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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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 Political  سياسی

  
  نيالب
 ٢٠١٧گست ا ١٧

  

  ؟»ھواداران ساما در کانادا« چرا مبتذل نويسی غيرمسؤوالنه به نام 
پيام تسليت فردی بی » گفتمان«يت گست وبساا، به تاريخ ھشتم ماه "محمودی"پس از درگذشت داکتر  عبدالھادی 

 ياد گرامیبه نشر سپرد که علی رغم ظاھرش برای ھمدردی، ھم به " ھواداران ساما در کانادا"مسؤوليت را به نام جمع 

 را خدشه دار و مبتذل "مجيد"زنده ياد  اھانت روا داشت و ھم اسم و ھويت فکری ــ سياسی رفقای سامائی "محمودی"

اسم مشخصی است که ھويت " ھواداران ساما در کانادا"اسم جمع . تار کوتاه به آن می پردازمدر اين نوش. ساخت

  .  نشان می دھد"ساما"فکری، سياسی و تشکيالتی افراد خوشنام زيادی را بيان کرده و نسبت آنان را به 

 "ساما" و "مجيد" دوستداران و تعداد زيادی از" قيوم رھبر"دست آورد مبارزاتی زنده ياد " ھجاما"ھمان طور که اسم 

است که سال ھا برای نشر و جا افتادن آن عرق ريخته اند و نبايد به بازی گرفته شود؛ ھمين طور ھويت فکری، سياسی 

 عرق ريزی مشترک جمع م تا ھمين حاال محصول زحمت و ١٩٨۵از سال " ھواداران ساما در کانادا"و تشکيالتی 

بوده است که نبايد ملعبۀ ھوی و ھوس و وسيلۀ » ساما«وفادار به خط فکری ــ سياسی کثيری از سامائی ھای مبارز و 

  .  واقع شود"ساما" و "مجيد"تخريب ھويت سامائی و بدنام سازی و مبتذل سازی ھويت و انديشۀ 

قای  کار کرده و رف"ساما"نويسندۀ اين سطور افتخار دارم که با ھمين ھويت سياسی سال ھای متمادی زير درفش 

 انحرافات و تسليم طلبی یافتخار دارند که در ھمان ابتدا" ھواداران ساما در کانادا"باورمند و استوار منسوب به 

حق کرده اند و ه ، عليه آن مرتجعان شورش ب"مجيد"مرکزيت منحرف مطرود نزد سامائی ھای وفادار به خط مبارزاتی 

 را تا اين دم ھمراھی کرده اند "ساما"ر بخش ھای اصولی و پيشرو  سائ"ساما"در دفاع از ساحت و ارزش ھای انقالبی 

  .و خواھند کرد

رانی و اعتراض جمعی گناين جانب به حيث يکی از افراد با ھويت مشخص اين جمع وارسته و انقالبی بدين وسيله 

 نه به يکی دو تن با مسما کهو خويش را عليه مبتذل ساختن يک ھويت جمعی و سوء استفاده از يک چنين اسم جمع 

  .بالتکليف، بلکه به يک جمع مبارزاتی مصمم تعلق دارد که در ميدان حی و حاضر اند، بيان می دارم

تمامی جانبازان و جانباختگان جنبش انقالبی خلق افغانستان، اعم از شعله ئی، سامائی، رھائی، پيکاری، ساووئی، 

سان ھای مترقی و سيکوالری بودند باورمند به انديشۀ پيشرو عصر در زمان حيات و وفات شان ان... اخگری، انقالبی و

، "قيوم رھبر"، "رستاخير"، "سرمد" ،"ياری"، "مجيد"! آری. که در مرکز آن جھان بينی ديالکتيکی قرار داشت

  و صد ھا و ھزاران سر"پاغر"، "فيض احمد"، "ميرويس"، "تأجر"، "ھادی محمودی"، "رحيم محمودی"، "بھمن"
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اين حقيقت و تعلق فکری اين .  ديگر تاريخ مبارزاتی اين سرزمين انسان ھائی بودند سيکوالر و پيرو فلسفۀ مترقیفراز

و " خلق و پرچم" دشمنان قسم خوردۀ ايدئولوژيک، ملی و طبقاتی ما يعنی ۀجانبازان را سوای توده ھای خلق، ديگر ھم

  .ز تا حال می داننداخوان و ارتجاع منطقه و امپرياليسم جھانی از ديربا

و سائر ترکيب ھائی از اين " شادروان"، "، روانشاد"روانش شاد"، "روحش شاد"کاربرد واژه ھا و ترکيب ھای 

! َ؛ به خودی خود می رساند که روان پس از مرگ و خارج از جسم، ھم زنده می ماند و ھم می تواند شاد بزيد...قبيل

ن جانبازان و جانباختگان جنبش انقالبی خوانده و سال ھا تدريس کرده اند،  از لحاظ فلسفه ای که ايچنين طرز ديدی

يعنی موضع گيری ايده آليستی در مسألۀ اساسی . يعنی اعتراف به وجود جسم و روح جدا از جسم. يعنی ايده آليسم عينی

  .فلسفه و به نفع ايده آليسم و به زيان ماترياليسم

  :به کار ببندد، از دو حالت خارج نيست" درگذشته"افراد ھرگاه کسی اين واژه ھا را در مورد 

يا فرد استعمال کنندۀ اين ترکيبات ايده اليستی و مذھبی باور مذھبی و جھان بينی ايده آليستی خود را . ١  

صادقانه بيان کرده است؛ باوری که می گويد روح، جان يا روان پس از مرگ می تواند جدا از جسم در آسمان ھا زنده 

  .ماند و شاد ھم شودب

تعبير سياسی منافقت ھم صاف و ساده اين است تا در جبھۀ ارتجاع مقبوليت و جای . يا قصد منافقت دارد. ٢  

  .پائی و پاداشی دريابد

" فرد متظاھر به اسالم" نيز » منافق«و " تظاھر فرد نامسلمان به اسالم" ھم در قاموس اسالم ناب محمدی » منافقت«

 در پای "اعظم دادفر" و خم شدن "رنگين اسپنتا" توسط "حضرت مجددی"دست بوسی شيطان مکار . تعريف شده است

، نمودار و نماد سياسی چنين منافقتی، در جنبش انقالبی افغانستان، محسوب می "رشيد دوستم"جنگ ساالر خونخوار 

  .شود

 و سائر بانيان، رھبران، نظريه "مودیھادی مح"، "شريف"، "تأجر"، "سرمد"، "رھبر"، "مجيد"آن طور که گفتيم، 

، منافق و اسالم پناه نبودند و  ايداليسم و واژه ھای برخاسته از آن و مذھب جايگاھی در "ساما"پردازان و کادر ھای 

 "مجيد" و "ساما"حال اگر کسی يا کسانی پيدا شوند که ھم سنگ وفاداری . جھان بينی پيشرو و سيکوالر آنان نداشت

 سيکوالر و "داؤود سرمد" به سينه بکوبند، ھم خود را مطلع و محرم اسرار و مھم نشان بدھند و بار بار سيکوالر را

بخوانند؛ يا حمل بر باور جديد ايدآليستی و مذھبی " شاد روان" را م ــ لنينيسممارکسيسمدعی اعتقاد به  "محمودیھادی "

جبھۀ راست ارتجاع و رسيدن به " منتھا اليه"غير سامائی شان می شود يا دليل بر منافقت آنان برای يافتن جای پائی در 

کسان ديگری ھم آن تاريخ، انديشه و ھويت . آب و نانی به قيمت تخريب عمدی يک تاريخ، يک انديشه، و يک ھويت

  . و نيرو ھای انقالبی مماثل کشور"سامای انقالبی مجيد" و "مجيد"، انديشۀ انقالبی "مجيد"نيست به جز 

 که آشکارا سال ھای سال "ھادی محمودی"برای " مرحوم داکتر ھادی محمودی"و گفتن " مرحوم"نثار شرم آور کلمۀ 

توسط رفقای سامائی ) کاری به جديت اين ادعا نداريم(استناميده " کمونيست"و " مارکسيست ــ لنينيت"خود را 

ھواداران " چپ و سيکوالر را شادروان می خواند، و يا تحت نام "داؤود سرمد"، توسط ھمان کسی که زنده ياد "مجيد"

مائی ، به ھويت سا"رھبر" و "مجيد"، به زنده يادان "ھادی محمودی" ياد گرامی؛ بی حرمتی بزرگ به "ساما در کانادا

، "ھواداران ساما در کانادا"ً سامائی ھای رفته و زندۀ پيرو فلسفه و جھان بينی مترقی خاصتا به جمع خوشنام ۀو به ھم

 "ساما"نادانی از فلسفۀ عدم اعتقاد و اين کمال بی مسؤوليتی و کمال بی خردی است که فرد يا افراد ابله، . تلقی می شود

اين کمال ابلھی است . يک جمع و يک ھويت خوشنام مبارزاتی سرايت دھد يا دھندو خيره سری خود ھا را به سراپای 
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که سکوت توأم با شکيبائی و تدبير افراد دردمند و با مسؤوليت جمع را با دست کم گرفتن شعور جمعی سامائی ھا و 

  .غير سامائی ھا، بی شعوری تلقی کنند

سازمان " سال ھنوز ھم نتوانند نام درست ٣٧ پس از "مجيد"چقدر شرم آور است که رھروان راه و دوستان دروغين 

َبديھی است که عيب فقدان خرد و بی . را به خاطر سپرده و بر زبان و در کالم بياورند" انقالبی وطنپرستان واقعی ِ
  . اعضای خانواده سرايت می کندۀاطالعی به ھم

، ــ رفاقتی که به آن وفادار نماند ــ؛ در فردای "مجيد" را شادروان می گويد، به نام رفاقت با "سرمد"ھمان کسی که 

 و اھانت به انديشۀ پيشرو، ضمن دھن "ھادی محمودی" در فيس بوک به منظور شماتت "ھادی محمودی"مرگ داکتر 

). انقل به معن(بند ماندي تا زمان مرگش پيرانه سر به افکار دوران جوانی اش پا"ھادی محمودی"کجی به طعنه گفت که 

مجيد ــ "اين در عين حال دھن کجی به . عنی دگماتيک ماند و ھمرنگ جماعت و مورد پذيرش استعمار و ارتجاع نشدي

 و رھرو پررو و "مجيد" انقالبيون جانباز افغانستان و جھان و به انديشۀ انقالبی، توسط رفيق ديروز ۀ، به ھم"رھبر

  . است"مجيد"دروغين راه او، تحت نام رفاقت با 

، يک چنين دھن کجی  و "مجيد" و "ساما"خوانندۀ غيرسامائی و يا جوانان بی اطالع از تاريخ، انديشه و مبارزات برای 

 يعنی نادانی، بی اطالعی، "مجيد" و "ساما"استھزاء در برابر فردی استوار در روز مرگش؛ توسط يک فرد منسوب به 

و اين اھانتی است بزرگ به . "مجيد" منافق بودن رفقای سامائی ايده آليست، مذھبی، اسالم پناه، مرتجع، عوام الناس  و

 و پيروان انديشۀ انقالبی و از ديد ما به "مجيد" و دوستداران "ساما"، به رھبر و به کليه سامائی ھا و منسوبان "مجيد"

  . و نتيجۀ يک عمر مبارزات مردمی و انقالبی اش"ھادی محمودی" ياد داکتر گرامی

نديشند، راه غلط بروند و غلط عمل کنند؛ خود مسؤول صواب يا خطای تفکر، سم حقيقی خود شان غلط بيانی به ااگر کس

اما اگر لوث چنين کج انديشی و . راه و عمل خويش اند؛ نه ديگران و مردم و تاريخ نيز آز آنان می پرسند نه از ديگران

گسترانند و  مھر آن را بر جبنين ھر فرد منسوب به کجروی را بر ديگران تحميل کرده و بر سراپای يک جماعت منزه ب

. آن جمع بکوبند؛ اين ديگر جفا به فرد و جمع، به انديشه و تاريخ، به رفتگان، به ماندگان و آيندگان آن جمع بزرگ است

 اين ديگر پذيرفتنی نيست و افراد باورمند، اصولی، استوار، نيالوده و منسلک چنين جمعی حق دارند که شورش و

  .حق است، ھم الزم و ھم ستودنی و اصولیه چنين شورش و اعتراضی ھم ب. اعتراض کنند

برای ) نه با مستعار نويسی(من از سھم گيری ھر دوستی در اين بحث منطقی ــ فلسفی با ھويت معلوم و مشخص 

  . پيشبرد منطقی، مستدل و دموکراتيک اين بحث به گرمی استقبال می کنم

ائی و خويشتنداری، تمام سبوتاژ ھا و تحرکات عمدی خصمانۀ ضد سامائی چنين افراد و حلقات را به ما سال ھا با شکيب

، تحمل کرديم و چنين کج روی و کج انديشی را به منظور اصالح عامالن و حامالن آن "مجيد" و "ساما"نام دوستی با 

 اصالح کج روان و کج انديشان ھم انتظار واھی و اما اميد و دل بستن به. صبورانه و به اميد اصالح آنان گوشزد کرديم

 و تخريت ھويت سامائی و معنويت انقالبی قابل اغماض و "ساما"آلودن ارزش ھا و ساحت . بيھوده تا روز قيامت نيست

  . معاوضه نيست

خير از اسم جمع  و غيرسامائی ھا می دانيم که اين دو مورد سوء استفادۀ ا"سامای مجيد" منسوبان ۀقابل يادآوری به ھم

ًدقيقا در ھماھنگی کامل و به دستور باند سه نفرۀ مرکزيت قبلی مطرود  " ھواداران ساما در کانادا"با مسمای 

اپورتونيست، تسليم طلب و خائن برای سبوتاژ و دسيسه سازی  و ايجاد مصروفيت و درد سر طرح  و توسط دو تن از 

  . افراد مرتبط با آنان عملی شده است
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اگر . ز اين تذکرات الزم آگاھگرانه، در صورت سماجت بيشتر، شماتت اصولی و مقتضی را الزم می دانيمپس ا

در آن . ضرورت افتد، ناگزيريم تا پس منظر وقايع و تبانی و تفاھم ميان اين دو تن ھمکار مرکزيت خائن را برمال کنيم

آمد ــ که الجرم می آيد ــ و يا رازی از پرده برون صورت اگر تر و يا خشکی سوخت و يا پای افراد ديگری در ميان 

  .افتاد، ما را معذور و سوء استفاده کنندگان را مسؤول بدانيد

  با عرض ادب و احترام به شما خوانندۀ محترم سطور فوق،

  نيالب

 

  

 

 

 


