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 ) ادامه دھندگان- ساما(ھوادار: فرستنده
  ٢٠١٢ جنوری ٠۶
  

  !محترم آقای موسوی
لب رھائی و ساما و سازمانھای انقياد ط"شما، جملۀ  ..." ھمذاتی و"در نوشتۀ  
ھمچنان درجای ديگر ھمين نوشتۀ تان . خيلی عام ذکر رفته است..." رھبران آنھا

و قومندان " ساما"درکنار نام عناصر خبيثی چون مسعود و دوستم وکريم شاھد، نام 
درطول تاريخ و درتمام جنبش . ھايش ياد شده که به نظر من اين نحوۀ بيان گويا نيست

عناصری از صف مقاومت به اردوگاه دشمن رفته وبه وطن ومردم ھای مقاومت ملی 
ولی . اتفاق افتاده است... اين امر در ويتنام، الجزاير، چين و. خود خيانت کرده اند

مبارزين راستين آنچنانکه عليه دشمن متجاوز رزميده اند عليه تسليم طلبی وتسليم 
بوده است و ازتمام سازمان ھای در کشور ما نيز چنين . طلبان نيز مبارزه کرده اند

. موجود و فعال درمقاومت، چه راست وچه چپ، عناصری به دشمن پيوسته اند
که بنيادش درمبارزه عليه انقيادطلبی وتسليم طلبی ملی وطبقاتی گذاشته شده " ساما"

درجريان . از کرداولين سازمانی بود که عليه متجاوزين شوروی جنگ مسلحانه را آغ
اين نبرد نابرابر و دشوار ازپشت وظاھراً از سنگرمقاومت ھم توسط بنيادگرايان 
مزدورامريکا وارتجاع منطقه مورد ھجوم وحشيانه قرار گرفت و بايد دردو جبھه 

درچنين حالتی عناصر متزلزل ونا پايدار به قول خودشان برای . مقاومت ميکرد
درتمام جبھات برضد آنھا " ساما"واما . يگر تسليم شدندمبارزه بايک دشمن به دشمن د

نيزمبارزه کرده ولحظه ای ازافشای شان خود داری نکرده بلکه آنھا را طرد کرده 
در وجود ادامه دھندگان راه " ساما"است و اين نبرد تا ھم اکنون ادامه دارد که 

تفکيک نشده " ماسا"در نوشتۀ شما اين دوصف در. جانباختگانش آنرا به پيش ميبرد
  . اگر لطف کنيد آنرا به قلم خودتان توضيح دھيد تا رفع ابھام بشود. است
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