پیام تسلیت و همدردی

وصول خبر نهایت تأسـفـبار درگذشت معـلـم عبـدالــرســـول از شهر تورنتوی کشور کانادا  ،همهٔ دوسـتان را به سوگ فقدان این
شخصیت مبارز انقالبی فروبرد  .معلم رسول متولد کابل بود و دوران رشد پربار معنویش را در کنار یاران وهمرزمانش در
همان دیار بسر برد و در آغاز جوانی به مبارزه علیه ستم و استعمار روی آورد و در جریان دموکراتیک نوین دههٔ چهل سهمی
ارزنده داشت .
با رشد و قوام یافتن مبارزات دموکراتیک نوین کشور در ارتقای فکری ــ تشکیالتی جنبـش انقالبی کشور  ،نقشی فعال داشت و
علَم زحمتکشان جامعه را بدوش می کشید  .در روابط
همواره با اتکأ به مردم و استقرار بر موازین دموکراتیک انقالبی َ ،
اجتماعی انسانی فعال  ،مهربان  ،دلسوزو جمع گرا بوده و با ایستادگی در کنار سایر شخصیت های بزرگ انقالبی میهن به
ســازمان آزادیــبــخــــش مــردم افغانــســتان ( ســامــا ) پیوست .
در جریان مبارزات ضد تجاوز شوروی سابق  ،با اتکأ بر مواضع ضد امپریالیستی ســازمان آزادیــبــخش مــردم افغــانــســتان
با استعمار متجاوز و شرکای بومی اش ( خلــق و پرچــم ) به مبارزات همه جانبه دست زد و مورد خشم مزدوران روس قرار
گرفته به زندان افتاد  .دوستانیکه با وی هم زندان بوده اند به صالبت و استواری اش در مبارزه با دشمنان مردم در دوران زندان،
گواهی میدهند.
پس از سپری کردن پنج سال در زندان پلچرخی دژخیمان خلقی ـ پرچمی  ،مجال یافت تا بار دیگر در کنار همرزمانش به
مبارزات انقالبی ادامه دهد  .با دست به دست شدن سرنوشت مردم و میهن ما و اشغال کشور توسط امپریالیسم امریکا و ناتو ،

مبارزه پیگیر علیه استعمار و شرکای بومی آنها ادامه داد  .استواری معلم رسول همچون بسیاری از دوستان رزمنده
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شد .او تا آخرین لحظات زندگی پر شور مبارزاتی خود به آرمانهای مردم وفادار ماند و لحظه ای از مبارزه علیه ستم و بیدادگری
دست نکشید .
هواداران جنبش انقالبی مردم افغانستان ( هجـــامـــا ) فـقــدان دوســت گرانقدری چون معــلم عبدالــرسول را ضایعهٔ ناگوار به
جنبش انقالبی مردم افغانستان دانسته و بهمین مناسبت با دوستانش در جنبش ملی و انقالبی کشور و خانواده آن عزیز ازدست رفته
اظهار تسلیت و همدردی نموده و خود را در این غم بزرگ شریک میداند .
روانــش شاد و یادش گرامی !
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