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  ایــرتــمت و افــھـتدر رد  ُم ــبازھ
  "مائوئيست ھای افغانستانیَ " کاذب  "یشورش"

  
  احـمــد بـــرومـنــد : نگارش

  : مقدمه

.  بين تئوری و پراتيک استئی جدائیعناصر دارای خاستگاه اجتماعی خرده بورژوايکی از مشخصه ھای فعاليت 

ورخيال خرده صَ  ُ  ميشود کهخيالپردازی غرق و م  آنقدر در توھُ ،ئیدر مغاک اين جدا روشنفکر خرده بورژوا 

 ازخاستگاه در جريان تجريد تئوری. دگيردرست واقعيت به جای حقيقت می  خود را به عنوان بازتاب ئیبورژوا

 ترمينو  از جمله مفاھيم و، به تکرار شعار گونۀ مفاھيمئیتا جا  بورژوا هدرر خصعن) پراتيک اجتماعی(عملی آن 

آن تھی ساخته و تئوری را که  و درونمايۀ اساسی ا که آن مفاھيم را از محتو ورزدلوژی مارکسيستی اغراق مي

 تنزل ا و بی محتو نا کار آمد ھای دگم تآيھذيان ويا ھم  سطح ای عمل تا اين مفاھيم و مقوالت است از رھنمحاوی

  .ميدھد

له آنگاه فاجعه بار ميشود که روشنفکران خرده بورژوای خيالپرداز از موضع خصومت  و با عقدۀ حقارت در أمس

عيت ھای  بازتاب  واقبه جایخويش را " ی ھای روشنفکرانۀ بوالھوس "،مقابل انقالبيون، ضمن از کاه کوه ساختن

ليستی و به کمک سفسطه و با آميختن ه آيدابه شيوۀ ودر واقع  ،  رئاليسم ماترياليستیاکت و ادای ابجازده و عينی 

اين  .نشانندب  دروغ را به جای آن  ميکوشند، حقيقت را مسخ کرده و و جعل اکاذيبءه، تھمت، افتراچاشنی توطئ

 مزيد بر علل تاريخی عام ،دور از امواج نيرومند پراتيک انقالبیه  ب "سبکباران ساحل ھا"گرايش انحرافی در ميان 

مھجوريت آحاد  جنبش و  آن، خود معلوليست برخاسته از ضعف مزمن و فراگير ناشی از شکست  ھای پيھم 

در متن اين بی عملی و مھجوريت عمومی، تميز عناصر لفاظ، حراف و کاذب از انقالبيون راستين . ماانقالبی کشور

 که اين انحراف با ھزار تأسف. ن در بوتۀ پراتيک دشوار استد، بدون آزموانقالبی و شعورمحضفرق ميان شعارو 

ً منشاء خرده بنبش  تضعيف شده و متشتت چپ انقالبی اجدر ميان منسوبين   دارند، در ئیرژواوفغانستان که اساسا

ر ھـزار سال ديگر ھم حال بر ھمين منوال اگ. ھر کجا از صدر تا ذيل و از رھبری تا صفوف سرايت کرده است

با  "سبکباران ساحل ھا" و ھم " آميختگان با حوادث"و ادعا ھا در پراتيک محک نخورند، و بماند و تئوری ھا 

جز پوسيدن در جدا از توده ھای مردم وعمل انقالبی، ند، ی انقالبی نياميزئبا امواج مبارزۀ توده ابتکار وخود گذری 
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 ر مثبتييشايش و تغکھيچ اميدی برای و فرسودن زير چرخ زندگی روزانه،  ، دنباله روی نهالک روشنفکرا

 . متصور نخواھد بوددرجنبش،  

،  ونياز به افشاءگری و برخورد جدی دارداگرچه در اکثر موارد انحراف در شمائل حقيقت و حقانيت مطرح ميشود

 در صدد آنند تا توطئه گرانه با ايجاد شک حسب وظيفه اھانه و  ای رياکار آگين فضای مه آلود و آشفته، عدهااما در

 ئیه و فضای بی اعتمادی، شايعه پراکنی، کتمان حقايق و پا فشردن بر مواضع آشکار انحرافی وچپ نماھو شب

ارباب " حزب کمونيست ــ مائوئيست" کاذب ئیاز نوع چپ نما( آغاز جنگ خلقحرف مفت زدن از مثل ،کاذب

ی و ارزشھای ئ، بی اعتبار ساختن مفاھيم، اصول پايه ... و درعمل لميدن درآغوش متجاوزين  !)حسين خائن

 در نھايت به تضعيف بيشتر جنبش  ترور شخصيتی وسياسی فعالين اصولی جريان انقالبی کشور،تاريخی انقالبی و

اند " ی افغانستانیمائوئيست ھا"ی و بی ھويت در جرگۀ سکتاريستی ين قماش افراد يکی دو تن عقده اااز. بپردازند

 يد طوال دارند، و به  و در توطئه گری و شايعه پراکنی وعمل انقالبی  اند تا شعورميان تھیکه بيشتر اھل شعار

 و روش سکتاريستی،  والنه، غير مستند و رياکارانه از موضع خصومت و با عقدۀ حقارت، با ديدؤشکل غير مس

  . برخورد می کنند،یئ و به ويژه انقالبيون ساما،ن کشوروخون خفته و انقالبيخشک و متحجر به مسائل جنبش به 

اين قلم ضمن اذعان به اين حقيقت که ھمه انسانھا معروض به اشتباه بوده و ھيچ تئوری و عملی از جمله تئوری و 

ل جاری نگاشته ای عمل انقالبی و حامل و عامل آن نميتواند عاری از اشتباه و کاستی ھا باشد، در اول حمل سا

که به تاريخ ) "مائوئيست افغانستانی"محاکمۀ سروری جنايت کار و ھياھوی طالبان (انشاء کردم تحت عنوان 

در آن نوشته ضمن برخورد . يافتاقبال نشر" اد افغانستانزآافغانستان آزادــ " در پورتال ٢٠١٠پانــزدھم اپريل  

در " مائوئيست ھای ناصادق افغانستانی"ات و چرنديات اليعنی گسا، اتھامجانی ا" سروری"لۀ أاصولی به مس

و رھبربورژواــ " حزب کمونيست ــ مائوئيست"اصطالح ه پيشينۀ ب و در رابطه با ھويت  مسأله، وھکذاپيرامون آن

ۀ ، در مورد تفکر انحرافی و عملکرد خاينان"نستانی مائوئيست ھای سکتاريست افغا"و ) حسين خائن(کمپرادور آن 

االتی را ؤق الذکر سھکذا در نوشتۀ فو. مشترک آنان و دالئل اختالفات شان به صورت مستند روشنگری شده است

 بدانھا عاجز  برای پاسخ گفتن به جنبش انقالبی مطرح کرده ام که تا ھنوز از پاسخدھی"توطئه گر صادق"خطاب به 

ين عقبگرد به اصل شان و آغاز ھمکاری با حزب ، ح االت مطروحؤاينان به جای پاسخدھی به آن س. ستمانده ا

به  و سعی در کتمان انحرافات و خيانات پارينه و جاريــۀ آن حزب و)  ضياءجمعه خان يا(خيانت پيشۀ حسين خائن

وفاداری به استاد شياد شان، بازھمان ساز کھنه را سر کرده و اتھاماتی بی بنياد و واھی را نسبت به  عنوان اعالم 

محاکمۀ « خوانندگان ارجمند ميتوانند نوشتۀ. ( ھا جعل کرده اند که طی اين نگارش بدانھا می پردازمئیساماساما و 

زاد آافغانستان آزاد ــ "پورتال  را در آرشيو »"مائوئيست افغانستانی"سروری جنايت کار و ھياھوی طالبان 

  !) مطالعه فرمايند٢٠١٠ ست مقاالت ماه اپريلفھردر " افغانستان 

  

   استدــــول  رشـــصـزم محـــــريــــتــــنـدد ســـورمجـظھ

  اـ ي

  ؟" انــــــستــانــغـی افـــالبـــقــزم انــــــيــونــــمـک" ای ـروھــــيــف نــ ضعثـــمـــرۀ

  

 که ھر بار با" مائوئيست ھای افغانستانی"در جرگۀ سکتاريستی تک نفرۀ " ناصادق" کاذب و "یشورش"اخيراً  

ن، اينبار خرامی تازه به اسامی مختلف قلمفرسائی ميکند، ضمن عقبگرد و اعالم بيعت دوباره به استادش حسين خائ
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 و ئیپر از تناقض گواز آنجاکه سياھه اش ُ.  ھا سرھمبندی کرده استئیجعلياتی را عليه ساما) شفــق.د(نيز به اسم 

که ھمان " شفق کاذب" وجۀ االتی را متؤرده و سپرت و پال نويسی است، صرف روی چند نکتۀ آن تبصره ک

شناخته شدۀ ارباب جمعه خان است، ارجاع کرده و اميدوارم که اينبار موفق به ارائۀ پاسخ ھای " صادق"حواری 

  .مستند و مستدل در زمينه گردد و ما و خوانندگان را خالف دفعۀ قبل از انتظار برھاند

  : از عنوان  سياھه اش شروع می کنم

 در ھر کجا محصول  ضعف نيروھای ظھورمجدد سنتريزم له،أشفق از مس.  د  برخالف درک و تصور نادرست 

فراز و فرود جنبش چپ انقالبی افغانستان مبين آنست که پديدۀ . است، نه محصول رشد آن"  کمونيزم انقالبی"

 از زمان سازمان جوانان مترقی در انحرافی سنتريسم در طی بيشتر از چھار دھه از تاريخ اين جنبش در سه فاز،

فاز اول، مورد ساما در فاز دوم و در فاز سوم در حالت ضعف، تشتت و انحرافات فعلی، ھر بار در وضعيت فترت 

سنتريسم در جنبش انقالبی افغانستان در شکل ُدگماتيسم . سر برآورده است) ا.ل.م(  انقالبی و تضعيف مشی اصولی

حجر با نفی خصلت خالق، تکامل يابنده و ديالکتيکی تئوری انقالبی، تنھا در صورت سخت جان، گذشته گرا و مت

 در اوضاع جاری باالثر شکست ھای اينک باز. درگذشته  دوبار فرصت تبارز يافته استفتور مشی درست انقالبی 

 و سرانجام خيانت گردان ھای جنبش انقالبی، ارتداد، انحراف، فساد ايدئولوژيکپيھم و ضعف عمومی مستولی بر ُ

و رھبران و کادر ھای مجذوب و " کمونيست ــ مائوئيست"اصطالح ه آشکار کمونيسم کاذب حزب خيانت پيشۀ ب

  !سر زده است، نه بالعکس آنسنتريسم  ،»کمونيزم انقالبی افغانستان« مند مغضوب آن، در فقدان حضور نيرو

رشد نيرو ھای "مه بر چپ و راست می تازد، چه درکی از  جعلنا در"سايت باز" )صادق خان(شفق .   ددر حاليکه 

 سوای حزب ،"کمونيسم انقالبی افغانستان"و ترکيب آن دارد؟ آيا نيرو ھای رشد يابندۀ " کمونيسم انقالبی افغانستان

مائوئيست ھای " حسين خائن و جرگۀ تک فردی سکتاريست" کمونيست ــ مائوئيست"فرجام و رسوای  بد

 با اين حزب !!!)؟خودتبه استثنای ( ،آيا نيرو ھای ديگر انقالبی ؟  شامل نيرو ھای ديگری نيز ميشود،" افغانستانی

راين حزب، پی درپی دھای  به عالوۀ اينھا  مگر انشعاب بد نام مناسبتی دارند و آنرا يک حزب انقالبی ميدانند؟

ن خود را مطرح کرد، درغلتيدن به ان جی ش ازجنبش بين المللی کمونسيتی که سالھا با يدک کشيدن نام آتجريد

اوئيسم وبدست آوردن مليونھا دالر از امپرياليستھا، شرکت کردنش درجلسات امپرياليستھا و سازمان خون آشام ناتو 

االت را ھمراه ارزيابی ات ؤصورت مشخص جواب اين سه  لطف نموده  بدر لندن و مونشن رشد کمونيسم است؟  

به طور شفاف به منسوبين جنبش انقالبی کشور ) ضيارفيق تان صدر حزب (زب و رھبرش ز نقش و عملکرد آن حا

  .ارائه بدار

 می ماند و معلوم ئیدر سياھــۀ شفق کاذب بيشتر به يک مھمل گو"  شکست کرشمه ھای تسليم طلبانه" ت عبار

تسليم طلبانه و انقياد طلبانه و نيست به چه معنی سياسی و در مورد کدام نيرو ھا کاربرد دارد؟ آيا منظورش مشی 

حسين خائن است و يا کسانی ديگر؟؟؟ طومار نويس جبون و " کمونيست ــ مائوئيست"خيانت آشکار رھبران حزب 

ت اخالقی بيان حقايق و معرفی مستند تسليم طلبان را ندارد و صرف به أما اينبار نيزبه گونۀ سابق جر" ناصادق"

رد گم کردن خاکباد راه  اين خود ميرساند که او نيز ريگی در کفش دارد و به منظور ! بسنده ميکندئیپرت و پال گو

حزب کمونيست "انجی اوئيسم وتسليم طلبی به اصطالح " سازمان انقالبی افغانستان"؛ درحاليکه مثالً می اندازد

مدلل و تاريخ وار توضيح طور مستند و ه مائوئيست ناصادق بايد ب. ه است کردء  افشاه ایرا، طی نوشت" مائوئيست

 السيف ساما کدام اعالميه ای را در کجا و تحت چه اسمی بيرون ة کدام بقي٢٠٠١ اکتوبر ٧بفرمايد که در تيره شام 

ا و ديگران نيز تا م" شايسته ساالری را فراموش نکنند"کائی و انگليسی خواستند که اصل و از مقامات امري داده 
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وليت اين ؤد سازی را نکند، بايد مس اين مستن شورشی" مائويست"اگر . آگاه شويم " ... السيفةبقي" در مورد آن 

     !بپذيردنيز به عنوان خيانتش اتھام ناروا را 

  :، اومينويسد اتھامی ديگر

در ھمين موقع يک بخش ديگر ساما اعالم کرد که اگر کمونسيت ھا به جنگ خلق دست بزنند، آنھا عليه آن به "

علی " يک بخش ديگر ساما"  نسبت به "شفق کاذب"در مورد اين اتھام ناروا و بی بنياد   ."ند زدجنگ دست خواھ

  آن اعالميه درکجاست ؟   . رغم پرس و جو و تحقيق، چيزی عايد من نشد

  : د نمی چسپو اين حکم به سامائی ھااز ديدگاه من به دو دليل ساده اين جمله واما 

نيستند، ولی آنھا ضمن " جنگ مسلحانۀ انقالبی"يا " جنگ خلق"در پرنسيپ مخالف ی ئانقالبيون سامانخست اينکه 

تونيستھای لميده در لجنزار اپور ، مثل" جنگ خلقئیتدارک و برپا"افشای ريا کاری حزب حسين خائن در مورد 

انۀ  روشنفکررا بازيچۀ بوالھوسی ھای" جنگ مسلحانۀ انقالبی"دنيای انترنت حرفه ای نويسان  و شعار"چپ"ھای 

تجربۀ مستقيم يک ضمن برخورداری ازآنھا . رين ميشوديــر گفتن دھن شگ ُ  باهخويش نساخته و باور ندارند ک

" جنگ مسلحانۀ انقالبی"درک علمی و واقعبينانۀ مارکسيستی در مورد شرايط عينی و ذھنی تدارک و آغاز ،جنگ

سالھاست الفزنان . واقعيت ھم ھمينست. اعد نمی بينند آنھا ھم اکنون آن شرايط عينی وذھنی را مس.دارندنيز

سرداده  واحمقانه وفريبکارانه جنگ مسلحانه را " جنگ خلق"شعار "  مائوئيست–حزب کمونيست "دروغگوی 

اعالن کرده اند، ولی طی ھمين سالھای طوالنی تا ھمين امروز کسی شنيده ويا ) دستور روز(شکل عمدۀ مبارزه 

شعار "ک پشک متجاوزين ويا طالبان و غيره را به خون کرده باشند؟ اين چه گونه تشخيص ديده که حتی پوز ي

است که طی سالھا ھم نميتواند عملی شود؟ سامائی ھا ھمين نامساعدت شرايط را " شکل عمدۀ مبارزه"و "  روز

نرا اثبات کرده درک کرده وبدون خود فريبی ومردم فريبی  بيان داشته اند و گذشت زمان صحت کامل درک شا

  .   است

و حواريون مجذوب و مغضوب حسين " کمونيست ــ مائوئيست" ی ھا منحرفين حزب خيانت پيشۀ ئدوم اينکه ساما

  کمونيست نه انگاشته و نه تنھادم ميزنند،" پائی جنگ خلقتدارک و بر"ازگی رياکارانه ن را که حين خيانت پيشخائ

؛ بلکه آنھا را بدنام کنندگان کمونيسم ميدانند که بدانھا اطالق نمی کنندرا " کمونيست"ی اکلمۀ پر طنين و پرمحتو

باطرح شعارھای غيرعملی، کمونيسم را انديشۀ خيال پردازانه و کمونيستھا را خيال پردازان بی عمل معرفی 

تی مردم ن وعمال دست نشاندۀ شان به غارت ھساتجاوزميکنند، وبدتر اينکه ھمين شعارپردازان خود درکنار م

  . با اينحا ل چه کسی حق دارد آنھا را کمونيست بداند؟ آنھا به معنای اصلی کلمه مخربين کمونيسم ھستند. ميپردازند

 که حسين و اعوان وانصارش به غلط او را رفيق )عيسی( زنده ياد استاد يوسف مومند دراين رابطه  پای قضاوت

 در مورد حسين و حواريونش در داخل و خارج  حزب يوسف مومند به گفتۀ استاد . خود معرفی کردند، می نشينيم 

درست يکماه قبل از مرگ استاد يوسف  که آيا او اينان را کمونيست ميگفت؟ توجه کنيد " کمونيست ــ مائوئيست"

 امپرياليست ھای اشغالگر امريکا، انگليس و سائرين به ٢٠١٠ جنوری ٢٨مومند که سخت بيمار بود، در تاريخ 

ور ھای  در لندن کنفرانسی را به اشتراک کش ور تحکيم بيشتر سلطۀ امپرياليستی شان و غارت بيشتر کشور مامنظ

 شھر شان دائر کرده و سه روز بعد از آن کنفرانس امنيتی ايرا در ارتباط به افغانستان دراشغالگر و دستياران افغان

 )ءجمعه خان ويا ضيا(به رھبری حسين خائن" غانستانکمونيست ــ مائوئيست اف"حزب  .لمان دعوت نمودندامونشن 

آن  رھبران و کادر ھای و که يکی از جلو داران حرکت سودجويانه و خائنانۀ ان جی اوئی کشور محسوب ميشود

دارند،  قرار ما امپرياليستی کشور اشغال نمودن پياده خدمت در استثناء ھمه بال  سرخھایبه عنوان کمپرادورحزب 
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 نماينده ای فوق العاده به کنفرانس ھای  داشته ھای کشور ما،  ھرچه بيشتر از جريان تاراجئیود جوبه منظور س

نامنھاد عضو کميته مرکزی حزب  " نير سيد جاويدانج"زاين نماينده عبارت بود ا .لندن و مونشن ارسال می کند

ابل تذکر است که انجنير سيد جاويد ق . ول چندين ان جی اوی آن حزبؤن و مسحسين خائ" کمونيست ــ مائوئيست"

 و درمعيت حامد کرزی در طيارۀ حامل کرزی از کابل به لندن رفته و پس از اختتام آن کنفرانس،  ء وزرا در جمع

نمايندۀ (ر سيد جاويدنصرف با يکی دو وزير کليدی و انجي و ِه ينه را رخصت کردکرزی تعدادی از وزرای کاب

امپرياليستھا واال  يعنی اينکه مقام و مرتبت سيد جاويد نزد کرزی و. تی مونشن ميرود به کنفرانس امني)حزب حسين

 بر ميگردد CIA و ئیسابقۀ اولين تماس ھای انجنيرسيد جاويد با مقامات امريکا.( تر از وزرای دولت پوشالی است

راه با فاکت ھای ديگر  که خود ھم١٩٩٢به اولين سفر موصوف به امريکا جھت اشتراک در کنفرانسی در سال   

   ).سوژۀ تحقيقی مستقل است که بايد به زودی انجام شود

پس از بود حسين خائن " کمونيست ــ مائوئيست"به حيث عضو و ھوادارحزب که تا آنزمان استاد يوسف مومند 

در بستر آگاھی از جريان اين قضيه، در اعتراض به اين عمل خائنانۀ رھبران و اعضای کميته مرکزی آن حزب، 

 کجای اين عمل !!! ھا شاخ می کشدآدم از شنيدن اين حرف:" بيماری در واپسين روز ھای زندگی اش چنين گفت

 استاد يوسف مومند "!!! اين عمل ضد کمونيسم است؟نيسم دارد و اين عمل اينھا چه ربطی به کمو؟کمونيستی است

در ظرف کمتر از آن حزب را ترک کرد و ،ھبران حزبنانۀ ردر حاليکه در بستر مريضی بود، باالثر اين عمل خائ

اين اعتراض در گلويش خفه شد، ولی قبل از مرگش به تداوم درگذشت و جاری يکماه در بيست دوم فبروری سال 

  .  که آنھا حی وحاضراندش بازگو کرده بود اعتراض آميز آنرا به دوستانگونۀ

 وجدان ھای  است سينۀ خاک برد و فريادش در گلو خفه شد، اميدحال که استاد يوسف مومند اين راز را با خود به 

بيداری اگر در صفوف و بدنۀ آن حزب سراغ شوند، اين فرياد اعتراض استاد مومند را عليه باند کمپرادور ھای 

 حسين خائن" کمونيست ــ مائوئيست" و ھواداران اين حزب ء اعضااگر!!! فريادگر شوندرساتر رھبری آن حزب 

ه ين ثروتھای افسانايستند و در تاريکی نگھداشته شده و فريب داده شده اند، بايد ازنايات باند رھبری شريک ندر ج

 . کنندء افشااه فاصله گرفته و آنرشيخ گفته و با باند رھبری خيانت پی دل کنده و به ندای وجدان شان پاسئ

داشت و در مقابل استاد حسين دھن پرآب ميش نما اگر صداقتی ميداشت و ريگی در کف"  مائوئيست افغانستانی"

نميبود، به جای گرد و خاک به ھوا پراندن و اتھام ناروا بستن، بايد خيانت ھای باند استادش حسين خائن را در 

  . افشاء ميکرد" کمونيستھای انقالبی افغانستان" پيشگاه خلق و

ه و رھبران آن و ب" کمونيست ــ مائوئيست" زی حزب انحرافات ايدئولوژيک ــ سياسی، مشی تسليم طلبانه و زراندو

در بدل خدمت به امپرياليستھای اشغالگر و  ) ء ضيا،قره باغی انجينر جمعه خان (ن ويژه ھمه کارۀ آن حسين خائ

در نشرات حلقات و منسوبين جنبش چپ  که ما سالھاست آنرا فرياد ميزنيم، اينک به تازگی  ھمسايه ھای مغرض، 

  : صرف به تازه ترين آن مختصر اشارتی می کنمين جا ِامن در. فغانستان بازتاب وسيعی داشته استاانقالبی 

به نشر سپرده "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد " دراين رابطه مقالۀ مفصلی  درپورتال "سازمان انقالبی افغانستان "

بحران جنبش بين " با عنوان ی مفصلۀنوشتخيراً  ا)"م.ل.م(گروه پيکار برای نجات مردم افغانستان "ھمچنان . است

  :  مميخوانيآنرا می  در اينجا فرازھائی از که بيرون داده  "ومواضع ما در قبال آن... المللی کمونيستی 

انستان در برابرانحراف رويزيونيستی حزب کمونيست افغ» )مائوئيست( نيستکمو«اتخاذ موضع انحرافی حزب "

وضوح ناشی از انحرافات اپورتونيستی و ه و قرار گرفتن آن در منجالب پارلمانتاريسم، ب) مائوئيست(پال ين

 زيرا اين حزب قبل از آن دچار انحرافات اپورتونيستی و رويزيونيستی شديدی بوده و  .رويزيونيستی اين حزب بود
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رھبران اين  "".مت پياده کردن برنامه ھای امپرياليستھای اشغالگر و دولت مزدور آنھا قرار گرفته بودعمالً در خد

ھای امپرياليستھا مليونر به  ) NGO( حزب مشتی روشنفکر انقالبی نما ھستنــــــد که برخی از آنھــا ازقِـــبـــَل 

ز ھمين طريق در رفاه و آسايش زندگی ميکنند و دالر شده اند، برخی ديگر از آنھا با معاشات کالن دالری ا

اين حزب در ھم بنام عضو و ھوادار » روشنفکر« و عده ای تحصيل کرده و مصروف سرمايه اندوزی اند 

که ساالنه ده ھا مليون دالر از منابع امپرياليستی به دسترس آن گذاشته ( ئی آن ) ی او جان ( تشکيالت گستردۀ 

لفش چندين سمانند حزب » ) مائوئيست( کمونيست«اين حزب . اندتيازات مناسبی برخورداراشھا و اماز مع) ميشود

سال است که در نوشته ھايش شعار تدارک جنگ خلق ميدھد، ولی در عمل ھرگرنتوانسته از انحرافات ايدئولوژيک 

ئی ) ی او ان ج(ر  برنامه ھای اسارت آوــ سياسی اش گسست نمايد و اکنون رھبران و کادر ھای آن در تطبيق

اينھا در واقع در بين توده ھای خلق که در زير چکمه .  امپرياليستھا مصروف اغوا و گمراھی توده ھای خلق ھستند

ھای ارتش ھای قدرت ھای امپرياليستی و دولت دست نشاندۀ آنھا کشته و کوفته می شوند، در القای تفکر انقياد ملی 

. عمل می کنند...ف تضاد توده ھای خلق با امپرياليستھا و دولت دست نشانده و تسليم طلبی طبقاتی، در جھت تخفي

 ."را به نمايش گذاشته اند) م.ل.م( در واقع چھره ای مسخ شده و يا کاريکاتــــوری از » روشنفکران« اين قماش 

  )سايت پيام آزادی: منبع(

وشاگرد " کمونسيت ــ مائوئيست  "  مغضوب حزبحواری) شفق. د( کاريکاتورساز ديگرصادق خان سان ھمان

ند، دعوت کرده نميتوا" ای افغانستانیمائوئيستھ"ر را در جلسۀ حسين خائن غنوده در کشور ھالند که پنج نـفــوفادار 

 ؟؟؟! ھا را مخالف آنئی جھنم اشغال شدۀ افغانستان دانسته و سامارنجا آغازگر جنگ خلق د نيست و از آخود را کمو

است و جنگ توده و دھن کجی به مفاھيم بزرگ صرف بازی با کلمات اين ِ ! ت استحده درائی و وقای ديااين منتھ

اول از آن کشور پادشاھی ھالند قدم رنجه کرده بيا به جھنم ! آقای شعار نويس! ساختن ومسخره ی را ملعبه ئ

" جنگ خلق"نستی؛ باز آنگاه  درصد خلق ما سپری کرده توا٩٨اگر ھمين زمستان را با شرايط زندگی  ،افغانستان

ی ات را آغاز کن ، سپس ببين که کی مخالف و کی موافق آنست و فقط آنگاه از مسند قضاوت به اصدار حکم ئادعا

  !!!بپرداز نه قبل از آن

 ھا به روم نزد ظاھر شاه و شرکت آنھا در جلسۀ بن را قبالً مطرح کرده ئیلۀ رفتن ساماأمسکه " کاذب"آقای شفق 

 محاکمۀ سروری جنايت کار "من در پاسخ اين فتنه انگيزی اش در نوشتۀ . ينک دوباره آنرا تکرار قبيح ميکند ا،بود

ولی پس از گذشت تقريباً نه ماه پاسخی . خواسته بودم آنرا اثبات کند از او " مائوئيست افغانستانی"و ھياھوی طالبان 

الم را ھمچنان برای دريافت پاسخ مستند و مستدل از ؤو س از جناب نويسندۀ چند چھرۀ ناصادق دريافت نکرده ام 

  .جانب وی، دوباره به او محول می کنم

نوشتۀ ھموطنی " ، از تحميل تروريزم تا صدور دموکراسیئیافغانستان الگوی دموکراسی امريکا" در مورد کتاب 

 کتاب و اين آخرين بار کلمۀ رساله را  ناصادق ھزار چھره  جھت رد گم کردن يکبار کلمۀ شفق، )ئيـــژآ.و( به اســم 

کار سازشی وانمود کرده ھم وضمن تھمت وافترا به ساما وسامائيھا باديده درآئی نوشتن ونشر کتاب را به کار برده 

يکی از روابط را در زمينه طی ايميلی به اطالع " مائوئيست ھای افغانستانی" سوء نيت من اين تھمت ناروا و. است

  : مزبور رساندم وچنين پاسخ گرفتم کتاب نويسندۀنزديک 

االت شان ؤپاسخگوی س کتابی که ھزاران انسان دردمند کشور ما آنرا بيانگر آرمانھا و! دوست عزيزآقای برومند"

وحتی دانستند وميدانند، کتابی که تعداد زيادی از روشنفکران وکتاب خوانان وطن ما آنرا در نوع خودش کم بديل 

روز افزوده شده وصحت آن اثبات  ميدانند، کتابی که براعتبار تحليل ھا و پيشگوئی ھايش روز تابرخيھا بی بديل 
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اگر به مخالفت عده ای ھم ... ميگردد، کتابی که به تقاضای مردم  پنج بار و به ھزاران نسخه چاپ شده است و

آخر از کجای  . پ سگ مردار نميشوداز سوی ديگر مگر نگفته اند  که دريا به لپ ل. مواجه شده است اشکالی ندارد

ميتوان حتی يک کلمه بيرون " افغانستان الگوی دمکراسی امريکائی، ازتحميل تروريسم تا صدور دموکراسی"کتاب 

عکس سرتا پای اين کتاب و کلمه ه کرد که ازآن بوی سازش با تجاوز وامپرياليسم و حاکميت وابسته به آن برايد؟ ب

اليسم و حاکميت دست با داليل و براھين محکم وعلمی د ر افشای ماھيت ضد انسانی امپريضد تجاوز و ه کلمه اش ب

 از موضع چپ انقالبی به دفاع از چپ، با شھامت ومنطقودر نوع خود يگانه اثری است که  نشانده اش است؛

 خوانده باشد ويا ھرکسی که  اين کتاب را. انقالب، سوسياليسم ومنافع توده ھای زحمتکش مردم ما پرداخته است

  .بخواند با ديدن چنين افترائی به مفتری لعنت ميفرستد

به اين معنی که . شما ارزش ھر اثر را  از برخورد و عکس العمل مثبت ويا منفی خوانندگان آن ميتوانيد بسنجيد

زندان زحمت کش  فربھترين( نیچه کساو ازآن مھمتر ) پنج مرتبه چاپ وھزاران ھزار خواننده(ببينيد که چه تعداد

 وچه کسانیئيد و چه تعداد أآنرا ت)  را خريده اند"الگو"کشورما که به قول بسياری از پول نان فرزندان شان 

 ه ایبا اينحا ل من فکر ميکنم عد. با آن مخالفت ميکنند) معدود افراد ُمغرض و الفُک والبته امپرياليسم و متحدينش(

ترديد مطلبی ميپردازند که ميتوان با بحث سالم وتوضيح افکار برغلط فھمی غلبه ئيد ويا أھم گاھی با سوء تفاھم به ت

افغانستان الگوی دموکراسی امريکائی، از تحميل "و اما  در موارد خاص از انبوه مطالبی که در کتاب . کرد

 و روی  مطرح شده و دوصد وسی ويک صفحه را احتوا ميکند، دوجمله را گرفتن"تروريسم تا صدور دموکراسی

آن سالھا و به تکرار برداشتھای غلط خود را نوشتن وصحبت کردن و از تمام مطالب ديگر ذکری نکردن، اگر سوء 

ً به اين " نادر"با آنکه خوانندۀ محترمی به نام . تفاھم نباشد سوء نيت را ميرساند که اميد است چنين نباشد مشخصا

: ھم به احترام شما و برای رفع سوء تفاھم  وآخرين کالم به عرض برسانم که انتقادات نا روا پاسخ گفته است،  من 

ھم "آنجا گفته شده که . نفی نشده بلکه صحبت از عدم مساعدت شرايط برپائی آنست" جنگ خلق"درآن کتاب ھرگز 

ياليستھا که جنگ ھمه راخسته کرده و ويرانی ھای زيادی را امپر)  ، شش سال قبل از امروز١٣٨٣سال  (اکنون

ک به مثابه يوفوندامنتاليستھا در جنگ ھای ويرانگرشان برکشور ما تحميل کرده اند، طرح شعار جنگ مسلحانه 

از نظر ...   استه ای طرح بسيار احمقان،)ستراتيژی ونهتاکتيک روز خوانندۀ محترم دقت کنيد (تاکتيک روز

 آنرا به )يعنی آنزمان(ھم اکنونيجاب کند ونه اينکه چپ جنگ توده ای به عنوان يک ستراتيژی مطرح است که اگر ا

 درست ميدانستند  تاکتيک آنروزمثابه ه اگر اين طرح درآنزمان غلط بود آنھائيکه جنگ مسلحانه را ب".  کار بگيرد

و مبارزۀ مسلحانه را شکل عمدۀ مبارزه تشخيص کرده بودند، پس چرا به آن عمل نکردند وجنگ ادعائی شانرا 

رمودند، کسی حتی صدای فيرموش کشی را ھم عليه تجاوزگران ازآنھا نشنيد؟ به ازای آن با ھمدستی با شروع نف

امپرياليسم اشغالگر کشورما به ان جی او سازی و اخذ مليونھا دالر،  و به اساس مستندات شما حتی شش سال بعد 

ر لندن ومونشن روی ميآورند؟ درطيارۀ مخصوص کرزی در شرکت به جلسات سردمداران امپرياليسم جھانی د

چه ميگويند وچه ! ببين تفاوت ره از کجاست تا به کجا. ضد خلق را شروع کرده اندنگ به عکس جه اينھا که ب

  .ميکنند

مگر ميشود ھرکسی را که درست و نادرست شعار سردھد و درعمل خالف آن عمل کند آنرا اصولی ! يا للعجب

وگذشت زمان ھم  را درست درک کرد ومطابق آ ن شعارداد و مبارزه کرد، گفت واگر کسی شرايط... وانقالبی و

، چون به مذاق عده ای الفزن  برابر نيست، آنرا رد نمود وتکفيرکرد؟  اين ئيد کردأوکردارش را ت صحت گفتار
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د ھستيد به که شاھنما ھم آنچنا. ساخته است" سرتنبه"وليت و  وفقط از آدم ھای بی پروا وبی مسؤخيلی ظالمانه است

  .آن وقعی نگذاشته و نميگذاريم

به نيروھای ملی " آئيـژ.و.  "و در مورد فرستادن نماينده به پارلمان، باز ھم غلط فھمی ويا مغالطه شده است

کميسيونی  ,:  پيشنھاد ميکند که ٢١٣دمکراتی که آنھا را درمتن کتاب ضد اشغال وضد استبداد ميخواند درصفۀ 

 و وحدت طلب کليه نھادھا وتشکالت ملی دموکرات غرض تدوين برنامۀ دموکراتيک ھمه جانبه ازنمايندگان خبره 

بايد تشکل درمحور اين برنامه وآئين کاری مورد قبول ھمه، . مبتنی برمنافع اکثريت مردم افغانستان بسازند

 ميتواند درتمام م با برنامهآن بديل به حيث يک نيروی منسج. درجامعه بنياد نھادمثابه بديل سومیه سرتاسری را ب

 ضد اشغال نمايندگان بديل قدرتمند ملی دموکرات(عرصه ھای ممکن  با قدرت وتوانمندی حضور بيابد، نمايندگانش 

به پارلمان بروند و به حيث يک اپو زيسيون نيرومند در تقابل آنچه نادرست وخالف منافع مردم است ) وضد استبداد

  . ای سالم خود را به گوش مردم برسانندموضعگيری روشن بکنند وطرحھ

نھاد ھای .  اين طرح ھيچ ربطی به پارلمانتاريسم ندارد. دريا ھا فاصله است" پارلمانتاريسم"ازاين طرح تا به 

درطول تاريخ توانسته اند پارلمانھائی را بيکاره بسازند ويا ) فره ايزدی(نيرومند ملی وحتی شخصيتھای کاريسماتيک

.  کنند که اثرمنفی اش را برزندگی مردم به حد اقل برسانندء ذھنيت مردم رسوا وماھيتش را افشاآنرا چنان در

درکشور خودما، يادشان گرامی دکتورمحمودی وآقای غبار پارلمان را از درون آن چنان رسوا ساختند که مردم 

پشتوانۀ قوی مردمی بودند که ھروقت آنھا شخصيتھای کاريسماتيکی با . ديگر ارزش توتی به آن پارلمان قايل نبودند

لۀ خالف منافع مردم مطرح ميشد، ضمن مخالفت با آن درداخل پارلمان، به بيرون پارلمان نيز ان مسأدرپارلم

مھاتما . ظرفيت وقدرت بسيج مردم را داشتند و با برپائی تظاھرات گستردۀ مردمی کار پارلمان را مختل ميکردند

درايران، لوممبا درکانگو  نيز  شخصيتھای کاريسماتيک ومردمی بودند که ھرزما نی گاندی درھند، دوکتور مصدق 

" حزب وفد"و از نھادھا مثالً .  که ميخواستند کارپارلمان وحکومت وحتی اشغالگران کشور شان را مختل ميکردند

ونی به داخل پارلمان ويا  مثالً حزب بلشويک روسيه فرکسي. در مصردرزمان معينی مبارزات پارلمانی موثری کرد

سفانه أنيز از چنين بديلی  واز اشکال کار احتمالی اش که مت" آئيـژ.و...   " کند وءفرستاد تا ازدرون پارلمان را افشا

را سالھا بعد " آئيـژ.و"عين ھمين بحث ونظر . به وجود نيامد تا نمونه ھای کارش را ارائه ميکرد، ميگويد

صورت گرفت " مضحکۀ انتخابات"زير عنوان "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "درمصاحبه ھائی که در پورتال 

دريکی دوتا ازآن مصاحبه ھا نيز از تاثير شخصيت . شخصيتھای مطرح ونامدار سياسی چپ کشور ما مطرح کردند

  . ھای کريسماتيک ونقش احزاب نيرومند در افشاء و خنثی سازی پارلمانھا مثالھا ئی آورده شده است

بايد فوراً متذکرشد که مجموعۀ اين مثالھا، چه درآن کتاب وچه درآن مصاحبه ھا  به معنای آن نيست که در شرايط 

ھم اکنون ما نه آن بديل سوم ملی دموکرات متشکل را داريم ونه .  ميتوان درپارلمان شرکت کرد،موجود کشور ما ھم

ونه دربيرون پارلمان توان . ی شان کارپارلمان را مختل کنندآن شخصيتھای کاريسماتيک را که بتوانند با اثر توده ا

 پارلمان وانتخابات درافغانستان آنقدربازيچۀ مسخرۀ دست متجاوزين  هعالوبه . گری وجود داردءبسيج تودھا وافشا

ط بناًء اين شکل کار درشراي. وگندآلود است که انسان درجوار آنھم آلوده ميشود چه رسد به رفتن درآن مرداب

در شرايط موجود رفتن به پارلمان درنفس خود خيانت " آئيــژ.و"موجود ما کامالً منتفی است وبه قول دوست عزيزم 

را پايۀ تئوريک رفتن به پارلمان موجود تفسير کنند، " آئيژ. و" که ميخواستند حيله گرانه  طرح کتاب ه ایعد. است

اک اين نيم به صراحت بگوئيم که چنين افتراآتی ھرگز به  دامن پميتوا. يا غلط فھميدند ويا مغالطۀ محيالنه کردند

  . دکتاب و نويسنده اش نمی چسب
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ئيد ويا تحريم اشکال مبارزه مربوط ميشود به چگونگی شرايط عينی أن، تييطرح، تع: وسرانجام اينکه بايد بدانيم

بسياری . لق وھميشگی وھمه جائی نيستھيچ شکل مبارزاتی مط. وذھنی جامعه واندازۀ توانمنديھای نيروھای مبارز

از اشکال مبارزاتی ممکن است درجائی و در زما نی به کار گرفته شود و ھمان شکل مبارزه درجای ديگر و يا 

ر و يا نفی يکی ازاشکال مبارزاتی درشرايط ويژۀ يين، تغيينبايد کسی را درطرح، تع. زمان ديگری منتفی گردد

نَزل و وشيوۀ کار آن ديگری را در ھمه حاالت وحی مُ .  آن ُمھر غير اصولی زدجامعۀ خودش به کفر گرفت وبه

   .دستور ال يتغير دانست

  . "اميد است ازاين مختصر به آنچه ميخواستيد رسيده باشيد! آقای برومند

  

افغانستان الگوی "اين اظھار نظرمدلل  وتفسيرمنطقی  بايد  ديگر جای ھيچ شک وشبھه ای در مورد کتاب 

ً مشت محکمی است " مکراسی امريکائی ، از تحميل تروريسم تا صدور دموکراسید باقی نگذاشته باشد ويقينا

  .بردھان سفسطه گويان

بقايای "  :  دارد ديگریای کاذبادعئی ھا جناب صحابۀ مائوئيست افغانستانی در اتھام نامه اش نسبت به ساماواما،  

کا و کانادا از طريق عزيز هللا واصفی، علی احمد جاللی و زلمی خليل زاد لمان، ھالند، امرياديگر اين سازمان در 

اوالً تو آقای شفق کاذب از کجا ! یچه ھنر استخباراتی قوي!  به به".برای سرکاتب شدن به تب و تالش درآمدند

ر شدن دانستی که بقايای اين سازمان در چھار کشور جداگانه از طريق افراد نامبرده در صدد سرکاتب مقر

 آن پی بردی؟ نکند تو نيز در زمرۀ آن  متقاضيان سرکاتب مقرر شدن حضور داشتی؟ باز بهبرآمدند؟؟؟ و تو چگونه 

 مقرر شدن در کشور اسير و "سرکاتب"اگر نفس :  الی اصولی متوجۀ آقای شفق ناصادق ميشود کهؤين جا سادر

تھای اشغالگر نظير زلمی خليل زاد، علی احمد جاللی اشغال شدۀ ما از طريق جواسيس و عمال سر سپردۀ امپرياليس

 "یشورش" پس چرا  که به نظر ما ھست،  و تسليم طلبانه؛ و عزيز هللا واصفی  عـمليست زشت، قبيح، سازشکارانه

را که رؤسای ان جی او ھای امريکائی ھستند "  مائوئيست- کمونيست" مامورين بلند پايۀ حزب کاذب ما اسم و رسم 

  ھای"ئیساما"ق اربابان جاللی، واصفی وخليلزاد به آن رسيده اند، افشاء نمی کند؟ ودر کنار آن چرا واز طري

ين امتناع جناب عالی چه رمزی نھفته ا را که چنين عمل قبيحی را مرتکب شده اند، افشاء نمی کند؟؟؟ درخيالی اش

دان سرکاتب شدن را نامزرؤسا و ی آنھمه  است، بايد اسام"صادق" که ميگويد "شفق"است؟ ما انتظار داريم که 

  ! غير آن خودش شفق کاذبی بيش نبوده و ادعايش دروغ محضی بيش نيستبرمال کند، در

فھميده !!!  را نيز به وسيلــۀ سامائی ھا گناه ميداند؟؟؟"واژه"پرت وپالگوئی شفق کاذب به جائی رسيده که کاربرد  

کيانند و با چه گناھی مرتکب ميشوند، در جمله استعمال می کنند، " اژهو" که " واژه پرداز"نشد که آن منسوبين 

شده است؟ مله استعمال کردن شان آزرده خاطرين واژه در جاساما چه نسبتی دارند؟؟؟ و چرا ادعاگر ناصادق ما از

الت اؤت اخالقی به اين سأشفق سکوتش را شکسته و با کسب جرصادق خان چشمداشت من اينست که اينبارجناب 

مورد نظرش کيانند وچه تعلق فکری، سياسی و " واژه پردازان"طقی و مستدل ارائــه کند که آن من پاسخ من

تشکيالتی با ساما دارند و چرا واژه در جمله استعمال کردن عيب دارد تا برای من  و سائرين نيز مدلل شود و ما نيز 

جمله به ما   شفق به ھمه انسانھا منصادق خان گرقبل ازآن بايد م!!! (!با انتباه از آن، واژه در جمله استعمال نکنيم

  ).ميتوان چيزی گفت ويا نوشت؟" واژه"ياد بدھد که چه گونه  بدون کاربرد 

را از خواندن مقاالت بی بی  به مانند مالی قريه توصيۀ جالبی دارد و ماکاذب شفق صادق اينبار در چھرۀ ب طال

او ميگويد که چون . پرچمی ھا و خلقی ھا برحذر ميداردبرخی افراد تواب و   یھاوماتيک، نوشته سی، لوموند دپل
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دو تای اولی مال بورژوازی، سومی مرتد و بقيه رويزيونيست اند و به دشمنان ما تعلق دارند، ما نبايد مقاالت آنھا را 

دی نظر اندازيم و نبايستی نظرات ما بايد مثل اسپ گادی يک بعبه قول شفق خان ! بخوانيم، زيرا به حال ما مضر اند

را مثل سائر موارد " منسوبين ساما "رد نيز وين مااو در! دشمنان ايدئولوژيک خود را بدانيم، نقد کنيم و پاسخ بدھيم

درمورد ! شفق. آقای د. مواخذه ميکند که مقاالت و نوشته ھای مراجع و ذوات فوق را مجدداً به نشر می سپارند

 ن نوشته يا اثر ما را معذور داريد چو ن آنچنانکه شاھد ھستيد ما اين عادت بد را داريم وحتی دستور نخواندن فال

اما درمورد . نوشته ھای شما را ھم ميخوانيم ؛ ولی مطمئن باشيد به آن نوشته ھا ھم ھمان ميکنيم که با نوشتۀ شما

ً بنويسيد که کی ھا و در کدام آيا در مورد اين اتھام تان نيز الزم نيست که شھامت به خرج دادوم   ده و مشخصا

  وسايل ارتباط جمعی اينکار را کرده اند و آنھا چه مناسبتی با ساما دارند؟

اعظم دادفر و :" ی نام برده و چنين می نويسدئاما از اعظم دادفر به عنوان ساماضد سه شفق در ادامۀ جعلياتش ب. د

 در پست ھای رياست و پارلمان رژيم پوشالی تن ديگر از اين ھا راو ده ھا  را در پُست ھای وزارت چند تای ديگر

ه ن بی نيست، ولی چوئا خوب ميداند که اعظم دادفر سامانويسندۀ مفتن اين ادع  )رومندب .تأکيد از ا( ..."می ديديم

ی ئ ساماضه اش نزد خوانندگانی که از ديگری را نمی يابد، به خاطر خالی نماندن عريويسد و کسضد ساما می ن

  .نبودن دادفر بی خبر اند، اعظم دادفر را مثال می آورد

، عضو سازمان جوانان )شعلــۀ جاويد(مبرھن است که اعظم دادفر يکی از افراد سرشناس جريان دموکراتيک نوين 

مدت  ساما پناه آورد و صرف برای دادفر فرصت طلبانه به. مترقی و در اواخر يکی ازرھبران آن سازمان بود

. ه استی نداشت تشکيالتپاکستان رفت و ديگر ھيچگاھی با ساما مناسبتايران و بعد به سپس او به . اھی ماندوتک

ترک تباری بوده  و در انديشۀ ثر از اد روسی و سالھای پس از آن تا ايندم متضومت اموصوف در زمان جنگ مق

 بنا بر سفارش دولت تھای امريکا و ناتو، اعظم دادفروسيلۀ امپرياليسه پس از اشغال افغانستان ب.  ميزيسته استاروپا

 سال ٢١او پس از . لمان و سجدۀ وی بر قدمگاه اشغالگران و ارتکاب خيانت ملی به رتبۀ وزارت رسيداامپرياليستی 

از  از ترک ساما اين خيانت آشکار ملی را مرتکب شده است که مثل تمام تسليم طلبان و خائنين ملی ريز و درشت،

ساما در قبال اين عمل خاينانه و ! ی ھای اصولی و روندگان راستين راه انقالبی مجيد شديداً محکوم استئ سامانظر

  . وليتی نداردؤ ھيچگونه مستسليم طلبانۀ دادفر وامثالش

ی ھای راستين ھرگونه سازش، مماشات و خدمت به امپرياليستھای ئسامادر شرايط اشغال امپرياليستی کشورما 

! ندن و دولت مزدور ازجانب دادفر، ُحسين خاين و امثال شان را تسليم طلبی ملی و در نتيجه خيانت ملی ميدااشغالگر

. در گذشته بسيار کسانی مثل اعظم دادفر عضو ساما شدند، ولی بعداً به داليل مختلف از ساما بريدند و يا طرد شدند

خودت ! شفقصادق خان جناب .  و خائن بزرگ ملی است به ساماائنزمانی در ساما بود، ولی فعالً خحسين خائن 

ساما که به خاطر جذب  ه ای با يک تن از کادر ھایدرجلس" معلم خادم"، حتی برادرت نيز زمانی عضو ساما بودی

از ساما شد؛ ولی تو   به خاطر گناه نابخشودنی که از نظر او مرتکب شده بودی خواھان اخراجتوی انعقاد يافته بود

آنزمان ساما " گی ام مجازات نکنيدمرا به گناه دوران چھارده سالخواھش ميکنم " : جمله از خود دفاع کردی با اين 

به وسيله بخش خاين  حسين قبل از اما باخيانت دوران کبارتت . گناه دوران صغارت تو را بخشيد و اخراجت نکرد

حواريون چنگيزباز و ناصادق شريک وشما  نئحسين خا ھمانگونه که ساما در قبال . از ساما طرد شدیغرجستان 

وليتی را در قبال خيانت ؤ مسوليت ندارد، به ھمان سان ھيچؤ مسچپ نما ھای گريز پا و نيمه راهجرم او و ديگر 

  .ان را محکوم ميکندتنمی پذيرد و اعمال خاينانۀ ھمۀ ملی اعظم داد فر نيز 
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حرف ميزند بدون آنکه  یئ ده ھا رئيس و وکيل پارلمان ساماچند تا وزير وشفق کاذب غير صادقانه از موجوديت  

اگر شفق در . من اين ادعا را کذب محض ميدانم. يکی را با اسم و رسم و با ھويت فردی و سياسی اش معرفی کند

در " وکيل " و " وزير" تا " رئيس"قی از ـيـقـ بگويد که کدام شخصيت حادعای فوقش صادق است و جدی، بفرمايد

او اگر .  داشته استئیھای حکومت و پارلمان ادارۀ مستعمراتی طی اين نه سال از عمر ننگين آن، ھويت سامارده 

در غير آن اين ادعای .  يافت، بايد او را معرفی کند تا بقيۀ مردم ھم بدانند و باور کنندئیفردی را با ھويت ساما

جرم دوران " که احتماالً از ھمان گر است  ادعاکاذب از پشت خنجر زدن و مبين کين توزی و ضعف اخالقی فرد

  .با او باقی مانده است" صغارت

مائوئيست ناصادق و خيره سر در ادامۀ ھذيان تب آلودش فراموش ميکند که در کجا نشسته، خيلی گستاخانه و بدون 

اريخی با رعايت ادب و عفت قلم کلماتی را که زيب شخصيت خودش است، به آدرس سازمانی می فرستد که ت

 آزادی و ا ل او بھتران را نثار باروری نھمن و ازعظمت و کارنامه ھای سترگ مبارزاتی داشته و خون صد ھا

صر مبارزاتی افغانستان نام ساما  ر طنين آن در کشور ما مترادف با انقالب است و در تاريخ معاانقالب کرده و نام پُ 

مينويسد، "  تعين " را " ن ييتع" نيمچه باسواد که در ھمان جمله کلمۀ اين . مفھوم انقالب را در اذھان تداعی ميکند

به اين لحاظ بود که امپرياليست "  : ادعا دارد کهئیگستاخ تر از استاد شيادش حسين خائن در کمال بی ادبی و پر رو

را دراختيار آنھا )  انترنتیچندين دستگاه راديو، چندين پايگاه تلويزيونی و ده ھا پايگاه( ھا امکانات وسيع تبليغاتی 

ی در ئی دروغين ده ھا رئيس و وکيل ساما کاذب اينبار نيز مثل ادعا"یشورش! "  سياه دروغ گوی رويت."قرار داد

پارلمان پوشالی، از موجوديت چندين راديو، تلويزيون و ده ھا پايگاه انترنتی مربوط به ساما از برکت امکانات 

ی ھا تعلق ئ و بگويد اين يکی به ساماخبر ميدھد، بدون اينکه وجود يکی را مثال بياوردوسيع اھدائی امپرياليست ھا 

ت می أجر  تبليغاتی فوق را در اختيار داشتند، امثال تو و استاد شيادت کجاایی ھا دم و دستگاھئاگر ساما. دارد

ماھر از وجود خارجی آنھمه چه خوب است اگراين جاعل ! کرديد به پای آنھا پارس زده و پاچۀ آنھا را بگيريد

ً راديو، تلويزيون و پايگاه انترنتی اھدائی امپرياليست ھا متعلق به ساما صرف يک  نام  بگيرد تا  مورد را مشخصا

ولی !!! ی ھا مطلع شوندئی خود فروخته و خائن در جمع ساماخوانندگان و ھموطنان ما از موجوديت ھمچو افراد

نتی اينطور بی مھابا دی بی ھويت و صدر نشين دکان انتررجی نداشته باشد و فراگر ھمچو دم و دستگاھی وجود خا

و گستاخانه به ترور سياسی متوسل شود، در آنصورت خوانندگان حقيقت نگر در حقش قضاوت صائب خواھند کرد 

 .ه است کردخودش را امضاء وخيانت  سند محکوميت و او

درک " :است کهاو مدعی . ی پشکل ھوای کشمير را در سر دارد کاذب سوار بر باال"یشرشو" می نمايد که نچني

کمونيست ھا از مسائل به مراتب عميقتر شده و جنبش کمونيستی کشور از نظر کيفی پا به مرحلۀ جديد گذارده 

آن که مدعی آغاز جنگ خلق و رھبری " کمونيست ھای انقالبی" ست که  ایياين چه تکامل کيف!!!  ماشاءهللا."است

ب ضد امپرياليستی و ضد فئودالی در کشور اند، از درک الفبای آن جنگ و مبارزۀ ضد امپرياليستی در نظر و انقال

 دشمن  و تضاد عمده مغشوش ساختن، با عمل عقب بوده ودر حاليکه دشمن عمده در درون خانۀ مشترک ماست

ران مصروف تخريب و تضعيف عمده، به رخ ھمديگر شمشير کشيده و عناصری گماشته شده به دستور اشغالگ

نام  بدھمان حزب باز ھم  آن "مرحلۀ جديد" و "جنبش کمونيستی"شفق از صادق خان جنبش از درون اند؟ آيا منظور

مائوئيست " خادم اشغالگران به اضافۀ جرگۀ تک فردۀ "کمونيست ــ مائوئيست "  باز کمپرادوريسم سرخ ان جی او

  !! و ھرگز نه ! است؟ ابــداً نـــهتکامل کيفیو اعمال ننگين و خاينانۀ شان يا اينھا آاست؟ " ھای افغانستانی 
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مردم کشور به ويژه " :  اش ادعا دارد کهئی پشکل سوار در ادامۀ الف و بلوف و ھذيان گو"یشورش"

ل اين نظام ضد فقط آنھا ميتوانند بدي... و] استند  [ دريافته اند که کمونيست ھا يگانه سکوی قابل تکيه است...جوانان

 اين ادعا در بھترين وجھش يک آرزو است نه واقعيت و در بد ترين وجھش خود فريبی ."انسانی را ارائــــۀ کنند

 امر کنونی دشوار انقالب ما به مراتب سھلتر از  پيشبرد اگر چنين ميبود،!ايکاش چنين ميبود. است و عوام فريبی

دور از الف و بلوف ادعا کنيم که جنبش ما پا به مرحلۀ عاليتر و ه قعبينانه بامروز بود و ما ميتوانستيم صادقانه و وا

ن اينکه قدم رنجه کند، ازبغداد اين کور خانه نشين در حاليکه در کشور ھالند لميده، بدو.  گذاشته است"جديد تر"

واقعيت ملموس و !!! ميکندباخبر بوده و از آنجا از درون خانه چنين حکم ھای حکيمانه ای صادر ) جھنم افغانستان(

سفانه مردم کشور و جوانان ما در داخل و خارج به اين حدی از رشد آگاھی سياسی نرسيده اند أدردناک اينست که مت

که کمونيست ھا را به نام کمونيست و با ايدئولوژی کمونيستی شان بپذيرند، چه رسد به اينکه کمونيست ھا را يگانه 

  امر يک ائی ازخيال خرده بورژو خوشخيالی و صوراين. آنھا را ناجی خويش بشمارندسکوی قابل تکيه بدانند و 

، "مرحلۀ جديد"تا رسيدن به آن منزل و . يکی از مسائل بغرنج و حياتی انقالب کشور ماستازنھايت دشوار و 

  .فاصلۀ درازی در پيش است و گام ھای بی شماری بايد برداشته شود

   

  :به رسم نتيجه  

 م جھانیو غارتگری امپرياليسنه سال بدينسو خلق دربند و کشور ما در معرض تجاوزعريان و اشغال مستقيم از ُ  

و ھمزمان جنبش انقالبی کشور ما مزيد بر شکست ھای پيھم گذشته؛ معروض به انحرافات جديد قرار داشته 

نام  طی اين مدت حزب بد. استبوده ايدئولوژيک ــ سياسی، ارتداد، حمالت چند جانبه و خياناتی از چپ و راست 

 رھبران و کادر ھای آن در مقام کمپرادور ھای سرخ در حين خدمت به حسين خائن و" يست ــ مائوئيستکمون"

امپرياليستھای اشغالگر و زراندوزی به بھای خيانت ملی و خيانت به خلق و انقالب کشور، به دستور باداران 

... و" تدارک جنگ خلق" ، " انقالب" ، "حزب کمونيست  " ،"کمونيسم"ام ــــــــــامپرياليست اشغالگرشان زير ن

  :دناند تا بتوانبوده مصروف اغواگری 

و پرچم، کمونيسم، آرمانھا و مفاھيم " خلق "رويزيونيست مزدور و جنايتکاراسالف شان باند ھای به مانند 

ه سنگر مقاومت و مبارزۀ انقالبی و ضد اشغال  و بدين وسيل تھی بسازندا ترور کرده و ازمحتوکمونيستی را

اما خوشبختانه . امپرياليستی در کشور ما را به زعم خود و اربابان امپرياليستی و مرتجع شان از درون ضربت زنند

حسين " کمونيست ــ مائوئيست" نام  حزب بد(گان امپرياليسم اشغالگرصلی، ماھيت و مأموريت اين گماشتچھرۀ ا

  .در صف جنبش انقالبی کشور ما شناسائی شده و از جنبش طرد شدند )آنوفادارن و کادر ھای خائن و رھبرا

ن بی عمل که تف و مفگان  شناخته شده ومطرود، ھستند عده ای اپورتونيست ھای عقده ای ، حرا گماشتمزيد بر اين

يغاتی امپرياليست ھا به منظور و اشاره زدن به چپ، به راست رفته در قالب پروژه ھای تبل" چپ"ی ضمن قافيه باف

ری و سکوت و تخريب کاری در جنبش انقالبی و از پشت خنجر زدن، در عين چرخش به عقب و زد و بند و ھمکا

ان، در نقش ستون پنجم امپرياليستھای اشغالگر مصروف لجن پراکنی به شاستادھای ت اغماض در مقابل خيان

 مناسبت ھای تاريخی و از ھيبت انداختن مفاھيم انقالبی و موارد وصورت انقالبيون، ترور و بی اعتبار ساختن 

آحاد جنبش انقالبی کشور ملزم به ارتقای درجۀ ھوشياری انقالبی نسبت به اين رياکاران نقابدار و . اندانقالبی کشور

  .ھد بودين ناحيه متصور خوااری ازله جدی گرفته نشود، زيانھای جبران ناپذيأ اين مساگر. ندھستب بی نقا
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 ھا، با ئیھمه ادعا ھايش در مورد ساما و ساماجھت مستند سازی اگر عوت از فرد ادعرفع ابھام و دبه منظور

 به کشور تجاوزعريان و اشغال مستقيم و غارتگری امپرياليستیشرايط ھم اکنون نيز در  کهشودصراحت اعالم مي

سری ساما در شرايط رانس سرتا صريح دستور کـنفـعلی رغم نص ساما يافت شوند که ما، ھرگاه عناصری زيرنام

ھـرگونه تالش در جھت زدودن مرز ميان مردم و صف دشمنان آن و ھرگونه ارتباط غير "جاری اشغال کشور، به 

ھرگونه سازش، ارتباط و ھمکاری با دشمن عمده  و اساسی مردم ما و مزدوران حلقه به گوش آن "و  "دشمنانه با آن

 آنبر اساس نص صريح ا م بپردازند،"  با آنو برھم کردن مناسبات دشمنانه و آشتی ناپذير مابه منظور درھم 

ی و ن آن در صف انقالبيون سامائ عامالميدانيم وتسليم طلبی ملی و خيانت به منافع ملی  را اعمال  دستور، آن

يم طلبان و خائنين ملی نخواھند داشت ما آنھا فرقی با حسين خائن و سائر تسلسا ه و از نظراشت ندئیانقالب کشور جا

    .خواھند کردو يکجا با آنھا مقام شايستۀ خود را احراز

شفق شاگرد . اميد است با اين موضع صريح وتاريخی ساما وسامائی ھا، ديگر ھيچ حراف وھرزه گوئی از قبيل د

  . د و ديگران بيااليدصادق حسين خاين نيز به خود حق ندھد دامن پاک ساما را به گند تسليم طلبی خو

 اپورتونيستی ھـرگونه تالشطبق رھنمود ھای برنامه وکنفرانس سرتاسری ساما و پيام خون شھدای پاک بازش، 

انحالل طلبانه، رفورميستی، سازشکارانه و تسليم طلبانه در جھت قلب ماھيت ساما و عدول از اھداف انقالبی برنامه 

ير ماھيت طبقاتی آن، از جانب ھرکسی که يملی ــ دموکراتيک کشور و تغای و وظايف سه گانۀ آن برای انقالب 

باشد، از نظر منسوبين راستين و انقالبی ساما شديداً مردود و محکوم است وضمن افشای ھمه جانبۀ انحراف و 

  . ھد شدمبارزه خوا) مارکسيسم ــ لنينيسم ــ انديشۀ مائوتسه دون (منحرفين، عليه آنھا از موضع انقالبی ساما

ی در ئھمپای خروش مسلسل  رزمندگان سامامجيد سکاندار ساما در اخير با طرح مجدد اصل اساسی ساما که 

روس اشغالگر در " ش در شبنامۀ  ١٣۵٨فردای تجاوز نظامی سوسيال امپرياليسم روس به کشور ما، در جدی 

جا با مجـــــــيد اين اصل زرين را ، يکمطرح کرده و روی اين اصل از جان گذشت"  و تباھیئیسراشيب رسوا

  :می سازمتربرجسته 

  "!ــسم خـــامـــوش بــمــا نــــدبــريــده بـــا د زبــانـــــی کـه در بـرابــر تـــجاوز امـپـــريـــالــيـ" 

  ...تا نوبتی ديگر
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