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 ٢٠١۴ جنوری ٢۴

  

 !می سوزد» زنده ياد اکرم ياری«دلم برای 
 

که ما در خارج از افغانستان چپ نۀ طنز روزگاران آنست که ھستند چند تا قرتکی و فرتکی ناموسفروش و آنجا فروخت

پرولتری « و با اغواگری تام از جنبش خيالی رنگ و روغن نموده» نيروی ضد امپرياليزم«را به مثابۀ  خويش

تنھا خود را ريشخند ه اينان با اين حرکت مسخره و خالف ماترياليسم ديالکتيکی شان ن. به دفاع برمی خيزند» افغانستان

را نيز به مسخرگی و گروگان گرفته و ثابت می »  اکرم ياریزنده ياد« شخصيت که با تأسفو انگشت نما ساخته اند بل

اين نسل  .سازند که فقط در سطح کاغذ و قلم  و از ورای مجازی  انترنت دکتورين صادر می نمايند و انقالب می کنند

ی ندارند و به ھمين دليل ھم چو روسپيان و فواحش سياسی حتا در حد اطفال افغانستان از وضعيت جاری وطن اطالع

 . تا جلب توجه نمايندکنند می زنند و پارس می »غف« وسگان عقب مانده از قافله عف و جف

 آزاديخواھانه را  سختتر و ۀ ما را تيره و تار کرده است و شرايط مبارزۀ افق ميھن بالديد، وحشتهابرھای  ضخيم و سيا

نشين بدون شناخت از مردم، بدون در نظر داشت  و تحليل مشخص از اوضاع » ھالند«الفوکان  .خطرناکتر ساخته است

به صدا در آورده اند و در اين راستا با استفاده از اسم و » ھالند«را از » بھار مائويسم«مشخص کشور دھل رسيدن 

را در » شعلۀ جاويد«می خواھند خورشيد تابناک  ،» ياریزنده ياد «اعالم داشتنو ھمه کاره » شعلۀ جاويد«رسم جريان 

بايد در افشاء ساختن و رسوا نمودن . ميان پرده ھای تاريک ابر بپوشانند ومراتب بد نامی تاريخی اش را فراھم سازند

اين خاينان و جانيان با حوصله و تحمل بيکران سعی و تالش ورزيد و نگذاشت که بر تاريخ مبارزاتی جريان شعله ئی 

رسالت و دين اصلی و وجدانی نيروھای چپ انقالبی است که مردم دردمند و خيانت .   وارد گردده ایکوچکترين خدش

 ضد ارتجاع و امپرياليسم در ھر سطح و شکل ممکن برانگيزند تا راه را برای بر پائی جنگ هديده را بسيج سازند و ب

 .توده ئی طوالنی ھموار نمايند

تولد شد پدرش عبدهللا پسر يار محمد، از مالکان و »وریجاغ« خورشيدی در ١٣٢٠در سال »زنده ياد اکرم ياری«

 .جباران جاغوری بود که در ظلم و ستم مشھور بود و با سلطنت روابط خيلی تنگاتنگ داشت

گذاری و ه پاي» مترقیسازمان جوانان « ،»شعلۀ جاويد-جريان دمکراسی نوين افغانستان«فروپاشیبرآمد علنی و از قبل 

در رأس يکی از اين محافل » شھيد اکرم ياری« محفل بود و به صورت عمده متشکل از دوکه بنيان گذاشته می شود 

 محفل کمتر و کوتاھتر از عمر گل بود و به مجرد باز شدن از دوالبته عمر ھر .قرار داشت که دارای چند عضو بود

جريان «د و نتوانست ھم چو از نگاه سياسی در سطح جامعه تأثير گذار  نبو» سجم«مبارزات. غنچه پرپر می گردد
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بناًء .سزائی برخوردار گردداگير ملی تبديل شود و از شھرت ببه يک جريان فر» شعلۀ جاويد-دمکراسی نوين افغانستان

اين روند سياسی زود تشکيل بعد از اندک  زمان فعاليت ھای عريان سياسی از ھم پاشيد و تک تک اعضايش توسط 

به ھمين علت . نی و در زمان حاکميت خلق و پرچم گل چين گشته و پر پر گشتنداستخبارات دولت ھای مزدور نشا

از » سجم«در سطح جامعه درست معرفی نشد و گمنام باقی ماند و اما در سطح جريان شعله ئی و » اکرم ياریزنده ياد«

جريان دمکراسی نوين «سخنرانی ھا و ميتنگ ھای  ايشان در ھيچ تظاھرات ، .شناخت چند نفر محدود بر خوردار بود

ايشان گوشه » ھفتم ثور«در زمان کودتای ننگين  .شرکت نورزيده و بيانيه ای ايراد نفرموده اند» شعله جاويد-افغانستان

نشين شده بودند و ھيچ گونه فعاليت سياسی نداشتند و اما با وجود گوشه نشينی و عدم فعاليت سياسی و حتا چراغ سبز 

روحش  خادی و پرچمی دستگير و به شھادت رسانيده می شود، پرياليسم توسط جالدان خلقی،نشان دادن به سوسيال ام

 !شاد

به اصلی انجوی ول ؤو مس» حزب کمونيست مائويست افغانستان«رھبر » انجنير ضياء«حسين جاسوس مشھور به  

 »داکتر کريم زرغون«ی گل غت »غف«، مشھور به »پوالد«داکتر غفور ثنا  اصطالح بازسازی حوزۀ غرب افغانستان،

حزب «خلقی خاديست با سابقۀ بيشتر از چھل سال خدمت تحت درفش ارتجاعی  ،»پيام آزادی«ول بيت الخالی ؤمس

در » شيخ آصف محسنی«قرص کمر ساز برای  ،»رفيق سلطان«قاتل  سه بار انجوئيست، ،»دمکراتيک خلق افغانستان

قاتل  ،»شورش«ول خندق ؤمس» جاغوری«اھل » پوالدگر«مشھور به » انجنير صادق ظفر« ،»ھالند«و مقيم  »گلران«

و مادينه بوقلمونی که با ھررنگی ظاھر می گردد و می خرامد تا با زرق و برق » شيردل«معروف به » رفيق نصرهللا«

 ی حالنگارد که لشکری در عقبش می باشد و درخود معطوف دارد و چنان بيه رنگ ھا  و خراميدن ھايش توجه ھا را  ب

که در  »موج«ی اولين جريدۀ متوفؤمس .می کند و در ميان آوار کثافت  مشغول نول زدن  چتلی ھا می باشدد  قدکه تنھا ق

با زنگ و جامن ھای شان » عطاء محمد نور«و » پيرم قل«فعالً در خدمت  دست نشر  سپرده می شد،ه ب» ھالند«

و يکی از اعضای لويه جرگۀ وطن » مزار شريف« در ھا» انجو«شرنگ شرنگ کرده و مصروف کار در دفاتر 

اين سگ صفتان جاسوس  و بی شخصيت ترين خاينان و وطنفرشان، تحت اسم ھا و رنگ ھای . می باشندفروشان 

يکی از ھواداران «، »م.ل.سازمان کارگران افغانستان م«، »حزب کمونيست مائويست افغانستان«مختلفی از قبيل 

. ح«، »مائويست ھای افغانستان«،»جنبش انقالبی جوانان افغانستان « ،»شعله جاويد-جريان دمکراتيک نوين

 مائويستی -  لنينيستی- ائتالف چھار نفره ای جنبش مارکسيستی«و حاال » الينگار« ،» سوم عقرب« ،»دھقانپور

- ن دمکراسی نوين افغانستان جريا«در راه بد نام ساختن » زنده ياد اکرم ياری«؛ با استفاده از نام و نشان »افغانستان

 ،۶ام آی  آی اس آی، اين عوامل استخبارات روسيه،. و خدمات فنا ناپذيرش تالش و تقالء می ورزند» شعلۀ جاويد

ی شخصيت و باالرا به مسخرگی گرفته اند » زنده ياد اکرم ياری«واواک و سگان انجوئيست وابسته به امپرياليسم  اسم 

ن جاسوسان دھن دريده و ناموسفروش مزخرفات و چرندياتی را که مملو از غلطی ھای امالئی اي .ايشان تھمت می بندند

می خوانند و اما در ھيچ يک از لجن پراگنی ھای شان از ارجاع و »شھيد ياری«و انشائی می باشد، نقل قول ھای 

يک توھين آشکارا و بی حرمتی بی ناموسانه به شخصيت  و اين در ذاتش يادآوری نمی کنند، » نقل قول«خذ آمرجع  وم

 .می باشد»  ياریزنده ياد«

جريان دمکراسی نوين «خدمات و کار نامه ھای انقالبی  دزدان افتخارات ، با اثر تالش ھای  رفقای شعله ئی ، 

شعله « جريدۀ  غرور آفرين نشر دوبارۀ .در روز روشن با پشتاره دستگير شده و افشاء گشته اند» شعلۀ جاويد-افغانستان

 .آخرين ميخ تابوت اين زنازادگان، حرامزادگان، مادر خطا ھا و پدر سگان می باشد» جاويد

مفعول در اين روز ھا زمزمه می شود اين است که قرار  »صادق ظفر«يک مسألۀ مضحک و خنده داری که توسط 

رذيالنه و اتھام بی ناموسانه به ۀ ه اين ھم يک دسيسک تحت اسم کسی ديگری می نوشت ؛» زنده ياد ياری«ادعای وی، 
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ی خواھد بود که فعالً در قيد حيات نيستند و اگر ھم زنده باشند بنابر دالئلی گوشه نشينی اختيار ئمرده ھا و يا زنده ھا

ما منتظريم  .نموده اند و جرأت مبارزاتی شان سلب گشته است تا از خود و افتخارات جريان شعله ئی به دفاع برخيزند

با اين » صادق ظفر«، اسم آن مرده و يا زنده را افشاء سازد و در غير آن برای ھزارمين بار »جاغوری«که نازول 

 !!دروغ شاخدارش بر مرقد نا مطھر آته کالنش می شاشد

»  م محمودیداکتر عبدالرحي«وليت زنده ياد ؤتحت مس» شعلۀ جاويد«دليل اين که چرا به نشر دوبارۀ جريدۀ پر آوازۀ 

 :پرداخته شد سه دليل دارد

افتخارات و عملکرد ھای انقالبی و  ،) شعلۀ جاويد- جريان دمکراسی نوين افغانستان(بايد نسل فردا و آينده ساز از  - ١

 ضد تجاوز اتحاد شوروی بيشتر از پنجاه ھزار قربانی هميھنی اش آگاھی حاصل نمايند و بدانند که در راه آزادی ميھن ب

 .ه اندداد

برای » داوود خان«در زمان حاکميت .  به نشر رسيده استشماره ١١فقط ) شعلۀ جاويد(مردم بايد بدانند که جريدۀ   -٢

اجازۀ فعاليت ھای سياسی داده شد و اما فعاليت ھای  »خلق و پرچم «ديگر سازمان ھا و احزاب سياسی باالخص 

 .شد و رھبران و کادر ھايش به زندان انداخته شدغير قانونی اعالم » شعلۀ جاويد«سياسی و نشراتی 

 شعلۀ - جريان دمکراسی نوين افغانستان(يک عده استخباراتی از دھۀ نود تا به حال از اسم و رسم افتخار آفرين   -٣

دان نقاب از چھرۀ کريه دز) شعلۀ جاويد( جريدۀ تابناک ١١با نشر دو بارۀ  استفاده ھای سياسی و مليتی می کنند،) جاويد

صادق ظفر دامن  ،»غف«، غفور ثنا »پيرم قل«بچه بی ريشان  بی ناموس برداشته شد و ثابت شد که حسين جاسوس،

 بيش نيستند که بر وجدان والدين شان سوار شده و در پيشگاه خلق و تاريخ مشغول یباال، دروغگويان و دسيسه سازان

 .عوامفريبی می باشند

 جاويد، اين نطفه ھای حرام و زنازادگان تاريخ خود شان را به کوچه حسن چپ زدند جريدۀ شعلۀشمارۀ  ١١بعد از نشر 

اگر اين ميکروب ھای اجتماعی ريگی در کفش نداشتند و ندارند  و خويش را مشغول بی ناموسی ھای ديگری ساختند،

 !چرا در زمينه سکوت نمودند؟

حزب « ير حسين مقيم کويته و فعالً در کابل رھبر ،انجن ،»شورش «خندقول ؤمس» ھالند«مقيم » انجنير صادق ظفر«

ول ؤو دو نفر انجوئيست مس» پيام آزادی «بيت الخالیول ؤمس» ھالند«داکتر غفور ثنا مقيم  ،»کمونيست مائويست

زنده مشغول خدمت به امپرياليسم می باشند؛ » مزار شريف«که فعالً در »  افغانستان. م. ل.سازمان انترنتی کارگران م«

سازمان جوانان (و ) شعله جاويد- جريان دمکراسی نوين افغانستان(رھبر و ھمه کارۀ  را بنيانگذار،» اکرم ياری «ادي

خاطر اغواگری و فريب نسل انقالبی تالش ورزيده و ه  و ھر روز ھم روی دروغ شان بدارندمی معرفی ) سجم - مترقی

در رأس محفل » اکرم ياری« محفل بود و شھيد شکل ازدوبه صورت عمده مت) سازمان جوانان مترقی( .پا می فشارند

 . بود که تعداد اعضايش از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی کرد و اين يک حقيقت انکار ناپذير استدوم

به افغانستان و مردمش عشق می ورزند و آرزو دارند که روزی طبقات  آنان که خواھان وحدت انقالبی ھستند،

پس  رفاه اجتماعی را نويد دھند و انسان ھردم شھيد و رنجديدۀ افغان را رستگار سازند،ۀ و جامعرا منھدم استثمارگر 

را دقيقاً مطالعه فرمايند و ببينند که اسم و يا يک ) شعلۀ جاويد(جريدۀ شمارۀ  ١١تمنای قلبی من اين است که يک بار 

  چاپ گرديده است ؟ه اشدر کدام صفح» اکرم ياری«نوشتۀ زنده ياد 

دفاع ه می سوزد که حد اقل يک با غيرتی از رھروان و ھم ديارانش پيدا نشد تا از وی ب» ياریزنده ياد«دلم واقعاً برای 

جاسوسان مفعول و فواحش سياسی اسمش را آلوده و بدنام ساخته و در جھت از برخيزد و اجازه ندھد که عده ای 

  .اغراض سياسی و مليتی شان استفاده کنند
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