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  سعدهللا صافی: نويسنده

  ٢٠١٢ اپريل ٢٢

 

 »  در کانادا"ساما"ھواداران   «هقابل توج

 االتی که جواب طلب اندؤطرح س

"  در کانادا) ساما( ھواداران سازمان آزاديبخش مردم افغانستان "٢٠١٢ مارچ ٣٠اخيراً متن چاپی اعالميۀ تاريخی 

در محکوميت قتل عام پنجوائی قندھار توسط نظاميان وحشی اشغالگر امريکائی را دوستی که از کدام صفحۀ 

و از موضع گيری و محتوای اعالميه و اقدام نويسندگان آن حسن استقبال کرده . انترنتی چاپ کرده بود، به دستم داد

اما اين اقدام فردی و يا جمعی را به . دانم آنرا اولين گام در جھت شکستن سکوت و خاموشی چندين سالۀ آنان می

 توسط ، انقياد طلبی جرياندر مخالفت با ،تنھائی کافی ندانسته و اميدواريم که با برداشتن گام ھای متعدد ديگر

  .گرددتکميل " مرکزيت تحميل شدۀ فعلی  "حاميان و ھواداران

االت ذيل، يکی از منسوبين جريان دموکراتيک نوين بوده که برای سال ھای ؤنويسندۀ اين سطور و مطرح کنندۀ س

 و روشنگری واقعبينانه در مورد "ساما"را داشته ام و به سرنوشت جنبش انقالبی کشور و " ساما"طوالنی عضويت 

م از روی اين عالقه مندی و اشتياق من به آينده و االت ھؤمطرح کردن اين س. ابھامات خيلی عالقه مند ھستم

سرنوشت نھادی است که اينگونه در معرض حوادث ناگوار قرار گرفته و بازيچۀ ھوی و ھوس و قدرت طلبی عده 

سوای اين عاليق، کدام . ای منحرف و دمساز با عاليق و اھداف غارتگرانۀ تجاوزگران کشورم قرار کرفته است

  .االت ندارمؤين سھدف خاصی از طرح ا

که من اطالع دارم و از جريان مبارزات حاد ايدئولوژيک ــ سياسی چندين سالۀ درون سازمانی ميان  تا جائی

 بر می آيد، پس از تجاوز نظامی امپرياليست ھای امريکا و "ساما"مرکزيت منحرف و اعضاء و کادر ھای اصولی 

 ، عده ای از اعضای مرکزيت آنوقت اين سازمان با٢٠٠١در سال ناتو به کشور ما افغانستان و نصب رژيم پوشالی 

، مجوز ھمراھی و ھمکاری با اشغال گران کشور را صادر کرده و خود "عمده خواندن تضاد جامعۀ ما با فئوداليسم"

 را  به شان عمالً با طرح اين تئوری انحرافی و انقياد طلبانه پيشتاز جادۀ انحراف و تسليم طلبی ملی شده و ديگران

که از اسناد و شواھد و از خالل مبارزات  اما خوشبختانه طوری. شمول اعضای سازمان به دنبال خويش فراخواندند

شود، اعضاء و کادر ھای اصولی سازمان به اين   و تا امروزمالحظه می١٣٨٩درون سازمانی الی اول دلو سال
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ضد آن آغاز کرده و ه  ــ سياسی را در سطوح مختلف بدعوت لبيک نگفته و عليه آن شوريده و مبارزۀ ايدئولوژيک

  .ادامه داده اند و مرکزيت فاسد و اعوان و انصارش را تحريم و طرد کرده اند

 در گرماگرم اين مبارزات، من نيز مثل سائر سامائی ھای نگران به سرنوشت سازمان، از دور و نزديک اين تقابل 

دوار بودم که محصلۀ اين مبارزات، آخراالمر به طرد مشی انحرافی و تضاد دو خط مشی را دنبال کرده و امي

در جريان اين انتظار طوالنی و خسته ُکن، باالخره خبر شدم که مرکزيت منحرف . مرکزيت و حاميان آن منجر شود

ون  ھجری شمسی کنگره يا کنفرانسی؟ نمايشی را بد١٣٨٩و مردود، حاميان و ھمکاران آن به تاريخ اول ماه دلو 

اعضای سازمان و بدون مخالفان خط مشی انحرافی و تسليم طلبانۀ شان، در سطح خيلی محدود عجوالنه و غير 

نروز به بعد اشتياق من ده برابر شده و بی صبرانه منتظر بودم آاز . اصولی دعوت کرده و به فيصله ھائی رسيده اند

وابی به اعضای سازمان در مورد انحرافات فکری ــ تا بدانم که آن کنگرۀ اول دلو چه گفتنی ھائی دارد، چه ج

 از "ساما"سياسی و تسليم طلبی مرکزيت دارد و چگونه با آن برخورد کرده است و چه تصميماتی را برای خروج 

 اضطراری حتماً بنا بر روال معمول در اختيار جلسۀبحران اتخاذ کرده است؟؟؟ اميدوار بودم که قطعنامۀ آن 

 آن از طريق وسايل ارتباط جمعی به اطالع عموم اساسیو رئوس قرار گرفته ان اين سازمان اعضاء و ھوادار

نه شفاھی، نه ) البته تا امروز(سه چھار ماھی گذشت، ولی از قطعنامه و مصوبات از منبع رسمی . شود رسانيده می

  . کتبی خبری نشد

و " کنفرانس احياء و تداوم ساما "عنامۀ شمسی خبری را شنيده و به قط١٣٩٠ در حوالی ھژدھم جوزای سال 

و تداوم در راه بنيان " مرکزيت مطرود و منحرف تسليم طلب "در طرد و افشای" ساما ــ ادامه دھندگان "اعالميۀ

. گذاران اوليۀ ساما توسط اعضاء و کادر ھای سازمان دسترسی يافته و اعالميه ھای ديگر آنان را وقتاً فوقتاً خواندم

 ، يکی برنامۀ ساما به قلم مجيد شھيد با مقدمۀ جديد از طرف"ساما ــ ادامه دھندگان"ل دو نوشتۀ چاپی چند ماه قب

مشـی " "تـوافـق نسبـی"جديد مـولـود " نـدای آزادی(" صفحه ای ۴٣و ديگری جزوۀ " ساما ــ ادامه دھندگان"

با خواندن جزوۀ نامبرده، تا حد . يز خواندم شمسی را ن١٣٩٠منتشرۀ ميزان ) ليـبـرال  با  تسليـم طـلبـی" وسطـی

ئولوژيک ــ سياسی ميان مشی انحرافی مرکزيت يدزيادی از تاريخ و مخصوصاً از ماھيت و چگونگی مبارزۀ ا

، و ھم چنان از سير "ساما"  در وجود اعضای اصولی "ساما"منحرف و مشی اصولی انقالبی رھبران جانباختۀ 

و تنی چند از متحدان " مرکزيت منحرف ديروزی و تحميل شدۀ فعلی"ر خط انحرافی تکوين، تداوم و عاقبت ذلتبا

  .امروزی واقف شدم" سامای"شان به دور آن  و تداوم آن انحراف در رھبری و حواشی 

 را از زبان و از اسناد خود ١٣٨٩ در عين حال که انتظار داشتم تا مواضع و طرز ديد دائر کنندگان کنگرۀ اول دلو 

دورۀ پنجم، " ندای آزادی"ين جريان به جز دو شماره ابشنوم و بخوانم تا ببينم که ديدگاه ھای آنان چيست؛ درشان 

انتظار داشتم " ندای آزادی" قبل از خواندن  شمارۀ اول، دورۀ پنجم .  به چشمم نخورد"ساما"سندی تشکيالتی به اسم 

ولی با مطالعۀ دو شماره ندای آزادی، اميد من .  خواھم يافت"ساما"ناگفته ھای چندين ساله را در آن ارگان نشراتی 

 و سامائی ھا رفت، حرفی ننوشته "ساما"که چه بر سر  زيرا ندای آزادی دورۀ اخير در مورد اين. به يأس مبدل شد

عی برای  در کانادا، فکر کردم که آدرسی و مرج"ساما"با دريافت اعالميۀ ھواداران . و از آن رندانه طفره رفته بود

  . االتم و دريافت پاسخ آن دريافته امؤارائۀ س

نشر اعالميه ھای سياسی ــ مطبوعاتی توسط يک جمع يا نھاد مدعی طرز ديد ايدئولوژيک و خط مشی سياسی 

مترقی ضد ارتجاعی و ضد امپرياليستی و يا بخش منسلک به آن تشکل در مورد رويداد ھا و موضع گيری در 

ولی آنچه قبل از آن و پس از سکوت و خاموشی ممتد آن نھاد و .  روز مھم و ضرور استاطراف قضايای سياسی
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انحرافات فکری ــ سياسی مرکزيت آن حائز اھميت است، بيان مواضع سياسی و ديدگاه ھای آن تشکل در مورد 

آن و راه ھا و شيوه امپرياليسم، کليت تجاوز و اشغالگری، سيطرۀ استعماری امپرياليسم و حاکميت پوشالی زائيدۀ 

. وحشت و درنده خوئی اشغالگران در پنجوائی نه مثال اول آن است، و نه نمونۀ آخر آن. ھای مبارزه با آن  است

 و ديگر جا ، قندوززگان، کنر، کاپيسا، ھلمندو در باال بلوک، ارنوعاز ھمين  یقبل از جنايت پنجوائی ما شاھد حوادث

عکس گرفتن جانوران امريکائی در کنار اجساد پاره پاره و سوختۀ (نۀ جديدش رابوده ايم و تازه اين نمو... ھا

گذشته از آن، اين نمونه ھای جنايت . اين نيز آخر جنايت نيست. در رسانه ھا ديديم، خوانديم و شنيديم) انتحارگران

  .شود انجام شده جزء سياست و اقتدار امپرياليستی و مکمل آن در کشور ما پنداشته می

يعنی مرکزيت منحرف و تسليم ( "ساما"آدرس مشخصی داده و علم ھواداری از " ھواداران ساما در کانادا"که  االح

به دور مرکزيت حاکم را، بلند ) طلب تحميل شده وحاميان و ھوادارانش به اضافۀ عدۀ معدودی متوھم و سرگردان

 عضاء حاضر به جواب دادن نشده است؛ اميد میکه خود مرکزيت آنان با وجود تقاضای مکرر ا کرده اند، از اين

ال ھای چندين ساله در مورد مواضع و سياست ھای انحرافی و تصاميم و اجراآت ؤرود که اين ھواداران تمامی س

بند در پيشگاه خلق دراينان مکلف اند تا  به طور علنی مواضع خويش را در قبال کليه مسائل . را جواب بگويند آن

 روشن، آشکارا و شفاف بيان داشته و ھيچ چيزی را "ساما"قالبيون کشور ما از جمله اعضای قبلی انستان و انغاف

  .پرده پوشی نکنند

، از لحاظ ايدئولوژيک، سياسی و تشکيالتی به معنی پذيرش مسؤوليت در قبال "ساما" بلند کردن علم ھواداری از 

) سليم طلبی ملی و طبقاتی تا کنونی مرکزيت حاکمبه شمول انحرافات فکری و ت(قضايای خوب و بد آن سازمان

نميدانم که محرر و کاتب و امضاء کنندگان آن اعالميه در جمع ھواداران متذکره و يا خارج از . شود محسوب می

  آن، به اين مسؤوليت خويش آگاھی دارند يا خير؟؟؟

 ضمن استقبال از اعالميۀ تان "ساما"ی اگرچه که حاال خيلی دير شده است، ولی من و تعداد زيادی از اعضای قبل

در نکوھش و حشی گری سازمان يافته و ھدفمند گرگان درندۀ امپرياليسم اشغالگر امريکا و شرکاء در حق مردم جفا 

عی ديگر در  در کانادا و يا ھر مرج"ساما"ديدۀ ما، توقع داريم تا نويسندگان و امضاء کنندگان اعالميۀ ھواداران 

  :ديدگاه ھا و مواضع رسمی جمعی تان را در مورد) ھمان مرکزيت منحرف قبلی(لی تانحول مرکزيت فع

 تا کنونی تان؛ مواضع ايدئولوژيک و خط برنامه ئی و تطبيقات اجرائی  

  اشغال امپرياليستی يازده سالۀ کشور و حاکميت خون بار و اسارت آور مشترک امپرياليستی و

 رون رفت از زير اين حاکميت؛ارتجاعی، و راه ھا و اشکال و وسائل ب

 "زادۀ اين ۀانحرافات ايدئولوژيک ــ سياسی و اپورتونيسم و تسليم طلبی ملی و طبقاتی يازده سال 

انحرافات توسط مرکزيت مطرود گذشته ولی مقبول کنونی جمع تان و کار نامه ھا، سياه کاری ھا و 

 ؛"آن...زد و بند ھا و 

 تان " مرکزيت  تسليم طلب و گمراه "ی و امروز و فردا کردنمانع تراشی بيوروکراتيک و کارشکن

 برای تدوير اصولی سومين کنگرۀ ساما؛

 مرکزيت، ھمکاران و ھوادارانش برای سرھم " ی و توطئه گرانۀئغير آئين نامه  "اقدام مشترک نھائی

ضای بندی و دعوت عجوالنۀ گنگره يا کنفرانس محدود تان بدون اشتراک اکثريت کادر ھا و اع

 ميراث و راه و رسم انقالبی مجيد ــ رھبر و تحريم و بی خبر گذاشتن آنان؛به وفادار 
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  تان، موکول کردن دوسيۀ انحراف و ١٣٨٩ اول دلو جلسۀفيصله ھا و تصاميم مصلحتی تسليم طلبانۀ

 تسليم طلبی مرکزيت تان  و اتخاذ تصميم در مورد آن به بعد؛

 "از اول دلو (  مطرود اپورتونيست ديروزی برای  دو سال آيندهابقای مرکزيت منحرف و تسليم طلب

 ؛ءبه اتفاق آرا)"  شمسی؟١٣٩١ الی اول دلو ١٣٨٩

  " دستآورد خواندن پروژه ھا و رھآورد ھای استعمار امپرياليستی مثل احزاب مزدور راجستر شده و

 مشترک اول جلسۀدر " ءکار علنی در قالب پروژه ھا و اقتضاآت استعماری اشغالگران به اتفاق آرا

  تان؛١٣٨٩دلو 

  تان با ١٣٨٩ مشترک اول دلو جلسۀقبول مسؤوليت تاريخی فردی و جمعی تان در قبال  اشتراک در

 ؛ جلسهمرکزيت  و تمامی فيصله ھا و تصاميم تسليم طلبانه، سازشکارانه و غير اصولی آن 

 ۀ مرکزيت حاکم تان وسازش، اغماض و تداوم تا کنونی خط مشی انحرافی اپورتونيستی و تسليم طلبان

ھمرھی و ھمکاری و کنار آمدن تا کنونی شما ھواداران و ھمکاران با آنان؛ و ده ھا مطلب و مورد 

 .صادقانه و بی پرده و پوست کنده بنويسيد... ديگر

د در يک مجي!" يا مرک يا آزادی "حفظ مرکزيت منحرف، انقياد طلب و تسليم طلب ملی و شعار آزادی خواھانۀ

يا مرکزيت تسليم :  بايد از موضع يکی عليه ديگری به پا خاست و با يکی از اين دو وداع گفت. تشکل نمی گنجد

مجيد شھيد در عين حاکم و رسمی بودن خط مشی !" يا مرگ يا آزادی" شعار سردادن. طلب، يا شعار رزم مجيد

، آن شعار پر طنين را از ھيبت و اعتبار ساقط کردن انحرافی و تسليم طلبانۀ مرکزيت و خود مرکزيت بر جمع تان

  . اين بازی خطرناکيست که بازندۀ اصلی آن بازيگران آن در نزد داور سخت گير تاريخ خواھند بود. است

مجيد عليه مرکزيت منحرف و تسليم طلب !" يا مرگ يا آزادی"توانيد و بايد با شعار رزم  به جای اين، شما می

ران امپرياليستی و مرتجع آن به پا خاسته و با طرد مرکزيت و ترک راه و خط انحرافی آن، تمام تحميل شده و بادا

. بند، ولی سلحشور و انقالبيون افغانستان پيشکش کنيدرا در طبق اخالص به داوری خلق درانديشه و عمل خويش 

 جدی گرفته و شما در ميان آنان در آن صورت، اگر برائتی حاصل شد، آنوقت مردم و انقالبيون کشور حرف تان را

  .جايگاھی خواھيد يافت

  !بدان اميد

  

   ھجری شمسی١٣٩١دوم ماه ثور 

  

 

 


