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  !مبارز با شھامت و با شرافت محترم پيکان بنوال
 

 قيد و بند ارتجاع و استعمار و  چرا که برای آزادی از ،ماند ميرد و زنده می زنده است و ھرگز نمی» ساما« 

 دھقانان و - دادن توده ھا باالخص کارگران به بردگی دست به اسلحه برد وبا شناخت از مردم و جامعه اش و آگاھی 

منضبط و انقالبی تبديل شد که شھرت شھامت و ، يک سازمان طراز نوينه زحمتکشان به صفوفش افزود و ب

 .را گرفتاز کران تا کران را فسربازی ھايش 

شود و  باره شعله ھای جنگ تجاوزگرانه فروزان می  يک،يک آرامش نسبی چندين دھه درکشوری که بعد از  

 نظامی يک ابر قدرت مجھز به ۀرا در محاصر باره خويش  نوين ھم تجارب عملی جنگ را نداشته يکھاینسل

انسان ھا بسيار ساده اتفاق گ  ميدان نبرد مردرداند که  انواع سالحھای مرگبار و مخرب  وارتش قوی می بيند و می

پس  .خاطر آزادی به استقبال مرگ می شتابنده گردانند و ب را متحد می تد و باز ھم بدون ھراس صفوف شانمي اف

خالی از چنان نيز پذيرد که انقالبات پرولتری در روسيه و چين  در نبرد و جنگ رھائيبخش اشتباھاتی صورت می

 . استاشتباھاتی نبوده

  اين يک امر طبيعی است زيرا در جريان انقالب  افرادند،در لجنزار تسليم طلبی فرو رفت» ساما«اينکه افرادی در 

" ساما"خاطر چند مرتد و انحرافی تمام ه پس  نبايد ب پيوندند؛ شوند و ضد انقالبيون به انقالب می انقالبی مرتد می

باد ه  بۀشان را و اپورتونيست خواند و مبارزات انقالبی و قھرمانانطلباد  انقيھمه را تخطئه نموده را حتا تاريخ آن

 !باشد ذات خود اپورتونيسم بوده و يک اشتباھی نابخشودنی میه فراموشی سپرد که اين  ب

 نداشته "ساما" انقالبيی ھمچو  ۀعملکرد ھا و مبارزات مسلحان -دستآورد ھا - ھيچ سازمان ملی و انقالبی کار نامه ھا

با موضعگيری چپ و مردم افغانستان  . مصدر تلفات  بيشماری نگشته اند"ساما"بخش ملی ھمچو يو در جنگ رھائ

 آشنائی کامل داشتند و در زمان جنگ ميھنی تنھا و تنھا به اسم  " جاويدۀشعل"نخست به اسم غرور آفرين انقالبی 

را   در جنگ ملی نقش برجسته و انقالبی اش"ساما"ز  که بعد ا"یرھائ"سازمان  . آشنائی پيدا کرده اند وبس"ساما"

 ، از آنجائی که برآمد علنی در جبھات جنگ نداشتمبارزات و جانفشانيھايشۀ  ھموجود با ، استنمودهمسلحانه ايفاء 
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 ھا" آزاديبخش" زير نام -"ساما" قھرمان و "مجيد" و اما توده ھا ند از اسمش آگاھی نداشت کشورليونیيتوده ھای م

 .خوبی می شناختنده  بر تمام کشورد

خواھی بچه بازی کنی به حزب  اگر می: خورد ين قبيل بچشم میای ازئ نادريه شعار ھاۀدر ديوار ھای کابل و ليس

 "ساما"خواھی  سر بدھی به  خواھی زنبازی و شھوترانی کنی به حزب پرچم برو و اگر می اگر می، خلق برو

 !برو

 زندانی شده يا در زندان پلچرخی اعدام شدند و يا مرده ھايشان با "یسامائ"نام ه نوجوان ب نادريه دھھا ۀتنھا از ليس

 !تابوت ھای آھنی از روسيه  آورده شد و برای فاميلھای شان تسليم گشت

مفکوره ھا ۀ يک حزب سياسی در سطح ملی اشد نياز است  و بايد برای ساختمان چنين حزبی ھمه در شرايط فعلی ب

 و رھبری نمايد زيرا نسل فعلی یوجود بيآورد که نسل فردا را برای انقالب کردن رھنمائه  را بنھادی و يکجا شود

 اين نسل به گذشته نگاه نمی خواسته يا نخواسته يک نسل انقالبی اند ودر ميان خون و آتش  و شورش تولد شده اند؛

  .رورت مبرم دارندپس اينھا به رھبران انقالبی ض، نگرند کنند بلکه به آينده می

 و سازمان جوانان )شعله جاويد(کادر ھا و صفوف سابقه دار جريان دموکراسی نوين، که ھويداست رھبران طوری 

کنند و اينھا شرايط فعلی جھان و بالخصوص افغانستان را ناديده گرفته به   در خارج مرز ھا زندگی میاً مترقی اکثر

 .اين بھانه از مسئووليت در داخل شانه خالی کنندبا  ساخته اند تا تحت را مصروف گذشته ھا چسپيده  اند و خويش

اگر چند فرد انگشت ،  با تمام قوت رزميد و خون داد"ساما" بزرگ مرد عمل بود و بعد از شھادت ايشان  "مجيد"

 بلکه يک عقده  انتقاد نبودهچنين برخوردی  ،انت می ورزندھدر کليت ا "ساما" چند تسليم طلب به ۀبھانه شماری ب

توان آفتاب را با دو  نمی! گردد بر بی عملی  خود آن افراد در زمان جنگ مقاومت ملی باشد که بر می کشی می

 .باشند  نبرد ملی میۀ در صحن"ساما" مبارزات  ۀانگشت پنھان نمود زيرا مردم افغانستان شاھدان زند

که نفس در بدن داريم در ھر شرايطی از  اما ما تا زمانی از خود دفاع کند و تا قھرمان در ميان ما نيست "مجيد"

 . دفاع خواھيم کرد"ساما"به خصوص تاريخ پرافتخار " ساما"رھبر انقالبی  و رھبران  فداکار و کادر ھای مبارز  

خواھند ھويتی برای خويش بسازند و به شھرت برسند مطمئن باشند مورد   می"مجيد"که در غياب بزرگمرد  آنانی

 .ين مردم افغانستان قرار خواھند گرفتنفر

زودی ه  کشور بازی خواھد کرد و من ايمان کامل دارم که بۀرا در آيند  نقش  رھبريت  و تعيين کننده اش"ساما"

  .متحدانه با دور انداختن عناصر انقياد طلب و مزدور بازھم طاليه دار جنبش چپ خواھد گرديد" ساما"صفوف 
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