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ـتائی سردل روپ  

٢٠١٧ـر مبس د٠٧  
  

  !ين فرصت طلبان بر تسليم طلبی به اشغالگرانگنن پافشاری
ريکائی و ناتوئی در ھمکاری مشتی از م امپرياليست ھای اشغالگر ام٢٠٠١درست شانزده سال قبل در ھفتم اکتوبر 

جھادی، طالبی، خلقی و پرچمی، افغان ملتی، تکنوکرات ھای فراری ( پيشگان وطنفروش و جنايت زنازادگان تاريخ

،  ُغربی، روشنفکران فرصت طلب، سرخورده و نادم، باندھای تبھکار مافيائی، قاچاقبران مواد مخدر، جنگساالران

در ھمراھی ده ھا ھزار نيروی مسلح متجاوز با تجھيزات پيشرفتۀ جنگی با ...) کمپرادور،سودخواران نوکيسۀ دالل 

ھياھوی استعماری، فصل تجاوز و غارت قرن را در بامداد قرن بيست و يکم ميالدی ، بر کشور مخروبه و مردمان 

 ھستی اين سرزمين، ۀ چپاول ھم در غارت وًانظاميان امريکائی و متحدان شان مشترک. دردمند اين سرزمين باز نمودند

ِدر ھمکاری مستقيم با خيل غارتگران و دزدان جاده صاف کن داخلی، با اعمال جنايات ننگين و تکان دھنده، به جان  
  . مردم مظلوم، رنجديده و ستمکش افغان افتادند

ته، بی کفايت، ريزه خوار نيرو ھای استعماری برای تداوم اشغال وطن ما، با دستوردھی به مشتی بی وطن، خود فروخ

وطنفروشان مزدور با زمزمۀ طوطی . سفرۀ چرکين و پرخون تجاوزگران، به آن آرزوی شوم خود جامۀ عمل پوشاندند

و به اصطالح " ملل متحد"وار طرح ھا و برنامه ھای استعماری تحت نظر استعمار جھانی، با تکيه بر اسم بی مسمای 

 حق آزادی را ٢۴ آزادی بيان، مادۀ ٣۴ن اساسی و فرامين به ظاھر دلکش چون مادۀ  قانو سند استعمارئی را زير نام

تصويب نموده، و سر و صدای عوامفريبانۀ انتخابات پارلمانی  و رياست دولت مستعمراتی  و ده ھا غوغا و نيرنگ 

 و کارگيری شگرد ھای مختلفی اشغالگران با توسل به استثمار که با ترفند ھای گوناگون. استعماری را به راه انداختند

 بی عدالتی ھا و جنايات ضد بشری  استعماری خود آموخته اند، دست به کار شدند و بدان منوال که در درازنای تاريخ 

  . بيش نبود و نيست خود را آرايش دادند؛ که اين ھا ھمه و ھمه يک طلسم استعمارئی 

ی از روشنفکران  فرصت اگر امريکائی و ناتوئی در کشور ما، عده از ھمان آوان قدوم ناميمون امپرياليست ھای اشغال

، منتظر " ساما"آزاديبخش مردم افغانستانطلب، منحرف، مرتد و منفعل خزيده در رده ھای باالئی تشکيالت سازمان 

پائی  و و محافل استخباراتی دول متجاوز ارو) سيا(  پنھانی را با شبکۀ جاسوسی امريکاۀفرصت، سر سازش  و معامل

اين گمراھان تسليم طلب  برای فريب افراد ناآگاه و دنباله رو؛ تئوری پوچ و بی اساس . سفارت خانه ھای شان گذاشتند

را تبليغ نمودند و از موضع گيری ضد ارتجاعی و ضد استعماری عدول کرده » سرکوب فئوداليسم توسط امپرياليسم«

ت اين کار را نداشتند،  با أاين روباه صفتان مکار  که جر. مار بيندازندًرا علنا در دامان استع "ساما"می خواستند  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

را با مجوز " حزب شورای اقوام"و " حزب آزادی خواھان"، "سيا"کرنش در پای النه ھای جاسوسی سازمان جھنمی 

مستعمراتی وزارت عدليۀ دولت مستعمراتی  علنی ساختند و در جريان انتخابات رياست جمھوری و پارلمانی  دولت 

شعار استعمار، در ازای اين خيانت تاريخی، چند پول سياھی به عنوان پاداش از اربابان  اين خادمان وفا.  شرکت جستند

اين آشغال ھای روشنفکر نمای  تسليم طلب  در طول . اشغالگر شان دريافت نموده و خواستار منصب و قدرت گرديدند

 استعماری ی آماج حمالت خود قرار دھند؛ توطئه ھا  را تقبيح کنند، ارتجاع راشانزده سال تمام  به جای اين که اشغال

را افشاء نمايند؛ در آگاھی توده ھا بپردازند؛  در رکاب اشغالگران امريکائی و ناتوئی  اين دشمنان آزادی ، استقالل 

را به رخ " سامائی"ه چھرۀ انقالبی و اين تسليم شده ھا به اشغالگران، عوامفريبان. سياسی، نواميس ملی مردم ما دويدند

کشيده، با دھان گشاد، خود را  ناف زمين و زمان پنداشتند و با ژست ھای به ظاھر روشنفگری و دموکراتيک، شعار 

از آوان تسليم طلبی و سازش و تسليمی شان به سيستم امپرياليستی و . ھای مطلوب استعمارگران متجاوز را قوله کشيدند

به انحراف رفتند؛ تفکر شان از عمل مبارزاتی " ساما"ز اصول انديشۀ پيشرو عصر، از اصول سازمانی انحراف شان ا

تھی شد و چنگ و دندان شان برای نابودی امپرياليسم و ارتجاع  کند شده و  با استفاده  از موقعيت پيش آمده فرصت 

ين حال  ارتداد و خيانت خود را زير نام طلبانه در صدد کسب  سود، ثروت و قدرت تقالء را آغاز کرده و در ع

  .  روشنفکری و کار دموکراتيک  پنھان ساختند

 امپرياليست ھای اشغالگر امريکائی و ناتوئی انتخابات نام نھاد پارلمانی و ۀدر اين اواخر دولت مستعمراتی با ھزين

انت پيشه  می خواھند  طبق معمول تسليم طلبان و منحرفان خي.  ش زو زه می کشد١٣٩٧شورای واليتی را  در سال 

خاک را به چشم عده ای از خود بيخبر  و ناآگاه زنند و برای دريافت پول و وعده ھای چرب سرخرمن برای خود 

ًبناء، اين ابن .  مثل دفعۀ قبل، نفر جمع کنند"غنی احمدزی"سياھی لشکر و برای کانديدای مورد نظر جناح تماميت خواه 

، سياھنامۀ بی سر و "سامائی"درگاه استعمار امپرياليستی سالوسانه تحت نام تجليل از روز شھدای الوقتان آستان بوس 

ھمين منحرفان ، خيانت کاران،  تسليم طلبان، اعترافنامۀ مبھم، گنگ و بی .  واريون خود توزيع کردندحتھی را در بين 

.  عنوان دادند» صدای آزادی و عدالت "ساما"«گرانه، ربط و غير قابل فھم ــ سند خيانت ملی و تاريخی خود ــ را اغوا

مردم بی خبر نيستند، تجربه حاصل کرده  . اين منحرفان ابله نمی دانند که تشت رسوائی شان از بام افتيده و شکسته است

، برنامه، "ماسا"ھمه می دانند  که  اين منافقان تسليم طلب در طول شانزده سال زير سايه ارباب ستم لميده  و نام . اند

را  در بين جنبش چپ جھان لکه دار " سامائی"اھداف و شھدای بزرگ  آن را به تمسخر گرفته اند، جايگاه و بزرگی  

نبود که اين خودفروخته ھای منحرف با رنگ زرد، وجدان مرده، شرم " ساما"ساختند، ھيچ دری از قاتالن جانبازان 

. ئت، حرافی و پرروئی ويژۀ شان، مصروف تجارت و زراندوزی خود بوده اندآلود دق الباب نکرده باشند و با ھمه دنا

ِاين مزدوران دالر و يورو، برای پول و ثروت ــ که در مقايسه با ھمتا ھای تسليم طلب فربه شان در گروه ھای منحرف 
و " ساما"نام و نشان ديگر ــ صاحب آن نشدند، ھمه چيز را به شمول حيثيث خود و " ان جی او باز"و "  سفارت رو"

ست  که حاال چه شد که پس از شانزده سال خيانت، به يک بارگی  اينجاسؤال .  شخصت ھای پاکباز آن به گرو گذاشتند

نکند که .   گذاشته اند ایجوزا، روز شھداء به ياد شان آمد؟ به خوبی معلوم خواھد شد که  که زير کاسه چه نيم کاسه١٨

و جانبازان بزرگش را " ساما"ھای  اصيل که  آرمان " سامائی"وف سازی و بدنام کردن  اين توطئه  را  بابت مصر

پاس می دارند ، ريخته اند ، و يا حلقات استخباراتی متجاوزان امريکائی  و ناتوئی در اين برھه از زمان برای شان 

رای  پر کردن  کيسه  ھای خالی شان و يا اين که ب.  ھا را به زير کشند" سامائی"وظيفه سپرده  باشند که  جايگاه 

ھر سه تا از اين دالئل ادامۀ خيانت، قوی . عوامفريبانه با پرروئی و بی حيائی تمام مزورانه به چرنديات  پرداخته اند

بار ھا و بار ھا قد علم کردند، به خون و آرمان  "ساما"ورنه اين منحرفان  کسانی ھستند  که در برابر برنامۀ . اند
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ھا در " سامائی"پشت کردند، تئوری پيشرو عصر را به باد تمسخر گرفتند، شرکت  "ساما" و کادر ھای جانباز رھبران

اکنون ھم در . پيکار سترگ آزادی خواھی  را در برابر سوسيال امپرياليسم  اشغالگر روس کم بھا  حساب نمودند

اقعيات و بيرون نيامدن از چوکات و فورم ھای گذشته در غياب و انکار چنين و«: اعترافنامۀ خيانت شان نوشته اند  که

و لجاجت روی آن به ويژه اصرار بر تداوم شعار ھا ، شمائل، ابزار و لباس رزم قرن بيستمی و نپذيرفتن لزوم تغييرات 

و تحوالت، بايد بر طرز نگرش و بنياد پويايی فکری و سياسی خود خط بطالن کشيده و بر انجماد و تحجر تمکين 

 انقالبی را که توسط الگوی حماسی، مبارز نستوه، ور مرتد، آن شعار خط مشی مستقل ملی فکبلی روشن.  »!دکر

انقالبی بزرگ، فرزند پاکباز خلق، اسطورۀ تاريخ سنگر و انقالب، مرد مترقی و متفکر وفادار به انقالب، چھرۀ 

و ترقی اجتماعی و وجدان بيدار توده ھای ستمکش درخشان ضد استبداد و ضد استعمار، سيمای راستين آزادی، عدالت  

و خلق به خون خفتۀ کشور  ترسيم نموده  بود؛ " ساما"و ھمراھان شان برای "  مجيد"خلق افغانستان؛ زنده ياد رفيق  

در جنگ کبير ملی و مھينی با فداکاری شرکت کرد، ولی  انقالب " ساما"غلط پنداشته  و زوه کشان ادعا دارند که 

در مورد نقش رھبری در سازمان ما نقل قولی " قيوم رھبر"جا دارد که از زنده ياد .  کشان به پيروزی نرسيدزحمت

سازمان ما در عين حال که برای ايجاد ستاد فرماندھی پرولتاريا مبارزه می کند، ھمزمان با آن نمی تواند در : "آوريم

  ". مقابل اشغالگران روسی بی تفاوت بماند

حاال جھان در قرن بيست و يکم قرار دارد، سرمايۀ مالی برای سرکوب  خلق زحمتکش کشور ا اين ادعا که بی شرمانه ب

و بازار آزاد، رقابت آزاد، انتخابات و پارلمان رونق يافته، بايد ) گلوباليزيشن(ھای مورد يورش آن تمرکز جھانی يافته 

در اين دنيا قطع وابستگی و مناسبات بين المللی بزرگ «که با سيستم جھانی  امپرياليستی وابسته شويم  و می گويند 

چين تحت حاکميت  حزب کمونيست « يادھانی کرده اند که . »ترين قدرت ھای سرمايه داری را نيز به زانو درمی آورد

ی  مرتد خوب  می داند، ولفکراين روشن» .بيش ترين معامالت و تبادالت اقتصادی را با جھان غرب و امريکا دارد

می دانيم . مزورانه دولت امپرياليستی ضد خلق چين را تحت رھبری کمونيستی حزب کمونيست چين وانمود می سازد

 مردم می فھمند که شعار ھای دموکراسی، آزادی بيان، حقوق بشر، ۀکه منحرفان کمر خيانت به وطن را بسته اند ، ھم

اين شيادان  ديدندکه چند روز قبل چگونه اعتراضات  گويا . ند، ابزار، نمود ھا و نماد ھای استعمار ا...حقوق زنان و

مدنی ھمقطاران ناراضی خود را روی جاده ھا  تيرباران کردند، اما اين مشاطه گران بی آزرم سيمای پليد استعمار 

 دولت تحقق دموکراسی، آزادی بيان و تشکل اجتماعات يکی از برجسته ترين تعھداتی است که«عامدانه می گويند که 

مرتدان حراف ھمانند سران دولت مستعمراتی  خيره » .افغانستان و جامعه جھانی انجامش را روزانه تکرار می نمايند

خيزش ھای مردمی به صورت مدنی، اعتراضات، دادخواھی ھا و اصالح طلبی ھا حق يک ملت «:سرانه مدعی اند که

شما منحرفين پادو ! بلی، آخر حرف دل تان را  گفتيتد.  »تمی باشد که در قانون اساسی افغانستان مسجل گرديده اس

 سالی که در رکاب اشغالگران امريکائی و ناتوئی دويديد، اربابان اشغالگر تان ١۶استعار و دولت دست نشانده در طول 

 خلقی ھا  آزادی ملی  کشور ما را لگد کوب  کردند، مليشيای ستمگر نظامی دولت مستعمراتی و در ھمسوئی اخوانی ھا،

ران مرتد، باند ھای اخوانی طالبی و داعشی،  افغان ملتی ھا و ديگر ريزه خواران سفرۀ استعمار فکو پرچمی ھا ، روشن

در سايه اشغالگران با چرک استعمار و خون مردم زراندوزی کردند، سياست زمين سوخته را طراحی و تطبيق کردند  

ر و بيکاری عمدی زحمت کشان  و ده ھا جنايت استعمارگران و دولت و شما وجدان باخته ھا نظاره گر گسترش فق

  .مزدور شان بوديد

 تسليمی رھبر گروه  آدمکشان اخوانی، به دستور ارباب ديرينۀ  خود به دولت "گلبدين حکمتيار" حاال به گمان غالب که 

شده است، منافع حقير و موجوديت  جناح ارتجاعی در درون نظام مستعمراتی آغاز یمستعمراتی پيوسته، صف بندی ھا
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قيوم  "زمانی زنده ياد ! شديد" سامائی"شما و ھم قماشان نق نقی تان در رقابت مزدوران در خطر قرار  دارد، حاال 

رھبرانی که توده ھای " :اش شما مرتدان نوشته بودمدر مورد تسليم طلبان، انحالل طلبان و مسخ شدگانی از ق" رھبر

ه ايدئولوژی اش بی باور می ساختند و آن ھا را تشويق می کردند از آبشخور غيرپرولتری خود را سازمانی را نسبت ب

تغذيه نمايند؛ رھبرانی که در مواقع بحرانی نتوانستند دست کمک به طرف کتله ھای عظيم سازمانی دراز کنند و بعد از 

نتوانستند برای آن ھا دليلی علمی ارائه دھند؛ کادر ھائی که در مواقع بحرانی ديگران را به انحالل سازمان شکست ھا 

تشويق می کردند، سر قرار ھای خود نمی رفتند، حلقه را بی ارتباط و بی سرپرست می گذاشتند و يأس و نااميدی را در 

آن ھائی که به توده ھای سازمانی و به جھت گيری . تماد باشند دل آن ھا می پرورادند؛ حق ندارند از توده ھا طالب اع

کادر ھائی که ريشه ھای خبيث . مثبت و انقالبی آن ھا ايمان ندارند، نمی توانند مورد اعتماد توده ھای سازمانی باشند

يستند و بدين صورت تسليم طلبی ــ تسليم طلبی ايدئولوژيک و يا سياسی ــ را  آب می دادند، درخور اعتماد توده ھا ن

  ". نمی توانند ادعاء نمايند که چرا توده بر ما اعتماد ندارند

، انديشه، "ساما"و دليل بيگانگی تان با " ساما "هھمين ھا اند دليل مطرود شدن شما آلوده دامان ھا از ساحت منز! آری

لبان ايدئولوژيک و سياسی پناه برده به و باز به ھمين دليل روشن، شما تسليم ط. تاريخ، شخصيت ھا و حال و آينده اش

درگاه استعمار و ارتجاع حق نداريد بذر شجرۀ خبيثۀ تسليم طلبی ايدئولوژيک ــ سياسی  و گياھان ھرزۀ انحالل طلبی و 

  .بکاريد و برويانيد" ساما"مسخ فکری خود را در زمين 

ار را نشخوار می کنند، با ارجاع مردم معترض و اين منحرفان مرتد پاسبان درگاه استعمار که جويده ھای فکری استعم

، عامدانه قصد ايجاد "ساما"جوانان ناآگاه به سراب قانون اساسی مستعمراتی ديکته شده توسط اشغالگران، از آدرس 

عين با اين شيادی تسليم طلبانه و خيانت تاريخی، اينان قصد دارند در .  اغتشاش و آشفته فکری در ميان توده ھا را دارند

ھم باشند و وقيحانه انتظار دارند که توده ھای سازمانی از " سامائی"خدمت به اشغالگران کشور و قاتالن مردم خود، 

  ! اينان بشنوند و دستور بپذيرند؟

رھبری در سازمان " :چه دقيق و به جا گفته است" ساما"به مناسبتی، پيرامون نقش رھبری در " قيوم رھبر"زنده ياد 

ظامی کارگری فقط می تواند بر پايۀ وفاداری ايدئولوژيک ــ سياسی به منافع طبقه و دفاع از منافع زحمتکشان سياسی ــ ن

افغانستان با بلند بردن مداوم آگاھی سياسی خود و آن ھا، اشتراک فعال در کار ھای عملی، تلفيق و تجربۀ پيھم آن در 

، با تفکر تسليم "رھبر"ه استعمار، به رغم اين گوشزد و ھوشدار ولی دون صفتان تسليم شده ب."  پھنای ملی، ميسر است

ی سياھی لشکر ناآگاه و متوھم در پايگاه اطلبانۀ خرده بورژوائی خود خاکباد و ھياھو راه انداخته تا با بسيج عده 

ِ قرانی کمائی استعمار، در دستگاه دولت مستعمراتی به  منصب و قدرتی رسيده و در ازای آن خيانت و خودفروشی، چند
  . کنند

يک سازمان پرولتری که به منافع طبقۀ خود و منافع زحمتکشان "  :در مناسبت ديگری نوشته است" رھبر"زنده ياد 

وفادار است و عليه نظامات کھنه به جنگ برمی خيزد و عليه نظام بھره کشی طبقات ــ چه در سطح ملی و يا بين المللی 

ند مناسبات خود را با طبقۀ خود و يا مجموع مردم زحمتکش بر پايۀ ارزش ھا و امتيازاتی ــ قد علم کرده است، نمی توا

خود خواھی، خود مرکز بينی، توطئه گری، دو روئی، بی تفاوتی نسبت به . بنا نھد که از جامعۀ کھن به ارث برده است

با ماھيت انقالبی، انتقادی، پيشرونده و امر طبقه و انقالب و غيره؛ صفات و ارزش ھای نکوھيده ای اند که نمی تواند 

لذا رھبرانی که افتخار پيشوائی اين طبقه را دارند، نمی توانند از مصالح . زنجير گسل پرولتاريا و منافع وی دمسازی کند

عکس آن ھا با اعالن جنگ با نظامات کھن، ارتباط عميق با ه ب. و امتيازات اجتماعی موجود به طور کلی بھره گيرند

ده ھا، وفاداری نسبت به منافع آن ھا در بطن رنج ھا و سيھروزی ھای طبقۀ خود و يا ديگر زحمتکشان؛ سر برون می تو
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آورند و با دفاع قاطعانه از منافع آن ھاست که وفاداری، اعتماد و ھمکاری فعال کادر ھا، فعاالن و توده ھای سازمان و 

  ".باالخره وفاداری طبقۀ خود را  جلب می کنند

ضمن برشمردن شرايط رھبر شدن در يک سازمان پيشرو پرولتری و اوصاف رھبران پرولتری " رھبر"زنده ياد ! آری

ُو شرط وفاداری به منافع و آرمان طبقۀ خود؛ گويا آيندۀ ذلت بار و حالت زار و زبونی رھبرانی که عرضه و صفات 

تماد اعضای سازمان و توده ھا را از دست داده اند و به رھبری، و وفاداری به کلکتويسم و طبقۀ خود را ندارند  و اع

َ، در مقابل آن سپر می اندازند و لباس رزم از تن می کنند و يا چون بند ريگی می "اعالن جنگ با نظامات کھن" جای 

  .خواھند مانع سيل توفنده شوند؛ را نيز پيش بين بوده است

نه، شارالتان ھای مرتد و منحرف احمقانه از ارباب ستم يعنی در ادامۀ اين عبارت پردازی مسخره و تسليم طلبا

نتوانستند و نخواستند به استقرار يک نظام دموکراتيک، تحقق «ه دارند که چرا  اشغالگران امريکائی و ناتوئی گل

ا تمام در صورتی که نتوانستند، پس اقرار نمايند که اين قدرت ھا ب«و افزودند که . بپردازند» دموکراسی و توسعه

امکانات سرسام آور نظامی، اطالعاتی و تخنيکی در برابر چند گروه افراطی عاجز آمده و درمانده اند تا مردم ما 

تکليف خود را دانسته و جھان قضاوت و شناخت خود را نسبت به اين پنديدگی و کر و فر و ادھا ھای اين قدرت ھا 

نمی خواھند و نيم کاسه ای زير کاسه است، اين نخواستن نزد مردم اگر « و نوشته اند که . »بازنگری و واقعی سازند

که مردم مکتب ناخوانده ھم می دانند که طالبان، داعشيان  و جھادی ھای  حاالن. »افغانستان روشن و تثبيت گردد

ان با چنين ادعای اين کوتولۀ باندتسليم طلب. ، چوبدست امپرياليسم و به ويژه امپريالسم توسعه جوی امريکا اند"افراطی"

مسخره و غير واقعی، باال تر از ھذيان گوئی، قصد کتمان ماھيت تجاوز و اشغالگری امپرياليست ھای متجاوز امريکا و 

از منظر اين منادی تسليم طلبی، . ناتو و حضور اشغالگرانه و اھداف استعمارگرانۀ آنان را در افغانستان و منطقه دارد

است؛ جنگی "  امکانات سرسام آور نظامی، اطالعاتی و تخنيکی، در برابر چند گروه افراطیجنگ امريکا با تمام"گويا 

  . مانده است" عاجز"که از آن 

جنگ امپرياليسم با (اين نماد خيانت و تسليم و حراف ياوه گوی به روال گذشته در صدد تکرار ياوه ھای قبلی اش

دم بقبوالند که گويا امپرياليسمی که ھر روز در کشور ما خون بی ھا و مر" سامائی"است و می خواھد بر  ) فئوداليسم

پيشقدم شده " چند گروه افراطی"گناھان را می ريزد و وطن ما و منابع آن را ويران و غارت می کند، برای جنگ با 

حقوق بشر، است و به قصد خدمت به مردم افغانستان برنامه ھائی نيز برای آوردن مدنيت، دموکراسی، ترقی، تکنيک، 

در حالی که سردمداران جنايت پيشه و ھژمونی طلب کاخ سفيد ــ . حقوق زن، آزادی بيان و غيره چيز ھای خوب دارد

ما در افغانستان :" ھم دموکرات و ھم جمھوری خواه ــ بار ھا در مصاحبه ھا و سخنان شان آشکارا اظھار داشته اند که

؛ به رغم آن سخنان آشکار زعمای دولت امپرياليستی !"ھستيم و می جنگيممنافع داريم و به خاطر آن، در آن کشور 

جھانخوار امريکا، نماد سجود و خيانت در صدد اغتشاش آفرينی و کتمان دليل اصلی حضور قوای اشغالگر امپرياليسم 

شيادی و شعبده بازی اما به رغم اين . و جنگ شانزدۀ سالۀ تجاوزکارانۀ امپرياليسم عليه مردم آزادی دوست افغان است

اين منادی انقياد ملی، بايد گفته شود که جنگ و اشغالگری امپرياليست ھای متجاوز امريکا و ناتو  و حضور اشغالگرانۀ 

در واقع اين جنگ . آنان در افغانستان اھداف اقتصادی، سياسی، فرھنگی  و نظامی در افغانستا ن و منطقه دارد

زيرا ". چند گروه افراطی"مردم افغانسان و در قدم دوم عليه مردمان منطقه است، نه عليه جنايتکارانه در قدم اول عليه 

! اھداف کالن اين جنگ و اشغالگری در ھمه ابعادش، تنھا با به انقياد کشيده شدن مردم ما به دست می آيد که چنين مباد

اتی آن، بازوی نظامی و ابزار اجرائی اين ارتش ھای اشغالگر و سازمان ھای استخباراتی اشغالگران و ضمايم مستعمر

  .جنک تجاوزکارانه اند
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انقالبی نمای منحرف و مرتد در نقش کاسۀ داغ تر از آش،  در جای ديگری از ترھاتش مدافع نظاميان دولت 

دست خون آلود و وحشت آفرين تروريسم از قماش طالب و داعش ھر روزه از ...«مستعمراتی شده می نويسد که 

و در جای ديگری از تسليم نامه اش، در مورد نظام مستعمراتی » ن ما و سربازان فداکار ميھن قربانی می گيردھموطنا

وقتی ميان دولت و ملت دره ای به اين پھنا و عمق به وجود آيد و ديوار ھای عظيم «ميدانه می نويسد که اناوحدت ملی نا

 پيروزی و درھم شکستن برنامه ھا و تھاجماتی که ما را از داخل  سمنتی آن را از ھم جدا کند، اميدی برای غلبه دشمن،

آری جان کالم ھمن جاست که شما مرتدان و منحرفان جيره خوار »  .و خارج تھديد می کند؛ غير ممکن می گردد 

". ساما"ع خوان يغمای امپرياليسم؛ مدافع منافع اشغالگران امريکائی و ناتوئی و دولت مستعمراتی ھستيد، نه عضو مداف

شما کاسبکاران . اين جاست که غلط گفتيد، گمراه شديد، خيانت کرديد، مرتد شديد و منفور و رسوای عالم و آدم شديد 

اينست  جان کالم و لب لباب انحراف و به گفتۀ زنده ياد ! کجا" ساما"مرتد کجا و سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 

  ! تان"  ــ سياسیتسليم طلبی ايدئولوژيک"، کنه "رھبر"

برنامه .  بازتاب دھندۀ آمال و منافع طبقۀ زحمتکش کشور است"ساما" آرمان انقالبی سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 

، ارتداد "ساما"شما در عين انحراف از راه . در پرتو  ايدئولوژی پيشرو عصر حسابی تدوين شده است" ساما"و اھداف 

 خيانت تسليم طلبانه با آن؛ سالوسانه  و ابلھانه به دستور استعمار و ارتجاع خود را ناحق و" ساما"از انديشۀ انقالبی 

در " ساما"وانمود کرديد، در حالی که از زمين تا آسمان با انديشه، آرمان، برنامه، آئين نامه و خط مبارزاتی " سامائی"

تان در آغوش استعمار، به کدام رھنمود و اصول شما در عين مشق دلربائی ! منحرفان مرتد. تضاد آشکار قرار داريد

  معتقد  و متعھد بوديد و يا ھستيد؟ " ساما"سازمانی  رھبران جانباز 

و معاملۀ تان بر سر يک " ساما"شما با خودفروشی تان در بازار تقلب به  امپرياليسم و ارتجاع،  به نام سازمان پرافتخار

؛ اکنون وظيفه گرفته ايد  که  ھويت "سامائی" جانبازان و جانباختگان انديشه، يک آرمان، يک تاريخ و يک کاروان

را لکه دار سازيد تا در ازای آن خيانت ملی و تاريخی تان، سازمان ھای جاسوسی و استخباراتی " ساما"پرافتخار 

 مباھات بر افسار شما برده ھای بی وجدان ضمن. اشغالگران امپرياليست امريکا و ناتو به سر تان دست نوازشی بکشند 

بردگی، انتظار واھی داريد تا اربابان اشغالگر و آدمکش تان در گوشه ای از خوان استعماری رنگين با خون سرخ ھم 

  .  ُميھنان آزادۀ تان و در کفۀ ترازوی قدرت پوشالی دولت مستعمراتی برای تان خرده جائی باز کنند

ی انقالبی با "ساما"ودفروختۀ تان، اعضای اصولی ادامه دھندۀ راهاما به رغم اين خيانت، ارتداد و تسليم باند خ

باورمندی استوار علمی به انديشۀ انقالبی، با تالش مستمر خستگی ناپذير برای پيريزی تشکيالت سياسی آبديده، 

تگی، با منضبط، مستحکم  و با مواضع روشن در قبال اوضاع موجود و استعمار  و ارتجاع،  با طرد کليه مظاھر وابس

 آن و عليه امپرياليسم و ارتجاع با پيروی از مشی ۀطرد نماد ھای پلشتی عليه اشغالگران امپرياليست و دولت دست نشاند

 کارگر، با قامت استوار دور ھر نوع لغزش و دغدغۀ زمان مبارزه می کنند، ۀمستقل ملی و انقالبی، معتقد به آرمان طبق

دۀ شما، با قامت رسا و قاطعيت انقالبی می رزمند و در مسير نشانی شده با خون ره می سپرند و در برابر قامت خمي

  .سرخ پويندگان و رھگشايان جانباز ره می سپرند و چشم به افق روشن فردا دارند

بر شماست که نگذاريد تسليم طلبان فرصت "! ساما"ھای اصيل باورمند به آرمان " سامائی. "ابزار انقالب است" ساما"

ی انقالبی "ساما"منحرفان، انحالل طلبان، مسخ شدگان، کاسبکاران، معامله گران و مرتدان بر سر نام نامیطلب، 

  !ده و وجاھت رزمجويانۀ آن را خدشه دار سازنديمعامله کنند و جايگاه آن را به زير کش

  !ننگ و نفرين بر روشنفکر نمايان منحرف، متقلب و تسليم طلب

  !مرگ بر امپريايسم اشغالگر
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  ! شمائلشۀنابود باد ارتجاع در ھم

  !در اھتزاز باد درفش مبارزۀ آزادی و انقالبی

 

 

  


