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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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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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 Martyrs جانبازان

 
  )ادامه دھندگان(ساما 

 ٢٠١٢ جون ٠٨

 

            ) ادامه دھندگان-ساما(سازمان آزاديبخش مردم افغانستان                   

  

  "ساما"پردل يکی از سکانداران ماھر کشتی 

  و الگوی حماسی باور و عمل انقالبی
   

شود گستره و ھيبت ماجرا ھای عظيم تاريخی ھمراه با شاھکارھای سترگ حماسی نسلی از ايثار و  چگونه می"

اين روز يک شھر  شت؟ پيش روی ما نيز دراعتقاد را از گلوی فشردۀ يک زمان عبور داد و بحر را در کوزه انبا
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اين شھر را چگونه به سوگ بنشينيم که در برش صد ھا قھرمان و ھزاران پاکباختۀ تاريخ ساز در . شھيد خفته است

خيزد،   ما را به نظاره نشسته اند و در ھژدھم جوزا اين شھر الله فام به تالطم می آيد، به پا می،شطی از خون

کشد و پيام خون چکانش را با عنوان درشت واژۀ آزادی از دل گورستان  زند، فرياد می  میکند، حرف خروش می

پس درود ما بر شما قامت ھای استوار و قلب ھای تپندۀ تاريخ و ننگ و نفرين . تاريخ تا به طارم گردون می افشاند

  !ابدی باد بر قاتالن شما که قاتالن مردم و ھستی ملی ما بوده اند

تواند به  اين ھا فقط می. کند ار و قافيۀ مجالس گراميداشت بر قامت باعظمت شھدای ما بسی کوتاھی میلباس نوشت

 از اين فوران بزرگ را در خود جاری ساخته و رھروان با ادای احترام، َدين ، ئیمثابۀ مجاری کوچک، رشته ھا

گذر زمان ھر روز بيشتر از . ا تالش ورزندبيان، پيوند و تجديد ميثاق در ميعاد، جھت پر رھرو گردانيدن راه آنھ

پيش حقانيت راه، شعار ھا و اھداف شھدای ما را جلی تر گردانيده، بر دامنۀ شناسائی و پذيرش آن افزوده و منطق 

  .ئيد و تسجيل می گذاردأحرکت برگشت ناپذير تاريخ بر آن ُمھر ت

لی در برابر سلطۀ بيگانگان، بيعدالتی ھا و استبداد تاريخ کشور ما مشحون است از مبارزه و مقاومت نسل ھای متوا

داخلی که در بُرھه ھای حساس خطرات ملی به صورت مقاومت ھمگانی در آمده و تمام معادالت استعمارگرانه را 

  .نه تنھا در حوزۀ ملی، بلکه در سطح منطقه برھم زده و تأثيراتش را بر اوضاع جھانی نيز برجا گذاشته است

خش ی و تکيه بر افتخارات پيوستۀ مبارزاتی، الزم است تا نسل حاضر و نخست از ھمه آگاه ترين ببا درس آموز

غلبه نمايند و در اين لحظات حساس که ھمه » آواز کسر« و » خالی حضور«  وارثين رسالتمند بر جامعه به مثابۀ

در تقابل با فاجعۀ بزرگ حاکميت خطر است، دوباره سيمای تابناک مقاومت ملی را  داشته ھا و ھويت ملی ما در

به حق که اوضاع و حاکميت فعلی در افغانستان، . شرير و ننگين استعماری موجود برجسته نموده و بازتاب دھند

  ... باشد يک در سرآغازش می فاجعۀ عظيم قرن بيست و

م بر کشور ھمانا فکر و اکنون که بسياری از راه ھا آزموده شده، يگانه راه اساسی نجات از فاجعه و کابوس حاک

است که بنای مقدماتی آن را بايد ستاد ھا و ) ملی و مترقی(عمل قاطع در جھت برپائی يک حرکت مقاومت مستقل

 ما به ھمه دوستان و ھمرزمان اين اطمينان را می. عناصر انقالبی، مترقی، ملی و روشنفکری پايه ريزی نمايند

ار سپرده شده را با جديت و ثابت قدمی از طويل ترين جاده ھا عبور داده بدون دلھره و لحظه ای درنگ، بدھيم که 

 ."و به سرمنزلش برسانيم

ا اين  و رھبر سامیجاودانه شدن بانتجليل از سی و دومين ساگرد  به مناسبت جاری، سال یدر ھژدھم جوزاامروز 

رمان ھای شھدای راه آزادی و انقالب؛ داشت خاطرات و آ  و روز يادبود و گرامیدي زنده نام مج،سرو تناورآزادی

سخن از الگوی شاھکار ھای سترگ حماسی، از نماد ايستادن در مقابل زورمندان و از سرمشق ايثار و اعتقاد، از 

بدين . است» پـردل«شخصيت نامدار حماسی و با اوتوريتۀ انقالبی و فرمانده شناخته شدۀ ساما، از شاه محمد

ياد آوری و معرفی شخصيت و کارنامه ھای ) ساما ــ ادامه دھندگان(مردم افغانستانمناسبت، سازمان آزاديبخش 

را به مثابۀ سوژۀ خاص تجليل امسال برگزيده و به بيان مختصر شخصيت وعملکرد " پردل"انقالبی رفيق شھيد مان 

 .او می پردازد

او انسان آگاه، . م وفادار مجيد بزرگ بوديکی از انقالبيون نامدار و با ھيبت مردمی و ھمرز" پردل"شھيد شاه محمد 

جسور و مبارزی بود که درد مردم خود را با گوشت و پوست لمس کرده و راه عالج آن را نيز ھضم و تحليل کرده 

 ضد  استثمار و هبر بنياد شناخت، آگاھی و رسالت انقالبی اش شھيد پردل ھمه چيز خود را در راه مبارزه ب. بود

رھائی مردم و کشور ازچنگال عفريت کھن نظام فئودالی و سلطۀ مشترک خونبار ارتجاع پيروزی انقالب و 
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او در ھمه لحظات زندگی برای به اھتزاز  درآوردن درفش آزادی برای . کمپرادوری و سوسيال امپرياليستی فدا کرد

زيست و سراسر عمر او ھميشه با مردم . توده ھا و کشور، از ھيچ گونه فداکاری و جان نثاری دريغ نورزيد

عزيزش را از ھمان آوان کودکی تا جوانی و از جوانی تا رزمندگی  و بالغت انقالبی در خدمت مردم و تحقق 

خشم و کين انقالبی نسبت به دشمن و به ھمان سان عشق به توده ھای پا برھنه . آرمان گرامی زحمتکشان سپری کرد

 محوله را با نھايت دقت و عالقه مندی توأم با جديت و نوآوری کليه کارھای. را سخت در دل خود پرورانده بود

آگاھی، تھور بی مانند و اوتوريتۀ تثبيت . او در جريان مبارزۀ طوالنی انقالبی گداخته و آبديده شده بود. داد انجام می

د به جمع و منافع شده، سازش ناپذيری در برابر دشمن، پايداری بر اصول و آرمانھای انقالبی، انضباط پذيری و تعھ

  .جمعی، او را  نمونه ای از انسان نوين ساخته بود

عالقه داری " قريۀ آقا سرای"  در يک خانوادۀ دھقانی ٣٠فرزند علی محمد در دھۀ " پردل" شھيد شاه محمد 

  شاه چھار فرزند داشت به نام ھای ولی محمد،" علی محمد"پدر شھيد پردل . کوھدامن ديده به جھان کشود" کلکان"

از جمع برادران شھيد پردل دو برادرش يعنی انجينر هللا محمد . و فيض محمد» عزيز«، هللا محمد »پردل« محمد 

اين برادران ھمرزم پردل در جريان مبارزات سياسی و . و فيض محمد ھمسنگر و ھمرزم شھيد پردل شدند» عزيز«

ده داشته و در صف پيکار روياروی با دشمنان مردم ی نقش فعاالنه  را به عھئنبرد ھای رھائيبخش و کار توده 

آنان با نثار خون پاک خويش و با مبارزه و مقاومت حماسی شان . ستمديدۀ افغانستان سھم بارزی را اداء نمودند

خصوص ه ضد اشغالگران شوروی و اشغال پرستان، به داستان ھای رزم و حماسی ديگری را  با خطوط زرين ب

آری، فيض . طور ماندگار در صحيفۀ تاريخ آزادی خواھانۀ مردم  ما ثبت نمودنده ب) و پرچمیخلقی (وطن فروشان 

ش در جريان اجرای وظايف انقالبی، در ١٣۶٠محمد برادر کوچک شھيد پردل در يکی از شب ھای تابستانی سال 

دين خائن در حوالی قريۀ اثر يک کمين و حملۀ ناجوانمردانۀ افراد مسلح باند آدمخوار و مزدور حزب اسالمی گلب

 !ياد و خاطره اش گرامی باد. از پا درافتاد" کلکان"

سامائی دلير، چريک کوره ديده و يار وفادار فرزند انقالبی نامدار خلق ما، مشعلدار بزرگ " عزيز"انجينر هللا محمد 

ا مجيد توسط جواسيس خاديست ھمراه ب" مجيد کلکانی"و رھبر جبھۀ متحد ملی افغانستان شھيد » ساما«و بنيان گذار 

شھر کابل  " مکروريان"بی در . جی . و عوامل کی " پرچمی ــ خلقی"رژيم مزدور، جالد پيشه و وطن فروش 

پس از مقاومت حماسی بی بديل در شکنجه گاه دشمن، اين دليران نامدار تاريخ و حماسه آفرينان . دستگير شدند

گاه پلچرخی به آرمان  در اعدامآخرين رمق حيات تا يشه استوارانه ايستاده ومردمی در بيدادگاه دشمن پليد و جنايت پ

انقالبی خود وفادار مانده و مرگ را با گردن افراشته پذيرا و با مقاومت و مرگ شان حماسه ای را با حماسۀ ديگری 

 و مقاومت ملی مردم شھادت اين مبارزان نستوه و نامور ضايعه ای بود برای ساما، جنبش انقالبی.  پيوند زدند

و رھبران حزب و رژيم مزدور و منفور ضد  ران، جالدانشکنجه گ است بر جبين یافغانستان و ننگ ابدي

ياد آن حماسه سازان انقالبی !!! و بادار اشغالگر آن سوسيال امپرياليسم شوروی) پرچم و خلق(دموکراتيک خلق 

  !گرامی و راه شان  پر از رھروان صديق باد

  

  :تب تا مدرسۀ انقالباز مک 

در ضمن آموزش دروس مکتب، . به پايان رسانيد " ميربچه خان"رفيق پردل تحصيالت ثانوی خود را در ليسۀ 

پردل از طريق مطالعۀ کتب سياسی به ادبيات و انديشه ھای دوران ساز و انسان ساز انقالبی دسترسی يافت که در 

يشه ھای رھائيبخش راه ھا و ابزار پايان دادن به فرو دستی و رنج اين اند. پرتو آن به خود سازی انقالبی رسيد
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دستيابی به اين گنجينۀ فکری پردل جوان را به جھان نگری علمی مسلح . بيکران توده ھای مردم را به او نشان داد

تماعی از داد تا به تاريخ، اقتصاد، سياست و قضايای اج ساخته  و اين تسليح فکری به او و ھمرزمانش امکان می

 ،منظر منافع تاريخی ستمکشان در مقابل ستمگران و از موضع انقالب در مقابل ارتجاع بنگرند و از مسائل پيرامون

رفيق پردل جوانی بود پر کار، غريب دوست، شجاع ، ھوشيار، کارسنج ، با تدبير و صادق . ديد صائب داشته باشند

ساالن خود محوری بود در حال   شاه محمد جوان در بين ھم سن و.که اين خصايل او توجه ھمه را به خود جلب کرد

شاه محمد در آوان جوانی با رفيق مجيد . وی در جوانی محبوب قلوب مردم ستمديده اش گرديد.  رشد و شگوفائی

اھی خصايل نيک، آگ. شناخت به ھم رسانيده و تا واپسين دم به اين رفاقت و ھمرزمی با مجيد و ياران او متعھد ماند

عالی، گوھرمتانت، صداقت، صميميت، ايده آلھای عالی انقالبی و تواضع و انضباط انقالبی رفيق مجيد باعث 

پس از بستن تعھد . پرورش داداعتالی فکری و شخصيتی رفيق پردل شده و سجايای عالی انسان انقالبی را در وی 

 با وی درعرصۀ مبارزات مردمی و تشکيالتی در مبارزاتی با مجيد و پذيرش افکار مترقی انقالبی و ھمسنگر شدن

ی  به کار ئرفيق پردل در بين جوانان مکتب رو و جوانان توده . بين توده ھا، در مسير يک انقالب مردمی گام نھاد

آگاه گرانه و بسيج آنھا در تشکل ھای توده ئی و در نھايت در يک تشکل انقالبی منضبط با اصول و موازين انقالبی 

ی، به يکی از چھره ھای ئزنده ياد پردل به عنوان يک انقالبی حرفه ا.  و انديشۀ پيشرو عصر پرداختدر پرت

شناخته شده در عرصۀ مبارزات سياسی و پيکارانقالبی عليه ستم گران حکومتی و نظام پوسيدۀ فئودال ــ 

تۀ تثبيت شده در پيکار ھای کمپرادوری و طبقات حاکمۀ آن و ھمچنان به مثابۀ يک مبارز نستوه و  با اوتوري

خلقی ــ "آزاديبخش  ضد تجاوز سوسيال امپرياليسم شوروی و سلطۀ استبدادی وضد دموکراتيک عمال ميھن فروش 

توان از نمونۀ مبارزات شھيد پردل  در برابر دودمان سلطنتی و جمھوريت قالبی  می. آن مبدل گرديد" پرچمی

 .ونۀ چندی بازگو نمودداوودی و حکومت پوشالی غالمان روسی نم

بر توده ھای ) در تداوم ستمگری طبقاتی و ملی گذشته(از مدت ھای مديدی استثمار فئودالی و ستم غارتگرانۀ قومی 

مالکان ارضی و ديگر متنفذين و سود خوران محلی . گرديد ستمديدۀ مليت ھای کشور ما مشخصاً دھقانان اعمال می

 طور قطع منافع طبقات حاکمه را حفظ و حراست میه ا تسلط داشتند و ببر مقدارت سياسی و اقتصادی مردم م

 جھت ئیرژيم حاکم بالمقابل ساالنه برايشان تحايف و ھدايا.  ساختند نمودند و پايۀ اصلی حاکميت را در محالت می

 مال و نمود و خان ھا و مالکين ارضی  در تعدی و تجاوز بر جان، وفاداری بيشترشان  به حاکميت پيشکش می

که  چنان. نمودند ناموس مردم دست باز داشته و کارھای اجباری و بيگاری را باالی توده ھای زحمتکش تحميل می

آقا "از دھقانان کم زمين منطقۀ " سيد احمد"به نام " ده سبز"درعھد سلطنت  ظاھر شاه يکی از خان ھای ولسوالی 

موضوع را دھقانان . مورد حمايت دولت ھم قرار داشتمی گرفت و ) يک دھم حصۀ حاصالت(با جبر ُعشر" سرای

  .محل با رفيق پردل يار نزديک و مونس شان در ميان گذاشتند

رفيق پردل با جسارت و ھيبت انقالبی که داشت سيداحمد  را در بين قريه اش اخطار داد که از اين به بعد دستت را 

ارباب سيد احمد از آن به بعد . خورد انقالبی خواھم کردن کوتاه ساز، درغير آن برقانااز مال ومنال مردم و دھ

  .ت نکرد از دھقانان متذکره ُعشر بستاندأجر

،  افغانستان در معرض خطر خشک سالی وحشتناکی )ظاھرشاه(شمسی در دورۀ دودمان طالئی ١٣۵٠در سال 

وطنان ما از فرط گرسنگی مواجه گرديد که در واليات غور، بادغيس، فراه ، بدخشان و ھرات عدۀ زيادی از ھم

که مردم  درحالی. فروش رسانيدنده جان باخته  و حتی تعدادی از ھموطنان ما اطفال خويش را نسبت قحطی ب

. بردند مظلوم ما تحت شديد ترين سايۀ فقر ھمه جانبه قرار داشتند، طبقات حاکمه در رفاه و آسايش کامل به سر می
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ن آن در نتيجۀ فساد گستردۀ اداری  مستحقادولت ھای بيگانه به) کر والبسهبرنج ، گندم ، ش(توزيع مواد اھدائی 

ن مکاتب واليات شده و محصالن پوھنتون  کابل و متعلماعادالنه صورت نگرفت و باعث نارضايتی مردم و 

  .تظاھراتی نيز عليه حکومت به راه افتاد

که يکی از مھره ھای اساسی " ملک عصمت"ام يکی از زمينداران بزرگ  به ن" آقا سرای"در اين زمان در قريۀ 

ت حاکمۀ دولتی باالی توده ھای زحمکش آن محل بود، مقداری گندم ، برنج ، شکر و البسۀ و سرکوب ھيأفشار 

رفيق پردل با مداخله . رساند فروش میه اھدائی را از ولسوالی اخذ و در قريه برای مردم سيه روز، نادار و فقير ب

موضوع را نوکران ملک . نمايد اھدائی را طور رايگان برای چند فاميل غريب و نادار توزيع میدر موضوع، مواد 

رسانند و غضب، حرص و آز ملک به شور آمده  و با رفيق پردل کينه گرفته و او را سدی در  عصمت برايش می

 به قتل می" جبار"سم ملک عصمت در مقابل اين جسارت پردل،  رفيق مکتب او را به ا. پيش روی خود می بيند

ه پس از خاک سپاری جبار شھيد، پردل سالحش را ب. رساند تا توانسته باشد غرور انقالبی پردل  را درھم شکند

در جريان درگيری مسلحانه بين پردل و زميندار بزرگ . دوش گرفته راھی عرصۀ کار زار زندگی نوين گرديد

 پادشاه افغانستان قرار داشت، دو نفر از مزدوران مسلح  ملک که در حمايت مستقيم) ملک عصمت( قريۀ آقا سرای

  . عصمت به قتل رسيده و رفيق پردل ناگزير به زندگی مخفی روی می آورد

درجريان زندگی دشوار مخفی و کار انقالبی ضرورتاً سلول ھای تشکيالتی توده ئی و سازمانی را در بين توده ھا 

ن مبارزۀ آگاه گرانه و بسيج گرانه اش در بين جوانان روستا ھای شمالی و رفيق پردل در جريا. ھسته گذاری کرد

مخصوصاً کوھدامن، ماھيت پليد سازشکاران و مرتجعين محلی و سياست ھای دلقک بازانۀ رژيم و پايۀ اصلی آن 

 سياسی ی و عياران را به طرف آموزش و فراگيری دانشئ ساخته و جوانان توده اءيعنی زمينداران بزرگ را افش

در کوران .  انقالبی و کسب خصال انقالبی جلب نموده و تعداد زيادی از آنان را به رسالت تاريخی  شان آگاه ساخت

اين امر . اين مبارزۀ انقالبی پردل خود به يک انقالبی نامدار و نماد راستين ايستادن در مقابل زورمندان مبدل شد

قالبی را عليه  پردل و " جمھوری"س دولت ھای شاھی و خشم روز افزون طبقات حاکمه، عمال و جواسي

  .ھمسنگران انقالبی وی  برانگيخت 

  

  : شمسی1357پس از کودتای ھفت ثور"  پردل"رفيق

ش رفيق پردل ھمراه با سائر ھمرزمان انقالبی اش  و در پيشاپيش شان ١٣۵٧پس از کودتای ننگين ھفت ثور

ره ئی، حاکميت فاشيستی رژيم کودتای ثوری ضد ملی و ضد شخصيت فرھيختۀ انقالبی نامور، مجيد اسطو

را دست نشانده و زادۀ تجاوز سوسيال امپرياليسم شوروی و " خلق و پرچم"دموکراتيک باند ھای ميھن فروش 

مخالف منافع تاريخی اکثريت توده ھای زحمتکش کشور ارزيابی کرده و خيزش و رستاخيز خلق را در مقابل آن 

بناًء، رفيق پردل  و سائر رفقا تحت رھبری رفيق مجيد در آنزمان ضمن سھم گيری . پنداشتند میمنطقی و ضروری 

منجر شد، برای " ساما"فعاالنه و صادقانه در پروسۀ وحدت محافل و منسوبين جنبش انقالبی کشور که به ايجاد 

رکاتی را در زمينه ھای بسيج و سازماندھی توده ھا و جوانان در جھت مبارزه عليه رژيم کودتا کار تدا

درکوھدامن، پروان و کاپيسا و سائر ... ئی، امور نظامی، جوانان و ايدئولوژيک، سياسی، سازمانی، کار توده

گی فراوان با با سراسيم" خلقی و پرچمی"رژيم جالد پيشۀ ضد خلق و مزدور . واليات کشور روی دست گرفتند

رانه اش در تعقيب و سرکوب نيروی ھای انقالبی درسراسر خصلت ماھوی ضد دموکراتيک، فاشيستی و سرکوبگ
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جمله تعقيب مجيد و پردل درمنطقه پرداخت تا بتواند عرصۀ مبارزه و کار انقالبی را برای شان تنگ  کشور و من

  . انقالبيون و مردم را از داشتن چنين رھبران فرزانه، نامدار و عملورزی محروم سازدوده و احياناً تر نم

  . از دھھا مورد عملکرد رفيق پردل و ياران مبارز وی چند مورد را نام گرفت توان می

کوھدامن تعدادی از کادر ھای سامائی " مير بچه کوت"مربوط ولسوالی " قالغ"ش در قريۀ ١٣۵٨در سرطان سال 

 خلقی ھا شبی در يک خانه در حلقۀ محاصرۀ قوای مسلح... شامل پردل ، انجينرشير، خير محمد، پھلوان غفور و

ولی اين رفقای کوره ديده و با تجربۀ  انقالبی با مھارت و جسارت تمام حلقۀ محاصرۀ دشمن را شکسته . قرار گرفتند

با دريغ  . از مليشيای خلقی و پرچمی را نقش زمين ساخته و خويش را از محاصرۀ آنھا رھانيدند)  تن١٣(و به تعداد 

ياد و خاطره . در آن درگيری مسلحانه شھيد گرديد" خير محمد"دۀ سامائی يکی از سپاھيان راستين مردم، کادر ورزي

ضد خلق با ماھيت پليد ضد مردمی اش فردای ھمان شب با سبعيت تمام اعضای چند " خلقی"رژيم !  اش جاودان باد

نان را به رگبار خانواده در آن قريه را به شمول کودکان، زنان، جوانان و پير مردان به قتل رسانيده و حتی مواشی آ

  .بستند

ھا در سر تا سر  "سامائی"ش روز تجاوز ارتش اشغالگر سوسيال امپرياليسم روس که ١٣۵٨جدی ۶ھمچنان در 

 عصرھمان روز ۴عليه متجاوزين شوريدند، به  ساعت !" روسھا از ملک ما بيرون شويد"کشور با سر دادن فرياد 

اکر اشغالگر روسی آماج گلوله ھای آتشين انقالبی شاه محمد عس" کلکان"عالقه داری " کاريز دوغ"در قسمت  

قتل رسيدند و ه پردل و يارانش قرار گرفتند که طی آن ضربت کاری، شش تن از عساکر رھزن روسی گريه کنان ب

بناًء، در سطح ملی افتخارفرياد . برای اولين روز خواب اشغال سرزمين دليران را از سر اشغالگران روسی پراندند

 شمسی را سامای مجيد و ١٣۵٨ليه تجاوز و وارد کردن اولين ضربت به نيرو ھای اشغالگر روسی در ششم جدی ع

  !افتخار ابدی به آنان. رزمندگان پيشمرگ آن چون پردل و رفقای ھمرزمش کمائی کردند

 اين گروه ساما يک کانون انقالبی کوچک نبود که عملکردش به ترور اين شخص ضد انقالب ويا ضربت زدن به

  نظامی توانمندی با - ساما ستاد رزمندۀ سياسی . کوچک و يا مصادرۀ سالح آن پُستۀ ضعيف دولتی خالصه گردد

به طور مثال با يک سازماندھی . ی بود که ظرفيت عمليات بزرگ و حيرت انگيز نظامی را داشتئپايه ھای توده 

يورش بر قشله يا پادگان " پردل"انقالبی رفيق ش تحت فرماندھی فرمانده بزرگ ١٣۵٨ حوت ٢٠دقيق در شب 

 قبضه سالح ثقيل ٣۵٠٠در چند کيلو متری شھر کابل و مصادرۀ " لوای حسين کوت"چندين ھزار نفری مشھور به  

کف سامائی و روابط توده ئی ساما موفقانه صورت گرفت و در خدمت ه و خفيف و مھمات آن توسط چريکھای سرب

قرار داده شد، که از عظمت و ھيبت ساما حکايت ) ساما(مان آزاديبخش مردم افغانستان جبھات گرم نيروھای ساز

پس از اشغال نظامی افغانستان توسط سپاه وحشی اشغالگر سوسيال امپرياليسم شوروی، اين بزرگترين . کرد می

 ــ خلقی و بادار دستآورد نظامی برای ساما و سايرانقالبيون کشور و ضربۀ شديد بر پيکر رژيم مزدور پرچمی

افتخار اين دستآورد و عمل موفق نظامی و مصادره و انتقال شب ھنگام مقادير زيادی . سوسيال امپرياليست آنان بود

از سالح و مھمات در پھلوی سائر عوامل، عمدتاً به درايت، شجاعت و لياقت مبارزان سامائی در آن عمليات به 

 اما با دريغ. گردد ، يعنی به پردل شھيد بر می"غرش رعد بھاری در شمالی"فرماندھی فرمانده مدبر و دليرعمليات 

او معلم عبدالستار کادر .  از ساما يک قربانی بزرگ نيز گرفت"ی در شمالیرش رعد بھارغ "اتيعملو درد 

زنده يادش را گرامی  وخاطرش را ھميشه . ورزيدۀ سامائی و يار و ياور مجيد بود که در جريان عمليات شھيد شد

 ! داريم می
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  :و حراست از آن"ساما"نقش رفيق پردل در پروسۀ ايجاد  

پردل به استواری کوه ھای  بابا و ھندوکش در نقش يک انقالبی بزرگ، مونس توده ھای فقير و تھی دست، الگوی 

ستم طبقاتی و حماسی جنگ پارتيزانی کبير ميھن ما و دژ مقاوم در برابر فشار ھا و اشکال گوناگون ستم به ويژه 

او در نقش يار و ياور مجيد و کادر فعال و . استعماری، چون پوالد در کورۀ فروزان نبردھای پيھم انقالبی آبديده شد

 آگاه به حيث تسمۀ انتقالی ميان رھبری و تشکيالت در کنار رفيق مجيد و درھمکاری با سائر رفقای بنيانگذار در

ايجاد . او به نقش سازمان پيشآھنگ در امر انقالب به خوبی واقف بود.  داشتسزائیامر ايجاد ساما نقش شايسته و ب

  . سازمان پيشتاز ساما يکی از آرزو ھای پردل و سائر رفقای انقالبی ما بود

کوتاه مدتی پس از ايجاد ساما، در اثر حمالت پيھم، و بعضاً مشترک استعمار و ارتجاع بر اين ستاد مبارز، اين 

بانيان، سازماندھان و نظريه پردازان اصلی و اوتوريته ھای مرکزی خود از جمله رفيق مجيد را از سازمان اکثريت 

دگماتيک و مشغله ھای عملی " چپ"در فضای پس از گرفتاری و اعدام رفيق مجيد  و ترک سنگر کردن . دست داد

خط  گوشه گوشۀ کشور، مبارزاتی برای اکثريت چپ اصولی ساما در جبھات نبرد مقاومت ملی ضد اشغال در

. ديد ی از رھبران باقی مانده در مرکز ساما ستارۀ اقبال خود را در حال طلوع میليبرالی راست در وجود عده ا

رھبران اصلی ساما در حالی متحمل اين ضربات شدند که اين سازمان از لحاظ عملی و نظامی در جبھات نبرد 

شمسی قدرت ١٣۵٨ــ ۵٩شی در سائر واليات کشور طی سالھای مستقل در شمالی و جا ھای ديگر و جبھات پوش

رھبرانی با اوتوريته از گونۀ مجيد الزم بود تا حماسۀ سراسر کشوری سامائی را رھبری . عمل چشمگيری داشت

  .کنند

خالف عده ای روشنفکران دور از پراتيک عملی مبارزاتی متراکم در شھر ھا و عاشق فرھنگ و امتيازات زندگی 

و نه ( خزيده درمرکزيت ساما، رفيق پردل ضمن برخورداری از فراز ھائی از فرھنگ و سابقۀ عياریشھری

ئيد توده ئی، داشتن تجارب و درايت مبارزات عملی أدر کنار اخالق انقالبی، از تجربۀ زندگی روستائی و ت) لومپنی

ی پيرايۀ روستا نشينان تاکستان ھای و نظامی ضد استبدادی و تحرک دايمی بھره مند بود و به زندگی ساده و ب

اين ويژگی ھا به او اوتوريتۀ الزم مبارزاتی و سائر امتيازاتی را . شمالی عادت داشت و ھمواره يار و ياور آنان بود

زمانی که خط راست مرکزيت . می بخشيد که عده ای از رھبران مرکز نشين آن وقت ساما از آن بی بھره بودند

رفت که غالب شود، در چنين حال و ھوائی اولين کنگرۀ ساما در   و صفوف و کادرھا ــ میساما ــ نه خط بدنه

يکی خط انقالبی بنيان گذاران : در جريان مباحثات کنگره دو خط مقابل ھم قرار گرفت. ش داير شد١٣۵٩جوزای 

در .  مواضع تبلور يافتبه رھبری رفيق مجيد مطروحه در برنامۀ ساما و ديگری خط التقاطی ليبرالی که دراعالم

چنين فضائی اين وظيفۀ سترگ دفاع و حراست از خط انقالبی بنيادگذاران به رھبری مجيد در مقابل تھاجم 

ھرچند . ، تيمور و تنی چند ديگر افتاد)مختار(ايدئولوِژيک راست ليبرالی به دوش رفقائی چون پردل، قاضی ضياء

اه باز کردن ليبراليسم در مرکزيت ساما جلو بگيرند، ولی استواری، رفيق پردل و رفقای متعھدش نتوانستند از ر

اوتوريتۀ سياسی و نظامی رفيق پردل و عملورزی وی در کنار سھم سائر رفقاء چون قاضی ضياء و سپس تيمور، 

مانع مزيد بر وزنۀ عملی و مبارزاتی کادرھای متعھد به برنامۀ ساما در واحد ھای تشکيالتی واليات ... ميرويس و

اين مقاومت در مقابل حمالت . از تعميم و گسترش خط ليبرالی مرکزيت آنوقت در خارج از محدودۀ شھرکابل شد

راست در کابل و در مرکز سازمان، آن عمل افتخار آفرينی است که در تاريخ ساما به نام پردل، قاضی ضياء، رفيق 

مرکزيت و "اين دوآليسم فکری زير نام . تو رفقای ديگر ثبت شده اس) محمد علی(تيمور، ميرويس، رضا
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و رفقای ھمرزم او در کنفرانس " رھبر"ی بر ساما وارد کرد، اما شھيد ارجمند ھرچند ضربات کاري" تشکيالت

  .ش به آن و به تسليم طلبی ناشی از آن مقطع با قاطعيت پايان دادند١٣۶٢سرتاسری ساما در سال 

  

  ":پـردل"فيق ناپديد شدن و مرگ اسرار آميز رفيق ش

 شمسی پس از ديدار تيم چريکی سامائی عمليات مصادرۀ خزانۀ مزدوران ١٣۵٩ سرطان ٢۴رفيق پردل به تاريخ 

و عالی ارزيابی کردن روحيۀ رزمی رفقای تيم، حوالی ظھر ھمان روز با گادی )  سرطان٢۵در (روس در گلبھار 

که   خانۀ يکی از روابط تشکيالتی ساما گرفته و با گفتن ايناز گلبھار عازم سيد خيل در پروان شده و بايسکلی را از

جاودان ياد پردل در فاصلۀ راه ميان سيد خيل در . گردم، از راه منطقۀ بگرام عازم کوھدامن شد سه روز بعد بر می

ايد مناطق برای رفتن به کوھدامن او ب. پروان تا کوھدامن ناپديد گرديد و ھيچ و قتی ھم سر قرارش با رفقاء برنگشت

که عالوه از روس ھا و مزدوران شان در پايگاه ھوائی بگرام و جادۀ  کرد، مناطقی بگرام تا قره باغ را طی می

  . منتھی بدان، افراد مسلح حزب اسالمی گلب الدين در آن حضور داشتند

تۀ مبارزاتی ساما درمنطقه با ھزار درد، پردل پس از مجيد و سائر بانيان انقالبی ساما، به عنوان بزرگ ترين اوتوري

و به عنوان فرماندھی مدبر و توانا، عضو کميته مرکزی و مسؤول عمومی نظامی ساما، در يکی از بحرانی ترين 

لحظات مبارزات درونی ساما و در اوج مبارزات نظامی  ساما شھيد شد و صادقانه ھستی خود را وقف امر آزادی 

شناختند، شھادت رفيق  بی گزاف، مردمی که او را می. دم افغانستان کردو انقالب  و آرمان رھائی توده ھای مر

پردل را بزرگ ترين ضربت و نبود او را عظيم ترين خالء برای جنبش مبارزاتی سازمان آزاديبخش مردم 

  .ارزيابی کرده اند) ساما(افغانستان 

  

  !گان سامائیه و جاويد باد نام نامی جانباختزند

  ...!ء مجيد، پردل، خير محمد، ستار، غفور، رھبر و جاودان باد ياد رفقا

  !                              جاويدان باد ياد و خاطرۀ  تابناک شھدای ارجمند  راه آزادی و انقالب

  !به پيش در مسير ترسيم شده با خون ياران شھيد ما

  ! است، نه تجليل رياکارانه و نمايشیبھترين گراميداشت از شھدای پيشکسوت ما تداوم راه انقالبی آنان درعمل

  !يـــا مــــــرگ يــــا آزادی

  

  ) ادامه دھندگان- ساما(سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 

  ٢٠١٢ جون ٨ برابر با ١٣٩١جوزای ١٨

  

 

 

 


