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  سازمان انقالبی افغانستان

  ٢٠١١ نومبر ١٢

 
 
 
 

 "احمد"ياد رفيق 
 !  رھبر کبير جنبش انقالبی کشور ما گرامی باد

  
  
.  قبل از امروز، يکی از برومندترين فرزندان خود را از دست دادجنبش انقالبی افغانستان بيست و پنج سال      

 ما در اين روز با پايداری و استواری يک کمونيست واقعی به دست ۀرفيق احمد رھبر بزرگ جنبش به خون خفت

 وفانی تبديل شدطيار زد و به دريای فاشيست ھای گلبدينی به جاودانگی پيوست؛ خون سرخش در الله زار انقالب ش

 او عليه استعمار، سرمايه، ۀو رھروان صديق او در تندری از جنگل خلق  با فرياد مرگ  بر امپرياليزم، آتش کين

ارتجاع، عوامفريبی، تسليم طلبی، مدالگيری و مرداب کثيف خوشخدمتی به امپرياليزم را شعله ورتر ساختند و 

  !فروشی بيشتر از اين عمق يابد" انديشه"نگذاشتند باتالق 

ی با ئعمل می آورد که جالدان امريکاه  خلق تجليل بۀ    سازمان انقالبی افغانستان درحالی از اين رھبر فرزان 

 کشور ما را سالخی می کنند، جنايتکاران دولت پوشالی از ھيچ ظلم و بيداد ای دريغ ۀشرکايش توده ھای ستمديد

لمانی و ای، فرانسوی، ئياليست ھای امريکاار دارد و امپر ما در معرض فروش دايمی قر کشورنمی ورزند،

 خاينانه ۀی يکی پی ديگری برای امضای پيمان اسارت  درازمدت سرزمين ما صف بسته اند،  لويه جرگائايتالي

برای فروش ميھن ما  در حال برگزاری است،  کنفرانس بن دوم برای تداوم استعمار دايمی کشور ما برگزار می 

 ناصادق اين تناور سدری انقالب از ھمين اکنون خوشرقصی را آغاز کرده اند و برای "رھروان"شود و دردا که 

  !!برگزاری آن لحظه شماری می کنند

کيد می کرد که أ زنده ياد رھبر و بنيانگذار برومند سازمان ما که از شاگردان و ھمرزمان رفيق احمد بود، ھميشه ت

، اصوليت، آگاھی، ابتکار و انتقاد پذيری را از او بياموزند و اين رھروان واقعی رفيق داکتر  بايد متانت، فروتنی

  ١٣٨٧در سال رھبر زنده ياد ما  . خصايل ارزشمند و انقالبی را ھميشه جزو راه و رسم مبارزاتی خود قرار دھند

او با ايمان کوھگونش  ھرگز نلرزيد، نناليد و در آخرين لحظات زندگی با :" ضمن تجليل از اين رھبر سترگ نوشت
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نگاه  به افق ھای بيکران آزادی، پيروانش را به تعھد پوالدين و آشتی ناپذير با دشمنان طبقاتی  و  پا بيرون نگذاشتن 

  دعوت کرد و سوگند داد که به قيمت ھيچ پولی و مدالی با صاحبان ساطور به از آنچه او با خونش تصوير می کرد،

و خود تا پای ." دستانی که لحظه ای بعد جانش را می گرفتند، نسازند و شرف کمونيزم را به پای سرمايه فدا نکنند

  .دعمر بر اين تعھد پوالدين راه رفت، جاودانه شد و بر مزارش يکبار ديگر اين تعھد تکرار ش

که سازمان پر افتخار داکتر فيض احمد را امروز  به يک کمپنی تجاری تبديل کرده است، ياد و آرمان       ولی آنانی

 شرم آور با ۀ سفارت امريکا حراج کردند و در معامله و مغازلۀپای قصر سفيد و دروازه اين رھبر انقالبی را ب

 ۀاستعمارگران شدند و  مدال و جايز" دوست"کانادا و اسپانيا اشغالگران قرار گرفتند، در امريکا و  ايتاليا و 

دريافت کردند و نه تنھا که خون اين شھيد بزرگ جنبش ما را فراموش کردند، بلکه خون ھمرزم عزيز " خدمت"

را نيز با چرندياتی که به نويسندگان جاسوس غرب عرضه کردند، آلوده ساختند و روان انقالبی صدھا ) مينا( او

  .د ديگر را سخت آزردندشھي

 شھادت رفيق احمد را نگين دلھا می ۀ   ولی سازمان انقالبی افغانستان، به حيث رھرو واقعی رفيق احمد، يادوار

دارد و باور دارد که  انتقام خون او و ساير شھدای جنبش انقالبی افغانستان با پافشاری صادقانه بر ايدئولوژی 

 آنان می توان در تقاص ۀتسه دون امکان پذير است و با ايمان قوی  بر  راه و انديشمارکسيزم، لنينزم، انديشه مائو

  . دشمنان مردم زحمتکش افغانستان، به انتقام واقعی دست يافت

 

  

  مرگر بر امپرياليزم

  ! در راه سوسياليزم، به پيش

  سازمان انقالبي افغانستان

  ١٣٩٠ عقرب سال ٢١

  


