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 »افغانستان آزاد ـ آزاد آفغانستان« دشمن سوزپورتاليکی ازھواداران 

 ٢٠١٢ می ٢١

  "مائويست ھای افغانستان"استحالۀ 

   و به چماق دست امپرياليست ھای اشغالگر

 مرتجعين صف بسته ضد انقالبيون راستين کشورجمله 
 

، که به جزحمله برروشنفکران » شورش«دوست عزيزی اشاره نمود که درسايت مشکوک وانقالبی نمائی به نام 

آگاه وانقالبيون واقعی ، اصالً سخنی برای گفتن ندارند ، ھجونامه ای تازه نمايان گشته که ھرفرد ملت ولو سياسی 

. بودن ، بی بنياد بودن ، رذيل بودن نويسندگانش وبه توطئه گرانه بودن اھدافش پی می بردنباشد ، به خام 

کنجکاوشدم و گفتم چون متأسفانه شخصاً به انترنيت دسترسی ندارم ، لطفاً ھمان نوشته را به من پرنت نموده 

نام دارد گرفتم وبه نويسندگان " بيانيۀ مائويست ھای افغانستان"امروزنوشتۀ نامبرده را که . وبفرست تا بخوانم

  .وپخش کنندگان آن نفرين بی پايان فرستادم

 خون انقالبيون ه بهوحدت ملی ما و تشن ھای منکرافغانيت ، دشمنان ملت واحد و" افغانستانی"من راجع به اين 

ؤول اين دھارۀ واقعی کشورجسته وگريخته چيزھای زيادی شنيده بودم ؛ به خصوص ازچند ماه به اينسو که افراد مس

 اءافش» افغانستان آزاد«به طوربی سابقه وحسابی درپورتال ملی و دشمن سوز " انقالبی"خودفروخته ووطنفروش 

که  ولی ازآنجائی.  شده وبی ھمه چيزبودن ودرخدمت اشغالگران قرارداشتن شان ، برای فردفرد ملت به اثبات رسيد

ن وبزرگنما ديده نمی شود ، به اشارۀ باداران استخباراتی خود ، ذره ئی ازشرم دراين جمع انگشت شمارخودمرکزبي

اين . بيش ازپيش به دسيسه و توطئه عليه فرزندان انقالبی راستين کشورپرداخته و به پروپاگندآغازنمودند

خودفروختگان که ديگرگندرسوائی شان مشام خود شان را ھم می آزارد ، اين باربه تاکتيک ھای جديدی که 

آموخته اند ، به شيوۀ ديگری به ضد فرزندان پاکنھاد ميھن دسيسه راه انداخته وبه ." آی.اس.آی"و." ای.یآ.سی"از

من به عنوان يک عنصرآگاه ازدسايس دشمنان مردم ، ديگرنتوانستم تماشاگرباقی مانده . لجن پراگنی پرداخته اند

خاموش بمانم ؛ وقلباً » نقالبی دوآتشها«ودربرابررذالت وگستاخی غيرقابل باوراين جواسيس غربی ظاھراً 

بی عکس العمل " چپ نما"انتظاردارم که افغان ھای ملی ـ مترقی وانقالبی بيش ازاين دربرابرجواسيس عوامفريب و
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ازنرمش ماست که مخبران وجواسيس ھرروزبيشترگستاخ شده و فرزندان واقعی توده ھای محروم کشوررا . نمانند

  .خود قرارمی دھندآماج کينه توزی و دنائت 

داخل شده " اپورتونيزم وتسليم طلبی"که گويا تازه درکارزارمبارزه عليه " مائويست ھای افغانستان"به اصطالح 

فرد گرفته اند که حتا ُفرصت خواندن آن را  ، درطی سه ھفته آنقدرنامه ازسراسردنيا درخصومت با فقط دواند

تاختن رذيالنه وعقده مندانه به ! زم وتسليم طلبی و آنھم کارزارمبارزهھرگاه معنی مبارزه ضد اپورتوني...  ندارند

گيی دارد ونه ھم مساعی زيادی می شود برای آن به ه دومبارزخوشنام وسابقه دارکشورباشد ، اين نه کدام فوق العاد

وازآنھا تقاضا کافيست که شخص نويسنده به چند عنصرقابل ترحمی مثل خود درچند قاره ايميل فرستاده . خرچ داد

وبه اينگونه ھرآنچه عقدۀ شخصی است ، به نام ... نمايد که دربدوبيراه گفتن به احمد ومحمود ھرچه می توانی بنويس

  .جا بزنند" مبارزه عليه اپورتونيزم وتسليم طلبی"آنھم " مبارزه"

وجه به  که اينھا که به ھيچمن ھرزمانی که ادعاھای اين پرمدعاھای بی وطن راشنيده ام ، ازخود سؤال نموده ام 

خلق تکيه ندارند، به کدام حق وبا کدام جرأت به ذات حقيرخود حق می دھند که درھرموردی گويا قاضی باشند 

اين افراد ابله وخودخواه بگذرند تا اگربخت " يدئفلترتأ"وھرفرد درگيردرمبارزه به ضد امپرياليزم وارتجاع بايست از

اين ھا کی ھا ھستند که به خود حق داده اند !! يا للعجب. بارزوانقالبی را برخود بگذارندشان ياری کرد بتوانند نام م

جابزنند بلکه صالحيت وحق قبول ويا رد " مائويست"و" کامونست"، " انقالبی"تنھا خودسرانه خودرا ه تا ن

محجر طوطی " دانش"ان و، عري" کتابی"ازجانب ديگربا آنچنان برداشت خشک ، . انقالبيون را به خود قائل شوند

وجه قادرنخواھند بود دربين مردم  واری که اين ھا ازمارکسيزم ـ لنينيزم وانديشۀ مائوتسه دون دارند ، اينھا به ھيچ

که شايد ھم به گفتۀ خودشان راه اندخته ...  ندازندارا راه " جنگ خلق "يک روزی ھم دوام بياورند چه رسد که

را نزدشان به " واقعيت"بينانۀ شان مزمن شده و به مرورزمان شکل » انقالبی«ی بيمارکه مسلماً دررؤياھا!! باشند؟

اگرچنين نيست بفرمايند تا حال که سال ھاست دم ازمبارزۀ انقالبی می زنند ، اين مبارزه را به . خودگرفته است

جانباز وبه کمک روشنفکران واقعی وانقالبيون صديق و ضده جزازذھن بيمارخود وبه اساس شواھد حاضر، ب

  نيروھای اشغالگروانجوھای آنھا ، درکجا وبه چه شکلی پيش برده اند؟

، آنقدروجدان باخته وبيشرم ") افغانستانی"به گفتۀ خودشان " (مائويست ھای افغانستان"ھمان طوری که متذکرشدم ، 

فت ومحبوب توده ھا ـ شھيد ھستند که حتا شھدای گلگون کفن راه آزادی ميھن وانقالب راستين وبزرگمرد ُپرشرا

بی اساس و حامل ننگ برای خود پروفيسرقيوم رھبرـ را ھم توطئه گر، تسليم طلب وبا امثال اين گونه اتھامات 

  .، ھدف کين ونفرت خود قرارمی دھندشان

ھرآنچه ساخته وپرداخته درمورد پروفيسررھبروھمرزمانش به ذھن مختل " مائويست ھای افغانستان"به اصطالح 

آنھا با پرروئی . نموده اند» گریاءافش«ھا به روی کاغذآورده وبه زعم خود ، " واقعيت"شان خطورمی کرد ، به نام 

غيرقابل باور ، ھم قماشان حقيرخودرا ـ ازسراسرجھان ـ که ھمه به اشارۀ اين آقايان ، فقط به مقابل دوفرد شناخته 

ورعقده ھای شخصی با پستی و دنائت خاص خودشان شده وخوشنام مقاومت ضدامپرياليستی وضدارتجاعی کش

وامثال اين گونه عبارت پردازی ھای مفُت وميان تھی ملقب نموده اند تا ..." آسمان "؟؟ در" عقابانی"تبارزداده اند ، 

که امروزکورموش ھای  ازآنجائی. وانمودنمايند...  باشد سنگرعقده مندی شخصی خود را سنگرتوده ھا به ضد دوتن

 درپناه اشغالگران وشبکه ھای استخباراتی آنھا ، ادای شيردرمی آورند وکرگسان بال گشا برالشه ھای نيمه موذی

فقط با  را مغروروبلند پروازجا می زنند ، اين مانورھای مضحک ورسوا" عقابان"جان مردم بی پناه ما ، خودرا 
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 صف جواسيس و پروپاگندھای ابلھانۀ شان تمسخرمی توان پاسخ داد ودرحقيرترين جايگاه مخترعين آن که ھمان

  .است قرارداد

دست به مانورھائی زده اند که شايد سابقه " مائويست ھای افغانستان"ھمان طوری که متذکرشدم ، به اصطالح 

را که با آن ازآغازخصومت خونين داشته اند ، درضديت با " ساما"نداشته باشد ، مثالً سازمان پرافتخار

اين . بارگی با ستايش گرفته ودرمواردی ازآن به خوبی ياد می کنند يکه  آن سازمان ، بدومبارزمنسوب به

: می گويند" ساما"نيرنگبازان خودفروخته ورسوا با مخاطب قراردادن گويا ھم نظران خود ، درجائی دررابطه با 

 اينست ثبوت آشکار..." ند عناصرشريف وانقالبی ايکه بايد بدانند که دربين آنھائی که خودرا سامائی می خوانءرفقا"

يکسره " ساما"مگرتا ديروزنمی گفتند که "! مائويست ھای افغانستان"غيرقابل انکارمرتجع بودن به اصطالح  و

بسياراند سامائی ھائی شريفی که اگردست شان به سيدحسين :"است؟ واضافه می کنند" اپورتونيست وتسليم طلب"

اينھا رفقای انقالبی ما ھستند ونبايد بابرخورد . نگربرسد ، آنھارا محاکمه صحرائی خواھندکردموسوی و شيرآھ

اين حرامزادگان ُقم وکويته بايد بدانند که اگرقرارباشد کسانی محاکمۀ صحرائی شوند ، ..."  نادرست ما به قضايا 

ايت تان درحق مردم ووطن وبه زيرا خيانت وجن! خود اين ھا خواھند بود نه سيدحسين موسوی وشيرآھنگر

ی اکف و انقالبيون واقعی سرزمين ما آنقدراست که ديگرضرورتی به افشه ب خصوص درحق روشنفکران سر

که عدالت انسانی وبرخورد انقالبيون واقعی حکم می کند ، حتا جواسيس  ولی ازآنجائی. بيشترآن نخواھد بود

ـ ھم بايست حق دفاع ازخودرا دردادگاه " مائويست ھای افغانستان"وخائنين به انقالب توده ئی ـ ھمچو به اصطالح 

  .توده ھا داشته وبعداً به کيفراعمال شنيع خود برسند

درھرسطری ازنوشتۀ خود ، ازعقده مندی وشخصی بودن آن ثبوت به جا "  مائويست ھای افغانستان"به اصطالح 

 ھا باشند ، چه کسانی غيرازمرکزيت بدنام ورانده شدۀ اين" رفقای"ھائی " سامائی"می گذارند وھرگاه قرارباشد 

فروخته ھا ازجيرۀ امپرياليست ھای اشغالگرحيات ننگين خودرا با  می تواند باشد که به سان اين خود" ساما"

دريک کالم نوشتۀ بی سروبی پای به اصطالح . گويا به پيش می برند" انقالب"و" مبارزۀ چپ"ادعاھای بی شرمانۀ 

ھای راستين وادامه دھندگان صديق " سامائی"فقط يک توطئۀ رذيالنه ورسوا به ضد "   ھای افغانستانمائويست"

بايد تا حال به اين "  مائويست ھای افغانستان"کرگسان به اصطالح . راه مجيد وھم رزمان گلگون کفن وی می باشند

ياران به خون خفته اش آنقدرازذکاوت فطری   و"مجيد"امرملتفت شده باشند که عقابان واقعی سامای ادامه دھندۀ راه 

وشعورسياسی وطبقاتی برخورداراند تا کرگسان را به خوبی تشخيص نموده وازآلوده شدن با لوث آنھا خودداری 

  . نمايند

راندارم ولی الزم می "  مائويست ھای افغانستان"جھلنامۀ رسوای به اصطالح جعلنامه و من سرتبصره برھرسطر

  : نکته را به توجه ھمدياران عزيزخود برسانمدانم که چند

را دراين نوشته خورد زيرا " مائويست ھای افغانستان"به اصطالح " اندرزدھندۀ"و" پدرانه"نبايد فريب لحن ) اول

ھمه يک مانوروکامالً تصنعی بوده وھرگزاينھا پابند اخالق کارگری نبوده ونيستند زيرا خود دشمنان سوگند خوردۀ 

روروشنفکران انقالبی بوده ودرآغوش گرم اشغالگران امپرياليست شب وروزعمرننگين خودرا سپری طبقۀ کارگ

  .می نمايند

مائويست "آغازيافته وگرنه به اصطالح ) ادامه دھندگان" (ساما"اينھا ھمزمان با اعالم " کارزارمبارزاتی) "دوم

و حواريون وی مشکلی ندارند " ساما"ت رانده شدۀ با مرتجعين وتسليم طلبان واقعی خزيده درمرکزي" ھای افغانستان

متکی برطرح ھای اشغالگران غرض نابودی " مائويست ھای افغانستان"توطئۀ به اصطالح . زيرا ازعين قماش اند
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عناصرواقعاً انقالبی کشورمی باشد تا با خاطرجمع ھمراه با انقيادطلبان ووطنفروشان وابسته به غرب ، براجساد 

" ساما"ازينرو چشمک زدن به طرف مرکزيت رانده شدۀ . م وستمديدۀ ما جشن وپايکوبی راه اندازندھموطنان مظلو

  .وياھم  حواريون آنھا ازھمين منطق آب می خورد

خارچشم اين انسان نماھا که حواس پنجگانۀ شان صرفاً به حس شامه خالصه می شود ، ازديری به اينسو ) سوم

است که موضعگيری ھای »  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد«طنپرست  افتخارآفرين ووپورتالموجوديت 

حال قراردادن آن . ضدامپرياليستی وضدارتجاعی آن ، مايۀ افتخارھمۀ ھموطنان شريف ووطندوست بوده است

مائويست ھای "دررديف سايت ھای انقيادطلب ومزدوراشغالگران ، فقط وفقط سند ننگين رسوائی به اصطالح 

  !کورھم اگرمی بود اين واقعيت را تا حال با ديدۀ ضميربيدارخود آگاه می شد اما شماھا نه!  می باشد وبس"افغانستان

قادربودند مالھائی ازقماش برھان الدين " کمونست"و" سوسياليست"ازآنجائی که روس ھای به اصطالح ) چارم

ليزم امايند ، به ھمين گونه امپريربانی وچوکره اش ، مسعود، را درزيرخانه ھای استخباراتی خود توليد ن

جھانخوارامريکا ومتحدين رنگارنگش به بسيارآسانی قادراند تا طالب بچه ھائيرا ازآخوندخانه ھای ُقم بيرون کشيده 

جھت ضربت زدن به جنبش روشنفکری وانقالبی " کمونست"و " مائويست ھای افغانستان"و به نام به اصطالح 

ازينروگوش دادن به الطايالت گماشتگان ُقم وکويته ، . ه کرده اند وما شاھد آن ھستيمچنانک...  کشورتحميل نمايند

  !داخل شدن دربازی استخبارات دشمنان سوگندخوردۀ ملت ما است وبس

مائويست ھای "به اساس ھمان توطئۀ استخباراتی دستورگرفته شده ازطرف اشغالگران است که به اصطالح ) پنجم

 ، به »افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان« پورتال أت می دھند تا درميان جمع مسؤولين محترمبه خود جر" افغانستان

که ازروی توطئه يا ھم ( ،و مبارز آن فھيم ھای شخصيت يکی از دادن به " اندرز"رخنه نموده وبا  زعم خود ،

به اصطالح » اندرز«عين حال ، در. ، تفرقه وعدم اعتماد راگويا خلق نمايند) ترس تخلص ايشان را ذکرنکرده اند

شکل اخطاريه را دارد که فقط از گماشتگان سرويس ھای استخباراتی وجواسيس بی "  مائويست ھای افغانستان"

  ...آزرم می توان انتظارداشت 

برای آن است تا وقت وانرژيی را که "  مائويست ھای افغانستان"تمام تالش وعرق ريزی به اصطالح ) ششم

 درمبارزه عليه اشغالگران ودشمنان عمده به مصرف برسانند ، دکف بايه ردمی وانقالبيون سربروشنفکران م

ازطرف ديگر، ھمه . ازمسيرعادی واصولی آن منحرف نموده درجاروجنجال ھای فردی وتصنعی به تحليل برند

وخته وبی وطن ، ھای خودفر» افغانستانی«شواھد حاکی برآنست که تقريباً ھمۀ به اصطالح فعاليت ھای اين 

  .درخدمت منافع بيگانگان بوده وازخودبيگانگی آن مثل روزروشن است

درپايان الزم به يادآوری می دانم که من می توانستم با نام اصلی ويانام مستعاراين نوشته را به سايت محبوب 

 يک" ای افغانستانیمائويست ھ"که تجربه نشان داده است که سگان به اصطالح  ھموطنان بفرستم ولی ازآنجائی

حتا خودشان اين نکته را با ادعای به حرکت آمدن (باری که پاچۀ انسان را به دندان گرفتند ديگررھا نمی کنند 

؛ لذا به دليل صرفه نمودن وقت ، نخواستم وقت )به زعم خود پيش بينی وتوجيه نموده اند" حلقات ديگراپورتونيزم"

آنچه به اصطالح . رزه باباداران اشغالگراينھا به مصرف برسد ، ھدرنمايم درمبادگرانبھأ وانرژی خودرا که باي

  !واقعاً سزاوارآنند ، نفرين ھمۀ ملت واحد وتسليم ناپذيرما است" مائويست ھای افغانستان"

  !باعرض حرمت به انقالبيون واقعی و خادم توده ھا

  »تانافغانستان آزاد ـ آزاد آفغانس« دشمن سوزپورتاليکی ازھواداران 

 


