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شخصیت یکتن از رسول ازهر  که غالم رسیدخبر ندوه فراوان با ا

 ،طوالنی در اثر بیماری ،کشور ماهای ملی، وطندوست و مترقی 

آخن کشور آلمان  در شهر ۲۰۱۹پانزدهم اپریل  شنبهروز دو

پیرو در جوانی  رسول ازهردیده از جهان فرو بسته است. 

جریان دموکراتیک نوین)شعلۀ جاوید( بود. مترقی آرمان های 

جنگ  به پیش برد.زیر درفش این جریان سیاسی را فعالیت های 

او را مجبور به ترک کشورش نمود. در  یبت های پیاپیها و مص

فریاد گلوی زخمی اش درد میهن و مردمش را از محیط غربت نیز 



نجات وطن و استقالل  خاطربه همواره مهربانش قلب و کرد 

اش  مواضع ضد امپریالیستی و بر تپیدمی  طبقات زحمتکش جامعه

حزب بود که  ۱۳۶۲ماه ثور سال  .همواره استوار و قاطع بود

نعیم  ،ارجمند اوبرادر افغانستان دموکراتیک خلق جنایتکار 

حادثۀ مرگ برادر بر  اعدام کرد.در زندان پلچرخی ازهر را 

خون گریست و انقالبی اش به مرگ برادر بسیار سنگین آمد.  او

این زخم هنوز التیام نیافته بود که در فراق او مویه کرد. 

با وجود  .را از دست دادغم باالی غم آمد و دختر جوانش 

خود را آمده بود،  اش هآنهمه مصیبت هایی که بر او و خانواد

در جلسات و روشنفکران آزادیخواه جدا نکرد. یاران و از جمع 

در  و کنفرانس های سیاسی و فرهنگی افغان ها شرکت می کرد

سهم  (هجاماهواداران جنبش انقالبی مردم افغانستان) محافل

روز شهدای جنبش ملی و  محفلدر  ۱۳۹۶ فعال می گرفت. سال

 در شهر کلن آلمان «هجاما»انقالبی افغانستان که از طرف 

پیرامون زندگی و شخصیت برادر حضور یافت و بود،  برگزار شده

 جنبش انقالبی از شخصیت های بزرگ که یکتن ازهر نعیم فقیدش

افغانستان)  دفتر سیاسی سازمان آزادیبخش مردم عضو و کشور

 سخنرانی کرد. بود، ساما(

، دبمؤانسانی بود مهربان، رفیق دوست، متواضع، ازهر رسول  

آزادیخواه، و فداکار. شخصیتی بود دموکرات،  جوانمرد

را یک  ین دوست دلسوزا نفقدا «هجاما» .مترقیعدالتخواه و 

برای خانواده و  دانسته و در نبودش اندوهگین است.ضایعه 

 .یمتسلیت عرض می کن این عزیز سفر کرده دوستان

  و یادش گرامی باد!شاد  شروح

    (۲۰۱۹شانزدهم اپریل  -آلمان)


