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جنبش انق%بی " بنام صفحه ای 803مورد نوشته  دربخش اول اين نبشته در 
از انکار"ونقدآن بنام "ی روشنفکران خرده بورژواپرولتارياوبوالھوسی ھا

واقعيت ھا وتحريف حقايق مربوط به ماھيت وواقعيت جنبش انق%بی پرولتری 
سخنی که بايد " و" مدعاکاروپرافغانستان توسط يک اپورتونيست کھنه )م- ل -م(

  اين دوستانتا صحبت ھای داشتيم وھدف ما اين بود یاجمالبطور، "گفته شود
وژيکی فعال ايدئولشت وزننده، مبارزه ھروغضب واستعمال کلمات زبجای ق

اما نويسنده ويا . تمکين کنند"خود انتقاد وانتقاد از" وبا س%ح رابه پيش برده
 ھمومارا شده ھم به قھر وغضب متوسلباز" ته شودسخنی که بايد گف"نويسندگان 

سخنی که بايد "دگان نويسن به اين دليل که گويا ما ھم .خطاب کرده اند» بيشرم«
گرچه ما  . ای نموده ايمصفحه  803را متھم به دفاع از نبشته "گفته شود 

اين قدر تذکر ،ھم پيرامون اين مسئله بحث نمائيم اما \زم ميدانيم نميخواھيم باز
را "  که بايد گفته شودسخنی"  که ما حرکت بالمثل انجام نميدھيم وناشرين دھيم

توصيه  انبرايشصرف د خطاب قرار نميدھيم وباکلمات زشت ورکيک مور
 بھتر اگر توان دارندود نلمات خود داری نمايمينمائيم که از استعمال  ھمچو ک

جروبحث روزی در جريان .واردصحنه مبارزه شوند کبا س%ح ايدئولوژي است
 نجيب پرچمی( پوھنتون  درجمنازيم1350 پوھنتون کابل سال اتحاديه محص%ن

 به يکی از )ال کشور توسط سوسيال امپرياليزم رئيس خاد شد که بعد از اشغ
: رفيق شعله ای در پاسخش گفت .خطاب نمود "زرافه "سخنرانان شعله جاويد 

کمونيست . خطاب نميکنم" گاو" خطاب نموديد من شمارا " زرافه" اگر شما مرا
رفيق  .گردند ل مي متوست شان به مبارزه فعال ايدئولوژيکھا برا ی حل اخت%فا

مبارزه فعال ايدئولوژيک ھستيم زيرا اين ماطرفدار:" مائو تسه دون ميگويد
مبارزه س%حی است که وحدت را در داخل حزب وسازمان ھای انق%بی به سود 

ا ست گيرد امپيکار تضمين ميکند اين س%ح را ھر کمونيست وانق%بی بايد بد



آرامش غير اصولی را وصلح و مبارزه ايدئولوژيک رارد ميکند ليبراليزم
 ومبتذلپيدايش يک شيوه عمل منحط  توصيه مينمايد وازاين رو موجب،

ميگرددودرحزب وسازمانھای انق%بی بعضی از واحدھاوافراد را به فساد 
 ببينيم که   بيائيد. 39وتسه دون آثارمنتخب جلد دوم صفحه  مائ" .سياسی ميکشاند

اما بر عکس ھمان طوری :" مينويسندهچ"سخنی که بايد گفته شود " ندگان ويسن
يک کلمه ويک  ی يک حرف ،حت"بيانيه ھا"که در با\ ھم اشاره کرديم ناشرين 

وھم در ..."جنبش انق%بی پرولتاريا"جمله وعبارتی ھم نه در پيرامون ھمان سند 
نگفته "...گروه پيکار" نويسنده باصط%ح نقد بسيار اصولی وجانداررابطه با 

که چنين ادعا واتھامات بی پايه وبی  ما يکبار ديگر چه از آنانی  .وننوشته اند 
بنياد را طرح وتکرار ميکنند وچه از خوانندگان حق بين وحقيقت جو توقع داريم 

يک حرف ويک کلمه ھم راجع به  بما نشان دھند در کجای ھردو بيانيه منتشره
د مربوطه چيزی  استد\\ت وقضاوت ھای ھر دوسن،ديدگاھا   مباحث ،،مسائل

که ببينيد . 4 صفحه "سخنی که بايد گفته شود"شده باشد گفته نوشته وبحث 
چطورنويسندگان"سخن که بايد گفته شود" از مبارزه ايدئولوژيکی طفره 
ميروندودر نوشته ھای شان حتی" يک حرف و يک کلمه ھم راجع به مسائل ، 
مباحث ، ديدگاھا،مواضع وقضاوت ھای ھردوسند مربوطه "بکار نميبرند .تأکيد 
ازماست. ازمتن پارا گراف با\ چنين استنباط می شود که  نويسندگان" سخنی که 

گروه  "ايدئولوژيک سياسی  ومواضع طورکامل به نظرات بايد به"بايد گفته شود
 اما در مورد ! موافق بوده وھيچگونه تر ديدی به آن نداشته باشند"...پيکار
نکته ":  ميگويدتسه دون رفيق مائو.متوصل شده اندل فرعی به قھروغضب مسائ

ديگری که بايد در رابطه با انتقاد درون حزبی خاطر نشان گردد اينست که 
  ازرفقا در انتقادات خود مسائل اصلی را ناديده ميگيرند وتوجه خودرا بهیبعض

يفه عمده انتقاد شان نشان ود ميسازند آن ھا نمی فھمند که وظمسائل فرعی محد
دادن اشتباھات سياسی وتشکي%تی است اما نواقص شخصی در صورت که با 
 اشتباھات سياسی وسازمانی مربوط نباشد برای آنکه خاطر رفقا پريشان نگردد

نين انتقاداتی بسط يابد  دامنه چوانگھی چنانچه نبايد زياد مورد ايراد قرارگيرد
قط بر روی ممکن است اين خطر بزرگ پيداشود که توجه اعضای حزب ف

نواقص کوچک متمرکز شود ھمه به افراد محتاط وجبون بدل گردندووظايف 
در باره اص%ح نظرات نادرست در "زب به دست فراموشی سپرده شودسياسی ح

در "سخنی که بايد گفته شود"نويسندگان .آثار منتخب جلد اول1929حزب دسامبر
ما در جائی چنين  صحبت ميکنند ا"وجدان بيدار"و"شرافت" چندين جای از 

وآيا قضاوت وحکم شان مطابق واقعيت عينی است يانه ويا اينکه :"...مينويسند 
ھمه گفته ھای ايشان غير از يک اتھام بيشرمانه تأکيد ازماست .چيزی ديگری 



قضاوت ه ھر گا " سخنی که بايد گفته شود"به نظر نويسندگان ."نمی تواندباشد
نخير .پس اتھام بيشرمانه است ويا نباشد  وياحکم مطابق واقعيت عينی نبود

 کمونيست ھا ھم گاھگاھی در قضاوت خود دچار اشتباه می شوند ولی !دوستان
کمونيست ھا مردمان بيشرم نبوده بلکه شريف ترين . اشتباه با بيشرمی فرق دارد 

مابه خلق ": گويدرفيق مائو تسه دون مي. يک جامعه ميباشندانوپاکباز ترين مردم
اد ديگران از تذکر وانتق، ميکنيم واز اين رواگر نواقص داشته باشيم خدمت 

 نواقص ما از طرف ھرکس که باشد جايز است واگر  نشان دادن.ھراسی نداريم
پيشنھادی که اومطرح ه ھرگا او برحق باشد ماآن نواقص را اص%ح خواھيم کرد

 8مت به خلق خد " طبق آن عمل خواھيم کردميکند به سود خلق باشد ما حتماً 
                                                           . 3 جلدآثارمنتخب1944امبرسد

برای حل تضادھای "سخنی که بايد گفته شود"برخ%ف نويسندگان ھا کمونيست
رفيق .شيوه ھای خاص خويش رادارند آن درون خلق وراه اص%ح وآموزش 

بايد به نظرات افرادخارج از حزب به دقت کمونيست ھا :"ميگويد مائوتسه دون
 صحيح باشد اگرآنچه آنھا ميگويند. امکان صحبت کردن بدھنداوبه آنھگوش دھند

آنھا بياموزيم واگرآنچه آنھا  مابايد ازآنھااستقبال کنيم وبايد از نقاط مثبت، 
ميگويند صحيح نباشد بايد اجازه دھيم تاصحبت خودرا تمام کنندوآنگاه باصبر 

سخنرانی در مجلس نمايندگان  "دباری جريان امر رابرای آنھاتوضيح دھيموبر
نه  .3آثارمنتخب جلد 1941نوامبر21 نين سيا- گان سو-ناحيه مرزی شن سی

 متھم به بيشرمی ا آنھار"سخنی که بايد گفته شود"اينکه مانند نويسندگان 
 خ%ق ،اکه در نوشته ھای شان چپ وراست ازنويسندگان محترم با آن.کنيم

ما با بسيار سادگی وخيال ايادآورميشوند " متمدنانه "وبرخوردوجدان بيدار 
. خطاب ميکنند"بيشرم"با کلمات رکيک ودور از اخ%ق  شان را  منتقدين راحت 

خاطر نشان ميسازيم که ..."مابه نويسنده گروه پيکار:"درجای ديگر می نويسند
ر آئينه نگاه کرده وسر خودش دقانه به چھره خودش دايکبار به طور جدی وص

رابه گريبان خودش بيافگند،تا اگر بتواند حقيقت اصل خويش وواقعيت شعار 
ومبارزه ايدئولوژيک سياسی ادعائی خويش را دريابد زھی بی شرمی 
وفضيحتی ننگين تاريخی" تأکيد از ماست .ببينيد دوستان که نظرات اين 

 پيشوايان علم انق%ب پرولتری نويسندگان چقدر در ضديت ومخالفت با نظرات
 ضد نظرات ان به ما می آموزند که بايد برجھی رھبران پرولتاريا .قرار دارد

آن از شيوه  اص%ح ر نمائيم وبخاط پيگير وجدی ايد ئولوژيکینادرست مبارزه
مانند نويسندگان  نمائيم نه اينکهه استفاد "انتقاد وانتقاد ازخود "وميتود اصل 

 به نويسندگان  وياا ز مبارزه ايدئولوژيکی طفره رفته " گفته شودسخنی که بايد"
ود ه خودرا نگاه کنند ويه به وجدان خدر آئين يا چند باريک  که آن توصيه نمائيم 



رجوع نمايند ويا آنھارا به"بيشرمی وفضيحتی ننگين تاريخی " متھم سازيم . 
" شود نويسندگان معلوم ميکه زيراقسمی نميکنيم صحبت مادراين مورد زياد

نه به حرف ھای خود باوردارند وبه آن عمل مينمايند " سخنی که بايد گفته شود
ونه چندان ع%قه ای به بحث ھای ايدئولوژيکی دارند وزيادتر به مسائل فرعی 
وخوردوريزه چسپيده وبه آن چشم دوخته اند . ما دراين نبشته بخش ششم نظرات 

واز ! "ھرچه از دوست ميرسد نيکوست"نوان تحت ع کهرا"سمندر "يا"م.ه"آقای
مورد نقد قرار ميدھيم تا خوانندگان محترم  پخش گرديده است"بابا" طريق سايت

قای سمندر بيشتر آشنائی حاصل  آ" حقايقھا وتحريف  انکارواقعيت"با افکار
 خويش را "حقايقھا وتحريف  انکار واقعيت"گرچه آقای سمندر جواب  .نمايند 

ورفقای " ھای افغانستان مائو ئيست" ،".... گروه پيکار"رفقایکه از طرف 
ماھم که زمانی پروانه وار اما،  . به  نشر رسيده است در يافت نموده استديگر

در )شعله جاويد(وعاشقانه به گرد شمع در خشان جريان دموکراتيک نوين 
ھم وھزاران رفيق ھمرزم خويش را از دست داديم واکنون پرواز بوديم  

مبارزه را علم مردم افغانستان   داخلیھاو دشمنان رنگارنگ امپرياليستبرضد
ش ميدانيم تا در برابر يين خودَ .حمل می نمائيم نحيف خويش   بر شانه ھای

 " سازمان جوانان مترقی" به دفاع از مشی انق%بیت ھا و انکار واقعيتحريف
ر شرايط کنونی تمام زيرا د .خيزيمبر )شعله جاويد(وجريان دموکراتيک نوين 

در ت%ش اند تا  زيونيستیي ورو واحزاب اپورتونيستی ومرتجعينھا امپرياليست
 بدوياجنبش ھای  انق%بی مائوئيستی جھان را به اشکال گوناگون سرکوب ساخته 

 کشور 43در کشورما افغانستان که اکنون در اشغال نظامی بويژه . د ننماينام 
 تما م احزاب وجريانات رنگارنگ ،  دارد خون آشام امپرياليستی قرار

اپورتونيستی بر ضد جنبش انق%بی ومائو ئيستی ارتجاعی، ضدانق%بی و
افغانستان متحد شده ودست به تخريب وتوطئه ميزنند . از ھمه بيشتر 
اپورتونيست ھای فرصت طلب داخل جنبش بيتابی دارند تا گذشته جنبش انق%بی 
افغانستان را «سياه ، تاريک»و خودبخودی وخرده بورژوازی جلوه داده وآن را 
خدشه دار سازند، به رھبران وپيشوايان بزرگ آن بر چسب  جاسوس ، فئودال 
،بورژوا ، راحت طلب ، موعظه گر، زده وبه اشکال گوناگون آنھارا مورد 
                                               تحقير وتوھين  قرار ميدھند تا اعتماد مردم را از    

 آنھا سلب نمايند.
 

                                                                      :وبھتان زدائی شخصيت
          



بگذار :"مينويسد! "دوست ميرسد نيکوستھرچه از"ش ششم نبشته در بخسمندر 
واضح سازم که رابطه من با اکرم ياری ( رفيق اکرم ياری) خصمانه نبوده ودر 

وز در ن حضور داشت وھ)تأکيد ازماستکدام نفر؟(آخرين م%قاتی که نفر سومی
 یقيد حيات است مذاکره ما در حد مناسبات دوفرد از کشمکش نزاع شخص

شای راز ھا از کانال رھبری دور عاری بود وھمه در باره عملکرد سازمان واف
د ودر پايان از ھم بدون کدام کينه که راه حل آن اخت%ف نظر رانشان ميداميخورد

 به مرض جنون جوانیمن به اکرم ياری تا زمانيکه . ديم ـــجداش
وتاجائيکه من در موقف نظر وعمل احترام قايلم  از)بود نشده( مبــــت%نشـــــده

 از زبان او نشنيدم که به انديشه مائو تسه دون ھمبيرون زندان قرارداشتم ، يکبار
ئين نامه برآن اصرار دارم که برنامه وآشد زيرا باز ميگويم واکيدا ًنايل ومعتقد با

ينن وليننيزم الھام  از آثار ل%ً ن مترقی کنااجومان ساز
ه آن که در يک ماد به تصويب رسيد 1964 اول )کنگره (کانگرهودر.ميگرفت 

ستور سنتراليسم دسازمان ب )کنگره(گرهقيد شده بود ،ھردوسال بعد کان
 بيائيد اين ."داير ميگرديدھاشد ودر ھر شش ماه پلينوم يداير مدموکراتيک 

 –کسيزم ر را که بيشتر به داستان ھای تخيلی شباھت دارد تا ما ھاپاراگراف
تا ببينيم که آيا سمندر راست .اقه قرار دھيم دمورد غور وم وارءجزلينينيزم 

ر در سمند .متوصل ميشودھا ت  واقعيد ويا به انکارحقايق وجعلميگوي
 خصمانه نبوده ودر ار واضح سازم که رابطه من با اکرم ياریبگذ  " راگرافاپ

وھنوز حضور داشت )  تأکيد ازماستکدام نفر؟(آخرين م%قاتی که نفر سومی 
دام واضح نميسازد که اين م%قات در کدام سال ودر ک..."در قيد حيات است 

در  - کی بود،ر داشت  که در آن م%قات حضوتاريخ صورت گرفته ونفرسومی 
 ی منطقدند بايک را ميند ليننست بو-شخص که ادعای مارکسيست  حاليکه يک 

آن م%قات را معرفی نمايد ر قات وشخص ناظ% تاريخ م؛ومستدل صحبت نمايد
به قصه ھای امير ارس%ن شباھت گفتارش  ورنه ،دعقوليت پيدانمايتا سخنش م

مذا کره ما در حد ":مينويسد مه چنين اددر ا.يافته واز منطق علمی تھی ميشود
مناسبات دوفرد از کشمکش نزاع شخصی عاری بود وھمه در باره عملکرد 

ل رھبری دور ميخورد که راه حل آن اخت%ف  وافشای راز ھا از کاناسازمان
عجب م%قات جالبی "ديمجداشن کدام کينه و بدميدادودر پايان از ھم نظر رانشان 
ه چه وقت ولی معلوم نيست ک.دند واز ھم جداشدندسخن ز، که نشستند 

"  مسئله مھمآن ھم در باره وچه سخن زدنددرباره ونشستند،در کجا نشستند 
که راه حل آن اخت%فات نظر  عملکرد سازمان وافشای راز ھا از کانال رھبری

 صحبت  آقای سمندر قبل از اينکه از راه حل اخت%فاتبھتر بود "رانشان ميداد
 که اصل اخت%فات چه بود د،نخست بايد واضح ومشخص ميساختمينمو



مفصل ارائه در باره عملکرد سازمان وافشای رازھا توضيحات ھمچنان و
خاص  که جناب شان در آن م%قات از کدام موضع ختسامي واضح  ومينمود

مشخص دفاع ميکردند ونظر رفيق اکرم ياری در مورد چه بوده است وھم و
چنان واضح ميساخت که از کانال رھبری چه راز ھای افشأگرديده است وچه 
کسانی آن راز ھارا افشأنموده اند.تأکيد ازماست. در غيرآن اين سخن ھا به 

 در گوش اطفال  کردنکه پيرمردان يا پير زنان حين خواب ميماندای ھافسانه 
ايان ودر پ :"در ادامه ميدھدنآقای سم.زمزمه ميکنند تا آن ھا به خواب فروروند

م%قات کمونيست ھا مثل م%قات مردم عادی نيست که "از ھم بدون کينه جداشديم
با گله وگذاری آغاز شده وبا کينه وکدورت ويا رفع آن خاتمه پيدا 

 روی موضوع  ودن دار و مشخص  ھدف خاصکمونيستھا از ھر م%قاتی.نمايد 
يجه صحبت مينمايندودر آخر از صحبت خويش نتمشخصی ات ويا موضوع

 در باره عملکرد"اما آقای سمندر تذکر نميدھد که دراين م%قات .  گيری می کنند
به کدام نتيجه ای مشخص رسيدند "راز ھا از کانال رھبری سازمان وافشای 

 آقای سمندر .ف نظر% با اختازھم جداشدند ويانظر آيا آن ھا به وحدت  .؟ياخير
ن ودر پايان از ھم بد" ع%م ميکندکه اآوردودراين باره ھيچ سخنی بر زبان نمی 

من به اکرم ياری تازمانيکه به  :"ادامه مينويسدسمندردر. "کدام کينه جداشديم
وعمل احترام قايلم از موقف نظر) نشده بود(مبت% نشده"  جنون جوانی" مرض

انيکه رفيق اکرم ياری ف اين طور استنباط ميشود که تا زماز اين پاراگرا"
سمندر قرارداشت ،   سازمان جوانان مترقیس رھبری رأودرصحتمند بود 

 هکيزمان بود اما وياھمسنگرصرف به آن احترام قايل بود،نه اينکه با او ھم نظر
 " وبی احترامیکينه"ری مينما يد، ود واز رھبری کناره گيمذکور مريض ميش

ميزند ومشی ھات وانکارواقعيحقايق  تحريفدست به وسمندرآغازميشود
ف می چ خويش را در عمل پياده ميکند اين موضوع مارا به ياد خروشسنتريستی

 يق وھمرزم نزديک اورا رفخوداستالين در ظاھر رفيق اندازد که در زمان 
قلمداد ميکرد اما در باطن کينه عميقی ازآن در دل داشت وزمانيکه رفيق استالين 

متوصل تالين در باره اس به بھتان وتحريف حقايق ،گذشت در  )1953(  سالدر
سمندر در . شده ومشی بورژوازی ورويزيونيستی خويش را در عمل پياده نمود

 از از زندان قرار داشتم، يکبار ھم وتاجائيکه من در بيرون :"ادامه مينويسد 
 آقای سمندر. "نايل ومعتقد باشد"انديشه مائو تسه دون "زبان او نشنيدم که به 

آقای سمندر از دو   در اين جا! دارد اندازه ھم حد و ھاتواقعيجعل کاری وانکار
داخل زندان . صحبت ميکند درباره يک موضوع به عين شکل زمان ودومکان 

مانيکه آقای اين طور استنباط ميگردد که تا زفوق از پاراگراف . خارج زندان و
سه دون انديشه است مائوت که رفيق اکرم ياری سمندر در زندان بود نميدانست



يکه در بيرون از زندان قرار داشت يکبار ھم از زبان رفيق اکرم ئ تا جااما ! يانه
آقای سمندر کمال .   معتقد باشدانديشه مائوتسه دون ياری نشنيده است که به 

شب سحر شد ولی آقای .ميکند که تاچيزی را از زبان کس نشنود قبول نميکند 
ه اگر کسی به زبان سمندر فکر ميکند ک.ت که ليلی زن بود يامردسمندر ندانس

ئوتسه دون انديشه ا پس آن شخص م دون انديشه است ،ئوتسهاخوداقرارکند که م
  انديشه ويشه بودن يک شخص ارتباط بهميشود در حاليکه مائوتسه دون اند

 يک کرد وعملنظريات ومواضعودرپرتوافکارو وعمل آن شخص داردنظر
ت تسه دون انديشه اسميتوانيم تشخيص دھيم که آن شخص مائواست که شخص 
 مشکل است  رفيق اکرم ياری در قيد حيات نيست چون به ھرحال  .؟يا خير

اگر آقای  !يا نهان آن اين سخن راشنيده است قضاوت نمائيم که سمندر از زب
ناشر انديشه ھای "  شعله جاويد " جريده د ويکبار به عنوانسمندر کمی دقت نماي

مشی سازمان جوانان  شود کهيتفت مد ملدموکراتيک  نوين نظراندازی نماي
نيستی  لين-مشی مارکسيستی  )شعله جاويد(مترقی وجريان دموکراتيک نوين

، م ينميکن صحبت زياد تر  يانه؟ دراين موردانديشه مائوتسه دون بوده استو
،  آشنائی داشته باشند  انق%بیهم که کسانيکه به الفبای مبارزيکر ميشوذھمينقدر مت

مائوتسه دون  -ليننيست  - ه رفيق اکرم ياری وشعله ای ھا  مارکسيست ميدانند ک
 »ليننست –مارکسيست «که خودرا انديشه بوده اند چه رسد به آقای سمندر

زيرا باز ميگويم :"ين مينويسدنسمندر به ادامه سخنانش چ.وانمود ميسازد
%ً رقی کته سازمان جوانان من ناميواکيدا ًبرآن اصرار ميورزم که برنامه وآئ

ازآثار لينن وليننيزم الھام ميگرفت ودر کنگره اول سال 1964 به تصويب 
ھردوسال بعد   قيد شده بود ،)کدام ماده؟ تأکيد از مااست(رسيدکه در يک ماده آن

 ماه پلينوم ششنتراليسم دموکراتيک داير ميشدودرھرسامان به دستورکنگره ساز
 وانديشه مائوتسه  ليننيزم–ين مارکسيزم سمندر فکر ميکند که ب."ميگرديدھا داير

م ادامه وتکامل  ليننيزهھمانطوری ک ،اردوجودددون ديوار بزرگ چين 
 –مارکسييزم است مائوتسه دون انديشه ويا مائوئيزم مرحله تکاملی مار کسيزم 

 در اينجا صرف از رسمند.ن آنھا وجود ندارديلينينيزم است وھيچ اخت%فی ب
 اگر .ائو ئيزم را بدست فراموشی ميسپاردد ومارکسيزم ومليننيزم صحبت ميکن

  را در مغايرت با  مائوئيسمی مترقنآقای سمندر برنامه وآئين نامه سازمان جوانا
واضح ومشخص سازد که ،  گوئی راکنار بگذارد  ميداند بايد کلیويا مارکسيزم

 وئيزممخالف  مائجوانان مترقی ن سازما ن نامه ئوآيبرنامه کدام جای در
                                             . ، تا ماھم از آن آگاه شويمومارکسيز م است

                                     
                                                    :آقای سمندر نظريات شتر مرغی



 
نی افراد راحت طلب ، در باره اين فقره که يع:" ويسد نسمندر در جائی مي

در ... که نبايد دست به عمل بزند... برخاسته از طبقه اشراف فئودال 
بلکه ،کرم ياری نه توضيح ميدھم که مراد ا... ه گيرد صدر مجلس جا

اگر .يم ئکمی دقت نماھم  اين پاراگراف موردبيائيد در" صادق ياری است
 803 چرادر نبشته پس ،  رفيق صادق ياری بودسمندر در اين نبشته مرا د

 واضح وآشکار از آن نام نبرده است وبطور مجمل از افراد  اشصفحه ای
 شعر نيست طنزويانوشته سمندر. راحت طلب سخن به ميان  آورده است

که ت دھدرا برائعاره استفاده نموده باشد وحال خوکه از کنايه ،تشبيه واست
بسيار سادگی معلوم  از نوشته سمندر به .منظورم صادق ياری بوده است

آن زمان در چون در.ميشود که منظور سمندر رفيق اکرم ياری بوده است 
س رھبری رفيق اکرم ياری قرار داشت نه رفيق صادق ياری وحال که رأ

 مائو ئيستی - لنينيستی- مارکسيستیای از جنبشبخش ھمورد انتقاد سمندر
بطرف رفيق  ياری تيرش را بعوض رفيق اکرم،  قرار گرفته است کشور

 به ھرحال ما برای آقای سمندر توصيه .صادق ياری نشانه گرفته است
 شتر مرغی و قصه ھای  وکلماتش ازالفاظ يکه در نوشته ھا ميکنيم

داستان گونه وغير مستدل خود داری نموده به صورت روشن و واضح 
 سمندر.، تا برای خوانندگان شک وشبه ايجادنکند صحبت نمايد

که مراد اکرم ياری نه ، بلکه صادق ياری است که پس از ..:" .مينويسد 
 موظف بود شبنامه را در )تأکيد ازماستکدام شبنامه ؟(نشر يک شبنامه 

امه در شھر کابل به مناطق ندرک پخش کند پس از آنکه شب حوالی شش
 ورفقای مسئول )به کدام تاريخ پخش شد؟ تأکيدازماست(مختلف پخش شد

چگونه   توضيح داد)رفيق صادق ياری( ديم صادقمرکزی دور ھم جمع ش
 ميکرد ) تصور(تصويردر اثنای پخش اوراق بدام فردی می افتد که او

رفيق ( پوليس مخفی سياسی دولت بوده باشد ، ولی آن شخص صادق
اب ساعت دستی وپول ھای د که قن شرط رھا کري را بد)صادق ياری

 گرفته که ماھوار چند صد راکه در جيبش بود گرفته واز اين رفيق تعھد
 مقام رھبری ت%ش  بسویاز ھمين سبب فارغ بال... اردپافغانی به او بس

ط ميشود که رفيق ااز اين جم%ت اين طور استنب".ميکرد وبدان رسيد
آن شخص "صادق ياری بخاطری فارغ بال بسوی رھبری ت%ش ميکردکه
وپول ھائی رفيق صادق ياری رابدين شرط رھاکردکه قاب ساعت دستی 

ھوار چندصد راکه در جيبش بود گرفته و ازآن تعھد گرفته شده بودکه ما
ز ا ":ميدھد سمندر ادامه!افغانی به اوبسپارد، چقدر مضحک وخنده آور



م اپي"اينکه تبليغات در گوشه وکنار جنبش در باره افراد وجود داشت به 
 نه بلکه در نھا در کابلات آن زمان رجوع کنيد که ت يکی از نشر"وجدان

اين نبشته  ."سخن در ميان بود" دانشمند" بغ%ن ھم از رھبران جوان
سمندر بازھم به قصه ھای عاميانه شباھت دارد تا به يک نوشته مارکسيتی 

ح ند ولی واضــــــنامه ياد ميکـــــــشب زيرا سمــندر از ،ليننيستی  -
ش شبنامه سخن ميزند  از پخ.عنوان اين شبنامه چه بودمحتواو که نميسازد 

 نيست که اين  تاريخ پخش آن سخنی در ميا نمضمون ومنظور وی ازلو
 ھيچ کس پخش ا زيرشبنامه درکدام تاريخ ودر کدام سال پخش شده است

شبنامه بدون تاريخ ،بدون عنوان وبدون محتواراقبول نميکند  اگر چه اين 
نقد يخ نويسی و، تاريژه بوت ھم باشد باز ھم اصول نويسندگی  راسسخن

نويسی ايجاب مينمايد تا گفتار مستند وتاريخی با شد در غيرآن چه فرقی 
بين يک قصه نويس تخيلی ويک مارکسيست نقاد وجود دار د .ھمچنان  
نويسندگی ايجاب مينمايد زمانيکه نويسنده از يک نشريه نقل قول ميکند ويا 

 ره آن نشريه را سال نشروشمادخوانندگان را به آن راجع ميسازد باي
دسترسی مطالب مورد نظر به  بتوانند  به آسانیواضح سازد تا خوانندگان

 روان " سياهنخود"وانندگان را به گفته مردم پشت خه پيدا نمايند نه اينک
ھم در ب چند کتا بودن  »ليننيست« ضمن کند بھتر است آقای سمندر در

 یسنگينکمی ک%م شان د تا ه نماي مطالع نويسندگی باره   اصول وقواعد 
 که برای رفيق ی اتفاقھرگاه.وقبول خاطر قرار گيرد پيدانمايد ومعقوليت

امکان صحت داشته باشد صادق ياری در جريان پخش شبنامه افتيده است 
 وخودرا ای ديگر ھم روی داده باشدقرفبعضی  برایھمچو اتفاقاتی دارد

حين ھم  سمندر  آقایچنانچه ز اشکال نجات داده باشند به شکلی ا
اما زمانيکه سخن از .  نجات داده است دستگيری خودرا معجزه آسا 

 نه د منظور رفيق اکرم ياری بوبران جوان ودانشمند در ميان بود  ،رھ
 صادق ياری   به رفيقصادق ياری زيرا رفيق اکرم ياری نسبترفيق 

ھای عملی البته کسانی ھم که در کار:"سمندربعد ادامه ميدھد.جوان تر بود 
صادقانه شب وروز را فرق نکرده مصروف خدمت گذاری برای سازمان 

 اھتمام ورزند واين عمل بودند ، غفلت ميکردند ،که در کسب تئوری
اين .حتی متھورانه خودرابا چراغ تئوری انق%بی منورسازند شجيعانه ، 

نه ای اعضای سازمان ضربه انقص وکمبود در مجموع به روابط آگاھ
 آتش نفاق ، دوپار بهخود به خود تفاوت بين اعضارا برجسته ساختهميزد و

افراد راگراف ا سمندر دراين پ."...چگی وچند پار چگی دامن ميزد
 ای که گويا کارھای تئوريک سازمان را به دوبخش تقسيم ميکند عده



کسانيرا که . ديگری که کار ھای عملی ميکردند  وعده ایميکردندونظری 
قلمداد " موعظه گر وراحت طلب "ری ميکردند نظی و تئوريکھایکار

 نمودن در کسب  ميکردند به غفلتیميکند وکسانی را که کار ھای عمل
 به يک قمچيندر حقيقت سمندر ھردوطرف را  تئوری متھم ميسازد؛

  يک طرف را به راحت طلبی وموعظه گری وجانب،ش%ق کش مينمايد
مجموع سازمان واھد در وبااين ادعا ميخ.ديگررابه غفلت ورزی 

 آقای   نميدانم جايگا ه. جلوه دھدتنبلواعضايش را آدم ھای راحت طلب و
ر کسب  در بخش کسانيکه دسمندر در سازمان در کدام قسمت بود

 يا در بخش افراد راحت طلب وموعظه وآموختن تئوری غفلت ميورزيدند
را در آقای سمندرآتش نفاق، دوپارچگی وچند پار چگی سازمان . !گر

بی وغفلت ورزی در کسب تئوری  جلوه ميدھد اما تا جائی که راحت طل
گی وچند پار چگی  ،دوپارچواقعيات نشان ميدھد علت وعلل انشقاق

سنتريستی انحرافی ات روجود نظبيشترسازمان جوانان مترقی 
 رفيق اکرم ی ودگماتيستی بود که بعدازمريض،اس%ميستی،اکونوميستی 

ی  رسيد وبا\خره باعث انح%ل سازمان جوانان مترقياری به اوج خويش
  سمندر در )اگر \زم شد در اين زمينه بيشتر توضيح خواھيم داد(گرديد

اين ديگر به ھمه افرادی که درآن زمان به سياست :"د جای ديگر مينويس
يا درآن شرکت  دع%قه گرفته بودند ومظاھرات وميتنگ ھارا گواه بودن

 "م در مقابل دفتردکه بارھا جوش وخروش توده مرداشتند معلوم است 
بصدا می آمد وتا آن زمان دوام ميکرد که کار گران دفتر را "شعله جاويد

وازآن به بعد چند سخنرانی ازآن دفتر به پيشواز در بين خود ميديدند 
شعله "کسانی بودند که به ين سخنرانان اکثراً مظاھره ميرفت ودر ب

 خلق وپرچم دوری گزيده وحتی با کلمات زشت گرايش داشتند واز"جاويد
جايگاه خاص وکی رابه ف%ن خرسر تر"سياه پوش " ورکيک طور مثال 

 اين عمل رابه ھمان شکل آلوده اش )ميدانستند(ميدانستشبيه ...اناھيتارابه 
"  پرداخت  )قناعتشان(وقتی دونفر از دفتر به قنا عتش)کردند(ترک کرد 

 از جوش وخروش توده ھای ل ميشود گوئی متوسباز ھم سمندر به افسانه
 وميخواھد برای خوانندگان اين طور مردم واز مظاھرات سخن ميزند 

د کسانی بودند که از تئوری وانمود سازد که گويا سخنرانان شعله جاوي
تذکر ولی  انق%بی بی بھره بودند وگويا به فحاشی متوصل ميگرديدند

اين عمل رابه ھمان "که بعد از قناعت دند بورانان کيھانميدھد که اين سخن
اعت آن ھا پر دونفری که به قنو )کردند(ترک کرد " شکل آلوده اش

طوريکه از متن با\ معلوم ميشود  (چه نام داشتندکی ھا بودندوآنھا، داختند



\زم به  دن کلمات وجم%ت ھم مشکل دارد ويا دقتردر بکاربسمندر 
 " بودند اکثرکسانیدر بين سخنرانان  "يک جمع درابتد از. نميدھد خرج

 بھر حال من ( ميکنداما برای آنھا فعل مفرد رابکار ميبردصحبت 
  اين جا سمندر )را دربين قوسھا تذکر داده ام کلمات صورت درست آن 
شرف اناھيتا اين خائنين ، وطنفروشان ،  از تره کی وبه شکلی از اشکال 

 با سر ھم بندی دفاع برمی خيزد وبه ن خلق افغانستان وقات%ان باختگ
 راخود بخودی وفاقد رھبری "شعله جاويد"ريان ھمچو داستان ھا  ج

 ھرگاه قبول کنيم که سخنان سمندر درست باشد بازھم .ميدھداصولی جلوه 
با استعما ل چند کلمه  زشت ورکيک در جريا ن مظاھره توسط يکی 

وآن را   خود بخودی بزنيم نميشود که با\ی تمام جنبش مھردليل آن دونفر
مه نيست که ما ھ"مھمانی " زيرا مظاھره مجلس بی ارزش جلوه دھيم

واز آن ھا عرض ادب تقاضا  افراد دلخواه خودرا دعوت نموده 
وگاھی  روشنگرانه ،، افشأ گرانه مظاھره يک حرکت اعتراضی . نمائيم

تفاق ا  است ودر جريان آن امکان داردھمچو حوادثیھم پر خاشگرانه 
محصلين وياشاگردان صنوف ليسه ھا از :"سمندر به ادامه مينويسد.افتد

سبب اينکه نصاب تعليمی آنھا نه تنھا از کيفيت عالی برخوردار نبودبلکه 
روش مستبدانه اوليای امور ،اداره مکاتب وليسه ھابه ستوه آمده زا

) جاويدشعله (خود انگيخته باربارروی جاده ميوند ، پيش دفتر شعله.بودند
من ھرگز نديدم ، .صف کشيدندوکارکنان دفتر رابسوی خويش فراخواندند

 –در ھمان نيروی ايدئولوژيک "سازمان جوانان مترقی" که درآن زمان
_ وکی مشخصسازمانيش بنا بر کدام علت خاص ، روز معينی رابا کر

تدارک ديده باشد وآن ... روشن،سخنرانان معينشعارھای معين،موضوع
آقای سمندر ھرجا که ميخواھد از  " کرده باشد" رھبری"ان روزراتا پاي

 انتقاد )شعله جاويد( ويا جريان دموکراتيک نوين)سازمان جوانان مترقی(
به آقای سمندر. يادآوری مينمايد1347نمايد صرف از مبارزات سال 

  به شکل داستان گونه ورواياتمسايل تاريخی  وجنبش انق%بی کشور
خود انگيخته محصلين وشاگردان ياد "ميکنداز جنبشھای عاميانه برخورد 

صف "شعله جاويد "که بار بارروی جاده ميوندپيش دفتر  آوری ميکند 
اما از مظاھرات ."کشيدند وکار گران دفتر را به سوی خويش فرا خواندند

بين المللی روزمعين   ھای به مناسبتکه"شعله جاويد"جريان دموکراتيک 
ھرساله 1351 تا سال  للی  زن وجنبش سوم عقرب کهبين الموز، رکارگر

 شعارھای معين سخنرانان معين  ، وبه مناسبتھای ديگر، برگذار ميگرديد
ن جوانان مترقی رھبری ميشد طرف سازماوازداشت واھداف مشخص 



آقای سمندريافکرش کارنمی دھد وياعمداًبه تخطئه می .ميورزدانکار
ياسی روشنفکران مترقی مردمی و درآن شرايط که مبارزات س. پردازد

داشت وازطريق مظاھرات وميتينگھا عليه نظام  توده ھای مردم جريان
   آنحاکم ارتجاعی نماينده طبقات فئودال وکمپرادوروحاميان امپرياليست

افشاگری صورت می گرفت؛ حتی طرح ھمين خواستھای صنفی شاگردان 
مکاتب ومحصلين پوھنتون وياخواستھای دريوران کدام شرکت ويا 
کارگران وکارمندان کدام موسسه خودزمينه ھای می شد که منسوبين 

 بطورھمه جانبه علل بدبختيھا )شعله جاويد( نوينجريان دموکراتيک
روگرسنگی،مريضی، وبيکاری بی حد ومظالم واستثماروستم وفق

وحصرطبقات واقشارمردم رابرشمرده وعاملين آن، دولت را که دررأس 
دراين مظاھرات ھمچنين . دند کر میءطبقات حاکم بود بيدريغ افشا

که از آقای سمندربغير.  می پرداختندگری سياسیبطورگسترده به افشأ
نگ ھا، اعتصابات چه کسی ميتواند از ميت" ! من ھرگز نديدم"ميگويد 

وسخنرانان ) شعله جاويد( اتيک نوينجريان دموکرومظاھرات 
،تخشا ، علی لھيب سيدال سخندان ، حيدر، شاکر،رستاخيز  �\عبدا:آن 

 تن ا واحد بشردوست وده ھ،احمدشاه ستيز،  ھاطاھرودان ، آذرخش
امه به سخنان داستان گونه اش چنين ادسمندر  آقای .زدانکار ور... " ديگر
 کدام مجلس( من خود بگوش وھوش خود در درون مجلس  :"ميدھد

 وکدر )کدام رفقا؟ تأکيدازماست(از رفقا)کيداز ماستتأوکدام تاريخ ؟؟
سازمان جوانان مترقی شنيدم ")کدام کدر؟تأکيد از ماست(مسئول رھبری 

کدام ( وکدر مسئول رھبری)کدام رفقا؟ تأکيد ازماست(ودر محبس از رفقا
که در  وحاضر ديدم شنيدم"سازمان جوانان مترقی  ")يد از ماستکدر؟تأک

دولت راه " يا " ورشکستگی راه رشد غير سرمايداری در بورما" باره 
کدام (در مقابل سوالی که از جانب ھمرزمان..".رشد سرمايداری

پرت "  مطرح شد چقدر) نام ندارندتأکيد ازماستھمرزمان؟ آيا ھمرزمان
به خود زحمت "شعله جاويد " شد که اين روندگان راه گفته شدومعلوم"وپ%

شماره ھای اول تا ھفتم ( شماره اول تا ھفتم را حداقل آن ھفت ندادند
دقيقا مطالعه کنند ومضامين را از آن خود سازند تا در مبارزه ) را

با رويزيونيزم معاصر غلبه نھائی اصولی از آن  ل انق%بی-ايدئولوژيک م
 ببينيد عزيزان که سمندر يک مطلب را در "لتاری باشدجنبش انق%بی پرو

دوزمان مشخص ھم در درون زندان وھم در بيرون زندان از رفقا ؟ وکدر 
 شنيده وديده است که در باره " سازمان جوانان مترقی"مسئول رھبری

دولت راه رشد "يا "ورشکستگی راه  رشد غير سرمايداری در بورما"



" چقدرمطرح شد ی که از جانب ھمرزمان؟ سوالدر مقابل " سرمايداری
 - سخنان چقدر به مارکسيزم دوستان ببينيد که اين.گفته شد" پرت وپ% 

م ھمخوانی ومطابقت داردآيا يک موضوع ويک مطلب به عين شکل ليننيز
در .کرار ميشود وبه وقوع می پيوندد  در دوزمان ودر دومکان مختلف ت
فقا وکدر سازمان جوانان مترقی حمله اينجا سمندر بطور مستقيم با\ی ر

گوئی متھم ميسازد وبعد " پرت وپ%" ور ميشود وآنھارا به
بخود زحمت " شعله جاويد"معلوم شد که اين روندگان راه :"ميگويد 

دقيقآ )اول تا ھفتم راھای شماره ("ھفت شماره اول تاھفتم را" ندادندحد اقل
ست ھم باشد بايد خاطر نشان اگراين سخنان آقای سمندر را" مطالعه کنند

 پيغمبر نبودند که معجزه سازيم که رھبران جنبش دموکراتيک نوين
  به شرايط استبدادی وخفقان آور آن زمان ونظرنظرآنھا  ميکردند  بلکه 

انق%بی ومترقی جنبش بين المللی اسناد ھمه آثارو به فقدان دست يابی به
 رحله آغازين حرکت ھایدر م  واز ھمه مھمتر اينکه جنبشکمونيستی

 انديشه ھای علمی آگاھی نسبی  از  رفقا و قرار داشت  وانق%بی  مترقی
اگر قبول کنيم .وتسه دون داشتند ئانديشه ما -م ليننيز-مارکسيزم  وانق%بی

رفقا ويايکی از  بی انصافی است ھرگاه بازھم:  که سمندر راست ميگويد
 جواب قناعت بخش ارائه ند نتوانستويا ند در مقابل سوالی عاجزماندآن ھا

اجازه :"بعد ادامه ميدھد. متھم بسازيم گوئی"  پرت وپ%"ھار ابه آنندنماي
ولی ھرقانون استثناء .ولو قانون از استثناآت ساخته ميشود  بده که ذکرکنم

احساس ...اگر اين ياآن محصل يا شاگرد صنوف عالی ليسه ھا خودرادارد
دون شک در نشان داده باشد ب..." راه رشدغيريا درک نسبی ای از تئوری

به يک گل بھار نميشود "حد ھمان استثناءباقی ميماندوديگر معلوم است که 
... اين ياآن محصل يا شاگردصنوف ليسه ھا"آقای سمندر خوب ميداند که."

 بلکه نداشتند"احساس يا در ک نسبی ای از تئوری راه رشد سرمايداری
ن شعله ای بويژه آنھائی که در مظاھرات اکثريت محصلين ومتعلمي

از تئوری ھای  ونقش رھبری کننده راداشتند،واعتصابات شرکت ميکردند
گاه  آ تاحدیسرمايداریررياليسم وراه رشد غيرويزيونيستی سوسيال امپ

در باره "رفيق مائوتسه دونرواثتفسير 9سند  آن زمانا دربودند زير
وقتی  .ربين شعله ای ھا پخش شده بود به آندازه کافی د "نوين دموکراسی 

آن  واء قايل شده سمندر برای آن استثن،آيد پای در ک ودانش در ميان می
 ماتکلدود ميسازد امازمانی که پای رابه اين ياآن محصل يامتعلم مح

 در ميان است آن را عموميت "پرت وپ%"و" زشت ورکيک"باصط%ح
شعله (کراتيک نوين جنبش دموخصلت مترقی وانق%بیمی بخشدواز



محصلين مظاھرات ! جناب :"  سمندر ادامه ميدھد . انکار ميورزد)جاويد
 شمسی ، خود جوش وبه 1347،متعلمين وکارگران از اول ماه می 

 25جانبداری از روزکارگر ، که رسميت بين المللی پيداکرده بودوتا روز 
دند شاھد  سھيم بوآنکسانی که در.جوزا ھمان سال پياپی تعقيب گرديد

 ايدئولوژيک براه نيفتيد -ريکاندکه در روی جاده ھای شھرکابل رزم تئو
 - زيرا طوری که قب% تذکردادم وقتی تئوری.يتوانست براه افتدمون

ايدئولوژی در ذھن افراد برجسته وکدر درجه اول سازمان نفوذ نکرده 
 که ديگر سازمان کی ھا بودند،"ورزيده نسبی"نميدانم که کدرھای .باشد

درآن زمان جنبش را رھبری ميکردند..نبايد در باره واقعيات غلو واغراق 
 رسی شود واگر ات ھمانطوری که بود بی شائبه بريعصورت گيرد وواق

با ...افه گوئی کرده  ويا اض بيانش کم وکاست داشتهدر...جنبش انق%بی 
د\يل علمی وحجت اصولی انتقاد شود ويکپارچگی ووحدت اصولی 

 آقای سمندر از يک طرف ."انق%بی پرولتاری تامين گردد جنبش 
 مظاھرات تنھا ازاز طرف ديگر ، که به يک گل بھار نميشود :ميگويد 

آورد ولی د وآن را دليل وحجت می  صحبت ميکن1347سال روزکارگر
که  ميکند یکام%ً چشم پوششعله ای ھا  از مظاھرات سال ھای بعدی
 ھا شھر کابل وساير و\يات کشور درآنگانھزاران نفر شعله ای وباشند

ظام اشرافی سلطنتی شرکت ميورزيدندونفرت وانزجار خويش را از ن
 .المللی آن امپرياليزم وسوسيال امپر ياليزم ابراز مينمودندوباداران بين 

زم تئوريک وايدئولوژيک آن ھم در اولين که ربايد خاطر نشان ساخت 
 رزم .ر نه امکان پذير بود ونه عملی مظاھره  بمناسبت روز طبقه کارگ

وی در " حزب پيش آھنگ "گر از طريقر کاهتئوريک وايدئولوژيک طبق
مخفی  ه که تما م اشکا ل مبارزات انق%بیيک پروسه طو\نی مبارز

براه می افتد ودر يک  در شھرھا ودھات کشور درا در بر ميگيروعلنی 
ميکند نه  يزم غلبه حاصلبر بورژوازی ورويزيون ی طو\نی اهنبرد تود

سمندر .  کارگرهبانی وشھری آن ھم بدون ايجاد حزب طبقادر مبارزات خي
تی تئوری وايدئولوژی در ذھن افراد برجسته وکدر اول وق:" ادامه ميدھد

سازما ن نفوذ نکرده باشد نميدانم کدرھای ورزيده نسبی ديگر سازمان کی 
دراينجا آقای سمندر  ."ردندھا بودندکه درآن زمان جنبش را رھبری ميک

تئوری وايدئولوژی درذھن افرادبر جسته "اگر  ميشود دچار ذھنی گری
وکدر اول سازمان نفوذ نميکرد " پس افراد برجسته وکدر اول سازما ن" 
چطور توانستند بدون تئوری وايدئولوژی انق%بی، سازمان جوانان مترقی 
را ايجاد نمايند وبرنامه وآ ئين نامه آنرا تدوين کنند.آياآن جنبش عظيم 



انق%بی بدون تئوری انق%بی رھبری می شد؟! بگفته خود سمندر مطابق 
اصول ليننيزم باشد.ھمچنان افراد برجسته وکدر اول سازما ن در حاليکه 
ھنوز تئوری وايد ئولوژی در ذھن شا ن نفوذ نکرده بود ، چطور توانستند 
نشريه "شعله جاويد" رامنتشرنمايند ودرآن ازتئوری وايدئولوژی طبقه 
کارگر مطابق شرايط عينی وذھنی ھمان زمان دفاع نمايند .نخير آقای 

چ رفيق کينه ودشمنی نداری اما  که ادعا ميکنی که با ھيی باوجودسمندر
 وخصوصاً به اين سخنا نت معلوم ميشود که تو با ھمه شعله ای ھااز

کينه ودشمنی کشور) ستیمائوئي-لنينيستی-مارکسيستی(جنبش کمونيستی
ی وميخواھی به اشکال گوناگون اعضای جريان دموکراتيک نوين ميورز

ر  چيز ديگاما واقعيت ھا . ويا بيدانش جلوه دھیتوھين نمائیرا تحقير و
 که " شعله ای" رفقاین کوچکتري1351- 1347 در سال ھای .است 

 طبقه د از تئوری وايدئولوزژیم نھم ودھم بودنھشتھنوز در صنوف 
بھره مند بودند ودر تمام تا آن جا که شرايط برای شان مساعد بود ،رگکار

آثار ک%سيک وآثار رفيق مائوتسه دون بعضی زه ھای درسی وحلقه ھا وح
مه اسمندر اد  .تدريس ميشد ودر باره آن جروبحث صورت ميگرفت

 از رجات مختلفداينکه ادعا شود در آن زمان با ابراز نفرتی که ب:"ميدھد 
جانب طبقات گوناگون در جنبش خود انگيخته عليه دولت اغلب حکومت 

مطالعه ه مشھود بود در مواردی از جانب اين يا آن فرد که ب
ک%سيک وآثار مائوتسه دون وحزب کمونيست چين ع%قه )متون(متود

زمزمه ميشد ھيچگاھی با "مار نو مدافعين استع"گاه گاه کلماتی .داشتند
واين مرام را بازبان ...ل امپرياليزم شوروی نام نگرفتهياراحت از سوسص

لم بيسوادی که در عا  توده ھای مردم ميرساندندبگوش تعارهسکنايه وا
–لی ترين فرھنگ انھم ع ، وسرکوب فرھنگ وارسته انسانی، آوجھل

ببينيد دوستان که در . "گرفتار بودند غفلت  در حالتفرھنگ پرولتاری
جانب اين دی ازدر موار"را به اوجش ميرساندق انکار حقايراينجا سمند

گاه .دمائوتسه دون ع%قه داشتندکه به مطالعه متون ک%سيک وآثارياآن فر
سنمدر  اول اينکه ."نوزمزمه ميشدگاه کلمات مدافعين استعمار

وتسه دون صحبت ميکند وآن ھم در  مائآثار ک%سيک وآثار ع%قمنداناز
سخن در مورد در حاليکه تقليل ميدھد  آن را" اين ياآن فرد" دوده مح

 بجزآقای  . مطرح است  ورھروانانع%قمندان نه بلکه در موردباور مند
  ليننست–ست يدرآن زمان مارکسھاشعله ای سمندر برھمه معلوم است که 

 باورمند ونموده وبه آن معتقد ازآن پيروی نديشه بودند،مائو تسه دون ا -
بودند . بين "ع%قمند" تا "معتقد وباورمند" زمين تاآسمان فرق است .اگر 



شعله ای ھا به انديشه ھای علمی مارکسيستی-  ليننيستی - مائوتسه دون 
انديشه با ورمند نميبودند، چطور آن ھا بر ضد امپر ياليزم وسوسيال امپر 
ياليزم ونوکران بومی آنھا  دست به مبارزه مرگ وزندگی ميزدند وچطور 
در سنگرھای داغ دفاع از ميھن  ودر زندان ھای فاشيستی باندھای جنايت 
کار وآدمکش خلق وپرچم وباداران سوسيال امپر ياليست شان حماسه می 
آفريدند واز ايدئولوژی طبقه کار گر به دفاع بر ميخاستند. سمندر 

سيال امپرياليزم شوروی نام ھيچگاھی باصراحت از سو:"...مينويسد
 م کنايه واستعاره بگوش توده ھای مرد واين مرام را با زباننگرفته

انکار بخش ديگر ی ازحقايق و واقعيت ببينيد دوستا ن اين " ميرساندند
جنبش انق%بی دموکراتيک نوين افغانستا ن به وقوع   که در تاريخھاست

 افراد آگاه انق%بی ومترقی وبخشھای ازتوده ھای  بر ھمه.می پيوندد
 ای ھا مبارزه با سوسيال امپر ياليزم  مردم معلوم است که شعلهروشنبين

را جزء \ينفک مبارزه با امپرياليست ھا ميدانستد ودر تمام ميتنگ ھا 
صريح وآشکار  بطور بلکه"استعاره وکنايه"نه با  ومظاھرات خيابانی

می شان را افشاء سوسيال امپرياليزم شوروی ومزدوران خلقی وپرچ
) شعله جاويد(دموکراتيک نوينخصويات عمده که جريان مينمودند يکی از

 درآن وقت "گروه کار" و "خلق وپرچم"زيونيستی ياب رورا از احز
 ياليزم رويزيونيسم خروشچفی وسوسيال امپر مسئله، ميکردتفکيک

 آن را  ماھيت ارتجاعی وضدانق%بی بود که شعله ای ھا ھميشهشوروی
که در ":...يدھدسمندر ادامه م. يگرفتندينمودند وبر ضد آن جبھه مافشاء م

لم بيسوادی وجھل وسرکوب وارسته انسانی، آن ھم عالی ترين فرھنگ عا
اين درست است که . "لتاری در حالت غفلت گرفتار بودندپرو فرھنگ –

ط يداشتند ونظر به شرا در فقروبيسوادی قرارناکثريت مردم افغانستا
  و کمیی رشدازمينه بر  جامعهعدم رشد زيربنايیسياسی واستبداد 

 بسيار ضعيف کارگران ی فرھنگعد نبوده  وسطحا پرولتاريا مسیفرھنگ
غفلت " تدرحالگرقه کاربدان معنی نيست که در آن زمان فرھنگ طب

 وبين د مشکل داراسمندردرمعنی واژه ھا وبکار برد آنھ.قرار داشت "
 که در اين درست است .تتدائی وضعيف بودن فرق قايل نيس اب"غفلت "

 بود ولی  وضعيفنگ انق%بی طبقه کار گر در حالت ابتدائیھآن زمان فر
تا " شعله جاويد "رفقای. قرار داشت" غفلت "گفته نميتوانيم که در حالت

مساعدبود در آموزش اجازه می داد وحدودی که شرايط برای شان 
جدوجھد ميکردند طبقه کارگر وايدئولوژی انق%بی  ھاوبکاربرد تئوری

                .                                    يان نبود وھرگز پای غفلت در م



م ھای اول ونھايت ا شمسی گ1347مادر سال ھای :"سمندر ادامه ميدھد
ضعيف جنبش خود بخودی کارگران ، محصلين وشاگردان رامواجه بوديم 

 آگاھی بصورت در ک نايل نوجنبش انق%بی آگاھانه محسوس بود يعنی اي
انکرد عناصر بالنده جنبش خود داز ھمين سبب است که توان پينشده بود و

سطح رابه عمق ويد بودند آنھم دراانگيخته که از نظر سياسی پيرو شعله ج
باوربه -ايمان کمونيستی ،تئوری علمی ( ان بکشد واز آن ھا کدر با ايم

بسازد برخ%ف با دنباله )وعمل به مبنای اين تئوری  ل- علمی م تئوری
حتی  را گرفت پھناور که شھرھای متعدد افغانستان اين جنبش روی از

را حايز "شعله جاويد" خارجی را به تبصره ھای واداشت که جريان جرايد
 بدانند وبا کنايه سلطنت مطلقه تئوکرات را ھوشيار باش بدھند که از ونير

". نگران باشد ودست به اقدام يعنی اقدام به سر کوب آن نمايدن اين جريا 
 محسوس " واژه ھای بينيد دوستا ن که چطور سمندربا استعمال نمودنب
به جعل حقايق دست ميزند محسوس به معنی حس شده ،چيزی "درک "و"

ودرک به 1771ميد صفحه فرھنگ ع(که وجود واثر آن احساس شود
، رسيدن به حاجت ، دريافتن وپی بردن  نی در رسيدن به چيزیعم

جنبش انق%بی " از رم منظور سمنديننميدا. )943ميد صفحهفرھنگ ع
کی مراحل  مختلف دارد دوره کودجنبش انق%بی آگاھانه " آگاھانه چيست  

آن ھم در دوتاکتيک ھا وعملکر. جوانی ودوره بلوغ  نوجوانی،، دوره
شرايط مختلف  از ھم فرق دارد "جنبش انق%بی آگاھانه"خلق افغانستان در 
سال 1344 باايجاد" سازمان جوانا ن مترقی" آغازگرديد ودر سالھای 
1347 -1351به رشد ونموی خويش در بين روشنفکران مترقی وتوده 
ھای مردم ادامه داد وتمام مردم افغانستان به جزء ازآقای سمندر (که 
ھميشه از من صحبت دارد وبغير خودش ديگر شا ھدی ھم ندارد)  شاھد 
مظاھرات خيابانی وانق%بی سازمان جوانان مترقی وجنبش دموکراتيک 
نوين "شعله جاويد" بودند . درآن زمان جنبش آگاھانه انق%بی نه تنھا 
محسوس بلکه عم%ً وجوداشت .آقای سمندر بعد ادامه ميدھد":اين آگاھی 

ين سبب است که توان پيدانکرد ھمبصورت درک نايل نشده بود واز
 بودند آن ھم "دشعله جاوي"ر بالنده جنبش را که از نظر سياسی پيروعناص

 !آقانخير.باايمان بسازد) کدرھای (نھا کدردر سطح رابه عمق بکشد وازآ
                              1 351-1347 (در سال ھا ی .اين طور نيست

پرورش داد  ) شعله ای(باايمان انق%بیھا کدرسازمان جوانان مترقی ده  )
ھا به سازمان بسياری آزآن  اشتباھات ونواقصيک سلسلهکه متأسفانه به اثر

 نامه سازمان برنامه وآئينازجوانان مترقی جذب نگرديدند و



از طرف سازمان  مسئله ايجاد حزب کمونيستدر بين آنھا وبيخبرماندند
%بی قاما اکثريت اين کدرھا ازآ گاھی ھای نسبی  ان .مطرح نگرديد

%بی اين کدرھا مردم افغانستان شاھد ايمان انق. پرولتری برخوردار بودند 
ھای وطن فروش وجانی خلق دفاشيستی  بانبودند که در زندان ھای 

با ايمان ومت نموده وامق ان سوسيال امپرياليست شا ن وپرچم وبادار
.                    به دفاع برخواستند  شان و آرماناز ايدئولوژیکمونيستی 

                                                      
                                                                  
                                                                   

                                                                    تناقض گوئی سمندر
                                                                  

بيکاری زاده " اگر اين ناقددر ھمان سال به اين عنوان : "سمندر می نويسد
که خود حس يا درک خواھد کرد توجه کند "تقويه سکتور دولتی است 

گسترش دامنه بيکاری يکی از علل خاص آن جنبش خود انگيخته بود اما 
 درست وبجا "له جاويد شع"اتتئوريک ايدئولوژيک که در نشراين بحث 

جانب سازمان بين عناصر فعال جنبش تبليغ ، ترويج طرح شد از
 را نداشت ودر زيرا از نظر فنی ومادی اين توانائیوسازماندھی نگرديد 

رولتاری راکه ستاد فرماندھی ه کدرھای شايسته يک جنبش انق%بی پنتيج
 دوستان اين ." بکندپرولتاريارابسازدبه جنبش تقديم نکرد و نميتوانست

 خوب تر و رناقض گوئی سمندتينيد وباھم مقايسه کنيد تا براگراف ھارا باپ
وقتی که تئوری وايدئولوژی در ذھن افراد برجسته " واضحتر آشکار شود

رھای ورزيده نسبی ديگر وکدر اول سازمان نفوذ نکرده باشدنميدانم کد
اما اين بحث تئوريک :"يدبه اين پاراگراف توجه نمائ "ھابودندسازمان کي

وايدئولوژيک که در نشرات شعله جاويد درست وبجا طرح شد"دوستان  
وقتيکه تئوری وايدئولوژی در ذھن افراد بر جسته  وکدر اول سازما ن 
نفوذ نکرده باشد چطور اين بحث تئوريک وايدئولوژيک در نشرات "شعله 
جاويد" درست وبجا مطرح شد .وقتی تئوری در ذھن نفوذ نکند چطور 
ميتواند در نشرات درست وبجا مطرح شود.  بھر حال در داستا ن ھای 
تخيلی از اين تناقض گوئيھا بسيار به مشاھده ميرسد.سمندر اول از نفوذ 

 تئوری وايدئولوژی :يدھن کدرھا انکار می ورزد بعد ميگوتئوری در ذ
 گردن ه را بهوگنا بجا ودرست مطرح گرديد "  شعله جاويد"اتردر نش

 ماھم به اين نظر . می اندازد که آن را تبليغ وتر ويج نکرده است سازمان
. م(خط انق%بی پيروی  مترقی با وجود جوانانن  که سازما مملتفت ھستي



 معنی ن بدان داشت ولی اي واشتباھاتدیو وکمب، يک سلسله نواقص )ا.ل
 "ن مترقیسازمان جوانا") ا-ل  -م (نيست که ما از مبارزات انق%بی 

باز ھم به تناقض گوئی . پوشی نمائيم چشم انکار وازآن "شعله جاويد"و
سمندر توجه نمائيدکه ميگويد: "جنبش انق%بی آگاھانه محسوس بود يعنی 
اين آگاھی به سطح درک نايل نشده بود واز ھمين سبب بود که توان 

رو شعله پيدانکرد، عناصر بالنده جنبش خود انگيخته که از نظر سياسی پي
ر او چند سط"  ن بسازدجاويد بودند به عمق بکشدوازآن ھا کدرھای باايما

پائين تر اين گفته ھای خودرا فراموش کرده چنين ميگويد:"امااين بحث 
تئوريک -ايدئولوژيک که در نشرات (شعله جاويد)درست وبجا طرح شد 
از جانب سازمان بين عناصر فعال جنبش تبليغ ترويج وسازماندھی 
نگرديد.زيرا از نطر فنی ومادی اين توانائی را نداشت  تأکيد 

رابه  *در نتيجه کدرھای شايسته يک جنبش انق%بی پرولتاریو.ازماست 
يک در ايدئولوژ-حث تئوريک اين بکه  : ميگويدد بع.جنبش تقديم نکرد

اما از جانب سازمان تبليغ . درست مطرح شد "شعله جاويد"نشرات 
وسازماندھی نگرديد  زيرا از نظر فنی ومادی اين توانائی رانداشت.اين 

شعله "در خود دفتر :" مه ميدھد اادز اسمندر ب.  تناقض گوئی:راميگويند
 ھم ھر روز جوپه جوپه از )جاويد را اين بار قيد کرده ايم( که"جاويد

آمدندوبا مذاکره ومفاھمه دوستانه  اھالی کشور از قماش ھای گوناگون می
از آنجاکه ...ا به خدمت گذاری تشويق وتشجيع ميکردندوگرمشان مار

صاحب غرض مجنون است در ھر کجا آن انباشت ذھنی اش را که 
طوطی وار از بر کرده جای واقعيت قرار ميدھد وھی ميگويد که بخش 

ارزه بم) ا-ل- م(ی روشنفکران مردمی در پرتو حظه ا%قابل م
لی کشور به خاطر شناخت اين در ست است که يک تعداد از اھا"ميکردند

 ولی اين  داشتند به دفتر شعله جاويد می آمدند "شعله جاويد" جريانکه از
ھم در ست است که بخش قابل م%حظه از روشنفکران مردمی در پرتو 

سمندر .له يکی ديگر را نفی نميکندممبارزه ميکردند واين دو ج) ا-ل-م(
که ناي.ين قرار نبود واقعيت از ھم! خير جناب :" باز ادامه ميدھد 

دراينجا منظور نويسنده از نقل  قول ھای رفيق ( شعارھای کتابچه سرخ
ببينيد . با پوش سر خ نشر يافته بودسه دون است که به شکل کتابچه مائو ت

نقل " رفيق مائو تسه دون  که بعوض آثارکينه شتری آقای سمندر رابا 
يا آن ميتنگ در اين ) رد کتابچه سرخ  بکار ميب" قول ھای مائو تسه دون

ما خود در محبس ديديم که سخنوران ).بکار برده ميشد( قلقله ميشد
" .دموکراسی نوين با خبر نبودند" از آن ) کدام سخنوران؟( معروف 



که آقای سمندر چطوربا داستان سرائی ميخواھد سخنوران شعله  بينيدب
 وما ھم تا  گرچه بی خبری عيب نيست" .جاويد را بی خبر جلوه دھد"

ا ی جھان دست نيافته ھنوز به بعض از آثار متفکرين ورھبران پرولتاري
نموده ايم کوشش  مطالعه  داريم و داشتيم و امکان کهیئ جاايم ولی تا

ئوتسه دون ارفيق م.عمل پياده نمائيم  آن را دره که صادقانمميکني
غل بازی ودست ودر اينجا ديگر نه جای تقلب معلومات اين علم ا:"ميگويد

 \زم بلکه بر عکس صداقت وتواضع.ودبينی است ونه جای تکبر وخ
 تا جائی که ما در .آثارمنتخب جلد اول1937درباره عمل ژوئيه "است

شعله "جريان دموکراتيک نوين جريان بوديم واز سخنرانان معروف 
رستاخيز، ،عبدا\ه دان ، علی حيدر لھيب سيدال سخن : رفقا ھريک "جاويد
 طاھر ودان ، شاکر ، تخشا ،ھاد بشر دوست،آذرخش  واحشاه ستيز،احمد

ھمه آنھا از ،شناخت ومعرفت داشتيم)  وسايرينحق بين،فاروق 
نوشته "دموکراسی نوين"دموکراسی نوين آگاھی کامل داشتند زيرا رساله 

 ارفيق مائوتسه دون نسبت به ديگر آثار ک%سيک زياد تر در دسترس رفق
چند نقل از روی آن با استفاده از کاربن پيپرياری از رفقاشد وبسگذاشته مي

بدون :"ادامه ميدھدسمندر.رفقا قرارميدادند سايروبه دسترس کاپی ميکردند
اسی در اولين بار در دو تاکتيک سوسيال دموکر" شک دموکراسی نوين 

ر  لينن رھبری پرولتاريادانق%ب دموکراتيک طرح ودرمشاجره با استروه؛
ح ميکند در شت نشانی ميشود ررا ط ب دموکراتيک بورژوازی انق%اين

حنه مبارزه طبقاتی قد علم نی ميکند ، که چون پرولتاريا در صياد دھا
کرده وبگفته کانت از حالت غرق در خود ، برای خود شده وکسب شعور 
طبقاتی کرده وبايد رھبری اين انق%ب دموکراتيک ضد امپرياليستی را 

 ين جاست که مقوله کھن انق%ب بورژوازی جايش رااز ھم.بدوش گيرد 
کنم که شعار دادن باز تأکيد مي.به مفھوم نودموکراسی بورژوازی ميدھد

  انق%ب دموکراتيک بورژوازی به تيپ دموکراسیمصداق درک مفھوم
) با گوشت وپوست( گوشت  وپوستاين تجربه رابه سرا را نداردوم-نوين 

-م( می بينيم که مدعيان ھوادار ازير.يکنيم ھم لمس منوزوھ لمس کرده ايم
مائوئيسم "که ميگويند سر شان در قله بلند نبا اي)م -ل  -م(ودر حال )ا-ل

(مائو ئيزم) ميخورد !بنظر ما مماس است.با چه فرھنگ مبتذل بورژوازی 
 ين اسمندر ميخواھد با.  "سنخ روشنفکری خودر ابه نمايش ميگذارد

ن طرح ن اولين بار توسط ليی نوين يا دموکراسانمود سازد که گوجم%ت و
ه برای اولين کرفيق مائوتسه انکار مينمايد  دموکراسی نوين واز گرديد 

رگر در چين به  نوين را به رھبری طبقه کابار انق%ب دموکراتيک



ای طو\نی را مدون   توده انق%بی وجنگتئوری جنگپيروزی رساند و 
انق%ب چين :"  رفيق مائو تسه دون ميگويدده نموداساخت وآنرا در عمل پي

اين تز صحيح از ھمان دوره نخستين "بخشی از انق%ب جھانی است 
اين تز از . مطرح گرديد 1927-1924ق%ب بزرگ چين در سال ھای نا

واز طرف تمام کسانيکه در آن موقع طرف کمونيست ھای چين مطرح شد
 داشتند،مورد تأئيد قرار تدر مبارزه ضد امپرياليستی وضد فئودالی شرک

ذالک اھميت اين تئوری درآن روزھا به خوبی توضيح داده گرفت مع
انق%ب "نشدولذا درک انسان از اين مسأله ھنوز مبھم بوداين  

دوران انق%ب جھانی بورژوازی .ديگر انق%ب جھانی کھنه نيست "جھانی
 ، انق%ب کھنه مدت ھاست بسر رسيده است بلکه اين انق%ب جھانی نوين

ديگر بخش "بخش" است به ھمين قسم منظور از یجھانی سوسياليست
انق%ب بورژوازی کھنه نيست ، بلکه بخش انق%ب سوسياليستی نوين است 
اين تغيری فوق العاده عظيمی است که نظيرآن نه در تاريخ چين پيداشده 

ينن  ل1916در اکتبر :"  ديگر مينويسددر جای. ..است نه در تاريخ جھان
که ":گفت "  در باره حق تعين سر نوشت ثترازنامه بحٍ " در مقاله خود 

نوشت ديگر قسمتی از ئله ملی در مورد حق تعين سرنکته اساسی مس
ی نيست ، بلکه قسمت \ينفک انق%ب پولتاريائی مجنبش دموکراتيک عمو

اثر مائوتسه دون درباره دمو کراسی  "  سوسياليستی عمومی شده است–
ر چطور زيرکانه ميخواھد از نيد که سمندب بي.515-513صفحه نوين 

در باره دموکراسی "آن   رفيق مائوتسه دون واز اثر گرانبھاینظريات
دوتاکتيک سوسيال دموکراسی "  لنين دراثر.پوشی نمايدچشم " نوين 

درباره دموکراسی بورژوازی ونقش رھبری " درانق%ب دموکراتيک
انق%بی وادموکراتيک وازوظايف پرولتاريای پرولتاريا درجنبشھای بورژ

ھمچنين لنين ازديکتاتوری انق%بی . دراين انق%ب بحث می نمايد
دموکراتيک کارگران ودھقانان دراين انق%ب صحبت کرده ودرباره 

. ست گفته اماھيت طبقاتی اين انق%ب و برنامه ھای اقتصادی آن نيزسخن
  لينن مطرح شده است کسیانبج باراز اولينواينکه اين موضوع برای

خدمات بزرگ رفيق است که از؛ اما اين فقط سمندر نمايدنمیانکار
 درکشوری نيمه  نوين رادرچينکراتيکمائوتسه دون که انق%ب دمو

 ی سوسياليسترا جزء انق%ب  نبه پيروزی رساندوآفئودالی ونيمه مستعمره 
 لنينيسم انجام - مارکسيسمجھانی دانست وخدمات بزرگی درترقی وتکامل

ما رفقای ساز مان که :" ادامه ميدھدسمندرباز. نمايدمی را انکداد،
جوانان مترقی وجوددارد ن نزديک واقف بوديم سازما درمحبس که از



، متعجب وحتی خشمگين نھمرزمان وھمزنجيران خود حيرا بيشترازساير
از حال  ،اينقدر بی اعتنا وبی پرواشده ودان متعھترا دوسکه چ ،ميشديم 

اسيران غافلند ، درک نميکرديم که روح انق%ب ورونق انق%بی در 
 نشانی اگر مانده کم رنگ وکم رونق است  دميده واز ترقی ھمسازمان ن

ئی ملموس اوروحيه محفلی با\ گرفته ، روح مذھبی محسوس وقوم گر
رھبران می بينند که اگر از ثبات قدم وپافشاری روی مبارزه .است 
را با د، مردم کشور خون در سنگر مردم عليه استبدادو استعمار زندانيا

خبر سازند ، ريشه شخصيت سازی وشھرت طلبی خودر ابه تبر خود قطع 
آقای  ببينيد که  دوستان."ميکنند واز کجا که سبب شھرت زندانيان نشود

ح وسمندر بازھم مطالب را داستان گونه نقل ميکند از روحيه محفلی ور
ميشود از قوم گرائی صحبت ميکند ولی واضح نميسازد که آورمذھبی ياد 

قوم گرائی روحيه  کی ھا رو حيه محفلی وکی ھا روح اس%می وکی ھا 
گاه اين مطالب را باور ھم کنيم بھتر آن است ھر. دامن ميزدنددرسازمانرا

 که اين مسايل را دامن ميزدند معرفی شوند تا رھروان یکه اشخاص
 در مورد آن ھا قضاوت  پرولتری کشوربی انق%راستين جنبش

گان نظريات شان را مستدل  ونويسندگی ھم ايجاب ميکند تا نويسندهنمايند
 آن نوشته شان به قصه ھای م%ل آورئه نمايند در غير اوبا جزئيات ار

ندر مس. ازآن بدست نمی آيدميماند که جزء خستگی شنونده کدام سود ديگر
د بخودی وخود انگيخته صحبت ميکند ی خورف از جنبش ھااز يک ط

که اين مراجعين از اين بود آنچه عمده بود :"ولی از طرف ديگر مينويسد
 صراحت با ايما ويا)تيک خلقحزب دموکرا( ضد دموکراتيک خلق حزب"

آن را نوکر دربار ودر زدو بند با اجانب وبيگانگان   .انتقاد ميکردند
نستدکه اين باند در خدمت داحتی برخی از اين ھا مي،ميدانسنتند 

از اين گرم :"در جای ديگر مينويسد. نيزم معاصر قرارداردرويزيو
جوشی ھا استنباط ميشدکه جنبش شعله جاويد دارد راھش را در بين توده  

اما اين گفته ھای خويش را در جای ديگر فراموش "ھای مردم باز ميکند
 به ھيچ وجه از جنبش ھای توده ای در شھر کابل":ميکند ومينويسد 

سازمان جوانان مترقی باآن روحيه محفلی نه الھام ميگرفت ونه ازآن 
 سوال مطرح ميشود که اگر اين مراجعين ااينج در".آگاھی داشـت

 وجريان دموکراتيک "یسازمان جوانان مترق"زات انق%بی  مبارماھيتاز
يد شعله جاواھی نميداشتند چرا آن ھا به دفترآگ"شعله جاويد "نوين 

از حزب دموکراتيک خلق "صراحت " با ميکردندوچطور آن ھا هاجعرم
 ميدانسنتد حتی  آنرا نوکر دربار ودرزد وبند با بيگانگان"تقاد ميکردندنا



صر اخدمت رويزيونيزم مع آنھا ميدانستند که اين باند دربرخی از
 ومراجعين   خود انگيخته  تودھایکه جنبش ھا واقعيت اينست ." قراردارد

 رث ميکردند به ا مراجعه "شعله جاويد"ه پيش روی دفتر ويا به دفترک
ژه ي وبو)سازمان جوانان مترقی( ومردمی ت مخفی وعلنی انق%بی مبارزا 

 کشور  ديگردر شھرکابل وبعضی شھرھایکه  " شعله جاويد "مظاھرات
ه بودند که از باندخلق وپرچم يدس به اين آگاھی ر تاحدیصورت ميگرفت

سمندر با . زم معاصر ميدانستد نييونوکران رويزنھاراد وآميکردنانتقاد 
وجريان شعله جاويد ) م.ج.س(وجود که ميخواھد از نقش مبارزات انق%بی 

نه ھا جنبش آگا"که : د ويحاً به آن اعتراف ميکند وميگويانکار نمايد اما تل
بش در حاليکه جن. دی توده ھاآن را حس ميکردنيعن" بود انق%بی محسوس

گرديد "آغازباايجادسازمان جوانان مترقی 1344 از سال)م.ل.م(انق%بی
                                                    .وعم%ً وجود داشت
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