
دالوران رزمنده خلق

میادی از رفیق حفیظ صار

رفیق حفیظ صارم یکی از مبارزین انقالبی ودالور خلق 
مشارالیھ در یکی از فقیر ترین محلھ ھای.افغانستان بود 

مانند دیگرواطراف شھر ھرات دیده بھ جھان کشود
اشتحصیالت ابتدائیغانستانخلق اففرزندان زحمتکش

یان رسانید وبخاطر ارا با ھزار رنج وتکلیف بھ پ
وی ھرروزه فاصلھ بین . یالت عالی عازم شھر شدتحص

دھقانی ھائیمی پیمود ودر ضمن بھ کارپیادهشھروده را
و رفیق صارم در شرایط سخت .ھم اشتغال میورزید

ھای و در میان تودهدشت ھای بی آب وعلفدشوار،در 
.خلق افغانستان پرورش یافترنجبر وزحمتکش

مشارالیھ نصف روز را در مکتب ونصف روز را در 



رفیق صارم  صنف ھشتم مکتب . میکردمزرعھ کار
آثار در ابتدا.پیداکردبودکھ عالقھ زیادی بھ مطالعھ
وبعد عالقھ العھ گرفتمونتسکیو وجک لندن را بھ مط

.بھرنگی پیداکردوافری بھ نوشتھ ھای گورکی وصمد
از توده بسیاری از مسائل رادوامدارمطالعھوی باوجود

لیننیزم واندیشھ - کسیزموی بعد با مار.ھانیز می آموخت
.آشنائی پیداکرد مائوتسھ دون

از رفیق صارم ھرکتاب ویا جزوه ای کھ بدستش میرسید 
رسمیکرد ودر دستآن دھھا نسخھ دست نویس تھیھ 

جریان جنبش با اوج گرفتن روشنفکران قرار میداد
رفیق صارم بھ آن جریان )شعلھ جاوید(دموکراتیک نوین

بھ یکی ازفعالین این جنبش تبدیل 1349ودر سال پیوست
رم بخاطر تبلیغ وتر ویج علم انقالب رفیق صا. شد

ی مردم بھ ھاونزدیکی با تودهواندیشھ ھای انقالبی
پرسیمشغول شد اوبا بکختن کومکھای اولیھ طبی آمو
ار انقالبی ومترقی ومغزی پر ازافکمواد وسامان طبیاز

ا میرفت وبھ تبلیغ وترویج اندیشھ ھای ھدر بین توده 
.انقالبی میپرداخت
بھ ھمیشھ آب رابر ضد حاکم وقت کھفریاد توده ھای ده

ناشی از وضع بد موجود ،میفروخت) باالبلوک( خانھای
رفیق صارم . عالیتھای زیاد رفیق صارم بودآن زمان وف

او در .شامل پوھنتون شدبعد از فراغت صنف دوازدھم



بعضی از سفردربھدر پولیتخنیکلھنگام تحصی
پرداخت تا از نزدیک با توده ھای نیزوالیات کشور

کارھایحاصل نماید اودر ضمنلیونی مردم آشنائیم
پرچم -خلق جنایت کارھایانقالبی اش بھ افشاگری باند

ندین بار از طرف باند او چ. نیز میپرداخت "اخوان"و
لھ قرار گرفت واتاقش در لیلیھ اخوان مورد حم

اما رفیق .قرار گرفتاین باندموردبازجوئی پولیتخنیک 
وان بتواند آثار د اخبود کھ بانصارم ھوشیار تر از آن

رفیق .وبھ دولت بسپاردبدست آوردواسنادی ازوی
عازم عسکری شد بعد صارم بعد از فراغت از پوھنتون 

چندی .در کابل مشغول کار شداز پایان دوره عسکری
یکی از معادن این شھر بعد عازم ھرات گردید ودر

وطن ھایھ بانداین ایامی است ک.مشغول کار گردید
رفیق صارم با .بھ قدرت رسیده اندرچمی فروش خلقی وپ

فعالیت ران شروع بھ ای از یارانش در بین کارگعده
مترقی آشنا افکاروانقالبی آنھارا با روحیھ تانمود
از رفیق صارم نیز مانند ھزاران انقالبی دیگر .دسازن

و پرچم مورد طرف باندھای وطن فروش وخائن خلق
شوم جنایت کاران برنامھسرانجام. تعقیب قرار گرفت

د وخون سرخ عملی میشو1357وپرچم در ماه اسد خلق
رفیق صارم بر سنگ فرشھای شھر ھری نقش می 



.پیونددبھ جمع شھدای انقالبی کشور میرفیق صارمبنددو

وران رزمنده خلق بخاطر آن صورت میگیرددفاع از دال
(ده است شآنھا سرخ کھ ما راه انقالبی آنھاراکھ باخون

یا بعبارت دیگرآنھا راه مبارزه انقالبی راباخون خویش 
دوستان ودشمنان .شجاعانھ ادامھ دھیم )ترسیم کردند

آنھارا از ھم تفکیک نمائیم با دوستان آنھا یکجا شویم وبا 
.دشمنان آنھا مبارزه جدی وبی امان نمائیم

دفاع از دالوران رزمنده خلق یک امر تشریفاتی نیست
کھ با فورمھ پرکردن وشھادت دادن در دادگاه دولت دست 

چھ فرقی بین دولت دست .نشانده کرزی صورت گیرد
پرچمی وجود –دولت دست نشانده خلقی نشانده کرزی و

پرچمی نوکران –چھ تفاوتی بین جالدان خلقی .دارد
ی وجالدان اخوانی ،وحدتی سوسیا ل امپریالیزم شورو

وای ناتونوکران امپریالیزم امریکا وقوشورای نظاری
جالد خلیلی جالد .چھ فرقی بین جالد فھیم .وجود دارد

علومیوجالد رحیم وردک با جالد سروری ،جالد سیاف 
وسایر جالدان وطنفروش وجود دارد گالب زویجالد 

ن خلقی راستی یک فرق وجود دارد وآن اینست کھ جالدا
سوسیال امپریالیزم شوروی بودند انپرچمی نوکر

ننوکراوجالدان اخوانی ،وحدتی وشورای نظاری



اما وجھ مشترک .دنمیباشوقوای ناتوامریکامامپریالیز
آن ھا اینست کھ این ھردودستھ جالدان دشمن درجھ یک 
خلق افغانستان بوده ودستھای آنھا تا مرفق بھ خون خلق 

کسانیکھ محاکمھ اسدهللا سروری را .ه است افغانستان آلود
از دولت دست نشانده کرزی تقاضا دارند  محاکمھ فھیم ، 

جالدان دولت دست نشانده محقق وغیره خلیلی  سیاف 
اگر گیریم کھ محاکمھ مینمایند ؟را از کی تقاضا کرزی 

اسدهللا سروری توسط دولت دست نشانده کرزی نشانھ 
پس بھ دا.باشد "عدالت"

بھ دست باند رھبر حزب وحدتخاد و عبدالعلی مزاری 
قرون وسطائی طالبان نشانھ چیست ؟ کشتن ویا بھ 

ئن ووطن فروش بدست یک خائن محاکمھ کشیدن یک خا
دیگر نھ نشانی از عدالت است ونھ از درد ش وفرو وطن 

کھ تا زمانی.چیزی میکاھدبالکشیده کشورورنج مردم
باالی چھ شرقی وچھ غربی نشانده دولت ھای دست

امر کشتار جنایت وآدمکشید ،نمردم حکومت میکن
قوای ھمین اکنون دولت جنایت کار امریکا و.حتمی است

بھ کرزیدولت دست نشاندهخادارتش ، پولیس وناتو،
–حمایت وپشتیبانی احزاب وطن فروش جھادی وخلقی 

ف کشتن وبمباردمان مصروودیگر تسلیم طلبانمیچپر
ستند وتاحال بیش ار بیست نفر از کشیده ھلمند ھمردم بال

ببینیم کھ . ھموطنان بی دفاع مارابھ ھالکت رسانده اند



خون این ھموطنان مارا سایت دولتی گفتمانفورمھ بازان
از کی باز خواست میکنند ویا مانند ھشت سال گذشتھ 

ت نشانده ، دولت دسمھر سکوت بھ دھن کوبیدهبازھم 
غربی نغمھ دموکراسی وکرزی راآرایش نموده

تمامکمھ محاخواھان ما"سر میدھند،وامریکائی 
جھادی وطالبی کھ دست پرچمی –جنایت کاران خلقی 

واین "ن است میباشیمافغانستان رنگیشان بھ خون خلق
کھ درافغانستان یک دولت در صورت تحقق پیدامیکند

خاصیت ضد امپریالیستی وارتجاعی مستقل وملی کھ 
گام نخست دراین راه ایجاد حزب .داشتھ باشد بوجود بیاید 

ھر کھ بایداست طبقھ کارگر نیرومند انقالبی سراسری 
یکسانیکھ بطور واقع.چھ سریعتر تحقق پیدانماید

در یک دادگاه بھ محاکمھ کشانیدن جنایتکاران خواستار
ز صف فورمھ صف خویش را ابایداند یملی ومردم

ھمانطوریکھ بر ضد وبازان وتسلیم طلبان جدانمایند
ه نموده دولت دست نشانده خلقی پرچمی در گذشتھ مبارز

اند باید بر ضد اشغالگران امریکائی وناتو ئی نیز مبارزه 
بی امان نموده ویک دولت ملی ومردمی را در 
افغانستان ایجاد نمایند این کار سخت ودشوار است ولی 
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1349برج حمل 13شماره دراین نبشتھ ازنشریھ اخگر
.استفاده شده است


