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*مـن چـراغ الله سـازچـون بمـيرم ازغـبار   

ن داغ مرا، سوزان به صحرای مراتازه ک  

)اقبال الھوری(  

که به مثابۀ نتيجۀ منطقی مبارزات انقالبی چند دھۀ قبل در کشور ما، از فرزندان ) ساما(سازمان آزاديبخش مردم افغانستان  

ای کسب دلير، پاکباز، خردمند و بادرايت  خلق غيور و زحمتکش ما شکل گرفت، جھت تحقق اھداف واالی انقالبی اش بر

آزادی و استقالل راستين، تحقق دموکراسی مردمی، استقرار عدالت اجتماعی واقعی، ترقی فراگير اجتماعی و رفاه خلق 

. حرمان کشيده ودر نھايت عزيمت از قلمرو جبر طبيعی و اجتماعی به قلمرو اختيار و آزادی کار و پيکار بی امان نموده است

فرزندان بنام و گمنام جانباختۀ زيادی را در دامان خلق حماسه آفرين " ساما"ی برگشت، در جريان فراز و فرود اين پيکار ب

يک تن . کشور و در مدرسۀ مبارزۀ سترگ انقالبی پروريده و تا قلۀ پرتاللوء فرھيختگی و وارستگی انقالبی  ارتقاء داده است
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 شمسی در شھر زيبای پروان ديده به ١٣٣٨ سال غفوری در. از اين فرھيختگان وارسته ، پروفيسورعبدالرشيد غفوری بود

ی به رشادت ، پايمردی و کارنامه تو گوئ. گذاشتند) رشيد(خانوادۀ دانش پرور او اسمش را برحسب تصادف نيک . جھان گشود

  .ھای افتخارآميز وغرورآفرين او از قبل آگاھی داشتند

وی از زمره شاگردان استثنايی و ممتاز . ادگاھش به اتمام رسانيدعبدالرشيد دوره ھای آموزشی ابتدائی تا ثانوی را در ھمان ز

، شامل پوھنحی "کانکور" بعد از اخذ سند فراغت از ليسۀ نعمان در مرکز واليت پروان و با اخذ  نتيجۀ عالی در امتحان . بود

  .طب کابل گرديده و با پشتکار و تالش خستگی ناپذير تحصيل خود را به پايۀ اکمال  رسانيد

 رشيد جوان مشغول تداوم آموزش بود که فاجعۀ خونين و منحوس ھفت ثور وقوع يافت ومتعاقب آن ، کشورعزيز ما مورد 

اين فرآيند اسارت آور موجب . تجاوز و اشغال نظامی وحشيانۀ ارتش اشغالگر سوسيال امپرياليسم روس قرار گرفت 

 و سلحشور ما از کران تا کران افغانستان بر ضد کودتا گران برانگيختن قيام ھای خود به خودی و سرتاسری مردم غيور

  .و بادار سوسيال امپرياليست آنان شد" خلقی ــ پرچمی"ثوری 

 و در بحبوحۀ رستاخيز شگرف توده ئی عليه آن  و در پيامد منطقی مبارزات ١٣۵٧در تعاقب فاجعۀ غم انگيز  ھفت ثور  

تکش جامعه و به يُمن خردمندی، ژرف انديشی  و ارادۀ انقالبی جمعی انقالبيون ممتد فرزندان انقالبی طبقات و اقشار زحم

در پاسخ به ضرورت و نياز تاريخی و مبارزاتی آن مقطع )  ساما"(سازمان آزاديبخش مردم افغانستان"نامور کشور، سرانجام 

 برنامه ھای انقالبی اش را منوط به تحقق"  ساما"در آن برھۀ زمان .  پيريزی شد١٣۵٨تاريخ مبارزاتی کشور، در سرطان 

سھمگيری فعال  "بناًء ، در سپيده دم ميالد پرآوای خود. گسستن زنجير اسارت و کسب آزادی ملی و استقالل کشور می پنداشت

  .خود پذيرفت" در پيکار مسلحانۀ مردم را وظيفۀ تخطی ناپذير

تعميق و تکامل بی انحراف آن، استفاده از اشکال گونه گون  به خاطر پيروزی جنگ مسلحانه و آزاديبخش خلق ما  و "ساما"

تدارک و برانگيختن اعتصابات، " سی از اتخاذ چنين سياستی أبه ت. مبارزاتی را در سرلوحۀ کار و پيکار خود قرار داد

رنگونی رژيم  مسلحانۀ مردم و تسريع سۀی ودرجھت تقويت مبارزئو بسيج توده ھا درسازمان ھای ويژه توده ... تظاھرات 

ھرگونه ھمکاری باخائنان ملی و سوسيال امپرياليسم اشغالگر و سھمگيری " ساما. "را از اھم وظايف خود تلقی نمود" کودتا

 ملی پدر وطن، فراخوان آشتی ملی، وعضويت ۀدر فعاليت ھای سياسی و اقتصادی رژيم مزدور از قبيل تقسيم زمين، جبھ

را مردود وھمدستی باخائنان ملی و سوسيال امپرياليسم متجاوز و اشغالگر روس ...   ودراتحاديه ھا و سازمان ھای صنفی

که به پرورشگاه خيانت وجنايت ووسيلۀ انحطاط  اتحاديه ھا وسازمان ھای صنفی درمتن چنين سياستی، جزآن"زيرا که . خواند

بناًء ، بسيج ". تواند باشد سته ھای توده ھا نمیو سرکوب مردم مبدل شود، به ھيچ رو مدرسۀ پرورش انقالبی و ابزارتحقق خوا

، تھيج و سازماندھی مردم به پاخاستۀ ما  از موضع ملی ــ انقالبی ضرورت انصراف ناپذير و فوری نبرد آزاديبخش ملی 

و انديشه ) ی ملیآگاھ(با استفاده از وسايل و ذرايع دست داشته به تبليغ و ترويج انديشه ھای آزاديبخش ملی " ساما. "پذيرفته شد

و سازماندھی عناصر شايسته  در دو محور ملی و انقالبی را در دستور کار خود )  آگاھی انقالبی ــ طبقاتی(ھای پيشروعصر 

  .قرار داد

با اشغال نظامی "  روس اشغالگر در سراشيب رسوائی و تباھی "و به ويژه پس از قرار گرفتن" ساما"با اعالم موجوديت 

بريده باد زبانی که در (و !) يامرگ يا آزادی( يعنی "ساما"نين انداز شدن شعار آزادی خواھانۀ رزم مجيد ــ افغانستان و ط

باالی نيروھای متجاوز بود که بارقه ھای " ساما"و رگبار مسلسل رزمندگان جسور !) برابر تجاوز امپرياليسم خاموش بماند

  با کار و پيکار چشمگيرانقالبی اش  "ساما"زودی ه ب.  کشور ما درخشيدگر اميد در دلھای مردم در بند و جوانان جست و جو

  .ويژه توده ھا و جوانان طبقات زحمتکش مليت ھای مختلف کشور ما قرار گرفته مرکز توجه عمومی و ب

داشتند و ضد رژيم مزدور سوسيال امپرياليسم روس را در دل ه حق به عبدالرشيد غفوری يکی ازھزاران جوانی بود که کين ب

ات مقدماتی، اين جوان آزاده ، پس از مطالع. انديشه ھای سترگ وآرمان ھای واالی آزاديخواھانه را در سر می پرورانيدند

ين زمان تحول شگرفی ااز. به وضاحت ديده و به عضويت آن در آمد" ساما"ينۀ تمام نمای خط انقالبی آرزوھای خود را در آئ

يری دانش انقالبی به مبارزی دانشمند، واقع بين، دارای صفات و سجايای عالی انقالبی وافکار با فراگ. در افکارش رونما شد
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با عبور . موصوف در کورۀ داغ مبارزه و پيکار روز تا روز آبديده می شد، به انسان آھنين اراده تحول نمود. بزرگ مبدل شد

مقھور شکست ھا ومغرور پيروزی ھا نبود، بلکه با . تين به تجارب گران بھا دست يافاز کوره راھھای سنگالخی و خارائ

به پيروزی حقيقت زحمتکشان بر امپرياليسم و ارتجاع، به . رفت متانت وصف نا پذيری به پيشواز دشواری ھا و ناماليمات می

يکارگران ھان نو بر جھان کھن باور خلل ناپذير داشت و شب و روز برای تحقق اين آرمان گرامی در صف پجچيرگی نھائی 

  .سامائی می رزميد

 به اثر شرايط ويژۀ جنگ نابرابر ضدروسی مردم و وابستگی غليظ نيروھای ارتجاعی ودخالت مغرضانۀ رقبای امپرياليستی 

و ارتجاعی سوسيال امپرياليسم ، جنبش آزاديبخش خود انگيختۀ ملی مردم ما به بيراھۀ اھداف ارتجاعی و امپرياليستی سوق 

نيز کوتاه مدتی پس از ايجادش، به دليل از دست دادن رھبران و کادرھای طراز اول " ساما.  " ماھيت يافتداده شد و قلب

 قبل از گام ھای اوليۀ استحکاماتی "مجيد"نظريه پرداز و سازماندھش و در پيشاپيش آنان مؤسس و رھبر آن زنده نام 

در .  از لحاظ فکری  برای مدتی دستخوش بی موازنگی شدبی عمل ادعاگر، "چپ"ايدئولوژيک و تشکيالتی و پا پس کشيدن 

 و تفوق خط راست "ساما"چنين جوی و در غياب تسلط خط مسلم انقالبی ايدئولوژيک ــ سياسی مطروحه در پروسۀ ايجاد 

 معرض خطر را در" ساما"، و پی آمد آن ــ تسليم طلبی ــ ، "تازه انديشی"باالثر چنين ضرباتی،افکار انحرافی ليبراليسم و

ثيرات زيانبار خود را بر أپديدۀ تسليم طلبی زادۀ اين انحراف راست فکری ت. انحالل  و استحالۀ فکری ــ سياسی قرار داد

  . بخشی از سازمان ما نيز بر جای گذاشت

ر اين رفيق داکتر رشيد غفوری در آن مقطع يکی از صد ھا سامائی بود که با اتخاذ موضع گيری قاطع و صريح در براب

حه دفاع کرده و از و  آگاھانه و پيگيرانه از آن بنيان ھا و اصول مطر"ساما"انحرافات ، از موضع بنيان ھای فکری، سياسی 

  .و تسليم طلبی پيوست" تازه انديشی"موضع چپ انقالبی به جمع رفقای ضد ليبراليسم و 

. فعاالنه شرکت ورزيد) م١٩٩۶مارچ ( شمسی١٣٧۵مل رفيق داکتر غفوری به نمايندگی بخش خود، در کنگرۀ دوم ساما در ح

مثابه يک واحد کل نسبت به وظايف ه او در بحث روی مسائل حل طلب و باالخص روش و اشکال سياسی فعاليت سازمان ب

داکتر رشيد در جريان . ميتود اصول تئوريک انقالبی پشتيبانی کردجديد و يا نسبت به وضعيت سياسی جديد از موضع و 

والن سازمان تسليم طلبی طبقاتی عده ای از مسؤ  و هکنگره به صف رفقائی پيوست که باالی برخورد کاسبکارانه وسود جويان

 سقوط طياره از کابل به مزار به شدت انتقاد کرده و خواھان پاسخ آنان در رابطه به مرگ جمعی تعدادی از رفقای ما در حادثۀ

  .  شدند١٩٩٢در اپريل 

 شمسی اين افتخار را نيز کمائی کرد که يکصدا ١٣٧۵داکتر رشيد در جريان مباحث ايدئولوژيک دومين کنگرۀ ساما در حمل 

ولين کنگرۀ مصوب اولين پلنوم از ا "اعالم مواضع ساما" شرکت کنندگان آن گنگره سند انحرافی ليبرالی  موسوم به ۀبا ھم

رده بدومين کنگره اعالم داشت که سند انحرافی ليبرالی نام.  را به اتفاق آراء باطـل اعالم کنند١٣۵٩ساما مؤرخ جوزای سال 

 تحميل شده و "ساما"که در گذشته  در نتيجۀ عوامل فوق الذکر در شرايط خاص و در حالت بی موازنگی توسط خط راست بر 

 "ساما" را به طور جدی خدشه دار ساخت، از ھمان روز به بعد در "ساما"طبقاتی انقالبی ھويت ايدئولوژيک و ماھيت 

از زمان تدوير دومين کنگرۀ . داند  منبعد در قبال آن کدام مسؤوليتی ندارد و آن سند را باطل شده می"ساما"رسميت نداشته و 

از جمله خط انحرافی (بايد نبردکنان با خطوط انحرافی  تا امروز خط اصولی خط برنامۀ ساما است که ھر گام خود را "ساما"

  .بردارد) و تسليم طلبانۀ مرکزيت کنونی و حاميان آن

 اخيرقرن بيستم و قلب ماھيت نظام چين سوسياليستی به  سوی ۀو تحوالت دودھ" اتحادشوروی "  يکی از پيامد ھای فروپاشی 

به زعم آنان .  ن و گروه ھای سياسی  روشنفکری با اين روند بودداری ، ھم صدا شدن طيف ھای مختلف روشنفکراه سرماي

اعمار سوسياليسم و تئوری "گويا فروپاشی شوروی و عقبگرد چين توده ئی به سوی سرمايه داری برابر بود با  شکست 

مقبوليت ايده ھای اين تبليغات دروغين در کوتاه مدت زمينه ساز ". بديل ديگری وجود ندارد"و با اين شکست " مربوط به آن

  :که افل از آنو ليبراليسم شده و غپراگماتيسم  

  گمان مبرکه به پايان رسيد کارمغان      ھزار بادۀ ناخورده در رگ تاک است
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  .ی آن را پايان يافته پنداشتندتئوريک سوسياليستی و کارآئبديل عملی و 

، کشور ما توسط امپرياليسم امريکا و شرکای امپرياليستی دربحبوحۀ استيالی ابرھای تيرۀ جھت گم کردگی و روحيه باختگی 

رھبری  منحرف اپورتونيست و مستأصل سازمان متأثر از اين گرد وغبار پراکنده شده توسط .  اشغال شد٢٠٠١اش در اکتوبر 

 به خواست  خودۀنظريه پردازان سرمايۀ امپرياليستی؛ به جای نکوھش و طرد تجاوز، با اتخاذ موضع گيری تسليم طلبان

تئوريسين .  يعنی ھمرھی با اشغالگران کشورش و قاتالن مردم بی دفاعش و قبول رھبری آنان: اشغالگران گردن نھاد

 سال قبل تا امروز اغواگرانه کوشيده است سياست تسليم ١١ از "ساما"رويزيونيست باند مرکزيت منحرف و تسليم طلب در 

انقالب  و خلق در زنجير ما در زير عبارات به ظاھر دموکرات مآبانه بپوشاند و انقياد طلبانه و خائنانۀ خود را نسبت به امر 

اينان تا ھمين اکنون باور ندارند که اين کشور توسط چندين کشور امپرياليستی .  طلبی شان را به مدد سفسطه پايۀ تئوريک بدھد

 تا ءور توسط امپرياليست ھای امريکا و ناتو، از ابتدارغم اشغال کش اين مرکزيت منحرف و تسليم طلب علی. اشغال شده است

ھمين حاال تضاد عمدۀ جامعۀ اشغال شدۀ ما را فقط با فئوداليسم  پنداشته و مدعی بوده است که امپرياليسم امريکا و شرکاء 

  . شور خود پذيرفترا در ک ين صورت بايد رھبری شانابه کشور ما آمده اند و در" زدن فيوداليسم و آوردن مدرنيته"برای 

پرشکيب با تجاھل عارفانه؛ ارتداد، انحراف و تسليم طلبی رھبريت را به ديدۀ " فابيانيست"ھمچنان ميانه گرايان والتقاطيون 

اغماض نگريسته، ضمن اتخاذ روش پراگماتيستی و موضيع گيری بی درد سر، در آخر کار با توافق و تفاھم نسبی با مرکزيت 

  . تندرھبری آن را پذيرف

رفيق داکتر ما، باآگاھی ھمه جانبه ازماھيت  ايدئولوژيک ــ سياسی انحراف و تسليم طلبی مرکزيت مردود، و با شناخت از 

موضع نوسانی و زيانبار منسوبين خط سنتريستی، در کنار اکثريت رفقای اصولی انقالبی سامائی قاطعانه و پيگيرانه در برابر 

وی با درک عميق از ماھيت . او در اين مبارزه  تا واپسين دم متين ، جدی و پيشگام بود. ختمرکزيت منحرف به مقابله پردا

حق مردم ه شده، بلکه نفرت و انزجار بناپذيرش نگنديدۀ امپرياليسم از موضع تئوری انقالبی، مرعوب ظاھر نيرومند وشکست 

  .خود را در مقابل اشغالگران متجلی و بازتاب نمود

 کارگر ۀ انحرافات ايدئولوژيک ــ سياسی  خط تسليم طلبانۀ مرکزيت حاکم، سامائی ھای مدافع ايدئولوژی طبقھمزمان با تبارز

ضد موضع گيری تسليم ه مبارزۀ جدی ، قاطع و بی امان خود را ب) ساما( سياسی بنيان گذاران –در وجود خط ايديولوژيک 

سوی ه ب"با انتشار رساله ای تحت عنوان ) ١٣٨۶ماه قوس (و درطلبانه و اپورتونيستی رھبری مرتد و مطرود آغاز نموده 

خط انحرافی و تسليم طلبانۀ مرکزيت را به شيوۀ منطقی و مستدل شالق کش "   بر تسليم طلبی و اپورتونيسم "ساما"غلبۀ 

داکتر در اين امر نيز رفيق . نمودند که مورد استقبال و منبع الھام رفقای اصولی سامائی در داخل و خارج کشور قرار گرفت 

  .پيشتاز بود

وی که در کنار . در پرتو چنين انديشه ھای بزرگ انقالبی، رفيق ما دارای اوصاف واال و ستودۀ يک انسان انقالبی نيز بود

 مادی، به ۀاشتغال داشت  و طبيب حاذقی بود، با پشت پازدن به ھرگونه انگيزنيز مشغله ھای مبارزاتی، به شغل طبابت 

بدين ملحوظ در . ی نيازمندان و مستمندان بيمار می پرداخت وبا دلجوئی واطمينان دھی صميمانه، در قلب آنھا جای داشتمداوا

شرکت ھزاران تن  با چشمان اشکبار واندوه عميق در مراسم تدفين او . زمان کوتاه شھرت ومحبوبيت زايدالوصفی کسب کرد

  .ستمؤٻد محبوبيت و شھرت نيک وی در ميان مردم ا

.  ابن سينا مشغول ايفای وظيفه  بود و پيوسته دربارۀ شفا يابی بيماران بی بضاعت ومداوای آنان می انديشيدۀ وی درشفاخان

توان گفت که حتی عده ای از  ت میأباجر. گاھی ازآن شکوه نداشت  ولی ھيچ. رفيق عزيز ما از درد جانکاه قلبی رنج می برد

 دردھا ورنج ھای بيکران مردم بالکشيدۀ ما ، درد و رنج طاقت ۀدر واقع با انديشيدن دربار. تندرفقا از بيماری او آگاھی نداش

 و دوستان به مداوای خود توجه نمود، ولی ءکيد مکرر رفقاأھرچند او به اثراصرار و ت.  فرسای خود را فراموش کرده بود

  دو سال قبل به اثر ھمان بيماری با دريغ و درد، مردم سر انجام. سفانه مداوايش نتايج مطلوب و شفابخش در پی نداشتأمت

رفيق داکتر رشيد . از دست داد١٣٨٩ ثور٢٢رنجديده ما يک انقالبی راستين و يک طبيب حاذق ودردمند را در ساعت ده شب 

  .اک بردمانی نا تمام را با خود به سينۀ خبا مرگش آر
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ھم اکنون جای او در ميان رفقايش در جمع . او را در اندوه عميقی فرو برد رفقاء، دوستان و خانوادۀ ۀھنگام او، ھمه مرگ ناب

ولی  رفقای مصمم رشيد غفوری پس از مرگش با تبديل انرژی . سامائی ھای ادامه دھندۀ راه پيشکسوتان انقالبی ما خالی است

ور تحقق آرمان ھای انقالبی اين مصرفی اندوه به انرژی مولد مبارزاتی، درست يک سال پس از درگذشت المناک وی به منظ

ساما ادامه ــ " با تبارز علنی " کنفرانس احياء و تداوم ساما" در ١٣٩٠رفيق ارجمند و خلق رنجديدۀ ما، در ھژدھم ثور 

يا مرگ يا (  را از زير خروار ھا خاک بيرون کشيده و درفش مبارزاتی"ساما"سازمان به گروگان گرفته شدۀ "  دھندگان

مای مجيد را به اھتزاز در آوردند و با ارتداد، انحراف، اپورتونيسم و تسليم طلبی  و انحالل طلبی مرکزيت و سا!) آزادی

  .اعوان و انصارش خط جلی فاصل کشيدند

 اينک در دومين سالگرد از دست دادن رفيق رشيد مان ، بر ماست تا پا فشردن در مسير انقالبی ما، با گراميداشت آرمان ھای 

او و کليه شھداء و  و نا تمام به جا مانده و بلند تر نگھداشتن درفش مبارزاتی  و با محکم گرفتن انديشۀ انقالبی، با  انقالبی

کاش رفيق رشيد امروز در کنار ما بود تا خود به ثمر نشستن آنھمه کار و پيکار خستگی . گان انقالبی ما تجديد ميثاق کنيمرفت

  !ديد اوم سازمانش را  به چشم سر میناپذير رفقايش برای  احياء و تد

  !يادش مستدام و آرمانش گرامی باد

  !يا مرگ يا آزادی

  )ساما ــ ادامه دھندگان(سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 

  شمسی١٣٩١ ثور٢٢

    )پيام مشرق( -*

 


