
 

  داشت  محفل بزرگ
  اتريش - پنجاهمين سالگرد تاسيس سازمان جوانان مترقي افغانستان در ويانا

  

  افتتاحيه سخنراني 

  گردانندة محفل ".ب"رفيق توسط 
  !درود بر شما نين و رفقاي عزيزناز نوجوانان قايان محترم،ها و آ خانم

باشد، به همت هواداران حزب  مي افغانستان جوانان مترقيپنجاهمين سالگرد تأسيس سازمان  مناسبت محفل امروزي ما كه به
از افراد  يو جمع هاي مقيم اتريش ملي و دموكرات افغان پناهندگان ◌ٔ اتحاديه ،افغانستان در اتريش) مائوئيست(كمونيست 

ما را  گويم و اميدوارم مي آمديد  ل خوشحضور شما را در اين محفها  من به نمايندگي از آن .است پرست برگزار شده مترقي و وطن ملي
  .رنامه همراهي كنيدب آخرتا 

 :قسمت سوم شعر و موسيقي و :قسمت دوم سخنراني،: قسمت اول .است ما به سه قسمت تقسيم شده ◌ٔ هبرنامبايد بگويم كه ضمناً 
   .صرف نان مختصر
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  .زبان فارسي پخش سرود انترناسيونال به
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  :".ب"ادامة سخنراني رفيق 
  ها ناله شد، آهسته آهسته هاي دل تپيدن

  گردد ها، فرياد مي رساتر گر شود اين ناله

  آه مردم بوي خون آيد، كه آهن را و ز اشك

  گردد فوالد مي ◌ٔ وآتش، دشنه دهي گر آب

  دانم ها بود خوش، زانكه مي دلم از اين خرابي

  گردد از حد بگذرد، آباد مي خرابي چون كه

  ز بيداد فزون، آهنگر گمنام و زحمتكش

  گردد حداد مي ◌ٔ علمدار و علم، چون كاوه

  به ويراني اين اوضاع، هستم مطمئن، زان رو

  گردد بنياد مي كه بنيان جفاوجور، بي



 

  »فرخي يزدي«

  

  !حضار گرامي

محفل امروزي  بايد گفت كهدر نخست  .ب در آن حضور داريدرتطور م شما به اي از كه عده كنيم مي ي را برگزارئها بيگاه برنامهو ما گاه
قابل . ستمبارزاتي و انقالبي كشور ا از تاريخ علمي يبراي اينكه بخش  ارزنده و قابل ستايش است؛   ارزندهاز بسياري جهات ما 

هاي  و توده ، دهقانكارگر ◌ٔ طبقه براي آزادي و رهايي بخش خود را رهايي ◌ٔ  مبارزه كثيري از رفقاي ما اي براي اينكه عده ستايش
 هراسيدند هن دادن و از قرباني شان را فدا كردند رينيشهاي جان در اين راه  چهل خورشيدي آغاز كردند، ◌ٔ در دهه زحمتكش جامعه

شان  شجاعت و فداكاري بزرگ همه به پاس اين .جا گذاشتند به خود هاي بعدي رهايي را براي نسلدرس بزرگ سان ميراث  و بدين
. شانه خالي نكيم اي هلحظ خودمسئوليت بزرگ انقالبي  ها بدانيم و از يندگان راه سرخ آنخود را رهروان و پوكه  داريمافتخار حاال 

  !پررهرو و جاويدان باد همواره شان گرامي و راه سرخ كبير كمونيستي و دليران هر حال ياد آن رادمردان به

  !محترم و رفقاي عزيزمهمانان 

انقالبي  سياسي ◌ٔ مبارزه ◌ٔ عرصه به كشور پا اجتماعي ◌ٔ چهل خورشيدي در صحنه ◌ٔ دهه جنبش دموكراتيك نوين افغانستان در
كرم ياري و ساير ياد ا رهبري زنده به آن ◌ٔ كننده پيشاهنگ و ارگان رهبري ◌ٔ مثابه به سازمان جوانان مترقي افغانستان و گذاشت

 عليهايدئولوژيك را  ◌ٔ جانبه همهفعال  ◌ٔ مبارزه تا گرديد خورشيدي تأسيس1344 سال ميزان اريخ سيزدهمت بهرزمش  رفقاي هم
به پيش  شوروي مامپرياليز ، امپرياليزم و سوسيالارتجاع منطقه، فيودال افغانستان نظام خودكامه و نيمه وپرچم، خلق رويزيونيسم

  .بردب

 و طبقاتي ◌ٔ مبارزهاست كه  همترقي افغانستان يگانه سازمان كمونيستي كشور بود انكه سازمان جوان است قابل يادآوري در ضمن،
ترويج و سازماندهي در كشور تبليغ،  ،يدون، رهبر فقيد چين سوسياليست مائو تسه ◌ٔ گرفتن از انديشه با الهامرا  سوسياليستي

يي هم ياد  شعله نام كردند به جاويد نشر و پخش مي ◌ٔ نام شعله به رااي  مائوئيست معروف بودند، چون جريدهنام  و به كرد مي
استالين بزرگ، مرد آهنين  از درگذشت پس ريويزيونيزم كردند در سطح جهاني ها در كشور مبارزه مي در زماني كه آن. شدند مي

راه عمالً  و بود آوردهدست  به آن روز شورويسوسياليستي قدرت دولت شوراها را در اتحاد جماهير  م 1956در سال  ،آراده
و انقالبيون  ساير اذهانبراي فريب را شعار سوسياليستي  نظراً ، امازده بود طبقاتي پشت پا ◌ٔ ارزهمب بهپيمود و  ميداري را  سرمايه
افغانستان و راتيك خلق نظير حزب دموكرا كمونيستي  ضد و يي توده ، ضدو اكثر احزاب ضد كارگري داد مي سر هاي جهان توده

 احزابخيلي از كه  ايدئولوژيك سياسي ◌ٔ پيچيده در چنين اوضاع .كرد رهبري مي نيز جهان اطقمن حزب توده در ايران و ساير
ان كمونيستي جديد راه درخش ◌ٔ صحفه سازمان جوانان مترقي افغانستانرفتند،  مي راست  به ، وليدنددا چپ اشاره مي بهكمونيستي 

اين و ضد كمونيستي انقالبي ماهيت ضد ، زديدئولوژيك دست ا سياسيفعال  ◌ٔ به مبارزه وپرچم عليه خلقد و گشورا در تاريخ كشور 
معروف  تحت عنوان اصطالح   برمال ساخت و از آن كرد كه در شوري حكومت مي را آن ◌ٔ سردسته هدسته و مهمتر از هم

  .كرد يگفتار و امپرياليسم در كردار ياد م امپرياليسم شوروي يعني سوسياليسم در سوسيال

 مائوئيست هاي كارگر و كمونيست ◌ٔ واقعي طبقه پيشاهنگ افغانستان سازمان جوانان مترقيكه  ان كنمهمچنان بايد باز هم بي
كرد و  منطقه مبارزه ميرب و نوكران امپرياليسم غ ◌ٔ مثابه مرتجع به هاي  و اخواني امپرياليزم افغانستان بود كه عليه مزدوران سوسيال

سي و  ◌ٔ مطابق دهه م 70و  60 ◌ٔ در دههدون  تحت هدايت مائو تسهرا كه توسط انقالب كبير فرهنگي  سوسياليزم راستين و واقعي
مورد كينه و  بود كه از اين جهت. كرد شد در افغانستان و منطقه تبليغ مي چين سوسياليستي رهبري ميدر  يچهل خورشيد

  .قرار گرفت يزمامپريال سوسيالامپرياليزم و وپرچم، ارتجاع و از همه مهمتر  دشمني دولت داودخاني، خلق



 

و   ندزد ها دست امپرياليسم شوروي به نابودي آن مزدوران سوسيالم  1978 سال مطابق با ش1357بعد از كودتاي هفت ثور بالخره 
خصوصي را كه مقدس هاي انقالبي مالكيت  ، زيرا اين كمونيستندواقعي كشور را زنده به گور كردي ها  از كمونيست تعداد زيادي

نظام مبتني بر مالكيت  .به چالش گرفته بودند كند، طبقاتي عمل مي ◌ٔ ها در جامعه تضاد عنوان بستر اساسي براي رشد ساير به
آخوند و پنديت، راهب،  يش،، كشهزاران داعي از اين جهت .د كه كسي اين مالكيت مقدس را زير سئوال ببرددوست ندارخصوصي 
 تا آورد و به وجود مي است ود آوردهبه وجبشري  ◌ٔ در طول تاريخ جامعه و حفظ مالكيت خصوصي بازتوليدرا براي توليد،  ها امثال آن

 و كند ليل ميرا نخواست خوار و ذ كيو هر  دهد به او مي چيزيرا خواست  كيخداوند هر گويا  كه دنكن يعمل را تبليغ و طرز ديدي
   .است كه خدادادگان را خدا داده    با خدادادگان ستيزه مكن  :اند  گفته نيز در اين باب

د نظام حاكم كاركرنتوانند ل بمانند و عدهند تا عقيم و منف مردم مي دخور به اين بينش را مبتني بر مالكيت خصوصي، ◌ٔ در جامعه بناء
  .برندسئوال بزير را 

 و است آمدهوجود  به بشري ◌ٔ جامعه در طول تاريخ كار همگاني افراد جمعيئي كه با توليدات همهبينش و طرز ديد  نظر به اينپس 
 ◌ٔ خواست و اراده به همهگويا  است كه بيانگر اين نكتهدر واقع  است داري غصب شده و سرمايه يفئودال ،داري هاي برده توسط نظام

 ست وخدا ◌ٔ برگزيده كند نيز مي حمايتو اين مالكيت را  ريايدئولوژيك را رهب نظامي كه اين طرزديد باشد و و مي است بوده خدا
صورت  عليه آن حركتيو اگر  نداردرا  مبتني بر مالكيت خصوصي  نظام سياست در كار و ديگر حق دخالت هيچ كسها  اين جز به

ناي بو زير عليه روبناه است ك يفينمخال عام تمام قتلناگزير  ها نافرماني همه اين پاداشپس  .ستخدا ◌ٔ خالف اراده باز هم ،گيرد
  .گيرند را نشانه مي شان اراده و خواست خداي خيزند و پا مي به نظام حاكم

كه  ◌ٔ كننده ويرانهاي  جنگ ويژه و به و جنسي مذهبيض تبعينژادي، ستيزي، تبعيض  ، زنو استثمار، استعمار  مست گذشته از آن به
است  راه افتاده به داري  نظام سرمايهكن  صاف سگان زنجيري و جادهتوسط  طور غيابي به يا و داري توسط خود سرمايه شكل مستقيم به

كه  كنيد نگاهمستعمره  هاي تحت ستم و تمل به ،بيندازيد ي، نظراست ن گرديدهدر سراسر جها ها انسان ميليونو باعث آوارگي 
و  شوند چپاول ميچورومردم  منابع چگونه و اند شدهآمريكا تقسيم  امپرياليزم رهبري داري به سرمايههاي بزرگ قدرت بين  چگونه

 شان زيستطبيعت و محيط  ،شوند حيوانات دريايي و صحرايي مي ◌ٔ طعمه ها حين فرار از جنگ رد يا ورسند  هالكت مي بهخودشان 
  .تأمين شود جهان و ممتاز ثروتمندهاي   افراد و خانواده ها، از دولت اي عدهمنافع اينكه  تا شوند نابود مي

-اقتصادي سرشارامكانات و توليدات  از همه شماري اي انگشت كنند و تنها عده به اين ترتيب اكثريت مطلق زير خط فقر زندگي مي
 تبهكار كاركرد نظام ◌ٔ نتيجه ست ياخدا ◌ٔ و اراده خواست ها عدالتي بي اين ◌ٔ همه آيا سئوال اينجاست كه .برخوردار اند اجتماعي
  .دكن حكمروايي ميمردم جهان  ◌ٔ باالي گرده و حقوق بشر دموكراسي خدا، نام بهكه   كنوني

اشغالگران سوسيال وپرچم،  خلق هاي حكومت سال است كه مردم افغانستان توسط 35 بيش از ،كشور خود نگاه كنيدعالوه بر آن به 
نام  امپرياليزم به نوظهور ديگر سگ زنجيري كشور اشغالگر و 46 غ و و ع كرزي و ◌ٔ نشانده دستدولت طالب،  مجاهد،امپرياليست، 
كه خدا را وسيله قرار  اي طبقاتي ◌ٔ يا خواست جامعه خداست ◌ٔ و اراده خواست هم باز ها نابساماني اين آيا. شوند زبر ميداعش زيرو

براندازي نظام حاكم و  بيني از نابودي مالكيت خصوصي و اين جهان ◌ٔ اشاعه و با نگه دارد در خواب عميق را ها تا توده دهد مي
  ؟كندجلوگيري  ،اكثريت حكومت اقليت بر

ديد غيرانساني و  باكانه عليه اين طرز فقاي سازمان جوانان مترقي بيبود كه ر ي اجتماعيها يبيرمفاها و عو با درك اين بيدادگري بنا
  .آزاد سازند گرو استثمار باز سيسهو د را از قيد و بند نظام ستمگر ها شان را فدا كردند تا توده جانو مغرضانه رزميدند 

 پنجاهمين سال بنيانگذاري ايم و از اينجا دور هم جمع شده ورشيديخ1394ميزان  دوازدهمدر جهت نيست كه امروز  بي بر آنبنا
اين   قتل كه باعث تمام مرتجعينيو از  دهيم ادامه مي شان را راه سرخآوريم و  ميعمل  تجليل به جوانان مترقي افغانستان سازمان

  .كنيم رفقا شدند به خواري ياد مي



 

 !حضار محترم

ها تبريك و  ن جنبش دموكراتيك نوين و سازمان جوانان مترقي افغانستان را به شما و پويندگان راه آبنيادگذاري پنجاهيمن سالگرد 
 سالگرد در جهت برگزاري پنجاهمين و ما را ايد ما تشريف آوردهمحفل امروزي  كه در مااز تمام ش در اخير. گويم شادباش مي

ياد فرخي  كه زنده را قطعه شعرينمايم و  مي قدرداني و گذاري سپاس ،ايد ياري كرده جنبش دموكراتيك نوين افغانستانگذاري  بنيان
  .كنم تان مي ، تقديماست سروده بوده تحت عنوان آزادي رهايي كارگران و زحمتكشانبراي  شاعر مبازر و آزاده يزدي

  پاي آزادي آن زمان كه بنهادم سر به

  دست خود ز جان شستم از براي آزادي

  دست آرم دامن وصالش را بهتا مگر 

  پا و سر در قفاي آزادي دوم به مي

  زاي ماهرانه در جنگ است در محيط طوفان

  ناخداي استبداد با خداي آزادي

  وين محبت را گر كني ز خون رنگين

  توان تو را گفتن پيشواي آزادي مي

  كند در محفل ودل مي  فرخي ز جان

  دل نثار استقالل، جان فداي آزادي

  .حضارزدن  كف
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  ....رفيق  ،هاي مقيم اتريش ادية پناهندگان ملي و دموكرات افغانسخنراني مسئول نشراتي اتح

گويم و از  تان مبارك باد مي ◌ٔ جاويد را به همه ◌ٔ گذاري جريان دموكراتيك نوين شعله حاضرين محترم قبل از هر چيز، تهداب

 .كنم شركت شما عزيزان درمحفل كنوني تشكر مي

ها و  ترين سالم ترين و صميمانه گرم) حريت(هاي مقيم اتريش  پناهندگان ملي و دموكرات افغان ◌ٔ نمايندگي از اتحاديه جانب به  اين

تيك نوين خدمت حاضرين محترم و رفقاي عزيز حزب تبريكات را نسبت پنجاهمين سالگرد سازمان جوانان مترقي و جريان دموكرا

  .خوشي بگذرانيم كمونيست ـ مائويست افغانستان ابراز داشته، اميد كه لحظات كنوني را با هم به

پناهندگان ملي و  ◌ٔ افغانستان، اتحاديه) ئيستمائو(حاضرين محترم گردهمايي كنوني كه به همكاري هواداران حزب كمونيست 

پرست، دست به دست هم داده محفل كنوني را كه بخش  طلب و وطن ، نيروهاي ملي، آزادياي مقيم اتريشه دموكرات افغان

اين جانب . جاويد است، ترتيب و برگزار گرديده ◌ٔ معرفي سازمان جوانان مترقي يعني جريان شعله ◌ٔ روشنگري با پيوند از انگيزه



 

است،  ز ساليان طوالني به اين طرف در راه خدمت به هموطنان متعهد شده، همان مسئوليت را كه ا)حريت( ◌ٔ نمايندگي از اتحاديه به

) جاويد ◌ٔ شعله(در اين محفل سهم گرفته، تا باشد كه در راه روشنگري نسل جوان، ازعلل تأسيس وتشكل سازمان جوانان مترقي 

  .توضيحاتي داشته باشيم

شد كه  عي كشور در تاريكي فرو رفته بود، اما بعضاٌ ديده ميآنگاهي كه آسمان سياسي و اجتما 1344هاي  حاضرين محترم در سال

مراتب شاهد  گرچه تاريخ كشورما، به. زند هاي درخشان آزادي، اين فضاي غبارآلود سياسي و اقتصادي وطن، سوسو مي ستاره

يدئولوژي مشخص انقالبي است، ولي چون تحركات آن زمان با عدم مركزيت تشكيالتي و ا مبارزات ملي و آزاديبخش گوناگوني بوده

همين دليل است كه در  به. ها بپردازد توانست به سركوبي آن سهولت مي وقت به ◌ٔ رو بود كه در اين صورت نظام ستمگرانه روبه

خصوص  ها بجا نمانده، ولي از آنجائي كه معلوم بود نيروهاي چپ به جز در صفحات تاريخ اثرات ديگري از آن كنون تاريخ، به ◌ٔ لحظه

ها از اعتبار  هاي ضد ارتجاعي و ضد نظام ديكتاتوري، در بين توده مترقي، آزاديبخش و انقالبي با فعاليت ◌ٔ هاي انديشه ندهدار

هاي  نشاند، بلكه قرباني مردم را فرو نمي ◌ٔ طلبانه تنها عطش آزادي شهاي گروپي، نه چون پراگندگي وتال. چشمگيري برخور دار بود

طلب از يكسو، و شرايط ناگوار سياسي و اقتصادي از سوي ديگر، نيازمند  رفتاري نيروهاي آزادي تك. شتدنبال دا بيشتري را نيز به

هاي  ها را در يك تشكل منظم بگنجاند، تا باشد كه از درخشش آن، توده گروپي خاتمه داده و آن ◌ٔ نيروئي بود تا به مبارزات پراگنده

  .شان در يابند يستمديده كشور فيض برده و راهي را به سوي رهاي

تنها براي خود،  اي از افراد كه آسايش را نه خونيني بود، عده ◌ٔ در يكچنين حالت كه فضاي سياسي و اقتصادي كشور مشابه آتشكده

  ها باورداشت، آرامش را به خود تجويز نكرده و در اين حالت آتشزاي سياسي، سكون را به بلكه آرامش خودش را درآسايش توده

پرست، ملي، آزاديبخش و انقالبي جهت بيرون رفت از  هاي پاك، وطن پنداشتند، با همدستي مجموعي از انسان ميخودشان ننگ 

، با فعاليت )سازمان جوانان مترقي(نام  يكچنين شرايط غبار آلود سياسي و اقتصادي ابتكاري را به كار بستند كه سازماني را به

ترين شكل دموكراسي  آور عالي آن يعني جنبش دموكراتيك نوين كه پيام ◌ٔ يافته كاملصورت ت نيروهاي ملي ـ دموكراتيك و آنهم به

بركفان انقالبي بودند، به تأييد سندي كه  اين نيروي جوان و روشنفكر انقالبي كه نمادي از جان. نمايش گذاشتند در جامعه بود، به

هاي سياسي و اقتصادي  ساماني ها، عليه هرنوع نابه ريت تودهكارگر بود، جهت جلب اعتماد اكث ◌ٔ همانا خط مشي راه رهاييبخش طبقه

  .عمالٌ پا به ميدان مبارزه گذاشتند

  !حاضرين گرامي

سياسي متحد شده، و  ◌ٔ تحصيلي مكتب آزاديبخش و انقالبي در يك حلقه ◌ٔ تو گويي اين رادمردان راه آزادي، و پس از پايان دوره

شان را در پراتيك به اثبات  هاي زحمتكش و سرسپردگان راه آزادي، حقايق و درستي تئوري انقالبي آوردن تأييدي توده دست براي به

  .رسانند مي



 

هاي  سررسانيدن آرمان مسئوليت با به) اكرم ياري(نام  سازمان جوانان مترقي كه در رأس آن رادمردي به! بله حاضرين گرامي

كاربستن  ها، با به خدمتگذار توده ◌ٔ مثابه عنوان رهبر اين تشكل بلكه به دوش گرفت و خود را نه به به  هاي تحت ستم را توده

ها تعهد بسته بودند ايمان كامل داشتند كه با  هائي كه در اين تشكل در راه خدمت به توده آن. اش قرار داد هاي علمي و انقالبي داشته

هاي زحمتكش طي خواهند  هاي توده كاربستن آن درعمل، مسير شان را به سوي آرمان زاديبخش و انقالبي و با بهآموزش تئوري آ

توان در نهايت نظام ظالمانه را سرنگون و با زيربناي دموكراسي  پذيرفتند كه با يكچنين سالح انقالبي مي اين اصل را نيز مي. كرد

  .دنوين، زندگي نويني را اعمار خواهند نمو

اي  ايم كه عده اكنون ما در محفلي نشسته. يابد دوستان محترم توضيح تاريخي جنبش انقالبي كشور با اين مختصر كلمات خاتمه نمي

دست هم داده چه در داخل كشور و چه   به  آن، دست ◌ٔ دهندگان راه اين رادمردان و يا قطراتي از بازماندگان دريائي طوفنده از ادامه

 1344ميزان  13تاريخ  نام سازمان جوانان مترقي به كشور، دور هم گرد آمده تا سالروز تأسيس اين تشكل كه به در بيرون از مرز

نام  ها به جاويد به نشر سپرد، بين توده ◌ٔ نام شعله اي را به گذاري شده بود و هنگامي كه جهت گسترش تبليغاتي خود نشريه تهداب

بيجا نخواهد بود تا نظر ! دوستان و حاضرين محترم و جوانان گرامي. عمل بياورند جاويد شهرت يافت تجليل به ◌ٔ جريان شعله

ناپذير  را به شما اظهار داريم، ضمن آنكه پيام آن زمان و مبارزات خستگي) جاويد ◌ٔ جريان شعله(مختصري از سازمان جوانان مترقي 

. عزيزان و جانباختگان اين تشكل سياسي را زنده خواهيم كرددهيم، خاطرات  آن رادمردان انقالبي را به نسل جوان كنوني انتقال مي

آميز دريغ نورزيد،  قدرت، در برابر ملت افغانستان ازهيچ نوع عمل خصومت ◌ٔ رسيدن به اريكه قدرت گرچه مزدوران روسي پس از به

لي خود در صدر اعمال عنوان دشمن اص اين دربوسان ارتجاعي نشانگر آن بود كه سازمان جوانان مترقي را به ◌ٔ ولي حمله

هاي دموكراتيك نوين، از آوانيكه به نشراتش  جاويد ناشر انديشه ◌ٔ شعله ◌ٔ شان قرار داده و دليلش هم اين بود كه نشريه خشونت

توان  هاي ستم طبقاتي را نمي آغازيدن گرفت، برعليه تزهاي خروشچفي و پارلمانتاريزم پرداخت، و به توضيح از اينكه، ستون

ها را به وحشت  گيري، ارتجاع و دشمنان توده گرچه يكچنين موضع. يي توده ◌ٔ مسلحانه ◌ٔ جز توسط مبارزه ت، بهسرنگون ساخ

گيري در بين طبقات تحت ستم جامعه مخصوصاٌ روشنفكران انقالبي برپا كرد كه به  چشم ◌ٔ كشانيد، ولي چنان كشش و جاذبه

و همچنان از  1348كصدوپنجاه هزار كارگر در تظاهرات اول ماه مي زودترين فرصت اكثريت مردم به آن پيوسنتد، كه اشتراك ي

هاي  مثال. مثال يادآور شد ◌ٔ  ◌ٔ  مثابه توان به كرسي را مي 22آوردن  دست محصلين، مؤفقيت و به ◌ٔ نماينده در اتحاديه 43جمله 

توزي احزاب  ي خواهد بود كه خصومت و كينههمين كاف. توان يادآور شد هاي انقالبي سازمان جوانان مترقي مي گوناگوني را از فعاليت

  .خلق و پرچم را، معيار پابندي اصول انقالبي سازمان جوانان مترقي قرار داد

جاويد  ◌ٔ شعله ◌ٔ المللي توسط جريده اش را عليه ارتجاع، رويزيونيسم و استعمار بين گيري چون سازمان جوانان مترقي علناٌ موضع

هاي خروشچفي  جاويد ضمن آنكه سبب افشاي گروهاي وابسته ارتجاعي و رويزيونست ◌ٔ علهش ◌ٔ جريده. صورت شفاف نشان داد به

شده بود، براي حاكميت وقت نيز قابل تحمل نبود، عوامل متذكره سبب گرديد كه دولت ظاهرشاهي پس از يازده شماره، آن را 



 

ي ضربات محكمي بر سازمان جوانان مترقي وارد هنگاميكه نيروهاي ارتجاعي و نظام ديكتاتور. توقيف و نشر آن را ممنوع سازد

اي از اعضاي تشكيالتي آن، كاركردهاي سازمان را مورد انتقاد قرار داده ناجوانمردانه آب در آسياب  كردند، در اين لحظه عده مي

شان اجازه  ايپرستي بر شان را از سازمان جوانان مترقي اعالن كردند، كساني كه كيش شخصيت دشمن ريختند و عمالٌ جدايي

داد تا به تشكيالت سازمان جوانان مترقي دوباره بپيوندند، خود به چندين پارچه منقسم شدند و يكي پي ديگري در صدد  نمي

هاي گوناگون كه توضيحات آن خيلي  شان به علل هاي تشكيالتي شدند، اما ديري نپاييد كه ارگان ◌ٔ پيريزي تشكيالت تازه

هاي انقالبي آن به  ون سازمان جوانان مترقي در برابر يكچنين شرايطي آمادگي نداشت، تحرك و فعاليتچ. است از هم پاشيد طوالني

با طرد (نام  ، ديگري به)منظر تاريخي پس(نام  طلبان كه يكي به اين جدايي. كندي گراييد و سازمان در يك حالت آشفتگي قرار گرفت،

اعالميه داده بودند كه در نهايت خود نيز پا برجا نمانده ) ولوژي چيستنام ايدئ به(ي ، و ديگر)سرخ به پيشاپورتونيزم در راه انقالب 

هاي  ها به انديشه شان رهسپار اروپا و غرب شدند كه در اخير حتي اكثريت آن هر كدامي پي كارشان رفت و بعضي از كادرهاي

جاويد توانست كه  ◌ٔ مانده از كادرهاي شعله همكاري باقي بعدها فقط صادق ياري به. لنينستي هم پشت پا زدند-انقالبي ماركسيستي

 ◌ٔ نشانده روسي بر نيروي شبكه را ايجاد كند، چون دولت دست) سرخا(يعني ) هاي افغانستان خلق ◌ٔ سازمان رزمنده( 1356درسال 

جاسوسي دولت  ◌ٔ يعني شبكه) اكسا(دست  تكيه داشت، ديري نپاييد كه با خيانت يكي از اعضايش به .K.G.Bجاسوسي 

روسي با  ◌ٔ بايد ياد آورشد چون دولت دست نشانده. روسي، دستگير و تمام اعضاي آن به شمول اكرم ياري اعدام شد ◌ٔ نشانده دست

رهبري اكرم ياري چشيده بود، پس از رسيدن به قدرت دولتي، دست به كشتار بهترين  ضرباتي كه از سازمان جوانان مترقي به

ها او را به كابل انتقال داده و  شدت مريض بود با فرستادن تانك ن مترقي زد و اكرم ياري را كه در آن لحظه بهكادرهاي سازمان جوانا

  ).ما باد ◌ٔ يادشان گرامي و راهشان رهنمون آينده(بدون محاكمه و تأمل، اعدامش كرد 

هاي ديكتاتوري، و جناياتشان در حق  نظامهاي گوناگوني از  است كه تحليگران سياسي نيز مثال حاضرين محترم اين يك امر حتمي

زنند  هاي ديكتاتور دست به كشتارنيروهاي آزاديبخش، ملي و انقالبي مي دليل اينكه چرا حاكميت(: گويند نيروهاي فعال انقالبي مي

تحت ستم  ◌ٔ براي طبقهپراز اميدواري را  ◌ٔ يعني چون نيروهاي انقالبي، آينده). زنند درخت پر از ميوه را با سنگ مي: (است كه ناي

ورزند تا با استفاده  هاي ديكتاتور منافع شان را در خطر ديده با طرز ديد باطل تالش مي آورد، از اين روست كه حاكميت به ارمغان مي

  .ـĤزاديبخش و انقالبي را جلوگيري بگيرند هاي ملي گرايانه دست بزنند، و جلو رشد سازمان از قدرت دولتي جنايت

، به 2011تصور تسخيركشورهاي آسيايي، در هفتم اكتوبر  يازدهم سپتمبر، به ◌ٔ امريكا كه طبق پالن حادثه ◌ٔ پيشه جنايتامپرياليسم 

ثباتي  پيمانش با اين تجاوز، كشور ما را دريك بي گرچه امريكا و هم. كشور ارتجاعي، افغانستان را مورد تجاوز قرار داد 36همكاري 

كند، نرسيدنش به  جا ساختند، اما آنچه كه به شفافيت خودنمايي مي را در مقامات دولتي جابه كامل قرار دادند و مزدوران خود

اش كوبيده شده،  اينك استعمار جهاني كه سنگ نااميدي به سينه. است) گلوباليزاسيون(يا ) نظم نوين جهاني(استراتيژي استعماري 

كنوني كه استعمار همچون مار زخمي،  ◌ٔ در لحظه. خود استفاده كند جان طالب به شكل ديگرش به نفع تالش دارد تا از جسد نيمه



 

خود مورد هدف قرار داده، الزم است كه كليه نيروهاي سياسي، ملي ـ آزاديبخش و انقالبي و تكيه  ◌ٔ كشور ما را درطوفان وحشيانه

خطوط  ◌ٔ ، در ادامه)جاويد ◌ٔ هشعل(تحت ستم، با پيروي از خط مشي سازمان جوانان مترقي  ◌ٔ بر ايدئولوژي آزاديبخش طبقه

بايد . است آزمون تاريخ فرارسيده ◌ٔ اينك دوره. را به نمايش بگذارند 1344ميزان  13) ماركسيست ـ لنينيست مائويزم(بنيانگذاران 

است، بيرون  وجوي حقيقت را كه در ميان هزاران فريب و نيرنگ مرتجعين داخلي و خارجي پيچانيده شده شجاعت نقد و جست

  آمده را رهنمون قرار داده در عمل انقالبي به دست كشيد و با صداي بلند آنچه را كه درست است از نادرست تفكيك داده، نتايج به

هايي كه  است، آن اين يك حقيقت عيني! بله. بودن است ها را بازكردن و به تضادها عميقاٌ حساس خالقيت يعني چشم. كار بست

ترين مرور ودقت بر اعمال  شان با كوچك گيري ولي ما مطمئن هستيم كه اين كناره. هاي مان گوش نخواهند داد دانند، به حرف نمي

رهبري اكرم  آنچه كه سازمان جوانان مترقي به. ي كه همانا بردگي ملت ما خواهد بود پي خواهند بردكشورهاي استعماري، به حقايق

بردن سطح  ها گذاشته بود، بلند دوش آن و منبعد آن به صفوف خودش تأكيد ورزيده بود، و رسالتي را كه به 1344هاي  ياري در سال

ترين فرصت، درپي  ترين و بزرگ كند تا با استفاده از كوچك ما حكم مي است كه به دانش انقالبي ماركسيست لنينيست مائويستي

كنيم، بيجا  ها ياد مي اگر ما از گذشته. هاي تحت ستم تالش ورزيد داري در راه بلندبردن سطح آگاهي توده تبليغات وسيع و پردامنه

مردم زماني به بردگي (نتقال دهيم و آن اين است كه هاي آينده داده بودند به حاضرين محترم ا هاي شان را كه براي نسل نيست پيام

در اخير تكيه بر ايدئولوژي آزاديبخش ماركسيست ـ لنينيست ـ ). بهره باشند شود كه از دانش آزاديبخش انقالبي بي كشانيده مي

  :داريم كه طلبانه را با استواري كامل اظهار مي مائويستي، شيپور روند آزادي

  دولـت همه را به رنجبر خـواهـم داد  ر خـواهـم داد اعـالن زوال سـيـم و ز

  يا بر سر اين عـقيده سر خـواهـم داد  يا افسر ظلم را سرنگون خواهم كرد 

  مؤفق باد تالش رهاييبخش نيروهاي ماركسيست ـ لنينيست مائويست در افغانستان و سراسر جهان .1

 افغانستان) مائوئيست(حزب كمونيست ناپذير  هاي انقالبي و خستگي پردوام و پيروز باد فعاليت .2

  »هاي مقيم اتريش پناهندگان ملي و دموكرات افغان ◌ٔ اديهاتح«
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  :دكلمة شعري از فرخي يزدي توسط گردانندة برنامه

  فر فقر  
  گلرنگ شد در و دشت از اشكباري ما

  خون نبارد ابر بهاري ما چون غير

  با صد هزار ديده، چشم چمن نديده



 

  خواري ما در گلستان گيتي، مرغي به

  غمگينو وزار بدبختمسكين، و خانمان بي

  اعتباري ما خوب اعتبار دارد، بي

  ها اگر شد، چون سينه پاره، داني اين پرده

  داري ما پرده خون است، از پرده دل پرده

  خو اهريمن جو با مشت يك دسته منفعت

  قراري ما با هم قرار دارند، بر بي

  شنو نيست، روي زمين وگر نه گوش سخن

  است، گلبانگ زاري ما تا آسمان رسيده

  مهر روي آن مه، شب تا سحر نشد كم بي

  داري ما دل، شب زنده ياخترشمار

  بس در مقام جانان، چون بنده جان فشاندم

  شد مسلم، پروردگاري ما قدر عش

  وآتش داديم، فرمان به آبفر فقر از 

  اسباب آبرو شد، اين خاكساري ما

  بود ياري !اي كاش ،باري در اين ديار

  ياري ما كز روي غمگساري، آيد به 

  »فرخي يزدي«

«««««««««««««««»»»»»»»»»»»»»»»»  

در داخل كشور، كه توسط يكي از  پنجاهمين سالگرد بنيادگذاري جريان دموكراتيك نوين افغانستانبرگزاري از  ◌ٔ هكميتاعالمية 
  .شركت كنندكان در محفل قرائت گرديد

  مناسبت تجليل از پنجاهمين سالگرد به
  بنيادگذاري جريان دموكراتيك نوين افغانستان

خورشيدي، مصادف است با پنجاهمين سالگرد تأسيس سازمان جوانان مترقي  1394ميزان سال  13امروز، 
 1344ميزان سال  13سازمان جوانان مترقي افغانستان در نشست عمومي مؤسس آن سازمان در . افغانستان

تجاعي، ضد خط و مشي مبارزاتي سازمان يك خط و مشي علمي و ضد ار. خورشيدي اعالم موجوديت كرد



 

گامي  پيش اتخاذ اين خط و مشي مبارزاتي به. امپرياليستي بود تجديدنظرطلبي و ضد امپرياليستي و ضد سوسيال
با تكيه بر اين خط و مشي مبارزاتي اصولي و فعال، سازمان جوانان مترقي . ياد اكرم ياري صورت گرفت رفيق زنده

كه انتشار   از آنجايي. دست گيرد تيك نوين افغانستان را روياندازي جريان دموكرا زودي توانست ابتكار راه به
هاي دموكراتيك نوين نقش مؤثري در رشد و گسترش جريان  عنوان ناشر انديشه جاويد به ◌ٔ شعله ◌ٔ جريده

نحوي كه تا  جاويد معروف گرديد، به ◌ٔ نام جريان شعله دموكراتيك نوين افغانستان بازي نمود، جريان مذكور به
شان از لحاظ فكري و سياسي به جريان دموكراتيك  هاي تاريخي ها و تشكالتي كه ريشه مي شخصيتامروز تما

  .شوند يي ياد مي نام شعله رسد، به چهل خورشيدي مي ◌ٔ نوين افغانستان در دهه

مبارزاتي؛ ضد ارتجاعي، ضد  ◌ٔ سازمان جوانان مترقي و جريان دموكراتيك نوين افغانستان در هرسه عرصه
. برد نحو اصولي و فعاالنه مبارزاتش را پيش مي امپرياليستي به ستي و ضد امپرياليستي و سوسيالرويزيوني

ترين جريان سياسي  بزرگ سرعت به جاويد به ◌ٔ همين جهت جريان دموكراتيك نوين افغانستان يا جريان شعله به
بورژوازي شهري مبارز  ان و خردهيي و كثيرالمليتي كشور مبدل گرديد كه بخش بزرگي از روشنفكران، كارگر توده

همين جهت مورد كينه و نفرت عميق و  به. بود هاي مختلف كشور را در رهبري و صفوف خود جاي داده از مليت
  .ها قرار گرفت امپرياليست ها و سوسيال ارتجاع، تجديدنظرطلبان وطني و امپرياليست ◌ٔ گسترده

نوين افغانستان زماني صورت گرفت كه اين جريان هنوز قد ارتجاع بر جريان دموكراتيك  ◌ٔ اولين قرباني حمله
مخفي مبارزاتش  هاي مبارزاتي مخفي و نيمه هاي فعاليت ها و ساير شكل نامه بود و از طريق پخش شب راست نكرده
نامه توسط  باخته يكي از منسوبين كارگري جريان بود كه حين پخش يك شب اين رفيق جان. برد را پيش مي
دومين حمله بر . باخت قاتالن مرتجع و هار جان ◌ٔ هاي ددمنشانه گير گرديد و زير شكنجه اع دستپوليس ارتج

مهم تبليغاتي آن صورت گرفت، توقيف  ◌ٔ منظور غضب يك وسيله جريان كه توسط سانسورچيان ارتجاع به
سوم ارتجاع بر  ◌ٔ حمله. خورشيدي بود 1347آن در اوايل سال  ◌ٔ شماره 11جاويد پس از انتشار  ◌ٔ شعله ◌ٔ جريده

پوليس ارتجاع بر  "◌ٔ قواي ضربه" ◌ٔ دوم و مدت كمي بعد از آن صورت گرفت، حمله ◌ٔ جريان كه به تعقيب حمله
اي  در اثر اين حمله، تظاهرات سركوب گرديد و عده. كارگري تحت رهبري جريان بود-تظاهرات روشنفكري

رهبران جريان دموكراتيك نوين دستگير گرديده و اي از  ويژه عده يي و به زيادي از روشنفكران و كارگران شعله
  .به زندان انداخته شدند

هاي ارتجاع ظاهرشاهي در قبال جريان  گري هاي ضعيف خط و مشي عمدتاً اصولي سازمان و سركوب جنبه
ساز اولين انشعاب در جريان گرديد و از طرف ديگر  طرف زمينه دست هم داده از يك به دموكراتيك نوين دست

اما اينِ . صورت دروني باعث گرديد گيري يك خط و مشي متفاوت با خط و مشي مؤسس سازمان را به شكل
ياد اكرم  گيري درون سازماني يك خط و مشي متفاوت با خط و مشي رفيق زنده انشعاب آشكار در جريان و شكل

ولي فشارهاي . باشد داشتههاي مبارزاتي جريان  يي بر فعاليت ياري، نتوانست تأثيرات سوء برجسته و گسترده
كاه گرديد  ياد اكرم ياري به يك مريضي جان ساز مبتالشدن رفيق زنده دروني و بيروني بر سازمان و جريان زمينه

پس . گيري اختيار نمود اش ادامه دهد و ناگزير از سازمان كناره هاي سازماني فعاليت كه در اثر آن ديگر نتوانست به
بود بر سازمان  ياد اكرم ياري كه از قبل در درون سازمان شكل گرفته ا خط رفيق زندهاز آن خط و مشي متفاوت ب

  .مسلط گرديد



 

) دانشگاه(خورشيدي در پوهنتون  1351زماني كه يك گردهمايي جريان دموكراتيك نوين افغانستان در سال 
سيدال "ن فعال جريان يعني ارتجاع اخواني گلبديني قرار گرفت، يكي از رزمندگا ◌ٔ ددمنشانه ◌ٔ كابل مورد حمله

شدن مشكوك يكي از متعلمين مكاتب شهر هرات در  در همين سال مسئوليت كشته. باخت جان  "سخندان
ها  يي جريان يكي از تظاهرات در آن شهر توسط جناح خلق حزب دموكراتيك خلق افغانستان به دوش شعله

رهبري جديد . بخش مدافعين و انتقاديون تقسيم گرديددنبال اين حوادث، سازمان و جريان به دو  به. انداخته شد
تنها قادر نگرديد بر اين مشكالت فائق آيد،  سازمان جوانان مترقي و خط و مشي غيراصولي و غير فعال آن نه

طرف انحالل سوق يافت، جريان فروپاشيد، بخش  سرعت به در نتيجه، سازمان به. بلكه در مقابل آن سپر انداخت
انتقاديون را تشكيل  ◌ٔ سازمان و جريان غيرفعال گرديدند و منحرفين اكونوميست كه بخش عمده اعظم منسوبين

جريان دموكراتيك نوين كه پراگنده شده . جريان مسلط شدند ◌ٔ هاي زيادي از فعالين باقيمانده دادند بر بخش مي
به همكاري فعال مزدوران  داودخان، كه 1252سرطان سال  26تنها نتوانست از كودتاي  بود نه و فرو پاشيده

صورت گرفت،  "ها شوروي"هاي شوروي و موافقت و همكاري خود  امپرياليست تجديدنظرطلب سوسيال
گرفت، بيشتر  جلوگيري نمايد، بلكه در مواجهه با استبداد داودخاني، كه تحت نام و ماسك جمهوريت صورت مي

 ◌ٔ رفتند و در صحنه رافات و انشعابات بيشتر پيشطرف انح از پيش پراگنده و متشتت گرديد و بقاياي آن به
  .مبارزات سياسي افغانستان بيشتر از پيش به حاشيه كشانده شدند

همكاري نزديك مشاوران   امپرياليزم شوروي به توسط مزدوران تجديدنظرطلب سوسيال 1357ثور  7كودتاي 
كودتاچيان عليه  ◌ٔ وسيع و گسترده ◌ٔ هاي سبعانه و آغاز سركوبگري "شوروي"نظامي و قواي هوايي متجاوز 

شمول منسوبين سابق سازمان جوانان مترقي، جريان  به-تمامي نيروهاي سياسي مخالفشان در افغانستان
تشكالت  هاي سابق غيرفعال و غيرمربوط به يي ها و حتي شعله دموكراتيك نوين و تشكالت برخاسته از متن آن

وش مبارزاتي در ميان بقاياي جريان دموكراتيك نوين افغانستان وج بار ديگر جنب باعث گرديد كه يك-موجود
اما اين . ها شكل بگيرد هاي مختلف بقاياي جريان در ميان آن وجود آيد و خواست عمومي براي وحدت بخش به

هاي مختلف بقاياي جريان  بخش. يي وسيع نداشت سياسي روشن و ميدان توده-خواست مبناي ايديولوژيك
ماندگي داشتند، بلكه در قبال  ها عقب سياسي افغانستان سال ◌ٔ تنها در صحنه ن افغانستان نهدموكراتيك نوي

شان  مانده بودند و كمبودات و انحرافات سابق المللي نيز شديداً عقب انكشافات جديد در جنبش انقالبي بين
افات وسيع و عميق و دچار طبيعي بود كه اين جنبشِ مبتال به كمبودات و انحر. بود تر گشته تر و عميق وسيع

ثوري و سپس تجاوز و  7العمل اصولي و نيرومند در قبال كودتاچيان  تنها نتوانيست عكس تشتت و تفرقه نه
هايي از آن به دامان ناپاك  هاي شوروي از خود نشان دهد، بلكه بخش امپرياليست گري سوسيال اشغال

جنبش دموكراتيك  ◌ٔ طور كلي از دايره ي سقوط كردند و بهالملل هاي جديد در جنبش انقالبي بين تجديدنظرطلبي
  .نوين بيرون رفتند

اصولي با اشغالگران  ◌ٔ مقابله ◌ٔ سياسي آماده-در هرحال اين جنبش متشتت و متفرق نه از لحاظ ايديولوژيك
شان و رشد و گسترش روزافزون نيروهاي ارتجاعي  نشاندگان تجديدنظرطلب وطني امپرياليست و دست سوسيال

يافته و  يي سازمان يي بود و نه از لحاظ توان توده هاي ارتجاعي منطقه هاي غربي و قدرت وابسته به امپرياليست
ها هزار نفر از  امپرياليست ده يه رژيم كودتا و اشغالگران سوسيالبا وجود اين در مبارزه و مقاومت عل. نظامي

طبيعي بود كه فرجام اين نبرد چيزي جز شكست تلخ چيز ديگري . رهبران و صفوف خود را قرباني داد



 

يعني پس از گذشت تقريباً  -چنان عميق است كه تا هم اكنون  هاي اين شكست تلخ آن زخم. توانست باشد نمي
خط و مشي اصولي  ◌ٔ دهنده دهنده و تكامل دار، ادامه گيري مجدد خط و مشي اصولي ميراث زمان شكلسه دهه از 
است و درد و سوز  همچنان تازه -اش تا زمان حاضر  ياد اكرم ياري و ارتقا و گسترش آهسته و پيوسته رفيق زنده

  .شود كاهش هنوز احساس مي جان

خروج قواي متجاوز و اشغالگر (در طي اين سه دهه نظامي -ما در جريان چندين تحول پيهم سياسي
كارآمدن  ؛ روي"شوروي"امپرياليستي از كشور و سپس فروپاشي رژيم بازمانده از دوران اشغال  سوسيال
گيري تحريك  ها؛ شكل سوز ميان جهادي هاي خانمان جنگي هاي جهادي، تشكيل دولت اسالمي و خانه تنظيم

هاي ارتجاعي و  ها در كشور و تشكيل امارت اسالمي طالبان در اثر حمايت وذ آناسالمي طالبان، گسترش سريع نف
شان بر افغانستان،  هاي امريكايي و متحدين امپرياليستي خارجي و سرانجام تجاوز و اشغالگري امپرياليست

نشانده و سپس آغاز  ها، تشكيل حاكميت پوشالي رژيم دست سرنگوني امارت اسالمي طالبان توسط آن
در سطح يك جنبش ) نشانده و گسترش آن هاي جنگي ارتجاعي طالبان عليه اشغالگران و رژيم دست قاومتم

ايم يك مقاومت وسيع و  ايم و هنوز نتوانسته ها و مرتجعين باقي مانده ضعيف سياسي مخالف امپرياليست
يكي از عوامل . هبري نماييمدهي و ر شان را بسيج، سازمان نشاندگان جانبه عليه اشغالگران كنوني و دست همه

هاي عميقِ شكست تلخ  مهم ابتالي ما به اين وضعيت نامناسب و نامساعد آن است كه هنوز درد و سوز زخم
  .سازد وروان ما را پژمرده مي آزارد و روح وتن ما را مي امپرياليستي جان جنبش ما در مقاومت ضد سوسيال

. باشد است، بلكه قطعاً ممكن و قابل حصول نيز مي مورد نياز و ضروريتنها  گي نه اما نجات از اين درد و پژمرده
راه و  اي زيادي از رفقاي نيمه گذشته، عليرغم سقوط عده ◌ٔ نبايد فراموش كنيم كه جنبش ما در طي سه دهه

هاي طبقاتي و ملي در قبال دشمنان ارتجاعي و امپريالستي  شادكن به منجالب تجديدنظرطلبي و خيانت دشمن
شان پيوسته به  ◌ٔ نشانده شان و رژِيم پوشالي دست هاي اشغالگر امريكايي و متحدين خصاً در قبال امپرياليستمش

هاي ضد ارتجاعي و ضد امپرياليستي پرداخته و پيشاپيش همه نيروهاي سياسي افغانستان به  گيري موضع
البان، تجاوز و اشغالگري ، امارت قرون وسطايي و عقبگراي ط"ها جهادي"مخالفت با حاكميت ارتجاعي 

يكي از نويسندگان  ◌ٔ به گفته. است شان برخاسته ◌ٔ نشانده شان و رژيم دست هاي امريكايي و متحدين امپرياليست
فكري و سياسي ارتقا و گسترش مخالفت  ◌ٔ بنابراين ما از يك پايه. ايم مانده باقي "ستيز دولت"مرتجع، ما پيوسته 

مردمي و انقالبي عليه  ملي ◌ٔ جانبه نشانده به يك مقاومت همه ن و رژيم دستضعيف سياسي كنوني عليه اشغالگرا
هاي علمي فكري  ها و درستي شرط اينكه كمبودها و نواقص خود را بزداييم، بر اصوليت ها برخوردار هستيم؛ به آن

بش قاطعانه مبارزه گي و تفرقه در جن مان قاطعانه اتكاء كنيم و برمبناي خط و مشي اصولي عليه پراگنده و سياسي
  .نماييم

اما اين پايه و اساس . دهد انقالبي را تشكيل مي ◌ٔ مبارزه عليه امپرياليزم، ارتجاع و اپورتونيزم پايه و اساس مبارزه
  .گردد تبارز خود نمايان مي ◌ٔ در مراحل مختلف تكامل اجتماعي كشور، در اشكال عمده و غيرعمده

طور  امپرياليزم بر افغانستان از لحاظ نظامي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي به ◌ٔ در حال حاضر سلطه
است،  شان بر افغانستان متبلور گرديده اشغالگران امپرياليست امريكايي و متحدين ◌ٔ جانبه همه ◌ٔ عمده در سلطه

ر كشور مشخص اشغالگران ب ◌ٔ نشانده پوشالي رژيم دست ◌ٔ ارتجاع عمدتاً توسط سلطه ◌ٔ كه سلطه همچنان



 

نشانده  برعالوه بايد گفت كه متأسفانه هنوز اشغالگران امپرياليست از كشور رانده نشده و رژيم دست. است شده
شدن  بر افغانستان و گسترده) داعش(يك دولت ارتجاعي خارجي  ◌ٔ است كه تجاوز خزنده سرنگون نشده
كشور و  ◌ٔ عاً در حال حاضر دشمنان عمدهها مجمو اين. هايش را شاهد هستيم اشغالگري ◌ٔ روزافزون دامنه

مردمي و  ملي ◌ٔ جانبه گردند و آماج مقاومت ملي مردمي و انقالبي كنوني و مقاومت همه مردمان كشور محسوب مي
كشور و  ◌ٔ تجديدنظرطلب به اين دشمنان عمده ◌ٔ شده هاي تسليم در واقع اپورتونيست. انقالبي آينده هستند

  .مردمي و انقالبي دانسته شوند ين دشمنان قرار دارند و بايد آماج مقاومت مليهم ◌ٔ مردمان كشور نيز در زمره

گرفتن كامل مبارزه عليه  مفهوم ناديده كشور و مردمان كشور به ◌ٔ عمده دانستن مقاومت عليه اين دشمنان عمده
يه دشمنان عمده اما اين مبارزه بايد تابع منافع عمومي مقاومت عل. تواند باشد دشمنان غيرعمده نيست و نمي

هاي امپرياليستي و ارتجاعي  مبارزه عليه ساير دولت. باشد و در همسويي و هماهنگي با آن پيش برده شود
برعالوه مبارزه عليه . پيش برد حساب آورد و به همين نوع مبارزه به ◌ٔ شان را بايد در زمره خارجي و وابستگان

ميان منسوبين كنوني جنبش مترقي و انقالبي كشور نيز ساير گرايشات اپورتونيستي و غيرتجديدنظرطلب در 
  .فراموشي سپرده شود ضروري و مهم است و نبايد به

ها و  رغم تمامي محدوديت پنجاهمين سالگرد تأسيس سازمان جوانان مترقي، علي ◌ٔ برگزاركننده ◌ٔ كميته
اي از اين  ر، تجليل شايستهاست كه طي چندين محفل در نقاط مختلف كشو وپاگير تالش كرده هاي دست ناتواني
اند، اظهار امتنان  از تمامي رفقا و دوستاني كه در جوانب مختلف اين كاروپيكار ما را مدد رسانده. عمل آورد روز به

اميدواريم . گوييم اند خيرمقدم مي نماييم و تمامي رفقا و دوستاني را كه در محافل امروزي شركت كرده مي
رغم ضربات پيهم وارده بر  كي باشد در جهت معرفي جنبش ما، جنبشي كه عليبرگزاري اين محافل گام كوچ

اش و جانباختن باربار كل جمع بزرگان و رهبرانش در مبارزه و مقاومت  پيكرش در طي عمر مبارزاتي پنجاه ساله
ما  ◌ٔ خفته مبارزاتي كشور در خون ◌ٔ كشد و در صحنه است، نفس مي عليه امپرياليزم و ارتجاع همچنان زنده

برگزاري از پنجاهمين سالگرد بنيادگذاري جنبش دموكراتيك نوين كشور  ◌ٔ اگر كل برنامه. كماكان حضور دارد
آن در آينده، ما  ◌ٔ بتواند گام روشني باشد در جهت تثبيت اين حضور و ارتقا و گسترش درست، اصولي و رزمنده

كنيم كه تمامي رفقا و دوستان همكار ما و تمامي رفقا و دوستان  نماييم و اعالم مي احساس غرور و افتخار مي
  .حاضر در محافل امروز نيز در اين احساس سربلندي مبارزاتي با ما شريك و سهيم هستند

  !رونده باد جنبش دموكراتيك نوين در افغانستان زنده، شگوفا و پيش

جانبه عليه اشغالگران امپرياليست و رژيم  مردمي و انقالبي همه پيش در راه برپايي و پيشبرد مقاومت ملي به
  !نشانده و مرتجعين متجاوز و اشغالگر داعشي دست

  »برگزاري پنجاهمين سالگرد بنيادگذاري جريان دموكراتيك نوين افغانستان ◌ٔ كميته«
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  :دكلمة شعري از فرخي يزدي توسط گردانندة برنامه



 

  آزادي 
  عزت و قدر مقام آزادي قسم به

  بخش جهان است،نام آزادي كه روح

  پيش اهل جهان محترم بود آن كس به

  وجان احترام آزادي كه داشت از دل

  صرف دعوت شيخ پاي گذاري بهچگونه 

  ندارد مرام آزاديبه مسلكي كه 

  هزار بار بود به ز صبح استبداد

  پابسته، شام آزادي ◌ٔ براي دسته

  پا شود آن روز روزگار، قيامت به  به

  چون قيام آزادي ،كنند رنجبران

  اگر خداي به من فرصتي دهد يك روز

  كشم ز مرتجعين انتقام آزادي

  ز بند بندگي خواجه كي شوي آزاد

  چو فرخي نشوي، گر غالم آزادي

««««««««««»»»»»»»»»»  

  :توسط خودش... دكلمة اشعاري از شاعر فرهيخته 
و مردم خود   راه آزادي در قدم نحست پنجاهمين سالگرد جنبش دموكراتيك نوين را به تمام رهروان و پويندگاندوستان محترم 

   ام را مد نظر گرفتهتا شعري چند  !جاويدان باد ها همواره پررهرو و هميشه راه سرخ آن .گويم شادباش مي

  :اميدوارم كه مورد پسند شما دوستان و رفقا قرار گيرد. بخوانم تان كه براي

  فتح شفق
  وبود ما مردم وتبر،هست نماد باغ

  شود از دور، دود ما مردم و ديده مي

  خوردن خون بشر گرفتار است زمين به

  سود ما مردم خنده لب نگشايد به به

  وفاداريموعلف،  وخاك و درخت به سنگ



 

  و عشق بافته از تاروپود ما مردم

  كوه ◌ٔ اند ز فتح شفق به قله نوشته

  ما مردم» ودود«،»سرمد«و » رفيق ياري«

  وجنوب ديوار است وغرب و شمال به شرق

  به هيچ قاره نگنجد حدود ما مردم

  سپردن ناجو ياد به زندان به سال

  بهار گريه نمود از سرود ما مردم

  اش بهتر دهاند، ولي ناشني شنيده

  نبوده غير غزل در نبود ما مردم

  كنون كه خنده به لبهاي غنچه خشكيده

  بگو به حضرت باران درود ما مردم

*****************  

  اجراي سفر 
  ام سر ريخته از خاك به ◌ٔ سر نشد قصه

  ام سرزميني كه در آن خون پدر ريخته

  و  از غم فاصله تنها چمدان دانست

  ام سفر ريختهمشت اشكي كه در جراي 

  اي يك باغ صنوبر سوگند به جوانمرگي

  ام برگ از تنم از دست تبر ريخته برگ

  وتو فرق سر است و كف پا فرق بين من

  ام اي، خون جگر ريخته آبرو ريخته

  پاره و در غوغا اند هائي كه دهان زخم

  ام وخطر ريخته هائي كه فقط خون كوچه

  است سلولي ◌ٔ هر سلول تن من خاطره

  ام آنجا عرق سرد هدر ريختهكه در 

  اي هاي دل خود را لب هر مزرعه پاره



 

  ام شب يلدا به تمناي سحر ريخته

****************  

  رنگ شفق 
  نشان نفرين خوي و شب پرست، به شب به شب

  به راهيان سياهي و داعيان نفرين

  وپرجفا اف باد وتبر دست به داس دست

  به قاتالن چمن، دشمن وفا اف باد

  بهار دلگيرم سكوت شبي بيمن از 

  سپاهيان خزان داده حكم تكفيرم

  ام تپش دارد ام و سينه هنوز زنده

  و خون عشق به رگهاي من جهش دارد

  است هنوز رنگ شفق، رنگ انتخاب من 

  در پاسخش جواب من است» نه«هنوز حرف 

  رنگ شفق، رنگ انقالب قسم مرا به

  حساب قسم به كودكان و اسيران بي

  خواهد نه كنون انتظار مي ام كه شانه

  خواهد بهار مي و باغ و طراوت گل

  ريسمان حقارت، اسيرتان نشوم به

  پذيرتان نشوم عشق كه منت قسم به

  است گاه آزادي مقاومم كه دلم تكيه

  است و خون سرخ شهيدان، پناه آزادي

  عشق ◌ٔ ياران پابرهنه سالم باد به

  عشق ◌ٔ رنگ صحنه منار و به به داروكله

  ياران سرفروش شرف باد بهدرود 

  به عاشقان و عزيزان پرخروش شرف

  هنوز نام شما زينت بهاران است



 

  هنوز عشق شما ياد آبشاران است

  ماند يادگار مي ،و تا زماني كه خون

  ماند دار مي تان پايه وعزت شكوه
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ت كنندگان محفل به صرف شام دعوت شدند و بعد از صرف شام باز در آخر محفل، برنامة موسيقي اجرا گرديد، سپس تمامي شرك
  .هم برنامة موسيقي اجرا شد
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