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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

  
  )ساما(سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 

  ٢٠١٩ نوریج ١١

  :اعالميه

  توطئۀ تسليم طلبان برای سودجوئی
  !محکوم است" رھبر"و " مجيد" از نام

  

ی و ملی ھر کشوری، در وھلۀ نخست  فرزندان توده ھای ميليونی خلق و افتخار ملی ھمان شخصيت ھای ممتاز انقالب

نام و نام برداری، ھويت و ارزش ھای مبارزاتی، عکس، خاطرات و آفريده ھای سياسی، ادبی و ھنری آنان . کشور اند

ثيۀ ماندگار سياسی ــ ادبی ايست که آثار قلمی  چنين شخصيت ھای نامور و نظريه پرداز نيز ار. نيز متعلق به خلق است

عمل دگرگونساز " عصاره ــ رھنمای "به مثابۀ ترکيبی از ) ملی يا اجتماعی(در مرحلۀ تداريک يا جريان انقالب 

اين ارثيه به مثابۀ سالحی در دست انقالبيون و آزاديخواھان و خلق ھر کشور، به درد امر . مبارزاتی نوشته شده است

  .می خورد و عليه امپرياليسم و ارتجاع به کار می رودانقالب و آزادی 

نيز، فرزندان انقالبی و " قيوم رھبر" و " مجيد"دو طاليه دار رزم آنقالبی و آزاديبخش زحمتکشان کشور ما زنده يادان 

قالب و  کار تدارکاتی ان،جانباز خلق افغانستان بودند که ھر يکی چند دھه خودسازی، سمتدھی مبارزات ضد استبدادی

بخش و انقالبی ضد امپرياليسم و سوسيال امپرياليسم و ارتجاع و سکانداری ھای انقالبی، رھبری مبارزۀ رھائيابزار 

از آن دو شخصيت نوشته ھائی به يادگار مانده است که در جريان اين روند . ی انقالبی را در کارنامۀ شان دارند"ساما"

ثار نگارش يافته به خوبی معرف ابعاد شخصيت مبارزاتی و ديدگاه ھای فکری، اين آ.  نگاشته شده اند،طوالنی متذکره

  . فلسفی، سياسی، طبقاتی و گسترۀ وسيع جھان نگری  آفرينندگان خود است

اين دو رھبر گرامی زحمتکشان کشور آثار خود را در جريان مبارزۀ انقالبی و رھائی ملی توده ھای ستمکش، ولی 

 آثاری که رھنمود ،وسيال امپرياليسم اشغالگر و طيف ھای مختلف ارتجاع داخلی نوشته اندراست قامت کشور عليه س

داھيانه ايست برای  انقالبيون و  توده ھای تحت ستم در مبارزۀ جاری و تکامل يابندۀ ضد امپرياليستی و ضد ارتجاعی 
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؛ تجربه، عصاره، جمعبندی منطقی  و »رانديشۀ پيشرو عص«اين آثار در عين حال از منظر. امروز و فردای افغانستان

دھه رستاخيز سترگ ضد استعماری خلق به پاخاستۀ ما عليه اشغالگری و و نيم تصوير خونين ابعاد مختلف حدود يک 

تجاوز اھريمنانۀ سوسيال امپرياليسم اشغالگر روس و بيان سرگذشت دردانگيز به بيراھه کشانيده شدن و ربوده شدن 

اين آثار در کليت آن، به مثابۀ بخش مھمی از گنجينۀ انقالبی کشور، متعلق به مردم و نيرو ھای . ثمرات آن، نيز است

سياسی ايست که از آن به حيث چراغ رھنما در امر بيداری و بسيج جوانان و توده ھای خلق، وحدت رزمجويانۀ ملی و 

  . و ارتجاع ھمسرشت آن،  کار می گيرندسمتدھی نبرد؛ در پيکار با امپرياليست ھای اشغالگر امريکا ــ ناتو 

ر نويسندگان و نظريه پردازان انقالبی و آزادی يبا اين ويژگی ھا، اين ارثيۀ قلمی اين دو فرھيختۀ انقالبی خلق و سا

از اين رو، کار چاپ، تکثير، توزيع و . دوست کشور ما، ملکيت شخصی کدام خانواده، سازمان و يا حزب خاصی نيست

ين ھدفمندی مبارزاتی برای تقويت صف پيکار ضد استعماری ــ ارتجاعی و تضعيف امپرياليسم اشغالگر و پخش آن با ا

  .ارتجاع مزدور، توسط نيرو ھائی که در مرحلۀ جاری در صف خلق قرار دارند، ھيچ گونه حد و مرز و مانعی ندارد

ين ميراث قلمی و عمل مبارزاتی شان شناخته می با ا" رھبر"و " مجيد"اين دو جانباز فرزانه و عملگرای انقالبی کشور

" مجيد"اين دو شخصيت انقالبی در جريان چند دھه تکامل فکری ــ سياسی، به دانش انقالبيی رسيدند که زنده ياد . شوند

مجموعۀ ابعاد و زوايای فکری، فلسفی، سياسی و کليت نظام . ناميد» انديشۀ پيشرو عصر«آن را " ساما"در برنامۀ 

کسانی که اين تکامل را نمی بينند، يا منکر می . ی اين دو فرزند انقالبی و رشيد خلق، اين تکامل را نشان می دھدفکر

  . را آن چنان که بايد، نمی شناسند و يا غرض و مرضی دارند" رھبر"و " مجيد"شوند؛ يا 

به علم انقالب و تئوری انقالب در فرازی از اين تکامل فکری ــ مبارزاتی  و دست يابی شان " رھبر"و " مجيد"

با اين درک از . ی رسيدند که درک تعلق طبقاتی افراد در جامعه در مرکز آن قرار داردئجتماعی،  به جھان نگرا

آنان نه تاجيک . قوم و منطقه آزاد بودندموقعيت افراد در جامعه و در روند ارزش آفرينی، آن دو زنده ياد از قيد تعلق به 

بودند، نه پشتون، نه ھزاره، نه ازبيک؛ نه شمالی وال، نه پکتيا وال؛ نه مزاری، نه کندھاری؛ نه کلکانی، نه کوھدامنی؛ 

  .بلکه فرزندان انقالبی تمامی خلق زحمتکش افغانستان بودند و به ھمۀ خلق و به کل افغانستان تعلق داشته و دارند

ا کردن اين دو شخصيت نامور خلق به پاخاستۀ کشور ما از اين وجوه متبارز شخصيتی، از ديدگاه ھای سياسی و جد

؛ به ويژه زنده ياد "رھبر"و " مجيد"نظام تفکراتی شان؛ تجريد يا حذف عناصر معينی از شخصيت جامع االطراف 

ی زدودن و يا کتمان عناصر بارز شخصيتی شان از و ترسيم تصويری توطئه گرانۀ ناتمام و ناقص از آنان برا" مجيد"

ورز انقالبی و آزاديخواه کشور، با ارثيه و راه و رسم ه چشم دوست و دشمن؛ خود دشمنی تاريخی ايست با اين دو انديش

  !مبارزاتی آنان و ھمزمان  خدمتيست به امپرياليسم و ارتجاع

ان مرتجع، خائنان ملی، سکتاريست ھای تبارگرا، و شھرت طلبان يک ھفته قبل تسليم طلبان وقيح با چند تنی از رياکار

محلی گرای چندی در جمع مزدوران استعمار در پايتخت کشور اشغال شدۀ ما در سايۀ حمايت امپرياليست ھای اشغالگر 

بار مبارزاتی دو از کتابی که با ھمين نيت تدوين شده بود، برای بھره برداری از اعت" رونمائی"امريکا ــ ناتو به بھانۀ 

انگيزه ھای ھمۀ طيف ھا از .  آراستندی"محفل"، "رھبر"و " مجيد" بابت اغوای مردم  و دوستان ،ھمزرم ھمسرنوشت

در سطح بزرگتر، برای دو " رھبر"و " مجيد"سودجوئی از محبوبيت شخصيت ھای نامدار  . اين توطئه يکسان نبود

رئيس " انتخابات"تفاده جوئی ھای تسليم طلبانه در آستانۀ به اصطالح جناح يا دو تيم ارتجاع قومی حاکم با ھدف اس

پوشالی رژيم مزدور ساخته و پرداختۀ اشغالگران امپرياليست، به بازی گرفتن  رأی مردم کوھدامن و شمالی مطرح 

  .در سطح پائين تر، شھرت طلبان محلی گرا آن را وسيلۀ رسيدن به نام و نان ساخته بودند. بود
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 به اشغالگران از ابتداء به رسوائی کشيده و محکوميت گستردۀ  دوستان گانگونه که پيدا بود، کار اين تيم  تسليم شدھمان 

 و سائر آزادگان کشور را در پی آورد و مجموع طيف ھای تسليمی سودجوی را رسوای عام " رھبر"و " مجيد"راستين 

برد زدن به اين گنجينۀ معنويت انقالبی را در سر داشتند، اين دسته ھای رھزن که ناشيانه قصد دست. ساختو خاص 

  .ھنگام دزدی با پاسداران بيدار اين حريم سر خورده و دست خالی و سرشکسته برگشتند

سال ھای " قيوم رھبر"، سازمانی که مجيد چھل سال قبل آن را بنياد نھاد و )ساما(سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 

ھبری کرد، ھنوز زنده است و در پی تحقق آرمان ھای رھبران و بنيانگذاران خود ــ که رھائی سال آن را حراست و ر

ملی و اجتماعی خلق ستمکش کشور است ــ گامزن بوده و مبارزات آنان را علی رغم ضربات وارده و شکست ھا، تا 

  . امروز ادامه داده است

سليم طلبانۀ مشترک دشمنان خلق از پرستيژ انقالبی فرزندان ضمن محکوم نمودن اين سودجوئی توطئه گرانه و ت" ساما"

 اين طيف ھای سوء استفاده کننده می ۀ، بدين وسيله خطاب به ھم"رھبر"و " مجيد"ان ھای ميليونی زنده يادبرومند توده 

  . گويد که بازی با معنويت انقالبی، بازی با آتش است و بازيگران سفيه را خاکستر می سازد

و توده ھای خلق اقوام برادر کشور ھم اينست که تا آخرين " رھبر"و " مجيد"به راھيان و دوستان راستين " اسام"پيام 

پيام ما ھم چنان به کليه منسوبان و . فرد از اين حريم در برابر ھر نوع تجاوز، دستبرد و توطئه دفاع خواھيم کرد

اينست که با بيداری تمام، در برابر توطئه گران، " ھبرر"و " مجيد"و راھيان و دوستداران صديق " ساما"ھواداران 

بين خود و آنان آگاھانه و بر پايۀ  ، و جواسيس و خودفروختگان مراقب بوده،"مجيد ــ رھبر"تسليم طلبان، خائنان به راه 

مبارزاتی منافع واالی ملی و منافع انقالبی خلق خط فاصل کشيده  و بر بنياد ھمسوئی ھای مبارزاتی، بر محور خط 

  . و در قالب تشکيالتی يگانۀ آن، به انسجام و فشردگی الزم برسند" ساما"

اتحاد و ھمسوئی رزمجويانۀ ما، باعث تقويت صفوف سازمان، خلق و انقالب و سبب  تضعيف، رسوائی، تجريد و در 

  !خواھد شد -  و ارتجاع نھايت شکست صف دشمنان خلق ــ امپرياليسم اشغالگر

  "! رھبر"و " مجيد" نام گرامی جاويد باد

  !مرگ بر توطئه گران و معامله گران

  !مرگ بر امپرياليسم و ارتجاع

  !يا مرگ يا آزادی

  )ساما(سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 

   ميالدی٢٠١٩ جنوری ١٠/  شمسی١٣٩٧ جدی ٢٠

  

  

  
  


