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  سازمان انقالبی افغانستان

  ١٣٨٨ جوزای ٢٩
 
 
 

  !خون سيدال سخندان، مشعل راه ماست
 
  

  
ز در صحن پوھنتون کابل به خون  مردی از تبار زحمتکشان، انقالبی نترس و شاعر مبار١٣۵١ جوزای سال ٢٩در 

ای ھا  خون سرخ او محصالن را در سوگ نشاند و شعله. تپيد و چشمانش را تا بيکران قله ھای آزادگی برای ابد بست
درست در ھمين روز گلبدين جالد سگ زنجيری . تر ساخت را در پيکار برای از پا درآوردن ارتجاع مذھبی مصمم

ی زحمتکشان را از ئبه رھاسخندان را نشانه گرفت و قلب ماالمال از اميد او  ۀ ستبر سيدالاش سين امپرياليزم با تفنگچه
بدينگونه کاروان شھدای جنبش کمونيستی افغانستان با اھدای اولين فرزندش درين راه مشعلی افروخت . تپيدن باز داشت

  . ور خواھد ماند که تا جاودان شعله
 تلخ فقر و تنگدستی را چشيده بود، به محض پا گذاشتن به جوانی به زودی سيدال سخندان که از آوان کودکی طعم

دريافت که برای از بين بردن استثمار، فقر، تھيدستی و ظلم راھی جز انقالب وجود ندارد، لذا با آشنايی با مارکسيزم که 
به سخنران آتشين و شاعر در آن زمان در محافل روشنفکری ورد زبان شده بود، به سازمان جوانان مترقی پيوست و 

ھا   در چند شعری که از او به يادگار مانده، نفرت از فيوداالن و سرمايه و دعوت از توده. مبارز و انقالبی مبدل گشت
  . به قيام ھويداست

 برای اولين بار در تاريخ جنبش کمونيستی افغانستان در حالی از ١٣٨۶ جوزای ٢٩سازمان انقالبی افغانستان در 
ھای کابل و پولی تخنيک تجليل به عمل آورد که  سخندان با نصب پوسترھايش در پوھنتون  شھادت سيدالسالگرد

ھا  دھند در پوھنتون ھای گوناگون کشور ما را اشغال نموده و سگان زنجيری آنان به ھيچ وجه اجازه نمی امپرياليست
دانست که نصب پوسترھای  ه خوبی میسازمان انقالبی افغانستان ب. ی تجليل صورت گيردئھا از چنين خون

سخندان خالی از ريسک نيست، اما دين بزرگی را که اين انقالبی پاکباز بر گردن تمام مدافعان واقعی جنبش چپ  سيدال
ی قوت قلب داد که فکر ئھا ای سخندان به شعله نصب پوسترھای سيدال. نمود دارد، در مقابل آن بسيار کوچک می

ھا تجليل نمايد، زيرا  ر اين جنبش از ميان رفته و رھروی در داخل کشور ندارد که از خون سيدالکردند ديگ می
برند و از آن مرجع  ديدند که به اصطالح مدافعان چپ، عکس او را ھر سال در روز خاصی به درگاه يوناما می می

ترين خيانت به خون نه  اين نابخشودنی. ندکنند تا قاتل او را به جزای اعمالش برسان کثيف امپرياليستی دادخواھی می
اينان . ِھا شھيد انقالبی جنبش مارکسيستی کشور ماست که روزی اين چپ مدالگير  بايد پاسخ دھد تنھا سيدال بلکه ده

حق دارند خاک پای يوناما را سرمۀ چشم سازند، ولی به ھيچ صورت حق ندارند خود را مدافع جنبش چپ قلمداد کنند و 
 برای تمام ای را با خاک يکی سازند و ھای شھدا به درگاه آن مرجع قاتل؛ حيثيت، شرف و عزت شعله  عکسبا بردن

  .ی کنندئجنبش چپ شرم ابدی کما
ھای پاک شان را برای  سازمان انقالبی افغانستان به خاطر گراميداشت از شھدای جنبش کمونيستی افغانستان که خون

 جوزا روز شھادت سيدال سخندان اولين شھيد اين جنبش به ٢٩کند که  ند، پيشنھاد میآبياری نھال انقالب ھديه کرده ا
ای نبود و تمام  ھای شعله عنوان روز شھدای جنبش چپ افغانستان تجليل گردد، زيرا او متعلق به ھيچ يک از سازمان

جليل از شھدای جنبش چپ در ميان تواند وحدت نظر را در ت دانند و اين می ھا او را متعلق به اين جريان می ای شعله
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ی متعلق به شعلۀ جاويد به ميان آرد، چيزی که ھمين اکنون وجود ندارد و ھر سازمان، روز خاصی را ئھا سازمان
  .برای تجليل از شھدای سازمان خود برگزيده است
ال ھا غرق خواھند شد و ی از خون سيدئمذھبی و غيرمذھبی در درياسازمان انقالبی افغانستان باور دارد که ارتجاع 

  .کشتی انقالب به ساحل نجات پھلو خواھد زد
  مرگ بر امپرياليزم

  در راه سوسياليزم، به پيش
  

  سازمان انقالبی افغانستان
  ١٣٨٨ جوزای ٢٩

   

  
  

  ـ» سخندان«تصويرشھيدانقالبی ـ سيدال 


