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  )ادامه دھندگان(ان اعالميۀ سازمان آزاديبخش مردم افغانست
  

  بازھم پويند گان و ادامه دھندگان "

  "در امتداد زمان

 کشورعزيزما افغانستان در نتيجۀ آفت تجاوز سوسيال امپرياليسم غارتگر، ،امروزز    حدود بيش از سه دھه قبل ا

تجاوز برای  و دشمن م کن گرديدمضاف بر اجحاف ستم پروردگان ستمبارۀ بومی، درگيربحرانی مزمن و تباه ُ

نيز ما ن ميھ مردم درمقابل،. باء نکرد از ِاعمال ھيچ عمل غير انسانی اِ ، گسترش طاعون استعمار درسرزمين ما

 و ند موج خون برپا نمود، و با نثار خون ھزاران ھزار شھيد گلگون کفنهدر يک نبرد نابرابر از جان مايه گذاشت

اليسم متجاوز را درشکنج خشمآگين گرداب خون خود تکه تکه طغيان امواج خون خويش سوسيال امپري با جھش و

  .ندرا بر پيشانيش حک کرد ننگ تاريخ   وهساخت

اقشار ضد استعمارگر شوروی به پيش برده شد به   وطبقاتکه توسط کليه گروھھا، مردم ترگ     اين رزم سُ 

و مواضع طبقاتی وملی شان نقشی تشکل  ُگردانھای مختلف اين نيروھا منجرشد که ھرکدام متناسب با سرشت 

ز حضور اشغالگرانی ديگرشدند که مردم ما ھم ھا مجری جناياتی ديگر و زمينه سا کردند و بعضی أدرآن ايف

  .اکنون نيز در عذاب آن گرفتاراند

رم به پاسخ نياز مبرياليسم  پضدسوسيال امِ نيز در بحبوحۀ مقاومت ) ساما(    سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 

 و برمبنای ضرورت عينی جامعه به وجود عصر دئولوژی پيشرودر پرتو اي رزمندۀ اجتماعی طبقۀپيشرو ترين 

بنيان گذاشته " حاشيه محيط و" خيزش و نه در" مرکز"طريقت آزادی در" پويندگان" جمعی از وسط ت"ساما". آمد

برابر است و  عی است که چنين نبردی ناطبي.  شيپور رزم نواخت،ستم  و، ارتجاع  استعمار شد وعليه ھرگونه
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. ميتوانند بارسنگين آنرا بردوش کشند...  و، عملورز ايمان، آرمانگرا، ايثارگر، صبور پيکارگرانی شجاع، آگاه، با

طورکلی ازھمين سرشت بودند که با قامت افراشته درتحقق آرمان شان ه و ھمراھانشان، ب" ساما"اران ذبنياد گ

 را عبور کردند  و ھم اکنون عدۀ زيادی ازآنھا درزمرۀ قافله ساالران شھدای پاکباز راه آزادی دروازه ھای تاريخ

، روز شھادت مجيد بزرگ را به ياد و تداوم راه شان ھمه ساله تجليل "ھژدھم جوزا"و انقالب قرار دارند که ما 

راه  راستين" ادامه دھندگان"انند تو بيگمان، مبارزانی ازھمان سرشت ويژه و دارای ھمان خصايل می .کنيم می

ی طوالنی، سھمگين و خطر ناک که راھش يدراين راھنوردُپر واضح است که . پاکبازگردند" پويندگانی "ھمچو

برآن حمله ور،  ، و دشمنان طبقاتی و ملی نيز از يمين و يساررمخاطرهپُ  ن ويئخارادشوارگذراست و گذر گاھش 

 و ؛کنند  ترک اردوگاه می وشوند ايمان میبی عده ای آيند،   رھروانی ازپا درمیخون ميغلتند،ه رانی بقافله ساال

   . و چه بسا که اندک کسانی تسليم دشمن شوند.دنرب گاھی ره نيز به خطا می

خون خفتۀ شانرا برزمين نگذارند و از ايدئولوژی ه راستين آنھائی اند که درفش پيشکسوتان ب" ادامه دھندگان    "

را پيگيرانه ادامه دھند و تداوم " پويندگان"حق شان دليرانه دفاع کنند و راه درست ترسيم شده توسط ه و آرمان ب

ازنام ندارند؛ ولی  "ساما"ھيچ قرابت فکری وعملی  با آرمان و ايدئولوژی که  آنانی. راه خطا را سد و مانع شوند

 کثيف و سود جويانۀ شان  ترازوی معامالتمثابه سنگ ه شھدای گرانسنگش ب سايرو، مجيد  "ساما"رافتخارپُ 

شوند و تداوم اين گناه جرم نا بخشودنی   جفا کاران ستمگری ھستند که گناه عظيمی را مرتکب می،کنند استفاده می

  . آيد به حساب می

ل چرکين ليبراليسم و مَ      باری درجريان مقاومت مسلحانۀ ضد تجاوز شوروی تومور خبيثۀ تسليم طلبی و دُ 

 ضد ستم وه ب" ساما"خواستند بر پيکر سازمان جا خوش کنند و از قامت استوار رزمندۀ  يدئولوژی زدائی میا

، مدبر من وؤمآگاه، " ادامه دھندگانی"ن و ستمگران بسازند؛ ولی ا،  تنی خميده و سازشکاربا متجاوزتجاوز

که نقطۀ عطفش ای ل طی يک پروسه درعملياتی سنجيده ومعقو " رھبر" به پيشتازی شھيد ورمند و استواربا

بود، آن آفات را از " يا مرگ يا آزادی" ش و به تعقيب آن عمليات پيروز مند ١٣٦٢ قوس سومکنفرانس سرتاسری 

  . ندزيدبرگ" پويندگان" درست  طريقت کماکان" ادامه دھندگان"پيکر سازمان دفع کردند و 

ھنوز . ضربات و تکانھای شديدی را متحمل شد" رھبر"کاه  ازشھادت جانبار ديگر  سازمان رزمندۀ ما لیو     

 ازسقوط سوسيال پسدار دگرديسی ھای ُپرشتاب  از پس لرزه ھای اين تکانھا آرام نشده بوديم که درگير و

 م تجاوزی ديگر؛ اينبار نه  توسط  يک  کشور متجاوز، بلکه توسط چھل ٢٠٠١امپرياليسم شوروی، باز دراکتوبر 

 ترور ور  سردمداجلو داری به ،پنجاه ھزار نيروی تا دندان مسلح اوز با گسيل بيش از صد ووشش کشورمتج

ميھن ما که درنتيجه به کشور ما صورت گرفت به ھمدستی ارتجاع بومی  ،تجاوز، امپرياليسم خون آشام امريکا

با حاکميت دستنشاندۀ مستعمراتی ھم اکنون امپرياليستھا   . و متحدين آنستامريکادر اشغال کامل امپرياليسم امروز 

در کشور ما  - مشتی از تکنوکراتھای مزدور غرب است  وکه ترکيبی از جنايت کاران سه رژيم گذشته  - شان 

به لشکرگاه  را ماتسخيرناپذيررت ھستی ما، بر آنند تا سر زمين اچپاول و غکشتار مردم، کنند و ضمن  بيداد می

دراين حال که با وضاحت دريک طرف تضاد عمده امپرياليسم و ارتجاع و در طرف . بدل سازندمدايمی اجانب 

ه  ب،ن پارينهاروشنفکری و مبارزکاذب چه نفرت انگيز است که برخی مدعيان ديگر خلق مظلوم ما قرار دارد، 

 حاکميت ترويج ،ونريز و ويرانگرخ ھمنوا با تجاوزگران  و زمينه سازانش مخالفت کنند، با تجاوزاينکهجای 

جواسيس، جنگ ساالران و قاچاقبران، تعميم فساد ھمه جانبه و دامن زدن به فقر، تشنج  و انتحار، و قتل بيگناھان 

نوس أخواھند با تعويض نام اين قماش می. ندخوان میمين صلح أت ار دموکراسی، بازسازی وقر استدرکشور ما را
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 ،"امپرياليسم"به جای "  جھانیۀسرماي"و  " جھانیۀجامع" اصطالح به کاربرد ناھنجارھکذا نولوژی ھا و يترم

امپرياليسم را که روزمره به ھزاران بار تبارز آنرا ...  خونريز، غارتگر و ويرانگر، ارتجاعی، ماھيت متجاوز،

زنند تا خود از ِقبل آن به آب و نانی  د و خاک برچشم مردم مینجھان به چشم خود شاھد است،  دگرگونه بنمايان

  .رسندب

نيز که جزء الينفکی از جامعه و کشور خود است و با سرشت انقالبی و ضد امپرياليستی وضد " ساما   "

ارتجاعی خود در اردوگاه مردم اقامت گزيده و بيش از سی سال را  در محاصرۀ امپرياليسم و ارتجاع  و مقاومت 

به قول بنيان گزار . دی بر دامنش می نشيندوفانی گرطعليه شان گذشتانده است، خواھی نخواھی از اين حوادث 

نجامد، فی نفسه روحيه ھا  مقاومتی که بيش از حد به طول بيدر اردوگاھی که تحت محاصره است،"فلسفۀ علمی 

در  .چنين مقاومتی درد و مشقت و خستگی و بيماری فراوانی را به ھمراه خواھد داشت. را تضعيف خواھد کرد

  ". که  ُمَو جد آبديدگی است،  بلکه خطر ُمزمن که  ويرانگراست حضور دايمی داردچنين موقعيتی نه خطر حاد

ھمين محاصره و مقا ومت بيش از حد و درد و مشقت ھا، رنج آوارگی و فقر، داغ شکنجه و ِحرمان و !     آری

. گيرد آنھا میآورد و توان ادامۀ راه را از  خستگی و بيماری ھای فراوان ناشی ازآن برخی را ازپا  در می

تواند  ازھمين راھيان خسته و رنجکشيده و باقی مانده ھای ھجرت ديده، فقر کشيده وعقده ئی است که دشمن می

نماد سجود وتسليم بسازد و امتداد ھمين خطر ُمزمن و ويرانگر است که گاھی تا ستاد فرماندھی اردوگاه مقاومت 

 نابودی فساد ورفت تا اين خطر آنرا از سر به  می) ساما(ان درسازمان آزاديبخش مردم افغانست. کند رخنه می

اين بار بقايای مرکزيت غير قانونی که مدتھاست از نظر تشکيالتی بی صالحيت شده اند، دامنشان را تا . بکشاند

" غالتچ امپرياليسم با فئوداليسم وعمده ساختن دموکراسی در شرايط اش"توانستند آلوده ساختند و با سفسطۀ تئوری 

طبقاتی به گنداب تسليم طلبی ملی و " مدال گير"و" ان جی او باز"و رقابت با گروه ھای منحرف چپ نمای 

و درغياب " ساما" ش خود، که خالف تمام موازين تشکيالتی پذيرفته شدۀ ١٣٨٩يدند؛ و در جرگۀ ماه دلو درغلت

 ه ای ازحزاب ارتجاعی، با حضور عدنمايندگان فکری سازمان، به رسم جرگه ھای حاکميت مستعمراتی و ا

 داير شده بود، صف خود را از صف ساما و شھدايش و از تاريخ و ايدئولوژی سازمان جدا فاقد صالحيت عناصر 

  . کردند

ه خاطر نجات عده که تاحال ب" ساما"ن  کادرھا وفعاال،"روندگان طريقت رھی بال سپرند"    ولی به مصداق اينکه

ً برای جلو گيری از نيالوده ازاين وای  رطه، مدارا جويانه عمل کرده بودند ديگر کار را يکسره ديدند و نھايتا

در ھژدھم ثور )  ساما" (ن سازمان آزاديبخش مردم افغانستانفعالي کنفرانس کادرھا و"انحالل سازمان به تدوير 

 تا رسيدن به آرمان ءوم راه شھداو نفی کامل انحرافات، مکرراً بر تدا ش اقدام نموده و ضمن تحليل، تجزيه١٣٩٠

واالی شان تعھد بستند و با انسجام بھتر خود و صفوف پاکباز سازمان چون سدی آھنين در مقابل  پلوراليسم 

نام گرفت " احياء و تداوم ساما"که کنفرانس " ن سامافعاليکنفرانس کادرھا  و . "تشکيالتی و انحالل قرار گرفتند

يم طلبانی که احياناً جھت معامالت شان بخواھند نام سازمان را يدک بکشند، مشخصۀ برای تفکيک سازمان از تسل

  .را برخود می افزايد" ادامه دھندگان"

 ش نقطۀ َعطف ١٣٦٢ ش نيز چون کنفرانس سرتاسری سوم قوس ١٣٩٠   کنفرانس احياء وتداوم ھژدھم ثور 

لوژی زدايانه، انحالل طلبانه و سنتريستی ُمھر ُبطالن ديگری است در سازمان که به انحرافات تسليم طلبانه، ايدئو

ی خود يعنی تحقق آرمان شھدای بزرگ ئدر پرتو ايدئولوژی دوران ساز عصر، برتحقق وظايف برنامه  زده و

 رفقای سامائی که تا حال زير  از کليه"کنفرانس احياء وتداوم. "کيد کردأو ديگران  ت" رھبر"، "مجيد"سازمان، 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٤

خواھد که سنگر مبارزات شانرا خالی نگذارند و  ، رفيقانه میرا نباخته اند  شانۀروحي انحرافات فوق غبار گرد و

استوار عليه تجاوز، امپرياليسم، ارتجاع، اپورتونيسم وتسليم " ادامه دھندگانی"دست در دست ھم، چون تنی واحد و 

"  احياء و تداوم"ری رزمندۀ منتخب کنفرانس  زير ھدايت رھبسامای واحدطبقاتی به مبارزۀ شان در  طلبی ملی و

 .ادامه دھند

  

  با عشق به آزادی

  با ايمان به انقالب

  با اتکاء  بر توده

 يامرگ يا پيروزی

)                                                         ادامه دھندگان(سازمان آزاديبخش مردم افغانستان

   ش١٣٩٠                             جوزای                   

                       

  

 
  


