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  ميرويس ودان محمودی
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  فرمانبرداران ارتجاع و سرمايه
  !در صدد بدنامی رھبران جنبش مقاومت ملی افغانستان

٢  
 

 »!ساما«بنازم ترا ای مظھر بالندگی ای  !اسه ھايش افتخار آفريد در پراتيک  و عمل رزميد و با حم»ساما«
 

 برسوسيال امپرياليسم شوروی در پناه و حمايت بزرگترين نيروی نظامی قرن با عصری ترين سالح ھای کشتار جمعی 

ی گرم اقيانوس ھای تزاران را که ھمانا دستيابی به آبھاؤياافغانستان يورش آورد تا با اشغال يک کشور کوچک و فقير ر

 ھم زد و ده هھند بود به حقيقت مبدل سازند؛ و  اما مقاومت خلقھای انقالبی افغان خواب طالئی استعمار شوروی را ب

 .سال تمام در افغانستان  زمين گيرش ساخت

در پيشاپيش  جانباز ترين و انقالبی ترين فرزندان مردم افغانستان  و  تحت رھبری) سازمان آزاديبخش مردم افغانستان(

، به مصاف تجاوزگران شتافت و در يک »سرخ«روز تجاوز ارتش در نخستين » کلکانی«آنھا  زنده ياد ابر مرد مجيد 

نبرد تاريخی به تعداد ھشت عراده تانک و مھمات روسھا را منھدم  نمود و چندين سرباز روسی را در قلمرو شيران و 

 .عقابان نابود ساخت

جوانان و   نو جوانان،هدر صحنۀ نبرد نظامی و فعاليتھای سياسی نگذشته بود که  توج) ساما(دير زمانی از موجوديت 

تمامی اقشار جامعه اعم از کارگران، زحمتکشان، روشنفکران و ھمۀ طبقات و اقشار جامعه باالخص دھقانان را از 

ختلف اجتماعی جامعه در صفوف پيوستن اقشار م .جلب کرد و جذب صفوفش ساختبه خود کران تا کران  افغانستان 

سر افغانستان بر شھرت داخلی و در سرتا» ساما«ھای نظامی جانبازی ھا  و عمليات   و آوازۀ دالوری ھا ،)  ساما(

 دولتمردان روسی و سازمان جھنمی  ک ج ب و ديگر قدرتھای هاين شھرت  برق آسا توج .افزود »ساما «برون مرزی 

 ارتجاع و امپرياليسم شرق و غرب بناءً  خود جلب کرد؛ه ھای منطقه و فرا منطقه را نيز ببزرگ امپرياليستی  و  قدرت 

فرزند فرزانه و دالور ميھن، کلکانی بزرگ را » ساما«ھر شکلی شود رھبر بزرگ ه در صدد شدند که در مرحلۀ اول ب

 رھبرانش بتوانند به منافع  ارتجاعی و و» ساما«را نابود سازند تا با نابودی » ساما «فگنند و ثانی مرکزيت دام بيه ب

جنبش انقالبی و رھائيبخش را مھر مذھبی زدند و اخوان سياه را منحيث  استعماری شان نائل گردند که ھمان ھم شد؛

 !!!رھبران تحميل داشتند

ھا به صراحت در يکی از اين اسناد  امريکائي بيرون داده می شود،» سيا« ی که  ھر ده سال  از طرف  سازمانئ ھاسند

توافق رسيد و اما نمی ه اقرار کرده بود که می توان با اخوان و نوکران زرين قالده ای امپرياليسم روس معامله کرد و ب
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ند که قدرت سياسی از لولۀ تفنگ بيرون اين باوراتوان با شعله ئی ھا چنان کاری را انجام داد زيرا شعله ئی ھا بر

ی ھا مغاير با اھداف سياسی و استعماری اياالت متحده بوده و در صورت گرفتن قدرت  اين افکار شعله ئبناءً  ميشود؛

  .ميدھد ش را در افغانستان و منطقه از دستتوسط شعله ئی ھا ، امريکا منافعسياسی 

ا يبانی مادی و تسليحاتی مينمود و آرزو داشت تا روسھا رت بر ھمه معلوم است که امريکا از احزاب جھادی اخوانی پش

برای ساليان زيادی در افغانستان مشغول ساخته تا انتقام  شکست ھايش را در ويتنام و کوريا جبران کند و ھم رژيمی را 

تنھا ه روی اين اصل مھم چون ھدف امريکا ن .منافع استعماری اش باشدو محافظ در افغانستان رويکار آورد تا متضمن 

بدان لحاظ امريکا از سياست دو پھلو در  و تجزيه شوروی نيز بود، چين ۀشکست روسھا در افغانستان بلکه محاصر

 روسھا و نوکران داخلی اش و امريکا و نوکران اخوانی اش در تبانی و ھمکاری بناءً  .مقابل روسھا نيز استفاده ميکرد

وسط بخشی از بنابر اسنادی که ت ھای مشترک نخست مجيد قھرمان را با تالشھای شباروزی دستگير و از بين بردند،

احمد شاه   گذاشته شده بود،دندر معرض خوان...... جروبحث ھای سياسی و فرھنگی و» سايت«سامائيھا در يک 

قرار راپور ھمين منبع مسعود قبل !!!   نقش بارز و مھمی را بازی نموده است،در دستگيری ابر مرد مجيد» مسعود«

 !حاجی سخی ديد و بازديد داشته استاز گرفتاری ابر مرد مجيد قھرمان چندين مرتبه با 

حزب    در پيوند تنگاتنگ و ھمکاريھای مشترک با جيره خواران و سگان  منافع امپرياليزم امريکا ،روسھا عمالً  

 و  شمالیۀ در سراسر افغانستان بالخصوص جبھ»ساما«مسعود، باالی جبھات /اسالمی گلبدين و جمعيت اسالمی ربانی

جنگ  را آغازيدند که تلفات جانی و خسارات مالی زيادی را در بر داشت؛ باروزی شان حمالت پيگير و شھرات

 !!!و روسھا ثبوت روشنی از ھمکاری گلبدين با روسھا بود) ساما(شکردره بين 

 قھرمان ی) ساما( جمعيت اسالمی باالی جبھات شمالی شدد گرفت  که حمالت روسھا و حزب اسالمی و بعداً زمانی 

 در دامن تسليم جبراً ) ساما(از ی زيادی را متحمل  و متقبل گشت و ھمان بود که صفوفی بو خسارات جانضربات شديد 

 !!!پناه بردند

در جنگ  خلق چين تسليم  فتح نمودن و شکست خوردن يک امر طبيعی است، در جنگ تسليم شدن و به اسارت گرفتن،

وجود آمد ؛ و در راھپيمائی طوالنی ه ھای با دشمنان نيز ب ائتالفات و اتحاد یطلبی ھائی صورت پذيرفت و در مقاطع

 .توده ھای انقالبی با صدر مائو وفادار ماندنداز اکثريت به مائو پشت کردند و تنھا چند رفيق انقالبی و عده ای 

نه پس جنگ مقاومت افغانستان  چطور از آنگو ؛.....در روسيه حزب کمونيست با اتحاديه ھای ارتجاعی متحد شد و

 خطا ھا و اشتباھات مبرا و مستثنی مانده می تواند؟

و اعتصابات  جز تظاھرات،ه  عيسوی انقالبيون ما ب١٩٧٧ عيسوی تا ١٩١٩بعد از استرداد استقالل کشور در سال 

سازمانھا و  کشور حمله ور شد مردم ،ه که روسھا  ب بخشی را تجربه نکرده بودند و زمانیي رھائميتنگ ھا، جنگ

دفاع برخاستند و اما کدام تجربۀ عملی در ه مقدرات آزادی ملی شان ب مقاومت در يک جنگ تحميلی از حيثيت،احزاب 

جنگ نداشته و  از نگاه سطح سياسی و ايدئولوژيک به پختگی نرسيده بودند؛ ھمچنان در حدود نود در صد مردم نيز از 

راست و  احزاب و سازمانھای چپ ، اشيزم روسی مردم ،بعد از حملۀ ف .ناحيۀ سواد در محروميت مطلق بسر می بردند

 شکست و پيروزی را خون و آتش جنگ طبعاً  دفاع از آزادی ملی برخاستند و مسير پر از فراز و نشيب،ه لبيرال ب

 ھای جنگی بود که در ھر جنگ پيامداين تسليمی جزء از  تسليم دولت شد،» ساما«ھمراه دارد؛ اين که بخشی از 

چون نقاد و نقادان تنھا مطالعۀ تئوريک و ايدئولوژيک دارند و اما  و جنگ انقالبی پديد آمده  و اتفاق می افتد،رھائيبخش 

 .بدان دليل قضاوت شان ناشی از عدم آگاھی شان می باشد از پراتيک عمل چيزی نميدانند،

 تن کادر ھای اين سازمان را دارد و بيشتر از سی را در کليت تسليم طلب خطاب می) ساما(اين  که جناب نقاد 

معاھدۀ تسليم » ساما«ال ميدارم که چند نفر عضو ؤحاال از جناب ايشان س دارد؛ رويزيونيست و اپورتونيست خطاب می
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 ضد مردم و وطن شان جنگيده اند و تا به آخر به روسھا و نوکران هطلبی را امضاء کرده اند و چند نفر تسليم طلبان ب

 ند؟شان وفادار مانده ا

اما نامبرده يک فرد بود و فرد  تسيلم طلب بود،» سردار«من ھم با نقاد ھمعقيده ھستم که  نامبرده است،» سردار«نقاد از 

اما نقاد يک طرف قضايا را از دست  و يا يک انسان در جريان زندگی خطا و اشتباه می کند چه رسد در جنگ و خون،

کميتۀ  زيرا نمی خواھد نام ببرد و از طرف ديگر قضيه اصالً کند  ل میاول تا سوم نه بلکه از دست بيست و نھم نق

 و اما سپرد» اتھام تسليم طلبی به کميسيون تحقيق تسليم طلبی«به را » سردار«  با تحمل ھزار مشکل»ساما«تشکيالت 

ھا خاينانه در آن وقت رئيس ھمان کميسيون بود و بعد که » حزب کمونيست«، »ھسته انقالبی«يک تن از رھبران 

، بلکه بدون اطالع سازمان وی را به از سردار دفاع کردبه کار برد نه تنھا » ساما«اوراق تحقيق را به عنوان سند عليه 

با تسليم طلبان و انجو ھای » حزبش«ھمان شخص با!!! محکمۀ سازمان نجاتش داددسترسی و اصطالح برائت داده از 

 .مقدس چند نفره در پشاور و کويته شرکت دارد دريک اتحاد نا فعالً » پيکار«سازمان 

مثابۀ سازمان طراز نوين و سازمان درجه اول سياسی و نظامی ه ب» ساما«يک حقيقت را بايد به جرأت بيان کرد که 

در کران تا کران  »ساما «چپ انقالبی افغانستان در پراتيک عمل با روسھا و نوکرانش مسلحانه رزميد و چريک ھای 

» ساما«اسم غرور آفرين .  ضد تجاوگران  و نوکرانش رزميده  و از شناخت اکثريت توده ھا بر خوردار اندهبافغاستان 

که  خورد و يا بزرگی در صفحات  طالئی تاريخ خون ،رزم و حماسۀ سرزمين شيران و عقابان درج است و اشتباھات

غير قابل نھايت در خدمات بزرگ و جاودانه اش  است در مقايسه باسرزدهدر جنگ  از اين سازمان فداکار و جانباز 

 ! می باشد و با دو انگشت سياه نمی توان خورشيد طالئی را پنھان نمودمقاسيه

در مقايسه با افراد و کادر ھای سازمانھای کوچکی که در » ساما«به صراحت لھجه می توان گفت که حتا تسليم طلبان 

افت تر و با شر مبارز تر ، يادگار نمانده اند؛ ھزاران بار با ھمت تر،ه  بجنگ کبير ملی جز معامله گری ارمغان ديگری

 به تسليم  از تاريخ جبراً ه ایکه در مرحل  جرأت سالح بر دوش کشيدن و رزميدن را داشتند و ايندالور تر بود زيرا اقالً 

 . ذکر کرده امه ایدالئل و عواملی وجود داشت که در باال  تا انداز ؛غلتيدندطلبی 

می باشد » سردار« قرار داده است که گويا اقرار نامه ھای خوادندر معرض » اسناد«مثابۀ ه اينکه نقاد نوشته ھائی را ب

ال در اينجاست که نقاد ؤس! با دولت مزدور به امضاء رسيده است؟» ساما«و يا سند تسليم طلبی می باشد که توسط 

» اسناد« داشت دسترستی پيدا نموده است و چطور خواننده بپذيرد که قرار) خاد(که در اختيار » اسناد«چطور به اين 

و يا ديگر سازمانھا را می توان  با » ساما« زيرا اسناد سازی در افغانستان بسيار ساده می باشد و مھر!ثق می باشند؟ؤم

 !ساخت) کچالو(

 چسپيده اند و ايشان» موسوی«و بی نظير انقالبی و نويسندۀ شھير  در اين اواخر بعضی ھا در پاچه ھای رفيق  مبارز ،

 »اسناد«محکوم می نمايند؛ پرسش ما اينست که در کجائی اين ھمه ..... را با الفاظ رکيک و فاقد اخالق به تسليم طلبی و

 !ذکر شده است؟» موسوی«از  اسم 

 بيش نبوده و زدنھائیس پار» موسوی«ی عليه ئتھمت ھا و ترور شخصيت ھا پس به اين نتيجه می رسيم که حرافی ھا،

 !!! و لق لق زدنھا نمی توان آفتاب حقيقت را پنھان داشت  و اقيانوس بيقرار و پر تالطم را کثيف ساختزدنھابا پارس 

  !کا جانکا

در کشوری زيست داريد  که دچار مرض ساديسم و مازوخيسم شده ايد  و يا گرفتار بيماری ھای ديگری گشته ايد؛ اين

تا دير نشده است بشتابيد و خود را از  ت درمانی در آنجا ميسر ، مفت و مجانی در اختيار تان می باشد ،که تمام امکانا

 .اين مخمصه و رسوائی برھانيد
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مبنا و  خواھند از شما استفاده ھای سياسی کرده و باعث آبروريزی بيشتر تان گردند ھيچگونه پايه ، افرادی که می

 .دانيد خوبی میه را جناب خود تان نيز ب  و  الف و پف  را پيشۀ شان ساخته اند و اين مردمی نداشته و ندارندهپايگا

 غاز عدۀ گماشته شده می خواستند در پناهآ اگر از اين نکته بگذريم که در ستايش نموده ايد؛» بخش غرجستان«شما از 

به رؤيت آن است که  می گذاشتيدده فرو که نبايد از ديرا حقيقتی ؛ را به نابودی بکشانند» ساما«اسم  بخش غرجستان 

 در نظرداشت افرد مسؤول کميسيون تحقيق تسليم طلبی را باسناد، ھمان بخش غرجستان نخستين واحد سازمان بود که 

با در نظرداشت چنين .  مورد خاين دانسته، با نوشتن يک اعالميه گند و کثافت آن شخص را از دامان پاکش زدود١۴

ز آن بوی تفرقه افگنی به مشام می رسد، اگر واقعاً شما غرض و مرضی نداريد چرا از آن موضعگيری ھا که ا

 مورد که از کشتن رفقاء آغاز و يا خيانت به منابع مالی و ١۴موضعگيری بخش غرجستان نياموختيد و با وجود آن 

 تا با وی دست ھمکاری در ايجاد حزب بدھيد، اين که در نھايت با اعتباری سازمان ادامه يافته بود، توجه ننموده رفتيد

 که شما آن فرد را به خاطر آن اتھامات ترک نموده ايد، اين خود می ھم جور نيامديد در ھيچ يک از آن اسناد نگفته ايد

اھميتی برخوردار  خيانت به يک سازمان، کشتن رفقای آن سازمان و غارت منابع مالی آن از ،رساند که برای شما ھم

ائی گواه، ھنبوده است که اگر چنان می بود صرف فروش سالح ھای سازمان به وسيلۀ فرد پخش کنندۀ اين اسناد به تن

  . خيانت آن بوده می تواند

ن گذشته شما که از موضع نقاد می خواھيد ادعا نمائيد که گويا پاکترين ھمه تشريف داشته و داريد، می توانيد بگوئيد از آ

و » شورانگيز«نشست و برخاست شما و آن فرد خاين اخراج شده از سازمان، به منظور ايجاد کمونيست با شخص 

شايد خودت ادعا نمائی که در آن وقت نمی دانستی . »سرادار«به چه معنا بود به غير از ھمکاری با ھمين » مستری«

ا به پای وی پتو ھم با پخش آن اوراق که اينک ھدايت می کند، مگر آن ديگری » سرادار« را»مستری« و »شور«که 

بد » سردار«در ميان باشد » ساما«چه شد که وقتی پای تخريب . در خيانت گام می گذاری، اين را به خوبی می دانست

طرف مذاکرۀ تان قرار می » شاکر«و » سردار«و خاين است، مگر وقتی پای ايجاد حزب خودتان در ميان باشد ھمان 

  ؟؟؟دنگير

 در داخل بل در خارج اعالم موجوديت کرده که در مدت و ساير شاخچه ھا، نه، »رنجبران«آرمان  ،»انقالبی«جناح 

 عبوديت کنونی آنھا در مقابل سرمايه و سرسائيدن آنھا در محراب ھر ؛کوتاھی از صحنۀ فعاليتھای سياسی محو گشتند

خود گواه است، که تمام آن ادا و اطوار، فقط برای تخريب مسجدی، که خالف ادعا ھای ديروز شان می باشد، به خودی 

را به ليبراليزم و ايدئولوژی » ساما« بوده نه چيزی ديگری، ورنه چه شد که آن کمونيست ھای دو آتشه که »ساما«

 ؟؟؟!!!اسالم مشرف شده اندمبين زدائی متھم می کردند، اينک دوباره به دين 

است که قرار گرفته ھم زدنھای افرادی ه جاسوسی و ب چرا تحت تأثيری شيطنت، ،ال ديگر از محترم نقاد دارمؤيک س

 !ی را نپذيرفته اند؟توليؤدر تاريخ جنبش ھيچ نام و نشانی  نداشته و ھيچگونه مس

 تکيه کردن به  ھر خس و خاشاک چه نتايج منطقی را در بر خواھد داشت ؟ 

از اين قماش افراد افرادی عکس ھای چنگيز زينت بخش خانه ھای داند که حتا در زمان جنگ مقاومت  مگر نقاد نمی

 شان خوانده و از جانب ديگر سنگ افکار انقالبی را نيز به سينه می کوبيدند یمثابۀ پيشواه در کويته بود و چنگيز را ب

 و ھنوز ھم در کمال وقاحت می کوبند؟

تحميل خواھند نمود زيرا اينھا خيلی عقده » بابای ملت«مثابۀ ه را نيز بخونخوار » مزاری«روزی خواھد رسيد که علی 

اگر چين نيست چرا مسائل قومی و لسانی  مندانه به افغان و افغانستان می نگرند و از افغان و افغانستان کينه بدل دارند؛

 !را دامن ميزنند؟
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نند و اما حقيقت را نمی گويند که کی ستيزی می ک  کوبيدن عبدالرحمن خان پشتونۀآيا نقاد ميداند که ھمين افراد به بھان

 ھا عبدالرحمان خان را عبدالرحمان ساخت و ساطور کندش را بران نمود؟

 مگر در قضايای ربانی و سياف صورت نگرفت؟ - کاظمی با مسعود محقق، مگر حادثۀ افشار به ھمکاری خليلی،

 ل از عربستان سعودی فروختند؟؟.با گرفتن پيکاولنگ اين خاينان ھزاره نبودند، که خون خلق ھزاره را 

در آغاز اين جنرال حسين خان بود که شمشير به دست عبدالرحمان  عبدالرحمن صورت گرفت به وسيلۀ  کهیجنايات بلی،

پس شما چرا تحت ...   و خان داده و با ريختاندن خون ساير اقوام و مليت ھا عبدالرحمان جالد را عبدالرحمان ساخت

طلبانه و پشتون ستيزانۀ اين عوامل استخبارات ايران و پاکستان قرار گرفته ايد و لب به سخن نمی تأثير افکار تجزيه 

که در دور عبدالرحمان خان، طبقات حاکمۀ تمام مليت ھا در کنار آن امير، عليه خلقھای کشور مگر نمی دانيد  گشائيد؛

 ايستاده و آنھمه جنايت را آفريدند؟؟

دو شخصيت را زمين تا  را مائوتسه دون قرن قبول داريد و يا تفاوت آن» ياری«  اکرمزنده يادھم آيا شما  ،از آن گذشته

 و اگر می بينيد چه بھتر که معيار چنين حکمی را نيز مشخص سازيد، اميد است معيار تشابه ساختمان عطاردمی بينيد؟

  نمودفزيکی آنھا نباشد، چه در آن صورت کشتمند و مزاری نيز قد بلندک خواھند

ه مائو تسه دون قرن حاضر است و اما ما و شما ب» ياری«شما در اين اواخر مدعی شده اند که ) پلته اندازان( دوستان و 

را می شناسند و برای شان » ياری«خوبی آگاه ھستيم که تنھا چند نفر روشنفکر ايرانی و روشنفکران افغان  زنده ياد 

 !!! بی خبر اند٢١وديت مائو تسه دون قرن  گذارند و متباقی بشريت از موج ارج می

مطابق به اصل منطق ديالکيک است و يا احساسات خشک و مداری گری و فرو نشانيدن » ياری«آيا مقايسه مائو و 

 عقده ھای حقارت؟

ر چندی قبل جر وبحثی د .دارند با تمام وجود شان ضد افغان و افغانستان می باشند رفقای تان که شما را تحريک می

که به  مليت ھزاره تعلق داشت و خودش را » رامشگر«فيس بوک بين روشنفکران واليت غور و  يک شخصی به اسم 

زند و  ھم می خواند قدرت و  که تنبور می» رامشگر«کرد صورت گرفت و در اين جر وبحث  خطاب می»م ل م «

 گفت و »افغانستانی«خواند و خودش را .... بيفرھنگ و ،» خر« افغان را تدانش جر و بحث را نداشت و در اخير  مل

 اتالق می شده داند که کلمۀ افغان چھار ھزار سال قبل به مردم آريائی در حاليکه اين شياد عقده ئی نمی فرار کرد؛

 »کک کھزاد عليه رستم« جنگ –. است، که شھنامۀ فردوسی بزرگترين دليل آن می باشد

 عقده مندانه و طفالنه  و غير ديالکتيک خاموش ھستيد؟ ن حرکات احساساتی،در مقابل اي» مائويست«چرا شما منحيث 

به تسليم طلبی رو آورد و اما بعد از مدتی با پخش اعالميۀ از دامن » ساما«بيائيد به سه دھه قبل بر گرديم، بخشی از 

 شان ساخته ايم و نوشته ھای ما یشاباد انتقاد گرفته رسواء و افه البته ما ھميشه تسليم طلبان را ب .تسليم طلبی بريدند

ی نمائيم و حقايقی را که در ثمک» پيکار«طلبی سازمان چند نفری پس بيائيد حاال باالئی تسليم  .ثبوت مدعای ما می باشد

 . افشاء سازيم،وير پنھان نگھداشته شده استزھالۀ ت

دی نيز عضو آن بود به اساس ادعای داکتر بزرگ مرد مبارزی چون زنده ياد اکتر رحيم محموکه با آن سازمان پيکار 

 –. جالد خاد پايه گذاری شد» داکتر نجيب«بادی گارد و دست راست » جفسر«يعنی شوھر خواھر جنرال  ،احمد علی

در جوار خانودۀ ما بعداً به تفصيل و ايام اقامت شان » رحيم محمودی«طی نوشتۀ جداگانه ای به ارتباط زنده ياد داکتر 

 -خواھم نوشت

، داکتر احمد علی، دگروال  شما افردی چونتحت رھبری»پيکار«سازمان  بعد از رفتن زنده ياد محمودی به خارج ،

 و ديگران بدون اينکه يک روزی را در پراتيک و عمل مبارزه کرده باشيد با دولت مزدور معاھده و جوره، حکيم توان

و ديگر ادارات استخباراتی دولت مزدور )  خاد(ته در خدمتپرتوکول  تسليمی را منعقد نموديد و سازمان تان در بس
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يکی در کميته سويدن و  به پشاور قدوم رنجه کرديد،» پيکار«ی مرکزيت شما و ديگر اعضا بعد از مدتی. بکار آغازيد

ف انجو دامان امپرياليزم اروپا پناه برديد و مصروه تان با اسمائی اصلی تان بۀ ريش و خالصه ھمتديگری در کميته ا

 مگر غير از اين بود؟ گری شديد؛

کار گماريده نمی شديد ه سسات بؤگاھی در آن م اگر شما و دوستان تان برای منافع امپرياليسم ممد و مفيد نمی بوديد ھيچ

 و يا ھم ريش و سويدنتاما  سازمانھای امپرياليستی اروپائی ھمچو کميتۀ ا .و از اعتبار خوب برخوردار نمی بوديد

گر چه سلطان پرتوکول ھمکاری را با دولت مزدور امضاء کرده  ھراسيدند،  از ھيبت رفيق سلطان احمد مین سايري

اين بود که دشمن اروپائی از وی  بود و اما آرزو داشت تا برای رھائی وطنش از ھر طريقی که ميسر گردد مبارزه کند،

ه  بنقالبی توده ھا را اختطاف و بعداً ن فرزند فرزانه و اباالخره  خاد گلبدين و خاد کابل اي .زياد خوش شان نمی آمد

 !روحش شاد و يادش گرامی باد شھادت رسانيد؛

 چرا شما در شرايط اختناق پاکستان  زنده مانديد و ديگران کشته شدند؟با درنظرداشت چنين حقيقتی می توانيد بنويسيد 

يزم ھستيد و تمامی رھبران جنبش ملی و انقالبی را که شما مدعی مائو اين ال در ذھنم خطور می کند،ؤباز ھم س

گاھی در عمل و پراتيک نرزميده ايد و ھم از اسم تان  اپورتونيست و رويزيونيست خطاب می کنيد و مھمتر از ھمه ھيچ

 !حاال لطف کنيد بگوئيد که شما را چه خطاب نمائيم؟ و کارنامه ھای تان توده ھا ھرگز خبر نداشته و نميدانند ؛

نخست خود و : به چين، لطف نموده بنويسيد» رھائی«و » ساما« در کنار گزارش رفتن افراد گر زحمت نمی شودا

، اصوالً شما که تماس با غرب ھمپالگی ھايتان چند بار دربھای سفارت خانۀ آنجا را زده ايد و جواب نيافته ايد و درثانی

عه به جرا گناه نمی دانيد، چه شده است که مراآن ت خانه ھای حتا، چريدن در آبشخور امپريالزيم غرب و لميدن در زل

سجده به " گوسمان«و » باب«چين را چنين نکوھش می نمائيد، از آن ھم گذشته شمائی که تا ھمين چندی قبل به طرف 

نھا که ت داشته و يا آعليه چين قدم» ساما«جا می آورديد، گفته می توانيد که آيا موضعگيری سياسی و ايدئولوژيک 

در . سالھای سال از موجوديت چھار تضاد اساسی صحبت نموده در نتيجه چين را کشور سوسياليتی اعالم می داشتند

دھيم و يا چنين  غير آن اين حرکت تانرا ناشی از عقده ھا دانسته و يا خدای نا خواسته به ساديسم و مازوخيسم  ربط می

 .يدمی انگاريم که درد فالن را از شقيقه می کش

پس منطق انسان  نيز به دام اشتباه اسير شد؛» ساما«جای شک نيست که در عمل اشتباه صورت می گيرد و  بخشی از

انقالبی حکم می کند که بايد تسليم طلبی و تسليم طلبان را و عواملی را که چرا آنھا تسليم شدند افشاء و رسواء ساخت نه 

 يک سازمان عمده و انقالبی را در کليت؟

بخشی ديگر شان که از جنگ بر  يل مادرم در گذر کوھدامن تحت نام سامائی با شيوۀ ضد بشری نسل کشی شدند،فام

 جان »ساما«مامايم تحت درفش  .ضد روسھا بر گشته بودند توسط حزب مولوی خالص در چاه انداخته شده شھيد شدند

نوجوانی و ۀ رزميدم و به ھمين جھت مز» ماسا«باخت و خودم ھم با گروپ مامايم نظر بتوان و قدرتم تحت درفش 

پس برای ھيچ کس و نا کسی  اجازه نخواھم داد که در مقابل شھيدان و جانباختگان ....... جوانی ام را نچشيده ام و

 آنھا را به  و سازمانی ندارم و، سياسیئولوژيکتعلق ايدنوع ی فعلی ھيچ »ساما«آحاد من با  .سامائی گستاخی کنند

ت ننگين شان در قبال تجاوز امپرياليستی، ھرگز در قطار نيروھای چپ و انقالبی به شمار نياورده و خاطر سکو

 .ی قھرمان و انقالبی يعنی از ميراث گھربار مجيد قھرمان است و بس»ساما«م از  دفاعنخواھم آورد، مگر

سوءاستفاده  نموده » ساما« خواران از سکوت ننگين ميراث داران و ميراث ،اگر نقاد و تحريک گنندگان پشت پرده اش

حتا در صورت الزم با زبان خود شان  دفاع خواھم کرد؛» ساما«به اين جنگ نامردانه ادامه دھند من ھم با تمام توانم از 

 .گونه باکی ھم ندارم به مصاف شان خواھم شتافت و ھيچ

  !و دا ميدانادا گز 
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تسه دون کاری انجام دھند چه در داخل واھند در جھت انديشۀ مائوکه می خاز آن گذشته حمالت شما بر تمام آنھائی 

افغانستان و چه ھم در خارج افغانستان، نکاتی را در ذھن انسان شکل می دھد که اگر ھمين طور ادامه بيابد، ھرگاه 

ن تعجبی برايم ، باور کنيد کمتريرا از جيبتان بيرون نمايد. ب. ج. و يا ھم کفردا کسی قادر شود، کارت عضويت خاد 

 .دست نخواھد داد

خوبی از ه را از اين بيشتر ريشخند نسازيد زيرا مردم خوب و بد و خاين و انقالبی را ب حد تان را بشناسيد و خويش

 .دارند ھمديگر تفريق می

 ! اپورتونيسم و مدعيان دروغين  م  ل  م مرگ بر رويزيونيسم،

 !درود بر ساما

 !زنده باد ساما

 !ن سامامرگ بر دشمنا

 ميرويس ودان محمودی

 

 


