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  رھا. س
 ٢٠١٣ جوالی ٠٨

 ی تاريخبربلندا ،»احمد«رفيق
  "يک زندگی بزرگ، يک مرگ با شکوه"

 .رخشنده وغروب ناپذير در افق کمونيسم بود ده ای بود بی بديل، ستاریر گلستان آزادی، قھرمانورفيق احمد سرو تنا

اوکه تمام ھستی خود را درخدمت .  بود سازش ناپذير، وکين توز درمقابل انواع دشمنان پنھان وعيانیرھبر رفيق احمد،

باجان ودل از اين ارزش ھا حراست می کرد، ارزش ھائی که افق سوسياليسم  ايدئولوژی وسازمان خود قرار داده بود،

فته بود ودر اين راه حاضر نبود تحت ھيچ شرايطی سر برجبين دشمنان خلق سائيده، راه وآرمان شان را در را نشانه گر

  . وانقالب بدھند»بھار مائويسم«پيش پای امپرياليسم وارتجاع قربانی کنند ومکارانه از آستين امپرياليسم، نويد 

که او اشتباھات عظيمی را  ايت ودقت عمل، زمانی بود باسرشت کمونيستی وسازماندھی بود با دریرھبر رفيق احمد،

طور ه درسازمان جوانان مترقی مشاھده کرد، باپيروی از اصل انتقاد وانتقاد از خود، خواست تمام اشتباھات گذشته ب

يک کشور به دور از استعمار   مبارزاتی روشن وۀ که يک آينده ایھمه جانبه جمع بندی گرديده وراھھای الزم

ا تضمين می کند، درپيش گرفته شده ودر اين مسير از کوچکترين امکانات استفاده کرده وھيچ فرصت را از واستثمار ر

 اشتباھات سازمان که در آن غوطه ور بود، به شدت انتقاد کرده وراه اساسیبعد از جمع آوری چند مورد  .دست ندھند

اه به اين سازمان جوانان مترقی نبود، ھيچ گبرطرف کردن آنھا را نشان می داد، رفيق که تا آخر عضو مرکزيت 

را بر رفيق وھمرزمان آزاده اش، زدند اما رفيق " انتقاديون"عالوه برچسپ ه ب  نشده وءش اعتناانتقادات به جا ومفيد

گروه انقالبی خلق "احمد که بودن خود را در سازمان با آن وضع، غير ممکن دانست دست به انشعاب وبنيان گذاری 

 اين گروه پرافتخارش ۀزد ودر پيکر گروه، تمام نيروی مبارزاتی خود را به خرچ داد تا پھنای گسترد" غانستانھائی اف

نوکران گوش به فرمان   سوسيال امپرياليسم،انعمده ترين دشمنيکی از از کران تا به کران وطن را درنورديد وبه 

  .تبديل شد ،یداخلی اش وجمله نيروھای ارتجاع

گی ناپذير شبانه روزی وخست  می ديد، با اجتناب از ھرنوع روشنفکر نمائی، خود منافع وآرمانش را در منافع خلقاوکه

برزمند که  ش ارتباط برقرار کرده و در راه آزادی سالح به دست گيرند ووسيع تر باخلق ھرچه ۀتالش کرد تا به پيمان

عرصه کمائی کرده وصداقت انقالبی خود را برای توده به در طی زمان کوتاھی موفقيت ھائی چشمگيری را در اين 

حاکی از اين موفقيت ھا وازخود گذری ھای رفيق احمد بود " سازمان رھائی"پرقدرت  اثبات رسانيد، جبھات متعدد و

 سازمان در امان باشد به ھمين دليل مرگ خود را ۀربات محکم وشکنندضوبا اين حال دشمن نمی توانست از زير 

در دل   بزرگی از اين رھبر زنده ياد زحمت کشان افغانستان،ۀان رفيق احمد وسازمان رزمنده اش می ديد وکيندرچشم

 خلق ھای ۀ درخشندۀ تا اين ستارندپيش از ھمه به دنبال فرصت بود انواع دشمنان خلق بارور گرديده وبيش از ھمه و

 آزاديخواھان افغانستان را از پای درآورده ۀمونيست فرزانک و سرو بلند قامت ازجنگل ستم کشان افغانستان افغانستان،
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 ١٩٨۶مبر سالدوازدھم نود وھمين بود که در نکاخ استبداد خود را بنا کن ش، قصرھائی مجلل ووبرگور نامعلوم

جنايت کار اسالمی افغانستان در پشاور پاکستان، خون اين رھبر  ين وسوسی پاکستان با ھمدستی احزاب خاسازمان جا

زمنده وکمونيست فداکار را ريختاند وبه ھمين سان بود که نفس ھای گرم رفيق احمد از تپيدن بازماند اما جنايت کاران ر

 زنده آنھائيست که اً  و واقعندوقت نمی ميرند وھميشه در قلب ھا زنده ا  که انسان ھائی بزرگ ھيچنداين را نمی دانست

  .پيکار می کنند

  خون ما

  می شکفد بر برف

  ندیاسف

  خون ما

  می شکفد برالله

  پيرھن کارگران خون ما،

  خون ما، پيرھن دھقانان

  خون ما، پيرھن سربازان

  خون ما، پيرھن خاک ماست

  نم نم باران، باخون ما

  شھر آزادی را می سازد

  نم نم باران، باخون ما

  )خسروگلسرخی(شھر فرھاد را می سازد           

 

 


