
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Historical تاريخی

 
 سازمان انقالبی افغانستان

 ٢٠١۴ جنوری ١٣

  تاريخ، نبرد طبقاتی
  بخش سيزدھم

  

  سازمان جوانان مترقی و جريان شعلۀ جاويد

، آثار مائو رھبر حزب کمونيست چين از طريق ايران و پاکستان ١٩۶٣در بعد از انشعاب جنبش بين المللی کمونيستی 

يکی از نشرات مھم منطقه » ايرانتودۀ سازمان انقالبی «ارگان نشراتی » ستارۀ سرخ«نشريۀ . به افغانستان می رسيد

با .  آشنا ساختبود که بخشی از روشنفکران افغان را با انديشۀ مائو و انقالب کارگری در کشورھای نيمه فئودالی

که توسط حزب کمونيست چين در رد تئوری ھای رويزيونيستی خروشچف نوشته و » نه تفسير«ترجمه و دسترسی به 

محمودی ھا، ياری (بر تئوری قھرآميز انقالب پرولتری تأکيد داشت، به زودی عده ای از روشنفکران به دور چند محفل 

ايجاد ) م .ج .س( از اتحاد اين محافل سازمان جوانان مترقی ١٩۶۵توبر  اک٢۵جمع شدند و باالخره در )  باختری وھا

اين سازمان که مخفی بود، رھبری آن را اکرم ياری، صادق ياری، ھادی محمودی، ، واصف باختری، خدا داد . گشت

مان که مبارزه اين ساز. خروش، قاسم واھب، علی حيدر لھيب و اعظم دادفر بر عھده داشتند که رھبر آن اکرم ياری بود

 ضد رويزيونيزم خروشچفی و تأکيد بر انقالب قھری را در محراق فعاليت ھايش قرار داد، به زودی ميان هب

. روشنفکران انقالبی ريشه دواند و به عنوان يک تشکل سراسری به نيرومندترين سازمان سياسی آن زمان مبدل گشت

ر تظاھرات و اعتصاب ھائی به راه می انداخت و در اندک اين سازمان در روز کارگر، سوم عقرب و روزھای ديگ

 .     ضد ارتجاع، امپرياليزم و سوسيال امپرياليزم مبدل گشتهزمانی به کانون مھم مبارزه ب

ناشر انديشه ھای «زير رھبری سازمان جوانان مترقی به نام » شعلۀ جاويد« اولين شمارۀ نشريۀ ١٩۶٨ اپريل ٢در 

 شماره، در جون ھمان سال توقيف گرديد ١١مديريت رحيم محمودی به چاپ رسيد و بعد از نشر به » دموکراتيک نوين

وقتی اتحاديۀ . معروف شدند که تا حال به ھمين نام ياد می شوند» ی ھائشعله «و به اين صورت پيروان انديشۀ مائو به 

پس « آن عده که موسوم به رفقای ، منھای در پوھنتون کابل ساخته شد، تمام جريانات سياسی١٩۶٩محصالن در 

 نماينده شعله ٢٢ نماينده در رھبری، ۴٣ت رھبری آن در انتخابات شرکت کردند، از جمع أ برای تعيين ھيبودند،» منظر

 نماينده داشتند که نشان داد جريان شعلۀ جاويد در پوھنتون که يگانه کانون و مرکز ٢١ی و تمام جريان ھای ديگر فقط ئ

 . نفکری آن زمان به حساب می آمد، از چه نفوذی برخوردار استمبارزات روش

قانونی، علنی و روشنفکری عمالً سازمان جوانان مترقی منحيث يگانه سازمان انقالبی آن زمان به عنوان يک جريان 

 توده ھای  بی بھره ماند و طرحی برای کار ميانه ئیکه فاقد برنامۀ کاری روزمره و درازمدت بود، از انقالبيون حرف

کارگر، دھقان و اھل کسبه نداشت، بيشتر به شھرھا و بر روشنفکران شھری اتکاء کرد؛ بعد از توقيف شعلۀ جاويد و 

مبارزۀ . بعد ھم منع تظاھرات و اعتصابات از سوی حاکميت، سازمان حرفی برای گفتن و کاری برای کردن نداشت
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سازمان به اجراء در نيامد، لذا تضادھا در سازمان زمينۀ تبارز نيافت تا ايدئولوژيک و سياست انتقاد و انتقاد از خود در 

با وجود نشانه » پس منظر تاريخی«. را نوشت» منظر تاريخی پس« انشعاب کرد و ١٩۶٩که انجنير عثمان در  اين

اند و فقط با چسبيدن به افراد و اشخاص از يک بررسی علمی اشتباھات سازمان عاجز مگيری ھای سودمندی، در کل 

 .نارسائی رھبران اين سازمان را علت تمام کمبودھا معرفی کرد

 عده ای به دور داکتر فيض احمد جمع شدند و به ارزيابی کمبودھای سازمان جوانان پرداختند که ١٩٧٢به دنبال آن در 

را نوشتند و » ه پيش رويمباطرد اپورتونيزم در راه انقالب سرخ ب«انتقاديون . معروف گشتند» انتقاديون«به زودی به 

قادر به ارزيابی بخشی از ... با طرد اپورتونيزم. به رھبری سازمان جوانان مترقی دادند تا پاسخ خود را بگيرند

اشتباھات سازمان جوانان مترقی شد، اما اين نوشته باز ھم به رھبران سازمان چسبيد و علل مھم کمبودھا را در وجود 

انقالب سرخ يا اکونوميزم خرده «بعدھا سازمان جوانان مترقی در نوشته ای زير نام گرچه . آنان ارزيابی کرد

به » انتقاديون«پرداخت اما ديگر فضای بحث از ميان رفته و باالخره » ...با طرد اپورتونيزم«به جواب » بورژوائی

سازمان . را ايجاد کردند» انگروه انقالبی خلق ھای افغانست «١٩٧٣در ) با چھار تن ديگر(رھبری داکتر فيض احمد 

 از جلسه با آخرين ١٩٧۵جوانان مترقی بعد از مريضی العالج اکرم ياری و فضائی که بر رھبری آن حاکم شد، در 

 .    ميان رفت

گروه انقالبی که بعد از انشعاب، در تقابل با اشتباھات سازمان جوانان، مارش رفتن به سوی دھات را داد، نوعی 

م تمرکز در گروه ايجاد گرديد و به اين خاطر قادر به کار متمرکز نشد لذا نيروی آن پراکنده و بر تمام پراکندگی و عد

 نمايد و با جمعبندی از داير تصميم گرفت که کنفرانس سرتاسری را ١٩٧۵گروه در . ساختار گروه اثر بدی برجا ماند

کادرھای سازمان دست به تحريک و برقراری روابط غير کار دوساله بر اشتباھات فايق آيد اما يک تعداد از رھبری و 

. را منتشر ساختند» ايدئولوژی چيست؟«را ايجاد و نوشتۀ » گروه اخگر«تشکيالتی در درون گروه زدند و با انشعاب 

يکی برخورد اکونوميستی و : در اين نوشته دو چيز را به عنوان اشتباھات اصلی گروه و علل انشعاب اعالن کردند

انشعابيون که به وسيلۀ انجنير توريالی و داکتر عاکف رھبری می شدند، کار در ميان . ی برخورد به اخالقياتديگر

دھقانان و ايجاد کميته ھای دھقانی را اکونوميستی و کسب اخالقيات پرولتری در پراتيک انقالبی را غير کمونيستی 

 . اشتباھات گروه انقالبی عاجز ماندنداعالن کرده و به اين صورت از يک تحليل واقعی در ارزيابی

آلبانی پيروی می کرد، به زودی بسياری از فعاالن آن به خارج » حزب کار«اين گروه که از نظرات انور خوجه رھبر 

) مائويست(کمونيست » حزب«رفتند و به مرور زمان از صحنۀ فعاليت غايب شده، برخی از بقايای آن با تشکيل 

 .يالت پيوستند و برخی به گروه ھا و باالخره ھسته ھا تقسيم شده، از ميان رفتندافغانستان به اين تشک

در رابطه مشی توده (مجيد کلکانی و ياران او با سه اختالف . گروه انقالبی بعد از کودتای ثور باز ھم دچار انشعاب شد

از گروه جدا شدند ) ری سه جھانچگونگی وحدت مارکسيست ـ لنينيست ھا و تئوای و مشی چريکی و مبارزه مسلحانه، 

  محفلو» ، اشرف، شاھپور، انجنير قدوس به نمايندگی از رفقای ھراتدھاتی(چھار گانهو در اتحاد با گروه 

ولين ابل تذکر می دانيم که بعضی از مسؤق. را ساختند» ساما«سازمان آزاديبخش مردم افغانستان يا  ، »محمودی«

سيد حسين موسوی، ادعای مشعل رھائی را در زمينۀ اختالف گروه مجيد کلکانی با ، به شمول نويسندۀ مبارز »ساما«

گروه انقالبی در بارۀ مشی توده ئی و مشی چريکی و مبارزه مسلحانه نادرست می دانند و به جای آن از مورد اختالفی، 

  .يادآوری می کنند» نقش پرولتاريا در انقالب دموکراتيک نوين«

گرايشی مارکسيستی که می خواستند چنين تبارزی داشته باشند، :  ساما سه گرايش وجود داشتنبنيانگذارادر ميان  

تبارز اسالمی که گفته می شد، نياز جامعۀ کنونی جنگ اسالمی است و گرايشی که در درون مارکسيستی و در بيرون 

تصويب رسيد و برنامۀ ساما با اين گرايش اين گرايش که مجيد و رفقای او به آن معتقد بودند، باالخره به . اسالمی باشد

 .نوشته شد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

خانۀ وکيل نيک محمد شوھر خواھر نجيب و اعدام او به ميکرورويان حوالی  در ١٩٧٩بعد از دستگيری مجيد در 

دچار سردرگمی ھای خاصی شد، مخصوصاً که بخش اصلی نيروی » ساما« جوزا، ١٨وسيلۀ جنايتکاران پرچمی در 

ياروئی با اخوانی ھا در شمالی تاب نياورده و به دولت تسليم شدند و طوق مليشيائی را به گردن در رو» ساما«مسلح 

) مائويست(حاصل آن تشکيل حزب کمونيست سرانجام ی ھائی مواجه شد که ئ با جدا١٩٨٢آويختند و بعد از کنفرانس 

را » ساوو«انقالبی وطنپرستان واقعی يا ، سازمان »ساما«ی از ئھادی محمودی و ياران او پس از جدا. افغانستان بود

بشير بھمن، لطيف محمودی، يونس زرياب، (ساختند و باالخره بعد از دستگيری و اعدام چند تن از رھبران سازمان 

به وسيلۀ جنايتکاران پرچمی، اين سازمان نيز ضربۀ نابودکننده ای خورد و محمودی با ) شيرعلم پنجشيری و مسجدی

. در جنگ مسلحانه شرکت کرد و جبھۀ متحد ملی را ساخت» ساما«. را بنيان گذاشت» امال«کستان دو تن ديگر در پا

اما ساما در ھيچ نوشته ای خود را مارکسيست ـ لنينيست   نخواند و فقط در بحث با سازمان ھای ديگر خود را 

» بسم هللا الرحمن الرحيم «ارگان مرکزی ساما در صفحۀ اولش با خط درشت» ندای آزادی«. مارکسيست می ناميد

در صفوف ساما طيف ھای وسيعی با گرايش ھا و نگرش ھای خاصی . نوشت و جمھوری اسالمی را قبول داشت می

بعد از مرگ مجيد، برادرش قيوم . وجود داشت که بيشتر آنان افراد عيارگونه ای بودند که باوری به مارکسيزم نداشتند

ياران او در مصاحبه ای با راديو . در پشاور ترور شد١٩٩٠  جنوری٢٧ما او در رسيد، ا» ساما«به رھبری » رھبر«

 .  خواندند» ساما«انکار کردند و آن را تبليغ دشمنان » رھبر«از مارکسيست بودن » بی بی سی«

جبھات . عمالً از ميان رفت و به شاخه ھای خرد و بزرگی در داخل و خارج پراکنده شد» ساما«بعد از مرگ رھبر، 

در اتحاد با دوستم، اسماعيل خان و مسعود قرار گرفتند که بعد از سقوط طيارۀ  مربوط دوستم در کوه ھای » ساما«

تالش ھای دو تن از . ضربۀ تباھکنی خورد» ساما«، تاشقرغان و قتل سی تن از سامائی ھا به شمول داکتر نيزک

را تشکيل دھند و » ساما«در پشاور که بعد از سقوط دولت نجيب و رھائی از زندان، خواستند کنگرۀ » ساما«رھبران 

سازمان گفتند که اين کنگره انعقاد يافته، اما اسناد آن را کمتر کسی مطالعه کرده و ما از مفاد آن بی خبريم، باز ھم اين 

انارشی زده، تمرکز نيافت و گروه ھای آن در داخل و خارج پراکنده شدند و يک بخش آن در داخل به ساختن حزب 

رسمی و قانونی دست زد، اما اين که اعضای اين حزب مارکسيزم را قبول دارند يا خير، ھيچگونه سندی منتشر نکرده 

 با نشر اعالميه ای عرض اندام نمودند و با ادبيات چپ و ٢٠١١به نام ادامه دھندگان در سال » ساما«بقايای . اند

 .مارکسيستی و رسيدن به سوسياليزم به کارزار مبارزاتی گام گذاشتند

 ١۴را ساخت که در » جبھۀ مبارزين مجاھد افغانستان« با سه سازمان اسالمی »گروه مجيد«ی ئگروه انقالبی بعد از جدا

در شِب قبل از حمله، دگروال ابراھيم نمايندۀ . ت عمومی نظامی را طراحی کرداسد برای سرنگونی دولت خلقی حرک

حرکت طرفداران گروه انقالبی در باالحصار بعد از کشتن . حرکت انقالب دستگير و اعتراف کرد و نقشه افشاء شد

درھای گروه دستگير درين جريان داکتر فيض احمد با عده ای از رھبران و کا. تعدادی از افسران خلقی به خون نشست

شدند که از جمله محسن از رھبری گروه و عده ای از کادرھا چون داوود، نعمت و مھرعلی در زير شکنجه به شھادت 

ی کامالً تفاوت داشت، از اشتباھات عميق اين گروه به ئاين حرکت که شبيه کودتا بود و با ستراتيژی جنگ توده . رسيدند

، جمھوری اسالمی و تئوری سه جھان را پذيرفت و نامش را )١٩٧٩(» مشعل رھائی «گروه انقالبی در. حساب می آيد

 . تغيير داد» سازمان رھائی افغانستان«به 

که جمعبندی از اين  رھبری سازمان رھائی را داکتر فيض احمد به عھده داشت و بعد از حرکت باالحصار، بدون اين

حانه و عمده دانستن کار دموکراتيک و آن را معادل کار اسالمی حرکت انجام دھد، طی نوشته ای شرکت در جنگ مسل

در مبارزۀ مسلحانه ) چون ساما(سازمان رھائی بدون داشتن پشتوانه و پشت جبھه . دانستن، در دستور کار قرار داد

ۀ کشور خلع چند پايگاھش به زودی در چند نقط. شرکت نمود که باالخره قادر شد فقط در چند نقطۀ محدود پايگاه بسازد

 . سالح گرديد و به اينصورت اعضای سازمان در خانه ھای تيمی در پشاور و کويته ماندند
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 به اثر توطئۀ يکی از رھبران آن به نام انجنير خان محمد که قبالً خود را به حزب اسالمی ١٩٨۵داکتر فيض احمد در 

ه تن از اعضاء و کادرھای سازمان رھائی نيز به دام گلبدين فروخته بود، به اين حزب تحويل داده شد و ھمراه با او نُ 

يکی (بازماندگان اين سازمان قادر شدند که انجنير خان محمد و فضل الحق مجاھد را . گلبدين افتادند که ھمه شھيد شدند

ن کنند در حيات آباد پشاور تيربارا) از رھبران حزب گلبدين که خان محمد در تماس با او خود را به اين حزب فروخت

کاری ترين ضربه، شھادت مينا فيض ھمسر داکتر . و انتقام رھبر گرانمايۀ شان را از اين باند خاين و تبھکار بگيرند

فيض با نفوذ  مينا. فيض بر سازمان رھائی بود که بعد از مرگ داکتر بيشتر اعضای سازمان به رھبری او چشم داشتند

بعد از . ھمرزمانش به نام ھای سعيد و اقبال در کويته به شھادت رسيد با دو تن از ١٩٨۶خاد در درون سازمان در 

 بخش ھزاره جات ١٩٨٨بار اول در . شھادت داکتر فيض احمد و مينا اختالفاتی ميان رھبران اين سازمان ظھور کرد

فردی و يا بعدتر بيش از نيمی از اعضای سازمان به شکل . را ساخت» اتحاد راه زحمتکش«سازمان از آن جدا شد و 

عده ای از ) ٢٠٠۶ نومبر ١٢ (١٣٨۵ عقرب ٢١باالخره در .  به وقفه ھای مختلف اين سازمان را ترک گفتنده ئیکتل

ی يا ئحرکت موھوم، سانتراليزم استبدادی، انجويزم و سازمان ھای پايه (کادرھا و اعضای سازمان با چھار اختالف 

 ٢٠٠٨سس در ؤو بعد با انعقاد کنگرۀ م» گروه پيشگام افغانستان«ء از اين سازمان انشعاب کردند و ابتدا) ابزاری

نام گذاشت و به » به پيش«سازمان انقالبی ارگان سياسی ـ تئوريک خود را . را ساختند» سازمان انقالبی افغانستان«

  .يکی از مھمترين سازمان ھای فعال مارکسيستی در افغانستان مبدل شد

ه چند خانواده ماند، به شکل کمپنی سھامی درآمد که فقط به کار انجوئی و پول يابی اما سازمان رھائی که محدود ب

اشتغال يافت، نه سطری در مورد اوضاع نوشت و نه کنگره ای داير کرد و نه قادر شد از بريدن ھای ممتد جلوگيری 

سازمان « تشکيل شد و ١٩٧٨که در » )سرخا(خلق ھای افغانستان رھائيبخش سازمان «گروه ھای ديگری چون . کند

 شکل گرفت، به علت ناپختگی تشکيالتی و کمبود امکانات قادر نشدند از ١٩٧٩که در » پيکار برای نجات افغانستان

 . و مزدوران خادی جان به سالمت ببرند» بی. جی. کی«ضربات 

 ينابگذريم از( اند  و يا نيمه فعالسازمان ھائی که از بقايای شعلۀ جاويد باقی مانده و اکنون به نام چپ مارکسيستی فعال

، »سازمان سوسياليست ھای کارگری افغانستان«: عبارتند از) که چقدر اشتباه يا انحراف دارند و چگونه کار می کنند

سازمان آزاديبخش مردم افغانستان ـ ساما «، »افغانستان) مائويست(حزب کمونيست «، »سازمان انقالبی افغانستان«

و بخشی » چپ راديکال«، »سازمان رھائی افغانستان«، »ساما- سازمان آزاديبخش مردم افغانستان«، »)ادامه دھندگان(

اما افرادی که خود را به اين جنبش وابسته می دانند و در افغانستان و خارج از . »سازمان پيکار افغانستان«از 

 . افغانستان زندگی می کنند، بسيار گسترده اند

 سال گذشته از يکسو مورد يورش وحشيانۀ ٣٠ست ـ مائوتسه دون انديشۀ افغانستان در جنبش مارکسيست ـ لنيني

رو گشته که جان بھترين ه مزدوران شوروی و از سوی ديگر با قساوت فاشيستی بنيادگرايان اسالمی و طالبی روب

در اينجا نام آنانی را که . رھبران و کادرھای آن را گرفته و خون اين جان باختگان، فالت رھائی کشور را  شاداب کرد

ی در جاھا و گورھای نامعلومی در اين سال ھا ئمی دانيم ذکر کرده، با اين که باور داريم دھھا جان باختۀ ديگر شعله 

بيشتر اين مبارزان از سوی شوروی ھا و مزدوران آنان به شھادت رسيده و بنيادگرايان اخوانی تا . مدفون گشته اند

 :اين جان باختگان عبارتند از. سيده از ريختن خون اين انقالبيون دريغ نورزيده اندجائی که دست شان ر

اکرم ياری، صادق ياری، داکتر فيض احمد، مجيد کلکانی، قيوم رھبر، سيدال سخندان، حيدر لھيب، عبداالله رستاخيز، 

ھمن، لطيف محمودی، ت، نبی اخگر، محسن، مسجدی، بشير بأ جر محمودی، رسولنادر علی دھاتی، دين محمد

ميرويس ھاللی، مينا فيض، داوود، انجنير توريالی، عبدالرحيم دھقان، سيد امين بامداد، سيد احمد دھزاد، صالح آھی، 

علی ياور، پوھندوی سيد ظاھر رزبان، حبيب دشنه، انجنير اقبال، سلطان سھراب، عبدالقدوس دھزاد، معلم يوسف 

ل احمد، انجنير غفار، معلم منير، بلند، يحيی آذرخش، شاھپور، قاضی ضياء، قادر، فراھی، استاد حبيب هللا، داکتر فض
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پردل، کريم جان، معلم جمعه، معلم عبدالرحمن، سخی، قباد، الفت، مامور حمزه، انجنير عزيز، استاد يمين الدين، گل 

فه حکيم، انجنير سرور، داکتر محمد نيمروزی، انجنير جمال، حقانی، داوود غوربندی، احمدجان، عصمت قندھاری، خلي

رشيد، انجنير ظاھر، داکتر محبوب هللا، ناصر، اصيل، عبدالحی پيلوت، استاد امدادهللا، استاد خير محمد، استاد امان هللا، 

انجنير غالم حسين، کريم هللا، استاد سيد ثبات، فيض هللا فيضی، غالم سخی، بحرالدين، سلطان احمد، عبدهللا عمر، 

رت، داکتر اسدهللا نوری، انجنير سلطانی، انجنير رسول، داکتر صمد درانی، داکتر اسد، کريم علومی، ضياء انجنير قد

گوھری، اکرم، تورن گل احمد، خالد، غياث جاغوری، ماما محمد عمر، ماما غالم محمد، ماما حکيم، يعقوب، فياض، 

، انجنير شھباز، انجنير ھاشم، اسالم، پسرلی، سيد ابراھيم، معلم قدوس، فضل احمد نينواز، داکتر غالم حسن شيرزاد

من، فوالد، قربان، محمد اسحاق، ؤفقير، مولوی جبار، ابراھيم، جمعه خان، داکتر نجم الدين، سيد متقی ضمنی، عبدالم

مد، حبيب هللا، غياث فدا، اوتم علی، استاد محمد صابر، استاد عبدالبشير، بابه جان، غالم محمد، محمد شريف، فيض مح

عبدالرحمن، عبدالديان، غالم محمد، امين، حبيب، يوسف عسا، سيدشاه، عبدالھادی کارگر، استاد عبدالبشير، شاھپور 

قريشی، زمری، ذبيح هللا، نادر لعل زاد و صدھا عضوی که بايد از زندگينامۀ پر بار ھر يک کتابی و درسی جاودان و 

اما . د که ما در اين فرصت به يادی و نامی از آنان بسنده می کنيمسرشار از شھامت و اخالق پرولتری درج تاريخ کر

کسانی ھم در اين جنبش ظھور کردند که با خيانت و پشت کردن به آن، قالده بند سوسيال امپرياليزم و يا امپرياليزم شده 

يم توانا، حفيظ بھشتی، حک: و يا خود را به بنيادگرايان فاشيست فروختند که نام ھای سياه ترين آنان عبارت است از

  . وغيره، اعظم دادفر، رنگين دادفر سپنتايونس اکبری، انجنيرخان محمد، احمد سلطان، ھمايون، عظيم سياه، نجيب

  

  
 
 
 


