اوج گرفته بود
اما خطوط فکری  شد عFقمند مسايل سياسیروشنفکران کشور

 در جريان دوره عسکری طی صحبت ھای سياسی در يک اش
آغا زمانی که به آلمان ه شا . نسبی گرفت نظم حلقه کوچک 



ديه محصFن احرفت با تاسی از جريانات سياسی کشور عضو ات
 وبه يکی از فعالين آن اتحاديه تبديل در خارج کشور شد افغانی

اتحاديه کيل "نمود تا با ديگر رفقا مشار اليه کوشش.گرديد 
عضو اتحاديه عمومی رابوجود آورند که در اين راه موفق "

بادرک  آغاه  داود ، شابعد از کودتای خاندانی وفاشيستیشدند 
ارتجاع،امپرياليزم  نبردبرضدزه و مباراصلیاينکه ميدان 

در داخل کشور است در خزان سال  ل امپرياليزمايوسوس
 کشورداخل به وطن باز گشت وبه مبارزات خوددر  1976

مان ھای انقFبی غا عضو يکی از سازآه   شا رفيق.ادامه داد
 يگيری وپشت کار عضو دفتر سياسی اين وبا پشد)اخگر(کشور 

آغا ه ثور شا7کودتای شوم وننگين بعد از .مان گرديد زسا
  به شکل مخفی برضد باندھایکانهابی برزات انقFبی اش راامب

خائن ،جنايتکارووطن فروش خلق وپرچم  رويزيونيست،
آغادر ه رفيق شا. آنھاادامه داد وباداران سوسيال امپرياليستی

  وحمله وحشيانه ای که از طرف خون آشامان کا،گی، بی
 عقرب 8 بتاريخ کهقی وپرچمی آنھاخل نوکران خاديست

 وبعد از مان اخگر صورت گرفت ،دستگيربا�ی ساز1358
شکنجه ھای وحشيانه بدست جFدان خلقی پرچمی قھرمانانه 

آغا يکی از انقFبيون رزمنده ،صديق ه رفيق شا.شھيد گرديد
 اخFق ان زحمتکشان خلق افغانستان بودوازووفادار به آرم

 منافع منافع مردم رابر .اتی برخورداربودعالی انقFبی ومبارز
با .شخصی اش ترجيح ميداد وھميشه يار وياور زحمتکشان بود 

 بدستدريغ ودرد که رفيق شاآغا مانند ھزاران انقFبی ديگر 
تمام دفاع از .جFدان وطن فروش خلقی وپرچمی شھيد گرديد

 که در خط مبارزاتی انديشه ھای انقFبی د�وران رزمنده خلق
 دموکراتيک نوين رزميده اند گذشته از تعلقات سازمانی شان

قFبی ،ملی ووطن پرست  انرزاتی ھمه نيروھایا مبهوظيف



 آنھا به قدردانی ياد نموده که بايد ازکشور راتشکيل ميدھد 
وران دفاع از د�.رزاتی آن ھارا گرامی بدارندا مبوخاطرات

  که بايد از آن صورت ميگيردرزمنده خلق بخاطر
اموزيم وراه ي بدرراه مبارزهيمردی آنھاا وپ،د�وریشجاعت

مبارزاتی آنھاراکه باخون سرخ شان بر ضد امپرياليزم، سوسيال 
 ادامه رنگارنگ بومی آنھا ترسيم شده است،م ونوکران زامپريالي

 تا جائيکه امکان ما وظيفه مبارزاتی خويش ميدانيم و.دھيم
ان انقFبی ومبارزی که به وراز تمام د�تاکوشش مينمائيم دارد

بر ضد امپرياليزم  معتقد بودند وانديشه ھای دموکراتيک نوين  
شيرين خويش را  وجانھای پاک و وسوسيال امپر ياليسم رز ميده

واز اين راه خدمتی  قدر دانی ياد دھانی نموده از دست داده اند با
در شرايط فعلی .جنبش انقFبی کشورانجام دھيمبه ولو  کوچک 

ه دستھای کثيف شان کپرچمی –که آدمکشان وجنايتکاران خلقی 
کشور  دومليون انسان اينھزاران روشنفکر انقFبی وبه خون 

در ھمکاری وائتFف با باندھای جنايتکار اخوانی رنگين است 
 وديگر تسليم طلبان دردولت دست نشانده کرزی مصروف 

 مريکا اه امپرياليزم جاسوسی وخدمت گذاری ب،مشاطه گری
،زجرکشيده ھموطنان فقيرروزعده ای ازوھروقوای ناتو ميباشند

 ومظلوم مارا به قتل ميرسانندوکشور رابه جھنم سوزان تبديل 
 بدوش انقFبيون راستين ی بس دشوار وخطيرايفوظ. نموده اند

يکی از اين وظايف بر مF ساختن جنايات . کشور قرار دارد
 است که ھزارا ن گسترده احزاب وطن فروش خلق وپرچم

انقFبی وروشنفکر مردمی وتوده ای کشور راه به نام ھای شعله 
ورھائی به قتل ،ساووئی ای ، اخگری ،پيکاری، سامائی 

سف ودرد که بيوگرافی وکارنامه ھای بسياری از ابا ت.رساندند
نايت کار خلق وپرچم دست باندھای آدمکش وجبه اين افراد که 

حاشيه رفتن کم کاری ،ه اند بخاطر شھيد شدی اخوانھایوباند



کشور تاحال وھی وسليقه ای درون جنبش انقFبی راختFفات  گو
جنبش انقFبی  بدين لحاظ از مجموع.ستا نده  ماوگمناممستور

  که دراين راه مساعی �زمدموکراتيک نوين کشور آرزومنديمو
رزاتی شھدای ابيوگرافی وکار نامه ھای مب،  داده به خرج

 فراموشی بيرون کشيده بدست  استتارو کشور را از پردهانقFبی
ازھمه احزاب سازمانھا بنوبه خويش بارديگرما.رندابسپنشر

 تقاضا ميکنيم  تا کشورگروھا وافراد مستقل ووطن پرست،
وران اين د�قFبی نخاطرات وکارنامه ھای اھا، بيوگرافی ،عکس

بصورت  تا در آينده دسترس ما قراربدھندرزمنده خلق را ب
        .                          سپرده شود بدست نشری مستقلرسالۀ
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