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 1389 قوس 34 شماره –نشريه پيشرو 

  چه جرياني بود و چگونه به ميان آمد؟» شعلة جاويد«
ن نشريه در مورد چگونگي  از چندي به اينسو خوانندگان عزيز نشرية پيشرو خواهان تحقيقي از سوي اي

هل هجري  اين جريان در دهة چچون. ي داشته، شده بودند شعلة جاويد و اينكه چه سرنوشت جريانايجاد
بيشتر در خارج  ندارند و ي كه بر بستر فكري آن زاده شدند، كار علني بعد هاي و سازمانشمسي ايجاد شد
 با آن هم تالش كرديم تا از كساني كه در گذشته .ست كار آساني ني دسترسي به آنهالذا. از كشور فعال اند

 و ، در مورد ايجاد و كاركرد آن معلومات به دست آوريمدبه نحوي از اين جريان شناخت داشته ان
 سازمان جوانان مترقي  ارزيابي دقيق و همه جانبةما اين را مي دانيم كه. ن نوشته را تهيه نمائيمباالخره اي
انندگان پيشرو، اينك به خو پاسخ حداقلرت به نوشتة مفصلي دارد، اما براي رو شعلة جاويد ضو جريان

اين ارزيابي مختصر را در اين شماره مي آوريم و اميدواريم در آينده قادر به دادن پاسخ واضحتر به اين 
  .خواست خوانندگان خود گرديم

شمسي در افغانستان بود كه تا هنوز سازمان هاي  هجري  40شعلة جاويد از مهمترين جريانات سياسي و ايديولوژيك دهة 
سازمان هاي . داخل و خارج كشور وجود دارند خواهان آن درپا مي فشارند و طيف وسيعي از هوافعالي بر ايديولوژي آن 

اطر  كه درين سال ها به خنت و وطنفروشي نه تنها دخيل نبودندمنسوب به جريان شعلة جاويد، در سي سال گذشته در هيچ خيا
موضع روشن و قاطع داشته،  و زورمداران وابسته به آنها،  و مزدورضديت با وطنفروشي ها و خيانت هاي دولت هاي پوشالي

  .سي سالة كشور نموده اندتقديم الله زار جان باختگان بسياري 
 و در مخالفت با  شمسي، بر بستر تزهاي ريويزيونيستي خروشچف ساخته شد1343ق در بعد از آنكه حزب دموكراتيك خل

 جلب اين حزب ، راه رسيدن به قدرت را پارلمانتاريزم قرار داد، بخشي از روشنفكران ناراضي با اين برآمدرژيم پوسيدة شاهي،
ند و با نشر كيد داشتكمونيست چين كه بر انقالب قهري تأ انديشه هاي مائو و رهبران ديگر حزب ، اما در آن زمان بنا برشدند

زهاي خروشچف را ريويزيونيستي و ضد انقالبي  ارزيابي كردند و به اين صورت اردوگاه سوسياليستي شق عميقي ت» نه تفسير«
خره در سوم شدند و باالمحمودي، ياري و باختري ناميده محافل   كه بهند به وجود آمدخورد و در افغانستان محافلي

گروه مبارزين نجات  (بعد محافل رستاخيز. را بنيان گذاشتند» سازمان جوانان مترقي افغانستان «شمسي، اين محافل1344عقرب
فارغ  رهبري اين سازمان را اكرم ياري كه از هزاره هاي جاغوري و.  و انجنير عثمان نيز به اين سازمان پيوستند)افغانستان

  . فاكولتة ساينس پوهنتون كابل بود، به عهده داشت
با شعار انقالب قهري و رد پارلمانتاريزم به زودي در ميان ) شعلة جاويد(ن  رهبري آنان مترقي و جريان تحتسازمان جوا

اين سازمان كه معتقد به ماركسيزم، . يرومند سرتاسري در افغانستان مبدل گشتروشنفكران ريشه گرفت و به يك جريان ن
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يمه سرمايه داري ارزيابي كرده و براي كسب  افغانستان را جامعة نيمه فيودالي و ن،زمانائوتسه دون بود؛ در آن لنينيزم، انديشة م
 برنامة حداقل خود را و رسيدن به جامعة دموكراتيك نوين  محاصرة شهرها از طريق دهات ستراتيژي مبارزة مسلحانةقدرت،

  .قبول كرد
 داكتر رحيم  را به مديريت)ناشر انديشه هاي دموكراتيك نوين ( جواز نشر رسمي شعلة جاويد شمسي1347 در ،سازمان جوانان

  را رهبري مي»نداي خلق« و نشرية »حزب خلق« ، شمسي30تر عبدالرحمن محمودي مشهور كه در دهة داك برادر( محمودي
 كه بيشتر مقاالت آن از قلم دانشمند بي همتاي نشرية شعلة جاويد. از دولت گرفت و بعد از نشر يازده شماره، توقيف شد) كرد

تاريزم حزب دموكرتيك خلق  مي ف و پارلمانچرد تزهاي خروشم ياري مي تراويد، بيشتر بر جنبش انقالبي افغانستان، اكر
به زودي كشش و جاذبه اي باور نكردني در ميان طيف ها و طبقات به اين خاطرانقالب قهري را تبليغ مي كرد،  و چرخيد

آن زمان پيشي سياسي و ايديولوژيك ات  به زودي از همه جريانمختلف جامعه، مخصوصاً روشنفكران انقالبي پيدا كرد و
ده را به اين اتحاديه فرستاد كه از مجموع ن نماي22 ، نماينده43 از  شمسي1348گرفت و در انتخابات اتحادية محصالن در 

  .ان تمام جريان هاي سياسي آن زمان پيشي گرفتنمايندگ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

ود، بعد از آنكه  شعلة جاويد توقيف شد و  گذاشته ب، قانوني و شهري كار علنيسازمان جوانان مترقي كه سياست هايش را بر
 براي چنين شرايطي آمادگي نداشت، عمالً  مترقي، چون، سازمان جوانان بعدتركه خفقان و اخنتاق بر كل كشور حاكم گشت

 1349در همان بود كه  و ند كرده در درون سازمان و جريان به زودي سر بلندغير فعال ماند و به اين خاطر تضادهاي نهفت
اين گروه . معروف گشت» گروه پس منظر« و به را نوشت» پس منظر تاريخي «وي. شمسي، انجنير عثمان دست به انشعاب زد

تمام اشتباهات را به رهبري سازمان جوانان محدود كرد و نقش افراد را عمده ساخت و به اين صورت با غلتيدن به 
ي علمي به دور ماند و نتوانست در ميان شعله اي ها راه باز كند و به زودي نابود گشت و قادر به اندويدواليزم، از يك ارزياب

 شمسي، داكتر فيض احمد و عده اي از كادرهاي سازمان جوانان با 1351به دنبال آن در . ايفاي نقشي در جنبش شعله اي نشد
را نوشت و تا حدي »  اپورتونيزم در راه انقالب سرخ به پيشدربا ط« ، باالخره نوشتةفورموله كردن اشتباهات سازمان جوانان

  .را ايجاد كردند» نقالبي خلقهاي افغانستانگروه ا«بعداً » انتقاديون«باهات سازمان جوانان را جمعبندي نمود كه اشت
ز به مريضي شديدي ، پيشواي سازمان ني به سر مي برد و اكرم ياري خاصي پراكندگي انارشي وسازمان جوانان مترقي كه در

سازي سازمان ند تا از كار و اشتباهات گذشته، جمعبندي و به بازشمسي، تصميم گرفت 1354در مبتال شده بود، رهبران ديگر آن 
 اشتباهات سازمان جوانان قادر به جمعبندي ، نه تنهاه از هر واليت دو نماينده خواسته شده بودد، اما در اين نشست كندست بزن

  .سازمان و جريان عمالً از هم پاشيدند ،د بلكه با طرح انتقادات جديدننشدمترقي 
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 خلقهاي افغانستان در اولين روزهاي ايجادش، در تقابل با اشتباهات سازمان جوانان مترقي، شعار رفتن به دهات را گروه انقالبي
 شمسي، 1354 در گروه انقالبي. اين گروه گذاشت و اين شتابزدگي بي تدارك، اثر ناگواري بر كل پروسة رشد دادسر 

 از اعضاي آن به رهبري انجنير توريالي و داكتر عاكف، گروه را متهم به ي تعدادت تا كارش را جمعبندي كند، اماتصميم گرف
عاب خود  را منتشر كردند و با انش»؟ايديولوژي چيست«  و برخورد غلط به اخالقيات كمونيستي نموده وبرخورد اكونوميستي

را ساختند و نشرية اخگر را منتشر كردند كه بعد به گروه اخگر »  تدارك و مبارزه براي ايجاد حزب كمونيستسازمان «
، اخگر بعدها  مبدل گردديمند، نتوانست به تشكيالت نيرو شدند رهسپار خارجبيشتر اعضاي آن اين سازمان كه . شهرت يافتند

 1362تالش هاي انجنير توريالي در  . ات انورخوجه رهبر حزب كار آلباني را پذيرفتبه انديشة مائو هم پشت كرد و نظر
ي نرسيد كه پرتاب گلوله اي  ناگهاني از يكي از پوسته هاي دولتي  به خاطري به جائشمسي، براي بازسازي اين سازمان در كنر

رفت و اعضاي باقيماندة آن به سازمان هاي ديگر بر پيشاني او اصابت كرد و در دم جان باخت و باالخره اخگر نيز از ميان 
 . پيوستند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 خلقهاي  به گروه انقالبي شمسي،1353را ساخته بود، در » محفل شمالي«  در شمالي قبالًمجيد كلكاني كه با عده اي از رفقايش
خلقهاي رهائيبخش  سازمان ي،شمس 1356هاي شعلة جاويد در ق ياري با همياري عده اي از كادرصاد. پيوستافغانستان 

اعالمية محكوميت كودتا كه آن را جزئي از  اولين سازماني بود كه سرخا بعد از كودتاي ثور.  را ايجاد كرد»سرخا«افغانستان يا 
سياست نفوذي سوسيال امپرياليزم شوروي در افغانستان ارزيابي كرده و از خيزش هاي فوري توده ها در برابر اين كودتا خبر 

افتاد و تمام رهبران آن به شمول » اگسا« به دست  با خيانت يكي از اعضايش رهبري آناده بود، پخش كرد و بعد از چند روز د
 و اين سازمان نو پا نيز ضربة نابود شونده اي چشيد و صفوف آن به سازمان هاي ديگر انقالبي اعدام شدندبي مكثي اكرم ياري 

  جاغوري فرستاد و اكرم ياري كه به شدت بيمار و از نظر تانكها را از غزني به،كراتيك شمسي، حزب دمو1358در . پيوستند
اكرم ياري بعد از آنكه به جاغوري رفت و زمين هاي پدر . و به كابل آورد و تيرباران كرد  دستگيرنداشت،سياسي فعاليتي 

زدواج كرد، به مريضي  العالج عصبي مبتال شد و مالكش را ميان دهقانان فقير جاغوري قسمت نمود و خود با دختر دهقاني ا
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كيد فراوان از او خواست تا به با اينكه بعد از كودتا رهبري گروه انقالبي با تأ. خلقي ها او را از بستر مريضي به قتلگاه بردند
  .مركز بيايد و مخفي شود، اما او كه ديگر از درد مي پيچيد، اين را نپذيرفت و باالخره با همان بيماري جان باخت

وحدت شعله اي ها و مشي چريكي، ( هاي افغانستان، روي سه اختالف  از گروه انقالبي خلق شمسي1357مجيد كلكاني در 
 و جبهة متحد )ساما(  شد و با گروه هادي محمودي و نادرعلي دهاتي، سازمان آزاديبخش مردم افغانستان جدا)تيوري سه جهان
 را ساختند كه در »ازمان پيكار براي نجات افغانستانس«شمسي، عده اي از كادرهاي شعلة جاويد  1358 در. ملي را ساخت
 افراد اين سازمان را به خاد  به خاد پيوست، بسياري ازحكيم توانا كه. ، ضربة كاري خورد خاد1360 وسيع دستگيري هاي

 –گروه انقالبي به سازمان رهايي تغيير نام داد و ارگان سياسي شمسي،  1358در . معرفي كه به زودي دستگير و اعدام شدند
  . را منتشر ساخت» مشعل رهايي«تيوريك خود به نام 

مجيد .  ها اعدام گرديد»اميني« با گروپي از  شمسي،1359د در جوزاي  در كابل دستگير شد و بع شمسي1358مجيد در اواخر 
. ا خون او با خون اينان يكجا جريان نيابد اعدام كنند ت»امين« خواسته بود كه او را دورتر از افراد شقبل از اعدامش از جالدان

كداران دلير شمالي و كل زحمتكشان مجيد كه از سالها در شمالي مخفيانه زندگي مي كرد، فقط به دهقانان زحمتكش و تا
افغانستان لقب داده و در قلب توده هاي » چه گواراي«افغانستان مي انديشيد و تا هنوز جانش را در اين راه نباخته بود كه او را 

 قهرمان  دلير توده هاي شمالي و تمام مردم افغانستان تا حال از اين انقالبي جانباخته به عنوان يك. آن ديار راه باز كرده بود
  . تجليل مي كنند

 كه يا ساوو را ايجاد كرد» پرستان واقعيسازمان وطن «هادي محمودي از آن جدا و. ر انشعاب شددچادام مجيد، ساما  بعد از اع
 به وسيلة خاد در كابل شمسي 1360 در )بشيربهمن، لطيف محمودي، مسجدي و دو تن ديگر( »ساوو«چون پنج تن از رهبران 

 اعدام شدند، اين سازمان  بعد از آنكه از ايديولوژي و نظرات سازمان شان علناً دفاع كردند، در پوليگون پلچرخي ودستگير
 شمسي نادر علي دهاتي يكي ديگر از رهبران ساما  نيز در 1360در . عمالً از تحرك افتاد و هادي محمودي به آلمان رفت

 .كابل دستگير و توسط دولت پوشالي اعدام گرديد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

احمد با يك توطئة دروني، در پشاور به دام حزب اسالمي افتاد و با چند تن از يارانش اعدام داكتر فيض  شمسي، 1365در سال 
داكتر فيض احمد از دانش قوي برخوردار و سازمانده زبردستي بود و بسياري به اين باورند كه در جنبش شعله اي از نظر . شد

چون فردي كه داكتر فيض را به حزب اسالمي تحويل داده . صوصيات ديگر كسي به پاي او نمي رسيدسازماندهي و برخي خ
در جالل آباد  انجنير خان محمد نام داشت و با فضل الحق مجاهد يكي از رهبران حزب اسالمي بود، بر طبق اسناد اين سازمان،
در  . به قتل رسيدند يكجاباد پشاورآ در حياتشمسي  1372در سال ) خان محمد و فضل الحق(و پشاور كار مي كرد، هر دو 

اسالمي ، اما خود حزب  اندبه قتل رساندهر شان پيروان داكتر فيض به خونخواهي رهباينان را كه  در پشاور شايعه شدآن زمان 
بود و در آن زمان ) اوار(شمسي، ليال فيض كه رهبر جمعيت انقالبي زنان افغانستان  1366در .  اظهار نظري نكرددر اين زمينه
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 دو قاتلش به به قتل رسيد و در كويته در اثر توطئة خاد با چند تن از همكارانش راوا يك سازمان فعال زنان به حساب مي آمد،
  . نداعدام شد دستگير و بعد از اعتراف سالها بعد وسيلة دولت پاكستان

كه از ساما طي كنفرانسي  شمسي، 1362ي ساما رسيد، اما در سال به رهبر» رهبر«بعد از جان باختن مجيد، برادرش عبدالقيوم 
) مائوئيست(  حزب كمونيستها بعدكه از آن جدا گرديد،و گروپي كارش جمعبندي مي كرد، با انشعاب رو به رو شد 

بعد » رهبر«). دارداين حزب اكنون نشرية انترنتي شعلة جاويد را منتشر مي سازد و آدرس ارتباطي خارج را (تان را ساخت افغانس
را كار » رهبر«گرچه سخنگوي ساما در مصاحبه با بي بي سي در آن زمان قتل .  ناشناسي به قتل رسيددر پشاور توسط افراد

ل توسط حزب اسالمي صورت گرفته و باز هم  حزب  شد كه اين قتدشمنان مردم افغانستان خواند، اما باز هم در پشاور شايع
  .ظهار نظري نكرداسالمي در اين مورد ا

سازمان ساما و سازمان رهايي دو سازمان بازماندة شعله اي بودند كه بعد ازكودتاي ثور و بعد تجاوز سوسيال امپرياليزم شوروي 
به افغانستان در مبارزة مسلحانه شركت داشتند و اين جنگ را رهائيبخش ارزيابي نمودند و تا سقوط دولت نجيب از اين مبارزه 

اين دو سازمان در آن زمان جمهوري اسالمي را در سياست شان پذيرفته و در جريان اين چند سال حدود . ددست نكشيدن
 هشت صد تن از اعضاي اين دو سازمان در اين جنگ به قتل رسيدند و در نقاطي از كشور نيروهاي حزب اسالمي و -هفت

مالي و رباط جنگهاي خونيني را پشت سر گذاشتند و جمعيت اسالمي با نيروهاي اين دو سازمان درگير شده؛ در هرات، ش
اعضاي اين دو سازمان در پشاور نيز زير تهديد حزب . تلفات بسياري از سوي اين دو تنظيم بر نيروهاي ساما و رهايي وارد شد

ي اس آي قرار اسالمي قرار داشتند كه باالخره قتل رهبران هر دو سازمان در پشاور به اين تنظيم كه مورد حمايت بيشتر آ
  .داشت، نسبت داده شد

ي رخ داد كه ابتدا برخي جدا شدگان چپ راديكال ر سازمان رهايي چند بار جدايي هائبعد از جان باختن داكتر فيض احمد، د 
  سازمان.بود» نسازمان انقالبي افغانستا« انشعاب شمسي، 1385در و بعد سازمان سوسياليستي كارگري را ساختند و  آخرين آن 
 چپ  نموده و آن را ي را متهم به نداشتن مشي سازمان رهائ،انقالبي كه بيشتر نوشته هايش از طريق انترنت انتشار مي يابد

  . مدالگير مي نامد
بقاياي شعلة جاويد باقي ي كه از ئمجموع سازمان ها  فعال اند، اما درهبا اينكه برخي از اين سازمان ها اكنون فعال و برخي نيم

 از كشور فعاليت دارند و به اين خاطر پيشرو قادر نشد تا با افراد اين سازمان ها از نزديك تقريباً تمام آن ها در خارجمانده، 
  . مصاحبه كند و نظرات مفصل شان را در اين جا ذكر نمايد

عبارتند از سازمان ساما،  ي كه از بقاياي شعله جاويد اند و بر همان راه و رسم با تفاوت هايي پافشاري مي كنند،سازمان هائ
 آنها ما در موردرد و كوچك ديگري كه قالبي، حزب كمونيست و گروه هاي خسازمان رهايي، سازمان پيكار، سازمان ان

  . معلومات نداريم
درين سالها عده اي از رهبران و كادر هاي شعلة جاويد كه توسط دولت دموكراتيك و تنظيم هاي جهادي، مخصوصاً حزب 

فيض احمد، مجيد كلكاني، قيوم رهبر، عبداالله رستاخيز،  اكرم ياري، صادق ياري، داكتر: ه قتل رسيده اند، عبارتند ازاسالمي ب
نبي اخگر، ميرويس هاللي، بشير بهمن،  محسن، داوود، ت، سيدال سخندان،هيب، نادرعلي دهاتي، دين محمد جرأحيدر ل

 عصمت قندهاري و صدها تن ديگر كه سلطان سهراب، نير توريالي،لطيف محمودي، مسجدي، صالح آهي، حبيب دشنه، انج
  .، تحقيق كاملي مي طلبدآنانآوردن نام همة 
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  منظومۀ من و تو
  

  من و تو 
  بر سر راهي كه به خورشيد رسد

  ،قرعة عهد
  به پيمان زنيم

  
  لرزد پشت شب مي

  رخش نورين سحر
  اوج به اوج

  كوله باري زشفق مي آرد
  

   !بزنپايِ برخيز، 
  سقف زندانِ سكوت
  تا قناري گك عشق

  آشياني به برِ نالة يك كوه زند 
  

  من و تو بر خيزيم
  ي كه، همه بر خيزندئو صدا

  و بر موج خطر بنشينند
  تا نهنگان ظفر فاتح خورشيد شوند

  
  شعر من وسوسه گشت

  شعر من مجمر صد حادثه گشت
  تا كه تعريف شود

  شعر من بوسة هر حادثه گشت
  

   داد زنيممن و تو
  آتش شعر

  برين  
  خرمن بيداد زنيم

  
  من اگر خسته شوم

  تو اگر خواهش خواب
  بر سرِ راه شفق، شخم زني 

  تپش چلچله در قاب صباح مي ميرد
  

  بهر ما خسته شدن
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  خواب شدن
  ننگ ننوشته به دامان وفا مي كارد

  ابر نفرين بر آئينة ما مي بارد
  

  من و تو قافله ايم
  شور يك سلسله ايم

  تا چكاوك ز پي شور، صدا بردارد
  من و تو قافله در قافله ايم

  
  كشتزاران همه مغموم و سكوت

  كشتكاران همه آبستن آه
  و ترا مي خوانند

 كه ز خون اللة سرخيده به آفاق زنيد

  
  من و تو همسفريم

  راه ما تا دل خورشيد دراز
  هر قدم خاره و سنگ
  هر نفس اوج و فراز

  
  راز ما از تة درد

  به انجام افق مي ماندسر 
  بالِ سيمرغِ اميد

  از شكوه تا به شكوه مي راند
  

  دست من پنجره شد
  درد من حنجره شد

  ي به لبِ گوش تو آواز كندتا صدائ
   پرواز كندةتا پرستوي تنت، هلهل

  
  دست تو صاعقه ايست

  دست تو در دل يك ابر سپيد
  اشك اميد به دامان سحر مي كارد

  هر نفس مي بارد
  

  تو بر سر يك راهمن و 
  من و تو بر سر يك عشق
  زير يك شبنم رخشنده 

  پناه مي گيريم
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  باد ها مي خندند

  رازها گوش به زنگ
  كه شكوه سحري در تن شب

  ساغر اميد مكد
  

  من وزين خاره به تن زخم زنم
  كه دراز است رهم

  من ز تاق ظفر آالله كشم 
  كه چه پوالد تنم

  
  گرد باديست درين تشنه كوير

  ا مي خواندو مر
  تا كه آبي به تنِ خستة او

  سير زنم
  

  من و تو مي دانيم
  خوب هم مي دانيم 

  كه سحر پشت غروب 
  در تب صبح شدن مي گريد

  
  من ز ميثاق دلم

  مشعلي بر راه ابد مي مانم
  راز اين مشعل و ميثاق

  مي دانم، مي دانم 
  و 

  من و تو مي دانيم 
         خوب هم مي دانيم

            مي دانيم              
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