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 ما به اميد وفای توگذشتيم زجان

 بيادرفيق جانباخته اسحق اقبالی

 
انگارلشکری ازبخون خفتگ�ان  .يادرفقای جانباخته مامی اندازدمجددابقوس ازراه ميرسدومارا 7بازهم 

دوس�تان رامبرازي�اد  --ماب�ه امي�دوفای توگذش�يم زج�ان "راتک�ان ميدهندوفريادميزنن�د"شعله جاويد"پرچم
ازبين هزاران تن بخون خفته مائويست وشعله ای اينباردورفيق ازاين جانباختگان را ". وفراموش مکن

نباخته اس�حق اقب�الی ورفي�ق جانباخت�ه موس�ی رفيق جا. ميخواهيم به خوانندگان محترم خودمعرفی کنيم
درباره رفيق موسی خارکش دريک نوشته عليحده حرف ميزنيم واين نوشته رافق�ط ب�ه رفي�ق . خارکش

  .اسحق اقبالی تخصيص ميدهيم

ودرخانواده ای ديده بدنياگشودکه ازنظرموقف اجتماعی به خ�وانين .رفيق اسحق اقبالی ازجاغوری بود
. وقعي��ت زن��دگی عين��ی خ��انواده اوموقعي��ت زن��دگی ي��ک دهق��ان نيم��ه مرف��ه ب��ودج��اغوری ميرس��يدولی م

هقان ددمحصوالت زمين پدراين رفيق کمترازآن ميشدکه حتی دررديف يک می آمن کماسالهائی که بار
رفي��ق اس��حق س��ومين اوالدپس��روالدينش ب��ود، اورادردوران ک��ودکی اش . نيم��ه مرف��ه ه��م حس��اب ش��ود

زمانيکه به سن هفت س�الگی . درمدرسه آخندی فرستادندواوبه زودی سوادخواندن ونوشتن رافراگرفت
رس��يداوقبل ازالظهرهاب��ه مکت��ب رس��می ک��ه مکت��ب س��رکاری گفت��ه ميش��د، ميرف��ت وبعدازظهرهاراب��ه 

هنگاميکه اواز صنف .سبق مالئی ميگرفتميرفت و"نوده"درحکيم صمدی دمحمشيخ پيش ه مالئی مدرس
نامي�ده ميش�د، ف�ارغ " مکتب متوسطه سلطان مودود ج�اغوری"نهم مکتب متوسطه جاغوری که آنزمان
ال درمدرس�ه دروس عرب�ی ح�چ�ون ک�ودک بااس�تعدادودرعين .شد، کماکان اين برنامه راتعقيب ميک�رد

بکاب��ل رف��ت ت��ا تعليم��اتش  1346اودرس��ال . افراگرفت��ه ب��ود، ش��اگردموفق ص��نفش ب��ودوص��رف ونحور

همانطورکه يکسال قب�ل تم�ام فارغ�ان ب�ی معارف ت روزا. راتمام واگربتواندواردتحصيالت عالی شود
ب����ی "اينب����ار،فرس����تاده بود"س����روی کادس����تر"واس����طه يگان����ه مکت����ب متوس����طه ه����زاره ج����ات رادر

رفي�ق اس�حق . رس�تادف"اک�ادمی تربي�ه معل�م"بهندش�تسطح وسويه ای داهاراصرفنظرازاينکه چه "واسطه
مراجع��ه  خ��انیب��ه ه��يچ حس��اب ميش��د، اما"خ��ان"اگرچن��داودررده بن��دی اجتم��اعی. نيزيک��ی ازاينه��ابود

وزارت هيچ امکان ديگری نداشت که بتواندتصميم نامنص�فانه ،اوبعدازتقسيمات.اوشود"واسطه"نکردکه
  . شد تعليمکابل مشغول  اکادمی تربيه معلمرفته ودرهمصنفی هايش بگرناچاربادو.دکندرنظام رامعارف 
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اوريش��ه تم��ام بيع��دالتی ه��ای جامع��ه رادرياب��د،اوازطريق برادريک��ی ازدهقان��ان رئ��يس تادي��ری نگذش��ت 
تماس رفي�ق .اين فردنيزدراکادمی تربيه معلم درس ميخواند.عبدهللا خان بارفيق اکرم ياری درتماس آمد

اي�ن ش�ناخت اوراکم�ک کردتااومح�ل . جهان بودم ياری سرآغازپروسه شناخت خودواسحق بارفيق اکر
  .ميدانسته است درستساختارجهان رابخطامنطق غلط وموقعيت عينی خودرابشناسدودريابدکه چگونه 

وآدم زم�انی ک�ه د رم�ی ياب�د هيچ چيزبهترازاين آدم راکمک نميکندک�ه آدم دريابدبک�دام طبق�ه تعل�ق دارد
نگه اشته اند، نفرت بيکرانی سراپای وجودش رافرا زندانی ذهن اورادرطبقات حاکمه فرهنگ چگونه 
وذهني��ت ه��ايش مش��غول تص��فيه  ذهننقالب��ی ديگرم��دتهابااکمونيس��ت رنندهارفي��ق اس��حق نيزم.ميگي��رد

درجامعه ساخته "طبقات"ووجود!" خلقت جهان"ومغزش راازاوهام وافسانه هائيکه درمورد. حساب بود
  نتنهازنجيره�ای ذه�ن ودس�تش رام�ی ش�ناخترفي�ق اس�حق آهس�ته آهس�ته ط�ورخلص؛ ب.اند، م�ی شس�ت

حم���ل کنن���دگان زحمتکش���ان يعن���ی ک���ه اودرم���ی ياف���ت .درمی ياف���تيزه���ارانآنکلفت���ی وس���همگينی بلک���ه 
س���نگينترين حلق���ه هاس���يه روزی شانراامرآس���مانی ميدانندومعتقدندک���ه موجودم���افوق انس���ان وطبيع���ت 

آنه�افقط ب�ه يکص�ورت ب�ه حقيق�ت پ�ی . رقم زده اس�تی سنگين لقه هاسرنوشت آنهارابرای حمل اين ح
  . برای تغييربنيادی جهان کنونی متشکل شوندمائويستی ميبرندوآن اينکه دروجوديک تشکل 

شعله جاويدودرفش ه�ای س�رخ آن باخش�م ده هاهزارکارگر،دهق�ان، محص�ل، م�تعلم  1347دربهار سال
!" م��رگ ب��ر ارتج��اع"و!"م��رگ برسوس��يال امپري��اليزم"،"!م��رگ برامپري��اليزم."غي��ره بمي��دان آم��د..و

رفيق اسحق يکی ازآنهائی بودکه درزيردرفش سرخی ک�ه . کابل طنين افگن شد هایدرکوچه هاوخيابان
  .باخط درشت نوشته شده بودازپوهنتون کابل بسوی مرکزشهرکابل مارش ميکردند"شعله جاويد"برآن

اودرحلق�ه ه�ای ن�ورس . رف�تند، ب�ه ج�اغوری م�ی رفيق اسحق زمستانهاوقتی مکتب هارخصت ميش�د
اين حلقه سئول عمومی شعله ای سنگماشه فعاليت ميکردوبه تعليم وتربيه انقالبی نوجوانان ومتعلمين م

رانزدرفي��ق ي��اری فراگرفت��ه بودوآنرادردوحلق��ه ت��دريس "ت��اريخ ح��زب بلش��ويک"وا .هاراکم��ک ميک��رد
ديگرآموزش وپرورش انقالبی دراين سه ماه کمک درمسايل مضاف براين اوبطورغيرمستقيم . ميکرد
که دريک "ه"مسئول عمومی راکمک ميکردوبارفيق"ماترياليزم ديالکتيک"برای تدريس  ؛مثال. مينمود

رفي�ق . ولسوالی ديگرزندگی ميکردقرارومدارميگذاشت که آمده آنرادرحلقه های جاغوری ت�دريس کن�د
اری آموخته بود، باچنان استادی شرح ميدادکه زنده ياد که ماترياليزم ديالکتيک راازشخص رفيق ي" ه"

  .نام کرده بود"صابون سرشوئی"رفيق حسين اورا

اومعلم�ی راقب�ول نکردورفت�ه بحي�ث . ازاکادمی تربي�ه معل�م کاب�ل ف�ارغ ش�د 1349رفيق اسحق درسال 
عل�م ک�اری ش�عله ای س�اختن م�تعلم وم" اوميگفت. کارگردردستگاه ساختمانی وادی هلمند، شامل کارشد

او 1350دربهارس�ال ". ساده است وبايدبسوی کارگران ودهقانان رف�ت ک�ه ک�اربی نهاي�ت مش�کل اس�ت
دربرگش�ت . بکابل برگشت وتصميم گرفت که برای ورودبه امتحانات کنکوردانشگاهی آم�ادگی بگي�رد

س�نگين او اوازوادی هلمند، بخوبی ديده ميشدکه اوواقعاکارگربوده ودستان زمختش گواهی برکارب�دنی 
تقاض�ای پدرس�الخورده . او نتوانست نمرات ش�موليت دردانش�گاه ط�ب را بي�اورد 1351درسال. ميکرد

  . اش اورامجبورکردکه بجاغوری رفته ومعلم شود

رفيق اسحق، ورفقای زنده يادهري�ک حس�ين م�دير،علی رض�ا، ش�يرعلی،علی دري�اب دراي�ن س�الها در 
 1353بعدازس��ال  وجودرفي��ق اک�رم ي��اری. پ�يش بردن��دج�اغوری بطورج��دی فعالي�ت ه��ای انقالب��ی رااز
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درامتحان . درمجاورت اين سربازان دليرجای وسيعی رادربين دهقانان بی زمين وکم زمين باز مينمود
رفيق اسحق نمرات ورودبه دانشگاه طب راآوردولی معاون علمی دانشگاه کابل که  1353کنکورسال 

مانع وروداوبدانش���گاه ط���ب کاب���ل گرديدواوراب���ه ب���اخوانين ج���اغوری ازطري���ق زن���ش پيون���دميخورد
  .ننگرهارفرستاد

اونميخواس�ت طبي�ب ش�ودتا ثروتمن�دگردد او .وارددانش�گاه ط�ب ننگرهارش�د1354رفيق اسحق درس�ال 

اوازداکتربسيون ياد . ميخواست طبابت رادرخدمت فعاليتهای انقالبی ومبارزه با جهانی کنونی قراردهد
از . اطباميتوان��دباربزرگ فيزيک��ی وروان��ی رادرس��نگرهای انق��الب اززم��ين بردارن��دميکردوميگف��ت 

جائيکه يک انگيزه سياسی برحق مشوق اوبود،اودرسهاراخوب فراميگرفت وب�انمرات خيل�ی ع�الی ب�ه 
  .صنف باالميرفت

خلق�ی  س�گان وحش�یامپرياليس�ت ق�الده راازگ�ردن  -هنگاميک�ه ب�اداران سوس�يال1357درزمستان سال 

ش��ب ازخوابگ��اه را چميبرداش��تندوآنهارابه ش��کاررفقای انقالب��ی تحري��ک کردن��د، آنه��ارفيق اس��حقوپر
ک�ه آنهاهمانش�ب ميگوينداينکه بعدها چه برسراين رفيق انقالبی آمدمعلوم نيس�ت ول�ی  .محصلين ربودند

ن��ه وپ�رچم ن��ه  دادرس�ی وجودداش��ت و" خل��ق"درنظ��ام بي�داد. ان��د اي�ن رفي��ق گرام�ی رابکاب��ل انتق�ال داده
م����ی رامانن����دهزاران ش����عله ای س����ربلندوپرافتخاربدون اآنه����ااين رفي����ق گر.دادخ����واهی ون����ه دادگ����اهی

به سربلندايس��تادو"ق��اده"رفي��ق اس��حق درط��ول زن��دگی اش مانن��دکوه.ندبقت��ل رس��انيداي هيچگونهمحاکم��ه
ام�روزی !"انقالبي�ون"بخاطر منافع شخصی اش مانن�د .وسوسه های کوچک کننده بورژوائی تسليم نشد

اوب�رخالف روش�نفکران . امپرياليست هابه وزوزوبينگ بينگ درنيام�د"حقوق بشر"ه گردکاسه مربایب
نش�دوتاآخرين روززن�دگی اش مانن�ديک "قومپرس�ت"و"ه�زاره گ�را"امروز بخاطرشهرت ومنفعت م�الی

 انقالب��ی وي��ک انس��ان الي��قکمونيس��ت اوي��ک دري��ک ک��الم؛ . افتخارزن��دگی ک��رد )ب��ا(انس��ان ش��ريف وب
ب�����اگردن افراخت�����ه م�����رگ  ره�����ائی طبق�����ه کارگروزحمتکش�����ان افغانس�����تاناودرراه  .ب�����ود وص�����ادق

ق��وس  7مائويس��ت ه��ای افغانس��تان ک��ه . اس��ت"ق��اده"کوهازراوس��نگينت م��رگ. راپذيراشدوتس��ليم نگردي��د

رابه طبقه کارگروتمام  -رفيق اکرم ياری-جانباختن اولين پيشواوپيشگام جنبش مائويستی افغانستانوزر
رفيق ي���اری ازراه دوربرمزارگمن���ام ش���اگردان وف���ادارنس���تان تس���ليت ميگوين���د، کمونيس���ت ه���ای افغا

مانن���درفيق اس���حق،رفيق حس���ين م���دير،رفيق معل���م عل���ی دري���اب،رفيق موس���ی خ���ارکش، رفي���ق عل���ی 
، رفي�ق ک�ريم، رفي�ق ، رفيق انجنيري�ونسرضا،رفيق يونس تاجپور، رفيق انجنيرحسين، رفيق شيرعلی

يکبارديگربرمزارگمن��ام اي��ن رفق��ای و ميکنن��دتثاره��ای س��رخ ش��ان راوده ه��ارفيق ديگرس��الم  دمحمعل��ی 
طرپرساختن جيب های شان اخندوبجانباخته سوگنديادميکنيم که تاپای جان راه درخشان آنهاراتعقيب کن

همانگونه که اين رفقابه تعهد شريفانه .امپرياليست هابه شنانپردازند"حقوق بشر"ازدالرويورو درمرداب
اسيروسوس�ه ه�ای طفالن�ه ايک�ه ارتجاعوامپري�اليزم پ�يش ب�دون طبق�ه ص�ادق ماندندوشان درايجادجهان 
  . وفادارا باقی بمانند، به طبقه خويش وخلق زحمتکش افغانستان نشدندروی آنهاميگذارند

طبقاتی ج�ز نن�گ ونف�رين طبق�اتی راب�اخود هم�راه ن�داردوما فق�ط  آشتی وسازشاين رفقامعتقد بودندکه 
ق آرم���ان واالی آنهاباش���يم ک���ه باچش���م ان���دازبرای ايجادجه���ان ب���دون طبقه،علي���ه زم���انی ميت���وانيم رفي���

ج�ز .يک لحظه ه�م ازمب�ارزه آرام نگي�ريمومی بيروکراتهای مرتجعب -بورژواوامپرياليست اشغالگران 
مائويس���تی وحراس���ت ازاخالق،شخص���يت وش���رافت  -لنينيس���تی -انقالب���ی مارکسيس���تی -مب���ارزه علم���ی

م�ارا ب�ه رفق�ای بخ�ون خفت�ه  -نه پيوندخونی، نه رابطه خانوادگی وف�اميلی -رمائويستی هيچ رابطه ديگ
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پ�رداختن وازمب�ارزه دادن زن�دگی خصوص�ی  س�امانمان�دن وب�ه ب�ی تف�اوت ب�اقی . پيوندتاريخی نميدهد
فعال عليه اشغالگران ومزدوران شان اباورزيدن بين آنهاونزديکترين عضوخانواده شان دره عميقی را 

طورمشخص تعقيب راه رفقای بخون خفت�ه مات�امين وح�دت جن�بش کمونيس�تی افغانس�تان، ب. ايجادميکند
 .تدارک برای جنگ خلق استايجادحزب کمونيست افغانستان و

  مائويست های افغانستان

  ١٣٩۵قوس  ١٧
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