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 Political سياسی

 

 )ادامه دھندگان(» ساما«يکی ازھواداران 

  ٢٠١١ سپتمبر ١٨

 

  ليبرال ھای معلوم الحال"بند اسارت"در» ندای آزادی«
دوباره به نشرات » ساما« سازمان آزاديبخش مردم افغانستان يا ارگان نشراتی» ندای آزادی«چندی پيش خبرشدم که 

، احيای آن را آنقدرتعجب آورنيافتم زيرا فقط يکی ری که ازاين ناحيه به من دست داداضافه برسرو. آغازنموده است

د و احيای سازمان آزاديبخش مردم افغانستان توسط ادامه دھندگان راستين راه درخشان مجي دو ھفته قبل ازآن از

 ۀ اول ، سال سی ودوم ، دورۀشمار(» ندای آزادی «ۀ تازۀولی آنگاھی تعجب کردم که شمار. رھبرآگاھی يافته بودم

درگذشته آشنا بودند » ندای آزادی«به آنھائی که با نشرات . به دستم رسيد) ١٣٩٠ ، جوزای ٢٠١١پنجم ، جون سال 

.  محتوای آنۀکه ما می شناختيم شباھتی دارد و نه ھم ھم» ديیندای آزا«بايد يادآورشوم که نه قطع و صحافت آن به 

، نه تنھا تشنه لب باقی مانده بلکه به احترام دوشھيد که اين شماره به دستش برسد» زادیندای آ«وھرتشنه لب 

ا احترام آن را کنارخواھند ، باعت خود دراين مجموعه جاداده اندنامداری که نام ھا وتصاويرشان را برای شف

 که بحث قبل ازآن.  برخورد به معنی غفلت ازمحتوای آن نيستۀالبته اين شيو. ؛ چنانکه من ھمين کارراکردمگذاشت

  :، اين نکته را ضروری می دانم کهرا دادمه بدھم

عنوان به ) مجيد کلکانی(وتصويرقھرمان ملی ـ انقالبی افغانستان » رھبر« يادبود ازسالگردشھادت پروفيسرقيوم 

من فقط به  روی نوشتار. وجه مورد سؤال نبوده واحترام عميق مرابا خوددارند ، به ھيچستثنائی اين شمارهمحتوای ا

  . را قابل تبصره می دانم٨ ۀ وصفح١ ۀ اين شماره بوده ودرآن ھم فقط و فقط صفحۀطرف سرمقال

  ...و آنھم بعد ازدودھه سکوت» ندای آزادی«ۀولی برمی گردم به نامأنوس بودن اين شمار

، شنيده باشد» ندای آزادی«ۀ اطالع نداشته ولی صرفاً راجع به گذشت» ساما« اخيرۀخواننده ای که ازجريانات دودھ

توسط ھمان مرکزيت متعھد » ساما«به عنوان ھمان ارگان نشراتی » ندای آزادی«چنين برداشت می کند که گويا 

وھم آنچه را می گويند واقعيت ھائی اند که ... توبه اساس مشی اصولی درداخل کشوربه نشررسيده وپخش شده اس

 است که ی نجاتطنابفقط » ندای آزادی «ۀ تازۀاين شمار. چنين نيست!  عزيزۀخوانند! نه.  صادقانه بيان شده اند

شدن و شھدای نامدارآن برای جلوگيری ازغرق » ساما«ليبرال ھای لميده درغرب و مشخصاً المان و چسبيده به نام 

توسط ادامه { ) ادامه دھندگان(» ساما«وفان زای احيای سازمان آزاديبخش مردم افغانستان ابرامواج طخود دربر

  .کله می خواھند به گردن خود حلقه کنند ، چند} »ساما«دھندگان صديق و نترس مشی اصولی و انقالبی 
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» ندای آزادی «ۀگی اين شمار دراک به زودی به اين حقيقت پی می برد زمانی که می بيند با چه دستپاچۀخوانند

بسنده کردم درست به ھمين دليل » ندای آزادی «ۀ اين شمارۀکه من فقط به دو صفح علت اين. بيرون داده شده است

به انقالبی درھمين دوصفحه يا بھتربگويم سه پاراگراف  است که ھمه گفتنی ھای آن جمع دموکرات ليبرال متظاھر

، دچاروحشت شده وبرای حفظ ان توسط فرزندان متعھد ودليرمردمحيای سازمآنھا با شنيدن ا. خالصه می شود

، ن ماه جون امسالکه درھمي» ساما «ۀطلب ورانده شد روابط انحصاريی که دراين دو دھه با مرکزيت انقياد

کن است بسيارمم. درالمان زدند» ندای آزادی « مجدد دست به نشر؛ازپيکرسازمان به دورانداخته شدند، تنيده بودند

که نامه ھائی ازداخل برای مشروعيت بخشيدن به اين شماره ازداخل فرستاده شده باشد ولی ھرگاه به ضرورت تکيه 

) ادامه دھندگان(» ساما«نظراندازيم ، اينھا بر» ساما« اصولی ۀ مبارزۀمدت و به ھدف ادام دراز به داخل و آنھم در

پيمان بسته وبه » ساما «ۀ، با مرکزيت انقيادطلب ورانده شد) ھندگانادامه د(» ساما«تکيه نداشته بلکه درضديت با 

  .آن متعھد اند

دودھه واندی است که سازمان ": چه می گويند) ١ ۀصفح(درسرمقاله » ندای آزادی «ۀببينيم که ناشران اين شمار

مشعلی را که قافله » یندای آزاد«زيرا . برد سرمیه درتاريکی و بی زبانی ب) ساما(آزادی بخش مردم افغانستان 

استعمارواستثمارروشن کرده بودند، خاموش  راه پيکارگران وپويندگان راه آزادی انسان ازقيد ساالران ساما فراز

  ."است

يعنی اينکه به رکود " برد سرمیه درتاريکی وبی زبانی ب"» ساما«برداشت خواننده نمی تواند غيرازاين باشد که 

» ندای آزادی«ھرگاه ... نشرنمی شد» ندای آزادی«به سببی که ) ل برده می شدبه طرف انحال(مواجه شده بود 

 خود به ھمه وظايف ۀھم فقط با بيرون دادن نشري» ساما«و » دنيا گل و گلزارمی بود«، درآنصورت شدنشرمی 

  ...مبارزاتی خود رسيدگی نموده واستعمار وارتجاع را درھمه سنگرھا شکست می داد

که اورگان نشراتی يک حزب يا سازمان صرف  ازآنجائی« "رال ھای انقالبی نما اضافه می کنند آن ليبۀبه ادام

زبان گويای ھمان ناشرانديشه وافکارنظريه پردازان ھمان نھاد ومبلغ سياستھايش نمی باشد ، بلکه درعين حال 

بنا بران مسؤوليت . ه می شود نيزپنداشت)تکيه ازمن است(طبقه وقشری که حزب يا سازمان ازآن نمايندگی می کند 

برای دودھه » ندای آزادی«با وجود احساس اين مسؤوليت دوگانه . درقبال نشراين گونه نشريه دوبرابرمی گردد

ی ، خود سؤال طرح نموده ۀ وقايه ئبه شيو» ندای آزادی «ۀناشران اين شمار). تکيه ازمن است (»...ازنشربازماند

مت ماھيت فعلی ناشران قس  قبل ازآنکه خواننده بيشتردرتارارمی دھند  پرسشگرقۀوخودرا به جای خوانند

ھرچه می گوئی قبول ولی لطفاً «نموده قسمی به وی حالی بسازند که » منتر«، وی را به اصطالح کنجکاوگردد

، خودبه عوض خواننده چنين به پاسخ می » ندای آزادی«ودرموردسکوت دو دھه يی » ... مسائل را نکاوۀريش

ما پاسخ به اين پرسش را که درعين حال اعتراف به کوتاھی ھم می باشد ، به پاس تعھدی که « "دازندپر

 طوالنی ۀبه طورکلی دوعامل باعث ايجاد وقف.  خويش داريم صادقانه به عرض می رسانيمۀدربرابرمردم ستمديد

اخل افغانستان دارد وديگرآن يکی آن مجموعه ای عواملی است که ريشه دررويدادھای د. گرديد درکارپخش ندا

  ».ازاغتشاشات فکرئی منشأ می گيرد که اوضاع جھانی بارآورده است

 ، آيا اين ھا به مشی اصولی سازمان درحال حاضرمتعھدبوده وواقعاً ازھمان اقشاردارمباشناختی که من ازاين آقايان 

، دفاع می است نموده ءآنرا احيا) ه دھندگانادام(» ساما«طبقاتی که سامای انقالبی ازآنھا دفاع می کرد وامروز و

به سرش کاله «سازمان که خوش به رضا حاضراست  دھمتع و ھرعضوسابقه دار. نمايند؟ من که به اين باورنيستم

گمنام آن حکم  وصدھا شھيد» ساما« تابناک پيش کسوتان ۀ، من مخالفتی ندارم ولی احترام به خاطربفرمايد» دبگذارن
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 دوردستی از عوامفريبان را سرانجام بازنموده وديگرنگذاريم اينھا با تکيه به زندگی مرفه ومی کند که مشت 

آنھا اعتراف می کنند که ازمسؤوليت دوگانه ای . ، باخودسری سرنوشت سازمان را مال شخصی خود بدانندبرآتش

) »رھبر« تعقيب شھادت پروفيسربه(دو دھه » ندای آزادی«ولی با آنھم ... که يادکرده اند کامالً آگاه بوده اند

   چرا؟:ازاين آقايان بايد پرسيد. ازنشربازماند

سؤال ديگری پيش می آيد که آيا کسانی .   بازھم به ھمان نکته برمی گردم که اين ھا ازدوردستی به آتش داشته اند

 و نمايندگان سازمان اءاً اعض، واقعند و افتخارآن را ازخود می دانندرا به نشررسانده ا» ندای آزادی «ۀکه اين شمار

 اول دورپنجم ۀشمار!  استقسماً : آن اند؟ دربھترين حالت پاسخ ) به مفھوم سابق» ساما«(آزاديبخش مردم افغانستان 

ادامه (» ساما« محترم دردست دارد نه ازطرف سازمان آزاديبخش مردم افغانستان ۀرا که خوانند» ندای آزادی«

حرکت نموده » ساما«که زمانی واقعاً درخط » ھجاما«اران جنبش انقالبی افغانستان بلکه از طرف ھواد) دھندگان

  . مشی و مبارزات فعال آن درالمان بود ، پخش شده استۀوانعکاس دھند

 قبالً عضويت داشتند ولی اين» ساما«عده ای ازاعضای دلير ومتعھد » ھجاما«ھمان طوری که يادآورشدم درترکيب 

به دليلی نمی توانم قاطع حکم نمايم . است قضاوت نمود ، ھنوززودديشند ويا چه موقفی دارنده می انکه حال چگون

، چند  مناسبات فئودالی درآن حاکم بودهدو دھه اضافه از ، با کمال تأسف از نشان انقالبی آن جمعکه خالف نام و

 يک ، به دوراس و احترام وچند تن ديگرازروی پ»ھم شھيد وھم غازی وھم صحيح وسالمت«فردی با برخورد 

من درآورديی که افاده دن به ھرحرفی فش ھا دم پای وی وبا سرشوردا، مريدواربا گذاشتن کجمع شده» ريش سفيد«

مافقط علم «زبان يکی ازآنھا شنيده بودم که  باری از! را درخارج به پيش می برند» ساما «ۀ، گويا مبارزکرد

را تجليل )  جوزا١٨ (اء علمکرد آن جمع که فقط روزشھدۀمشاھد ت زمان وبا گذش. »سازمان رابلند نگه می داريم

، به نسبت »اءروزشھد"، به اين نتيجه رسيدم که آنھا با وجود به حق بودن والزم بودن بدون چون وچرای ندمی کن

که به سان بل» علم سازمان«، نه ل طلبی مشھود وبه خصوص انحصارگری، تمايل ليبرال ـ فئودالی ، انحالکم کاری

 بارازشھدای سازمان ياد نموده وھيچ ا فقط درسال يکررا بلند نگه داشته اند زي» توغ زيارت«فقط » مجاوران«

يا   آنھا نشان نمی دھند؛ وبه احدی ھم اجازه نمی دھند که انتقاد کند وۀ واقعی راه مبارزۀگونه توجھی به ادام

و   برخورد خود ، دربين اعضای متعھدۀنيست که با اين شيوبی دليل . شان را مورد سؤال قراربدھد» صالحيت«

  .شھرت يافتند» تيکه داران«، به » ساما«ناراضی 

،  زيرا درمقطع فعلی دست زدن به آن سرمقاله را ندارمۀنکته به نکت ، من سرنقدھمان طوری که درباال اشاره نمودم

ی که صالحيت بيشتردرمورد قضايای سازمان داشته می گذارم به اعضائ است و آن کاررا»  پاندورۀجعب«بازکردن 

. است»  طوالنیۀدوعامل باعث وقف«آنچه را ضروراست انگشت گذارم . آگاه ھستنداز من  آن را دقيق ترۀوگذشت

آنقدراندک بوده که فقط دريک » ندای آزادی «ۀ خونين افغانستان برای ناشران اين شمارۀدھ) حتا سه(رويدادھای دو

بدون شک ھدف شان اشک ريختن به قربانيان آن رويدادھای مرگبارنه بلکه . ک خالصه شده اندپاراگراف کوچ

را بھانه می آورند گاه عدم امکانات » ساما«گاه آوارگی منسوبين . می باشد» ندای آزادی« سھل انگاری درنشرۀتبرئ

رويدادھای داخل « وآن را ازورای بارگی آنچه خود به آن دچاربودند ولی به يک! حتا درغرب... مادی وتخنيکی را

نه «: به زبان می آورند، به ھمه سامائی ھای داخل افغانستان و مھاجرممالک ھمجوارنسبت می دھند» افغانستان

اين ادعا واقعاً توھين به ھمه اعضای متعھد وراستين . »کسی را فرصت نوشتن بود نه ھم فردی را ھوس خواندن

 خاموشانه وآرام ليبرال ۀولی توطئ. چه که عطش خواندن! داشتند وھم ھوساست که ھم فرصت نوشتن » ساما«

ن آ، مانع ازعالی آن رسانيده بودندھای لميده درغرب که راه انحالل طلبی درپيش گرفته وانحصارگری را به حدا
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 متعاقب شھادت زنده  مجيد ورھبربتوانند َدين خودرا درحساس ترين لحظات،ۀمی شد که آن شيفتگان دوام راه مبارز

ی را بنانھادند که »  فرھنگیۀکميت«، ۀ مشتاق مبارزهشمان آن عدآن ھا برای خاک زدن به چ. ا نماينداد» رھبر«ياد 

ت  دس سقوط دولتۀبحبوح و بدون ارتباط به اوضاع خونين کشوردر!  ادبیۀفعاليت ھای آن فقط به خواندن چند مقال

ندای «ھرگاه واقعاً احساس مسؤوليت وجود می داشت ، آيا نمی شد نشر.  بود روس وھجوم نيروھای اخوانیۀنشاند

زيرا انحصارطلبی مزمن وتھوع آورمانع ! ی مشی اصولی تنظيم نمود؟ نه»ساما«را با ھمان جمع شيفتگان » آزادی

 نتيجه ھمان .، شاعر، نويسنده  و سياستمداربودندھمه اديب» ۀ فرھنگیکميت« درحاليکه اکثزيت اعضای .آن می شد

ظمان نت؛ مو گوشه گيری اختيارکردند مقاطعه  از آن» فرھنگیۀکميت«جمع شيفتگان : شد که منطق حکم می کرد

 ۀکميت«، وسررشته دارآن ) بارگی بعد ازدو دھه بيدارشده اند که حال به يک(آن دوباره راحت نمودند  خواب آلود

  !!م وظايف خويش مشغول استبه انجا» کرزی«امروزبه سمت مشاوردردولت » فرھنگی

با .  ـ اينست که نبايد اين حرف ھا ازجمع خودی بيرون بيفتندنزد ھمان اشخاصروحيه درآن زمان ـ ومطمئناً تا حال 

تمام احترام الزم به ايشان بايد بگويم که زمانی که رھبری منحرف وخائن ، سازمان را به پای اشغالگران قربانی 

، خفه ۀ دست انقيادطلبان شدنی چه که ھمه رازھای درونی سازمان پرعظمت ما ملعبکرد وحرف ھای درون سازما

  ! ساختن بيان واقعيت ھا بسيارظالمانه است 

و ازسياستمداران و مفسران غربی نقل قول کردن، ناشران » کاه بی دانه را به ھوا بادکردن«ببينيم بعدازشش صفحه 

  :ن دارندچه چيزی برای گفت» ندای آزای «ۀ تازۀشمار

دن حوادثی که بر به بند که قبالً ھم گفته شد پس ازده سال جدل ھا و بحث ھای درونی و ھمچنان روی دا چنان«

، براين مطلب اذعان گرديد که افغانستان کشوری است دربند اشغال ، حاکميتش کشيده شدن کشورگواھی می داد

گپ ھای خوبی می زنند که درظرف ده سال  ناشران »....نقض و تماميت ارضی اش درمعرض خطرقراردارد

جدال ھای فکری "زيرا پای ... به آن اعتقاد نداشته اند وياھم با خودزيرزبان زمزمه نموده اند گذشته يا شايد ھرگز

وعاليم اشغال ، استعمار، خشونت برمردم ، ظلم وکشتارازطرف اشغالگران آنقدرضعيف ... درميان بوده" ودرونی

وده که آقايان قادرنشده اند به صراحت حکم نمايند که کشوراشغال شده و مردم توسط پاده ای وغيرقابل تشخيص ب

شايد برای ثقه ساختن تحليل ھای شان و ...  ازامپرياليستان مورد ظلم و اھانت قرارگرفته و سربه نيست می شوند

 مستعمراتی به ۀ شورای نامنھاد اداربيرون آمدن ازجدال فکری بوده که يکی ازھم فکران خودرا برای کانديد شدن به

به اين اعتقاد برسند که کشورواقعاً اشغال شده ومردم ... کابل فرستادند تا درپھلوی معين و مشاورقبالً گماشته شده

  !!واقعاً زيراستعمارقراردارند

ظاھرات فتن تبعدازيادآورشدن ازواکنش ھای مردم به ضد اشغالگران واوج گر» ندای آزادی «ۀ تازۀناشران شمار

اگرچنين نمی ...«... ، به اشغالگربودن بيگانه ملتفت شده ومی گويند اگرچنان نباشد ، پس مردم چنين نمی کنندشان

، ننگرھار وتالقان نمی گرديدند ھد تظاھرات راه پيمائی ھا درکابل، لوگر، غزنی، وردک، مزارشريفبود ، مردم شا

ۀ درواقع به پای جدل عمد) تکيه ازمن است(توافق نسبی ا نيل به اين ب. وشعارمرگ براشغالگران را سرنمی دادند

 پنجم ندای ۀدور) نشروپخش؟( خط پايان کشيده شد وبرپخش ونشرعلی العجالهدرون سازمانی دردرون ساما 

  » .آزادی ھم توافق گرديد

 اين گويا منطق مردم عام است که ھمه ناشران روشنفکربوده وتعدادی ھم ديپلوم غربی و دکتورا دارند ولی اوالً اين

! آنھم عجالتاً ... به خودآورده وبه جدال نامنھاد شان خاتمه می دھد!" جدال فکری"که اينھارا بعدازيک دھه 

دروغ می گويند ، دربيان خودصاق نيستند » ندای آزادی« تيزبين وآگاه به زودی پی می برد که ناشران ۀھرخوانند
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اين جدال فکری !! حرف می زنند" جدال فکری سازمانی"اينھا ازده سال ! می کنندوفقط مردم را گستاخانه تحميق 

درکجا تبارزکرد؟ جلسه؟ سيمينار؟ گردھمائی؟ نشست درون سازمانی؟ جدال فکری روی کدام نکته؟ آيا اشغال 

تمدن نمای کشتارمردم چيزی قابل ترديد بوده که اين جدال ده سال به طول کشيد؟ ده سالی که دشمنان م و کشور

راجع به  ، ھنوزدرذھن خود آقايان لميده دربوستانسرای غربوحشی دمارازروزگارمردم بی دفاع ما درآوردند واين

  صحت وسقم آن جدال فکری داشتند؟

شما با موضع ليبرالی ولی با اشاره دادن به چپ می خواستيد ! گروگان گرفته شده» ندای آزادی«ناشران محترم ! نه

بارگی ازاشغال  با ھمين حيله شما به يک. ، بازھم نگه داريدکه ازسالھا به آن عادت نموده ايدن تان را موقف بين البي

 »توافق نسبی«: ؛ ولی درعين حال به متحدين اصلی تان چشمک می زنيد يادآورشده وبا مردم ھمدردشده ايدکشور

. ی خواھيد به نرخ روزنان بخوريدشما م...  جدال درون سازمانی پايان يافته است»علی العجاله«است و 

جزء آن مبارزه به ضداشغال و ) ادامه دھندگان(» ساما«که (اگرمبارزات مردم به ضد اشغالگران اوج گرفت 

، اشغال را محکوم که خودبه نشررسانده ايد» ی آزادیندا«، درآن صورت ادعا خواھيد کرد که در) استعماراست

ولی اگراختناق و سرکوب شدت گرفت، آنگاه راه نجات تان به اساس تعھدی که ! نموده ايد و گويا با مردم بوده ايد

 ۀو جنب" توافق نسبی"، با استناد به ی پيش ازماه جوزای امسال داريد»اسام«ھمين حاال با رھبری طرد شده وخائن 

، پشت ن با اشغالگران شا"توافقات کلی"بودن موقف تان دوباره رجوع خواھيد نمود تا آنھا درپناه » علی العجاله"

  .وپناه شما شوند

ندای « ناشران )وحتا مجموع قلم فرسائی(سرمقاله »  ُلب ولعاب« ، تمام ھمان طوری که درآغازاشاره نمودم

خودسؤال کن وخود  «ۀ، درچند پاراگراف وآنھم درآخرين سطورآن نھفته است که بازھم با شيوگروگان شده» آزادی

  :شران می خواھند برای خود توجيھات دست وپا کنندبرخورد شده ، نا» جواب بده

به عرض گردد که چراده سال جدل و انتظار؟ درپاسخ  ال مطرح میؤالبته که درذھن بسياری از خوانندگان اين س«

اصولی درون سازمانی معتقداست وتا آنزمان به ۀ ی پيروخط مجيد ورھبربه مبارزمی رسانيم که يک فرد سامائ

برای . کسانی را که به انحراف رفته اند قانع سازند کس و دھد که يا خودقانع گردد ويا امه می درونی ادۀمبارز

 بھانه شعاب را زيرھرعذرونبه انشعاب و چند دستگی تن نمی دھد به ھمين لحاظ ھرگونه ا کوبيدن اين راه ھرگز

خرده  بی حوصلگی و تکبرۀزادپرنسيب يک سازمان پيشرو و کند وآنرا انحراف ازاصول و  که باشد محکوم میای

برای زدودن زنگارکجروی ھا ھمواره باب بحث و جدل بازاست و  دريک سازمان پيشرو. ی می داندبورژوائ

بناًء .  سخت زيان آلوراست آگاه ساختاکرگسی طفره می رود بايستی گريبانش را گرفت واورا به انحرافش که

 به کجراه کشيدن ۀکه انحراف راستگرايانه ماي  ھمانطوریی ھای پيرواصول مبارزاتی بدين باورند کهسامائ

ريزد زيرا  گردد انشعاب ھم آبی است که نخواسته به آسياب دشمنان خلق می سازمان ازمسيراصلی اش می

گردد که تا ھنوزبه کنه انحراف و اختالف پی  ، دلزدگی وسردرگمی آن اعضای يک نھاد میۀ تضعيفانشعاب ماي

 دردرون سازمان است نه آنکه دربرون ءاعضای پبشرو يک نھاد روشن کردن اين اعضا ۀوظيف. نبرده اند

  ».دربرابرشان سنگرگرفت

 شان ۀ، اصل عقدۀ سرمقاله بيان شدآخرين کلم و که درآخرين سطر» ندای آزادی« ناشران محترم لۀباخواندن گ

 سازمان درکنفرانس  اصولی انقالبیکه چرا جمع بزرگی ازاعضای صديق سازمان و معتقد به خط ترکيد وآن اين

، آنھا را به دورافگندند وسازمان قيادطلب سازمان سلب اعتماد نموده، ازرھبری منحرف و انسرتاسری امسال

رھبری سابق و  به زعم آنھا انقياد طلبی آشکار.  نمودنداءرا احي) ادامه دھندگان(» ساما«آزاديبخش مردم افغانستان 
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، ازمسائل درون سازمانی بوده ولی قيام دربرابرآن خيانت ملی و خيانت به کابلتعمراتی  مسۀھمکاری آن با ادار

 رھبر ، به ادامه دھندگان صديق راه مجيد و»بگيريش که نگيريد«وبه مصداق ! دبايست علنی می بومی  ن،مردم

  ...   می دھند!! اصوليت!!درس

ۀ سازمان وجه انشعاب نه بلکه تصفي خبران می دھيد، به ھيچآنچه را شما انشعاب تلقی می کنيد وبه خورد بي! آقايان

 به د، جبراً بايقالبی پيشرودرمراحلی ازتکامل خود است که ھرسازمان انی، انقيادطلب و مشکوکازعناصرمنحرف

آن متوسل شود ورنه انحرافات ـ ازآن نوعی که شماخود به آن مبتال ھستيد ـ سازمان پيشرو را به انحالل کامل 

  .ودی خواھد کشاندوناب

گونه  ينا، اشغال کشور را تقبيح نموده وازيبرال ھا را به باد انتقاد گرفته تان نيولۀشما چه ماھرانه درنوشت

 اء، درروزشھدداده ايد ولی فقط ھمين دوماه قبلانجام " علی العجاله"و" توافق نسبی"برخوردھای مصلحتی به پاس 

ديد سياسی شان حال ازھيچ کسی  که مواضع و» فارانی«ای فاروق وآق» رحيم«برای عنصری چون داکتررسول 

 مستعمراتی کابل و قوای اشغالگرکدام سؤال يا اسراری است، قالی ۀپوشيده نيست ونه ھم ھمکاری شان با ادار

  . خودرا نشخوارنمايندۀو به آنھا سخاوتمندانه فرصت داديد تا انديشه ھای اشغال پسندان!  پھن کرديد"رنگين"

حتا  شما. ، ازنورخوف داريد و وارونه به ھذيان آغازنموده ايده سان خفاش درتاريکیه ھمين اساس است که بب

ازترس نام ببريد چه رسد به آنکه آنرا صريحاً مورد حمله ) ادامه دھندگان(» ساما«جرأت ننموده ايد که از

ندای «ن با چنان عجله به قبضه نمودن جبن شما تا آن حدی بوده که برای ازدست ندادن انحصارتا. قراربدھيد

بيچارگی ،  را از» ساما« با ارزش وکانون ماندگارافکارسپھساالران ۀخيزبرداشتيد که حتا جلد آن نشري» آزادی

  .به دست چاپ سپرديد" برھنه"کامالً 

» ساما«قط تخريب ، فقط وف» ندای آزادی «ۀ تازۀدرپايان اين نوشته بايد يادآورشوم که تمام ھم وغم ناشران شمار

! بعدازدودھه» ندای آزادی«بوده و دليل نشرعاجل ) رھبری منحرف ومطرود(به نفع متحد شان ) ادامه دھندگان(

  .ھمين امراست وبس

 سازمان که ۀازھمه اعضای صديق ووفاداربه راه اصولی مبارز) ادامه دھندگان(» ساما«من به عنوان يک ھوادار

، می باشد) درھرشکلی که باشد(تجاع ، ار اعم ازناتو و خارج از آن، اشغالگرانمامپرياليزتضادآشتی ناپذيربا 

ھم ه خواھشمندم که ديگرتماشاگرباقی نمانده سکوت را بشکنند ودراين مقطع تاريخی که ليبراليزم وانقيادطلبی دست ب

 را سد شوند ويا آنرا به کجراه )ادامه دھندگان(» ساما« اصولی سازمان آزاديبخش مردم افغانستان ۀداده اند تا مبارز

 نموده مشت ااد) ادامه دھندگان(» ساما «ۀمردم  درصفوف بزرگ شوند بکشانند ، َدين تاريخی  خودرا دربرابر

را که ميراث ) »ندای آزادی«(» ساما« معتبرۀ؛ وھمزمان وثيقليبرال ـ فئودال بکوبندمحکمی بردھان ياوه سرايان 

  .سياسی آزاد سازند» تيکه داران«بند اسارت و گرو ، ازبنيانگذاران قھرمان آن است 

  !با تکيه به توده

  !»ساما«باادامهء راه اصولی 

  !با طرد ليبراليزم ، ارتجاع و انقياد

  !به پيش) ادامه دھندگان(» ساما«با 

  


