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دالوران رزمنده خلق

يادی از رفيق زبير کوھستانی

بندگی درکارنيست!
زندگی آخر ســـــــرآيد ،بنـــــدگی در کار نيست
بنــدگی گر شــــرط باشد  ،زندگی در کار نيست
گر فشـــار دشـــــمنان آبت کند ،مســـــکين مشو
مرد باش ای خسته دل  ،شرمندگی درکار نيست
باحقــــارت گـــــر ببـــــــارد بر سرت باران ُدر
آســــمان راگو :برو ،بارنـــدگی در کار نيست!
گـــر که با وابســـــتگی ،دارای اين دنـــيا شوی
دورش افگن ! اين چنين دارندگی در کار نيست

گر به شـــرط پای بوسی ،سر بمــــاند در تنت
جـان ده ورد کن ،که سرافگندگی درکار نيست
زنـــــــدگی آزادی انسان واســــــــتقالل اوست
بھــــر آزادی جدل کن !بنــــدگی در کار نيست
)الھوتی(

رفيق زبيرکوھستانی دربين سالھای) 1333-1331
ھجری شمسی( در قريه ده خم زرگرکوھستان مربوط
واليت کاپيسا متولد گرديده وبعد ازختم دوره ابتدائيه
شامل ليسه ميرمسجدی گرديده وآن رامؤفقانه به پايان
رسانيد.مشاراليه بعد ازفراغت از ليسه درسال 1352
عازم کابل شده وبه حيث تکنيشن در فاکولته زراعت
پوھنتون کابل شامل وظيفه گرديد.رفيق زبير يکی از
شعله ای ھای نترس ،شجاع ورزمنده بود که در
دوران متعلمی ودرجريان وظيفه بيباکانه پرده از
چھره ای دولت ھای مالک کمپرادوری سلطنتی ظاھر
شاه وجمھوری قالبی داود وماھيت نوکری باندھای
مزدور،جانی وطن فروش وخائن خلق وپرچم
وبرادران "اخوانی "شان برداشته وآنھارا نزد مردم
افشأ مينمود .ازآنجائيکه رفيق زبيربه آموزش
وتحصيالت عالی عالقه وافرداشت ،بعد ازسپری
نمودن امتحان کانکور شامل فاکولته ساينس پوھنتون
کابل شد وآن را مؤفقانه به پايان رسانيد .رفيق زبير

درجريان تحصيالت خويش در جروبحث ھای که بين
محصالن در اوقات فراغت صورت ميگرفت ھميشه
شرکت نموده وازمشی انقالبی جريان دموکراتيک
نوين) شعله جاويد( قاطعانه دفاع ميکرد .رفيق زبير
بعد از ختم تحصيل شامل وظيفه گرديد .بادر يغ ودرد
که بعد از کودتای ننگين وشوم ھفت ثور  1357رفيق
زبير نيزمانند ھزاران شعله ای وانقالبی ديگراز
طرف باندھای خائن ووطن فروش خلق وپرچم
دستگيرگرديد وبعد ازشکنجه ھای ددمنشانه وغير
انسانی اعدام شد .يادش گرامی وراھش پر رھروباد!
يادآوری از دالوران رزمنده خلق افغانستان بخاطری
صورت ميگيرد که بايد ازايمانداری آنھابه انديشه
انقالبی وآرمان خلق وازاستقامت ،دالوری وشھامت
آنھا درراه مبارزه انقالبی بياموزيم وراھی را که با
خون آن ھا گلگون شده است،منحيث رھروان راستين
پيگيرانه ادامه دھيم .با روحيه تسليم طلبی وانقياد
مبارزه سرسختانه نمائيم ومبارزات مترقی وانقالبی
خويش را تا طرد سلطه استعماری اشغالگران
امريکائی ومتحدين ناتوی آن وسرنگونی دولت دست
نشانده وسايراجيران و نوکران داخلی آنھا ادامه دھيم.
در شرايط فعلی که عده ای از تسليم طلبان چپ نما که
منافع شان را درمنافع اشغال گران امريکائی وناتوئی
جستجو مينمايند وبه خاطر بدست آوردن پوند ،ايرو و
دالر ،برپاشنه ھای آھنين وخونچکان قوای اشغالگر
بوسه ميزنند وباآنھا مشق دلربائی انجام ميدھند؛

بمباردمان ،کشتاروجنايت اشغالگران ونوکران داخلی
آنھارا توجيه دموکراتيک مينمايند وبرمزارشھدای
انقالبی کشور لجن تسليم طلبی وفرومايگی می پاشند،
برماست تا با قوت ھرچه بيشتربه دفاع ازخط انقالبی
ودست آوردھای مبارزاتی سازمان جوانان مترقی
وجريان دموکراتيک نوين )شعله جاويد( ورھبران
ورھروان صديق و جان باختۀ آن به دفاع اصولی
وانقالبی برخاسته وموج نوين مبارزات ضد
استعماری وامپرياليستی وضد ارتجاعی را براه
انداخته وبا ايجاد حزب انقالبی سراسری طبقه
کارگربا خط رھبری مارکسسيستی -لنينيستی-
مائوئيستی ،مبارزات خويش راھمه جانبه گسترش
داده وکشوروتوده ھای خلق را اززيريوغ
استعمارامپرياليستھای اشغالگروحاکميت پوشالی
نوکران فرومايۀ داخلی آنھا نجات دھيم .درود بی
پايان برھمه رھروان راه آزادی وانقالب مردمی که
جان باختند اما مانند تسليم طلبان شرف و آبرونباختند
ومرگ را برزندگی دراسارت ترجيح دادند
وھرگزتسليم دشمنان ملی وطبقاتی نشدند.

