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  احـمـد پـويـان

 ٢٠١٧ دسمبر  ١۶
  

  "ساما"آھنگ انحراف، سجود و خيانت زير نام 

٢  

آن چنان که خود ادعا می دارد، يا آامپرياليسم امريکا با داشتن صد ھا پايگاه نظامی در بيشتر از ھفتاد کشور جھان، 

دفاع از قوانين " ، " دفاع از حقوق بشر " ، " جنگ عليه تروريزم " ، " گسترش آزادی و دموکراسی " ھدف آن گويا 

ٔاست؛ يا اين که سيطره بال منازع امريکا و انحصارات فرامليتی آن بر تمام "  دفاع از امنيت امريکا " و  " بين الملی 
  ن و يا ھم لگد مال نمودن حق حاکميت ملی و استقالل کشور ھای ضعيف تر جھان؟ساحات جھا

از آن جائی که رابطۀ امپرياليسم با ملل و دول ديگر بر اساس سلطه و تابعيت قرار گرفته است و در زير پوشش نازک 

اليسم امريکا را به روی ھمرفته صدور سرمايه و کاال و تمرکز توليد امپري. آزادی و دموکراسی عملی می گردد

دھشت افکنی امپرياليسم امريکا در توحش عليه دول و ملل جھان . خطرناک ترين و مرگ بار ترين مرحله رسانيده است

 به کشتار جمعی مردم اين سرزمين ھا، نابودی ندست يازيد" نظم نوين جھانی " به منظور زير سلطه کشيدن تحت نام 

و غارت " جھان سوم"ائی، و استثمار توده ھای مردم ياديو اکتيو، بيولوژيک و کيممحيط زيست و آلودگی آن با مواد ر

ھر چه بيشتر منابع روزمينی و زيرزمينی آنان، کنترول ھر چه بيشتر منابع حياتی، بيرون کشيدن ارزش اضافی، به راه 

ٔ چين، واتحاديه اروپا و تجاوز به ی چون جاپان، روسيه،اانداختن مسابقات تسليحاتی جديد و مرگ آور با رقبای بالقوه 
کشور ھای مختلف، به راه انداختن و تشديد جنگ ھای محلی و قومی در بسا نقاط جھان و تکيۀ بيشتر بر فروش اسلحه 

  ...به منظور سرپا نگھداشتن اقتصاد خودی و" جھان سوم"به کشور ھای 

وی ابحار صورت گرفته است ـ ھيچ نوع رابطه ای با رژيم کنونی ـ که بسته بندی آن با يک فشار قوی خارجی از آن س

مردم غيور و زحمتکش افغانستان نداشته، دولتی است دست نشانده، مطيع و فرمانبردار امريکا و انگليس و حافظ منافع 

کام  کمپرادور را به نمايش گذاشته است که در آينده ديده شود که ح- بافت رژيم کنونی نوعی از حاکمان فئودال . آن ھا

تنھا راه جلو گيری از . باز به سرير قدرت خواھد نشاندرا امريکائی کدام جناح ھای قدرت را ضعيف ساخته و ديگری 

ھمچو رژيمی، نه بی تفاوتی و نه تسليم طلبی، نه عقب نشينی صوفيانه و نه کوتاه آمدن و توجيه اعمال رژيم و خاک 

، روشن ساختن اوضاع کنونی در جھت مقاومت در مقابل رژيم و پيدا پاشيدن به چشم مردم، بلکه ارائۀ يک تحليل علمی

ً از مبارزه روزمره و دائما اوج گيرنده است ای ترناتيو علمی، انسانی در ھر برھهنمودن ال ٔ.  
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 يک سازمان انقالبی و ميھن دوست از بدو ميالد پرآوايش، شھدای بزرگی را نثار راه رھائی ميھن و ھم ۀبه مثاب" ساما"

يھن نموده است که از نگاه تفکر و عمل و ھم از لحاظ منافع ستمکش ترين طبقات، در تعارض خونين با استعمار و م

ارتجاع قرار داشته است، حساب آن از ريشه با استعمار گران بومی و خارجی با موج ھائی از خون پاک شھدای 

، به ھيچ عنوانی و تحت نام ھيچ نوع توجيھی، نمی تواند با ًبناء. ًو جنبش انقالبی کامال از ھم جدا گرديده است" سامائی"

  .»چنين رژيم مزدور، دست نشانده و بنياد وحشی آن در ضديت قرار نداشته باشد 

ی از افراد تسليم طلب، در داخل اکه در تقابل با تفکر انحرافی و تسليم طلبانۀ عده " ساما"اينست ديدگاه اعضای سازمان 

ٔو دست به دست گرديد که از پخش گسترده آن در ميان صفوف تسليم طلبان در ھمان زمان و خارج سازمان پخش 
در بخش آرشيف اسناد جنبش  انقالبی "  آزاد افغانستان–پورتال افغانستان آزاد "اين اعالميه در ( جلوگيری نمودند

  ).موجود می باشد

 داشت، از بعضی کار ھا و حرکات اشغالگران و تئوريسين تسليمی ھا که در کمپاين اشرف غنی شرکت جان نثارانه

يکی در سطح . ٔرژيم دست نشانده آن ھا شکوه دارد که چرا دموکراسی عملی نگرديده و تروريزم فراگير گرديده است

شکايت از اشغالگر می پردازد به خاطر اين که به مقامی نرسيده است  و ديگری از سنگر مبارزۀ خلق و جانبازان 

با ھزاران جفا، جور، ستم و سرکوب توأم با خنجر زدن از عقب به جنگ اشغالگران پيکر زخمی و خونين  با" سامائی"

  حال ديده می شود که تفاوت مزدوران و آزادگان از کجا تا به کجا است؟. و رژيم مزدور آن می رود

 می روند و آن را از خط پايه ئی "ساما"به جنگ مضمون و محتوای اصيل و انقالبی " ساما"تسليم طلبان با ذکر کذائی 

  .بنيادگذاران آن که چيزی جز تقابل عليه کليت سيستم استعماری و ارتجاعی نيست، ميان تھی می نمايند

ًشناخت جامعه بدون آن که قبال در مخيله «  :ٔ نوشته خود چنين ارشاد می دارد١۶توبه نامه نويس تسليم طلب در صفحۀ 

ات بندی يا به صورت آرمان گرايانه و کليشه ئی احکامی را برايش صادر نمائيم، از و ذھن خود نقشه آرائی، چوک
چرا که از اين بابت و منش صدمات زيادی را جريانات سياسی تا حال برخود و بر . اھميت ويژه برخوردار می باشد

  .»جامعه وارد کرده اند
ھمه بدبختی ھا و مصيبت ھای افغانستان را در وجود ِاينست برداشت و ارشاد متفکر سوم جھان، لندی فتنه که عوامل 

آن جريانات سياسی که از قماش . گفته که کدام جريانات سياسینات سياسی می داند، و اما نأتفکر چوکات بندی شده جري

ھا ھدف شان بوده و يا سازمان سياسی " اخوانی"و "  پرچمی–خلقی "، " حزب اتحاد آزاديخواھان"خود آن ھا مثل 

؟ ھدف نويسنده از آرمان گرائی و کليشه گرائی چوکات بندی شده "ساما"شتاز و ضد استعماری ــ ارتجاعی ھمچون پي

  چيست؟

چرا با ايماء و اشاره صحبت می . چرا توبه نامه نويس از زبان الکن استفاده می کند و به زبان رسا صحبت نمی دارد

غيرمستقيم به جنگ انديشه ھای . مستقيم را ندارندبيان ت أاين ھا جر. دھن اين ھا پرآب است. کند؟ اين ھا مشکل دارند

اما اين اولين تالش مذبوحانۀ اين فرد ياوه گوی نبوده، بلکه . می روند" ساما"علمی و انقالبی و خط فکری بنيادگذاران 

ت رسوائی و بدنامی شان  تشجلسه ھای متعددی اين فعاليت ھا جريان داشته است؛ اما در ھر جلسهاز مدتی بدين سو در 

  .از بام به پائين فروافتاده است

کشور ما از لحاظ مناسبات و مؤلفه ھای اقتصادی، اجتماعی و سياسی به نسبت " :  می نگارد١٩ٔبه ادامه در صفحه 
نوع مناسبات تعريف شده در سده ھای گذشته و دوران سلطنت، دچار تغييرات و تحوالت شده که نياز به يک تحقيق 

   ".داگانه و مفصل دارد ج
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روی ھم رفته نويسنده باز ھم به ھمان زبان الکن صحبت خود را ادامه داده و می خواھد بگويد که شرايط در کشور ما 

يعنی اين که ما نمی توانيم با برداشت ھا و تفکر گذشته به بيان .  نموده است و مؤلفه ھای گذشته اکنون وجود نداردتغيير

با انديشه ھای پيشرو . ات و تحوالت شده و نياز به يک تحقيق جداگانه و مفصل دارد، برويمييرتغاوضاع که دچار 

ًبناء در قرن بيست و يکم و جھانی . عصر که مربوط به گذشته می شود، نمی توانيم موضوعات جديد را توضيح نمائيم

ُشدن، ما می توانيم با تفکر پست مدرنيسم اوضاع را به بيان گيريم که پ ُست مدرنيسم چيزی به جز از تفکر بوژوازی ُُ
 طبق آن، ما نه در نظام فئودالی قرار داريم و نه در نظام سرمايه داری و ئیگوتو » يک شھر شھيد«اينست نگاه . نيست

  :ٔدر نگارش فريب کارانه خود ضمن بازی با الفاظ، می نگارد

چيز ھائی فرو ريخته و در پروسۀ شکستن می باشد؛ ولی کشور ما از اين منظر در يک دورۀ گذار قرار دارد؛ يعنی " 
تا کنون جايش را پر نکرده و پا نگرفته و به بيان علمی تر، ما يک پروسۀ ! ؟سيستمايزچيز ھائی به صورت اساسی و 

  ".طبيعی تکامل را سپری ننموده ايم 
د که چه ريخته و چه از ھم پاشيده است که اما اسم نمی بر. ٔنويسنده اپورتونيست از شکستن و فروريختن تذکر داده است

ٔدر اين جمله نويسنده که ما در کجای تاريخ . ما نسبت بدان جايگاه فعلی خود را از لحاظ جامعه شناسی علمی دريابيم
ولی به صراحت می . قرار داريم» پايان تاريخ«شايد منظورش اين بوده که گويا ما در . قرار داريم، چيزی را نيافتيم

! قرار داريم» رفقای نيمه راه«ی ازأما در فاز گرايش گسترده بی باور شدن ھا و تسليم  شدن ھای عده :  گفت کهتوان

ٔ کدام يک پروسه اين که ما. ھر چه مجھول و مبھم بوده باشد، اين گرايش ننگين و شرم آور بسيار واضح و روشن است
اريخ قرار داريم، وضعيت اقتصادی ما کدام است؟  نويسنده با نموده ايم، در کدامين يکی از مراحل تتاريخی را طی ن

  .وصف ادعای قلم فرسائی و داشتن مھارت لفاظی با کلمات، ھيچ مطلبی را بيان نمی دارد

بردگی " پروسۀ " در " فروريختن " و " شکستن " ما اگر از آقای تسليم طلب بپرسيم که ما ھمين اکنون در ميان 

، نيمه فئودالی و مستعمره ھستيم و يا ھم سرمايه داری؟ اگر کشور ما مورد اشغال قرار گرفته ھستيم، فئودالی ھستيم

ٔاست، تضاد عمده و غيرعمده آن کدام است؟ دوستان ما کی ھا اند و دشمنان ما کيستند؟ ھمه چيز در اين نوشته ديده می 
ھا می " سامائی"و تفکر " ساما"ٔ جنگ برنامه طومار نويس، خيلی رندانه به"! ساما"ٔشود به جز از تفکر و انديشه 

  !کجا و کمپاين گر اشرف غنی کجا" ساما"اما سازمان پر افتخار . ٔرود تا چھره واقعی آن را مسخ نمايد

در زندگی مبارزاتی اين ھم به مشاھده رسيده است که گاھی ھم يک تعداد افراد متلون مزاج، پست و کثيف می شوند که 

ما ھيچ گاھی سقوط انسان ھا را .  ٔگران سرزمين خويش را مايه مباھات و درخور شأن خود می دانندھمدستی با اشغال

  . تا به اين حد متصور نبوديم

از طرفی واقعيت عمومی جامعۀ ما وضعيت زندگی مردم " : خود می نوسد" صدای تسليم طلبانۀ "٢٠نويسند در صفحۀ 
حدی پائين آمده که به امنيت معمول ، کار بخور و نمير، برخورداری از ی است که سطح و سقف مطالبات در ابه گونه 

نعمت آب و برق، ترانسپورتيشن فعال، در دست داشتن امکانات اوليۀ زندگی و استقرار حداقل يک دولت، دل خوش 
  ."گشته و آن را آرزو می کنند

 تو گوئی که اين مردم به ھيچ چيز ديگری نياز .وی از اشغالگران امريکا و ناتو آب، نان و ترانسپورت فعال می خواھد

، يکی از مبرم ترين ضروريات و آرزوھای آن ھا است که با طرد آزادی ملیحال آن که برای مردم ما، کسب . ندارند

  .اشغالگران و ارتجاع پای بوس آن، به دست خواھد آمد

ٔسرزمين از اشغالگر و سرزمين اشغال شده ما وقتی که انسان جمالت ذکر شده را می خواند، فکر می کند که در اين 
ٔنويسنده تسليم .  با اشغالگران امريکائی و متحدان آن نداشته اندخبری نباشد و در طول اين شانزده سال ھيچ نوع مشکل
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ٔآن ھا الاقل ديروز چند کلمه کذائی در مورد اشغالگران امريکائی می . طلب بی غيرت تر از گلبدين و عبدهللا است
ق ستمکش ما در اما اين بی نام و ننگ تسليم  طلب وطن فروش کلمه ای ھم اظھار نمی دارد و تمام مشکالت خل. گفتند

اگر نان بخور و نمير، آب و برق و ترانسپورت باشد، ديگر مردم مشکل ندارند و . ھمين سقف مطالبات بوده است

  .آرزوی شان برآورده می شود

 ديگر با موجوديت هو در منطق. تو گوئی که در اين سرزمين از ارتش اشغالگر و ساختن پايگاه ھای آن خبری نيست

 مزدور آن مشکلی وجود ندارد و در سرتاسر افغانستان صدای فيری شنيده نمی شود و بمبی منفجر اشغالگران و رژيم

   نه بمب و انسانی کشته نمی شود؟زانه، سقف مطالبات پائين می ريزدنمی گردد و از طيارات اشغالگران رو

دانه از کج نمودن و رفتن به ديار واقعيت اين سياه نامه و بيان اين ھمه اراجيف به منظور گريز رن! ٔخواننده محترم

اما در اين رفتن نويسنده نمی خواھد که تنھا به اين وادی جھنمی وطن فروشان سير و . است" ساما"ديگری غير از ديار 

را " ساما"ٔبنا بر حکم وظيفه داده شده به او، تا حد اعظمی کوشش می کند تا بتواند تعدادی از اعضای . سياحت نمايد

چه در طول اين مدت برای از ميان چنان. الگر خود بدون پاداش نباشد تا در اجرای وظيفه نزد باداران اشغنيز بفريبد

عکس، اين سازمان سيمای خود را از غبار ھای ه اما ب. زحمات و جانفشانی ھای زيادی را متقبل گرديدند" ساما"بردن 

و اما تسليم طلبان به منظور انھدام و بدنامی . ستمخدوش کننده و لکه ھای چرکين را از دامان خود پاک نموده ا

  .ٔسازمان، به تالش ھای مذبوحانه خود  ادامه می دھند

لبات و اھر نيروی سياسی که بتواند در شريط فعلی به اين مط" : ٔتئوريسين تسليم طلبان در جفنگ نامه خود می افزايد
 پيشگاه عامه، بزرگترين عمل و انقالب را انجام داده و خواسته ھا پاسخ عاجل داده و آن را عملی سازد، در ذھن و

   . "مورد گرمترين و گسترده ترين استقبال قرار خواھند گرفت

اين تسليم طلب بدنام اين مطالبات را از درگاه رژيم مزدور می خواھد و يا ارتش اشغالگر امريکا و متحدان آن و يا ھم 

 مردم افغانستان با اشغالگران سرزمين خود مشکلی ندارند؟ آيا به دست  رژيم؟ آياۀاز احزاب راجستر شده و ثبت شد

آوردن آزادی افغانستان از سيطرۀ اشغالگران و ايادی بومی آن، رسيدن به انقالب است يا به دست آوردن نان و آب، 

تم استعماری و ترانسپورت؟ و آيا مشکل آب و نان امروز داريم و يا از گذشته ھا؟ آيا مانع آب و نان ھمين سيس

استثماری نيست؟ آيا اين مطالبات را در متن ھمين شرايط اشغالی می خواھد عملی نمايد و يا بعد از شکست اشغالگران؟ 

  ؟"مپتر"بگيريم و يا ھم از " جان کری"مجوز ارشادات آقای تسليم طلب را از 

 ما در تمام طول و .»دش را می خواھديکم تحليل خاص خوو از سوی ديگر قرن بيست « :به ھمين ترتيب می افزايد

شايد ھدف نويسنده از تحليل خاص ھمانا نان بخور و نمير، . عرض اين نوشته تحليل خاص قرن بيست و يکم را نيافتيم

اين مطالبات را از کدام رژيم می خواھند؟ ھمين رژيم مزدور . کار، آب و برق و ترانسپورت در متن رژيم مزدور باشد

و يا ھم زمامداران امريکائی؟  در کشوری که ھر لحظه در آن انسانی به خاک و خون می افتد، قريه ای و دست نشانده 

نابود می گردد، منطقه ای به ماتم می نشيند و نزديک به چھار دھه می شود که مردم آن آواره ھای جھان اند، بيکاری 

موجوديت باند ھای مافيائی و تنظيمی، کشت کوکنار در سرزمين اشغال شدۀ آن ھا بيداد می کند، فساد، مسخ فرھنگی، 

ٔاين دمبک اجنبی از بادار خود و رژيمک دست نشانده آن ترانسپورت، برق، نان و آب . ، شھرۀ آفاق گرديده است...و
  .بخور و نمير آرزو دارد و می گويد که ھر کسی اين مطالبات را بر آورده سازد، انقالب نموده است

. جھان از مدتی به اين طرف به ويژه با ورود به قرن جديد، تحوالت خيره کننده ای را شاھد می باشد: " وی می افزايد
چشم بستن به روی اين ھمه دگرگونی ھا و تحوالت، به معنای دور ماندن از واقعيات و ساده انگاری در مقابل دنيای 

   ."بيرون است
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مدلل ارائه نکرده است که از اين ھمه تحوالت امپريالستی و رھبر تسليم طلبان از تحوالت قرن بيست و يکم توضيح 

اشغالگرانه که جھان را به آشوب کشانيده است؛ سرزمين ھای افغانستان، عراق، ليبيا، و سوريه ھر لحظه در آتش بيداد 

 کننده و بحرانات مزمن اقتصادی که لشکری از بيکاران را ھمراه داشت، چه نوع تحوالت خيره. امپرياليسم می سوزد

  .ساده انگاری در قبال دنيای بيرونی را بيان می دارد

 نموده است و اين اوضاع ضرورت به تشريح و تغييرٔسرسلسله تسليم طلبان می گويد که جھان از مدتی بدين طرف 

ُکاوش و بازنگری دارد که بر اساس واقعيت ھای جاری استوار باشد و بحث پست مدرنيسم و پست  ھا  )  ملت–دولت ( ُُ

روی ھمرفته از جھانی شدن و جھانی سازی يادآور می شود و در . را مطرح می دارد و می خواھد تازه انديشی نمايد

ٔکه مناسبات گذشته جھان بر پايه ايدئولوژيک و خطی استوار بوده است و فعال ً جای آن را منافع "  :ادامه می افزايد ٔ
ھدف از بيان ايدئولوژيک، ضديت ".  و تعامالت جا عوض نموده است)بخوان مالکيت خصوصی و بازار آزاد(مشترک 

  .با انديشه ھای پيشرو عصر است و ھدف از مبارزات خطی ضديت با جھان بينی علمی و تاريخی می باشد

ٔنويسنده جفنگ گو،  کشور امپرياليستی چين را تحت زعامت حزب کمونيست چين می داند و تئوری ارتجاعی سه 
يعنی . آن حزب کمونيست چين می پندارد و طعنه گونه آن را با نزديکی با روسيه به باد تمسخر می گيردجھان را از 

 و استثمار کارگران و یاضافارزش اين که آنچه در گذشته و حال در رابطه با اقتصاد سياسی، سيستم امپريالستی، 

ُپست مدرن، واھی و بی بنياد گرديده اند و مال قرن  اين تسليم طلب ۀدھقانان مطرح بود؛ ھمه در اوضاع کنونی و به گفت

  .گذشته می باشند

" سامائی"؛ واژۀ "ساما"زير نام رفتن " ساما"؛  به جنگ راه و تفکر "ساما"اين را می گويند به يدک کشيدن نام بزرگ 

کری از کادر ھا ، ت، قدوس، اشرف و ديگر پيشقراوالن فرزانه، لشأرا ملوث نمودن؛ به نام مجيد، رھبر، سرمد، جر

فعاالن برومند، گلشن الله زار و يک شھر شھيد؛  ساده لوحان را فريب دادن و به اشغالگران از دل و جان خدمت 

سرمايه داری، .  کرده استتغييرجھان ديگر : ٔنمودن، از نام مجيد استفاده اھريمنانه نمودن، چرا؟ به خاطر اين که

" تقابالت " ستعمره ساختن ديگر در قاموس تسليم طلبان وجود ندارد و بسياری از استعمار، امپرياليسم، بھره کشی و م

  !جا عوض نموده اند" تعامالت " به 

ھيچ کشوری نمی تواند " :  تسليم نامۀ خود بعد از شانزده سال خاموشی چنين می گويد٢٢تسليم طلب بدنام در صفحۀ 
ی ھا ديگر وابستگی يک طرفه نبوده، بل که به درجاتی متفاوت، وابستگ. اطرافش ديوار بکشد و در انزوا دوام آورد

  . " وابستگی جھانی نيز مطرح می شود
" ساما"و در روی جلد و عقب پشتی آن با تصاوير جانبازان " ساما"اپورتونيست بی نام و ننگ اين فکر خود را به نام 

آيا اين جانبازانان به خاطر مشی مستقل . رح می داردٔمزين ساخته است و افکار وطن فروشانه خود را به نام آن ھا  مط

جان ھای خود را نثار راه آزادی وطن اسير و ھموطن ستمکش خويش نساختند؟ اگر " ساما"ٔملی ــ انقالبی مطروحه 

اين تفکر ضد استعماری و ضد ارتجاعی نمی بود و ما باالی ستمکش ترين طبقات و جھان بينی آن ھا تکيه نمی نموديم، 

ما ھم می توانستيم قالدۀ بردگی را به گردن بياويزيم و خون خلق مظلوم . رق بين ما و تنظيم ھای اخوانی چه می بودف

سر دادند و چرا ھمانند شما !" يا مرگ يا آزادی"بنيانگذاران سترگ ما چرا شعار ! خود را بريزيم که ھرگز چنين مباد

عکس آن، ه  مغرض و متجاوز سرمايه داری را مطرح نساختند و بتسليمی ھا، ھمبستگی جھانی با قدرت ھای ستمگر،

  . چنين ابراز نظری صورت گرفته است" ساما" اسناد  يک ازآيا تا کنون در کدام. عليه ھمبستگی جھان سرمايه جنگيدند
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لجاجت روی در غياب و انکار چنين واقعيات و بيرون نيامدن از چوکات و فورم ھای گذشته و " : در ادامه می افزايد
ات و تحوالت، بايد تغييرآن به ويژه اصرار بر تداوم شعار ھا، شمايل، ابزار و لباس رزم قرن بيستمی و نپذيرفتن لزوم 

  . "بر طرز نگرش و بنياد پويائی فکری و سياسی خود خط بطالن کشيده و بر انجماد و تحجر تمکين کرد

آيا اين نوشته بطالن تفکر گذشته و . دورمنشی خويش تحرير بدارندآيا سندی بھتر از اين می شود در مورد ندامت و مز

ھا، به بھانۀ " سامائی"و کوبيدن تفکر " ساما"، به شکل رويزيونيسم نيست؟ آيا اين تفکر برگشت از "ساما"حال 

ری به وجود ِات جھانی نيست؟ سرانجام اين اظھارات بدين معنا است که انديشه ھائی که بر اساس علم و تجارب بشتغيير

آمده اند، ديگر ھمگی کھنه شده اند و فرم و شعار و شمائل گذشته اند که در لباس قرن بيست و يکم جور درنمی آيند و 

" تعامالت  " و " تقابالت " را که ماحصل جھانی شدن است  و با " ليبراليسم نو"ھمه را بايد دور ريخت و تفکر 

ادبيات ( ر بنياد ھای فکری خويش و طرز نگارش آن تجديد نظر نمود و ب. استعماری  جور می آيد، قبول نمود

در اين نوشته از اول تا به آخر در ھيچ جائی از طبقات و جنگ طبقاتی ـ که درون مايه ).  دادتغييررا ھم بايد " سامائی"

 طبقاتی را به تاريخ بشريت را می سازد و محرک تکامل اجتماعی است ـ خبری نيست و تحت نام عدالت بشری خلط

  .عيان می توان ديد

معتقد است که حزب راستين طبقۀ " ساما: " "در برنامۀ خود اعالم می دارد") ساما("سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 

کارگر به مثابۀ ھستۀ روشنگر، سازمانده، رھگشاه و بھترين سالح مبارزۀ مردم و آرمان دموکراسی، آزادی ملی و در 

ھم اکنون بشريت محکوم در فقر و بيداد ."  امعۀ فارغ از ستم طبقاتی، ملی و بھره کشی می باشد نھايت ايجاد ج

ِامپرياليست ھا می سوزد و ستم طبقاتی بر انسان ھای محکوم در سطح  جھانی اعمال شده و ھر روز به تعداد بيکاران 
اين بسيار طبيعی است که قدرت .  می رودافزوده می شود و سيستم  امپرياليستی در يک بحران اقتصادی مدھش فرو

بار ھا  نظام سرمايه از قرن شانزدھم به اين طرف به شکل ادواری سياسی ستمکشان شکت بخورد به ھمان سانی که

تحقق ناپذيری آرمان انقالبی ستمکشان نبوده  شکست انقالبات نتيجۀ نادرستی انديشۀ انقالبی و. شکست خورده است

اما تسليمی ھای دمدمی مزاج به  . افزار و وسائل مبارزاتی بوده است که تناسب را برھم زده استاست، بلکه اين نبود

تفکر درست بوده است، ولی عقيده و باور آقای تسليمی؛ ذھنی  . اين نتيجه می رسند که گويا اين تفکر درست نبوده است

  . گرايانه، منفعت جويانه  و سست بنياد بوده است

  ادامه دارد

  

  


