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  اكرم ياري، اكرم ياري، 
  مبارز انديشه و عملمبارز انديشه و عمل

 سازمان انقالبي افغانستان
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  تو اي تناور جاويد

  نگاه نافذ تو ساطعانه كوه ربود
  و دشت بر خلجان تو مژه اي بربست
  هنوز دست تو بر داس ها جاريست

  هنوز رسم تو
             هيكل تراش تيغ و شعار

  هنوز نام تو اندر ستاره ها ساريست
  واره ي توبه ياد

  كد رود گفته مي خش
  شويد و اشك، از ضميرتاوليان واژه مي

  »هزارگلداني يك«و آب، در ته ي آن 
  به رهروي كه چه سالوس

  به جاي تاول و خون 
              غنچه غنچه مي بويد

  به چهر زرد او نفرين خفته مي رويد
  ببين كه دست من و قبه ي دلت همراز

  به پاي نام تو، اينك            
   زبان شعر من

 ن، شراره ها جاريستچونا

  مبارز انديشه و عملاكرم ياري، 
  

بر بلنداي تاريخ  پاي سدر انديشه نهاده و به  سر استبداد دژيدن در برابر با رزم كهبه خود ديده اريشم  بيالبيونانق، تاريخ جهان
 زمان ي تپنده كاروان يك بر  هر كهيوايان آزاديخواهو پيش هنرمندان، شاعراننويسندگان، ، مبارزانقامت بلند  . اند گشتهجاودانه
 شته يا چون بخشي از دريا در دل توفان آرميدهذاگپا به ساحل يا ده كه  نمو چنان هدايت راها  خلق بيكران درياي اند،افراشتهبيرق بر

، ناظم حكمت، )بلشويك( كبريتن اويزميشل، عبدالرحملبابك،  غبار، ، محمودي،خارا ژاندارك، ويكتوربوليوار،  حالج،تاكوس،سپار. اند
  . نده ارزميد آزادي انسان  با شمشير، قلم و زبان در راه كهناني بوده اندبرشت، زويا، ماللي ميوندي و ديگران از آ

ن، ستالي چون ماركس، انگلس، لنين، رهبران و پيشواياني طبقاتي به خود گرفت،  خونين كه مبارزه رنگركسيزم بعد از تدوين علم ما
 و بنياد ند نهاد پيكاري  عرصهپا به كمونيست  ديگرها قهرمان و صدگوارا چه الي، ني چو جياب،لوكزامبورك، روزامين،  يمائو، هوش

اپيش همه دار و  و در پيشدانستند ها مي اي از درياي بيكران توده  خود را قطرهكه اين رهبران با اين .دآوردن به لرزه درراسرمايه 
 ي فلسفهاين حكم ن خاطر  به اي. استتر بوده رزنده و امتبارز هاي ديگر ره نقش شان نسبت به قط البدند،تشگ  پذيرا ميساطور را
ها  گذار است و نقش تودهها اثر ند يا تند نمودن حركت پديده و فقط بر كُ»شرط«كه نقش رهبران در پيشرفت انقالب را  ماركسيزم

 با پيروي ،كه سكاندار اند ياد نبردند كه از با ايناين انديشه  پيشوايان كبير. ندند در پراتيك به اثبات رسا،باشد حركت مي» اساس«
 را آنان، هاست كه براي پيشتازي  و اين درياي شناور توده جاي همه نبايد بيانديشندندكه به اين را هم فراموش نكرداصل فوق

آنچه علم ماركسيزم حكم نموده، به  وزندگي قرار داده را سرمشق  »آموختن و آموختاندن« ي ارزنده اصل  اين رهبران.آفريده است
   .عمل كرده اند

 دگماتيزم و پيروي ،»است ، رهبررهبر تا زنده است «د و دريغ با دراحزاب كمونيستي كه ط تشكيالتي در عده اي از مسلگرايياما فرد
 قادر به  با توان و انرژي تازه ديگراني كه منطقاًر ساخت كه ميدان را بحاكم چنان هاي كمونيستي  را بر احزاب و سازمانوار ميمون
توان در  ي ماين انحراف را.  ش كبير ماركسيستي وارد نمودند به جنب نموده، ضربات مهلكدن جاي رهبران انرژي باخته تنگ پر كر

  . ها دانست كشورري اينداري در بسيا ل مهم احياي سرمايهعوام يكي از كنار علل ديگر
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انديشه  ـ نينيزمل  ـاركسيزم م اساسييكي از اصولنبش كمونيستي تشكيالتي رهبران ج و چگونگي برخوردرزيابي كار بدينگونه ا   
پيشوا و   رهبر،د و تا زنده اندنشو گذشت صورت بگيرد، خداگونه پرستش  با برخورد ليبراليستينا كه اگر در برابر آندون بوده مائوتسه

ن سازما (خود را نفرين كنندبايد   از همههاي تن دهنده به اين خيانت اول كمونيستست كه يريهات جبران ناپذبمانند، از اشتبا
داري در  و احياي سرمايهجمعبندي مبسوطي از تحوالت اخير » به پيش«هاي   يكي از شماره درانقالبي افغانستان تصميم دارد كه

 غرق )انتقاد و انتقاد ازخود(  ايدئولوژيكي  مبارزه بايد در درياي رايچنين  اينرهبران و بعد )كشورهاي مدعي سوسياليزم به عمل آورد
    .ساطور حواله گرددسازي  به كيش شخصيتد، كنن
 فراز و .ش گره خورده استاين جنب اكرم ياري، بنيانگذار  رفيق با نام سابقه دارد،نزديك به نيم قرن كه  نام جنبش انقالبي كشور مااما

 ،واره يادبا اينما . گسستني دارد نا پيوند شصت ميالديي  در دهه و ياران مبارز او كار اين سكانداربا جاويد ي هاي جنبش شعلهفرود
هاي متجاوزان امريكايي خرد و خمير شده،  زنيم كه افغانستان در زير چكمه ياد اين انقالبي بزرگ كشور خود را در حالي رقم مي

استقبال گل با استعمار هاي   تانكازنه تنها ولوژي شان ي با پشت كردن به ايدد جاويي پيروان جنبش بزرگ شعلهاي از  عده
نامند و   ميها افغانبراي » فرصت طاليي«به افغانستان و » ترين و پايدارترين دموكراسي جهان بزرگ«را ورود  كه آن، كنند مي

   .ان هموار سازنداشغال را براي ابد در افغانست ورزند تا راه قانوني اين تجاوز و تالش مي
هاي خاصي خود را به پول و  با شيادي چپ نمايان كه  باور دارد كه نوشتن اين سطور در چنين روزگاري افغانستانانقالبيسازمان 

 بوده، داشتن ياد پيشواياني چون رفيق اكرم ياري  زنده نگه در دفاع از ماركسيزم وخدمتي هر چند كوچكرسانند،  مدال سرمايه مي
   .باشد نان و مرتدان به علم رهايي زحمتكشان مييي خا ز كمونيزم و لگد كوبيدن بر پوزهادفاع 
 و مامايش نادر يس عبداهللا خانري  پدرشچون. ديده به دنيا گشودالي جاغوري واليت غزني  در ولسو1318 سال در اكرم ياري رفيق
رزندان جواناني كه از فجمع  در  را به كابل انتقال داد وياري قبرادرش صادو   اوخاندان شاهي، ند بودوري از متنفذان جاغخان علي
افي ورش طبقاتي و اشر به پرهاي رژيم در آينده  پايهيمحكسو جهت ت  تا از يكشدند، قرار گرفت  مير ارگ گردآوريوداالن دفي

اين رسم از .  در سر نپرورانندواي مخالفته، گاهي در برابر رژيمهيچ  پدران شان باشند تا دربارگروگانآنان پرداخته شود و از سويي 
 دالور خواهان  مشروطهتر گشت و از درون آنان گستردهاهللا   امير حبيب كه در دوران مروج بود كابلاميران  در دربارهاي دور زمان
 را در تخت امير  تاج وكه  قبل از آن آناناما. كردند» نمك حرامي«ان افغانستان  به اين شاه زنباره و دشمن زحمتكش وندآوردسر بر
 در كنار اين . را بوسيدندهاي توپ هاي دار و دهانه ، حلقهاي را بر بناگوش او بخوابانند له و گلوي از خون و خاكستر غرق كننديدريا

  شهزادگان يكي ازي  به اشارهشود كه يكي از برادران اينان فته مي گسياست دربار كه عامل اصلي انتقال اكرم و صادق به دربار بود،
خان در امان بماند، اكرم و  يس عبداهللا و نادر عليخاندان از انتقام ريكه  خاطريه  به قتل رسيد و ب از كشور در خارجمحمدزايي

  .  صادق را كابل بردند
ه فاكولتت از فراغ  حبيبيه شد و باي ليسه  بعد از انتقال به كابل شامل را در جاغوري خواند و مكتبيهي ابتداي  دورهياري،رفيق 

خان، غازي و حبيبيه معلمي كرد كه شاگردانش تا حال  ال خوشحهاي در ليسه و ورد رو آمعلمي به شغل  كابلساينس پوهنتون
  . باشند مجذوب لياقت و سختكوشي او مي

در درون ارگ كه   بيانديشد،ي بابا و مامايش  گردد و به بقاي طبقهربارد» ابهت«و » جالل«كه مجذوب   آن قبل ازياري رفيق 
 كه از  را»شكوه«آن برآمد تا اين   به زودي در صدد با علم انقالب آشنايي پيدا كرد و، آسان بود نسبتاًدسترسي به نشرات در آنجا

 سازد و با اين  عاري از طبقات را آباداي خره جامعهباال هاي آن قدرت زحمتكشان و گشت، برافكند و بر ويرانه خون مردم سيراب مي
 واستارروطيت انديشيد و نه با هيچ شرطي خاين بار نه به مش او .دكن» نمك حرامي«ي پدر و مامايش  تا به طبقهقسم خورد  ،معز

 و راه عالج را در درون از پشت برج و باروي ارگ نواختشيپور نابودي اين طبقه را  وي. ودالي گشتي استبداد خونريز في ادامه
 را  آنو چطور چه راهي قدم بگذارند در  چگونه و آموخت كهان نيز و به ديگريگر پرولتاريا پيدا كردو رهبران دائو هاي سرخ م كتاب

  .ندرسانببه  فرجام 
 تحقيق و  به دست،مطالعاتي داشتيابي به منابع ت دس و مشكالتي كه از نظر وجود حاكميت پوليسي آن زمانباياري اكرم رفيق 
 به زودي به اين نتيجه رسيد كه برايو م ماركسيزم را آموخت  و موازي با آن عل زد افغانستان طبقاتيي در جامعه گسترده ي همطالع
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 راه ان ستمگركش و نابودي بقات ستمو سرمشق قرار دادن آن با تكيه بر ط» ا .ل .م«جز پيروي از  افغانستانبنددر هاي رهايي خلق
  .وجود نداردديگري 

 انقالب اكتوبر كارگر به ي ه طبقبه رهبري يكي از دشمنان م معاصرست يافت كه ريويزيونيزولوژي دزماني به اين ايدي  رفيق ياري
 هيئت يت باضد  درفيچهاي خروش تبليغات ريويزيونيست با اكثر روشنفكران.  و بساط ريويزيونيزم را تا كابل گسترانده بودپشت كرده

آوري جمعي ه گرد، قادر برا پسنديده بودند بندان اين قالدهكذايي برابري عار  شه اين جريان پيوسته،ب آن زمان  و استبداد حاكمحاكمه
 12 ي كه در انتخابات دوره ي تا جاي، نيروي سياسي جامعه مبدل شده بودترين فكران شده، حزب دموكراتيك به قويازين روشن

  وبازكردهافكار انقالبي به صورت محدودي در كشور ما راه زمان  در آن. بفرستد به پارلمان  را تن از كادرهايشچهار  كه شدقادر
  بيرون كشيدن انقالبيون از منجالب ريويزيونيزم را تاريخ بري  لذا وظيفه،ابتدايي بودبسيار ماركسيزم  از علم روشنفكراندرك 
 در مقابل ديدگان شان سوسياليستيالب سر رساندن انق راه واقعي انقالب و آزادگي را با به تا  بود و ياران او گذاشتهياري ي عهده

  . دنسرخ ترسيم نماي
يص داد و به عمق انشعاب  از اولين كساني بود كه راه انقالب از ضد انقالب را تشخ خاصشاستعداد و تاكرم ياري با فراسرفيق 

» دو عموم خلق«نيستي ي ضد كموا معناو.  حزب كمونيست اتحاد شوروي پي برد22المللي كمونيستي بعد از كنگره  جنبش بين
 بايد با درياي مواج كه به ديگران نيز فهماند  وبه درستي فهميداش  داري يهبا راه رشد غير سرماف را چخروش»  آميزسه مسالمت«و

  .دن آن فاصله بگيرخون و خاكستر از
اي از   عدهخاطر از نخستين كساني بودكه به اين ،» جز سازمان ندارد ابزاري،پرولتاريا در مبارزه براي رهايي«  ياري دانسته بود كه

ودالي و ريويزيونيزم دولت فيا برآمد نيرومند، در مبارزه با  جمع كرد و مترصد فرصت ماند تا بروشنفكران انقالبي را پيرامونش
 »گروه ياري« زمان ديگران اين جمع را  تا آن. ببنددكار انقالبي كشور  جنبش تازهفي راه را بر هر نوع انحراف در درونچخروش
تر در راه ايجاد سازماني كه راه اما ياري از همه پيشتاز.  گرفتندهاي محمودي و ديگران نيز شكل ، گروه به دنبال گروه ياري.ناميدند

 روز سوم عقرب كه پيروان  درمحراق آن  ياري در جريان مبارزه با ريويزيونيزم و درگروه. سرخ تصوير نمايد، قدم گذاشتانقالب را 
سازمان جوانان «گزيد و به ايجاد  را براولي،  راه قهر و تسليمدادند، در ميان دو  پارلمانتاريزم را سر ميي في عربدهچهاي خروشزت

 انقالبي ريشه دواند و به  در ميان هزاران جوان جاويد و جريان زير رهبري آني  با نشر شعله دست زد و به زودي»مترقي
  .  مبدل گشت ماميهنترين سازمان انقالبي  گسترده

 1347 حمل 15 از ي و رهبران ديگر سازمان ايجاد شد،رفيق اكرم يار  سازمان جوانان مترقي كه به ابتكاري نشريه »شعله جاويد«
 .به چاپ رساند» هاي دموكراتيك ناشر انديشه« يازده شماره را زير عنوان ،محمودي  سال به مديريت داكتر رحيمتا سرطان همان

ترين دشمن ماركسيزم به ارزيابي گرفت، پارلمانتاريزم و   از جمله ريويزيونيزم معاصر را به عنوان خطرناك مسايل بسيارييهدرين نشر
 اقتصاد  مسايل عالوتاًشعله جاويد. تزلزل دفاع نمود اخت و از منافع زحمتكشان بينقاب س ي شاهي را بي پوسيدهانتخابات 

ند كه اكثر بسياري متفق ا. روشن ساختها را   در پرتو ماركسيزم آن به بحث گذاشت و نيزرا ماركسيستي، طبقات و جامعه طبقاتي
 و باشد ازمان مي در رهبري سترين فرد ترين و انديشمند داد كه او زبده شد و نشان مي  نوشته ميياريرفيق ها به قلم  اين نوشته

روزگار تبارز داشته باشد، حتي  اي اين جنبش در مبارزات علني آنخواست به عنوان پيشو  وي كه نمي.را قبول داشتندديگران او 
ساخت  كرد و به اينگونه ثابت مي هاي شان كمك مي آورد و با ديگران نيز در نوشته نوشت نمي نامش را در پاي مقاالتي كه مي

 او .ذبه داردران شرقي سخت جاميان روشنفك  كه در گرايشي،بورژايي است هاي خرده پرستي د و عاري از شخصيتكه رهبر خردمن
 نوشت و به ديگران رسم مبارزه و آگاهي ماركسيستيداد،  بي سر و صدا نشست، طرح و مشوره  مترقيمان جوانانتا آخر در پشت ساز

   .   كرد  به شدت پرهيز ميطلبي  داد و از شهرترا نشان
 ت به دس راكشهاي پدر مال  زمين بخشي ازكه صالحيت ي پدرش را گرفته بود، به مجردي رفيق ياري كه تصميم خيانت به طبقه

 اش را  احساسات راستين طبقاتيكه كاري،  تقسيم نمودان دهقانان جاغوريمي و قسمتي از ميراث پدر را، به جاغوري رفت آورد
 با شق زحمتكشان است، و عا وداع كرده پدرش كامالًي دهد كه با طبقه كه نشان ياري براي اين. داد  نشان مينسبت به اين طبقه

اش را به اثبات  حساس طبقاتيترين ارشوانه خم شده بود، ازدواج كرد و پر مالكي دختر يكي از دهاقين پدر كه كمرش زير بار بهره
 دهقانان  تا حال در قلبيافت كهترين احساس طبقاتي دست  و به ماندگار كردراه بازقانان  با اين كار در دل ده چه ياريگر. رساند
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زد و چنين احساسي را بروز  زودگذر دست ميهاي  ورمكه به ريف  قبل از آن، اما اوبر زبان همه جاريست نام او جا دارد وجاغوري 
 را  مترقي سازمان جوانانشد  قادر ميد و با اين كاردا  ميسامان و  سرهاي سازمانش را با پول فروش اين زمين كار بهتر بودد،دا مي

پيروزي  را جهت انش كارگران و متحدان زحمتكش ديگر تمام دهقانان،  كه، دهقانه تنها چندپيروزي كامل ن راه تقويت نمايد و
  .دگذار شاثراش   بر كار و پيكار مبارزاتياًن زمان اين اقدام عميق آاما با آنهم در .ساخت  ميانقالب دموكراتيك نوين هموار

 هاي ايشوداليزم باور كامل داشت و درين راه از گرتبر آنان جهت سرنگوني كاخ فيوان سرفيق ياري به زحمتكشان افغانستان و به باز
كه ) صادق ياري( كه از برخورد با اشتباهات برادرش ،كرد كسي برخورد مي هراشتباه وي نه تنها با .  بيزار بود سخت مليتيقومي و

كه امروز به هر اسم و رسمي، در حيات خود بيچاره ساخته را رفت و به اينگونه آناني   طفره نمينيزيكي از رهبران اين جنبش بود، 
او نه پيروي و تجليل از او و  در شرايط كنوني چنين دفاعي از .كنند با گرايش مليتي و قومي به اين انقالبي نگاه مياما زير دل 

   . يدآ اش چيز ديگري به حساب نمي افكار انقالبي و كه جز اهانت به او ،باشد  ميولوژي اوايدي
تر بود، نسلي   برازندهبت به رهبران ديگر سازمان و جريان در آن دوران نس داشت و كه باالييدانش ماركسيستي م ياري با خرد واكر

رهبران مجربي . ستين چپ انقالبي افغانستان استدون انديشه را پرورش داد و ثابت كرد كه بنيانگذار را هاي مائوتسه از كمونيست
بشير بهمن، لطيف  علي لهيب، عبداالله رستاخيز،  حيدرسخندان،  سيدالو قهرماناني چونكلكاني  مجيد ،احمد چون داكتر فيض

زير ساطور وطنفروشان كه يا   و صدها انقالبي ديگري، اخگر، جرئتجديمسعلي دهاتي،   نادر قيوم رهبر، محسن،محمودي،
 درخت خون شان را به پايهاي نبرد بر ضد اشغالگران روسي  ميدان يا در توته شدند هاي اخواني توته ي و فاشيستپرچم ـخلقي

اي ه هاي وطن ما به عنوان انسان ين جريان را در قلب فرد فرد توده و نام ا اكرم پرورش يافته در مكتب همهكردند،رهايي هديه 
    .ند ثبت نمودو وطنپرست جاودانه مقاوم، فدايي

ارد  و راه نو وي  نو، انديشهي ترين جريان روشنفكري مبدل گشت كه با تجربه ردهجنبش انقالبي شعله جاويد زماني به گست
  رفيقس آناين جريان و در رأ ،با تمام آن اشتباهات  از اشتباهات باشد، اما عاريتوانست  نمي، بود مبارزاتي كشور شدهي عرصه

 ، بر ضد ريويزيونيزمهاز نمايد و با در محراق قرار دادن مبارزهاي انقالبي ب اكرم ياري قادر شد تا راه را براي مبارزات بعدي سازمان
ين خود را به اين جنبش ادا نمايدد .   

 و مريضي مزمن عصبي كه هميشه او را آزار 1354چه بعد از پاشيدن سازمان جوانان مترقي و جريان شعله جاويد در  اكرم ياري گر
جاغوري بود، اش كه همان  ولسوالي  ي آبايي  و بيشتر در منطقهاش را ادامه دهد دهر مبارزات انقالبي نقش برازنداد، قادر نشد د مي

به آن نباشد و او كه ه گزند در سرزمين ما چنان بكارد كه هيچ باد و باراني قادر بتوانسته بود تخم انقالب را كرد، اما  زندگي مي
 ندتوانست نميچيان وطنفروش هفت ثوري كودتار نموده بود، نشيني خفتباري مجبو  را به عقبسوسيال امپرياليزم و مزدوران آن

جاغوري  از او را  اين مزدوران،كودتاو همان بود كه چند روز بعد از   نپرورانندهاي سياه شان ي خونيني نسبت به او را در دل كينه
دق  با برادر و همرزمش صا1358  ميزان17سال را در زندان سپري كرد، اما در صبحگاه   و حدود يكدستگير و به كابل آوردند

  .تيرباران شد عبداالله رستاخيز  جاويدي نبش شعلهجياري و يكي از تناوران 
داد و با قطرات خون خود به پرچمي جان   ـها، در زير ساطور وطنفروشان خلقي اي ي شعله يق اكرم ياري اين پيشواي رزمندهرف

 دون را چون مردمك چشم پاس ائوتسهانديشه م ـ لنينيزم  ـاو، راه ماركسيزموشت كه اگر راه داران راستين اين جنبش ن طاليه
وطنفروشان و يا به هر اشاره اي با  اي با قاتالن او همگامي و همراهي كنند و بهانه لحظه ندارند و قاطعانه ادامه ندهند و به هر

 را  او چيزي ديگري نخواهد بود و آنانآرمان و راهجز خيانت به بسازند، » جبهه ملي دموكرات« پرچمي ـ ساطور به دستان خلقي
  .نخواهد بخشيد

  !مرگ بر امپرياليزم 
  ! به پيش، سوسياليزمدر راه
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