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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

 
  ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١۵ جنوری ٢٢

 !نما» ستيمائوئ«ی ھا ستيخاد به نينفر و مرگ
ی ھا نيآست ،رھبرانش و) ديوجا شعلهٔ (ی نام بدی برا ؛»افغانستانی ھا ستيمائوئ ائتالف «عنوان تحت ھا ستيخاد

 !اند زده بر را شان

ی م انتيخ و تيجنا ،دروغ مصدر و گذرندی م شانی ھا ناموس ازی آسان بهی ليخ ؛ ندارند اءيح و شرم کهی افراد

 .شوند

 بعد افتخار پر انيجر نيا .باشدی م افغانستان وطن مادر فرزانهٔ  فرزندان گريد و ھای محمود راثيم) ديجاو شعلهٔ (

ً  گريد ،خان داوود زمان در صفوفشی فروپاش از  نام تحت که آن ھر و نداشتهی نشرات وی اسيسی ھا تيفعال رسما

 بدون ،سپارندی م نشر به دوم باری برا را) ديجاو شعلهٔ  (هٔ ينشر ايگو و اند ساخته پنھان را شيخو) ديجاو شعلهٔ (

ی مل ريفراگ و نينو طراز انيجر نيای خيتاری بدنامی برا و باشندی م سمياليامپر و ارتجاع جاسوسان شبھه و شک

 سازمان ،یئ شعله صفوف و ھا کادر ،رھبران ،یشورو سمياليامپر اليسوس تجاوز از بعد .کنندی م جان مذبوحانه

ی صدا و دنديآفر ھا حماسه ،شتافتند شانی بوم نوکران و روسھا مصاف به و کردندی انگذاريبن را  ایجداگانهی ھائ

 :بودند ليذ قراری مل مقاومتی ھا سازمان نيمھمتر. ساختند بلند آسمان به را اشی افغانی ھا پادو و وسھار غيچ

 جبھه، ساوو -یواقع وطنپرستان سازمان ،افغانستانی رھائ سازمان ،)ساما- افغانستان مردم بخشيآزاد سازمان(

 ..........و اخگر مان ساز ،سرخا ،افغانستان نجاتی برا کاريپ

ی م ديسف چشم و مفعول ،برادرشۀ گفت بنابر ،»شورش «خندق مسؤول و» ھالند «مسکونهٔ  ، ظفر صادق» رينجنا«

ی و .باشدی م نيرنگ ،»ردليش «نصرهللا قيرفی سامائ مبارز سرخ خونه ب،  آزرمی ب مفعول نيا دستان. باشد

 ١۴ در را خاطراتش بخشی از، »قبالا« استاد و انداخت» اقبال «استادی پا ريز دری آسان بهی ليخ را ناموسش

 ،»جاسوس نيحس«ی ھمکار به را سازمان آن مھمات و سالحی مقدار و) ساما (محرمانهٔ  اسنادی و .نوشت صفحه

 .نمود ميتسل پاکستانی آ-اس- یآی برا

 ،»ستيمائوئ ستيکمون حزب «رھبر و انگذاريبن) جاسوس نيحس (،اءيض ريانجن به مشھور خان جمعه» ريانجن«

ً  و عمالً  مروزا  تحت و باشدی م کشور غرب حوزهٔ » یبازساز « مسؤول و است زده بوسه سمياليامپر ريشمش به علنا

 .باشدی م ھمکاری ستياليامپری ھا) انجو( با که سالھاست و است زده بيج به دالر ونھايليم ،ی ساز باز نام

  . باشدی م» یآزاد اميپ« یالخال تيب مسئوول ،»پوالد «مستعار اسم تحت» ھالند« ميمق ،سنا- ثنا غفور»داکتر«
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 دوری ھائ زمان از اشی ليفام کار و کسب و بود) یخلق زرغون ميکر داکتر (شيری ب بچه ،سنا- ثنا غفور»داکتر«

 ميتسل را» اخگر «و» کاريپ«ی انقالبی ھا سازمان سنا - ثنا غفور» داکتر« .باشدی م آدم و اکيتر قاچاق نطرفيبد

 تيعضو سال چھل از شتريبی و .شد داده انتقال پاکستان به) خاد (توسط آن از بعد و نمود زدورم دولت) خاد(

 در» یمحسن آصف خيش «بچهٔ  غالم و کمپودر ثيح من سنا- ثنا غفور»داکتر« .داشت را» خلق کيدمکرات حزب«

 اسم تحت اش مخدره ءايعل. ساختی م کمر قرص» یمحسن آصف«ی برا و بود خدمت مشغول ،»گلران «کمپ

 بود شھوترانی ھا ستيخاد و اخوان خدمت در روز و شب ،پشاور در ھم و» گلران «در مھاجر مکاتب در سيتدر

 .ساختی م آورده بر را آنانی شھوانی ھا اجياحت و

 نقش ھرگز) ديجاو شعله(نيخارائ دفتر در انيروسپ نسلی ھائ اسم و نبودهی ئ شعلهی چگاھيھ ،انيروسپ نسل نيا

 و اعتباری جو و جست در، )ديجاو شعلهٔ  (نشان و نام از استفاده با انيروسپ نسل و استی شغال دانيم .است نبسته

 .باشندی م تيھو

ً ) ديجاو شعلهٔ ( ،خان داوود زمان در )ديجاو شعلهٔ (ی فروپاش از بعد  دهٔ يجر و نداشتهی اسيسی ھا تيفعال گريد رسما

 .باشدی می انقالب انيجر نيا هٔ ينشر نيآخر ١١

 و درخشان خيتار ،که توانندی نم خيتار فيتحر وی جعلکار با ،»یجاغور «مفعوالن و شرفباختگان ازی ا عده

 هشگايپ در خيتار زنازادگان نيا فردا .دھند قرار دستبردی مورد هشيھمی برا را) ديجاو شعلهٔ ( یانقالبی ھا کارنامه

 .شد خواھندی صحرائ محکمهٔ  خيتار

 شهٔ ياند و دون مائوتسه صدری بدنامی برا ،کويم گرو و برژنف ،نيگيکاس ،خروسچف نيردکتو ،»سميمائوئ«

 سخن ،ش»زميا «ازی گاھ چيھ و کردی م خطاب ستينيلن-ستيمارکس را خودش ،مائو صدر .باشدی م دون مائوتسه

 ،باشد نکرده رييتغ عصر نيا کهی زمان وتا است  پرولتریانقالبات و سمياليامپر عصر ،عصر .است آوردهين انيم به

 .تواندی نم شده -سمينيلن-سميمارکس وندسپی »زميا «چيھ

 از» قل رميپ «شانيری ب بچه و ثنا غفور ،یخلق زرغون ميکر شيری ب بچه ،جاسوس نيحس ،ظفرمفعول صادق

 اکرم «نشانی ب نام از استفاده با و ھای بازيشاد با ،باشندی نم نفر دو از شتريب که» م- ل-م کارگران سازمان «آدرس

 از شده کشف) زميا (ا يو ببرند سرقت به رای ئ شعله انيجر افتخارات که توانندی نم ھای سادگ نيا با ،»یاري

 !!شوند عصر رييتغ باعث شانی ھا خشتک

 اليسوس باداران و مزدوری ھای پرچم وی خلق. است نزده سخن» سميمائوئ «ازی گاھ چيھ) ديجاو شعلهٔ (

 بچه و ثنا غفور ،خان جمعه ،ظفر صادق. دنديکوبی م» ھا ستيمائوئ «اسم تحت را ھای ئ شعله ،شانی ستياليامپر

 پرداخت خواھند را شانی ھائی ناموسی ب جواب ،ونيانقالب و ملت هشگايپ در فردا که بدانند ديبا ،قل رميپ شانيری ب

 .شد خواھندی صحرائ محکمهٔ  که مطمئنم و

 در شک بدون اند شده مبدل دھر وطنفروشان و ناموسانی ب نيای غاتيتبل ستگاهد بهی عمد ريغ وی عمد که آن ھر

 شعلهٔ (ی واقع دشمنان کنند؛ی م غيتبل» سميمائوئ«ی برا که آن ھر .باشندی م کيشر شانی ھا انتيخ و اتيجنا

 !باشندی م) دون تسه مائو صدر (و) ديجاو

ً  ديبای انقالب چپ ی رو رای جد اقدامات آنان ایافش و رد راه در و کردهی ريگ بھهج ستھايخاد و نانيخا نيا هيعل علنا

 .رنديبگ دست
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ی ئ شعله ھزار ھفتاد از شتريبۀ شد ختهيری ھا ن خوه بی حرمتی ب و) ديجاو شعلهٔ  (آرمان به انتيخ ،نشستن خاموش

 .باشدی م

 


