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 Political سياسی

  
   افغانستان-احمد برومند کابل 

  ٢٠١١ دسمبر ٣٠

     و باند رھبریحسين خائنخيانت ملی آشکار 

  "  کمونيست ــ مائوئيستحزب" وی در ه ئیفتسليم طلب حر

  ارد ھمچنان ادامه د

٢ 

  "کمونيست ــ مائوئيست افغانستان" رھبری حزب خيانت ملی جاری حسين خائن و باند: مرحلۀ سوم

 امريکا و ناتو، به منظور شکستن روحيۀ توسط امپرياليستھایدر آغازين روزھای اشغال کشور ما 

ن، نھاد ھای مختلف رزمجويانۀ مردم افغانستان در مقابل تحميل سلطۀ  خونين استعماری و دمسازی مردم با آ

  .استعمار امپرياليستی در کشور ما به کار افتيدند

يک  " The National Endowment for Democracy (NED)" يا  " بنياد مـلـی دموکراسی"

اين سازمان در اوج . استو يکی از اين نھاد ھای استعماری امپرياليسم  CIA موازی با ئیسازمان دولتی امريکا

در واشنگتن ايجاد شده و از " رونالد ريگان" جنگ سرد ئیم به وسيلۀ قھرمان امريکا١٩٨٣ جنگ سرد در سال

اقتصادی " کمک"اين سازمان ساالنه در حدود يک ھزار مورد . را دولت امريکا می پردازد  تا حال بودجۀ آنءابتدا

يک " بنياد ملی دموکراسی"ه ذکر است کقابل . کند  در بيشتراز نود کشور جھان را تأمين میNGOبه پروژه ھای 

 NGOنھاد شديداً ضد کمونيستی بوده و در ھر کشور اولويت ھای کاری خود را به عنوان پيش شرط تأمين مالی 

 و ھدف حاتم بخشی آن عبارت است از رشد و اشاعۀ NEDموريت أدر مجموع، م. ھا باالی شان می قبوالند

ات اقتصادی و سياسی کشور ھای پيرامونی از طريق ايجاد و تقويۀ دموکراسی ليبرال و در ُکـل ليبرالی ساختن حي

جامعۀ مدنی، نھاد ھای انتخاباتی، بازار آزاد ، حمايت از جامعۀ بازار و به اصطالح ، نھاد ھای ئیاحزاب بورژوا

  .   هداری امپرياليستی و کتمان اھداف غارتگرانۀ آن وغيره اغوای خلقھای ناآگاه در مورد ماھيت نظام سرماي

افغانستان ، تالش در قبوالندن حالت اشغالی متذکرهعالوه از پيشبرد اھداف در افغانستان NED امريکائیھدف بنياد 

ا و به ويژه جوانان بی سرنوشت وبی مليونی نيازمند کشور يو تحميل حاکميت استعماری در ذھن و دماغ توده ھای م

   .استکشور مآيندۀ 
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در وجود رھبران اد ھای اسارت آور و استخباراتی امپرياليستھای اشغالگر و سائر نھ NEDدر افغانستان 

" انجنير سيد جاويد"ن مشھور و ئ،  و سردستۀ آن  حسين خا"یحزب کمونيست ــ مائوئيست افغانستان"و کادر ھای

ح  جی او باز و نھاد ھای به اصطالان گروه ھای و ديگراين حزب ی NGOچندين عضو کميته مرکزی و مسؤول 

  .، جال عنکبوتی خود را برای شکار جوانان بی روزگار وفقر زدۀ کشور ما گسترده است"جامعۀ مدنی"

ن يکی از جلو داران اين حرکت سودجويانه و ئبه رھبری حسين خا" یحزب کمونيست ــ مائوئيست افغانستان"

رھبران و کادرھای اين " ھليتا" با ضمانت ISIاز ھمان آغاز کار، . شود ی کشور محسوب میئنانۀ انجی اوئخا

در نتيجه، رھبران اين حزب  از .  معرفی کردCIA و NED، آنان را به  درخدمت گذاری به اشغالگرانحزب

آنھا با ايجاد . ليون دالری را نصيب شدندي ، اقبال دريافت پروژه ھای چندين مISIبرکت تضمين و دوستی ديرينه با 

) NED(را به سازمان )  طرح پيشنھادی(، تعدادی پروپوزال ءيلۀ اعضا در بخش ھای مختلف به وسNGOچندين 

ی از اھليت شان، منظوری مقامات عاليۀ مؤسسات دونر با وجود چنين تضمين قوي. سپردندآن  مماثل و سازمانھای 

ملی يم طلبی  انجی اوئيسم و تسلء شدنعلی رغم افشا.يا تمويل کننده را دريافت داشته و به زودی کار شان باال گرفت

 آگاھانه و "یکمونيست ــ مائوئيست افغانستان"تعفن آن، رھبران حزب  گند و و بلند شدن باند رھبری اين حزب 

 خيانت شان، به راه ترسيم شده در راستای تحقق و جا افتيدن ئیمصمم بدون توجه به اين مزاحمت ھا و گند رسوا

  .دھند میدر کشور ما ادامه امپرياليسم حاکميت استعماری 

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

فعلی حزب عضو کميته مرکزی کادر سابق سازمان پيکار و "(انجنير سيد جاويد"وليت ؤمس ای است که به نام و

عايدات . خص موصوف در رأس آن قرار داردبه ثبت رسيده و ش)   ھای آن حزبNGO خائن و مسؤول حسين

ثق وزارت پالن ادارۀ وطبق معلومات دقيق از منابع م. ندز ليون دالر میي  سربه ده ھا مNGOساالنۀ اين 

 ثبت دفتر آن وزارت بــوده ئیمليون دالر امريکا٢٣) سيد جاويد(اوی . جی. مستعمراتی کرزی، بودجۀ يک سال  ان

دھند، بنابران رقم  د بودجۀ شان از گاو موی را به آن وزارت دولت پوشالی نشان میان جی او ھا در مور (است

او دارد و از کانال ھای .جی.چندين ان نئمزيد بر اين، حزب حسين خا. )واقعی بايد خيلی  بزرگتر ازاين باشد

 بورژوا ــ انو رھبرمختلف در بدل خيانت ملی و خدمت به اشغالگران امپرياليست، چنين گنجی را فراچنگ آورده 

به ھمراه با کادر ھای آلوده به گناه و خيانت آن حزب،  )حسين خائن، سيد جاويد و ديگران( ن آن ئخا کمپرادور

  .قارون ھای زمان بدل شده اند

 حسين خائن  پس از استحالۀ ايدئولوژيک ــ سياسی و عروج به مقام  بورژوا ــ کمپرادورباند رھبری

به گواھی حواريون ھم خون، ھم کيش و ھم کيسه ولی ظاھراً مغضوب حسين خاين ی؛ بورژوا ــ کمپرادور

ازدرون، وی در بدل اين خيانت و تسليم طلبی ملی و خدمت به امپرياليستھای متجاوز و اشغالگر به کشور ما، از 

ين فئودال منطقه تبديل  به بزرگتر "ب غزنی تا کويتهآسر”ی به ھم زده و از ه ئثروتی افسان" انجی اوئيسم"ــريق ط

  . شده است

پس ازرانده " صادق" ھای نا" مائوئيست" پس از نزاع بر سر تقسيم پول ھای پاداش خيانت، صحابۀ کرام

حــزب : "چنين گــــزارش دادند" صدر حزب رفيق ضياء"شدن از بارگاه بادار درقطعنامۀ شان از خيانت 

سازمانيافته  طور متشکل وه ھست که ب ھائی  از بزرگترين سازمانافغانستان يکی) مائوئيست( کــمــــونــيست 

سطح باالی اين حزب از . سازد قرارداد بسته و عملی می] امريکا[ را از طريق اروپا و کانادا و NEDپروژه ھای 

سطح اطالع داشته وبه ...] و CIA،  MI6مثـل [  و دستگاه ھای اطالعاتی امپرياليستھا  NED تمام زد و بند با
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] حسين خائن ــ سيد جاويد[ له که آنھا أھد که چطور امپرياليستھا ازين مسال کردن را نمی دؤنی حتی فرصت سئيپا

حزب ". "مانند؟ ليون دالر ــ بی خبر باقی میيرھبران يک حزب کمونيست اند ــ به ھنگام اعطای ده ھا م

در فرونشاندن ]  و ديگرانCIA ، NEDاز [ دالری اش ليون يبا پروژه ھای م" افغانستان) مائوئيست ( کـمــونيست 

اين حزب تشکيالتی است در خدمت "".باشد آتش انقالب خواھی توده ھا شريک اعمال ويرانگرانۀ امپرياليستھا می

ngoھای امپرياليست ھا ..."  

ويش  اين خود فريبی و برده منشی خ متوھم و فريب خوردۀ برده صفت، ھای"مائوئيست"در مورد ديگر 

ما بيشتر از يکدھه با کسی که : " ند کهکرداعتراف چنين "   رفيق ضياء!!!صدر حزب"  به رھبری و را نسبت

گفت  گفت، ارتباط داشته و در طی اينمدت تمام ضوابط و روابطی را که او به ما می رھبر حزب می] خود را [

ه نخست حزبی به معنی واقعی کلمه وجود داشته اکنون شک ما به يقين مبدل گشته ک... انجام داده و ] چشم بسته[

آنھا  .   ارتجاع نھفته است تا در سرنگونی آنئیمنافع آنھا در حفظ نظام تحت اشغال امپرياليسم وفرمانروا. " "باشد

رفقای کمونيست ما که در رده ھای اين ". " آورند در حالت اشغال افغانستان و اسارت خلق بيشتر پول درمی

 که جنبش کمونيستی کشور را نابود می] خيانت رھبری حزب[، در مقابل بدعتی ... ن انحرافات آگاه انديااز... حزب

بروند و با ] اعضای کميته مرکزی و اعضای بلند پايۀ حزب[نتيجه اين شد که آنھا  "!!!"کنند سازد، سکوت می

به پاس نمک حاللی " صادق "مائوئيست ھای مغضوب اين شاگردان(". دولت دست نشاندۀ کرزی ھمکاری کنند

اعضای کميته مرکزی و استاد شياد شان حسين و به خاطر ويران نکردن پل بازگشت شان نزد استاد، اسامی آن 

 کردند، افشاء نمی ند و با دولت دست نشاندۀ کرزی ھمکاریرا که رفت... مثل سيد جاويد و اعضای بلند پايۀ حزب 

  )!!!کنند

حزب [آنھا :" نويسد که وب پس از نزاع با استاد و نه قبل از آن، می مغض"صادق "  مائوئيست نا

، در لندن، ژنيو] امپرياليستھابخوان کنفرانس ھای [در کنفرانسھای بازسازی افغانستان ] کمونيست ــ مائوئيست

کار آنھا کمونيسم و اصول تشکيالتی را در جھت تحکيم ساختار ھای . کنند شرکت می] مونشن[برلين، توکيو و

NGO مور أو روابط تشکيالتی حزبی در عين زمان روابط رئيس و راننده، رئيس و م... برند  ھای شان به کار می

 مستخدم تھديد می. کند که بيکار نشود، انتقاد سياسی اش را مخفی می مستخدم از ترس اين. و مستخدم نيز ھست

نور چشمی ھايشان را به مصرف ده ...  دارNGO آنھا مانند سائر رھزنان ! ديگر نان نداریئیشود که اگر با ما نيا

] حزب حسين خائن[نور چشمی ھای رھبری . فرستند ھا ھزار دالر در سال برای تحصيل به امريکا و اروپا می

 م میشوند و از آنھا ديپلو شامل می... بدون احساس کوچکترين مشکل در دانشگاه ھای الھور و کراچی در پاکستان

  بر ٨٠مجاھدين در دھۀ ... به مانند مجددی و قوماندان ھای] رھبران و کادر ھای اين حزب نامنھاد[ آنھا. گيرند

.  گری ھای خودشان استءاينھا ھمه افشا ..."شوند و موتر ھای جيپ که به آخرين تکنالوژی مجھز اند، سوار می

 مائوئيست -حزب کمونيست "رف ھستيم که خود را خوانندۀ عزيز خود قضاوت کنيد که با چه باند مخوفی ط

  !!! گويند؟؟؟ می"   مائو ئيست ھای افغانستانی"و " افغانستان

 در ) اءيض ايو خان جمعه(خائن نيحس رھبری به " افغانستان ستيمائوئ - ستيکمون"حزب"که  زمانی

ما، در جنوری  کشور ھای داشته تاراج انيجر از شتريب ھرچه جوئی سود منظور تداوم خيانت ھای قبلی اش، به

 ندۀيرا به عنوان نما" ديجاو ديس ريانجن"حزب  آن اوی جی ان نيچند مسؤول و حزب مرکزیۀ تيکم عضو م ٢٠١٠

کرد، استاد  ارسال کرزی حامل ارۀيط کرزی و در حامد ھمراه   مونشن و ھای لندن کنفرانس به العادۀ خود فوق

 ازآگاھی پس بود، خائن نيحس "ستيمائوئ - ستيکمون" ھوادارحزب و عضو ثيح به آنزمان تا که "مومند وسفي"
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 ماریيبستر ب در حزب، آن مرکزی ۀتيکم اعضای و رھبران خائنانۀ عمل نيا به اعتراض در ه،يقض نيا انيجر از

 مگر ممکن است که  !!!کشد می شاخ ھا حرف نيا دنيشن از آدم ":گفت نيچن اش زندگی ھای روز نيواپس در

خود را به  مرکزی تهيکم دھد، عضو که شعار تدارک و برپائی جنگ خلق را می" ستیيمائوئ ست ــيکمون" حزب 

 ارۀ مخصوصيط کرزی و در حامد تيدرمع  مونشن و در لندن کنفرانس ھای امپرياليستھا برای بربادی افغانستان

 عمل نيا دارد؟ سميکمون به ربطی چه نھايا عمل نيا و است؟ ستیيعمل کمون نيا کرزی بفرستد؟؟؟ کجای حامل

رھبران خائن  خائنانۀ عمل نيا بود، ضیيمر بستر در که یحال در" مومند وسفي" استاد " !!!است سميکمون ضد

 فبروری و دوم ستيب در کماهياز  کمتر ظرف موصوف در .کرد ترک را حزب آن حزب را افشاء کرده و خودش

  !اتر باد فرياد اعتراضش رس.درگذشت ھمان سال

در بدل که " ارباب جمعه خان خائن" حسين خائن ــ سيد جاويد   به ويژه  بورژوا ــ کمپرادورباند رھبری

" انجی اوئيسم"اين خيانت و تسليم طلبی ملی و خدمت به امپرياليستھای متجاوز و اشغالگر به کشور ما، از طــريق 

اند، عالوه ازکسب  به بزرگترين فئودال منطقه تبديل شده  "تهب غزنی تا کويآسر”ی به ھم زده و از ه ئروتی افسانث

به بھای خيانت " انباشت سرمايه"اينک در نقش نوين شان به حيث کمپرادورھای تاراجگـر از طريق  مقام اربابی،

  :توجه کنيد. ملی، در زمرۀ بورژوا ــ کمپرادوران بزرگ کشور احراز مقام کرده اند

" کمونيست ــ مائوئيست افغانستان" در حزب تسليم طلب حرفه ئی ) ــ سيد جاويدحسين ( باند رھبری خائن 

به عنوان جلودار حرکت خائنانه و تسليم طلبانۀ ان جی او ئی در کشور علی رغم چپ نمائی کاذب و سوگند خوردن 

" گرد ابلۀ ولگردشا"توانست چند  حزب شان که فقط می" انجی اوئيسم"ھای اضطراری و رياکارانه در مورد انکار 

و تسليم طلبان مطرود را مجاب کرده و بر سر سفرۀ ارباب برگرداند، کمافی السابق در نقش بورژوا ــ کمپرادور 

ھای خائن مصروف خدمت بی ريا به امپرياليست ھای اشغالگر، چون مگس در تار عنکبوتی سازمان ھای 

  .ای اسارت آور گير کرده است و ديگر شبکه ھCIA ، NEDاستخباراتی امپرياليستھا مثل 

برای آنکه باند رھبری حزب مذکور بتواند آن مبالغ سرسام آور پول ھای راکد پاداش خيانت را به 

متحرک سود آور مبدل سازد، آن پول ھای گزاف را با استفاده از تجارب احزاب جھادی در شکل سرمايه " سرمايۀ"

ليون دالری در داخل و خارج کشور سرمايه گذاری يد آور مالی مبه دوران انداخته و در پروژه ھا و تشبثات سو

، به چند مورد "حزب کمونيست ــ مائوئيست افغانستان"ثق ذ شده از منابع مواينک مبتنی بر معلومات اخ. کرده است

ر ليونی پول ھای پاداش خيانت باند رھبری حسين خائن ــ انجنير سيد جاويد دياز سرمايه گذاری ھای چندين م

توجه . ، اين پيشتازان حرکت خائنانۀ انجی اوئی روشنی می اندازيم"حزب کمونيست ــ مائوئيست افغانستان"

  :بفرمائيد

يکی از عرصه ھای سرمايه گذاری پر سود در افغانستان و مخصوصاً در پای تخت کشور شھر کابل 

بر طبق اطالعات از منابع .  سالون استھوتل داری و برپا کردن سالون ھای مجلل عروسی بلند منزل دارای چندين

 ۀ، اين حزب سه باب از اين قصر ھای مجلل و با شکوه خيره کنند"حزب کمونيست ــ مائوئيست افغانستان"باالی 

رسد، در مالکيت خود دارد و خود حزب   آن ماھانه به بيشتر از صد ھزار دالر می ھر يکعروسی را که درآمد

ی از نھاد ھای امپرياليستی و از طريق غدر و جنايت ان جی اوئی با خريد زمين آنھا آنھا را از پول ھای دريافت

  :اسامی اين سالون ھای مجلل عروسی و محل آن قرار ذيل است. کند اعمار کرده و اداره می
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ی سالون ھای متعدد عروسی مجھز با آخرين وسائل رفاھی و ا ــ قصر باشکوه چندين منزله و دار١

روشن "کابل به اسم " کلوله پشتۀ"نطقۀ فق در مآمد خيلی عالی و بزنس خيلی ھا مو با درتجھيزات عصری

  ".مارکوپولو

مد بيشتر از صد آ ــ  سالون بلند منزل خيلی شيک عروسی چراغان با ھمان ظرفيت و خصوصيات با در ٢

  ".مارکوپولو"کابل به نام " شھر نو"ھزار دالر در ماه در منطقۀ 

سازد،  سی بلند منزل چراغان که جالل و زيبائی آن شب ھنگام چشم ھر بيننده را خيره می ــ سالون عرو٣

پيشاورــ پاکستان بـــه اسم " جھانگير آباد"مجھز با تکنالوژی و وسائل مدرن و درآمد بلند دالری در منطقۀ 

  ".مارکوپولو"

ورد مالک شان چيزی بدانم و که در م  من دوتای اين سالون ھای مجلل عروسی را در کابل قبل از آن

بشنوم، مثل سائر ھموطنان بارھا به چشم سر ديده ام و ھموطنانی که گذر شان به کابل شود، اين سالون ھا مثل ديگر 

سالون ھا و بلند منزل ھا در مقابل چشمان شان از دور خودنمائی کرده و نظر بيننده را ديزاين، چراغان بودن شب 

  .کند  آن به خود جلب میھنگام و بلندا و زيبائی

 آن و کار ساختمانی آن با  تنھا زمين و پارکينگ فراخ ھر يکاين دو سالونی را که من در کابل ديده ام،

مسلم است که ھزينۀ خريد زمين در آن محل و اعمار آن ھا با . رسد ليون ھا دالر میياين زيبائی و درجۀ تجھيز به م

ک حق العضويت اعضاء و دريافت کمک ھای ناچيز بيرونی زندگی کند، آن خصوصيات، از عھدۀ حزبی که از در

ھای رھايشی متعدد در )مجتمع(اعمار اين نوع سالون ھای عروسی، بلند منزل ھا و کمپلکس . باالتر ازتصور است

يائی،  اشغال امپرياليستی افغانستان و از منابع شناخته شدۀ ماف!!کابل و واليات کشور طی ده سال اخير از برکت

حزب کمونيست ــ "ترکيب و ماھيت سرمايه ھائی که باند رھبری. کمپرادوری و امپرياليستی ميسر شده است

ليون دالر سرمايه گذاری کرده است، از نوع ي م٣ تا ٢در پروژه ھای فوق با درآمد ساالنه " مائوئيست افغانستان

  .آن است" کمپرادوری ــ مافيائی" مختلط 

و " مقام معظم رھبری"ه ھا و ثروت باد آوردۀ سود آور، در اين حزب رابطه ميان از برکت اين سرماي

؛ رابطه "مائوئيست ھای مغضوب"و يا  بنا به گفتۀ " رعيت"و " ارباب"صفوف و اعضای آن از نوع رابطه ميان 

ری آن به شود؛ و شخص رھبر و باند رھب توصيف می" رئيس و مستخدم"يا رابطه ميان " رئيس و راننده"ميان 

) طبق آخرين اطالعيۀ حزب(آن " ھواداران"مثابۀ فرعون ھای زمان از سرير فرعونی به اعضای حزب و 

مسلم است که در چنين . کند کوچکترين مجال تبارز، تعقل، تفکر و اعتراض را فرعون مآبانه و مستبدانه سلب می

، به حکم ندبه اين حزب پيوسته ا" اً اشتباھکه ی كرده ا تمند راه گمأعناصر جر"و از بين " رعيت"فضائی در ميان 

ھائی يافت خواھند شد که بر حکم ندای وجدان و رسالت " مومند گونه"موقعيت طبقاتی  و بنابر منطق تاريخ، 

را عليه فرعون و فرعونيان باند رھبری کمپرادور سرخ اين حزب نامنھاد " يوسف مومند"انقالبی، فرياد خفتۀ استاد 

ياه او وير را از صورت سير فرعونی به زير کشيده و نقاب تزطنين تر فريادگرشده و فرعون را از سررساتر و پر

را دربين جنبش کمونيستی وانقالبی کشور که ھم اکنون فريادش در داخل  د جای شايستۀ شانو ھمگنانش بدرند وخو

  . بيابند،شود وخارج کشور رساتر می

  ادامه دارد

 


