دالوران رزمنده خلق

يادی از رفيق داکترھادی
داکترھادی دربين سالھای  ودرشھرباستانی
ھرات در يک خانواده فقيرشھری بدنيا آمد .مشاراليه دورا ن
تحصيالت ابتدائی را ھمراه با رنج وفقر زندگی بپايان رسانيد.
بعد از سپری نمودن دوره ابتدائی برای ادامه تحصيل شامل
ليسه جامی ھرات گرديد.اولين نطفه جنبش محصلی در ھرات
با نام رفيق ھادی ورفقای ھمرزمش گره خورده است .در اوج
جنبش ھای توده ای و روشنفکری محصلی سالھای )-
(درشھر ھرات ھادی برای ھمه چھره مبارزو آشنا
بود.وی از جمله رفقای نزديک رفيق صارم بود.رفيق ھادی
درتشکل محافل مطالعاتی ،تبليغ ،ترويج وسازماندھی ومبارزه
برضد رژيم آن وقت از چھره ھای فعال جنبش مترقی آن
زمان بود .رويزيونيستھای وطن فروش باندھای خلق وپرچم

از رفيق ھادی وياران ھمرزمش کينه عميقی در دل داشتند
.چراکه رفيق ھادی با جديت تمام به افشای چھره ھای
مزورانه وکثيف اين دشمنان سوگند خورده خلق ميپرداخت
ولحظه ای آرام نمينشست .رفيق ھادی بعد از فراغت دوره
ليسه برای ادامه تحصيالت عالی شامل فاکولته طب پوھنتون
کابل شد .پايان دوران تحصيل وی مصادف با کودتای شوم
وننگين ثورباندھای آدمکش وجنايت کارخلق وپرچم
وباداران سوسيال امپرياليستی شان ميباشد .بعد ازکودتای
ننگين ثورفضای خفقان ،رعب ،کشتار وشکنجه در تمامی
عرصه ھای سياسی واجتماعی کشور توسط باندھای خلق
وپرچم گسترانيده شد .اين دست پروردگان وخادمان سوسيال
امپرياليزم وار تجاع ھزاران انقالبی ،وطن پرست ومبارزراه
آزادی ميھن ومردم را دستگير نمودند که رفيق داکتر ھادی
ھم يکی از آن جمله ميباشد.رفيق ھادی در جريان دستگيری
مانند ھزاران انقالبی ديگر مورد سبعانه ترين نوع شکنجه
ھای غيرانسانی ،بد رفتاری ولت وکوب قرارگرفت وسر
انجام بدست دژخيمان وطن فروش خلق وپرچم تير باران شد
.
پيوست
جاودانگی
وبه
رفيق ھادی با سر بلندی ومقاومت دالورانه از ميان مار فت
اما داغ ننگ جنايت و آدمکشی ووطن فروشی بر جبين کثيف
باندھای وطن فروشان خلقی وپرچمی تا ابد باقی است .تاريخ
مبارزات انقالبی کشورما مشحون وسر شار از قھرمانيھا
وجانفشانی ھای دالوران رز منده خلق است که در مقاطع
مشخص ومعين تاريخ دين وطن پرستی،مقاومت وبشردوستی
خويش را ادانموده اند .اما وای بر حال وطن فروشان
وجاسوسان خلقی -پرچمی وسايرمزدوران امپرياليسم که دايم

مورد لعنت خلق وتاريخ قرار ميگيرند .دفاع از دالوران رز
منده خلق يک امر تشريفاتی ومذھبی نيست بلکه بخاطر آنست
که بايد آرمان شھدای انقالبی کشور را بسر برسانيم با
دوستان شان متحد شويم وبر ضد دشمنان شان مبارزه جدی
وپيگيرانه نمائيم.بايد خورده گيری وگروه گرائی را که لطمه
جدی بر پيکر جنبش انقالبی کشور ما وارد نموده است ،از
خود دور نمائيم وبا سالح انتقادوانتقادازخود دراصالح
خودکوشيده وباآموزش علم انقالب وبرمبنای اصول انقالبی
ھمه باھم يکجاشده و حزب واحد طبقه کارگر افغانستان را
ايجاد نمائيم .تحت رھبری اين حزب انقالبی است که توده
ھای مردم ميتوانند مانند سيل خروشان امپرياليستھای اشغالگر
ونوکران بومی آنھارا مثل خس وخاشاک از دامن مادر وطن
پاک نموده ويک دولت مترقی ومردمی را درکشورخويش
ايجاد نمايند .
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