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 Political سياسی

  
   افغانستان-احمد برومند کابل 

  ٢٠١١ دسمبر ٣١

     و باند رھبریحسين خائنخيانت ملی آشکار 

  "  کمونيست ــ مائوئيستحزب" وی در ه ئیفتسليم طلب حر

  ارد ھمچنان ادامه د

٣ 

 : بخش دوم

  :نسبت به ساما" حسين خائن"پاسخ ھجويات  

 -ساما(که حسين خائن و حواريون مغضوبش خود را مگس اين دوغ بسازند، طبق اسناد منتشرۀ  قبل از آن  

حسين " ان جی او باز" و" حزب ساز"مسألۀ تسليم طلبی ملی و خيانت تاريخی ھمتاھای تسليم طلب ) ادامه دھندگان

ساما که در اين خيانت شان اقبال حسين خائن را نيافتند، در " مرکزيت تسليم طلب و مطرود"رکاء در خائن و ش

که حسين خائن و دار و دسته اش فقط برای  در حالی.  آن سازمان نقد، افشاء و طرد شده بودگسترۀ تشکيالت

خيانت به ميھن و " شريف"زی در امر ارتکاب خيانت و تسليم طلبی زاده شده اند و از ديرباز بدينسو رسالت پيشتا

تسليم "دھند؛ اينبار ھياھوی تبليغاتی کاسبکارانه و رياکارانه را در مورد  ھم ميھن و خدمت به دشمن را انجام می

نويسند، که مجموع  حسين خائن و حواريون در حالی در مورد تسليم طلبی می. به راه اندخته اند" طلبی در ساما

. رسد در ميان آحاد جنبش به گــَرد خيانت ملی حسين خائن و باند تسليم طلب حرفه ئی اش نمیانحراف تسليم طلبی 

يعنی ارباب حسين خائن و باندش ھزار بار تسليم طلب تر و منافق تر از سائر تسليم طلبان و باالتر ازتسليم طلبی 

 با نقدی جانانه توسط کادرھا و اعضای ساما" مرکزيت مطرود"تسليم طلبان . ديگران، به خيانت ملی دست آلوده اند

اصولی انقالبی آن سازمان منکوب و شالق کش شده و به جايگاه شايستۀ شان در زباله دان تاريخ تقرب حاصل کرده 

کمونيست ــ مائوئيست "ولی حسين خائن و دار و دستۀ . اند و قرار است که حسين خائن و شرکاء نيز بدانھا بپيوندند

اين قھرمانی حسين . زنند  منافقانه و رياکارانه حين ارتکاب خيانت ملی و تاريخی به چپ اشاره می"افغانستانی اش

، به کار سربازی ميماند که پای جسد سر بريدۀ سرباز دشمن "تسليم طلبی در ساما"خائن در برخورد دير ھنگام به 

 ئی اش از برخورد به اين مسأله استفادۀ  ھدف حسين خائن و باند تسليم طلب حرفه!!!را در ميدان جنگ بريده بود
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اما حسين خائن اينبار نيز مثل گذشته . دانند که به آن چيزی که ميگويند، باور ندارند ابزاری از آن است، ورنه می

  !دير تر جنبيد و وقتی از قضيه با خبر شد که سر سرباز و عامل دشمن را خود سامائی ھا بريده بودند

، با "کمونيست ــ مائوئيست"فعالً سرباند حزب تسليم طلب حرفه ای ) ضياء(سين خائنچنانيکه گفته آمد، ح  

 و ١٣۶٢از سالھای " موسی خان"ارتکاب خيانت به کشور و به ساما و جاسوسی به آی اس آی از طريق جنرال 

ج و طرد شد و  ، به عنوان خائن ملی و خائن به ساما از ساما اخرا١٣۶٣ به بعد و افشاء شدن آن در سال ١٣۶٣

و لی بی توجه به آن حسين خائن و حواريونش، خيانت به کشور و جنبش انقالبی . را کمائی کرد) حسين خائن( لقب 

بناًء ، نه من و نه سامائی ھای راستين، ارباب . افغانستان و خدمت به امپرياليسم اشغالگر را تا امروز ادامه داده اند

وان عناصر سياسی در صف خلق نمی شناسيم و جايگاه بايستۀ اين تسليم طلبان حسين و باند رھبری حزبش را به عن

حرفه ئی  را در صف امپرياليستھای اشغالگر و ارتجاع فئودال ــ کمپرادور متحد آن، اين دشمن اساسی و عمدۀ خلق 

ن شياد، صحابۀ کرام گونه بحث و جدل ايدئولوژيک ــ سياسی متعارف با حسي ازينرو، پای ھيچ. دانيم افغانستان می

  .وی، باند رھبری و حزب او نمی نشينيم"مائوئيست"

دانم که چه در گذشته يا حال و آينده، دفاع من  تذکر اين نکته را خدمت خوانندگان عزيز بر خود واجب می  

ابل کاستی ھا از ساما، تاريخ ساما، کارنامه ھا و شھدای راست قامت آن گردان انقالبی فقط دفاع از دستآوردھا در مق

که  ) جديد"( ندای آزادی منشويکی" بنابران، من خود را در موضع دفاع از . و اصوليت ھا در مقابل انحرافات است

اش " شعلۀ جاويد کذائی"کند، در مقابل ھجمه ھای تبليغاتی حسين خائن و  سفانه اسم و نشان ساما را حمل میأمت

  .نمی بينم

تھامات بی بنياد و فتنه انگيزی حسين خائن اين سيه روی سرخ نما را  در ادامۀ اين سطور برخی از ا  

او برای پاسخ " شاگردان منافق"االتی خطاب به حسين خائن و ؤمختصراً به بحث گرفته و در اخير با طرح مجدد س

  .برم گفتن، نوشته را به پايان می

 شرح مختصر آن رفت و ھمگنان خيانت  حسين خائن با اين سيمای کريه و با اين سابقۀ ننگينش که در فوق  

کمونيست ــ مائوئيست "پيشه و جنايت کارش در باند رھبری مادام العمر حزب رسوا و بد نام به اصطالح 

شدت بخشيدن مبارزات تدارکی برای  "که مژدۀ کاذب از اين. برند ، از عقدۀ حقارت مزمن رنج می"افغانستانی

تمامی نيرو " در ميان ) !احمق گويد و ابله کند باور(!؟دمی و انقالبی شان برپائی و پيشبرد جنگ مقاومت ملی مر

ھيچ پژواکی نداشته " شورای علمای اھل تشيع افغانستان"ھا و شخصيت ھای ملی، دموکرات و انقالبی و حتی 

د که مان ی میحت رھبری اش به موقعيت يک جذاميموقعيت حسين خائن و باند ت. برند است، سخت از آن رنج می

اين حالت تجريد و انزوای کامل ارباب حسين و باند بورژوا ــ کمپرادور وی در ميان آحاد . مردم از آن گريزان اند

عين حال نتيجۀ جنبش انقالبی افغانستان، حاصل خيانت ھای پارينه و جاريۀ آنھاست که در فوق شرحش رفت و در 

ش و افشای اين خيانت ھا توسط گروه ھا و ذوات جنبش گی در حين سرخ نمائی آنان در جنببازتاب خيانت پيش

باليدند درنتيجۀ   که در غرب کشور با حيله ونيرنگ سرھم بندی کرده وبه آن میه ایيگانه حلق( انقالبی بوده است

با اين عقدۀ ). گری انقالبيون راستين با افتضاح از ھم پاشيد وُدم حسين و حزبش را درآن ديارھم سيخ کردندءافشا

که گاه  قارت و با اين موقعيت جذامی که حسين خائن و باند تسليم طلب حرفه ئی تحت رھبری اش دارند، برای اينح

و ) عوام پسندانه(و بيگاه خود را مطرح کرده و چپ و راست خود را خبر ساز بسازند، يا به شيوه ھای پوپوليستی

شاھدان "له سگی در پای پيل پارس زده و به پای معصوميت نمائی به جعل اکاذيب دست يازيده؛ و يا به سان تو

  . بندند تھمت می" شھيد
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ھمراھی تا "و ") گناه کبيره" باالتر از( رھبران مادام العمر اين حزب حين ارتکاب خيانت آشکار ملی   

شان اعتراف که صادقانه به گناه کبيره و باالتر از آن به خيانت  بدون اين" کنونی شان با اشغالگران و رژيم پوشالی

دل بکنند؛ خيلی منافقانه و رياکارانه ) جيفۀ دنيا( ی باد آوردهه ئکنند و از سرمايه ھای افسان" وبهاز تۀ دل ت"کرده و 

و با وقاحت بی نظير به ياد روز ھای منبر روی شان چنين توصيه ای را به ھم کيشان شان در حول و حوش خوان 

 از قصر مجلل رھبران خائن معلوم الحال آن» دولی«  حزبی که !ه رذالتی چ!چه وقاحتی. کنند رنگين استعمار می

و از آنجا تا کويته و از کابل تا لندن و مونشن در طياره ھای اھدائی " سرآب غزنی"در کابل تا " روشن مارکوپولو"

به ) سين خائنضياء ، ح(شود، رھبر خائن و ھزار چھرۀ آن جمعه خان قره باغی امپرياليست ھای اشغالگر حمل می

 دھد و می منافقانه چنين موعظه ای را سر می" حجت االسالم کمونيست"ياد روز ھای منبر رفتن افتيده و در نقش 

حزب " مستخدمين" و " رانندگان"کر و کور خود را در ميان " حرف ھای مفت تعدادی از مقتديان"خواھد با اين 

ات و ضمير حسين و شرکايش عجين شده است و از آن جدائی ی در ذئاين منافقت و دو رو. ی بفريبدچھار صباح

  .آنھا برای فتنه انگيزی ھست شده اند. ناپذير است

از فرط اين عقدۀ حقارت و تجريد بودن از جنبش انقالبی کشور و کسادی بازار، حسين خائن و شرکاء با   

منسوب به آحاد جنبش انقالبی کشور سه تن از ذوات " عقب نشينی"ژست ھای انقالبی و سرخ نمائی مضحک مسألۀ 

کنند تا مگر اذھان را متوجه  ُگنده گوئی ھای بزرگتر از دھن   مطرح می" وليد"و " فوالد" ، "سمندر"را به نام ھای 

چون ھر سه تن آنھا . من در صدد دفاع از اين سه شخصيت نيستم). افشای نام اين انقالبيون با چه حقی؟( خود سازند

ولی در مقام مقايسۀ . و حاضر اند و اگر الزم بدانند خيلی بھتر از من توانائی دفاع از خود را دارندخوشبختانه حی 

  :دانم آنھا با حسين خائن و شياد، تذکر نکاتی را بر خود واجب می

اين سه شخصيت نامبرده از لحاظ ديدگاه ھای ايدئولوژيک ــ سياسی و پيشينۀ مبارزاتی در سه کته گوری   

چيزی نمی دانم و حسين خائن » فوالد«" عقب نشينی"در مورد ادعای سالوسانۀ حسين خائن پيرامون . رندقرار دا

سمندر در زمينۀ ايدئولوژيک ــ سياسی و تبيين و "با . دريافت داشته است" فوالد"پاسخ اتھام رذيالنه اش را قبالً از 

پيش شرط ھای مطرح ايدئولوژيک در آن پروسه و استنباط  وی از جريان دموکراتيک نوين و پروسۀ تشکل ساما، 

پيشينۀ مشترک مبارزاتی  و " وليد"با . تضاد و اختالف عميق دارم... توجيه نادرست او از جدائی اش از ساما و

جائی محالت ه که اطالع دارم جا ب سازمانی داشته خود را با او در يک خط فکری ــ سياسی می يابم، تا جائی

ا بنا بر الزامات مبارزاتی صورت گرفته به حکم و دستورمقامات ذيصالح سازمانش بوده که ھيچ زيست او که بارھ

با اينھمه، اين سه تن از ديد ديالکتيک . ربطی به ديگران نداشته وھيچ توضيحی ھم دراين رابطه لزومی ندارد

لماً مثل ھر انسانی ديگر که در ماترياليستی، به حيث حامل و عامل تئوری انقالبی در پراتيک مبارزاتی شان، مس

اگر اشتباھی . گذارد، حاصل وحدت اضداد بوده و معروض به اشتباه نيزھستند پراتيک مبارزات اجتماعی پا می

کنند، اين امر به جواسيس شناخته شدۀ مثل حسين چه ربطی  کرده باشند نھاد ھای مربوطۀ شان به آن برخورد می

   آدرس اين انقالبيون شده باشيد؟ مور کشف وافشایأدارد؟ نکند که م

از ديدگاه من گذشته از خط فکری و پيشينه و حال اين سه شخصيت ، ميان آنھا و حسين خائن يک تضاد  و   

  !!!حسين خائن است ، ولی اين سه تن نه: تفاوت عميق و ماھوی  وجود دارد و آن اينکه

می، با آن پيروی کورکورانه از خمينی جالد و  ارباب حسين خائن با آن سابقۀ ننگين عضويت در جنبش اسال

پيشمرگ شدن در قتل کمونيست ھای فلسطين، با آن منبر روی و صدور فتوای قتل اکرم ياری از سر منبر، با آن 

پرچمی گری رسوا، با آن خيانت به کشور و به ساما، با آن چنگيز بازی مفرط، و با اين خيانت ملی جاری اش به 
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 ماليدن سرخاب انقالبی به چھرۀ کريه و سياھش، نه ميراث دار جريان باعظمت و تاريخی وجه، به رغم ھيچ

تواند؛ و نه حق دارد سنگ وفاداری به شھيد اکرم ياری ــ به مردی که خود از سر منبر  دموکراتيک نوين شده می

با اين اوصاف پليد، حسين خائن . کرد ــ رياکارانه به سينۀ ناپاکش بکوبد به دستور خمينی فتوای قتلش را صادر می

او به ھيچ روی و تحت ھيچ عنوانی حق و صالحيت نقد تاريخ جنبش انقالبی و کار نامۀ " صادق"و حواريون 

زيرا او و شرکای جرم و . شخصيت ھای شاخص آن و بد تر از آن کوبيدن شخصيت ھای اين جنبش را ندارند

آنھا از لجنزارھای مختلف آمده  ومرتباً به  جنبش . ريخی ندارندخيانتش به اين جنبش با عظمت تعلق فکری ــ تا

  .انقالبی خيانت ورزيده اند

  علی رغم اين خيانت نابخشودنی حسين، ساما به نسبت مشغله ھای فکری و عملی در رابطه با جنگ مقاومت ضد 

شان، نتوانست خيانت ملی و روسی مردم ما و با پيروی از اصل تضاد عمدۀ مردم ما با متجاوزان روسی و عمال 

پس از شکست روس ھا و غالمان شان . ماھيت سراپا ضد ملی و ضد انقالبی حسين خائن و حواريونش را افشاء کند

مرکزيت "و مشکالت و موانع درونی و انحرافات " رھبر"نيز تا اين اواخر بنا به وظايف مبرم مبارزاتی، شھادت 

و شاگردان او به کشور و به سازمان را در سطح ملی و بين المللی به تودۀ ، ساما نتوانست خيانت حسين  "مطرود

وشايد ھم رويا روئی با اين عنصر پليد را کسر . وير را از چھرۀ اين خائن بدردزردم و انقالبيون برساند و نقاب تم

  .داند شان خود می

ک کردن سيمای پليد خود و باند بورژوا حسين خائن از اين خاموشی ممتد ساما استفادۀ فراوان برده و با بَـزَ   

حزب "ــ کمپرادورش و با چپ نمائی کاذبش عده ای دالل و بقال سياسی را مجاب کرده و با پروژۀ انجی اوئی

يا مجتمع تسليم طلبان ومطرودين به دستور آی اس آی، در طی " حزب کمونيست ــ مائوئيست" و سپس " کمونيست

غانستان و پيشتازی در خدمت به امپرياليست ھای اشغالگر به عنوان سرآمد ھمه تسليم ده سال اشغال امپرياليستی اف

طلبان و خائنان ملی، خيانت ھای دورۀ اول و دومش را در مرحلۀ سوم  به خيانت ھای جاريۀ خود و حزبش پيوند 

  .قوط کردحسين خائن با اينکارش در قعر حضيض ذلت و خيانت ھمه جانبۀ تاريخی س. زده و تکامل داد

 سال سکوت ساما، مزورانه و با چشم سفيدی تمام در صدد ٢٧حال حسين خائن با اينھمه پلشتی، پس از   

 و جاسوسی و خود فروشی اش به آی اس آی را رنگ و لعاب ١٣۶٣آنست که ارتکاب خيانت به ساما در سال 

مد با آلی چه خوش که با برو.  خاک بپاشدقالبيون کشورايدئولوژيک داده و به چشم بينای نسلی از سامائی ھا و ان

اين سکوت سنگين سامائی ھا شکسته است و مواضع اصولی شان در تقابل تسليم "  ادامه دھندگان- ساما"عظمت 

" صادق"طلبی مشت کوبندۀ دردھن کليه ھجويه گويان، از جمله در مقابل خيانت ھای ارباب حسين شياد و حواريون 

ادا که وقت گرانبھای آنھا صرف روياروئی با عناصر پست و بی ارزشی چون حسين و واما مب. شريک جرم اواست

حواريونش گردد، ای چه بسا يکی از وظايف حسين واعوان و انصار صادقش مصروف کردن نيروھای انقالبی به 

ائی آغاز نموده ام  و اين کار را من به تنھ. اينگونه جدلھا باشد تا اربابان شان از اين جبھه مورد حمله قرار نگيرند

ادامه خواھم داد حال ديگر تير از کمان جھيده و مبارزه در جھت افشای ھمه جانبۀ خيانت ھای پارينه و جاريۀ او و 

  ".و دا ميدان ادا گز "ھيچ گفتار و کردارشان بی پاسخ نخواھد ماند . شرکای خيانتش آغاز شده است

ن بادار، از اخالف از عي" مال محمد عمر آخند" مثل او.  حسين دنی حجله نشين چھرۀ گمنامی است  

. دستور گرفته است که در انظار ظاھر نشود، مرموز باقی مانده و چھرۀ اصلی خود را ننماياند" جنرال موسی خان"

او برای آب کردن . اين گمنامی، تجرد و حجله نشينی باعث شده است که حسين خائن از عقدۀ حقارت شديد رنج ببرد

قدۀ حقارتش با ديده درائی ويژۀ خودش گاھگاھی  به سان توله سگی به پای پيل ھم پارس زده و به پيل گفته که اين ع
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ھمانطور که حسين خائن و باندش با نيت پليد نژادپرستانه به ستارۀ درخشان جنبش انقالبی کشور . من ھم اينجا ھستم

خواند " مليت خودی"و از " مائوئيست"ران را تھمت بست و وی و ديگ" اکرم ياری" شھيد ارجمند پيشکسوت

؛ ھمانگونه و بدتر از آن به انقالبی )کرد  که حسين دنی از سر منبر فتوای قتلش را صادر مییھمان اکرم ياري(

  . ، در کمال دنائت، سقوط اخالقی و وجدان مردگی اتھامات سخيف و بی بنياد بست"رھبر"نستوه و استوار شھيد 

ولی ھرگز حق (د انديشه ھا و کارنامه ھای پيشينيان و شھدای پيشکسوت جنبش انقالبی چيزيستگفتنی است که نق

ما حق و وظيفه داريم تا ميراث گذشته و افکار و کارنامه .  در حق آنان چيز ديگرءو تھمت و افترا) حسين نيست

ولی بستن تھمت و افترای بی . کشيمگان جنبش انقالبی کشور و نسل ھای بيشمار انسانی را به نقد ب و رفتءھای شھدا

بنياد و واھی با انگيزه ھای پليد تخريبی تنھا از عھدۀ انسان نما ھای ھرزۀ وجدان مرده، وقيح، بی حيا و بی ھمه 

انسان ھا و انقالبيون ! حجله نشين ساخته است و بس" گمراھانی"چيزی مثل حسين خائن و حواريون  صادق وی و

توانند و حق ندارند اين چنين بی مھابا به شخصيت و افکار افرادی حمله ور  نمیطبقاتی  شريف بنابر نجابت وجدان

  .طور مستند و مدلل از خويش به دفاع بپردازنده شوند و اتھام دروغين ببندند، که آن افراد زنده نيستند تا ب

منفور و رانده شده " ست مائوئي-کمونيست" سر باند بورژوا ــ کمپرادور حزب بد نام ) ضياء( حسين خائن   

که کوس رسوائی خيانت ملی و انجی  در حالی". کار زمين را نيکو ساخت، در آسمان پنجه انداخت" که  پس از آن

که باالتر از مقام اربابی بر  شود، حسين و باند تحت رھبريش، مادام اوئيسم حسين خائن و حزبش ھر کجا نواخته می

درائی و وقاحت کامل ضمن انتقاد از ولی نعمتان و باداران فريب خوردۀ ديروزی سرير فرعونی لميده است، با ديده 

م ل م (ايجاد يک تشکيالت بين المللی کمونيستی "چپ امريکائی و ايرانی اش،  و به رسم الفزنی و خود ستائی از 

ر رو مقلد کور خمينی  ايجاد تشکيالت بين المللی کمونيستی کجا و حجت االسالم منب!چه مزخرفاتی. زند دم می)" 

! ديروزی و فئوداِل بورژوا ــ کمپرادور شدۀ کنونی که تا ھنوز سطح شعورش از سطح نژاد گرائی بلندتر نرفته کجا

فھميدنش مشکل است که آيا اربابان امپرياليست حسين اينبار برای تخريب  !!!ببين تفاوت ره از کجاست تا به کجا

بافد؟ آخرتو کجا و طرح ايجاد  جنبش بين المللی کمونيستی او راموظف ساخته اند يا واقعاً اين ديوانه اراجيف می

جنبش "م يکی از مشاکلاين ھ... تشکيالت بين المللی کمونيستی کجا؟ با کدام فھم، باکدام تجربه، با کدام پرستيژ و 

 !است که اينھمه ملعبۀ ھوا و ھوس و بازی دست چنين عناصری پليد شده است"  مائوئيستی-بين المللی کمونيستی

  !!!صد آفرين بر اين چشم سفيدی تو حسين خائن 

نام سيروس ه که حسين خائن ھنوز به چھرۀ اصلی اش شناخته نشده بود توانست از طريق کسی ب  زمانی  

)  RCPآواکيان ــ (ندی، يک چھرۀ ساواکی سابق که عضوگروه سربداران ايران بود به اين گروه و بعد به نھاو

حسين برای جلب اعتماد آنھا دساتير و فرامين و مداخلت گری غير اصولی آنھا را مو به مو در .  معرفی شود

" حجت االسالم مائوئيست"اه و بيگاه با باداران نيز گ. کرد و برای آنھا ارزش مصرفی داشت  میءافغانستان اجرا

رھبرمائوئيست ھای "مصاحبه ھای ساختگی غيابی کرده و حسين خائن را به عنوان مضحک " غيبی"در مرکز 

در افغانستان الف زنی و " جنگ خلق"کردند و حسين در مورد تدارک و آغاز قريب الوقوع  مسخره می" افغانستان

ولی چندی بعد . داشتند  در حق جنبش به خون خفتۀ انقالبی افغانستان ستم روا میکرد و بدينوسيله ی میئزافه گوگ

ھم زد وحال ه حسين از اربابان اصلی اش به و ظايف ديگری گماشته شد ومناسبات معامله گرانۀ خود را با آنھا ب

  :اما چگونه؟ . بافد برای توجيھش چرند می

 امپرياليسم جھانی به رھبری امريکا، امپرياليستھا در  م توسط٢٠٠١ پس از اشغال افغانستان در سال   

ن، ھم چنان در پوشش اسيل جواسيس خود را تحت نام مشاورپھلوی گسيل سالح و سرباز و نيرو ھای استخباراتی، 
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نھاد ھای خيريه، امدادی، ان جی او ھا و غيره به منظور مطيع و منقاد ساختن مردم در زنجير ما در افغانستان 

  . کرده و به زودی بازار سود جوئی، يغما و تاراجگری و حيف و ميل گرم شدسرازير

حسين خائن که قبل از ارتکاب خيانتش در ساما با ضعيف النفسی ذاتی و با انگيزه ھای سود جويانه و پول   

بعد، با شکل پرستی در دام عنکبوتی آی اس آی افتاد و در مقابل پول به مادر ميھن خيانت ورزيد؛ از ھمان سال به 

وطنفروشی در ھمان دھۀ شصت شمسی حين اشغال کشور توسط متجاوزان روسی، در تکامل " ھستۀ خبيثۀ"گيری 

ضمن نزديکی با عده ای از يغماگران سرخ نمای ان جی او باز رسماً در مدار اين سود جوئی و " ھستۀ خبيثه"اين 

داً و بع" کمونيست"  قبل از ايجاد حزب نامنھاد سابقۀ ان جی او بازی حسين خائن به. غارتگری قرار گرفت

پس از اعالم موجوديت اين به اصطالح . به دھۀ ھشتاد ميالدی بر ميگردد" کمونيست ــ مائوئيست افغانستان"

به خط رسمی و حاکم اين حزب ارتقاء يافته و خود نام و " انجی اوئيسم" و مشی ، فرھنگ"حزب کمونيست"

  .وش و وسيله ای در خدمت آن خط بوده استتشکيالت حزب به حيث روپ

 يکی از افرادی که در غارتگری ان جی اوئی تجربۀ سه دھه و يد طوال دارد، در بدو امر پس از شکل   

تا کويته به مقام اربابی و از آن باالتر در نقش " سرآب غزنی"وطنفروشی، حسين خائن را  از " ھستۀ خبيثۀ"گيری 

" سازمان پيکار"کادر قبلی " انجنير سيد جاويد" ير فرعونی و به سروری کاذب رسانيد، بورژوا ــ کمپرادور به سر

حسين خائن " حزب کمونيست ــ مائوئيست" ل ان جی او ھای به اصطالح وو عضو کميته مرکزی فعلی و مسؤ

 او ئی کار کرده انجنير سيد جاويد از اوائل دھۀ ھشتاد ميالدی تا ھمين امروز در عرصۀ فعاليت ھای ان جی. است

سالھای دھۀ شصت شمسی سيد . و شريک غارتگری تاراجگران و ان جی او ھای دزد امپرياليست ھا بوده است

جاويد در يکی از ھمين ان جی او ھای غارتگر در کويتۀ پاکستان در بخش زراعت و مالداری در ارتباط با واليات 

اينک . را غصب و غارت کرد" کلدار"ليون ھا يان متمادی مکرد و طی سالي جنوبی و جنوبغربی افغانستان کار می

اش سالھا قبل به دستم رسيده بود، توجه " تيم کاری" مشت نمونۀ خروار به يک مورد دقيق و مؤثق که از درون 

  :کنيد

ان " شمسی سيد جاويد متذکره در چھارچوب پروژه ھای زراعتی و مالداری ھمان ١٣۶۵ ــ ۶٧ در ھمان سالھای

دريافت داشتند که در سه چھار واليت مرزی جنوب افغانستان مثل زابل، غزنی، قندھار ) Fund(تخصيص " وجی ا

طور رايگان ه را ب... و ھلمند به ھزاران ھزار رأس مواشی دھقانان و چوپانان مثل گوسفند، بز، گاو و

مواشی " واکسيناسيون"جريان در  سراسر . ضد امراض بکوبند و واکسين را از بازار بخرند) Vaccine(واکسين

در واليات متذکره شاھد بوده است که انجنير سيد جاويد به جای " عضو تـــيـــم"دھقانان و چوپانان بی بضاعت، آن 

خريدن واکسين ضد آفات گران قيمت، صد ھا ھزار رأس بز و گوسفند مردم را به جای واکسين، آب  تزريق کرد و 

اين يکی از نمونه ھای صداقت و اخالص کسانی  در .  ھزار دالر را به يغما برداز درک آن غبن و جنايت صد ھا

پيشگاه دھقانان و چوپانان بی بضاعت و فقير کشور است که با آلودن القاب کمونيستی و مائوئيستی مدعی سينه چاک 

را   نامند  و پائينتر از آنمی" مائوئيست"اينان که در شعار خود را . خدمت به دھقان و چوپان فقير اين سر زمين اند

قبول ھم ندارند، آيا از انديشه و آموزۀ نيرومند مائـوتسه دون ھمين درس جفا به دھقانان فقير و خيانت به کشور را 

شود و سراسر پراتيک و انديشۀ انقالبی  آموخته اند؟؟؟ مسلم است که چنين درسی در آن انديشۀ نيرومند يافت نمی

ی بد نام کردن انديشه ھای  و برا اين آقايان فئودال ــ کمپرادور به غلط!ا می آموزاندر مائوتسه دون عکس آن

   !نمايانند می" مائوئيست" خود را مائوتسه دون
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 در !؟"کنفرانس" طی اولين سفرش برای يک "سيد جاويد" از برکت ھمان خدمات صادقانه بود که   

 امريکائی قرار گرفته و با تصديق منابع پاکستانی از اھليت  م مورد توجه و عنايت مقامات١٩٩٢واشنگتن در سال 

  م کار و بارش رونق گرفته و به عنوان ٢٠٠١طی ساليان بعد و مخصوصاً  پس از . وی، به عضويت پذيرفته شد

نمايندۀ با صالحيت حزب حسين خائن در نقش شريک دزد در کنفرانس ھای امپرياليستھا در لندن، ژنيو، برلين و 

  . م در کنفرانس ھای امپرياليستھا برای غارت افغانستان در لندن و مونشن راه يافت٢٠١٠و و در جنوری توکي

  م ٢٠٠١حزب، از سال ) باند رھبری(در کميته مرکزی " کمونيست ــ مائوئيستی"با داشتن چنين رفقای   

را ) آواکيان(ار کم بغل امريکائی خودبه بعد به تدريج کار و بار حسين خائن  رنگ و رونق بيشتر يافته و حسين باد

تی حسين خائن پولدار شد، وق.  و ديگران عوض کردCIA  ،NEDبا باداران چاق و چلۀ ثروتمند امريکائی مثل 

حسين دنی و . فرمانی را به  بادار سابقۀ امريکائی و ولی نعمتان ايرانی اش گذاشته و به رخ آنھا شمشير کشيدبنای نا

  را به حق جنبش انقالبی و کمونيست ھای افغانستان روا داشته اند، حال میءيانت و جفاحزبش که بيشترين خ

اين پلشتی شان را به خارج از مرز ھای افغانستان " طرح نو انداختن"ريفتن عده ای از دنيا بی خبر و خواھند با ف

حسين خائن و شرکای باند رھبری و وير زديگر دير شده و نقاب مندرس ت. نداما اينبار کور خوانده ا. سرايت بدھند

شاگردان ابله و " گان ماھيت پليد او و حال ھم. استحواريون سکتاريست و چنگيز باز نژاد پرست او دريده شده 

شناسند و از اھداف پليد آنان که آگاھانه در خدمت امپرياليسم اشغالگر است، به خوبی واقف شده  او را می" صادق

 - نشريۀ سازمان مارکسيست" عقاب"که در  کمونيستی وجنبش انقالبی جھانی آنچناناز سوی ديگر جنبش . اند

ساخته اند و ) ICOR(و  ) IC( وسايتھای جھانی خوانديم نھاد ھای جھانی خود را)  MLOA(لنينيست افغانستان

پيوندند،  به آن مینيز بعضاً " جاآ"جنبش کمونيستی افغانستان نيزدر آن نماينده اش را دارد، ھکذا اعضای منشعب  

ی درآن مقام ئانقالبيون افغانستان ھيچ تشويش و کمبودی از اين ناحيه ندارند و ھيچ نيازی به اين جواسيس حرفه 

از " متشکل شدن جنبش جھانی"اينان چون در داخل کشور تجريد شده اند حال با بی حيائی تمام شعار . پاکيزه نيست

  .  را به شکل ديگری مطرح کنند، اين اوج بی حيائی استشود تا خود دھن کثيف شان نشخوار می

و از » زمان" طاغوت " خدمت به «حزب حسين خائن " مبارزاتی"که  فلسفۀ وجودی و رسالت  در حالی  

بوده است، و حال از درون استحکامات طاغوت  شکايت  »زمان" طاغوت " در خدمت به « گذشته تا حال ھمواره 

جای آموختن از مبارزان و مقاومتجويان پيشرو ه نياموختند و ب] آنان[از اين مبارزات ...  ھایئساما  "دارند که چرا

ھای دنباله رو " مائوئيست"و سائر " افغانستان) مائوئيست ( حزب کمونيست " يعنی !؟ضد اشغال و خيانت ملی

حسين   ".ه عليه آنھا پرداختندگری ھای توطئه گرانءشان، دست به توطئه و تخريب عليه آنھا زدند و حتی به افشا

"  در قعر آتش نمرودیوارخليل "نداشته باشند و "  دستی بر آتش از دور" که «خواھد ه خائن  از سامائی ھا مي

  . »قرار بگيرند

مقاومت جوئی پيشرو؟ کدام جبھۀ ضد اشغال و ضد خيانت ملی؟ آخر شما و يا عملکرد  کدام !زھی وقاحت  

 و جبھۀ  پس چرا آن مقاومت!جناب ارباب. تواند در داخل کشور ببيند و يا حس کند  ھم نمیشما را کسی به ذره بين

مقاومتجويان پيشرو ضد " ضد هرا نگفتيد که سامائی ھا در کدام جبھه و چگونه ب ختيد؟ و آنخيالی را مشخص نسا

ی بسنده کرده و از ذکر ئبھم گوزدند و شما به م" دست به توطئه و تخريب) "؟؟؟(عمالً موجود" اشغال و خيانت ملی

" مقاومتجويان پيشرو ضد اشغال و خيانت ملی"ورزيد؟ اگر واقعاً سامائی ھا در حق  مثال ھای مشخص اجتناب می

تسليم "ان جی او باز" و نه حزب نامنھاد" واقعی " حزب کمونيست"و تحت رھبری مدبرانۀ يک (!!!)  عمالً موجود

زده و در کار آن سبوتاژ کرده باشند، من آن عمل آنان را قاطعانه در " ه و تخريبطلب حرفه ئی شما، دست به توطئ
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که اول بايد وجود خارجی آن آن شرط ه  اما ب!!!دانم و خود شان را با تو و حزبت ھمطراز حکم خيانت می

 که نمی! یسامائی ھا را ثبوت کن" توطئه و تخريب"ی ات و آن  ئ ادعا"جبھۀ ضد اشغال"و آن " مقاومت جوئی"

  .  بيمار تواستذھنتوانی چون اينھا تخيالت 

منظور ارباب صاحب قشالق را ! توسط سامائی ھا؟" گری ھای توطئه گرانه عليه آنھاءافشا"در باب   

مبارزان و " ضد کدام هاست؟ سامائی ھا  ب" گری ھای توطئه گرانهءافشا"نفھميدم و معلوم نشد که ھدف از کدام 

گری کرده اند؟ اين توطئه گران سامائی کيانند ءتوطئه چيده و افشا" و ضد اشغال و خيانت ملیمقاومت جويان پيشر

را مدلل و  توطئه کرده اند؟ مضمون اين توطئه چيست؟ ممکن است تا آن" مبارزان" ضد هو در کجا و چه وقت ب

ئه داريد تا آن عناصر توطئه به جنبش انقالبی ارا" توطئه گران"مستند و با ذکر اسم شخصی و ھويت سازمانی آن 

  گر سيه روی و منفور شوند؟

سامائی ھا عليه " گری ھای توطئه گرانۀءافشا"اگر منظور حسين خائن و باند تسليم طلب حرفه ئی اش از   

 و اين جانب" نادر"گری ءحسين شياد، حواريون ابلۀ چنگيز باز و باند رھبری کمپرادور سرخش؛ افشا

ای مجذوب و مغضوب  سياه و ننگين و طومار سيه کاری ھا و خيانت ھای بيشمار او وشرکاز گذشتۀ" احمدبرومند"

وير را از رخسارۀ سياه زده ايم و نقاب تش  و باند تحت رھبری اش باشد، بله ما دو تن اين کار را کرجنايت و خيانت

انکاه اين ضربت، حسين دنی و شرکاء  ما اين کار را خيلی موفقانه انجام داده ايم و از بابت درد ج. آنان دريده ايم

دانيم که چھرۀ کريۀ عامالن ارتجاع طماع و آزمند منطقه و امپرياليسم اشغالگر  ما اين را افتخار می. زوزه ميکشند

در جنبش انقالبی  به منظور ضربت زدن و متالشی ساختن آن از درون، خزيده بودند، " چپ"را که با سرخاب 

چگونه التزام گروھی و سازمانی من  گان نوشتم، بدون ھیين نوشته ام عليه اين خيانت پيشر اولکه د چنانی. نمايانديم

گری را عليه حسين خائن و باند کمپرادور تسليم طلب حرفه ئی وی و حواريون ولگرد او  و کليه ءاين بحث و افشا

.  آنجا که الزم باشد به پيش خواھم بردمنحرفان و خائنان به حکم وظيفۀ ميھنی و انقالبی و ندای وجدان تا آنگاه و

واما درمورد افشای  توطئه گرانۀ نام انقالبيون ومقاومت جويان واقعی سر زمين ما، حسين خاين و حواريون صادق 

خوانندۀ عزيز اگر وقت . او حسب الوظيفه مدتھا است که ليست انقالبيون را به مراجع مربوطۀ شان رسانده اند

کذائی بزنيد و ببينيد چگونه با افشای نامھای انقالبيون " شعلۀ جاويد"ار داريد لطفاً سری به اضافی و حوصلۀ سر ش

گری نامھا صورت ءمراجعه کنيد به بينيد چسان افشا" شورش"به سايت . وظيفۀ استخباراتی اش را انجام داده است

ای کريه جواسيس وتسليم طلبان حرفه حال که ما بعد از مدتھا حوصله به جواب آنھا به افشای چھره ھ. گرفته است

گری نام انقالبيون  ءخوانندۀ عزيز بين عمل خاينانۀ افشا. شود که نقاب ما را ندريد پردازيم زوزۀ شان بلند می ی میئ

ی ئجيره خوار در پيش گرفته اند و دريدن نقاب جواسيس و تسليم طلبان  حرفه " شورش"کذائی و " شعلۀ جاويد"که 

 .  داند  فرق قايل شده اولی را خيانت و دومی را رسالت میتوسط ما حتماً 

مبارزان و مقاومت جويان "اما در باب شکايت حسين خائن مبنی بر نياموختن سامائی ھا از اين مبارزات   

، به توجِه )!؟"(افغانستان و سائر مائوئيست ھا) مائوئيست ( پيشرو ضد اشغال و خيانت ملی يعنی حزب کمونيست 

حزب پيشرو تسليم طلب " مبارزات"رباب صاحب برسانم که خالف تصور غلط تو، الحق سامائی ھا از اين جناب ا

خادم امپرياليست ھای اشغالگر و رھبر کمپرادور سرخ » افغانستان) مائوئيست ( کمونيست «حرفه ئی انجی او باز

اند که جلو ورود عناصر جاسوس، دزد، سامائی ھا خوب آموخته . به نيکوئی آموخته اندمعلم منفی آن، به عنوان 

بزدلی چون تو وامثال تو را در سازمان و جنبش انقالبی کشور ...دوروی، بونديست، فرصت طلب، تفرقه افگن و

دستۀ تسليم طلب حرفه ئی انجی او بازی مثل دھارۀ تو و ھمگنانت حين چگونه داروآنھا آموخته اند که . بگيرند
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مت بی شائبه به امپرياليست ھای اشغالگر کشور ما  و زر اندوزی به بھای خيانت ملی پيشتازی در خيانت ملی و خد

در نقش بورژوا ــ کمپرادور ھای غارتگر ھستی مادی و معنوی کشور؛ با چپ نمائی مضحک و رياکارانه در نقش 

اين . ت می اندازندستون پنجم امپرياليست ھا مفاھيم و ارزش ھای انقالبی  و تاريخی را ملوث ساخته و از ھيب

" در خدمت به طاغوت"حسين خائن و باند تحت رھبری او " مبارزات بی شائبه و پيشرو"درسی است که ما از 

ما مبتنی بر اين آموزش از مبارزات حسين و حزبش در خدمت طاغوت، به آن برخورد درست و . آموخته ايم

  .مقتضی کرده ايم و خواھيم کرد

پس از يک برخورد مسلحانۀ شب " حسين جبون"که  در حالی" رجستان سامابخش غ" به گواھی رفقای   

 از جاغوری" نصرهللا "قيرف  پيکر زخمیش ،۶٠  در سالدر غرجستان" سپاه"و" نصر" با مزدوران ءھنگام رفقا

 بزدالنه و دوخ با فجيع ترين شکلی آن زنده ياد را به قتل برسانند، " سپاه"و " نصر" تا ايادی را در ميدان رھا کرد

ستحکامات دشمن در قلب ا" روشن مارکوپولو" او از قصر" دولی"که  روبه صفتانه فرار کرده بود؛ و باز در حالی

ھای اردو و مراکز آی اس آی پاکستان در کويته و پيشاور حمل " چھاونی"تا " ادۀ سرآب غزنی"در کابل از طريق 

خليل وار در قعر "نداشته باشند و " از دور دستی بر آتش"ه ک«خواھد  شود، از سامائی ھای ادامه دھنده می می

افراد و سازمانھای انقالبی  باز ھم رد يابی!!!  باز ھم چشم سفيدی!!!بازھم وقاحت. »آتش نمرودی قرار بگيرند

  .برای دشمن 

تش قعر آ" سازم که سامائی ھای راستين که در  خاطر نشان می" ارباب جمعه خان"برای اطمينان خاطر   

را به سرانجام خواھند " خليل آسا در قعر آتش نمرود رسالت بت شکنی"پرورده شده اند، اينبار نيز " ینمرود

 و اين !ای مثل تو را پاشان ساخته اند و بت ھای سنگی ديگر را نيز خواھند شکست" بت سرگينی"آنان قبالً . رسانيد

را درآغوش " ساما"توانی تسليم طلبان مطرود  از يک جھت خبرخوشی برايت خواھد بود چون مثل گذشته می

بکشی از جھت ديگر اربابانت برتو غضب خواھند کرد که چرا نتوانستی با تمام توطئه ھايت جلو حرکت پيشروندۀ 

  . ساما را بگيری

حسين خائن و باند رھبری اش و حواريون مجذوب و مغضوب او پاسخ به سؤاالت ذيل را به اعضای   

شود، به  گری ھا چشم شان باز میءر حزب شان که کم کمک در پرتو اين روشنگری و افشافريفته و بی خب

در غير !!! انقالبيون و مردم  تحت ستم افغانستان جوابگو بوده و بايد در زمينه جواب روشن، شفاف و مفصل بدھند

  .االت مطرح خواھد شدؤآن بارھا اين س

  ادامه دارد

 


