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  پيام سازمان انقالبی افغانستان

  ! را گرامی می داريم"نعيم"ياد و خاطرۀ رفيق شھيد 
  

 دست آورديم که چراغ زندگی رفيق نعيم عضو سازمان انقالبی افغانستان توسط وحوش با تأسف و تاثر عميق اطالع به

طالبی اين مزدوران و کاسه ليسان استعمار و استبداد در حالی خاموش شد که در طول زندگی سياسی خود با تالش ھای 

ا آخرين رمق زندگی به پيگير و از خودگذری ھا محبوب قلوب توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ کشورگرديده بود و ت

  . گاه از مبارزه دست نکشيد راھی که انتخاب کرده بود، وفادار و متعھد ماند و ھيچ

ی به مشکالت توده ھا گوش فرا می داد و با حوصله مندی ئرفيق نعيم مردی مبارز و از خودگذر بود که با گشاده رو

گفت تا زمانی که   ساده به توده ھا نشان می داد و  میراه رسيدن به زندگی عاری از استعمار و استثمار را با زبان

ی تحت رھبری پيشاھنگ انقالب از کشور بيرون رانده نشوند؛ تا زمانی که دست درازی ئاشغالگران توسط نيروی توده 

از روسيه، ايران، پاکستان و ساير کشورھای طماع کوتاه نگردد؛ تا زمانی که جنايتکاران و مزدوران چھار دھۀ اخير 

نيروھای وطنفروش خلقی و پرچمی گرفته تا وحوش جھادی، طالبی، داعشی و جمع کثيری از تکنوکرات ھای مزدور، 

خاين، وطنفروش و سرسپرده در دادگاه خلق محاکمه نگردند و تا زمانی که دولت انقالبی قدرت سياسی را به دست 

  . نيستی از قيد استعمار و استثمار خواب و خيالی بيش ئنگيرد، رھا

حيث يکی از اعضای کنگرۀ مؤسس سازمان به اين باور بود که بدون رعايت اصل سانتراليزم  رفيق نعيم من

دموکراتيک، بدون پرداخت حق العضويت به سازمان، بدون پيروی از تصاميم جمعی و باالخره بدون رعايت و اطاعت 

گاه عضو يک سازمان نمی تواند ادعا کند که او  اشد، ھيچاز برنامه و اساسنامۀ يک سازمان که از فيلتر کنگره گذشته ب

  .يک شخص منضبط و انقالبی است

 شھيد نعيم ھميشه به قدرت اليزال توده ھا باور داشت و با ايمان راسخ به مارکسيزم، لنينيزم و انديشۀ مائوتسه دون 

  .داشت کرد و با استفاده از تضادھای دشمن ھر قدمش را در راه خدمت به توده ھا بر می مبارزه می
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سازمان انقالبی افغانستان در حالی به سوگ يکی از اعضای خود می نشيند که افغانستان کماکان در دوزخی از جنگی 

 دولت پوشالی و باالخره به شدت ارتجاعی جاری که اشغالگران غربی، وحوش طالبی، داعشی ھای خونريز، عساکر

غداران جنايتکار جھادی آن را افروخته اند، می سوزد و ھمه روزه خون ده ھا تن از فرزندانش بدون ھيچ جرمی به 

ديگر، در  ريزد و  در عين حال امپرياليست ھای خونريز امريکا و روسيه با نشان دادن چنگ و دندان به يک زمين می

  . د مداخله ھا، به فکر تداوم جنگ ارتجاعی جاری در افغانستان می باشندحال آرايش قوای بيشتر و تشدي

در شرايطی که کشور ما زير يوغ استعمار و استبداد تکه و پاره می شود و خلق رنجديدۀ ما در کشتار وحشيانۀ 

باالخره در استبداد امپرياليست ھا، انتحار و انفجار طالبان جاھل و وابسته، تجاوز و بی ناموسی فاشيست ھای مذھبی و 

باشد، ھر  دولت پوشالی که ترکيبی از جنايتکاران چھار دھۀ اخير و تکنوکرات ھای بيشرم و خود فروختۀ غربی می

ھای مبارز، انقالبی، چپ، روشنفکر،   ھست و بود خود را برباد می دھد؛ در چنين شرايطی از دست دادن انسان،روز

  .رود خدمت به توده ھا ندارند، ضايعۀ بزرگ به شمار میمترقی و آزاديخواه که ھيچ تعھدی جز 

سازمان انقالبی افغانستان ضمن ادای احترام به خون رفيق نعيم، مراتب تسليت و ھمدردی عميق خود را به خانوادۀ 

ه سپارد که در را مبارز و انقالبی آن رفيق، به اعضای سازمان و جنبش چپ و انقالبی کشور ابراز داشته و تعھد می

  .رسيدن به افغانستان عاری از استعمار و استثمار تمام سعی و تالش خود را به کار خواھد بست

 مرگ بر امپرياليزم

  !در راه سوسياليزم، به پيش

  سازمان انقالبی افغانستان

 ١٣٩۶سنبله 

 


