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خـالصـۀ سـوانـح رفـیـق زنده یاد اکـرم یـاری

در سال  1320خورشیدی ،در ولسوالی جاغوری والیت
غزنی ،در خانوادۀ عبدهللا پسر یار محمد ،که یک متنفذ
محلی بود فرزندی به دنیا آمد که نامش را محمد اکرم
گذاشتند .محمد اکرم در سال های نوجوانی نام خانوادگی
خود را طبق رسم معمول خانوادگی از پدر کالن پدری
اش گرفت و معروف به اکرم یاری شد .او دوران کودکی
اش را در همان محل زادگاهش سپری نموده و تحصیالت
ابتدایی را نیز در همان محل به پایان رساند.
عبدهللا پدر محمد اکرم بخاطر اینکه اولین مروج معارف
عصری در جاغوری بود ،به پدر معارف در جاغوری
معروف شد .محمد سرور یاری بزرگترین پسر عبدهللا که
اولین ثمرۀ ترویج معارف عصری در خانوادۀ عبدهللا بود،
با استفاده از بورس تحصیلی دولتی برای تحصیالت عالی
به امریکا فرستاده شد .لیاقت تحصیلی محمد سرور باعث
گردید که در جریان تحصیالت در امریکا بنا به تحریکات
عوامل دربار به قتل برسد .جنازۀ او در یک تابوت سربسته
به کابل انتقال یافت و بنا به دستور دربار به همان صورت
سربسته در قبرستان سخی به خاک سپرده شد .هیچ
کسی از خانوادۀ محمد سرور ،به شمول پدر و مادرش،
نتوانستند جنازۀ او را مستقیما ً ببینند .در میان اهالی کابل
این افواه وسیعا ً پخش شد که محمد سرور بنا به دستور
پسر ظاهرشاه توسط یک موتر به قتل رسیده است و چون
جنازه اش شکل توته ای از گوشت و استخوان را داشته،
دربار اجازه نداده است که کسی جنازه را ببیند .مقبرۀ
محمد سرور یاری به «قبر شهید» معروف شد و به یک
زیارتگاه عمومی اهالی کابل مبدل گردید.
دولت استبدادی ظاهر شاه بخاطر تسلی و دلجویی
عبدهللا و متنفذین و اهالی منطقه و برای اینکه بتواند از
خیزش و شورش در منطقه علیه خود جلوگیری نموده
و نفوذش را در منطقه گسترش دهد ،اکرم خورد سال را
لقب شهزادگی داد .اما وقتی که این طفل بزرگتر شد و به
سنین نوجوانی پا گذاشت ،بنا به خواست مکرر ظاهرشاه
و ترس و عالیق پدر در واقع به حیث گروگان به دربار
فرستاده شد .رسم گروگان گیری از خانواده های با نفوذ و
امیران تابع سلطنت مرکزی توسط دربار سنت قدیمی ای
بود که تا آن زمان هم وجود داشت و فقط شکل ظاهری آن
فرق کرده بود .با توجه به سنت دیرپای متذکره و با توجه
به تاریخ گذشتۀ کشور ،اکرم نوجوان مدت چهار سال را
در دربار با احساس یک گروگان و حتی بدتر از آن ،بنا
به گفتۀ خودش ،با احساس یک برده بسر برد .وقتی به
سن جوانی پاگذاشت ،دیگر نتوانست با چنان وضعیتی
سازگاری نماید .دست به بغاوت زد و علیرغم مخالفت
دربار و شاه و مخالفت ترس آلود پدر ،از دربار خارج
گردید و زندگی سادۀ پر افتخار در میان توده های مردم را
به زندگی پر از ناز و نعمت ولی حقیرانه و برده وار در
دربار ترجیح داد.
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محمد اکرم یاری پس از فراغت از لیسۀ حبیبیۀ کابل،
شامل دانشکدۀ ساینس دانشگاه کابل گردید .وی پس از
فراغت از پوهنځی ساینس پوهنتون کابل ،شغل معلمی را
برگزید و در لیسۀ نادریۀ کابل به تدریس مشغول گردید.
اکرم یاری جوان هنوز متعلم مکتب بود که با تأثیر پذیری
از برادر بزرگترش ( زنده یاد صادق علی یاری) با آثار
مارکسیستی -لنینیستی آشنا شد .در آن موقع یعنی دهۀ
 30شمسی که دورۀ صدارت استبدادی سردار دیوانه (
داود خان) بود محافل کوچکی از روشنفکران چپ در
کابل شکل گرفته بود که به مطالعۀ آثار مارکسیستی-
لنینیستی می پرداختند و در میان خود شان به جروبحث
های محفلی ادامه می دادند.
وقتی دورۀ صدارت استبدادی سردار دیوانه به پایان
رسید و دورۀ دموکراسی کذایی ظاهر شاهی آغاز گردید،
تقریبا بالفاصله یک تعداد از چهره های معلوم الحال به
اصطالح چپ که کارنامه های خاینانۀ شان در مبارزات
دورۀ هفت شورا و سال های بعد از آن تبارز آشکار یافته
بود ،تحت رهبری عناصر فاسدی چون نورمحمد تره کی
و ببرک کامل در اوایل زمستان  ،1343حزب دموکراتیک
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خلق افغانستان را به مثابۀ بلندگوی ایدیولوژیک -سیاسی
رویزیونیست ها و سوسیال امپریالیست های تازه به
قدرت رسیده در شوروی تاسیس کردند.
در این زمان بود که رفیق اکرم یاری نقش پیشروندۀ
تاریخی ای در موضعگیری علیه رویزیونیزم و سوسیال
امپریالیزم شوروی و رویزیونیست های مزدور آنها در
افغانستان بر عهده گرفت .کسان زیادی از عناصر چپ در
آن زمان بنا به سوابق خاینانۀ رهبران حزب نو تشکیل
شدۀ رویزیونیست ،علیه آنها موضعگیری داشتند .اما این
رفیق اکرم یاری بود که با موضعگیری علیه رویزیونیزم
و سوسیال امپریالیزم شوروی و رویزیونیست های
مزدور آنها در افغانستان ،مخالفت متذکره را ،که بعضا با
نوسانات شدید سیاسی و حتی گرایش بطرف رویزیونیست
ها همراه بود ،از یک پایۀ ایدیولوژیک – سیاسی اصولی
و مستدل برخوردار نمود .این پایه که از لحاظ بین المللی
توسط حزب کمونیست چین به رهبری مائوتسه دون به
وجود آمده بود ،اساس و مبنای جنبش مارکسیستی–
لنینیستی -مائوتسه دون اندیشه را در افغانستان به وجود
آورد.
سازمان جوانان مترقی به مثابۀ یک سازمان مارکسیست-
لنینیست -مائوتسه دون اندیشه و ضد رویزیونیزم و
سوسیال امپریالیزم شوروی و رویزیونیست های بومی
مزدور آنها ،بخاطر پیشبرد مبارزه علیه ارتجاع و
امپریالیزم  ،در  13میزان سال  1344به وجود آمد.
معهذا رفیق اکرم یاری در کنگرۀ موسس سازمان نتوانست
موضعگیری علیه رویزیونیزم و سوسیال امپریالیزم
شوروی را رسمیت ببخشد .سنتریست های درون سازمان
جوانان مترقی به بهانۀ روشن نبودن کافی وضعیت جنبش
کمونیستی بین المللی در رابطه با موضعگیری علیه آنها،
موضعگیری رسمی درینمورد را به تعویق انداختند .اما
دو سال بعد در نشست عمومی سازمان در میزان ،1346
که گویا دیگر وضعیت جنبش کمونیستی بین المللی به
قدر کافی روشن شده و سنتریست های درون سازمان
خلع سالح شده بودند ،رسمیت موضعگیری متذکره تامین
گردید.

سازمان جوانان مترقی چند ماه بعد از نشست عمومی
دوم سازمان و به پیروی از فیصله های آن ،جریدۀ شعلۀ
جاوید را به عنوان ناشر اندیشه های دموکراتیک نوین به
دست نشر سپرد .این جریده به سرعت به یک نشریۀ توده
یی در میان روشنفکران ،کارگران و توده های فقیر مبدل
گردید و علیرغم اینکه صرفا توانست تا شمارۀ یازدهم
منتشر گردد و پس از آن با سرکوب و سانسور ارتجاع
حاکم مواجه شده و از نشر باز ماند ،توانست جریان
دموکراتیک نوین ( جریان شعلۀ جاوید) را به مثابۀ وسیع
ترین جریان سیاسی رزمندۀ آن روز در افغانستان به
وجود بیاورد.
سیاست سرکوب جریان شعلۀ جاوید بعد از توقیف جریدۀ
شعلۀ جاوید نیز ادامه یافت و قوای ضربۀ پولیس ارتجاع
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در جریان سرکوب یک تظاهرات وسیع توده یی جریان
شعلۀ جاوید ،اکثریت رهبران جریان را دستگیر کرده و
به زندان انداخت .علیرغم این سرکوب ،تظاهرات وسیع
 150000نفری شعله یی ها در اول ماه می  1348به
عنوان بزرگترین تظاهرات توده یی ثبت تاریخ سیاسی
افغانستان گردید .اما از جانب دیگر دستگیری تعداد زیادی
از رهبران جریان ،که در میان آنها بعضی از رهبران
سازمان جوانان مترقی نیز شامل بودند ،باعث گردید که
نشست عمومی سوم سازمان ،نه در میزان سال 1348
بلکه در میزان سال  1349یعنی سه سال بعد از نشست
قبلی دایر گردد.
فقط چند ماه بعد از نشست عمومی سوم سازمان جوانان
مترقی بود که رفیق اکرم یاری به مریضی جانکاهی مبتال
گردید ،مریضی ای که برای چند سال توان پیشبرد فعالیت
سیاسی منظم را از وی سلب نمود .رفیق اجباراً از کار و
پیکار ایدیولوژیک -سیاسی و تشکیالتی سازمانی کناره
گیری کرد .در واقع از همان زمان بود که فعالیت های
سازمان جوانان مترقی سیر نزولی را در پیش گرفت و
پس از نشست عمومی چهارم در میزان سال  1351عمالً
و سریعا با فروپاشی مواجه گردید.
رفیق بعد از بهبود نسبی وضعیت صحی اش ،راه رفتن
به روستا را در پیش گرفت و در قریۀ زادگاهی اش در
ولسوالی جاغوری مستقر گردید .مریضی جانکاه هنوز هم
او را آزار می داد ،اما علیرغم آن جمعی از روشنفکران
محل را گرد خودش جمع کرده و آموزش آنها را ادامه داد،
در رابطه با حقوق دهقانان ،تقلیل میزان بهرۀ مالکانه،
لغو بیگاری ،لغو نوکری خانگی زنان دهقان و غیره،
اصالحات مهمی را شخصا مورد اجرا قرار داده و یک
حرکت دهقانی در سطح محل به وجود آورد ،برای ایجاد
تشکالت توده یی مبارزه کرد و نوشته های انقالبی ای را
به رشتۀ تحریر در آورد .او شریک زندگی اش را از میان
یک خانوادۀ دهقانی فقیر ،که هیچ پیوندی از لحاظ طایفه
یی و موقعیت اجتماعی با خوانین نداشت ،برگزید .همۀ
این فعالیت ها و بخصوص دامن خوردن حرکت دهقانی
در محل ،بر خوانین هم طایفه اش و حکومت محلی گران
آمد و این باعث جلب و احضار او توسط حکومت محلی
در زمان داود شاهی گردید .با وجود این به دلیل ترس از
بروز عکس العمل توده یی وسیع علیه حکومت وقت،
نتوانستند او را به محاکمه بکشند و زندانی نمایند.
رفیق اکرم یاری در زمانی که زندگی روستایی را در
پیش گرفته بود ،مدافع پیگیر مبارزه برای تشکیل حزب
کمونیست ،مخالف جبهه سازی های پیش از وقت ،مدافع
سرسخت جنگ توده یی طوالنی و مخالف کودتاگری بود
و نظراً و عمالً برای این موضعگیری هایش مبارزه کرد,
صرفا ً چند ماه بعد از کودتای رویزیونیستی هفت ثور
 1357بود که رفیق اکرم یاری توسط کودتاگران دستگیر
گردید ،اما پس از مدت کوتاهی دوباره رها شد .ولی در
ماه حوت  1357مجددا دستگیر گردید و به زندان انداخته
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شد .تا همین اواخر کسی به درستی نمی توانست که شمع
زندگی رفیق چه زمانی توسط رویزیونیست های مزدور
سوسیال امپریالیزم شوروی خاموش گردیده است .در
لیست تقریبا  4500نفری ای که در ماه میزان سال جاری
منتشر گردید ،شمارۀ رفیق  4383است و تاریخ جانباختن
رفیق  7قوس  1358خورشیدی ،یعنی تقریبا یک ماه
قبل از تجاوز و لشکر کشی سوسیال امپریالیست های
شوروی بر افغانستان ،در آخرین روزهای حکمروایی
حفیظ هللا امین ،نشان داده شده است .طبق لیست منتشره
فقط در همین روز شمع زندگی  350نفر از زندانیان
توسط کودتاگران هفت ثوری خاموش گردیده است .در
لیست منتشره اتهام وارده بر رفیق ناروشن است و در آن
فقط گفته شده است که:
«  - 4383محمد اکرم یاری  -ولد عبدهللا – مسکونۀ
جاغوری – معلم »
**************************

نقش تاریخی رفیق جانباخته اکرم یاری
به عنوان اولین پیشگام جنبش کمونیستی
مائوئیستی افغانستان

مسلط شدن باند رویزیونیست خروشچف و شرکاء در
اثر یک کودتای درون حزبی بر حزب کمونیست شوروی
ضربۀ بزرگی را بر پیکرۀ عظیم جنبش کمونیستی
بین المللی وارد نمود .این رویداد حزبی را که انقالب
کبیر اکتوبر را رهبری کرده و به پیروزی رسانده و به
ایجاد اولین دولت سوسیالیستی در جهان موفق گردیده
بود و سومین انترناسیونال کمونیستی را در جهان
رهبری نموده بود ،از یک حزب کمونیست به یک حزب
رویزیونیست مبدل نمود و اولین دولت سوسیالیستی
جهان را به یک دولت سوسیال امپریالیستی تغییر ماهیت
داد .قدرتگیری رویزیونیزم مدرن در شوروی باعث
گردید که در سطح بین المللی نیز رویزیونیزم بر تعداد
زیادی از احزاب کمونیست جهان مسلط گردد .به عبارت
دیگر باند رویزیونیستی خروشچف و شرکاء علیرغم
خیانت به مارکسیزم – لنینیزم توانست از اعتبار و حیثیت
حزب کمونیست شوروی و دولت سوسیالیستی شوروی
استفاده برده و اکثریت احزاب کمونیست جهان را به دنبال
خود بکشاند.
در چنین شرایطی حزب کمونیست چین و حزب کار آلبانیه
مسئولیت سترگ پیشبرد مبارزه علیه رویزیونیزم و
پاکیزه نگه داشتن جنبش کمونیستی بین المللی را بر عهده
گرفتند .مبارزات تیوریکی که بخصوص از طرف حزب
کمونیست چین به رهبری مائوتسه دون علیه رویزیونیزم
خروشچفی براه انداخته شد و در ادامۀ خود تا سطح انقالب
فرهنگی در چین تکامل پیدا نمود ،به درستی راه خروج
از بن بست ناشی از بروز رویزیونیسم خروشچفی را
برای جنبش کمونیستی بین المللی نشان داد .با الهام ازین
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مبارزات امواج نوینی در جنبش کمونیستی بین المللی به
تکاپو افتادند و احزاب و سازمانهای کمونیستی نوینی در
تمام نقاط جهان پا به عرصۀ وجود گذاشتند.
جنبش کمونیستی افغانستان که بر پایۀ طبقاتی پرولتاریای
جوان کشور و در اثر مساعد شدن نسبی اوضاع سیاسی
در اوایل دهۀ چهل پایه گذاری شد؛ مایۀ فکری و سیاسی
حرکت خود را از مبارزات تیوریک حزب کمونیست چین
به رهبری مائوتسه دون اخذ کرده و بصورت موجی از
امواج نوین جنبش کمونیستی بین المللی تبارز نمود و رو
در روی رویزیونیزم خروشچفی و دنباله روان بومی آن
در افغانستان قرار گرفت.
اولین کنگرۀ سازمان جوانان مترقی افغانستان ،با
الهام از موضعگیری های ایدیولوژیک -سیاسی
حزب کمونیست چین به رهبری مائوتسه دون علیه
رویزیونیسم خروشچفی ،برگذار گردیده و اولین سازمان
کمونیستی افغانستان بر اساس مارکسیزم – لنینیزم –
اندیشه مائوتسه دون ،تحت رهبری ایدیولوژیک -سیاسی
رفیق جانباخته اکرم یاری پا به عرصه وجود گذاشت.
مبارزات سازمان جوانان مترقی ،از جمله انتشار جریدۀ
شعله جاوید ،تاثیرات فکری و سیاسی عمیقی بر جامعۀ
ما وارد نموده و جریان سیاسی انقالبی جامعۀ ما ،یعنی
جریان دموکراتیک نوین (جریان شعلۀ جاوید) را بصورت
بزرگترین و با نفوذ ترین جریان سیاسی کشور به وجود
آورد و در متن آن جنبش کمونیستی مائوئیستی نو بنیاد
ما شگوفا گردید.
به این صورت است که نقش تاریخی رفیق جانباخته اکرم
یاری در پایه گذاری سازمان جوانان مترقی و در نتیجه
براه افتادن جنبش کمونیستی مائوئیستی در افغانستان
برجسته می گردد .در واقع این رفیق جانباخته اکرم یاری
بود که برای اولین بار در افغانستان در اثر مطالعات و
تحقیقات تیوریک خود دریافت که مبارزه و کشمکش میان
حزب کمونیست چین و حزب کمونیست شوروی صرفا ً در
بر گیرندۀ یکسلسله اختالفات تیوریک و سیاسی بین دو
حزب و در نتیجه بین دو دولت نیست ،بلکه مبارزه و
کشمکشی است میان مارکسیزم -لنینیزم -اندیشۀ مائوتسه
دون و رویزیونیزم مدرن .حتی در آن موقع برادر بزرگ
رفیق یاری که اولین استاد او در آموزش تیوری های
کمونیستی بود ،نتوانسته بود این موضوع را بصورت
دقیق و روشن درک نماید .به همین خاطر بود که رفیق
جانباخته اکرم یاری به عنوان اولین پیشگام جنبش
کمونیستی مائوئیستی افغانستان برلۀ مارکسیزم -لنینیزم-
اندیشۀ مائوتسه دون و بر علیه رویزیونیزم خروشچفی به
موضعگیری ایدیولوژیک -سیاسی روشن پرداخت و پایۀ
ایدیولوژیک -سیاسی اصولی بین المللی و کشوری برای
ایجاد یک سازمان مائوئیستی مستقل از رویزیونیست
های "حزب دموکراتیک خلق افغانستان" به وجود آورد.
قبل از آنکه پیشگامان جنبش کمونیستی مائوئیستی
افغانستان و در راُس آنها رفیق جانباخته اکرم یاری در
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امر ایجاد سازمان جوانان مترقی و پایه گذاری جنبش
کمونیستی مائوئیستی کشور توفیق حاصل نمایند ،فضای
تیر و تاری که در اثر تسلط رویزیونیزم خروشچفی بر
حزب کمونیست شوروی و به تبعیت از آن بر تعداد زیادی
از احزاب کمونیستی در جهان سایۀ شوم خود را گسترانده
بود ،خفاشان شوم باند ضد دموکراتیک و ضد خلق " حزب
دموکراتیک خلق افغانستان" را در محیط سیاسی کشور
به پرواز در آورد .رویزیونیست ها و سوسیال امپریالیست
های حاکم بر حزب و دولت "شوروی" عناصر فاسد و بد
نامی را که فساد سیاسی گذشتۀ شان کامال عیان و آشکار
بود با خود موافق یافتند و با برگذاری کنگرۀ موسس این
باند ضد دموکراتیک و ضد خلق در اواخر سال ،1343
بلند گوی ایدیولوژی و سیاست رویزیونیستی و سوسیال
امپریالیستی شانرا در افغانستان بوجود آوردند.
در آن شرایط فقط و فقط الهامگیری از مواضع اصولی
ایدیولوژیک – سیاسی حزب کمونیست چین بر مبنای
ایدیولوژیک مارکسیزم -لنینیزم -اندیشۀ مائوتسه دون
علیه رویزیونیزم خروشچفی بود که توانست زمینۀ اصولی
حرکت های مستقل اولیۀ پیشگامان جنبش کمونیستی
مائوئیستی کشور و در راس آنها رفیق جانباخته اکرم
یاری از رویزیونیست ها را که به ایجاد سازمان جوانان
مترقی منجر گردید ،از لحاظ تشکیالتی مساعد گرداند.
بهتر است این حقیقت را از زبان "جرقه" نشریۀ "امال"
بشنویم:
"جرقه" در صفحه  29شمارۀ هشتم خود چنین می
نویسد.
« یک نکتۀ شایان توجه در مسیر روشن شدن افق
ایدئولوژیک سازمان در خود هسته حتی قبل از دعوت
کنگره موسس عبارت از این بود که پس از مشاجره
گرم و سازنده بدین قرار میرسد که کدر رهبری حزب
کمونیست(ب)شوروی به م – ل پشت کرده و حامل پیام
رویزیونیزم معاصر است و حزب کمونیست چین از پایگاه
م – ل برخاسته و در جدال ایدئولوژیک سیاسی بین چین
و شوروی حق بجانب چین است . ...باید یاد آوری شود
که مبارز شهید اکرم یاری در آن موقع این دانش را داشت
و در مشاجرات وی توضیح کرد که چین برحق است» .
در زمان برگذاری کنگرۀ موسس "حزب دموکراتیک
خلق افغانستان" حتی کسانی مثل "سمندر" که بخوبی
از کارنامه های ننگین رهبران حزب فوق الذکر در جریان
مبارزات دورۀ هفت شورا اطالع داشتند ،در مورد آنها
شدیداً دچار توهم بودند .اگر موضعگیری روشن و قاطع
و مبارزات اصولی رفیق جانباخته اکرم یاری نمی بود،
تاریخ افغانستان سمندر را نیز مثل کسان دیگری در لیست
موسسین "حزب دموکراتیک خلق افغانستان" می گنجاند.
جنبش دموکراتیک نوین عظیمی که به دنبال سازمان
جوانان مترقی در شکل جریان شعلۀ جاوید براه افتاد ،در
متن و بطن خود میدانی برای گسترش و تعمیق جنبش
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کمونیستی مائوئیستی کشور به وجود آورد .جنبش
کمونیستی مائوئیستی کشور و همچنان جنبش دموکراتیک
نوین کشور (جریان شعلۀ جاوید) در طول سالها مبارزه و
تحمل قربانی های بیشمار بحیث یک جنبش مارکسیستی-
لنینیستی – مائوئیستی و همچنان یک جنبش دموکراتیک
نوین در جامعۀ افغانستان تثبیت گردید که جمع بزرگ
تقریبا  300نفرۀ جانباختگان شان در لیست منتشره،
صرفا بخش کوچکی از این قربانی ها به شمار می رود.
مارکسیزم -لنینیزم – اندیشۀ مائوتسه دون (امروز
مائوئیزم) که از همان ابتدای پیدایش جنبش کمونیستی
مائوئیستی کشور مرز بین کمونیست ها و رویزیونیست
ها را از لحاظ ایدئولوژیک – سیاسی مشخص کرد ،کینه
و نفرت عمیق دشمنان جنبش کمونیستی و طبقۀ کارگر
افغانستان را علیه خود بر انگیخت .دشمنان رنگارنگ
طبقۀ کارگر و جنبش کمونیستی افغانستان هیچ گاهی کینه
و نفرت عمیق شان از مائوئیست ها را پنهان نکرده اند.
بخصوص پس از کودتای هفت ثور و تجاوز نیروهای
نظامی سوسیال امپریالیزم شوروی بر میهن ما و اشغال
آن و برپائی مقاومت حماسه آفرین توده های کشور،
هزاران تن از منسوبین جنبش کمونیستی مائوئیستی
کشور و جنبش دموکراتیک نوین کشور بنام مائوئیست
و شعله یی از جانب رویزیونیست های مزدور سوسیال
امپریالیزم شوروی و نیز توسط نیروهای رجعتگرای
وابسته به امپریالیزم غرب به شهادت رسیده اند.
این کینه ورزی و خصومت نسبت به مائوئیست ها و
دموکرات های نوین ،از طرف رویزیونیست های
خروشچفی وطنی و سوسیال امپریالیزم شوروی ،تا آن
زمانی که سوسیال امپریالیزم وجود داشت و رویزیونیست
های وطنی بر سر قدرت بودند به شدت ادامه داشت .اگر
امروز بقیة الجیش قاتلین دیروز ما به بوداهای صلح
طلب در قبال مائوئیست ها و شعله یی ها مبدل شده اند
نباید فراموش کرد که صلح طلبی امروزی شان نیز در
راستای خدمتگذاری به اشغالگران و رژیم دست نشاندۀ
کنونی است و نه در جهت مخالفت با آنها و مبارزه علیه
شان .صلح طلبی امروزی آنها در قبال "مائوئیست ها"
و "شعله یی ها" در واقع صلح طلبی در قبال "مائوئیست
ها" و " شعله یی های" دیروزی تسلیم شده به اشغالگران
و رژیم دست نشانده است و نه در قبال مائوئیست های
راستین و باورمند به مبارزه و مقاومت علیه اشغالگران
و رژیم دست نشانده.
بر اساس همین واقعیت های عیان و انکار ناپذیر است
که در جامعۀ افغانستان -همانند تمامی جوامع دیگر در
شرایط فعلی – مارکسیزم -لنینیزم –  -مائوئیزم آن محک
آزمایشی است که کمونیست ها را از رویزیونیست ها و
به بیان دیگر و متعارف مردم ما شعله ایها را از "خلقی
ها" و پرچمی ها و سایر رویزیونیست ها تفکیک می
نماید .این محک در جامعۀ ما آنچنان تثبیت شده است که
هر عنصر "چپ" مخالف مائوتسه دون در ردیف "خلقی
ها" و پرچمی ها قرار می گیرد.
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انحراف از مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم تنها به معنی
مخدوش ساختن مرز میان مارکسیزم و رویزیونیسم
نیست ،بلکه ناسپاسی نسبت بخون هزاران جانباختۀ
جنبش کمونیستی مائویستی کشور و جنبش دموکراتیک
نوین کشور ،که بنام مائوئیست و شعله یی جان باخته
اند نیز به شمار میرود .در واقع باید گفت که جنبش
کمونیستی ای بغیر از جنبش تثبیت شدۀ مارکسیستی
لنینیستی – مائوئیستی در افغانستان وجود ندارد ،جنبشی
که پیشگام اولیه و بنیانگذار آن بحق آن رفیق جانباخته
اکرم یاری است.
***********************

اپورتونیزم و انحرافات در درون
سازمان جوانان مترقی و جریان
شعله جاوید

سازمان جوانان مترقی بمثابۀ اولین سازمان کمونیستی
مارکسیستی – لنینیستی – مائوتسه دون اندیشه توانست
نقش تاریخی برجسته ای در حیات سیاسی افغانستان و
مبارزات انقالبی خلق های ما بازی نماید .این سازمان به
عنوان سازمان رهبری کنندۀ جریان شعله جاوید و مهم
تر از آن به عنوان سازمان پایه گذار جنبش کمونیستی
مائوئیستی کشور از افتخارات و دستاورد های بزرگی
برخوردار گردید.
ولی سازمان جوانان مترقی که یک سازمان نوبنیاد بود
و به علت عدم موجودیت پراتیک مبارزات کمونیستی
قبلی در جامعه از تجارب مبارزات قبلی و استفاده از آن
تجارب محروم بود؛ در بطن خود گرایشات و انحرافات
اپورتونیستی متعددی را حمل میکرد .خط ایدیولوژیک –
سیاسی اصولی ای که در ابتدا به رهبری رفیق زنده یاد
اکرم یاری بر سازمان مسلط گردید برای تعمین و استحکام
خود به زمان و پراتیک مبارزاتی بیشتر نیاز داشت تا
نواقص و کمبودات معین را اصالح کرده و اصولیت های
انقالبی خود را بطور روز افزون تعمیق و گسترش بدهد.
در شرایطی که هنوز حزب کمونیست تشکیل نشده بود
و سازمان جوانان مترقی و جریان شعلۀ جاوید بطور کل
در چهارچوب فعالیت های شهری محدود باقیمانده بودند
و نتوانسته بودند در دهات و در میان دهقانان تکیه گاه
مبارزاتی توده یی برای شان فراهم نمایند ،انحرافات و
گرایشات اپورتونیستی درون سازمان جوانان مترقی و
جریان شعله جاوید از یکطرف و توطئه ها و دسایس
ارتجاع و امپریالیزم و سوسیال امپریالیزم از سوی دیگر
دست بدست هم داده و سازمان را بسوی نابودی کشاند و
جریان را در بحران فرو برد.
خطوط انحرافی مهم را بطور مختصر مورد ارزیابی قرار
میدهیم:
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حاملین سـنتریزم با وجـودیکه از بـانـد "حـزب دمـوکراتیک
خـلـق افغانستان" فاصله داشتند ،اما از لحاظ ایدیولوژیک
و بر مبنای مارکسیزم -لنینیزم – اندیشه مائوتسه دون
مرزبندی شان با رویزیونیزم خروشچفی روشن نبود.
سنتریست ها قبل از تشکیل کنگرۀ سازمان جوانان مترقی
علیه رویزیونیزم خروشچفی موضعگیری ایدیولوژیک-
سیاسی نداشتند و حاضر نبودند علیه رویزیونیزم
خروشچفی موضع گرفته و مواضع حزب کمونیست چین
را مورد تائید قرار دهند .علیرغم مبارزات تیوریک رفیق
جانباخته اکرم یاری که سنتریست ها را ظاهرا در سنگر
دفاع از موضعگیری های ضد رویزیونیزم خروشچفی
قرار داد ،آنها توانستند از موضعگیری روشن و صریح
علیه رویزیونیزم خروشچفی در کنگرۀ اول سازمان
جوانان مترقی جلوگیری نمایند.
در کنگره دوم سازمان جوانان مترقی ،موضعگیری
ضد رویزیونیزم خروشچفی بر مبنای مارکسیزم-
لنینیزم -اندیشه مائوتسه دون توسط رفیق اکرم یاری و
سایر عناصر استوار مارکسیست – لنینیست -مائوتسه
دون اندیشه رسما ً تثبیت گردید .اما سنتریست ها که
موضعگیری شان بر مبنای اصولی مارکسیزم – لنینیزم
– اندیشه مائوتسه دون استوار نبود ،این موضعگیری
سازمان را عمیقا نپذیرفتند و هرگز در موضع قاطع دفاع
از مبارزه علیه رویزیونیزم قرار نگرفتند.
سنتریست ها در مبارزات شان علیه رویزیونیست های
"خلق" و پرچم ،نه بر اساسات ایدیولوژیک مارکسیزم -
لنینیزم – اندیشه مائوتسه دون ،بلکه بر جنبه های منفی
اخالقی افراد سرشناس رویزیونیست تکیه میکردند.
پس از براه افتادن تبلیغات زهر آگین آوانتوریست ها و
اکونومیست ها علیه رهبری سازمان جوانان مترقی و
جریان شعلۀ جاوید ،سنتریست ها عمالً به بلند گویان آنها
مبدل گردیده ،چه در درون زندان و چه در بیرون زندان
به زهر پراگنی علیه رهبری سازمان جوانان مترقی و
بخصوص علیه رفیق اکرم یاری مصروف شدند.
سـنتریست ها در طول مدت جمهوریت قالبی داود خان
به حالت سـاکت و غـیر فعال بسر می بردند .پس از آنکه
رفیق جانباخته توریالی علیه اکونومیزم گروه انقالبی
موضع گرفت و گروپ وی به صورت مستقل به فعالیت
پرداخت ،با نزدیک شدن به سنتریست ها ایشان را از
حالت غیر فعال بیرون نموده و به فعالیت واداشت .محفل
فعال شدۀ رفیق توریالی و سنتریست ها بعنوان یکی از
محافل تشکیل دهنده "ساما" در تاسیس این سازمان
سهم گرفت.
از آنجائیکه سنتریست ها مرزبندی دقیق ایدیولوژیک -
سیاسی بر مبنای مارکسیزم – لنینیزم – اندیشه مائوتسه
دون علیه رویزیونیزم نداشتند .در " ساما" با " تازه

15

		
شماره مسلسل 30

شعله جاوید

اندیشان " کهنه اندیش (رویزیونیست ها) یکجا شده و
در پهلوی جناح مربوط به رفیق جانباخته مجید کلکانی در
طرح های قیامی کودتا گرایانه سهم گرفتند.
سنتریست ها بعد از انشعاب از "ساما" با ایجاد سازمان
انقالبی وطنپرستان واقعی "ساوو" تمایالت سنتریستی
شانرا در قبال رویزیونیزم خروشچفی در برنامۀ این
سازمان تبارز دادند" .ساوو" علیه رویزیونیزم سه جهانی
موضع نگرفت و دولت تحت رهبری رویزیونیستهای سه
جهانی چین را به عنوان یک دولت سوسیالیستی مورد
تائید قرار داد .هم چنان در برنامۀ " "ساوو" علیه
رویزیونیزم چپ نمای خواجه یی موضع گرفته نشد و
دولت حاکم بر البانیه به عنوان یک دولت سوسیالیستی
مورد تائید قرار گرفت.
در سال های بعد که " ساوو" در همراهی با کسان
دیگری در چوکات "اتحاد مارکسیست – لنینیست های
افغانستان" (امال) بصورت سنتریستی به فعالیت مشغول
شد ،ظاهرا مواضع قاطعی علیه رویزیونیزم خروشچفی و
سه جهانی و خواجه یی ها اتخاذ کرد .ولی مضمون این
حرکت جدید همچنان سنتریستی و میانه گزینی باقی ماند،
منتها در قالب عبارات و لفافه های جدید و تازه.
سنتریست ها که روزی در سازمان جوانان مترقی از اتخاذ
موضعگیری روشن علیه رویزیونیزم خروشچفی ابا می
ورزیدند و سر انجام در اثر مبارزات تیوریک مارکسیست
– لنینیست  -مائوتسه دون اندیشه ها ظاهرا به مواضع آنها
تسلیم شدند ،مدت ها بعد در چوکات "امال" و از حلقوم "
جرقه" زیاده روی های سازمان جوانان مترقی و جریان
شعلۀ جاوید ،در مبارزه علیه رویزیونیزم خروشچفی را به
باد انتقاد گرفتند و ازین بابت شکوه و شکایت سر دادند.
به نظر آنها سازمان جوانان مترقی و جریان شعلۀ جاوید
می بایست از شدت مبارزه علیه رویزیونیزم خروشچفی
و باند های رویزیونیست وطنی می کاست و در عوض
بیشتر علیه دولت فیودالی به مبارزه می پرداخت!؟ در
حالی که سازمان و جریان مکلفیت داشتند که در عین
تشدید مبارزه علیه دولت فیودال -کمپرادور ،مبارزه علیه
باندهای رویزیونیست وطنی را نیز بصورت جدی پیش
ببرند.
در طول سالیان متمادی هزاران فرد منصوب به جنبش
کمونیستی مائوئیستی و جنبش دموکراتیک نوین کشور
از طرف رویزیونیست های مزدور و اربابان سوسیال
امپریالیست شان آنچنان به خاک و خون غلطیدند که پس
از گذشت چند دهه تازه در می یابیم که بعضی از آنها در
چه زمانی جانباخته اند .ولی خون همۀ این جانباختگان
نتوانست مواضع انحرافی سنتریست ها را کامال
دیگرگون سازد و حالت منفور دلسوزانه شانرا نسبت به
رویزیونیست های خروشچفی که به نظر آنها بیش از حد
مورد آماج حمالت سازمان جوانان مترقی و جریان شعله
جاوید قرار گرفته بودند ،از بین ببرد.
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در رابطه با تیوری رویزیونیستی سه جهان ،با وجودیکه
در چوکات "امال" و بر روی صفحات جرقه موضعگیری
ایدیولوژیک سیاسی صورت گرفت ،ولی در عین حال
رسمیت برنامۀ "ساوو" که دولت بر سر اقتدار در چین
را یک دولت سوسیالستی می شناخت ،به قوت خود باقی
ماند .همچنان تماس رسمی"ساوو" با سفارت چین در
پاکستان را "امال" از جنبش کمونیستی کشور مخفی نگه
داشته و با آن مسئله بر خورد قاطع نکرد .وقتی این قضیه
برای جنبش کمونیستی کشور روشن گردید و به عنوان
یک قضیۀ ایدیولوژیک – سیاسی روی آن تاکید صورت
گرفت" ،امال" در مسیر بحران و فروپاشی قرار گرفت.
همچنان با وجودی که در شمارۀ اول جرقه از طرف "
امال" علیه رویزیونیزم خواجه یی موضعگیری شد ،ولی
بعدها با وجودیکه این موضعگیری اولیه رسما مورد تردید
قرار نگرفت ،اما در صحبت های شفاهی از موجودیت
رویزیونیزم در البانیه انکار گردید .البته کامال روشن بود
که مواضع"امال" روز بروز بطرف رویزیونیزم خواجه
یی نزدیکتر میشد ،زیرا که عدم قبول اندیشه مائوتسه
دون این گرایش را به وجود می آورد که سر انجام "امال
" را به مواضع رویزیونیزم خواجه یی و یا گودال شبه
تروتسکیستی دیگری سقوط دهد.
"امال" که در طول چند سال فعالیت نشراتی اش مائوتسه
دون را یک مارکسیست – لنینیست کبیر می دانست ،ولی
از قبول اندیشۀ مائوتسه دون ابا می ورزید و به این
ترتیب خط سنتریستی را تعقیب می نمود ،سرانجام با
برآمد " امال – بخش مائوتسه دون اندیشه" یا در واقع
در اثر فشار مبارزاتی بخش های باورمند به مارکسیزم –
لنینیزم – اندیشۀ مائوتسه دون کامالً به بحران افتاد و به
سرعت فروپاشید.
حاال دیگر چندین سال است که هم "ساوو" و هم "امال"
از بین رفته اند و فعالیتی ندارند .تنها درین اواخر اشخاص
منفردی که قبال مربوط به "ساوو" یا "امال" بوده اند،
یکبار دیگر منش سنتریستی خود را تبارز داده و با براه
انداختن بحث های بی پایه و عجیب و غریب انترنیتی و
آنهم در خارج از کشور خواسته اند تبارز و برآمدی داشته
باشند که ما درینجا فرصت پرداختن به بحث های متذکره
را نداریم.

 - 2پاسیفیزم:
این گرایش پس از حوادث سال  1347در درون سازمان
جوانان مترقی بصورت مخالفت با مبارزات سازمان و
جریان خود را متبارز ساخت .پاسیفیست ها به مبارزات
سازمان مهر چپروی زده و خواستار آن شدند که باید
از فعالیت های عملی و سهم گیری سازمان در مبارزات
روشنفکران و کارگران کاسته شود .آنها نه تنها یک
سلسله فعالیتهای عملی ضروری و کامال درست سازمان
را بنام چپروی مورد حمله قرار دادند بلکه حتی ضربۀ ماه
جوزای  1347را ،که اساسا ً بعلت غیر فعال بودن سازمان
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و تعطیل جلسـات کمیتۀ مرکزی آن در اثر پیشـنهاد فرد
مسـئول تظاهرات (سمندر) که چهرۀ اصلی سنتریست در
درون س .ج .م .بود ،بر سازمان و جریان وارد گـردید،
به چپروی های سازمان نسبت دادند.
پاســیـفـیـســت ها تا زمان دایـر شــدن کـنگرۀ ســوم
ســازمان جـوانـان مـتـرقی به مخالفت خود ،علیه مشــی
مرکزیت
سازمان تحت رهبری رفیق زنده یاد اکرم یاری ،ادامه
دادند .در کنگرۀ سوم سازمان جوانان مترقی عناصری
که تا قبل از کنگره ،خود شانرا در موضع بینابینی میان
مشی مرکزیت سازمان و طرحات پاسیفیست ها قرار داه
بودند ،از لحاظ تشکیالتی جانب پاسیفیست ها را گرفتند و
آنها در کمیتۀ مرکزی سوم سازمان اکثریت پیدا نمودند.
پس از کنگرۀ سوم سازمان و به دنبال مریضی رفیق اکرم
یاری که منجر به کناره گیری جبری اش از فعالیت های
سازمانی گردید ،پاسیفیست ها بر کمیته مرکزی سازمان
و در نتیجه بر تمام سازمان تسلط پیدا کردند.

حاکمیت پاسیفیزم بر سازمان جوانان مترقی باعث گردید
که سازمان از درون متالشی شده و جریان روز بروز
بطرف پراکندگی سیر نماید .از جانب دیگر بدبینی صفوف
سازمان و جریان نسبت به بعضی از افراد پاسیفیست،
تعداد زیادی از افراد صفوف سازمان و جریان دموکراتیک
نوین را از سازمان دور کرد و زمینه را بیشتر از پیش
برای حمالت آوانتوریستها و اکونومیست ها مساعد
ساخت .بدین ترتیب سازمان جوانان مترقی که هم از
درون متالشی شده بود و هم از جانب آوانتوریست ها
و اکونومیست ها مورد حمالت سختی قرار گرفته بود،
نتوانست به حیات خود ادامه دهد و سر انجام تقریبا ً پس
از یک دهه فعالیت از هم پاشید.
حاملین پاسیفیزم که بعد از فروپاشی سازمان جوانان
مترقی ،سازمان دیگری را بنام سازمان رهائیبخش
خلقهای افغانستان" سرخا" بنیانگذاری نمودند ،کار شان
به شرکت در کودتای سید میر احمد شاه ،که یک کودتای
ناکام علیه ر ِژیم داود خان بود ،کشید و از استراتیژی
جنگ توده یی طوالنی عمال و بطور آشکار منحرف
گردیدند" .سرخا" بجای مبارزه بخاطر تشکیل حزب
کمونیست افغانستان طرح اتحاد جبهوی میان بخش های
مختلف جنبش چپ کشور را پیش کشید و حتی مدعی شد
که عناصر صادق مربوط به صفوف "حزب دمـوکراتیک
خلق افغانستان" که مـرتکـب جنایـت نشـده باشـند نیز می
توانـنـد درین جبهه شامل گردند.
سازمان رهائی بخش خلقهای افغانستان " سرخا" بعد از
کودتای هفت ثور به علت تشکیالت سست و غیر منطبقش
با اوضاع بحرانی ،که از انحرافات ایدیولوژیک – سیاسی
حاکم بر آن سازمان مایه میگرفت ،صرفا با دریافت چند
ضربه از طرف دولت مزدور سوسیال امپریالیزم شوروی
از صحنۀ سیاسی جامعه خارج گردید.
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 -3آوانتوریزم:

محفل حامل آوانتوریزم (محفل انجنیر عثمان ) در انتشار
جریدۀ شعله جاوید در پهلوی اعضای سازمان جوانان
مترقی سهم داشت ،ولی افراد این محفل در سازمان
عضویت نداشتند .گرچه آوانتوریزم این محفل در تظاهرات
مربوط به جریان دموکراتیک نوین هم تبارزات عملی ای
داشت ولی برآمد رسمی و علنی آنرا باید مربوط به انتشار
"پس منظر تاریخی" دانست.
آوانتوریست ها که از لحاظ ایدیولوژیک – سیاسی با
مارکسیزم – لنینیزم – اندیشه مائوتسه دون پیوند عمیق
نداشتند و تحت تاثیر افکار و نظریات چریکی چه گوارائی
قرار داشتند ،در "پس منظر تاریخی" و سایر نوشته های
شان به نفی ضرورت عاجل ایجاد حزب پرولتری پرداخته
و طرح تقدم جنگ چریکی نسبت به حزب کمونیست
را پیش کشیدند و حتی ایجاد سازمان را فقط و فقط در
جریان جنگ چریکی قابل اجرا اعالم کردند .افکار ضد
مارکسیستی در آوانتوریست ها تا آن حدی نیرومند بود
که تاریخ جامعۀ ما را که مانند تاریخ تمام جوامع طبقاتی
اساسا ً عبارت است از تاریخ مبارزۀ طبقات مختلف؛
بصورت تاریخ مبارزاتی بین قبایل و اقوام مختلف در
آوردند و حتی موجودیت جریان های مختلف سیاسی
کشور را نه به طبقات مختلف اجتماعی بلکه به ملیت ها
و اقوام مختلف کشور منصوب کردند .اینها ایجاد سازمان
جوانان مترقی و پیدایش جریان دموکراتیک نوین در
اثر رهبری این سازمان را به توطئه دربار نسبت دادند
و مبارزات ضد رویزونیستی سازمان جوانان مترقی و
شـعلۀ جاوید را مبارزه انتی کمونیستی در تحت رهبری
سی آی ای و انتلجینت سرویس خواندند.
محفل انجنیر عثمان به دنبال سالها فعالیت ضد سازمان
جوانان مترقی و جریان شعلۀ جاوید در اواسط زمامداری
داود خان دچار انشعاب شده و دو تن از گردانندگان
اصلی این محفل ( انجنیر عثمان و مضطرب باختری) از
مبارزه سیاسی کامال کناره گیری کردند .یکی از جناحهای
انشعابی این محفل بصورت مستقل به فعالیت خود ادامه
داد (گروپ میرویس و عزیز طغیان )؛ ولی یک جناح
انشعابی دیگر این محفل یعنی گروپ زنده یاد مجید کلکانی
به گروه انقالبی داکتر فیض نزدیک شد و مدت تقریبا سه
سال با گروه انقالبی فعالیت مشترک داشت.
گروپ زنده یاد مجید کلکانی بعد از قطع رابطه با گروه
انقالبی ،با نظرات کم و بیش آوانتوریستی و تا حدی
ترکیب شده اش با اکونومیزم گروه انقالبی ،پس از پیوند
مجدد با جناج انشعابی دیگر پس منظر و نیز جلب گروپ
ها و دسته های دیگر ،به عنوان یکی از محافل سه
گانه "ساما" در تشکیل این سازمان سهم گرفت .افکار
آوانتوریستی  -اکونومیستی این محفل در حرکات کودتا
گرایانۀ سال  1357جبهۀ متحد ملی خود را تبارز داد.
این محفل در ایجاد "ساما" رول مهمی ایفا نمود.
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علیرغم انتقاد از برخورد اپورتونیستی نسبت به سازمان
جوانان مترقی و جریان شعله جاوید در نوشتۀ "برخورد
به گذشته" خصومت و کینۀ آوانتوریستی علیه سازمان
جوانان مترقی و جریان شعلۀ جاوید تا حد معینی به درون
"ساما" نیز راه یافت .این کینه و خصومت کار را به
آنجا کشاند که کسانی در درون "ساما" ،تاریخ جنبش
انقالبی افغانستان را مسخ کرده و به جعل تاریخ مبارزاتی
مستقل از جریان شعلۀ جاوید برای زنده یاد مجید کلکانی
پرداختند .این عناصر که به جو ضد شعله یی در درون
"ساما" بصورت مداوم دامن می زدند ،در عین حال تا
آنجائیکه منافع شان ایجاب می کرد ،افتخارات جریان
شعلۀ جاوید را به خود نسبت می دادند.

"ساما" در اثر قرار گرفتن در تحت رهبری مشی تازه
اندیشانۀ اعالم مواضع خود و گنگ بودن استراتژی
مبارزاتی اش و بطور مشخص گنگ بودن استراتژی
جنگی اش و همچنان فشارهای جنگی اخوانی ها ،سر
انجام با رژیم مزدور سوسیال امپریالیزم شوروری در
کوهدامن پروتوکول همکاری امضا نمود و  760نفر از
افراد مسلح تحت رهبری اش در منطقۀ مذکور به ملیشه
های رژیم پوشالی وقت مبدل گردیدند .از جانب دیگر و
فقط چند سال بعد ،به رویزیونیست های حاکم بر چین و
رویزیونیست های "سازمان رهایی افغانستان" نزدیک
شده و قصد داشت با تسلیم شدن کامل به رویزیونیست
های حاکم چینی به یک سازمان تمام عیار رویزیونیست
مبدل شده و راه وحدت با رویزیونیست های "سازمان
رهایی افغانستان" را در پیش بگیرد .اما انشعاب بخش
غرجستان "ساما" و سپس تشکیل هستۀ انقالبی
کمونیست های افغانستان" ،ساما" را بطور کلی دچار
بحران کرد و رهبری آن سازمان فرصت نیافت که طی
طریق در مسیر فوق الذکر را تا آخر ادامه دهد.
پس از آنکه قیوم"رهبر" در پشاور پاکستان توسط اخوان
مورد سوء قصد قرار گرفت و جان باخت ،افراد بازمانده
از رهبری تعیین شده توسط " کنفرانس سرتاسری
ساما" بجای تالش برای سروسامان دادن سازمان تحت
رهبری شان راه اروپا را در پیش گرفتند و به اصطالح
امانت تسلیم شده از سوی "رهبر" را بحال خود رها
کردند .در نتیجه "ساما" برای مدت بیشتر از دو دهه،
در طول دوران حکومت جهادی ها ،طالبان و چندین سال
از حاکمیت پوشالی رژیم دست نشاندۀ کرزی بطور کل
به تکلیف "بی زبانی" دچار گردید ،آنهم در حالی که
کمیتۀ مرکزی بعدی آن با طرح تیوری " مقابله میان
فیودالیزم و امپریالیزم" در افغانستان ،نه تنها عمالً بلکه
از لحاظ تیوریک نیز به تسلیم طلبی و حتی تسلیمی در
قبال اشغالگران و رژیم دست نشانده افتاد .درین جریان
کسان زیادی از منسوبین "ساما" ،هم از لحاظ تیوریک
و هم از لحاظ عملی ،به مغاک تسلیم طلبی ملی و تسلیمی
در قبال دشمن عمده سقوط کرده و به پادوهای اشغالگران
و رژیم پوشالی مبدل گردیدند.
به نظر نمی رسـد که برآمد جدید سـامایی هـا در دو بخش
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جــدا از هـم ،تـحـت عناوین "مرکزیت ساما" و "ساما –
ادامه دهندگان" بتواند سازمان فروپاشیدۀ شان را دوباره
سروسامان دهد ،چرا که هر دو جناح بجای برخورد
عمیق ایدیولوژیک – سیاسی با مشکالت "ساما" که
اساس و پایۀ بحران زدگی سازمان متذکره را تشکیل می
دهد ،هنوز هم "کاه کهنه بباد می دهند" ،به "افتخارات"
گذشتۀ شان می بالند و هیچ توجهی به مشکالت اساسی
ایدیولوژیک – سیاسی شان ندارند.

 -4اکونومیزم:
گرداندۀ اصلی این مشی یعنی داکتر فیض ،فرزند یکی از
فیودال – بروکرات های معروف درانی در والیت قندهار،
تا زمانیکه رفیق زنده یاد اکرم یاری در سازمان جوانان
مترقی فعال بود ،بخاطر داشتن یکسلسله خصوصیات
منفی سیاسی ،دوبار از عضویت در سازمان پس زده شد.
ولی بعد از آنکه رهبری پاسیفیستی بر سازمان جوانان
مترقی مسلط گردید ،وی به عضویت سازمان جوانان
مترقی در آمد .ولی در حین حال گروپ مستقل خود را
نیز داشت و به فرکسیون بازی در درون سازمان جوانان
مترقی و جریان شعله جاوید مصروف بود.
همزمان با جانباختن رفیق سیدال سخندان بدست باند
سیاه اخوان ،گروه فیض تبلیغات و تخریباتش را علیه
سازمان جوانان مترقی و جریان شعلۀ جاوید شدت
بخشیده وعلنی ساخت .کمی بعد از پیروزی کودتای داود
خان که "خلقی ها" و پرچمی ها در آن سهم داشتند
و در واقع مقدمۀ ضروری ای برای کودتای هفت ثور
 1357بود ،گروه داکتر فیض سند "با طرد اپورتونیزم
در راه انقالب سرخ به پیش " را انتشار داد" .گروه
انقالبی خلقهای افغانستان " که توسط نوشته " با طرد
اپورتونیزم "...موجودیتش را اعالم نمود با براه انداختن
تبلیغات و سروصدای زیاد علیه سازمان جوانان مترقی و
جریان شعلۀ جاوید ،توانست جنبش را عمیقا ً در بحران
فرو ببرد و از یک مانع سیاسی جدی در سر راه اهداف و
خواسته های دارو دستۀ داود خان به یک جریان فرورفته
در خود مبدل نماید.
اگـر جنبش کـمـونـیـسـتـی مـائـوئـیـسـتـی افغانستان در
زمان کودتای هفت ثور نتوانست بعلت سر درگمی و
پراگندگی عکس العمل سریع و بموقع اصولی در مقابل
کودتا از خود نشان دهد و در طول سال های مبارزه و
مقاومت علیه سوسیال امپریالیست ها و رویزیونیست های
مزدور شان با مبتال شدن به سردرگمی های ایدیولوژیک
– سیاسی و پیشبرد مبارزات پراگنده از طریق سازمان ها
و تشکالت متعدد ،تلفات سنگینی را متحمل شد ،مسئولیت
آن تا حد نسبتا ً زیادی به دوش گروه متذکره بوده و به
خیانت های آن ارتباط دارد.
"گروه انقالبی خلق های افغانستان " ،سازمان جوانان
مترقی ،جریدۀ شعله جاوید و جریان دموکراتیک نوین
را کامالً نفی کرده و ماهیت جریان شعلۀ جاوید و حزب

18

		
شماره مسلسل 30

شعله جاوید

موکراتیک خلق را یکی اعالم نمود .به ادعاهای این باند
در نوشته " با طرد اپورتونیزم "...درین مورد توجه
نمائیم:
« انتشار شعله جایود در واقع سر آغاز رسمی مبارزات
ضد پرولتری سازمان جوانان مترقی محسوب میگردد».
« محتوی به اصطالح ضد رویزیونیستی شماره های
شعلۀ جاوید منحصر بود به چند مقاله پیرامون تزهای
عام رویزیونیستی اقتباس شده از نشریات پکن و مطالبی
در باره نتایج اعمال سیاستهای رویزیونیستی در برما،
هند ،مصر و غیره»...

« سازمان جوانان مترقی با همه ادعاهایش نگهدارندۀ
همان علم تکه پارۀ رویزیونیستی حزب دموکراتیک خلق
بود ،منتها با قبای دیگر .عمالً میان جریان شعلۀ جاوید
به رهبری سازمان جوانان مترقی و حزب دموکراتیک
خلق تفاوتی نبود» .
گروه فیض در سند " با طرد اپورتونیزم "...یک مشی
اکونومیستی را پیش کشیده و تمامی دستاوردهای سازمان
جوانان مترقی و جریان شعلۀ جاوید را با تکیه برین مشی
انکار نمود .از آنجائیکه تسلط رهبری پاسیفیستی بر
سازمان جوانان مترقی باعث فروپاشی درونی سازمان
شده و سازمان را در مقابل حمالت آوانتوریست ها و
بخصوص اکونومیست ها ناتوان ساخته بود ،اکونومیزم
به تدریج بر جنبش مسلط گردیده و حتی آوانتوریست ها
را تا حد معینی تحت رهبری گرفت.
گروه فیض در ابتدای کودتای هفت ثور  ،1357طرح
فروکش کردن حتمی مبارزات سیاسی انقالبی در اثر
ریفورم های رژیم کودتا را پیش کشیده و نیاز به سازش
های "تاکتیکی" با این رژیم را مطرح نمود .این طرح
باعث گردید که حتی افراد کمیتۀ مرکزی مشترک "گروه"
و جناح های دیگر به مالقات رهبران رویزیونیست بروند
و سعی نمایند حالت شان را عادی و قانونونی بسازند.
نمایندۀ " گروه انقالبی "...در سفر مشترکی با قیوم
"رهبر" ،که نمایندۀ گروپ متحد با گروه متذکره بود،
در خزان سال  1357به چین ،مواضع رویزیونیستی
سه جهانی حزب رویزیونیست حاکم بر چین را پذیرفت و
پس از اجرای سفر به موضعگیری آشکار رویزیونیستی
پرداخت .پس از آن این گروه به مغاک کودتاگری سقوط
کرد و در اوایل سال  1358در کودتای ناکام باالحصار
سهم گرفت و تلفاتی را متحمل گردید.
"گروه انقالبی "...پس از تحمل چندین انشعاب ،سرانجام
در سال  1359در نشریۀ "مشعل رهایی" رسما به
دفاع از تیوری سه جهان پرداخت و رسما به بلند گوی
رویزیونیستهای چینی در افغانستان تبدیل شد .هیئت
کامال رویزیونیستی "گروه" در قالب" سازمان رهائی
افغانستان" باند رویزیونیستی را به نمایش گذارد که
عمیقا ً خیانت به جنبش کمونیستی کشور و مقاومت مردم
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ما را پیشه نموده و خوش خدمتی به نیروهای ارتجاعی
وابسته به امپریالیزم غرب را در پیش گرفت.
"مشعل رهایی" نه تنها طرح جمهوری اسالمی بلکه
حتی انقالب اسالمی را در پیش گرفت ،ولی از جانب دیگر
موضعگیری های دشمنانۀ سند قبلی اش علیه سازمان
جوانان مترقی و جریان شعلۀ جاوید را تا حدی مورد
انتقاد قرار داد تا بتواند بدین وسـیله شـعله یی های
پراگنده و فاقد تشـکیالت را گـرد خود جمع نماید.
سازمان رهایی یک تشکیالت شبه فاشیستی داشت و
یگانه سازمان برآمده از سازمان جوانان مترقی و جریان
شعلۀ جاوید بود که همانند حزب اسالمی گلبدین حکمتیار
در میان بنیادگرایان اسالمی سنی و سازمان نصر در میان
بنیادگرایان شیعه ،بطور مداوم به تصفیه های خونین در
میان روابط خود می پرداخت .داکتر فیض و همچنان
همسر داکتر فیض در واقع در جریان همین برخوردهای
خونین در میان روابط موجود و قبلی سازمانی شان یا
بدست اخوانی ها افتادند و یا توسط خود آن روابط از
میان رفتند.
پس از مرگ داکتر فیض و همسرش ،رهبری بعدی
سازمان رهایی به اصطالح کنترل امور سازمانی به
طریقۀ سابق را از دست داد و انشعابات پیهم گریبان این
سازمان را گرفت.
سازمان رهایی تضعیف شده پس از تجاوز امپریالیست
های امریکایی به کشور ،سقوط امارت اسالمی طالبان
و رویکار آمدن رژیم دست نشانده در کابل ،راه همنوایی
و همکاری با اشغالگران و رژیم پوشالی را در پیش
گرفت .این سازمان در شرایط تجاوز امپریالیستی بر
کشور و مسلط بودن حالت اشغال بر کشور ،تضاد عمده
در کشور را نه تضاد با اشغالگران و رژیم دست نشاندۀ
شان بلکه تضاد با بنیادگرایان اسالمی قلمداد کرده و
به تشکیل احزاب علنی راجستر شدۀ رسمی پرداخته و
در انتخابات های پارلمانی و انتصابات لویه جرگه یی
رژیم دست نشانده سهم گرفته است .گرچه درین اواخر
منسوبین سازمان رهایی در اینجا و آنجا به موضعگیری
های معینی علیه اشغالگران نیز می پردازند ،ولی هنوز
هم به طی طریق در راه تسلیم طلبی ملی و طبقاتی در
قبال اشغالگران و رژیم پوشالی مرکب از خاینین ملی
ادامه می دهند.
سازمان رهایی از مدت ها به اینطرف هیچ فعالیت بیرونی
مشخص رسمی و سازمانی ندارد و حتی فعالیت های ملی
– دموکراتیک مستقل خود را نیز مدت ها اسـت که تا
حد زیادی تعطیل کرده و صرفا تحت نام حزب یا احزاب
راجستر شدۀ رسمی در رژیم دست نشانده فعالیت می
نماید.
آخرین انشعاب به وقوع پیوسته در سازمان رهایی که
سرانجام منجر به تشکیل "سازمان انقالبی افغانستان"
گردید ،در ابتدا مایۀ امیدواری بود .اما این سازمان بجای
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اینکه مسیر مبارزه علیه سازمان رهایی را قاطعانه
تعقیب نماید و موضعگیری های اولیه علیه سازمان
رویزیونیستی متذکره را تا حد الزم تعمیق و گسترش دهد،
بعد از درگذشت رهبر بنیانگذارش ،به راست روی افتاد
و اکنون بجای سازمان رهایی به مدافع اصلی داکتر فیض
و اکونومیزم و رویزیونیزم "گروه انقالبی" و "سازمان
رهایی" تبدیل گردیده و جنگ نیابتی گروه و سازمان
متذکره علیه ادامۀ خط رفیق جانباخته اکرم یاری توسط
حزب کمونیست(مائوئیست) افغانستان و سایر جناح های
مائوئیست کشور را پیش می برد.

از انشعابات گذشتۀ "گروه انقالبی" ،انشعابی که باعث
تشکیل سازمان اخگر گردید بطور خاص قابل ذکر است.
یکی از جناح های انشعابی "گروه" با عده ای از افراد
سابقا ً مربوط به جریان دموکراتیک نوین ،سازمان
"اخگر" را به وجود آوردند و علیه راست روی و
اکونومیزم "گروه" اعالم موضع کردند .سازمان اخگر
که در ابتدا بر مارکسیزم – لنینیزم – اندیشه مائوتسه
دون تکیه نمود ،از آنجائیکه خصومت و نفرت علیه
رهبری سازمان جوانان مترقی و جریان شعلۀ جاوید
را از "گروه" به ارث برده بود؛ نتوانست موضعگیری
ایدیولوژیک خود را عمق کافی بدهد .خصومت علیه
رهبری سازمان جوانان مترقی و جریان شعلۀ جاوید
تکیه گاه تاریخی موضعگیری ایدیولوژیک  -سیاسی
مبتنی بر مارکسیزم – لنینیزم – اندیشه مائوتسه دون در
جنبش کمونیستی کشور را ،برای سازمان اخگر از میان
برد .به همین سبب بالفاصله پس از تبارز رویزیونیسم
چپ نمای خواجه ،این سازمان تحت تاثیر آن قرار گرفته
و پس از مسلط شدن جناج طرفدار رویزیونیسم خواجه
یی برین سازمان ،خصومت علیه رهبری سازمان جوانان
مترقی و جریان شعلۀ جاوید تا سطح خصومت نسبت به
مارکسیزم -لنینیزم -اندیشه مائوتسه دون ارتقا نمود.
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سازمان اخگر بخاطر بحران ایدیولوژیک – سیاسی و
تشکیالتی ای که برای مدت طوالنی دامنش را گرفته بود
سرانجام در اواسط دهۀ  60خورشیدی بطور کامل از هم
پاشید و از آن زمان تا کنون هیچگونه تبارز ایدیولوژیک
– سیاسی و تشکیالتی روشن نداشته و در شرایط کنونی
حتی بصورت انفرادی نیز کسی یا کسانی وجود ندارند که
از سازمان متذکره و موضعگیری هایش پشتیبانی نمایند.
*******************

رفیق زنده یاد اکرم یاری مدافع پیگیر
اصولیت های مارکسیستی – لنینیستی
–مائوئیستی ( آنروز ها مائوتسه دون
اندیشه)

–

–

موقعی که کودتاچیان مزدور سوسیال امپریالیزم شوروی
پس از بدست گرفتن قدرت ،لحظه ای هم از سرکوبی
خونین مائوئیستها به عنوان جناح مهمی از دشمنان
شان غفلت نمیکردند؛ تبلیغات اخگر علیه مائوتسه دون،
بجز تامین منافع رویزیونیست های خروشچفی وطنی
و سوسیال امپریالیزم شوروی هیچ نتیجه دیگری نمی
توانست ببار بیاورد.
گرچه خصومت آشکار علیه مائوتسه دون را سازمان
اخگر پس از مشاهدۀ عکس العملهای جدی درونی و
جنبشی کنار نهاد ،اما سنتریزمی که بین مارکسیزم -
لنینیزم – اندیشه مائوتسه دون و رویزیونیسم خواجه یی
ابتدا توسط "اخگر "و سپس توسط "امال" در جنبش
کمونیستی کشور مطرح گردید ،تا حد زیادی ریشه در
همان خصومت اولیه علیه مائوتسه دون دارد .در واقع
میتوان گفت که سنتریزم "اخگر" تقریبا بصورت کامل به
آن خصومت مربوط بود و در سنتریزم "امال" در پهلوی
سنتریزم اولیۀ درون سازمان جوانان مترقی سهیم بوده
و یکی از دو پایه تاریخی سنتریزم "امال " را می ساخت.
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عشق نوعی از احساس است ،ولی چگونه؟
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انـقـالب و مـسـئـلـۀ مـلـی
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********************************

گزارش مراسم یادبود رفقای جانباخته توسط هواداران حزب در اتریش

گزارش مختصر به مناسبت روز یادبود جانباختگان دههٔ پنجاه خورشیدی
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درمورد فراخوان برای هماهنگی روزیادبودازرفقای جانباخته ودرپیشاپیش آنها رفیق اکرم یاری

**********************

اعالمیه
بخاطر همآهنگی
روزبزرگداشت رفقای به خون خفته ما ودرپیشاپیش آنها
رفیق اکرم یاری
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بزرگداشت ازجانباختگان راه نجات خلق ومیهن

تقدیری است از کارنامه ای مبارزات انقالبی آنهادرجهت

سرنگونی سلطه امپریالیسم وحاکمیت طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادور!
"

"

"

Iñ™w

36

"

""

		
شماره مسلسل 30

قوس  ( ۱۳۹2دسامبر ) ۲۰۱3

شعله جاوید

"
""

"

"

"
"

"
"

"

"

""
"
""
""

"

"

""
"
"
"

"
"
"
""

"

Iñ™w

"
"

"

37

"
""

"

		
شماره مسلسل 30

قوس  ( ۱۳۹2دسامبر ) ۲۰۱3

شعله جاوید

"

"

"

""

"

""""

"
"

"

"

"

"
""

Iñ™w

38

"

"

		
شماره مسلسل 30

شعله جاوید

"

قوس  ( ۱۳۹2دسامبر ) ۲۰۱3

"

"
""

""

""
"

""
""
""

"

"
"

"
"

"

""

""

Iñ™w

39

		
شماره مسلسل 30

قوس  ( ۱۳۹2دسامبر ) ۲۰۱3

شعله جاوید
""
"
"
""

""
""

""

""
""

Iñ™w

40

		
شماره مسلسل 30

شعله جاوید

"

"

قوس  ( ۱۳۹2دسامبر ) ۲۰۱3

"

"
""
""

"
"

""

Iñ™w

41

( پـوالد)

شعله جاوید

		
شماره مسلسل 30

*********************

قوس  ( ۱۳۹2دسامبر ) ۲۰۱3

 7قوس

بانگ بلند دلکش ناقوس مقاومت و چیره گی بازوان
ستبر ناموس انقالب!
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عناوین مندرج این شماره:
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1 .1خـالصـۀ سـوانـح رفـیـق زنده یاد اکـرم یـاری
.2

2نقش تاریخی رفیق جانباخته اکرم یاری به عنوان اولین پیشگام جنبش کمونیستی مائوئیستی افغانستان

.3

3اپورتونیزم و انحرافات در درون سازمان جوانان مترقی و جریان شعله جاوید

.4

4رفیق زنده یاد اکرم یاری مدافع پیگیر اصولیت های مارکسیستی – لنینیستی –مائوئیستی (آنروز ها

			

			

			
مائوتسه دون اندیشه)

				

					

5 .5غــرض							

			
6 .6انـقـالب و مـسـئـلـۀ مـلـی

مسئولیت کلی متون اسناد ذیل بر عهدۀ نیروها و شخصیت های انتشار دهندۀ آنها است.
7 .7گزارش مراسم یادبود رفقای جانباخته توسط هواداران حزب در اتریش
			
8 .8اعالمیه رهروان جنبش دموکراتیک نوین (شعله جاوید)
9 .9اعالمیه بخاطر همآهنگی روزبزرگداشت رفقای به خون خفته ما ودرپیشاپیش آنها رفیق
								
اکرم یاری
1010بزرگداشت ازجانباختگان راه نجات خلق ومیهن تقدیری است از کارنامه ای مبارزات انقالبی
آنهادرجهت سرنگونی سلطه امپریالیسم وحاکمیت طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادور!
								

7 1111قوس بانگ بلند دلکش ناقوس مقاومت و چیره گی بازوان ستبر ناموس انقالب!
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فئودالیزم وسرمایداری دالل گرامی بداریم
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