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  )ادامه دھندگان(سازمان ازاديبخش مردم افغانستان
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  )سازمان انقالبی افغانستان(به پيشواز 
                                     

  گوئيم را شاد باش می ُحسن نيت تان                 
   
"  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد" م در پورتال وزين ٢٢/٠٦/٢٠١١به تاريخ      

) سازمان انقالبی افغانستان( از "ادامه دھندگان گامی به جلو" تحت عنوان ه اینوشت
و و قدمی ميمون  را گامی به جل"کنفرانس احياء و تداوم ساما"منتشرشد که درآن 

اين اولين بار است که . جدل رفيقانه با آن شده اند خواستار ھمکاری و خوانده اند و
برابر تحوالت واحدی ديگر واکنش توأم با  يک واحد دردر سطح علنی درجنبش ما 

  . دھد ُحسن نيت نشان می
سن نيت اين واکنش ھمراه با ح) ادامه دھندگان(افغانستان    سازمان آزاديبخش مردم

را شاد باش گفته و متقابالً آمادگی توأم با حسن نيتش را ) سازمان انقالبی افغانستان(
  .به ھمکاری  وجدل رفيقانه با آنھا ابراز ميدارد

 به نظرما ھمين نبود ھمکاری و جدل رفيقانه در جنبش انقالبی افغانستان يکی از    
ابھام شناخت درست از آحاد کمبودھای زيانباريست که سالھاست اين جنبش را در
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نھايت مانع  وحدت آحاد جنبش  مختلفه اش نگھداشته و مانع کار وعمل مشترک و در
  .گشته است

انبوھی از مشاکل و نارسائيھا،      با دريغ و درد که  جنبش انقالبی افغانستان درکنار
 اين . کرده استھمچنان با خود حمل کمبود شناخت آحاد مختلف از يکديگر را نيز

جوھای ناکافی  و  اساس جسته بوده که نھادھای جنبش را به ایکمبود شناخت معضل
آحاد جنبش انقالبی نيز بنا بر . ساخته است و يا ناموثق از ھم دور نگھداشته و يا دور

داليل موجه و ناموجه نتوانسته اند، و برخی نخواسته اند، اين سد  را از برابر شان 
متن وقايع، پرده ھای ابھام را بدرند و به اصل واقعيت وجودی  بردارند و با ورود در

  .يکديگر آشنا شوند
چنين ابھاماتی را در شناخت ) سازمان انقالبی افغانستان(      متن نوشتۀ منتشرۀ 

کند، آنچنانکه ما، درشناخت از آنھا با چنين مشکلی  به شدت حمل می" ساما"از
  .مواجھيم

به رھبری رفيق مجيد ) ساما(زمان آزاديبخش مردم افغانستانسا"   مثالً اين پندار که 
 با ،"به وجود آمده" گروه انقالبی خلقھای افغانستان" م از انشعاب ١٩٧٩که در سال 

از چندين محفل شناخته شده و " ساما. "ھمخوانی ندارد" ساما"واقعيت پروسۀ تشکل 
گروه انقالبی خلقھای "يک ازآنھا سالھا قبل ازپيدايش  مطرحی متشکل شده که ھر

شعلۀ "درعرصۀ مبارزه وجود داشتند و بخشی از پديد آورندگان جريان " افغانستان
بعد ھا از تجزيۀ آن جريان به " گروه انقالبی خلقھای افغانستان"بودند، که " جاويد

گروه انقالبی خلقھای "برای مدتی با " ساما"فقط يکی از گروھھای متشکلۀ . وجود آمد
يکی " ساما"ھمکاری داشته که پيوند آن با محافل ديگر در پروسۀ تشکل " نافغانستا

   .شده است" گروه انقالبی خلقھای افغانستان"از داليل قطع ھمکاری اش با 
يگانه سازمانی است در جنبش انقالبی افغانستان که به قول شھيد رھبر " ساما   "

و برشانه ھای ستبر شخصيت ھا و " نتيجۀ تکامل ھيچ گروه و محفلی به تنھائی نيست"
  . محافل نامدار جنبش انقالبی افغانستان بنا يافته است

در طول عمر سی و دو ساله اش که ماالمال از نبرد روياروی با امپرياليزم " ساما   "
در اين نبرد خونين، .  و ارتجاع است، سربلند و استوار در ميدان ايستاده است

ُپر ازقربانی خواھی نخواھی اُفت و خيز ھائی با خود نابرابر، دشوار، طوالنی و 
اما که خط . داشته و در اينجا و آنجای سازمان انحراف و فتوری ايجاد گرديده است

رصت به انحرافات برخورد نموده و دامن سازمان را فُ ھميشه و به اصولی سازمان 
ا به زباله دان تاريخ ر" قالده پذيران"از لوث انحرافات و تسليم طلبيھا  پاک ساخته و 

تا ھم اکنون ھمين " ساما"آخرين نمونۀ چنين اصوليت و قاطعيت . سپرده است
سازمان را از تاريخ ُپرافتخار و  نامنحرف است که نگذاشت" کنفرانس احياء و تداوم"

  . محتوای رزمنده اش جدا و تھی سازند
دقت " ساما" فراز و خونين    آشنائی با تاريخ سه دھه و اندی کار و پيکار ُپر نشيب و

آنھم از دور و بدون تحقيق صادقانه و  خواھد و نتيجه گيری از و حوصلۀ زياد می
وی عالقه مندان پاک و دلسوز به رما حاضريم اين باب را بر. ھمه جانبه مقدور نيست

جنبش انقالبی بگشائيم و از ذره ذرۀ تاريخ مبارزاتی خود به خلق افغانستان و 
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ھمين انتظار را . وليتش را ھم قبول دار ھستيمؤپاکبازش حساب بدھيم و مسقالبيون ان
    .از آحاد ديگر جنبش نيز داريم

مثالً شرکت نيروھای انقالبی .     درزمينۀ تئوريک نيز مسايل زيادی قابل بحث ھستند
در جنگ آزاديبخش، آنھم با حضور مسلحانۀ امپرياليسم متجاوز و قيام ھمگانی مردم 

آن، الزامات اشتراک درچنين جنبش ھا، چگونگی سمت و سو دادن به اين عليه 
نمايند و بايد   مسايل زياد ديگری که بحث ھای وسيعی را ايجاب می... جنبشھا و

  .   رصت و زمينۀ ورود به آنھا را مھيا ساختفُ 
ولی ما معتقديم که اين کاريست طوالنی و دراز مدت، و درجريان ھمکاری و جدل   
ديگر  در رسيدن به اين مأمول و آموختن از تجارب يک. تواند متحقق شود قانه میرفي

که  برای ايجاد توحيد نظر در بسا از مسايل بغرنج، اعتقاد ما بر اين است که آنانی
را به ھم گره   نکات مشترک شانءکنند، ابتدا خود را به ھم نزديک تر احساس می

اک و تقويت آنھا با شيوه ھای درست و اصولی و يدن به اين نکات اشترببزنند و با چس
در نتيجۀ شناخت عميقتر از يکديگر در جريان کار و پراتيک مشترک، به ھريک از 
حلقه ھای ديگر دست يافته و گره ھای احتمالی را بگشايند، تا از تشتت و پراکندگی به 

کی از يگانگی نظر وعمل برسند که بنابه گفتۀ معقول شما ضرورت روزگار و ي
سازمان ( را با ه ایجدل رفيقانماھم آمادگی چنين کار، ھمکاری و . وظايف شان است
  .داريم) انقالبی افغانستان

  !به پيش در راه وحدت اصولی نيروھای انقالبی
  !ھمه باھم عليه اشغالگران و ھمدستان شان

  )ادامه دھنگان(سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 
   شمسی١٣٩٠سرطان 

  
 
  


