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   جمعی از ھمرزمان و ھمکاران از داخل و خارج کشور

 ٢٠١٩ اپريل ٢١
 

 »امين سيماب«سالگرد جاودانه شدن  ومينس به مناسبت
و ، متعھد، استوار  هاگآ فرزند انقالبی، یروز ال قبل در چنينس سه

از  »امين سيماب«و ستمکش افغانستان  خلق زحمتکش  گرایآرمان

اين مبارز . مرز تاريخ گذشته و به سرزمين بی مرگی پا گذاشت

فرھيخته، بی غش، ھدفمند، اصولی، جمعگرا و ادامه  استوار، آگاه،

روشنفکران آرمانخواه ملی، دموکرات و رزمندگان و   کار در جمع

زندگی، جمع وسيعی از  مترقی کشور ما با پدرود گفتن ناگھانی به

از   و يگانه فرزند، خانواده و تعداد زيادیھمرزمان، ھمسر وفادار

راھيان مصمم آرمان ھای آزاديخواھانه، دموکراتيک و انقالبی را در 

  .درگذشت غم انگيزش، فرو برد سوگ ناشی از

وی مبارز استوار و فرھيخته . کشور و ھمرزمانش است، افتخار خلق "سيماب "افتخار خانوادۀ محترم» امين سيماب«

اش در راه آزادی خلق به زنجير بستۀ کشور ما، يک عمر مبارزه در سنگر  قلم، قدم و درھم سخاوتمندانهای بود که با 

و جنايتکاران  دموکراتيک و انقالبی پيکار خلق عليه سوسيال امپرياليسم و امپرياليسم اشغالگر و مزدوران ھای ملی،

تعمار و طالبی ــ داعشی استعمارگران را در کارنامۀ اس ، جھادی، تکنوکراتی، تسليم شدگان به"خلقی ــ پرچمی "بومی

مبارزۀ اجتماعی را امر مشترک جمعی مبارزان و طبقات زحمتکش » امين سيماب« .افتخارآميز مبارزاتی اش دارد

از اين رو او . ستم و استثمار يا چند روشنفکر اراده گرای جدا از طبقات و اقشار تحت" دو" دانست، نه کار خلق می

بر ايجاد و تقويت سازمان پيشآھنگ و   ھمرزمان و ھمفکرانش، ره اندر اين راه طوالنی و دشوار گذر ھمدوش باھموا

گرامی  اين ھمرزم جانباخته در راه اين آرمان. ملی، دمکراتيک و انقالبی تأکيد می ورزيد رھبری جمعی مبارزۀ

جمع و پيکار آزادی مردم و کشورش  د و تا آخر بهاستوار، ھدفمند، بی انحراف و تزلزل در جمع يارانش خوش درخشي

   .انديشيد

کرده و پس از غور و مطالعه، به اين ايده ھا  مبارزه در راه نجات و رستگاری خلق را آگاھانه انتخاب» امين سيماب«

  امپرياليسم و ابزار،انديشه ھا بود که او به شناخت استعمار و امپرياليسم ــ سوسيال در پرتو اين. و ايده آل ھا رسيده بود

و ھمرزمانش پيکار » سيماب امين«از منظر . اھداف و عملکرد کليت سيستم امپرياليستی و زوايد آن، دست يافته بود
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سيستمی از انديشه ھا، ابزار، روش ھا و کنش ھا و اھداف  ضد استعماری ــ ارتجاعی در برابر اين دشمن انسانيت،

  .ھنگش به رھائی ھمه جانبۀ انسان تحت ستم می انجامداکرد ھمکار آزاديخواھانه را می طلبد که

فرھنگی، نويسندۀ متعھد مردمی، اديب، مترجمی چيره  به مثابۀ انسان فرھيخته در جبھۀ "در عين حال» امين سيماب«

يه ترجمه، خوشنويس و ھنرمند خالق و سرانجام روشنفکر مبارزی در صف پيکار عل دست و محيط به زبان ھا در کار

. و مطلوبی بود  خلق، برای روشنفکران مترقی و ظرفيت ھای مبارز مردمی کشور ما، چھره ای شناخته شده دشمنان

فرھنگی و خالقيت ادبی ــ ھنری عليه استعمار و  او اين استعداد ھا و نيروی آفرينش را با فعاليت مستمر در جبھۀ

از ھر نوع ستم و ستمگر به کار بست و اندر اين جبھه و ستمکش کشورش  ارتجاع و برای رھائی توده ھای مظلوم

  ". ھمرزمان و کشورش بودبرای مردم، انسان غنيمتی

که جمع وسيعی از ھمرزمان و  ديريست! ھزار افتخار بر استواری و آرمانگرائی اين ھمرزم صديق و متين باد

و امين » امين«بر متانت و اصوليت انقالبی ضمن افتخار  »امين سيماب«ھمکاران مردمی و مترقی ادامه کار زنده ياد 

 را در ادامۀ پيکار رھائی خلق ستمديدۀ کشور الگوی مبارزاتی خود» امين سيماب«عالی  ھا و آموزش از آن، سجايای

بدون نگاه به عقب و توجه به  ساخته و بر ادامۀ راه و تعقيب آرمان ھای ناتمام فرزندان پاکباز خلق پا می فشرند و

   .ادامۀ فراز و فرود مبارزۀ دشوار به پيش می تازند  زيانکاری از کاروان مانده ھا و مسخ شدگان، درتزلزل و

ًرانده شده از صف مبارزۀ انقالبی و بعضا  اين در حاليست، که تنی چند از ياوه گويان منحرف، خسته و درمانده و

و در مورد افراد معينی خيانت تاريخی؛ در عين ارتداد، تنبلی و عزلت  پيوسته به دشمن عمده، ضمن کتمان خيانت ملی

جمعی ادامه  توطئه گرانه امر بزرگ مبارزۀ خلق، يک انديشۀ جھانشمول و يک آرمان متعالی و مبارزۀ گزينی خود ھا؛

کريۀ آنان را، در ھا، جنايت ھا و چھرۀ  دھندگان استوار عليه انحراف، تسليم و سجود تسليم شده ھا و افشای خيانت

اين ياوه سرايان بی کار و بی عار مفتن با اين توطئه . ھا نسبت می دھند وجود يکی دو فرد خالصه کرده و به توطئۀ آن

حال بر ارتداد،  تقليل گرايانۀ شان در برخورد به يک جريان ريشه دار فکری ــ سياسی رزمجو؛ در عين گری و شيوۀ

ماندگی، درماندگی، يأس، دشمنی با انديشه و  ، مسخ فکری، انحالل طلبی، از کاروانانحراف، تسليم و سجود، انعزال

پرستی، نان به نرخ روز خوردن و گذشت و معاملۀ خويش به نفع دشمنان خلق؛  آرمان، دشمن نشينی، معامله گری، پول

به گفتۀ زنده ياد  رين ھنر شاناين قماش رانده شدۀ لميده در لجنزار، به گذشته تعلق داشته و بھت. کنند اعتراف می

  .است" لجن پاشيدن به صورت راھيان مسيرت انقالب "،»رھبر«

امين «فرزند مبارز خلق و ھمرزم استوار  ما نويسندگان اين يادنامه در گراميداشت از سومين سالگرد جاودانگی

  دانسته و اندر اين راه دشوار، ضمنامر مشترک توده ھای ميليونی خلق  ، مبارزه را کار يکی دو فرد نه، بلکه»سيماب

تشکيالتی، بر مبارزۀ جمعی در عرصه ھای فکری، سياسی،  تأکيد بر انديشۀ رھائيبخش، بر تشکيالت و ضوابط

آرمان ھای در راه تحقق  عليه امپرياليسم، اشغال و ارتجاع، ملی ــ دموکراتيک تشکيالتی و کار سياسی و فرھنگی

دموکراتيک و انقالبی فرزندان رفتۀ خلق  ستيم تا رايت مبارزات ملی،ھگامزن بوده و مصمم و امين ھا، » امين«ناتمام 

جمعی جمع وسيعی از راھيان مصمم و استوار راه رھائی خلق بر اين اصول و  تأکيد. در راه رھائی را بلند نگاه داريم

امر ناتمام رفتگان  ن، در عين ادامۀشا" نيش و خار "بدون توجه به وزوز حشرات موذی مرداب ھا و ارزش ھای فوق،

  .موذی و ياوه سرای مفتن راه؛ پاسخ منطقی ايست بر اين اتھامات و ياوه بافی اين عناصر

  !آرمان مبارزاتی اش جاودانی  گرامی و» امين سيماب«ياد 

  !در اھتزاز باد درفش پيکار آزادی

 !مرگ بر امپرياليسم، ارتجاع و ارتداد


