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  پيکان بنوال

 ٢٠١۵ اکتوبر ٢٣
  

  تٲسيس نجاھمين سالروزبه پيشواز پ
  "مترقی سازمان جوانان"

  
 جديدی درتاريخ مبارزات ۀصفح د و ؛ سازمان جوانان مترقی تٲسيس گردي١٣٤٤عقرب سالدردرست نيم قرن قبل، 

دست آورد بزرگی بود که تاحاال تٲثير  .معرفی گرديد"  انديشه ھای مائوتسه دون-مارکسيزم لينينزم ".کشورما گشوده شد

نيزم واعتقادات ناسالم يوزيوبزرگ وآشتی ناپذير امپرياليزم، ردشمن . آن مشھود و مبارزات رھروان آن ادامه دارد

روی ھمين ملحوظ تمام مرتجعين، از اخوان تا  واست ھيچ شگاف ودرزی برای کنار آمدن باآنھا ندارد، اخوانيزم بوده

نيستھا،از فئودالھا تا سرمايه داران وداللھا بار بار با ھم کنار آمده اند تا اين جنبش انقالبی راخفه سازند؛ نه موفق يوزيور

  .شده اند ونه آينده از آنھا خواھد شد

  را" . م. ج.س"افلی که پيرو انديشه ھای مائوتسه دون بودند وفعاليت محفلی داشتند باھم يکجا شدند و مح١٣٤٤سال 

ی که در ئاشتھاددو شخصی ھستند که ھمه نوشته ھا وياد" محمودی "وداکتر ھادی " ياری " بنياد نھادند، زنده ياد اکرم 

ًمترقی معرفی کرده اند، بعدا محافل ديگری به آنھا پيوستند انترنيت موجود است، آنھا را بنيان گذاران سازمان جوانان 

درنوشته ھايم گفته ام وباز تکرار  ًمن قبال.  نام برده اند"باختری" و"رستاخيز"، زنده ياد "فيض"زنده ياد داکتر که از

د ونسل ھای برای دور کردن ابھامات نسل موجو وليت کنند وؤمی کنم ، تا نسل اول جنبش چپ زنده اند، احساس مس

به  "س ج م " واضح شود که چگونه وتحت چه شرائطی   تاريخ جنبش چپ را بنويسند تابر ھمه روشن گردد و،آينده

ھمه در روشنی قرار  ً آن مشخصا چه بود، فعاليت ھای آنزمان سازمان را با جزئيات آن توضيح دھند تاۀميان آمد، برنام

  . را انجام داده باشندَگيرند ، ونويسنده يا نويسندگان دين خود

را محافلی تشکيل می داد که اقدام به نشر آن  ترکيب رھبری  آن  به نشر رسيد،"شعله جاويد" ۀ جريد١٣٤٧درسال 

در بودند " س ج م"متعلق به " ھادی محمودی"و " ياری"ًکردند، بعدا که اختالفات به ميان آمد روشن گرديد که زنده ياد 

  . از وجود سازمان اطالعی نه داشته اند"شعله جاويد" ی از رھبراناکه عده حالی 

ُبه نشر رسيد، واقعا شعله ای بود گدازنده وروشنگر١٣٤٧ حمل ١٤ به تاريخ " جاويدۀشعل" ۀنخستين شمار  دشمنان .ً

و را خفه  رھروان آن چه کاری کنند ، چطور آن  و" جاويدۀشعل"خلق وکجروان راه نجات خلق به تکاپو افتادند که با 

ھا قرار گرفتند، که تا امروز ادامه دارد، وروشنگر بود که " یئشعله " دشمنان دريک صف در مقابل ۀخاموش کنند، ھم
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مورين پائين رتبه ، جواليھا، دکانداران خرده پا وگارگران را به سوی أ، زحمت کشان، مانروشنفکراز ھزار به صد ھا 

  .ساز مائو تسه دون را معرفی کردخود جلب کرد، وانديشه ھای دوران 

مدير مسئوول جريده بود، مرام صاحب امتياز و که " رحيم محمودی"داکتر زنده ياد  ، "شعله جاويد" ۀدر نخستين شمار

 پښتونستان با سألۀ سياست، اقتصاد، وحدت ملی و مۀً را به دست نشر سپرد، مشخصا در ساح" جاويدۀشعل"نشراتی 

 تحليلی از "زير عنوان  ،"محمد عثمان"نير درھمين شماره مقاله ای از انج. دا توضيح داوضاحت اھداف نشراتی ر

دشمنان  به نشر رسيد که در آن به صراحت، اما به صورت کلی ، دوستان و"  ما ۀوضع کنونی مناسبات طبقاتی جامع

  .تاريخ سياسی کشور به حساب می آيد افغانستان به نمايش گذاشته شد که اقدام وتالش بی مانندی در ۀخلق در بند کشيد

 امپرياليزم ، سوسيال امپرياليزم، رويزيونيزم، افشای ۀمقاالتی که به نشر رسيده حاوی مطالب روشنگرانه است ، در بار

 قدرت به صورت دن؛ مبنی بر تبليغ مبارزات پارلمانی وبه دست آور" پرچمی" اوباشان ۀودست" خلق"خط انحرافی باند 

  پښتونستان ، سردرگمی جوانان وألۀ، مس"سکتور دولتی"ز، توضيح و افشای راه رشد غير سرمايه داریمسالمت آمي

 ۀروشنفکران ، تحليل اوضاع کشور، انعکاس نارضايتی گارگران ، وضع اسفبار دھقانان مضمون اصلی واساسی جريد

  . بود" جاويدۀشعل"

بعد از يازده شماره نشريه . جنبش را خفه سازد  نشر باز دارد و انقالبی را ازۀدولت به زودی در صدد شد تا اين نشري

 به نشر رسيد، به تعقيب آن رھبران شعله را زندانی " جاويدۀشعل" ۀآخرين شمار" ١٣٤٧ جوزا ٢٣"را مصادره کرد ، 

بين توده ھا را خفه سازد، جنبش در  عميقی بر پيکر جنبش وارد کرد، اما نتوانست آنۀکردند، به اين ترتيب دولت ضرب

ًمتٲسفانه جنبش چپ بعدا دچار انشعابات متعددی گرديد ، نخستين انشعاب سال . راه يافته بود وجايش را باز کرده بود

نفوذ عناصر  با وجود انشعابات متعدد و.  بخش ديگری ازپيکر آن جدا گرديد١٣۵١ صورت گرفت سپس درسال١٣٤٩

  . بر جا ماندیخائن جوھر اصلی جنبش پا

، مردم از وضع ان نو در شوروی انروزتحت رھبری تزار" خلق " بعد از کودتای سياه وننگين باند  ١٣۵٧سال 

 مردمی در ھمه جا عليه حاکميت روسھا ومزدورانش آغاز گرديد ، جنبش چپ با تمام نيرو یناراض بودند وشورشھا

ان امپرياليزم با ھم تا توانستند در حلقه به گوش در قيام آزديبخش شرکت فعال ومحسوسی داشته، مزدوران روس و

 . گاه موفق نه شدند که چپ انقالبی را نا بود کنند در جبھات انقالبيون را کشتند، اما ھيچ زندانھا و

  ! وجانباختگان جنبش چپ گرامی باد ء شھداۀخاطر

  !درود بر بنيان گذاران جنبش انقالبی افغانستان 

  !مرگ بر دشمنان مردم افغانستان 

  .انديشه تھنيت می گويم  مائوتسه دون-  ليننيزم–به رھروان مارکسيزم  را  " .م  . ج.س" ًا سالروز تٲسيس نھايت

      

 

 
 


