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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  ايدولوژيک مسايل 

  
  .  ارسالی يک ھوادار پورتال

 از زبان شخصی به نام آقای محمد صالح عبيد به نشر نوشته ای"  آزاد افغانستان-ستان آزادافغان" در پورتال پرجاذبۀ 

ولی .  درچند سطر اولش به تبليغ شخصيت خود نويسنده ميپردازد اين نوشته. يده که توجه را به خود جلب ميکندرس

به ھرحال اين .  مغشوش ميسازدسطرھای بعدی با ارائۀ معلومات ناقص واحکام نادرست وجانبدارانه آن تبليغات را

برآن شدم تا " شعلۀ جاويد"ص آقای عبيد ازجريان واما درمورد معلومات غلط ويا ناق. له برای من مھم نيستمسأ

  :  معلوماتی را خدمت ايشان وخوانندگان عزيزتقديم بدارم و دراين ارتباط چه نوشته ای بھترازاين

  

  آھنگر.ش :  يادداشتی از 

  

  از ينجا از دل  تاريک  اين  زندان  درد انگيز. . . 

  شکستم  اين  سکوت  تلخ

  تا  بار دگر خوانم

   مرگ  ما  پر قو  نيستکه " 

  کوه  است و گران

  )شھيد رستاخيز . "      ( سنگ  است

  
  کيست ؟" شعله ای" 

  ميگويند؟" شعله ای"چرا برخی ھا ھر مخالف شانرا 
  

ً، مخصوصا گروھھای مختلف ارتجاعی در قدرت و در انتظار قدرت    بيشتر از سه دھه است که رژيمھا، جريانات و

ھر وقت بخواھند کسی و يا گروھی را خطرناک، قابل طرد و محکوم به محروميت ) ١(ی ھا پرچم و خلق و اخوان

به . ميگويند" شعله ای" والنه آن را ر مسؤازھرگونه حق و حقوق سياسی و مدنی معرفی کنند، با دست و دل باز وغي

. به استدالل و منطق نيستزدند، ديگر ضرورتی " شعله ای"تصور اين مدعيان جفاکارھمين که آنھا به کسی تاپۀ 

متھم را قابل مجازات، طرد  و محروميت ازھرحقی ميداند و بدون شک  "شعله ای" يا خواننده با ديدن صفت شنونده و
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  آن قدر جان گرفته بود که حتی گلبدين برای کوبيدن عده ایاين تصور باطل در!) ؟(جانب ميشناسده مدعيان راحق ب

يگفت و يا رھبران تنظيمھای مزدور ساخت پاکستان و ايران وقتی ميخواستند يکديگررا م" شعله ای"مسعود ھم او را 

در کشورھای ھمجوار نيز سرايت داده شده بود و در ايران " شعله ای"ھستری ضد . معرفی ميکردند" شعله ای"بکوبند 

ميخورد و " شعله ای"انداخت، تاپۀ و پاکستان ھم ھر کسی  که  حلقۀ تنظيم ھای وابسته به اين کشورھا را به گردن نمی 

 پرچميھا - سخن کوتاه خلقی . در آنصورت يا زندانی شده و يا به ترک آن کشورھا مجبور ميشد و يا  ترورميگرديد

به طور ويژه برای تحقير، توھين، طرد، زندانی کردن، " شعله ای"وتنظيم ھای جھادی ساخت پاکستان و ايران از تاپۀ 

ده ای جوانان آزاده که در برابر ظلم، تجاوز، زورگوئی و ميھن فروشی تسليم نشده و نميشوند شکنجه و حتی کشتن ع

نسل جوانی که سنش . را ميزنند" شعله ای "استفاده کرده و ميکنند، و در قدم دوم به حريفان سياسی ھمانند خود نيز ُمھر

به آدمھای " شعله ای"ی ھا تصورکنند که چيست؟ شايد ھم برخ" شعله ای"د اين ن سال است شايد بپرس٣٠درحدود 

  .                                                       خطرناک و يا مورد غضب و ازين قبيل ھا گفته ميشود

     حال من ميخواھم برای نسل جوانيکه شناخت مستقيم ازجريانات سياسی کشور ندارد مختصرمعلوماتی، ولو قطره 

"  شعله ای" مسما است و طرفداران آنرا به نام" شعلۀ جاويد" که به نام جريان یبارۀ جريان سياسيای از دريا، در 

تا از يکسواين عزيزان به شاخۀ از جريانات سياسی کشور شان آشنا شوند و ازسوی ديگر بدانند که . ميگفتند ارائه نمايم

دانه دشمن فرضی ميسازند و به آن ھويت بد می ُسياست بازان حاکم در سه دھۀ سياسی کشورچه مغرضانه وعقده من

يعنی اينکه چه سوء استفاده ھای جفاکارانه از تاريخ و ازغياب يک جريان . چسپانند و بعد مردم را به آن تاپه ميزنند

ًساختن کس نيست چه ديگررسما جريانی " شعله ای"ھمينجا متذکر ميشوم که غرض ازين ياداشت ھرگز. سياسی ميکنند

وجود ندارد وھرنوع ادعای موجوديت سازمان وجريانی تحت اين نام سوء استفاده واغواگری بازار " شعلۀ جاويد"به نام

مثابۀ يک جريان واحد تجزيه و منحل شده وفقط خطوط کلی فکری آن ه  سال قبل ب٣۴زيرا اين جريان . سياست ميباشد

تربيت ھکذا برخی از رھروان و . امه يافته استدر وجود نھادھای گوناگون دارای مشی و برنامه ھای مختلف اد

گان اين جنبش با وجود عدم حضورآن به حيث يک جريان درجامعه، سنن واالی اين جنبش را به صورت يافت

انکارناپذيری با راست کاری، معنويت انقالبی، وطن پرستی و مردم دوستی فدا کارانه و با پرداختن بھای گزاف گذشتن 

ھيچ نقص و کمبودی نداشته " شعلۀ جاويد"ھمچنان قصد ندارم بگويم جريان . نده اود، حفظ کرداز جان و آرامش خ

اين جريان مانند ھر جريان سياسی ديگراز ضعف ھای ايدئولوژيک، سياسی  و تشکيالتی و سبک کار نادرست . است

 ش يعنی ازپيدايش اين جريان ١٣۴٧نگارندۀ اين سطور از سال  . رنج ميبرد که ھمين ضعف ھا منجر به تجزيۀ آن شد

  :      و اما برويم بر سر اصل موضوع .  ش ازمنتقدين ھمان کمبود ھا بوده ام١٣۵٠يکی از رھروان آن، ولی از سال 

درين دھه از . م دھۀ جنبشھای دموکراتيک و آزاديخواھانه در سراسر جھان بود١٩۶٠    دھۀ چھل شمسی مطابق دھۀ 

و از شاخ افريقا تا اروپا جنبش ھای حق طلبانه موج ميزد و مليونھا انسان زحمتکش و امريکای التين تا آسيا 

ُاستعمارزده  در سراسر گيتی به حرکت آمده و به شيوه ھای مختلف خواستار آزادی و حقوق سلب شدۀ شان از حکام 

نۀ آزاديبخش درگوشه و تظاھرات، اعتصابات و جنبشھای مسلحا. مستبد بومی وحاميان امپرياليستی آنھا ميشدند

  .  کنارجھان پشت امپرياليسم و ارتجاع جھانی را به لرزه درآورده بود

 اجتماعی بود و خواھی نخواھی از –کشورما افغانستان نيز که زير فشار عوامل مختلف داخلی آبستن تحوالت  سياسی

 که درنتيجۀ استبداد کور سلطنت و  ایايستائی چندين سالهجنبشھای جھانی نيز اثر برميداشت ميبايست از کرختی و 

نظام فئودالی حاکم بر او تحميل شده بود بر آيد و در کنار ساير ملل دربند گيتی به حرکت آمده و فرياد گره شده 

افراد، شخصيت ھا و محافل روشنفکران وطن پرست و مترقی درشھر ھای مختلف و در مرکز . درگلويش را رھا سازد
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واين درست زمانی است که جنبش ھای چپ در . د حرکتی بودند که پاسخ گوی نياز زمان باشدکابل در تکاپوی ايجا

سطح جھان از نفوذ قابل مالحظه ای برخوردار اند وحرکات راست روانۀ که درخدمت ارتجاع و امپرياليسم قرار داشتند 

                                       .                            در بين مردم ھواداران خود را از دست ميدادند

با سوء استفاده از نام انقالب و سوسياليسم ميکوشيد ازاين جنبش ) ٢(     از سوی ديگر سوسيال امپرياليسم شوروی 

ھای جھانی به نفع خود بھره برداری کند و لذا باشاخک گذاری و زمينه سازی برای صدورسرمايۀ متمرکز 

 عقب نگھداشته شدۀ آسيا، افريقا و امريکای التين دست به ايجاد گروھھا و تشکالت بوروکراتيکش درکشورھای

و ستون پنجمی خود ميزد و سيمارق وار درين کشورھا حزب يا سازمان ميروياند و گردانندگان آنرا ) ٣(ريويزيونيستی 

ار ميداد، که افغانستان نيز  سياسی و ايدئولوژيک قر–به مثابه فرمان برداران خود زير پوشش کمک ھای اقتصادی 

  .            جزء ھمين برنامه بود

 فرھنگی و –    سردمداران شوروی که ازسالھای قبل زمينۀ نفوذ و کارکرد سياسی خودرا با ايجاد پروژه ھای اقتصادی

شده از مسکو، اھدای قرضه ھای بزرگ به دولت افغانستان مساعد کرده بودند، با يک پالن حساب شده و برنامۀ تدوين 

را به دست بدنام ترين و سرسپرده ترين اجيران خود به عنوان " حزب دموکراتيک خلق"د، ودر زد و بند با سردار داو

بحث . ستون پنجمی شان در افغانستان بنا نھادند و آنرا يک شبه در عرصۀ سياسی مطرح وحتی به پارلمان فرستادند

يادآوری . ح ماھيت مزدورمنشانۀ آن از محورکاراين صحبت بيرون استروی نحوۀ ايجاد حزب دموکراتيک خلق و شر

مختصر ما ازين فاجعۀ درد انگيز تاريخی به منظور شناسائی انگيزه ھائی است که به تصور ما درسرھم بندی جريان 

 نفوذ آنرا با شناخت نسبی ماھيت سوسيال امپرياليسم شوروی" شعله"چه گردانندگان . اثر گذاشته است" شعله جاويد"

ازاين جاست که اعالم وجود        . درکشور ما خطر ناک ميديدند و لذا در تقابل آن دست به ايجاد حرکتی ھمگانی زدند

آنزمان يک انگيزۀ " شعله ای"و راه افتادن سروصدائی ازاين کانال به قول بيشتر رھبران" حزب دموکراتيک خلق"

يا   " سازمان جوانان مترقی"وباالثر منجر به ايجاد . قل در تقابل با آن شدموثر گردھمآئی محافلی از روشنفکران مست

را " شعلۀ جاويد " که ھستۀ مرکزی جريان )   ش ١٣۴۴ميزان ( به مثابه بزرگترين گروه چپ گرديد ) م . ج . س (

مخفی کرد " شعله " ن جمله از عده ای از بھترين افراد وحتی رھبران جريا اين سازمان نامش را ازھمه، من. ميساخت

  .                                                                               مطرح نکرد" سازمان" خود را به نام ،و ھرگز تا تجزيۀ جريان

. ود     سازمان جوانان مترقی محور اصلی مبارزه اش را مبارزه با ريويزيونيزم وحزب دموکراتيک خلق قرار داده ب

يعنی آئين نامه و برنامه ياد " آب"در سند درونی تصويب شده درجلسۀ ھمگانی اين سازمان که آنرا به نام مخفف 

سازمان جوانان مترقی در واقع از محفل اکرم ياری و محفل دکتورھادی . ًميکردند نيزاين ھدف صريحا ذکرشده بود

 ش موفق شدند توافق محافل انجينر ١٣۴۶زمانی شان درسال اين دو محفل بدون افشای ھويت سا. محمودی به وجود آمد

) م . ج . س (وليت دکتور رحيم محمودی که او نيز عضو به مسؤًمحمد عثمان و شاھپور را نيز حاصل کرده و مشترکا

را ناشر  ش در مطبعۀ دولتی منتشر کرده و آن١٣۴٧را به تاريخ پانزدھم  حمل  "  شعلۀ جاويد"نبود، اولين جريدۀ به نام 

يد آن شدند که از جمله مؤبا انتشار اين جريده شخصيت ھا و محافل ديگری نيز.  خواندندانديشه ھای دموکراتيک نوين

  . ميتوان از محفل عبداالله رستاخيز وعده ای  ديگر نام برد

 ١١ناميدند، به تاريخ مي" شعلۀ جاويد"    اين جريان يعنی جريان دموکراتيک نوين که آنرا به نام نشريه اش جريان   

م با تجليل روز کارگر در حرکت علنی تظاھرات خيابانی که از پوھنتون کابل ١٩۶٨ش مطابق اول ماه می ١٣۴٧ثور 

 پرچمی ھا جدا – نجاری کابل صف خود را از خلقی– ُظھر ھمان روز از فابريکۀ حجاری.آغاز شد تبارز علنی کرد

 پرچمی ھا را از فابريکه بيرون –ۀ زياد کارگران، گروه کوچک خلقیساخته و در فابريکۀ جنگلک به حمايت عد
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نرانان درين روزداکترھادی محمودی و عبداالله رستاخيز به حيث سخ. انداخت و خود با کارگران رھسپار شھر شد

  . س آن قرارگرفتنداصلی در رأ

ظاھرات راه افتاده، طرح ايجاد اتحاديۀ     از ھمين روز به بعد در فابريکۀ جنگلک به رھبری اين جريان اعتصاب وت

چون اين خواسته ھا برآورده نشد، لذا تظاھرات ھمه روزه از صبح تا . کارگری و بلند رفتن معاش کارگران مطرح شد

شام ادامه می يافت وشخصيت ھائی مثل انجينر عثمان، دکتور بنياد، قاسم واھب وتنی چند ديگر نيزبر سخنرانان قبلی 

  .تندافزوده ميگش

 ش پوليس ١٣۴٧ جوزای ٢۵ از کارگران را زندانی کرد و بعد ھم در روز دولت عده ای     در پاسخ به اين حرکت 

را توقيف کرد و ديگرھرگز به " شعلۀ جاويد"ھمپای آن دولت  شمارۀ يازدھم جريدۀ .وحشيانه بر تظاھرات حمله نمود 

  .اين نشريه اجازۀ نشرداده نشد

از تظاھرات، محل کار و يا خانه ھای شان گرفتار و به حبس ھای طويل المدت  " شعلۀ جاويد"ريان   اکثريت رھبران ج

انجينر عثمان استاد : کسانيکه در اولين محکمه از شش تا سيزده سال محکوم شدند عبارت اند از. محکوم گرديدند

تاخيزمحصل ممتازفاکولتۀ ادبيات، ، عبداالله رس)توبرکلوز(فاکولتۀ ساينس، داکتر ھادی محمودی متخصص داخله 

دکتورعين علی بنياد استاد فاکولتۀ طب، دکتورسيدکاظم دادگراستاد فاکولتۀ طب، سيد بشير بھمن محصل فاکولتۀ حقوق  

کسانيکه از . ًوعده ای ديگر که اکثرا شخصيت ھای دانشمند و روشنفکر، خوشنام، با نفوذ وصاحب کار و وظيفه بودند

  . يازات زندگی خود برای احقاق حق مردم و کارگران کشور خود گذشتندھمه نعمات و امت

ضمن تظاھرات درطرح و تدارک ساخت اتحاديۀ محصالن و متعلمان نيز شرکت " شعلۀ جاويد"    ازين به بعد جريان 

اين . اين جريان درھمه عرصه ھا از خلق و پرچم واخوانی ھا پيشی ميگرفت و با اکثريت کامل مطرح بود. ميکرد

ی را که فرياد شان در گلو گره شده بود و احساسات شان موج ميزد، با ئجريان خيلی زود توانست موج عظيم انسانھا

رھائی خشمگينانۀ اين فرياد، در سراسر کشور از کليه اقوام و مذاھب  به سوی خود کشيده و وارد صحنۀ مبارزات 

با حمايت از اعتصابات و تظاھرات عمومی پوھنتون کابل و " شعلۀ جاويد" ش نيز جريان ١٣۴٨درسال . علنی بسازد

ھرت اين جريان از نظر ِکثرت ھواداران و ُش. به حمايت از کانکور زده ھای پوھنتون وارد عرصۀ مبارزۀ خيابانی شد

ھنوز در کابل  تظاھرات دفاع از . ش در مبارزات برھمه حريفان برتری داشتشخصيت ھای مطرح آن و پيگيري

شاگرد صنف " اصيل" ثور با حملۀ پوليس به مکتب ابن سينا و شھادت ٢٣ور زده ھا به پايان نرسيده بود که حادثۀ کانک

 ثور حملۀ پوليس به حريم پوھنتون کابل به وقوع پيوست  که به ٢٩ھشتم آن مکتب به ميان آمد، پس از آن حادثۀ 

دولت برای جلوگيری ازاين . صالن درتظاھرات کشانيداستادان پوھنتون نيز بی ُحرمتی شده آنھا را ھم به صف مح

شعله . ُھا را محرک و مسبب اعتصابات و تظاھرات خواند" شعله ای"اعتصابات و تظاھرات پوھنتون را تعطيل کرد و

ای ھا در تمام اين اعتصابات و تظاھرات نقش کليدی داشتند و شخصيت ھای سخنور شان از شھرت و محبوبيت خوبی 

چھره ھای برجستۀ پوھنتونی شان مثل علی حيدر لھيب، عبداالله رستاخيز، سيدال سخندان، نادر علی . بودندبرخوردار 

آنچنان نمونه ھای از انسانھای با کرکتر، دانشمند، سخنور، با اخالق . . . و) ًکه بعدا قھرمانانه به شھادت رسيدند(دھاتی 

ًبعدا رئيس ( پيگير بودند، که ھرگزنميتوان آدمک ھای مثل نجيب و انسان دوست و با دشمن سازش ناپذير و در مبارزه

از ھمين . وغيره را حريف شان به حساب آورد) ًبعدا صدر اعظم(و يا گلبدين حکمتيار) وزيرخارجه(، وکيل )جمھور

 حتی  پرچمی ھا واخوانی ھا عليه شعله ای ھا به وجود آمد که–جاست که يک عقدۀ حل نشدنی روانی نيز برای خلقی

  . ھمان زمان حاضر بودند در زدن شعله ای ھا با دولت ھمکاری کنند، که کردند
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 پرچمی ھا واخوانيھا نيروھای وابسته به اجانب  –در آن زمان معتقد بودند که خلقی" شعلۀ جاويد"    رھبران جريان

دند، چنانکه ديديم آنھا درست ھستند که مملکت را به  وابستگی ميکشانند و لذا خيلی کم با آنھا عمل مشترک ميکر

  .ميگفتند

ًمثابه جريان اکثريت تنھا در کابل محدود نبود، اين جريان واقعا جريانی فرا قومی، فرا مليتی و ه    نفوذ جريان شعله ب

درعده ای واليات، به ويژه در مزارشريف و ھرات تظاھرات و . شامل تمام اقوام و مليت ھا در سراسر کشورميشد

 پرچمی ھا و اخوانی ھا –اعتصابات را شعله ای ھا توسط شخصيت ھای محبوب و توانمندی رھبری ميکردند و خلقی

 ش پوليس بر تظاھرات متعلمين حمله کرد وعدۀ را به ١٣۴٨درھرات به تاريخ دھم سرطان . دراقليت محض ميماندند

ليس را گرفتند، پوليس فرار کرد و برای بد نام سازی مردم ھرات متحدانه به حمايت از فرزندان شان جلو پو. خون کشيد

بی "ُشعله ای ھا به کمک مردم امنيت شھر را دوشبانه روز به عھده داشتند که راديوی . مردم چند موتر را به آتش کشيد

چه . درين مدت ھيچ اتفاق بدی از قبيل دزدی و جرايم ديگر صورت نگرفت. ھم ھمان زمان ازآن ذکر کرد" بی سی

خالصه اينکه رھبری ھای محفلی شعله ای . ردم شعله ای ھا را راستکار و صادق ميدانستند و به آنھا کمک ميکردندم

ھا که ھرگز پای ايجاد تشکل واحد نرفتند و به رھبری واحد تبديل نشدند خط تظاھرات علنی را در دستور کارشان قرار 

ست به تظاھرات خيابانی ميزدند و افراد شان به حيث سخنران به داده بودند و لذا در اکثرشھرھای کشور شعله ای ھا د

اين جريان ھرگز به سطح يک سازمان سرتاسری متشکل نشد چه رسد به اينکه کسی . ستيج کشيده شده وعلنی ميشدند

 ای با اينحال دولت در يک سرکوب عمومی جريان شعله تعداد زيادی از شعله. ھا بگويد" شعله ای"آنرا به غلط حزب 

دربين اين . ھا را در واليات مختلف به زندان انداخت و با شکنجه و تبعيد به حبس ھای طويل المدت محکوم کرد

 پوھنتون يا محصل، معلم و متعلم گرفته تا کارگر و دکاندار و روحانی و ستادانزندانيان شعله ای از دکتور وانجينر و ا

دولت وقت .  بود،ف ديده ميشدند که جرم ھمگی شان شعله ای بودنشاگردان مدارس دينی از مليت ھا و مذاھب مختل

. ًجريان شعله را دشمن اصلی خود تشخيص کرده بود و شعله ای ھا ھم واقعا با استبداد و ارتجاع  سازش ناپذير بودند

ھم نزد دفاع قاطع ومنطقی شان در زندانھا يکی از صفحات حماسی تاريخ مبارزات کشور ماست که اسناد آن ھنوز 

  . بعضی ھا موجود است

    بعد از اين تلفات وسيع سرتاسری بود که نطفه ھائی از انتقاد بر سبک کارجريان شعله وعلنی گری ھايش از درون 

از آنجا که جريان شامل محافل مختلف بود و تشکيالت واحد نداشت، ھرمحفل انتقاد را متوجه محفل . جريان شکل گرفت

با . ميکرد) م. ج . س (يۀ عموم انتقادات را بيشتر متوجه محفل  ياری ھا و محفل محمودی ھا ديگر ميدانست ولی روح

چنين وضعی طبيعی بود که با تکامل فھم وسطح مبارزه اختالفات روز به روز باال بگيرد تا باالخره در درون زندان 

قی به پاسخ انتقادات محافل ديگر برای بار اين زمانی بود که سازمان جوانان متر. بين رھبران محافل به انفجار رسيد

معرفی کرد و ازآنھا خواست که به او مدغم شوند و عضويتش را " سازمان"اول خود را به رھبران محافل ديگر

چه محافل ديگر مثل محفل انجينر عثمان، محفل . اين امر به جای حل قضيه، بيشتر به اختالفات دامن زد. بپذيرند

خيز، که ھر کدام نقش برجسته ای در جريان داشتند و قربانی داده بودند، فکر کردند که مورد بی شاھپور و محفل رستا

ازين . اعتمادی و بی اعتنائی سازمان جوانان مترقی قرار گرفته اند و به آنھا توھين وحتی خيانت صورت گرفته است

انی کنارھم قرار گرفته بودند به جای تشکل  شعلۀ جاويد که محافل آن در يک وحدت جرييخ به بعد جريان نيرومندتار

حال ديگرمحافل مختلف آن حتی در تقابل ھم قرار ميگيرند و نشراتی ھم به . سازمانی به سوی تشتت و پراکندگی رفت

موضعگيری ھايش را " پس منظرتاريخی"از جمله محفل انجينرعثمان با نوشتۀ . انتقاد ازمحفل بزرگتر بيرون ميدھند

. گروه ديگری که به رھبری دکتور فيض از س. به چه گوارائيسم متھم ميشود) م . ج . س ( که از طرف بيرون ميدھد
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م آنرا اکونوميسم . ج . را انتقاد ميکند که س )  م. ج .س (موضع " باطرد اپورتونيسم"م جدا شده نيز با نوشتۀ .ج 

م طی . ج . شی خورده بورژوائی ميخواند که س مشی حاکم را م" چه بايد بود؟"محفل رستاخيز با نوشتۀ . ميخواند

به ھمين ترتيب . آنھا را آوانگارديست خواند" انقالبی گری خورده بورژوائی را به دور افکنيم"شبنامه ای تحت عنوان 

  . مبارزات درونی شدت ميگرفت

ازماندھی اخوانی ھا  ش که در آن عدۀ زياد طالب و چلی مسلح وغيرمسلح به س١٣۵١ جوزای ٢٩    حادثۀ دلخراش 

 شباندودست گلبدين ه ب" سيدال سخندان"وکمک دولت وقت در پوھنتون برسر محصلين شعله ای ريختند وبه شھادت 

با اينحال تضاد ھای درونی جريان حاد شده ميرفت و تجزيه جھت . منجر شد، بر شدت اختالفات درونی جريان افزود

  . عمده گشته بود

 ش در مقابل ١٣۵١ عقرب ١٠به تاريخ " شعلۀ جاويد" به شرکت تمام محافل شامل جريان   آخرين ميتنگ جريانی 

فاکولتۀ طب پوھنتون کابل برگزار شد که ھمۀ محافل آن  تعھد کرده بودند در برابر اتھامات ناروای حزب خلق که 

پن ديگر به قتل رسيده بود، دست يک لومه لۀ شخصی ب که در يک مسأحادثۀ قتل يک متعلم لومپن دارالمعلمين ھرات را

ولی با سخنرانی . بھانه قرار داده  وعده ای از منسوبين محفل رستاخيز را به آن متھم ميکرد، موضع مشترک بگيرند

م  بر محافل ديگر تاخت، اين ميتنگ به ھم خورد وپس از آن نيز . ج . که به نمايندگی از س " يحيی آذرخش"آغازين 

به " شعلۀ جاويد"داران محافل جريان شعلۀ جاويد در مقابل ھم قرارگرفتند و جريان نيرومند در مکاتب و پوھنتون طرف

ديگر ھرگز ) سی و چھارسال قبل ازامروز( ش ١٣۵١ازين تاريخ يعنی دھم عقرب . بيشتر از آحاد اوليه اش تجزيه شد

برآمد نکرده، بلکه در " شعلۀ جاويد"و درھيچ جای افغانستان حرکتی، اعتصابی، مظاھره ای و جريان واحدی به نام 

  . و بعد ھا به نام محافل شان ياد ميشدند" مدافعين"و"  انتقاديون"آغاز تجزيۀ شان به نام 

ً ش ديگر عمال و رسما جريانی به نام١٣۵١ازسال !     خوانندۀ عزيز خوب توجه کنيد وجود ندارد ولی " شعلۀ جاويد" ً

  . عد ھم کسانی راحق و ناحق به آن نسبت ميدھند و برايش بد و بيراه ميگويند سال ب٣۴معامله گران سياسی امروز 

 ش برخی از محافل باقی ماندۀ آن جريان و گروھھای ديگری با ھم متحد شده و ١٣۵٧    بعد از کودتای نکبتبار ثور 

.  را برخود نگذاشت"مترقیسازمان جوانان "و يا " شعلۀ جاويد"سازمانھای مختلف را به وجود آوردند که ھيچ يک نام 

 سال انحالل رسمی ٣۴ًبناء بعد از . ًحال ھم اگر کسی اين نام ھا را برخود بگذارد، يقينا اين يک سرقت تاريخی است

 –گفتن اگر از بيخبری تاريخی" شعلۀ جاويد" "سازمان"يا " حزب"ھنوز ھم کسی را مربوط " شعلۀ جاويد"جريان 

  . دی نيت نيستسياسی نباشد چيز ديگری جز پلي

بلکه ميتوان ساووئی، سامائی، رھائی، اخگری، پيکاری " شعله ای" ش ديگر نه ١٣۵٧    جنبش چپ را بعد از سالھای 

ولی شعله ای گفتن اين . ًگفت که ھر يک تشکل شانرا داشته و بعضا تا ھنوز دارند و اين اسم ھای با مسما است... و 

تاريخ جنبش ھا نيز گويای اين حقيقت است که وقتی حزب و ياجريان سياسی، . ردجنبش، ديگرھيج واقعيت تشکيالتی ندا

دکتور " حزب خلق"ًمثال . به ھر دليلی منحل و يا تجزيه ميشود، ديگر حتی اعضای منفرد آنھم به نام آن ياد نميشوند

مبارز را که درآن وقت عضوآن حال کسی نميتواند  آقای عبد الحميد . عبدالرحمان محمودی فقيد به داليلی از بين رفت

و يا کسی حتی اگر نام حزب و يا يک جريان تاريخی را سرقت کرد و يا از . حزب بوده ھنوزھم به آن منسوب بداند

ًروی حسن نيت آن نام را برخود گذاشت با اين حال ھم اين نام تازه الزاما حامل خصوصيات وماھيت آن نام تاريخی 

ره کی ھرگز ھيچ قرابت و شباھت و يا نسبتی  به حزب خلق دکتور محمودی فقيد ندارد و ت"  حزب خلق"چنانکه . نيست

  . . . مرحوم غبار نيست  و " حزب وطن"نجيب ھرگز تداوم ويا ميراث خوار " حزب وطن"يا اينکه 
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 تاريخ کشور  اجتماعی در–    بايد متذکر شد که جريان شعلۀ جاويد باھمه خوب و بد ھايش به عنوان يک روند سياسی

َمثابه يک َشبح تا ھم اکنون در روند سياسی جامعۀ ما در گردش است که مرتجعين ه ما ثبت شده است و اثراتش ب
وھيچ کس نميتواند آن مبارزات صادقانه و ايثارگرانه و اثرات پايای آن را از . رنگارنگ تا ھنوز ھم از آن ميترسند

  . تاريخ بزدايد

  : را که در يک جزوه منتشر شده نقل کنم " شعلۀ جاويد"تۀ جمعبندی شده در مورد جريان     درينجا مايلم چند نک

 ھزار فرياد گره شدۀ  نسل ده ھا جريان شعلۀ جاويد با سردادن فرياد خشمگينانۀ ضد ارتجاع واستبداد کانون تجمع - ١

ابقه نداشت، و حتی ميتوان گفت جوان خشمگين کشور گرديد و به سرعت جنبشی را ايجاد کرد که در ماقبل خود س

ُبعدازسالھای رکود، جنبش پرشور و فراگير فرا قومی و فرامليتی را درسرتاسر کشور به وجود آورد، و اين بزرگترين 

  . بذرافشانی گستره ناميددستاورد جريان شعلۀ جاويد است که ميتوان آنرا 

سل روشنفکری را به ميدان کشيد و يا عرضه کرد که  ن-رغم کمبودھا  علی– جريان شعلۀ جاويد در وجود آحادش– ٢

اکثريت عظيم شان از پاکترين و بيباکترين و عملورز ترين جوانان کشور بودند و بعدھا جانمايه ھای پربار سياستگذاری 

 مثال به طور. ھای انقالبی شدند که حتی ميتوان گفت  جمعی از بھترين انديشه ورزان انقالبی کشور نيز ازآن برخاستند

، شھيد لھيب، شھيد رستاخيز، شھيد اکرم ياری، شھيد پويا، شھيد دکتور )اولين شھيد اين جريان (شھيد سيدال سخندان 

فيض، شھيد ازھر، شھيد تيمور، شھيد بھمن، شھيد انجينر قدوس، شھيد جرئت، شھيد سرمد، شھيد کريم، شھيدغالم 

، شھيد محسن و دھھا شھيد و شاھد ديگر در زمرۀ انديشمند ترين ، شھيد حسين طغيان، شھيد لطيف محمودی)ماما(محمد

وعملورز ترين روشنفکران جامعۀ ما به حساب ميآيند که از درون ھمين جريان قد برافراشته و فراتر از تيره و تبار، 

  . ان باختندولسوالی و شھر از ھرگوشۀ وطن در راه تامين عدالت و رفاه وطن و وطندار گام گذاشتند و پاکبازانه ج

و ازھرواليت و ولسوالی را . . .      آری، بھترين فرزندان پشتون، تاجيک، ھزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، ھندو و

  .              ميتوانستيد درجريان شعله بيابيد که اکثر شان از شھيدان سرفراز وطن ما ھستند

مطرح شده درکشور به حدی بود که تمام مرتجعين در مثابه اولين جريان چپ ه  اثر گذاری سياسی اين جريان ب– ٣

قدرت و يا در انتظار قدرت را به ھراس انداخته بود و ھر حرکتی را که خالف منافع خود ميديدند به شعله ای ھا نسبت 

  . ميدادند و حتی چنانکه شاھديم تا ھمين حاال ھم حرکات انقالبی را شعله ای ميگويند

 امپرياليسم وھيچ –ًی تمام مستقل زيست و کال ميتوان گفت که ھرگز سر به آستان ارتجاع اين جريان با سرافراز– ۴

ش به کشور اتھام وابستگي.  کوچکترين کمکی دريافت وحتی درخواست ھم نکردازھيچ بيگانه ای. اجنبی فرود نياورد

ودن جريان شعلۀ جاويد را کسانی جالب اين جاست که اتھام وابسته ب. چين يک اتھام مغرضانه و فريبکارانۀ بيش نيست

نشخوار ميکنند که خودشان به دست اجانب به وجود آمده اند و تا مغز استخوان نوکر و برده  وجيره خوار اجانب 

گوناگون ھستند و وابستگی چنان در ماھيت و خصلت شان عجين شده که تبديل ارباب و ولينعمت خارجی ھم برای شان 

بگيرکه "ام وابستگی ازجانب اين اجيران مادرزاد به ديگران مصداق ھمان ضرب المثل ذکراتھ. مثل آب خوردن است

  .است" نگيريت

ش به ھيچ گونه اجنبی پرستی و تجاوزی تحت ھيچ ضد امپرياليستي     جريان شعلۀ جاويد با روحيۀ ضد استبدادی و 

 ھيچگونه لکۀ ننگ وابستگی، ًءبنا. سپرده شدمثابه يک جريان آزاديخواه و مردمی به تاريخ ه نامی تن نداده است و ب

 به آن نميچسپد  وھيچ تسليم طلب و بيگانه پرستی ھم که – که خصيصۀ رقيبانش است –تسليم طلبی و وطن فروشی

  .   تجاوز اجانب به کشورش را توجيه و تائيد کند، ھرگز به آن جريان آزاد منش تاريخی نسبت ندارد
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وطن شانرا به " شعله ای ھا" و چه نخواھد تاريخ به شکل انکارناپذير گواھی ميدھد که     در اخير چه کسی بخواھد 

 پرچمی و اخوانی آنھا با ساز و –درحاليکه مخالفين پرمدعای خلقی. ھيچ اجنبی تحت نام ھيچ عقيده وادعائی نفروختند

  . نغاره وعلنی بارھا و بارھا وطن را به اجانب رنگارنگ معامله کردند و ميکنند

درحاليکه . ھا ھرگز دست شان به خون ھموطنان شان آلوده نشد وھرگز دست به کشتن انسانی نزدند" شعله ای   "

 پرچمی واخوانی آنھا چنان وحشت وکشتاری درحکومت ھای مستعجل شان کردند که به حق مقام –مدعيان خلقی

 دستجمعی و  ھزاران يتيم و بيوۀ وطن شاھد اين بزرگترين قاتلين و جنايتکاران تاريخ را مستحق ميشوند، که گورھای

  .  مدعا ھستند

 پرچمی ھا و اخوانی ھا به ھمراھی –ھا حتی خشتی ازآبادی ھای وطن را بيجا نکردند، درحاليکه خلقی" شعله ای    "

  . اجانب سرتاسر وطن را به خاک يکسان ساختند و شما ھمه شاھدان زندۀ آن ھستيد

 به ارزش ھای پسنديده و نواميس ملی مردم و کشور شان نه تنھا بی احترامی نکردند که سخت ھا ھرگز" شعله ای    "

 پرچمی ھا و اخوانی ھا ھيچ ارزش و نواميس ملی را –در حاليکه خلقی. پايبند و حافظ اين ارزش ھا و نواميس بودند

  . . .  ن را فرد فرد ھموطنان ما ميدانند وبدون تجاوز نگذاشتند و از آخور ھر ايسم و ليسم ناھنجاری تغذيه کردند واي

چه بوده، و آنھائيکه حق و ناحق عليه آن "  شعلۀ جاويد"    حال اميد است خوانندۀ محترم تا حدی پی برده باشد که 

جريان تاريخی که حال ديگر مربوط به گذشته است ھياھو راه مياندازند، کيانند و چگونه ميخواھند با اين ھوچيگری ھا 

غافل ازينکه مردم ما ديگر تجربۀ مستقيم . سکی برچھره ھای قير اندود خود بکشند و ذھنيت ھا را مغشوش بسازندما

  . ِسی ساله  از عملکرد زشت آنھا دارند و درين تجربه ميتوانند غش را از سيمين جدا سازند

  :     آنچنانکه ھميشه شعله ای ھا ميگفتند!  آری

  يد  به ميانخوش بود  گر محک  تجربه  آ

  .ِتا سيه روی شود ھرکه در او غش باشد

                                                                                      

  :  توضيحات

 اخوانی ھا به جريانی ميگفتند که در دھۀ چھل شمسی از ترکيب روحانيت وابسته به استبداد و استعمار – )١(

اضافۀ يک عده جوانانی که با انديشه ھای مودودی، سيد قطب، حسن البنا و خمينی آشنا تشکيل شده بود، به 

به استثنای يک عدۀ  معدود شان اکثريت قريب به اتفاق آنھا با تشکل در تنظيمھای جھادی .  بودندگردانيده شده

و ساير قدرت ھای وغيره به عاملين دستگاه ھای قدرت پاکستان، ايران و کشورھای ثروتمند نفتی اسالمی 

ھم اکنون بخشی ازسازمان القاعده و .  درگير درحوادث منطقه تبديل شده و به صدھا بخش منشعب گرديدند

 . تروريزم جھانی ريشه در اين جريان دارد

 سوسيال امپرياليسم به اتحاد شوروی بعد از استالين اطالق می شد و به معنی آن بود که اين کشور در – )٢(

 . يسم حرف زده و درعمل کشور امپرياليستی بودظاھر از سوسيال

 رويزيونيزم به جريان فکری گفته ميشود که با تجديد نظر به اساسی ترين احکام مارکسيسم  اين انديشه را - )٣(

  . ازماھيت انقالبی آن تھی ميسازد

         

                                                                                       


