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  سازمان انقالبی افغانستان

 ٢٠١٢ نومبر ١١

 

 با تعھد بر راه رھائی زحمتکشان،

  ! را گرامی می داريم"احمد" ياد رفيق 
  

 جاويد خلق ما با ھمرزمانش به دست قصابان گلبدينی جاودانه  رھبر زنده"احمد" عقرب روزيست که رفيق ٢١

 کارگران و زحمتکشان ئیشد، و بر گور نامعلومش الله ھای سرخينه سربرآوردند تا عطر ظفرگون آن در نسيم رھا

 ما، بر چکاد سنگرھای نبرد انقالبيون بوزد و پرچم ھای سرخ پيکارگران در ميان مشعل ھای فروزان به ۀستمديد

  .ھتزار درآيدا

 سال پيش از امروز با قلب مملو از عشق به توده ھا و کينۀ بی کران به دشمنان خلق ٢۶ "احمد"رفيق 

ميرويس " و "اشرف"زحمتکش ما، با قامت بلند و سر افراشته چون سرو ايستاده به ابديت پيوست و در کنار رفيق 

  .مت و غرور انقالبی اش خوار و ذليل ساخت و ھمرزمان ديگرش، شکنجه گران گلبدينی را با مقاو"جوان

 خون خلق زحمتکش ما را می مکند، ، عقرب را گرامی می داريم که گرگان درندۀ امپرياليزم٢١ما در حالی 

ھای گلبدينی و جمعيتی در کنار تکنوکرات ھا و خلق و پرچم بر خورشگاه جمھوری اسالمی، بسته شده؛ به  فاشيست

ترين نيروی  ل تھيدست ترين توده ھای مردم ما مصروف ھستند، و طالبان اين جاھلغارت، چپاول، کشتار و قت

در شرايطی که از يکسو اشغالگران وحشی يازده سال تمام با . کنند ستمگر از ھيچ ظلمی در حق آنان دريغ نمی

ی به حراج  خود را عملی می سازند و مام ميھن توسط دولت پوشالئیريختن خون ھموطنان ما، ستراتيژی آسيا

 چون یرود و از سوی ديگر جنبش انقالبی ما در سردرگمی و تشتت به سر می برد، رھبران زنده جاويد می

ای حاضر  ، بيش از ھر زمانی به نياز جنبش ما تبديل می شوند، چه باک اگر عده"احمد، مجيد و اکرم ياری"

 رفيق خطاب کنند، با احت، )"مجيد" و رفيق "مداح"خصوص رفيق ه ب( خلق ما ئینباشند، به اين پيشمرگان راه رھا

اين عمل ضد انقالبی و اپورتونيستی، ماھيت واقعی شان را برمال ساخته، غير کمونيست بودن شان را به نمايش می 

  .گذارند
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 اما بايد ديد که در چه . مانند ھر رھبر انقالبی ديگر مبرا از اشتباه بوده نمی توانست"فيض احمد"داکتر 

آموختن از . شرايطی و چه زمان مبارزاتی دچار اشتباھات شده و برخورد او با اين اشتباھات چگونه بوده است

 ۀاشتباھات، انتقاد از خود و در عمل به تصحيح آن رفتن، پافشاری او بر راه درخشان مارکسيزم ـ لنينيزم ـ انديش

.  راه متعھد بودن، او را به يکی از رھبران واقعی جنبش انقالبی ما مبدل کرده بودمائوتسه دون و تا پای جان به اين

 ئیگرا ی، غير انقالبی و دگماتيستی با رفقای جانباختۀ جنبش ما به جای برخورد ديالکتيکی، ذھنیئبرخورد عقده 

نمايان «ای چه به خاطر  دهبه نظر ما، علم کردن اشتباھات رفقای جانباخته توسط ع. روشنفکرانه را نشان می دھد

  .، عمل اپورتونيستی و ضد انقالبی است»خصوصت ورزيدن«و چه ھم »  خاکی خودیۀشدن تپ

نيست بلکه تجليل از خون او و ياران » شھيد پروری«، "احمد"سازمان ما باور دارد که تجليل از رفيق 

دامۀ راه آن رفقای به خون خفته زمانی معنا  بخش است و ائیھمرزمش، تجديد تعھد و پيمان به راه سرخ انقالب رھا

می يابد که ضمن انتقاد از اشتباھات آنان به کار و مبارزۀ آنان ارج بگذاريم، ايديولوژی انقالبی را رھنمای عمل 

م و منحيث وارثان واقعی راه آنان، ئيقرار دھيم، با ھر نوع انحراف از مارکسيزم برخورد اصولی و انقالبی نما

مپرياليست ھای اشغالگر را ننگ دانسته، گردن فراز و قامت استوار انقالبيون را به پای مدال ھای سازش با ا

  .  مردم را در قلب ھای مان فروزانتر نگه داريمئیم و شعله ھای عشق به راه رھائيامپرياليستی خم ننما

 در مبارزۀ قاطع عليه "فيض احمد"سازمان انقالبی افغانستان باور دارد که ادامۀ راه رھبر جانباختۀ ما رفيق 

دشمن با به . تمامی دشمنان خلق و کينۀ بی پايان نسبت به امپرياليست ھای اشغالگر و دولت پوشالی آنھا نھفته است

. ترين سرو جنگل رزم خلق ما، راه سرخ او را بی رھرو پنداشته بود، اما کور خوانده بود زمين انداختن باالقامت

اری نھال انقالب با خون خويش، راه سرخی به روشنی آفتاب را برای رھروانش ترسيم کرد که  با آبي"احمد"رفيق 

  . تا فتح قله ھای پيروزی بی رھرو نخواھد ماند

  

  مرگ بر امپرياليزم

  !در راه سوسياليزم، به پيش

  

  سازمان انقالبی افغانستان

  ١٣٩١ عقرب ٢١

 

 


