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قديردرآن زمان بحيث مامور  رفيق.بود که  با رفيق قدير آشناشدم  1355سال   

گرچه ازآن زمان تاکنون مدت  .نمودوھنتون کابل ايفای وظيفه مييت محاسبه پمدر
بيادم نيست ونميدانم که از کدام مکتب رفيق وسوانح مکمل آن  مديدی سپری ميشود 

بھر صورت جاداردکه از شعله ای بودن اين رفيق .فارغ الحصيل گرديده بود 
کابل متولد گرديده درگفتۀ خودش در يک خانواده فقيره ب. يادی به عمل آورم،مبارز

در زمان متعلمی .بود وبا مشکOت روزمره اقتصادی واجتماعی دست وگريبان بود
اش روزانه بعد از ظھردر يکی از دکان ھای شيشه فروشی به شاگردی مشغول 

را تھيه مينمودوبه بسيار مشکOت  ن طريق خرچ مکتب وپول قلم وکاغذبود واز آ
ونسبت مشکOت اقتصادی د ھم را حاصل نمايتوانسته بود سند فراغت صنف دوازد

موصوف يکی از .نتوانسته بود به تحصيOت عالی خويش در پوھنتون ادامه دھد 
شعله ای ھای بود که بگفتۀ خودش درايام نوجوانی زمانيکه صنف ھفتم وھشتم 

عOقمند گرديده وباBخره به )شعله جاويد (مکتب بود به جريان دموکراتيک نوين 



خوش رفيق قدير جوان .ھروان وفادارآن جريان مبدل گرديد يکی از ر
از رويزيونيست ھای باند خلق وپرچم .پرکار ،پرتOش وپرمطالعه بود برخورد

از انشعاب شعله ای جاويد شاکی بود وھميشه  .نفرت داشت" ا خوان"گروه و
ن ارميداد که چرا تضادھای دروانتقاديون به رھبری داکتر فيض را موردمOمت قر

وی متذکر ميگرديد .را تا سرحد جدائی وانشعاب از شعله جاويد ادامه دادند جنبش
عOقمندان ورھروان شعله جاويد را می شناسد که بعد از انشعاب  که بسياری از

مأيوس وبی ار تباط گرديده )شعله جاويد (جريان دموکراتيک نوين داکتر فيض از 
تفکيک کرده نمی توانستند وآسانی  زيرا به خوبی  ،ست کنار ه گيری نمودنداز سيا 

ورھبران رفقای باBئی ه ميگفتند که چرا شوھمي که کدام طرف حق به جانب است
ز بعد ا. ھم جور نمی آيند واختOفات شان را بطور اصولی حل وفصل نميکنند باما 

زھم ا ) شعله جاويد (دموکراتيک نوين  جريان" سازمان جوانان مترقی"انشعاب 
شعله (جريان دموکراتيک نوين پاشيد وانتقاديون ھم نتوانستند قناعت رھروان 

 مين ومحصلين تشکيل ميداد فراھم نمايندرا که اکثريت شان را متعل)جاويد 

البته موقعيت ھرکدام از اين .ماندند سرگردان دشتدررھروان  ما وباصطOح مردم
 دستازمبارزه   مأيوس گرديده ین ھا به کلی از آشعله ای ھا متفاوت بوده بعض

مستقOنه  ازمسايل جنبش ودرک خويش فکری ر به توانشان نظ یبعض؛ برداشتند 
ازآن رفيق قدير  .به صفوف انتقاديون پيوستند  به مبارزه ادامه دادند وعده ای ازآنھا

انقOبيون بود که بعداز انشعاب ھم شعله ای باقيماند وبر ضد نظريات عده 
انقOب "تهنوش به مبارزه برخاست ودر پخش واشاعه  "گروه انقOبی" اکونوميستی

 "که به جواب نوشته داکتر فيض تحت عنوان" است يا اکونوميزم بورژوازیسرخ 

 دريادBنه حصه گرفت ،"رويم  با طرد اپورتونيزم در راه انقOب سرخ به پيش

ق اکرم ياری ترسيم که رفيخط انقOبی  پيرامونبود که رفقا بار ديگر  واميدوار
دربين جوانان دوباره انقOبی وجلب وجذب منسجم به فعاليت  کل شده وشمتنموده 

ثور  7وم با دريغ ودرد که بعد از کودتای ننگين وش .ھمت خواھند گماشت
باند جنايتکار وآدمکش  طرفز مانند ھزاران انقOبی ديگر ازرفيق قدير ني1357

سوسيال امپر ياليست شان دستگير گرديد وباداران وطن فروشان خلق وپرچم 
يادآوری از .يوستوبه جاودانگی پگرديد وبعداز شکنجه ھای غيرانسانی اعدام 

راه رود رزمندگان راگرامی بداريمخلق بخاطر آن است تا ياد اين دBوران رزمنده 
ورما شدرشرايط فعلی که  ک .که باخون آنھا گلگون شده است به پيش رويم 

وطن  ممی امپرياليزم جنايتکار امريکا وقوای ناتو به سر ميبرد وتمادراشغال نظا
 "سازائی"، "افغان ملتی"نيست ھای ئوی ، شطالب -جھادی  ،فروشان خلقی پرچمی 



غالگری شطلبان فرومايه در دولت دست نشانده کرزی باھم متحد شده اند او تسليم 
دفاع ازانقOبيون جان . را دموکراسی جلوه ميدھند وانقياد راکمک ووطن فروشی 

جان ھای که در مبارزه برضد امپرياليزم وسوسيال امپرياليزم   شعله ای باختۀ
وطن پرست را انقOبی ونيروھای وظيفه تمام   ،اند شيرين خويش را فدا کرده

نيروھای انقOبی و وطن پرست فقط باوحدت ،اتحاد ويکپارچگی .تشکيل ميدھد
دموکراتيک فايق گرديده ودولت  غانستانيتوانند بر دشمنان مردم افم  

.ای گلگون کفن شان راتحقق بخشندشھد وخواستھای آرمان نوين را پيريزی نموده  

 

 

 

 

  

 


