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 يادی از رفيق واحد بشردوست



 

مشھور رفيق واحد بشردوست يکی از شعله ای ھای 
. بود) شعله جاويد(معروف جريان دموکراتيک نوين و

يکی از شعله ای 1349 -1347 در سال ھای مشار اليه

ھای مبارز ، شجاع ، پرکار وسخنران خوب وآتشين 
رفيق . ليسه نادر يه بو ددرن دموکراتيک نوين جريا

اعتصابات  ميتنگ ھا،واحد بشر دوست در جريان
وتظاھرات با بيانيه ھای پر شور وانق1بی خويش پرده 

 بر چھره کثيف نظام سلطنتی و دموکراسی ق1بی آنزا
کنندگان شرکت   تد  کف زدنھای مموباميداشت 

رفيق واحد  . تظاھرات واعتصابات بدرقه ميگرديددر
 بر واخ1ق پرولتریبشردوست از دانش عالی انق1بی 

 وقتی در ميتنگ ھا وتظاھرات به ،خوردار بود
 شنوندگان          به  بيانات ،سخنرانی ميپرداخت 

تشين آن گوش ميدادند وشيفته سخنان وی پرشورو آ
بشر دوست مبارزه رفيق واحد  .ميگرديدند 

را بخش  مھمی از ھای خلق وپرچم بارويزيونيست 
 ای از مبارزه با ارتجاع وامپرياليزم ميدانست ولحظه

در جلب  موصوف .دريغ نمی ورزيد، گری آن ھا افشأ
وجذب جوانان ومتعلمين ليسه نادر يه به جريان 



نقش ارزنده واساسی را  )شعله جاويد(راتيک نويندموک
ه صفوف جريان دھاتن از متعلمين رابايفانمود وص

. د جلب وجذب نمو) جاويد(وين شعلهدموکراتيک ن
 ،يه دوست بعد از فراغت از ليسه نادر واحد بشررفيق

در زمانيکه سازمان  .يد د عالی گرشامل دار المعلمين
 جريان فعاليتھای و به انشعاب گرائيدرقیتجوانان م

 رفيق  فروکش نمود؛)شعله جاويد(دموکراتيک نوين
به دفاع  ،  اصولیواحد بشردوست در ضمن انتقادات

جريان  سازمان جوانان مترقی و از خط انق1بی
 مدتی موصوف. برآمد) شعله جاويد(دموکراتيک نوين 

 بعد از کودتای ننگين اامن شد ،عازم کشور انگلستا
ن بر گشت وبه ادوباره به افغانست1357ھفت ثور 

باندھای . ادامه داددرداخل کشورمبارزه انق1بی خويش 
 وپرچم که از دوران متعلمی  خلقکثيف وجنايت کار

 رانداشته  رفيق واحد بشردوستتاب منطق گيراوکوبنده
 رفيق ،از به قدرت رسيدنبعد وبااو دشمنی ميورزيد؛

زاران انق1بی واحد بشر دوست را نيز مانند ھ
 از د وبع دستگير نمودهازجريان دموکراتيک نوينديگر

1بی اين فرزند انق .اعدام نمودند هشکنجه ھای وحشيان
 ؛پيوست  به جاودانگیخلق مانند ھزاران انق1بی ديگر



 ثبت روحيه پر شور وانق1بی آنھا  ،اما کارنامه ھا
بگذار تسليم .تاريخ جنبش انق1بی خلق افغانستان است

مبارزات و کارھای انق1بی   ھا، طلبان واپورتونيست
 راکه رفيق واحد )شعله جاويد(يک نوينن دموکراتاجري

کم مايه ، يکی از پيشگامان آن جنبش بود بشر دوست 
آب به آگاھانه يا نا آگاھانه  ووخود بخودی جلوه دھند

اما تاريخ جنبش  .ياليزم بريزندآسياب ار تجاع وامپر
 جريان  دEور ورزمندهانق1بی خلق افغانستان شھدای

 را شھدای جنبش خود ) شعله جاويد(دموکراتيک نوين
فی و انق1بی خلق  بلکه شھدای جنبش متر،بخودی نه

جای . وازآن ھا به قدر دانی ياد مينمايدندافغانستان ميدا
عده از انق1بی نماھا در تعجب وتأسف است که 

کوبيده شھدای انق1بی کشور مھر سکوت به دھن برابر
 در باره  و ؛ومرگ آنھارا با ميخ سکوت تجليل ميکنند

 وبا داستان  کجی نمودهشته جنبش انق1بی کشور دھنگذ
 ای شان صدھا واره ھای ھزارويک شب گونه

بتوانند اگرتا ،  سياه ميکنند  را سفيد کاغذوھزارھاورق
شعله ( جنبش کبير وانق1بی جريان دموکراتيک نوين

آنھايکه  .نگ وخود بخودی جلوه دھند را کم ر) جاويد
 انق1بی پرولتری کشورمھرخودبخودی حک  به جنبش 



 بلکه مر تکب ،ه تنھاخودرامفتضح می سازندند می کنن
1بی وتوھين به شھدای جنبش انق،تحقيربی حرمتی 

 رزمنده خلق نع از دEوراادف .کشور نيز ميگردند
،   پرولتریی انق1بیسازمان ھا وظيفه تمام افغانستان

 وافراد مترقیی ملی نيروھا
 انکارازمبارزات اصولی وانق1بی آنھا .استورشک

 وانکار  آنھا سپردنفراموشیبه و ردنسکوت ک
) م ل م(ازحقيقت وجودی جنبش انق1بی پرولتری

 ما وظيفه انق1بی .اپورتونيسم وتسليم طلبی است کشور
ميدانيم تا در حد توان خويش از تمام شھدای  خويش 

ياد دھانی نمائيم ودين انق1بی خويش را انق1بی کشور 
 بدين ملحوظ  يم ؛ادا نمائدر اين لحظۀ اساس تاريخی 

انق1بيون راستين ودوستان واقارب  از تمام رفقا ،
 در صورت ؛شھدای انق1بی کشور تقاضا می نمائيم

يا زندگی نامه و ، از کارنامه  معلومات وآگاھی داشتن
ور که تا حال از آنھا داشتن فوتوی شھدای انق1بی کش

 ياد  نمايند تا از آنھايامده است مارا ياری يادی بعمل ن
 دEوران رزمنده  دفاع از. صورت گيرد  ودفاعآوری

خلق افغانستان بخاطری صورت ميگيرد که بايد مشعل 
شھامت از؛ فروزان انق1بی آنھارابلند نگھداريم



روحيه  ؛ بياموزيمدرراه مبارزه،دEوری وپاکبازی آنھا
افتخار لبی وپاسيفيستی راازدامان جنبش پرتسليم ط

بادوستان آنھا متحد شويم وبر يم وانق1بی کشور بزدائ
ضد دشمنان شان مبارزه بی امان وخستگی ناپذير 
نمائيم؛ ومبارزات مترقی ، انق1بی ومردمی خويش را 

ن وسرنگونی ايادی داخلی تا بيرون راندن اشغالگرا
 دموکراتيکو  مترقی يک دولتوآنھا به پيش برده 

                 . .      درکشورتاسيس نماييم را مردمی
                                      


