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دالوران رزمنده خلق

يادی از رفيق اکرم ياری
تو ای رفيق بزرگ
ای رفيق رزمنده
بتو درود وسپاس
بتو سالم سالم
بتو که رھبر وپيشوای راه خلق بودی
بتو که روز وشب اندر کنار خلق بودی
رفيق اکرم ياری
بتو درود وسپاس
بتو که مشعل آزادگی بر افراشتی

بتو که شعله جاويد را بلند داشتی
کسی که باور کامل براه تو دارد
ھميشه جنگ وستيز با عدوی تودارد
ھنوز ياد تو در قلب توده ھا باقيست
ھنوز ساغر تو دست مردم وساقيست
رفيق اکرم ياری رفيق رزمنده
ھميشه راه تو جاويد باد وپاينده
رفيق اکرم ياری فرزند رئيس عبدﷲ خان يکی از
خوانين جاغوری ميباشد.پدررفيق اکرم ياری يکی
ازپرنفوذ ترين خوانين ھزاره بشمارميرفت.دولت
سلطنتی ظاھر شاه بخاطر تسلی مردم ھزاره جات واينکه
بتواند ازنارضائی وقيام وشورش مردم ھزاره جات
جلوگيری نمايد رفيق شھيد اکرم ياری را که ھنوز طفل
خورد سال بود لقب شھزادگی داد ،تا از اين طريق بتواند
روی ستم ملی طبقات پشتون که اکثريت چوکی ھای
نظامی،سياسی ،ملکی ،اقتصادی واجتماعی دولت را در
دست داشتند ،پرده بگذارد وازاين طريق نفوذ خويش را
درمناطق ھزاره جات گسترش دھد.قبل از اينکه در مورد
مبارزات انقالبی رفيق اکرم ياری صحبت نمايم الزم
است تا نخست بصورت اجمالی درمورد گذشته تاريخی

مليت ھزاره تذکردھم  .ھزاره ھا در زمان سلطنت امير
عبدالرحمن مورد تاراج وظلم وستم قرارگرفتند.امير
عبدالرحمن اين جالدخون آشام وآلت دست
استعمارانگليس افغانستان رابه حمام خون برای توده ھا
وخلقھای رنجبر افغانستان تبديل کرده وبخشی از پشتون
ھاراکه بطورعموم درقسمت ھای جنوب وشرق
افغانستان حيات بدوی چادر نشينی داشتند ،برای موطن
ساختن دايمی آنھا به صفحات شمال وافغانستان مرکزی
کوچ داد وسپس آنھا جنگ داخلی طوفان آسا رادر مناطق
ھزاره نشين مشتعل ساختند .امير عبدالرحمن در فرمانی
که عليه ھزاره ھا صادر کرد مدعی شد که ھزاره ھا
شيعه اند وبايد با آنھا بمثابه کافر بر خورد کرد ،او خود
سنی بود وسنيھارا به مقصد تاراج وکشتار ھزاره ھا
تحريک نمود وبدينسان در طی دھه 1890دومليون
ھزاره ھا بی خانمان شده وزمينھای آبائی واجدادی شان
توسط پشتون ھای مھاجم غصب گرديده واکثر ھزاره ھا
به ايران يا ھند بر طانوی پناھنده شدند .امير عبدالرحمن
با قوای نظامی خيلی قوی به مناطق ھزاره نشين حمله
کرد ھزارھا ،خانواده ،اطفال وزنان بيگناه را ددمنشانه
قتل عام نمود  .خانه  ،مزارع وجنگالت را به آتش کشيد
،اما خلق شجاع ھزاره که اکثريت آنھا پيشه دھقانی

ومالداری داشتند به مقاومت وپيکار عادالنه عليه رژيم
فاشيستی امير عبدالرحمن خان تا ساليان دراز ادامه
دادند.انگليس ھااز برادر کشی بين ھزاره ھا و پشتونھا
بھره برداری کرده به تقويت وجانبداری از حکومت امير
عبدالرحمن اين سفاکترين جالد قرن نزدھم در افغانستا ن
پرداخت ،اختالفات قومی قبيله ای وطايفه ای را به سطح
تبعيض نژادی ،ملی ومذھبی دامن زده وحتی پشتون ھارا
به کشتار جمعی ديگر مليتھای افغانستان تحريک مينمود
.امير عبدالرحمن به اضافه اينکه تخم نفاق وبرادر کشی
رابين مليت ھای افغانستان کاشت  ،ھزاره ھارا در
مناطق کوھستانی يعنی افغانستان مرکزی محصور
ساخته وازآمدن آنھا به شھرھا جلوگيری بعمل ميآورد.
در زمان امير عبدالحمن زن ومردھزاره ھا به عنوان
برده ودر عوض پول ناچيز حتی شش پيسه)واحد پول(در
حوالی کابل خريد وفروش ميشدند که بعض از قزل باشھا
بيشرمانه خلق محروم ھزاره رابه عنوان "ھزاره شش
پيسگی"توھين مينمودند.سرکردگان ورھبران ھزاره
اغلب توسط پليس مخفی وقوای نظامی امير عبدالرحمن
توقيف وبه سياه چالھای قرون وسطائی به حبسھای طويل
المدت زندانی ميگرديدند .آنھائيکه در قيام ھای دھقانی
وضد رژيم نقش عمده داشتند به مجرد دستگيری شبانه به

دربار امير برده ميشدند وبدستور امير اول چشمانش را
از حدقه بيرون ميکردند وسپس مير غضب را دستور
ميداد تا گردن زندانی را با ساطور از تن آن جدانمايد
وبعد بيل آھنينی را که ساعتھا در بين آتش سرخ شده
وشعله از آن زبانه ميکشيد ،روی گردن جسد ی که کله
اش تازه از تن جدا شده بود قرار ميدادند چون ھنوز ھم
خون در بدن مقتول جريان داشت ،جسم بدون سر در
درون تاالر اينطرف وآن طرف دست وپا ميزد وتقال
ميکرد وبيل آتشين روی گردن جسد مانند شمشير دمو
کليس آويخته بود .شاه با ديدن اين منظره کيف ميکرد
،حظ ميبرد وجامھا به سالمتی قدرت وصالبت ابليسی
وشيطانی اش باالميکشيد .زندانيا ن سياسی در شرايط
خيلی خطرناک به سلول ھای نمناک که مملو از حشرات
موذی وزھردار بود ،بسر ميبردند ودر بعض موارد نھر
آب زير زمين ھا عمدی توسط آدمکشان حرفوی
بازگرديده ديوار ھا وسقف ھا يکدم به زمين می نشست
وبدين ترتيب صدھا زندانی مبارز وقھرمان ھزاره در
زير آوار ھا شھيد ميشدند.شکنجه ھای از قبيل ناخن
کشيدن ،داغ کردن ،بزنجير کشيدن ،قطع تدريجی اعضا
بدن ونمک پاشيدن روی زخمھای آنھا وغيره وغيره از
شکنجه ھای ساده وبسيط حکومت ھای دست نشانده

انگليس در افغانستان بشمارميرفت ،باضافه اين شکنجه
ھا امير عبدالرحمن شيوه ھای ديگر فاشيستی را برای
کشتار ھزاره ھا اختراع نمود وآن جادادن مبارزين
ھزاره در بين کيسه ھای از پوست گاو بود که سروته آن
را ميدوختند وسپس از ار تفاعات بلند کوھھا مانند کوه
سيد در وازه "و "کوه آسمائی در کابل بزمين رھا
ميکردند  .تجاوزبه زنان وغارت اموال ودارائی نا چيز
ھزاره ھا در دستور روز قرار داشت با ھمه اين ھا
ھزاره ھا ھرگز تسليم نشدند ودالورانه از سر زمين
شان بدفاع برخواستند.
پس از مرگ عبدالرحمن سفاک پسرش حبيب ﷲ به پادشا
ھی ميرسد ولی ھنوز ھم مشکل ھزاره ھا با پشتون ھا ال
ينحل باقی ميماند  ،پشتون ھای کوچی از قبايل "خروط
وغلزائی"بمناطق ھزاره نشين برفت وآمد وسوداگری
پرداخته وکاالھای تجارتی شان را مانند چای ،شکر وقند
سياه را بزور باالی ھزاره ھا بفروش ميرساندند .چون
در ھزارجات پول که وسيله تبادله است وجود نداشت
وتبادله بصورت مستقيم جنس به جنس صورت ميگرفت،
ناچار ھزاره ھا کاالی سوداگران دوره گرد پشتون را در
مقابل برک ھزارگی ،گليم ،روغن زرد ،چرم خام وديگر
صنايع دستی می خريدند ولی سوداگران دوره گرد

پشتون به اين ھم بسنده نکرده وده چند قيمت اصلی کاالی
راکه به ھزاره ھاداده بودند جنس ويا پول مطالبه
ميکردند .ھزاره ھا در مناطق صعب العبور محصور
شده اند وصد ھا سال طول کشيده است تا آنھا زمين ھای
المزروع والغر وسنگزارھا ونشيبھای کوھستانی را
بزمين ھای قابل زرع تبديل کردند .چراگاه ھای مناطق
ھزاره نشين باضافه زمين ھای بسيار کم للمی وآبی برای
يک اقتصاد خود کفا کفايت نميکند .گله داری ،
دامپروری وتر بيت اعنام واحشام ھم نظر به وضع
طبيعی ومناطق کوھستانی ھزاره نشين چندان مساعد
نيست بنا چار خانواده ھای فقير ھزاره قادر به باز
پرداخت قروض شان از بابت کاالھای سوداگران کوچی
پشتون نبودند وپشتون ھا با استفاده از اين بھانه ،بھای
ناچيز کاالھای شان را ده چندوصد چند با سود حاصله
ازآن محاسبه کرده وزمينھا وامالک مردم ھزاره را در
تصرف خود ميآوردند :مثل اين ھا در قره باغ غزنی ،
دای چوپان  ،خلج دايزنگی ،مالستان وديگر مناطق
ھزاره نشين بوفور ديده ميشود.ھر گاه ھزاره ھا در
محاکم محل ويا واليات حاضر ميشدند چون حکام ووالی
ھا خود پشتون بودند وبناچار قضيه يکطرفه به نفع
پشتون ھای مھاجم حل ميگرديد اين يکی از شيوه ھای

متوطن ساختن جبری پشتون ھا در مناطق ھزاره نشين
است .مطابق  30مارس  1885روسيه تزاری بار اول
به افغانستان تجاوز مسلحانه نمود ،امير عبدالرحمن
بخاطر اينکه ذھنيت توده ھارا منحرف سازد مسئله
کافرستان يا جنگ با نورستان وھزاره ھارا پيش کشيد
وھيچ عکس العملی در برابر روسيه نشان ندادوگويا
چنين تلقی کرد که اشغال "پنج ده"چندان مھم نبوده
وبگذار اين مال تزار ھای روس باشد .ھمپای آن در
سال  1893امير عبدالرحمن قرارداد ننگين "ديورند"را
با انگليس ھا به امضاء رسانيد که بموجب آن بخش ھای
بزرگی از خاک افغانستان مانند چترال ،وزيرستان،
پشاور وديره اسماعيل خان ومناطق پشتون نشين مستقيم
به انگليس ھا تعلق گرفت .مسأله پشتونستان که تا امروز
الينحل مانده است از ھمين جا سر چشمه گرفته است.
امان ﷲ خان که بطور نسبی يگانه پادشاه مترقی اين
خاندان بود ،پس از ترور پدرش امير حبيب ﷲ در سال
 1919به سلطنت رسيد .وی برای حصول استقالل
کشورکنارمردم قرارگرفت و برای ترقی وپيشرفت
افغانستان سخت عالقمند بود اما انگليس ھا که از امان
ﷲ ناراض بودند ،بواسطه اجيرا نش که قبالً در لباس
روحانيت بارھا مردم را فريب داده وجامعه افغانستان را

به عقب انداخته بودند ،دولت قانونی امان ﷲ را سقوط
دادند ودزد معروف حبيب ﷲ بچه سقاو را به پاد شاھی
منسوب نمودند .سلطنت حبيب ﷲ بچه سقاو ،بيش از نه
ماه دوام نکرد تااينکه نادر خان قبالً سفير کبير دولت
امان ﷲ در فرانسه از طريق ھند برطانوی با ھفتاد ھزار
پوند طالی انگليسی وده ھزار قبضه تفنگ وھفت صد
ھزار کارتوس به کمک انگليس ھا درسال  1939داخل
افغانستان شد ونورالمشايخ حضرت شوربازار ،که بچه
سقاورا خادم دين رسول ﷲ جازده بود به مردم تبليغ نمود
که بچه سقاو يک دزد وراھزن است ودر دين اسالم دزد
نميتواند رھبر يک جامعه اسالمی باشد ،پس بايد به حامی
اسالم يعنی نادر خان بيعت نمود  .نادر خان با وجود
اينکه در حاشيه قرآن تعھد کرد که درصورت تسليم
حبيب ﷲ بچه سقاواو را نخواھد کشت ،بمجردی که بر
اريکه دولت تکيه زد ناجوانمردانه بچه سقاو را در داخل
ار گ بقتل رسانيد .غالم نبی چرخی يکی از مخالفين
نادر خان که سفير دولت امانی در روسيه بود ،نيز با
ھزار خدعه وتزوير بداخل کاخ دعوت گرديد وسپس به
قتل رسانيده شد .دوره حکومت نادر يکی از تاريکترين
دوره ھای تاريخ در افغانستان است ومانند اسالفش
عبدالرحمن قتل ھای بيشماری انجام داد وخانواده ھای

زيادی را درغم عزيزان شان سوگوار ساخت .تاجيکھا
که تاريخ درخشانی مانند کوشانی ھا در افغانستا ن دارند
 ،نيز توسط نادر خان وبرادر ش ھاشم جالد تار ومار
گرديدند .نادر وقتی از جنوب وارد افغانستان شد ،پشتون
ھای جنوبی وقبايل را عليه مردم قھرمان شمالی بسيج
کرده ،زنان بيدفاع شمالی را اسير گرفته ومردم زيادی
را در اين نواحی بقتل رساندند .قبايل وحشی سرھای توده
ھای مجاھد شمالی را که بدفاع از شرف ،آبروعزت شان
بپا خاسته بودند برای نادر خان تحفه ميآوردند وجايزه
ميگرفتند .يک تعداد از دخترا ن وزنان مردم شمالی به
جنوبی برده شدند که ازآن تاريخ به بعد کينه ای عظيمی
بين خلق تاجيک وپشتون بوجود آمد.ستم جابرانه طبقات
حاکم و سران مليت پشتون در سراسر افغانستان توسعه
يافت تا اينکه نادر خان در ھفتم نوامبر 1933ساعت
چھارنيم بعد از ظھر در ميدان قصر سالم خانه توسط
يک تن از فرزندان صديق وباشرف ھزاره ھا عبدالخالق
قھرمان که دانشجوی مکتب عالی نجات بود ،با شليک
طپانچه از پا درآمد ومغز نادر اين جالد دوران برای
ھميشه متالشی گرديد .پس از قتل نادر دور ه سياه وشوم
ھاشم خانی شروع شد ھر جا روشنفکری شناخته ميشد،
توسط گماشته گان ھاشم خان سر به نيست ميگرديد .بيش

از ھزار ھا نفر معلم ،متعلم ،مامور وروشنفکر به بھانه
قتل نادر به چوبه ای اعدام سپرده شدند .در زما ن
سلطنت ظاھر شاه ھيچ نوع تغييری در حيات مدنی
وسياسی مليت ھای تحت ستم افغانستان رخ نداد .خلق
ھزاره وسايرخلق ھای تحت ستم از ابتدائی ترين امتياز
يعنی تعليم وتربيه که حق مشروع آنان بود ،برخوردار
نبودند .دراين زما ن ده ھا ھزار خانواده ھزاره ،زمينھا
اموال ودارائی شان را از دست دادند وبرای کار
پيداکردن به شھرھا روی آوردند .آنھا به کار ھای مانند
حمالی ،جوالی گری ،تبنگ فروشی ،دست فروشی،
دھقانی ،ترکاری فروشی ،فروش البسه ليالمی امريکائی،
پرزه فروشی ،کار ھای ساختمانی ،نان پزی ،کراچی
وانی وساير کارھای شاقه وپر زحمت پرداختند.عده ای
ھم در خانه ھای اشراف در شھر نو ،کارته سه ،قلعه فتح
ﷲ خان وساير نقاط به آشپزی و مزدوری خانه ھای
مردم ثروتمند مصروف شدند .تحقيرھای مانند ھزاره"
موشخور" وھزاره" شش پيسگی" فقدان ھرگونه
مصئونيت مالی وجانی واجتماعی ديگر جزئی
ازسرنوشت ھزاره ھا شده بود .ھزاره ھا بجز عده ای
از خوانين آن ھا که بخاطر منافع طبقاتی شان با دولت
ھمکار ی ميکردند ،ديگراکثريت آن ھا مورد ظلم وستم

وآزار قرارداشتند ،ھزاره ھا از ظلم وستم ،ماليات کمر
شکن دولت وسوداگران پشتون به جان آمده بودند ودر
شھر ھا ھم به کار ھای شاقه وپررنج ميپرداختند وھر
لحظه آماده آن بودند تا دوباره بر ضد دولت سرکشی
وطغيان نمايند.بعد ازجنگ جھانی دوم تعدادی
ازمحصلين و روشنفکران افغانی که جھت تحصيالت
عالی به خارج اعزام گرديده بودند به وطن باز گشتند.
فشار واختناق در جو سياسی حاکم روشنفکران آگاه اين
دوره را واداشت که دست به اعتراض بزنند .دراين جا
وآنجا زمزمه ھا وشکايت ھا از عناصر نا راضی بلند
ميشد  .محافل روشنفکری در کابل وبعض واليات کشور
بميان آمد .ارتباطات در سطح مخفی بوجود آمد ،شبنامه
ھائی در کابل عليه رژيم سفاک ھاشم پخش گرديد.
ناگزير ھاشم جالد از صحنه کنار رفت وشاه محمود که
در ظاھر سياست نرم وماليم را تعقيب ميکرد روی کار
آمد .در اين زمان مبارزين آزاديخوا وضد استبدا د دست
به مبارزه گسترده زدند ونقاب از چھره دولت برداشتند
.از شخصيت ھای مبارز اين زمان سرور جويا ،داکتر
عبدالرحمن محمودی وميرغالم محمدغبار ميباشند که
سرور جويا نيمی از عمرش را در زندان گذراند بار اول
از سال 1929تا سال  1943يعنی  14سال را در زندان

استبداد بسر برد .بار دوم از سال  1951تاسال 1961
آخرين دوره عمرش را در زندان سپری نمود .در سال
 1949حکومت شاه محمود دموکراسی قالبی انتخابات
آزاد وھمچنين آزادی مطبوعات ،آزادی بيان  ،قانون
اساسی جديد وآزادی احزاب را اعالم نمود .داکتر
عبدالرحمن محمودی از روشنفکران پيشتاز آن دوران
حزب فدائی خلق را تأسيس واخبار فدائی خلق را بچاپ
رسانيد،اوخواھان دموکراسی سيستم مشروطه ودين
اسالم بود .داکتر عبدالرحمن محمودی که حزب فدائی
خلق ومير غالم محمد غبار حزب وطن را تأسيس کرده
بودند ،از طريق انتخابات پارلمانی بعنوان نمايندگان شھر
کابل به پارلمان رفتند .داکتر عبد الرحمن محمودی در
پارلمان به افشاگری پرداخته ورژيم استبدادی را به
واھمه انداخت .تظاھرات خيابانی در شھر کابل به راه
انداخته شد وسخنرانان اصلی اين تظاھرات داکتر
عبدالرحمن محمودی وغبار بودند .در دوره ھشتم
انتخابات که داکترمحمودی بازھم ميخواست به پارلمان
برود ،دولت به مخالفت جدی عليه آن پرداخته ،در
انتخابات تقلب کرده وبجای محمودی وغبار "شعاع
وملک اصغر" را با آرای ساختگی به پارلمان فرستاد.
حکومت ترور واختناق دوباره حکمفرما گرديد .محمودی

 ،غبار ،سرورجويا ويک عده ای ديگر زندانی شدند.
تعدادی از روشنفکران پشتون ،ھزاره تاجيک ،ازبک
وديگر مليت ھا به احزاب فدائی خلق پيوستند .ببرک
کارمل اين شياد دوران در سازمان حکومت ملی که
توسط داود خان کار گردانی ميشد عضويت داشت .او در
درون زندان ودر درون حزب فدائی خلق ووطن نفوذ
کرده وبرای داودخان جاسوسی ميکرد .وقتی در سال
 1951محمودی ،غبارو صديق فرھنگ به زندان افگنده
شدند ،ببرک کار مل نيز از جمله آنان بود .حزب
فاشيستی ويش زلميان که بنيان گذارآن عبدالمجيد زابلی
بود درھمان سال ھا بوجود آمد ،نور محمد تره کی عضو
اين حزب بود .شاه محمود گليم دموکراسی کذائی را
بزودی جمع کرد،غبار وفرھنگ اززندان آزادشدند و
محمودی وسرورجويا درزندان باقيماندند.نورمحمد تره
کی بعنوان مقام مطبوعاتی سفارت افغانستان در
واشنگتن تعين شد ،صديق فرھنگ ورشتيا بدامن دربار
پناه بردند رشتيا چندين بار بوزارت رسيد وصديق
فرھنگ به پست وزارت برنامه تعين شد.دراوايل سال
 1340سرور جويا در زندان جان سپرد
وداکترعبدالرحمان محمودی که درزندان به دستوردولت
توسط داکتر نظر محمد سکندر زھر تزريق شده بود بعد

ازششماه به جاودانگی پيوست .جمع کثيری از
روشنفکران ھنگاميکه دوکتورعبدالرحمان محمودی را
در شھدای صالحين بخاک می سپردند سوگند ياد کردند
که انتقام خون اورا خواھند گرفت .مير محمد اسماعيل
بلخی يکی ديگر از مبارزين سرسخت راه آزادی
ودموکراسی بود که در نوروز  1329با محمد ابراھيم
ھزاره معروف به ابراھيم گاوسواررھبر جنبش ھای
دھقانی خلق ھزاره که از "اشتری دايزنگی "بودودر قيام
ھای دھقانی افغانستان مرکزی سھم شايسته داشت به
زندان افگنده شدندوھمپای آن محمد شريف پيلوت يک تن
ديگر از شخصيت ھای انقالبی ھزاره از مردم جاغوری
بخاطر دفاع از شرف وناموس ھزاره ھای "ادقول
وانگوری"در مقابل تجاوز ناجوانمردانه خيل پشتون ھای
"جوھری"به مال وناموس ھزاره ھا به حبس طويل
المدت در باستيل دھمزنگ محکوم گرديد وتا سال
 1342اين مبارزين در زندان باقيماندند وھردو از
شعرای انقالبی دوران خود بودند .اين بود تاريخ مختصر
مبارزه خلق زحمتکش ھزاره وپيوند آن با مبارزات
انقالبی وروشنفکری افغانستان بر ضد استبداد سلطنتی
.دولت استبدادی وسلطنتی ظاھرشا ه بخاطر فريب دادن
خلق ھزاره واينکه بتواند از شورش وقيام آن ھا

جلوگيری نمايد ر فيق اکرم ياری را که ھنوز طفل خورد
سال بود لقب شھزادگی داد اما لقب شھزادگی ھيچگاھی
رفيق اکرم ياری را وابسته به در بار نساخت .رفيق اکرم
ياری ھنوز متعلم مکتب بود که با تأثير پذيری از برادر
بزرگش رفيق صادق علی ياری به آثار مارکسيستی
آشنائی پيداکرد وبعد از اندک زمانی به سالح انديشه ھای
انقالبی مارکسيزم -لينينيزم و انديشه ھای مائوتسه دون
مجھز گرديد وبه آن تسلط پيداکرد،ودر حد توان خويش
به ترجمه ،تفسير ،تبليغ وترويج آن در بين طبقات واقشار
رنجديده مردم مبادرت ورزيد .رفيق اکرم ياری بعد از
فراغت از صنف دوازدھم شامل فاکولته ساينس شد وبعد
از ختم فاکولته مدتی بحيث معلم اجرای وظيفه
نمود.رفيق اکرم يار ی معلم توانا وسازمانده بزرگ
زحمتکشان بود مشاراليه روابط تنگاتنگ با کار گران
کارگری
سايرموسسات
،وکارگران
جنگلک
وروشنفکران طبقه زحمتکش داشت ودر بين آنھا به کار
انقالبی ميپرداخت .رفيق اکرم ياری در سال  1344با
ھما ھنگی ،تماس ورابطه با چند محفل مترقی ديگربه
ايجاد "سازمان جوانان مترقی" پرداخت ودر کنگره ای
که بدين مناسبت بر گزار شد  ،موصوف بحيث رھبر
سازمان جوانان مترقی تعين گرديد.رفيق اکرم ياری

مبارزات انقالبی خويش را با ساير ھمرزمانش در بين
اقشار مختلف مردم بويژه در بين نسل جوان کشور
گسترش دادوبه اندک زمانی توانست ھسته ھای انقالبی
روشنفکری را در پوھنتون ھا وبسياری از مکاتب کشور
ايجاد نمايد .با انتشار نشريه انقالبی" شعله جاويد"ديری
نگذشت که ساز مان جوانان مترقی و جنبش دموکراتيک
نوين )شعله جاويد(تحت رھبری اش در اکثر نقاط کشور
نفوذ قابل مالحظه پيدا نمود وھسته ھای انقالبی
وروشنفکری را درآن مناطق ايجاد نمود .سازمان جوانان
مترقی وجريان دموکراتيک نوين )شعله جاويد( به
افشاگری وسيع دولت سلطنتی و باندھای رويزيونيستھای
خلق وپرچم و»اخوان« اين نوکران فرومايه سوسيال
امپرياليسم وامپرياليزم وار تجاع پرداخت ونقاب از چھره
کثيف ودد منشانه آنھا برداشت .رفيق اکرم ياری با وجود
خدمات بزرگی که به جنبش انقالبی وروشنفکری
افغانستان انجام داد از کينه ورزی وبھتان وتھمت عده ای
از عناصر اپورتونيست وتسليم طلب درون جنبش در
امان نماند .عده ای از عناصر تسليم طلب با حرکات
وژستھای لومپنانه با استفاده از لقب "شھزادگی" که در
ايام کودکی از طرف رژيم سلطنتی برا ی رفيق اکرم
ياری داده شده بود ،استفاده نموده ورفيق اکرم ياری را

مورد کين توزانه ترين حمالت غير انقالبی قرارداده
ونوشته تحقيرگونه ،توھين آميز ،افشاگرانه وغير علمی
بنام" پس منظر" را )بخوانيد دروغ منظر -تأکيد از من
است( که سراپا اتھام  ،توطئه وافشاگری به دولت چيزی
ديگر در آن سراغ نميشود،بيرون دادندوبه تعقيب آن
نوشته ھای ديگری بنامھای "ارتجاع به انقالب ياری
ميدھد"و"سپاھی جريان"را که ھيچگونه پايه علمی
وتئوريک نداشت بيرون دادند.با تأسف که به اثر بعض
اشتباھاتی که ناشی از کم بھادادن به اين نوشته ھا
بود،اين نبشته ھا در وقت وزمانش مورد نقد قرار
نگرفت وزمينه برای افکار ونظريات انقالبيگری خرده
بورژوائی در درون جنبش مساعد گرديد ،تا اينکه در
سال  1351بار ديگر جنبش دموکراتيک نوين از بيرون
ودرون مورد حمله کين توزانه امپرياليزم وسوسيال
امپرياليسم وارتجاع قرار گرفته وتوطئه دشمن عملی
گرديد .رفيق بزرگ ،سيدال سخندان يکی از شعله ای
ھای جانباز وفداکار به قتل رسيد .رفيق اکرم ياری به اثر
مريضی ای که عايدحالش گرديد برای مدتی ازمبارزه
کنارماند وسازمان جوانان مترقی به انشعاب گرائيده
ومنحل شد .رفيق اکرم ياری در سالھای 1357-1352
عازم جاغوری ميشود وکار انقالبی را در بين دھقانان

آغاز ميکند .در قدم اول زمين ھای ميراثی مربوطه
خويش را در بين دھاقين تقسيم ميکند وآنان را با روحيه
انقالبی مسلح وتجھيز مينمايد واز محبوبيت زيادی در
بين آنان برخوردار ميگردد وبعد کار را در مناطق ديگر
آغاز مينمايد .با تأسف ودرد که رفيق اکرم ياری مانند
ساير انقالبيو ن بعد از کودتای ناميمون  7ثور 1357
دستگير ميشود وبعد از مدتی در زير شکنجه ھای
وحشيانه باند ھای آدمکش خلق وپرچم وباداران سوسيال
امپرياليست شان شھيد گرديده وبه جاودانگی می پيوندد.
رفيق اکرم ياری از قلب جنبش رفت اما خط انقالبی
وخدمات ارزنده انقالبی آن در تاريخ جنبش انقالبی
ودموکراتيک نوين افغانستان با خط قرمز درج است .
دفاع از شخصيت و خط انقالبی رفيق اکرم ياری امروز
به يک ضرورت انکار ناپذير جنبش انقالبی کشورتبديل
شده است .رھروان صادق رفيق اکرم ياری وتمام
انقالبيون راستين که بدفاع ازآن راد مرد بزرگ بر
خواسته اند ،ھمانطوريکه در گذشته بر ضد امپرياليزم
،سوسيال امپرياليزم ،ارتجاع ونوکران بومی آنھا مبارزه
نموده اند ،امروز نيز در سنگر دفاع از ميھن ومردم
رنجديده کشور قرار دارند وتا بيرون راندن امپرياليستھا
وبر چيدن بساط نظام مالک کمپرادوری وقطع کامل

سلطه امپرياليسم ازکشوروتشکيل نظام مردمی به پيش
ميروند .بگذار اپورتونيستھا درباره شخصيت رفيق اکرم
ياری وخدمات گرانبھای آن دھن کجی نمايند وبا
انکارصريح ازمبارزات انقالبی اش ،اورادرارتباط به
خاستگاه طبقاتی آن موردارزيابی قراردھند.آنھا آينده ای
بھتر از پس منظر نويسان نخواھند داشت سر انجام
آنھاھم به طفاله ھای ار تجاع وامپرياليزم تبديل خواھند
شد .خط انقالبی رفيق اکرم ياری که امروزبيش ازقبل
تکامل کيفی کرده ،ھمچون رود خروشان در بين
انقالبيون وخلقھای زحمتکش افغانستان در جريان است
وھيچ نيرنگ ،بھتان وتوطئه اپورتونيستھای رنگارنگ
نميتواند از امواج توفنده سرکش وخروشان آن جلوگيری
نمايد.
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