دالوران رزمنده خلق

يادی از رفيق توريالی
انجينير توريالی در سال 1326ديده به جھان کشود وپس ازاتمام مکتب
شامل فاکولته انجنيری شد وآن را موفقانه به پايان رسانيد.انجنير توريالی
در دامان جريان دموکراتيک نوين)شعله جاويد(به مبارزه جلب
گرديدودرآن جريان پرورش يافت .زمانيکه جريان دموکراتيک نوين به
انشعاب وچند پار چگی گرائيد  ،مشاراليه بخاطر تحقق آرمان انقالبی اش
به گروه انقالبی پيوست  .ديری نگذشت که با انتشار جزوه "ايدئولوژی
چيست"با عده ای از ھمرزمانش از گروه انقالبی خارج وبه سازمان
تدارک بخاطر ايجادحزب کمونيست افغانستان )اخگر( پيوست.بعد از يک
سلسله مبارزات مشترک با اين سازمان شروع به فعاليت مستقل زير نام
"گروه مبارزه بخاطر ايجاد حزب" نمود .زمانيکه سوسيال امپرياليز م
شوروی به دستياری باند مزدور وجنايت کار خلق وپرچم دست به کودتا
زد ،رفيق توريالی بخاطر وحدت ونزديکی نيروھای انقالبی دوباره به
سازمان تدارک ..اخگر نزديک شد ودر" کميته تدارک ايجاد حزب
کمونيست" با سازمان اخگر شروع به فعاليت مشترک نمود .زمانيکه باند
ھای سوسيال فاشيستی خلق وپرچم با نشان دادن سيمای واقعی خويش توده
ھای وسيع مردم را به مبارزه وجنب وجوش کشانيد رفيق توريالی مانند
ساير ھمرزمان انقالبی اش بدون اينکه دچار توھمات قيام شھری ويا

دنباله رو باندھای جنايت کار احزاب اسالمی شود .اسلحه بر دوش وارد
کار زار نبرد ملی وانقالبی بر ضد باندھای جنايت کار خلق وپرچم
وحاميان سوسيال امپرياليست شان گرديد.رفيق توريالی بعد ازيک سلسله
مبارزات قھرمانانه در برج سنبله 1358با ھمرزم نزديکش محمد حکيم
عضو سازمان تدارک به شھادت رسيد وبه جاودانگی پيوست .يادآوری از
دالوران رزمنده خلق که برضد امپرياليزم  ،سوسيال امپرياليزم ونوکران
بومی شان  ،باندھای جنايت کار خلق وپرچم وباندھای آدمکش "اخوان
"قھرمانانه رزميده اند وجان ھای شيرين خويش را از دست داده اند
بخاطر آن صورت ميگيرد که بايد از دالوری  ،شھامت وجانفشانی آنھا
بياموزيم .درفش مبارزاتی آنھارا بلند نگھداريم وراه مبارزات ضد
امپرياليستی وسوسيال امپرياليستی آنھارا که باخون ھای سرخ شان ترسيم
شده است شجاعانه ادامه دھيم .بگذارعده ای از افراد فرومايه وتسليم طلب
خون شھدای انقالبی کشور را فراموش نمايند .تجاوز ،بمباردمان ونسل
کشی کشورھای امپريا ليستی وناتورادرکشورتوجيه دموکراتيک
نمايند.ھانطويکه وطن فروشان خلق وپرچم وباداران سوسيال امپرياليست
شان در افغانستان به شکست مفتضانه ای سر دچار گرديدند.تسليم طلبان و
وطن فروشان کرزئی وباداران امريکائی وناتوئی شان نيز به شکست
ننگينی مواجه خواھند شد.
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