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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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 Letters & Suggestions وپيشنھاد ھا نامه ھا

  
 )  ادامه دھندگان –ساما ( ھوادار " يا ؤر" نرگس  : فرستنده 

   افغانستان –کابل 

  ٢٠١٢ جنوری ١٠

  

  .سالم صاحب موسوی جناب

   !باشيد برخودار خوب صحت زا وارم اميد

 ودر نموده دفاع ساما برناموی خط از ھميشه کنون وتا ، باشم می "ساما "عضوسازمان شود می سال ٢٣ مدت

  .ام رزميده خود توان درحد آن تکامل

 خود ھمرزمان از جمعی با است "ساما "ھويت ھمانا که " ساما برنامۀ "خط از طلبی تسليم و انحرافات زدودن در

   .ايم نموده وقفه بال ارزۀمب

 ونه ، بوده "یئساما "نه ديگر  آنھا اند، رفته طلبی تسليم به "ساما "خط از چند تنی که سال ده مدت اين طول در

   .دارند تعلقی "ساما "به ھم

 رد اشغالگران با آغوشی ھم در را ديگری رسم و راه و نداشته، خود با را آن بانيان و "ساما "افکار ديگر چون

 "ساما "به زمانی که خاطرافرادی به چگونه شما حال. باشند می ھا "یئساما "و "ساما "ضد وعمالً . اند گرفته پيش

 و  ھا "یئساما "اند، گرفته قرار آن ضد بلکه اند، بريده که تنھا نه عمل و نظر در آن از اکنون و اند داشته تعلقی

  .کنيد می داد قلم طلب انقياد بست در را "ساما"

 جفا "طلب انقياد سازمانھای "نام ذکر با آن بزرگ وشھدای ، سازمان عضو ھزاران حق در که کنيد نمی فکر آيا

   .ايد داشته روا

  ايد؟ نگرفته ناديده داريم وعمل فکر "یئساما "و ھستيم "یئساما "که مارا حق

  ؟ سوزانيد می يکجا باھم را خشک و تر و زنيد می را ھمه تکفير چوب با چرا

  . است ديالکتيکی کجايش ايد جسته مدد آن از شما که منطقی اين با

 ثيرأت با مشخص را کدام وھر نمود) ليز انا(تجزيه بايد را ای وپديده شی ھر که است، آموختانده ما به ديالکتيک

 جانب به که چند تنی کرد کار خاطر به که اين نه بگيريم، ارزيابی به دقيق را آن نقش و گذاری، ثيرأوت پذيری

  .بداريد متھم را يھائساما ندارند، وعملی فکری تعلق "ساما "به وديگر اند رفته دشمن

   !صاحب موسوی محترم جناب
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 اند رفته انحراف به که کسانی مورد ودر نموده مراجعه انقالبی جنبش اسناد به يکبار آرزومنديم شما از احترامانه 

 تحت" رھبر "شھيد ياد زنده از ای نوشته به ھمچنان. اند نشناخته انقالبی تصف به را آنھا انقالبيون ديگر که ببينيد

  . کنيد مراجعه " ما سازمان در رھبری نقش  " نام

 خوب دوستان از ھم وحال  نگريم می قدر ديده به "ساما "با شما عضويت زمان در شما ھای کارنامه به که ازاين

 سالمالو.  نيازاريد را بند در ن افغانستا داخل "ئیساما "ھزاران روان که اميدوارم ھستيد ما

  :تذکر

 اين نامه يک درد دل دوستانه است و به منظور مناظره و جدل با شما نيست، ما دراين سرزمين زير آتش متقاطع 

  .يد باھم وقت و انرژی مارا به مبارزه با دشمنان مصرف کنيمئبيا. دشمنان رنگارنگ کارھای زيادی بايد بکنيم 

 


