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  برخی دريافت ھا و رويداد ھای افغانستان در قرن بيستم
  

  به کوشش سيد وليد صاعد
  چاپ دوم

  
  انتشارات باميان
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  ـمگفتار دھ

  قانون اساسی و تشكيل احزاب سياسی

  

  : ـ دموكراسی شاھی ١    

ون جداگانه در يسي آن كار كند و ھمچنان كمین شد تا روييد تعي جدیون طرح قانون اساسيسي كم١٩۶٣ مارچ ٢٨در 

  ی وامارات متحد عربدن ، ھندي انتخاب شد تا طرح قانون احزاب را بعد از مطالعه قانون احزاب سو١٩۶٣اگست 

 ١٩۶۴د متعاقباً  در اول اكتبر ي جدی دائر نمود و قانون اساس١٩۶۴ه جرگه را در اول اگست يشاه لو. د ين نمايتدو

  .د يح ، نافذ گردين و توشي مراحل تدویبعد از ط

ثه دولت را به  ثالیك قواياست حكومت ممنوع قرار داد و تفكي اعضای خاندان سلطنت را از اداره ریقانون اساس

ك تعداد يك در عمل ي بود ولیاسي سیھاي و آزادی مدنیھايام آور آزادي ظاھراً  پی شاھیقانون اساس. ان آورد يم

ل و به محمد ظاھر شاه ي تكم١٩۶٨ مانند قانون احزاب و قانون اجتماعات كه در سال ی و اختصاصین فرعيقوان

  .د يذ نگردينف تی شاھیح سپرده شد ، تا ختم دموكراسيغرض توش

 با ی و برابرین آزادي ای قائل شد ولی به زنان كشور آزاد١٩٢٣ سال ی مانند اصول اساس١٩۶٣ سال یقانون اساس

ل ، يحقوق فامۀ ر سلطيزنان كشور ما ھنوز در ز.  داشته باشد ی توانست رشد و بالندگی نمیت نظام فئوداليموجود

  . برخوردار گردند یق مساو توانستند از حقویراث ، حق طالق نميحقوق م
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 یه داريكه منافع سرمايزم شرق و غرب ، در حاليالي امپریھاين آرزوجاد توازن بيخاطر اه  بی شاھیدموكراس

ز اجازه ي نی غربی ھای و كمپانی داخلیات خصوصثحال خودش ماند ، به مؤسسات و تشبه را به ي روسیدولت

  .ن نمود يز تدوي آنرا نین اختصاصي آنوقت ، قوانیط اقتصادين لحاظ مطابق شرايبد. ت داد يفعال

م در يمثابه سد عظه  را فراھم نمود و بی تجارتینه رشد بورژوازي ، زمیاسي سیر آزادي در زی شاھیدموكراس

 احداث ی و خارجیع مونتاژ و وابسته به منافع كمپرادوران داخلي ، صنایدي و تولی ملی صنعتیمقابل رشد بورژواز

  .د ي بخشی قانونۀ را وجھیت كمپرادوران خارجي در واقع فعالی و خارجی داخلیه گذارينون سرماقا. د يگرد

زان رقابت خرده ي ، میشه وري و پیع دستي و صنایع ملي و عدم توجه به صنای گمركیاست مليك سيفقدان 

ق پول ين طريعده افراد از اك يتجارت دالل راه ساده جلب منافع بود كه .  را تنزل داد ی ملی و بورژوازیبورژواز

اد روزافزون ي ، ازدی ملی و رشد بورژوازیع مليگر از عوامل باز دارنده رشد صناي دیكي.  كردند ی كمائیھنگفت

  . رقابت آزاد را خدشه دار كرده بود ۀني بود كه زمیقاچاقبر

نمود ، ي راه خود را باز میھ شایر چتر دموكراسي در زیستيد باو و اختناق ده ساله صدارت داویاسي سیعقده ھا

زم روس يالي امپریاسي و سین منافع اقتصادي از قبل آماده شده خلق و پرچم غرض تأمیئگر گروه ھاياز  طرف د

  . دعوت نمودند یاسيمردم را به بازار مكاره س

ت يه شمولب» ك افغانستان يكنگره حزب دموكرات«ن  ي اول١٩۶۵ یخ اول جنوريزه بود كه در تارين انگي ھمیرو

ن كنگره نور محمد تره يدر ا. د ير گردي شھر كابل دا۴ واقع در كارته ی نفر در منزل نور محمد تره كیباً  سيتقر

خ ياز تار» ك خلق يحزب دموكرات« . دند ي دوم  انتخاب گردیث منشي اول و ببرك كارمل  به حیث منشيحه   بیك

مجالت » ده خلق يجر« بعد از مصادره . را نشر نمود » حزب  « یارگان نشرات» ده خلق يجر  « ١٩۶۶ل ي اپر١١

  .د ي رسیبه نشر م» راھنامه «  و » جنبش « 

در كشور » خلق « ده يو نشر جر » یحزب«  آنھا بعد از دائر نمودن كنگره یادي و ببرك و ای تره كیت ھايتمام فعال

  . تبارز نمود یستيونيزي رویاسيمثابه جنبش سه ما ب

ق يمان اليت سليلوو به مسؤ» پرچم «ر نامي را زیگريدۀ ديجر» ك افغانستان يحزب دموكرات « ١٩۶٨رچ از ماه ما

  . ماند ی جناح پرچم باقیث ارگان نشراتي به ح١٩۶٩ن انشعاب يبر به نشر سپرد كه بعد از اولير اكبر خيو م

            

  :ـ سازمان جوانان مترقی ٢

 سابقه دور یشياست فرماي و وطنپرست افغانستان كه خود را از كانون سك تعداد عناصر آگاهي ١٩۶۵در سال 

که منادی اھداف و منافع » حزب دموکراتيک خلق« یاست علني و سی شاھینگھداشته بودند ، در آوان دموكراس

نظر دور  مردم را از یشوروی بود و توسط خلقی ھا و پرچمی ھا به گردش افتاده بود ، نمی توانستتند منافع توده ھا

را  » یسازمان جوانان مترق « اف و با تقويك عده عناصر شرينجاست كه ياز ا.  بر لب زنند یداشته و  مھر خموش

  .س نمودند يتأس

زده يا به نشر آغاز نمود و بعد از ١٩۶٨ل ي اپر۴ از ی سازمان جوانان مترقیث ارگان نشراتيد به حيشعله جاو

  .د ي مصادره گرد١٩۶٩ ی جوال١٠شماره در 

ت يزم و در نھايونيزيويت خلق و پرچم ، رسوانمودن ري ماھی ، افشای مترقۀشيد به خاطر پخش انديشعله جاو

ن لحاظ ياز ھم. د ي افغانستان از مقام ارجمند برخوردار  گردۀمه مستعمري و نیمه فئوداليزم روس و وضع نياليامپر

جنبشی که پيرامون اھداف و . دا نمود يد شھرت پيله جاو در انظار مردم به نام شعیبود كه سازمان جوانان مترق
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ويژگی . ر سازمانھا قرار گرفت يالن خود  در رأس سااوجود آمد از لحاظ فعه افکار منتشره در جريده شعله جاويد ب

ر و يت بوده و از غل و زنجيم و قاطعي تصمی آن دارایت اعضاي آن بود كه  اكثریگر سازمان جوانان مترقيد

  . زندان ھراس نداشتند مرگ و

 ی جرگه ، روشنفكران می اعتماد صدراعظم از ولسی روز رأیعني» سوم عقرب  « ١٩۶۵ اكتوبر ٢۵خ يدر تار

ر پارلمان واقع راه ي جوانان در مقابل تعمین عمل قانونيا. ك مشاھده كنند ي اعتماد را از نزدیخواستند صحنه رأ

  . شده و چند تن جان خود را از دست دادند یه شد كه در اثر آن عده ای زخم پاسخ دادیتي امنیداراالمان با آتش قوا

 واقعه سه عقرب باعث آن شد (.حضور فعال داشت  ) ١٣۴۵ (١٩۶۵ در حادثه سوم عقرب یسازمان جوانان مترق

ن يدر ا. دث صدراعظم افغانستان انتخاب گرديوال به حدونيش محمد ھاشم مي دھد وبه جااوسف استعفيتا داكتر محمد 

ام ھا و يه قانون پوھنتونھا قي عل١٩٧١ تا نوامبر ١٩۶٩ سال یاز م. ده بود ين به اوج خود رسام مظاھرات محصاليا

  . باً بسته بودند ين مدت پوھنتونھا تقري صورت گرفت كه در ایتظاھرات

 دوام نمود و دروس ١٩٧٢ل يه مقررات امتحانات پوھنتون دست به اعتصاب زدند كه تا اپرين علمتعاقب آن محصال

 ی بر چوكیش نور احمد اعتمادي جاهوندوال  مجبور به استعفا شد و بيباالخره م.  رفت یش نميبه طور منظم به پ

ث صدراعظم يد و داكتر محمد ظاھر به حي ھم در اثر مخالفت پارالن مجبور به استعفا گردیاما اعتماد. نشست 

 جوالی ١٧ صدراعظم ديموکراسی شاھی بود که با کودتای داود در محمد موسی شفيق آخرين. د يانتخاب گرد

  ).  از بين رفت١٣۵٢ سرطان ٢۶ – ١٩٧٣

  .اد نمود يش زيش از پي شھرت آنرا بی سازمان جوانان مترقیري و سھم گیمردي پا

ن يا.  گرفت اخصوص گسترش صفوف جريان شعله جاويد سرتاسر افغانستان را فره  سازمان و بیاد اعضايازد

ار ي از اختی ، اداره سازمان جوانان را تا حدودی و مالی و بدون پشتوانه خارجی تجربگی بود كه در عالم بیده ايپد

  .رون ساخت يرھبران سازمان ب

ر ي كارگر و ساۀمان به طبقيم مردم و اي عظی و اعتقاد به توده ھای با وجود سر سپردگیسازمان جوانان مترق

  :ن شد  يري مرتكب اشتباھات زیر آغاز كار و بدون تجارب كافرنجبران كشور ما ، بناب

ه خلق ي واكنش علیخدمت به مردم و روح قوۀ شي بود كه با اندینو ظھورۀ دي در واقع پدیسازمان جوانان مترقـ ١

  .د يس گرديزم روس و استبداد مزمن افغانستان تأسياليو پرچم ، امپر

 بر یه سازمان جوانان مسلمان متكيه خلق و پرچم و بعداً  علي علی مترقن لحاظ بود كه واكنش سازمان جوانانيبد

 و كار ین كار مخفي سر رشته تعادل بینجاست كه سازمان جوانان مترقياز ا. د ي گردی و باز اعمال میاست علنيس

كه يكسان. د ير كشالن سياسی به بازاا از دست داد و تمام دار و ندار خود را به شمول كادر ھا و فعیكله  را بیعلن

 خائنان یدند در جمله ترسو ھا حتي ورزیراد خطابه اباء ميا از ايدند و ي ورزینگ ھا اشتراك نميدر تظاھرات و مت

 خلق و پرچم دور مانده یادي نبود كه از ترصد و شناخت دولت و ایچ شعله ايدر آن زمان ھ.  شدند یمحسوب م

ق و نا پخته جامعه يط ضيشآھنگ طبقه كارگر در شراي و پیمان مترقند ھر سازي گوین اصل عمده كه ميا. باشد 

ن توده ھا را فراھم ي و برآمد در بید طرق اصول كار علني و منضبط است و ھمزمان با آن بایازمند كار مخفين

  .دور ماند ه  بی سازمان جوانان مترقی، از توجه جددينما

) ھاياخوان(د كه سازمان جوانان مسلمان ي به مدارجی رسی نطاق سازمان جوانان و عشق آن به خطابه ویقدرت نمائ

 ھا و ی بعضاً  با دولت و خلقی سازمان جوانان مترقی سركوبیك خود قرار داد و برايد را دشمن درجه يشعله جاو
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ن يدر ب در داخل ھنوزیرا سازمان جوانان مترقي بود ، زیھي بدیكله ن بيداد  و اي نشان می و ھمسوئی ھا تبانیپرچم

  . نداشت یچ دوست ومددگاري ھین الملليتوده ھا نفوذ  نكرده بود و در عرصه ب

 ی نداشت اما علیچ دوست واقعين ھير از تماشابي غین الملليكه در عرصه بي با وجودی سازمان جوانان مترق ـ٢

 و یگاه مليآنكه از پاه خلق و پرچم و پاسخ دندان شكن به آواز كرگسان ، به عوض يخاطر مبارزه عله رغم آن ب

  .م شروع نمود ززم و حمله بر رويزيونييوناليگاه انترناسيد ، از پاي به كار خود آغاز نمایمترق

شه وران ي كارگر و دھقانان و پۀن طبقي اعتبار خود را در بیستي بایكنم بھتر بود كه سازمان بدون شتابزدگيفكر م

زم ياليزم روس ، امپريالي امپریشر خود را به افشاي كشور ، توجه بن كشور و آني دفاع از ایجاه كرد و بيت ميتقو

ن عدالت ي و تأمی ، دموكراسی ما تشنه آزادۀرا تمام طبقات و اقشار جامعيز.   نمودی معطوف میل ملي و مسایجھان

  .ست كه تا امروز برآورده نشده است ين آرزوئي بودند و ایاجتماع

 یبخت بدا و بسیدي ، فرھنگ تقلی ملی ، فقدان آزادیكاريض ، ستم ، فقر و بي ھمه جانبه امراض ، تبعی افشایجاه ب

ات و جمالت ح  اصطال،ن نقاط جھان با فورمولھا ، واژه ھاي و موضوعات دورتریكيالوژيديل ايگر ، مساي دیھا

  . شد یم ميانستان تقده افغين كم سويمورأ مردم ما ، به عوام الناس و مۀيده و دور از سويچيپ

ن ياستقالل آن تأم. مه مستعمره داشت ي و نیمه فئودالين نھفته بود كه كشور ما وضع نيت افغانستان در ايخصوص

  .زم شكل آزاد و مستقل داشته باشد ياليال امپريزم و سوسيالين منافع امپري توانست بدون تأمی آن نمینبود و دموكراس

. زم بسته كرده بود ياليگانه و امپري ، افغانستان را در بند منافع بی و خارجین داخلزم و كمپرادورايفشار فئودال

ه گاه مطمئن ي تكیت علنينه كار نھاي توانست در زمی نمی اجتماعی آن بخاطر ساختمان اقتصادۀ جرگین و ولسيقوان

ن مردم يتا ھا بدون نفوذ در بق روسيغ جنگ مسلحانه و اشغال شھر ھا از طرياد صرف در تبلي تالش زءً بشود ، بنا

نداران ي ملی ، زمی  با بورژوازیرومند و بدون ھمكاري و نی قویت كادر ھايش آھنگ و تربيو استحكام سازمان پ

 ، یه ارتجاع داخلي علیاده كردن انقالب داخلين و آن ، پير وابسته به ايون وطندوست و غيق روحانيوطنپرست  تشو

  . جامعه ما بدور بود ی و زمانیط درونيق و غرب ، از حوصله شرازم شرياليزم و امپريفئودال

تواند با خواندن چند اثر معدود ، يك جوان ميكرد كه ي در آنزمان تصور می سازمان جوانان مترقیت رھبريأ ھ ـ٣

ن و مذھب يرات ديثا و تی و خرده بورژوازیت فرھنگ فئوداليغ و چند جلسه از خصوصيچند كنفرانس ، چند تبل

ودات ي خود ھنوز از بند قیت رھبريأكه ھر واحد و عضو ھيدر حال. د يآ از آب در   یاري تمام عیمبراشده و انقالب

ست كه جوانان در ي شك نیچ جايھ.  نزد خود داشتند ین تصور خاميگران چني وارسته نبوده و از دیمزمن اجتماع

د در راه انقالب مرد بزرگ و توانا نتوانيد افغانستان مك جامعه عقب مانده مانني در ی حتی حزبۀت صادقانياثر ترب

 بر سر قوم ، خانواده ، ی بر سر تمام سنن و حتیون وقتي است كه انقالبین ھم قابل دقت و توجه جديك ايد ، ولنيبار آ

و   ھم فكر از محبت ، لطف ، صداقت یا رفقاي حزب ، سازمان و ۀد در خانواديكشند بايو محل خود خط بطالن م

 یزيچ چي آن ھیجاه رند و بي را از جوانان بگیزيخواھند چي برخوردار گردند ، واگر می و مادیتعاون معنو

طور ه ب. ح روشن ندارد ي توضیچ كشوريچ انقالب و ھين خود معجزه ای خواھد بود كه در قاموس ھي، اندھند

 و یده بودند به علوم مترقيالن كش خط بطی كه بر علوم بورژوازیمترقجوانان نمونه اكثر جوانان سازمان 

 آگاھی ستیآنھا اقتصاد بورژوازی را نمی دانستند و از اقتصاد سوسيالي.  كامل نداشتند ی دسترسیزم علمياليسوس

  .درست و منسجم نداشتند وليک با نفی اقتصاد بورژوازی سرسختانه کوشا   بودند 

ه  بی ترك گفته بودند ولی انقالبیخاطر فكر انقالب و رفقاه  را بشان خوديل ، دوستان ، اقوام و خوينكه آنھا فاميبا ا

ك تعداد رھبران و فعاالن و ي ١٩۶٨ در سال یكردند  مثالً  وقتيو مددگار احساس م اري آن خود را تنھا و بدون یجا
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ر ي ، دستگن به شاهيخاطر اشتراك در تظاھرات به جرم توھه  و جريان شعله جاويد بی سازمان جوانان مترقیاعضا

ا اخبار و معلومات ناقص به آنھا داده ي خبر بودند و ی بیكله ا بيرون زندان يانات بي   شدند ، آنھا از جریو زندان

ا ھمه به شكل ناقص و وارونه ارائه ي شد و ی برده نمیت رھبريأا به ھيشنھاد ھا و نظرات آنھا يھكذا پ.  شد یم

  .د يگرديم

كه بعد از ي ھائیزندان.  گرفت یل قرار نمو مسؤی اعضای و اخالقیلطف و توجه ماد مورد یاسيان سيل زندانيفام

گر باز ھمان ي شدند ، به عبارت دی سازمان واقع نمیدند ، مورد استقبال اعضاي گردین رھا مي مدت معیط

  . كردند ي آنھا بودند كه به استقبال گرم از آنھا بدرقه میاسير سيا دوستان غيل و ي فامیاعضا

  . ان آورد ي بمین سازمان جوانان مترقين ھسته ی اختالف را در بي ھا اولی پروائی ھا و بی اعتنائین ھمه بيا

خصوص از فعاالن ه  ھمانا كتمان برنامه سازمان از اعضاء سازمان بیگر سازمان جوانان مترقي اشتباه بزرگ د ـ۴

ن يا. ر اعضاء را دامن زد ي تعداد كثیزجار و دشمن آن انی جريان شعله جاويد بود كه بعد از افشایت ھايو شخص

 ھا و كف زدن ھا یمائي شھر و در راھپی اعضاء كه اكثر اوقات آنھا در جاده ھای بعضیموضوع با عقده كم دانش

 بھا ، برچسي پروائی اعضاء ، بی و اجتماعی به امور شخصی ھا و عدم وارسی با كم لطفیكي شد ، و ی میسپر

 را فراھم نمود و به ینه انفجار و دشمني ، باالخره ھمه و ھمه دست به دست ھم داده زمیدي تقل وی كتابیزدنھا

ن بار گران ي بزرگتری، فكری، زبانی، محلی مذھبیجاد تفرقه ھايبا ا»  اصلھا یرجعو الي یكل ش « یفحوا

  . راث گذاشته شد ي امروز به می  برایخي و تاریت اجتماعيلومسؤ

  

  :ان مترقی و تعھدات طبقاتی  ـ سازمان جوان٣

 ۀشتر جنبين مأمول بي ایش آھنگ طبقه كارگر می خواند وليكه خود را سازمان پي با وجودیسازمان جوانان مترق

 امور اداره سازمان ، كمبود وسائل ی از ھم پاشی كار علنیت ھايسازمان نتوانست بنابرمصروف.  داشت یوريت

  .دست آورد ه اد بي زیروزير پن طبقه كارگي به كار نفوذ در بیماد

نست كه يامده بود و دال برايوجود نه  آن ھنوز در افغانستان بی و علمیا به مفھوم واقعيم پرولتاريدانيكه ميآنطور

در واقع كارگران .  قرار داشتند ینداري و زمیت مطلق كارگران افغانستان ھنوز در بند روابط روستائياكثر

  .دادند يل ميشه وران تازه در كساد افتاده تشكين و پيا كم زمين و ين بی زمشتر دھقانايافغانستان را ب

ق يشت خود ، از طرين معي نمودند تا ضمن تأمیكه كار مين آرزو در كارخانه ھا و فابريشه وران با ايدھقانان و پ

ال بود ين خواب و خيا اام.  خود برگردند  ی اولی ، دوباره به زندگینداري و زمیا كار دوگانه صنعتيپس انداز و 

 خود را كه توأم با  ی اولیدست آورند كه زندگه  كار خود آنقدر پول بیروي توانستند از مزد فروش نیرا آنھا نميز

 ۀك پروسي یگران افغانستان ضرورت داشتند در طرن ، ھنوز كايبا وجود ا. دست آورند ه   دوباره ب، بودیآزاد

 خود یشه وري و پی و خواص دھقانی سابقه ، تعامالت روستائی الفت به زندگیشه ھاي و مدت زمان دراز ریطوالن

  .را از دست بدھند 

ت يفقو  ، میت احساساتيا نھاي و ی و كلمات كتابیش شھرين توده ھا را با آراي كار نفوذ در بیسازمان جوانان مترق

ع يج آن ھم برازنده و وسيك نتايد ولي گردز انجاميار ناچيفه در حدود بسين وظيكه ايبا وجود. كرد يز تصور ميآم

ن و ي دی، حتكه با لباس توده ھا، زبان توده ھا، رسوم و تعامالت توده ھاي با وجودی اما سازمان جوانان مترق.نبود

كه در يخاطر آرزوئه ك بين مردم نفوذ نتوانستند  وليم روستاھا  در بيت كارگران مقيق تربيمذھب توده  و از طر
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 ید  ، در تمام جنبش ھاي پرورانی صادقانه در دل  می افكار انقالبیسوه ق آنان بيقوق كارگران و تشودفاع از ح

  .  در صف مقدم مبارزه قرار داشت یكارگر

ن روز در واقع يا.  كارگر در افغانستان برگزار شد ی روز جھانیعني، » اول می «١٩۶٨ن بار در سال ي اولی  برا

 افغانستان در ی، روشنفكران انقالبنان، محصالن افغانستان بود كه با اشتراك جوایرگرمبداء و سر آغاز جنبش كا

ه داران و فئوداالن يه دولت و سرماي توأم با اوج تنفر علی و مؤسسات شخصی دولتیكه ھا و كارخانه ھاياكثر فابر

  .راه انداخته شد ه افغانستان ب

  : ند نمودشرکت، ته بودوسي به وقوع پ١٩۶٨كه تماماً در سال ن يري در اعتصابات زیاعضای سازمان جوانان مترق

  . آن یمائي اعتصاب كارگران نفت و گاز شبرغان و راه پ

  . كابل ی و نجاری اعتصاب كارگران حجار

  .كه جنگلك ي اعتصاب كارگران فابر

   .ی پلخمری اعتصاب كارگران نساج

  .كه گلبھار ي اعتصاب كارگران فابر

  . كابل یپلچرخ اعتصاب كارگران 

   .ی اعتصاب كارگران سمنت غور

  .كه بوت آھو ي اعتصاب كارگران فابر

  . اعتصاب كارگران دستگاه برق كابل 

   .ی ترانسپورتی اعتصاب شركتھا

  . اعتصاب كارگران مطبعه كابل 

  .ن زر ي اعتصاب كارگران پخته سپ

  . كندھار ینه بافيكه پشمي اعتصاب كارگران فابر

  .ران شركت پخته ھرات  اعتصاب كارگ

  . كوھسار ی اعتصاب كارگران دستگاه ساختمان

   .ی بگرامی اعتصاب كارگران نساج

  .انا ي آری اعتصاب كارگران شركت ھوائ

   .١٩٧١ اعتصاب بار دوم كارگران نفت و گاز در سال 

   .١٩٧٢كه جنگلك در سال ي اعتصاب بار دوم كارگران فابر

  

 و وحدت ی تفرقه و تالشیسوه  خود بیريگي و پیر واحد مبارزاتياالكثر از مس ی افغانستان علیجنبش كارگر

 و یاھغات شفيشه ھا و پخش تبلي در طرز اندین عدم توازن و تفرقه جوئي اۀعلت عمد. كرديدا ميش پي گرایشكن

نه خود ،  و نوكرمنشایت وابستگي ھا بنابر خاصی ھا و پرچمیخلق. گرفت ي گوناگون صورت می سازمانھایريتحر

كردند كه مبارزه كارگران به سرحد مبارزه ي می نمودند و سعیق مي تشویستيكارگران را در كار مبارزه اكونوم

  . د ي توسل نجویاسيس

ن افغانستان داشت ، يك نويكه به طبقه كارگـر و انقالب بورژوادموكراتيا بنابر عالقه یعكس سازمان جوانان مترقه ب

 رسالت ی ، به سویر متحرك و مبارزه در چارچوب مطالبات اقتصاديان را از حالت غد تا كارگري ورزیتالش م



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

 دائم در صف مقدم مبارزه ین لحاظ بود كه سرسپردگان سازمان جوانان مترقياز ھم.  آنھا سوق دھد یاسيمبارزه س

 به یزمان جوانان مترق سایر و دالورانه بود كه اكثر اعضايگين مبارزات پيگرفتند و به خاطر ھمي قرار میكارگر

  . شدند ی زندان می مختلف راھیعرصه ھا

ر ي در زی جنبش كارگریاله خواستند مبارزه خود را در البي سھم كمتر داشتند و آنھا میھا در جنبش كارگرياخوان

  .ند يه نمايزم توجيه كمونيپوشش اسالم و مبارزه عل

      ادامه  دارد                                                 
      

  


