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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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  ه شمارۀاطالعي

)٢( 
معلوم است که عده ای ھا ) ه ئیشعل(به خصوص  نوين افغانستان تيکبه عموم رھبران و منسوبين جنبش دمکرا

استفاده کرده ) شعله جاويد( نوين افغانستان تيکدمکرامجھول الھويت از اختالفات درونی جريان  مگر الحال معلوم 

را ايجاد و به فعاليت ھای » حزب کمونيست مائويست افغانستان«پاکستان  -ۀ نود ميالدی در کويتۀو در آغاز دھ

 .ی نمودمسم»شعله جاويد« به شروع  کرد و ارگان نشراتی اش را » سياسی«

و يا به عبارت ساده اين محفل چند نفره برخاسته از مليت » حزب«بعد از گذشت زمان معلوم شد که در ايجاد اين 

 ،خزيده و بعد از  دستبرد  اسناد) ساما (درون در »بخش غرجستان«در پوشش  تنھا و تنھا چند نفر معدود خاصی

را تا  خويش»بخش غرجستان ساما «" سياهپرچم" نام زير مھمات سازمان به کويته فرار و، سالح ھا وسرقت پول

حزب کمونيست مائويست « نود ۀکه در آغاز دھ پنھان داشتند تا اين»  انقالبی کمونيست ھای افغانستانۀھست«ايجاد 

 !!!را تشکيل دادند» افغانستان 

 و اعتباران و در پيشاپيش  افغانستۀکه توسط فرزندان فرزان) شعله جاويد( نوين افغانستان تيکجريان دمکرا 

 سياسی کشور حضور يافت در مدت کوتاه عمرش به اوج قله ھای محبوبيت صعود نمود و ۀدر صحن» محموديھا«

 تيکمنسوب به جريان دمکرابرخاسته و سازمان ھای . شھرتش از مرز ھای کشور عبور و جھانی شدۀ ھم آواز

 استعمار شوروی و نوکران بومی اش بيشتر از پنجاه ھزار در جنگ ميھنی عليه) شعله جاويد(نوين افغانستان 

شعله ( نوين افغانستان تيکنام و نشان پر افتخار جريان دمکرا سفانه افتخارات مبارزاتی و رزمی أمت. قربانی داد

  .آی«اوباش و غير شعله ئی و جاسوسان معلوم الحال ، و جنبش ملی و انقالبی کشور توسط يک مشت ھرزه) جاويد

زھی بی  گروگان گرفته شده و مھر ھزاره ايسم و چنگيزيسم بر پيشانی سرخش حک شده است؛ه   ب».  آی.سا

 !ناموسی عريان و چشم پارگی بی شرمانه

» صادقيزم«صادق ظفر انجوئيست و بنيانگذار  » صدر«  دو سه نفری انشعابی تحت رھبری ،»حزب«در پھلوی  

 از ورای مجازی انترنت و از اطاق نرم و گرمش  در ايجاد ر نامده بود.ج» انارباب جمعه خ«که در تقسيم منافع با 
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سوم «و» شورش« سايت ھای ،»سازمان جوانان« ،»مائويستھای افغانستان« ،»م افغانستان.ل.سازمان کارگران م«

سه ھای  حسين انجوئيست تمامی افتخارات و حما» صدر«کوشش نموده و ھمانند يار غارش ..........  و » عقرب

آستين ھايش را آن جريان را ميراث پدری اش دانسته و در بد نامی ) شعله جاويد( نوين افغانستان تيکجريان دمکرا

 .باال کشيده است

نيز از ھالند سر برون نموده و تمامی رھبران و » پوالد«درينجا يک مجھول الھويت ديگر تحت نام مستعار  

 ،اوانتاريست ،و جنبش ملی و انقالبی کشور را اپورتونيست) ه جاويدشعل( نوين افغانستان تيکصفوف دمکرا

قرار راپور  .تاپه زده و از افشای ھويت خودش نھايت در ترس و لرز می باشد......... اکونوميست و ،رويزيونيست

ی  به کار انجوگر»انجو«استخباراتی موسوم به سسات ؤوی سه بار در مو اعتراف زذيالنۀ خودش، ھای موثق 

 خودش که بيشتر و يا کمتر از چھل سال فعاليت سياسی دارد و مردم و ۀمطابق به نوشت .مصروف بوده است

  ! قدر نگريسته و ستايش می دارند؟ۀايشان به ديد» مبارزات«انقالبيون از وی شناخت کامل داشته و به 

شعله ئی اش بی ۀ از سابقنه تنھا ) دشعله جاوي( نوين افغانستان تيککادر ھا و صفوف باالئی جنبش دمکرا رھبران

نمی شناسند، بلکه بنا بر خصومت آشکاروی با تمام نھاد ھا و حلقات » شعله ئی«به حيث  اصالً  وی راند و اخبر

ھا از طريق برادرش، وی را در قطار دشمنان » خوجه ئی«برخاسته از آن جريان و روابط ملموس مشکوکش با 

  .انندانديشۀ مائو تسه دون نيز می د

و جنبش ملی و ) شعله جاويد( نوين افغانستان تيکتمامی انقالبيون  و منسوبين جنبش دمکرادر اينجا بايد نوشت، 

دانند که يک تن از رھبران  سرمی برند  وی را منحيث شعله ئی نمی شناسند و تنھا میه انقالبی  که در قيد حيات ب

را در دامان روسھا و » پيکار«می باشد که بدون کوچکترين جنگ  » سازما ن پيکار«  تسليم طلب و انفالسی

بعد عازم پاکستان گرديد و  ،را مملو از تسليم طلبان نمود) خاد(خلقی و پرچمی اش انداخت و شعبات  ،نوکران خادی

خودش را از رھبران » م آزادیپيا«لند قدم رنجه نموده و از طريق سايت ابعد از سه دوره انجوئيست بودن حاال به ھ

و ) شعله جاويد( نوين افغانستان تيکو سابقداران شعله ئی معرفی داشته و چنان تمثيل می دارد که  جريان دمکرا

با » . ث. غ«جنبش ملی و انقالبی کشور تنھا و تنھا دارای دو رھبر و خط گذار بوده که يکی أن خودش يعنی داکتر

 !!!ش شھيد اکرم ياری بوده و بسو ديگر» پوالد«نام مستعار 

بودن را دارند و مدعی اند که وی عضو يکی از فراکسيون ھای حزب » خلقی«شک » پوالد«انقالبيون در مورد   

» سازمان جوانان «حوالیبوده و نظر به بعضی تعلقات سری و مراوده  ھا در » خلق«ارتجاعی و رويزيونيستی 

وبه نشان می دھد که وی شخصی زيرک و کار کشته ای است  زيرا وی حرکات مرموز اين  اعج .شوت شده بود

و متحدين آنھا نظام در زمان جنک کبير ميھنی در خدمت روسھا در حالی که  مسلحانه نکرده ۀگاھی مبارز ھيچ

ستان امپرياليسم غرب بوسه ا بر بعداً سر خم کرد و » شيخ آصف محسنی«آخوندی ايران با شمشير زدن در رکاب 

  خلق داد میۀ دو نفر بی ھويت ديگر از جنگ مسلحانی حاال در کمال بی شرمی  و چشم سفيدی از ھالند با يک،زد

» مائويسم«وی در کمال وقاحت و خيره سری از.  تفنگ بيرون می آيدۀدارد که قدرت سياسی از لول زند و تأکيد می

 نوين تيکجنبش دمکراھمه می دانيم که   ی در حال،زند  داد می»وککاسيگين و گرومي ،برژنف«اين دوکتورين 

 .»مائوئيست«بود نه » مائو«پيرو انديشۀ ) شعله جاويد(افغانستان 

 انجو ،رويزيونيست، اپورتونيست ،دست می آيد که مشتی جاسوسه از صحبت ھای فوقانی چنين نتيجه ب 

 به بد نامی  در کارنامۀ خود ندارند،عليه دشمنان ميھن و مردم را مسلحانه ۀ مبارز اصالً اکانوميست و آنانی که

و جنبش انقالبی کمر بسته و فرمانبرداران ارتجاع و سرمايه ) شعله جاويد( نوين افغانستان تيکتاريخی جنبش دمکرا
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اين جاسوسان و عوامل ارتجاع و  امپرياليسم بايد بيرحمانه افشاء ساخته شده و رسوا شوند زيرا اگر لحظه ای  .اند

 .و جنبش انقالبی را بگيريم) شعله جاويد( نوين افغانستان تيک جريان دمکراۀ فاتحشک کنيم بايد

و تقبيع جنايات آنھا نمی تواند » حزب دمکراتيک خلق«با پوشيدن ماسک ضد روسی و ضد » پوالد«. ث.داکتر غ 

 .ل آيدما را فريب دھد زيرا ما وی را شناخته ايم و نخواھيم گذاشت که به ھدف ضد انقالبی اش نائ

با وجود آن که تفتين وی در زمينۀ تحريک من و يا دوستان و بزرگان جنبش، کامالً افشاء شده بايد بداند که » پوالد«

  :بوده و کمترين کار آئی را در پراگنده ساختن ما ندارد، من به صراحت اعالم دارم

روشن می از سالھا قبل بدين سو کامالً  ،مواضعمھمين را مورد استفاده قرار داده نمی تواند زيرا ن ھيچ کسی  م

 .باشد

 ايشان دشمنانخود يکی از  در حالی که تا ديروز دارد؛ خودش را در زير نام شھيد ياری پنھان می»  پوالد«اين که 

  .، خود بيانگر برخورد دوگانه و توطئه آميز وی می باشدبود

دين انقالبی خويش را بايد ايفاء کنيم و نگذاريم که يک مسئووليت و  ،در راه رد و افشای مرتجعان وظيفهھمه با ھم 

تجارت سياسی کنند و برای شان )  جاويدۀشعل (افتخار آميزمشت ھرزه و فريبکار باالی خون ياران و باالی اسم 

 .ھويتی بسازند

نيافگند اسم دور ه تا روز جمعه اگر دشنام نامه ھای ھای ھزاره ايست ھای چنگيزيست و انجوئيست را از سايتکش ب

 .مرد ھا را قول است، وی را افشاء خواھم کرد

 !و دا ميدانادا گز 
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 ادامه دارد

 


