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 سازمان جوانان مترقی"اهمین سال تأ سیس"جبه مناسبت پن   

 جاوید( )شعله دموکراتیک نوینجریان  هایتآغازفعالیو     

ا( -ل-)م سیاسی-خط ایدئولوژیک برمبنای مترقی منحیث اولین تشکل انقالبی پرولتری سازمان جوانان

یق برهبری فقید رفکشور مترقی خورشیدی توسط تعدادی ازروشنفکران(1344( میزان سال) 13بتاریخ)

ی رهبری مبارزات آزادبراساس ضرورت تاریخی به منظورایجاد گردید. این سازمان  اکرم یاری

 دیدهتشکیل گرتوده های خلق وبا الهام ازانقالب کبیرفرهنگی پرولتاریائی درچین،  ومترقی خواهانه

ای ه اندیشهدرپرتورا  مبارزات توده های خلقافغانستان روشنفکران مردمی وبرای اولین باردرتاریخ 

ط وستتوده های خلق  آزادیخواهانه ومترقی  اتمبارز قبل ازاین تاریخ . انقالبی پرولتری رهبری کردند

  دموکراتیک  نوع کهن رهبری می شد. -وااندیشه های بورژ

 :دموکراتیک درافغانستان -جنبش بورژواپیشینه 

( تحت 1919( میالدی تا سال) 1839ازسال) افغانستانمعاصراین سرزمین، با نگاهی مختصربه تاریخ 

فئودال  طبقهستبداداوستم وی استعمار ق ازستمسلطه استعماری دولت بریتانیا قرارداشت وتوده های خل

 ق آزادی خواه افغانستان دردودورلکه خمی کشیدند. با آن عمارفرودآورده بودند،رنجسردرآستان استکه 

 انگلیس با رشادت وشجاعتتعمارگراسامپراتوری مجهزنیرومند ومسلحانه برضد ارتش مبارزات 

شاهان وشهزادگان خود فروخته تمام دست ند؛ اما وارد کردآن برنظامی  جنگیدند وضربات سهمگین

تأمین منافع خاندانی  خلق را درجهت توده های های مبارزات آزادی خواهانه وضداستعماریآورد

تعماروامپریالیسم واستبداد سلطه طوالنی اسهدردادند.را به معامله گذاشته و  داللوتاجرفئودال وطبقه خود

ه عمداً سدکردخلق را فرهنگیرشد و ،)صنعتی(بورژوازی ملیرشد جلومارنظام فئودالی،واستثوستم 

 رادروازه های کشور استعمارگران انگلیسلمت جهل وبی فرهنگی نگهداشتند.درگرداب ظراوخلق کشور

ا شدیداً تحت کنترول داشتند. درحالیکه وروابط خارجی کشوررمسدود کرده  به روی کشورهای خارجی

 وم وصنایععلوآمده بوجود جوامع سرمایه داریبورژوائی دراروپا انقالباتپیروزی درآن شرایط، باثر

آزاد وجود  سرمایه داری رقابت، مناسبات جهانیدررشد وانکشاف بوده وبا سرعت درحال  وتکنالوژی 

 رسی به نوآوریهای علوم وتکنالوژیغانستان نه تنها ازفراگیری فرهنگ جدید ودستولی مردم اف .داشت

دردهه هفتادقرن نزدهم افکارترقیخواهانه .دساخته شدن نیزقهراًمحروموختن سوادازآمکه بی بهره ماندند

 زجمله امیرشیرعلیخان انتقال یافتای جامعه به طبقه باال"افغان"بورژوازی ازطریق سید جمال الدین

ضعف اراده وفرارامیرشیرعلیخان که باثر ارایه داد یک برنامه اصالحی را به امیرشیرعلیخانواو

نی وروابط باوشدالی با اقتصاد عقبمانده دهقانی روابط ومناسبات فئوامکان عملی شدن را نیافت. ازکشور

واستعمارگران  محصوربوده منطقه هممرزدر کشورهایبا جنس به جنساکثراً ومحدوددرسطح تجارتی 

افغانستان درمسیرتاریخ  -بقول غبار .می شدندهرگونه رشد بورژوازی ملی درکشور مانعانگلیس 

بورژوازی دربخش تجارت آماده گردید زمینه تبارز خان دردوران حکومت امیرعبدالرحمان":-جلداول

ید پیشه میگردبطورروزافزون درافغانستان سرازیراما کثرت تولیدات انگلیسی که  وتجارت رشد نمود.

ا ملی گردید. درتجارت کشوررب اف صنایع ستگی سوق نمود ومانع انکشوری وصنایع را بطرف ورشک

الرحمان نماینده های تجارتی درمشهد امیرعبد خواران ومعامله گران هندی نقش بارزی داشتند.

 وبااستقرارامنیت تجارحمایت کرداخل ازرددجهت حمایت ازتجارمقیم ساخت و وپشاوروقونسل درکراچی

ع بمیان آمد. صنایکشور خلی بسویه سراسریعمومی تجارت انکشاف نمود، شهرهارونق گرفت وبازاردا

. تولیدات فابریکه حربی کابل وفابریکه چرم گری ای بازاردوباره احیاشدتقاضباثردستی وپیشه وری 

لیکن دردوران عبد  ورشته های فلزکاری وساختن سامان چرمی به اثرحمایت دولت انکشاف نمود".
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ه وفرهنگ سیرقهقرائی داشت وامکان مسلط بودواختناق الرحمان استبداد وحشیانه قرون وسطائی 

 نوجودنداشت. لیکوتوده های مردم  آزادی خواه ومیهندوست ین فعالیت سیاسی برای روشنفکران کمتر

ی رشد نسباز کشورعمدتاً دربخش تجارت وازیبورژدردوران سلطنت حبیب هللا  متدراوایل قرن بیس

محدودی اساس گذاشته شد وآن بسیاردرسطح   "فرهنگ جدید ". وتهداب معارف وبرخوردارگردید

 .خبارجریده سراج االنشرومکتب ابتدائی باب وچندین  عبارت بود از: تاسیس لیسه  حبیبیه 

لیه ارتش درجنگ سوم ع ( با مبارزات استقالل طلبانه1919آزادیخواه افغانستان درسال ) مردم  

تقالل ش انگلیس سلطه استعماری آنرا برانداختند واسجنگیدند وبا شکست ارت سم بریتانیا دالورانهامپریالی

واهان خ درجهان ازبند رسته خلقها ومللشرایط  مانند سایرخلق افغانستان درآن کشوررا حاصل کردند. 

روابط ازهمان روزاول اعالم استقالل بودند. یشرفت وترقی درهمه عرصه هاسی وپآزادیهای سیا

د واتحاد شوروی سوسیالیستی ازمبارزات آزادی خواهانه مردم افغانستان با کشورشوراها تأمین گردی

طه وآزادی مردم افغانستان رااززیرسلکشور افغانستان علیه استعمارگران انگلیس حمایت کرده واستقالل

. غانستان درپیشرفت وترقی شان گردیدبرای مردم افوهمکاری وآماده هرنوع کمک  استعمارتبریک گفته 

 ازروابط گسترده با خان شخص ترقیخواه بود اما بنابرماهیت وخصلت طبقاتی اشبا آنکه امان هللا 

گی بین افغانستان و فرهنطی ده سال حکومتش روابط . ازاینروخودداری می کردکشورشوراها 

بجانب کشورهای امپریالیستی غرب خان بیشتر د وتوجه امان هللا سطح محدود باقی مانکشورشوراها در

انکشاف سرمایه داری تسریع گردید وشرکتهای تجارتی  مرفورامان هللا خان   حکومت درزمان بود.

نساجی، نختابی، باروت  گوگردسازی، فابریکه های چرمگری،؛رونق یافتوتجارت  ندتأسیس شد

 دند.تأسیس شوغیره  یخ سازی،نجاری ، ، تیل کشیسازی پنیرومسکه،عطریات  ،سازی، صابون سازی
 ی وتوسعه معارف ورشد وترقی فرهنگ بودندخواهان پیشرفت وترق ،آزادیباکسب استقالل و مردم ما 

ان تجارت رونق درآن زم حمایت کردند. درعرصه های مختلف ازرفورمهای دولتبه همین جهت و

ج در پنامان هللا خان د. آماده گردی تا حدی درعرصه صنعت رشد وتوسعه اقتصادگرفت وزمینه برای 

ا رشد وترقی کشورداشت؛ اموجدی به تطبیق برنامه های رفورمیستی  نسبتاً  سلطنتش  توجه اول سال

حفظ ربیشتربفک واعمال فشارنیروهای ارتجاعی فئودالی طبقاتی اش خصلتبنا بردرپنج سال دوم آن 

 هتدرج عمیق اصالحی اتاقدامقدرت خاندانی وطبقاتی اش بودتا پیشرفت وترقی کشور. ازاینرو او

 صنعتیات رشد تولید صنعت مدرن وورشد  پایه گذاری که زمینه را برای  فئودالینظام  تالشی

برآمد امپریالیستی  درصدد جلب سرمایه گذاری کشورهای انجام نداد. اوعمدتاً آماده می کرد،درکشور

بود که نمساعد ساختن زمینه برای ورود سرمایه های امپریالیستی چیزی جز واین حرکت درماهیت

مرحله نیمه واین آغازدرقبال داشت،را همه جانبه وفرهنگی سیاسی، های اقتصادیگیموجبات وابست

آزادیهای سیاسی تا حدی  زمینه دردوران حکومت امان هللا خانمستعمره ونیمه فئودالی شدن کشوربود.

زجمله اسی مخفی بشکل علنی فعالیت کنند. حلقات سیا سیاسی موجب گردید تافضای نسبتاً باز مهیا شد،

اماباموجودیت فعالیت داشت؛«رادیکال»تاً مرام نسبتشکل سیاسی"جوانان افغان"با

 ی انقالبی پرولتری درسطح محدودی درکشوررسوخ یافتیشه هااند افغانستانگی یدرهمسااکشورشوراه

النی سلطه طوکه ب انقالبی پرولتری توفیق نیافتند به ایجاد حز  مترقی ودموکرات روشنفکران و

 .دننقش داشت دراین زمینهوفرهنگی کشور اقتصادی ظام فئودالی وعقبماندگیناستعماروحاکمیت 

 لقخ توده هایدموکراتیک  -ملی  مبارزات رهبری ،عصرامپریالیسم وانقالبات پرولتریدرازآنجاییکه 

تأمین  درجهتمی توانست  درآن شرایط  چنین نیروی فقط  زحمتکش بعهده حزب طبقاتی پرولتاریاست.

 بافقدان چنین حزبی مبارزه کند.وارتقای سطح آگاهی سیاسی آنها حقوق وآزادیهای دموکراتیک مردم 

ات دهای مبارزدست آورکرد؛بنا برخصلت طبقاتی اش بازی خان ایکه امان هللا وارتجاعی  ونقش منفی 

کشور  وترقی وآزادیهای نسبی سیاسی وفراهم شدن زمینه رشدکشور استقاللخلق افغانستان درحصول 
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به راشوریکباردیگرکانگلیس  امپریالیسم توطئهارتجاع سیاه به توسعه معارف به نابودی کشیده شده وو

 .ندیده شدفئودالی کشسیاه ارت امپریالیسم وسلطه استبدادی ارتجاع اسجیربزنکشوروخلق کشانده  قهقرا

 ،حبیب هللا کلکانی قرون وسطائی هسیانه ماهه( حکومت )وسپری شدن دوران سقوط دولت امان هللا  با

شن خدیگری ازاستبداد  ظلمتباریامپریالیسم انگلیس بقدرت رسانده شد ودورسرسپرده ونادرمزدور

درراُس  انگلستاننادرمنحیث دست نشانده امپریالیسم علیه خلق افغانستان آغازگردید.  واختناق ووحشت

نگی تحصیل دختران راممنوع کرده فئودال وکمپرادوربا اقدامی ضدعلمی وفره حاکم طبقات ارتجاعی

درشهرکابل وچند شهربزرگ دیگرمحدود کرد. خاندان نادرتوسعه معارف را دشمن وتحصیل پسران را 

به  اشتند حرفی ازسیاستمتعلمین مکاتب حق نددردوران نادر "ادی شان میدانستند.درجه یک نظام استبد

معلم تقلیل داد. نفر 165شاگرد و 4590وبه حدود ه محدود کرد. نادرساحه معارف رازبان آورند

. به هشتاد وسه هزارتن می رسیدنددرحالیکه درزمان حکومت امان هللا تعداد شاگردان ذکورواناث 

زندان ودپیگر ،اختناقشت واستبداد قرون وسطائی،وحبه سبب حکومت خاندانی )نادر( درشرایط 

مجازات وحشیانه وضدانسانی رژیم ترس وهمه ازررایارای لب گشودن نبود.کشو روشنفکرانوشکنجه، 

 سلطنت( دررأسخاندان نادر)دربار.جلددوم(" -)افغانستان درمسیرتاریخ نادرسکوت اختیارکرده بودند

آزادی  پژواکهرستم روادشته و افغانستان انواع طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادورطی نیم قرن برخلق

 هکشیدبه غل وزنجیررا وهرمبارزآزادی خواهکردند  خفتهرا میتوده های خلق وروشنفکران مرد خواهانه

اما با تمام این همه استبداد وحشیانه مبارزات  سوادی نگهداشتند.یوتوده های خلق را درظلمت جهل وب

نشده  متوقف وسلطه امپریالیسمنفوذ واختناق واستبداد و لیه ارتجاع فئودال کمپرادوریسیاسی برع

جهانی دوم  بعد ازجنگ ادامه یافت.کشور ودرخارجکشور( بشکل مخفی درداخل باشکال گوناگون )و

ولت دوتضعیف گردیده  درافغانستان طبقات ارتجاعی حاکم م بریتانیا عمده ترین حامیامپریالیس

 یظاهر علیه نظام حاکم؛ تغییراتی های مردمتوده تا به منظورتخفیف شدت فشارخشم گردید مجبور

 . دربارسلطنتمحدود آزادیهای سیاسی رافراهم کردره های رهبری حکومت بوجود آورده وزمینه درمه

« دموکراسی»وطبل  به صدارت گمارد (هاشمبرادرش) شاه محمود را بجای خورشیدی 1325درسال 

کاسته شده وفضای نیمه  واختناق واستبداد رژیم تا حدی شدت فشاروحشتاز دراین شرایط .نواخت

مساعدی برای تنفس روشنفکران مترقی وآزادی خواه بوجودآمد. جراید غیردولتی  براساس حکم قانون 

کن این لی اساسی اجازه انتشاریافتند وچند حزب سیاسی ایجاد شده واتحادیه محصلین تشکیل گردید.

ن وهریک ازایکرده را آغاز توطئه چینی  برعلیه احزاب سیاسی  دولتوفضای تنفس کوتاه مدت بود 

وتعدادی . صادره نمودکرده ونشریه های آنها را م تعطیل واهی مختلف  به بهانه هایرا احزاب 

 .رای مدت ده سال محکوم به زندان نمودب را ازرهبران این احزاب منجمله داکترعبد الرحمان محمودی

جا نشین  1332درسال  گردیده وداوودبرکشورحاکم توسط خاندان نادروباردیگرفضای استبداد واختناق 

 .با شدت ادامه یافت خورشیدی تا اوایل دهه چهلاین فضای تیره وتاروخفقان سیاسی شاه محمود شد و

 یله ایامپریالیستی مردم بوسضد مبارزات  ضد ارتجاعی وصدارت شاه محمود « دموکراسی» دردوره

اگرچه عده ای ازروشنفکران مترقی  اندیشه های بورژوائی وخرده بورژوائی رهبری می شد.

جنبش ود وایجاد نشده بانقالبی تشکل سیاسی وزکشوراندیشه های پرولتری را فراگرفته بودند؛ لیکن هن

رسال د دوکتورعبد الرحمان محمودی  ازجمله این روشنفکران شکل نگرفته بود. براین اساس انقالبی

" چنین می نویسد:"... پس ازاجمال باید عرض کنم که پروگرام ومرام ...درسند" مناظره 1328

وهدف نهائی ما کمونیسم است. وبرای توده ملت مانند همه توده کمونیستی( حزب( سوسیالیستی))جمعیت

ی نجات داده نمته وهیچ مسلک دیگراورانداشکمونیسم وجودرنجبرگیتی هیچ دوائی دیگری به جزهای 

نین ل -شوایان بزرگ خلق مثل مارکسپیجلد کتاب محدود ازتواند.....البته بعدهابصورت قاچاق چند 

ن ئیم که ایقی دادم... اما اینک روشنتربگووعقاید خود نظم ورونواستالین رامطالعه نمودم وبه افکار

 -توده بینوای ملت ساخته است که محروم ازهمه چیزاندزا یعنی برانداختن رژیم استبداد فقط وفقطکار
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به جززنجیرهای خلق  وهم طوریکه مارکس پیشوای بزرگ خلق می گوید: " دراین عمل  -باقیام مسلح

وبعد دنیارا کمائی می  زیرا چیزی ندارد که ازدست بدهد اسارت خود چیزی را ازدست نمی دهد؛

 کند....".

 سازمان جوانان مترقیتشکیل                              

نظام سوسیالیستی انهدام ودیکتاتوری پرولتاریاوسقوط  یالدیم 1953مرگ رفیق استالین درسال با 

، احزاب وسازمانهای کمونیستی زیادی درکشورهای مختلف خروشچفرویزیونیست"بوسیله ای باند 

ان بحرو قرارگرفتندمدرن" درپرتگاه رویزیونیسم"« کمونیست شوروی » جهان به پیروی ازحزب 

حاد به شکست کشاندن انقالب درات رفیق مائوتسه دون  کمونیستی بین المللی را فراگرفت. اماجنبش 

علیه  مبارزهدررأس شوروی را براساس دیالکتیک ماتریالیستی مورد تجزیه وتحلیل قرارداده و

 وجودعناصرسرمایه داریکه  رفیق مائوتسه دون. قرارگرفتدرسطح جهان  "مدرن"رویزیونیسم

برای نجات انقالب چین شناسائی کرده بود،  دردرون حزب کمونیست ودولت  چینرارویزیونیستها( )

مبارزه بین دوخط را بیش ازپیش تشدید کرده ودرنیمه دوم  ،سم برحزب ودولتازتسلط رویزیونی

نقالب ا .راه انداخته نداشت سابقدرجهان که قبالً را انقالب کبیرفرهنگی پرولتاریائی( میالدی 60دهه)

 دهه ازشکستبرای یکچین دررا تیونظام سوسیالیسدیکتاتوری پرولتاریا ،  کبیرفرهنگی پرولتاریائی

انوارنجاتبخش این انقالب پرولتری به چین نجات داد. های درون حزب ودولت بوسیله ای رویزیونیست

ومبارزات ضد  انقالبی پرولتری وجنبشهای رهائیبخش ملی جنبشهای آنتحت تاثیرمحدودنماند و

قهای خلجهان چندین کشوردریافت ووج گرفته وگسترش ا درسراسرجهان یارتجاعضدوامپریالیستی 

یستی امریکا لخاستند وضربات کوبنده برامپریالیسم جهانی به سرکردگی ابرقدرت امپریاتحت ستم بپا 

که نظام فئودال کمپرادوری طی چندین  درافغانستان خورشیدی( ) دردهه چهلوارد کردند. درآن شرایط

 استبداد واختناق نگهداشتهدرشرایط  دهه توده های خلق خاصتاً روشنفکران مترقی وآزادی خواه  را

اسی با تدوین قانون اس خواه های خلق وروشنفکران مترقی وآزادینارضائی توده جهت تخفیف فشار، بود

مردمی با مترقی  روشنفکران و ه ای درفضای سیاسی کشورگشود.نروز«م دموکراسی اعال»جدید و

به سازماندهی  درجهت آگاهی سیاسی توده های خلق «دموکراسی »ماهیت طبقاتی ایندرک وفهم از

یق س آنهافقید رفمردمی دررأروشنفکران مترقی . شنفکران آزادی خواه ازآن استفاده کردندوبسیج رو

 )کارگران ودهقانان(مبارزات توده های خلق به منظوررهبریاکرم یاری براساس ضرورت تاریخی 

سازمان  اولین،کبیرفرهنگی پرولتاریائی درچینانقالب الهام ازوبا مترقی وروشنفکران

وفصل  دنبنیان گذاشت ا( -ل -سیاسی) م-براساس خط ایدئولوژیکراسازمان جوانان مترقی"،"یکمونیست

  ریخ مبارزاتاوبعد ازاین ت نوینی درتاریخ مبارزات مترقی روشنفکران وتوده های خلق گشوده شد

 این مهمترین اندیشه های انقالبی پرولتری رهبری گردید.توسط روشنفکران مردمی وتوده های مردم 

ی قالبوسکانداراصلی این حرکت اندرتاریخ مبارزات خلق افغانستان سابقه نداشت. بود که  حرکت انقالبی

یک کمونیست انقالبی ووفاداربه آرمان انقالبی اش  فقید رفیق اکرم یاریبود. اکرم یاری  رفیق فقید

 ریزمووکمپراد فغانستان ازستم واستثمارفئودالیسمدرجهت نجات خلق اانقالبی  ومتعهد به راه مبارزه

ود بولت دموکراتیک خلق  وایجاد جامعه سوسیالیستی وتشکیل دوسلطه امپریالیسم وسوسیال امپریالیسم 

 وسوسیال فاشیستهایخلقی پرچمی جنایتکاردهای بان که بدست جالدان رژیمرین لحظه حیاتش آخوتا

 نانوفادارمانده وهرگزتسلیم دشمبه ایدئولوژی وآرمان طبقه کارگر اعدام گردید،حامی آنها روسی

ی لیکن زمان ؛بود پرورش یافته  ماموربلند پایه دولتوخانواده فئودال  دریکاوخونخوارخلق نگردید.

ک میراثی امالای طبقاتی اش گسست کرده وازوابستگیه عمالً اندیشه های انقالبی پرولتری را فراگرفت، 

 وکراسیدمازآنجاییکه . ختیارنموداار زندگی همسطح آنها شرایطه وبیزمین توزیع کرداش را بین دهقانان 

 برایدهه چهل خورشیدی « دموکراسی»یکی ازانواع حاکمیت  می باشد؛ واست  دارای خصلت طبقاتی
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دولت چه جریان عمل نشان داد که درآن شرایط . چناننه برای توده های خلقطبقات ارتجاعی حاکم بود

دولت .متفاوت داشتکامالً برخورددرسطح جامعه دربرابرسه جریان سیاسی طبقاتی مختلف،

بوروکرات  یی پرچمی بمثابه نمایندگان بورژوازرویزیونیستهای خلقجریان سیاسی ایکه توسط دربرابر

 وجریان سیاسی درافغانستان رهبری می شد« شوروی»روحارث منافع سوسیال امپریالیسم کمپرادو

فع بمثابه نمایندگان طبقات فئودال وکمپرادوروحافظ منا« سازمان جوانان مسلمان»ایکه توسط 

اشکال وکه به شیوه ها  دادنکوچکترین واکنش منفی نشان نه اینکه ،امپریالیستهای غربی درکشوربود

مان " ساز) شعله جاوید( که توسط تیک نویناوکرمجریان ددربرابر ؛ لیکن نمودمختلف ازآنها حمایت 

خلق اعم  ازمنافع توده هایسیاسی  -به لحاظ ماهیت خط ایدئولوژیکجوانان مترقی" رهبری می شد و

 وحامیان دولت()حاکم یوعلیه طبقات ارتجاعکرده  کشوردفاع کارگران، دهقانان وسایرزحمتکشاناز

مپریالیست آن مبارزه می کرد وبرنامه برای پیروزی انقالب دموکراتیک نوین امپریالیست وسوسیال ا

)  درسال باراول ظاهرشاه دولتستی درکشورداشت، واکنش شدیداًخصمانه نشان داد.وانقالب سوسیالی

 رهبرانیورش برده وچندین تن ازوحشیانه  برجریان تظاهرات جریان دموکراتیک نوین (1348

 این (1351دستگیروزندانی نمود. وباردگیردرسال)"س ج م"وجریان دموکراتیک نوین راواعضای

سیدال و قرارگرفته کابل درصحن پوهنتون دولت وارتجاع همدست آن مورد حمالت سبعانه جنبش انقالبی

رسید وچندین ل بقتوحشیانه  بنام گلب الدینورجنایتکارومزدبوسیله عنصراین فرزند انقالبی خلق  سخندان

 ازجانبوب آن وسرک برخوردهای خصمانه علیه جنبش انقالبی پرولتریاین تن دیگرمجروح شدند. 

یخی چنین بوده است. که هرجنبش ودرجوامع طبقاتی درهمه ادوارتار منتظره ای نبودنظام حاکم امرغیر

انقالبی ومترقی مورد سرکوب وحشیانه طبقات حاکم خواهی مردمی وهرفرد وگروه  وجنبش آزادی 

 قرارمی گیرد. 

عله جریده" شوانتشار عملی جریان دموکراتیک نوینفعالیتهای وآغاز جوانان مترقی" تشکیل" سازمان 

سبب  به همینو نوینی درتاریخ مبارزات خلق افغانستان بود که به لحاظ کیفی سابقه نداشت فصل جاوید"

درتاریخ دراذهان توده های خلق بنام" شعله جاوید" زنده مانده  واست که این جنبش درسطح کشور

می  یوتاکنون که نیم قرن ازبنیان گذاری این جنبش انقالب جاوید خواهد ماند.مبارزات خلق افغانستان 

 وخصومت کینهطبقات ارتجاعی وامپریالیسم را می خراشد و گذرد ؛ ولی نام" شعله جاوید" هنوزگوش

کران روشنفتعداد زیادی از، (1347درسال )  انقالبی آغازاین جنبشباتبارزمی دهند. طبقاتی علیه آن 

 ،. با آنکه قبل ازآن به آن پیوستند طبقات خلقمترقی وآزادی خواه ازتعلق اقشارخرده بورژوازی و

 ازکردهدرسطح کشوربفعالیت سیاسی آغ« حزب دموکراتیک خلق»ل رویزیونیستی وضدانقالبی بنام تشک

ردن بلند کخوانده وبا«لنینیست-مارکسیست»خودرارویزیونیسم انواع وبنا برخصلت وخصوصیات 

 جامعه »وصحبت از طبقه کارگرودهقان وانمود کرده« ع منافعمداف»خود را«مترقی»شعارهای بظاهر

 اقل حد وآزادی خواه مترقی ازروشنفکرانی ازبزرگ ی ا کتلهاما می نمود.؛« دموکراتیک وسوسیالیسم

ه خلقی پرچمی را نخورده وب داشتند که فریب شعارهای باندهای رویزیونیست را فهم ودرک سیاسیاین 

ه مائوتسه دون ( اندیش -لنینیسم  -مارکسیسم) نوین ازخط رهبری جریان دموکراتیکهواداری 

 .قرارگرفتند

را دراوایل سال  اش تشکیل گردید؛ ولی فعالیتهای علنی 1344"سازمان جوانان مترقی" دروسط سال 

ت اصلی این ج م" می سازد. اما ما تاکنون عل انتقادی را متوجه رهبری " سآغازنمود واین امر 1347

. زیرا درآن شرایط نکرده است زمینه استداللی ارایهین نمیدانیم ورهبری " س ج م" نیزدراتأخیررا 

 بلیغ وترویج تا به ت اندهای رویزیونیست خلقی پرچمیب برایشد ی فرصت، این تأخیرناخواسته افغانستان

وتعدادی ازروشنفکران تعلق طبقات خلق را  یونیستی شان درسطح جامعه پرداختهاندیشه های رویز

ثبت ازاثرات مارزیابی . های ضدانقالبی رویزیونیستی مسموم ساختند نیزجذب واذهان آنهارا با اندیشه
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آغازفعالیت بموقع" س ج م" خاصتاً بارزه ضدرویزیونیستی " س ج م" درآنوقت نشان می دهد که م

اندیشه های ضدانقالبی  درمبارزه علیه رویزیونیسم" مدرن" امکان وزمینه برای ترویج وتبلیغ

س م مبارزه ضد رویزیونیستی ". با آنهساختحدود میبسیارم را لقی پرچمیبرای باندهای خ رویزیونیسم

سوسیال نظام ضدانقالبی  وماهیتسیاسی خلقی پرچمیها -خط ایدئولوژیک درافشای ماهیتج م"

ت بجاگذاشت. اثراخلق اثرات مثبتی نزد روشنفکران مترقی وتوده های در« شوروی» امپریالیستی 

روشفکران وتحصیل اکثریت  «ثور 7» کودتای ننگینبعد از بود کهدرجامعه مبارزه سطح  ماندگارهمین 

 رژیم کودتائی شعارها وادعاهایمردم به ازتوده های های وبخش ومیهندوست کرده های آزادی خواه

ه تود علیهد های خصمانه  وجنایتکارانه ای رژیم مزدورملکرحمایت نکردند. وع وقعی نگذاشته وازآن

 وروشنفکران منسوب به جریان دموکراتیک نوین وسایرروشنفکران مترقی ومیهندوست، خلقهای 

 حیثمنسازمان جوانان مترقی  را برمال نمود. شترماهیت ضدانقالبی وضدمردمی رژیم کودتائیهرچه بی

ی نقالببرای اولینبارفرهنگ مترقی وا انتشارجریده " شعله جاوید"وبود یگانه الترناتیف انقالبی درکشور

، تهادرجریان تظاهرافعالین جریان دموکراتیک نوین .اشاعه داددرکشوردرسطح نسبتاً گسترده را

ارتجاعی وضدمردمی نظام فئودال کمپرادوری که توده های خلق  میتینگها واعتصابات ماهیت

سوسیال وی به امپریالیستهای غرب ووابستگیهای آن واع ستم قرارمیدادرابیرحمانه استثمارکرده وموردان

ج می بردند وخلق راوحشیانه استثمارمی امنابع وثروتهای عامه رابه تار وقت که« شوروی» امپریالیسم

جنبش داشت. بجا که تأثیرات زیادی براذهان توده های خلق ه جانبه افشا نمود بگونه هم کردند،

 حمایترگ موردوالیت بزچندتوده های شهری در زجانبنوین منحیث یک جنبش توده ای ادموکراتیک 

، مزدورکاران، مامورین ازکارگران، کسبه کاران  خشهای نسبتاً قابل مالحظه ایب.وقرارگرفت وسیع

ان با درآن زم کردند.دان پوهنتون ازاین جنبش حمایت واستاپائین رتبه، معلمین ومتعلمین ومحصلین 

لتری جنبشهای انقالبی پرورولتاریائی که درچین جریان داشت،فرهنگی پانقالب کبیرتأثیرپذیری از

درکشورهای مختلف جهان درحال وجنبشهای ضد جنگ  شهای ضدامپریالیستی وضدارتجاعیوجنب

 دمی ومترقی انگیزهبرای روشنفکران مرودیت جنبش دموکراتیک نوین درکشورگسترش بود وموج

تن  چندین. ودری بوجودآمده بلم انقالب پرولتع، فراگیری فرهنگ انقالبی ومترقیدر وعالقه وافری

یوسته بودند پ پرچمی« خلقی»رویزیونیستهای تی خلق که نا آگاهانه  به صفوف روشنفکران تعلق طبقااز

 گسسترا مورد نقد قرارداده و  خط رویزیونیستی  ورهبری مزدورآنآشکارا  کابل درصحن پوهنتون

رشد وتکامل جنبش صورت جریان دموکراتیک نوین پیوستند. ودراعالم کرده وبه صف ازآن خود را

شرایط ذهنی درجامعه آماده می گردید. اما متأسفانه  برای مساعدت شترییهای ب زمینه دموکراتیک نوین

توجه الزم وجدی نکرد. زیرابا تشکیل حلقه های آموزشی وحیاتی سازمان جوانان مترقی به این امرمهم 

جنبش دموکراتیک نوین ادارهو سیاسی این کتله بزرگ ازروشنفکران-مخفی وتربیت ایدئولوژیک

 . اگرچه قرارمعلوم حلقاتگسترش می یافتوگردیده  تقویتهرچه بیشتر وجنبش انقالبی پرولتری

 وریکتئ ابتدائی رآنها برخی ازمسایلهواداران جریان دموکراتیک نوین وجودداشتند که داز آموزشی چند

برای آن کتله بزرگ ازروشنفکران که به جنبش دموکراتیک نوین پیوسته  ولی ؛آموزش داده می شد

استالین  ین،مارکس وانگلس، لنرهبران بزرگ پرولتاریای جهان)به هیچ صورت کافی نبود. وآثار بودند،

داشت. ونیز " س درانحصارکدرهای " س ج م" وجریان دموکراتیک نوین قرارومائوتسه دون( بیشتر

ئوریکی تطح آگاهی این طریق  سشرارگان کمونیستی نکرد ومی شد ازنترین  مسئله، مهمج م" توجهی به 

 ازهواداران " س ج م" و" ج د ن" را ارتقا داد. تعداد زیادی

دربین کارگران کارخانه وامدارفعالیت سیاسی وتشکیالتی منظم ود به" س ج م"  موضوع دیگراینکه

که درکارخانه های بته درچند مورد روشنفکرانی ازهواداران "ج د ن" . التوجه نکردکشور های صنعتی

د رفیق ازجمله فقی به ابتکارخودشان چنین حلقاتی را تشکیل داده بودند رسمی داشتند وظیفه صنعتی
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" انشعاب کرده بود سازمان مبارزه برای تأسیس حزب کمونیست صدیق عضو" گروه وحدت" که از" 

رهبری " س ج  درکارخانه نساجی بلخ وکارخانه نساجی هرات تشکیل داده بود.وچنین هسته ای را 

، دهقانان ، سازمان زنان، انجمنهای فرهنگی، اتحادیه سازمانها ی علنی ازقبیل اتحادیه کارگران م"

است  یکطرف پوششیتشکالت توده ای ازتشکیل نداد.  وتشکالت توده ای دیگررا اتحادیه کسبه کاران

رهبری" س ج م" ی خلق .تأمین  روابط گسترده با توده ها ست جهتنهای مخفی ووسیله ایبرای سازما

زمین وکارگران زراعتی تنظیم  یروبیدردهات دربین دهقانان فقه ای برای کاروفعالیت سیاسی برنام

ته های وتشکیل هسوانتقال آگاهی سیاسی به دهقانان فقیربرای ایجاد تشکیالت توده ای واین کار نکرد

ی بود. زیرادهقانان فقیروبیزمین ضرورنهایت درروستاها نظامی جهت تدارک آغازجنگ خلق

جمله بزرگترین می شوند ودهات از درانقالب دموکراتیک نوین محسوببزرگترین نیروی توده ای 

 ان مکه درآنزشمارمی رود. آنهم ئودال بونیمه ف ، مستعمرهکشورهای نیمه مستعمرهپایگاه جنگ خلق در

رآن شرایط د .دربخش اعظم روستاهای کشورمساعد بودتقریباً  شرایط عینی برای چنین مبارزه ای

 اقتصادی درمنجالب بحرانفراگرفته بود ودولت ظاهرشاه نیز دی جهان سرمایه داری رابحران اقتصا

 ینیزموبدهقانان فقیرها تن ازوخشکسالیهای پیاپی درچندین والیت کشورمیلیون غرق بود واجتماعی

ه یس،فرادروالیات هرات، غور، بادغکشانده بود. بارمرگ رابه ورطه فقروگرسنگیوکوچیهای فقیر

 روزانه ده ها تن به اثرگرسنگیمی خوردند ورافه حیوانات شدت گرسنگی علوونیمروزتوده های مردم از

ت طبقا اما می دادندوصدها فامیل باثرشدت فقروگرسنگی فرزندان خودرا فروختند. جان ومسمومیت

 دربارسلطنتادامه می دادند ووکارگران  فئودال به استثماروستم وحشیانه توده های میلیونی دهقانان 

درکشوربود واین وضعیت مساعد اسفبارخاینانه نظاره گراین اوضاع دررأس طبقات فئودال وکمپرادور

توده ای درچندین ترین شرایط عینی برای بسیج وسازماندهی توده های خلق وآغازمبارزه مسلحانه 

ستوه آمده ی بفقروتنگدستدهقانان، کسبه کاران وسایرتوده های فقیرشهری ازکارگران،والیت کشوربود.

ومبارزه روشنفکران  نکردهاوضاع  این توجهی به رهبری" س ج م" بازهم متأسفانه که بودند.

اشتباه دیگررهبری"  شهرکابل متمرکزبود.درعمدتاً ریان دموکراتیک نوین درچند شهربزرگ هوادارج

س ج م" این بود که نام سازمان وبرنامه واساسنامه آنرا تاآخرمخفی نگهداشت وگزارشی ازمصوبات 

 سبین جناحهای تشکیل دهنده"سیاسی -ایدئولوژیکمواردی بیانگرمبارزه راکه در کنگره های سازمان

موجودیت قرارنداد. وجریان دموکراتیک نوین س ج م" "اعضا وهواداران بخشهای از رسبدست،ج م" بود

-وژیکلنه اینکه برمال نکرد که مبارزه ایدئوخطوط انحرافی سنتریستی واکونومیستی درون" س م ج" را

باه همچنین اشتبه پیش نبرد. ودوامدار علیه این خطوط انحرافی مجدانهسیاسی اصولی ودیالکتیکی را

لیه علت ظاهرشاه مبنی برحمله قاتالنه توطئه خاینانه دوبود که نتوانست  ایندیگررهبری" س ج م" 

اوضاع  حساسیت فعالین جنبش دموکراتیک نوین ر ا با درایت سیاسی خنثی کند. زیرا با درنظرداشت

که « اخوان المسلمین» زجانب نیروهای ارتجاع سیاه یعنی اعضای که ا 1351جوزا سال  29روزدر

برهبری حضرتهای" قلعه جواد"با ارتجاع بری میشد وجناح دیگرره« سازمان جوانان مسلمان"»بوسیله 

میتینگ جریان دموکراتیک نوین تاصحن پوهنتون کابل تدارک شده بود درحمایت آشکارونهان دولت 

رهبری " س ج م" می توانست با دایرنکردن آن محفل و نین قراردهندخویانه ورامورد سرکوب وحش

اثرسازد. وتدویراین جلسه علی الرغم  روزبی همدست آنرا درآنت وارتجاع سیاه دولخاینانه توطئه 

 بود کههوشدارهای تعدادی ازهواداران وهواخواهان جنبش دموکراتیک نوین؛ خود نوعی ماجراجوئی 

چند مورد مهم وموارد دیگری ازکمکاریها، ناتوانیها، اشتباهات . این رهبری" س ج م" به آن توجه نکرد

ت که درابتدا توانسکشور) م" موجب گردید که این اولین سازمان کمونیستی " س ج رهبری وانحرافات

طورالزم به وظایف  ح نسبتاً وسیعی رهبری کند( نتوانستدرسطکشوررا دموکراتیک-جنبش ملی

دراینجا درمورد سازمان جوانان مترقی این یابد. ته وبه اهداف انقالبی اش دسمبارزاتی اش عمل کرد

یتهای ومسئولکه دیگرنتوانست وظایف  ازمریضی رفیق اکرم یاری گردد که بعدح مطلب باید توضی



8 
 

ولی " س ج م" قرارگرفت؛ صادق یاری دررهبری جناح اصداکترمبارزاتی اش را به پیش برد؛ رفیق 

" نمایندگی .مسنتریستی که بوسیله" ه بین "دوخط"، مبارزه علیه انحراف نتوانست مبارزه این جناح ولی 

یش برد. به پ حراف اکونومیستی که توسط داکترفیض نمایندگی می شد را بگونه قاطع وجدیانمی شد و

 پورتونیستی درونهای اجناح انحراف پاسیفیستی محسوب می شود.اهمال  درمبارزه بین دوخط   همینو

درون متالشی ساخته وبه انحالل سازمان جوانان مترقی راازوجناح"ه.م" کترفیض جناح داس ج م""

وجنبش  ین تحت رهبری" س ج م" نیزمتالشی شدوبدین صورت جریان دموکراتیک نو ندکشاند

ت واستحکام قویکه روشنفکران انقالبی ومترقی درجهت تگسترده  دموکراتیک  نوین ، این جنبش توده ای

حراست  درراهسخندان فیق سیدال وفقید ر عذاب شکنجه وزندان را متحمل شدند، آن مبارزه کردند

 ک نوین جان خودرا ازدست داد، بعد از پنج سال فروپاشید.دموکراتی انقالبی پرولتری وجنبشنبش ازج

ه سبب توطئه وحمالت با درنظرداشت توضیح مختصرفوق انحالل " س ج م" وفروپاشی" ج د ن"، نه ب

پورتونیسم ااشکال انقالبی،  دشمنان نقابدارکمونیسمکه بوسیله ای  (دولت)خلق طبقاتیدشمنان مستقیم 

  .رگرفته وتخریب گردیدازدرون مورد حمله قرا

جوانان سازمان  رهبرانرم یاری ورفیق داکترصادق یاری ازگروه دیگری که " س ج م" و رفیق اک

" پس گروهواردکرد،« درباری»به آنها اتهام ه وقرارداد حملهمورد 1349درسال  رامترقی 

عضویت سازمان جوانان مترقی را نداشت ودررهبری برهبری انجینرعثمان بود.او« منظرتاریخی

 گروه "پس منظر..."به لحاظ خطسهیم بود.شعله جاوید"یک نوین ونشرجریده"جریان دموکرات

آوانتوریستی  وروحیه تمایالتبا«نقالبیا» گروه خرده بورژوازی سیاسی یک-ایدئولوژیک

نظرگرفتن شرایط وامکانات موجود )آوانتوریسم:نوعی فعالیت سیاسی غیرواقعبینانه وبدون دربود.

تمایل به اخذ تصمیم ناگهانی وبدون اندیشه،  وپیشرفت جامعه ودربرخی موارد عدم آگاهی به علم انقالب،

 «چپ»ده وهمچنین به آوانتوریسم یف شماجراجوئی تعره اهداف خویش وعاجل بسعی دررسیدن 

حلیل سیاسی کشور، ت -این گروه درتحلیل ازاوضاع اجتماعی (.وآوانتوریسم راست نیزتقسیم شده است

مواضع طبقاتی جامعه، موقعیت تضادها، شیوه ها واشکال مبارزه طبقاتی درشرایط افغانستان 

 توسط یک حزب انقالبی پرولتری را نفی نموده رهبری مبارزه توده های خلقغیرپرولتری داشته و

" س ج م" و تالشی نحالل اگرچه درمطرح کرد.اریکی راچی رای رسیدن به هدفش ایجاد کانونهاوب

گری دی عوامل؛ اما ورتونیسم  نقش عمده بازی کردنداشکال اپجریان دموکراتیک نوین)شعله جاوید(" "

م علتئوریهای از" س ج م" اعضا وصفوف اکثریت  آگاهی سطح پائین؛ ازجمله دخیل بودندنیزدرآن 

وعدم شناخت الزم ازماهیت اشکال اپورتونیسم وانواع رویزیونیسم. وانحالل " س ج  انقالب پرولتری

وردگی أس وسرخکه موجب ی مبارزات خلق افغانستانبه جنبش انقالبی پرولتری و ضربت شدیدی بودم"

همان بود که با وقوع کودتای . گردیددرآن شرایط هواداران جنبش انقالبی کشورروشنفکران زیادی از

انستان درافغ« شوروی»که به کمک دستگاه جاسوسی سوسیال امپریالیسم باندهای خلقی پرچمی وداوود 

برهبری ای فضای اختناق واستبداد  انجام شد وقبل ازهمه خود اقدامی درجهت مستولی شدن دوباره

 رولتریپ جنبش انقالبیخاصتاً علیه توده های خلق  داوود وباندهای رویزیونیست خلقی پرچمی درکشور

 دموکراتیک نوین صورت نگرفت جنبشمنسوبین ازجانب  کمترین سطح عکس العملکشوربود؛ دردر

نبش جعلیه ووکودتاچیان توانستند برنامه های ضدمردمی وضدملی خود را علیه خلق مظلوم وتحت ستم 

 برند. پیش بهکشور پرولتری انقالبی

 ":ل "سازمان جوانان مترقیبعد ازانحال ا(-ل-) مانقالبی پرولتری وضعیت جنبش

یادی زوتعداد فراگرفتانقالبی پرولتری را بحران عمیقی جنبش با انحالل " سازمان جوانان مترقی"  

درچنین فضای بحرانی، تشکل  سرخوردگی شدند.ودچاریأس  ازروشنفکران هوادار" س ج م" و"ج د ن"
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ی ورتونیستاپ جناحفعالیت  داکترفیض که ادامهبرهبری  «گروه انقالبی خلقهای افغانستان»بنامسیاسی 

دیت اعالم موجو «با طرد اپورتونیسم درراه انقالب سرخ به پیش رویم»سندبا انتشار ،بوددرون"س ج م"

ازپیش  رابیش "جدید" تشکل این  سیاسی -ماهیت خط ایدئولوژیک اپورتونیستی این سند محتویکرد و

ن که اکثریت  روشنفکران هوادارجریاوآنهم درحالیانقالبی کشورفضای بحرانی جنبش . ودرساختشکارآ

انش ویار داکترفیضقرارداشتند،دموکراتیک نوین درسطح نازلی ازآگاهی به علم انقالب پرولتری 

عقب خود بین روشنفکران رااتی تعدادزیادی ازاپورتونیس وترفندهای ی پوچعبارت پردازیهابا ندانستتو

ی تشکیل داده وهمزمان با ارتقای سطح ومحافل کوچک گروه ها ج د ن"ان "ازهوادار یتعدادد.نکشانب

ی محالت بی سرنوشتی سیاسی بسردی هم دروتعداد زیا قرارداشتندبا هم  درارتباط آگاهی انقالبی شان

هواکوفینگ برهبری  «سه جهانی»رویزیونیستهای، 1976بعد ازمرگ رفیق مائوتسه دون درسال  .بردند

را به  چین( غصب کرده واطی یک اقدام ضدانقالبی)کودوتقدرت حزبی ودولتی را  وپینگدینگ سیائو

 »ارتجاعی وضدانقالبیعلم بردارتئوری « گروه انقالبی...» رهبریو ادنددجاده سرمایه داری سوق 

 .سقوط کرد نجالب رویزیونیسم چینیدرمو شدهدرافغانستان «  سه جهان

یبخش خلقهای افغانستان)سرخا(" سازمان رهائعرض وجود کرد،"م"دومین تشکلی که بعدازانحالل"س ج 

 1354درسال دوکتورصادق یاری ودیگرافراد مربوط به" س ج م" رفیق . این سازمان توسط فقید است

ت داش نظرغیراصولیتشکیل حزب انقالبی طبقه کارگررددرمو"سرخا"خورشیدی تشکیل گردید.

ا(مطرح کرد."سرخا" درمورد -ل-مختلف مربوط به جنبش کمونیستی)م ووحدت جبهوی را بین بخشهای

دراوایل  " این سازمان. شن نگرفتودگمارویزیونیسم خوجه ای موضع رو« سه جهانی»رویزیونیسم

عدام وبا ا پرچمی مورد ضربت قرارگرفته« خلقی»وسیله ای رژیم فاشیستی باندهای ( ب1358سال) 

 ازهم پاشید.اکترصادق یاری تعدادی ازاعضایش ازجمله رفیق د

ازافرادی تشکیل  1354درسال  : این گروهبود ")دپکا("دسته پیشروکارگران افغانستانسومین تشکل 

داشتند وعده ای « دموکراتیک خلق»ه عده ای ازآنها سابقه عضویت درحزب رویزیونیستگردید ک

های مختلف جنبش انقالبی  ." دسته پیشرو..." درجهت وحدت گروهبودند بقایای" فرقه عیاران"از

« ساوو»،" سازمان مبارزه...)اخگر(" وبعداً با«ی...گروه انقالب» کشوربرای تشکیل حزب کمونیست با 

بعداً ا" "دپکنرسید.  هحثات ومذاکراتی انجام داد که به نتیجاو" سازمان پیکاربرای نجات افغانستان" مب

انجام  بخاطروحدت  مذاکراتید دیگراخگر" وافرابا" سازمان چریکهای مجاهدافغانستان"،"ساوو"، " 

آلبانی راکشورسوسیالیستی دانسته که برآن دیکتاتوری پرولتاریا حاکم این گروه  .داد که بی نتیجه ماند

ونیستی ت اپورتدارای انحرافاین گروه اون را قبول نداشت ومسایل انحرافی دیگر.دیشه مائوتسه داست، ان

عده ای و شدهته وتعدادی ازاعضای آن اعدام قرارگرفدولت مزدورربت مورد ض (1362)درسال و بود

 واین گروه عمالً منحل شد. دزندانی شدن

گروه »مونیست افغانستان" با انشعاب ازتشکل" سازمان مبارزه درراه تأسیس حزب ک چهارمین

شراتی ارگان ن. این سازمان درشماره اول جریده " اخگر" ( ایجاد گردید1356درسال ) «انقالبی....

اندیشه مائوتسه دون" اعالم نموده ومبارزه  -لنینیسم -را" مارکسیسم سیاسی سازمان -اش خط ایدئولوژیک

( جریده 3.این سازمان درشماره)هداف عمده مبارزاتی اش قرارداددرراه تأسیس حزب کمونیست را ازا

البی  ه وماهیت ضدانقپرداخت« انسه جه»تئوری ضد مارکسیستی وضدانقالبی  همه جانبه به نقد " اخگر"

عمومی  دموکراتیک دراتحادیه–."سازمان مبارزه..." درعرصه مبارزه ملی دولت چین رابرمال نمود

خل انتوانست مبارزه  انقالبی را درسطح گسترده دردیکن داشت. لمحصلین درخارج ازکشورفعالیت 

ود وقیامهای خ رویزیونیست خلقی پرچمیسیدن باندهای بقدرت راین سازمان بعد از .کشورسازمان دهد

دفاع وحمایت ازمبارزات مسلحانه ب علیه رژیم مزدور، مسلحانهمبارزات ش توده های مردم وآغازجو
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درحوزه غرب  کهتوده خلق برآمده وبا یکی ازگروه های مسلح بنام" شورای جانبازان اسالم" 

مورد ضربت رژیم  1358سال  عقربماه " سازمان مبارزه..." در .فعالیت داشت، همکاری نمودکشور

کدرها واعضای آن توسط رژیم سفاک بعد تن ازت گرفته وحدود بیست وهشجنایتکارخلقی پرچمیها قرار

اعضای آن درجبهات مختلف جنگ علیه ازده تن نجه های وحشیانه اعدام شدند. وهمچنین بیش ازازشک

ح جنا ازجملهجنایتکار اسالمی ارتجاعیورژیم مزدورتوسط باندهای « شوروی»سوسیال امپریالیسم 

سیاسی شده وبا دنباله روی  -یک." سازمان مبارزه..." دچارانحراف ایدئولوژکشته شدند «اخوان»

، حزب کمونیست چین تحت رهبری رفیق مائوتسه دون انورخوجه  آنمرتد ورهبر« حزب کارآلبانی»از

 ونیستیاپورت رفیق مائوتسه دون را مورد حمالتلتاریائی واندیشه انقالبی وانقالب کبیرفرهنگی پرو

مردم جنگ عادالنه همین موضع ز. این سازمان امنجالب  دگمارویزیونیسم سقوط کردقرارداده  وبه 

جنگ ارتجاعی خوانده وآنرا جنگ  ورژیم مزدوررا« شوروی» امپریالیسم  -افغانستان علیه سوسیال

پریالیسم شوروی ارزیابی کرد. دراوایل دهه شصت بین قدرتهای امپریالیستی غربی باسوسیال ام

" اخگر" انشعاب کرده ونشریه ای بنام" روشنگر" را منتشرکردند. اینها درابتدا به خورشیدی افرادی از

جنگ "این گروه نظرداشت که درشرایط  سیاسی مواضع نسبتاً اصولی داشتند؛ اما -لحاظ ایدئولوژیک

مزمان با هبش کمونیستی" بلوکهای سیاسی نظامی" تشکیل دهند وابتداباید بخشهای مختلف جن "میهنی

برای ایجاد حزب کمونیست مبارزه مسلحانه علیه سوسیال امپریالیسم شوروی ورژیم مزدورد پیشبر

مهوری جمشی عقبگرد کرده وبه خط   بعداً این گروه نیز .را به پیش برند سیاسی -مبارزه ایدئولوژیک

  درمنجالب اپورتونیسم راست ورویزیونیسم سقوط کرد.اسالمی گرائید وباین صورت 

 است. این سازمان« سازمان رهائی افغانستان» ( اعالم هویت کرد؛  1359تشکل دیگری که درسال ) 

سجل مبیش ازقبل   «مشعل رهائی»درسنداست ومشی رویزیونیستی اش « گروه انقالبی...» تغییرنام

دارد؛ ولی خط   «ا-ل  -م» ع رویزیونیسم درلفظ صحبت ازمانند دیگرانوا« سازمان رهائی» گردید.

« سه جهان»تئوری رویزیونیستی وضدانقالبی برمبنای،مواضع وعملکردهایش نظرات مشیها،

سازمان جوانان مترقی  که «گروه انقالبی...)» تشکل ماقبل آن مانند« سازمان رهائی»ستواراست.ا

ان روشنفکرده ها تن از (راتخریب کرده وبه انحالل کشاند وجنبش دموکراتیک نوین را متالشی کرد

سه »اغوا کرده وبه منجالب رویزیونیسم «ل ا -م»نوین رازیرنام جنبش دموکراتیکهوادار

ب کبیرفرهنگی انقال به پیروی ازرهبران مرتد وضدانقالبی چین« سازمان رهائی»کشاند. «جهانی

اقدام به کودتا  1358درماه اسد سال  «انقالبی.... گروه» مورحمله خصمانه قرارداد.پرولتاریائی را

 داکترفیض کرد.« فرار» ن رژیم خلقی پرچمیها اززندا نمود که شکست خورد وشخص داکترفیض

با تنظیمهای ارتجاعی اسالمی بعد ، اما" درماه جدی همین سال سهم گرفت"س« قیام -کودتا» درطرح

علیه رژیم « جمهوری اسالمی»وبه منظورپیروزی را تشکیل داد اتحاد کرده و" جبهه مبارزین مجاهد" 

عالوه «سازمان رهائی...»رهبری .درجنگ شرکت کرد« شوروی» مزدوروارتش سوسیال امپریالیسم

قدرتهای امپریالیستی امریکا، به آستان بوسی  سوسیال امپریالیسم چین «کمکهای»ربهره مندی ازب

هادهای ندولتهای ارتجاعی خاصتاً دولت پاکستان وآنها و« کمکهای»شتافت وازرانسه، ایتالیا انگلستان، ف

کامل بوده وسیزده قرن  مکتب اسالم"نظردارد که:« سازمان رهائی..» ، امپریالیستی بهره مند گردید

ترفیض داکپرداخت.  ن مبنا به بسیج  مردان وزنانمیوبره "بشریت را بسوی روشنائی رهنماگشته است

را دردرون تشکیالت سازمان به پیش برده وچند تن  شیوه استبدادی« سازمان  رهائی..»ی دررهبر

 هب یک توطئه درونیبه اثر فکرانشت کرد وبالمقابل خود اووچند تن ازهمسربه نیسرا  ازمخالفین اش

بعد ازتهاجم « سازمان رهائی... »ندداده شده وبقتل رسید تحویل  آدمکشان حزب اسالمی گلب الدین

کرد  ان درکنفرانس "بن" شرکتنظامی امپریالیستهای امریکائی وناتو به افغانستان  وسقوط رژیم طالب

نیم طی یک و. این سازمان الیسم برهبری کرزی مزدورسهم گرفتمپریاستعمارواردولت دست نشانده ود
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کلمات وجمالت بااشغالگر یستیقدرتهای امپریالدولت دست نشانده وی حمایت سایه ادهه اخیرزیر

سازمان »افغانستان را اغوا می کند.پرداخته وبه این صورت خلق به توجیه شرایط حاکم  «مترقی»بظاهر

دردولت دست نشانده استعماروامپریالیسم به «ب همبستگی افغانستانحز»بنامحزب قانونی  «رهائی..

اش « نیمد» همین اکنون زیرنام تشکالت  «رهائیسازمان »ی فعالیت می کند. علنثبت رسانده وبگونه 

 طی« رهائیسازمان »رهبریستی بدست می آورد.های امپریالینه پولهای هنگفتی ازدولتها ونهادساال

سعی کرده است تا توده های خلق نا آگاه را فریب دهد. « انقالبی نمائی»و عوامفریبیبااخیر چهاردهه

سازمان »خودررا اعالم کرده وخود را «انشعاب«»سازمان رهائی»تعدادی ازاعضای  1387درسال 

ت واقعی گسس« سازمان رهائی»اپورتونیسم ورویزیونیسم ازی خوانند. این گروه م« انقالبی افغانستان

ومواضع ونظراتش  وعملکردها داکترفیض می خواند. وبرمبنای اسناد« راه»خودراپیروهنوزنکرده و 

ن تشکل ایعمل می کند. انند سازمان سلفش با تغییرشکل وشیوهاین یک گروه رویزیونیستی بوده وم

 داده وهویتقرار وخصمانه ل م( کشورا مورد حمالت ضدانقالبی -مجنبش کمونیستی) رویزیونیستی

ه میکند. واین خاینانمعرفی  را برای استخبارات کشورهای امپریالیستی ودولتهای ارتجاعی وآدرس ما

اینست ماهیت اصلی  .م( افغانستان  انجام می دهد -ل -) مکه علیه جنبش کمونیستیترین عملی است 

، ریوبه علم انقالب پرولتبرخ می کشند « انقالب»بنیسم که نقاهمه اشکال اپورتونیسم وانواع رویزیو

 خیانت کرده ومی کنند. افغانستانتوده های خلق مبارزات مترقی وپرولتری  جنبش انقالبی

 :درافغانستانم( -ل -ایا م-ل-جنبش انقالبی پرولتری) م دوم فعالیت گروه های مربوط بهمرحله 

پرچمی فضای « خلقی»بقدرت رسیدن باندهای رویزیونیستو 1357ثور" سال  7بعد ازکودتای ننگین" 

، یاسیازهرگروه وجریان س قبلدراین اوضاع وشرایط   گردید. تناق واستبداد وفاشیسم برکشورمستولیاخ

 استراتیژیین کودتا وا جریان دموکراتیک نوین به ماهیتسابق وفعالین ا(-ل-جنبش کمونیستی)م منسوبین

توان  حدتارژیم کودتائی وحامیان سوسیال امپریالیست آنها درافغانستان ومنطقه آگاهی داشتند و واهداف

تحرک متعاقب کودتا  آگاهی دادند.ای ماهیت رژیم کودوتائی  بارهرا درتوده های مردم دسترسی و

جدیدی دربین فعالین جنبش انقالبی پرولتری وروشنفکران منسوب به جریان دموکراتیک نوین 

-ایدئولوژیک آغازمذاکرات ومباحثاتسازمانها وافراد مستقل برضرورت  بوجودآمده ومحافل، گروه ها،

  تأکید می کردند. اما اکثریت قاطعی ت وایجاد یک تشکل انقالبی سراسروتسریع پروسه وحد سیاسی

رافی موجودیت خطوط انحو سیاسی تشکل انقالبی پرولتری-ه خط ایدئولوژیکبه مسئل این روشنفکران

کمترتوجه  جنبش کمونیستی بین المللیوبحران نقالبی پرولتری اپورتونیستی ورویزیونیستی درجنبش ا

وفقدان آگاهی الزم درباره ماهیت انواع رویزیونیسم واشکال مرناشی ازفقرتئوریک ردند. واین امی ک

یزیونیسم ودرباره رویزیونیسم چینی ودگمارزیای ازاین روشنفکران  وتعداد بود.درجنبش اپورتونیسم 

نیروی که بیش ازهرفاشیسم حاکم برکشوروشرایط استبدادی ولل متذکره عداشتند.ن خوجه ای آگاهی الزم

تگیری دسجریان دموکراتیک نوین درمعرض خطرسیاسی فعالین جنبش انقالبی پرولتری ومنسوبین 

که بخشهای مختلف بتوانند تحت چنان لذا این امکان محدود بود وزندان وشکنجه واعدام قرارداشتند؛

 اپورتونیستیط خطوطردمنظوربرا برای مدت طوالنی  سیاسی اصولی-ولوژیکبارزه ایدئمشرایطی 

–سیاسی بپای وحدت ایدئولوژیک –به  پیش برده وبا روشن کردن خط ایدئولوژیک  ورویزیونیستی

. دنمی کردکمتردرک را  این موضوع تعداد زیادی اهمیت وازجانبی هم  سیاسی وتشکیالتی بروند.

 می زدند. براو «چپ روی» فوراً برچسب  این مسایل پافشاری می کردگروه وفردی که روی هرو

 سه دوناندیشه مائوت -نیستلنی –مارکسیست " مساوی به را " شعله ای بودن" واکثریت این روشنفکران

ازاین دارد که:"  صحبت  1365هسته انقالبی کمونیستهای افغانستان" درسال ». چنانچه" می پنداشتند

 .دانها بسر می برند"رزندرمزدورکشته شده وهزاران تن دیگر ها توسط رژیمکمونیستازهزاران تن 

ل می خواند( درلفظ ازاعتقاد به  -بغیراز" ه .م" وگروه وگروه وی که خودرا م)ی مختلف جنبش بخشها
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اساس رب اکثریت قاطع آنها صحبت می کردند؛ ولی درعمل اندیشه مائوتسه دون -لنینیسم -مارکسیسم

ن وهمی تشکیل دادند.« سازمان انقالبی پرولتری »را بنام  سیاسی تشکل وحدتهای مکانیکی چند

روشنفکرانی با اندیشه های انحرافی اپورتونیستی ید که  بنام صرف " شعله ای بودن"امرموجب گرد

اتیک کردمو» داشتند ولی باحزب رویزیونیست  که سابقه شعله ای ناصریعحتی ورویزیونیستی و

ان دموکراتیک نوین نفوذ مربوط به جری ها ومحافل گروهدربرخی ازوبودند روابط برقرارکرده « خلق

ی تضاد طبقات درحالیکه درآن اوضاع وشرایط که  جای گرفتند. "چپ"درسامانهای مختلف کرده وبعداً 

گونه تشدید گردید وب ارتش سوسالیسم امپریالیسم شورویای خلق علیه رژیم مزدوروتوده هوتضاد ملی 

 -زب انقالبی پرولتری) میک حانه را به پیش می بردند؛ موجودیت ومبارزه مسلحخود جوش بپاخاسته 

تا می توانست مبارزات آزادی خواهانه توده های مردم را رهبری کند.  م( ضرورت مبرم بود -ل

الح مهمترین سط به جنبش انقالبی پرولتری تهیه گروه های مربوبعبارت دیگرقبل ازهمه وظیفه عمده 

( یافتندبه آن دست ن فوق بنا برعوامل  که) کیل حزب انقالبی طبقه کارگربودانقالب ، مبارزه درجهت تش

ارتش خلق وتشکیل جبهه متحدملی ازنیروهای مترقی ومیهن  تشکیل یعنی دوسالح دیگر، وبعد تدارک

لیکن همه سازمانهای منسوب به جنبش دموکراتیک نوین  .بودارتجاع پرست ضد امپریالیسم وضد 

شان درجنگ علیه رژیم مزدور)خلقی پرچمیها( وارتش یها واهداف وخط مشدیدگاه ها  براساس

  شرکت کردند. «شوروی» اشغالگرسوسیال امپریالیسم 

  تشکیل" سازمان پیکاربرای نجات افغانستان" :-

ازچند گروه ومحفل  خورشیدی (1358( جدی سال ) 3کاربرای نجات افغانستان بتاریخ) ازمان پیس

به  این گروه هااما بخش بزرگی از وافراد مستقل مربوط به جنبش دموکراتیک نوین تشکیل گردید.

ی وطرد سیاس-مسئله مبارزه ایدئولوژیکو سازمان انقالبی پرولتری سیاسی-کیفیت  خط ایدئولوژیک

جه وتبارزه" کمترم -وحدت  -زهمبارصل "وحدت اصولی  براخطوط اپورتونیستی ورویزیونیستی و

ع اشتباهی ومواضنظرات ،وافکار دیالکتیکی رفتندبپای وحدتهای مکانیکی وغیر بگونه شتابزدهو ردهک

 گردیددربرنامه اول سازمان متبارزان انتقال یافتند که گروه ها به سازموانحرافی هریک ازاین 

نیزقابل تذکراست که  . این نکتهخودرانشان دادندهرچه بیشتر ک مبارزه طبقاتی وملیودرپراتی

 وهم بی اطالعی تعدادی  عدم دید روشن وموضع درست واصولیانش علمی انقالبی وفقرتئوریک، فقرد

ازاعضای شرکت کننده درکنگره مؤسس سازمان درباره مسایل درون جنبش کمونیستی بین المللی 

 ای موجب گردید که خوجه رویزیونیسم چینی( ودگمارویزیونیسم«) تئوری سه جهان» منجمله درباره

سازمان که بنام " نامه نچه درآئیاگر .موضع روشن وقاطع گرفته نشد سازمان دربرنامه دراین زمینه ها

 -ایدئولوژیک سازمان مارکسیسم که:" بود روی این موضوع تأکیده شده بودمسمی "تمعیارهای عضوی

ویزیونیسم ربرضد رویزیونیسم اعم از ان باید قاطعانهاندیشه مائوتسه دون" است که اعضای سازم -نسملنی

درمورد دگمارویزیونیسم خوجه نتوانست کنگره مؤسس  مبارزه کنند". لیکن« جهانیسه » خروشچفی و

ین کمبودها واشتباهات وانحرافات سازمان درهمان وقت درباره ا . امانماید روشنموضعگیری  ای

ینی ودگمارویزیونیسم خوجه ای موضع روشن درباره رویزیونیسم چسازمان  اً بعدنتقاد نمود. ازخود ا

وقاطع اتخاذ کرد. موضوع دیگرمضمون ومحتوی برنامه اول سازمان است: درحالیکه همه محافل 

ورد درم ؛ اماتعداد زیادیا( داشتند-ل-صحبت ازاعتقاد به )م ره مؤسس شرکت کردندکه درکنگوافرادی 

 اعمال جنایتکارانه  نوشدند که چنحرافی متوسل ولی وامحتوی برنامه سازمان با این استدالل غیراص

ورت گرفته  ص« سوسیالیسم وکمونیسم»یست خلقی پرچمیها علیه خلق وکشوربنامباندهای رویزیونرژیم 

ابهاماتی  این مسئله لذا؛ ومی کنند علیه کمونیسم کردهتبلیغات زهرآگین نیز ارتجاعی اسالمی وگروه های 

باید ی انقالبی پرولتری بوجودآورده است؛ ازاینرودرباره اندیشه هارا نزد توده های خلق ناآگاه 

این برعالوه  درحالیکهمارکسیستی دربرنامه خودداری شود.ازبکارگیری لغات واصطالحات 
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جهات مختلف ناشی توی وماهیت برنامه اول سازمان ازعلت اصلی درمح نظرنادرست وغیراصولی،

ه ودربرنام که .یک سازمان کمونیستی بود خطی وطبقاتی تبه ماهی عدم آگاهی انقالبی پرولتریاز

دررهبری مبارزات ملی سازمان، استراتیژی وتاکتیک  واهداف آن دربرنامه حد اقل وحد اکثرسازمان 

باین صورت برنامه اول سازمان درمراحل مختلف انقالب درنظرگرفته می شد.  های خلق  وطبقاتی توده

ملی بود. وباین صورت یک تشکل درسطح  ای که برنامه پرولتریبرنامه یک سازمان انقالبی نه 

 . لیکن جناح انحرافین مشخص گردیدانحراف اپورتونیستی درطرح وتصویب برنامه اول سازما

شیوه عقبمانده برنامه دفاع کرده وآنرا با مضمون ومحتوی وشکل برنامه اول ازدرمورد  درسازمان

وده مستدوین کند. رفت تا برنامه جدیدی چند ماه بعد سازمان تصمیم گ .موجه توجیه می کردادالیل ن

وانحرافاتی بود که بدسترس اعضای  ، اشتباهاتدارای کمبودهاونواقصنیزاصولی به لحاظ  برنامه دوم

موجب ضربت خوردن ؛امابه وتصحیح گردیدسازمان قرارداده شده ومورد نقد وبررسی قرارگرفت

کدرهای مرکزی واعضای وزندانی شدن چندین تن ازاشغالگران روسی ومزدورسازمان توسط دولت 

ارزه تجارب پراتیک مب. تصویب نمایدرا این برنامه تا  رنشدسازمان میسدوم امکان تدویرکنگره سازمان 

سیاسی ومبارزه علیه خطوط انحرافی -که عدم توجه به ماهیت خط ایدئولوژیکانقالبی به ما آموخت 

 توجه به معیارهای لنینی درگزینش عدمنیزدرپروسه وحدت و هاوطردآن ونیستیاپورتونیستی ورویزی

یشه اندوزمینه نفوذ شده اصولی درسازمانسیاسی -خط ایدئولوژیک موجب عدم استحکاماعضای سازمان 

ودشمنان طبقاتی دولت(آشکار) دربرابردشمنان طبقاتیرادرسازمان مهیاکرده وسازمان راهای انحرافی 

» یموعناصراپورتونیست ورویزیونیست مثل)حک پذیرمی سازد.آسیب نقابدار)اپورتونیسم ورویزیونیسم(

 سیاسی-ایدئولوژیک قبول ظاهری خطباعناصرخاین این وفضل رحیم وداکتراحمد علی وبرادرش(« توانا

زهمان ی ادرعمل مالحظه شد که این رویزیونیستهای خاین وضدانقالبسازمان به سازمان پیوستند؛ ولی 

ا بتاکه خیانت آنها  ابتدابشکل نهان وآشکارسازمان را تخریب کرده وعلیه آن توطئه چینی می کردند.

این عناصررویزیونیست وسازمان ازحدود یکسال ازسازمان طردشدند.عدتثبیت گردیده وبموثق اسناد 

وتوده های مردم  را منحیث عاملین دولت مزدوروسوسیال امپریالیسم روسی به جنبش چپ  خاین

تهای ل امپریالیسدولت مزدوروسوسیاازسازمان به  بعد ازطرد این رویزیونیستهای وطن فروشافشانمود.

وضربت  .م( به تبلیغات خاینانه پرداختند -ل -مه سازمان وجنبش انقالبی پرولتری)وعلی اشغالگرپیوسته

وخود ونیست واپورتونیست عناصررویزیسازمان عمدتاً توسط دولت مزدوربراساس خیانت همین 

صورت گرفت که تعدادی ازکدرهای مرکزی واعضای سازمان زندانی شدند.)تذکر:مسایل  فروخته

رکتاب" دافغانستان ومبارزات آن درجنبش کمونیستی کشورمربوط به تشکیل سازمان پیکاربرای نجات 

رفته ودرویب فصیل  صورت گخیانتهای اپورتونیسم ورویزیونیسم علیه جنبش کمونیستی افغانستان" به ت

 .سایت " پیام آزادی" به نشررسیده است(

جنگ ضدسوسیال امپریالیسم روسی ورژیم مزدور  درجبههبعد ازضربت خوردن  اعضای سازمان 

 " باند جمعیت اسالمی"ازجملهستهای غربی نوکرامپریالی ارتجاعی اسالمی توسط نیروهای احزاب

پیش روی  مهم  ای هسه وظیفازجبهه جنگ عقب نشینی کرد. دراین زمان ما 1361دراواخرسال 

طوط خ بگونه جدی وقاطع توانستیم با پیشبرد این مبارزهکه  سازماندر بین دوخط""مبارزه  -:اولداشتیم

 -2.استحکام بخشیم ا(-ل  -مطرد کرده وخط سازمان رابرمبنای) سازمانانحرافی اپورتونیستی را از

جنبش انقالبی پرولتری  وایجاد حزب مختلف  به منظوروحدت بخشهایسیاسی -مبارزه ایدئولوژیک

به پیش برده وبا چند گروه ومحفل مذاکرات ومباحثاتی انجام که آنرا تا حد توان  کمونیست انقالبی

شای فوا ورژیم  مزدورآن« شوروی»مبارزه ملی وطبقاتی علیه سوسیال امپریالیسم پیشبرد  -3دادیم.

علیه تنظیمها واحزاب سیاسی افشا گرانه مبارزه همچنین و جنایات آنها علیه خلق مظلوم افغانستان

 که درجنگ مقاومت خلقحامی آنها  ارتجاعی اسالمی وامپریالیستهای غربی ودولتهای ارتجاعی منطقه
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 الم وتعدی هایومظ ، اجحافاتجنایات امپریالیسم شوروی مداخله می کردند وافشای علیه سوسیال ما

سازمان مبارزه را دراین سه  روستاهای کشور.علیه توده های خلق درجبهات جنگ در احزاب اسالمی

 -مرا برمبنای خط انقالبی) سیاسی سازمان-خط ایدئولوژیکبرای یکدهه  موفقانه به پیش برد و عرصه

 هدپرولتری منحیث یک پدی استحکام بخشید. اما ازآنجاییکه سازمان ویا حزب انقالبیا( هرچه بیشتر-ل

فات وتضادهای درون سازمان به اثرتداوم مبارزه بین "دوخط" اختالزنده وپویا دارای تضاداست؛ با آنکه 

درشرایط واوضاع مختلف اختالفات  ک مبارزه طبقاتیبگونه نسبی حل می شوند؛ لیکن  درپراتی

وحدت .نه مطلق بی استمونیستی نسوحدت دریک سازمان ک؛ ازاینروبلند می کنندجدیدی سر هایوتضاد

ون تضاد های دره ای برای کسب وحدت می باشد. سیاسی بمثابه  وسیل-هدف است ومبارزه ایدئولوژیک

که همزمان با ادامه مبارزه طبقاتی ی ازتضادهای طبقاتی درجامعه است.سازمان انقالبی پرولتری بازتاب

نیزباید ادامه یابد.  ه بین دوخط دردرون سازمانعلیه طبقات ارتجاعی وامپریالیسم درجامعه ، مبارز

. ندد کردناپورتونیستی درسازمان پیکاربرای نجات افغانستان سربل اتباردیگرانحرافاساس  برهمین

به  1371ال ( جدی س4بتاریخ)بعد ازرهائی کدرها واعضای سازمان اززندان  کنفرانس سازمان 

دایرگردید. مذاکرات ومباحثات جدی روی مسایل  هااپورتونیستی وطردآن اتبررسی ماهیت انحرافمنظور

 مورد اختالف باید برمبنای ریان کنفرانس اصرارداشتم تا مسایلانحرافی صورت گرفت؛ من درطول ج

خص شمالمت کردن این » برسرند؛ زیرا بحث گیریالیستی مورد تحلیل وارزیابی قراردیالکتیک ماتر

لوث انحرافات اپورتونیستی وتثبیت خط برسرتزکیه سازمان ازه بحث بلک« آن شخص نیستیاو

خلق  ده هایسازمانی که بتواند مبارزات تو زمان واقعاً انقالبی پرولتری است.سیاسی سا-ایدئولوژیک

ا ر دموکراتیک نوین وانقالب سوسیالیستی ی وامپریالیسم  به پیش برده وانقالبرا علیه طبقات ارتجاع

واقعی  مائوئیستی بوده ومتشکل ازانقالبیون -لنینیستی -باید دارای خط مارکسیستی ؛اندبه پیروزی برس

مسئله رابطه دیالکتیکی تأکید داشتم که به  درجریان جلسات کنفرانس وصادق باشد. همچنین من

 قایسه شود؛ اما اکثریت بزرگ حاضروعمل" توجه جدی صورت گیرد وگفتاربا کردارمبین"گفتار

ومسامحه کارانه مورد ارزیابی قرارمی غیردیالکتیکی دیدبا وضوعات مورد اختالف را درکنفرانس م

وضوع ومن این م ."وحدت سازمان حفظ شود ونظرداشتند که :"باید سعی کنیم  به هرقیمتی دادند

نتج به باقی ماند ومف وتضاد با همان موقعیت اولی به اپورتونیسم ارزیابی کردم. لذا اختال رانیزگرایش

 لآنجاییکه انحرافات اپورتونیستی ورویزیونیستی به اشکاضعگیری متضاد درسازمان گردید. ازدومو

درمراحل ابتدائی شناخت ازماهیت طبقاتی آن برای عده ای وشیوه های گوناگون عمل می کنند و

با عبارت پردازیهای ازل است، دشوارمی باشد وازاعضای سازمان که سطح آگاهی تئوریکی آنهان

ادامه کنفرانس به نتیجه  هاغفال واغوا می شوند. جریان نه مابه آسانی   جناح انحرافی رتونیستیاپو

 مرکزی اکثریت اعضایازسازمان نشدو اپورتونیستی اتموفق به تصفیه وطرد انحرافنرسیده و

 »ودراین منجالب قرارگرفتند. بعبارت دیگراپورتونیسم برخاسته اعضای سازمان به دفاع ازدیگرو

 تاکنون هم چنین ادعایی دارند؛که  «وکمونیسمرولتری م وانقالب پ -ل -م » مدعی« وشنفکرانر

سید وقعیت انتاگونیستی رقرارگرفتند وتضاد درون سازمان به م دربرابراصولیت انقالبی پرولتری

اکثریت ح پرولتری( وجنااصولیت انقالبی فغانستان به دوجناح اقلیت اصولی)سازمان پیکاربرای نجات او

ه جهت کدرمبارزه بین دوخط طه عطفی بود نقکنفرانس سازمان   گردید. اپورتونیستی( تقسیمانحرافی )

ات رافدفاع ازانحباکثریت اعضای شرکت کننده درکنفرانس وغیردیالکتیکی گیریهای غیراصولی 

                                                                                           ماند. یستی برخاستند وجناح اقلیت که برموضع "اصولیت انقالبی پرولتری( استوارباقاپورتونی

 ( تشکیل شد. هسته اصلی1359رسال )این سازمان د سازمان انقالبی وطن پرستان واقعی)ساوو(":"-

سازمان ازهمان دردرون سازمان جوانان مترقی بود. رهبری این مان جناح سنتریستی این ساز

این  .موضع سنتریستی داشت« شوروی» ادربرابررویزیونیسم خروشچفی  وسوسیال امپریالیسم ابتد
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رباره ود .وندارد می نامید واندیشه مائوتسه دون را قبول نداشت« لنینیست -مارکسیست» گروه خودرا 

ا تشکیل ر« ساوو»بعداً  . " گروه سمندر" کهسنتریستی اتخاذ کرددگمارویزیونیسم خوجه ای نیزموضع 

مجید توسط دولت مزدورازاین فقید بود که بعد ازدستگیری  اح های تشکیل دهنده" ساما"داد ازجمله جن

مشی جمهوری اسالمی نیزموافقت " ساما وسازمان انشعاب نمود. این گروه با اعالمیه" جبهه متحدملی

ارزیابی جوانان مترقی" رباره " سازمان د دفاع نمود. رهبری"ساوو"« ساما»قیام( -نموده واز)کودتا

 م یاری ورفیق صادق یاری( رابهرفیق اکرجمله ازرهبری" س ج م") توطئه گرانه و غیرواقعی داشته

( میالدی صحبت ازکشورهای بزرگ سوسیالیستی 1980 درباری بودن متهم می کرد."ساوو"درسال)

وتسلط رویزیونیسم "مدرن"  1953ال رفیق استالین درسازدرگذشت درجهان دارد. درحالیکه بعد 

همچنین بعد داشت.درآن کشوروجودن سوسیالیسم ایدیگر«شوروی»برحزب کمونیست ودولت اتحاد

برحزب ودولت چین، « سه جهانی» وتسلط رویزیونیسم 1976مرگ رفیق مائوتسه دون درسال از

. ردندمپریالیستی مبدل کابیک سوسیال ه وچین را راه سرمایه داری درپیش گرفت رویزیونیستهای حاکم

انی لبرآدالب دگمارویزیونیسم خوجه ای دیگرمنوال با سقوط حزب کمونیست آلبانی درمنج وبه همین

نبرد » دهه هفتاد میالدی صحبت ازاخیردر. همچنین رهبری"ساوو"سوسیالیسم ای وجودنداشت

ین چ« دوترند»دیت وازموجو ان بزرگ مارکسیستی درچین وشوروی داشتهسیاسی دوجه -ایدئولوژیک

اپورتونیستها ورویزیونیستها درجهان  ته وپرداختهخوشوروی سخن میزند. درحالیکه این موضوع سا

 داشترا « تیک خلقادموکر» عضویت درحزب رویزیونیست که یکی سابقه "ساوو" با دوفردبود.

اتحاد  »می نمود به وحدت رسید وتشکلی بنام هرویزیونیستی انورخوج اخط دگمنمایندگی از ودیگری

نتریستی، سانحرافی  سه جریانرا تشکیل داد. این تشکل که از(« لنینست های افغانستان)امال -مارکسیست

 د.نتوانست خودرا ازاین منجالب بیرون کننیستی مایه می گرفت، هیچگاهی وودگمارویزیرویزیونیستی 

سیاسی -ولوژیکبه لحاظ ایدئ" ( 19و 5خاصتاً شماره های)  ارگان "امال"(وشماره های "جرقه" )

یزیونیسم وتسلیم طلبی غرق درپرتگاه اپورتونیسم وروترامال" هرچه عمیق  "،ضع آناونظرات ومو

رده به سفارت چین مراجعه کبراساس ایدئولوژیک سیاست  اپورتونیستی اش امال"  -گردید. رهبر"ساوو

 خاصتاً" «امال»و« ساوو»رهبرینمود.  «کمک»چین درخواست  وازدولت رویزیونیستی وضدانقالبی

ین همازباقی مانده و اش "سرسختانه" برمواضع اپورتونیستی پنج دهه   –ه .م" طی بیش ازچهارونیم 

 .درد حمله اپورتونیستی قراردایسم" را موئتسه دون و" ما ئوئوموضع اپورتونیستی اندیشه انقالبی ما

اعالم گردید.  1358تشکیل" ساما" درماه سرطان سال  مردم افغانستان)ساما(":" سازمان آزادیبخش -

ساما" بودند. تأسیس دولت دیشان" ازگروه های تشکیل دهنده "گروه مجید، گروه "سمندر" وگروه"تازه ان

، موردپذیرش هرسه جبهه متحد ملی")ساما( درج شده استمؤقت "جمهوری اسالمی" که دراعالمیه " 

یه اردادند.اعالمقر تأئیدقیام "ساما"رامورد -رسه گروه طرح کودتاهقرارداشت. ساما"تشکیل دهنده "گروه 

عنی ی ربرگیرنده خطوط فکری هرسه گروه بود.موجودیت"ساما"که درکنفرانس مؤسس ترتیب گردید د

"(. نمجید( وخط ملی اسالمی)"تازه اندیشاخط ملی دموکراتیک))سمندر(،«لنینیستی -مارکسیستی»ط خ

تنظیم کرد که فرصت نیز 1358قیام" را درجدی سال  -" ساما" برمبنای همین مشی التقاطی طرح" کودتا

گروه »اتیک نوین ومنسوبین جریان دموکردراین طرح گروه ها وافراد دیگراز. ملی کردن آنرا نیافتع

ژیم های مخالف رازنظامیالمی" میانه رو" وتعدادی تنظیمهای اساز شرکت داشتند.همچنیننیز «بی...انقال

طرح این کودتا شرکت ردملک)عبد الرحیم زی( نیزجمله عبد الخلقی پرچمیها  وافراد دیگری ازرمزدو

"سمندر" بدون موضعگیری رسمی وارایه جناح وسط دولت مزدورمجید تفقید دستگیری بعد از .داشتند

کنگره  1359درماه جوزای سال ساما" انشعاب نمود وجناح مجید وجناح " تازه اندیشان" "دالیل از

 منحیث پرچم« مشی مستقل ملی»مبتنی بر ملی" "ساما" را دایرکردند. کنگره برنامه "دموکراتیک

وبرنامه " ملی اسالمی" را به شکل "اعالم مواضع" به عنوان پرچم بیرونی" ساما" تصویب  درونی
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الب هبری انقپیش آهنگ طبقه کارگردرر" نقش امه دموکراتیک ملی" ساما" مسایلی ازجمله: کرد. دربرن

ملی، سازماندهی ارتش د ازایجاد حزب طبقه کارگر، تشکیل جبهه متحملی ودموکراتیک شده است، 

توده ای، تبلیغ وترویج اندیشه های پیشروعصر، تحقق برنامه  درمرحله ای انقالب ملی ودموکراتیک 

ارغ ازبهره کشی وستم طبقاتی وملی طرازنوین که راه تکامل جامعه رابسوی گذاربه جامعه ف

تی ح دراین برنامهلیکن  است. گذاربه جامعه بدون طبقه" درج شدهبازکندونیزازتحقق برنامه حد اکثرو

یث ایدئولوژی رهبری کننده " ساما" وازبرنامه حد اقل یعنی ا" منح-ل -از" مبگونه صریح  یکبارهم 

دیکتاتوری "وایجاد  "نظام سوسیالیستی"نی تأسیس وبرنامه حداکثریع "دولت دموکراتیک خلق"تشکیل 

نام برده نشده است. وبرخی ازاعضای سابق "ساما" همین  "کمونیستی"ورسیدن به جامعه  "پرولتاریا

ری که بعد ازدستگی قهقرائیاما درتحوالت   می کنندمعنا  ا" -ل -" م عبارت" اندیشه های پیشروعصر" را

"اعالم مواضع"ساما چنین می خوانیم:" تأسیس دولت ر"ساما" رونما گردید؛ دربرنامه، فقید مجید د

مردم  آرمانهای ملی ودموکراتیکوخواسته هاجمهوری اسالمی مردمی که انعکاس دهنده ای راستین 

 سیاسی،-ولوژیکافغانستان است". وبا اعالم این نظروموضع واستراتیژی درحقیقت "ساما" به لحاظ ایدئ

اندیشه های پیشروعصر،انقالب »قبلی اش مانند همان مواضعی مدع دیگرنمی تواند راتیژی واهدافشاست

 ،ازبهره کشی وستم طبقاتی وملی امل جامعه بسوی گذاربه جامعه فارغملی ودموکراتیک طرازنوین، تک

ه اول مدررهبری انقالب ملی ودموکراتیک" که دربرناونقش پیش آهنگ طبقه کارگر جامعه بدون طبقه 

اسی سی-دئولوژیکجمهوری اسالمی باماهیت ایزیرا" ساما" با پذیرش نظام  باشد. "ساما" درج است ،

عات مائوتسه دون وموضو اندیشه-لنینیسم  -آن با مارکسیسم ارتجاعی وضدانقالبیواستراتیژی واهداف 

منحیث یک  اسالمیوتاسیس دولت جمهوری  .اگونیستی قرارداشتدرتضاد انت مطروح دربرنامه اول

ایدئولوژی وسیاست وفرهنگ مشخص آن؛ بدون هیچ اگرومگروتوجیه بافیهای بی با نظام طبقاتی 

یسم امپریالکمپرادوراست که درنوکری بابوروژوازی ازمنافع طبقات ارتجاعی فئودال و دفاع محتوی،

یک  برایناروشن آن با همان مواضع "ساما" وبفرض اگربپذیریم که برنامه اولد.ندارداشته وقرار

 پذیرش  دولت جمهوری اسالمی دربرنامه " جبهه متحد ملی"؛ لیکن سازمان کمونیستی نوشته شده است

بجای پیشبرد مبارزه انقالبی جهت پیروزی انقالب دموکراتیک ) قیام" -واقدام به " کودتا "ساماازطرف "

 اتحراف"ساما" با انو. رتونیسم بودی بسوی اپوانحرافچرخش یک  ق(نوین وتأسیس دولت دموکراتیک خل

اعالم مواضع" صراحتاً درپرتگاه رویزیونیسم سقوط و"« مشی مستقل ملی»با اتخاذموضعبعدی اش 

لت  مزدوروسوسیال به دو 1360درماه جدی سال  برمبنای همین مشی رویزیونیستی ساما"".کرد

 وبخش "ساما" درهرات  امضاکرد. نظامی سیاسی تسلیم شده وپروتوکول همکاری امپریالیسم شوروی

ولتهای دبا."ساما" گردید رسمی شامل پروتوکول"ساما"ازطرف مرکزیتبودبه دولت تسلیم شده قبالً که 

ا رابطه گرفت وازآنه امپریالیستی فرانسه، آلمان وامریکا ودولت رویزیونیستی وضدانقالبی چین

 که بر"ساما" مسلط بود.ه این مسایل ناشی ازخط رویزیونیستی است . همکرد« کمک»درخواست

 «رسیدگی»به مسئله تسلیمی به دولت مزدوردایرکرد تا یکنفرانس 1362رهبری"ساما" دراخیرسال 

؛ لذا برخوردنمود خط برنامه ای"ساما"و« اعالم مواضع»مشی به این موضوع براساس  نماید؛ لیکن

ئولیت ورهبری" ساما" مسنماید.  برخوردطلبی  وقاطع به مسئله تسلیم ساسینتواست بگونه اکنفرانس 

 افغانستان وارد کرد این خیانت ملی وخیانت به خلق وضرباتی که به مبارزات آزادی خواهانه خلق

سنگردولت "ساما"در "ساما" ئی هایکه نا آگاهانه  واغفال شده ازطرف رهبری  خون چنین مسئولیتهمو

وعلیه تنظیمهای ارتجاعی  اسالمی )حزب اسالمی امپریالیسم شوروی قرارگرفته  روارتش سوسیالمزدو

ن صدای بلند کردی ربانی درشرق هرات( جنگیدند وکشته شدند ویابا وجمعیت اسالم گلب الدین درشمالی

زجانب اکه  کشته شدند ویاتعدادی ازآنها جنگ ون جبهاتردرد این تسلیمیاعتراض ومحکومیت دربرابر

ندای  -ادامه دهندگان وساما -) ساما،بعهده دارد. وهردوبخش "ساما"دبقتل رسیدنشناسائی شده و"خاد" 

پشت  درویا کاسب کارانه  «گرفتن مبارزملی»وژست  یباهیچ ترفند ونیرنگ اپورتونیست( آزادی"
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 ارهربد . تاریخنمی توانند خودراپنهان کنند دموکراتیک"ملی دولت  شعار"اندیشه های پیشروعصرگ و"

  قضاوت بیرحمانه می کند.به خلق ومیهن خاینین 

اعالم » وتسلط خط« شوروی»سیال امپریالیسم وسو" ساما" به دولت مزدورانتقاد دربرابرمسئله تسلیمی

بخشهای از"ساما" دربرابرشیوه ای در"ساما" گردید؛ زیرا منجربه بحران گسترده وعمیقی« مواضع

 یدرجریان مسئله تسلیمچون  به مخالفت برخاستند. یتسلیم طلببرخورد مرکزیت" ساما" به مسئله 

فوف بی اطالع نگهداشته شده ص، بخشی از«شوروی»وسوسیال امپریالیسم "ساما" به دولت مزدور

ظامی" های نستداللهای واهی هیئت رهبری وکدرادرابتدا مخالفت کردند تحت تأثیر وبخشی هم که بودند

 اما""سبرای نجات جبهات ومواضع نظامی « تاکتیک» یک  ه گویا اینک ساما" قرارگرفته واغوا شدند

لیم سئله تسانتقادات علیه م این سازمان بوده است!. «حفظ بقای»شرحمالت احزاب ارتجاعی اسالمی واز

 وچند انشعاب درساما صورت گرفت.به بحران گسترده در"ساما" شده وخط " اعالم مواضع" منجرطلبی 

م روشن دربرابر" اعالنسبتاً  باموضعگیریهای ازجمله بخشهای که از"ساما" انشعاب کردند، سه بخش آن

 ا" اعالم موجودیت کردند.-ل  -" مموضع نامه ساما" ومسئله تسلیم طلبی و با مواضع وبر

ه نموداعالم  1364سال رهبری"ساما" درخزان : این بخش انشعاب خودرا از"" بخش غرجستان  ساما-1

اعالم مواضع مشی رسمی" ساما")روشن علیه هردوبا وجود موضعگیری  درابتدا که می گویدو

دادی . تعیم" دچاراپورتونیسم تشکیالتی" بودوباین صورتیم باخودحمل می کرداما رانام سوبرنامه(،

هسته انقالبی کمونیستهای افغانستان" "به رهبری" ساما" پیوست وبخش دیگرازاین بخش دوباره 

": این گروه  با محفل جوانان مترقی"- 2ا" تشکیل داد. -ل-"مسیاسی -خط ایدئولوژیک رابراساس

"ساما" انشعاب از 1365ا" درسال  -ل -مشی " اعالم مواضع" ساما  ودردفاع از" م موضعگیری علیه

 -"ساما": این بخش درابتدا ازجمله گروهی بود که بنام " مبارزین راه آزادی مردم افغانستان-3.کرد

-جناح انقالبی" انشعاب خودرا از"ساما" اعالم نمود. بعد بین اعضای گروه روی مواضع ایدئولوژیک

سیاسی وبرسرموجودیت عناصری ازعاملین تسلیم طلبی ملی وطبقاتی دراین گروه، انشعاب صورت 

 تحت نام"جدا شده و گرفت وافرادی که با موجودیت این افراد تسلیم طلب مخالف بودند ازاین گروه

اعالم موجودیت ا"-ل-"میسسیا-زادی مردم افغانستان" وبرمبنای خط ایدئولوژیکمبارزین راه آ

محفل جوانان مترقی" و"مبارزین راه آزادی مردم افغانستان" دردهه هفتاد خورشیدی با دوگروه "کردند.

 -لنینیستی -بدون برخورداصولی مارکسیستی جناح اپورتونیستی" سازمان پیکاربرای نجات افغانستان"

یالتی رسیده سیاسی وتشک -ایدئولوژیک به وحدت اپورتونیستی صریح این جناح اتانحراف بهمائوئیستی  

 م( افغانستان" اعالم کردند.-ل -مبنام" کمیته وحدت جنبش کمونیستی)وتشکلی را 

( 1368سال ) دراوایلقیوم "رهبر"  " به رهبری حاجیاین بخش "ساما ساما":"جناح متحد رهبری -

خورشیدی باتفاق گروه ها وافراد دیگری پالتفورم تشکلی بنام " جبهه ملی رهائیبخش" را منتشرکردند. 

 1990درسال است. بعد ازترورحاجی قیوم دراین اعالمیه ازتشکیل" جمهوری دموکراتیک" ذکررفته 

 ین ین روزهای حیات ننگتاآخراما به دولت مزدوراززمان تسلیمی س غند سنگین)تشکیل نظامی "ساما" که

د برهبری احمت دست نشانده روسی با شورای نظارماند( درآستانه فروپاشی دولباقی آن بااین دولت  

با "شورای نظار" قایای "ساما" زمینه ای شد که ب مکاری نزدیک قرارگرفت. واین غندشاه مسعود دره

وازاین طریق با دولت ملک درهمکاری قرارگرفته م وتحت رهبری رشید دوست اسالمی" -جنبش ملیو"

. به برقرارکردند رابطه (بخشهای ازباندهای خلقملیشه ای و اسالمی )متشکل ازگروه های جهادی،

مذاکره جهت مسعودشاه مذاکره با احمدمالقات وبعد از 1372درسال  همین رابطه  گروهی از"ساما"

دریک سانحه هوائی درتنگی ت شمال کشورسفرکردند وبه سم اسالمی" -رهبری"جنبش ملیبا

قبالً تذکرداده شده که پروتوکول تسلیمی"  کشته شدند.دراین سانحه  زاعضای "ساما"اتن  ( 29)تاشغرقان



18 
 

بامضارسید وکنفرانس  1360ی سال ساما" به دولت مزدوروسوسیال امپریالیستهای اشغالگردرماه جد

ا دراین ت تشکیل شد طبقاتی وملی مسئله تسلیم طلبی ( جهت رسیدگی به1362درسال )ساما" سرتاسری"

" -ساما- تسلیم طلبی مسئله وبررسیکمیسون تحقیق "سند جریان کارزمینه تحقیق ویررسی انجام دهد. و

درکتاب" نگاهی به خیانتهای اپورتونیسم ورویزیونیسم به جنبش کمونیستی افغانستان" درویب سایت" 

" اره این درب وانند آنرا مطالعه کرده تا بگونه تفصیلیم آزادی" به نشررسیده است. خوانندگان می تپیا

 حاصل کنند. آگاهی های خاینانه رهبری"ساما"وعملکردننگین سند" 

 :م(  -ل -ا یا م-ل-ری) مجنبش انقالبی پرولت فعالیت گروه های مربوط به مرحله سوم  

ل ازاوایل سا توضیح دادم که سازمان پیکاربرای نجات افغانستان درمبحث قبلی دراین باره چنانچه

 سیاسی سازمان را درهمه عرصه ها مورد نقد وبررسی قرارداد وبا طرد-ایدئولوژیکبا مبارزه  1362

د ام بخشیرااستحک انحرافی اپورتونیستی هرچه بیشترخط ایدئولوژیک سیاسی سازمان نظرات ومواضع  

این در تزکیه نمود. اپورتونیستی وتشکیالت سازمان را ازوجود عناصرحامل ایده ها وافکارانحرافی

تقای سطح "جاا" درارستی ودسترسی به اسناد ومدارک جریان تأمین رابطه با جنبش انقالبی انترناسیونالی

یست اصل که حزب کموناین ما بااعتقاد به  کرد.مارا کمک  ازمسایل جنبش کمونیستی بین المللیآگاهی 

امپریالیسم علیه  درامرپیشبردمبارزه اشهمترین سالحی است برای پرولتاریااساسی ترین وم

وسایرطبقات ارتجاعی استثمارگروستمگرورهبری مبارزات انقالبی ومترقی پرولتاریا وسایرزحمتکشان 

 به تارسیدن ی پرولتاریادرامرپیروزی انقالب دموکراتیک نوین وانقالب سوسیالیستی وتأسیس دیکتاتور

ئولیت ،مبارزه درراه ایجادحزب کمونیست انقالبی درک این مس؛ لذا ما باکمونیسم(جامعه بدون طبقه)

درکشورهای نیمه فئودالی ونیمه مستعمره ازآنجاییکه خودقراردادیم. منحیث وظیفه اساسی ومرکزیرا

ایط درشر ه های انقالبی پرولتری، گروتم واستبداد واختناق حاکمیت داردکه انواع سومستعمره 

 این موضوع درکشورهای سرمایه داریمی کنند)فعالیت ا ازهم جدو شکل گرفتهغیرقانونی ومخفی 

التی سیاسی وتشکی–ازاینجاست که مسئله وحدت ایدئولوژیک  نیزبشکل دیگری برهمین منوال است(،

 سان نیستآگی نیزرنج می برند، وپراکندتشتت ومحفلگرائی ازلف که تا حدی بین محافل وگروه های مخت

نیستهای کمو نقالبی اعالم موجودیت" هسته ابعد از. سیاسی  بیشتری نیازاست-وبه مبارزه ایدئولوژیک

اد جنبش اسنرارکرده ودرسطح تبادله رابطه برقبا آن  سازمان پیکاربرای نجات افغانستان  افغانستان"

 همکاری دوجانبه"جاا"ستیانقالبی انترناسیونالیش جنببین المللی کمونیستی وچاپ ونشراسناد

-اختالفات ایدئولوژیکمشخص کردن منظورمذاکره بپیشنهاد1366 -7 -28بتاریخ ماراآغازکردیم.

 م.مطرح کردیرا ا(-ل -مبخشهای مختلف جنبش کمونیستی) تالش ومبارزه برای وحدتو وحل آن سیاسی

ان پیکاربرای نجات مذاکرات رسمی بین " سازموموافقت هردوطرف وبعد ازتبادل چند مکتوب 

قبل ازترتیب  آغازگردید. 1368 - 2-4افغانستان" بتاریخ انقالبی کمونیستهای  هسته افغانستان" و"

 اش یازگذشته سیاستوضیحاتی )ضیا( آقای " انقالبی...  هسته" نماینده ،مذاکرات ومباحثات آجندای

را ازوی مخفی نگهداشته  " ساما"مسئله تسلیم طلبی 1360حاجی قیوم درزمستان سال  ازاینکهداد و ارایه

برخورد حاجی  ساما" با دولت مزدورومسئله تسلیم طلبی "به  خورد خود"ضیا"برنحوه ازهمچنین و

توضیحاتی "وبررسیکمیسون تحقیق "وطرح تشکیل آنرسیدگی بباین موضوع ودرباره رهبر"ساما"قیوم"

 وبرنامه"ساما" را هنوزعضو"ساما" است زمانیکه ..."طبق گفته خودشانقالبی هسته.نماینده"ارایه کرد

ادامه می  نچنییم طلبی" بوی سپرده شده ومسئولیت " کمیسون تحقیق وبررسی مسئله تسل، قبول دارد

 قراربود هک  ای درجلسه سفربه خارج را بهانه قرارداده وازشرکت دراین وقت حاجی قیوم پرواز دهد:

ن لیکمعذرت خواست.  رت گیرد،" ساما" به دولت مزدوربحث ومذاکره صودرباره مسئله تسلیم طلبی

درسطح رهبری"ساما" با حزب کمونیست ترکیه مالقات ی حاجی قیوم توضیح داده شد که برادراین سفر

برد. آنهم یستی بکمون را باخود درجنبش بین المللیونیست ترکیه تالش داشت که "ساما"نماید. حزب کم
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. قبل نیستهای ترکیه میدانستندکمونیستهای ترکیه مجید را مشابه بایکی ازرهبران کموکه باین منظور

 تتدویرکنفرانس سرتاسری "ساما" حاجی صاحب با حزب کمونیست ترکیه مالقات نموده واین مالقااز

بی انقال جنبشبین المللی "زب وشرکت درکنفرانس درباره تشکیل ح ها به نتیجه نرسید بود. خصوصاً 

قراردادم  لدراین وقت حاجی قیوم را مورد سوأ ..." می گوید: "انقالبی  هستهانترناسیونالیستی". نماینده"

ا ترکیه که آنه که آیا نمی خواهید حزب کمونیست بسازید؟ وهمچنین صحبت درباره حزب کمونیست

  ان بودند.فغانستادرحزب کمونیست ایجاد خواهان مذاکره به منظور

ت حزب کمونیسرهبری"ساما" با  حتوصیه می کند تا درسطاینکه " ضیا" قیوم " رهبر" را توضیح:

( ویا اینکه  اورا مورد سوأل است بوده اگراین حزب واقعاً حزب کمونیست انقالبیترکیه مالقات نماید)

یک "ضیا" "ساما"را مالحظه می شود که: قرارمیدهد که آیا نمی خواهید حزب کمونیست بسازید؟؛

 سازمان کمونیستی قبول دارد وبرهمین اساس خواهان تشکیل حزب کمونیست است.

گذشت چهارماه رسمیت روتوکول بین "ساما" ودولت بعد ازپیا( ادامه میدهد: دراین وقت هنوز) ض 

شیدن ک شد که درطرحداشته وساما سند نفی این پروتوکول را صادرنکرده است. همچنین به من پیشنهاد 

عازم محل شوم ومن ازرفتن امتناع کردم. دراین وقت  یغند سنگین به ریاست هیئترفقای ساما از

ابط خارجی تعیین شدم. حاجی منحیث عضو رو به حاجی قیوم سپرده شد ومن مسئولیت روابط خارجی

 "بین ایدئولوژی وسیاست قرارداریمگفت:"مادرحالت تضادنس ادرگرماگرم کنفرقیوم 

ومرکزیت منتخب جدید موضوع را  «سه جهان»موضعگیری با تئوری  دررابطه به وپیشنهانمودکه:

رابطه با حزب کمونیست چین است. دراین موقع با وفیصله نمائید. اساساً صحبت برسرفرمول بندی 

تازه اندیشان" است؛ مسئله رابطه با چین مورد  های سیاسی درحالیکه مسایل متوجه "ایجاب ضرورت

حث قرارنمی گیرد وفیصله می شود که تا قاطعیت ایدئولوژی وانعطاف درسیاست مطرح است، من ب

طرح انعطاف درایدئولوژی  بمیان آمد خصوصاً دررابطه تابع هستم. دراین جریان باردیگر هم باین مسئله

 بایدورابطه باچین. حاجی قیوم مطرح نمود که گروپ دعوت شده ازجانب چین « سه جهان»به تئوری 

ن درمیان کشیدم. البته نظامی را درگروپ اعزامی به چیسیاسی  گی بگیرد ومن طرح تعلیمات دآما

درمقابل د. دررأی گیری دراین مورد سه نفرطرف حاجی قیوم برای گروپ طرح گردیده بوبرنامه از

م" مدرسه هبرنامه سیاسی نظامی تعیین شد وقبول گردید که افراد گروپ تعیین شوند ونام گروپ یکنفر

 سیاسی نظامی" گذاشته شد.

سه »تئوری رویزیونیستیبااعضای رهبری"ساما"ماننددیگر"ضیا"شود کهمی اینجادمالحظهدرتوضیح:

برایش  سفرگروپ "ساما" به چینندارد و تضادی چین ضدانقالبیارتجاعی وودولت « جهان

وطرح مسئله" انعطاف  .می نامد« مدرسه سیاسی نظامی»که  آنرا است آنقدرحایزاهمیت 

ماهیتاً یک انحراف رویزیونیستی ورابطه با دولت چین « سه جهان تئوری» ولوژی" دررابطه به درایدئ

 است.

یاسی مدرسه سگروپ ده نفری )"ضیا" چنین می گوید: درکنفرانس سرتاسری فیصله گردید که همین 

گردید که تأمین ارتباط چنین وانموداند. سازمان  نظامی( که عازم چین هستند اعضا وکدرهای جانشین

باچین برای "ساما" اهمیت استراتیژیک دارد ومنظورازسفربه چین حفظ گسترش روابط سازمان با چین 

است. من نظرداشتم که درمورد سفرگروپ ده نفری به چین آنها باید درآنجا تحقیقاتی بنمایند تادیده شود 

هیئت به .تمکثریت قرارگرفاکه یکنفراقلیت دربرابرده نفر که چقدراندیشه مائوتسه دون درچین زیرپاشده

 »با حزب کمونیستالتین مطرح شد که ازجمله دیدار وهمزمان با آن  سفربه امریکایسفرنمود  چین

 جزء پروگرام بود. ارجنتاین ومحافل شیلی نیز« جهانیسه 
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نهدام دیکتاتوری آقای"ضیا" درباره به شکست کشاندن انقالب وا توضیح: مالحظه می شود که

پرولتاریا ونظام سوسیالیستی ونابودی دست آوردهای انقالب کبیرفرهنگی پرولتاریائی بوسیله ای 

کامالً درگمراهی قراردارد ومی خواهد ازطریق هیئت "ساما" به چین « جهانیسه »رویزیونیستهای

ارجنتاین « حزب کمونیست سه جهانی»ودیداررهبری"ساما" با  اردهد!این مسئله را مورد تحقیق قر

ه تئوری س» دررابطه به « براساس انحراف رویزیونیستی "طرح انعطاف درایدئولوژی شیلی ومحافل

 صورت گرفته است.« جهان

: مسئله تسلیم طلبی طبق طرح وبرداشت من، ازمسئله تماس مجید با حفیظ هللا امین منشأ "ضیا" می گوید

ازترس افشای همین موضوع   قیوم حاجیگیرد که خود گامی بوده است درجهت تسلیم طلبی. و می

  ":جمله از" ضیا" همچنین  به برخی مسایل دیگرتماس می گیرد ین تسلیم طلبی دررابطه است. )عاملبا

یزم نرخورد با مجید لومپب صحبتهای حاجی قیوم که می گوید:آزوپی است از"نیزم یا مرگ ارزشها لومپ

من وبنظرمن سفرهیئت به چین باید برای تکمیل معلومات ازچین باشد  " ضیا" ادامه میدهد: است"(.

 رفیق سفرچین گرفته ام، تا درآینده بتوانم برنامه ها ونظرات خودراگزارش کمپرادوریزم چین را از

ما درحال آماد  ( بود که1364تابستان سال ): مدعی است که درمورد چین خوبترتدوین نمایم."ضیا" 

زطرف مرکزیت احساس می نمودم ووظیفه ایم ومن دراین شرایط تهدیداتی را برای انشعاب بود گی

سفردراروپا نیزبرایم طرح گردید. من درختم کنفرانس هنوزساما را با برنامه کمونیستی قبول دارم 

انس مسایل طرح شد ختم کنفرازیهای حاجی قیوم میدانستم. بعدومشکالت را درابطه با سیاست باز

مسایل اصولیت برایم شکل گرفت. حماقت حاجی  صاحب پروسه انشعاب  1364ودرهمان بهارسال 

شاید ماندن ما با ساما  م. واز "ساما" تسریع کرد ورنه تا دوسال دیگرهنوزدرهمان خط باقی میماندی مارا

ب علیه ما ودزدیهای صاح طوالنی ترمی شد؛ ولی جدائی ما حتمی بود. سالح کشی وبرخوردهای حاجی

 ئله تشکیالتی بروزکرد وبعدمه می دهد: انتاگونیزم ابتدا درمسممدی براین موضوع شد. "ضیا" ادا وی

 درمسئله ایدئولوژیکی این انتاگونیزم آشکارگردید.

توضیح:"ضیا" می گوید که تسلیم طلبی "ساما" درابتدا به بخش غرجستان سرایت نکرد؛ لیکن 

 راتشکیل دادند، "ساما" را با برنامه کمونیستی قبول داشتند..«هسته انقالبی.»که بعداً اوودیگرافرادی 

 کهولی این .ازاین قبیل جمله کمونیستهای درون تشکیل "ساما" بوده اند وویا اینکه مدعی اند که از

 1364بازهم تا سال ی وملی"ساما" اطالع حاصل می کنند وازتسلیم طلبی طبقات1360درسال  اینها

جمهوری اسالمی منحیث وقبول « واعالم مواضع» و« مشی مستقل ملی»باخط وبرنامه "ساما" یعنی 

همراهی می کنند  ت مزدور وسوسیال امپریالیسم روسیتسلیمی به دول وپرتگاهساما""استراتیژی

 یا طوالنی ترل ووچنانچه " ضیا" می گوید که اگربرخوردهای نادرست حاجی قیوم نبودی شاید دوسا

تمایزبین خط انقالبی که یا چنین برمی آید  "ضیا"ماندند. ازاین نظروموضع  در"ساما" باقی می

شکل بوده ماوودیگرهمفکرانش  پرولتری واپورتونیسم ورویزیونیسم وتسلیم طلبی طبقاتی وملی برای

وهمچنین  این گفته"ضیا" بوضوح  .دادندبوده وبا آن ادامه پذیرفته اینکه آگاهانه این خط را ویا است

 -نشان میدهد که درجدائی "ضیا" وهمراهانش از"ساما"عمدتاً مسایل دیگری غیرازمسایل ایدئولوژیک

سیاسی)منجالب رویزیونیسنم وتسلیم طلبی( باید مطرح بوده است. ورنه اگرمسئله آگاهی انقالبی 

چرخش "ساما" به منجالب اپورتونیسم م" برای شان مطرح می بود باید ازهمان  -ل -وباور به" م

ین ازا ی وملی "ساما" به دولت مزدور،راست و رویزیونیسم وآشکارشدن مسئله تسلیم طلبی طبقات

باعدم پذیرش اشتباهات وانحرافات   " ضیا" وهمفکرانشکردند. اینکه"خط"وازاین"راه"گسست می

 ترا تشکیل میدهند وبه همین صور« یزمان کمونیستهای انقالبسا»،«انقالبی....هسته »اپورتونیستی

دیگرتردیدی باقی نمی  ،را اعالم می نمایند «مونیست)مائوئیست(حزب ک»بعدو«حزب کمونیست»

ی ط ابت گردید که "ضیا" ثکند ودرعمل که مورد دوم درباره "ضیا" ودیگرهمسنگرانش صدق میماند
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 لتابا تمکین به اص حاضرنشده استگاهی هیچحرکت کرده و  انحرافات اپورتونیستیسه دهه با 

  .دگسست کنخود" ازاپورتونیسم انتقاد ازانتقاد وکمونیستی "

سیاسی  -درباره خط ایدئولوژیک  7درصفحه (" سته انقالبی...هاره سوم " ندای انقالب") ارگان "درشم

ستی آشکارکمونیهیچگونه موضعگیری مستقل کارگری وهیچگونه تشخص :"ساما آمده است "ساما" چنین

ازپولینوم دوم مشی لیبرالیستی رویزیونیستی "اعالم مواضع" مسلط گردید ودرنتیجه نه تنها بعد .ندارد

خشهای ا بایدئولوژی زدائی دردرون سازمان روزبه روزگسترش می یافت بلکه زمینه تفاهم ونزدیکی ب

ین المللی ا جنبش کمونیستی بازبین رفته وامکان ایجاد ارتباط مستحکم بدیگرجنبش کمونیستی کشور

ستی تسلط مشی لیبرالیخوانیم: ما از درصفحه اول بخش چهارم چنین می. عمالً ناممکن گردید

مامی رویزیونیست بودن ولیبرل بودن تیزنیم ونه ازازپولینوم دوم حرف مرویزیونیستی اعالم مواضع بعد

ترتیب  برخالف طرح اولیه ساما همین بخش می خوانیم: باین  4 هرهبران آنوقت سازمان. درصفح

می تیک با برآمد اسال، بیک سازمان دموکرایک سازمان کمونیستی که برآمد دموکراتیک داشته باشداز

درپاورقی همین بخش چنین آمده است: ازنظرما طرح سازمان کمونیستی با برآمد  مبدل گردید.

(. درهمین 5صفحه فغانستان)یط خاص جامعه امروزی اادموکراتیک نیزنادرست است بخصوص درشر

شماره چهارم آمده است که: هزاران تن ازکمونیستهای افغانستان درمبارزه علیه رژیم پوشالی وسوسیال 

تا ن تن دیگرامپریالیسم شوروی دردرون زندانها وچه درمیدانهای جنگ به شهادت رسیده اند وهزارا

الیسم .امپری(پذیرفت که این رقم اشتباه است..."انقالبی  نماینده "هسته)می برندکنون درزندانها بسر

سازد  وارد نمیباعلم کردن جنگ ضدکمونیستی نه تنها به سوسیال امپریالیسم شوروی ضربه امریکا

را تخطئه کرده وادعاهای سوسیال "ما مترقی وانقالبی جنگ مقاومت مردم"ماهیت بلکه درواقعیت امر

بخش  (.8صفحهخواندن این مقاومت صحه می گذارد)اعی امپریالیسم شوروی ونوکران اش را درارتج

اما ستاموقع دایرشدن کنفرانس سرتاسری  غرجستان ساما درمرحله اول فعالیت خوداززمان کنفرانس

بصورت بنیادی  ظاهراً به جناح طرفداران برنامه ساما تعلق داشت وبه همین جهت اساساً نمی توانست

سی وتشکیالتی ساما مبارزه نماید وهسته قسمتی ازاین بخش سیا -ایدئولوژیک با ارتداد وانحراف

چنین  24"جرقه" صفحه  14درشماره مسلسل (. درنشریه دیگر24صفحهجای داد)رادرتشکیالت خود

ه ادامه ای لنینیستهای ک -هسته انقالبی کمونیستهای افغانستان" توسط مارکسیستیل "آمده است:" تشک

-مکن یافتند ومایحصل یکدوره ای طوالنی مبارزات ایدئولوژیکمبارزات شان را درچوکات ساما نام

ا  وروی ضرورت مبارزه علیه -ل-.... و"ساما" براساس مسیاسی وتشکیالتی دردرون ساما می باشد".

(. 4شماره  13دید کمونیستی پایه ریزی نشده است) صفحه نیسم وعلیه سوسیال امپریالیسم ازرویزیو

تأمین ارتباط با حزب کمونیست ترکیه درآلمان غرب بود. درمالقات  منسفر مهمترین دست آورد مثبت

قات الکه غرض یک متماس آن بود موضع ساما برخورد صورت گرفت... نتیجه اینافراد... ازاز با یکی

چنین  21ه "ندای انقالب"صفح 7درشماره مسلسل اما (.43صفحه رسطح رهبری دوطرف بعمل آمد)د

درفش پرولتاریا را باهتزازنیاورده پرولتاریا قرارنگرفته وهرگز گزدرموضعرمی خوانیم:".... ساما ه

ت. است واکنون نیزچنین نیس ا( نبوده-ل-مای تشکل خود یک سازمان کمونیستی)است. این سازمان ازابتد

اندیشه مائوتسه دون که درطول سالها موجودیت  -لنینیست -وگروه های کمونیست مارکسیستعناصر

ولی بیمورد را متحمل شده اند. مادامیکه مبارزه نموده وقربانیهای بیشمار شکیالت آنساما درداخل ت

؛ هیچ راهی ندارند جزبریدن  کامل ازساما بارزات اصولی وقاطع کمونیستی بزندبخواهند واقعاً دست بم

 امالً شکیالت کمونیستی کتشکیالتی ازاین سازمان وایجاد یک تسیاسی و -براساس کامل ایدئولوژیک

 عمل نمودند.انقالبی.."تشکیل دهندگان" هسته  ساما. آنچنانکهمستقل از

وجود  سیاسی"ساما"-یکماهیت خط ایدئولوژ مسایل ومواردزیادی دربارهفوق  درپراگرافتوضیح:

سیاسی وعملکرد های"ساما" -خط ایدئولوژیکدرباره  "ضیا"دارند؛ اما آنچه که برجسته است که آقای
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درباره ای خط  درچندین مورد بوده وهمچنین تناقض گوئیهای وی فکری عمیقی اتدچاراغتشاش

وتا دارد.چنانچه اداشته و سیاسی وی-دئولوژیکریشه درانحرافات ایسیاسی"ساما"-ایدئولوژیک

تداوم وی با خط"ساما" هبر" رامانعی دروم"روبرخوردهای قیداشته (عضویت "ساما" را1364سال)

ژی ید با استراتیند؛ با انقالبی در"ساما" بود« کمونیستهای» "ضیا" وهمراهان ویبفرض اگر می داند.

قیام ازهمان ابتدا  -جمهوری اسالمی که دربرنامه " جبهه متحد ملی" ساما درج است  وبا انجام کودتا

ازجمله « هسته انقالبی...»چنانکه مدعی است که اعضایخودرا با"ساما" روشن می کردند ) تکلیف

با بعداً ویا .نموده اند(« مبارزه» که سالها در تشکیالت "ساما"  ا" هستند-ل-وگروه های " م رعناص

ساما" به دولت مزدوروسوسیال امپریالیسم له تسلیمی"ومسئ« مشی مستقل ملی»الم مواضع" وعا"

درجریان دودورمذاکرات حاضر  دند. "ضیا"سست می کرزرویزیونیسم مسلط بر"ساما" گاشوروی باید 

و فقط استدالل دهدپاسخ 1364ما" تا سال "ساخط رویزیونیستیدر شمسئله باقی ماندند درباره نش

درتشکیل "ساما" بوده ایم. درحالیکه" ساما" یک سازمان واحد بود، نه « ما کمونیستهای»نمود که

د ونق ویزیونیستی اش در"ساما"منجالب ربجای پذیرش « هسته انقالبی...»!. ونیزیک جبهه متحد

» دراخو ات سعی کرد درنوشته هایش  ...""هسته انقالبی اشتباهات وانحرافات فکری وسیاسی اش در

   .( وانمودسازد1365نستان بعد ازسال)افغام( -ل-مجنبش کمونیستی)« پیشگام

اپریل سال  12تاریخ ب.." انقالبی نجات افغانستان و" هسته  دوردوم مذاکرات بین سازمان پیکاربرای 

 زمان پیکار برای نجاتیجاد ساا..." درباره  ای مقدماتی نماینده" هسته آغازگردید. بعد ازصحبته 1989

ردای "ضیا" درفپاسخ ارایه کرد. به آن " سازمان پیکار..." نماینده سوأالتی را مطرح نمود که افغانستان 

سازمان پیکار... با جناح   بهانه جوئیهای متوسل شد ازجمله اینکهمذاکرات بجای ادامه مذاکرات به 

 ومطرح نمود که این جناح باید درپروگرام شعابی از" امال" رابطه برقرارنکرده وبا آن مذاکره نمی کندنا

  رافاتانحمواضع انحرافی سابق وبنابر...کار"کمیته انسجام ووحدت" گنجانیده شود که سازمان پیکار

جریان این مسئله را بهانه قرارداده و ضیا""به آن موافقت نکرد. و در"امال"اش اپورتونیستی بعدی

" هسته انقالبی...ورمذاکرات نشان داد که "جریان این دودرا ترک کرد.  مانده وآن ناتمامرامذاکرات 

ونه هم حاضراست که اشتباهات  وحدت اصولی جنبش کمونیستی نیستواقعاً پایبند ادامه مذاکره و

واضح گردید که و راپذیرفته وازخود انتقادکند. گذشته وحال اش سیاسی-ژیکوانحرافات ایدئولو

امال" " سال بعد " "هسته انقالبی ..رهبری بفکرجمع آوری کمیت بزرگ است.  صرف"هسته..."

وباین " سازمان کمونیستهای انقالبی" را اعالم نمود. مدغم کرده و خودرا در« وتسه دون اندیشهمائ»

که )را «مائوتسه دون اندیشه -امال»  اپورتونیستی ولیت اشتباهات وانحرافاتئتشکل جدید مسصورت 

ه خودرااندیشه مائوسه دون خواندنموده ونی چرخش  ناگهاازاپورتونیسم"امال" بدون گسست واقعی 

انقالبی  تهایاعالم مواضع "سازمان کمونیسان پیکاربرای نجات افغانستان سندسازمنیزبعهده دارد. و(بود

حزب »اخودردیگرچرخش بایک «ی افغانستانسازمان کمونیستهای انقالب».قراردادستان"راموردنقدافغان

حزب کمونیست » اردی ازمواضع  ونظرات انحرافی دراینجا مو. اعالم نمود« افغانستان کمونیست

زمان پیکاربرای نجات سا"مه این سازمان درج است وازجانبراکه دربرنا« افغانستان

صولیت انقالبی پرولتری(" مورد نقد وبررسی قرارگرفته ودرشماره اول "راه حقیقت" درسال افغانستان)ا

 :نقل می نمایم  ،ررسیده است( خورشیدی به نش1377) 

نمایندگان سیاسی  چنین آمده است:"« حزب کمونیست افغانستان)حکا(»( برنامه 47درصفحه ) 

( وسازمان مجاهدین مستضعفین "افغان ملتدموکرات )"انستان مثل حزب سوسیال بورژوازی ملی درافغ

افغانستان اند؛آن بخش ازاین نیروها که متعلق به ملیتهای تحت ستم درکشوراند، موضع شان به انقالب 

 مساعدترازبخشی است که متعلق به ملیت پشتون می باشد".
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مواضع سیاست ودرحالیکه حزب سوسیال دموکرات"افغان ملت" به لحاظ ایدئولوژی و توضیح: 

واین طبقه ارتجاعی وابستگی نزدیکی  ازنمایندگان سیاسی بورژوازی کمپرادوراستعملکردهایش و

ن حزب افغاارگان نشراتی " طبق گزارشرد. وبه امپریالیسم داشته ودرهمآغوشی با فئودالیزم قراردا

 «شوروی» پریالیسمعلیه سوسیال ام گ مقاومت مردم افغانستانملت" این حزب درجریان سالهای جن

اسالمی داده  پرچمی درخواست همکاری مشترک با احزاب ارتجاعی« خلقی»یم مزدورباندهای ورژ

علیه اندیشه های کمونیستی ابرازکرده است. ومواضع ونظرات " وبارها خصومت ونفرت شدید خودرا

نده سهم گسترده که دردولت دست نشاحزب افغان ملت" طی سه ونیم دهه خاصتاً دریک ونیم دهه اخیر

م دالیسفئودرهمآغوشی باوواستعمار درچاکری امپریالیسم که این حزب هرساند نرا به اثباتایدارد، 

( به حزب وحدت اسالمی این نماینده 1373و"سازمان مجاهدین مستضعفین" درسال).قراردارد

یک بوده و" ایران "دولت جمهوری اسالمیوکمپرادوریزم ونوکرامپریالیسم وازسرسپردگان  فئودالیزم

طبقاتی  بجای تأکید برخصلت « حکا»اینجا ضدانقالبی است. ونیزدرنیروی شدیداًضدمردمی و

این طبقه گذاشته های ملیتی ، تأکید را روی جنبه مربوط به ملیتهای مختلف کشور بورژوازی ملی

 است. 

ت سم طبقه حاکمۀ ملیچنین می خوانیم:" تضادملیتهای تحت ستم وشئونی« حکا»( برنامه85درصفحه)  

  تضادهای اصلی جامعۀ چندین ملیتی افغانستان محسوب میگردد".پشتون یکی از

به مضمون طبقاتی تضادها ی جامعه توجه نکرده و"تضادملیتهای تحت ستم دراینجا  «حکا» توضیح:

ضاد ت دانسته وآنرابا وشئونیسم طبقه حاکمۀ ملیت پشتون" راازجمله تضاد اصلی جامعه چند ملیتی

خلقهای ملیتهای مختلف کشوربا نیمه فئودالیزم وبورژوازی کمپرادور) که تضاداساسی جامعه است( 

الیکه درحقرارداده است. همطرازتضاد خلقهای ملیتهای مختلف  با امپریالیسم وسوسیال امپریالیسم وبا

، سلطه حاکمیت طبقاتیبرپایه ای و بوده آن شئونیسم طبقه حاکم ملیت پشتون ناشی ازموقعیت طبقاتی

 ستم دد،گر انی منشأ طبقاتی این شئونیسم نابودآن استواراست. وزم ونفوذ وقدرت سیاسی واقتصادی

ی اساس تضادی این مسئله درجامعه منوط به حل . وراه حل ریشه اآن از بین نمی رودشئونیستی  ملی 

مپرادوریسم وقطع سلطه طبقاتی فئودالیزم وک سرنگونی حاکمیت وتضادهای اصلی جامعه است،

لطه استعماری امپریالیستهای امریکائی سالیسم)درآن شرایط( وقطع وسوسیال امپری امپریالیسم

بنابرموضع اگر.باشددرشرایط کنونی کشور(می )وناتووسرنگونی دولت دست نشانده 

ا ر ملیتهای تحت ستم باشئونیسم طبقه حاکم ملیت پشتون(تضاد)شئونیسم ملیت پشتون«حکا»ونظر

اقدام شود این مبارزه " " مبارزه ضد شئونیستیجامعه پنداشته وجهت حل آن به  منحیث  تضاداصلی

ودرچنین اوضاعی این خواست  .ربرابر ملیت پشتون قرارخواهد دادرا د تحت ستم  ملیتهای مختلف 

اغوا  یانگیزه های شئونیست با تحریک قات حاکم ارتجاعی ملیت پشتون است که ملیت پشتون را بط

به اختالف بین ملیتهای تحت باین صورت و کرده وموجب تحکیم پایه های قدرت حاکمیت آن می شود.

تهای ملیهمبستگی واتحاد پرولتاریا وسایرطبقات زحمتکش روحیه وستم وملیت پشتون دامن می زند 

وبه مبارزه مشترک آنها علیه طبقات ارتجاعی حاکم  خدشه دارشدهتحت ستم وملیت پشتون را

خصوصاً درشرایط  اجتماعی افغانستان که هنوزروابط وعالیق محکم  وامپریالیسم لطمه وارد می کند.

دراین و دارد. وجود شدتبا جمله ملیت پشتونازربین ملیتهای مختلف کشورطایفه ای، قبیلوی وقومی د

جای خودرا به مبارزه کشورده های خلق ملیتهای مختلف تومتحد صورت مبارزه طبقاتی وملی 

این  طرح .طبقه حاکم ملیت پشتون خواهد داد"ضدشئونیستی" ملیتهای تحت ستم علیه شئونیسم 

ست. ا صورت گرفته« ستم ملی»ازدیگاه تنگ نظرانه ناسیونالیستی برمحور« حکا»مسئله ازجانب 

ربنیاد بتضادهای بین خلقهای ملیتهای مختلف کشوررحل این تضاد ودیگ پرولتریازدیدگاه درحالیکه 

ازطریق مبارزه انقالبی وامپریالیسم   جامعه ازجمله تضاد خلق با فئودالیسم  تضادهای طبقاتیحل 
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سرنگونی حاکمیت طبقت اتذجاعی وقطع سلطه امپریالیسم  وتأسیس وبرهبری حزب انقالبی طبقه کارگر

ا هلنین می گوید:" رژیم رفیق مورد دراین دولت دموکراتیک خلق برهبری پرولتاریا امکان پذیراست. 

 ا آنکه خودشهمیشه کوشش دارند تا ملیت حاکم را وسیله ای سرکوب ملیتهای تحت ستم قراردهند، ب

لنین می گوید": مسئله ملی نهایتاً ونیز اظ اورا رسوا وفاسد می سازد".را ستم می کند وبدین لح

 طبقاتی وپیروزی نهائی ازطریق مبارزه وماهیتاً مشروط به روابط بنیادین طبقاتی بوده وحل نهائی آن

عد شئونیستی اصوالً ب مسئله ستم ملیبه کمونیسم میسراست". زی ودستیابیاپرولتاریا بربورژو

راتیک دموکع سلطه امپریالیسم واستقرارنظام ازسرنگونی طبقات حاکم ارتجاعی فئودال وکمپرادوروقط

زجمله ابین ملیتهای مختلف کشور وتضاد قابل حل است حل تضادهای درون خلقبا شیوه وخلق برکشور

وسایرتضادهای درون خلق باشیوه های  مذهبیتضاد،ی وتضادجنسیتی مردساالرانهملی شئونیستتضاد

 «انقالب ضد شئونیستی"» ( برنامه اش صحبت از87درصفحه)« حکا» قابل اند. همچنین دموکراتیک

؛ زیرادریک کشورکثیرالمله مانند ضدپرولتری استناسیونالیستی و این یک نظروموضع دارد.

که توده های خلق ملیتهای  ودیت پشتون زمانی ازبین می رافغانستان، شئونیسم  طبقات حاکم مل

طبقه کارگرحاکمیت طبقاتی طبقات فئودال وکمپرادوروسلطه ختلف کشورتحت رهبری حزب انقالبی م

 خودرا برقرارسازند.  یطبقات ودیکتاتوری امپریالیسم راسرنگون کنند وحاکمیت

 خالصی ازستم ملی( برنامه اش می نویسد:" بدون رهائی ازستم ملی شئونیستی، 93درصفحه)« حکا» 

 سوسیال امپریالیستی وامپریالیستی نمیتواند ممکن باشد".

تی وراه شئونیسبه مسئله ستم ملی  وضد پرولتری غیردیالکتیکی این مورد نیزیک برخورد توضیح:

)طبقه حاکم ملیت پشتون ارتجاعی حاکم رهائی ازستم واستثمارطبقاتدرحالیکه بدون  ست.حل آن

حت علیه ملیتهای ت سلطه امپریالیسم، ستم ملی شئونیستیقطع و تحت ستم( وطبقات حاکم ملیتهای

مائوتسه دون می گوید": ستم سیاسی، ستم مذهبی، ستم قبیلوی وزنان رفیق  ستم ازبین نمی رود.

ران، این مجموعه مبین ایدئولوژی وسیستم فئودالی وپدرشاهی است که خلق را هتحت قدرت شو

  دربنددارد".

بمثابه محدودۀ مورد سکونت یک ملیت ( می نویسد:" هریک ازوالیات کشور93ه)درصفح« حکا»

مشخص باید دارای شورای نمایندگان خلق وحکومت مشخص بخود بوده وبه عنوان یک واحد ملی، 

 ".دارای حق حاکمیت ملی باشد

 

ی وارزیابراه حقیقت" مورد تحلیل مفصل درشماره اول" وبگونه این موضوع ازجهات مختلف توضیح:

ن درتضاد با نظرلنی« حکا»ونظروموضع ودرویب سایت " پیام آزادی" به نشررسیده است. قرارگرفته

با این قسم   :بطورخالصهه قراردارد. لی درکشورهای کثیرالممسئله مل اصولی واستالین درمورد حل

توده های خلق به لحاظ ملیتی موجب جدائی وتفرقه بین پرولتاریا وسایرزحمتکشان  بندی تقسیم

 فکری وفرهنگی بورژوازی ملیت خودش درزیرسلطهکامل یتهای مختلف کشورشده وآنهارابطورمل

سازی تصنعی خلقهای ملیتهای مختلف کشوراست که خالف اصول سیاست جدا قرارمی دهد. واین شیوه

ودیکتاتوری  تحت حکومت دیکتاتوری دموکراتیک خلق وعمداً توده ها از ستنالیستی اوانترناسی

ودرزیرنفوذ ایده ها وفرهنگ ملیتهای مشخص قرارمی دهد. واین  شده  بیرون کشیدهپرولتاریا 

ی وتأمین حقوق ملیتهای کشوراست. مسئله ملحل  امرتخطی ازاصول سیاست پرولتری دررابطه به 

بورژوا ناسونالیست است. رفیق لنین می گوید:" این مسئله  روگروه هایمسئله باب دندان عناصاین 

کامالً مستقل وازنقطه نظرمصالح تمام سیرتکامل داگانه ای بطوررا حزب پرولتاریا باید درهرمورد ج
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اجتماعی ونیزمصالح مبارزه ای پرولتاریا درراه سوسیالیسم حل کند". همچنین لنین دراین مورد می 

دردست دارند براین اساس انجام یابد، که خود ق خود مختارکه خوداداره ای خودرا گوید:" درمناط

زب حاهالی محل شرایط اقتصادی ومعیشتی وترکیب ملی اهالی وغیره رادرنظرگیرند". لنین می گوید:"

مجالس ملی بیرون کردن وواگذاری آن باختیار صالحیت دولتمدارس وغیره را ازپرولتاریا ادارۀ امور

ستگاه ددرمحل زندگی می کنند وحتی دردیگر جداً رد می کند. که خود مختاری ملی کارگران راکهرا 

نگ ملی" بطورمصنوعی ازهمدیگرجدا الن یا به همان" فرههای واحدی کارمی کنند بنابرتعلق آنها بف

ای  هیفمی نمایند، ارتباط کارگران را با فرهنگ بورژوازی ملیتهای آن تقویت میکند، وحال آنکه وظ

طبقه  مصالح ولتاریای تمام جهان را تقویت کند.هنگ بین المللی پرسوسیال دموکراسی اینست که فر

ری واحدی اعم ازسیاسی، ملیتهای روسیه درسازمانهای پرولتکارگرایجاب می کند که کارگران کلیه 

های ان ملیتحرفه ای، کئوپراتیفی وتهذیبی وغیره متحد گردند. فقط یک چنین  درآمیختگی کارگر

گوناگون درسازمانهای واحدی است که به پرولتاریا امکان می دهد علیه سرمایه ای بین المللی 

 "وناسیونالیسم بورژوازی پیروزمندانه مبارزه نمایند.

( صحبت ازپنج تضاد اصلی درجامعه افغانستان دارد 1درهمین شماره شعله جاوید درصفحه)« حکا» 

 جمله:از

 با نیمه فئودالیسم وبورژوازی کمپرادور.های مختلف کشورتضاد خلقهای ملیت-

 تضاد تمام ملیتها با سوسیال امپریالیسم وامپریالیسم. -

 تضادمیان دسته بندیهای ارتجاعی.  -

 تضادملیتهای تحت ستم با شئونیسم طبقه حاکم ملیت پشتون.  -

 تضاد زنان با شئونیسم مردساالرانه. -

نموده ودر مشخص  عه برخورد غیردیالکتیکیجامتضادهای  وموقعیت ماهیتدرمورد « حکا»توضیح: 

درحالیکه  را درنظرندارد. ی تضادها وتضادهای درون خلق به مضمون طبقات کردن تضاداساسی جامعه

ی اساستضادزجمله افئودالیزم وبورژوازی کمپرادورباملیتهای مختلف  هایخلقتضاد تضادهای فوقاز

ودولت « شوروی»ق افغانستان وسوسیال امپریالیسمبین خلتضاد درآن شرایط جامعه است. و

درشرایط کنونی تضاد خلق های ملیتهای مختلف بشمارمی رفت. وجمله تضاد عمده مزدوراز

اد تضامپریالیستهای امریکائی وناتو دولت دست نشانده ازجمله تضاد عمده بشمارمی رود. باکشور

جمله زلیت پشتون وتضاد زنان با شئونیسم مرد ساالرانه املیتهای تحت ستم با شئونیسم طبقه حاکم م

مالحظه  وتضادهای اصلی جامعه میسراست. تضاد اساسیحل حل آنها با تضادهای درون خلق اند و

فرق   کطرفزیا دچارذهنی گری شده ووخصلت تضادهای جامعه یت ماهدرباره « حکا»می شود که 

وازجانب دیگرموقعیت  را نکرده است تضادهای اجتماعی اصلی وهای وتضاد تضاد اساسیبین 

 کدرحل تضادها درپروسه انقالب دموکراتی یک مسئله اساسی)که را عمده درجامعهتضادوتضاداساسی 

ضد شئونیستی ومبارزه با  مبارزه« احک». وطبق نظردرک نکرده است( نوین درکشورمی باشد

 قرارداده شده است.امپریالیستی ومبارزه ملی ضدطبقاتی شئونیسم مردساالرانه همطرازبامبارزه 

ماهیت تضاد اساسی، تضادی  درحالیکه به لحاظ«. انقالب ضدشئونیستی دارد»خاصتاً که صحبت از

 بدون سرنگونی حاکمیتوهمچنین   ونما می گردد.آن تغییرات اساسی وکیفی درجامعه راست که با حل 

ازبین  ت ستمون، ستم ملی شئونیستی برملیتهای تحه طبقات حاکم ملیت پشتملطبقات ارتجاعی منج

 ملیتهاییکی از طبقات ارتجاعیبفرض   درصورتی ممکن است که« حکا»نظرنمی رود. وتحقق این 

با حمایت یک قدرت امپریالیستی ویا  طی یک کودوتا ویا به شیوه ای دیگری تحت ستم درافغانستان
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 ن کردهسرنگو طبقات فئودال وکمپرادورملیت پشتون راحاکمیت سیاسی طبقاتی منطقه  ارتجاعی قدرت

ون م ملیت پشتطبقات حاکممکن است که شئونیسم حالت  د؛ درآن آن قرارگیر حاکمیت یگاهوخود برجا

یت پشتون ملبرحاکم جدید طبقات تیولی بجای آن شئونیسم ملی؛رفع گرددموقتاً 

سم ملیتی طبقات فئودال وکمپرادورملیت اصلی شئونی دراین حالت منشأ .خواهدشدوسایرملیتهابرقرار

 پشتون پابرجای باقی می ماند.

 شئونیسم طبقه :"چنین می نویسد درهمین مورد (1371)صفحه دوم ماه سنبله سال( 6درشماره)« حکا»

 یمجدد تالش موبرای استقرار حاکم ملیت پشتون مورد ضربت قرارگرفته اما کامالً سرنگون نشد

یکوشد. ممندی کسب کرده وبرای تثبیت خودملیت تاجک تازه نیرو طبقۀ حاکمدرحالیکه شئونیسم .کند

ی دوجانبه کامالً روشن نیست، سایرملیتها همچنان برای سرنگونی ستم ملی وکسب ئوفرجام این زورآزما

 روی دارند". حق تعیین سرنوشت را پیش

دولت اسالمی دست نشانده امپریالیسم ودولت وشخص"ضیا"از« حکا»همیده نمی شود که ف توضیح:

ت پشتون ملی به شئونیسم طبقۀ حاکمچه توقعی داشته تا  مسعود -تحت رهبری ربانیارتجاعی پاکستان 

امپریالیستهای امریکائی دوبند بین وبراساس زدرحالیکه طبق "قراردادپشاور" ؟می دادخاتمه 

 ؛ستان، ایران وعربستان سعودیپاک ارتجاعی هایروسیه ودولت فدراسیون  انگلستان، وامپریالیسمو

های  شهیوملهارژیم باندهای خلقی پرچمیهای ازتجاعی اسالمی وبخشسران احزاب وتنظیمهای ار

دولت اسالمی تشکیل وطن فروش  ارتجاعیمنصورنادری ودیگرگروه های وسید مدوسترشیدمزدور

 دولتگیرند. ریاست این دولت رابعهده  به نوبت . وقرارشد که سران هریک ازگروه های جهادیگردید

حاکم ملیتهای مختلف کشوربود. طبقات ارتجاعی  اسالمی به لحاظ ماهیت طبقاتی دیکتاتوری مشترک

های ارتجاعی مربوط به ملیت بازهم سهم جناح هانفوس ملیتیتعدادسهم دراین دولت و که به تناسب

اختالفات  واشتعال جنگهای ارتجاعی ویرانگربین  با تشدید. واینکه بودبیشتردردولت اسالمی  پشتون

شورای اهل حل »تشکیلباطرح   کربانی متعلق به ملیت تاجاین گروه های رهزن ودشمن مردم، 

ه بعمالً کشور درآن شرایط . امامطلب دیگری بود خودرادررأس دولت اسالمی ابقا کرد،« وعقد

 رمناطقازاین گروه ها دیک وهره دتقسیم ش ه های رهزنودستبخشهای مختلف بین این دارد

ت حتی امت می کردند. ودربرخی ازوالیوحک ومطلق العنان الطوایفی ملوک بشیوه زیرکنترول شان

والیت کابل وچند والیت  وه تقسیم شده بود.شهرهای بزرگ کشوروبرخی ازولسوالیها بین چند گر

دهار)که تحت رهبری وقننیمروز،فراهغور، ،بادغیس،هراتبدخشان،یگرازجمله والیت پروان، کاپیسا،د

ت جمعیقوماندانهای" درکنترولتخاروالیت ازبخشی و(یم جمعیت اسالمی بودتنظاززاده مالنقیب آخند

 وباقی والیات داشتند.که دررأس دولت اسالمی قراربود "وشورای نظار"مسعود ربانی"اسالمی 

ول حت کنتروهرکدام درمناطق تتقسیم شده جهادی وملیشه ای  بین تنظیمهای مختلف یبراساس ملیت

 برملیتهایملی شئونیستی طبقاتی وستم ستم ، برملیت خودی ستم طبقاتیاعمال عالوه بر شان

برای  درعمل کمترزمینه درشرایط جنگ بین گروه های اسالمیازجانب دیگردیگراعمال می کردند. 

 تابتوانندبرملیت پشتون وسایرملیتهااعی ملیت تاجک میسرگردید حکومت طبقات حاکم ارتجاستقرار

برخی درهمان اوضاع نیز که اینرانمیتوان ازنظردورداشت وجودآنهمبابنماید. شئونیسم اعمال

ابل تصرف کوبا.ندتبارزنمی داد (احساسات برتری طلبانه)شئونیستیربانی حکومت هواداران تاجک از

)نود درصد خاک حاکمیت طبقات ارتجاعی ملیت پشتون بربخش اعظم 1996طالبان درسال  توسط گروه

مظلوم وستمدیده مربوط به ملیتهای تاجک، هزاره وازبک  هایدوباره برقرارگردید. ودمارازخلق( کشور

را بگونه خشن وفاشیستی آن علیه ملیت پشتون وشئونیسم ملیتی  وغیره ملیتها واقوام برآوردند

ازمسئله جابجائی طبقات حاکم ارتجاعی ملیتهای «حکا»این برداشت.کردندال ملیتهای غیرپشتون اعم
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علیه خلقهای ملیتهای دیگربا آنها  اعمال ستم ملی شئونیستیو اسالمی رأس دولتدرمختلف کشور

 همخوانی ندارد. آنزمان درافغانستاناوضاع  واقعیت

ت ستم ی تحملیتهاوسایر بقه حاکم ملیت پشتون سرنگون نشد:" شئونیسم طمی نویسد «حکا»رهبری

 برای سرنگونی ستم ملی شئونیستی وکسب  حق تعیین سرنوشت  این مبارزه را پیشرودارند".

ممکن است بدون سرنگونی سلطه وحاکمیت فئودالیسم وکمپرادوریسم وقطع سلطه  چگونه توضیح: 

ی مادی ها پایهدرحالیکه  مله ستم ملی شئونیستی سرنگون شود؟جنامپریالیسم درکشورانواع ستم م

الف این برخبوده وهست.اکم ملیت پشتون حاکمیت طبقاتی طبقات حو موقعیت اقتصادیاین شئونیسم 

، درآن شرایط  واوضاع تحت رهبری طبقات حاکم  ارتجاعی ملیتهای تحت ستم این «کاح»نظررهبری

سرنوشت" شان حق تعیین به " حت ستم  وجود نداشت که توده های خلق ملیتهای تامکان برای 

ق سب ح" کبه   توده های ملیتهای تحت ستم  تحت رهبری طبقات ارتجاعی ملیتهای شان دستیابند.

م بدون سرنگونی حاکمیت طبقاتی فئودالیزبازهم تکرارمی نمایم که . دست نمی یابندتعیین سرنوشت" 

 رهبری حزب کمونیستبه  وطرد سلطه امپریالیسم ازکشوروایجاد دولت دموکراتیک خلق وکمپرادوریزم

 نانچرای هیچ ملیتی میسرنخواهد شد. همسیاسی ب حق تعیین سرنوشتو آزادی ودموکراسی، انقالبی

 مایند،ملیت تاجک رابنخواستهای ملیتی نمایندگی از مسعود درآن شرایط نمی توانستند ادعای -که ربانی

" جنبش «ازبک خواهی»ی" واسالم حزب وحدترهبران " " هزاره خواهی های"به همین صورت

ای هوملیت خواهی نمایندگی ازخواست ملیتهای شان بنمایند. ونمی تواند نمی توانست اسالمی" -ملی

ست. تا ازآن آنهابوده وهودرجهت تأمین منافع طبقاتی خود آنها براساس همان ناسیونالیسم ارتجاعی

ست نشانده دولت دویا درشرایط کنونی  رقبای خود دردولت اسالمیمنحیث فشاری دربرابر

 ی درشرایط کنونو به منظورگرفتن سهم بیشتردرقدرت دولتی بوده وهست.امپریالیستهای اشغالگر

پدرام پرچمی خاین ووطن  لطیف مانندویا نمایندگان آنها ) طبقات ارتجاعیزمزمه های برخی ازسران 

ملیتهای ( از«شوروی»یشه ای مزدورسوسیال امپریالیسم وسرگروپ یکی ازگروه های مل فروش

هرچه تثبیت به منظوردرافغاانستان  فدرالیسم()مناطق فدرالیایجاد طرح وازبک در تاجک، هزاره

م طبقات حاکبه همین صورت . وهستملیتها بوده این حاکمیت طبقات ارتجاعی  بیشترپایه های قدرت

به منظورحفظ وتداوم حاکمیت  خلق ملیت پشتونشئونیستی حساسات ا ت پشتون ازتحریکملی

وفقط پیروزی انقالب دموکراتیک نوین وتأسیس دولت  .آنها استفاده کرده ومی کنند (دولتیطبقاتی)

می تواند توده های خلق ملیتهای مختلف کشوررا به آزادی وموکراسی وحق درکشور دموکراتیک خلق

« کاح»مختلف کشورتوسط حق تعیین سرنوشت" ملیتهایواقعی برساند. وطرح "تعیین سرنوشت 

تثبیت هرچه بیشترحاکمیت طبقات ارتجاعی ملیتهای  (شرایط کنونی افغانستانحتی درو)درآن شرایط 

لیتهای مدرباره "حق تعیین سرنوشت" ناسیونالیستیدیدگاه  یک مختلف برخلقهای این ملیتهاست. واین

 مختلف کشوراست.

ه تکیه طبقات حاکم ازآنجاییک ( چنین می خوانیم:"1370سال)عله جاوید منتشره ماه دلودرشماره سوم ش

ازعوامل اصلی دوام وسلطه طبقات حاکم برشئونیسم(یکی یه تکپشتون) برشئونیسم ملیت

تان ب کمونیست افغانسزبوده وهست... حداری کمپرادور هوامپریالیسم، نیمه فئودالیسم وسرمایاستعمار

ر، مبارزه تجزیه کشوه داری کمپرادوروامپریالیسم وخطرم، سرمایمبارزه علیه نیمه فئودالیزبرای پیشبرد

علیه شئونیسم طبقه حاکم ملیت پشتون را ازوظایف اصلی مبارزاتی درراه پیروزی انقالب دموکراتیک 

 نوین می داند".

، اجتماعی اقتصادیموقعیت اه طبقات حاکم ملیت پشتون مهمترین تکیه گقبل ازهرچیزتوضیح:  

) که مطبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادورازتعلق ملیتهای تحت ستکه بابوده   آندولتی(طبقاتی)حاکمیت 
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سم امپریالی سوسیالویه گاه اصلی استعماروامپریالیسم تک(بوده وهستنددرحاکمیت دولتی شریک 

 ملیت پشتون ناشی ازموقعیت طبقاتیوشئونیسم طبقات حاکم . درکشوررا تشکیل می داده ومی دهد

 ایامپریالیستهمریکائی ومپریالیستهای اتکاء ایزاونیم دهه اخیرنودرشرایط یک وسیاسی آنهاست.

حاکمیت طبقات ارتجاعی ملیت دوران سال اخیر) 250قبل ازتاریخ حدود عضوناتورا تشکیل میدهد.

بقاتی طبه منظورحفظ موقعیت ومنافع راً اکث ، طبقات ارتجاعی ملیتهای مختلفافغانستان(در پشتون

وتداوم استثماروستم برتوده های خلق دربرابرقدرتهای سلطه گرخارجی سرفرود آورده ودرخدمت آنها 

درطول تاریخ وجودی شان دراین ای مختلف کشورخلقهای ملیته ،قرارگرفته اند. درحالیکه برخالف

  یالیستیوقدرتهای امپر خارجی دربرابرمتجاوزین وسلطه گرانهمبستگی واتحادتفاهم وبا سرزمین

وظایف اصلی مبارزاتی اند.ودرمورددیگر: زسرزمین خویش دفاع نمودها تاآخرین نفس

زه مبارقبل ازهمه  پیروزی انقالب دموکراتیک نوین پرولتاریا وسایرزحمتکشان برایکمونیستها،

میدهد. وهیچ مبارزه ضد شئونیستی تشکیل  سرنگونی  فئودالیزم، کمپرادوریزم وامپریالیسم درجهت

نیمه فئودالیزم وسرمایه داری ر"ازسلطه ستم واستثمارامختلف کشورملیتهای خلقهای یتواند نم

داده  کم ملیت پشتون نجاتطبقات حا  ازشئونیسمراوسلطه امپریالیسم ویاملیتهای تحت ستم کمپرادور"

 درحالیکه تاحاکمیت طبقاتی طبقات ارتجاعی ملیتآنهارابرآورده سازد. طبقاتی وملی خواستهایو

پشتون سرنگون نشود)که این امرباسرنگونی نظام فئودالی وقطع سلطه امپریالیسم میسراست( 

حمایت و دولتی( قدرتشود. وموجودیت پایه های طبقاتی ) شئونیسم ملیت پشتون سرنگون نمی

امل اصلی عبطورکل وآنهاست.دولتی وستم ملی شئونیستی قدرتهای امپریالیستی موجب بقای حاکمیت 

حاکمیت طبقات ارتجاعی فئودال کشورگذشته وحال تاریخ درتداوم سلطه امپریالیسم واستعماردروعمده 

که طبقات ارتجاعی ملیت پشتون درآن سهم بیشتری .بوده وهستوکمپرادورملیتهای مختلف کشور

م سلطه استعماروامپریالیس،باسرنگونی این نظام ازطریق انقالب دموکراتیک نوینالبته داشته ودارند.

م امپریالیس سرنگونی شئونیسم ملیت پشتون سلطه تنها با« حکا»برخالف نظروابود می شود. ن

وده ب درباره حل مسئله ملیناسیونالیستی  دیدگاه یک  «حکا»دید گاه  واینواستعمارازبین نمی رود. 

  است. اپورتونیستی دیدگاهیک و

اقبل آن م وتشکیل های« کمونیست افغانستانزب ح»ازانحرافات اپورتونیستی اند گوشه ایمطالب فوق 

 چگاهیهی که «سازمان کمونیستهای انقالبی افغانستان»و« ه انقالبی کمونیستهای افغانستانهست»

ا ر جدی شانومواضع وعملکردهای انحرافی سیاسی -ایدئولوژیک اتشتباهات وانحرافا حاضرنشده اند

« یست(حزب کمونیست)مائوئ»درتشکیل « حکا»رهبری.اندنپذیرفته نیزرانقد وانتقادات مایا نقد نکرده و

اتحاد »و با بخشی ازجناح اپورتونیستی "سازمان پیکاربرای نجات افغانستان" باهمان شیوه ای سابق

حدت به و بوده است دگماتیستی واپورتونیستی دارای انحرافات که «انقالبی کارگران افغانستان

. این ندداد راتشکیل« حزب کمونیست)مائوئیست(»میالدی  2004سیاسی رسیده ودرسال -ایدئولوژیک

نه براساس مبارزه م( افغانستان موجود اند؛ -ل -تری)مچنانکه اسناد آن درجنبش انقالبی پرول"حزب"

نوعی  که برمبنای  متشکله ای آن ه های گرو صریح طرد انحرافات اپورتونیستیسیاسی و-ایدئولوژیک

فات همدیگر، تشکیل شده است. که بعد ازتشکیل برمبنای همین خطوط معامله وگذشت  متقابل ازانحرا

مشغول وآورده روی   (ری" ان جی  او" دا) تعمعامالت پرمنفعمل کرده وبه  انحرافی اپورتونیستی

 حزب این کدرهایتعدادی از  وطی این مدتریالیستی اشغالگرهستند. اجرای برنامه های قدرتهای امپ

 مربوطه ای شان " ان جی او"ه اند وباقی اعضای حزب از قبل دست یافت نسبتاً هنگفتی هایثروت به

یکی ازاعضای این حزب منحیث رئیس " ان  رسیده اند. آرامینسبتاً  مناسب به زندگی بامعاشهای دالری

درتمام نشستهای بین المللی که  بوسیله ای سران رجی او" مربوطه ای آن  طی چهارده سال اخی

تان درباره  باصطالح افغانس ونهاد های امپریالیستی کشورهای امپریالیستی اشغالگرودولتهای ارتجاعی
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جنگ مقاومت ملی مترقی وجنگ » لفظ ازدراین حزب درحالیکه  .کت می کندتشکیل داده اند؛ شر

 براه درجهتوبسیج آنها  صحبت می کند؛ لیکن  درعمل بجای آماده کردن افکارتوده های مردم « خلق

درجهت تطبیق برنامه های" ان جی او" ئی  ،وتدارک جنگ خلقملی  آزادیبخشاندازی جنبش 

ها درعرصه های مختلف درجهت  امپریالیستهای اشغالگرمشغول است. درحالیکه این" ان جی او"

ه کشوررابه کیالیستهای اشغالگرامریکائی وناتودراین شرایط امپرفیف تضاد بین خلق وامپریالیسم)تخ

مستعمره کشیده وبه کشتارخلق وجنایات وحشیانه علیه آنها مشغول اند( وتضاد بین خلق وطبقات حاکم 

ارتجاعی فئودال وکمپرادورکه دردولت دست نشانده استعمارجمع شده اند ودرشرایط چهارده سال 

جنبش "که عضویت  ین "حزب"اد، فعالیت می کنند. نآخرتضادعمده را درجامعه افغانستان تشکیل میده

حزب کمونیست »میالدی بعد ازاینکه (2006ال) نیزداشت درسرا"یانقالبی انترناسیونالیست

ید راست ورویزیونیسم غلط به منجالب اپورتونیسموخاین  به رهبری پراچندای مرتد«مائوئیست(نپال)

را متوقف کرده وارتش خلق را بنفع ارتجاع وامپریالیسم ودولت ارتجاعی هند  نپال خلق وجنگ انقالبی

 روستاهای نپال تشکیل شدهدر خلع سالح نمود وهسته های حاکمیت خلق را که درده سال جنگ خلق

 بود دوباره شدهمصادره بنفع خلق  الن را که طی جنگ خلق ابود کرده واراضی وامالک فئودنا ندبود

ه فئودال کمپرادوری تحت سلطدردولت ارتجاعی مسترد کرده ورهبران این حزب  مالکان آن به

نگین ن تسلیمی، یکباردیگرتشرکت کرده وپراچندا منحیث صدراعظم این دولامپریالیسم ودولت هند 

حقارتبارش را به پیشگاه طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادورنپال وامپریالیسم بین المللی ودولت توسعه و

ان که رهبررااین پرتگاه فاجعه بار فغانستانا «حزب کمونیست)مائوئیست(»نمود. اماعالم طلب هندا

میان آورده بلق نپال وپرولتاریای جهان برای خ« مائوئیست(حزب کمونیست نپال)»یونیست ومرتد رویز

رگزاری بآنرابا طبق اسناد خودشوارزیابی کرده  «درنپال وینآستان پیروزی انقالب دموکراتیک ن»؛ اند

 ازمان"س.آنطرف "خط دیورند"( تجلیل کرد)وبیرون ازمرزهای کشوردرداخل کشور «باشکوهمجالس »

واساسنامه  برنامه رولتری(" براساس وظیفه انقالبی اشاصولیت انقالبی پپیکاربرای نجات افغانستان)

ستان افغان«حزب کمونیست)مائوئیست(»غیر پرولتریوعملکردهای   اپورتونیستی نظرات ومواضعو

اسخ به پ، "تانافغانس«حزب کمونیست)مائوئیست(»نقدی بربرنامه واساسنامهزیرعناوین:"دراسنادی را

رزیابی ازیرعنوان" وانکارحقایقتوطئه گری ،"افترا،کمونیست)مائوئیست(حزب »حمالت اپورتونیستی

حزب »رهبریاما.قراردادوبررسی نقدموردواسناددیگری،دوم(نقد....!")بخش اول وازیک 

من  لی علیهحترین شکاصولی ما به وقیذیرفت که دربرابرنقد نپنه اینکه نقدمارا« کمونیست)مائوئیست(

 .وارد نمود را کرده  واتهامات بی اساسیفحاشی 

 مؤخره:

پنجاه سال قبل بوسیله تعدادی ازروشنفکران  ا(-ل-مخط انقالبی پرولتری)بامترقی   سازمان جوانان 

ی مسیرمبارزه انقالبمترقی برهبری فقید رفیق اکرم یاری تأسیس گردید. خط انقالبی این سازمان 

رادرجهت سرنگونی طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادوروقطع سلطه امپریالیسم وسوسیال امپریالیسم 

اه مشخص کرده وجنبش دموکراتیک نوین رابر لیستیین وانقالب سوسیاوپیروزی انقالب دموکراتیک نو

درافغانستان تا قبل ازمریضی  ا(-ل -)مکمونیستیجنبش منحیث پیشگام رفیق اکرم یاری  انداخت.

 سیاسی-باتداوم مبارزه ایدئولوژیکفرصت نیافت تامبارزه کرد؛ ولی انقالبی پرولتری دراستحکام خط 

نیستی موتقویت کرده وجنبش کبیشترهرچه این خط را سمعلیه اشکال اپورتونیسم وانواع رویزیونی

را به انحالل کشانده جنبش  س ج م"" خطوط انحرافی سنتریستی واکنومیستیاستحکام بخشد. را

 »خط اپورتونیستی ، " ج د ن" انحالل " س ج م" وفروپاشیدند. بعد ازدموکراتیک نوین را متالشی کر

بعد اما. شد مسلط برای چند سال  این جنبشبخش بزرگی ازبربرهبری داکترفیض « انقالبی.... گروه

توسط تعدادی ازروشنفکران هوادارجریان  ا(-ل -مبارزه انقالبی برمبنای)مازانحالل "س ج م"
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درجریان دهه پنجاه خورشیدی بعد.دامه یافتمحافل وگروه های کوچک ادرچوکات  نوین دموکراتیک

اکثریت این  لیکن.ندتشکیل گردید پیکار...." و"ساوو""دپکا"،" اخگر"،"ساما"،" سازمان ،"سرخا"

ری وجنبش انقالبی پرولت یستی شدندورویزیون دچارانحرافات اپورتونیستیتا آخراین دهه تشکالت 

" سازمان پیکاربرای نجات افغانستان مبارزه خورشیدی 1362درآغازسال  راتضعیف کردند.

( 60نیمه اول دهه )درو. به پیش برد ا( -ل -خط انقالبی)م درجهت استحکامرا سیاسی-ایدئولوژیک

گسست شان را اعالم کرده "ساما" اپورتونیستی ورویزیونیستی گروه های چندی ازخط خورشیدی 

 تتااوایل دهه هفتاد خورشیدی مذاکرا این تاریخ . ازپرولتری قرارگرفتند جنبش انقالبیصف درو

ا(  -ل -بخشهای مختلف جنبش انقالبی پرولتری) منجات افغانستان وبین سازمان پیکاربرای  ومباحثاتی

جناح اکثریت  1372ودرسال  به نتیجه نرسید. گردید کهانجام م(-ل-درجهت وحدت  جنبش کمونیستی )م

ی پرولتری( )اصولیت انقالب اقلیت  اپورتونیستی برسازمان پیکاربرای نجات افغانستان مسلط شده وجناح

بارزه م زانشعاببعداما.م( کشورادامه داد-ل-مونیستی )مدرجنبش که وبه مبارزه انقالبی ازآن انشعاب کرد

علیه انواع رویزیونیسم واشکال اپورتونیسم درجنبش کمونیستی افغانستان راسیاسی -ایدئولوژیک

خط ا کنون آن تاریخ تاز. نیستی بین المللی ادامه دادیمودرجنبش انقالبی انترناسیونالیستی وجنبش کمو

رویزیونیسم واشکال است وماهیت انواع  روشنکمونیستی م( درجنبش  -ل -انقالبی پرولتری)م

-کایدئولوژی مبارزهبه اند؛ اما برای طرد کامل آنها تا حد زیادی تضعیف شده و شدهاپورتونیسم افشا

به وحدت تند م( نتوانس -ل -مش کمونیستی)جنبوبه همین سبب بخشهای مختلف  .سیاسی بیشتری نیازاست

 -متی)سه سال اخیرجنبش کمونیسرد شکیل دهند.ترا ی رسیده وحزب کمونیست انقالبیسیاس-ایدئولوژیک

سازمان انقالبی »ازجمله استعماروامپریالیسمازجانب باندهای رویزیونیست وتسلیم طلب خادم م(-ل

قرارگرفته ضدانقالبی وخصمانه  حمالتدمور «ساوو»وافرادی از« ادامه دهندگان -ساما»،«افغانستان 

علیه این  جدی راسیاسی -ایدئولوژیک مبارزه م( -ل -مسه بخش ازجنبش کمونیستی)ما واست. 

امپریالیستهای اشغالگرودولت دست نشانده آنها قرارگرفته اند که درخدمت  اپورتونیستها ورویزیونیستها

  بطورعام به پیش برده ایم.راتی علیه دیگرخطوط اپورتونیستی ورویزیونیسخاص ومبارزه بطور

لبه غرابه منظور سختی سیاسی-مبارزه ایدئولوژیکهنوز م(  -ل  -مجنبش کمونیستی) بخشهای مختلف

 ظیفهو همچنین م( انقالبی-ل -ب کمونیست) مدارند. وایجاد حز پیش رویبراپورتونیسم ورویزیونیسم 

سم وطرد اپورتونیسم ورویزیونیافشا مبارزه درجهتنیستهای انقالبی را تشکیل میدهد واساسی ومهم کمو

ه علیبدون مبارزه همچنین استحکام میابد.سیاسی -خط ایدئولوژیکاست که ازجنبش کمونیستی 

 مونیستیدراوضاع فعلی جنبش ک علیه امپریالیسم وارتجاع ممکن نیست. اپورتونیسم ورویزیونیسم مبارزه

قرارداشته ودرحالت پراکندگی بسرمی برد واین پراکندگی ناشی ی ضعیفدرموقعیت م( افغانستان  -ل -م)

 مانع عمده را دروحدتاخیرسیاسی داشته  وطی حدودسه دهه -لوژیک ازاختالفاتی است که منشأ ایدئو

 مونیستیک برای تصفیه جنبشسیاسی را -مبارزه ایدئولوژیکما  .جنبش کمونیستی تشکیل میدهد اصولی

ه خواهیم داد. مبارزه علی ادامهوتقویت جنبش  ورویزیونیسم  وانواع  رتونیسماپواشکال ث ازلوم( -ل -م)

لمللی ا درشرایط کنونی جنبش کمونیستی بین مبارزه طبقاتی است. یکاپورتونیسم رویزیونیسم و

 ریالیسمعلیه امپپرولتاریا وسایرزحمتکشان  است واین بحران نه تنها برمبارزهوپراکندگی  بحراندچار

ورهای شدرسطح جهان اثرمنفی گذاشته است که اثرات سوئی برجنبشهای انقالبی پرولتری درک وارتجاع

 ووظیفه اساسی ومهم پیش روی دارند:کمونیستهای انقالبی جهان د اکنون. داشته استمختلف جهان نیز

ورهای ل اپورتونیسم درسطح کشعلیه انواع رویزیونیسم واشکاسیاسی جدی -ایدئولوژیک پیشبرد مبارزه

تا بتوانند زمینه را برای تشکیل احزاب کمونیست انقالبی آماده سازند. وظیفه دوم همزمان با خودشان 

نواع اعلیه سیاسی -مبارزه ایدئولوژیکانی،جهوارتجاع  پیشبرد مبارزه افشاگرانه علیه امپریالیسم

مونیستی انترناسیونال ک زمینه برای تشکیل یکتا است اپورتونیسم درسطح جهانرویزیونیسم  واشکال 

مبارزه علیه امپریالیسم به طورالینفکی با مبارزه علیه اپورتونیسم می گوید:" اگر. رفیق لنین فراهم گردد
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وعلت اساسی بحران جنبش عبارت پردازی پوچ یا فریب چیزدیگری نخواهد بود". زتوأم نباشد، ج

رولتری انقالبی پورتونیسم ورویزیونیسم دراحزاب وسازمانهای کمونیستی بین المللی نفوذ ورسوخ اپ

وعدم موجودیت یک جنبش کمونیستی بین المللی قوی وگسترده . ورهای مختلف جهان استدرکش

زمینه را برای امپریالیستهای غارتگروجنایتکاربه سرکردگی ابرقدرت امپریالیستی امریکا این درجهان 

های ارتجاعی اسالمی جنایتکارووحشی( میسرساخته تا خلقهای خاصتاً گروه )وارتجاع همدست آن

جنبشهای آزادی با سرکوب نظامی قرارداده وکشورجهان مورد تهاجم وتاخت وتاز زحمتکش را درچندین

به اهداف توسعه طلبانه ای شان دستیابند. فقط یک جنبش کمونیستی ومترقی خلقهای این کشورها،اهانه خو

رده ک تواند خلقهای زحمتکش جهان را علیه امپریالیسم وارتجاع جهانی بسیج بین المللی نیرومند می 

نجات  کمونیسم یگانه راهسوسیالیسم و وباسازماندهی مبارزه انقالبی ضربات سنگینی برآنها وارد کند.

ی مه داری جهانی وامپریالیسم سرمای وغارتگری استثماروستموخلقهای زحمتکش جهان ازرولتاریاپ

 .باشد

 !مائوئیسم -لنینیسم -باد مارکسیسم زنده -
 هان!درسراسرجپیروزباد مبارزات انقالبی پرولتاریا وسایرزحمتکشان  -
 مستحکم باد انترناسیونالیسم پرولتری! -
 !اد امپریالیسم وارتجاعنابود ب -
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