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  »آذرخش«ھيأت تحرير

 ٢٠١١ جون ١٣

 

  )ادامه دھندگان" (ساما "ۀپيروزباد خط اصولی مبارز
  

 سازمان آزاديبخش مردم افغانستان ۀ ملی ـ انقالبی کشوررخ داد که تبارزآن با اعالميۀاخيراً تحول بزرگی درساح

ما . درصفحات ھمين پورتال مسجل گرديد) ١٣٩٠ جوزای  ١٨(به تاريخ ھشتم جون امسال ) ادامه دھندگان" (ساما"

و آرزوی " ساما"ن صديق ووفادار به خط اصولی ۀ خود به کادرھا و فعاالضمن ابرازتبريکات صميمانه و بی شائب

 افغانستان ، به منظورجلوگيری ازسکوت ۀ خدمت به خلق رنجديده و گروگان شدپيروزی ھای زياد شان درراه

، احتماالً تحميل خواھد شدمحاسبه شده که  به عنوان وسيله ای برای کم اھميت جلوه دادن اين رويداد مھم و تاريخی 

 به دھندگان ادامهسمای  با پسوند با م"ساما"سازمان آزاديبخش مردم افغانستان  خود می دانيم تا ازاحيای ۀوظيف

  . درتاريخ مبارزاتی کشور يادآورشويم عطفۀنقطعنوان 

حدود يک ماه و اندی قبل ، نه تراوش ذھن يک فرد ونه ھم روی کاغذ ظاھرشدن خيال پردازی چند " ساما"احيای

ط اصولی  تالش ھای خستگی ناپذير، پيگيرو نترس اجتماعات متعدد وفاداربه خۀتن معدود می باشد بلکه نتيج

، مرکب از ياران واقعاً متعھد به ميراث مبارزاتی و آرمان شھدای جنبش انقالبی کشور ـ  ودررأس آنھا شھيد "ساما"

 که درشرايط بسياردشوارمادی و امنيتی ، توانستند جانبازانه با انحراف و انقياد خط استمجيد و شھيد  رھبر ـ  

ديبخش مردم افغانستان را که سرنوشت آن باسرنوشت مردم فاصل درشت بکشند و شکوه و ھيبت سازمان آزا

  . ما با خون شھدای راه آزادی گره خورده است ، به آن برگردانندۀستمديد

توانست درآغازاشغال نظامی کشورما » حقوق بشر«و» دموکراسی« پرخط و خال استعماربا نيرنگ ھای ۀعجوز

، عده ای را بفريبد ولی با گذشت زمان و " بازسازی "وسراب سرازيرشدن سرمايه ھای بادآورده برای کمک و

 توسط آنھا، خلق ما ۀ استعمارگران ، زورگوئی ھمراه با ظلم بيحد و کشتاربيرحمانۀبرمال شدن طرح ھای بيشرمان

پس زمانی . دست يافتند و تدريجاً باآن فاصله گرفتند» تمدن«و » دموکراسی«مردم به درک سرشت واقعی مدعيان 

نه به سان فرد غيرسياسی بی خبرعمل می نمايد و درنتيجه عامداه ويت سياسی ازمردم جدا می ماند و بکه يک ھ

، نمی توان عملکرد آن را اشتباه ويا ابھام ناميد زيرا زمانی که افراد عادی بتوانند از ماھيت تحميق مردم می پردازد

آمده درچارچوب يک سازمان سياسی ـ آنھم سازمانی ، افراد سياسی گرددرعمل شناخت پيدا نماينداستعمارو ارتجاع 
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 آنھا را ۀپربارمبازراتی ـ چگونه ممکن است نتوانند ازاستعمارشناخت داشته باشند و نقشه ھای غارتگرانۀ با گذشت

  تشخيص بدھند؟

آنھا . يبندنخبگان انقياد طلب برای توجيه انحراف و موضع ضدمردمی خود ، خواستند با ايجاد تئوريی عده ای را بفر

 امريکا برای آن به ۀبا پيش نمودن اين استدالل عوامفريب که گويا استعمارجھانی به سردمداری اضالع متحد

، چند جای آن مستقرسازده افغانستان آمده است تا فئوداليزم را دراين کشورريشه کن ساخته و دموکراسی را ب

پوشی نمودند درحاليکه جنايات روزافزون امريکا ی تسليم طلبی نوين را درسازمان به زعم خود پرده صباح

 مستعمراتی ۀومتحدين درحق مردم بيدفاع ما و ھمدست بودن نمايندگان فئوداليزم دروجود جنگ ساالران درادار

متأسفانه خون صدھا و . ، خود ثبوت بطالن ادعای آن نخبگان به شمار می روددرجنايات استعمارۀدست نشاند

، نتوانست کوچکترين تکانی به  با بيباکی تمام ريختانده می شودکه ھرروز  ه قوای اشغالگرھزاران قربانی بيگنا

با سخاو تمندی و  اين آقايان به اين باوراند که دشمن بيرونی ومتجاوز.  نخبگان وارد آوردۀخفتآلوده و وجدان ھای 

 و دشمن طبقاتی کشورمستعمره را ازپا درآورده ،  اتباع مستعمره را  دشمن تاريخی...  پاداش و بدون انتظار... ايثار

 ُپخت خودش رسانيده و بعد  بدون معطلی خاک »دموکراسی«يکشبه به سعادت مادی و معنوی محصول 

  . کشورمستعمره را ترک خواھد گفت

رمستعمره را رھا نمی رغبت کشو وءگاه به رضا تجارب خلق ھا درطول تاريخ نشان داده است که استعمارگرھيچ

، به خصوص زمانيکه اضافه برامتيازات ستراتيژيک و سوق الجيشی ، کشورمستعمره ـ  افغانستان ـ کند

نخبگان تسليم طلب نه .  دول استعماری را تضمين نمايدۀذخائرسرشارزيرزمينی داشته و برای سالھا استثماربيرحمان

برکناری اش شد ـ به خود آمدند ، نه با اعتراف يکی از وزرای با اعتراف رئيس جمھورسابق المان ـ که منجربه 

 افغانستان که در  ديپلومات ھای ديگرقدرت ھای اشغالگرۀانگليس و نه ھم با اظھارات جسته و گريخته و لی عامدان

نشرمی ، گفتارخودرا به شرط گمنام ماندن در رسانه ھا به دعای آزادی مطبوعات و آزادی بيان، با وجود ابا تعجب

 تاريخی سردارداوود ھم ۀحتا ازتجرب"  دشمن ديگرۀزدن يک دشمن به وسيل"نخبگان انقياد طلب درتئوری .  رسانند

کارگرفتن قدرت غرب دربرابراستعمارشوروی ، خواست گويا رندانه به ه  بۀنياموختند که چگونه با خيال ساده لوحان

که امروزتوسط کشورما و کشتارالينقطع ھموطنان ما است  آن بربادی مستمر ۀنتيج. مرام ھای سياسی خودبرسد

ميان آيد که نمی توان يک ه ممکن اعتراض ب. ، با عين ميزان شقاوت و بيرحمی ادامه داردرقبای استعمارشوروی

؛ ولی نبايد فراموش نمود که تأکيد  سازمان درحال مبارزه مقايسه کرددولت درحال قدرت را با رھبری يک

که درموقعيت ضعف و ضربه  آنچه مسلم است اين.  برخورد است نه بودن يا نبودن دررأس قدرتۀوبرطرزديد و شي

ثيرات احتمالی سياست آن درتقابل با دشمن داخلی ، خط اپذيری ازدشمن خارجی، نمی توان با خيال پردازی ازت

  . مبارزاتی يک سازمان انقالبی را تدارک نمودۀمشی سياسی و برنام

، يش کشيدن استدالالت دشمن پسندانهجيره خواران رسوای استعماروقوای اشغالگرکه با پھمچنان ھستند 

اضراراستعماررا ناچيزجلوه می دھند و با چشم پوشی برحذف حاکميت ملی مردم افغانستان و انکارازعيان بودن 

آينده «و » مدرن«ھای  افغانستان مطابق طرح ھا و اھداف اشغالگران تئوری ۀاشغال نظامی کشور، گاه برای آيند

، می خواھند اعمارپايگاھھای  درآوردیافرازمی کنند وگاه ھم به شيوه ای بس ننگين ، وبا تئوری ھای من» نگر

با آن انقياد طلبان مرکزيت منحرف و طرد  اين تئوری سازان مزدور. نظامی استعماررا درافغانستان توجيه نمايند

بارياب می سازد و   استعمارۀبلکه بسا نقاط مشترک آنھا را برسرعين سفرکدام تفاوت اساسی ندارند " ساما "ۀشد

  . درآورند ، عملکردشان به بطالن ادعای شان می انجامدامفريبی به ضد اشغال افغانستان اداھرقدرھم درظاھربا عو
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رزان دلير آن و به را بازھم به مبا) ادامه دھندگان" (ساما"ما درحاليکه احيای سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 

، جمع شدن ھمه عناصرآگاه ، ملی ـ مترقی و ضداشغال را که رشکن خود تبريک و تھنيت می گوئيم ملت زنجيۀکاف

دست گرفتن سرنوشت مردم افغانستان ه  آبائی ما، طرد ھمه اشکال ارتجاع و بۀبيرون ريختن قوای اشغالگرازخط

  . ميھنی آرزو می نمائيمۀورخط اصولی مبارزدست خودشان ، ازاميال مقدس شان است، به دَ ه ب

  

  !ضدارتجاع و  اصولی ضد استعمارۀپرتوان باد مبارز

  !زنده باد مردم

  !يا مرگ يا ازادی

  »آذرخش«ھيأت تحرير

 ٢٠١١ جون ١٢

 

  

  


