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به پيشواز سی ودومين سالگرد تاسيس 

 "ساما "سازمان آزاديبخش مردم افغانستان

 پديده های اجتماعی ازآنجائيکه دربسترجهان مادی شکل می گيرند و مطابق با قوانين عينی        
جامعه رشد نموده و نهايتاً رو به زوال می گذارند، نمی توانند خارج ازسيرتکاملی طبيعت و حرکت 

 های اجتماعی دومرحله ۀمارپيچ گذار ازمرحلۀ ادنی به مرحلۀ اعلی وجود داشته باشند. تکامل پديد
 ۀراازسرمی گذراند: تدريجی ونسبتآ آرام ، جهشی وانقالبی. هرجهش مولودپديده جديدی است که به نوب

خودمراحل تکاملی خاص خودراطی می نمايد. 

         مطابق اين اصل ظهورجنبش روشنفکری درتاريخ تکامل جامعۀ ما که ازنيمۀ دوم قرن نزدهم 
مسيحی( مصادف با امارت شيرعلی خان ) آغازيافته و با اُفت وخيزها و چشيدن طعم شکست و 

پيروزی، در بامدادان قرن بيستم اشعۀ گرم جنبش مشروطه خواهی را درپهنای سرزمين ما پخش نمود، 
وهمزمان با آن استقالل سياسی کشور را درميان ملل آزاد جهان به ارمغان آورد. ولی هنوزپيروزی 
خلق غيور و مبارز ما قوام نيافته بود که ارتجاع سياه به تحريک استعمارکهن و به همياری خفاشان 
خانه زاد (ديره دونی) آن، دستاورد خون هزاران فرزند آزاديخواه اين سرزمين را به باد فنا دادند و 
مرحلۀ ديگری از اُفت و تشتت چون بال شوم کرگس برفضای ميهن آبائی ما سايه افگند. اين عوامل 

 ضعيف مادی ، تدارک ۀبيرونی شکست جنبش دموکراتيک طراز کهن به اثرعوامل درونی ( "پای
ايِدئولوژيک سياسی ناکافی وابزارسازمانی نيازموده ، دستگاه دولتی ارتجاعی وگنديده ، شيفتگی 

برنوآوری های روبنايی وناتوانی درحل تضاداساسی وزيربنايی جامعه") موثرافتاد. 
        مطلق گرايان استعمارگر لميده درکاخ های هند بريتانوی و جواسيس زرخريد آنها در وجود آل 

يحيی، همراه با متحجرانديشان کاسبکاردين، با ناديده انگاشتن جنبۀ مطلق حرکت، گمان ميبردند به 
اينکه آرامش ظاهری در جامعۀ ما، عاری ازتحرک درونی است...  وهمه چيز و همه کس به نفع 

استعمار و ارتجاع ، منجمد و متحجرشده اند، وسلطۀ ستم و استثمارگويا جاودانه در سرزمين ما رحل 
اقامت افگنده است. نتيجتاً آرامش فريبندۀ دورۀ فرمانروائی ظاهرشاه آبستن فعل و انفعاالتی بود که 

مشخصۀ همان مرحلۀ گذارجنبش ازتدريجی به جهشی بوده است. 
 اينبارآحاد جنبش روشنفکری به مانند قطرات منفصلی که به هم بپيوندند، باريکه هائی را ايجاد       

می کردند که درمسير واحد به جريان می افتادند و نويد امواج خروشان و سهمگين انقالب را درگوش 
های محرومان و تهيدستان جامعۀ ما به صدا درمی آوردند. دردهۀ چهل شمسی مطابق دهۀ شصت 

ميالدی که جامعۀ ما زيرفشارعوامل مختلف داخلی آبستن تحوالت سياسی ـ اجتماعی و ازسوی 
ديگراين دهه مصادف با اوجگيری جنبش های انقالبی درسراسرجهان ، درکشورما نيز گفتگوها و 

حرکت های نسبتاً منظم ازاين روند پای به ميدان می نهند و ازاوجگيری جنبشهای جهانی،  اثربرمی 
همان طوری که هند بريتانوی گماشتگان خود را درسرزمين ما گسيل داشت، دشمن بيرونی دارند. 

ديگری، اينبار درشمائل گويا سوسياليستی، ولی با سرشت امپرياليستی، تخمه های خبيثۀ استعمار و 
 استثمار را درحزب نامنهاد "دموکراتيک خلق افغانستان" دربسترمبارزات روشنفکری کاشت.

"سردمداران شوروی که ازسالها قبل زمينۀ نفوذ و کارکرد سياسی خود را با ايجاد پروژه های 
اقتصادی ـ فرهنگی و تدارک قرضه های بزرگ به دولت های وقت مساعد کرده بودند، با يک پالن 
حساب شده و برنامۀ تدوين شده ازمسکو، حزب ديموکراتيک خلق را بدست بدنامترين و سرسپرده 
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ترين اجيران خود در افغانستان بنا نهادند و آنرا درعرصۀ سياسی مطرح و حتی به پارلمان فرستادند. 
به هرحال اعالم وجود "حزب دموکراتيک خلق" و راه افتادن سر وصدائی ازاين کانال به قول 

بيشتررهبران آنزمان جريان شعلۀ جاويد، يک انگيزۀ مؤثر گردهم آئی محافلی از روشنفکران مستقل 
درتقابل با آن و باالثر ايجاد "سازمان جوانان مترقی" به مثابه بزرگترين گروه چپ گرديد."(ميزان 

    شمسی)"1344
  درچنين جوی بود که "جريان دموکراتيک نوين" شکل گرفت و جريده ای به نام "شعلۀ جاويد"        

 شمسی منتشرساخت. برعکس برداشت عاميانه درجامعۀ ما، "شعلۀ جاويد" به هيچوجه 1347را درسال
يک حزب نبوده بلکه شماری ازمحافل انقالبی روشنفکری و افراد ملی ـ مترقيی بودند که به دوراهداف 
مشترک بيداری انقالبی و مبارۀ فعال به ضد نظام حاکم در حد يک جريان جمع شده بودند. ازآنجائی که 

تکامل همواره نسبی است، اين تحرک هم نمی توانست به همان گرمجوشی مبارزاتی علنی خالصه 
گردد. مؤثرات انقالبی چه درسطح بين المللی و چه هم درخيزش های روشنفکری داخل، جريان 

دموکراتيک نوين را به طرف پيچيدگی می راند. ديده می شود که جريان شعله ازسطح به عمق می رود 
و ازحالت تجربی ـ احساسی می خواهد وارد مرحلۀ تعقلی شود و آحاد مختلفۀ آن به جهت تصفيه و 

انسجام ايدئولوژيک ـ تشکيالتی خود درحرکت اند... . تضادهای درونی جنبش و فعل و انفعاالت ناشی 
ازآن، همراه با تجربه اندوزی - مثبت ومنفی -  از مبارزۀ علنی به شکل تظاهرات خيابانی درطول چند 

سال، جنبش دموکراتيک نوين را عليرغم تجزيۀ آن به آحادش، به شکل انکارناپذيری غنا بخشيد. عده 
ای ازمحافل و شخصيت ها ، حرکت وحدت خواهانه با عناصرسالم و کارآ را آغاز کردند و باب نوينی 

ازکار را گشودند که می توان آنرا مرحلۀ تدارک سرتاسری ناميد.  پروسۀ تدارک سازمان آزاديبخش 
مردم افغانستان (ساما) يک برش برجستۀ کارانقالبی اکثريت محافل منظم جريان دموکراتيک نوين 

دراين مرحله بحساب می آيد.... 
 شمسی را دربرگرفت، به 1358  تا سرطان سال 1356           مرحلۀ تدارک "ساما" که ازجدی سال 

بهترين شکلی درکلمات شهيد رهبرخالصه شده می تواند: "ساما درنتيجۀ تالش اکثريت منظم جنبش 
چپ به وجود آمد و تکامل هيچ محفل و يا دستاورد هيچ محفلی به تنهائی نيست". پس با تکيه 

برچگونگی تشکل وتحول جنبش دموکراتيک نوين وچگونگی پروسۀ تشکل "ساما" می توان نتيجه 
 است.  گرفت که "ساما" ماحصل کار و تالش اکثريت منظم جنبش دموکراتيک نوين

          "سازمان ما ، يگانه تشکلی است که با معيارهای اصولی و ترکيب ديالکتيکی آحادش به ميان 
آمده است...  که به دست نخبه ترين، پيگيرترين و فعال ترين روشنفکران کشورما به جلوداری 

بزرگمرد اسطوره ای مجيد شهيد، با درس گيری ازتجارب گذشته، با اصولی ترين کار وحدت طلبانه 
طی يک ونيم سال به وجود آمده است...  اين سازمان که به پاسخ ضرورت عينی جامعه درفوران 
جنبش خودبخودی خلق و ازبطن يک بحران همه جاگيراعالم وجود نموده، درطوفان جنگ خونين 
مسلحانۀ نابرابر، زايش پرآوايش را با چکاچاک شمشير و غرش مسلسل به گوش دوست و دشمن 

رسانده است. سازمانی که دوران کودکی اش را بجای رشد موزون درگهواره ای نسبتاً نرم استحکام 
درونی، دربسترخونبار وآتشزای سنگرها گذرانده و يک دم وارد هيجانی ترين و دشوارترين دوش ها 
وجهش های اجتماعی شده است... خواهی نخواهی درکناردستآوردهای عظيم خود، دچارکرختی ها، 

لنگش ها، گاهی درجازدن ها و حتی بی باوری ها نيزشده است. لذا مرحلۀ تثبيت و استحکام آن شامل 
همۀ اين فراز و فرودها و کارنامۀ خونين قهرمانانۀ بيش ازدونسل ازبهترين فرزندان دلير درخون تپيدۀ 

 ماست که درگوشه گوشۀ اين سرزمين رستمانه و ايثارگرانه رزميده اند..." 
          ازآنجائيکه تکامل با جهش و خيزش همراه است، جهش تکاملی سازمانی مانند "ساما" 

درشرايط خونين يک جنگ نابرابر ميان ابرقدرت تا دندان مسلح وقت و ملتی ضعيف ولی مصمم و 
جانباز، نمی توانست بدون قربانی و قبول ضايعه مقدورگردد. فهرست طويل شهدای "ساما" دال 
برآنست که هويت فکری و مبارزاتی  اين سازمان، انباشتی ازتئوری های  نيازموده و تفکرات 

التقاطی، که فقط نام ملی - انقالبی را يدک ميکشد، نه، بلکه دفتريست حاوی علمی ترين انديشه های 
انقالبی دورانساززمان، که "به پاسخ خواست مبرم طبقۀ کارگر پيريزی شده... وبه منظور تمهيد 
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وتثبيت نقش پيشآهنگی طبقۀ کارگر درانقالب ملی و دموکراتيک"  تاريخش با خون پاک دليرترين و 
فرهيخته ترين فرزندان اين مرز وبوم رقم زده شده است. پس بهای سنگين و پرافتخاری را که سازمان 

آزاديبخش مردم افغانستان دوشادوش توده ها برای بقاء وتکامل خود و ملت خود پرداخته است، به 
هيچوجه نمی تواند با تمايالت انحرافی انقياد طلبانه و انحالل طلبانه و معجون مرکبی از افکار 

ارتجاعی دمسازشود.  
     مبارزين جانباز سامائی درجنگ کبيرميهنی ضد تجاوز شوروی فقط آماج کين استعمارشوروی 

سوسيال امپرياليستی و نوکران خودفروختۀ خلقی ـ پرچمی آن نبوده اند، بلکه ضربات بس سنگين و 
ُمهلک ازطرف جاده صاف کن های استعماربالوسيلۀ تنظيم های پشاوری و ايرانی با سالح روسی، 
امريکائی و چينائی و... نيز برپيکر زخمی و خونين "ساما" وارد آمده است؛ که درهربارملت ما را 

ازوجود تهمتنان حماسه آفرين شان محروم ساخته اند. با جرأت تمام می توان گفت که هرگاه سازمان 
آزادبيخش مردم افغانستان از روشنفکران انقالبی و باورمند مرکب نمی بود وازسنگرداغ مقاومت توده 

ای جانمايه نمی گرفت، به هيچوجه قادرنمی بود که دربرابرغول استعمار شرق و زرين قالده های 
بومی آن، و ارتجاع هار و حاميان امپرياليست و "آخوندی" آنها، همزمان ايستادگی نموده و با وجود 

باربارمتقبل شدن ضربات کشنده ، باز سربلند کرده و به احياء و انسجام خود بپردازد.    
 سازمان آزاديبخش مردم افغانستان (ساما) ، بهم اندازی و اختالفات نژادی ، قومی ، سمتی ،        

زبانی و مذهبی را که ازسوی جنگساالران شرارت پيشه و باداران خارجی رنگا رنگ شان دامن زده 
شده و ميشود، به شدت تقبيح نموده و طی اعالميه و نوشته هائی با قاطعيت رد کرده است و هم اکنون 

نيزدامن زدن به اين اختالفات را که به منظور افغانی ساختن جنگ و تجزيۀ سرزمين آبائی ما 
(افغانستان واحد) صورت ميگيرد خيانت ملی ميداند. 

  سازمان آزاديبخش مردم افغانستان(ساما)  حتی حضور يک سرباز بيگانه  را به نيات سلطه       
گری درکشورما تجاوز ميداند، چه رسد به حضور بيش ازصد هزار وحشی تا دندان مسلحی که همه 

روزه خون پاک مردم بيگناه ما را درگوشه گوشۀ کشور ميريزانند. ما آنچنانکه همراه با مردم خود بر 
ضد تجاوز شوروی به افغانستان، بحق شعار داديم و به آن عمل کرديم، و طی سی و دو سال حيات 

سازمانی خود عليه هرگونه تجاوز و مداخالت اجانب مبارزه کرديم، حال نيز برضد تجاوز وحشيانۀ 
". اين باد زبانی که دربرابر تجاوز امپرياليسم خاموش بماند بريدهامريکا و متحدينش فرياد ميزنيم که "

شعار ضميمۀ وجدان ماست ولذا ادامه دهندگان سامائی هيچ گونه تجاوزی را از هيچکسی و تحت 
هرنامی به کشور خود نميپذيرند و بر ضد آن مبارزۀ همه جانبه ميکنند. راه اندازی لويه جرگه 

وتدويرکنفرانس دوم بن ، جهت توشيح وتسجيل قرارداد خطرناک استراتيژيک باامريکا ( که دريک 
مادۀ آن حضوردائمی واستقرار پايگاه نظامی امريکا منظورشده است) به مخالفت جدی مردم وموانع 

ازپيش متصور احتمالی مواجه بوده است . جهت زداييدن اين موانع مانورهای اهريمنانه ای درين 
اواخربه کارگرفته ميشود: شليک راکت ها ازصوب پاکستان به مناطق مسکونی هم سرحد، کشته شدن 

مبهم ونامعلوم سران بلند پايۀ دولت پوشالی ، اوجگيری اختالفات گروهی دولت وبازتاب آن در پارلمان 
و... همه وهمه تمهيدی است برای تداعی ومتبادرساختن اين طرزتلقی (دراذهان مردم ) که گويا بدون 
امضآ قرارداد استراتيژيک باامريکا ، راه خروج ديگری وجودندارد! اما مردم ما - باشعوربلند سياسی 
خود - ازکنه اين شعبده بازی های فريبنده ، آگاهی دارند ، لذا ما ايجاد هرگونه پايگاهی توسط امريکا، 
ويا هراجنبی ديگر به خاک خود را تجاوز آشکار به حاکميت ملی کشور دانسته و از مردم آزاديخواه 

خود ميخواهيم که عليه آن اعتراض و مبارزه کنند. طراحان و گردانندگان بومی اين پروژۀ مستعمراتی 
نيز از نظر ما خائنين ملی هستند که بايد به داد گاه مردم محاکمه و به کيفراعمال شان برسند.  

 که به نحوی وانگيزۀ خاصی باقدرت ستمگرمسلط بردنيا –          گروه ازقبل محکوم به مرگ طالبان 
مخالفت ميکنند ودربرابرستيز استعماری امپرياليسم قراردارند ، اما خود نمايندۀ يک جهانبينی وبرنامۀ 

 –ارتجاعی اند که بازگشت به روابط ، رسوم ، عقايد وارزش های سنتی رابرجامعه تحميل مينمايند 
نميتوانند بديلی درمقابل اشغال امپرياليسم دريک جنگ آزاديبخش ملی باشند. وباالخره به مقتضای 
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سرشت وماهيت ارتجاعی خود(ديريازود) به سازش ، تسليم وانقياد گردن ميگذارند... همين اکنون 
سروصداهای آشتی ومصالحۀ دولت دست نشانده وباداران شان باطالبان ، شايد افواهات محض نباشد! 
         "ساما" که فراز و نشيب سی و دوسالۀ مبارزاتی را پشت سرگذاشته است، درشرايط موجود با 

تضادهای جديد ، اعم ازعمده وغيرعمده، با قاطعيت و کشيدن مرز درشت و سازش ناپذير با "کرنش و 
انقيادطلبی"، و به يمن ثبات ياران صديق ومتعهد به آرمان شهدای سامائی، يکبارديگردرکنارتوده های 

ستمديده و حرمان کشيدۀ ميهن ايستاده و خط اصولی سازمان آزاديبخش مردم افغانستان را به عنوان 
مشی درست واصيل انقالبی (ميراث شهدای سترگ "ساما" و درپيشاپيش آنها شهيد مجيد و شهيد رهبر)  

 ازدام Uادامه دهندگانUاحياء نموده و نام پرافتخارسازمان آزاديبخش مردم افغانستان را با اضافۀ پسوند 
توطئۀ دشمنان و شک وترديد تحميلی برآن بيرون کشيدند. 

        پس آنچه ساما (ادامه دهندگان) را ازمدعيان کاذب انتساب به "ساما" متمايزمی سازد، اعتقاد 
راسخ به آرمانهای برنامه ای ساما وخصومت و تضاد آشتی ناپذيربا اشغالگران وهمدستان بومی رنگا 

رنگ شان و مبارزه به ضد آنها می باشد.  
       درشرايط حاضر، سراب "آزادی" و "دموکراسی" امپرياليزم، تشديد فقرناشی ازبيکاری و بی 

سرنوشتی و تشديد تضادهای مليتی، نژادی، لسانی، طبقاتی و جنسيتی (مع الوصف شايعه پراگنی 
 حقوق زنان ودرواقع سلب حقوق زنان و تسجيل مردساالری) و مهمترازهمه، انکاراز ۀدروغين اعاد

تضاد عميق مردم با اشغال واشغالگران وانکارهرنوع تبارزمقاومت مردمی ، توسط اشغالگران و ادارۀ 
مستعمراتی کابل، و انتساب آن به طالبان و القاعده، خلق ما را دربند کشيده و آوازشان را درگلوخفه می 
نمايد. پس مبارزه به ضد اشغالگران وايادی بومی آنها درشرايط حاضربه مراتب دشوارتر و خطرناکتر 

ازبسترمبارزاتی زمان مقاومت در برابرسوسيال امپرياليزم شوروی و نوکران خودفروختۀ خلقی ـ 
پرچمی آن می باشد. رزمندگانی باورمند، جسور، ازخودگذر، با اصول مبارزاتی دقيق، علمی، پيشرو 

و قاطع ، دور از کرنش دربرابردشمنان و دنباله روی از حوادث و دور از الف و پتاق های قافيه 
بافانه، با خلوص و انعطاف الزم دربرابر متحدين، ميتواند برای نجات خلق کارموثری انجام دهد. 

دريک کلمه دراين مبارزه بايد از خود گذشت وبه خلق انديشيد.  فقط با همين روحيه و اراده است که 
می توان خدمتی به نفع توده های مليونی انجام داد و ميهن را از زيُرسم ستوران اشغالگران وهمدستان 
شان وارهانيد؛ ومبارزۀ سترگ ضداستعماری و ضدارتجاعی را، درمحدودۀ شرايط و امکانات واقعی 

خود، برای رهائی انسان رنجديده ودربند کشيدۀ ميهن ما  و نجات بشريت  ازظلم و بربريت ، به مرحلۀ 
باالترتکامل رساند! 

 
ومتحدينش !  مرگ برامپرياليسم اشغالگر امريکا

 
باعشق به آزادی 
با ايمان به انقالب 
بااتکا برتوده 
يامرگ يا آزادی! 
 
سازمان آزاديبخش مردم افغانستان "ساما" (ادامه دهندگان) 
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