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  )ارباب جمعه خان(" نيست ــ مائوئيستوکم "نامنھادحزب ديده درآئی 

  آن" صادق"و توطئه گری حواری 
  

 در چوکات سياست ھای مداخله گرانه و ءدر ابتدا"  افغانستانینيست ــ مائوئيستوکم"حزب رسوا و ان جی او باز

 در وجود چند خود ISIيکی از رھبران " جنرال موسی خان"توسعه طلبانۀ حاکمان نظاميگر پاکستان به دست 

گذاری " ھسته"وی" صادق"و حواريون ) جمعه خان ــ ضياء( خائن " حسين"فروختۀ سکتاريست و چنگيزبازمثل 

به باند رھبری و کادر ھای اين . شده و در راستای اھداف ارتجاعی و عظمت طلبانۀ آن دولت به خدمت گرفته شد

طی ده سال اشغال امپرياليستی کشور ما با پشتوانه و سابقۀ " افغانستانینيست ــ مائوئيست وحزب کم"اصطالح 

 غرق بوده و عمالً در خدمت اشغال کشور و تحميل و و تسليم طلبی ملی" انجی اوئيسم" در لجنزار،ISI خدمت به

   .تحکيم ارادۀ برده ساز امپرياليستی، در سنگر اشغالگران قرار داشته اند

تسليم طلبی ملی و خيانت آشکار ضياء و باند تحت رھبری وی به کشور، مردم و جنبش انقالبی افغانستان اظھر من 

 ھا و اعتراضات را از جانب آحاد جنبش انقالبی کشور ما در پی الشمس است و موجی از افشاگری ھا، محکوميت

ارباب جمعه خان ــ ضياء در شعلۀ جاويد انترنتی " نيست ــ مائوئيستوکم "نامنھادحزب اخيراً . داشته است

 ضد حمله ای مذبوحانه و با ديده درآئی ويژه اش تالش ورزيده تا در پاسخ به اين موج افشاگری ھا و حمالت، به

، به زعم خويش به چشم بينای مردم و انقالبيون کشور »"انجوايزم"ورد ــــمکث کوتاھی در م«پرداخته و با انتشار 

بازی و تفکر و عملکرد تسليم طلبانۀ ملی حزب ضياء با چپ نمائی کاذب ) ان جی او(اما تفاوت ميان . ما خاک بزند

 که ھردارندۀعقل سليم براين چپ نمائی ناشيانه وگزافه آن به قدری زياد است" تدارک جنگ خلق"و شعار دروغين 

  .گوئی آنان می خندد

در آغازين روزھای اشغال کشور ما به وسيلۀ امريکا و ناتو، به منظور شکستن روحيۀ رزمجويانۀ مردم افغانستان 

اليستی در کشور ما در مقابل تحميل سلطۀ  خونين استعماری و دمسازی مردم با آن، نھاد ھای مختلف استعمار امپري

به موازات حضور ارتش ھای اشغالگر و سازمانھای اطالعاتی امپرياليستھا و در پيشاپيش شان . به کار افتيدند

،   NED سازمـــانـــھای مختلفه را ھـــمچـــــــون امپرياليسم امريکا، جھت تحقق اھداف پيشگفته، خواستند
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USAID وOXFAMمبالغ ھنگفت دالر و يورو به کشور فلک زدۀ ما گسيل داشته و ن و اسايرين با خيل مشاور  و

" انجی اوئيسم"در نتيجه، درمدت کوتاھی موج وسيعی از . شبکۀ عنکبوتی شانرا برای شکارمردم ما بگسترند

  .ساحت کشور اسيرما را درنورديد

به حيث کمپرادور ھای ن ئخابه رھبری حسين " یکمونيست ــ مائوئيست افغانستان" ان جی او باز حزب باند رھبری

 ئیجی او  يکی از جلو داران اين حرکت سودجويانه و خاينانۀ ان،ئیسرخ در خدمت اشغالگران امريکائی و ناتو

رھبران و کادرھای اين حزب، آنان را به " اھليت" با ضمانت ISIاز ھمان آغاز کار، . کشور محسوب ميشود

NED و CIAضياءين حزب در نتيجه، رھبران ا.  معرفی کرد ً  از برکت تضمين و دوستی ديرينه با مخصوصا

ISIآنھا با ايجاد چندين .  ، اقبال دريافت پروژه ھای چندين مليون دالری را نصيب شدندNGO در بخش ھای 

با . سپردندآن  همشابو سازمانھای  ) NED( را به سازمان )   پيشنھاد(مختلف به وسيلۀ اعضا، تعدادی پروپوزال 

، منظوری مقامات عاليۀ مؤسسات دونر يا  به وسيلۀ آی اس آی پاکستانی از اھليت شاننين تضمين قويوجود چ

  .تمويل کننده را دريافت داشته و به زودی کار شان باال گرفت

 NGO، " یحزب کمونيست ــ مائوئيست افغانستان"ن، فاسد و تاراجگر مربوط به ئاو ھای خا. جی.يکی ازاين ان

به ثبت رسيده و )  حزب حسينو عضو کميته مرکزی کادر "(انجنير سيد جاويد"وليت ؤمس  نام وای است که به

طبق معلومات .   سربه ده ھا مليون دالر ميزندNGOعايدات ساالنۀ اين . شخص موصوف در رأس آن قرار دارد

مليون ٢٣ی سيد جاويد او. جی.    انۀثق وزارت پالن ادارۀ مستعمراتی کرزی، بودجۀ يک سالودقيق از منابع م

  .  ثبت دفتر آن وزارت بــوده استئیدالر امريکا

" کمونيست ــ مائوئيست"سردستۀ حزب نژاد پرست وتسليم طلب به اصطالح ) ضياء(در حاليکه حسين خائن

و خدمت به اشغالگران امپرياليستی انکار ميورزد، " انجی اوئيسم" رياکارانه از سياست رسمی حزب شان يعنی

 تا حال بی وقفه در حال پيشرفت و گسترش بوده ءی است که پروژۀ ان جی او سازی حزب حسين خائن از ابتداگفتن

  .است

، ولی او ويارانش با انکار آن به قول معروف ميخواھند با او دارد.جی.مزيد بر اين، حزب حسين خاين  چندين ان

   .آخر ديده درآئی ھم حدی دارد. لباس شان به چشم مردم بروند

در بدل خيانت ملی و خدمت به اشغالگران امپرياليست، چنين گنجی ئی ) ان جی او(اين حزب از برکت فعاليت ھای 

با شرکای جرمش به قارون ھای ) جمعه خان، حسين، ضياء(ن آن ئرا فراچنگ آورده و رھبر بورژوا ــ کمپرادورخا

  .ستافئودال منطقه ارتقاء يافته وی، به بزرگترين " صادق"و به شھادت حواريون زمان بدل شده 

، قارون ھای زمان در بدل خيانت ملی و خدمت به اشغالگران امپرياليستئی )ان جی او( باز از برکت فعاليت ھای 

، پول ھای پاداش خيانت ملی و تاراج کشور ما را در چندين پروژۀ " کمونيست ــ مائوئيست"اين حزب رسوای 

طبق معلومات . الون ھای مجلل عروسی در کابل اشغال شده سرمايه گذاری کرده اندانتفاعی پردرآمد ھوتلداری و س

  .دقيق، در آمد اين ھوتل ھا و سالون ھای مجلل ماھانه به ده ھا ھزار دالر ميرسد

انجی (تکامل آن تا عرصۀ در بدل خيانت ملی و اقتصادی رھبران حزب بدنام مذکور) انجی اوئيسم(از برکت ھمين 

ول چندين ان جی اوی حزب در مسؤ" انجنير سيد جاويد"جمله ھمان ياسی است که سردسته ھای آن از س) اوئيسم

 نور چشمی در نزد آنان جاه و مقام واالتر و مقرب هبدل خيانت به مام ميھن و خدمت صادقانه به اشغالگران، به مثاب

 مرکزی حزب نام نھاد و رسوای در حاليکه خودش عضو کميته"انجنير سيد جاويد"اين. تری کسب کرده است

عليه انجی اوئيسم رياکارانه شعار ) ضياء( است و در حاليکه رھبر آن حزب" کمونيست ــ مائوئيست افغانستانی"
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ول پروژه ھای ان جی او ئی آن حزب از طرف امپرياليستھای اشغالگر ؛ به حيث نمايندۀ با صالحيت و مسؤميدھد

ببين تفاوت ره، از . لمان دعوت ميشودانس ھای امپرياليستھا در لندن و مونشن  به کنفرا٢٠١٠کشور ما در جنوری 

اينست نمونۀ "! کمونيست ــ مائوئيست افغانستانی"اينست رياکاری و منافقت باند رھبری حزب! کجاست تا به کجا

   !مثال تضاد ميان شعار ميان تھی و عمل شعوری آنان

، اين سرشت مشترک ھمۀ آنان ی بخش ھای مختلف بورژوازی کمپرادورعلی رغـم  تنوع در رنگھا و خاستگاه ھا

، تحکيم حاکميت استعماری، استثمار خلق و تاراج ھستی کشور است که " کشور اشغال نمودن پياده خدمت"در

ی ان ج"  افغانستانیحزب کمونيست ـ مائوئيست"اينجاست جايگاه  اصلی و شايستۀ . ن ميکندييجايگاه واحد آنھا را تع

  ! کمپرادور ھای سرخه به مثابحسين خايناو باز 

 باالترين افغانستان در:" ھای تاراجگر مينويسدNGO در مورد ماھيت و اھداف اين )سازمان انقالبی افغانستان( 

ان جی  اين سران .نباشد غربی جاسوسان پای زير آن ُدم که نيست انجی اوئی ھيچ« و دارند ان جی اوھا را درآمد

  " .گيرند می قرار کمپرادور بورژازی قطار در که باشند می برخوردار وسيعی و گسترده درآمدھای از اوھا

محاکمۀ سروری " در نوشته ای تحت عنوان) احمد برومند(ش من ١٣٨٩در حاليکه در اول ماه حمل سال جاری

آزاد ــ آزاد افغانستان منتشرۀ پورتال وزين افغانستان  ("مائوئيست افغانستانی"ھياھوی طالبان  و جنايتکار

حسين خائن، در مورد خمينی " حجت االسالم کمونيست"در مورد پيشينۀ سياه و ننگين ) م٢٠١٠ اپريل ١۵مؤرخ

پرستی وی و در مورد رقصيدن او زير دھل نواب صفوی، در مورد چنگيز بازی حسين و حواريون صادق او و 

، جاسوسی حسين و حواريون "تنظيم نسل نو ھزاره"سی به نام سجدۀ شان در مقابل تمثال چنگيز خان در النۀ جاسو

پاکستان، خيانت به ساما و خدمت صادقانه به امپرياليستھای متجاوز و اشغالگر  ISIنژاد پرست صادق او به

امريکائی و شرکاء در دورۀ اشغال کنونی افغانستان و تسليم طلبی وانجی اوئيسم آنھا و اخذ مليون ھا دالر از 

 وسائر موارد عملکرد خائنانۀ آنان، روشنی انداخته و پرده از سياه کاريھا و NED ن جاسوسی امريکائیسازما

ً ھمه کارۀ آن ارباب جمعه خان قره باغی و حواريون صادق آن تھایخيان  رھبران آن حزب بدنام و مخصوصا

ھبر بورژوا ــ کمپرادور آن حزب االت زيادی را در مورد مسائل متذکرۀ فوق به  رؤدر آن نوشته من س. برداشتم

و حواريون شريک جرم او برای پاسخ دادن به مردم و جنبش انقالبی کشور مطرح کردم که تا حاال به ) ضياء(

االت من طفره ؤجواب آن نپرداخته اند و ھر بار ھم استاد شياد شان و ھم حواريون صادق او از پاسخ گفتن به س

 وسوختۀ اين وآنرا نشخوار مکرر ميکنند ونفرت مردم را نسبت به خود میميروند  و درعوض، مسايل حل شده 

  . ال را بايد با پاسخ مربوطه جواب داد نه با حاشيه روی مبتذلؤس. افزايند

"  مائوئيست افغانستانی-کمونيست"تا حال تفکر و عملکرد تسليم طلبانه و خاينانۀ رھبران و کادر ھای حزب نامنھاد 

ردۀ جنبش چپ کشور مواجه شده و نوشته ھای افشاگرانه و روشنگرانۀ ذيل به وسيلۀ منسوبين با عکس العمل گست

  :جنبش انقالبی افغانستان عليه آن به نشر رسيده است

انحرافات ايدئولوژيک ــ سياسی و در مورد ) اصوليت انقالبي پرولتري ( سازمان پيكار براي نجات افغانستان  "ــ

 طی جزوه ای چاپی اين موضوع را مفصالً ٢٠٠۶  و يا ٢٠٠۵و رھبران آن در سالھایجی او بازی اين حزب ن ا

  .ه استفترگبحث به 

منتشرۀ پورتال وزين افغانستان آزاد ــ  ("مائوئيست افغانستانی"ھياھوی طالبان  و محاکمۀ سروری جنايتکار"ــ

  .نوشتۀ احمد برومند) ٢٠١٠اپريل١۵آزاد افغانستان مؤرخ
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سازمان " از طرف"حزب کمونيست مائوئيست افغانستان انجوايزم يا گسست از مارکسيزم "حت عنوان نوشته ای ت ــ

) مائوئيست(حراف انجو بازي بر حزب كمونيست که در آن قويا روي مسلط بودن ان" منتشر شد"انقالبی افغانستان 

  ).ـ آزاد افغانستانمنتشرۀ پورتال وزين افغانستان آزاد ـ (."افغانستان تاكيد به عمل آمده است

گروه "از  . منتشرۀ سايت پيام آزادی"و نظرات و مواضع ما در قبال آن...بحران جنبش بين المللی کمونيستی" ــ

  ")م ل م(پيکاربرای نجات مردم افغانستان

  .گريھای درونی شان توسط منشعبين حزب نيز در مطبوعات انعکاس يافته استھکذا افشا

ی پاسخدھی مستند و مستدل به اين اتھامات و نوشته ھای افشاگرانه و تماس روی محتوی ھر با اين ھمه اسناد به جا

يک از آن نوشته ھا، رھبر بورژوا ــ کمپرادور آن حزب ھمچون فرعون زمان با مکث کوتاھش کوشيده با حاشيه 

ائی کاذب و سر دادن شعار خواندن آن حقايق آفتابی و موجود و با چپ نم" معلومات سوخته"روی، دشنام و ناسزا و 

دروغين،  به چشم منسوبين جنبش انقالبی کشور خاک پاشيده و کماکان در نقش کمپرادوريسم سرخ در خدمت به 

  .امپرياليستھای اشغالگر مصروف زر اندوزی و خيانت به مام ميھن باشد

بودن شان " ءجايزالخطا"راف به ضمن اعت"  افغانستانی کمونيست مائوئيست" رھبر بورژا ــ کمپرادور حزب بد نام

خود به خاطر افشای راز ھای درونی حزب و منابع تمويل کنندۀ آن در عين ندبه و " شاگردان نادان"با سرزنش 

حزب واحد کمونيست مائوئيست "خود دعوت ميکند به " مائوئيست"زاری، از حواريون صادق مغضوب 

اعات کرده و پيوند مشترک خيانت کاری را ارج بگذارند و راز بپيوندند و منبعد خويشتنداری را مر" افغانستانی

در عـــين حال ارباب حسين . افشاء نـــکنند) انقالبيون واقعی کشور(ھا "بيگانه"را بيشتر از اين به " خودی"درونی 

جــــــرگــــــۀ "داروغـــۀ در کمال برافروختگی در مقام  "كــــــمــــــونـــــيست "حـجــت االســـــالمخائن اين 

" دشنام نامۀ ضد حزبی"بر سازمان انقالبی افغانستان ميتازد که چرا محتوی " ماركسيت ـ لنينست ـ مائويست ھا 

چه پر . يف ميکند که با کی رفاقت کند و از کی دور باشدن تکلييبرومند را تأئيد کرده است و برای آن سازمان تع

ازاحمد برو مند، سازمان انقالبی ( کمی بر محتوای آن افشاگری ھا. بس کنيد افتضاح را! روئی مشمئز کننده ای 

  .االتشان پاسخ بدھيدؤتماس بگيريد و به س...) افغانستان، گروه پيکار برای نجات مردم افغانستان و

، در مکث کوتاه شان نئبه رھبری حسين خا" یکمونيست ــ مائوئيست افغانستان" ان جی او بازحزب  باند رھبری

در شعلۀ جاويد انترنتی در مورد انجی اوئيسم به عنوان سياست رسمی و حاکم باند رھبری آن حزب، خيلی 

 دروغين شان در مورد انجی  به اظھارات.رياکارانه وشعبده بازانه ميخواھند آفتاب را به دو انگشت پنھان کنند

  :اوئيسم توجه فرمائيد

افغانستان ھيچگاھي صاحب انجو نبوده و ) مائوئيست(حزب كمونيست  "

. مسئوليت پيشبرد كار ھا و سازماندھي ھيچ انجو يي را بر عھده نداشته است

ھم اكنون حتي يك فرد منسوب به حزب، حتي در سطح يك عضو عادي حزب، در 

  "  .ھي انجويي سھم و نقش نداردكار ھاي سازماند

  . اين ديگر ازديده درآئی ھم گذشته وچشم پارگی است!! اينھا ديگر از چه قماشی ھستند؟! ای وای

کمونيست ــ "عضو کميته مرکزی حزب نام نھاد و رسوای " انجنير سيد جاويد"آخر مگر ميشود ان جی او ھای 

جه وھزار ويک رشته پيوند به اشغالگران ناديده گرفت؟ مگرانکار از را با مليونھا دالر بود" مائوئيست افغانستانی

ھمچو موجوديت رسوا وعلنی ممکن است؟؟؟ اين نور چشمی اشغالگران و دارای جاه و مقام که به حيث نمايندۀ با 
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ر  به کنفرانس ھای امپرياليستھا د٢٠١٠صالحيت حزب تان از طرف امپرياليستھای اشغالگر کشورما  در جنوری 

لمان دعوت  وبا تشريفات باال برده ميشود، کيست؟؟؟ و رابطۀ شما وحزب تان را با او چگونه الندن و مونشن 

تعريف ميکنيد؟؟؟ آيا او با داشتن چنين رابطه، جاه و مقامی در نزد امپرياليستھا ھنوز ھم کمونيست ــ مائوئيست 

ه ھا مليون دالری او چه رابطه ای دارد؟؟؟ موضع جی اوئی د است؟؟؟ حزب تان با سيد جاويد و پروژه ھای ان

شفاف و روشن رھبری حزب تان  مشخصاً در مورد وی چيست؟؟؟ اميد وارم که شما به جای حاشيه روی و قبل از 

  .االت را به منسوبين جنبش انقالبی کشور ما پاسخ بدھيدؤھمه چيز، اين س

کمونيست ــ " به عنوان مشی مسلط بر حزب رسوای جی اوئيسم از ان" يوسف مومند"وقتی زنده ياد استاد 

انجنير سيد "و شرکت کادر فعال، عضو کميته مرکزی و نمايندۀ با صالحيت حزب تان " مائوئيست افغانستانی

لمان به عنوان وزير دست راست کرزی در ماه جنوری ادر کنفرانس ھای امپرياليستھا در لندن و مونشن " جاويد

 حق خود را در مورد سيد جاويد و باند رھبری بورژوا ــ همال حيرت، خشم و انزجار ببا خبر شد، در ک٢٠١٠

   :کمپرادور ارباب حسين چنين ابراز داشت

کجای اين عمل کمونيستی است و اين عمل اينھا چه ربطی به کمونيسم . آدم از شنيدن اين حرف ھا شاخ می کشد" 

ستاد يوسف مومند است که چند روز قبل از مرگش در بستر بيماری اين سخنان ا ."اين عمل ضد کمونيسم است. دارد

و نمايندۀ با صالحيت آن در "کمونيست ــ مائوئيست افغانستانی"در مورد باند رھبری حزب نام نھاد و رسوای 

اً اين سخنان را برومند جعل نکرده و استاد يوسف ھم مستقيم. کنفرانس ھای امپرياليستھای اشغالگر بيان شده است

اين سخن را دوستان محرم راز آن زنده ياد از زبان خود وی قبل از مرگش شنيده . آنرا به برومند اظھار نکرده است

در حاليکه حزب تان و باند رھبری آن سالوسانه از آن زنده ياد به حيث رفيق تان ياد . اند که ھمه حی و حاضر اند

   حق شما چيست؟؟؟؟می کنيد، نظر تان در مورد قضاوت استاد مومند در

در نوشته ھای قبلی، من ضمن افشای ماھيت تفکر نژاد پرستانه و کارنامه ھای سياه و ننگين حسين خائن و خيانت 

آشکار ملی وی، در مورد گذشته و حال حواريون و شرکای جرم  ھم کيش و ھم کيسۀ کالنتـــرحسين  در جـــرگــۀ 

و روی دليل عناد ورزی و کينۀ شتری عناصر ھزار چھره در آن جرگۀ " مائوئيست ھای افغانستانی"تک فــــــردی 

االت زيادی را از ارباب ؤدر آن دو نوشته من س. نيز روشنی انداختم" ساما"سکتاريستی و نژاد پرست نسبت به 

وی در مورد چنگيز بازی مشترک استاد و شاگرد، در مورد خيانت مشترک شان به " صادق"حسين و حواری 

ند NED جاسوسی به آی اس آی و رقصيدن زير دھل جنرال موسی خان پاکستانی، گرفتن پول ھای گزاف از ساما،

و نزاع بر سر تقسيم آن و مغضوب شدن شاگردان نادان به وسيلۀ استاد شياد و گند رسوائی آن و موارد 

فق به ارائۀ پاسخ واو م" دقصا"و نه ھم شاگرد " ءجايز الخطا"پرسيدم که پس از گذشت يکسال نه استاد ...ديگر

  .شده اند

ل  وای نوشته ام مث ه سواالت مطروحه و تماس روی محت صادق ھزار چھره به جای ارائۀ پاسخ مستدل و منطقی ب

سندۀ آن است . استاد شيادش به حاشيه روی پرداخته به جای آنکه روی مضمون نوشته تمرکز کند، بيشتردر فکر نوي

ستان آی جھت شناسائی نويسنده، شفق ک ه ھای استخباراتی اش در دب ی و اندوخت اذب به مدد قرينه سازی و گمانه زن

تباه !!!. اس آی گويا به کشف چھرۀ حقيقی احمد برومند نايل شده است م اش ا ھ اينبار شفق ناصادق دو فرد حقيقی را ب

ـه و  وی« گرفـــــت سين موس يد ح ای » س ه ج د« را ب د برومن رد» احم مدر حال. عوضی ميگي ه ھ سين « يک يد ح س

م » موسوی د«و ھ د برومن ی » احم د، ول ی ان ۀ حقيق راد جداگان د  " شفق ناصادق"اف ه مانن ز ب د ديگران ني فکر ميکن

  :او مينويسد. خودش آدم ھای ھزار چھره اند
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ستان"سايت دروب)موسوی سيدحسين(احمدبرومند مقاالت به  طورنمونه" ه" آزاد افغان د مراجع ه. کني د ک  درآنجاببني

  ".  ... ميکند برماحمله دروغين اتھامات ھا وچه واژه باچه موسوی آقای

ار -من به پورتال وزين افغانستان آزاد ه ک يد حسين موسوی تبريک ميگويم  ک ای س ه آق ژه ب ه وي  آزاد افغانستان و ب

رده است د ک انرا بلن غ ش ته وچي ر گذاش رفين رنگارنگ اث اھرگ منح ر ش ان ب صديان . اصولی و پربارش شمند مت دان

وان يکی از  ه عن ال ب ه پورت ی آنست ک ه معن رفتن ب رار گ ا ق پورتال نيک آگاه اند که مورد حملۀ اين قماش آدمک ھ

  .  سنگرھای اصولی مبارزه خود را تثبيت کرده است که تداوم واستواری بيشترش را آرزو ميکنيم

ا مطا دازد ت اد راه می ان دصادق ھزار چھره در ادامۀ جعلنامه اش خاکب ط کن د . لب را خل ازی ميخواھ او باخاکستر ب

  . گرد دامن خود ويا کسان ديگری را به دامن اين وآن بنشاند، که اصالً مقدورنيست

تسليم و سجود در » نماد« ول نظر و عمل فردی خويش اند، در آنصورت آنانيکه اگر بپذيريم که فرد يا افراد مسؤ

سامائی ھای راستين نه در مقابل .  و جوابده تفکر و عملکرد خويش اندولھريمن ملی و اجتماعی اند، خود مسؤپای ا

وليتی دارند و نه ھم در مقابل تو و استاد شيادت که برای جلب نظر جنرال ، مسؤآنان که نماد تسليم و سجود اند

ً . به سجده افتيديد) چنگيز خان(موسی خان واربابانش درمقابل تمثال اھريمن آدم روی   ھر دو را محکوم سامائيھا قويا

نه نماد سازی تسليم و سجود کسی و نه ھم تسليم و سجدۀ تو و استاد شيادت حسين خائن ربطی به ! و مواخذه ميکنند

  .ساما و سامائی ھای راستين و انقالبی دارد

 نوشتم که چنانکه ھمه ميدانند و من ھم در مقابل ياوه سرائی ھای کھنه وتکرار در تکرارت قبالً مفصالً ! صادق خان

ساما در گذشته قاطع ترين و انقالبی ترين برخورد ممکن را در رابطه به پديدۀ تسليم طلبی داشته و در ھمان زمان 

کرده و آن لکه را از !" يا مرگ يا آزادی" اجراآت عملی فيصله ھای کنفرانس سرتاسری ساما را از طريق عمليات 

د زيادی از ساما وجود دارد و نوشتۀ اولی من ھم به قدر کافی در درين مورد اسنا. دامان خود دور انداخته است

استاد شيادت حسين خائن تمام اين مطالب و ادعا ھای مرا ميداند و در آن زمان آن تصاويب . زمينه و ضاحت دارد

ز انظار پنھان ھيچ شعبده بازی نميتواند که آن حقايق را وارونه جلوه داده و ا.ساما عليه تسليم طلبی را پذيرفته است

حاال که حدود سی سال ازآن گذشته ، اگرقرنھا ھم ازآن بگذرد آن اسناد وعملکردھا را ھيچ شيادی نميتواند . بدارد

  .انکار کند

درمورد ھمکاری با ادارۀ مستعمراتی و پوشالی کابل چنانچه قبالً نوشتم، ھر کسی، منجمله از سامائی ھا که در 

را " !بريده باد زبانی که در برابر تجاوز امپرياليم خاموش بماند"ن اصل زرين مجيد کشور اسير و اشغال شدۀ ما آ

نقض کند از نظر رھبران، کادر ھا و اعضای صديق و مبارز سامای انقالبی برده ھای بی وجدان و زبان بريده ای 

کارگران وکارمندان پائين سوای (ھر گونه ھمکاری با دولت پوشالی کابل و اشغالگران امپرياليست !!! بيش نيستند

در رده ھای باال با ھر انگيزه ای، از نظر رھبران، کادر ھا و اعضای صديق و وفادار به ) رتبه و مجبور دولتی

خط مشی مبارزاتی گردان انقالبی ساما مثل گذشته، در حکم تسليم طلبی ملی و خيانت ملی بو ده و مسلماً دير يا زود 

  . امالن آنرا در پی خواھد داشتمحاکمه و محکوميت تاريخی ع

 ھای افراد به دستگاه مکملۀ وشھرت ھويت"در مورد ادعای دروغين و بی بنياد صادق ھزار چھره مبنی بر دادن 

اين کاررا . توسط من؛ بايد به صراحت بنويسم که صادق خان آدرس را مغالطه ميکند "وارتجاع امپرياليزم اطالعات

انترنتی و اسناد منتشرۀ خودتان بزنيد وبه " شعلۀجاويد"سری به .  عھده گرفته ايدشما وحزب تان سالھاست که به

حال .  بينيد که چه افشا گريھائی که نکرده ايد، چه نام ھای مستعار وموقعيتھای تشکيالتی مخفی را آشکار نساخته ايد

اين ديگر مسخره تر از (!!!). يدکه ُدم خودتان دردامی که خود شانده ايد گير کرده است فرياد وا اصوال سرميدھ
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کمونيست ــ مائوئيست "در صورتی که باند رھبری و کادر ھای بلند رتبۀ حزب ان جی او باز .  مسخره است

نژاد پرست او ھمه از صدر " صادق"و در پيشاپيش آنان ارباب حسين بورژوا ــ کمپرادور و حواريون " افغانستانی

وارتجاع باشند، در  امپرياليزم اطالعات ھای  دستگاهد خانۀ ايدئولوژيک ــ سياسیتا ذيل خود شان مولود و زادۀ زرا

آنصورت ضرورت معرفی آنان به عنوان مولود اين زرادخانه ھا مطرح ھست و من افتخار ملی و انقالبی خود 

 ھای تگاهدر حاليکه از معرفی عمال دس" صادق" طالبچۀ واعظ بی عمل و نا. ميدانم که اين کار را کرده ام

" مائوئيستھای افغانستانی" وارتجاع در باند رھبری حزب حسين و جرگۀ تک نفرۀ سکتاريستی امپرياليزم اطالعات

در و » سيد حسين موسوی« به وسيلۀ برومند شاکی است، خودش از برکت علم استخباراتی به کشف چھرۀ حقيقی 

به اين آدم ميگويند . غربی  بی محابا تذکر ميدھدرسيده و از سامائی ھا در چھار کشور » احمد برومند« جود

  !کورخود بينای مردم

چه ( کسی و فرزند زن خواھر و مادر، من و سامائی ھای پيرو اخالق انقالبی مجيد و پيرو برنامۀ ساما ھيچ گاھی به

 صادق وی من در حاليکه باند رھبری ارباب حسين و حواريون. ميگوئيمنگفته ون وناسزا فحش )دوست، چه دشمن

ميدانم،اما اخالق انقالبی ام به من اين اجازه را " ارتجاعيون ضد کمونيست"نه، بلکه " کمونيست انقالبيون" را

  .وناسزا بدھم و فرزند شان فحش زن نميدھد که به خواھر و مادر،

م در نوروز من در نوشتۀ اولی ا) ضياء" ( صدر حزب"در مورد عبوديت و بی غيرتی صحابۀ مائوئيست در مقابل 

  :ھمين سال نوشته بودم

" رفيق ض"حينيکه وی زن و فرزند شان را دشنام ميدھد، در نوشته ھايشان او را " مائوئيست" صحابۀ بی غيرت "

صدر حزب است،  از حق دشنام " رفيق ضياء"آنھا بدين باور سخيف اند که چون . خطاب ميکنند" صدر حزب "و 

دھن پرآب "اين باالتر از جبونی، نشانۀ عبوديت و برده گيست و دال بر ! رداردادن به زن و فرزند شان ھم برخو

 و من اين ادعا را به روايت شکايات مکرر خود تان مبنی بر دشنام ."نزد استاد است" صادق"حواريون  " بودن

 خارج از رنت ووسيلۀ صدر حزب رفيق تان ضياء کرده بودم و آن نوشـته ھای تان در انته دادن زن و فرزند تان ب

تان ارباب جمعه خان بورژوا ــ کمپرادور است، " رفيق دانشمند"وليت آن دشنام متوجۀ مسؤ.  انترنت  موجود است

من خواستم که غيرت تان را در دفاع از ناموس تان در مقابل دشنام ھای استاد شياد و صدر حزب تان که . نه من

ببينيد . يد برانگيزم؛ ولی شما دير جنبيديد وبيجا آنرا به من نسبت ميدھيدخود تان درنوشته ھای تان ازآن ياد کرده بود

  ........... ايستيد برابر فحش وناسزای استاد تان بت نمی کنيد درأھنوزھم جر

  ...                                                                                      تا نوبتی ديگر
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