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  سازمان انقالبی افغانستان

١١.٠۴.٠٩  
  

  من و تو 
  بر سر راھی که به  خورشيد رود

   عھد به پيمان زنيمۀقرع
  

  

  سالروز تأسيس رود خروشان 
   گرامي مي داريمسازمان انقالبي افغانستان را

  
 ئیين انقالب پرولتارياآئراه خار برای فتح "سازمان انقالبی افغانستان"يک سال از ميثاق رزم ھمنبردان 

تدوير و از درون بستر داغ " سازمان انقالبی افغانستان"سس ؤۀ مسال قبل با آغاز سال نو، کنگر. گذرد کشور ما می
ھای کبير ما، راسخانه بر آنچه  رد که به عنوان سکاندار خلقای، سازمانی سر برآو مبارزات پر بار شعله

 مائو راه دنيای نوين عاری از استعمار و استثمار را ترسيم نموده، گام نھاد و صدای رزم ۀ انديش- لنينيزم- مارکسيزم
ران آن، کران تا کران وطن سوخته و اشغال شده ای ما را درنورديد و چون نھنگ موج آفرين نه تنھا روشنفک

اينک يک سال بعد از .  جھانی پيوستۀدون انديش انقالبی را به شور آورد، که به رود بيکران جنبش انقالبی مائوتسه
ھای رفيقانه به ھمه انقالبيون و زحمتکشان  گيريم و با درود و تھنيت کار و پيکار انقالبی، سالروز آن را جشن می
راه را تا براندازی کاخ  نئيبنديم که اين خارا م و ميثاق میئيگو یافغانستان و جھان، اين سالروز را مبارکباد م
گيران سرمايه را که در پوست چپ خزيده  م و مدالئيھراس بپيما سرمايه و قدم ماندن بر نطع خونگون شفق، بی

  .  مئينقاب سازيم و راه انقالب و ضد انقالب را با زالل آفتاب از يکديگر جدا نما اند، بی
 که در مغازله با سرمايۀ جھانی و پشت ئیای سازمان انقالبی در مقابله با انحرافات سازمان رھاانشعاب رفق

 با پا گذاشتن بر ايديولوژی و گور رھبران شھيد آن که وجدان سازمان را ئیکردن رھبران آن به انقالب پرولتاريا
 از سازمان ئیجو جوايزم و استفادهحرکت موھوم، سانتراليزم استبدادی، ان(آزردند، با چھار اختالف اساسی 

گروه پيشگام  «١٣٨۵ مائو، در عقرب ۀ انديش-  لنينيزم- جھت ايجاد سازمان انقالبی و متعھد به مارکسيزم) ای پايه
ونيم  بعد از يک» گروه پيشگام افغانستان«. سس تاسيس کردندؤۀ م تدارک انعقاد کنگرۀرا به عنوان کميت» افغانستان

اين کنگره که در .  گرديد"سازمان انقالبی افغانستان"سس ؤۀ ماپذير موفق به برگزاری کنگرسال تالش خستگی ن
 راه رھبران ۀ برگزار شد، در آن جمعی از رفقای کمونيست با تعھد به پيکار انقالبی و ا دام١٣٨٧روز اول حمل 

شرکت نمودند و در فضای ) جيدرفيق اکرم ياری، رفيق داکتر فيض احمد و رفيق م( جنبش انقالبی کشور ۀجانباخت
ن رھبری سازمان پرداختند و با احترام به ييدموکراتيک و انقالبی به تدوين و تصويب مشی، برنامه و اساسنامه و تع

  . اصل سانتراليزم دموکراتيک و رأی و انتخاب، بعد از برگزيدن نام سازمان، کار آن به پايان رسيد
 انقالبی افغانستان در سالی که گذشت بپردازيم، ارزيابی کوتاھی از قبل از آنکه به ارزيابی کار سازمان

ھای سازمان ماست و اوضاع جھانی مرتبط به آن  ھا درين سال که بستری برای فعاليت وضعيت عمومی توده
  . پردازيم می

ھزاران  اشغال شان در افغانستان پرداخته و با آوردن ۀھای متجاوز به تکميل پروس درين سال امپرياليست
ُ کشت و بست ۀنيروھای ويژ.  برای دراز کردن عمر اشغال دست زدندئیھا پوش ديگر و تأسيس پايگاه چکمه
 نفر درين سال ١۶٠٠خون ھزاران ھموطن ما را ريختند که خود اينان به کشتن » سپيشل فورس«نام ه  بئیامريکا

ر ضد حضور نيروھای اشغالگر با شعار مرگ به اين خاطر بيش از يکصد مظاھره درين سال ب. اعتراف کرده اند
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 ۀبر امريکا در ھر گوشه و کنار ميھن ما طنين انداخت و چون از رھبری انقالبی محروم بودند، با آنکه نتيج
ھا را طالبان فاشيست ربودند، اما در  ھای نيروھای اشغالگر نداشتند و بيشترين سود آن ملموسی در کاھش بدمستی
بسياری اين . ضعگيری زحمتکشان کشور ما را در برابر اشغالگران به نمايش گذاشتعمل اين تظاھرات مو

تظاھرات از سوی پوليس مزدور به خون نشست و به اين ترتيب زحمتکشان افغانستان با تمام تبليغات مزدوران و 
»  مدالگيرچپ«نامند و  می» ئیفرصت طال«و » موھبت بزرگ«ھا را  ئیبندان سرمايه که حضور امريکا قالده
کنند و برای » محاکمه«جنگساالران را » بشر دوستانه«و » عادالنه«خواھند تا  شرمانه از چنين جانيانی می که بی
 ئیرا به جای اشغال ابداع کرده و راه رھا» مداخله «ۀخواری و بيرنگ نمودن اشغال، تيوری غرب پسندان ريزه
دھند،   قرار میئیھای انجو ، حقوق بشر سازمان ملل و ريفورمھای يوناما ھای در بند افغانستان را دروازه خلق

  . نقاب ساختند بندان شان را عريان و بی متجاوزان و قالده» بشر دوستی«چھرۀ 
 مصرفی که بيش از چھارونيم مليون جوان ۀبا فقر بی مانند توده ھای مردم و تبديل افغانستان به يک جامع

ًسته و خرده بورژوازی فقير دھات به شھرھا، مخصوصا کابل، ھرات، مزار و آن بيکار اند و ھجوم دھقانان ورشک
ای که ھر   اشغالگران به گداخانهۀھای طبقاتی را چنان وسعت بخشيد که کابل، اين دارالحکوم آباد، تفاوت جالل

ه شود، مبدل گشت و برای خلق زحمتکش افغانستان نشان داد ک لحظه برای ھر عابری دست تضرع بلند می
  . داری و بازار آزاد امپرياليستی چه معنا و مفھومی دارد سرمايه» ئیفرصت طال«

ھای دولتی درين سال چنان بيداد کرد که به طور نمونه، فاسدان و  فساد دونرھا، انجوھا و تمامی ارگان
ای در داخل  خهھای کابل بانک از شا  مليون يورو را با چک جعلی از بانک مرکزی دزديدند؛ پول٨٠ستانان  رشوه

وقتی کمپنی . ً در افغانستان ظاھرا به يغما رفتئی ھزار ميل اسلحۀ امريکا٨۵تعمير وزارت داخله دزدی شد و 
 در ئیاين سردمدار امپرياليزم امريکا، تنھا از قرارداد البسه برای نيروھای امريکا) معاون بوش(ھيلبرتن ديکچينی 

 پوشالی خود را در افغانستان آلوده به ھر پستی و پلشتی نسازند؟ ۀود ادار مليون دالر بدزدد، چرا تار و پ۶٠عراق 
 مليون دالر را ١۵٠داند، چرا  به افغانستان می» کمک« ھشت مليون دالر ۀ اين دولت که خود را آورندۀوزير مالي

ز ابزارھای بانک جھانی را که يکی ا» اصول مقدس«ھا در بانک جھانی کار کرده، چرا  زير نزند؟ وی که مدت
ھا برای به فقر کشيدن دنيا و استثمار خونين آن است، با اين دزدی تصوير نکند؟ فساد  مھم استثماری امپرياليست

 جھان از سرشت ئیھای جاودان رھبران جنبش کبير پرولتاريا نظير کنونی در افغانستان، حداقل ارزيابی بی
داری پر از تضاد،  ھای سرمايه رژيم «ردم که گفته بودندھای فقير م داری را برای انقالبيون و توده سرمايه

دھد که ھر  رساند و نشان می به اثبات می» شرافتی است کشمکش، جعل، تزوير، دزدی، تظاھر، خونريزی و بی
داری و دست دعا و دوستی بلند کردن با آنان جز  ھای سرمايه با سردمداران رژيم» مصالحه«و » آتش بس«نوع 

  .تواند ھا و خيانت به انقالب پرولتری چيز ديگری بوده نمی علم انقالب، تودهپشت کردن به 
سالی که گذشت، نيروھای القاعده و طالب ھم چنان برای به دست آوردن قدرت با حلق و گلو بريدن مردم به 

اری بيش از شان ادامه دادند و با بدمستی بر خون مردم، در جريان حمالت انتحاری و انفج» شريعت مقدس«تطبيق 
 تن فرد ملکی غير مسلح را که به دھقانان، کارگران و خرده بورژوازی فقير شھری بستگی داشتند، توته ٢۵٠٠

ھای  ھای ترسو در پشت ديوارھای سمنتی، سيم  که سردمداران رژيم پوشالی ھمچو موشئیتوته کردند و از جا
کنند، نه  ھای شان در بيرون از کشور کيف می ميلخاردار و درون موترھای ضد گلوله و شيشه سياه خزيده و فا

ھا کشته نشدند، که روز تا روز غارھای شان را مجھز و مجھزتر ساخته و طالبان فاشيست فقط  تنھا درين عمليات
ِدھند که در رقابت کشتار و سالخی نمودن بيگناھان از اشغالگران  ريزند و نشان می ھای مردم را می خون توده
مردم افغانستان از شر » نجات«برای » معصوم«اين باعث گرديد تا حسين اوبامای . ت کوتاھی ندارند دسئیامريکا

 را تصويب نمايد تا ھرچه بيشتر استقرار دايمی ئیطالبان به زودی ارسال بيست ھزار سرباز ديگر امريکا
 افغانستان را ترک کنند، ، عضو ناتوئینيروھايش را در افغانستان کامل سازد و در صورتی که نيروھای اروپا

ھا و فير  ھای مردم ھجوم برده، با انفجار دروازه  شبانه به خانهئیاشغالگران امريکا. خالی اشغال به وجود نيايد
ھای مردم را تاراج  ھای مردم نه تنھا مردان، که زنان و کودکان را ھم به گلوله بستند و پول راکت به داخل خانه

ھا،  ھای سگ تکه و توته نمودند؛ زندان بگرام را محل شکنجه ھا انداخته و با دندان ا به چاهنمودند؛ زنان و اطفال ر
ھای خالکوبی شدۀ سربازان شان قرار داده و برای اينکه  حجم   لومپنئیتوھين، تحقير و ددمنشی ھای قرون وسطا
 بگرام ۀ  جريب زمين را در حوم۶٠نگه دارند، » ئیباستيل امريکا«ھای  بزرگی از ھموطنان ما را در پشت ميله

دموکراسی «خواھند محتوای واقعی   مليون دالری اختصاص داده و اينگونه می۶٠مانند  برای ساختن زندان بی
  . را به مردم دنيا نشان دھند» اشغال

کرد،  درين سال بعد از به قدرت رسيدن اوباما که ابتدا با طمطراق از نابودی القاعده و طالب ياد می
اش باز داشته و با پيروی از اندرزھای امپرياليزم پير انگليس که  وران او به زودی وی را از اظھارات احمقانهمشا
اش کار کرده، آشتی دادن مزدوران طالب، تکنوکرات و جنگساالرش را  بندان مذھبی ھا درين خطه با قالده سال

را که در شکستن پرچم ) خادم حرمين و شريفين(خواھد يکی از حلقه به گوشان تيل فروشش  مطرح نمود و حال می
لی ريخت، جھت به سر رساندن اين وظيفه مامور ئيھای نفتش را به پای قصابان اسرا رزم انقالبيون فلسطينی، چاه

انديشند، به اين خاطر  اشغالگران فقط برای فتح مناطق جھان به نيروی کار، مواد خام و بازار فروش می. سازد
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کند که خود را به ھيچ فرد و  نيروی خاص و چيزی به نام گسترش دموکراسی،  داری حکم می اخالق سرمايه
ھا را به آسانی به پای خونريزترين جانيانی که منافع شان  جامعه مدنی، پلوراليزم و مدرنيزم مقيد نساخته، تمام اين

نريز جھان است، در افغانستان نيز فقط را بر آورده بتوانند، فدا کرده و چون امريکا خود بزرگترين تروريست و خو
ھای جانيانی  امريکا قادر است که يکشبه نام. تواند ھا برآورده می انديشد که منافغ بلند مدتش را با کی به اين می

ھای بلندی در  بيرون کند و آنان را در آغوش بگيرد، برای شان کرسی» لست سياه«چون مالعمر و گلبدين را از 
ھا کاری نداريم و از ورود طالبان با شمشير  برای افغان» دموکراسی«ًرد و علنا بگويد که ما به قدرت مدنظر بگي

شريعت که ھر آواز آزاديخواھی را از دم تيغ بکشند، حمايت نمايد، زيرا طالبان که قادرند با کنده و شالق ھر 
 از درون افغانستان تھديد نمايند و رقيبان ھا را ھا و چينی ھا، ھندی توانند روس  را در داخل خفه سازند، میئیصدا
 امريکا و انگليس را با اعزام نيروھای جنون زدۀ شان درگير جنگ درونی کنند و به عنوان سربازان ئیآسيا

گاه افغانستان را با گلو بريدن و حلقوم دريدن کارگران و دھقانان ھرچه بيشتر خونين سازند و به اين  سرمايه، تسليخ
گر اين مزدوران تيغ به دست نه تنھا از سوی عربستان، امارات و پاکستان، که از سوی انگليس و صورت بار دي

ھای دايمی امريکا  تواند به استقرار پايگاه اين به رسميت شناخته شدن می. امريکا ھم به رسميت شناخته خواھند شد
  . منطقه است متروک کمک کند، چيزی که  ھدف اصلی امريکا و انگليس درينۀدرين جزير

 اين بار طالبان به بادار  نشان خواھند داد که در گسترش سرمايه، استثمار، مواد مخدر، فروش ذخاير 
اين را ناسای امريکا برآورد کرده و ممکن نيست که بار بار بيشتر (پنجصد ھزار مليارد دالری زيرزمينی افغانستان 

 امريکا، ھزار ئیو ضربه زدن به حريفان آسيا) گويند ت نمیھا در ھيچ موردی راس ازين نباشد، چون امپرياليست
طلبای «ھا نيز قادرند مليون بار در کنار  باشند و تکنوکرات بار بھتر از مزدوران تکنوکرات، خدمتگذارتر می

مگر در دوران  امارت طالبی، ھمين کرزی، ولسمل، اشرف غنی، احدی، (در خدمت اين منافع  قرار بگيرند » کرام
 يا ئیکردند تا مورد الطاف طالبان قرار بگيرند و به سخنگو ديگر تالش نمیۀ لزاد، ستانکزی و دھھا شرفباختخلي

توانند با گرفتن چند  امريکا و انگليس می). وزارت طالبان نايل آيند و چرا امروز از چنين کاری اباء داشته باشند؟
س گھای کر ا نيز در مشت داشته باشند و دست رژيمتربوز در يک دست، مزدوران پست و پلشت جنگساالر خود ر

 بعد ازاگر با سقوط دادن طالبان .  ھا باز و بازتر بگذارند ايرانی و پاکستانی را در خوردن پوست و استخوان افغان
 ۀ و انگليسی قادر به آوردن ھزاران سرباز به افغانستان، اين مھمترين نقطئیيازده سپتامبر، نيروھای امريکا

 شان را با اين نيرو به تھديد بگيرند ئیشوند که حريفان آسيا ستراتيژيک آسيا شدند، حال با مصالحه با آنان قادر می
باشد، اما اين مردم افغانستان اند که به  ھر دو سر تاوان   دو سره از يک نيرو در دو زمان نمیۀکه چيزی جز استفاد

 .پردازند می
رود تا امسال ھم تنور سرد  ًاست جمھوری ظاھرا غوغا به پا کرد و حال میدر سالی که گذشت، انتخابات ري

مزد، آن را  مايه و گويندگان مزدبگير و بی را داغ نگه دارد و اشغالگران با مطبوعات بی» ئیدموکراسی امريکا«
. اين سو بچرخانندھا جلوه دھند و توجه مردم را از ھزاران بدبختی و ادبار به  اتفاق بسيار مھم در زندگی افغان

 ئیھا "موسيچه"درين ميان مزدورانی چون کرزی، داکتر عبدهللا، اشرف غنی، احدی، جاللی، خليلزاد، گل آقا و 
چون بشير بيژن، حليم تنوير، شھال عطا، ميرويس ياسينی، سيد جالل، پدرام، بشردوست و دھھا تن ديگر ازين 

ای ھم  شغال و وطنفروشی مصدر خدمتی برای اشغالگران شوند و عدهقماش آستين را باال زده اند که در زير پرچم ا
 انتخابات کنونی که با ھيچ شوری از سوی مردم .زنند برای رسيدن به معاون اول و دوم شب و روز نفس می

ھای کشور ھم ماھيت کثيف آن را درک کرده و درين پنج سال ديده اند که  ترين توده شود و عقب مانده استقبال می
ھای کوکی و  س جمھور و وکيالن زير اشغال با تمام انتقادات و گاھی کف بر دھان و بوتل بازی، جز گدیئير

  .دھند ھا چيز ديگری نيستند، کمتر تمايلی به شرکت در آن از خود نشان می ئیھای روی دست امريکا باشه
ه ھرچه بيشتر چنين انتخابات گيرند ک به اين ترتيب کمونيست ھای انقالبی در برابر اين وظيفه قرار می

نقاب سازند و نگذارند که  و کانديداھای شان را بی) ھا رياست جمھوری، پارلمانی، شوراھای واليتی و ولسوالی(
احزاب سرکاری را که . ھا را بفريبند  برای دولت پوشالی شکلکی ببخشند و تودهئیھا اين کانديدان با چنين ژست

گيرند يا در گذشته در چنين انتخاباتی شرکت کرده و بر  و يا پارلمانی آمادگی میبرای انتخابات رياست جمھوری 
 مارکسيستی دارد ۀاين بحث ضرورت به تحليل ھمه جانب(د رسمی نھاده بودند نيز افشا نمايند ئياشغال  کشور مھر تأ

  ).  مئيکه اميدواريم ھرچه زودتر آن را به پيشگاه جنبش انقالبی کشور تقديم نما
ين سال فقر و بيکاری سراسر کشور را فراگرفت، مواد مخدر ھمچنان توليد و قاچاق شد و اشغالگران از در
ھای قدرت و خارج از آن ھمچنان به   بردند؛ باندھای تبھکار جنگساالر و غير جنگساالر در ارگانئیآن سود باال

تجاوز بر دختران و زورگيری و زورمداری  به قاچاق، اختطاف، ئیچور و  چپاول ادامه دادند و با تشکالت مافيا
مرگ و مير اطفال و زنان يک و نيم برابر افزايش يافت و فرار .  کشورھای زير اشغال است، ادامه دادندۀکه خاص

دھند،  ھا پيوسته وعده می ھای بازسازی که امپرياليست نيروی کار به ايران و پاکستان، گاھی قطع نشد و در زمينه
 درصد کاھش يافت و به ۵٠ھای امپرياليستی نيز  ھای کمپنی گذاری برداشته نشد و حتی سرمايهکوچکترين قدمی 

اين شکل بازارھای افغانستان بيشتر از سال قبل در کنترول کشورھای ايران، پاکستان، چين، ترکيه و کوريای 
 صنعت نه تنھا قدمی  مليون شاگرد از رفتن به مکتب محروم شدند و در بخش زراعت و۵. جنوبی قرار گرفت
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ھای توليدی   درصد کارخانه۶٠آباد و مزار بيش از  ھای صنعتی کابل، ھرات، جالل برداشته نشد، که در شھرک
 خارج شدند تا نيروی کار شان را به ۀھا بيکار و روان که بيشتر توليد مونتاژی داشتند، بسته و کارگران آن

  . ان و مطيع به فروش برسانندداران ايرانی و پاکستانی به طور ارز سرمايه
درين سال تضاد ميان روسيه، ايران و ھند بيشتر از گذشته بر سر مسايل افغانستان و در مجموع کل منطقه 

ھا  اين. با اشغالگران باال گرفت و ھر سه کشور با جواسيس و کارگزاران شان بيشتر به درون افغانستان خزيدند
سيار نفوذ کرده و برخی از نشرات چاپی، تصويری و شنيداری را در در بخش مطبوعات ب) ًمخصوصا ايران(

ھا بيشتر از  ُ سازمان سيا امسال افت داشت و روسۀ محاصرۀ روسيه به وسيلۀپروس. کنترول خود گرفتند
 مناس در قرغيزستان و حمله بر ئیبستن پايگاه ھوا. ر دھندييھا توانستند اوضاع را به ضرر امريکا تغ ئیامريکا

ی ه ئسيسات ھست تأۀآبرو ساخت و با آمدن اوباما و عقب نشينی در قبال ايران و پروژ ھا را بی ئیجستان، امريکاگر
ھا زير فشار بيشتری قرار داده شوند،  ئیآن، دست ايران را در قضايای منطقه بيشتر باال برد  و برا ی اينکه امريکا

  .نيز دست زدھای تسليحاتی به طالبان  امسال ايران به دادن کمک
 ئی با اينکه معتقد به براه انداختن جنگ خلق جھت راندن اشغالگران و رھا"سازمان انقالبی افغانستان"
گيرد، در سالی که  ای تا مساعد شدن شرايط عينی و ذھنی آمادگی می باشد و برای تدارک چنين مبارزه کشور می

اي از کار  ا لحظه.ل .  طبقاتی بر اصول مۀفتخار مبارزگذشت در ميان چنين بستری به بلند نگه داشتن پرچم پر ا
ھا و روشنفکران انقالبی عقب ننشست و تا توان داشت به گسترش کار تيوريک و تشکيالتی در ميان  ميان توده

سازمان "از جايی که . ھای سازمان را درين گستره محکمتر نمايد انقالبيون پيشرو پرداخت و تالش نمود که پايه
توان درينجا بر بخش کار تشکيالتی   معتقد به کار مخفی و رعايت اصول پنھانکاری است، نمی" افغانستانانقالبی

کند که تعللی  داند، ولی افتخار می آل نمی بيشتر تماس گرفت، اما دستاوردھايش را در اين بخش با اينکه ھرگز ايده
کنند تا دين  شب و روز خستگی ناپذير کوشش می با آنکه "سازمان انقالبی"رفقای . کمی ھم در آن صورت نگرفت

العضويت و  ھای زحمتکش ادا نمايند، عالوه بر تأمين زندگی روزانه با پرداخت حق شان را در برابر خلق
رھبری سازمان بعد از . گويند ھای باالتر از آن به تمام نيازھای تشکيالتی و نشراتی سازمان پاسخ  می کمک
ھای حامی سازمان را زنده نگه دارد و  قامت بلند   و تودهءبلشويکی اتکای مالی بر اعضاھا موفق شد که رسم  سال

گرگان «و گردن فراز سازمان را به پای ھيچ انجو، دونر و سرجاسوسی خم نسازد و عفت ھيچ دختری را به 
، بحث مھم مسئله مالی «ۀدرين رابطه سازمان برای اولين بار در جنبش چپ کشور نوشت. نفروشد» سپانسر

ھای انقالبی در خارج  را منتشر ساخت که نه تنھا درسی برای اعضای سازمان بود، که از سوی چپ» ايديولوژيک
ھای واقعی انقالبی را  ھای مدعی چپ و سازمان از سازمان نيز مورد استقبال قرار گرفت و مرز ميان سازمان

  . درين مورد چون آفتاب روشن ساخت
شماره » به پيش«نستان درين سال جھت روشن نمودن راه انقالب و انقالبيون منحرف، سازمان انقالبی افغا

ھای  جامعه جھانی يا امپرياليست«شماره دوم زيرعنوان » به پيش«اول را که در آن مشی سازمان ارائه شده و 
شماره اول » به پيش«. ھا به کشور ما را برمال ساخته، منتشر ساخت که ماھيت تجاوزگرانۀ امپرياليست» خونخوار

شماره دوم که در » به پيش« خاصی از پيروان اين جنبش قرار گرفت، اما ۀبه عنوان سند تاريخی در دسترس عد
عالوه بر اين دو نوشته، . حجم بزرگتری توزيع شد، از سوی انقالبيون در داخل و خارج کشور به شدت استقبال شد

مالی؛ يک بحث مھم ايديولوژيک، ما چرا انشغاب کرديم؟، اکرم ياری، سازمان انقالبی درين سال نوشته ھای مسئله 
ھای خون خلق زحمتکش يکاولنگ را گرامی می داريم و    احمد و اعالميه مبارز انديشه و عمل، يادواره رفيق

  .اشتاوباما، ماسکی بر چھره خونريز امپرياليزم امريکا را نيز منتشر ساخت که بر چپ انقالبی اثرات فراوانی د
 که با تمام اشتباھاتش ١٣۵٨ در ئی ارگان تيوريک سازمان رھائی که بعد از انتشار مشعل رھائیاز جا

ری که در سطح جھان، منطقه و کشور ما به وجود آمد، يياولين نوشتۀ مدون مارکسيستی بود، با اينھمه تغ
ی از پيروان و طرفداران جريانات  منتشر نشد و بسيار"مدالگير"ای از سوی مدعيان چپ از جمله چپ  ورقپاره

.  طبقاتی حذف شده اندۀھا سر در الک فرو برده و از گسترۀ مبارز دون انديشه کردند که مائوتسه ديگر فکر می
ھای ديگر، اين ھمه سردرگمی،  و جزوه)  تيوريک سازمان انقالبی افغانستان–ارگان سياسی(» به پيش«انتشار دو 

ھای چپ به ميان  ای از سازمان ی را تا حدودی از ميان برد که به علت انحراف عدهبست رسيدگ دلمردگی و به بن
ھا  قامت  ای داشتند، در مغازله با غربی ھا وجھه ھا که روزگاری در ميان انقالبيون و توده اين سازمان. آمده بود
از مارکسيزم، مبارزۀ طبقاتی و ًای را به پای دالر و يورو و مدال  خم نمودند و منطقا سطری در دفاع  بلند شعله

به اين خاطر . ساخت انقالب پرولتری ننوشتند و اين خواھی نخواھی چنين وضعيتی را بر اين جنبش مستولی می
توانست  ھا و انقالب قھری نمی ھای به موقع سازمان انقالبی در دفاع از توده ھا و موضعگيری ھا، تحليل نوشته
 ۀارزيابی سازمان انقالبی از مرحل. شعله ای را بار ديگر  باز و بارور نسازدھای اميد پاسداران جنبش  شکوفه

اش را در از ميان برداشتن تشتت و  ئیکه بايد  نقش ايسکرا» به پيش«انقالب و  موضعگيری ھای آن در 
نان با ھا که بسياری آ نمود و روح انقالبی را در روان اعضای اين سازمان کاری جنبش انقالبی ايفا می خرده

ھا از  اين. انحرافات و پشت نمودن به مارکسيزم رھبران شان خو گرفته اند، بار ديگر اين جنبش را زنده ساخت
با اينکه باور داريم که تا ھنوز کم . ھا گذاشت ھای نخستين را در به سر رساندن آن ھا قدم وظايفی بود که اين نوشته
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ان مدعی چپ در جواب پرسشی در مورد موضع سازمان در ايم، اما وقتی يکی از رھبران سازم کار کرده
دارد، به وضاحت از نبود مشی و بيچارگی چنين تشکالتی حکايت   سازمان موکول میۀانتخابات، پاسخ را به جلس

ھای انقالبی می دانند که با  کند که از عنصر آگاھی مارکسيستی تا چه اندازه فاصله دارند، زيرا سازمان می
 وظيفه "سازمان انقالبی افغانستان"ر اشغال چه برخوردی داشته باشند، و اين امر مليون بار برای انتخابات زي

  .تر گام بردارد سپارد که در روشن نمودن چنين زوايای تاريک برای رھروان اين جنبش، راسخانه می
و ادبيات انقالبی به  شعر ۀًسازمان انقالبی افغانستان درين سال در بخش ادبيات انقالبی مخصوصا در ترجم

زبان پشتو توجه خاصی نمود و با مھم دانستن و از ياد نبردن کار دموکراتيک برای ھرچه بيشتر روشن ساختن 
ذھنيت بسياری از دوستان انقالبی با نوشتن مقاالت تحليلی به اين مھم توجه جدی نمود و در تاريخ جنبش انقالبی 

بی به اين پيمانه کار صورت گرفت، کاری که معترفيم در برابر امر بزرگ کشور اولين بار از درون بستر داغ انقال
 با صفحات انترنيتی ضد امپرياليستی به پخش ئیسازمان درين سال با آشنا. باشد انقالب پرولتری بسيار کوچک می

رد از ھای سازمان پرداخت و ازين رھگذر نيازھای تبليغاتی سازمان تا حدی مرفوع گرديد که جا دا نوشته
  .    مئيھا درين سالروز صميمانه تشکر نما گردانندگان آن

گيرد، با چنين ارزيابی از وضعيت  سازمان انقالبی افغانستان که اينک اولين سالگرد خود را جشن می
برد، به  کاری رنج می ھا، کار خود و جنبش چپ انقالبی کشور که متأسفانه از پراکندگی و خرده عمومی توده
دون باور دارند، به  حضور در متن و بستر داغ   انديشه مائوتسه- لنينيزم- ھای انقالبی که به مارکسيزم وهتمامی گر

باشند و ھيچگونه سر سازش با اشغالگران ندارند،   طبقاتی متعھد اند و به مستعمره بودن کشور معتقد میۀمبارز
 کارگر از درون اين ھمه سرب و ۀاقعی طبقکند تا با کار مشترک، پيشاھنگ و دست ھمکاری و ھمرھی دراز می

سازمان انقالبی . ن انقالب دموکراتيک و سوسياليستی را در ميھن سوزان ما فتح نمايدئيآ و راه خارآتش سر برآرد
اين ھمرھی را در پراتيک خواسته و با اينکه باور دارد که درين جريان بايد روی کوچکترين تا بزرگترين مسايل 

کند، خودداری  ھای کسل کننده و پايان ناپذير که دردی را دوا نمی گيرد، اما از پر حرفیجنبش بحث صورت 
  . دھد کرده، پراتيک انقالبی را معيار مبارزاتی قرار می
گذارد و معتقد است که مانند   بر بستر سال دوم پيکارش گام میئیسازمان انقالبی افغانستان با چنين باورھا

به راھی که انتخاب کرده به پيش » انفجار باروت«ھا، تھديدھا و ترساندن از  سختیھراس از  سال گذشته، بی
  .نمايد راند و دست دوستی را به انقالبيون پيکارجو در داخل و خارج کشور دراز می می

           
  مرگ بر امپرياليزم

  در راه سوسياليزم، به پيش
  سازمان انقالبی افغانستان

  ١٣٨٨حمل 
  
 


