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  انقالبی افغانستان سازمان 

٠٧.٠۶.٠٩  
  

  لقبم؛ پل
 که زند بوسه، به خاک قدم لشکر نور

 در فصل عبور
 

 رفيق احمد، رھبری از تبار زحتمکشان
  

 عقرب، روزی که پيشوايی از تبار زحمتکشان به خون خفت و تناور سدری از جنگل نامدار خلق بر ٢١  
ھای بيکران  ا نگاه به افقاو با ايمان کوھگونش ھرگز نلرزيد، نناليد و در آخرين لحظات زندگی ب. زمين افتاد

رون  نگذاشتن از آنچه او با خونش يناپذير با دشمنان طبقاتی و پا ب آزادی، پيروانش را به تعھد پوالدين و آشتی
ای  کرد، دعوت کرد و سوگند داد که به قيمت ھيچ پول و مدالی با صاحبان ساطور به دستانی که لحظه تصوير می

  .د و شرف کمونيزم را به پای سرمايه فدا نکنندگرفتند، نسازن بعد جانش را می
 رفيق داکتر فيض احمد انقالبی بزرگی که بيش از يک و نيم دھه جنبش انقالبی خلق افغانستان را رھبری 
کرد و باالخره درين روز شکار دشمنان شرف و آزادی گشت، با ايمان به راه و آرمانش در تسليخگاه مزدوران 

او که در دوران . يداری سر به راھش گذاشت و نامش بر بلند اوراق تاريخ جاودانه گشتسرمايه با مقاومت و پا
پوھنتون با رھروان و آثار سرخ مارکسيستی آشنا شد، با شيفته شدن به اين ايديولوژی سوگند پيشاھنگی زحمتکشان 

 اطرافيانش سخت به .ی آن شجاعانه بست و در اعتالی شعله جاويد از دل و جان کوشيد را به پای ھر واژه
  .گيرد ھای او باور داشته، او را مغز متفکری يافته بودند که در بدترين حاالت تصميم واقعی می تحليل

جاويد پی برد که  ھای سازمان جوانان مترقی و جريان شعله  داکتر فيض احمد زمانی به کمبودھا و بن بست
او که مبارزه در . گرفتند ھا آمادگی می ھا بر چوک انیای برای تظاھرات و سخنر رھبران و کادرھای ديگر شعله

برابر امپرياليزم، فيوداليزم، بنيادگرايی و ريويزيونيزم را مشکل و در گرو ايجاد سازمان آھنينی يافته بود، 
داشت، لذا رھبران سازمان جوانان را  سازمانی که نه صرف در چارچوب قانونی، علنی و روشنفکری فعاليت می

او باور داشت . ھا را بشکنند بست وانی دعوت کرد که بايد جمعبندی مبسوطی از گذشته ارائه دھند و بنبه فراخ
ھای طبقاتی برھاند که در عمق ريشه بدواند، ادامه  سازمانی قادر است زحمتکشان افغانستان را از منجالب بدبختی

نھا در شھرھا، که محور اصلی مبارزه را دھات کار باشد، برای امور روزمره و درازمدت برنامه داشته باشد، نه ت
ھای آن در ميان اقشار و طبقات مختلف گسترده باشد و به اين  قرار دھد؛ پنھانکار و متحرک باشد و شاخه و پنجه

او که زبان برا و نگاه نافذ داشت، به . خاطر خواست تا رھبران شعله جاويد را با عمق اشتباھات شان آشنا سازد
ی فرصت  ای را به واقعيت دردناک اين اشتباھات قانع و با خود ھمگام سازد و بی آنکه دھنه شد عدهزودی قادر 

ھای خود پرداخت و به اين خاطر او و  ای بر محور استدالل را از دست دھد، به متشکل نمودن کادرھای شعله
انان مترقی حاضر به پاسخ گفتن به بعد از آنکه رھبری سازمان جو. ناميدند» انتقاديون«ای از ھمگامانش را  عده

و بعدھا با شھامت . را نوشت» با طرد اپورتونيزم در راه انقالب سرخ به پيش«اين انتقادات نشدند، رفيق داکتر 
خاص يک رھبر کمونيست در مشعل رھايی دالورانه نوشت که از يک تحليل واقعی ماتريالستی درين نوشته به 

 کشور یستيانش رفيق اکرم ياری پيوسته به عنوان  اولين سکاندار جنبش كموناو از نقش و د. دور مانده است
  .نمود ی دشوار عليه تجاوز و بنيادگرايی کمبود او را احساس می کرد و در جريان مبارزه تجليل می

بعد از ايجاد گروه انقالبی خلق ھای افغانستان و در محراق آن رفيق داکتر فيض با تمام فروکشی که در 
ش روشنفکری افغانستان رونما شده بود و سازمان جوانان و جريان شعله جاويد روزھای واپسين اضمحاللش جنب

ترين  د جدیيھای دھقان با پيمودند، او استوارانه بر استوای اين مبارزه ايستاد و رو به دھاتی نھاد که توده را می
ی   داکتر قدم اول را خود پيش گذاشت و به درهرفيق. دنديفھم یضرورت تغيير را در نظام ستم شاھی آن زمان م
ھای فزيکی مردم آن ديار به گردآوری انقالبيونی بپردازد که اين  پنجشير رفت تا در کنار گذاردن مرھم بر زخم

او درين مدت به . ھای تاريخی مردم شان را برای ابد التيام بخشند ھای سرخ مائو دريابند و زخم مرھم را از کتاب
ھا نشست و چيزھای بسياری آموخت که در طول حيات   روشنفکر شھری به شاگردی تودهعنوان يک
سختکوشی، شکيبايی و احساسات . ھای طبقاتی او ايفا نمود ھا و ارزيابی اش نقش مھمی در تحليل مبارزاتی
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ان دھقانان اين منطقه طبقاتی داکتر که از زمان مبارزات شعله جاويد زبانزد رفقا و پيرامونيانش بود، اين بار در مي
  .  ی تجربيات طبقاتی او گوھر گرانبھايی اضافه گشت صيقل خورد و بر گنجينه

ای پی  رفيق داکتر که در زمان جمھوريت داوودخانی به عمق افت جنبش رو شنفکری و جنبش ھای توده
شی شعله جاويد در قالب ديد که بعد از فروپا ھايی را می برده بود، از ھر زمانی بيشتر ضرورت گردآوری گروه
ھای  را به گروه انقالبی جذب کرد و پايه» محفل شمالی«افراد و مناطق خاصی شکل گرفته بودند و به اين خاطر 

ای ايمان باخته و پشت به انقالب کرده  او به اراجيفی که از سوی عده. سازمان را در مناطق جديدی گسترش داد
پشيزی » !! شعله جاويد کمر بست و او سازمان جوانان را نابود ساختداکتر فيض به نابودی«مبنی بر اينکه 

ھای داکتر  زنان چقدر بيمايه و پوشالی بودند و اين ارزيابی داد و چنانچه تاريخ نشان داد که اين اتھام ارزش نمی
ان و اشغالگران  تا قيام مردم بر ضد کودتاگر١٣۵٢بست رھاند و از سال  بود که جنبش انقالبی آن زمان را  از بن

ھا و موازی با آن جنبش کمونيستی کشور اوج گرفت، اين حرکت و صدا را با  روسی که بار ديگر جنبش توده
به اين خاطر داکتر فيض . ای به پيش برد ھای افغانستان زنده نگه داشت و چون موج توفنده گروه انقالبی خلق

ھا   کمونيستی افغانستان ادا نمود که اگر گاه در جمعبندیاحمد نقش ارزشمندی در حد رفيق اکرم ياری برای جنبش
چون خود آنان به اين باور مارکسيستی رسيده بودند که انقالبيون (گردد  اشتباھاتی متوجه اين رھبران جنبش می

 بری از اشتباه نيستند و انقالبی واقعی ھمانی است که با زدودن مريضی خودخواھی پيوسته به اصالح خود بپردازد
شود، زيرا خود اين درس را در  ، به ھيچ عنوان از بزرگی شان چيزی کاسته نمی)و در برابر انتقاد تمکين نمايد

وقتی در نوشته ی . دادند و اين را رفيق داکتر در زندگی خود به اثبات رساند تيوری و پراتيک به پيروان خود می
روی شده بود، در مشعل آن را با انتقاد از خود   اضافهدر برخورد با رھبران سازمان جوانان مترقی» ...با طرد«

ی آن را با قلم متين و  بزرگوارانه اصالح کرد و وقتی در مشعل اشتباه کرد، در مشعل شماره دوم که خامه
شيوايش نوشته بود، بار ديگر با انتقاد از خود به اصالح مشعل اول دست زد و در کنار آن برای انعقاد کنگره با 

 كار سازمان به یھا ھا و پيروزی ھايی از شکست ی کاری سازمان، جمعبندی  از رفقا از چند منطقهیا عده
وار الدرک شدند و  ھا يکباره و معجزه صورت مشخص به عمل آورد، اما بعد از شھادت او، مشعل و اين نوشته

اش نشان داد که به چه  ا اين عملرفيق داکتر ب» !!ھا را نذر آتش کرده اند خاينان آن«گفتند که » رھبران جديد«
که  برد و بی آن ھا پی می پيمانه انتقاد پذير بود و بلشويک وار، قبل از آن که ديگران از او انتقاد نمايند خود به آن

 يک ھای او اطرافيانش با نوشتن ًھا و تبرئه خود بپردازد و يا برای ميدان دادن مثال به خودخواھی به توجيه آن
کرد و به اين خاطر  از جوانان مبارز را رخصت کنند و به چنين خفتی تن بدھد، از خود انتقاد می گروھی کلمه

 . ای خالی ماند وقتی خونش را به پای سدر انقالب ريخت، با ھزار درد و دريغ که جايش در جنبش خالی
انقالبی کرده بود، رفيق داکتر فيض احمد به عنوان يک انقالبی واقعی که تمام ھست و بودش را وقف کار 

ای در پنجشير دوباره به کابل آمد و با تمام مشکالت اقتصادی که دامنگير گروه  بعد از شش ماه کار داکتری و توده
بود، مشقات زندگی را متحمل شد و به زندگی مخفی و رعايت اصول پنھانکاری به سازماندھی و آموزش 

بی را به سازمان قدرتمندی مبدل سازد که الحق در زمان مارکسيستی دست زد و به زودی توانست گروه انقال
با . توانست  کمتر سازمان کمونيستی به قدرت نارسيده در منطقه با آن ھمسری کرده می١٣۵٧کودتای ھفت ثور 

تمام اشتباھی که در حرکت باالحصار وجود داشت، اما به اثبات رساند که گروه از توانايی و قدرت الزم 
گروه انقالبی زير . ھای داکتر و ھمگامان او در آن زمان بود ه حاصل تالش و زحمتکشیبرخوردار است ک

ای  ھای خاص تشکيالتی بعد از کودتای ثور توانست بخشی از انقالبيون شعله رھبری داکتر فيض احمد با آمادگی
ی   زمان با نداشتن رابطهوابسته به گروه را از ضربه برھاند و برای تعدادی از وابستگان به اين جنبش که در آن

تمامی اين . ھايی را در حد زنده نگه داشتن و از زير ضربه خارج کردن آنان بنمايد  تنھا بودند، نيز کمکیالتيتشك
آمد و اين سربازان  ت و امکانات شخصی اعضای سازمان به دست میيالعضو ھا از پول پرداخت حق کمک

پای ھيچ کشور و دونری در . کردند ای راه و آرمان سازمان شان میواقعی گروه بودند که ھست و بود شان را فد
  .گفتند ی مارکسيستی به ندای رھبر شان لبيک می سازمان باز نبود و ھمه با شوق و عالقه

داکتر، انشعاب رفيق ھمرزمش مجيد را ضربه ی کاری بر پيکر جنبش انقالبی مارکسيستی که در آن زمان 
زيرا او . ھای او ازين انشعاب چقدر دقيق بود  دانسته و زمان ثابت ساخت که ارزيابیشد، از چارسو تيرباران می

نظر داشت که اين انشعاب ھيچ الترناتيفی که راه را بھتر از گروه برای جنبش انقالبی خونبار آن زمان باز کند، 
جيد در آخرين روزھای ھای فراوانی برای کار مشترک ميان شان وجود دارد، چيزی که رفيق م ندارد و زمينه

  .ھايی درين رابطه به رفيق داکتر فرستاد عمرش به آن متوجه شد و پيام
با اينکه . رفيق داکتر نيز در حرکت باالحصار دستگير شد و چون ھمرزمان ديگرش زير ساطور اگسا رفت

ند شکنجه  او ھر چه در توان داشتی نهيجاسوسان شوروی او را شناخته بودند و جھت شکافتن صندوق س
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ھای  آنان که برای شکنجه. كردند، اما او پوالدين تر از آن بود که جاسوسان به چنين ھدفی دست يابند یم
گرفتند و داکتر که به فکر استفاده از ھر فرصتی برای درمانده کردن دشمن  تر تصميم می تر و پيشرفته وحشيانه

شود و بتواند دوباره به رفقايش که سخت خود را در تنگنا ای قادر به فرار  ای مساعد شد تا از رخنه بود، زمينه
فرار داکتر از زندان صدارت در آن زمان برای جنبش انقالبی کشور ما بسيار با . کردند، بپيوندد احساس می

اھميت بود و خاطراتی چون فرار ستالين از تبعيدگاه سايبريا و اشرف دھقانی از زندان رضاخانی را به يادگار 
اما اين . ھا جار زدند آن را تبانی با شوروی» یخجالت« چيزی که بدخواھان ضد کمونيست او بيشرمانه و گذاشت،

انقالبی بزرگ در عمل و بعد با خون خود نشان داد که از چه سرشتی برش يافته و مبلغان شرفباخته را با پافشاری 
تر  تر و بی آبرو بعد نثار جانش، بی حيثيتپرچمی آنان و   –به مبارزه بر ضد متجاوزان روسی و مزدوران خلقی

ھا را ماھی در خشکه  ھا داشت و نداشتن حضور انقالبيون در ميان توده او که عشق عميقی به توده. ساخت
برد،  بی و مزدوران وطنی آن قرار داشت، در کابل مخفيانه به سر می جی دانست و با اين که مورد پيگرد کی می

ھای سازمان  ًکرد و مخصوصا پاشيدگی ديد، روابط واليات را تأمين می تی را میھای آموزش مارکسيس کورس
ھای کابل خانه به  ی محلی در کوچه او ھميشه با بايسکل و لباس ساده. نمود بعد از حرکت باالحصار را ترميم می

. ر رفقا نمی پسنديدنمود و بيرون رفتن از کشور را با تمام فشا ھا وارسی می گشت و از کارھا و کورس خانه می
تا اين که در چند واليت، رفقای سازمان به شکل نفوذی و يا مستقل در جبھات جنگ بر ضد کودتاچيان و بعد 

ھا شرکت کردند و به اين صورت رفت و آمد به کابل برای بسياری ازين رفقا ناممکن گشت و پايتخت به  روس
ك داشته باشد، ين كه با جنبش مسلحانه روابط ارگاني ای براای تجريد و فشار برای مجاھدين مبدل گرديد و نقطه

  . راھی جز اين که به پشاور برود برايش باقی نماند و به پاكستان رفت
رفيق داکتر به زودی کار سازمان را در پشاور و کويته سازمان داد و جھت به دست آوردن سالح و مھمات 

کادرھايش را به نقاط مختلف  ای دست يافت و ازمان به کار تودهدرين دوره بود که س. از منابع ممکن تالش نمود
اين پيوند که تا حدی به راه افتاده بود، بعد . ھای معين اجتماع جا به جا نمود کشور با در نظرداشت روابط و بافت

بھه او در پشت ج. از دست رفت) العمر مادام(ای رھبران موقت  ھای غلط و لحظه از شھادت او در اثر سياست
داری، موترداری، ايجاد کارگاه برای زنان و  ھوتل. عالوه بر کار سياسی و نظامی به کار اقتصادی نيز پرداخت

ھا کار  که در آن زمان برای افغان) ًمخصوصا در بخش دوا(ھای غيرمستقيم از مؤسسات غيردولتی  استفاده
تر در برابر کار انجوھا به شدت حساس بود رفيق داک. کردند، بخش مھمی از مصارف رفقا را برآورده ساخت می

ھای زودگذر و  او از نمايش. ھا ھمپای وضعيت عينی و ذھنی زمان به پيش رود و تالش داشت تا در تمام زمينه
گذاشت، در برخوردھا بسيار جدی و متواضع بود، در ھر  سمبوليک به شدت نفرت داشت، به استعدادھا ارج می

 یستيی فاش هيگرفت، از فحش و ناسزاگويی نفرت داشت و آن را روح آموزنده کار میھای  ای از استدالل زمينه
در کويته و . اش بود ستن و کوشايی از مشخصات بارز انقالبیيدانست و ساده ز ی میك انقالبي منطق یيو نارسا

بست،   میاش کرد و با راديوی کوچکی که ھميشه بر ترک بايسکل پشاور ھميشه با بايسکل گشت و گذار می
شناختند که رفيق  کردند، او را نمی ھا با او زندگی می به اين خاطر بسياری با اين که تا مدت. شنيد اخبار می
  . داکتر است

ی پايان ناپذيری در برابر  با اين که عقده. رفيق داکتر از خوش و بش با نمايندگان سرمايه نفرت داشت
شد و  ھا در امور افغانستان گاھی غافل نمی ھا و امپرياليست ريکايیی ام ھا و ايادی شان داشت، از مداخله روس

ھای غربی تھيه و در اختيار رفقای سازمان قرار  ی کار مزدوران  امپرياليست به اين منظور کتبی را از شيوه
 ای از پشت کردگان به سازمان، در اروپا آستانبوس ًاين مسئله را زمانی جدا مطرح نمود که عده. داد می

از سوی » سازمان رھايی را بايد از درون منفجر کرد«ھا شدند و بعد از آن که اين پيام را كه  امپرياليست
ی  د، درين رابطه بيشتر جدی شد و در جلسات اين مسئلهينان شني از اروپانشیكيجواسيس مشھور غربی توسط 
ی ده ميل سالح برای رھايی  ی غرب کشور جھت تھيه زمانی رفيقی از جبھه. بسيار مھم را مطرح ساخت

رفيق داکتر در حالی استفاده از . ان حزب اسالمی زندانی بودند، به کويته فرستاده شديھايی که نزد جان گروگان
كرد  یه ميات توصيھا به محل عمل ات با تمام مشكالت انتقال آنين عمليھای منطقه را جھت به سر رساندن ا سالح

ھای  ھا به شيوه تواند از غربی داد، سازمان می ینمود که توضيح م  تأييد میھا را و  اقدام رھايی گروگان
دھند، پول  ھا به خاطر خدا به کسی پول نمی گوناگونی پول بگيرد و به چنين مصارفی برساند، اما اين غربی

د، دم شان به آورن ھا را به دست می ن پوليگرفتن از آنان پس لگدھايی به ھمراه دارد و تمامی کسانی که اينچن
ھايی برای سازمان در حد سقوط نمودن به باتالق ضد کمونيزم و ضد  باشد، لذا چنين پول گرفتن جاھايی بند می

ھا ضرباتی به ھمراه دارد  ھا به پای کمونيست کرد که ريخته شدن اين پول ًعالوتا او استدالل می. باشد انقالب می
دارد که در حقيقت  ھا را از رزمندگی شان باز می ده، آرام آرام آنھای انقالبی را تسخير کر که وجدان سازمان
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ًکرد، چيزی که دقيقا بعد از جان باختن او به فوريت صورت گرفت و بنياد  روزگار بعد از شھادت خود را بيان می
  .سازمان به باد داده شد

 با زبان برنده و منطق با اين که رفيق داکتر فيض احمد بسيار صميمی، ساده پوش و رفيق دوست بود و
کاری  در ھر فرصتی به پاک. کرد راند، درين مورد ھرگز معامله نمی خاص مارکسيستی ھميشه بر اصول می

پرداخت و باور داشت که زنگ زدن اين مال سازمان از نزد کسی که عضو  اش می خانه و شستشوی بايسکل
فھماند که اگر اين   اين استدالل به بازماندگانش میاش را دارد و با سازمان ماست، حيثيت زنگ زدن ايديولوژی

د و تجارت و ي تولیھا یلوح چنين دارايی را فدای چکر، سپورت، فرزندان، خانواده، گلخانه، موتر، ساده
  . باشند گر بکنند، خاين به ايديولوژی شان میيھای د حقارت

 برگزار کند، چون باور کامل داشت که ی سازمان را  تصميم داشت که کنگره١٣۶۴رفيق داکتر بعد از سال 
تا زمانی اعضای سازمان چھره خود را  با رأی و انتخاب در رھبری سازمان نبينند و به اين ترتيب خود را در 

لذا جھت . سازمان و رھبری آن شريک احساس نکنند، باوری به کار شان پيدا نکرده تا آخر ھمگامی نخواھند کرد
تواند حداقل چھل کادر سازمان را با رعايت  تدارک آغاز کرد و اعتقاد داشت که میاجرای اين اصل لنينی به 

او .   سازمان را تصويب و انتخاب نمايندی در كنگره جمع تا مشی، برنامه، اساسنامه و کميته مركزیپنھانكار
خود مشعل دوم را ھايی را از مرکز، غرب، شمال، شرق، ايران و پاکستان تدارک ديد و  برای اين کار جمعبندی

اما زمان امان . ابندي خود را بیھا کنندگان در كنگره جواب پرسش ھا تمام شرکت نوشت تا با خواندن اين جمعبندی
 از آنان در آن زمان مورد تأييد رفيق داکتر یرھبری جديد که بعض. نداد و برگزاری اين کنگره به باد فنا رفت
ھا مخالف بودند، البد بايد از   شدند و چون برخی از آنان با اين جمعبندینبودند، يکباره به کميته مرکزی انتصاب

  .بين ميرفتند
کرد و با اين اعتقاد که  ًرفيق داکتر که ضرورت انقالبيون را در پيشبرد کار دشوار انقالب جدا درک می

ی که به علل گوناگونی ناراضی بدون تغييرات کمی، تغييرات کيفی ناممکن است، گاه خودش به دنبال رفقاي
يکی از اينان که شرف و وجدانش را به گلبدين . آورد رفت و آنان را دوباره به صفوف سازمان می شدند، می می

ی عميقی از او به دل داشت، با اداھای سالوسانه، سازمان را فريفت و باالخره او را به  فروخته بود و کينه
ی او در داخل حزب اسالمی و در درون  گلبدين وطنفروش و شرکای جنايت پيشه. جنايتکاران گلبدينی تحويل داد

ھا چگونه او را شکنجه، توھين و تحقير کرده  آی، او را به شکنجه گاه بردند و معلوم است که اين ساديست اس آی
ن نياورد و تمامی ای بر زبا باشند، اما رفيق داکتر با اين که از تمام رمز و رازھای سازمان با خبر بود، کلمه

  . اسرار سازمان را با خود به گور نامعلومی برد
ی کاری  ترين پيشوای خود ضربه  با به خون نشستن زبده١٣۶۵ عقرب ٢١جنبش کمونيستی افغانستان در 

 ی گذرد، اما کسی که بتواند حداقل به اندازه  سال از شھادتش می٢٢رھبری که اکنون . را بر پيکرش متحمل شد
ی برای جنبش به سر برساند، نه تنھا زاده نشد، که با ھزار درد و دريغ آنچه او گرد آورده بود، بعد از او کار

ی پاسداری  زنانی بر جايگاه او که نه ظرفيت رھبری را داشتند و نه مايه  از ميان رفت و تکيهیشھادتش به زود
سرگردان شدند كه افتخار كسب » پولك «یورزم غرق و به گردآياز دستاوردھای او را و باالخره چنان در انجو

ساختند که » جبھه ملی دموکرات« به دست آوردند و با آنانی ی غربیھا  را در سفارتخانهیي بورژوایھا مدال
بعد از آن که ديگر اين تناور پيشوای رھايی در ميان . ترين رفقای داكتر آلوده بود دست شان به خون نزديک

ن سازمان ي كه ایبه داليل مختلف سازمان را رھا کردند تا جاي)  و دستجمعییانفراد(ده ھا رزمن سازمان نبود، ده
  .    گسترده، پرشاخه و پرآوازه  در چنگال چند نفر معدود، محصور ماند

ی او نيست،   عقرب صرف ياد رفيق داکتر فيض احمد و درسگيری از زندگی مقاومتگرانه٢١ی    يادواره
ا در مسلخ مزدوران سوسيال يی او ھم است، قھرمانان خلق که  جانباخته و به خون خفتهبلکه يادی از پيروان 

 از مقاومت، پايداری، احساس طبقاتی و اميد ی عقرب نماد٢١. امپرياليزم يا بنيادگرايان فاشيست سالخی شده اند
 انديشه - لنينيزم-ارکسيزمی بی طبقه بوده و در آخرين تحليل، تجليل از حقيقت شکست ناپذير م رسيدن به جامعه

ھای جاودان پيروزی را نشانه گرفته، اما ھميشه عزاپوش بوده  که افق کاروان داکتر با اين. باشد دون می مائوتسه
داشته و اينک  و با به خون خفتن يکی از آنان، ديگری درفش ستاره باران او را قبل از خوردن به زمين باال نگه

ق داکتر اين پرچم گلگون را تا بلندای شرف و ي راه رفیفغانستان به عنوان وارثان واقعجانبازان سازمان انقالبی ا
 افغانستان تكرار یياي جنبش پرولتارین تعھد را به پايگر ايادواره، بار دين يآزادی باال نگه خواھند داشت و با ا

  .ندينما یم
ه روح یرھروان سالخی شده ی رفيق داکتر، خيل عظيمی را م ر سازند ك ارزه ب ه مب ا را ب  تک تک شان م

راي گرچه با. خون تان بی رھرو نگذاريدیدھند که اين راه را با فدا ضد امپرياليزم طلبيده، سوگند می ك يك ي ید ب
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ام ي را از تك تك آنان آموخت، اما دریستي كمونیای نوشت و درس زندگ ادوارهين دالوران ياز ا آوردن ن ا ب ن تنگن
  . مينماي یخته و خاضعانه بسنده مي شان ری ھر چند كوچك به پایر شان ارجيآنان در كنار رھبر كب

ی مردم    از مليت زجر کشيدهیق محسن يکی از رھبران گروه انقالبی و دالور مرديجان باخته ی بزرگ رف
 داكتر از قين صف جلب كرد و در كنار رفي را به ایھا انقالب د، دهي شعله جاویھا تي ما كه از زمان فعالی ھزاره

ان حرکت باالحصار توسط جالدان خلقی دستگير و یھا  خلقیانگذاران گروه انقالبيبن  افغانستان بود كه در جري
ه در شکنجه ادر ب سا ق ان ديگر اگ ه يدن ميھای حيوانی سروری و جاني ا گلول ی مغزش را ب ا وقت شدند و ت اق  او ن ث

ابی در آخرين  او نشده و چون موجسوار عرصهی   از صندوق سينهیا دن کلمهيترکاندند، موفق به كش ی نبرد طبق
  :نفس فرياد زد

  گذرد تند برخاک شھيدان مدوان مرکب را         با خبر باش که خون از سر زين می
م و روحش را ي  و اينگونه دينی بر ما گذاشت که با انتقام خون او از امپرياليزم و استثمار راھش را  ادامه دھ

  .آرام نماييم
 از گروه انقالبی و استاد اکاديمی پوليس که مسووليت نظامی حرکت باالحصار را  یگريق داوود، رھبر ديفر

بش مائو ھا رزمنده اش ده داوود در زندگی پربار  انقالبی. بر عھده داشت ستان یستيی نترس را به صف جن  افغان
را ی ب ان خلق تگيری، جاني د از دس رد و بع ذب ک ق یج ی فرصت تحقي ه  او حت الی ک تند و در ح دار را نداش دوام

  .ھا سپردند دادند، در ھمان اگسا او را به جاودانه ی بيچارگی و استيصال را سر می عربده
ستان نمیيرف ستی افغان بش کموني اه او را  ق راھب که با نوشتن چند سطر برای اين سرباز زن جن وان جايگ ت

 از یري و درسگیاد واقعيم، اما يكار یادواره سرخ مين يل ادرين جا فقط ياد و مقاومت او را بر مخم. پاس داشت
يد،  گر میياد ديگر و ي دی پر بار او را به جایزندگ ابش رس ه رک ود و قلمی ب گذاريم که اگر روزی توانی در ما ب

  .م كرديھا خواھ ن دليآن را  نگ
ای آزادی ريختيرف ه پ ه خونش را ب روه ک ، در حرکت باالحصار ق داکترنعمت، از کادرھای برجسته ی گ

ن  دستگير و چنان شکنجه شد که بخشی از گوشت ان دو راه ذلت و سربلندی ازي ا در مي ود، ام ده ب دنش تکي ھای ب
شواز مرگ رفت آزمون سر افراز برآمد و کلمه ه پي د ب اورد و يک روز بع . ای در افشای ھمسنگرانش بر زبان ني

ه و سرباز واقعي برش ید كه از چه سرشتگرانش نشان دا  به شكنجهین مقاومتينعمت با چن ستیافت بش كموني  ی جن
  . افغانستان استیھا خلق

ه يرف ان استوار ب ی ايم ا دست شکسته ول ه ب تين آزادی ک ق استاد حبيب هللا، يکی از سربازان و دالوران راس
یاو در حالی که در ميان کوھی از آھن و گلوله به محاصره کشيده شده. آخرين جنگ تجاوز رفت ود، ب ه از   ب باکان

ان آتش و یا داد، تا لحظه رفت و به تفنگ بدستان و راھيان افق آزادی پايداری می سنگر به سنگری می  که در مي
  . ای بر پيشانی او اصابت کرد، به خاک افتاد و به جانباختگان ديگر اين راه پيوست انفجار، گلوله

ن ي افغانستان بود كه در اولیھا  خلقید و گروه انقالبيجاو شعله ی جنبش انقالبیميوسف، از فعاالن قديق يرف
تند، در غرب كشور یبي عجی نهيزم با كياليال امپريدن مزدوران سوسي به قدرت رسیروزھا ه دل داش ه از او ب  ك
  .ديرباران گرديگر تي دی ھا گرفتار شده ر و در كنار دهيدستگ

ردم از محبوبيم،او كه در ميق كريرف ريم بیت خاصيان م ام ک ه ن ود، ب او از . جان شھرت يافت رخوردار ب
این مبارزاني سازمان و  از اولیكادرھا ه پ االخره ب ه رفت و ب ه جبھ  ی  سنگالخ ھای بود كه به دستور سازمان ب
  . غرب كشور جان دادیھا  از كوھستانیكيسرخ 

ایر جان، انقالبيق بصيرف د از رھ دان و تحمل شكنجهیي ای كه بع ا  از زن ه غرب یاريس بیھ د ب  از غوربن
ا اتياو كه به عمل. كشور رفت و قوماندان جبھه شد دھی بزرگ نظامیھ ارزان انقالبی و فرمان د،  يشياند ی می مب

ه ي كه در راھش كاشته بودند، با چھار تن از ھمرزمان دیني امانش ندادند و با اصابت مایجالدان پست ربان گرش ب
  .وستيل جانبازان راه داكتر پيخ

 بود، اشرف یرون نگذاشت، ھر جا كار و ضرورتي پا از راھش بیا  كه لحظهی پاكبازیق اشرف، انقالبيفر
انواده را نم. حاضر بود ه و خ ود یخان ر ب رای امر انقالب از جانش تي ه . شناخت و ب ر ب ار داكت االخره در كن او ب

  .ر انقالب جاری شد افتاد و خون سرخش يکجا با رفيق احمد در جويباینياسارت جالدان گلبد
ا حكيرف ار و پی بزرگیم، انقالبيق مام ه ك ه شب و روز در دشت و دمن ب ار انقالبي ك از . پرداخت ی میك

االخره در  انواده ب ا دوری از خ د از سال ھ ر مرز ميك كميشمال کشور به غرب رفت و بع ه ب ان ين ناجوانمردان
  .افغانستان و پاكستان در جنوب كشور جان باخت

ادگ ی كه سمت و سو نمیونيريم، از دالور انقالبق کيرف ه ایشناخت و ھر جا مبارزه بود، او آم ن ي داشت و ب
  .د شديك نبرد با اشغالگران روسی شھي شرق كشور رفت و در یھا خاطر به دستور سازمان به كوھستان
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اييق صفدر، از اوليرف ه در كوھستانین رفق ا  ك ارزهیھ ه مب سلحانه پرد  نورستان ب االخره در ی م اخت و ب
ه یی حزب اسالم لهي اعالن شد كه او به وسیي نوامبر سازمان رھا١٢ن نشست يدرآخر. د گشتيشھر پشاور ناپد  ب

  .ده استيقتل رس
ر صمد درانيرف انیق داكت ار سازمان می، از جان باختگ ه ك ه شب و روز ب ر يشياند ی ك االخره سر ب د و ب
شاور دستگینيخوران گلبدی الش لهياو به وس. ش گذاشتيھا آرمان د از شكنجهي در شھر پ ا ر و بع سیھ ه یاري ب  ب

  .ديشھادت رس
ه خستگ.  خلقش فدا كردی كه عمرش را به پایگر از جانباختگان انقالبي دیكيق داكتر اسد، يرف ذیاو ك ر ي ناپ

در پاكستان توسط جالدان گيی د گذاشت، در منطقه یام مي مردمش مرھم التیھا بر دردھا و زخم ه شھادت ینيلب  ب
  .ديرس

سرليرف ده ایق پ ان رزمن ه شب از روز نمی، از جوان ه در پشت جبھ ار انقالب ی ك ه ك  اشتغال یشناخت و ب
  .وستيھا پ دهي در شھر پشاور توته توته شد و به سپیافيی جالدان س لهين كه به وسيداشت، تا ا
  .د شديران خاد شھي اجی لهي وس كه در كنار راھب بهیري ناپذیق اقبال، از رزمندگان خستگيرف
وده یھا  كه به دستور سازمان به كوھستانیق الفت، از جوانان دالوريرف  شرق كشور رفت، سالھا در کنار ت

  .ھای فقير نورستان ماند و باالخره بر اثر انفجار ماينی به کاروان شھدای راه انقالب پيوست
  .ديان طالب به شھادت رسيكاولنگ به دست جاني كه در قتل عام یب، جوان دالور و پاكبازيق نجيرف
ه گروپیق انقالبيق داكتر غالم حسن، رفيرف ارزان را در ری ای ك ا گستاني از مب ریھ  ی غرب كشور رھب

  . جان باختیتكاران خادي جنای از سوینيكرد، در كم یم
معلم جمعه، تفنگ گرفت دش ي برادر شھی كه با قدم گذاردن در راه انقالبیق حارث، جوان آگاه و پرشوريرف

  . جان باختی انفجاری ھلمند در غرب كشور طیايو باالخره در كنار امواج خروشان در
ه در راه آزادیونيق حمزه، از انقالبيرف االخره در محاصره ی تفنگ می ك تاد  زد، ب ار اس ا در كن ی روس ھ

  .هللا در غرب كشور جان داد بيحب
ازیق شكور، انقالبيرف ه پنجری پاكب ا ك دان خلقیه ھ ای زن ه پ تواری را ب ر ساخت و ياش خرد و خم ی اس

وده.  شرق كشور رفتیھا كراست به كوھستاني ا برخورد و اخالق ت ه زودیا ب ه داشت ب ه ی ك ردم خان  در دل م
ر ) س و محموديرويم( او را در پشاور شكار كرده، در كنار دو گل سرخ انقالب ینيكرد و باالخره جالدان گلبد پرپ

  . شد
ه ا. ديبار ی میداري او شھامت  و پای كه از سراپایق احمدجان، مبارز خاموشي   رف هيب ی  ن خاطر در جبھ

ا ب ه او را ت رب ھم تندينھايغ ستان. ت دوست داش ه در كوھ ا او ك ایھ ه پ شور ب رب ك نگالخی غ ان داد، ی س  ج
  .ستيسنگرانش تا ابد گرام  ھمیاش در دل تمام خاطره
ه شرق رفت و در كوھستانیانق قباد، از رزمندگيرف ا  كه به دستور سازمان از شمال ب ا یھ  شرق كشور ت

سر روس  از شبخونیكيد و باالخره در ين گلوله در برابر متجاوزان رزميآخر ا اف ه گریھا ب د و او ي دست ب ان ش ب
ه روس. گر از پشت او را خنجر زدي دین زد، اما روسيرا به زم د از آن ك ا عقب نشستند، دك بع هھ راھن يی پ م

  .  ھمچنان مانده بودیادگار دفاع از شرف و آزادين او به رسم ي آھنیھا  در چنگالیروس
دگان دليق يرف وب، از رزمن ه از اولیريعق اي ك االخره در ین روزھ رد و ب گ ب ه تفن ت ب رد دس از نب  آغ
  .   در غرب كشور جان باختینيان گلبديی جان محاصره
ودهيكه در م ی آگاھیق عبدهللا، انقالبيرف رام خاص ان ت ا از احت ام وظیھ ود و در راه انج هي برخوردار ب  ی ف
 . دي به شھادت رسیتكاران ضد انقالبيی جنا لهي به وسیسازمان

ا را گرفت و از  ه ھ رفيق نور علی، از مبارزان انقالبی که مسووليت تمام اسناد جاسازی شده در يکی از خان
  .سوی خلقی ھا به شھادت رسيد

درت،  سکندر، یار اين جانباختگان دالوراندر کن  چون ابراھيم، سعيدجان، معلم جمعه، عبدالرحمن، غياث، ق
ز، ي، اکرم، ميرويس، محمود، فياض، شف)جاويد(احمد، ميرويس  احمد، انجنير رسول، گل فضل م عزي ق، ولی، معل

دوس، ف م ق ان، معل اه جھ د ضيش خيال الم س دین، غ ال بھرال دالمومن، كي، م دهللا، خ ميرن، عب د، يهللا، احم رمحم
دوس جمعه الی، ق ر، شمس، سعيد، بري د  خان، دھزاد، کبي ر صادق، حمي ل، اسالم، زلمی، شھباز، داکت خان، جمي

دون نوجوان و شھدای  دريور، گالب داد، فري يدامين بام ی، س اتم عل الدين، ذبيح، احمدی، ستار، حميد، مھرعلی، ح
تاره یته اند، نشان می شان گذاش ديگری که سر بر انديشه اروان چه س ن ک ه اي د ک ه کھکشان آزاد دھ ايی را ب  یھ

  .  طبقه كارگر افغانستان گسترانده اندیديولوژيھايی برين مخمل سرخ ا نشانده و چه خون
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شه مائو از ي اندیروزيز بر راه پيادواره شدند،  انقالبيون ديگری ني كه در باال یعالوه بر جانباختگان پرولتر
ا و شکنجهجان ش ته، زجرھ ه گذاش ی ان ماي ان از ضعف و  ھای ب دادگاه دژخيم ا در بي رده، ام شماری را تحمل ک

  :ھا سرودند كه  بر زبان نياورده و چه با شکوه از پشت ميلهیا تسليم كلمه
       خاک وطن زخون تو گلگون و پر نم است          آن بذری را که کاشتی از ريشه محکم است

  پوزه ی دشمن زدی به خاک       شاھد که قامت تو رسا دار سر خم استش يبا خون خو
پاچا،  فارانی، راتب، حاجی مجيد، گلجان، پروين، ماللی، طاھره جان، کريم، کاظمی، اسماعيل خادم، کاکا

گلستان، متين، عارف، مدير، ضيا، انجنير شکور، شکور، عزيز، تورن شفيق، ناصری، شکوری، عبدهللا، حکيم، 
 آنكه یی سرخ مائو، ب شهياد، داوود، رفيق توره، حاجی حسين، استاد اسماعيل و ديگران به خاطر دفاع از اندجو

 ھستند، در ھمان روزگار شکنجه و تحقير شدند و یيكنند و به چه باورھا یم كه حال كجا اند، چه ميريدر نظر بگ
در . د مقاومت شان را ارج گذاشتيی کردند كه باھا سپر قلفی ھا و کوته بھترين  روزھای عمر شان را پشت ميله

کنار اين ھمه جانباخته و زندان کشيده، کسانی چون اکبری، بھشتی، خان محمد و جميل خود را به دشمن فروخته و 
 نام شان به یآيند، ول ھای نابخشودنی تن دادند كه در برابر انقالبيون با صالبت، خسی ھم به شمار نمی به خيانت
 در یانتكاري و خیم توانا ثبت تاريخ پستين جنبش چون حكيگر اياين و خودفروش در كنار خاينان دعنوان خ

   . مبارزات انقالبی کشور ما شده است
مردان و  دارد و خون اين بزرگ ھا می  عقرب را نگين دل٢١ی  سازمان انقالبی افغانستان در حالی يادواره

ی سياسی گيتی رونما شده و بسياری از مبارزان آن  بسياری در صحنهگذارد که تغييرات  زنان را ارج می بزرگ
ھای شھدا و کمتر فردی از زندانيان  يک درصد از خانواده. روز به علل گوناگونی ديگر با سازمان رھايی نيستند

 اين باور ھای سازمان رھايی با ن سازمان ھمکاری نداشته، اکثريت آنان در اثر اشتباھات و نارسايیيآن روز با  ا
ھای انقالبی ديگری پيوسته يا مستقالنه درفش سرخی را به  که رھايی ديگر رھايی آن روزگار نيست، يا به جريان
ای که بتواند  جمعبندی. ده به زندگی شخصی رو آورده اندياھتزاز درآورده و يا سرخورده و به بن بست رس

، رھبری سازمان رھايی درين زمينه تا حال نه تنھا ارائه ھا باشد ھا و جدايی ھا، پاشيدن پاسخگوی اين ھمه رفتن
ف نموده و يد و تخويده، تھدين تراشي اكثر آنان اتھام دروغینکرده، كه تمام رفتگان از سازمان را خاين دانسته، برا

لذا . ند با پر نمودن سرب، دھان شان را منفجر خواھند کردي اخطار كرده كه اگر دھان به اعتراص بگشایحت
 ی آنكه حرفی موقت سازمان داشتند، بی بر رھبریستيای حاكم فاش هي كه از روحین رفتگان با شناختي از ایا عده

جاد ين خاطر بعد از ايان داده اند و به اي شان پایاسي سی پنھان شده و از ترس به زندگیاورند در كنجيبر زبان ب
حت داشتند يوسته نصيوستند، اما پيی مبارزه پ  دوباره به ادامهن رفقاي ازیا نكه عدهي افغانستان، با ایسازمان انقالب

  . باشد یم» ار خطرناكيبس«ز كرد، چون يً جدا پرھیيد از انتقاد بر سازمان رھايكه با
 بعد از شھادت رھبر بزرگ آن داکتر فيض احمد به انحرافات خطرناکی کشانده شد و عوض یي سازمان رھا

ھای  ھا و بريدن د با رفتنيًك به کارھای اقتصادی و انجويی رو آورد و منطقا بايوژديوليی ا  مبارزهی رویپافشار
ھای مدعی چپ انقالبی در منطقه،  توان گفت که در ميان سازمان به جرئت می. گشت یای رو به رو م گسترده

» ی من نخوردمتو خورد« مالی یھا از آن بر اساس بگومگوھا  يگانه سازمانيست که بيشتر بريدنیيسازمان رھا
 با ی روبروست، که با فرو رفتن در منجالب دوستیيھا ھای چپ با پرسش بوده و امروز نه تنھا در ميان سازمان

گويند كه رھبران  یھا و گاه با مزدوران سوسيال امپرياليزم کار نابخشودنی كرده، به اين خاطر بسياری م غربی
  .ساس شرم و خجالت نمی کننداين سازمان چرا از به زبان آوردن نام شھدا اح

د با يست كه باي نیاد جانباختگان و مقاومتگراني از یكيكانيل مي افغانستان تجلی سازمان انقالبی عقرب برا٢١
ديولوژی يون بر راه و اين انقالبي از سر گذاشتن ایاديل ين تجليا. ردي صورت بگیآنان برخورد دلسوزانه و اخالق

 یدون و پافشار شه مائوتسهي اند-زميني لن- زمير ماركسيقت انكار ناپذي از حقیپاسدارن خاطر يباشد و به ا یشان م
م، ھرگز ي عمل خود قرار ندھیم و رھنمايرين تعھد كه اگر آن را از دل و جان نپذيبا ا. ن  اصل استي ایرو

خون آنان بر اساس وند فكر، بازو و قلم ما با يچون پ. م داشتين مبارزان را پاس نخواھي ای ختهي ریھا خون
وند ي پیتي و ملی، منطقوی خانوادگی چ رابطهير از آن ما را ھي است و غیياده نمودن علم رھايرش و در عمل پيپذ

  .     ما نخواھد شدیي قادر به جدایيرويچ نيم كه ھين عزم چنان استواريما بر ا. تواند یداده نم
  مرگ بر امپرياليزم

  در راه سوسياليزم، به پيش
  

  مان انقالبی افغانستانساز
  ١٣٨٧ عقرب ٢١
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