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ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت ﺳﯽ و ھﻔﺗﻣﯾن ﺳﺎﻟروز ﺷﮭﺎدت رﻓﯾق ﻣﯾر اﮐﺑر ﺧﯾﺑر

ﻓﺸﺮدﻩ ﯾﯽ از ﺑﺮگ هﺎی زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺒﺎرزات اﻧﻘﻼﺑﯽ
رﻓﯿﻖ ﻣﯿﺮ اﮐﺒﺮ ﺧﯿﺒﺮ ﺷﻬﯿﺪ

ﮐﺎﺑل – در آن زﻣﺎن ﮐﮫ طﻠﺳم ظﻠﻣﺎﻧﯽ ﺳﯾطره ﻧﺎدرﯾﺎن ﺑر ﭼﮭره ﭘر درﺧﺷش آزاد زﻣﯾن ﻣﺎ ﭘرده وﺣﺷت
ﺑﯾداد ﮔری ھﺎ و ﺗﺎﺧت ھﺎی اﺳﺗﺑداد ﮐﺷﯾده ﺑود.
در آن زﻣﺎن ﮐﮫ دﺳﺗﮕﺎه ﭘوﺳﯾده اﻋﻣﺎل ﺳﯾﺎدت و ﻗدرت ﻓﺋودال ھﺎ و ﻋﻘب ﮔراﯾﺎن ﺳﯾﺎه ﺗﺎرﯾﺦ ﺑر ﺑﺎﺷﮕﺎه ھﺎی
ﺳرد ﻣظﻠوﻣﺎن ﺑﯽ ﭘﻧﺎه و ﻋذاب دﯾده ﺑر دھﻘﺎﻧﺎن ﮐﻠﺑﮫ ﻧﺷﯾن و ﺑر ﮐﺎرﮔران ﺳﺗم ﮐﺷﯾده ﺑﯾرﺣﻣﺎﻧﮫ ﯾورش
ﻣﯾﺑرد.
در آن زﻣﺎن ﮐﮫ ﮐﺎخ ﻧﺷﯾﻧﺎن ﺳﺗﻣﮕر ﺑﺎ ﺗﮑﯾﮫ ﺑر اورﻧﮓ اﺧﺗﻧﺎق و اﺳﺗﺑداد ﺷﯾوه ھﺎی ﺿد اﻧﺳﺎﻧﯽ را ﺑﺧﺎطر
آزاد و ﭘﯾﮕرد ﭘﯾﺷﺗﺎزان ﺷﺟﺎع و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻠق ھﺎی زﺟر ﮐﺷﯾده ﻣﺎ درج ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ ﺷوم اﻋﻣﺎل ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎراﻧﮫ
ﺧود ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑودﻧد.
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و ﺑﺎﻻﺧر در آن زﻣﺎن ﮐﮫ اﻣواج ﺗوﻓﺎن زای ﻋﺻﯾﺎن ﺗوده ھﺎ از ﻗﻠب درﯾﺎی ﭘر ﺧروش ﻣﺑﺎرزات طﺑﻘﺎﺗﯽ
ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺧﯾزش ھﺎی ﭘﯾروزﻣﻧد ﺧود را ﺑﺧﺎطر در ھم ﮐوﺑﯽ ﻻﻧﮫ ظﻠم و اﺳﺗﺑداد ،آﻏﺎز ﻧﮭﺎده ﺑود ،ﺳﺗﺎره
ﻣردی از ﻻی ﮐوھﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﺳرزﻣﯾن ﻣرد ﺧﯾز ﻣﺎ درﺧﺷﯾدن ﮔرﻓت ﮐﮫ ﭘﯾﮑﺎر ﻣﺳﺗﻣر و ﭘﯾﮕﯾرش در
ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﺻﻔوف رزﻣﻧده ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﯾن ﮔردان ﭘﯾﺷﺗﺎز طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﮐﺷور ،ھﻣوار
ﺳﺎز ره ﭘﯾروزی اﻧﻘﻼب ﺷﮑوھﻣﻧد ﺛور ﺑود اﯾن ﻣﺑﺎرز ﭘﯾﮑﺎر ﺟوی و ﻓرزﻧد ﺻدﯾق ﺧﻠق اﯾن ﺷﺧﺻﯾت
ﺑرازﻧده ﺟﻧﺑش اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺷور ﺷﮭﯾد ﻣﯾر اﮐﺑر ﺧﯾﺑر ﻋﺿو ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی ح.د.خ.ا .اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ رﯾﺧﺗن ﺧون
ﺧود اﻧﮕﯾزه داغ طﻐﯾﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ھﻔت ﺛور را ﺳﺎﺧت.
ﻣﯾر اﮐﺑر ﺧﯾﺑر در ﺳﺎل  ١٣٠۴ھﺟری ﺷﻣﺳﯽ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧواده زﺣﻣﺗﮑش دھﻘﺎﻧﯽ ﭘﺎ ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ وﺟود
ﮔذاﺷت .وی دوره ھﺎی ﮐودﮐﯽ و ﻧوﺟواﻧﯽ را ھﻣراه ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده ﺧود در آﻏوش رﻧﺞ و ﺑﯾداد وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ
ارﺑﺎﺑﺎن ﮔذﺷﺗﺎﻧد .دردھﺎ و ﭘﮭﻧﺎی ﻓﻘر دھﻘﺎﻧﺎن دور و ﭘﯾﺷش در وی ﭼﻧﺎن ﻧﮭﺎد ھﺎی از ﺧﺷم ﺳﺎﺧﺗﻧد ﮐﮫ
رﯾﺧﺗﮕر ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی اﺳﺗوار ﺷﺧﺻﯾت ﺑزرگ اﻧﻘﻼﺑﯽ او ﺷدﻧد و ﻟﻣﺣﮫ ای او را در درازای ﻧﺑرد ﺧوﻧﯾن
طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﻧﮕذاﺷﺗﻧد.
ﺷﮭﯾد ﺧﯾﺑر ﭘس از ﺳﭘری ﮐردن دوره اﺑﺗداﯾﯽ ﻣﮑﺗب ﻧظﺎﻣﯽ ﻣوﺳوم ﺑﮫ اﺣﺿﺎرﯾﮫ ،ﺑﺎ دراﮐﯾت و اﺳﺗﻌدادی
ﮐﮫ از ﺧود ﺗﺑﺎرز داد ،ﺣق ﺷﻣول ﺑﮫ ﻟﯾﺳﮫ ﺣرﺑﯽ را ﺑدﺳت آورد و در ﺳﺎل  ١٣٢۶از ﺣرﺑﯽ ﺷووﻧﺧﯽ
ﻓﺎرغ و ﺑﮫ ﺣرﺑﯽ ﭘوھﻧﺧﯽ ﺷﺎﻣل ﮔردﯾد.
وی در ﮐﻧﺎر آﻣوزش ﻧظﺎﻣﯽ ﭘﯾوﺳﺗﮫ در ﮔﺳﺗره ﺗﺋوری ﭘﯾﺷﺗﺎز ﻋﺻر ﻣﺎ ،ﺑﺎ ﻣطﺎﻟﻌﮫ آﺛﺎر ،اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﻓﮑری ﺧود اداﻣﮫ ﻣﯾداد .وی ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ دوره ھﻔت ﺷورا و ﻧﮭﺿت اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﻣﺣﺻﻠﯾن ﭘوھﻧﺗون ﮐﺎﺑل در
ﺳﺎﻟﮭﺎی  ١٣٢٩-١٣٢٨ﺷﺟﺎﻋﺎﻧﮫ در ﻣوﺿﻊ دﻓﺎع از آزادی و دﻣوﮐراﺳﯽ ﺟﺎ ﮔرﻓت و در ﻣﺑﺎرزات داغ و
ﮔﺳﺗرده ﺿد اﺳﺗﺑدادی ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ ﺷرﮐت ﺟﺳت.
ﺷﮭﯾد ﻣﯾر اﮐﺑر ﺧﯾﺑر در ﺳﺎل  ١٣٢٩ﺑرای ﻣدت ﺷش ﺳﺎل ﺑدون ﮐوﭼﮑﺗرﯾن ﺗﺣﻘﯾق و ﺑﺎزﭘرﺳﯽ رواﻧﮫ
ﺣﺟره زﻧدان ﺷد .درﯾن دوران اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده اش را ﺑﮫ ﻧﺎ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺗرﯾن و ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ ﺗرﯾن ﺷﮑﻠﯽ از ﺑﯾن
ﺑردﻧد ،وﻟﯽ ﺧﯾﺑر ﭼون دژ اﺳﺗوار ﺑﺎ آزار و ﺷﮑﻧﺟﮫ ﺳرﺳﺧﺗﺎﻧﮫ رزﻣﯾد و درﻓش ﻧﺑرد را ﭘﺎﮐﯾزه و ﺑﯽ آﻻﯾش
از وراء دﯾوار ھﺎی زﻧدان ﺑﯽ ﺑﺎﮐﺎﻧﮫ ﺑراﻓراﺷﺗﮫ ﻧﮕﮭداﺷت.
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ﭘس از رھﺎﯾﯽ از زﻧدان در ﺳﺎل  ١٣٣۴از وزارت دﻓﺎع ﺑﮫ وزارت داﺧﻠﮫ رواﻧﮫ ﺷد و در ﮐﺎدر ﺗدرﯾﺳﯽ
آن وزارت ﻣدت دھﺳﺎل را ﺳﭘری ﮐرد .وﻟﯽ ﻟﺣظﮫ ای ھم از ﮐﺎر اﻧﻘﻼﺑﯽ دوری ﻧﺟﺳت و ﭘﯾوﺳﺗﮫ در اﻣر
ﺗﺷﮑل ﻧﯾروھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯽ رزﻣﯾد.
ﺣﮑوﻣت ﺟﺑﺎر ظﺎھری در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ طﻐﯾﺎن ﺳﮫ ﻋﻘرب  ١٣۴۴او را ﺑﮫ ﭘﮑﺗﯾﺎ ﺗﺑﻌﯾد و رﺳﻣﺎ ً ﻣورد ﭘﯾﮕرد و
ﺗﻌﻘﯾب ﻗرار داد.
در ﺣوت  ١٣۴۵ھﻣﯾﻧﮑﮫ دوره ﻣﮑﻠﻔﯾﺗش ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾد اﺳﺗﻌﻔﺎ ﻧﺎﻣﮫ ﺧود را ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣرﺑوط ﺗﺳﻠﯾم و ﺧود
ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺑرﮔﺷت و ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻋﻠﻧﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘرداﺧت .وی در راه ﺗﺑﻠﯾﻎ و ﺗروﯾﺞ اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﭘﯾﺷﺗﺎز ﻋﺻر
ﻣﺎ در ﺑﯾن ﺟواﻧﺎن و روﺷﻧﻔﮑران وطن ﺗﻼش ﭘﯾﮕﯾر و ﻣﺳﺗﻣر ﻣﯾﮑرد.
ﺧﯾﺑر در ﺷﺎﻣﮕﺎھﺎن  ٢٨ﺣﻣل  ١٣۵٧در اﺛر ﺗوطﺋﮫ ﺳﯾﺎه اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم اﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺎ دﺳت ھﺎی آﻏﺷﺗﮫ ﺑﺧون
ﺟﻧﺎﯾت ﭘﯾﺷﮫ ﮔﺎن ﺳﯾﺎ و ﻋﻣّﺎل ارﺗﺟﺎع ﺑﺧون ﺧﻔت وﻟﯽ در ﻗﻠب ﭘر ﺗﭘش زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ زﯾﺳت ﺟﺎوﯾد
ﯾﺎﻓت.

ھﯾﺄت رھﺑری ح.د.خ.ا .در ﺑراﺑر ﻗﺗﻠﮕﺎه ﺧوﻧﯾن رﻓﯾق ﺧﯾﺑر ﺷﮭﯾد ادای اﺣﺗرام ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد

ﺑﻧﺎ ﺑر ﻓﯾﺻﻠﮫ ﭘﻠﯾﻧوم ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺧﺎطر ﺗﺷﯾﯾﻊ ﺟﻧﺎزه ﺧﯾﺑر ﺷﮭﯾد در
 ٢٨و  ٢٩ﺣﻣل  ١٣۵٧اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻋظﯾﻣﯽ در ﺷﮭر ﮐﺎﺑل ﺗﺣت رھﺑری ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی ح.د.خ.ا .ﺻورت
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ﮔرﻓت .در ﻣراﺳم ﺗﺷﯾﯾﻊ ﺟﻧﺎزه ﺷﮑوھﻣﻧد آن ﺷﮭﯾد ﻗﮭرﻣﺎن دھﮭﺎ ھزار ﻧﻔر از اﻋﺿﺎی ﺣزب و ﺳﺎﯾر
وطﻧﭘرﺳﺗﺎن و ھﻣوطﻧﺎن ﻣﺎ اﺷﺗراک ورزﯾدﻧد.
درﯾن روز ﺟﻧﺎزه ﮔل ﭘوش رﻓﯾق ﺷﮭﯾد ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺎرش ﻟرزاﻧﻧده ﺑﺎ اﺷﺗراک ده ھﺎ ھزار ﻧﻔر ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺦ دﻧدان
ﺷﮑﻧﯽ ﺑﮫ دﺳﺗﮕﺎه دوﻟت اﺳﺗﺑدادی داوود ،ارﺗﺟﺎع و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم ﺑود ،ﺑدرﻗﮫ ﮔردﯾد.

ﮔوﺷﮫ ﯾﯽ از ﻣراﺳم ﺗﺷﯾﯾﻊ ﺟﻧﺎزه رﻓﯾق ﻣﯾر اﮐﺑر ﺧﯾﺑر ﺷﮭﯾد ﻋﺿو ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی ح.د.خ.ا.
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در آراﻣﮕﺎه ﺧﯾﺑر ﺷﮭﯾد ﮐﮫ دھﮭﺎ ھزار رﻓﯾق و ھﻣوطن ﻣﺎ ﮔرد آﻣده ﺑودﻧد ،ﺷﺎدروان رﻓﯾق
ﻧورﻣﺣﻣد ﺗره ﮐﯽ ،ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣﻧﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی ح.د.خ.ا .ﭼﻧﯾن ﮔﻔت:
»ﺧون ﭘﺎک رﻓﯾق ﺷﮭﯾد ﻣﺎ ﺑدﺳت ﻧﺎﭘﺎک آدم ﮐﺷﺎن وﺣﺷﯽ ﺑر زﻣﯾن رﯾﺧت« وﻟﯽ اﯾن ﺧون ﺑﮫ ھدر
ﻧﻣﯾرود .ﺧون ﺑﮭﺎی رﻓﯾق ﺷﮭﯾد ﻣﺎ ﺑﯾش از ﭘﯾش ﻣداوﻣت ھﻣرزﻣﺎﻧش در ﭘﯾﮑﺎر و اﺑراز ﭘﺎﯾداری ﺷﺎن در
ﻧﺑرد و ﻓﺷردﮔﯽ و ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﻧﯾروﻣﻧد درون ﺻﻔوف رزﻣﻧدﮔﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧواھد ﺑود.
وی اﺿﺎﻓﮫ ﮐرد :رﻓﯾق ﻣﯾر اﮐﺑر ﺧﯾﺑر ﮐﮫ ﺳﯾراب از ﺳرﭼﺷﻣﮫ اﻋﺗﻘﺎد و اﯾﻣﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾدﺋوﻟوژی دوران
ﺳﺎز طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣردم و وطن ﺧوﯾش و ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻧظﺎم ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﻓﺎرغ از اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑوده ﺟﺎن ﻋزﯾز
و ﮔراﻣﯽ ﺧوﯾش را درﯾن راه از دﺳت داد وﻟﯽ ﺑرد ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﺎ اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی واﻻﺋﯾﺳت ﮐﮫ او ﭘﯾرو آﻧﮭﺎ ﺑود.
درﯾن اﺟﺗﻣﺎع ﻋظﯾم زﻧده ﯾﺎد رﻓﯾق ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل ﺿﻣن ﻗراﺋت ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﭼﻧﯾن ﮔﻔت:ﺧﯾﺑر اﺳﺗﺎد
ﻣﺗواﺿﻊ رﻓﻘﺎ ،ﻣرد ﺧردﻣﻧد و ﺧدﻣت ﮔﺎر ﺑود.
ﺧﯾﺑر ﻓرزﻧد زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻓرزﻧد رﻧﺞ و ﻣﺑﺎرزه ﺧﻠق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑود .ﺧﯾﺑر ﻣﺑﺎرز ﻓداﮐﺎر راه
وﺣدت ﭘﯾﺷﺎھﻧﮕﺎن و زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﮐﺷور ،وﺣدت ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و اﺗﺣﺎد ﺗﻣﺎم ﻧﯾروھﺎی
اﻧﻘﻼﺑﯽ و وطﻧﭘرﺳت ﺑود.
ﺧﯾﺑر ﻣﺑﺎرزه راه اﺗﺣﺎد طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و دھﻘﺎﻧﺎن ﻣﺑﺎرز راه اﯾﺟﺎد ﺟﺑﮭﮫ ﻣﺗﺣد دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و ﻣﻠﯽ ﺿد ﻓﺋوداﻟﯽ
و ﺿد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺗﻣﺎم ﻧﯾروھﺎی ﺗر ّﻗﯾﺧواه و وطﻧﭘرﺳت ﺑود.
رﻓﯾق ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل ﭼﻧﯾن اﺿﺎﻓﮫ ﮐرد :ﻣﯾراث ﻣﻌﻧوی ﺧﯾﺑر ﺑﮫ رﻓﻘﺎی ھﻣرزﻣش ،اﯾﻣﺎن ،ﺧدﺷﮫ ﻧﺎﭘذﯾر او ﺑﮫ
اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﭘﯾﺷرو ﻋﺻر ﻣﺎ و اﻋﺗﻘﺎد ﺷﮑﺳت ﻧﺎﭘذﯾرش ﺑﮫ رﺳﺎﻟت طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و اﯾﺟﺎد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧوﯾن ﻓﺎرغ
از اﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺳﺗم ﻣﻠﯽ اﺳت.
ﺧﯾﺑر ﻗﮭرﻣﺎن در آﺧرﯾن روزھﺎی زﻧدﮔﯽ ﺧوﯾش ﺑﺎ ﭘﯾﮕﯾری ﺑﮫ رﻓﻘﺎ ﺧﺎطرﻧﺷﺎن ﻣﯾﺳﺎﺧت ﮐﮫ ﺳﮑوت
ﻣرﮔﺑﺎر ﺳﯾﺎﺳﯽ را ﺑﺎﯾد ﺷﮑﺳت.
ﺧﯾﺑر ﺑﺎ ﺷﮭﺎدت ﺧود ﺷﺧﺻﺎ ً اﯾن ﺳﮑوت ﻣرﮔﺑﺎر را درھم ﺷﮑﺳت و ﺑﮫ ارﺗﺟﺎع و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم ﺟواب
دﻧدان ﺷﮑن داده ﺷد.
ﺧﯾﺑر ﺷﮭﯾد ﺗﺎ آﺧرﯾن ﻟﺣظﺎت زﻧدﮔﯽ ﻣﻣﻠو از اﻓﺗﺧﺎرش در راه رھﺎﯾﯽ زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از زﯾر ﻣﻧﮕﻧﮥ
ﻓﺷﺎر ھﺎی طﺑﻘﺎت اﺳﺗﺛﻣﺎرﮔر ،ﺑﯽ ھراس رزﻣﯾد.
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ﺧﯾﺑر ﺷﮭﯾد ﮐﮫ از رھﺑران ﺳر ﺳﭘرده و از ﺑﻧﯾﺎد ﮔذاران دﻟﯾر ح.د.خ.ا .ﺑود ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ رﻓﻘﺎی ھﻣرزم و ھم
ﺳﻧﮕر ﺧود ﻣﯾﮕﻔت :رﻓﻘﺎ! ﺷرف واﻻی ﺷﻣﺎ اﻓﺗﺧﺎر ﺑزرگ ﺷﻣﺎ در ﻋﺿوﯾت ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت .ﺑﺎﯾد ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﯽ ﻋﺿوﯾت آﻧرا ﺗﺣﺻﯾل ﮐرد ،درﻓش آﻧرا ﺑﻠﻧد و ﭘﺎﮐﯾزه ﻧﮕﮭداﺷت ،وﺣدت آﻧرا
ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻋﻘل ،ﺷرف و وﺟدان ﺧود ﺣﻔظ ﮐرد.
ﺧﯾﺑر ﺷﮭﯾد ﺑﺎ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺟﺎن ﺧود در راه آرﻣﺎﻧﮭﺎی ﺧﻠق ھﺎی ﺳﺗﻣدﯾده اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ در ﮐﺎرزار
ﻧﯾروھﺎی داغ طﺑﻘﺎﺗﯽ ھﻣﯾﺷﮫ در ﺳﻧﮕر دﻓﺎع از ﺗوده ھﺎی زﺣﻣﺗﮑش ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑود وی در دﺷوار ﺗرﯾن
ﻟﺣظﺎت ﭘﯾﮑﺎر آﺗﺷﯾن ﺑﮫ رﻓﻘﺎی ﺧود ﻣﯾﮕﻔت:
ﭘﯾﮑﺎر ﺑر ﺿد طﺑﻘﺎت ﺳﺗﻣﮕر ،اﺳﺗﺛﻣﺎرﮔر ،ﺑر ﺿد ﻗدرﺗﮭﺎی ارﺗﺟﺎﻋﯽ ،ﺑر ﺿد دوﻟﺗﮭﺎ و ﻗدرت ھﺎی
دروﻏﮕو و ﻣﺳﺗﺑد و ﺑر ﺿد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم ،ﻣﺑﺎرزه اﯾﺳت طوﻻﻧﯽ ،ﺳرﺳﺧت و دﺷوار وﻟﯽ ﺳراﻧﺟﺎم ﭘﯾروزی
ﻧﯾروھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺣﺗﻣﯽ اﺳت.
ﺧﯾﺑر ﺷﮭﯾد در ﺗﺎﺧﺗﮕﺎه ﺗوﻓﺎن ﺧﯾز ﻧﺑرد ھﺎی آﺗﺷﯾن طﺑﻘﺎﺗﯽ ،ﭘﯾﮑﺎرﮔر آﺷﺗﯽ ﻧﺎﭘذﯾری ﺑود در دﻓﺎع از آزادی
ھﺎی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق و ﺣﻘوق زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﮐﺷور.
ﺧﯾﺑر ﺷﮭﯾد ﻣﯾﮕﻔت :ﺑﺎﯾد در ﻣﯾﺎن ﺗوده ھﺎ رﻓت و ﺑﺎ ﺗوده ھﺎ ﭘﯾوﻧد ﻧزدﯾﮏ ﺗﺎﻣﯾن ﮐرد در راه ﺗﺟﻣﻊ ﺗﺷﮑل و
اﺗﺣﺎد ﺧﻠق ھﺎی وطن ﭘﯾراﻣون ﺷﻌﺎر ھﺎی ﻣﺷﺧص اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺑﺎرزه را ﺳﺎزﻣﺎن داد و ﺧﻠق ھﺎ را ﺑرای ﺣﻣﻠﮫ
ﻋﻠﯾﮫ ارﺗﺟﺎع ،اﺳﺗﺑداد و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم ﺑﺳﯾﺞ ﮐرد.
ﺳﯾﻣﺎی ﺧﯾﺑر ﺷﮭﯾد ﮔوﯾﺎی واﻗﻌﯾت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺣزب ﭘﯾﮑﺎر ﮔری ﺑود ﮐﮫ ارﺗﺟﺎع و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم در وﺟود اﯾن
ﺣزب و رھﺑران ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ آن ﺑزرﮔﺗرﯾن دﺷﻣﻧﺎن ﺧود را ﻣﯽ دﯾد ﺣزﺑﯽ ﮐﮫ در ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﺧﻠق ﻗﮭرﻣﺎن
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دﻣﯽ از ﻣﺑﺎرزه اﺻوﻟﯽ ﻋﻠﯾﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم ،ارﺗﺟﺎع و اﺳﺗﺑداد روﮔردان ﻧﺷد و ﻧﺎﯾﺳﺗﺎد .اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ
ﺷﮭﺎدت رﻓﯾق ﺧﯾﺑر اﻣر ﺗﺻﺎدﻓﯽ ﻧﺑود ﺑﻠﮑﮫ ﺣﻠﻘﮫ ﯾﯽ ﺑود از زﻧﺟﯾره واﺣد ﯾﮏ ﺗوطﺋﮫ وﺳﯾﻊ ﻋﻠﯾﮫ ﺣزب ﻣﺎ
ﻋﻠﯾﮫ ﺧﻠق ﻗﮭرﻣﺎن ﻣﺎ.
ھﯾﭻ ﮐس ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﺑﺳﺗﯾز ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎﻧﮫ ،ﺟﺎﻧﺑﺎزی ﺑزرگ ﻓداﮐﺎری ﺑﯾﮑران از ﺧود ﮔذﺷﺗﮫ ﮔﯽ ﭘر ﺷور و
ﺻداﻗت ﭘر ﻧﯾروی اﯾن ﻗﮭرﻣﺎن واﻗﻌﯽ ﺧﻠق را ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻋﻣر ﺧود را ﺑدون آن ﮐﮫ ﭼﯾزی ﺑرای ﺧود
ﺑﺧواھد وﻗف راه ﭘﯾﮑﺎر ﻣردم ﻧﻣود اﻧﮑﺎر ﻧﻣﺎﯾد.
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ﺧﯾﺑر ﺷﮭﯾد ﻣﺎ ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﯽ ﮔﻔت:
»ﻣﺑﺎرزات ﺧوﻧﯾن و ﺷدﯾد طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑطور اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر در ﭘﯾﺷروی ﻣﺎﺳت وﻟﯽ ﺳراﻧﺟﺎم ﭘﯾروزی
ﻧﯾروھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و وطﻧﭘرﺳت ﺧﻠق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن  . . .ﺣﺗﻣﯽ اﺳت«.
دﯾﮕر رﻓﯾق ﺧﯾﺑر در ﻣﯾﺎن ﻣﺎ ﻧﯾﺳت و ﺑﮫ اوراق ﺧﺎﻣوش ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻌﻠق دارد .و ﻓﻘدان او ﺑرای ،ﻣﺎ درد
ﺑزرﮔﯾﺳت .اﻣﺎ آﻧﭼﮫ از او ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده اﺳت ﻣﯾراث ﻣﻌﻧوی اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ھﻣﮫ رﻓﻘﺎی ھﻣرزم و ﺑﮫ ھﻣﮫ
اﻧﻘﻼﺑﯾون ﺻدﯾق ﻣﺷﻌل ﺗﺎﺑﻧﺎک ﺑرای اﯾﻣﺎن ﺧدﺷﮫ ﻧﺎﭘذﯾر ﺑﮫ راه ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮔراﯾﯽ و ﺑﺎور ﺧﺎراﯾﯾن ﺑﮫ
رﺳﺎﻟﺗﻣﻧدی ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﮐﺷور ﻣﺎ در ﺟﮭت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻓﺎرغ اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻧﺳﺎن از اﻧﺳﺎن ،ﻓﺎرغ از
ھرﮔوﻧﮫ ﺳﺗم ﻣﻠﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷد.
زﻧده ﯾﺎد رﻓﯾق ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل در ﻣراﺳم ﺗﺷﯾﯾﻊ ﺟﻧﺎزه ﺧﯾﺑر ﺑزرگ ﮔﻔت:
" . . .ﺧﯾﺑر ،ﻣﺑﺎرز ﻓداﮐﺎر راه وﺣدت ﭘﯾﺷﺎھﻧﮕﺎن زﺣﻣت ﮐﺷﺎن ﮐﺷور وﺣدت ح.د.خ.ا .و اﺗﺣﺎد ﺗﻣﺎم ﻧﯾرو
ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و وطﻧﭘرﺳت ﺑود".
"ﺧﯾﺑر ﯾﮏ وطن ﭘرﺳت ﭘرﺷور ،ﯾﮏ اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳت ﺻدﯾق ﺑود .او ﺑﮫ اﺻل ﺑراﺑری ﺣﻘوق و ﺑرادری
ﺗﻣﺎم ﺧﻠق ھﺎی ﺳﺎﮐن وطن ﻣﺣﺑوب ﻣﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻋﺗﻘﺎد ﺧدﺷﮫ ﻧﺎﭘذﯾر داﺷت.
ﺧﯾﺑر ﻣﺑﺎرز راه آزادی ﻣﻠﯽ ﺧﻠق ھﺎی ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن و ﺣق آﻧﮭﺎ ﺑرای ﺗﺄﻣﯾن ﺳرﻧوﺷت اﯾﺷﺎن ﺑود.
ﺧﯾﺑر ﺑﮫ ﻗدرت طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑﮫ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺧﻠق و ﺑﮫ اﻧدﯾﺷﮫ ﻣﺗرﻗﯽ و ﺑﮫ اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾزم ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ،ﺑﮫ ﺧﻠق و
ﺑﮫ وطن ﻣﺣﺑوب ﺧود اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﻓﺎدار ﺑود.
ﺧﯾﺑر ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ رﻓﻘﺎ ﻣﯽ ﮔﻔت ﮐﮫ »ﺳﮑوت ﻣرﮔﺑﺎر ﻣوﺟود« ﺳﯾﺎﺳﯽ را ﺑﺎﯾد ﺷﮑﺳت! ﺑﺎﯾد ﺷﮑﺳت! ﺑﺎﯾد
ﺷﮑﺳت .ﺧﯾﺑر ﺑﺎ ﺷﮭﺎدت ﺧود ﺷﺧﺻﺎ ً اﯾن ﺳﮑوت را ﺷﮑﺳﺗﺎﻧد.
ﺧﯾﺑر ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺑﮫ رﻓﻘﺎ ﻣﯾﮕﻔت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در ﻣﯾﺎن ﺧﻠق رﻓت ﺧﻠق ھﺎ را ﺑرای ﺣﻣﻠﮫ ﻋﻠﯾﮫ ارﺗﺟﺎع ،اﺳﺗﺑداد و
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم ﺑﺳﯾﺞ ﮐرد«.
اﯾﻧﺳت آﻧﭼﮫ اﻧﺳﺎن ﺑزرگ ﻣﺎﻧﻧد ﺧﯾﺑر در ﻋرﺻﮫ ﺗﺋوری و ﻋﻣل ﺑرای ﻧﺳل اﻧﻘﻼﺑﯾون ﺑﺎﻗﯽ ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت.
ﺧﯾﺑر ،ﺷﮭﯾد ﺷد و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم ﺗواﻧﺳت ﺑر ﻗﻠب اﻣﯾدوار اﯾن رادﻣرد اﻧﻘﻼﺑﯽ دﺷﻧﮫ آﻟوده ﺑﮫ زھرش را ﻓرو
ﺑرد اﻣﺎ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم ﻧﺗواﻧﺳت راه آرﻣﺎﻧﯽ را ﺳد ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺧﯾﺑر و ھﻣرزﻣﺎن ﺻدﯾﻘش ﺗﻼش رﺳﺗﺎﺧﯾزی را
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ﺑرای آن آﻏﺎز ﻧﻣوده ﺑودﻧد ﺣﻣﺎﺳﮫ ﺷﮭﺎدت رﻓﯾق ﺧﯾﺑر و ﺧﻧﺟر ﺧﻔﺗﮫ در ﺧون ﮔرم و ﭘﺎک او راه ﻓﺗﺢ و
ﭘﯾروزی را ﮔﺷود و آﯾﻧده را ﺑﺷﺎرت داد.
ﺧون رﻓﯾق ﺧﯾﺑر ﺷﮭﯾد اﺗﺣﺎد و ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺣزب ﻣﺎ را ﻧﯾروﻣﻧد ﺳﺎﺧت.
ﭼﻧد روز ﭘس از اﯾن ﺣﺎدﺛﮫ رﻓﻘﺎی رھﺑری ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی ح.د.خ.ا .در اﺛر ﺗوطﺋﮫ دوﻟت ﻣﺳﺗﺑد داوود،
ارﺗﺟﺎع و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم ﺑﮫ زﻧدان ﮐﺷﺎﻧده ﺷدﻧد ﮐﮫ ﺳراﻧﺟﺎم ﺑﮫ ﻗﯾﺎم ﺷﮑوھﻣﻧد ﺛور ﻣﻧﺟر ﮔردﯾد.
ﺣزب و ﺧﻠق ﻣﺎ در ﺑراﺑر ﻗﮭرﻣﺎن ﺧود ﺳر ﺗﻌظﯾم ﻓرود آوردﻧد ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺷور ﻣﺎ ﺟﻧﺎزه
ﺧوﻧﯾن ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ،ﯾﮏ رزﻣﻧده ،ﯾﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎ اﺣﺗرام و ﻋظﻣت ﺑﯽ ﻧظﯾر ﺑﮫ ﺧﺎک ﺳﭘرده ﺷد.
ﺣزب ﻣﺎ در وﺣدت واﻗﻌﯽ در ﭘﺎی ﺟﻧﺎزه اﯾن رﻓﯾق ﺑزرگ ﺳوﮔﻧد ﯾﺎد ﻧﻣودﻧد ﺗﺎ از راه ﻧﺑرد دﻣﯽ ﻧﺎﯾﺳﺗﻧد
»و ﯾﮏ ﻧﻔس از ﭘﺎی ﻧﻣﺎﻧﻧد«.
ﭘﯾروزی ظﻔرﻧﻣون ﻣراﺳم ﺗﺷﯾﯾﻊ ﺟﻧﺎزۀ ﺷﮑوھﻣﻧد ﺧﯾﺑر ﺷﮭﯾد ﺑﺎزﺗﺎب ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ و وﺣدت ﮔﺳﺳت ﻧﺎﭘذﯾر
ﺣزب ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎاﺛر آن ﺳﮑوت ﻣرﮔﺑﺎر ﺳﯾﺎﺳﯽ درھم ﺷﮑﺳﺗﮫ ﺷد .ﺧون ھﺎی رﯾﺧﺗﮫ ﺷده ﺷﮭﯾدان ﻗﮭرﻣﺎن
ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻧﯾﺎد وﺣدت ﺣزب را ﺗﺣﮑﯾم ﺑﺧﺷﯾد .ﻧﺎم ﭘراﻓﺗﺧﺎر ﺧﯾﺑر ﺷﮭﯾد ﺑر ﺟﺑﯾن
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺑﺎرزات ﺧﻠق ھﺎی وطن ﻣﺎ ﺟﺎوداﻧﮫ اﺳت.
ﺧﯾﺑر رﻓت و ﺑﮫ ﺟﺎوداﻧﮫ ﭘﯾوﺳت وﻟﯽ روز »ﻗﯾﺎﻣت ﺗﺎرﯾﺦ« آﻧﺳوی ﮐوھﮭﺎ ﻧﺑود و اﯾن روز ﺑدﻧﺑﺎل ﻣرگ او
ﻓرا رﺳﯾد ،روزی ﮐﮫ ﺧﯾﺑر ھﻣﮫ ﻋﻣرش را در اﻧﺗظﺎر آن ﮔذﺷﺗﺎﻧده ﺑود!
ﭼﮫ ﺧوب ﮔﻔت ﺷﮑﺳﭘﯾر:
»زﻧدﮔﯽ اش ﻧﺟﯾﺑﺎﻧﮫ ﺑود و ﻋﻧﺎﺻر آن ﭼﻧﺎن ﺑﺎ ھم ﺗرﮐﯾب ﯾﺎﻓﺗﮫ ﮐﮫ طﺑﯾﻌت ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺑﭘﺎ ﺧﯾزد و ھﻣﮫ
ﺟﮭﺎن ﺑﮕوﯾد :اﯾﻧﺳت ﯾﮏ اﻧﺳﺎن«.
ﺧﯾﺑر ﺷﮭﯾد ﻓﺳﺎﻧﮫ ﺷد .او ﯾﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺻﺎدق ﺑﺎ رواﻧﯽ زﻻل و اﯾﻣﺎن آھﻧﯾن ﺑود .زﻧدﮔﯽ ﺧﯾﺑر ﺑﺎ ﮐﺎر و
ﭘﯾﮑﺎر اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻋﺟﯾن ﺑود.
ﺷﮭﺎدت او ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﭘﺎﯾداری ﺟﻧﺑش اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻠق ﻣﺎ اﺳت اﻧﻘﻼﺑﯾون ﮐﺷور ﻣﺎ ھﯾﭻ ﮔﺎه ﺧﯾﺑر ﺷﮭﯾد و ﺑزرگ
ﺧود را از ﯾﺎد ﻧﺧواھﻧد ﺑرد ﻧﺎم او ھﻣﯾﺷﮫ در ﻗطﺎر ﺳرﺳﭘردﮔﺎن اﺻﯾل راه اﻧﻘﻼﺑﯾون و اﺻﺎﻟﺗداران اﺳت!
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از راﺳت ﺑﮫ ﭼپ :رﻓﯾق زﺑﯾر ﺷﯾرزاد و رﺟب ﻋﻠﯽ ﮐﺎظﻣﯽ ﺑر ﻣزار رﻓﯾق ﺷﮭﯾد ﻣﯾر اﮐﺑر ﺧﯾﺑر

درود ﺑﮫ روان ﭘﺎک ﺧﯾﺑر ﻗﮭرﻣﺎن ،ﺷﮭﯾد راه ﺗوده ھﺎ!
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