
  با جنبش دموكراتيك نوين افغانستانآشنايي 

پس از مرگ جوزف استالين، پيشواي كبير كارگران و ساير ستمديده گان جھان، "اتحاد 

شوروي" مسير انحراف از كمونيسم را در پيش گرفت. اين امر كه بوسيله "خرشچف" 

جانشين استالين رھبري ميشد، طي سياست ھاي "ھمزيستي مسالمت آميز"، "رقابت مسالمت 

يز" با غرب و سرمايه جھاني، نشاندھنده آن بود كه آميز" و سرانجام "گذار مسالمت آم

"حزب كمونيست اتحاد شوروي" تنھا در "نام" كمونيست است و بس. اين حزب، كه به 

لنينيسم اقدام كرد، اصول را پامال نموده، و راه را براي احياي - تجديد نظر در ماركسيسم

كه برمبناي اصول  سرمايه داري در اتحاد شوروي ھموار ساخت. برنامه سابق حزب

كمونيستي بود، به برنامه جديدي كه سراپاآغشته به ضديت با كمونيسم بود، تغير يافت. 

رويزيونيسم كه عبارت از تجديد نظر در اصول و صرف نظر كردن از كمونيسم بود، بر 

حزب و دولت اتحاد شوروي غلبه يافت. در چنين فضاي بحرانيي، در جھاني كه اتحاد 

ابه پايگاه انقالب جھاني محسوب ميشد،انصراف از انقالب و خيانت به شوروي به مث

كمونيسم، سبب گرديد كه غرب ھر چه بيشتر از خروشچف و تز ھاي "مسالمت آميز" اش 

استقبال به عمل آورد. اما حزب كمونيست چين تحت رھبري صدر مائوتسه دون، نه تنھا به 

روشچف برخاست، بلكه، به گونه جدي، داعيه مخالفت با تز ھاي رويزيونيستي و خائنانه خ

انقالب جھاني پرولتري را پي گيري كرد. بدين ترتيب بود كه صدر مائوتسه دون، به مثابه 

مدافع كبير انقالب جھاني طبقه كارگر، به مثابه رھبركبير پرولتاريا وساير ستمديده گان كره 



دور وي ايستاد. با موضع گيري ارض، در برابر امپرياليسم جھاني و رويزيونيست ھاي مز

صدر مائوتسه دون بر ضد "رويزيونيسم"جديد، جنبش بين المللي كمونيستي، قوتي تازه 

يافت،و اينك، چين به مثابه فرمانده انقالب جھاني، در برابر كليت نظام سرمايه داري 

، ھمه ايستاده،و چشم اميد ھمه ستمديده گان بود. نيروھاي طاغوتي و فرعون ھاي سرمايه

قد علم كردند، و در برابر وي، از خرشچف و حزب خاين  در برابر چين كمونيست،

"كمونيست" اتحاد شوروي پشتيباني به عمل آوردند. صدر مائوتسه دون، به منظور 

تجربه اتحاد جلوگيري از احياي سرمايه داري در چين، و به منظور جلوگيري از تكرار 

ر فرھنگي پرولتاريايي چين را بدست گرفته،و مبارزه شوروي در چين، رھبري انقالب كبي

"دو خط" كبيري را بر ضد راھيان سرمايه داري در چين رھبري كرد. صدر مائو، به دفاع 

از خط پرولتري و حاكميت پرولتاريا برخاست، و رھروان سرمايه داري يا خط 

د احياي سرمايه رويزيونيستي مدافع احياي سرمايه داري را منكوب نمود. مبارزه بر ض

سراسر جامعه چين را در برگرفته، و از عالي ترين مناصب، تا پايين ترين مدارج را  داري،

شامل ميشد. چنين بود كه ليوشاوچي رئيس جمھور چين كه به صف مدافعان احياي سرمايه 

داري پيوسته بود، بدستور صدر مائو،و توسط توده ھاي انقالبي، از مسند قدرت به زير 

حكومتي كه از مدافعان اصلي راه -ه شد. نيز تينگ ھسيائوپينگ، از مقامات عاليه حزبيكشيد

سرمايه داري بود، بوسيله راھيان پرولتري كه رھبري انقالب كبير فرھنگي پرولتري را به 

عھده داشتند، به شدت سركوب گرديد. ھمين كينه از انقالب فرھنگي پرولتاريايي بود كه 

نظر داشت  رئوپينگ، را بدان داشت كه از رھبران اين انقالب، بدون دسرانجام، تينگ ھسيا
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است. پيروزي نھايي از آن توده ھايي است كه عدالت ميخواھند. اين عدالت، تنھا در بستر 

كمونيسم است كه مفھوم حقيقي و جھانشمول خويش را بدست خواھد آورد و قابل دستيابي 

 را در 1976تا  1966خواھد بود. ساليان انقالب كبير فرھنگي پرولتاريايي چين كه از 

برگرفت، ھمانگونه كه در متن جامعه چين تحوالت شگرفي را به بار آورد، در عرصه بين 

المللي نيز، سنگر دفاع از كمونيسم را استحكام تام بخشيده، و كشور عزيز ما افغانستان نيز 

كه با استفاده از "دموكراسي از باال"ي ستمشاھانه ظاھر شاه، اينك نوعي از دموكراسي 

 -ا تجربه ميكرد، از پژواك جھانشمول پيام انقالب كبير فرھنگي پرولتارياييھرچند قالبي ر

پيامي كه ھمانا تولد "مائوئيسم" به مثابه مرحله تكاملي جديد و "سومين" در تكامل ايدئولوژي 

بھره مند شد.آري! انقالب كبير فرھنگي  -مائوئيسم بود-لنينيسم-پرولتاريا به شكل ماركسيسم

زايش مائوئيسم و پذيرش آن از سوي ھمه احزاب و سازمانھاي كمونيست  پرولتاريا، نويد

انقالبي در سراسر جھان بود. در تقابل با مائوئيسم كه از كمونيسم انقالبي نماينده گي ميكرد، 

انبوھي از احزاب و سازمانھاي تسليم طلب و خاين به انقالب قرار داشتند كه به دنباله روي 

رتد "كمونيست" اتحاد شوروي ادامه ميدادند. در افغانستان نيز، از حزب رويزيونيست و م

حلقات و گروھبندي ھاي چندي، در دفاع از رويزيونيسم خروشچفي سربركرده بود و 

انسجام تشكيالتي اين رويزيونيست ھا، سرانجام بنام "حزب دموكراتيك خلق افغانستان" در 

اما در تقابل با اين حزب گرفت.  امپرياليسم استعمارگران روسي قرار-خدمت سوسيال

رويزيونيست و خاين، كمونيست ھاي انقالبي يعني كساني قرار گرفته بودند كه سازمان 

خورشيدي  1344جوانان مترقي را بنيانگذاري كردند. سازمان جوانان مترقي كه در پاييز 
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ويزيونيستي ( بيشتر به شكل سنتريسم كه با آنكه صدرمائو را تا خطوط نوساني و يا حتي ر

، اما انديشه مائوتسه دون و به زبان امروزي ندلنينيست كبير قبول داشت-به حيث ماركسيست

) را در م بوسيله صدر مائو را نمي پذيرفتنديعني تكامل ماركسيس همائوئيسم را قبول نداشت

خط مائوئيستي ئيستي صدر اكرم ياري كنند. رھبري سازمان جايگزين خط صحيح و مائو

صدر مائوتسه دون، اعالم ميداشت كه توده ھاي ستمديده كشور ما، براي پيروزي در نبرد 

بر ضد دشمنان خويش، به سه سالح انقالب يعني به حزب انقالبي، اردوي انقالبي و جبھه 

ا ايدئولوژي دورانساز طبقه متحد ملي ضد امپرياليستي نياز دارند. حزب انقالبي بايد مجھز ب

انديشه مائوتسه دون باشد. ارتش انقالبي بايد تحت فرمان -لنينيسم-كارگر يعني ماركسيسم

حزب بوده و بوسيله حزب ايجاد و رھبري شود. در جبھه متحد ملي ضد امپرياليستي نيز 

انديشه -سملنيني-بايد رھبري پرولتري حاكم باشد. اما سنتريست ھا، از سويي به  ماركسيسم

مائوتسه دون باورمند نبودند، و از سوي ديگر، ھيچ تالشي در راستاي ايجاد حزب فراگير 

طبقه كارگر انجام ندادند. نشريه شعله جاويد كه تبارز علني تالش ھاي جنبش مائويستي 

افغانستان بود، با آنكه تنھا اجازه طي يازده شماره انتشار يافت، و فعاليت آن از سوي رژيم 

تمشاھي متوقف گرديد، اما در عمل، سبب گرديد تا جنبش دموكراتيك نوين ما حول آن، س

قامت برافرازد. متاسفانه، به پيمانه يي كه تالش در راستاي پيگيري "علنيت" موفقيت در 

در زمينه "مخفي" و "زير زميني" تا قبال داشت، تالش ھاي جدي تري كه الزم بود 

به ناكامي مواجه گرديد. با آنكه يري شود. سازمان در اين امر گسترش يافته و پيگ مبارزات 

سازمان جوانان مترقي، به مثابه تشكيالت مخفي و زير زميني كه نشريه "شعله جاويد" و 



كليت جنبش دموكراتيك نوين را رھبري ميكرد وجود داشت، اما نسبت اطالع نداشتن تقريبا 

مائوئيستي از وجود سازمان جوانان  بخش اعظمي از حلقات و محفل ھاي چپي و حتي

ضد رويزيونيست و انسجام ساير  نيروھاي  ومترقي، اين سازمان موفق نگرديد كه به تشكل 

مائويست بپردازد و در نتيجه تشکيل حزب کمونيست سراسری در کشور، صورت 

ممكن است كه يكي از داليل عمده اقدام نورزيدن سازمان به اين امر، ناشي از  نپذيرفت. 

مخفي كاري عميقي باشد كه اين سازمان بدان توسل ورزيده بود. با توجه به اختناق حاكم، 

آن گونه مخفي كاري لزوم ھم داشت. اما، برخي از گرداننده گان محافل و حلقات چپي و 

در بي ي و حتي از تشكيالت سازمان به دور مانده بودند، بعضا مائوئيستي كه از رھبر

خبري قرار گرفتن از آنرا، ناشي از تعمد سازمان در بي خبري نگھداشتن شان دانسته، و به 

انتقاد از سازمان جوانان مترقي، و حتي رو آوردن به مخالفت با آن پرداختند. جالب آنست 

قسمي كه موضع گيري ھاي بعدي شان، و نيز كه بخش اعظم اين "مخالفين" و "انتقاديون" 

سير حوادث نشان داد، به اثبات رساندند كه تحليل سازمان از نوساني بودن و نا معتمد بودن 

بخش اعظم آنھا درست بوده،و آن حلقات و محافل، بعد ھا اكثرا بر مائوئيسم و انقالب 

ر جرياني كه از اثر فعاليت پرولتري پشت نموده بودند. به حيث نمونه، نخستين محفلي كه د

نشريه شعله جاويد بوجود آمده بود( و يا ھم ميتواند گفت، محفلي كه در بوجود آوردن جريان 

شعله جاويد حول نشريه شعله جاويد، تا اندازه يي سھم داشت) محفل عثمان لندي بود كه به 

از شمار  محفل شمالي شھرت داشت. عثمان لندي كه از استادان دانشگاه كابل بود،

روشنفكران چپي پيشتاز و معروف آن وقت به شمار ميرفت. نوشته ھاي وي مترافق با 



موضع گيري ھاي علني وي در تظاھرات و اكسيون ھاي توده يي جريان شعله جاويد، وي 

را به مثابه فردي در شمار كادر رھبري جنبش معرفي ميداشت. اما ھمين فرد، بعدھا، با 

وي از وجود سازمان جوانان مترقي در عقب نشريه و جريان شعله  توسع به اين ادعا كه

جاويد اطالع نداشته است، محفل ياري ھا و محمودي ھا را ( كه وزنه اصلي تشكيل سازمان 

جوانان مترقي به عھده آنھا بود) به باد نكوھش و سرانجام دشنام گرفته، و با ارائه نوشته 

خط انقالبي مائوئيستي را به رگبار توھين بست. "پس منظر تاريخي"، صدر اكرم ياري و 

از اين به بعد، نوشته ھا و موضع گيري ھاي اپورتونيستي نظير "ارتجاع به انقالب، "ياري" 

ميدھد"، ھمه تالش ھاي مزبوحانه سنتريست ھا و منجرفيني بود كه اغلب روي عقده مندي 

آن يعني صدر ياري،  ھاي شخصي و يا ضعف ھاي تيوريك، برضد سازمان و خط گذار

موضع گيري ميكردند. درست است كه مواضع انحرافي و رويزيونيستي مخالفان خط 

نه استدالالت اصولي اصولي، ناشي از "بيس" طبقاتي آن مواضع بوده است، اما در سطح، 

و تيوريك، بلكه، اين عقده مندي ھا و "بھانه" گيري ھا بود كه مخالفان و "انتقاديون" را بدان 

يداشت تا بر ضد سازمان قيام كنند. سپس، گروھي ديگر از مخالفان، متعاقب اقدام محفل م

شمالي، پا به عرصه مخالفت بر ضد خط مائوئيستي و سازمان جوانان مترقي گذاشت. اين 

جمع جديد از مخالفان كه در اول وھله نام گروه يا جمع را به خود نداشت، از آنجايي كه 

، بنام  بر سازمان و شخص اكرم ياري بود، لھذا تقادات اصولي"مدعي وارد نمودن "ان

"انتقاديون" شھرت يافته اند. در راس اين جمع، فردي بنام داكتر فيض احمد قرار داشت.( 



جالب آنست كه اين فرد، شاگرد مستقيم صدر ياري در دوره مكتب بوده، و الفباي مبارزه را 

  نيز خود صدر به وي تدريس نموده بود).

انتقاديون با ارائه نبشته يي تحت عنوان" باطرد اپورتونيسم در راه سرخ انقالب پرولتري به 

پيش!" خواستند كه حساب خود را با صدر ياري و خط مائوئيستي وي تسويه كنند. بخش 

خورشيدي، تحت رھبري داكتر فيض احمد،  1352اعظم از اين "انتقاديون"، بعدا به سال 

بي خلق ھاي افغانستان دست يازيدند. ھمين "گروه " بود كه پس از به تشكيل گروه انقال

تجاوز روس به افغانستان، به "سازمان رھايي افغانستان" تغير نام داده، و با پيش گرفتن 

و  مشي اكونوميستي ( اقتصاد زده گي و روي گشتاندن از مبارزه سياسي انقالبي مائوئيستي

)، و با اقتدا به تيوري ارتجاعي و ضد اشغالگریجوش -مبدل شدن به دنبالچه جنبش خود

ضد ماركسيستي "سه جھان" به دنباله روي از رويزيونيست ھاي چيني پرداخته، و عمال در 

  كمپ رويزيونيست ھاي "خاقان"ھاي نوين چين قرار گرفت. 

سازمان جوانان مترقي از دو سو مورد ضربات واقع گرديد. از يكطرف قسمي كه گفتيم 

كه از درون خود جنبش شعله جاويد در مقابل آن قرار گرفتند يعين "پس منظري عناصري 

ھا" و "انتقاديون"، موجوديت آنرا به چالش كشيدند، و از سوي ديگر، دستگيري و سركوب 

شمار زيادي از كدر ھا و اعضاي سازمان و جريان شعله جاويد، سبب گرديد كه اين 

را تضمين  شود. اما آنچه كه احياي مجدد سازمان سازمان ضربات خرد كننده يي را متحمل

ميكرد حضور سياسي فعال شھيد اكرم ياري بود، كه آنھم متاسفانه، با بيماري وي، ميسر 



،شھيد داكتر صادق ياري،  نبود. در "غياب" سياسي صدر اكرم ياري، برادر بزرگ وي

كه جاي خالي صدر را پر كوشيد تا سازمان را به پيش برد، اما متاسفانه كه وي نتوانست 

كامال در سراشيبي از  سازمان جوانان مترقي، خورشيدي، 1351كند، و اين بود كه در سال 

جھت ھا تالش آخرين خورشيدی،  1354-1352فت.طی  سالھای ھم پاشي قرار گر

اين سازمان، كه نخستين سازمان جلوگيری از  فروپاشی اين سازمان نقشی بر آب ميگردد و 

ي كشور ما است، براي ھميش به تاريخ مي پيوندد. پس از چھارمين نشست ماركسيست

تشتت  ، بلكه كليت جنبش دموكراتيك نوين در سراشيب، عمومي، نه تنھا سازمان منحل ميشود

و تفرقه وسيعي قرار ميگيرد كه طي آن، نه تنھا اميد ايجاد حزب پيشاھنگ، عمال از عرصه 

ھا و گروھبازي ھاي عمدتا غير اصولي، جاي مبارزه  بدر ميرود، بلكه، فراكسوين بازي

تيوريك و تشكيالتي اصولي را گرفته، و خط مائوئيستي شھيد اكرم ياري، ھژموني خويش 

را بر جنبش از دست ميدھد. با اينھمه، ھنوز بودند عناصر و بعضا حلقاتي كه ميكوشيدند تا 

اما زمان ، زمان تشتت و انشعابات بر ھمان خط شھيد اكرم ياري مبارزه را از پيش برند، 

پياپي بود، و بدين ترتيب بود كه جريان شعله جاويد، به طيفي نامتجانس از گروھبندي ھا و 

  حلقات عمدتا غير اصولي منقسم گرديد. 

با آنكه شھيد صادق ياري، در اوج حاكميت خود كامه ي "جموري شاھانه" سردار محمد 

ني قبل از كودتاي رويزيونيست ھاي "خلق" و "پرچم"، يع داود يعني در اواسط دھه پنجم

قادر گرديده بود تا سازمان جديدي بنام "سرخا" را بوجود آورده، و از شرافت انديشه 



مائوتسه دون در برابر حمالت رويزيونيست ھا و "انتقاديون" دفاع به عمل آورد، اما 

اسفانه، در اثر نفوذ عمال "خاد" "سرخا" با آنھمه انظباط پذيري و مخفي كاريي كه داشت، مت

يعني نيروھاي "امنيتي و استخبارات" رژيم مزدور "خلقي" درآن، بوسيله آن رژيم جھنمي 

شناسايي شده، و مورد حمله قرار گرفت. تقريبا بخش اعظم رھبري آن دستگير گرديده، و 

 آنجايي كهبا زنداني شدن و اعدام ايشان، سرخا، از رھبري انقالبي محروم گرديد. از 

ساختار تشكيالتي زنجيره يي داشت، بي ارتباط ماندن اعضاي اين سازمان  سازمان "سرخا"

آنان را فھماند كه رھبري از بين رفته است . ھمين بود كه اعضاي اين  در دراز مدت،

به ساير تشكالت چپي و انقالبي پيوستند. رژيم مزدور وطنفروش "خلقي" و  سازمان،

  م ياري و برادرش داكتر صادق ياري ھر دو را به قتل رسانيدند. "پرچمي" ،صدر اكر

  شمه يي در مورد آخرين سالھاي زنده گي شھيد اكرم ياري:

پس از آنكه جريان شعله جاويد بوسيله "اكونوميست ھاي انتقاديون" ، "پس منظري ھا"، 

به  بودند، "محفل رستاخيز" و ساير محافلي كه از رھبري سازمان جوانان مترقي ناراضي

، به زادگاه خود، جاغوري نفاق كشانيده شد، صدر اكرم ياري كه صحت اش نيز خوب نبود

آمد. پدر و جد وي، از فئودالھاي بزرگ جاغوري بودند. اما صدر اكرم ياري كه با ايمان به 

ايدئولوژي زحمتكشان، در برابر ايدئولوژي و راه ورسم زنده گي پدران فئودال خود قرار 

بود، اينك زمين ھاي موروثي ايشان را براي دھقاناني كه در آن كار ميكردند، تقسيم  گرفته

نموده به آنھا بخشيد. سپس دختر يكتن از دھقانان خود را (كه اينك صاحب زمين شده بود) 



به نكاح در آورده، وخود فقيرانه و آبرومندانه در روستا زنده گي ميكرد. اما، تانكھاي 

پرچمي" كه مانند سگ شكاري بو ميكشيدند،ويرا در ھمان گوشه تنھايي -جنايتكاران "خلقي

به حال خود نماندند و ويرا دست بسته، به كابل آورده، و پس از به بند كشيدن، به شھادت 

  رسانيدند.

  انتقاديون و "تكامالت" ايشان:

گروه انقالبي خلق ھاي افغانستان كه "ثمره" نفاق اندازي ھاي بخش قابل مالحظه انتقاديون 

بود، تحت رھبري داكتر فيض، با در پيش گرفتن مشي اكونوميستي و ضد مائوئيستي، به 

جاي آنكه به مسئله جنگ خلق بپردازد، ھر چه بيشتر به دنباله روي از سياست ھاي 

رد. بخشي از بدنه اين تشكيالت كه بعدا به "اخگر" مشھور شد، "خاقان" ھاي چيني روي آو

از اين "گروه" بريده، و از آنجايي كه نشريه اين انشعابيون بنام "اخگر" بود، به سازمان 

انديشه -لنينيسم-"اخگر" معروف شده است. "اخگري ھا" در اول، به تاسي به ماركسيسم

ش عمده از كادر رھبري اين سازمان كه در مائوتسه دون از داكتر فيض بريدند. اما، بخ

غرب بود، تحت تاثير مرتدان پيرو "انور خوجه" رھبر "حزب كار آلباني" ، به رد مائوتسه 

دون پرداختند. اما، رشد و اوجگيري مبارزات مسلحانه و انقالبي توده يي تحت رھبري 

ت مائوئيسم را به احزاب مائوئيستي و مائوتسه دون انديشه در كشورھاي مختلف، حقاني

اثبات رسانيد. از ھمين رو بود كه "اخگر" تحت تاثير اوضاع بين المللي، و نيز با عمق 

بخشيدن به تحليل خويش از ارتداد "رھبري" سازمان، دوباره به تاييد از مائوتسه دون 



لنينيست -پرداخت. اما اينبار، با گرايشي غالبا سنتريستي، مائوتسه دون را يك ماركسيس

بلكه به رد آن نيز توسل  بير ميخواند، اما از "صاحب انديشه" بودن وي يادي نميكرد،ك

گروه اخگر ظاھرا با كشته شدن "توريالي" نام از رھبران برجسته آن، روبه ميجست. 

تالشي گذاشت. به ھرحال، در نيمه دوم دھه شصت خورشيدي، اين سازمان به تاريخ پيوسته 

ر سازمان رھايی، بعد ھا، متوجه موضعگيری ھای نادرست داکتر فيض احمد، رھببود. 

خويش در خصوص سازمان جريان مترقی شده،و نادم از اين بود که چرا بر ضد صدر 

اکرم ياری اعالم مواضع نموده است.( به استناد از "سازمان انقالبی افغانستان") اما، عمال، 

و اظھار ندامت رھبر اين  خط اکونوميستی سازمان رھايی، به قوت خويش باقی بود،

  ايدئولوژيک. - سازمان، بيشتر به درخواست "تبرئه شخصی" می ماند تا يک اقدام سياسی

  و اما در مورد بدنه اصلي انتقاديون:

بدنه اصلي انتقاديون، پس از پيروزي كودتاي رويزيونيست ھاي مزدور روس، يعني پس از 

ان" تغير نام داده،و مبارزه بر ضد نيروھاي كودتاي "ھفت ثور"، به "سازمان رھايي افغانست

امپرياليسم روس را در دستور كار قرار داد. شھيد مجيد كلكاني كه از - اشغالگر و سوسيال

ساليان نيمه اول دھه پنجاه در ائتالف با داكتر فيض قرار داشته، و در گروه انقالبي خلق 

خويش را از اكونوميست راه  خورشيدي، 1358ھاي افغانستان عضويت داشت، به سال 

ھاي "فيضي" جدا نموده، و مشتركا با برخي از كادر ھاي انقالبي كه سابقه "شعله يي" يعني 
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وي بدست باند جنايكار پرچمي، انسجام تيوريك ساما تضعيف گردد. با دستگيري و به 

شھادت رسيدن نادر علي دھاتي، از كادر ھاي برجسته و رھبر ساما پس از مجيد، ساما 

ادر ھاي يكبار ديگر ضربات محكمي را متحمل شد. داكتر ھادي محمودي، كه يكي از ك

مطرح ساما بود، پس از آن، راه خود را از ساما جدا نموده، و با انشعاب از ساما، و در 

پيوند با برخي از محافلي كه اعضاي آن سابقه "شعله يي" داشتند، به تاسيس سازمان انقالبي 

انديشه مائوتسه دون دست -لنينيسم-وطن پرستان واقعي پرداخت. اما ساوو، از ماركسيسم

سپستر، وي كامال ھويدا گرديد.  و بدين ترتيب، خط و خال سنتريستي ھادي محمودي،كشيد،

لنينيست ھاي افغانستان" را بوجود آورد. اما، در صفوف امال، بخش قابل -"اتحاد ماركسيست

انديشه مائوتسه دون - لنينيسم-مالحظه از افرادي بودند كه ھنوز باور استوار به ماركسيسم

بخش مائوتسه دون -بود كه از "امال" ي سنتريست جداشده و بنام "امال داشتند. از ھمين رو

، در پروسه يي كه منجر به  وحدت بخشي از ش، بعدھااين بخانديش" معروف شدند. 

  نيروھاي مائوئيست گرديد، سھم فعال داشت. 

يک ديگر از سازمانھای رزمنده چپی در افغانستان که پس از کودتای ھفتم ثور، عرض 

خورشيدی،  1358سازمان پيکار برای نجات مردم افغانستان بود که به سال اندام کرد، 

- اعالم موجوديت کرد. اين سازمان نيز از شرافت شعله يی بودن بر ضد دژخيمان خلقی

ی به دفاع برخاسته، در سنگر ھای داغ مبارزه به خاطر امپرياليسم روس-پرچمی و سوسيال

امپرياليسم، متحمل صدمات فراوانی گرديد. برخی از کدر -رھايی وطن از چنگال سوسيال



ھای اين سازمان که توسط توله سگان "امنيت ملی" رژيم پوشالی دستگير شده بودند، به 

ی تن در دادند. حساب اين خاينان نگارش "ندامت نامه" ھا و ننگ تسليم شدن به رژيم پوشال

 -بعد ھا توسط رژيم کودتايی "رشد" داده شد –که در شمارشان اشخصاصی  "حکيم توانا" 

وجود داشت که مسئوليت جانباختن صدھا انقالبی شعله يی را به گردن دارند. خاينان، ھويت 

يون را به دام و مخفی گاه ھای انقالبيون را برای رژيم کودتا افشا ميکردند و انقالب

پرچمی می انداختند. حساب اين عده از خاينان از حساب آنعده از -رويزيونيست ھای خلقی

کدر ھا و صفوف "سازمان پيکار" که در راه رھايی وطن جانبازی ھا کردند و از شرافت 

  شعله يی بودن آنی غافل نايستادند، کامال جدا ميباشد.

  رون اکونوميستھا:و اما اندکی ديگر در مورد انشعابات د

قبال متذکر گرديم که شھيد مجيد کلکانی مشی رويزيونيستی "سه جھان" خاقان ھای نوين را 

که از سوی گروه انقالبی خلق ھای افغانستان  اتخاذ شده بود، رد نمود و با توجه به اين 

يا ده، مورد برخی از موارد مھم ديگر نظير مسئله راه اندازی مبارزه از جھت تقدم در شھر 

از داکتر فيض احمد و "گروه انقالبی" بريد. سپس "اخگر"ی ھا تحت رھبری انجنير 

از سازمان رھايی افغانستان ( که ادامه ی گروه انقالبی خلق ھا بود) بريدند. سپس توريالی 

چندين بار سازمان رھايی به گسست ھا و انشعابات از سوی برخی از اعضا و ھوادارانش 

لنينيسم، انديشه مائوتسه -خی از کادر ھای اين سازمان که مدعی مارکسيسممواجه گرديد. بر

دون بود، سر از گريبان تروتسکيسم برآورده، و با انشعاب از آن سازمان، گروھکی مشھور 



به "چپ راديکال" را ساختند. سپس جمعی که اينک خود را " سازمان سوسياليست ھای 

لنينيسم، به گونه -ن رھايی گسيخته و با رد مارکسيسمکارگری افغانستان" ميخوانند از سازما

منصور حکمت را "خلق" کردند. اين سازمان اخير،  -التقاطی، ترکيب خبيثه ی تروتسکی

چيزی سوای "چتل نويس" ناشيانه حزب کمونيست کارگری ايران نيست. حتی مصالح 

يعنی ليبراليسم "چپ" ايدئولوژيک آنرا ھمان مواد خام و "مارکسيسم"ناشيانه حکمتيست ھا 

  تشکيل ميدھد.

امروزه نشريه "کارگر" از سوی بخش به اصطالح "علنی" اين سازمان در داخل افغانستان 

و در شھر کابل يعنی در "زير ريش" اخوان المسلمين و نيرو ھای اشغالگر، به مماشات و 

وعيت مغازله با دموکراسی پوشالی رژيم کرزی مصروف بوده، رژيم پوشالی را مشر

  ميبخشد.

اينکه سازمان انقالبی افغانستان در اسناد دومين کنگره خويش "چپ راديکال" و "سازمان 

لنينيست ميداند، ناشی از انحراف -سوسياليست ھای کارگری" را چپ و مارکسيست

اپورتونيستی خود سازمان انقالبی افغانستان است. دو گروھک نامبرده نه تنھا مارکسيست 

لنينيسم انديشه مائو تسه دون ميباشد. شايد خون -شمنان قسم خورده ی مارکسيسمنيستند بلکه د

شريکی تاريخی سازمان انقالبی افغانستان با دو گروھک مذکور، سبب آن گرديده باشد که 

اين سازمان، اعضای آن دو گروھک را "رفيق" خطاب نموده، آن دو گروھک را در رديف 



يکند. سازمان انقالبی افغانستان، آخرين بخش تا حال اعالم سازمان ھای چپی افغانستان ياد م

  شده يی است که از بدنه سازمان رھايی افغانستان انشعاب کرده است.

تا اواخر  1357يکی از بيماری ھای مزمنی که در سازمانھای چپی افغانستان، از سالھای 

بازی" ھای  سالھای شصت خورشيدی وجود داشت، ھمانا "مجاھد نمايی ھا و "اسالم

نيروھايی بود که فکر ميکردند با "تلبس" راھی به دھی برند. از "سازمان پيکار" گرفته تا 

"ساما" و "رھايی" حول اين "تاکتيک" نافرجام ميگشتند و عاقبت کار، در غرقاب اين 

  "اسالميزم" به بنبست ھای تيوريک جدی مواجه شدند.

تاثير جنبش بين المللی کمونيستی که از از اواسط سالھای شصت خورشيدی، عمدتا تحت 

مائوئيسم، انقالب کبير فرھنگی پرولتاريايی و جنگ خلق پيرو تحت رھبری صدر گونزالو 

  ملھم بود، اصوليت انقالبی در حالت نضج گيری بود.

اين بار، بخش ھايی از بقايای چپ "شعله يی" که از اکونوميسم و "اسالميزم" طرفی نبسته  

ی کار را در برگشت به خط اصولی مائوئيستی و پذيرفتن خط سرخ رفيق اکرم بودند، چاره 

ياری به مثابه يگانه خط صحيح در جنبش دموکراتيک نوين افغانستان ديده، و بر اين مبنا، 

ايدئولوژيک پرداختند. در اين ميانه، از بقايای "سازمان پيکار" گرفته -به صف بندی سياسی

بخش مائوتسه دون انديشه" -وه ھای انشعابی از آن نظير"امالتا نفراتی از "ساما" و گر

متوجه موجه جھانگير مائوئيسم شدند. سازمان اتحاد انقالبی کارگران افغانستان، حزب 

،  "مائوئيست ھای  کمونيست افغانستان و سرانجام حزب کمونيست (مائوئيست) افغانستان



ه دو خط، به نيت برگرفتن مائوئيسم سر از دل اين توفان خروشنده مبارز افغانستان" و...

برکردند. متاسفانه، غلبه خط اپورتونيستی باب آواکيان در "جنبش انقالبی انترناسيوناليستی" 

سبب گرديد که مائوئيسمی که به افغانستان برسد، شکلی " از شکل افتاده" و ليبراليزه شده ی 

زب کمونيست پيرو که ادامه دھنده آن باشد. متاسفانه دست آورد ھای تيوريک و پراتيکی ح

و تکامل دھنده مائوئيسم بين المللی بود، در افغانستان ھنوز نفوذ فعال نداشت. ھنوز صدر 

گونزالو و مائوئيسم را از پرويزن انديشه انحرافی باب آواکيان مينگريستند. اين ديد 

بھاترای و -چنداپراانحرافی، سپس تحت تاثير پيوستن سنتريست ھای افغانستانی به کمپ 

رويزيونيسم پراچندايی، بيشتر از پيش، در گرداب انحراف و رويزيونيسم فرو غلطيد. 

که در سال  -به مثابه گردان پشآھنگ پرولتاريای افغانستان –سازمان کارگران افغانستان 

ايدئولوژيک  متمرکز بر سازماندھی ستمديده -سياسیميالدی، به گونه فعال، مبارزه  1385

بر ضد امپرياليسم، فئوداليسم و کاپيتاليسم بيروکراتيک کمپرادور را آغازيده، و بر ضد گان 

را در مواضع خويش  در ھمان زمان، اشغالگران و رژيم پوشالی به مبارزه پرداخته بود، 

،  برضد اپورتونيسم مسلط در سطح جنبش در ھمان زمان،  نيز  سطح ملی اعالم داشته بود،

وپا و ينگه دنيا، "نبرد ببر ھا را از دور تماشا ميکردند" قيام نموده بود، و که بر برج عاج ار

  اين سازمان، خواھان آن بود که جنبش انقالبی کشور را راديکاليسم و عمق اصولی بخشد.

سپس با نيل به آگاھی ژرف از ماھيت دست آورد ھای تيوريک صدر گونزالو، به مائوئيسم 

از آن و سپس به کاربستن آن در شرايط خاص افغانستان پی و ضرورت برگرفتن آن، دفاع 

مائوئيسم، عمدتا مائوئيسم" بر ضد خطوط و - لنينيسم- برده، و با شعار "زنده باد مارکسيسم



نحله ھای اپورتونيستی و سنتريستيی که در حرف از "مائوئيسم " و رفيق اکرم ياری ياد 

يانی بودند، توفيده، و لزوم پيشبرد مبارزه ميکردند و در عمل، سرسپردگان رويزيونيسم آواک

دو خط در سطح ملی و بين المللی را به نفع مائوئيسم دانست. اين بود که سازمان کارگران 

افغانستان که خود را ادامه دھنده خط سرخ شھيد اکرم ياری ميدانست، خود را آماده آن کرد 

که به کارگيری حقيقت عام  که طی پيشبرد مبارزه دو خط فعال، انديشه انقالبيی را

در حقيقت، نخستين   باشد، بپروراند. مائوئيسم در شرايط خاص افغانستان-لنينيسم-مارکسيسم

و سپس تر با "سرخا"  گامھايی را که بوسيله صدر اکرم ياری و سالھای نخستين "س.ج.م" 

ری بود که پيموده شده بود، می بايست ادامه بخشيد. اين کاو ساير انقالبيون پرولتری 

- سازمان کارگران افغانستان، بدان اقدام ورزيد و اکنون با شعار ھای "زنده باد مارکسيسم

-مائوئيسم انديشه راھنما" و " جنگ خلق تا کمونيسم" خط درشت ميان مارکسيسم-لنينيسم

امروزه با آنکه سنتريست ھا در امر تسليم شدن به  مائوئيسم و سنتريست ھا ميکشد.-لنينيسم

کيانيسم و پراچنديسم به بنبست رسيده اند و حتی عمال به "نفی و رد" باب آواکيان و آوا

"سنتز ھای نوين "وی اقدام کرده اند، اما ماھيت سنتريستی شان ھنوز تغير نپذيرفته است. 

سنتريست ھا ھنوز تحت تاثير سموم آواکيانی، ارزش بين المللی دست آورد ھای تيوريک 

فورمولبندی مائوئيسم از سوی وی را درک ننموده اند و در سطح  صدر گونزالو و ماھيت

از مائوئيسمی حرف ميزنند که انتزاعی بيش نيست. مائوئيسم سنتريست ھا، بين المللی، 

ماداميکه ھنوز سنتريست ھا فرسنگ ھا به دور از  چيزی سوای ( کوزموپوليتانيسم) نيست.

"جنگ خلق تا کمونيسم"، "تز رھبری درک نمودن تز ھای جھانشمول مائوئيستی نظير 



کبير"، "انديشه راھنما"، "ميليتاريزه نمودن احزاب کمونيستی"، " ساختمان متحد المرکز سه 

سالح انقالب"و... باشند، نمی توان آنھا را مائوئيست به حساب آورد. لزوم پيشبرد مبارزه 

ائوئيسم، مبارزه خطير دو خط در سطح ملی و بين المللی، به منظور به کرسی نشانيدن م

کمونيست ھای دنيا عموما و کمونيست ھای افغانستان ( که اين بحث مختص آنھاست) 

خصوصا ميباشد. آنگاه است که جنبش دموکراتيک نوين افغانستان، قطب نمای خويش، يعنی 

انديشه راھنمای انقالب را بدست آورده، و به سوی قله ھای شامخ پيروزی، سربلند و به 

  ز سنتريسم و اپورتونيسم، به پيش خواھد تاخت.دور ا

  پايان                                                               

  

  

  

  

 


