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دالوران رزمنده خلق

يادی از رفيق عبدالرحيم
رفيق عبدالرحيم يکی ازمبــــارزين  ،پرکاروپــر تالش جريان دموکراتيک
نوين )شعله جاويد( بود .مشاراليه درســــال )1329ھجری شمسی( در
يک خانواده فقيــــر روستائی در قريه کربولی ولسوالی پغمان واليت کابل
متولد گرديد .بعد از ختم دورۀ ابتدائيه شامل ليسه پغمان شد .موصوف در
ســـــالھای 1347الی 1349يــــکی از شــــــعله ای ھای مبارزوانقالبی
جريان دموکراتيک نوين در ليسه پغمان بود که با ديگر رفقای رزمنده
خويش ليسه پغمان رابه کانون فعاليتھای مبارزاتی جنبش دموکراتيک
نوين)شعله جاويد( تبديل نموده بودند وبرضد رژيم استبدادی سلطنتی،

باندھای احزاب ارتجاعی واپورتونيستی" اخوان"و"خلق وپرچم"در يادالنه
ميرزميدند وپرده از چھره ھای کثيف وارتجاعی آنھا برميداشتند .رفيق
عبدالرحيم يکی ازسخنرانان فعال ورزمنده جريان دموکراتيک نوين بود
که به زبان ھای پشتو وفارسی به سخنرانی می پرداخت  .مشاراليه
باوجودی که از نگاه اقتصادی خيلی ناتوان بود ولی در تمام اعتصابات
وتظاھرات جريان دموکراتيک نوين که در شھر کابل صورت ميگرفت ،
شرکت ميورزيد .بسياری اوقات فاصله بين پغمان وکابل را پای پياده طی
مينمود تادرمظاھرات واعتصابات جريان دموکراتيک نوين شرکت نمايد.
اوبعد از فراغت از صنف دوازدھم نسبت مشکالت اقتصادی به
تحصيالت عالی خويش ادامه داده نتوانست وبه حيث مامور در پوھنتون
کابل مصروف کار شد  .رفيق عبدالرحيم يکی از شعله ای ھای مبارز،
صادق  ،راست کار وبی آاليش بود واز اخالق عالی مردمی وپرولتری
برخورداربود .بعد از مرگ رفيق سيدال سخندان زمانيکه سازمان جوانان
مترقی وجريان دموکراتيک نوين به انشعاب گرائيد .رفيق عبدالرحيم
باوجودی که ھنوزعضويت سازمان جوانان مترقی راکسب نکرده بود به
دفاع از خط انقالبی سازمان وجريان دموکراتيک نوين پرداخت .وی تأکيد
ميکرد که بايد تضادھا واختالفات درون جنبش را از راه  -مبارزه
وحدت ومبارزه -واصل "انتقادوانتقاد ازخود" حل وفصل نمائيم واز
اتھامات بی اساس وبی پايه باالی رفقا خوداری کنيم  .رفيق عبدالرحيم بعد
ازانشعاب باوجودی که به دفاع ازخط انقالبی سازمان جوانان مترقی
وجريان دموکراتيک نوين پرداخت  ،اما ارتباطش با سه تن از رفقايش بنا
بر داليلی که ايجاب نوشتن رساله جداگانه را مينمايـــد با مسئول کميتــــه
رفيق عبدالرحيم با وجود
مربوطه شــــان قطع گرديد.
قطع ارتباط  ،مبارزه خويش رابا عده ای از رفقای ھمرزمش بطور

مستقالنه ادامه ميداد واين در شرايطی است که تشتت  ،پراگندگی
واتھامات بی پايه وبی اساس با تأثير پذيری از افکار لومپنانه پس منظر
نويسان که توسط عده ای از انشعابيون حمل ميگرديد ،بخشی از جنبش را
فراگرفته بود وجنبش رااز درون مثل موريانه ميخورد .بعد از کودتای
ننگين وشوم ھفت ثور  1357که شعله ای ھا مورد حمالت کين توزانه و
وحشيانه باندھای مزدور وجنايت کار خلق وپرچم قرار گرفتند  ،رفيق
عبدالرحيم خواست که در بين مردم خويش در سمت وسو دادن جنبش
مقاومت به نفع نيروھای پيشرو وانقالبی نقش مثبت ايفا نمايد اما ديری
نگذشت که وی مورد کين نيروھای ارتجاعی وعقب گرا احزاب اسالمی
قرار گرفت و ترور گرديد  .رفيق عبدالرحيم به جاودانگی پيوست اما داغ
وطن فروشی ،جنايت وآدمکشی تاابـــد بر پيشانی بانـــــدھای ارتجاعی
ووطن فروش "اخوانی " و"خلقی وپرچمی" حک گرديده است .دفاع از
دالوران رز منده خلق يک امر تشريفاتی نيست که با حلوا کردن
،دعاکردن و نفرين کردن صورت گرفته و خاتمه پيدا نمايد  ،بلکه دفاع
از آنھا يک امر انقالبی است وبايد خاطره مبارزات مترقی وانقالبی
آنھاراگرامی بداريم؛ شجاعت  ،دالوری ورزمندگی آنھارا سرمشق
مبارزات انفالبی آينده خويش قرار دھيم  .از کاستی ھا وکمبودی
ھاواشتباھات جنبش درگذشته بياموزيم .با گرايشات تسليم طلبانه ،
اپورتونيستی ،رويزيونيستی ،سکتـــاريستی وبرخوردھای ھای لومپـــنانه،
مبــــارزه جدی وايدئولوژيکی نمائيم وتمام نيرو وتوان خودرا برای
سازماندھی وبسيج نيروھای انقالبی  ،ملی و ضد امپرياليستی صرف
نمائيم تا کشور خودرا ازچنگال خونين امپرياليسم وارتجاع بين المللی
ومزدوران داخلی آنھا نجات دھيم ويک دولت مترقی ،ملی ومردمی
راايجاد نمائيم.

