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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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  وارســتــــه. پ 

 ٢٠١٢ می ٨

  "سامای مرکزيت در کانادا" ھوادار ه توجقابل
 

ين و مبارز راه ويژه ھواداران و روندگان راسته درود به ھمه ھواداران جنبش ملی، مترقی و انقالبی و ب

علمبرداران پيشتاز سامائی که تا ھنوز آن درفش سرخ مردمان انقالبی را برافراشته نگھداشته  و در مسيرت انقالبی 

  !آنان ــ برای آزادی، دموکراسی مردمی و ترقی اجتماعی و تعميق و تکامل آن ــ  استوار و بی ھراس ره می سپرند

ھواداران سازمان آزادی بخش مردم "  روان دو نوشته گويا از طرف ال اپريل س٢٧ مارچ و ٣٠به تاريخ ھای 

 ثور در ھر سايت و ٨ و ٧به خاطر تقبيح  قتل عام پنجوائی قندھار و ھکذا فاجعه ھای " در کانادا)ساما(افغانستان

 ھا را صرف اين نوشته. وبسايت و ماھنامه و شاه نامه بدون توجه به ماھيت  و اھداف آن رسانه ھا به نشر رسيد

نظر از شيوۀ ژورناليستی گزارشی ــ تفسيری نگارش آن، محتوای سياسی و کاستی ھای آن؛ برای نکوھش  جنايات 

 تا امروز، در حد ادای دين وجدانی فردی  که گذشته اش به ساما رقم خورده است، ١٣۵٧ ثور٧انجام شده از فاجعۀ 

  .دانم ئيد میأا و درخور تبدون کوچکترين پرسش و ايراد و شک و شبھه ، به ج

که حتی يکی از آنان از اين امر  ، بدون آن"ھواداران ساما در کانادا" اما نظر به تحقيق ما در ميان منسوبين قبلی 

ناشر اين دو نوشته و ھمکاران او خارج از جمع ھواداران قبلی، به اين تقلب کاری " ھوادار"مطلع باشند، فرد 

  .مورد تقبيح و سر زنش قرار گرفت" ھواداران قبلی ساما در کانادا" وی توسط فرد فردمبادرت ورزيده و اين عمل 

اين سوء استفاده از يک ھويت شناخته شدۀ مبارزاتی، با انگيزه ھای سود " ھواداران قبلی ساما در کانادا" منسوبين

 بدون شناخت مفھوم درست دانند که از روی خيره سری و بی خبری و جويانه و ضمناً تخريبی را عمل فردی می

و درک صالحيت و مسؤوليت تشکيالتی اعضاء و ھواداران در قبال ھمان نھاد سياسی؛ بدون "  ھوادار"و " عضو"

  .امانت داری و با سرقت يک نام، انجام شده است

ھفتم اکتوبر ( ،با تجاوز نظامی امپرياليستی به افغانستان و اشغال آن در تداوم و تکامل فاجعۀ ھشت ثور در کشور ما

در تبانی و موازی با جرم و " نظم نوين جھانی" و سردمدار جنگ و جنايت " ليبراليسم نو"توسط مناديان ) ٢٠٠١

فاجعه و پروسه ای . می، طالبی و تکنوکرات، اين فاجعه  تعميق و گسترش بيشتر يافتي تنظاسالمیجنايت ارتجاع 

و بازيگران اصلی  و نقش آفرينان ھر دو "  مرحلۀ تکاملی آن" و که از لحاظ سرشت و ماھيت با فاجعۀ ھفت ثور 

از سرآغاز عمق فاجعه در فردای تجاوز و . فاجعه و اشغالگری، در اساس  و در اھداف کدام فرقی نداشته اند
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ه  به جای ب"ساما"اشغالگری امپرياليسم جھانی، رھبری اقليت منحرف، مفلوج، اپورتونيست و تسليم طلب آنوقت در 

، "ساما"اھتزاز درآوردن درفش مبارزۀ ضد امپرياليسم و ارتجاع متحد آن و بسيج مردم در آن جھت به گونۀ بانيان 

تشنۀ قدرت ، در " »چپ«قافيه باف "مدال گير و " چپ نمای"از در رقابت با سائر نيرو ھای منحرف و تسليم طلب 

فند گيری و مشق دموکراسی وارداتی؛  اشغال کرسی پروژه ھای استعماری حزب علنی سازی، ان جی او بازی، 

؛ به رقابت ...ھای بلند در دولت پوشالی  و شريک جرم اشغالگران شدن؛ زمينه سازی برای تحکيم و تداوم اشغال و 

 با فريب و توطئه توانسته است "ساما" ساله در ١١سفانه اين مرکزيت حاکم منحرف و تسليم طلب أمت. پرداخت

، به دنبال ش در نقش حامی و ھوادار و متحد"ساما" را در متوھم، سازشکار و فاقد مواضع استوار معدود افراد

  .خود بکشاند

، نه خط انحرافی و تسليم طلبانۀ "ساما"در ھواداری از خط انقالبی شھدای پيشکسوت " اعالميه نويس"اگر شخص 

 کار نيست، بايد قبل از نوشتن چنين اعالميه مرکزيت، جدی و صادق است و توطئه و تخطئه و مکر و حيله ای در

  :ای، صادقانه  بدين باور رسيده باشد که بايد

 و ھم چنان طرد ديگراناوالً، با تجديد تربيت ھمه جانبۀ فکری و عملی خود و با ترک ھمه خبط و خطا ھا و تخريب 

ردم و يا سوء استفاده از تعلقات يدن به شھدای سرفراز انقالبی ميھن و مبانحرافات خود و مرکزيت ، بدون چس

خانوادگی با مبارزان انقالبی نخبه و نامدار کشور، با فروتنی  و تواضع انقالبی  در کنار روندگان راه آن انقالبيون 

  . گام بردارد نامدار کشور صادقانه

طبقاتی مرکزيت ثانياً، سکوت ، سازش و اغماض خويش در مقابل انحرافات فکری و سياسی و تسليم طلبی ملی و 

که اين شخص و يا  در مقابل امپرياليسم اشغالگر امريکا و ناتو و ارتجاع ھمدست آن ــ "ساما" سالۀ ١١منحرف 

 ــ بايد به پيشگاه مردم آزادی دوست و سلحشور افغانستان و جنبش انقالبی و افرادی ديگر ھمکار و ھوادار آنند

  .رح شود، برای قضاوت مط"ساما"ادامه دھندگان صديق 

اغماض و تفاھم شخص ھوادار متوھم يا آگاه مرکزيت و ديگر حاميان و ھواداران آن، در مقابل تسليم طلبی ھای 

رھبريت منحرف و عوامل آن، حضور و اشتراک آنان در جلسات توطئه گرانۀ مرکزيت و امضاء در پای مصوبات 

واند از مقابل چشم تيز بين مردم، انقالبيون و خاصتاً و فيصله ھای تسليم طلبانه و انقياد طلبانۀ آن جلسات نمی ت

  .انقالبيون سامائی ادامه دھندۀ خط انقالبی مجيد ــ رھبر ناديده بماند

در موقعيت ھواداری از مرکزيت منحرف و تسليم طلب قبلی و کنونی، نمی توان با سر دادن شعار ھای انقالبی 

رھروان راستين آنھا از مجيد شھيد، خود را " يا مرگ يا آزادی"پيشگامان جنبش انقالبی افغانستان مثل شعار 

  . محسوب کرد

فقط با تصفيۀ  نظری و عملی با انحرافات فکری ــ سياسی، اپورتونيسم ، تسليم طلبی ، انقياد طلبی و انحالل طلبی 

بی مجيد و سائر توانيد به حيث رھروان راستين ــ نه دروغين ــ راه انقال مرکزيت و عوامل آن است که می

 ضد امپرياليسم و ارتجاع و برای ه مبارزۀ انقالبی بديگرانپيشگامان انقالبی کشور ما احراز مقام کرده و در کنار 

  !ايجاد جامعه ای عاری از ھر گونه ستم را در کشور از سر گيريد

  با حرمت و سپاس

  وارسته. پ 

  ٢٠١١ھفتم می 

 


