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 Political سياسی

 
  "اناداا در کی ساملقبـواداران ھ "ی ازجمع

  ٢٠١٢ می ٠۵
 

 ؟"ھواداران ساما در کانادا" اعالميۀ کدام
 

ھواداران ساما در "  قندھار ظاھراً به امضای پس از نشر اعالميه ای در محکوميت قتل عام بی گناھان پنجوائی

 بوديم که نوشته ای "ھواداران قبلی ساما در کانادا"، در حال تحقيق در مورد صحت اين مسأله، در ميان " کانادا

ما . به نشر رسيد" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" در پورتال "  ھواداران ساما در کاناداهقابل توج" تحت عنوان 

 در مورد بروز انحرافات "ساما"االت  و روشنگری مستند آن عضو قبلی ؤکرديم که طرح آن س کر میف

 و تداوم آن تا امروز و در مورد مسؤوليت ٢٠٠١ از سال "ساما"ايدئولوژيک ــ سياسی و تسليم طلبی در مرکزيت 

رغم طرح اما علی . افی بوده استوی کافی و ش اعالميه نويس و مشاوران" ھوادار"پذيری و در عين حال اشتباه 

در کانادا بدون توجه "  سامای مرکزيت تسليم طلب" گری و ھوشدار آن ھموطن ؛ شخص ھوادار آن سؤاالت، روشن

با سرقت » گفتمان« سايت انترنتی  در١٣٩١به آن سؤاالت و ھوشدار؛ اعالميه گونۀ ديگری  را به تاريخ ھفتم ثور 

  .به نشر سپرد" ھواداران ساما در کانادا " يک نام جا افتيده، به نام 

تمرکز بحث و مشکل اساسی ما علی رغم نواقص و اشتباھات جدی آن نوشته، عمدتاً روی  سوژه و محتوای آن 

شخص يا . است" ھواداران ساما در کانادا"و " ساما"ناشر آن نوشته  روی واژۀ " ھوادار"مشکل ما با  . نيست

ھواداران " يا " ھوادار) " بنويسند( بايد در پای نوشته ھای خود بنويسد"  مرکزيتسامای فعلی"اشخاص ھوادار  

  .، تا حقوق ھواداران سامای انقالبی قبلی تلف نشده و ھويت مبارزاتی انقالبی آنان مخدوش نشود" فعلی ساما 

 ١٩٨۴گردد به سال  یيعنی آغاز فعاليت آن بر م.  ساله دارد٢٨ تاريخی مدون "ھواداران ساما در کانادا"جمع 

اين جمع ھواداران ساما از ھمان زمان به بعد در پرتو سياست ھای عمومی ساما منعکس در ).  شمسی١٣۶٣(

برنامه ھای مصوب اولين و دومين کنگرۀ ساما، در کشور کانادا در عرصۀ ملی ــ دموکراتيک در اشکال مبارزات 

پرچمی ــ "تجاوزان سوسيال امپرياليسم شوروی و غالمان سياسی، ايدئولوژيک و فرھنگی عليه اشغالگران و م

آن و عليه ارتجاع سياه و مزدور فئودالی و کمپرادوری ھشت ثوری و حاميان منطقه ئی و جھانی آن رزميده " خلقی 

  عليه باند مرکزيت بد نام گمراه وء از ھمان ابتدا"ھواداران ساما در کانادا"بخش اعظم و قابل حساب واحد . است

  .تسليم طلب موضع قاطع و شفاف داشته و خود مرکزيت منحرف و تنی چند از عوامل آن را افشاء کرده است
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بريده باد زبانی "و !) يامرگ يا آزادی"( شعار آزادی خواھانۀ رزم مجيد" که ما آگاھانه ھوادار ساما  بوديم،  زمانی

ضد سربازان و افسران ه  مسلسل رزم آوران ساما بھمپای خروش ،!"که در برابر تجاوز امپرياليسم خاموش بماند

شد و ديدگاه ھای ستراتيژيک  وحشی متجاوز و اشغالگر سوسيال امپرياليسم شوروی  و مزدوران آن، سر داده می

ساما در مورد چگونگی ايجاد جامعه ای عاری از ھرگونه ستم در برنامۀ ساما مطرح بود و رھبری سازمان ناظر 

" ھواداران"مرکزيت منحرف تحميل شده بر دوش حاميان و "آيا   سال اخير چه؟١١ين ای حاال درول. بر تطبيق آن

که تا ھمين  در حالی دھد و به شعار يا مرگ يا آزادی باور دارد؟؟؟ آن در سامای امروزی ھمان شعار را سر می

 کشور باورندارد و تضاد عمده ، به واقعيت اشغالی بودن" ھوادارانش"اکنون مرکزيت تحميل شده و حاکم بر جمع 

 را ھنوز ھم با فئوداليسم دانسته و در کنار مھره ھای ريز و درشت امپرياليسم اشغالگر مثل خائن ملی کشور رنگين

سپنتا و ديگران به دستور امپريايست ھای اشغالگر مشق دموکراسی امريکائی کرده و نگران از ) بخوان ننگين(

يک دھه اشغال " دستآورد ھای دموکراتيک حزب سازی و نھاد سازی"و" ن اساسیدستاورد ھای قانو"دست رفتن 

کشور ما است؛ آيا سر دادن شعار يا مرگ يا آزادی حين قبول رھبری و قبل از تصفيۀ حساب با چنين مرکزيت 

يست منحرف تسليم طلب و طرد آن، از لحاظ آئين نامه ئی  در يک تشکل متضاد با مواضع رسمی مرکزيت حاکم ن

؟؟؟ آيا بر جمع ھواداران واجب نيست اگر رھبری را قبول دارند و عليه کند و يک پارادوکس را در خود حمل نمی

آيا الزم نيست اگر رھبری را قبول ندارند، مثل ديگر سامائی ھا  آن علناً نشوريده اند، از دساتير آن اطاعت کنند؟؟؟

آيا از لحاظ ماھيت تفاوتی در عملکرد، .  ين امتناع نھفته استازی در حتماً رارا طرد کنند؟؟؟ عليه آن  بشورند و آن

اھداف، ابزار و سرشت امپرياليست ھای اشغالگر امريکا و ناتو با سوسيال امپرياليسم اشغالگر روس در افغانستان، 

گسل ديروزی آيا اين سامای بی زبان و گروگان گرفته شدۀ امروزی ھمان سامای انقالبی و زنجير  وجود دارد؟؟؟

ھمان مرکزيت "سامای امروزی يعنی »  سعد هللا صافی«  بنا بر تعريف يک سامائی سابقه به اسم !!!ابداً نه است؟؟؟

منحرف و تسليم طلب ديروزی ولی تحميل شدۀ کنونی، جمع تنی چند از حاميان و ھواداران ھم فکر و ھم سود، به 

اری از چنين جمعی با چنان رھبری منحرف و تسليم طلبی، عين و پس آيا ھواد ."اضافۀ عده ای متوھم و سرگردان

  !!! هھـــــــــرگــــــــــز نــــــ ادامۀ ھواداری قبلی از ساما است؟؟؟

و مشاوران وی برای به انحراف کشاندن توجه عامه از انحرافات " سامای مرکزيت امروزی"ھوادار اعالميه نويس 

آن، نظر خوانندۀ اعالميۀ تقبيح ھفت ثور را به موضع گيری انقالبی سامای مرکزيت تسليم طلب و ھمکاری با 

روس اشغالگر در سراشيب رسوائی و  "دوران مجيد در فردای تجاوز نظامی سوسيال امپرياليسم روس و اعالميۀ

لب ن وی، از عدم برخورد مرکزيت تسليم طاو مشاورولی شخص ھوادار سامای کنونی . جلب کردند... و" تباھی

يازده سال اخير ساما در قبال تجاوز و تداوم اشغال نظامی و جنايات بيکران امپرياليست ھای امريکا و ناتو در 

کشور ما و در حق مردم بی پناه ما حرفی بر زبان نمی آورند، تا خيانت و تسليم طلبی مسلم و آفتابی مشتی شيفتۀ 

  .پنھان بماند" سامای امروزی" تا امروز در رھبری ٢٠٠١ت به بھای خدمت به اشغالگران کشور از قدر

اگر به شعار يا مرگ يا آزادی مجيد در شرايط اشغالی بودن امروز افغانستان باور داريد، بايد قبل از ھمه با ھمين 

را به  ان آن به اسم ساما قيام کرده و آنعليه مرکزيت تسليم طلب حاکم بر جمع ھوادار) يا مرگ يا آزادی(شعار 

اگر ھوادار يا ھوادارانی به دور مرکزيت تحميل شده وجود دارند که از وضع ناراضی . زباله دان تاريخ بسپاريد

  . ضد مرکزيت تسليم طلب حاکم بر جمع و طرد آنهحق به اند، اينست رسالت اولی و اساسی شان يعنی شورش ب

رف ديروزی و تحميل شدۀ امروزی در ساما متعاقب اشغال امپرياليستی افغانستان در خط انحرافی مرکزيت منح

از ھمان ابتداء  مبارزات اصولی . شکل گرفت) ١٣٨٠جدی  (٢٠٠٢) جنوری(  ، رسماً از زمستان ٢٠٠١اکتوبر
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 آن در ساحت و اعضاء و کادر ھای راستين انقالبی ساما در محور مشی انقالبی ايدئولوژيک ــ سياسی  ساما عليه

گسترۀ تشکيالتی آن سازمان، از درون جلسۀ مرکزيت و از داخل کشور آغاز شده و به بخش ھای خارج کشوری 

  .ساما نيز توسعه و تداوم يافت

ھواداران ساما در کانادا از بدو اطالع از انحرافات مرکزيت و تسليم طلبی آن، بر پايۀ ميزان معلومات شان از 

ای انحرافات و تسليم طلبی باند مرکزيت، طی جلسات متعددی عليه آن موضع قاطع گرفته و ماھيت و عمق و پھن

قابل ياد آوری است که مرکزيت . ارزۀ اصولی ايدئولوژيک ــ سياسی را در درون تشکيالت آغاز و تداوم بخشيدندبم

ران  و مؤيدين آنھا، تا منحرف و تسليم طلب مطرود ديروزی ولی مقبول در سامای امروزی و تنی چند از ھمکا

 فرد اول مرکزيت با واحد ھای برون مرزی ساما، عمداً جزئيات مسائل و ٢٠٠٣جلسۀ مشترک نزدھم ماه می  

  . را  از اعضاء ساما در داخل و به خصوص در خارج کشور پنھان نگھداشته بودند انحرافات شان

را در قبال افکار و   ديدگاه ھا و برداشت ھای شان"ھواداران ساما در کانادا"پس از جلسۀ مشترک اخير الذکر، 

عملکرد انحرافی و تسليم طلبانۀ مرکزيت متناسب با بازتاب بيرونی آن و سطح آگاھی شان از آن، در ماه سپتمبر 

 ھيئت رھبری های از دور به توجنامه " ھمان سال تنظيم کرده و طی نامه ای ده يازده صفحه ئی تحت عنوان

رسانيده و توقف فوری انحرافات و تسليم طلبی مرکزيت را خواسته و " مرکزيت آنوقت"الع به اط" سازمان

در آن نامۀ ارسالی به مرکزيت . خواھان تدوير سومين کنگرۀ ساما و محاکمۀ منحرفان و تسليم طلبان مرکزيت شدند

ــ سياسی، اپورتونيسم راست، که اصل آن موجود است، رفقای ھوادار ساما در کانادا عليه انحرافات ايدئولوژيک 

تسليم طلبی ملی و طبقاتی و انحرافات و سفسطه ھای تئوريک ــ فلسفی برای تئوريزه کردن انقياد ملی توسط 

موضع قاطع ) ھمين مرکزيت فعلی تحميل شده بر دوش ھوادارانش( مرکزيت منحرف مطرود تسليم طلب آنوقت

لی، غير دموکراتيک و سراپا انحرافی خوانده و رابطۀ خود را با گرفته و افکار و عملکرد مرکزيت  را غير اصو

 عليه انحرافات و ء به بعد اکثريت قاطع رفقا٢٠٠٣در بين ھواداران ساما در کانادا از سال . مرکزيت قطع کردند

  .تسليم طلبی مرکزيت بوده  و معدود افراد به زندگی غير سياسی روی آورده اند

، فرد يا افراد ديگری در ميان " سامای مرکزيت تسليم طلب" به استثنای فرد ھوادار فعلی دھد که تحقيق ما نشان می

 به اين کار مبادرت نورزيده و ھمگی سوء استفاده از نام و ھويت جمعی مبارزاتی "ھواداران قبلی ساما در کانادا"

  . قبلی خويش را محکوم کردند

سانی تعيين تکليف نمی کنيم که از کی ھواداری کرده و با چه حلقاتی ما امضاء کنندگان اين احتجاجيه به کسی و يا ک

ينه اين ھواداری و پيوند را به زيان منافع ملی و طبقانی مردم ستمديدۀ افغانستان ئدر پيوند و تبانی باشند، ولی ھرآ

ما .  خواھيم کردبدانيم، بدون درنگ و تعلل و بر حسب رسالت ميھنی و انقالبی آن پيوند و عوامل آن را افشاء

ھواداران قبلی ساما ھرگز به کس و يا کسانی اجازه نخواھيم داد تا به نام ما و به نام نامی ساما، و به بھانۀ ھواداری 

  .از ساما، ھوادار تسليم طلبی مرکزيت باشند

ستين انقالبی، سوء مثل سائر سامائی ھای را" ھواداران قبلی ساما در کانادا" ما امضاء کنندگان اين سند به عنوان 

استفادۀ عده ای راست رو و منحرف را از نام ساما و  ھويت، نام، سيما و اوتوريتۀ رھبران جانباختۀ ساما و تجارت 

 معلوم الحال تسياسی بر سر آن، و پوشاندن تسليم طلبی ملی و طبقانی خود و رھبران فعلی شان و زد و بند با حلقا

ال کشور را مايۀ ننگ تاريخی دانسته، نفرت و انزجار بی پايان خويش را در مقابل انقياد طلب و طرفدار تداوم اشغ

سامای امروزی مرکزيت تسليم "داريم که لکۀ ھواداری از  ما اعالم می. آن ابراز داشته و از آن دوری می جوئيم

ا و ديگران، عليه درکاناد" سامای فعلی مرکزيت منحرف"اگر شخص ھوادار . ھرگز به دامان ما نمی چسپد" طلب
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 اساس اصل وحدت ــ مبارزه ــ ه حق کنند و انتقاد پذير شوند، ما بهمرکزيت متھم به خيانت ملی و تاريخی،  قيام ب

  .وحدت، دست کمکی و انتقاد را به طرف شان دراز خواھيم کرد

 پاسخگو بودن،  اساس اصلهدر کانادا  و مشاوران وی ب" سامای مرکزيت گمراه و تحميل شده"شخص ھوادار 

  . کنند، بايد به اسم خود بکنند، نه به نام ما؛ تا مردم مشخصاً از خود آنھا در مورد فکر و عمل شان بپرسند ھرچه می

از نام و ھويت " سامای مرکزيت خاطی"منبعد در صورت تکرار و ادامۀ اين وضع و سوء استفادۀ شخص ھوادار 

 برای روشن شدن خواننده از کنه قضايا، روی مسأله بازتر صحبت خواھيم ؛ ما"ھواداران ساما در کانادا" مبارزاتی

در آن صورت اگر رازی از پرده برون افتاد و يا اسامی افراد حقيقی برده شد، . کرد و به جزئيات خواھيم پرداخت

شاوران و م" ھوادار سامای فعلی مرکزيت تسليم طلب" به دوش شخص  جانبه به طور يکفقط و فقط مسؤوليت آن 

  !!!عاقبت نينديش وی خواھد بود

  !با تشکر از توجه و شکيبائی خوانندگان

  

  "ھـــــواداران قـبـلــی سـامـا در کـانـادا"جـمـعــی از 

   ميالدی٢٠١٢سوم ماه می 

 

 


