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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 

 ٢٠١٢ جنوری ١١

  

 کشد تير آورانم میۀ ترسم از ترکان تيراندازنيست        طعن
  

   !جناب محترم آقای موسوی

  !به خاطر يک کيک پوستين را به آتش نکشيد 

 ضد ھر نوع انقياد طلبی توسط شخصيت ھای خوش نام ۀبر مبنای مبارز" ساما"ازمان آزاديبخش مردم افغانستان س

مبارزاتی ممتدی را در مبارزه عليه ۀ گذارد که ھر يک از ايشان سابق وجود میۀ وانقالبيون راستين ، پا به عرص

  .عمار سپری نموده اند استبداد واست

اين . يازيدند" ساما "ھمانھا درجھت بر آوردن آرمانھای خويش دست به ايجاد يک ستاد مشترک رزمجو به نام 

وجود گذاشته بود ، اولين ھدف ۀ سيس خويش دريک بستر ناآرام و بحرانی سياسی پا به عرصأسازمان که از بدو ت

سف وھزاران درد نوکران أايديولوژيکی سازمان بوده است که با تو آرزوی بانيانش زبده ساختن تشکيالتی و 

سيس سازمان أستمکش سرزمين مارا يکا يک بعد از تۀ استعمار و اشغالگران روسی ، آن گل ھای سرسبد جامع

 ی ورستگاری اين سرزمين  ازچنگال عفريت استعمار، به يغما میئاليت ھای شبانه روزی شان جھت رھابر فعبنا

 ومتعاقباً کادر ھای وفادار به سازمان به زير خواستند به تحقق نپيوسته که ايشان می رمانھای آنھا آنچنانیبرند وآ

  .توازن خود را از دست بدھدرفت  که سازمان می ضربات پيھم دشمن قرار گرفته ، تا حدودی

ن ازمان و طرد منحرفينی به تداوی سابختانه که اعضای وفادار سازمان با تشخيص امراض مشخص ومعاما نيک

از مام پر افتخار سازمان ورسالت راستين آن به دفاع پرداختند که در اين راستا حتا به قيمت جان بسياری  پرداخته و

  .از کادر ھا واعضای سازمان انجاميد 

ر بار در به وجود آمدن انحرافات در بدنه ، ويا ھم داخل يک سازمان وچه بسا در وجود برخی از افراد رھبری آن با

از ھمه اولتر اعضای صادق ، وفادار و اصولی ھمان سازمان ، .  ميان احزاب ، وسازمان ھا به مشاھده رسيده است

جھت زدودن انحراف وخيانت به مبارزه عليه آن پرداخته اند و راه درخشان بانيان خويش را پاس داشته و ادامه داده 

  . اند
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که در ھر موقعيتی قرار داشته باشند و با در  ، ولو اينی و يا ھم تنی چند که انحراف فرداما جان کالم اينجاست 

  .باشد تفاوت خواھد کرد  تخريب آن ، که بر حسب جايگاه فرد و موقعيت آن میۀنظر داشت ساح

  .ند ودر نھايت به دشمن پيوسته ا... اما اين به ھيچ وجه به معنی آن نيست که آن جمع کامالً در بست ، انقياد طلب و 

  !جناب محترم آقای موسوی 

ودرکنارما به زدودن انحرافات نپرداخته " ساما "، بخشی از عمر مبارزاتی خويش را در داخل آيا شخص خود شما

  . و با انسانھای بزرگی با داشتن آرمانھای بزرگ، ھمگام وھمراه نبوده ايد . ايد 

خاطر مبارزه عليه انقياد طلبی و ساير ه وچه انسان ھای پاک طينت و انقالبيون نترسی که در پيش چشم شما ب

  .امراض سازمانی تا به پای جان پيش نرفته اند 

که دراين راستا نه  یئ، وبه چه منظوری ، وچه خون دل ھارا که ھا به راه انداختند) مرگ يا آزادی(عمليات يا

  .خورده اند 

دای قھرمان کوه صافی را به ياد آوريد ، آن راست قامتانی که از شش جھت تير باران شدند ، واجساد شان را به شھ

  .دريا انداختند 

اين سرزمين به منظور بر آوردن آرمانھای خويش وزدودن انحرافات، جان ۀ که در گوشه ، گوش و ساير رفقائی

  ..بود ، ونه ھم آماتورگونه  اند نه از سر تفنن هشيرين خود را از دست داد

ذکر نموده ايد آيا به حق ... ی وساما و رھبران آنھا ئسازمانھای انقياد طلب رھا..." و ھمذاتی " شما که در نوشته 

  نموده ايد؟ق وراھيان اين شھدای بزرگ جفا نشھدای بزرگ اين سازمانھا ، واعضای صاد

  د؟آيا جناب شما عضو يک سازمان انقياد طلب بوده اي

به تداوی وياھم طرد وجراحی آن عرض اندام آن ۀ انحراف را تشخيص بداريم و در محدودۀ اگربه دقت پديد

انحراف در کدام سطح تبارز ۀ که پديد از ابتدای انقياد طلبی انجام داده است، ولو اين" ساما "که  ، کاریزيمپرداب

انجام داده است "  ادامه دھندگان–ساما "که  کاری. ست خود را داشته است بدون تعلل به مبارزه عليه آن پرداخته ا

  .چونکه ما با انسان ھا وچگونگی تفکر وعمل شان سرو کار داريم . يک شبه به انجام نرسيده است 

ی ومتحدينشان وياھم رژيم مزدور شان قرار ئلوقت به ھمکاری اشغالگران امريکاکه تنی چند از افراد ابن ا حال اين

آن توسط ۀ خبيثۀ از ھمان آغاز نطف. سرکاری را در آرايش وخدمت گذاری به اشغالگران ساخته اند گرفته ، وحزب 

 به عنوان  افکار تسليم طلبانه در ميان اعضای سازمان مطرح گرديده وعليه "ساما"اعضای وفادار به خط راستين 

 نمونه به راھيان انقالبی سرزمين توان بر حسب ، که میدرونی پرداخته اندۀ آن بدون لحظه ای تعلل به مبارز

  . ذکرنام نمود" ما عليه تسليم طلبیساۀ سوی غلبه ب "ۀ ھای اعضای راستين ساما  از نوشتخويش ازفعاليت

. ی از اعضای رھبری رخنه نموده بودکه در عده ا ھرچند انحراف اخير سخت جان تر از گذشته ، يعنی اين

که  تا اين. نمود فعاليت بدون وقفه ومستمر را ايجاب می. وز نبوده استد آن کار يک شبانه روھمچنان زدودن وطر

  . دارد عرض اندام می"   ادامه دھندگان–ساما " تمام اعضای راستين ساما بود که ۀ باالثر ھمان تالش ھای  پيگيران

  !جناب آقای محترم موسوی 

يح حھو قلمی صورت گرفته باشد، اگر در تصکه از قلم شما تراوش نموده است س من اميدوارم که در ذکر موضوعی

 .آن بکوشيد خوشنود خواھيم گرديد 


