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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Martyrs  انبازانج

 

  )ساما(آزاديبخش مردم افغانستان سازمان 
 ٢٠١٨ جنوری ٢٧

  

  

  ! اوست، تأکيد بر تداوم انديشه و آرمان»رھبر«بـھترين تجليل از  
  ینگرد جاوداگـ سالھشتمين بيست وداشت از ـيـرامگـدر 

  »رـبـوم رھـيـق«اد ـده يـزن

 

تاريخی رو به  ل و تکامامع بشری بر بستر تضاد طبقات، تاريخ مبارزۀ طبقاتیوجتاريخ 

مبارزۀ طبقاتی نيز در اشکال مبارزۀ سياسی،  .رشد جامعه بر بنياد اين مبارزه بوده است

شکل . نمايندگان سياسی آن ھا جريان داشته است اقتصادی و فکری بين طبقات متخاصم و

  . استعمدۀ مبارزۀ طبقاتی، مبارزۀ سياسی

تقسيم  و بالتبع توليد و ثروت اجتماعی مبارزۀ طبقاتی با ايجاد مالکيت خصوصی بر وسائل

سراسر پھنۀ تاريخ ـ از آغاز دوران  .مارگر و استثمارشونده آغاز شدجامعه به طبقات استث

برده ھا، جنبش ھای دھقانی  شورش(باستان تا اين دم ـ مشحون از ستيز طبقاتی در اشکال

ه ستمکشان به دليل خودب در اکثر موارد، اين مبارزات. بوده است) و مبارزات کارگری

روشن و ابزار و رھنمونی، نبود اھداف مشخص  ی؛ فقدان انديشه ھایخودی بودن؛ عدم تدارک کافی زمينه ھای فکر

  .را از دست و پای ستمکشان برنداشته است راه به جائی نبرده و زنجير ؛همبارزاتی ناکامل و نيازمود

امر جمعبندی   در دھندۀ جنبش ھای سياسی ــ اجتماعی ستمکشان در اين ميان نقش رھگشايان و نظريه پردازان خط

ناکامی ھا و کامگاری ھا، اشکال و ابزار  تجارب قبلی، تدارک فکری زمينه ھای تغيير و پيشروی، برشمردن عوامل

تدارک ابزار و اشکال انسجام طبقاتی  .حيث يک ضرورت برجسته می شود طبقات ستمکش؛ من  مبارزه و تشکل يابی
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ان انقالبی، رمز موفقيت طبقات ستمکش و نيرو ھای پيشرو در پيشتاز زحمتکشان بر زمينۀ شرايط مساعد عينی توسط

   .استعمار و امپرياليسم، شمرده می شود  از ستم طبقات حاکم ستمگر و نوين عاری امر ايجاد جامعۀ

صفحات آن؛ سخت کوشی، مبارزات حماسی و تسليم ناپذيری خلق ما  کشور ما افغانستان تاريخ شورانگيزی دارد که در

ای  انقالبی و مترقی کشور ما در فصلی از اين تاريخ مبارزاتی خلق مبارز ما، جايگاه ويژه  تاريخ جنبش.می درخشد

ايثار و استواری در نبرد طبقاتی و  اين تاريخ شکوھمند سرشار از رھگشائی، پيشتازی، حماسه آفرينی، جانبازی،. دارد

ر ھر مقطع تاريخی بنا بر نياز رھبری ھمان مقطع، د. ما است رھائی بخش خلق سلحشور و انقالبيون پاکباز کشور

و مبارزی از دامان مبارزات خلق زحمتکش راھی ميادين رزم طبقاتی و ضد استعماری  رھبران و رھگشايان جانباز

مبارزات مردمی و  کارنامه ھای مبارزاتی فردی و جمعی آنان در صفحات زرين. به پاخاستۀ کشور ما شده اند خلق

 . ستمکش اما مقاوم افغانستان، درخشان استانقالبی خلق

ُبه مثابۀ گـردان ادامه دھندۀ پيشآھنگ انقالبی طبقۀ کارگر و ) ساما( در اين ميان، سازمان آزاديبخش مردم افغانستان

سالۀ آکنده از کارنامه ھای مبارزاتی توأم با افت و خيز ھا و پيروزی ھا و شکست  ٣٩ کشور، تاريخ سائر زحمتکشان

خبره، مدبر، نامدار، استوار و ادامه کاری را برای طاليه داری مبارزات  داشته و رھبران و کادر ھای انقالبی اھ

  .آزاديبخش خلق ستمديدۀ افغانستان به پيکارگاه فرستاده است انقالبی و

ار ترين، مدبر بود که پس از مجيد بزرگ، تأثيرگذار ترين، استو يکی از آن طاليه داران سامائی» رھبر«زنده ياد 

ميان رھبران آن از بدو تأسيس تا کنون شمرده می   و در و ماندگار ترين شخصيت در تاريخ ساما ترين، ادامه کار ترين

بی  ثمتين او به رغم وزش تندباد ھای خزانی و ازدحام حواد سال از فقدانش، نقش گام ھای ٢٨ ھنوز ھم پس از. شود

مولد  گيری در مبارزات عملی، انسانی بود تا آخر عالوه بر سھم» رھبر«. ن استکشور نمايا شمار، در مسيرت انقالب

يکی در مقطعی بنا بر نياز ھمان مقطع که ھر " رھبر "ارثيۀ فکری. و ھمواره می انديشيد و خالقيت فکری داشت

 عصر خلق شده، تغيير اوضاع و شرايط حاکم در پرتو انديشۀ پيشرو زمانی به منظور روشنگری و رھگشائی و برای

 نجويندگا گرانبھائی از افکار رھنمونی انطباقی ايست که تا امروز و فردا ھا برای راھيان راه،  گنجينۀنآدر کليت 

  .و نجات محرومان جامعۀ ما رھنما و ھدايتگر اند آزادی

؛ ابزار و روش ھای سرمايۀ مالی(بھره گيری از ابزار نرم و ظريف  در جانب ديگر، استعمار و امپرياليسم مزيد بر

برای اغواگری و شکل دھی ذھنيت ... ھا ورسانه  ؛فرھنگی، اطالعاتی، روانی؛ ارتجاع مذھبی سياسی، ايدئولوژيک،

روش ھای خشن توحش، ترور و سرکوب با سخت ابزار نظامی  بابت گسترش سلطه و سروری اش بر جھان؛ از) ھا

 امپرياليسم با منطق و تفرعن استعماری اش، در. لش، بھره می جويدکردن بديل ھای مقاب نيز برای رفع موانع و خورد

سينۀ ستبر شخصيت  سرشتش برای ضربت زدن به جنبش ھا و جريان ھای مترقی و رھائی بخش، تبانی با ارتجاع ھم

ی ترور شخصيت برازندۀ انقالب. می دھد ھای پيشتاز، رھگشا و تأثيرگذار آن را آماج تير کين زھرآلود خود قرار

در راستای رفع  ،)ش١٣۶٨(در حيات آباد پيشاور پاکستان در ھفتم دلو "  رھبرقيوم "»ساما«کشور، رھبر بی بديل

مصداق اين روش و کنش  نامپرياليستی ــ ارتجاعی در پيآمد شکست و فرار روس متجاوز؛ يکی از ھزارا موانع تبانی

  .محسوب می شود ؛می و مترقی خصم استعمار و ارتجاعو امپرياليسم در برابر جنبش ھای ملی، مرد استعمار

در تاريخ، اين جنبش ھا و جريان ھای مردمی اند که اصل و منبع  اما به رغم منطق پوک امپرياليسم و ارتجاع ھار؛

ھا  شخصيت ھای برازنده، پيشگام و رھگشا بر حسب نياز تاريخی ھر مقطع، در دامان آن جنبش .آفرينش و خالقيت اند

کاروان ساالران مدبری پيوسته به پيش  کاروان انقالب با رھنمائی. ه و پرورده شده و به مقام طاليه داری می رسندزاد

کاروان  یااز پا می مانند، عده  یاز پا می افتند، ساربانان و کاروانيان در جريان اين پيشروی کاروانساالرانی. می تازد
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کمين کرده در دو سوی راه چراغ   می شوند، کاروانساالرانی به دزدانرا رھبری و ھمراھی نمی کنند، برخی ھا مسخ

شوند؛ اما به رغم اين ھمه آماج  می زتسليم داشته ھای کاروان، دمسا سبز نشان می دھند و يا با دزدان سرگردنه به قصد

 نھيب می کشند و با پيش رونده درنگ نمی پذيرد و ساربانانی تير شدن ھا، پشت کردن ھا و دستبرد زدن ھا، کاروان

 ترور نيز پس از" ساما "اين اصل در مورد. منزل تا سرمنزل مقصود ھدايت می کنند بانگ جرس کاروان را منزل به

  .ممتاز و فرھيخته اش، تا امروز مصداق خود را داشته است" رھبر"

 ھای اشغالگر روس، امريکا سرکش آتشی می سوزند که امپرياليست حدود چھار دھه می شود که مردم ما در شعله ھای

منطقه ئی با جنگ ھای تجاوزکارانۀ امپرياليستی و ارتجاعی در و  یھای مرتجع و مزدور بوم و ناتو و دار و دسته

 ، به اشکال مختلف از ميليون)ياری ارتجاع بومی به ھم(اين جنگ تحميلی اشغالگرانۀ امپرياليسم .کشور ما افروخته اند

   .برای آن متصور نيست ی گرفته و ساحت کشور ما را ويران کرده است و ھنوز پايانیھا تن از مردم ما قربان

ِطی اين مدت استيالء و مرگبار بر پيکر  کاری ۀواردضربات  ،ارتجاعی در کشور ما ترور و تبانی امپرياليستی ــ ِ

فتور رانده و مبارزات توده حاشيه و حالت  نحيف ظرفيت ھای انقالبی و مردمی، جنبش انقالبی را در کوتاه مدت به

اما به رغم اين فتور و حاکم شدن فضای . ربوده استو ثمرۀ آن را  ھای به پاخاسته را به کجراه و انحراف کشانيده

کشور ما توسط امپرياليست ھای اشغالگر و ارتجاع خونريز منطقه و  آزاديخواھان وسرکوب انقالبيون  ترور، اختناق و

تضاد   بر محور آشتی ناپذيری منافع ونآ در مقابل اشغالگر و ايادی مرتجعحق مردم  هنزجار با بومی؛ فوران خشم و

به راه انداختن موج ترور، سرکوب، . در کشور ما مشھود بوده است فاساسی و عمده، در اشکال و با ذرايع مختل

 اانتقامجوئی آنان ر  و روحيۀبرافروخته ار ا خشم مردم مستمگری و استثمار توسط ستمگران بيرونی و بومی، آتش

امپرياليسم و ارتجاع حاکم  بر اين زمينه، تضاد و تقابل مردم ما و کليه نيرو ھای ملی ــ انقالبی کشور با. است برانگيخته

در جھت رھائی ملی و اجتماعی خلق تحت ستم کشور،  از عينيت برخوردار بوده و مضمون انقالبی و آزادی خواھانه

 .دارد

برای او انديشۀ انقالبی سالح برنده ای بود که می توانست برای پاره . گرا بود انديشمندی انقالبی و آرمان» وم رھبرقي«

آرمان . گيرد ھای بردگی و برداشتن آن از دست و پای ستمکشان و محرومان جامعه مورد استفاده قرار کردن زنجير

در آن ھمه کس کار کند و در عين رفاه و  در جامعه ای بود که» دوزخيان«انقالبی او نيز ھمانا زيستن محرومان و 

 تحقق اين" رھبر" .انسان بر انسان، از امپرياليسم، از ارتجاع خبری نباشد آسايش انسان ھای مولد؛ از ستم و استثمار

 و استثمار، ميليونی تحت ستم مأمول و ايده آل را عبور از مسيرت انقالب می دانست و انقالب را ھم کار توده ھای

انقالبی و سالح  که پيشآھنگش درفش انديشۀ انقالبی را در پيشاپيش ستون ھای انقالب برافرازد و ابزار اين رمشروط ب

  . برسدسرزمين ھميشه بھار آزادیھای سه گانۀ خلق را به کار گيرد تا به 

 و رزميدن برای طرد انقالبی امپرياليسم دربند افغانستان، تدارک در موقعيت مستعمراتی، ابتر و خونين کشور و خلق

در عين حال  پرداختن به اين امر سترگ،. واژگونی ارتجاع؛ از مبرميت و ارجحيت حياتی برخوردار استاشغالگر و 

بوده است، ايده آلی که تا ھنوز تحقق  نيز رانقالبی کشو و کليه جانباران و جانباختگان گردان ھای جنبش" رھبر "ايده آل

َدر عين ادای دين  ؛"رھبر "ھنگان انقالبی خلق از جمله زنده يادااز پيش ًبناء، شايسته ترين تجليل و تکريم. افته استني

 ،برای آگاھانيدن انقالبی راھيان استوار و متعھد کنونی راه؛ عبارت است از توحيد و انسجام پيشآھنگ، کار ميھنی و

تغييرات انقالبی و  ، تدارک سه سالح انقالب و کابرد آن برای وقوعو بسيج توده ھای ميليونی خلق ستمکشانسجام 

تعھد و ايده   برای آن رزميد و انديشيد و تا آخر بر سر آن عمری" رھبر "رزميدن در راه تحقق اھداف انقالبی فوق که

  !ر و انقالب کشورھبران و رھروان استوار راه آزادی چنين است تجليل شايسته از ،آری. آل ايستاد و وفادار ماند
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  !انقالبی اش و درخشان باد انديشه و آرمان  رھبر  گرامی باد ياد

  !مرگ و نفرين بر قاتالن آنان !جانبازان و جانباختگان انقالبیراه  دمستدام با

  ! و ارتجاعامپرياليسم رمرگ ب

  !يـــا مـــرگ يـــا آزادی

  )ساما(سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 

  م٢٠١٨ جنوری ٢٧ /ش١٣٩۶ و دل٧

 
  


