
  گزارش مختصر برگزاري 
داشت از پنجاهمين سالگرد بنيادگذاري جريان دموكراتيك نوين  گردهمĤيي بزرگ

  كانادا  –افغانستان در شهر تورنتو 
دموكراتيك نوين افغانستان در كانادا در شهر جنبش جنبش كمونيستي و محفل تجليل از پنجاهمين سالگرد 

برگزاري پنجاهمين سالگرد جريان  ةكميتتوسط  1394ميزان  12مصادف با  2015اكتوبر  4به تاريخ تورنتو 
افغانستان در  )مائويست(هواداران حزب كمونيست اين كميته شامل . دموكراتيك نوين افغانستان برگزار شد

با بعضي از افغانستان در كانادا ) مائويست(هواداران حزب كمونيست  .ي بودي و بعضي عناصر مستقل شعله كانادا
بق در تماس شدند و از آنها دعوت نمودند كه در جهت برگزاري محفل از پنجاهمين سالگرد اسي ي عناصر شعله

هواداران حزب را قبول اين فراخوان  ، هريك داود رحيمي و اكبر پرواني،دو نفر. شعله جاويد همكاري نمايند
تدوير  ين تشكيل شد و برايبرگزاري از پنجاهمين سالگرد جريان دموكراتيك نو ةستا كميتادر اين ر .نمودند
   .شروع به كار نمود محفل

برگزاري اين  تقريبا كليه عناصر چپ تورنتو از. تبليغات وسيع فيس بوكي و تليفوني براي اين محفل انجام شد
بعدازظهر به وقت  2عت سامحفل . ندشركت نموده بود اين محفلپنجاه نفر در  تر از  بيش. محفل اطالع يافتند

كه در البالي برنامه  محفل را اكبر پرواني به عهده داشتگردانندگي . آغاز شد با پخش سرود انترناسيونال تورنتو
ود پامير نيز تقاضا نموده باكبر پرواني از كريم پيكار . به صحبت هاي مختصر و دكلمة اشعار انقالبي كوتاه پرداخت

   .نمودكريم پيكار پامير در اين محفل سخنراني  و كه در اين محفل سخنراني نمايد

و  ي از حزب سخنراني نمودبه نمايندگ ".هـ". به نام نسيم به خوانش گرفتبرگزاري را شخصي  ةكميت ةاعالمي
صبور اهللا سياه سنگ به  .به خوانش گرفترا نيز به نمايندگي از هواداران حزب به زبان پشتو يك مقاله  ".ر"

در رسا  توسط محترمه داكتر صبابود كه  جريان دموكراتيك نوين، پيامي فرستاده مناسبت پنجاهمين سالگرد
محترمه نسرين . پيامي از استاد جبران توسط داود رحيمي خوانده شد همچنان در محفل. محفل خوانده شد

بود كه  "زيوري"آخرين سخنران محفل آقاي . پرواني شعر انقالبي اي از زنده ياد داود سرمد را به خوانش گرفت
در جريان صحبت هايش همه منسوبين جنبش را به همديگر پذيري و تحمل و شكيبايي در جريان صحبت ها 

  . اندفراخو

  افغانستان در كانادا) مائوئيست(هواداران حزب كمونيست 

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



 سخنراني افتتاحيه
  صحبت افتتاحي مجري برنامه

  !درودهاي گرم و آتشينم نثار تان باد! دوستان محترم و مهمانان عزيز

قبل از . افغانستان خوش آمديد مي گويمتشريف آوري شما را در محفل بزرگداشت از پنجاهمين سالگرد جنبش دموكراتيك نوين 
  .آنكه به برنامه برويم شما را به شنيدن سرود انترناسيونال دعوت مي كنم

  .پخش سرود انترناسيونال به زبان فارسي

 پنجاه سال قبل از امروز در آواني كه مناسبت كهنة فيودالي و ارتجاع مذهبي در سرزمين ما بيداد مي كرد؛ در آن! سپاس از شما
وقتي كه ملت افغانستان از آخرين حقوق انساني و مدني خود محروم بود؛ اما جهان در تپش بود، جهان در آغاز مبارزات بود، جهان 

از يك طرف پيروزي اتحادشوروي وقت بر فاشيزم هيتلري، اوج جنبش هاي آزايبخش ملي و رهاييبخش، آغاز جنگ . در تكامل بود
كشور ما هم . بر تجاوز امپرياليستي، باالخره خيزش سرتاسري در سراسر جهان به اوج خود رسيدويتنام، پيروزي كورياي شمالي 

در همين زمان با خيانت حزب كمونيست اتحادشوروي، خيانتي كه حزب كمونيست اتحاد شوروي به راه . ازين بي تاثير نبود
بخاطر اهداف شوم خود در سراسر . تجاوزگر تبديل شد لنينيزم انجام داد، اتحاد شوروي به يك كشور امپرياليست و -ماركسيزم

جهان ناگزير مي شود كه در كشورهاي مختلف جهان احزاب طرفدار خود را ايجاد كند و سمارق وار در هر گوشة جهان  و در كشور 
  .كشور ما هم از اين تجاوز فرهنگي و سياسي روس ها بي نصيب نماند. ها سازمان ها و احزاب ايجاد مي شود 

كشور روسية شوروي كه بعد از به قدرت آمدن خروشچف و بولگانين در سفر به سرزمين ما و قراردادهاي اسارت آوري كه با رژيم 
  .داود و ظهرشاهي انجام داد زمينه هاي تجاوز و زمينه هاي مداخلة خود را در كشور ما آغاز كرد

انسان ها اجاد نمود، يك شبه راه صدساله را پيمود و اين حزب را تا حزب دموكراتيك خلق افغانستان را با تكيه روي بدنام ترن 
در چنين شرايطي كه كه يك تعداد روشنفكران در جامعه بيخبر به دور حزب دموكراتيك خلق . پارلمان افغانستان هم جا داد

وشنفكران فارغ از اين محدوده هم افغانستان جمع شده بودند و پالن ها و اميال اتحاد شوروي را مي خواستند كه تطبيق كنند، ر
اين ها هم به تجمع شروع كردند كه پنجاه سال قبل از امروز اولين . اينها هم حرف هاي خود را داشتند. بودند كه آرام ننشستند

ادي محفل زنده ياد ياري و محفل داكتر ه -سازمان جوانان مترقي عبارت از دو محفل. هستة سازمان جوانان مترقي ايجاد گرديد
  . محمودي ايجاد شد

بنا به گفتة زنده ياد داكتر صاعد . بعداً سازمان جوانان مترقي اولين بار يك  تبارز علني خود را با نشر جريدة شعلة جاويد آغاز كرد
ك كه يكي از پيشكسوتان همان دوران بود كه عمدتاً سياست سازمان جوانان مترقي روي مبارزه عليه رويزيونيزم حزب دموكراتي

سازمان جوانان مترقي كه بنيادگذار دموكراتيك نوين در كشور . خلق و پالن هاي شوم اتحاد شوروي و بعد عليه ارتجاع مذهبي بود
است با آغاز يك تظاهرات وسيع در فابريكة جنگلك علناً خود را اعالن كرد و در كمترين مدت واقعاً تعداد كثيري از روشنفكراني 

سازمان جوانان مترقي و . ير اسارت سياسي و ايديولوژيك كشورهاي خارجي بروند به دور آن جمع شدندكه مي خواستند تحت تاث
جريان دموكراتيك نوين با ضربات خورد كننده اي كه از درون و بيرون متوجه شد كه درينجا قابل بحث نيست، به مبارزات خود 

  .سازمان چپ و انقالبي ديگري بوديم ثور شاهد ايجاد 7باالخره ما بعد از كودتاي . دوام مي دهد

ما . محفل امروز ما بخاطر تجليل از همان پيشكسوتان، بخاطر تجليل از آغاز جنبش دموكراتيك نوين در كشور است! دوستان گرامي
ن اين ايديولوژيك نمي كنيم؛ چون از يك طرف از توا -امروز كسي را به دادگاه نمي كشانيم، قضاوت نمي كنيم، بحث هاس سياسي

محفل امروز ما صرفاً تجليل از پنجاهمين سالروز جنبش . مجلس بيرون است، از طرف ديگر ما هم صالحيت اين كار را نداريم
  . دموكراتيك نوين افغانستان است



كوتاه از دوستاني هم كه در محفل صحبت مي كنند آرزو داريم كه صحبت هاي . محفل امروز خود را خيلي كوتاه و مختصر گرفته ايم
فكر . عجالتاً دو سخنگوي اساسي داريم، اعالميه و بيانيه هم داريم و پيام هايي هم داريم و يك پارچه شعر. تر خود را داشته باشند

 .          مي كنم همين قدر كافي است

*************  
 بندگي و فقر دنياي خورده لعنت داغ اي برخيز

 زندگي و مرگ جنگ به برده را ما خاطر جوشيده

 بند و جور جهان كهنه براندازيم ريشه از بايد

 گردند هرچيز بودگان هيچ سازيم جهاني نوين وآنگه

 ما رزم آخرين است جدال قطعي روز

 ها انسان نجات است انترناسيونال

 قهرمان نه شه نه خدا، شادي و فتح نبخشند برما

  امان بي پيكارهاي در آزادي گيريم خود دست با

 كف به آريم خود نعمت بروبيم عالم از ظلم تا

 است گرم آهن وقتيكه تا بكوبيم و را آتش دميم

 ما رزم آخرين است جدال قطعي روز

 ها انسان نجات است انترناسيونال

 كار بيشمار اردوي جهاني، توده ما تنها

 غدار خونخواران كه نه جهانباني حقوق داريم

 دژخيمان و رهزنان بر آور مرگ رعد وقتي غرد

 افشان نور خورشيد تابد سراسر ما بر عالم اين در

 ما رزم آخرين است جدال قطعي روز

  ها انسان نجات است انترناسيونال

 پا به محفل در حاضر شركت كنندگان همه گرديد، پخش فارسي به انترناسيونال سرود كه اي دقيقه چهار طي
 .كردند همراهي " انترناسيونال " با و خاسته



*************  
 سخنراني محترم كريم پيكار پامير

پس از سال ها سكوت و . برگزاري اين محفل پس نيم قرن همانقدر كه خجسته است، همانقدر قابل قدر است! عزيزان درود به شما
 شكست و نگراني ها و نابودي ها مي بينيم كه خوشبختانه بار ديگر هرچند خيلي دير محفلي بخاطر يادبود از جنبش دموكراتيك

شاعر مبارز چه سرودة زيبايي . من به دست اندركاران اين محفل صميمانه تبريك عرض مي كنم. نوين مردم افغانستان داير مي شود
  :دارد كه مي گويد

  دست دست توست بشكن اين طلسم سنگ را  -----زندگي در قيدوبند رسم عادت مردن است 

  . ما مصداق مي يابد و در جريان صحبت ها مصداقش بيشتر روشن مي شوداين سرودة مرد مبارز چه خوب به روحية محفل امروز 

بررسي اوراق تاريخ سرزمين ما، اين سرزمين كهنسال و باستاني و روزگار ديده نشان مي دهد كه افغانستان هميشه ! دوستان عزيز
و خون نشستن ها بوده كه هرگوشه اش مشمول شكست ها و پيروزي ها و تجاوزها و مقاومت ها و روئيدن ها و شگفتن ها و بخاك 

شكي نيست كه درين خاك يكي پي ديگر گل . دنيايي هست و هر گوشه اش داستان هاي بسيار خونين و دنباله داري داشته است
  . هاي سرخ و زيباي آرزو و مبارزه روئيده و پس از مدتي بخاك اندر شده و يا باد صرصر روزگار متأسفانه پرپرش ساخته است

اد جنبش دموكراتيك نوين افغانستان يكي از شگفتن ها و يكي از گل هاي سرخ و زيباي انقالبي و آرزوهاي ملي و مردمي ما بود ايج
. ، ايجاد شد و براه افتاد!كه نيم قرن قبل از طرف شخصيت هاي بزرگ و افتخار آميز سرزمين ما، كه روان شان براي ابد شادباد

گفت، همگاني و همه گير شد و قرار بود كه سرتاسري شود و واقعاً افتخاراتي يكي پي ديگري جنبش شگوفا شد، گلي بود كه ش
شمارة پيهم واقعاً افغانستان را به يك حركت و جنبش و تكان مواجه ساخت، ماية  11ارگان نشراتي شعلة جاويد كه در . آفريد

  .سف كه بهار عمرش كوتاه بوداما با دريغ و با تأ. آموزش نسل جوان و نسل مترقي سرزمين ما شد

من هنوز تازه جوان بودم كه با عده اي از شخصيت هاي دانا و آگاه، شخصيت هاي مبارز و آزاده، با وقار و سربلند در شهر كابل آشنا 
از آنها شنيدم، با آنها نفس كشيدم و با ايمان  داري كامل براي برآورده شدن آرزوهاي انقالبي و مردمي سرزمين افغانستان به . شدم

با تأسف و تأثر فراوان از اينكه اولين ضربه اي كه بر پيكر جنبش وارد شد اولين انشعاب دروني . لني يا مخفي، تپيدمانواع مختلف، ع
ولي هيچ وقت نااميد نبوديم، هيچ . البته من هم در آن زمان در يكي از سمت و سوهاي اين انشعاب غلتيدم. بود كه به وقوع پيوست

ايمان ما طوري بود كه تاريخ به پيش مي رود، تاريخ به عقب بر نمي گردد، اين سرزمين باالخره  وقت شور مبارزاتي ما خاموش نشد و
  . صاحبان اصلي و صاحبان دلسوز خود را پيدا مي كند، راه انقالب را در پيش مي گيرد و روزگاري اين ملت باالخره ملت مي شود

ه بود كه ضربة دوم بر پيكر اين جنبش وارد شد و آن عبارت از كودتاي هنوز از اين انشعاب و اين ضربة اول مدت طوالني سپري نشد
نتايج اين كودتا طوري بود كه جنبش را مخفي ساخت، درون گرا ساخت و پيروان اين جنبش مجبور شدند . سرطان بود 26نظامي 

چون رهبر كودتا كه داود . امه بدهندموقتاً يا سكوت كنند و خاموش باشند و يا بصورت سري كارهاي سياسي و تشكيالتي خود را اد
  .خان بود اصالً با دموكراسي، با جنبش نوين، با ترقي و تكامل و انقالب سرِ سازگاي نداشت

بازهم هنوز پيروان اين جنبش خود را آنچنان كه الزم بود جمع و جور نكرده بودند كه ضربة سومي و توفاني و خونين ديگر وارد 
توفان اين كودتا واقعاً ديگرگون سازنده بود، بيرحمانه بود، جنبش را بخاك ! دوستان عزيز. ثور بود 7دتاي گرديد كه آن عبارت از كو

و خون كشانيد، هزاران سرو بلند قامت انقالب افغانستان و جنبش نوين افغانستان را از نظر فزيكي رهسپار ديار عدم ساخت، زندان 
توضيحات بيشترش مربوط به تاريخ سرزمين ما و تاريخ . ا همه در جريان بوديد و هستيدها انباشته از انسان هاي با شرف شد كه شم

  . همين منطقه و تاريخ همين برهة زمان مي شود



بزرگترين ضربه اي كه كودتاي ثور بر جنبش وارد كرد نه تنها تلفات جاني و سركوبگري هاي خونين بلكه آواره سازي هاي دردمدانه 
اين آوارگي هاعواقب خطرناك تر داشت، عواقب بسيار ناگوار كه تا امروز اين . ا امروز ما با آن مواجه هستيمو خطرناكي بود كه ت
  ... .ناگواري ها ادامه دارد

و بايد هم اين سوال مطرح  -با فهم اين نكته كه بايد صحبت ها فشرده باشد من مي خواهم اين سوال را مطرح كنم ! دوستان گرامي
ين نشست ها، در چنين كنفرانس ها انتظار مي رود كه ببينيم جنبش چه ثمراتي داشت؟ چرا سركوب شد؟ و از اين كه در چن -شود

  .جنبش چه باقي مانده است؟ و باالخره اينكه ما بايد چه بكنيم؟ اينها سوال هاي اساسي است

مند، پر تالش و با ايمان ما را از يكسو در سراسر به برداشت و اعتقاد من آوارگي ها طوري بود كه تعداد زيادي از انسان هاي آرزو
جهان پراگنده ساخت، از امكانات به دور شدند، از تماسـگيري ها محـروم شدند، از تشـكيـالت دور ماندند و حـتـي از مطالعـه به 

  دور 

يك مشت پديده هاي تأسف بار باقي دردمندانه بايد بگويم كه از آن جنبش، چه در داخل افغانستان و در خارج افغانستان، . ماندند
  .  مانده

  :من يادداشتك بسيار كوتاهي دارم كه در چند ماده خالصه ساخته ام

آنچه از اين جنبش بزرگ و سرتاسري و افتخار آميز تاريخي همين لحظه براي ما باقي مانده چيست؟ متاسفانه يك مشت آه و ناله و 
سردي و كندي و كرختي توام با ياس و نا اميدي، لفاظي، الفزني و خود بزرگ بيني، خود افسوس، تنهايي و مغزهاي آزرده و بي بال، 

خوري، خود بيني و خود آزاري، اختالف، افتراق، نفرت افزايي و انزجار از يك ديگر، تخريب، تخريش، اتهام بستن و حتي فحاشي 
خره ترس، سكوت، بي صدايي و عدم مسئوليت در قبال قضاياي عليه يكديگر، خانه نشيني، تن پروري و انفعال در امور سياسي و باال

  . ميهن عزيز ما

بي پرده بايد بگوييم، بيرحمانه . اين يك مشت نتايج دردمندانه اي است كه من آن را مي بينم و يقيناً دوستان هم آن را مي بينند
ي، اجتماعي و سرفراز چه مانده؟ اين را ما نبايد پنهان بايد بگوييم، ببايد پنهان شود كه باالخره از آنطور يك جنبش بزرگ و تاريخ

  . كنيم، نبايد كتمان كنيم

آخرين حرف و آخرين پيشنهادي را كه من به حضور شما عزيزان دارم عزيزاني كه بازمانده هاي دامان پر فيض همان جنبش عمومي 
  . نوين افغانستان هستيد

به همين مناسبت در همين جا نبايد پايان يابد بخاطر اينكه كفايت نمي كند  پيشنهاد من اين است كه همين نشست و همين محفل
بايد ادامه كاري وجود داشته باشد و در اين ادامه كاري ها . كه پس از سال ها صرفاً در يك محفل روي اين موضوع مهم تماس بگيريم
اينها را ما . يم، ضعف ها و ناتواني هاي خود را بيرون بكنيمسوال هايي مطرح بكنيم، از خود شديداً انتقاد بكنيم، معايب خود را بگوي

  ... .نبايد از همديگر خود پنهان كنيم

باالخره مي بينيم كه كشوري كه ما با آن هزارها آرزو داشته ايم و اميدهاي ما شگوفا بود چنان در كام بال رفته كه فكر ديگري كار 
چون نيم قرن زمان طوالني هست و در طول اين مدت در افغانستان، در منطقه . ار دارددارد، راه ديگري كار دارد، ابتكارات ديگري ك
اين تحوالت . عنصر آگاه، عنصر انقالبي و جنبش ديده سرِ اين موضوع فكر مي كند. و جهان تحوالت و تغييرات وسيع رخ داده

  چگونه فكر كنيم؟  چگونه تحوالت است؟ چرا چنين شده؟ وظيفة ما چيست؟ موضع ما چه بايد باشد؟

هستند عزيزاني كه هنوز هم از نظر فزيكي در هرگوشة جهان پرتاب شده ، ولي از نظر ذهني نيم قرن قبل را هنوز در ذهن خود 
بياييد كه با تحوالت بزرگ . فكر نمي كنم منصفانه باشد، فكر نمي كنم درد ما را مداوا كند. دارند، فكر مي كنند و مي انديشند

قتصادي و فرهنگي در جهان خود را همنوا بسازيم  و در همنوايي با تحوالت عظيمي كه باالتر از توان ما است، باالتر از سياسي و ا



ما بايد در همسويي با چنين تحوالت و تفكر نوين ببينيم كه اين ملت چگونه بايد . ارادة ما است و زير كنترل ما نيست حركت كنيم
را ما و شما چگونه بايد از كام بال بيرون كنيم؟ انقالب و تحول اجتماعي سازنده چگونه بايد پيش برده نجات يابد؟ اين سرزمين آبايي 

  . شود؟ اين پيشنهاد عاجزانة من به حضور شما عزيزان است

به تشكر مي كنم از اينكه چند حرف مرا شنيديد و به اميد پيروزي ها و به اميد موفقيت هاي هميشگي دوستان گرامي مربوط 
  ! جنبش دموكراتيك نوين افغانستان

                        

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

مناسبت تجليل از  به  
گذاري جريان دموكراتيك نوين افغانستان گرد بنياد پنجاهمين سال  

سازمان . گرد تأسيس سازمان جوانان مترقي افغانستان خورشيدي، مصادف است با پنجاهمين سال 1394ميزان سال  13امروز، 
خط و . خورشيدي اعالم موجوديت كرد 1344ميزان سال  13جوانان مترقي افغانستان در نشست عمومي مؤسس آن سازمان در 

امپرياليستي  مشي مبارزاتي سازمان يك خط و مشي علمي و ضد ارتجاعي، ضد تجديد نظر طلبي و ضد امپرياليستي و ضد سوسيال
با تكيه بر اين خط و مشي مبارزاتي اصولي . ياد اكرم ياري صورت گرفت گامي رفيق زنده ه پيشاتخاد اين خط و مشي مبارزاتي ب. بود

از . دست گيرد و فعال، سازمان جوانان مترقي به زودي توانست ابتكار راه اندازي جريان دموكراتيك نوين افغانستان را روي
دموكراتيك نوين نقش موثري در رشد و گسترش جريان كه انتشار جريدة شعلة جاويد به عنوان ناشر انديشه هاي  آنجايي

دموكراتيك نوين افغانستان بازي نمود، جريان مذكور به نام جريان شعلة جاويد معروف گرديد، به نحوي كه تا امروز تمامي 
دهة چهل  شان از لحاظ فكري و سياسي به جريان دموكراتيك نوين افغانستان در هاي تاريخي ها و تشكالتي كه ريشه شخصيت

  .شوند يي ياد مي رسد بنام شعله خورشيدي مي

سازمان جوانان مترقي و جريان دموكراتيك نوين افغانستان در هرسه عرصة مبارزاتي ضد ارتجاعي، ضد رويزيونيستي و ضد 
موكراتيك نوين به همين جهت جريان د. برد امپرياليستي و سوسيال امپرياليستي به نحو اصولي و فعاالنه مبارزاتش را پيش مي

بزرگترين جريان سياسي توده يي و كثير المليتي كشور مبدل گرديد كه بخش بزرگي از  سرعت به افغانستان يا جريان شعلة جاويد به
به همين . هاي مختلف كشور را در رهبري و صفوف خود جاي داده بود روشنفكران، كارگران و خرده بورژوازي شهري مبارز از مليت

  . ها قرار گرفت امپرياليست ينه و نفرت عميق و گستردة ارتجاع، تجديدنظرطلبان وطني و امپرياليست ها و سوسيالجهت مورد ك

اولين قرباني حملة ارتجاع بر جريان دموكراتيك نوين افغانستان زماني صورت گرفت كه اين جريان هنوز قد راست نكرده بود و از 
باخته  اين رفيق جان. برد مخفي مبارزاتش را پيش مي اليت هاي مبارزاتي مخفي و نيمههاي فع نامه ها و ساير شكل طريق پخش شب

گير گرديد و زير شكنجه هاي  نامه توسط پوليس ارتجاع دست يكي از منسوبين كارگري جريان بود كه حين پخش يك شب
ارتجاع به منظور غضب يك وسيلة مهم  دومين حمله بر جريان كه توسط سانسورچيان. باخت ددمنشانة قاتالن مرتجع و هار جان

حملة سوم . خورشيدي بود 1347شمارة آن در اوايل سال  11تبليغاتي آن صورت گرفت، توقيف جريدة شعلة جاويد پس از انتشار 
پوليس ارتجاع بر تظاهرات  "قواي ضربة"ارتجاع بر جريان كه به تعقيب حملة دوم و مدت كمي بعد از آن صورت گرفت، حملة 

فكران و كارگران  در اثر اين حمله، تظاهرات سركوب گرديد و عدة زيادي از روشن. كارگري تحت رهبري جريان بود -شنفكريرو
  . گير گرديده و به زندان انداخته شدند شعله يي و به ويژه عده اي از رهبران جريان دموكراتيك نوين دست



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

گيري درون سازماني يك خط و  اما اينِ انشعاب آشكار در جريان و شكل. اعث گرديدصورت دروني ب خط و مشي مؤسس سازمان را به
هاي مبارزاتي جريان  مشي متفاوت با خط و مشي رفيق زنده ياد اكرم ياري، نتوانست تأثيرات سوء برجسته و گسترده يي بر فعاليت

ياد اكرم ياري به يك مريضي  مبتال شدن رفيق زنده ساز ولي فشارهاي دروني و بيروني بر سازمان و جريان زمينه. داشته باشد
پس از . گيري اختيار نمود اش ادامه دهد و ناگزير از سازمان كناره هاي سازماني فعاليت كاه گرديد كه در اثر آن ديگر نتوانست به جان

  . ود بر سازمان مسلط گرديدآن خط و مشي متفاوت با خط رفيق زنده ياد اكرم ياري كه از قبل در درون سازمان شكل گرفته ب

خورشيدي در پوهنتون كابل مورد حملة ددمنشانة  1351آيي جريان دموكراتيك نوين افغانستان در سال  زماني كه يك گردهم
در همين سال مسئوليت . باخت جان "سيدال سخندان"ارتجاع اخواني گلبديني قرار گرفت، يكي از رزمندگان فعال جريان يعني 

وك يكي از متعلمين مكاتب شهر هرات در جريان يكي از تظاهرات در آن شهر توسط جناح خلق حزب كشته شدن مشك
دنبال اين حوادث، سازمان و جريان به دو بخش مدافعين و انتقاديون  به. ها انداخته شد يي دموكراتيك خلق افغانستان به دوش شعله

تنها قادر نگرديد بر اين مشكالت  شي غير اصولي و غير فعال آن نهرهبري جديد سازمان جوانان مترقي و خط و م. تقسيم گرديد
طرف انحالل سوق يافت، جريان فروپاشيد، بخش اعظم  سرعت به در نتيجه، سازمان به. فايق آيد، بلكه در مقابل آن سپر انداخت

هاي  دادند بر بخش ا تشكيل ميمنسوبين سازمان و جريان غيرفعال گرديدند و منحرفين اكونوميست كه بخش عمدة انتقاديون ر
تنها نتوانست از  جريان دموكراتيك نوين كه پراگنده شده و فروپاشيده بود نه. زيادي از فعالين باقيماندة جريان مسلط شدند

هاي شوروي و موافقت  امپرياليست كاري فعال مزدوران تجديد نظر طلب سوسيال داودخان، كه به هم 1352سرطان سال  26كودتاي 
صورت گرفت، جلوگيري نمايد، بلكه در مواجهه با استبداد داودخاني، كه تحت نام و ماسك جمهوريت  "ها شوروي"كاري خود  همو 

رفتند و در صحنة  طرف انحرافات و انشعابات بيشتر پيش گرفت، بيشتر از پيش پراگنده و متشتت گرديد و بقاياي آن به صورت مي
  . از پيش به حاشيه كشانده شدندمبارزات سياسي افغانستان بيشتر 

كاري نزديك مشاوران نظامي و قواي هوايي  هم امپرياليزم شوروي به توسط مزدوران تجديد نظر طلب سوسيال 1357ثور  7كودتاي 
هاي سبعانة وسيع و گستردة كودتاچيان عليه تمامي نيروهاي سياسي مخالف شان در  گري و آغاز سركوب "شوروي"متجاوز 
به شمول منسوبين سابق سازمان جوانان مترقي، جريان دموكراتيك نوين و تشكالت برخاسته از متن آنها و حتي  -نافغانستا
وجوش مبارزاتي در ميان بقاياي  بار ديگر جنب باعث گرديد كه يك -تشكالت موجود هاي سابق غيرفعال و غيرمربوط به يي شعله

ها شكل  هاي مختلف بقاياي جريان در ميان آن و خواست عمومي براي وحدت بخشوجود آيد  جريان دموكراتيك نوين افغانستان به
هاي مختلف بقاياي جريان  بخش. سياسي روشن و ميدان توده يي وسيع نداشت -اما اين خواست مبناي ايديولوژيك. بگيرد

بلكه در قبال انكشافات جديد در ماندگي داشتند  ها عقب تنها در صحنة سياسي افغانستان سال دموكراتيك نوين افغانستان نه
طبيعي بود . تر گشته بود تر و عميق مانده بودند و كمبودات و انحرافات سابق شان وسيع جنبش انقالبي بين المللي نيز شديداً عقب

يرومند در العمل اصولي و ن تنها نتواند عكس كه اين جنبشِ مبتال به كمبودات و انحرافات وسيع و عميق و دچار تشتت و تفرقه نه
هايي از آن به  هاي شوروي از خود نشان دهد، بلكه بخش امپرياليست گري سوسيال ثوري و سپس تجاوز و اشغال 7قبال كودتاچيان 

هاي جديد در جنبش انقالبي بين المللي سقوط كردند و بطور كلي از  دايرة جنبش دموكراتيك نوين  نظرطلبي دامان ناپاك تجديد
  . بيرون رفتند

امپرياليست و  گران سوسيال سياسي آمادة مقابلة اصولي با اشغال -رحال اين جنبش متشتت و متفرق نه از لحاظ ايديولوژيكدر ه
هاي غربي و  نظرطلب وطني شان و رشد و گسترش روزافزون نيروهاي ارتجاعي وابسته به امپرياليست نشاندگان تجديد دست
با وجود اين در مبارزه و مقاومت عليه رژيم كودتا . يافته و نظامي يي سازمان اظ توان تودهيي بود و نه از لح هاي ارتجاعي منطقه قدرت

طبيعي بود كه فرجام اين نبرد چيزي جز . ها هزار نفر از رهبران و صفوف خود را قرباني داد امپرياليست ده گران سوسيال و اشغال
يعني پس از گذشت  -چنان عميق است كه تا هم اكنون تلخ آنهاي اين شكست  زخم. توانست باشد شكست تلخ چيز ديگري نمي
گيري مجدد خط و مشي اصولي ميراث دار، ادامه دهنده و تكامل دهندة خط و مشي اصولي رفيق زنده  تقريباً سه دهه از زمان شكل

كاهش هنوز احساس  ز جانچنان تازه است و درد و سو هم -ياد اكرم ياري و ارتقا و گسترش آهسته و پيوسته اش تا زمان حاضر
  .شود مي



امپرياليستي از كشور  گر سوسيال خروج قواي متجاوز و اشغال(نظامي در طي اين سه دهه  -ما در جريان چندين تحول پيهم سياسي
هاي جهادي، تشكيل دولت اسالمي و  كار آمدن تنظيم ؛ روي"شوروي"و سپس فروپاشي رژيم بازمانده از دوران اشغال 

ها در كشور و تشكيل  گيري تحريك اسالمي طالبان، گسترش سريع نفوذ آن ها؛ شكل سوز ميان جهادي هاي خانمان جنگي خانه
هاي امريكايي و  گري امپرياليست هاي ارتجاعي و امپرياليستي خارجي و سرانجام تجاوز و اشغال امارت اسالمي طالبان در اثر حمايت

ها، تشكيل حاكميت پوشالي رژيم دست نشانده و سپس آغاز  اسالمي طالبان توسط آنمتحدين شان بر افغانستان، سرنگوني امارت 
در سطح يك جنبش ضعيف سياسي ) گران و رژيم دست نشانده و گسترش آن هاي جنگي ارتجاعي طالبان عليه اشغال مقاومت

گران كنوني و  جانبه عليه اشغال و همه ايم يك مقاومت وسيع ايم و هنوز نتوانسته ها و مرتجعين باقي مانده مخالف امپرياليست
يكي از عوامل مهم ابتالي ما به اين وضعيت نامناسب و نامساعد آن . دهي و رهبري نماييم شان را بسيج، سازمان نشاندگان  دست

آزارد و  تن ما را مي و هاي عميقِ شكست تلخ جنبش ما در مقاومت ضد سوسيال امپرياليستي جان است كه هنوز درد و سوز زخم
  .سازد وروان ما را پژمرده مي روح

نبايد فراموش كنيم كه . باشد تنها مورد نياز و ضروري است بلكه قطعاً ممكن و قابل حصول نيز مي گي نه اما نجات از اين درد و پژمرده
جديدنظر طلبي و شادكن به منجالب ت جنبش ما در طي سه دهة گذشته، عليرغم سقوط عدة زيادي از رفقاي نيمه راه و دشمن

گر امريكايي و متحدين  هاي اشغال هاي طبقاتي و ملي در قبال دشمنان ارتجاعي و امپريالستي، مشخصاً در قبال امپرياليست خيانت
هاي ضد ارتجاعي و ضد امپرياليستي پرداخته و پيشاپيش همه  گيري نشاندة شان، پيوسته به موضع شان و رژِيم پوشالي دست

گراي طالبان، تجاوز و  ، امارت قرون وسطايي و عقب"ها جهادي"فغانستان به مخالفت با حاكميت ارتجاعي نيروهاي سياسي ا
به گفتة يكي از نويسندگان مرتجع، . نشاندة شان برخاسته است هاي امريكايي و متحدين شان و رژيم دست گري امپرياليست اشغال

از يك پاية فكري و سياسي ارتقا و گسترش مخالفت ضعيف سياسي كنوني عليه  بنابرين ما. مانده ايم باقي "دولت ستيز"ما پيوسته 
كه  شرط اين ها برخوردار هستيم؛ به جانبة ملي مردمي و انقالبي عليه آن گران و رژيم دست نشانده به يك مقاومت همه اشغال

مان قاطعانه اتكاء كنيم و برمبناي خط و مشي هاي علمي فكري و سياسي  ها و درستي كمبودها و نواقص خود را بزداييم، بر اصوليت
  .گي و تفرقه در جنبش قاطعانه مبارزه نماييم اصولي عليه پراگنده

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

طور عمده در سلطة همه  در حال حاضر سلطة امپرياليزم بر افغانستان از لحاظ نظامي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي به
جاع عمدتاً توسط كه سلطة ارت چنان گران امپرياليست امريكايي و متحدين شان بر افغانستان متبلور گرديده است، هم جانبة اشغال

گران  برعالوه بايد گفت كه متاسفانه هنوز اشغال. گران بر كشور مشخص شده است نشاندة اشغال سلطة پوشالي رژيم دست
بر ) داعش(امپرياليست از كشور رانده نشده و رژيم دست نشانده سرنگون نشده است كه تجاوز خزندة يك دولت ارتجاعي خارجي 

ها مجموعاً در حال حاضر دشمنان عمدة كشور و  اين. هايش را شاهد هستيم گري روزافزون دامنة اشغالافغانستان و گسترده شدن 
گردند و آماج مقاومت ملي مردمي و انقالبي كنوني و مقاومت همة جانبة ملي مردمي و انقالبي آينده  مردمان كشور محسوب مي

ه اين دشمنانِ عمدة كشور و مردمان كشور نيز در زمرة همين هاي تسليم شدة تجديدنظرطلب ب در واقع اپورتونيست. هستند
  . دشمنان قرار دارند و بايد آماج مقاومت ملي مردمي و انقالبي دانسته شوند

مفهوم ناديده گرفتن كامل مبارزه عليه دشمنان غير عمده  عمده دانستن مقاومت عليه اين دشمنان عمدة كشور و مردمان كشور به
آهنگي با آن  سويي و هم اما اين مبارزه بايد تابع منافع عمومي مقاومت عليه دشمنان عمده باشد و در هم. باشد تواند نيست و نمي

مبارزه عليه ساير دولت هاي امپرياليستي و ارتجاعي خارجي و وابستگان شان را بايد در زمرة همين نوع مبارزه . پيش برده شود
رزه عليه ساير گرايشات اپورتونيستي وغير تجديدنظرطلب در ميان منسوبين كنوني برعالوه مبا. حساب آورد و به پيش برد به

  . فراموشي سپرده شود جنبش مترقي و انقالبي كشور نيز ضروري و مهم است و نبايد به

پاگير و هاي دست ها و ناتواني رغم تمامي محدوديت گرد تاسيس سازمان جوانان مترقي، علي كميتة برگزاركنندة پنجاهمين سال
از تمامي رفقا و دوستاني . عمل آورد تالش كرده است كه طي چندين محفل در نقاط مختلف كشور، تجليل شايسته اي از اين روز به

نماييم و تمامي رفقا و دوستاني را كه در محافل امروزي  كه در جوانب مختلف اين كاروپيكار ما را مدد رسانده اند اظهار امتنان مي



اميدواريم برگزاري اين محافل گام كوچكي باشد در جهت معرفي جنبش ما، جنبشي كه . گوييم خيرمقدم ميشركت كرده اند 
باختن باربار كل جمع بزرگان و رهبرانش در  رغم ضربات پيهم وارده بر پيكرش در طي عمر مبارزاتي پنجاه ساله اش و جان علي

خفتة ما كماكان  كشد و در صحنة مبارزاتي كشور در خون ده است، نفس ميچنان زن مبارزه و مقاومت عليه امپرياليزم و ارتجاع هم
گرد بنيادگذاري جنبش دموكراتيك نوين كشور بتواند گام روشني باشد در  اگر كل برنامة برگزاري از پنجاهمين سال. حضور دارد

غرور و افتخار مي نماييم و اعالم  جهت تثبيت اين حضور و ارتقا و گسترش درست، اصولي و رزمندة آن در آينده، ما احساس
كار ما و تمامي رفقا و دوستان حاضر در محافل امروز نيز در اين احساس سربلندي مبارزاتي با  كنيم كه تمامي رفقا و دوستان هم مي

  . ما شريك و سهيم هستند

  !رونده باد جنبش دموكراتيك نوين در افغانستان زنده، شگوفا و پيش
گران امپرياليست و رژيم  يي و پيشبرد مقاومت ملي مردمي و انقالبي همه جانبه عليه اشغالپيش در راه برپا به

  !گر داعشي نشانده و مرتجعين متجاوز و اشغال دست

  گذاري جريان دموكراتيك نوين افغانستان گرد بنياد كميتة برگزاري پنجاهمين سال
  )ميالدي 2015اكتوبر  5(خورشيدي  1394ميزان  13

 

*************  
  :دكلمه توسط گردانندة محفل

  

  كاتشي در نوك شهپر مي زنم                 در هوايت آن قدر پر مي زنم

 چون عقابي در فلك پر مي زنم         نيست من را آشيان در شاخ پست

 شعله در جان سمندر مي زنم                   رقص ها در موج آتش مي  

 تا گل عشق تو بر سر مي زنم            آيد به چشمصد چمن گل هم، نمي 

 پشت پا بر كيسة زر مي زنم                 نيست دست همت من چون فلج

 طعنه ها بر اهل بستر مي زنم             صخره هاي خاره، بالين من است

 حرف خود با ديدة تر مي زنم                   عشق چون بسته زبان جرئتم

 مشت بر فرق ستمگر مي زنم                  ست ستمكش مينهمدست بر د

 قلب خود هر لحظه خنجر مي زنم             تشنة درد دلم  "سرمد"بس كه 



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

  بنازم مستي ي پر شور موج جنبش آييني       

  كه باشد در تپيدن چون دل من گرم تمريني

  شكست تازگي مي بارد از آيينة رويي

  تابد در نگاه جلوه خيزش برق تمكينيكه 

  به بزم خلوت ما امتياز رنگ و بويي نيست

  ندارد حلقة مي خوارگان باال و پاييني

  فلك پردازگاه همت آزادگان باشد

                                  نسازد آشيان در شاخ هاي پست شاهيني

 

*************  
  ".هـ"متن سخنراني رفيق 

كار براي تدوير اين محفل خيلي ناوقت شروع شد، اما . در ابتدا از تمامي دست اندر كاران كميته برگزاري محفل تشكر مي كنم
همچنين من از شركت كنندگان . برگزار كنندگان اين برنامه خيلي زحمت كشيدند و در مدت كوتاه در تدوير اين برنامه موفق شدند

  . وقت گذاشته در محفل امروز سهم گرفتند عزيز اين محفل تشكر مي كنم كه

را به كليه اعضا و هواداران حزب و  - افغانستان) م ل م(اولين سازمان كمونيستي  -پنجاهمين ساگرد تاسيس سازمان جوانان مترقي
  .تبريك عرض مي كنم) جريان شعله جاويد(ساير منسوبين جريان دموكراتيك نوين 

با تدوير اولين كنگره  1344ميزان  13سال پيش در  50. رفقاي گرامي، پنجاه سال از زمان تشكيل سازمان جوانان مترقي مي گذرد
سازمان جوانان مترقي يكي از مهم ترين وقايع تاريخ سياسي معاصر افغانستان اتفاق افتاد و آن هم ايجاد سازمان جوانان مترقي 

  . هم سياسي افغانستان خيلي كم مورد توجه قرار گرفته و خيلي كم در مورد آن صحبت شده استمتاسفانه اين اتفاق م. بود

افغانستان در داخل و ) مائويست(از زماني كه من به ياد دارم شايد اين اولين سالي باشد كه با ابتكار و فراخوان حزب كمونيست 
اولين سازمان كمونيستي و همچنان جنبش دموكراتيك نوين كشور خارج از كشور محافل براي تجليل از پنجاهمين سالگرد تاسيس 

  .صورت مي گيرد



اما اين سوال بايد پاسخ داده شود كه چرا بايد از روز تاسيس سازمان جوانان مترقي تجليل كرد؟ آيا هدف از اين تجليل ياد آوري از 
شته است؟ بلي، بدون شك يك بخش از مساله بايد قهرماني و رشادت هاي انقالبيون نيم قرن گذشته در سايه دستاوردهاي گذ

سال مبارزه باشد، اما مهم تر از آن هدف،  تجليل و ياد آوري  50همين قدرداني، سپاسگزاري و ياد آوري از دستاوردها و قرباني هاي 
نده كشور باشد و تالش براي بايد به مفهوم آموختن از گذشتة مبارزاتي براي رونق دهي و راه اندازي و تقويت مبارزات امروز و آي

  .ارائة الترناتيو انقالبي و مترقي و ايجاد جنبش انقالبي امروز و فرداي افغانستان است

در حقيقت اين گونه تجليل بيشتر با جوهر اصلي و اهداف موسسين سازمان جوانان مترقي و هزاران شهيد جريان شعلة جاويد 
بايد نكات مثبت و منفي اين تجربه . يد با اين تجربه تاريخي برخورد انتقادي كنيمبراي رسيدن به اين هدف، با. همخواني دارد

  .تاريخي برجسته شود تا بتوانيم از آن بياموزيم

شكل گرفت و دو سال  1344ميزان  13سازمان جوانان مترقي با رهبري ايديولوژيك رفيق اكرم ياري بر مبناي خط سياسي م ل م در 
شماره  11تنها . مكاري دو محفل ديگر جريدة شعلة جاويد را كه ناشر انديشة دموكراتيك نوين بود، نشر كردبعد از تشكيل خود با ه

از جريدة شعلة جاويد نشر شد كه باعث شكل گيري گسترده ترين و وسيع ترين جنبش سياسي تاريخ افغانستان يعني جنبش 
  . شعله جاويد گشت

ريخ افغانستان سياست را از حوزه دربار و اشراف زادگان و طبقات حاكمه بيرون كشيد و به جريان شعلة جاويد براي اولين بار در تا
ميان توده ها برد و تعداد كثيري از افراد طبقات زحمتكش جامعه از جمله كارگران، دهقانان، معلمين، متعلمين، محصلين، مامورين 

اين جريان در توده يي كردن سياست در كشور نقش ارزنده اي داشت و . پايين رتبه دولتي و زنان را در مبارزات سياسي درگير نمود
  . افراد متعلق به كليه مليت ها و اقوام افغانستان و حتي اقليت اهل هنود و سيك را زير درفش شعلة جاويد بسيج نمود

جنبش سياسي تاريخ وسعت جريان شعله جاويد به عنوان بزرگترين جنبش سياسي آن وقت افغانستان و شايد هم بزرگترين 
  . افغانستان بسيار واضح و روشن است

هزار نفر در سراسر افغانستان در آن  150منسوبين جريان شعلة جاويد تظاهراتي را به راه انداختند كه حدود  1969در اول ماه مي 
در انتخابات اتحادية محصلين . بسياري ها بر اين باورند كه اين بزرگترين تظاهرات تاريخ سياسي افغانستان است. اشتراك كردند

  .دانشگاه كابل، نمايندگان شعله يي ها هميشه از تعداد كل جريان هاي سياسي ديگر بيشتر بود

گويد، شعلة جاويد وسيع ترين جنبش سياسي شهري افغانستان را تشكيل مي داد و در عين حال  در اين باره مي GWVويب سايت  
اين سازمان بزرگترين جنبش سياسي افغانستان را راه . شد  خطر جدي براي رژيم محسوب ميراديكالترين نيز بود و گسترش آن 

. اندازي نمود و خط فاصل بين سياست انقالبي كمونيستي و سياست ريويزيونيستي حزب دموكراتيك خلق افغانستان ترسيم نمود
به همين سبب رهبران و فعاالن سازمان از پراتيك . نداشتاما سازمان جوانان مترقي يك سازمان نو پا بود و تجربة الزم سياسي را 

طبيعي بود كه اين سازمان در بطن . مبارزاتي كمونيستي و دموكراتيك نوين قبلي در جامعه و تجارب مبارزاتي سياسي محروم بودند
ورت بيشتر به پراتيك و خط اصولي كه توسط رفيق اكرم ياري ترسيم شد، ضر. خود از كمبودات و انحرافات متعدد رنج مي برد

  .تجربه عملي داشت تا بتواند نواقص و كمبودات سازمان را رفع نمايد

افغانستان در شمارة چهارم دورة نشراتي چهارم شعلة جاويد كه در سال جاري نشر كرد، كمبودات سازمان جوانان ) م(حزب ك 
  :مترقي را چنين بر شمرده است

 .براي تشكيل حزب كمونيست بي توجهي به ضرورت و نيازمندي فوري .1

 .مخفي كاري افراطي در مخفي كردن سازمان و برنامة آن از جريان .2

 .محدود باقي ماندن به فعاليت هاي شهري .3

 .عدم موفقيت سازمان در انتشار جريده كمونيستي .4



 . تن ندادن رهبران سازمان به فعاليت هاي سياسي حرفه اي .5

 .نعدم صراحت كمونيستي در نام و زبان سازما .6

. متاسفانه سازمان جوانان مترقي و جريان شعلة جاويد به عنوان سازمان و جريان نو پا نتوانست به ارتقا و گسترش شان ادامه دهند
مشكالت دروني سازمان، مريضي رفيق اكرم ياري و رشد عوامل نا مساعد كشوري و بين المللي سازمان جوانان مترقي و جريان 

  .پاشي و پراگندگي سوق دادشعله جاويد را به طرف فرو

ثور به رهبري باند  7به دليل پراگندگي و فروپاشي سازمان و جريان، منسوبين جريان شعلة جاويد نتوانستند بعد از كودتاي 
ريويزيونيست وابسته به سوسيال امپرياليزم شوروي، الترناتيو كمونيستي و دموكراتيك نوين را براي رهبري توده هاي مردم بر عليه 

  .رژيم كودتا و تجاوز سوسيال امپرياليزم شوري ارائه نمايد

گرچه منسوبين جريان شعلة جاويد در جنگ مقاومت ضد شوروي شركت نمودند و قرباني هاي بي شماري دادند، اما در خيلي موارد 
  . جريانات اسالمي از قرباني ها و رشادت هاي منسوبين جريان شعلة جاويد سود بردند

نقالبي كمونيستي و دموكراتيك نوين در جنگ مقاومت ضد شوري باعث تقويت جريان هاي عقب گراي اسالمي در نبود رهبري ا
  .با وجود قرباني هاي بي مانند خلق هاي افغانستان، احزاب جهادي بر سرنوشت مردم حاكم گشتند. جنگ مقاومت شد

خانه جنگي هاي خانمانسوز و حاكميت ارتجاعي طالبان بر  در فرجام بعد از خروج نيروهاي اشغالگر و سقوط رژيم دست نشانده،
اكنون نيز شرايط افغانستان . كشور حاكم شد و اين وضعيت زمينه ساز اشغال افغانستان توسط امپرياليزم امريكا و متحدينش گرديد

اشغالگر از كشور شود، رژيم دست اگر مقاومت ارتجاعي اسالمي طالبان باعث خروج نيروهاي . مانند دهة نود ميالدي به نظر مي رسد
در نبود رهبري مترقي و انقالبي، افغانستان يك بار ديگر در آتش جنگ هاي ارتجاعي جريانات قومي و . نشانده سقوط مي نمايد
همچنين زمينه براي تجاوز جريانات ارتجاعي ديگري مثل داعش نيز مساعد خواهد شد و هم اكنون نيز تا . مذهبي خواهد سوخت

  . معيني مساعد شده استحد 

اين وظيفة منسوبين جريان شعلة جاويد، نيروها و تشكالت كمونيستي و انقالبي كشور مي باشد كه بايد مسئوليت خود را در شكل 
شرايط عيني براي تقويت و گسترش الترناتيو كمونيستي و انقالبي موجود مي باشد . دهي و راه اندازي الترناتيو انقالبي جدي بگيرند
جوانان و نسل نو ما بحث و برنامة . همه مشروعيت خود را از دست داده اند "خلقي"زيرا كليه جريانات ارتجاعي قومي و مذهبي و 

تجارب مبارزاتي حزب ما در افغانستان در . گيرند، به شرطي كه ما توانايي ارائه و ترويج آن را داشته باشيم چپ شعله يي را جدي مي
دهد كه آنان از اين برنامه استقبال مي كنند، تنها انتقادي را كه اكثراً مطرح مي كنند اين است كه شما ضعيف بين جوانان نشان مي 

بايد منسوبين جريان شعلة جاويد وظيفة ارائة الترناتيو انقالبي را جدي بگيرند و براي رفع ضعف هاي تشكيالتي و سياسي . هستيد
  .شان تالش جدي نمايند

نظام سرمايه داري كه تضاد اساسي آن توليد جمعي و . گسترش جنبش هاي كمونيستي و انقالبي مساعد است اوضاع جهاني براي
مالكيت خصوصي است، همه روزه باعث تراكم سرمايه در يك قطب و گسترش فقر، بيكاري، بحران، جنگ و فالكت براي تعداد 

هاي بحران نظام سرمايه داري و نتيجة مستقيم كاركرد نظام  بحران مهاجرت فعلي يكي از نشانه. كثيري از انسان ها شده است
از هريك صد و بيست و دو نفر . در حال حاضر بشر بزرگترين امواج جابه جايي و مهاجرت تاريخي اش را تجربه مي كند. جهاني است

  . در جهان، يك نفر آن مهاجر، پناهجو يا آواره داخلي است

  :گي ها در جهان وجود دارد و آوارهدو دليل اصلي براي اين مهاجرت ها 

  . جنگ هاي امپرياليستي و سياست هاي نيوليبرالي: يك

  . حاد شدن بحران سرمايه داري  كه زير نام جهاني شدن پيش برده مي شود: دو



مبارزات  اوجگيري مبارزاتي مانند. اين مسايل باعث شده كه عالقمندي به سياست هاي چپ انقالبي و كمونيزم دوباره زياد شود
  .افغانستان از اين روند مستثنا نيست و متاثر خواهد شد. كارگري و جنگ خلق در هند نتيجة اين حالت است

  سياسي شان تالش نموده اند؟  -منسوبين شعلة جاويد و حلقات چپ انقالبي تا چه حد براي رفع مشكالت تيوريك و ايدئولوژيك 

د ما تا چه حد تالش نموده ايم كه از اين تاريخ بياموزيم؟ متاسفانه وضعيت چپ شعله يي بعد از پنجاه سال از عمر جريان شعلة جاوي
سكتاريزم و گروه گرايي غير اصولي شاخصة اصلي تعداد زيادي از شخصيت ها و گروه هاي چپ را . خيلي خوب به نظر نمي رسد

معلوم مي شود كه فقط براي حريف شكني و دشمني هاي اگر به تبليغات بسياري از گروه هاي چپ نگاهي اندازيم، . تشكيل مي دهد
حتي . اصالً به نظر نمي رسد كه اين گروه ها براي ايجاد جنبش و تالش براي ارائة الترناتيو، جدي باشند. فرقه يي كار صورت مي گيرد

اين كلمات در هر پاراگراف است شروع مي شود و  "ج"و  "خ"نوشته هاي بعضي از افراد و گروه ها با كلماتي كه حروف اول آن 
  . چندين مرتبه به كار مي رود و در خيلي موارد با كلمات ركيك و فحش و دشنام پر مي باشد، تا حدي كه ذكرش شرم آور است

اگر : در آنجا گفته شده بود. باري در دانشگاه در يك صنف اقتصاد، ما يك مقاله بر سر بازاريابي و تبليغات تجارتي مي خوانديم
اين افراد و دسته ها اصالً . ت هاي برگر فروشي عليه همديگر تبليغات منفي كنند بازار برگر خراب مي شود و همه ضرر مي كنندشرك

در فكر سنجش كارشان نيستند، آن قدر غير اصولي و حتي غير اخالقي به بحث سياسي مي پردازند كه سر انجام ضرر آن مي تواند 
حتي مي توان گفت كه اگر . وه ها نمي تواند نيروهاي جديد را به طرف سياست انقالبي جذب كندكار اين گر. به كل جريان برسد

  !خاك بر سر كل تان: كسي نوشته هاي اين افراد و گروه ها را مطالعه كند، خواهد گفت

ي جنبش امروز و فرداي كشور و سالة جريان براي راه انداز 50من فكر مي كنم كه ما بايد با بررسي و ارزيابي از تجارب مثبت و منفي 
ارائة الترناتيو عملي انقالبي براي رهبري توده هاي مردم عليه نيروهاي اشغالگر امپرياليست و رژيم دست نشاندة آن ها و متجاوزين 

انتقادي از صيقل تيوريك انقالب با مطالعة دقيق و . بدون تيوري انقالبي، جنبش انقالبي به وجود نمي آيد. داعشي فعاليت نماييم
  . پراتيك جنبش ممكن است

ما هم بايد براي حال و آينده بصورت جدي برنامه . "بودم بودم را چه مي كني، از شدم شدم بگو": مثل معروفي است كه مي گويد
ده حزب ما در شمارة چهارم دورة نشراتي چهارم شعلة جاويد از گذشتة جنبش شعلة جاويد يك جمع بندي ارائه نمو. ريزي كنيم

 50بايد فراموش نكنيم كه . من فكر مي كنم احاد جنبش چپ اگر در ارائة الترناتيو جدي هستند، بايد از سكتاريزم دوري كنند. است
مي شود از همين امروز . سالگي خود بحث هاي خود را تنظيم كنيم 50ما بايد با استناد به اين . سال از عمر جنبش ما گذشته است

ي ايجاد يك فضاي سالم گفتمان اصولي و مثبت در ميان بخش هاي مختلف چپ شعله يي كوشش هاي خود را تصميم بگيريم كه برا
سال آينده را پيش ببريم  50شروع كنيم و سپس بحث هاي خود روي برنامه ريزي اصولي آينده و در قدم اول نكات اساسي آن براي 

  . فرجام برسانيمو سعي نماييم كه اين بحث را هرچه اصولي تر و زودتر به 

  !تشكر

 

*************  
  :".هـ"صحبت هاي مجري برنامه بعد از سخنراني رفيق 

  .قبل از آن كه سخنران بعدي ما تشريف بياورد من مي خواهم در مورد يك موضوع صحبت كنم

. آن مردم مي هراسند اين كلمه گاهي آنقدر وحشتناك است كه حتي از گفتنش و از منسوب شدن به. كلمه اي است بنام شعله يي
دليل اين چيست؟ مي بينيم كه در داخل كشور ما هركسي بخواهد حريف خود را بزند نامش را شعله يي مي گذارد و به بهانة شعله 



چرا اين كلمه اين قدر وحشتناك . يي گفتن بخود حق مي دهد كه حريف خود را اعدام كند، بكشد، شكنجه كند و زنداني بسازد
  است؟

بليغات حزب دموكراتيك خلق افغانستان مي بينيم كه اگر كسي اندك لباس آدمي گونه مي پوشيد و اندك صحبت آدمي ما در ت
گلبدين حكمتيار باربار از طريق راديو تلويزيون شريعت بدترين و فاسد ترين . گونه مي كرد، آن شخص شعله يي قلمداد مي شد

ه يي مي خواند و مي گفت كه احمدشاه مسعود شعله يي است، رباني شعله يي است، انسان ها را به دليل اينكه حريفانش بودند شعل
حتي اين گفته ها به كشورهاي همسايه هم سرايت . فهيم و قانوني شعله يي هستند و به اين ترتيب آن ها را بنام شعله يي مي كوبيد

در ايران هم . تحقير كند نامش را شعله يي مي گذاشتدر پشاور پاكستان هركس مي خواست كس ديگري را بزند، بدنام كند و . كرد
  .همچنان

واقعاً جاي تعجب است كه يك نفر به سادگي مي گويد من رفتم و با يك طالب مالقات كردم، با طالب دوست هستم، با داعشي 
اما اگر خداي . مهمطراز هستم، همسنگ هستم و هم فكر هستم؛ من با گلبدين اخواني تيزاب پاش جنايتكار مالقات كرده ا

ناخواسته كسي بگويد من با يك شعله يي صحبت داشتم يا رفت و آمدي داشتم، زمين و آسمان بهم مي خورد و آن شخص قابل 
  :چرا؟ من دليلش را خيلي مختصر خدمت تان عرض مي كنم. تكفير، مباح الدم و قابل اعدام است

زم كانون تجمع هزاران هزار جوان انقالبي، انسان هاي با احساس و شعلة جاويد با سر دادن خشم ضد ارتجاع و ضد امپريالي
شعلة جاويد و سازمان و جريان دموكراتيك نوين . اين است يكي از خارهايي كه در قلب ارتجاع و امپرياليزم مي خلد. وطنپرست بود

سان هايي اينجا جمع شدند و جريان من نام مي گيرم تا ببينيم چه ان. تاپ ترين و خوبترين انسان ها را دور خود جمع كرد
زنده ياد رستاخيز، اكرم ياري، پويا، داكتر فيض احمد، مينا، اظهر، تيمور، بهمن، انجنير قدوس، : دموكراتيك نوين را بنيان گذاشتند

دور اين جريان مي بينيم كه تاپ ترين انسان ها . جرئت، سرمد، كريم، ماما غالم، طغيان، لطيف محمودي، حسين و ده ها نام ديگر
  . جمع شدند

موضوع ديگري كه شعلة جاويد را خار چشم ارتجاع و امپرياليزم ساخت اين بود كه اين يك جريان فرا قومي، فرا لساني و حتي فرا 
تا جايي كه من بخاطر دارم و از اسناد معلوم است، . اين جريان به قوم و قبيله و بخش و سمت خاصي تعلق نداشت. كشوري بود

با وجود همه دغدغه افگني ها اين جريان . ره، ازبك، پشتون، تاجك و حتي هندو و سيك درين جريان بودند و فعاليت مي كردندهزا
  .نمايانگر همة اقوام و اقشار كشور ما بود

د اين بود كه حرف ديگري كه اين جريان را خار چشم ارتجاع و امپرياليزم ساخته بود و بيرحمانه و ددمنشانه عليه آن تهاجم كردن
اين جريان هميشه مستقل بود، مستقالنه زيست و پيرو هيچ كشوري نبود، گرچه برچسپ هايي وجود داشت كه گويا شعله يي ها 

حتي سالح هاي چيني . روشن است كه چين با شعله يي ها رابطه نداشت و هيچ وقتي به آن ها كمك نكرد. وابسته به چين هستند
ما گاهي در جبهات جنگ سالح هاي ساخت چين را كه در . را مي كشت "ساما"مي چريك هاي در دست چريك هاي حزب اسال

. جريان دموكراتيك نوين هيچگونه وابستگي به هيچ كشوري و هيچ جايي نداشت. دست گروپ هاي حزب اسالمي بود مي گرفتيم
  . اين بود كه خار چشم ارتجاع و امپرياليزم شد

جريان شعلة جاويد يا جريان دموكراتيك نوين با روحية ضد استبدادي و ضد امپرياليستي اش به هيچ گونه تجاوزي تحت هيچ نام 
بناء هيچ گونه وابستگي، تسليم طلبي و وطنفروشي كه . تن نداده و به مثابة يك جريان آزاديخواه و مردمي به تاريخ سپرده شد

ا و پرچمي ها و اخواني هايي كه بسيار به افتخار از مزدوري خود ياد مي كنند، به آن نمي چسپد خصيصة رقبايش بود يعني خلقي ه
تكرار مي . و هيچ تسليم طلب و بيگانه پرستي كه تجاوز بيگانه به ميهن را توجيه نمايد هرگز به آن جريان آزادمنش تعلق ندارد

و وطنفروشي كه خصيصة رقبايش بود به ان نمي چسپد و هيچ تسليم بنابرين هيچ گونه لكة ننگ وابستگي و تسليم طلبي : كنم
طلب و بيگانه پرست هم كه تجاوز بيگانه را توجيه و تائيد كند هرگز به جريان تاريخي و آزادمنش دموكراتيك نوين افغانستان 

  . نسبت ندارد



ون ساما، رهايي و پيكار تجمع كردند هيچ وقتي منسوبين جريان دموكراتيك نوين كه بعداً در سازمان هاي مسلح و انقالبي اي چ
اما هميشه از مظلومين، از بيچاره ها و ستمديده . دست شان به خون بيگناهان آلوده نشده و هرگز انسان هاي بيچاره را نكشته اند

توانستند هميشه خشتي بر اگر . هيچگاه پاي معامله نرفتند، خشتي از آبادي وطن را برباد و نابود نكردند. ترين كسان دفاع كردند
  .سر خشت گذاشتند

پروسة تحقيق در خاد . آخرين گپ اينكه عالي ترين مقاومت ها را انسان هاي مربوط به اين جريان در زندان ها از خود نشان دادند
. ما مي دادند بدترين شكنجه ها را به. نجيب نام داشت، شكنجه اش نام داشت و من هم تجارب مستقيم ان شگنجه گاه ها را دارم

اما . اگر يك چريك از حزب اسالمي به جرم مسلح بودن دستگير مي شد، يكي دو هفته شكنجه اش مي دادند و چند سيلي مي زدند
اما ما تسليم نشديم، . همين طور صدها شهيد ديگر را. نادر علي پويا را ده روز بيخوابي دادند. ما را پانزده بار شكنجه مي كردند

  .اما زانو نزديم؛ ايستاده مرديم اما خميده نرفتيمشكنجه شديم 

اگر ما توطئه گر مي بوديم، اگر ما تسليم . اين است رمز اينكه چرا كلمة شعله يي به يك كلمة خيلي وحشتناك تبديل شده است
اوزگري لبيك مي گفتيم طلب مي بوديم، اگر ما وطن فروش مي بوديم، اگر ما دشمن خلق هاي افغانستان مي بوديم، اگر ما به هر تج

  .ما هم خطرناك نبوديم

  . سپاس از توجة تان به اين توضيحات مختصر من

 

 

*************  
  :دكلمه توسط محترمه نسرين پرواني

  
  جذر و مد

   مردن، احد ما زانــــو نزند تــــــا دم                                  قربان شود هر چند، به هرلحظه صدما
    ســـراغ لحد ما  مگيريد، بـــيـــهوده                             ر ده  كند  نيز، پراگنده   مــــاخاكستر 

   پيدا شود هر لحظه، ز هر ذره صد ما                                      نيز  هر جا برسد ذرة خاكستر ما  
   ما و مد پيوسته بود، جذر  بحريم كه                                ظفرى هست هر چند شكستيم، اميد 

   رد ما  دست خورد داغ  بـــى در سينة                                     همه جمع اند ما درد پرستان خلوت
   ما   قد ابنكند خو توفان    از هـــيــبــت                          چون  سرو اگر ريشة ما در دل خاك است

   و بد ما  نيك  پرده شود،  بگذار كه بى                                همه دشمن تزوير رنديم، و خواره  مى 
    سبد ما  روى    آتش بــــــود آتش، گل                             ما گل خنيان، سنبل و نسرين نشناسيم

    ما  بنمايد، مدد ز رحــمـــت  گر ابــــر                                زخوناب دل خويش بنوشيم الله چون
  هيچ بد ما نرسد جز، به بدان "سرمد"                                   بگرفتيم و دونان  ما تير به صيد دد 

 

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



Statement on the 50th Anniversary of Afghan Maoist movement: 
The PCR-RCP extends warm greetings to our comrades in the Communist (Maoist) Party of 
Afghanistan as they celebrate fifty years of revolutionary struggle in Afghanistan. We are 
particularly excited by this event since you have been a comrade organization since we 
declared ourselves a party in 2006. Indeed, you even sent observers to our founding congress 
in Montreal to declare that it was necessary and correct for a Maoism party to exist in 
Canada at that conjuncture.  And as we have matured, moving across both coasts of this 
country, we have remained in contact, learning from your experiences and theoretical 
outlook. It is clear to us, and anyone who bothers to do any concrete social investigation, 
that the Communist (Maoist) Party of Afghanistan is the only real secular revolutionary force 
in Afghanistan.  Whereas the old revisionists now collaborate with the puppet government, 
and other factions of the Shola movement either do the same, or have degenerated into 
sectarian irrelevance, you have kept alive the flame lit by Akram Yari fifty years ago.  
Although your movement is still eclipsed by reactionary anti-imperialists, you remain the 
only significant revolutionary force that is actually and actively resisting the ongoing US-led 
occupation of your country.  It is amazing that, despite being a party of poor peasants and 
workers with no support of NGOs or wealthy members, you have developed into a 
movement of thousands upon thousands and, in doing so, have been able to overcome so 
many sectarian divisions that were the result of the Soviet invasion and its Taliban aftermath.  
Indeed, your maturity in combatting sectarianism is something much of the international 
communist movement can learn from. Furthermore, we have always been impressed by 
your dedication to internationalism.  Back when the Revolutionary Internationalist 
Movement existed, you were one of its principal members.  Your tireless work, despite the 
difficulties imposed by the semi-feudal and semi-colonial reality of Afghanistan, allowed 
you to be recognized as the revolutionary force in Afghanistan by most movements that 
launched a People's War, leading world revolution, in the past two and a half decades: the 
Communist Party of Peru, the Communist Party of Nepal (Maoist), and the Communist Party 
of India (Maoist) were your sibling organizations.  And since the collapse of the RIM, you 
have worked hard––despite lack of money, despite the strictures imposed by the occupation–
–to reinitiate a coordinated internationalism.  Your theoretical and practical understanding of 
the necessity for internationalism, just like your understanding of the problems of 
sectarianism, is also inspiring. Finally, we in the PCR-RCP have also been impressed by the 
way in which you took the lead, internationally, in combatting that particular type of post-
Maoism that has wreaked havoc in the international communist movement, an ideology 
typified by the RCP-USA's "new synthesis" that has caused smaller revolutionary 
organizations such as the Iranians to, in your words, lose themselves on the lost road of post-
MLM.  In this way we are in unity with your position on Marxism-Leninism-Maoism: it is 
far too soon––with Maoism rather than Mao Zedong Thought having been theorized in 
1993––to declare a theoretical rupture, to embrace vague new syntheses and other fanciful 
theories when we haven't fully synthesized the total meaning of Marxism-Leninism-Maoism. 
We look forward to reading further translated work in this regard. Afghanistan has been 
occupied by the US-led imperialists for nearly fifteen years.  Before that, you suffered under 
the brutal dictatorship of the Taliban, before that a social imperialist puppet government, 
before that a monarchy… In all this time, despite suffering serious setbacks, your movement 



has survived, rearticulating itself in new forms that were in continuity with what was 
initiated by Akram Yari: first the Communist Party of Afghanistan, now the Communist 
(Maoist) Party of Afghanistan.  We support your struggle against the occupation, rejecting 
every Canadian bourgeois party since they are all, as this round of elections proves, invested 
in the continued domination of your nation––this is one of the many reasons for our boycott 
campaign that, for the first time since it was first conceived, is now active in multiple major 
cities from the east to west coasts of Canada. As the fifteen year anniversary of the 
occupation of Afghanistan nears, let us work together to reinitiate a broad anti-imperialist 
movement that can push the rejection of Canadian imperialism in Afghanistan back into 
public consciousness. Let us plan to organize for a massive demonstration in a year, on 
October 7th 2016, to let this country's imperialists know that the fifteen years of misery they 
inflicted upon your land and people is not forgotten. 

 

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

 اعالميه در بارة پنجاهمين سالروز جنبش مائوئيستي افغانستان
حزب كمونيست انقالبي كانادا به مناسبت تجليل از پنجاه سال مبارزة انقالبي در افغانستان به رفقاي ما در حزب كمونيست 

ما ازين تجليل با شوروشوق استقبال مي كنيم زيرا شما از زماني كه ما در . افغانستان درودهاي گرم تقديم مي نمايد) مائوئيست(
در واقع شما حتي ناظريني به كنگرة مؤسس ما . خود را حزب اعالن كرديم تا حال يك تشكيالت همرزم ما بوده ايد 2006سال 

همچنانكه ما به . ديت يك حزب مائوئيست در مقطع كنوني در كانادا ضروري و درست استفرستاديد تا نشان دهيد كه موجو
پختگي رسيده ايم و تا هر دو ساحل اين كشور حركت كرده ايم، در ارتباط با شما باقي مانده ايم و از تجارب شما و ديدگاه تيوريكي 

  .تان آموخته ايم

افغانستان ) مائوئيست(ي را بر خود هموار سازد روشن است كه حزب كمونيست براي ما و هر كسي كه زحمت تحقيق اجتماعي واقع
در حالي كه رويزيونيست هاي سابق با رژيم پوشالي همكاري مي كنند و ساير . يگانه نيروي سكوالر انقالبي واقعي در افغانستان است

از جنبش استحاله شده اند، شما شعله اي را كه  دسته هاي جنبش شعله يي نيز عين كار را مي كنند يا به سكتاريست هاي گسسته
گرچه جنبش شما هنوز توسط مخالفين ارتجاعي . پنجاه سال قبل توسط اكرم ياري افروخته شده است زنده نگه داشته ايد

ال جاري اشغالگري امپرياليستي تحت الشعاع قرار دارد، شما يگانه نيروي انقالبي مهمي هستيد كه بطور واقعي و فعال عليه اشغ
باعث شگفتي است كه شما با وجود اينكه يك حزب . كشور تان توسط اشغالگران تحت رهبري اياالت متحده مقاومت مي كنيد

دهقانان فقير و كارگران و بدون حمايت انجوها و اعضاي متمول هستيد به يك جنبش وسيع انكشاف كرده ايد و بدين گونه قادر 
در واقع پختگي . و پيامد آن در وجود طالبان، فايق آييد "شوروي"ت فرقه گرايانة ناشي از تجاوز شده ايد كه بر بساري از انشعابا

  . شما در مبارزه عليه فرقه گرايي چيزي است كه بسياري از منسوبين جنبش كمونيستي بين المللي مي توانند از آن بياموزند

در گذشته وقتي جنبش انقالبي انترناسيوناليستي . م تاثير پذير بوده ايمعالوه برين، ما هميشه از فداكاري شما براي انترناسيوناليز
كار خستگي ناپذير شما، با وجود مشكالت تحميل شده توسط واقعيت نيمه . وجود داشت، شما يكي از اعضاي عمدة آن بوديد

ر دوونيم دهة گذشته جنگ خلق فيودالي و نيمه مستعمراتي افغانستان، براي تان ممكن ساخت كه توسط اكثر جنبش هايي كه د



براه انداختند و انقالب جهاني را رهبري كردند، به عنوان نيروي انقالبي در افغانستان به رسميت شناخته شويد؛ چنانچه حزب 
همچنان از . تشكالت همزاد شما بوده اند) مائوئيست(و حزب كمونيست هند ) مائوئيست(كمونيست پيرو، حزب كمونيست نيپال 

روپاشي جنبش انقالبي انترناسيوناليستي تا حال، با وجود بي بهره بودن از امكانات پولي و محدوديت هاي تحميل شده توسط زمان ف
درك تيوريكي و . اشغالگران، براي راه انداختن مجدد يك تشكيالت انترناسيوناليستي همĤهنگ كننده، قاطعانه كار كرده ايد

  . اليزم نيز، دقيقاً مثل درك شما از مشكالت فرقه گرايي، الهامبخش استپراتيكي شما از ضرورت به انترناسيون

نكتة آخر اينكه ما در حزب كمونيست انقالبي كانادا از روندي كه شما در مبارزه عليه نوع ويژه اي از پسا مائوئيزم، كه در جنبش 
. بين المللي رهبري كرده ايد نيز تاثثر پذير بوده ايم كمونيستي بين المللي نقش ويرانگرانه بازي كرده است، اتخاذ كرده و از لحاظ

حزب كمونيست انقالبي امريكا است كه باعث شده است تا تشكالت انقالبي كوچكتر  "سنتزهاي نوين"يك مثال اين ايديولوژي 
 - لنينيزم -مورد ماركسيزمدر اين مسير ما با موضع شما در . م سقوط كنند -ل -مثل ايراني ها نيز، به گفتة شما، به بيراهة پسا م

اعالم يك گسست تيوريكي براي . تيوريزه گرديد 1993مائوئيزم بجاي انديشة مائوتسه دون در . مائوئيزم در اتحاد قرار داريم
مائوئيزم را بطور همه  -لنينيزم -پذيرش سنتزهاي نوين مبهم و ساير تيوري هاي خيالبافانه در زماني كه ما مفهوم كامل ماركسيزم

  . ما منتظريم تا كارهاي ترجمه شدة بيشتري را درينمورد مطالعه كنيم. انبه سنتز نكرده ايم، بعيد و خيلي پيش از وقت استج

قبل از . افغانستان از مدت تقريباً پانزده سال به اينطرف تحت اشغال امپرياليست هاي تحت رهبري اياالت متحده قرار داشته است
انة طالبان، قبل از آن تحت ديكتاتوري يك رژيم دست نشاندة سوسيال امپرياليست ها، قبل از آن آن، شما تحت ديكتاتوري ظالم

در تمام اين ايام با وجود شكست هاي جدي، جنبش شما به موجوديت خود ادامه داد و ...رنج كشيده ايد... تحت ديكتاتوري شاهي
نخست در شكل حزب كمونيست افغانستان و اكنون در : ازسازي نمودخود را در اشكال جديدي، كه تداوم آغازگري اكرم ياري بود، ب

ما مبارزة شما عليه اشغالگري را حمايت مي كنيم، همه احزاب بورژوايي كانادا را، . افغانستان) مائوئيست(شكل حزب كمونيست 
انتخابات ثابت مي سازد، مردود مي مادامي كه همة آنها روي ادامة تسلط بر ملت شما سرمايه گذاري مي كنند، آنچنانكه اين دور 

اين، يكي از داليل متعدد كارزار تحريم انتخابات توسط ما است كه هم اكنون براي اولين بار پس از تكوين اولية خود در . شماريم
  .چندين شهر بزرگ و از ساحل شرقي تا ساحل غربي كانادا فعال است

نزديك است، اجازه دهيد كه براي راه اندازي مجدد يك جنبش ضد امپرياليستي نظر به اينكه پانزدهمين سالگرد اشغال افغانستان 
اجازه دهيد . وسيع، كه بتواند مردود سازي امپرياليزم كانادا در افغانستان را به ضمير عمومي جامعه برگرداند، يكجا و با هم كار كنيم

برنامه ريزي كنيم، تا امپرياليست هاي اين كشور بدانند كه  ، را2016اكتوبر  7سازماندهي براي يك تظاهرات توده يي ساالنه، در 
  .     مصيبتي را كه آنها بر سرزمين و مردم شما تحميل كرده اند، به فراموشي سپرده نشده است

*************  
  :صحبت هاي گرداننده محفل بعد از پيام حزب كمونيست انقالبي كانادا

  :جريان دموكراتيك نوين خدمت تان عرض مي كنم يك موضوع خيلي مختصر را در مورد تاريخ

آيا در طول تاريخ جريان دموكراتيك نوين از آغاز پيدايشش تا حال، در طي پنجاه سال، يك جريان آرام بوده و جرياني بوده كه 
. اليزم قرار گرفته استجريان ما از آغاز پيدايشش تا حال زير ضرب ارتجاع و امپرياليزم و سوسيال امپري. هيچ قرباني نداده؟ نخير

از . در هر مقطعي از زمان آنچه در فرهنگ امپرياليستي بوده و آنچه در توان امپرياليست ها بوده عليه اين نيرو دريغ نكرده اند
 تا جايي كه توانستند ما را. شهادت سيدال سخندان توسط اوباشان حزب اسالمي اين كين توزي آغاز مي شود و تا امروز ادامه دارد

جريان آن قدر خونبار . تاريخ خونبار و قرباني هاي بيش از حد سازمان آزاديبخش مردم افغانستان يك نمونه است. قتل عام كردند
  . است و ارتجاع و امپرياليزم در برابرش آنقدر هار بوده است كه گفتة سلطان محمود غزنوي را به ياد مي آورد



ارتجاع هار . هرجا اينها را بيابيد بكشيد. ادت خود را بلند مي كنم و قرمطي مي پالمسلطان محمود غزنوي گفته بود كه انگشت شه
مذهبي، امپرياليزم و سوسيال امپرياليزم و ايادي بومي شان انگشت شهادت خود را باال كرده بودند و در هر جا منسوبين جريان 

ما را در روستا و در شهر، در اداره، در كسب و كار و همينطور در مثالً افراد مربوط به سا. دموكراتيك نوين را مي پاليدند تا بكشند
همين كه مي فهميدند و مي دانستند كه اين فرد مربوط به همين جريان است، كه . پشاور پاكستان و در مشهد ايران مي پاليدند

دند يا در زندان پلچرخي مي ثور ساما بود، به شكل بيرحمانه اش مي كشتند، شكنجه مي كر 7جريان مسلطش بعد از كودتاي 
تاپ ترين و پيش كسوت ترين . نفرش مربوط به جريان شعلة جاويد بود 1200نفري كه علناً اعالم مي شود،  5000در ليست . انداختند

يش رهبران ما چون داكتر صاحب اكرم ياري، زنده ياد فيض، زنده ياد مجيد كلكاني، زنده ياد سرمد، شريف، جرئت و ده ها انسان پ
حتي يك چريك عادي را هم كه . كسوت و بزرگ ديگر را، بدون كمترين تحمل و تأمل به پاي چوبة دار بستند و اعدام كردند

دستگير مي كردند، چه در روستاها توسط اوباشان تنظيم هاي اسالمي و چه در پلچرخي توسط كام و اكسا و خاد به سختي شكنجه 
كه بدترين تبليغات را عليه جريان انجام مي دادند، از منسوب ساختن بدترين انسان ها به در پهلوي اين. مي شد و اعدام مي شد
نقاش نيرومندي در برابر ما قرار دارد و با تمام توانايي اش از ما نقش : به قول مضطرب باختري كه مي گفت. جريان نيز ابا نمي كردند

  . مي آفريند

امروز عصر ديجيتال است، عصر انترنيت . كرده، ارتجاع و امپرياليزم خاموش نيستحتي امروز هم كه جريان تا حدي عقب نشيني 
آنچه كه در چنتة اين اوباشان و فحاشان است . از اين طريق هم ما را، با ايجاد سايتك هاي هرزه گونة خود، بيرحمانه مي كوبند. است

  . دموكراتيك نوين، ساما و ديگران مي كننداز امپرياليزم است كه توسط عمال بي آبرو و بي شرم شان نثار جنبش 

حتي با فحش هاي . هرچيزي كه مي يابند به همان نام منسوب مي كنند. هم درينمورد صحبت كرد ".هـ"بيشك رفيق ! ببينيد رفقا
ما از اين  .خيلي كوچه بازاري چون خواهر و مادر و دور دسترخوان سامايي گفته ما را به فحش گرفتند و دو زدند و نه شرميدند

انسان هاي بي مقدار گيله نداريم، ما از امپرياليزم گيله داريم، ما از سوسيال امپرياليزم گيله داريم كه كساني را در سازمان 
اما خبر ندارند كه به گفتة پيش . آزاديبخش مردم افغانستان تعبيه كردند كه مي خواهند با فحش وناسزا شخصيت هاي ما را بكوبند

  :  ان دموكراتيك نوين افغانستانكسوتان جري

  دل باخته ام غم سرم نيست ----شمشير مكش مرا مترسان 

ما از اعدام نترسيديم، از پلچرخي نترسيديم، از قطعه قطعه شدن توسط باند گلبدين و جمعيت نترسيديم، از اينكه ! آقايون محترم
را چريك هاي جمعيت به راكت زدند، كه گويا اين هم آزاديبخش  ازينكه طفل گهواره يي ما. به فاميل هاي ما تجاوز شد نترسيديم

مي شود، نترسيديم، از چند فحاش مي ترسيم؟ نخير، من چلنج مي دهم براي تان كه آنچه در چنتة فحاش گونة شما انسان هاي 
كردن هاي پشك گونه مانع كار ما اما ما به راه خود ادامه مي دهيم و اين كارهاي شما و اين تپ تپ . هرزه است، بازهم فحاشي كنيد

  .ما به پيش مي رويم. نمي شود

اين عقب نشينيي كه امپرياليزم ما را به آن وادار ساخت، سرهاي رهبران ما را از تن هاي شان جدا ساخت، سه بار مركزيت سازمان 
اما اين . را "سرخا"پيكار را و مركزيت آزاديبخش مردم افغانستان را سر بريد، همچنان مركزيت سازمان رهايي را، مركزيت سازمان 

محفل بازهم نمايانگر اين است كه ما از پا ننشسته ايم، ما زنده هستيم و زنده خواهيم بود و داغي را بر دل شما امپرياليست هاي 
  .جنايت پيشه و عمال بومي تان و مزدوران تعبيه شدة تان در درون جنبش چپ خواهيم گذاشت

  !شما زنده باشيد

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



  پيام محترم صبور اهللا سياه سنگ
  به خوانش گرفته شده توسط محترمه داكتر صبا رسا

  ياران ناشناخته ام

  چون اختران سوخته

  چندان به خاك تيره فروريختند سرد

  ستاره ماند كه گفتي دگر، زمين هميشه شب بي

  

، در سرگذشت پنجاه –ناميده ميشود "سازمان جوانان مترقي"با شيرازه ساختاري  "شعله جاويد"به ويژه آنچه جريان  –رخت جنبش چپ 
شايد هيچ يا كمتر سازمان . تا كنون، بيشتر برگهاي قرمزين داشته است –كشته شدن سيدال سخندان  – 1972ساله اش، از نزدهم جون 

  "هاست اين آسمان غمزده بزم ستاره"هنوز ! شگفتا. زنداني داده باشدسياسي در افغانستان اينهمه قرباني و 

 

خم و پيچ نيم سده از ميان سنگالخها و ديوالخهاي سرزمين ما به دشواري گذشت و خوشبختانه، پاكيزگي روان و دامان آزادگان چپ غبار 
وجدانها به اين كاروان ارجناك پيوستند و تا فرامرز توان، فرسنگهايي ترين  ها، پاكترين آدمها با پالوده به گواهي گاهنامه. نگرفت و نخواهد گرفت

 .آناني كه خستگي نميشناسند، باز هم ميپويند و باز هم ميپيمايند. پيمودند

رم ياري دارها به پاس استواري پيمان و بلنداي آرمان شان پيوسته به ركوع درآمده اند، زنده ياد محمد اك در ميان رفتگان سرافرازي كه چوبه
هايش پنداريم، نقش پرگاروار فرزانگان  و نخستين روشنابخش آويزه "شعله جاويد"اگرش يگانه سنگ تهداب روند : جايگاه بيمانند دارد

  .پيرامون او ناديده گرفته نخواهد شد

 

اين گروگان ناآرام : تاه شهزادگي بودا داردپيشينه خانوادگي جاودانياد ياري، پس از مرگ رازآميز برادر مهترش، همانندي ابرآلودي با روزگار كو
راه نشستن هزاران همسرنوشت نيازمند رهنموني را  به نيز در جوشاجوش آرامش و آسايش جواني، هنگامي كه به آيينه خوديابي نگريست، چشم

  .هاي مردمك ديدگانش يافت در نگينه

 

ندن زنجيرهاي زرين اورنگزيب، واپس رهسپار وادي تهيدستان و كلبه آنگاه، به رونق ارژنگين دربار پشت پا زد و با گسستن و دور فگ
شكستگان زادگاهش گرديد تا به ياري انبوه درماندگان، انبار گندم دزديده شده فرودستان را از آستين نيرنگين فرادستان افزونخواه باز  دل

  .ستاند و با پيشكش چراغ، به مردم آيين آزاده زيستن و پيش رفتن آموزاند

 

و فرآويزهايش، به ريزش باران و تابش آفتاب بر كشتزار ميماند، با  "شعله جاويد"گرچه نقش ماندگار انوشه روان اكرم ياري در جريان 
گراييها و گروهبازيهاي بيراهه  به اين نام سزاوار گراميداشت، در كشاكش ننگين خودخواهيها، دودمان: شرمساري پنهان نشدني بايد افزود

  .نبش چپ، آزرم نشناسانه ستم شده استپيمايان ج

 

هاي ناب ماناياد ياري خوشه خوشه آگاهي برداشته بودند، پس از شكستن نمكدان، پلهاي پشت سر را  فراوان كوردالني كه از خرمن انديشه
  نگهداشت نگاره رهنما هست؟چه باك؟ آيا گمرهان كينه توز را تاب ! به چشم آيند» آزادتر«ويران و زالل سرچشمه را گل آلود ساختند تا 

 



محمد : 4383شماره «با يادداشت كوتاه  1978اين هستي بزرگ كه حزب دموكراتيك خلق افغانستان در يكي از سپيده دمهاي دلگير نوامبر 
  .خونش را ريخت و خواست نابودش سازد، پايان يافتني نيستمعلم» / ريجاغونه مسكو، هللالد عبدري ويام كرا

 

هاي دود چرخان در هوا با  موجه. با افروختن پنجاه ساقه موم، سالگرد جريان پاكنهادي را جشن ميگيرند "شعله جاويد"امشب هواداران 
ياد اكرم ياري  بهارانه خجسته "هميشه سالگي"گرچه از بامداد چشم گشودنش هفتادوچند پاييز ميگذرد، : هاي بيتاب مينويسد پيچه

  !ترين باد فرخنده

 

  .خاموشي نخواهد گرفت "آتش هميشه"هاي  مچو ستاره چوپان بر انگشتر همباوران ميدرخشد، جلوهتا ياقوت يادش ه

  
  2015يكشنبه، چهارم اكتوبر / كانادا

*************  
 پيام استاد اسحاق جبران
  به خوانش گرفته شده توسط داود رحيمي

رفقاي گرامي و با احساس با مسئوليت در قبال تاريخ انقالبي خبر شدم كه شما . درودهاي گرم و آتشينم نثار شما باد! رفقاي گرامي
سپاس از اقدام و . كشور ما از پنجاهمين سال ايجاد و اغاز فعاليت هاي جريان دموكراتيك نوين افغانستان تجليل به عمل مي آوريد

  !تصميم تان

رمردان تاريخي سرزمين ما وظيفه و رسالت هر انسان گذاري بجاي از جانفشاني هاي اب تجليل از روزهاي تاريخي و ارج! رفقاي گرامي
  . اين تجليل كردن ها و ياددهاني ها تاكيد بر ادامة مبارزه در راه آن ابر مردان انقالبي سرزمين ما است. با شرف و انقالبي است

ت جانبازانة جريان شعلة جاويد جريان دموكراتيك نوين كه سرآغاز روند انقالبي جامعة ما بود يكي از دستاوردهاي بزرگ آن مبارزا
پيامدهاي بعدي آن ايجاد سازمان هاي انقالبي و چپ بود كه ما شاهد . و بسيج بخش اعظم گروه هاي تحول طلب در زمانش بود

به همين لحاظ مورد تهاجم . مبارزات آن ها بوديم؛ مبارزاتي كه ناقوس مرگ ارتجاع هار مذهبي و امپرياليزم را به صدا در آورد
حشيانة دشمن قرار گرفت و بزرگترين قرباني ها را با نثار خون پاك شان و شريف ترين انسان ها بخاطر رهايي خلق كبير و

  .افغانستان متقبل گرديدند

ز شما با اين عمل انساني و انقالبي تان يكبار ديگر ثابت ساختيد كه درفشي را كه آن ابر مردان برافراشته بودند تا امروز هم در اهتزا
خيلي آرزو داشتم در اين محفل با شكوه شما اشتراك نمايم و اداي دين هرچند كوچكي در برابر آن جريان پيشتاز، كه روزي . است

  . من هم يكي از رهروان آن بودم، ادا نمايم؛ اما نسبت بعضي مشكالت معذرتم را بپذيريد

  !از شما سپاسگزارم! انستانبا درود مجدد به روان پاك جانبازان جريان دموكراتيك نوين افغ

   "اسحاق جبران"

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



  وينا." ر"د ملگری 
  

ل شی بيا غو کيدالی نشی   غو چه 
 

شی  ل کله غو و چه کله   قربان ديار دشون
 

وانانو سازمان او  ولو دمخه درود دافغانستان دمترقی  روتاسو ته اول سالمونه او احترامات تقديوم او د فغانستان دکمونست ادمل
وند  يانو له خوا اول زنداني او بيا په ډيره بی مائوئيست  وډا هغه انقالبي مباريزينو روح ته چه دامپرياليزم او دسوسيال امپرياليزم د

خه په بيرحمانه ډول په شهادت رسول شوی خه . رحمانه شکل شکنجه شوی او وروسته دشکنجی  چه بعضی ددی انقالبی مباريزينو
لبدين دجنايتکار خونخوارو او فاشيست  ودو ته مجبوره شول او پا کستان ته يی پناه يوړه خو هلته هم په امان پاتی نشول او د وطن پري
اور پاکستان کی موقعيت لری،  ی، چه په پ لی د ورسک په نهر ک ی ت لی او پ بان له خوا ترور يا زنداني شول او بعضی هم الس ت

وانانو. ی بند او په اوبو الهو او هلته د ماهيانو خوراک شولژوندی په بوجيو ک ی د مترقی  سازمان او دنوی  ددی قربانيانو په سر ک
يانو له خوا زنداني او په ډيره وډا ودونکی زنده ياد استاد اکرم ياري وه چه دسوسيال امپرياليزم د  دموکراتيک جريان تاداب او بنس اي

ه شکنجه او ری روشنفکران او بی . بيا دهمدی جناياتکارانو او جالدانو له خوا په شهادت ورسيده بی رحمانه تو ونو مل داسی په زر
لبدين دجنايتکار او فاشيست بان له خوا په ډيره بی رحمانه شکل په  يانو او د وډا دفاع مظلوم ملکی خلک دسوسيال امپرياليزم د

ولو قربانيانو روح . شهارت رسول شوی دی اد او خوشحاله ویددی    .دی 
 

ددی قربانيانو دارمان دپوره کولو دپاره يوازين الر زمون وحدت او يوالي دی، داسی يووالي او وحدت چه هغه په ملی يووالي او 
باور مائوئيزم باندی پوره ايمان او  - لنينيزم - هم داسی انقالبي مبارزينو ته ضرورت دی چه په مارکسيزم. انقالبي روحيه سمبال وي

  . ولری
  

رو وس کاله مخکی ١٣ لمريز کال دميزان١٣٩۴نن د! محترمو مل خه پن ی سره برابره ده چه دنن  لمريز کال  ١٣۴۴ددهغي ور
وانانو سازمان او نوی دموکراتيک جريان وه تاداب او بنس ١٣دميزان په  ي ديوه مترقي سازمان او جريان، چه دمترقی  په کابل ک

ودل شو  چه په ر ی زنده يار استاذ اکرم ياري قرار درلودهاي ري استاذ ياري تر رهبرۍ الندی د مائوتسه دون . اس ک سازمان چه دمل
ه ددی سازمان او جريان مبارزه دامپرياليزم په ضد، دسوسيال امپرياليزم په . دانديشي او دهغي د خط پيروی کوله په فعاليت شروع وک

  . فاشيزم په ضد وهضد، دارتجاع او رويزيونيستان و او 
  

رو يانو، په  دی مبارزی ته! مل وډا ي امريکا دهغی متحدينو او دهغي  و چه جهانی امپرياليزم، په سرک به تر هغي دوام ورکوو تر 
ي خالصه شوي نه وي خه ن و شوی نه وی او ددوی دشر و فساد، دظلم وستم او وحشت  يننو! هو .ون   . تر هغي به په ارام ک

  
نه او يادهنن چه م ې لمان ول شوي يو دهغي ور وس کاله مخ کی هغه سازمان او  ون دلته راجمع او  خه پن ونه کوو کوم چه دنن 

 ته مائوئيستی سازمان او هغه نوی دموکراتيک جريان من - ليننيستی -ونه وشوه، يعنی هغه مارکسيستي ياده جريان، چه مخکی دهغې
نګ ورسره راغی چه زمون دهيواد انقالبی غو وانانو سازمان او جريان هفته .پيل شور ي د مترقي  وار نشريه دشعله  په هغه وخت ک

ي ی دسازمان او جريان دغه نشريه يوا. ورکول کيدل  جاويد په نوم خپريدل او دروشنفکران او وطنوالو په اختيار ک ی يوه لس 
يان او دوخت ارتجاعی په داخل دکشور او په بين المللی پری شولی خو وکالی شو خ وډا سطحه امپريليزم، سوسيال امپرياليزم دهغوې 

ی  او مستبد حکومت . تيا سبب شود مظلوم، محروم او بيوزلو اولس او دروشنفکرانو د ويرونه په خد شعلۀجاويد دغه لن. ور خطا ک
ونه زره  ډيرشعلۀ جاويد وکوالی شو چه په  .دهپر ولي په همدی خاطر دارتجاع له خوا مصادره شو او بندي ی په لس  ل وخت ک

وانان ردان، پايين رتبه مامورين، دهقانان، زحمتکشان،  ،انقالبي  ي، روشنفکران، محصلين، استاذان، معلمان، دمکتب شا نر او 
ای  او انقالبي روحيه اوپه ډير جمع وجوش سره ددی جريان سره  کسبه کاران او کارگران په ملي   .یکيو 

 
يان او  وډا ر متاسفانه په سازمان او جريان کی داسی اشخاص هم وو چه دامپرياليزم  ارتجاعی  شخصيتونه وه چه په اصل کی م

ي وو ي وي او خپل سرونه يی په ډير مهارت سره پ ک خه را تاوي ک ان  دوی په ډير . دمارکس، لنين او مائوتسه دون کمپلی دخپل 
ي وه او کم تجربه وهاسانتيا سره  که سازمان نوي فعاليت شروع ک يان او . داخل دسازمان اوجريان شول،  وډا نو دامپرياليزم 

ي په ډير مکر او مهارت سره وکوالی شو چه - لنينيزم -رويزيونيستان دمارکيسزم انونه په سازمان   مائوئيزم په لباس او جامه ک خپل 
ايونه ونيس ي داخل او  ول محرم او غير محرم خبری الس ته و ي، تر او جريان ک ي دجريان  خه او داخل دسازمان ک دی  دن

ی    .راوړی او د خپلو بادارانو په واک کی ورک
  

ری زنده ياد استاد اکرم ياري ته داسی مريضی پيداشوه چه دهغه ي وه  وه او د ژوند ژوند يی تهديده کله چه مل خه يی هم مايوسه ک
ه شو و ي  ر يې خوشی ک او په خپل ک خه الس واخست او دسازمانی مبارزيزی سن . دمجبوريت په اساس يی دسازمانی فعاليت 

وانانوانانو لمريز کال په هغه مظاهره چه دمترقی  ١٣۴٧په  دبلی خوا دجوزا په مياشت کي  ،سازمان له خوا رهبری شو ډير انقالبي 
ون  ي  ول په انقالبي روحيه په ک ردان او پايين رتبه مامورين  ه، روشنفکران، محصلين، استاذان، معلمان، دمکتب شا نر او 

دا . یپر مظاهره باندی حمله وکه چه ي ويری پر اساس پليسو ته امر ورکدوخت دظاهرشاه ارتجاعی او فاسد حکومت د خپل. وک
هنظامی برخورد  ه او مظاهره چيان يی تيت وپرک ک ونکي او هغه مهم . مظاهره سرکوب ک اکثراً کدرونه، رهبران دصفوف الر 

ي، په  ه ډول رهبري ک ير او زندانی شولير شمير دډشحصيتونه چه هغوی کوالي شو چه سازمان اوجريان په    . ست



ه خالي پاتي شو نو موقع هغه  په الس ورغله چه هغوى دډير وخته ددی موقع په انتظار ناست  کسانو تهپه دی شان دمبارزی ميدان يو 
ي ناست وو -لنينيزم - وو، هغه اشخاص چه دمارکسيزم   دوی خپل سرونه د .مائويزم دکمپلی الندي ددی سازمان او جريان په من ک

ي او په عوض ددی چه سازمان او جريان  ذار ک ل او د کمونيزم کمپلی وړاندی اولري  خه را بهر ک مارکس،لنين او ماؤ دکمپلو 
ی د سازمان او جريان په فروپاشولو الس پوری ک روپونو يی تقسيم ک ،رهبري ک و  ه ک او په  و ه  و دوی زيات کوشش . جريان 

النده شعله دا ه الړه شی سیکاوه چه دا  ايي بيخی دمن ی چه ر ر نا خبره وو چه د ايرو او خاکستر الندی داور يو . خاوری ايري ک م
وانانو او روشنفکرانو چه په مارکسيزم لنينيزم رکی ته هغه  رکی پاتی شوی وه چه هغی ب مائوئيزم پوره ايمان او  -وړوکی غوندی ب

ل  باور درلوده او په حقيقي ډول يی دمائوئيستی خط طرفداران وو په خپله مائوئيستی او انقالبي روحيه داسی انقالبي لمن وهل شروع ک
ورو و  ار بدل شو او نن مون په خپلو ستر و چه په ان   . او داسی انقالبي لمنی ورته ووهل شوي تر 

  
رو ه بايد په اناو تاسو  مون! انقالبي مل   قالبي چه په هر مليت پوری تعلق لرو که نر يو او که 

ار په اور بدل شی او ددغه اور لمبی  ار ته داسی دوحدت او يووالي لمنی ووهو چه دا ان او ملي روحيه او يووالي سره دغه انقالبي ان
ی ومره اوبه ورباندی وپاشی دهغوي هغه پاشل شوې اوبه به . تر اسمانه ورسي يان هر  وډا که امپرياليزم او دهغی متحدين او دهغي 

یپه پطرول ول جهان محسوس ک ي او هغه انقالبي اور به نور هم شعله ورشي او انقالبي لمبی به  دجهان خونخواران، . و بدلي
اران او امپرياليزم چه په سر کي اران او استعمار خه بچ پاتي  استثمار يان دی بيا ددي اور  وډا کيدالی  امريکا اودهغي متحدين او 

يروینشي او ددی انقالبي اور دشعلو  وک به ددی انقالبي اور دلمبو او دامپرياليزم . وهی چغی او سوران به  په من کی به را هغه 
ي دانقالب دکاميابيدو په هيله . مائويز پوره ايمان او باور لري -ليننيزم - چغو او نارو تماشه او سيل کوی چه په مارکسيزم دهغي ور

رو ژوندي دايم وقايم او سر لوړې دي وی   .مل
 

     کانادا -هوادارانوند ) مائوئيست (دافغانستان کمونيس                                   

  
*************  
"زيوري"سخنراني آقاي   

چون اينجا شخصيت هاي علمي با دانش وجود دارند، من در رابطه با جنبش شعلة جاويد ادعاي صحبت كردن ندارم و ! دوستان
  .مي توانم قصه هايي از گذشته ها براي تان داشته باشممن فقط . چيزي نمي گويم

من از دست اندركاران اين محفل تشكر مي كنم كه حداقل شيوه اي را توانسته اند مسلط بسازند كه افراد و اشخاص گونه گونه با 
اميدوارم آن فضا به وجود . نندديدهاي گونه گونه توانسته اند در زير يك سقف جمع و مسايل و تاريخ شعلة جاويد را به تحليل بنشي

بيايد كه همديگر را درك كنند و در بحث آزاد باالخره كارشان با برخوردهايي مواجه نشود و اين حوصله مندي را داشته باشند كه 
  . مسايل را با حوصله مندي بازگو كنند، نه اينكه منكر حقايق شوند

مثالً . شان را درينجا مي بينم همنشين بودم و با بعضي هاي شان رفيق بودم من با بسياري از همين شخصيت هايي كه فعالً فوتوهاي
سيدال از پوهنتون كابل درانجا جزايي بود و من هم از معلمي كابل جزايي . دوستم سيدال كه يك وقت باهم در يكاولنگ معلم بوديم

ام داشت و هر دو برادر شخصيت هاي واال مقام به ياري صاحب جنبش روشنفكري احتر. بودم و از نزديك باهم شناخت داشته ايم
اما من شهيد مجيد كلكاني را به عنوان استاد خود ارزيابي مي كنم و منحيث استاد . جنبش بودند و من فعالً هم به آن ها احترام دارم

ظريات مختلفي در رابطه اش شايد دوستان افكار و ن. خود به وي احترام دارم و باالتر از اين كلمه به مقام شهيد مجيد نمي يابم
  .داشته باشند

دوستان ديگري  1348و  1347الي  1344شايد از سال هاي . اما در رابطه به جريان شعلة جاويد مي خواهم قصه هايي را بازگو كنم
. اويد بوددر آن سال ها جنبش روشنفكري اي كه مي توانست اكثريت مردم را گردهم بياورد جنبش شعلة ج. هم اينجا حاضر باشند

چشم ديدهاي من است كه در آن دوران وقتي اين جنبش صف مي بست، بعضي وقت ها اين صفبندي ها از پوهنتون كابل شروع مي 
حزب خلق و پرچم يا حزب به اصطالح دموكراتيك خلق افغانستان به نصف شعله يي ها هم نمي . شد و دا دهمزنگ ادامه مي يافت



گلبدين و دارودسته اش شش ماه يا يكسال پيش از آنكه سيدال در . مي واقعيتي وجود نداشتدر آن زمان از حزب اسال. رسيد
  . برخورد با گلبدين و دارو دسته اش در پوهنتون كابل شهيد شود پيدا شدند و در تظاهرات دانشگاه كابل خودنمايي كردند

ما با جنبش شعلة جاويد آشنايي داشتيم و با سازمان به اين اساس چيزي را كه خاطر نشان مي سازم اين است كه در آن سالها 
همان . در آن زمان جنبش شعلة جاويد را احترام مي گذاشتند. از نظر من دوستان آزاد هستند. جوانان مترقي آشنايي نداشتيم

شوند و موضوع  وقتي تعدادي از كادرهاي جنبش زنداني مي. طوري كه دوستي مي گفت شايد سازمان جوانان مخفيانه وجود داشت
عكس العمل انجنير صاحب عثمان، كه . سازمان در زندان با آن ها در ميان گذاشته مي شود، آن ها عكس العمل نشان مي دهند

بخشي از روابط فاميلي محمودي ها عكس العمل نشان دادند، داكتر صاحب فيض عكس العمل نشان داد . روحش شاد باد، زيادتر بود
همين مخفي . "پس منظر تاريخي"و  "...با طرد اپورتونيزم"مثالً . نامه در همين اوضاع و احوال پخش گرديدو باالخره چندين شب 

كاري يا پنهان كاري يا تشكيل قبل از وقت سازمان يا بعداً هسته گذاري اش برخوردهايي بين جريان به وجود مي آورد و شعبات يا 
  . انشعابات گوناگون را در جريان شكل مي دهد

اما تا جايي كه من شاهد آن اوضاع بودم مجيد شهيد قبل از اين انشعابات هسته هاي انقالبي خود را در شمالي و كوهدامن و حتي 
او مرد عمل بود و عليه دودمان طاليي مبارزه مي كرد و . ، كه من و سيدال در يكاولنگ معلم بوديم، در باميان داشت1349در سال 

  . ود را پايه گذاري كرده بودهسته هاي علمي و مترقي خ

از نظر من و تا جايي كه من شناخت داشتم داكتر صاحب اكرم ياري و برادرش صادق ياري و دوستان ديگر به نحوي از انحاء با مجيد 
ة همان بعداً به ادام. اما هسته هاي انقالبي مجيد شهيد در ساحة سياسي و نظامي شكل خود را گرفته بودند. شهيد در رابطه بودند

  . به وجود مي آيد كه البته من در آن وقت در افغانستان نبودم "ساما"جريان سازمان 

چيزي را كه من بازگو مي كنم اين است كه گذشتة شعلة جاويد و گروپ ها و سازمان هايي كه بعداً شكل گرفته اند، به يك ارزيابي با 
اين ارزيابي يك موشگافي كار دارد، يك از خودگذري كار ... حوصله، با يك دقت نظر و با يك دانش همه گير و بي طرف ضرورت دارد

  . صالحيت و پرتوان كار دارد و زيادتر من آن را مي گذارم به شخصيت هاي داخل افغانستاندارد و شخصيت هاي با 

اما اگر اينجا شما دانشمندان و شخصيت هايي كه معتقد به تغيير جامعه هستيد اوضاع گذشته را به ارزيابي مي گيريد و آن را در 
اوضاع فعلي را به ارزيابي مي گيريد و يك جريان منظم ضد  شرايط فعلي تطبيق مي كنيد و در حركات فعلي استفاده مي كنيد،

ارتجاعي و ضد امپرياليستي را هسته گذاري مي كنيد، هسته گذاري اي كه بايد در افغانستان صورت بگيرد، بايد از تجارب گذشته 
  .ها و پيش كسوتان استفاده شود

و نظر به سن و سال، و نه نظر به سطح دانش، تاريخ عملي جنبش  من قصه ها و داستان هاي زياد دارم. زياد وقت تان را نمي گيرم
گرچه شما دانشمندان بسيار بزرگ هستيد، اما من نظر به سن و سال و قصه ها و داستان هايي كه از گذشتة جريان دارم و به . هستم

من به دوست جوان ما . م الزم استپنهانكاري شرط اول است، در همان وقت هم الزم بود و حاال ه: عنوان يك دوست مي گويم كه
همان جريان هايي كه مخفي كاري و پنهانكاري مي كردند به حق بودند و گرني شما هم تا فعالً زنده نمي : خاطر نشان مي سازم كه

گر ميل ا. پس بايد از گذشته هاي خود بياموزيم. بوديد و مثل پيشكسوت هاي تان با ضربة جنايتكاران و متجاوزان مواجه مي شديد
  . به مبارزة ضد امپريياليستي و ضد ارتجاعي داريد پنهانكاري تان را رعايت كنيد

 !  تشكر ازينكه به سخنانم گوش گرفتيد. با تقديم احترام

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



  بعد از صحبت هاي آقاي زيوري: گرداننده

زنده ياد مجيد كلكاني و محفلش جدا از سازمان جوانان مترقي بودند، بخاطر اينكه زنده ياد مجيد عضويت سازمان جوانان مترقي را 
اما در تشكيل ساما از جنبش دموكراتيك نوين خيلي . نداشت و افرادش هم خود را منسوب به جريان شعلة جاويد نمي دانستند

همين منسوبين جريان دموكراتيك نوين تشكيل مي دادند كه همراه با محفل زنده ياد مجيد ساما را  بخش اعظم ساما را. بهره بردند
 . تشكل دادند

 ! شما زنده باشيد

 

 


