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دالوران رزمنده خلق

يادی از رفيق خليل ﷲ
شکنجه تا مرگ
نه به الماس سرد
با دشنه ء از آتش سرخ
شيشه شفاف چشم روشنی را پاره کردند
روزنی شايد گشودن
نيمه درزی
به گنجی
کاندران زربوته ھای راز ميھنمان بود
اما ،اين سخنھا ھماره فرياد بود
آزادی! آزادی!
وانگھی
درزير آسمان غم آگين پليگون
خداوند اساتير وتيرگی
الشه فرياد وتندر
الشه ء يی پولک نشان از افتخار ضربه ھای فتح بردشمن
را بر جوغه بر بستند
تا از دامن اين فجر کاذب
لکه رسوای ظلمت " شسته تر " گردد

رفيق خليل ا  Lبعد از فراغت از ليسه نجات )امانيه(غرض ادامه تحصيالت عالی عازم کشور آلمان
شد.مشاراليه يکی از موسسان اتحاديه عمومی محصالن در کشور آلمان بودودر اولين کنگره آن
منحيث نماينده اتحاديه شھر خود شرکت نموده بود.رفيق خليل ﷲ در طول مبارزات سياسی اتحاديه
محصالن برعليه گرايشات ونظريات ارتجاعی ،سازشکارانه وعقب گرا با قاطعيت مبارزه نموده واز
مشی ملی ودموکراتيک اتحاديه عمومی ھمواره دفاع کرده است .وی تا ختم تحصيل در سال  1978يکی
از فعالين اتحاديه عمومی بشمارميرفت .درختم سمسترزمستانی) فبروری  (1978تحصيل خويش را دررشته

مھندسی ساختمانی در شھر دورتمند آلمان غرب به پايان رسانيد .بعد از کودتای ننگين سوسيال فاشيستی
خلق وپرچم روانه افغانستان شد .رفيق خليل ﷲ ھمواره تأکيدميکرد که بستر اصلی مبارزه داخل کشور
است که ميتوان بصورت اساسی برعليه سوسيال امپرياليزم شوروی ودست نشاندگان آن ھا مبارزه کرد.
رفيق خليل ﷲ بحيث نامزد
کميته مرکزی )سازمان اخگر( مبارزات انقالبی خويش را در داخل کشور ادامه داده وپرده از چھره ھای
کثيف باندھای جنايت کار خلق وپرچم وباداران سوسيال امپرياليزم آنھا بر داشت .رفيق خليل ﷲ مانند
ھزاران انقالبی ديگر از طرف باندھای وطن فروش خلق وپرچم وباداران بين المللی آن دستگير شد
وبعد از شکنجه ھای وحشيانه در پليگون پلچرخی بدست دژخيمان رويزيونيست تير باران گرديد .يادش
گرامی باد !رفيق خليل ﷲ مانند ھزاران انقالبی ديگر از ميان ما رفت امالکه ننگ وجنايت بر دامان کثيف
باندھای آدمکش وجنايت کار خلق وپرچم وباداران بين المللی آنھا تاابد باقی است وبا سردادن ھيچ نوع ناز
وکرشمه دموکراسی نميتوانند از محاکمه تاريخ فرار نمايند اگر جنايت کاران خلق وپرچم ديروزبا پشتوانه
سوسيال امپرياليزم شوروی به جنايت وآدمکشی می پرداختند امرو ز با پوشيدن لباس دموکراسی زير فرمان
امپرياليزم جنايت کار امريکا وديگرکشورھای عضو ناتو رقص وپايکوبی دارند وبه خادمان واقعی آنھا تبديل شده اند .
برای
گروھای مزدور و وطن فروش خلق وپرچم فرق نميکند که بادار شان سوسيال امپرياليزم شوروی باشد يا
امپرياليزم امريکا وساير اعضای ناتو .در شرايط فعلی که کشورتحت سلطه استعماری واشغال نظامی امريکا وناتو به
جھنمی برای توده ھای مردم تبديل گشته است وتمام جنايتکاران و خائنين ملی را
در دولت دست نشانده کرزی جمع کرده و باالی خلق مظلوم کشورحاکم کرده اند.دفاع وياد آوری از
رزمندگان دالورخلق افغانستان وظيفه تمام نيروھای صادق وانقالبی کشور را تشکيل ميدھد.
بايد نگذاريم که خونھای سرخ شھدای انقالبی کشورما به دست فراموشی سپرده شود ،بگذار چند نفر تسليم طلب
واپورتونيست با فراموش کردن خون شھدای انقالبی کشور در موجوديت ارتش امپرياليزم امريکا وقوای ناتو
کشور رقص وپايکوبی نمايند  .کشتار  ،جنايت وبمباردمان قراء و قصبات کشور را توجيه دموکراتيک
نمايند ،ھمانطوريکه سوسيال امپرياليزم شوروی به شکست مفتضحانه مواجه شد ووطن فروشان خلق وپرچم
سياه روی شدند.امپرياليز م جنايت کار امريکا ومتحدين ناتوآن نيز در دراز مدت به شکست ننگينی مواجه شده
وسرافکندگی وذلت نصيب تمام وطن فروشا ن وتسليم طلبان خواھد شد .
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