دالوران رزمنده خلق

يادی از رفيق شاه آغا راشد
شاه آغا راشد در سال  1944در واليت کابل متولد گرديده و
بعداز ختم ليسه نجات در سال  1964شامل فاکولته اقتصاد
پوھنتون کابل شد.در سال  1968تحصيل خويش رادر رشته
اقتصاد ملی موفقانه بپايان رسانيدوشامل کورس احتياط شد .بعد
از سپری نمودن دوره عسکری به صفت مامور در وزارت
عدليه مقرر گرديد .در اواخر سال 1970بصورت شخصی
عازم آلمان غرب شد ودر يونيورستی کيل در رشته جغرافيه
اقتصادی آغاز به تحصيل نمود.شاه آغا درجريان سالھای 60که
جنبش ھای سياسی در کشور اوج گرفته بود مانند بسياری از
روشنفکران کشورعالقمند مسايل سياسی شد اما خطوط فکری
اش در جريان دوره عسکری طی صحبت ھای سياسی در يک
حلقه کوچک نظم نسبی گرفت .شاه آغا زمانی که به آلمان

رفت با تاسی از جريانات سياسی کشور عضو اتحاديه محصالن
افغانی در خارج کشور شد وبه يکی از فعالين آن اتحاديه تبديل
گرديد .مشار اليه کوشش نمود تا با ديگر رفقا"اتحاديه کيل
"عضو اتحاديه عمومی رابوجود آورند که در اين راه موفق
شدند بعد از کودتای خاندانی وفاشيستی داود  ،شاه آغا بادرک
اينکه ميدان اصلی مبارزه و نبردبرضدارتجاع،امپرياليزم
وسوسيال امپرياليزم در داخل کشور است در خزان سال
 1976به وطن باز گشت وبه مبارزات خوددر داخل کشور
ادامه داد.رفيق شاه آغا عضو يکی از سازمان ھای انقالبی
کشور )اخگر(شد وبا پيگيری وپشت کار عضو دفتر سياسی اين
سازمان گرديد .بعد از کودتای شوم وننگين 7ثور شاه آغا
مبارزات انقالبی اش رابی باکانه به شکل مخفی برضد باندھای
رويزيونيست ،خائن ،جنايتکارووطن فروش خلق وپرچم
وباداران سوسيال امپرياليستی آنھاادامه داد .رفيق شاه آغادر
حمله وحشيانه ای که از طرف خون آشامان کا،گی ،بی و
نوکران خاديست خلقی وپرچمی آنھاکه بتاريخ  8عقرب
1358باالی سازمان اخگر صورت گرفت ،دستگير وبعد از
شکنجه ھای وحشيانه بدست جالدان خلقی پرچمی قھرمانانه
شھيد گرديد.رفيق شاه آغا يکی از انقالبيون رزمنده ،صديق
ووفادار به آرمان زحمتکشان خلق افغانستان بودواز اخالق
عالی انقالبی ومبارزاتی برخورداربود .منافع مردم رابر منافع
شخصی اش ترجيح ميداد وھميشه يار وياور زحمتکشان بود .با
دريغ ودرد که رفيق شاآغا مانند ھزاران انقالبی ديگر بدست
جالدان وطن فروش خلقی وپرچمی شھيد گرديد.دفاع از تمام
دالوران رزمنده خلق که در خط مبارزاتی انديشه ھای انقالبی
دموکراتيک نوين رزميده اند گذشته از تعلقات سازمانی شان
وظيفه مبارزاتی ھمه نيروھای انقالبی ،ملی ووطن پرست

کشور راتشکيل ميدھد که بايد از آنھا به قدردانی ياد نموده
وخاطرات مبارزاتی آن ھارا گرامی بدارند.دفاع از دالوران
رزمنده خلق بخاطرآن صورت ميگيرد که بايد از
شجاعت،دالوری وپايمردی آنھادرراه مبارزه بياموزيم وراه
مبارزاتی آنھاراکه باخون سرخ شان بر ضد امپرياليزم ،سوسيال
امپرياليزم ونوکران رنگارنگ بومی آنھا ترسيم شده است ،ادامه
دھيم.ما وظيفه مبارزاتی خويش ميدانيم و تا جائيکه امکان
داردکوشش مينمائيم تااز تمام دالوران انقالبی ومبارزی که به
انديشه ھای دموکراتيک نوين معتقد بودند وبر ضد امپرياليزم
وسوسيال امپر ياليسم رز ميده وجانھای پاک وشيرين خويش را
از دست داده اند با قدر دانی ياد دھانی نموده واز اين راه خدمتی
ولو کوچک به جنبش انقالبی کشورانجام دھيم.در شرايط فعلی
که آدمکشان وجنايتکاران خلقی –پرچمی که دستھای کثيف شان
به خون ھزاران روشنفکر انقالبی ودومليون انسان اين کشور
رنگين است در ھمکاری وائتالف با باندھای جنايتکار اخوانی
وديگر تسليم طلبان دردولت دست نشانده کرزی مصروف
مشاطه گری ،جاسوسی وخدمت گذاری به امپرياليزم امريکا
وقوای ناتو ميباشندوھرروزعده ای ازھموطنان فقير،زجرکشيده
ومظلوم مارا به قتل ميرسانندوکشور رابه جھنم سوزان تبديل
نموده اند .وظايف بس دشوار وخطيری بدوش انقالبيون راستين
کشور قرار دارد.يکی از اين وظايف بر مال ساختن جنايات
گسترده احزاب وطن فروش خلق وپرچم است که ھزارا ن
انقالبی وروشنفکر مردمی وتوده ای کشور راه به نام ھای شعله
ای  ،اخگری ،پيکاری ،سامائی ،ساووئی ورھائی به قتل
رساندند.با تاسف ودرد که بيوگرافی وکارنامه ھای بسياری از
اين افراد که به دست باندھای آدمکش وجنايت کار خلق وپرچم
وباندھای اخوانی شھيد شده اند بخاطرکم کاری ،حاشيه رفتن

واختالفات گروھی وسليقه ای درون جنبش انقالبی کشور تاحال
مستوروگمنام ما نده است.بدين لحاظ از مجموع جنبش انقالبی
ودموکراتيک نوين کشور آرزومنديم که دراين راه مساعی الزم
به خرج داده  ،بيوگرافی وکار نامه ھای مبارزاتی شھدای
انقالبی کشور را از پرده استتارو فراموشی بيرون کشيده بدست
نشربسپارند.مابنوبه خويش بارديگرازھمه احزاب سازمانھا
،گروھا وافراد مستقل ووطن پرست کشورتقاضا ميکنيم تا
بيوگرافی ،عکسھا ،خاطرات وکارنامه ھای انقالبی اين دالوران
رزمنده خلق را بدسترس ما قراربدھند تا در آينده بصورت
.
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