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 Political سياسی

  
   افغانستان-احمد برومند کابل 

  ٢٠١٢اول جنوری 

     و باند رھبریحسين خائنخيانت ملی آشکار 

  "  کمونيست ــ مائوئيستحزب" وی در ه ئیفتسليم طلب حر

  دارد ھمچنان ادامه 

۴ 

  !و شاگردان نادان" مقام معظم رھبری حزب" جناب استاد شياد و ھمکاران در 

که روزی در نقش يک مقلد کور خمينی برای قتل مارکسيست ــ لنينيست ھای خلق  ــ آيا تو از اين١  

 نمی از آن عمل ننگينت نادم نيستی و خجالت" حجت االسالم کمونيست"ين کمر بسته بودی و حال در نقش فلسط

  کشی؟؟؟

کردی،  ــ وقتی از روی منبر با افيون خمينی تخدير شده بودی و فتوای قتل اکرم ياری را صادر می٢  

  جواب داری که حاال بعد از مرگ آن انقالبی نامدار چگونه مدافع دروغين و کاسبکار او شده ای؟

ده ای؟؟؟ زندانی ر نادم ب و از آنــ  آيا سابقۀ پرچمی بودنت را به ساما و جنبش انقالبی کشور گفته ای٣  

  بودنت درقندھار چه دليلی داشته است؟

 اين سازمان جھنمی آزمند و مغرض و جاسوسی پاکستان به زيان ISIــ از نظر تو رقصيدنت زير ُدھل ۴  

و دانند  کنی؟ چون رابطه ات با جنرال موسی را ھمه می را توجيه می منافع ملی ما خيانت ملی نيست؟ چگونه آن

  .غير قابل انکار است

ــ برای سجود تان در پای تمثال چنگيز خان و پدر معنوی خواندن او توسط تو و تنی چند از حواريون ۵  

ی ھچه توضيح و توجيبرای مزدوری " تنظيم نسل نو ھزاره"چنگيز باز و نژاد پرست ات و ھمراھی تان با 

  داريد؟؟؟

توانند با حفظ ايدئولوژی نژاد   بازی مثل تو و حواريونت میــ آيا افراد نژاد پرست افراطی  و چنگيز۶  

پيرو !!!)  گوئيد شما مثل شورای نظاری ھا وستمی ھا و پرچمی ھا با وقاحت تمام خود را افغانستانی می( پرستانه

  شوند؟) م .ل.م (ايدئولوژی 
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انه، آيا فکر کرديد که ــ ھنگام ارتکاب خيانت به ساما با رنگ و لعاب ايدئولوژيک و ژست ھای چپرو٧  

  ماند؟؟؟ اين عمل تان در حافظۀ تاريخ و نسلی از سامائی ھای بيدار باقی می

ــ ھمانطور که ساما دستت را گرفت و تو را از لجن بيرون کشيد، ولی تو در حق آن نمک حرامی و ٨  

قالبی با اشتباه عميق ونا بخشودنی ی انيوه وقتی ايرانيھا و امريکائی ھاخيانت کردی، آيا فکر کرده ای که به ھمان ش

شان تو را زير حمايت گرفتند، تو در حق اين ولی نعمتان ديروزی ات خيانت ورزيدی؟؟؟ چون پراگماتيسم مزمن تو 

  .و اختالف ايدئو لوژيک  باھم درتضاد ھستند

.  چيزی نگفته ايدتا به حال، غير از انکار منافقانه" انجی اوئيسم"ــ در مورد پيشتازی حزب تان در خط ٩  

  .توانيد منکر شويد ين زمينه حرف ھای واقعی را بزنيد؟؟؟ چون ازآن نمیاآيا رغبت داريد در

انجی اوئيسم حزب " ، مغضوب ولی صادق تان پيرامون "شاگردان نادان"ــ  در مورد افشاگری قسمی ١٠  

امخ بورژوا ــ کمپرادوری و تقرر بر سرير ؛ پيرامون عروج خودت به مقام اربابی و از آنجا باالتر به مقام ش"تان

ی و زر اندوزی جنون آميزتان؛ در مورد ه ئن به ثروت ھا و سرمايه ھای افسانفرعونی؛ در مورد چنگ انداختن تا

حزب با " رؤسای"سطح و شيوۀ زندگی و امکانات رفاھی باند رھبری حزب تان و تفاوت سطح زندگی باالئی ھا و 

؛ در مورد رابطۀ  اين حزب و "کمونيست ــ مائوئيست افغانستان"حزب " تودۀ"از ميان " ينمستخدم"و " رانندگان"

 وغيره نھاد ھای اسارت آور امپرياليست ھا؛ در مورد NED,CIAباند رھبری مادام العمر کمپرادور آن با 

ر تشکيالتی حزب پيشتازی حزب و باند رھبری کمپرادور حزب تان در خدمت به اشغال کشور و قرار دادن ساختا

حزب تان و سرمايه " انجی اوئيسم"تان در خدمت ان جی او ھای چند گانۀ تان؛ در مورد تداوم خائنانۀ خط مسلط 

گذاری پول ھای پاداش خيانت در پروژه ھائی که ھمين  دو سه تای آن آشکار شده و موارد ديگر، چرا تا حال 

  برخورد نکرده و سکوت پيشه کرده ايد؟؟؟

گری قسمی و ناقص حواريون مغضوب شريک جرم و خيانت ات در موارد ءــ چرا در مورد افشا١١  

مطرح شده در سؤال دھم سکوت  مصلحتی را ترجيح داده و به جای دادن توضيح و پاسخ، خواستيد با نثار دو و 

  دشنام به زن و فرزند آنان زبان شان را ببنديد؟

با آن سابقۀ ان جی اوئی غارتگرانه، موصوف چه نسبتی با حزب کيست و " انجنير سيد جاويد"ــ ١٢  

  تان دارد؟" کمونيست ــ مائوئيست" نامنھاد 

ــ آيا سيد جاويد مذکور عضو کميته مرکزی حزب تان نيست؟ چرا در مورد سفر سيد جاويد در معيت ١٣  

... ژنيو، برلين، توکيو، واشنگتن وکرزی و در طيارۀ حامل او در کنفرانس ھای امپرياليست ھا در لندن، مونشن، 

  اعتراض نکرديد؟

  را در آن زمينه با سکوت برگزار کرديد؟) احمد برومند( ــ چرا اعتراض من١۴  

ــ  شما که خوش داريد چپ و راست با مورد و بی مورد از سرير فرعونی تان منافقانه اعالميه صادر ١۵  

ل واض من، آن عمل خائنانۀ نمايندۀ فوق العادۀ حزب تان و مسؤکنيد، اگر ريگی در کفش نداريد، چرا پس از اعتر

  را برای شرکت در کنفرانس ھای امپرياليست ھا محکوم نکرديد؟؟؟) سيد جاويد( چندين ان جی اوی حزب تان 

عضو حزب تان را نسبت به اشتراک عضو کميته " يوسف مومند" ــ چرا فرياد اعتراض زنده ياد استاد ١۶  

ن در اجالس امپرياليست ھا در لندن و مونشن نا شنيده گرفتيد و او پس از آگاھی، از فرط اندوه و مرکزی حزب تا

   م جان سپرد؟؟؟٢٠١٠که فريب داده شده است، يک ماه بعد در فبروری  غم آن
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را در جريان غارت داشته ھای کشور و با دزد دھن  ــ اشتراک حزب تان و رھبران و کادر ھای آن١٧  

  کنيد؟ را چگونه توجيه می ن تانجوال گرفت

کوشيد تا عوامفريبانه خيانت   آيا با طرح عوام پسندانۀ اشتباه ديگران، حين ارتکاب خيانت ملی نمی١٨  

  گی خويش را استتار کنيد؟ ھمينطور نيست؟پيش

 خيانت  و باالتر از آن معرف پس از مرگ آنان نشانۀ وجدان مردگی تانءــ آيا اتھام بستن تان به شھدا١٩  

  گی تان نيست؟پيش

بريد؟ چرا قيل وقال  شما در  ــ آيا فکرکرده ايد چرا مثل جذامی در جنبش در تجريد و انزوا به سر می٢٠  

ميان اعضای جنبش انقالبی کشور پژواکی نداشته و ناشنيده می ماند؟ چرا آحاد جنبش انقالبی کشور از استاد شياد ، 

  ھمگنان و ھم کيشانش گريزان اند؟

اصوليت انقالبی ( سازمان پيکار برای نجات افغانستان"  م ٢٠٠۵ــ چرا به نوشتۀ مؤرخ جوالی ٢١  

گروه "و بعداً به سواالت " پاسخ به حملۀ اپورتونيستی حزب کمونيست ــ مائوئيست" تحت عنوان در)"  پرولتری

تسليم طلبی ملی و زر اندوزی حزب در مورد انحرافات ايدئولوژيک، )" م ل م (پيکار برای نجات مردم افغانستان

  تان و زندگی فرعونی رھبران آن چيزی نگفته ايد و اگر در قبال آن سکوت کرده ايد، چرا؟؟؟

" انجی اوئيسم" در مورد خط مشی رسمی " سازمان انقالبی افغانستان"گری ءــ چرا در مورد افشا٢٢  

ۀ تان به تداوم اشغال افغانستان  چيزی برای گفتن حزب نامنھاد تان در نقش کمپرادور ھای سرخ و خدمت صادقان

  نداريد؟

شاگردان نادان ولی "و نه ھم " استاد شياد"ــ چرا به سؤاالت متعددی را که من دوبار مطرح کردم، نه ٢٣  

  قادر به ارائۀ پاسخی شدند؟؟؟" صادق وی

که  شما بدون اين. جواب طلب اند   آن سؤاالت قبلی که توسط من و ديگران مطرح شده اند، معۀ سؤاالت حاضر 

خود را به کوچۀ حسن چپ بزنيد و يا سؤال را با سؤال پاسخ بدھيد، پاسخ درست و واقعی ھمه سؤاالت را به 

  .منسوبين جنبش انقالبی بايد بدھيد

  ...تا نوبتی ديگر  

  

  احـــمـــــد بـــــرومـــــنـــــد             کابل ــ افغانستان

   ميالدی٢٠١١ دسـمــبــــر ١۴ شمسی، ١٣٩٠قوس  ٢٣چھار شنبه 

 

    

 


