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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 فبروری ٠۴
  

  فرمانبرداران ارتجاع و سرمايه
  در صدد بد نامی رھبران جنبش مقاومت ملی افغانستان

٣٩  

  

  »حسين«و » صادق«، »کشتمند«، »محقق«سم مشترک بين راسيزم، ھزاره ايسم و چنگيزيسم، قا

 پرچمی بر آمد»ش«داکتر     ولی بر آمدـو مـر پلـاز زي

 دارای ،»ش«داکتر  ،کدام منطق و عقل سليم قبول می کند که نواسٔه پرچمی و پرچميزاده از طرف پدر و مادر 

 سابقٔه شعله ئی باشد؟

جريان دمکراسی ( عمدی و آگاھانه در صدد تخريب ،»خلق افغانستانحزب دمکراتيک «از چندی بدينسو افرادی از 

 بر آنو رھبران اسطوره ئی ) جنبش ملی و انقالبی ضد روسی (و رھبران شعله ئی  و)  شعلٔه جاويد-نوين افغانستان

ب حز«آمده اند و با تمام قواء وامکانات در دست داشته و با پشتيبانی مادی و معنوی رھبران و کادر ھای 

تبليغات خاينانه ای را به راه انداخته  ،»اسدهللا کشتمند« و» سلطانعلی کشتمند«باالخص » دمکراتيک خلق افغانستان 

 ميراث پدری شان بوده ،)شعلٔه جاويد- جريان دمکراسی نوين افغانستان(اند و چنان نقش بازی می کنند که گويا واقعاً 

حماسه ھا آفريند و  ، مبارزه و مجادله نمودند،قرار داشتند) روسیجنبش ملی و انقالبی ضد (و ھمچنان در رأس  
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اين جاسوسان جاسوس زادٔه استخباراتی در جھت ثبوت به اصطالح ادعای  .قربانی ھای زيادی را متحمل گشتند

ازمان س«تنھا بنيانگذار ه استفاده ھای سياسی و مليتی نموده و وی را ن» اکرم ياری«از نام بی نشان شھزاده ، شان

تبليغ داشته و در )  شعلٔه جاويد- جريان دمکراسی نوين افغانستان(بل اساس گذار و بنيانگذار » سجم-جوانان مترقی

 ارباب و خان ظالمی از »رئيس عبدهللا «پسر» اکرم ياری«را نيز پسوند اسم » صدر«پھلوی اين القاب اسم 

شعلٔه -جريان دمکراسی نوين افغانستان(رھبران اصلی ساخته و بدينگونه نقش تاريخی بنيانگذاران و » جاغوری«

شعلٔه -جريان دمکراسی نوين افغانستان(را عامدانه انکار داشته و در جھت جعل و تحريف تاريخ درخشان ) جاويد

تراز ديگری با جست و خيز ) شاالق(دودی يکی عدر اين راستا چند نفر م. سخت در تپ و تالش می باشند) جاويد

راه انداختن ه النه و احمقانه خواستند تا خارش ھای تاريخی شان را با ساختن سناريوی دروغين و بزدن ھای طف

 ،البته افرادی سياسی که نامرد می شوند و سينه به زمين می نھند . درامه ھا و زنازادگی ھا تسکين بخشند،نمايشات

 .ن کار شان انتھای لذت را ببرندمجبور می شوند تا عطش خويش رااز طرق مختلفی فرو بنشانند و از اي

» شورای نظار« ،»جنبش شمال «،»افغان ملت« خادی و پرچمی تحت پوشش ،در شرايط فعلی زنازادگان خلقی

در داخل کشور فعاليت ھای علنی و مخفی سياسی داشته و ھمچنان شامل در دولت و حکومت پوشالی می ........  و

خادی و پرچمی از ، زنازادگان خلقی . امپرياليسم جھانی قرار گرفته اندطور علنی و آشکار در خدمته باشند و ب

خصوص  در بين نوجوانان و جوانان شديداّ به ه  در بين مردم و ب،محبوبيت شعله يی ھا و چپ انقالبی در مجموع

اتی شان  که در  برای رفقای کھنه کار و استخباربناءً ، ھراس افتيده و آيندٔه شان را در معرض خطری جدی می بينند

وظيفٔه بد نام سازی  جريان شعله ئی و جنبش انقالبی  را  ،زندگی می نمايند» ھالند« کشوربه ويژهخارج از کشور 

محول ساخته و دستور صادر نموده اند تا  با تمام امکانات موجود در جھت بدنامی جريان شعله و جنبش انقالبی و 

زی دريغ نورزيده  تا با بد نام ساختن قھرمانان و آزادگان شعله ئی و رھبران آنان از ھر نوع تالش ھای شبارو

 تحت عناوين ديگری فراھم ساخته و از ، در کشورخويش راه را برای باز تولد ،جنبش انقالبی در داخل و خارج

ه ی ب خادی و پرچم،وطنفروشان خلقی .ی مختلفی بتوانند يک بار ديگر حاکم بر سرنوشت ميھن و مردم شوندرامج

 به دامن رفقای ديروزی شان چنگ زده اند و به  جنبندگان ،خاطر بر آورده شدن اھداف ارتجاعی و پليد شان

 جاسوسو چند تا » پيرم قل«بچه بی ريشان  ،جمعه خان ،صادق ظفر ،فرومايه و چشم سفيدی از قماش غفور ثنا

طوری که  .ن را تا مراحل تطبيق دنبال کنند اھداف شا، سياسیاراذلديگر رجوع  و اتکاء نموده تا توسط  اين 

از طريق دستگأه دروغ پراگنی ) شعلٔه جاويد(ھموطنان مااطالع دارند سال قبل توطئه ای برای بدنام سازی تاريخی 

در »خاد«و » اس آی-آی « که با ٫لمانادر  »کويته«به راه انداخته شد که توسط بعضی ھزاره ھای » سی-بی -بی«

طراحی و » پيرم قل«سنا و بچه بی ريشان -غفور ثنا، حسين جاسوس، به ھمکاری مستقيم صادق ظفرارتباط بودند 

خوشبختانه تير ھای شغادان به ھدف اثابت نکرد و با موج خروشان خشم شعله يی ھا در سراسر  .مھندسی شده بود

 .سی شان به معذرت خواھی پرداختند-بی-جھان مواجه گشتند تا اين که سروران بی

 ١٣۵٧ اين موجودات رذل و صيادان بی رحم از آغاز  سال ، خادی و پرچمی،وطنفروشان و خاينان خلقی

 بال و پر پرندگان عاشق آزادی و ، خورشيدی و تا سقوط دولت فاشيستی نجيب گاو١٣۶٧خورشيدی تا ختم سال 

جنايات و وحشيگری  ،ه ظلم و ستم آن ھمبا وجودشکستند و چه وحشيانه سر بريدند و اما ، آزادگی را خونين کردند

امروز در نقش انقالبی ظاھر می شوند تا از پرواز و پرپر زدن پرندگان عاشق آزادی و آزادگی به شکل و  ھا؛

 .اشکالی جلوگيری نمايند و اما اين بار کور خوانده اند
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دشمنان خونی و .  می شودو رفع کاستی ھا استفادهنقد در جھت تصحيح  .ی داردئنقد و انتقاد اصول و معيار ھا

خاديست و جاسوس  ،) حسين جاسوس(جمعه خان » انجنير«و جنبش ملی و انقالبی ھمچو ) شعلٔه جاويد(تاريخی  

 انجو اکونوميست و خلقی با ،غفور ثنا»داکتر«،آی-اس-  خاديست و جاسوس آی،صادق ظفر» انجنير« ،آی-اس-آی

بنيانگذار ، »موج«و ناشران نشرئه متوفی  »اتيک خلق افغاستان حزب دمکر«سابقٔه بيشتر از چھل سال عضويت در

جريان (که بيشتر از دو نفر نمی باشند با خيره سری و شاالقی تمام در جھت تخريب » م-ل-سازمان کارگران م«

و رھبرانش با ) جنبش ملی و انقالبی ضد روسی (و رھبران شعله ئی  و) شعلٔه جاويد- دمکراسی نوين افغانستان

کديگر به رقابت پرداخته اند و ھر چه که از دھان نجس شان بيرون می گردد نثار و تحويل آن  فرزندان فرزانه و ي

ھميشه و در کمال  ،اين حرامزادگان و زنازادگان تاريخ و فواحش سياسی  .انقالبی افغانستان می کنند و می دھند

ئی و رھبران جنبش چپ انقالبی افغانستان بی شرمانه چشمپارگی و بی حيائی به رفقای انقالبی  و رھبران شعله 

اھانت روا داشته و بر چسب ھا داده را بی ناموسانه موردی انتقاد نا سالم قرار) ی(تا به ) الف(حمله ور شده  و از 

 !زھی خريت می خوانند؛» نقد«حواله کرده و اين نوع حرکت ضد انقالبی شان را 

 تنھا و تنھا شھزاده ، پرچمی و جواسيس سوسيال امپرياليزم و امپرياليسم،لقی  خ،در کمال تعجب اين فواحش خادی

 شعلٔه -جريان دمکراسی نوين افغانستان( نابغه و يگانه رھبر اصلی ، تئوريسن، نويسنده،را مؤسس » اکرم ياری«

 ورای مجازی معرفی داشته و با تبليغات بی شرفانه از طريق سايت ھای بويناک شان و ھم از طريق ) جاويد

 گلو ، اکرم ياری گفته گفته،که با نام ھای مستعار ظاھر می گردند) خارپشتک(انترنت  توسط يک عده ای  ترسو و 

 !!و خشتک پاره می کنند و اما ھيچ کسی تحويل شان نمی گيرد

د که با اين نوع افسار گسيختگی ھا قادر بدان می گردند نانگلی ھا و تف طفيلی ھا فکر می کن، ھا)کوانتل پرو(اين  

نمايند و با جعل و تحريف حقايق؛ افتخارات جريان شعله ئی و جنبش انقالبی می تا ذھنيت ھا را تغيير داده و تسخير 

 .ی چاه کن آخر در چاه استسازند و اما ملتفت نيستند که بار کج به منزل نمی رسد و جارا از آن خود می 

حک و خنده آور است که اين شرفباختگان تا به حال ھنوز واقف نشده اند که عصر ھمان عصر امپرياليزم و مض

انديشٔه مائوتسه دون نيز  - لنينيزم -انقالبات است  و تا زمانی که عصر امپرياليسم  تغيير نکرده باشد به مارکسيزم

به  ھوسبازانه ، بدون در نظر داشت اصول،»يست مائوئ«ھای  خاديست » تئوريسن«اما  .پيشوندی اضافه نمی شود

انديشٔه مائوتسه دون را يک شبه تکامل داده -لنينيزم-  و سادگی دکتورين صادر می نمايند و مارکسيزمتلوبسيار سھ

در اطاق » ائتالف مائوئيست ھا«بعد از ايجاد  .می خوانند» مائوئيسم«لنينيزم-و مرحلٔه تکاملی اش را مارکسيزم

 ارتقاء و ،را  بدون کدام شورش و انقالب» مائوئيسم «- لنينيزم - مارکسيزم،ی صادق ظفر و غفور سناخواب ھائ

 !!خطابش کردند» صدر اکرم ياری«انديشٔه - »مائوئيسم«لنينيزم- تکامل بخشيده و مارکسيزم

سازمان اصطالح دو نفرٔه به آلونک رھبر » ش«در اينجا الزم می بينم تا به بيوگرافی و سجل و سوانح داکتر 

آگاھی و  ،م بپردازم زيرا خالی از مفاد نبوده و ھوشداری است برای آنعده ساده دالنی که بدون  تحقيق-ل- کارگران م

 : دل به اين خاينان و جواسيس می دھند و می بندند و وسيلٔه ابزاری آنان قرار می گيرند،مطالعه

» بدخشان«مرکز واليت  »فيض آباد «خورشيدی در شھر  ١٣۴٠در ماه سنبله  »عبدالرحيم «فرزند  »نفس جھد«

 نزديک ،دوست  ديرينه ،»حزب دمکرتيک خلق افغانستان«داره عضو  سابق» نفس جھد«خانم  .چشم به جھان گشود

 .می باشد» نھضت فراگير دموکراسی وترقی افغانستان« رئيس فعلی،» حبيب منگل«و معاون داکتر 

نفس جھد فرود و فراز ھای زندگی، آزمايش "  ،»نفس جھد«خانم » تيک خلق حزب دمکرا «اعضایبنابر گفتٔه 

تلفيق تحمل و اميد . پيروزی ھا و شکست از عشق به اميد ھا و باور ھا امتحان می گيرد. تحمل و استواری است
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اين نفس جھد از تبار کسانی است که از .  استواری و پايداری می انجامدهبه شيوه ای صحيح نگرش و مبارز

سنگر را خالی نگذاشته و درفشی را که از ماللی ھا، عايشه ھا، . دشواری ھا موفق و سربلند بدر آمده است

 " .رابعه، نازوانا و اناھيتا راتب زاد دست به دست شده، بر افراشته نگھداشته است

 :» نفس جھد«وظايف 

سازمان دموکراتيک زنان واليت « منشی ،»ا. خ. د. کميتٔه مرکزی ح«عضو»شورای مرکزی حزب وطن «عضو 

تشکيالت شورای «، رئيس »ت اجرائيه واليت بدخشانيأھ«، عضو »کميته حزبی شھر فيض آباد«، منشی »بدخشان

، » واليت بغالنمؤسسۀ تربيۀ معلم«، رئيس »سسات پرورشگاه وطنؤم«، رئيس عمومی »سراسری زنان افغانستان

سسان نھضت فراگير ؤمجلس م«، عضو » زنان واليت بغالنامور«، رئيس »دانشگاه واليت بغالن«رئيس 

 .»شورای واليتی بغالن«، و معاون »دموکراسی و ترقی افغانستان

  : حزبی اششرکایبنابر گفتٔه 

ترک گفت واز ھمسر، رفيق و » پلخمری«خورشيدی شھر کابل را به قصد اقامت در شھر ١٣٧١وی در سال "

زنده ياد رفيق سرور عضو سابقه (نس روز ھای دشوار، پرستاری نمود ؤمھمرزمش، رفيق سرور عزيزچون يگانه 

بود که در روند مبارزه قربانی ھای زيادی را متحمل شد و در نتيجه مريضی دوامدار، در ماه اسد . ا. خ. د. دار ح

 ".) خورشيدی با زنده گي بدرود گفت و با آرزو ھای پاکش به خاک خفت١٣٨۴سال 

پرچمی و مادر » عبدالرحيم«فرزند  ،پرچمی » سرور«ولد  » م- ل - زمان کارگران مسا«مؤسس  »ش«داکتر 

شده و در »  پناھنده« ،»ھالند«که با يکتن از دوستانش در کشور » ش«داکتر. می باشد»نفس جھد«پرچمی به نام 

 . پرچمی نشان دھندخادی ،پرداختند تا ظاھراً ضديت شان را با خاينان خلقی» موج«نام ه  به ایآنجا به نشر جريد

بودن دھان به » شعله ئی«و » مائوئيسم«اين دو جلف نابکار با سرخاب وسفيداب زدن بر صورت ھای زرد شان از 

) شعلٔه جاويد-جريان دمکراسی نوين افغانستان(رھبر و ھمه کارٔه  ،مؤسس ،را پيشواء» اکرم ياری«سخن گشودند و 

و ديگر فرزندان انقالبی افغانستان را نفی » محمودی ھا«نقش تاريخی معرفی کردند تا با اين نوع سرقت تاريخی؛

دست به کار شدند و جل و پوستک بچه بی ) شعلٔه جاويد(خوشبختانه  پيروان و رھروان . نموده و تحريف دارند

ست برای ھمه معلوم  و ھويدا. شان را از آب بيرون نمودند»مائوئيست«و ھمکالشان خاديست »  پيرم قل«ريشان 

را پناه  داده است و وطنفروشان و آدمکشان » حزب دمکراتيک خلق« رھبران و کادر ھای ،»ھالند«که کشور 

 صاحبان بزرگترين کمپنی ،خادی پرچمی با غارت نمودن ثروت ھای ملی متعلق به خلق  ھای افغانستان  ،خلقی

پرچمی زاده  و رفيق » ش«داکتر  .دمی باشن» مرسدس بنز«نمايندگی ھای شمول ه ب» ھالند«ھای اقتصادی  در

 خلقی و پرچمی شان ، خاديست،مشھور می باشند با رفقای استخباراتی» پيرم قل«ديرينه اش که به بچه بی ريشان 

صادق ظفر و اسد هللا کشتمند و ديگر ھم حزبی ھای شان طرح بدنام » انجنير« ،سنا-غفور ثنا» داکتر«از قماش 

 جنبش ملی و انقالبی ضد روسی و رھبرانش را ،و رھبرانش) شعلٔه جاويد-افغانستانجريان دمکراسی نوين «سازی 

سلطانعلی «و ) حسين جاسوس(جمعه خان» انجنير«ريختند و با پست ترين شيوه ھای لومپنی و رذالت  به ھمکاری 

 ۀاريخ رزم و حماس دست به توطئه ھای خاينانه زدند  و ھمچو ماچه سگان تر شده در نبود اسطوره ھای ت،»کشتمند

راه انداختند ه  مينای قھرمان عف و جف و غف  را ب،قيوم رھبر ،مجيد کلکانی  ،زنده يادان داکتر فيض احمد ،ميھن

 محمودی و ديگر محمودی ھا اھانت ورزيدند و بر چسب داکترو حتا پا فراتر از گليم  ھای شان گذاشته به شخصيت 

 .ھا حواله داشتند
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 اسناد تاريخی ذيل را به پيشگأه معظم رفقاء ،اينک در جھت ثبوت گفتارم ،قد و انتقاد ارزشی ندارد ن، سندۀبدون ارائ

 :و ھموطنانم پيشکش می کنم و قضاوت را برای آنان می گذارم

ً ) شعلٔه جاويد( جريدۀ ١١ يک بار،تمنای قلبی من اين است که   مطالعه بفرمائيد و ببينيد کهخ و با حوصلٔه فرارا دقيقا

شعلٔه ( شمارٔه اصلی جريدۀ ١١را در » مائوئيسم«و يا يک نوشتۀ ايشان را و يا اسمی از » اکرم ياری«آيا اسم 

 !می بينيد و يا خير )جاويد

سر به گريبان منطق بگذاريد و فريب تبليغات زھر آگين سگان استخباراتی سوسيال امپرياليسم شوروی و حاال سگان 

خاطر فردای رھائی و آسايش انسان ه  جھانی را نخوريد و صفوف تان را با ب امپرياليسم،انجو اکونوميست

  .صادقانه متحد گردانيد،افغانستان
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