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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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
   افغانستان-احمد برومند کابل 

  ٢٠١١ دسمبر ٢٩

     و باند رھبریحسين خائنخيانت ملی آشکار 

  "  کمونيست ــ مائوئيستحزب" وی در ه ئیفتسليم طلب حر

  ارد ھمچنان ادامه د

١   
  

  :بخش نخست

مائوئيست "محاکمۀ سروری جنايت کار و ھياھوی طالبان ( شی تحت عنوان رنگاش ١٣٨٩ در اول حمل

تحت " زاد افغانستان آــ  افغانستان آزاد"  پورتال "آرشيف نويسندگان و موضوعات "درانشاء کردم که ") افغانستانی

ه پيشينۀ بدر مورد سا، کلۀ جانی اأبرخورد اصولی به مسدر آن نوشته ضمن . موجود است» برومند احمد « اسم 

مائوئيست ھای "و ) حسين خائنارباب (و رھبربورژواــ کمپرادور آن " حزب کمونيست ــ مائوئيست"اصطالح 

، در مورد تفکر انحرافی و عملکرد خاينانۀ مشترک آنان و دالئل اختالفات شان "افغانستانیو نژاد پرست سکتاريست 

االتی را خطاب به اينان برای پاسخ گفتن به ؤھکذا در نوشتۀ فوق الذکر س.  مستند روشنگری شده استبه صورت

و ولگرد ، " شاگردان نادان" نه استاد شياد و خيانت پيشۀ حرفه ئی و نه ھم جنبش انقالبی مطرح کرده ام که تا ھنوز 

 تا گرفتن پاسخ درست ناگزير به يادھانی آن پرسشھا ازاينرو . ده اندشپاسخدھی بدانھا اين شرکای خيانتش، قادر به 

  .ھستم

پارينۀ درادامۀ خيانات  )کمونيست ــ مائوئيست(ه ئیفحزب تسليم طلب حر باند رھبری کمپرادور سرخ در

ارتکاب خيانت ملی از طريق جلو داری در حرکت خائنانۀ انجی اوئيسم، اشتراک مستقيم به  حين ارباب حسين خائن،

از جمله اشتراک انجنير سيد جاويد عضو کميته مرکزی و مسؤول ( مرکزی در جلسات امپرياليستھا سطح کميتۀ

NGOو سھم گيری در غارت ) ھای آن حزب در کنفرانس امپرياليستھا در لندن، مونشن و شايد در اجالس دوم بن

از سازمان ھای جاسوسی امپرياليستی داشته ھای ملی ما، به دريافت صد ھا ميليون دالر پول پاداش خيانت 

  و ديگران، و سرمايه گذاری آن پول ھای ھنگفت در تشبثات سود آور  NED   ،CIA ،ISI   امپرياليست ھا مثل 

 و ه در صدد آنند تا توطئه گرانه با ايجاد شک و شبھحسب وظيفه  آگاھانه و انه،رياکاراينک . اقتصادی موفق شدند
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 و پا فشردن بر مواضع آشکار انحرافی وچپ نمايی ، بازی با کلماتتمان حقايقفضای بی اعتمادی، شايعه پراکنی، ک

و جريان انقالبی کشور، بی اعتبار ساختن منسوبين به ترور شخصيتی و سياسی ، ... وکاذب مثل آغاز جنگ خلق

  .ی و در نھايت به تضعيف بيشتر جنبش بپردازندئ، اصول پايه  انقالبی و تاريخیمفاھيمآلودن 

ما در معرض تجاوزعريان و اشغال مستقيم و غارتگری امپرياليستی اسيرخلق دربند و کشورک دھۀ اخير طی ي

حسين خائن و ھمه رھبران آن در "  افغانستانیکمونيست ــ مائوئيست"  اين مدت حزب بدنام  در.قرار داشته است

وزی به بھای خيانت ملی و خيانت به مقام کمپرادور ھای سرخ در حين خدمت به امپرياليستھای اشغالگر و زراند

" انقالب"، "حزب کمونيست"، "کمونيسم" خلق و انقالب کشور، به دستور باداران امپرياليست اشغالگرشان زير نام 

و " خلق" به مانند اسالف شان باند ھای رويزيونيست  مصروف اغواگری اند تا بتواند... و" تدارک جنگ خلق"، 

 و بدين وسيله سنگر مقاومت و خته تھی ساا و مفاھيم کمونيستی را ترور کرده و ازمحتوپرچم، کمونيسم، آرمانھا

مبارزۀ انقالبی و ضد اشغال امپرياليستی در کشور ما را به زعم خود و اربابان امپرياليستی و مرتجع شان از درون 

 . ضربت زنند

  ھایکتمان انحرافات و خيانتای بر) ءضيا(حسين خائندر تداوم اين خيانت تاريخی اش اخيراً ارباب 

 و شخص خودش در خوشرقصی زير دھل امپرياليستھای اشغالگر،حزب رھبری خيانت پيشۀ باند پارينه و جاريــۀ 

شعلۀ "در  ھا "یئساما" و "ساما"ھمان ساز کھنه را سر کرده و اتھاماتی بی بنياد و واھی را نسبت به بار ديگر

  . تظار ديگری از اين سر دستۀ باند خود فروخته و مزدور بيگانۀ متجاوز نمی رفتان .ستجعل کرده ا" جاويد کذائی

و "  افغانستانیکمونيست ــ مائوئيست"اصطالح ه خيانت آشکار کمونيسم کاذب حزب خيانت پيشۀ بباالثر 

 و مبتذل و ، به امر و آرمان کمونيسم، به انقالب  و جنبش انقالبی کشوررھبران و کادر ھای مجذوب و مغضوب آن

 حرکت سودجويانه و خائنانۀ ان جی ی جلو دارحين خدمت به امپرياليستھای اشغالگر و" جنگ خلق"ملعبه ساختن 

 پياده خدمت در استثناء ھمه بال آن به عنوان کمپرادوريسم سرخ و کادر ھایو قرار گرفتن باند رھبری اوئی کشور 

ايدئولوژيک ــ سياسی، مشی تسليم طلبانه و زراندوزی رھبران آن انحرافات ؛ و ما امپرياليستی کشور اشغال نمودن

به بھای خيانت ملی؛ من ) ءضيا، قره باغیجمعه خان   ("حسين خائنارباب "آن ھزار چھرۀ ويژه ھمه کارۀ ه و ب

 رياکار و جو فروش و گندم نما را و مخصوصاً باند رھبری و سر "کمونيست ــ مائوئيست حزب "اين به اصطالح

. را عامل دشمن و از لحاط سياسی و معنوی شکست خورده و بدنام می دانم) ارباب حسين خائن(اند مادام العمر آن ب

ماھيت اصلی ضد انقالبی و خيانت پيشگی رھبران آن به قدر کافی در جنبش انقالبی کشور و حتی در بيرون آفتابی 

  .شده و گند رسوائی آن مشام انسان ھا را می آزارد

، در پاسخ به اتھامات واھی و چرنديات توأم با پر روئی و ديده درآئی وقيحانۀ ويژۀ يک خائن رسوای بناًء 

 "سامائی" خائن و باند تحت رھبری وی، بايد متذکر شوم که من به تأئيد  بورژواــ کمپرادورملی مثل ارباب حسين

 و " افغانستانیست ــ مائوئيستکموني" ھای راستين، باند رھبری کمپرادور سرخ حزب نام نھاد رسوای 

و نژاد مائوئيست ھای سکتاريست " شرکای جرم و خيانت وی و ) حسين خائنارباب (رھبربورژواــ کمپرادور آن 

 را ھيچگاھی به مثابۀ يک نيروی سياسی در صف خلق نپنداشته و با آنھا ھيچ گونه بحث و جدل "افغانستانیپرست 

  .ته و نخواھم داشتمعمول ايدئولوژيک ــ سياسی نداش

 ارباب حسين خائن و پارينه و جاريــۀ        در ذيل می کوشم تا با مروری مختصر، خيانت ھا و سيه کاری ھای 

شرکای جرم و جنايت او را در سه مرحله برجسته تر ساخته و در اخير با آوردن مثال ھای زنده و تازه از خيانت 
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در آن حزب ضمن انکار آن، در » انجی اوئيسم« تداوم مشی حاکم ملی حسين خائن و باند تحت رھبری اش و 

  :پيرامون مواردی از اتھامات واھی حسين خائن  تبصره ھائی داشته باشم

  

  :مرحلۀ اول سيه کاری و خيانت ارباب حسين خائن  

 قبل از "ساما"در . ولسوالی قره باغ   واليت غــزنی است او متولد . اين قھرمان خيانت  جمعه خان نام دارد"

 مثل ھمسلکان خائن ديگرش انجينير زکريا  ،ناميدند، ولی  بعد از خيانت می" رحسينيانجن"ارتکاب خيانتش، او را 

 به "ساما"ن خائف پس از علنی شدن خيانتش به ئاين خا. ی کردئرا کما" ن ئحسين خا"لقب خان و داکتر صديق، 

    .را برگزيد" ضياء"اسم از بين ساير نامھا، راس ھـب و  آی اس آی، از فرط رع"موسی خان"دستور جنرال 

 به عنوان طالبچۀ مقلد کور خمينی جالد و شيعۀ متعصب بعد از آن که از  سرآغاز سيه کاری و خيانت ارباب حسين

 .چنگيز بازی ھای اوليه و دامن زدن به تفرقۀ قومی و نژادی چيزی حاصل نتوانست، از مدرسۀ دينی و منبر است

او به دستور . ی و خمينيست آنئی دارد، آنھم از نوع تکيه خانه خوانن سابقۀ عضويت در جنبش ائ خاحسين

 در . و ارضای حس جاه طلبی و شھرت طلبی اش حاضر به ارتکاب ھرعمل شنيع و ھر جنايتی بوده است"خمينی"

، حسين خائن "دموکراتيک نوينجريان "و " سازمان جوانان مترقی"زمان حيات اکرم ياری شھيد و سائر پيشگامان 

جالد بارھا از سر منبر، مزدور " خمينی"در نقش يک خمينيست افراطی و متعصب منبر رو و قمه کش، به دستور 

اکرم ياری "بودن شان از جمله " مباح الدم"بودن شعله ئی ھا و در نتيجه " کمونيست"بودن و" ملحد"منشانه فتوای 

حسين خائن در نقش يک طلبۀ تند رو . ، را صادر می کرد"راتيک نوين افغانستانو ديگر قله ھای شامخ جنبش دموک

  برای پيرو خمينی دجال ضمن صحبت عليه آن ستاره ھای درخشان جنبش انقالبی و مخصوصاً عليه اکرم ياری،

  كرد؟  چه كارھا كه نمیدشو“ خاتم” ودكه ازطالب العلمی به رتبه حجت االسالمی برس اين

 غازی شدن ھمراه با باند آدمكش نواب صفوی ايرانی برای"حسين خائن به اين ھم بسنده نکرده،   

رفتن به فلسطين برای ضربه زدن به جنبش ماركسيستی ـ لنينستی  خلق  به فتوای خمينی تا“ مجاھدين  خلق”و

شعله "االسالم  حجت "خائن اينبا اين اوصاف و با اين پيشينۀ سياه و ننگين، حال حسين ". فلسطين كمر بسته بود

زنده ياد اکرم ياری حتا (وی،  " صادق" و حواريون و صحابۀ کرام  شده"ماركسيت ـ لنينست ـ مائوئيست" و "یئ

درمکتب تخنيک به بچه ھای جاغوری و به ھمۀ ما ھوشدار می داد که از ارتباط با " صادق"در دوران متعلم بودن 

 در عقب نام نامی اکرم ياری سنگر گرفته و  نددھ  چگونه به خود حق می) او پرھيز کنيم که او جاسوس است

  ند؟  شو" مائوئيست ھا- ت ـ لنينستسحتی قيم ماركسي منادی و"

 بودن در زندانھای "یئشعله  "به جرم" قله ھای شامخ جنبش دموکراتيک نوين افغانستان"  زمانی که ! حسين خائن

ضد شان ه بردند، تو درمدرسۀ دينی ب سرمیه شھرھای مختلف برلچك و زوالنه دتبعيد با ا لی ھا وفرژيم دركوته ق

اين ھم "؟؟ چه نسبت؟بودن " ت ـ لنينست ـ مائوئيستسماركسي" بودن و"یئشعله  "را به  تو، حاالكردی صحبت می

 صفوی در  دينی ضد كمونيست، مقلد خمينی و دنباله رو نوابۀيكی از مشاكل روزگارماست كه طالب العلم مدرس

  " !؟ جا بزند"ماركسيت ـ لنينست ـ مائوئيست ھا"را سخنگوی و داروغۀ  جنبش ما خود

تو و حواريون مجذوب و مغضوب تو با اين گذشتۀ سياه و ننگين تان و با اين سيمای کريه تان، با اين ضد 

با عظمت دموکراتيک نوين بودن تان به ھيچ وجه ميراث دار جريان " خمينی"کمونيست افراطی  و مقلد چشم بستۀ 

 تو و امثال تو بدنام تر و در خيانت شھره تر از !!!و پيشگامان شھيد خوش نام و مواريث انقالبی آن بوده نمی توانيد
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تان بتواند شما را به آن جريان با عظمت تاريخی و شھدای ارجمند "شعلۀ جاويد کذائی" آنيد که چپ روی کاذب  و 

  !!!آن نسبت بدھد

سازمان "افغانستان از مرز پاکستان با نشرات  به حين ورود در زمان جمھوری داوود خان ئن حسين خا

 و به جای خود ه با کودتای ثور از زندان رھا شد.درقندھار زندانی بودبه نام خلقی دستگير و  "مجاھدين خلق ايران

ھزاره چی سر پشکل ايستاده و سيل دنيا را اوه " قوماندان امنيۀ قندھار را که به اوگفته بود "غالم بھاءالدين خان"

     .ه بود وھمان جمله را برايش ياد کرد، به زندان انداخته" ميکنی

    

  :خيانت حسين خائن و حواريونش به مادر ميھن و ساما: مرحلۀ دوم

ش از ۀ ننگين ضمن ترفند محيالنه ای، با اظھار ندامت ازگذشت١٣۵٧پس از کودتای ثور  حسين خائن 

 جذب شد  تا او را در پروسۀ  آدم ساز آموزش و تربيت "مجيد"زنده ياد رفقای غرجستان به جمع رفقای طريق 

طبق اين اصل که ممکن است با کار تربيتی . انقالبی بگذارند و آن آلودگی ھا و زنگار را  از وجود وی بزدايند

فرصت چندانی به اين کار ميسر از بد حادثه  ولیدرست بد را به خوب بدل کرد، رفقا  اورا در کنار خود پذيرفتند، 

  .  و او با ھمان طينت زشتش باقی ماندنشد

 با آن سابقۀ ننگين، با آن چنگيز بازی افـــراطی و با آن شيعه گـــری مفــرط و پرچمی )ضياء( حسين خائن

 و اعالم وفاداری فريبکارانه )مارکسيسم ـ لنينيسم ـ انديشۀ مائوتسه دون(گری رسوا، ضمن ابراز اعتقاد دروغين به 

 "جنرال موسی خان"درون، سرانجام در کويتۀ بلوچستان از طريق  واقع تخريب از ، ولی در"ساما"به راه و برنامۀ 

  .ھانش بسته شدا پاکستان درآمده و  نطفۀ خيانت ديگری در وجود او و معدود ھمرISIمخفيانه به استخدام 

 و قرار گرفتن م١٩٧٩وسيال امپرياليسم روس به کشور ما در دسمبرپس از تجاوز نظامی سمی دانيم که 

ن سياسی اافغانستان در محراق توجه جھانی، امپرياليستھای رقيب روس و ارتجاع منطقه با پول، سالح و مشاور

 مين کنترول خود برجنبش مقاومت مردم ما ،أجھت تپاکستان نيز آی . اس. آی.  ونظامی به پاکستان سرازير شدند

س ادارۀ کمکھای أدر رو حتا پاره دريائی ھای مھاجر جنرالھای سرسپرده اش را از مليت ھای پشتون وھزاره 

 ھزارۀ کويته وال" موسی خان"مانند جنرال . قرارداد و فعاليت ھای استخباراتی خود نظامی ولوژستيکی به افغانھا 

  ...و پشتون ، جنرال حميد گل 

.  را مبذول داشتی دولت پاکستان توجه جدي،ذ در مناطق مرکزی افغانستانبه موازات اين، به منظور نفو

 را به دليل تعلق قومی وی و هجنرال موسی خان ھزار )ISI( بدين منظور سازمان استخبارات نظامی آنکشور 

م نسل تنظي" اولين اقدام جنرال موسی خان دراين راستا ايجاد . مالحظات زبانی ــ فرھنگی بدين مأموريت گماشت

ايدئولوژی رسمی اين تنظيم را چنگيز بازی و تأکيد بر اصالت .  بودISIبا رھبری و تمويل مالی " نـو ھـزاره 

ثروت  و دمساز با  ن تشنۀ قدرت وابراين مبنا آی اس آی عده ای از منحرف. ساخت مغولی ھزاره ھای افغانستان می

 آنھا تمثال چنگيز خان را برافراشته و به عنوان پدر معنوی .منافع آزمندانۀ بيگانگان را دراين تنظيم گرد آورد

جامعۀ ھزاره در مقابل آن ادای احترام کرده و ھر ساله يک روزی را به عنوان روز  تولد او جشن گرفته و به 

  .اعضاء کارت عضويت دادند

با  و چنگيز باز  "صادق"نا" افغانستانیمائوئيست ھای " جمله  ن و حواريون او منئبدينوسيله، حسين خا

 و پذيرش او به لم چنگيز خان و ايدئولوژی نژاد پرستانۀ مغولی و سجده در مقابل تمثال چنگيزخانبرافراشتن عَ 
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در تار عنکبوتی  جنراالن پاکستانی، گذاشتن ھمه ارزش ھای مادی و معنوی در پای و با ، عنوان پدر معنوی شان

ISIمادر ميھن خيانت ورزيدندسازمان مربوطه و به ض و آزمند، به  گير کرده و با جاسوسی به بيگانۀ مغر.  

دربلوچستان ) آی اس آی(ول ؤ با مسسپارین و شرکای جرمش پس از تماس گيری و تعھد ئحسين خا

، مدتی در ساما ماندند تا در فرصت مقتضی آن سازمان را  به عنوان نيروی مستقل ملی ــ "موسی خان"جنرال 

 در داخل کشور "ساما"ن به ھمه امکانات، ظرفيت ھا و تشکيالت مخفی ئکه حسين خا از آنجا. انقالبی ضربت بزنند

 در پاکستان "ساما"طبق برنامه و دستور آی اس آی به امکانات مادی ــ انسانی ش ١٣۶٣در سال دسترسی نداشت، 

  :دستبرد زده و مواد مورد عالقۀ آی اس آی را تحويل آن سازمان جھنمی داد

  .به آی اس آی و اخوان در پاکستان و نشر علنی آن" کميسيون تحقيق تسليم طلبی"پردن اسناد ــ  س  

    . با ھمه دار و ندارش"ساما"ــ دزدی وغصب صندوق مالی   

  .ــ غصب ماشين ھای چاپ و وسايل طبع و نشر ساما  

  . به وسيلۀ شورویسالح بخش غرجستان ساما حين اشغال کشوراز ــ فروش تعدادی   

 "موسی خان"ی ھای مقيم پاکستان به جنرال ئ ساما و ديگر ساما"بخش غرجستان"ــ لو دادن اعضای   

  ....وجواسيس ديگر 

ن و شرکاء، جلسۀ مشترک مرکزيت و کادرھای ساما اين ئنانۀ حسين خائمتعاقب افشاء شدن اين اعمال خا

ی، داغ ابدی خيانت را بر جبين ا اعالميه ن و شرکای جرمش را درحکم خيانت دانسته و طیئاعمال شنيع حسين خا

 ھم طی نشستی اعتراضی و طی اعالميۀ رسمی "بخش غرجستان ساما"رفقایھکذا، . دحسين و يارانش حک کر

در نتيجۀ .  و خواھان جدی مجازات آنان شدندجداگانه اين خيانت حسين و حواريونش را به ساما  جداً محکوم کردند

 را کسب کرد و رسماً از "نئخا"در ساما لقب شايستۀ انجنير زکريا خان و داکتر صديق نيز مثل اين خيانت، حسين 

د شد و نن ناميده خواھئحسين خاانجنير زکريای خائن، صديق خائن و به نام   تا ابد اين سه نفر . ساما طرد شد

  .ندست ھسزاوار آن

ی اس آی ھدف آزمندانه و توسعه طلبانۀ ، آ" تنظيم نسل نو ھزاره"  پس از شکست افتضاح آميز پروژۀ ايجاد

سازماندھی کرد و حسين خائن " چپ"ديگری را بر گزيد و اعضای اين تنظيم را در ھيأت و شمائل ديگری اين بار 

به " کمونيست ــ مائوئيست افغانستان"و بعداً  "حزب کمونيست" از ايجاد ISIھدف . را در رأس آن برگماريد

و آز آنطريق در دورۀ اشغال امپرياليستی کنونی کشور ما درخدمت به  ISIتون پنجم ن در نقش سئرھبری حسين خا

CIAدر افغانستان،" تحريک  طالبان"موازی با قدرت رو به رشد و سلطۀ ھمه جانبۀ . ، تسخير دژ از درون بود 

ISI ،ن را نيز حفظ و حمايه کردئحسين خا" حزب کمونيست ــ مائوئيست"مخلوق ديگر خود.  

  ه داردادام

 


