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 پيام سازمان انقالبی افغانستان

  ٢٠١٧ نومبر ١۵

 رفيق نيک محمد،
  ! به جاودانگی پيوست

  

سازمان انقالبی .   انقالب ماتمدار گشتآسمان مبارزاتی افغانستان با از دست دادن يکی ديگر از ستاره ھای تابناک

اين . را به جنبش انقالبی افغانستان اعالم می دارد) اسم مستعار(ثر فراوان خبر درگذشت رفيق نيک محمد أافغانستان با ت

در جبل السراج بود،  بنا بر پيشنھاد ) ساما(رفيق عزيز که يکی از  چريک ھای سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 

 خود و خطری که زندگی او را تھديد می کرد، با ترک جبل السراج به جمع مبارزان در واليت بلخ پيوست و در رفقای

او، ھميشه در  کنار زحمتکشان افغانستان باقی ماند، مدافع سرسخت منافع طبقات . آنجا به زندگی مبارزاتی اش ادامه داد

  .ل پذيری آنان می دانستفرودست و تھيدست بود و راه نجات توده ھا را در تشک

زنده ياد رفيق نيک محمد مرد مبارزه بود، او برای ايدئولوژی و باورھايش تا پشت ميله ھای زندان رفت؛ پس از  

، او با درنظرداشت وضعيت خاصی که در جبھات و »خلق«ی از زندان رژيم جنايتکار حزب منفور دموکراتيک ئرھا

ی ئسازمان رھا«بريد و به ) ساما(بود، از سازمان آزاديبخش مردم افغانستانوجود آمده ه  در شمالی ب"ساما"تشکل 

روشن نبودن خط مشی مبارزاتی و مسايل ديگر . جذب و برای مدتی به فعاليت در آن سازمان پرداخت» افغانستان

ببرد و به تشکيالتی و سياسی، رفيق نيک محمد را بر آن داشت تا با جمعی از رفقای متعھد خود از آن سازمان 

او انسانی بود که از بی تفاوتی متنفر بود و ھمين بود که ھيچ گاه مثل عده . تشکيالت سازمان انقالبی افغانستان بپيوندد

  .ای به انزوا و بی تفاوتی پناه نبرد و تا آخر عمر بر راه و ايدئولوژی خود متعھد باقی ماند

عد از پيوستن به سازمان انقالبی افغانستان بر آن پافشاری داشت، ی که زنده ياد رفيق نيک محمد بئدر صحبت ھای ابتدا

حداقل چند روزی که از زندگی ام مانده «: او با جبين گشاده و لبخند اظھار داشت. ادامۀ مبارزه اصولی و انقالبی بود

سازمانی قرار دھم که می دانم با کوچکترين امکانات اما تعھد استوار به اين راه گام است، می خواھم آن را در خدمت 

من سازمانی را ترک می کنم که ھرگونه امکانات مادی را در اختيار داشت، اما با اما و اگرھای فراوان و . نھاده است

اشته، از اين شاخه به آن شاخه می روشن نبودن خط مشی مبارزاتی و سياسی، اعضای خود را سالھا در تاريکی نگه د

پرد و ھر گاه انتقادی از سوی صفوف صورت می گيرد، کاسه و کوزه را بر سر صفوف می شکند و بار مالمتی را بر 

ی کار کنم و اينک ئاين وضعيت ديگر برايم قابل قبول نبود و نتوانستم بيش از اين با سازمان رھا. کند دوش آنان بار می
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کنار اعضای متعھد سازمان انقالبی افغانستان قرار دارم و تا حد توان به فعاليت تشکيالتی و سياسی خوشحالم که در 

  ».خود ادامه می دھم

 متعھد سازمان انقالبی افغانستان باقی ماند؛ او برای لحظه ای ھم تعھدش رفيق نيک محمد، به حيث عضوجاودان ياد 

»  سأي«و » مريضی«و » پيری«زندگی مبارزاتی اش را به بھانه ھای ی مردم  ستمديده را فراموش نکرد؛ ئبرای رھا

 يک کمونيست انقالبی درگذشت و به حيث يکی از مبارزان سنگر مارکسيزم ـ لنينيزم،  ۀاو به مثاب. به انزوا نکشاند

  .انديشه مائوتسه دون چشم از جھان فرو بست

ی زحمتکشان افغانستان از يوغ ئرد؛ قلب اميدوار او  به رھازنده ياد رفيق نيک محمد از بيماری حاد  قلبی رنج می ب

 ۀ از تپيدن باز ماند و اين رفيق عزيز و رزمنده برای ھميش١٣٩۶امپرياليزم و طبقات ھار ستمگر  در اوايل خزان 

  . سالگی به جاودانگی پيوست۵۵گرامی به عمر 

ا به تمام اعضای سازمان، خانوادۀ رفيق و جنبش سازمان انقالبی افغانستان، درگذشت نابھنگام رفيق نيک محمد ر

اعضای سازمان انقالبی،  با از دست دادن رفقای عزيز ما چون جاودان ياد پاغر . انقالبی افغانستان تسليت می گويد

 سازمان واينک زنده ياد نيک محمد از ۀسس سازمان انقالبی افغانستان، شھيد نعيم يکی از کادرھای ورزيدؤرھبر و م

ی طبقۀ کارگر و ئس و نوميدی پناه نبرده، بلکه بيش از پيش بر راه انقالبی رھاأای متعھد سازمان، لحظه ای به ياعض

ياد و خاطرۀ رفيق نيک محمد، . ساير زحمتکشان کشور به پيش می روند و پرچم انقالب را بر زمين نخواھند گذاشت

  !عضو مبارز سازمان انقالبی افغانستان، گرامی باد

  

  بر امپرياليزم،مرگ 

  !در راه سوسياليزم، به پيش

  سازمان انقالبی افغانستان

  ١٣٩۶ عقرب ٢٢

  

  

 

 


