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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Resistance Memories مقاومت خاطره ھايی از

  
 : يادداشت

 را خدمت  يادنامه، عميق ترين مراتب تسليت خودبه خاطر ارسال اين" .م  . ع "ضمن ابراز امتنان خدمت آقای
ِراه ما بر اين باوريم که ياد رزمندگان مردم تا زمانی که . تقديم می داريمنيز ن رزمندۀ مردم تمام بازماندگان آ

 اين حکم در رابطه با زنده ياد داکتر. انسانی آنھا ادامه دارد، جاودانی خواھد ماند  آزديخواھانه ویمبارزات
  .نيز مصداق کامل خويش را می يابد" حفيظ"
  

   AA-AA  پورتال                                                 
  
  

  :فرستنده
  يک تن از ھوادارن پورتال. " م. ع" 

١٢.٠٢٠٩  

  
   در بين ما نيست ولی در روان ماظحفي

  

   تا ابد زنده خواھد بود
  

 يک سال از درگذشت نا به ھنگام رفيق داکتر حفيظ کاويانی گذشت در جريان اين يک سال کمبود اين انقالبی و 
د به آرمان ھای مترقی و انقالبی مردم افغانستان را تنھا رفقای احساس نمودند که در جريان تالش ھای او معتق

 وحدت ايديولوژيک نيروھای مترقی و انقالبی و وحدت اين نيروھا در  يک ستاد انقالبی طبقه گارگر یدر راستا
  .کشور بودند

 جريان سياسی گذاشت که آرمان ھای سترگ جامعـــــــۀ    رفيق حفيظ از آوان جوانی پا به ميدان مبارزه در
او مانند ماھی کوچکی درآن جريان  شنا کرد و در ابعاد مختلف اين جريان به .انسانی را با خود حمل ميکرد

مبارزه برخاست و شعار مردم ه مبارزه و پيکار پرداخت، وی درمقاطع مختلف با افت وخيز ھای اين جريان ب
استعمار و استثمار سوسيال  تجاوز، ستی را پيشه کرد و برای نجات مردم از منگنۀ ستم،دوستی ومھين پر

ريان ج در او.سرکردگی امريکا و ارتجاع بومی فعاالنه مبارزه کرده امپرياليسم شوروی و امپرياليسم جھانی ب
 حزب ٢٠نگره سياسی  پا گذاشته بود که آنھا به حق تز ھای ارتجاعی و ريوزيونيستی خرشچف؛ مصوبۀ ک

ديموکراسی  پارلمانتريسم، تقويه سکتور دولتی ، کمونيست اتحاد شوروی؛  از قبيل  راه رشد غير سرمايه داری،
لنينيسم دانسته و دولت شوروی  به سرکردگی  -ملی،ھمزيستی مسالمت آميز وغيره را خيانت به مارکسيسم
ايديولوژيک را عليه نوکران افغانی  -شديد سياسیبرژنيف را يک دولت سوسيال امپريايستی خوانده ومبارزات 

 که اين ناگفته نبايد گذاشت .راه انداخته بودنده ب"   حزب ديموکزاتيک خلق"شان يعنی باند ھای خلق و پرچم  
   SED.        المان غرب نمايندگی ميکرد و در المان شرق در DKP .جريان اپورتونيستی را 

 مکتب حبيبيه که در آن شاگرد بوديم می شناسم و شاھد بودم که او با چه ظ کاويانی را از دورانيمن حف
مندی در جروبحث ھا ه گ ھای جريان شعلۀ جاويد حصه ميگرفت و با چه عالقنشوروشوق در تظاھرات و ميتي

 و ءسھم ميگرفت و  تز ھای ريوزيونستی آنھا را افشا )اتيک خلقراعضای حزب دموک(خلقی ھا و پرچمی ھا با 
حفيظ بعد از ختم مکتب برای ادامه تحصيل شامل فاکولتۀ طب در پوھنتون  .ه روشنگری سامعين می پرداختب

 زيادی از رھروان ه ایيد دچار بحران درونی می شود و عداين دورانی است که جريان شعلۀ جاو.ننگرھار شد
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م موجوديت تشکل سرتا سری و کم کاری، عد انحرافات فکری، ايديولوژيک ، -اين جريان از شيوه کار سياسی
زبان انتقاد باز کرده و به نقد و  موجوديت يک عده افراد مشکوک در سطح رھبری بخشی از اين جنبش ،

رفيق حفيظ کاويانی ھم به يکی از گروه ھای انتقادی که رھبری آن را زنده . بررسی جريان شعلۀ جاويد پرداختند
 ياد رفيق انجنيير توريالی دھقانی و زنده ياد رفيق نجيب برادر حفيظ عھده داشت و زندهه ياد رفيق اشرف معلم ب

  .پيوست ،ندکاويانی ھم  آن عضويت  آنرا داشت
   ظاھرشاه را  خلع نموده و جمھوری "ک ج ب"و " ديموکراتيک خلق"د با کمک حزبو سردار داو١٩٧٣در 

 سابق از تمام آزادی ھا محروم و سرکوب د مردم کشور مانندودر  دوران حاکميت سردار داو .را اعالم نمود
موکراتيک زيرا جنبش توفانزای د د قرار داشت،ونيروھای انقالبی و مترقی کشور در دستور کار دولت داو

فلھذا تمام .  و باداران روسی شان  مبدل شده بود"پرچم"و " خلق "نوين به خار چشم سلطنت و باند ھای 
د به ورفيق حفيظ کاويانی در تمام دوران حاکميت داو. بی مخفی شدندسازمانھا و گروه ھای مترقی و انقال

از قيد ھر نوع ستم  ی خلق زحمتکش افغانستانئخود برای رھاايديولوژيک و تشکيالتی  - مبارزات سياسی
  .طبقاتی ادامه داد

الم امروزی آدرد ھا و   سرآغاز يک دوره سياه تاريخی است که مبدأ تمام بدبختی ھا ،١٩٧٨ اپريل ٢٧ روز 
به " موکراتيک خلقدحزب "وپرچم يعنی " خلق"در اين روز باند ھای وطنفروش  .شمار ميروده مردم ما ب
د را که از دولت شوروی رو برتافته و خونين می زنند  و دولت داوی دست به يک کودتا"ک ج ب"ھمکاری 

 ناميدند و با صدور فرامين "انقالب ثور"ا  شوم رۀ اين واقعآنھا.بود، سرنگون و خود بر اريکۀ قدرت تکيه زدند
ستی برادر خود در سطح جھانی ينيوو اغواگری ھا و مشاطه گری ھا در سطح ملی و به کمک احزاب ريوز

پرداختند و دولت خود را دولت زحمتکشان ناميدند، ولی در عمل در فردای اين روز سياه دست به سرکوب 
زيدند و به استشارۀ باداران روسی شان حمالتی گسترده ای را عليه زحمتکشان و کليه طبقات ستمکش کشور يا

 در حيث داکتره رفيق حفيظ کاويانی در اين زمان ب . لنينست شروع کردند- سازمانھا و گروه ھای مارکسيست
او با استفاده از يک رخصتی به کابل می آيد و به .رزگان مشغول خدمت بوداولسوالی دھراود مربوط واليت 

و پرچم که عمأل به منافع طبقۀ کارگر و ساير " خلق"روس ھا و باند ھای  . مخفی رو می آوردزندگی
زحمتکشان پشت کرده بودند و خوب آگاه بودند که نيرو ھای مترقی و انقالبی افغانستان يگانه نيروی خواھد بود 

عھده ه ران بومی شانرا بزودی رھبری جنبش ضد روسی و نوکه  و بءکه پالن ھای شوم تزاران نوين را افشا
خواھند گرفت ، از اينجاست که پرده ھای تزويز وريا کنار می روند و سازمان جاسوسی دولت دستنشانده به 

 به يورش گسترده ای عليه نيروھای مترقی،انقالبی و ملی دست می يازد و ھزاران انسان "ک ج ب"کمک 
نيروھای  .جمعی تير باران ميشونده صورت دسته گور ويا ب هبه زندان ھا انداخته ، زنده برا مترقی و انقالبی 

مترقی و انقالبی کشور که در اين زمان دچار پراگندگی تشکيالتی و فکری بودند و حمالت وحشيانۀ رژيم کودتا 
آنھا را غافلگير کرده بود در صدد آن ميشوند که به جمع و جورکردن خود بپردازند و خود را دوباره 

درست در ھمين زمان است که از بطن يک  پروسۀ وحدت؛ سازمان آزادی بخش مردم  .دسازماندھی کنن
عضو آن بود در تشکل جديد مدغم  وجود می آيد وگروھيکه رفيق حفيظ کاويانیه ب) ساما(افغانستان
 گر ،اضافه نخواھد بود اگر گفته شود که در اين زمان سازمان پيکار برای نجات افغانستان ، سازمان اخ.ميگردد

 که طرفدار تيوری سه جھان بود و چند تشکل ديگر مشغول مبارزه و پيکار عليه گروه انقالبی خلقھای افغانستان
چون وحدت اکثر اين نيروھا  به اثر جبر زمان وفکتور فشار خارجی و نه در تنگاتنگ  .دولت دست نشانده بودند

ھم ميخورد و ه  سياق تعادل تشکيالتی آنھا اکثرأ بوجود آمده بود و بر اينه مبارزات سياسی و ايديولوژيک ب
  از ديد چپ صورت ميگيرد و سازمان انقالبی "ساما"اولين انشعاب  در .دنبال دارده انشعابات پی در پی را ب

رفيق داکتر حفيظ کاويانی ،خواھر و زنده ياد نجيب  .پا به عرصه مبارزاتی می گذارد) ساوو(وطنپرستان واقعی 
بعد از آنکه رفيق قبأل تذکر داديم که  .دست می آورنده تر رفيق حفيظ نيز عضويت اين سازمان را ببرادر بزرگ

کابل می آيد به زندگی مخفی پناه ميبرد و چون اختناق و بگير و ببند رژيم کودتا اين ه رزگان باحفيظ از واليت 
ديد جدی ميکند اوھم مانند مليون ھا گوش سوسيال امپرياليسم شوروی زندگی اين رفيق را تھه نوکران حلقه ب

رفيق حفيظ به مجرد ورود به  .ھموطن ديگر ما  مجبور به ترک کشور شده و به کشور پاکستان پناه می گزيند
 که در واليات شرقی کشورفعال بودند و در جنگ ھای مسلحانه عليه نيروھای "ساوو"پاکستان با رفقای 

ننگرھار و لغمان  که قسمأ در زمان تحصيل در شھر  در واليات کنر ،اشغالگر روسی در ستيز بودند و خاصتأ 
جالل آباد با آنھا آشنايی داشت،ارتباط برقرار نموده و ارتباطات آنھا را به مرکزيت سازمان مستحکمتر می 
سازد وی بعد از سکونت در شھر پشاور پاکستان با رفقای ديگر به تجديد سازمان پرداخته و با شور وشوق 

قالبی ايکه خاصه اين رفيق بود به جلب وجذب افرادی پراگنده جنبش پرداخته و با ھمکاری  يک رفيق ديگر ان
 ديگری از داکتران ملی و مترقی در شرايطی که احزاب اسالمی به کمک ه ای که او ھم داکتر بود و عد"ساوو"

  شھر پشاور را برای نيروی "سی ای ا" و سازمان جاسوسی "ای اس ای"سازمان جاسوسی نظامی پاکستان 
ھای کمونيست و مليگرا به جھنم تمام عيار تبديل کرده بودند و روزانه دھا جسد روشنفکران افغان را در بين 

با قبول خطر جانی دست به تشکيل اتحاديه دکتران افغان در شھر پشاور غرض کمک  کانال ھا يافت ميکردند،



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

ته مرکزی يدر ھمين زمان است که خبر دردناک دستگيری شش نفر اعضای کم..زندبه مھاجرين افغان مي
دست تبھکاران روسی  ه  ب"ساوو" وچند کادر برجسته "ساوو"، عدۀ از اعضای عل البدل کميته مرکزی "ساوو"
 آن تا  تحميل ميکند که درد"ساوو" وخاصتأ رفقای  درد و اندوه سنگينی را بر نيروھای کمونيست افغانستان ،

ھا و "خلقی"سوگمندانه روسھای جنايتکار و اشغالگر به ھمکاری نوکران افغانی خود  .حال تسکين نشده است
انجنير لطيف " ، "سيد بشير بھمن" ھا اين شش کمونيست شناخته شده ای کشور ما ھر يک رفقا  "پرچمی"

 را "شير علم" و"يونس زرياب "،)برادر رفيق حفيظ کاويانی ( "استاد نجيب "،"استاد مسجدی"، "محمودی
 را به "ساوو"ۀ ولت مزدور باقی اعضای دستگير شدد.  پر رھرو باداعدام ميکنند که ياد شان جاويدان و راه شان

 اختناق حاکم در شھر پشاور و ،ميدی ازيک طرفايأس و نا. حبس ھای طويل المدت تا بيست سال محکوم ميکند
تيار به دفتر مرگزی اتحاديۀ دکتران در پشاور از طرف ديگر باعث می حتی حمله مسلحانۀ حزب اسالمی حکم

رفيق حفيظ به مجرد ورود  به شھر مونشن .شود که رفيق کاويانی  پاکستان را ترک و راھی المان غرب شود
 .بود، ميشود) گوافس(عضو اتحاديه مونشن که واحد شھری اتحاديۀ عمومی محصلين و افغان ھای خارج کشور

وجود آمده ه موکراتيک بود که از وفاق وھمکاری گروه ھای متعدد سياسی به عمومی يک تشکل ملی ودياتحاد
مداخالت امپرياليسم جھانی به  بود تا با مشارکت سياسی عليه دولت اشغالگر سوسيال امپرياليستی شوروی،

آنھا توانستند که کمک ھای  .سرکردگی امپرياليسم امريکا و دولت ھای مرتجع منطقه در افغانستان مبارزه کنند
داکتر کاويانی از طريق اتحاديه عمومی  . مالی را در اختيار تشکالت و جبھات مستقل و ملی قرار بدھندزياد

 .او بار ھا عضويت ھيت رھبری اتحاديه را به عده داشت. وارد مبارزات سياسی اش در خارج کشور می شود
نھادی بود که نظرات سياسی تمام اعضای خود را حمل مينمود ولی قبأل تذکر داده شد که اتحاديۀ عمومی يک 

ظرانه و  نموکراتيک را با يک ديد تنگدر صدد آن شدند که اين اتحاديۀ دبدبختانه رفقای سازمان اخگر 
از  .سکتريستی در اختيار سازمان خود داشته باشند و از آن برای مقاصد سياسی وايديولوژيک خود استفاده کنند

رفيق حفيظ وساير رفقا ی غير اخگری برای رھيافت .ست که مبارزات سياسی داخلی اتحاديه آغاز ميگردداينجا
خشيد و ھمان است بو بيرون رفت از اين بحران برای تأمين ھدف مشترک مدت ھا مبارزه کردند ولی سودی ن

  .که اتحاديه شھر مونشن و عده زيادی از اعضای اتحاديه عمومی انشعاب ميکنند
 برای ايجاد يک  به نمايندگی از رفقای اتحاديه مونشن در يک جلسۀ١٩٨۵ اپريل ١٣تاريخ ه فيق کاويانی بر

موکراتيک  ايجاد يک تشکل ملی وداو مبارزه برای. موکراتيک در شھر ايسن اشتراک می ورزدتشکل ملی و د
اشد و شاخص عمده آن سرتاسری را که در آن انحصار سياسی و سازمانی وترور شخصيت وجود نداشته ب

نتيجه  .مبارزۀ ضد سوسيال امپرياليستی،امپرياليستی وضد احزاب اسالمی باشد، از الويت ھای کاری خود ميداند
يک رفيق حفيظ (  نمايندگان اتحاديه شھر مونشن ١٩٨۵ می ٢۶تاريخ ه اين مشارکت جمعی آن می شود که ب

 ھانور، اتحاديه شھر کارلسروحه، ه افغان ھای شھر ايسن،اتحادي کميته تعاونی شھر ھامبورگ، ،) آن بودفرد
و فرانکفورت و شخصيت ھای مبارز ديگر از شھر ھای مختلف المان گرد ھم جمع شده و سازمان ملی 

رفيق حفيظ چون با مردم خود تعھد کرده بود ،ھيچگاه در ارادۀ . افغانی را تشکيل بدھند"آوارگان"موکراتيک د
 تا آنکه مرگ او را ناجوانمردانه از ما گرفت "آوارگان"رد نشد و از زمان تأسيس سازمان مبارزاتی او خللی وا

  .در سنگر مردم باقی ماند
سرزمين افغانستان نظر به موقعيت ژيوپوليتيکی اش در طول تاريخ مکررأ مورد ھجوم بيگانگان قرار گرفته 

ک اين خطه بار ديگر زير پای بيگانۀ ديگر له است و ھنوز ويرانی ھای يک تھاجم را ترميم نکرده است که خا
تاريخ سه دھه اخير کشور ادامۀ ھمان سناريوی است که تاريخ اين سرزمين بار ھا و بارھا شاھد آن  .شده است
بعد از شکست روس ھا در افغانستان که آنھا نه تنھا به آب ھای گرم بحر ھند نرسيدند بلکه رژيم .بوده است

باز ھم دولت  ھای پاکستان و ايران،  اليسم شوروی نيز به گودال تاريخ سپرده شد،پوشالی سوسيال امپري
افغانستان را جوالنگه رقابت ھای استعماری خود ساختند و توسط مزدوران افغانی خود يعنی احزاب اسالمی 

ن را به تاراج آنچه را که ويران نشده بود ويران کردند و از کشته ھا پشته ساختند وتمام ھستی ملت افغانستا
 تا زمان ٩٢جنگ ھای داخلی اين احزاب مرتجع و کثيف کشور را به ويرانۀ تبديل  ساخت و از سال  .بردند

امپرياليسم امريکا که بعد از شکست  . ھزار نفر بيگناه به قتل رسانده شد۶۵  تنھا در شھر کابل١٩٩۶سقوط شان 
فغانستان را مطابق پالن ھای خود برای راه يافتن به وضعيت ناھنجار ا روس ھا تنھا نظاره گر اوضاع بود،

 "ای اس ای"فلھذا گروھھای طالبان و القاعده را به کمک سازمان استخباراتی  منابع نفتی آسيانه ميانه مغاير ديد،
حاکميت طالبان سياھترين صفحۀ تاريخ کشور  .در افغانستان مسلط ساخت و احزاب اسالمی را متواری ساخت

شگی عصر جھالت خود خواستند تا اين خطه را به يصه اينکه اين جناوران انسان نما در نظام اندخال .ماست
يد که اين فرانکن ئولی ديری نپا .ھامون و ريگستانی مبدل سازند که ھيچ گياھی از علم و دانش در آن نرويد

 شد تا ه ایر بھان سپتمب١١اقعۀ و .له خلق ميکندضو برای امريکا معاشتاين از ادارۀ باداران خود خارج می شود 
نيو ليبراليستھا که با اقتصاد بازار آزاد و جھانی شدن سرمايه از سه دھه بدينسو در صدد حاکم شدن بر جھان 

رژيم طالبان سقوط می  .دھندبستراتيژی جنگ ھای پيشگيرانه افغانستان وعراق را مورد تجاوز قرار د با ھستن
سيای ميانه ، سواحل کسپين و خليج آديک شدن به منابع نفتی ک ھدف خود که نزکند و امپرياليسم امريکا به ي
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اقتصاد جنگی دولت بوش که صدھا  .نسبت به رقبای امپرياليست اروپايی و جاپانی خود پيشی ميکند فارس است،
 دھندگان مليارد دالر را به جيب سرمايه گزاران صنايع جنگی انداخت و در مقابل ھزارھا مليارد دالر ماليه

ما  .مايه داری محسوب می شودر فعلی جھان سيکی از عوامل بحران اقتصادی امريکايی دود و خاکستر شد،
خوب می دانيم که ھمان طوری که نظام سرمايه داری گور کن خود يعنی پرولتاريا را  در بطن خود می 

رمايه داری شکست سياست اقتصادی بحران فعلی نظام س. اين نظام خواھد بودء جزپروراند بحران سرمايه نيز
  اولين بحرانی است که عرصه ھای اقتصاد مالی،١٩٢٩اين بحران بعد از  .نيو ليبرياليسم را در جھان نشان داد

مايه جھانی شده است رنحصر به امريکا نمی ماند و چون ساين بحران م .انرژی وغذايی به آن مواجه می باشد
  . گرفته استتمام جھان سرمايه داری را در بر
ی طبقه کارگر می دانست و آنرا رھنمای عمل خود قبول ئلنينسم را  علم رھا - رفيق داکتر کاويانی که مارکسيسم

کرده بود از اوضاع حاکم در کشور اشغال شدۀ افغانستان و تحميل اقتصاد بازار آزاد و سياست ھای نيو 
اقتصادی و سياسی  به شرکت ھای فرامليتی وابسته ساخته ليبراليستی امپرياليسم امريکا که کشور ما را از نگاه 

اق او متعقد بود که برای انقالب کردن به حزب انقالبی ضرورت است  و بر اين سي .خوبی آگاه بوده ب است،
ستی ي با گروپ ھا و تشکالت کمون"آوارگان"موکراتيک خود در سازمان است که او در پھلوی مبارزات د

  .      اس بود تا زمينه ايجاد چنين ستادی را ميسر بسازدداخلی و خارجی در تم
 روشنفکران خود فروخته به نوکران بيمقدار متجاوزين مبدل شده اند و انقياد طلبی و ه ای در شرايطی که  عد

 برند ،يسر مه ديگری غرق در انحرافات ايديولوژيک بای تسليم  طلبی ملی و طبقاتی را پيشه خود ساخته و عده 
نگرش سياسی و ايديولوژيکرفيق حفيظ خللی وارد نشد و او متعقد بود که  برای رھايی مردم افغانستان از در 

چنگ چپاولگران امپرياليست و ارتجاع بومی بايد به پراگندگی نيرو ھا ی انقالبی و مترقی پايان  داده شود و در 
تماسگيری ھا  .طويل المدت آمادگی گرفته شود ل برای يک مبارزۀ خستگی نا پذير و - پرتو انديشه ھای مترقی م

مسافرت ھای او به شھر ھای مختلف المان و امريکای شمالی  و تپ و تالش ھای او در اواخر عمرش برای  ،
 ءمرگ او برای ما يک خال .مشغوليت اساسی اورا تشکيل ميداد رھيابی و پياده کردن آرمان ھای انقالبی اش ،

وليتھا و آرمان ھای انقالبی و انسانی خود را ؤاو ديگر در بين ما نيست ولی مس.  آوردوجوده جبران ناپذير را ب
يادش   .ارث گذاشت و بر ماست تا غم خود را به نيرو تبديل کنيم و درپياده کردن آن ھمت بگذاريمه  ما برایب

   )م.ع.  ( دش پر رھرو با او راهگرامی 
  
  
 
 
  
 
 

 


