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 قسمت اول

  !سخنی  با خوانندگان گرامی 

  

 بروفق خط ديد  مشھور ساخته شده ھای "مائويست" به اصطالحدرگيری ھائی که  دوتن از 

  رفيق موسوی و رفيق محمودیفعال شان به ضدھميشه توطئه گرانه و ضد انقالبی مرکزيت ھای 

برازنده  زنده تشکيل و  ،د افغانستان  آزا– پورتال افغانستان آزاد  ساير ھمکاران ھمچنانو اين قلم

 راه انداخته و  به تمام   سازمان انقالبی افغانستان، يعنی ی از خون و آتش  در ميان شط هرزمندو 

 از سالھای سال پيش اين واژۀ منفور    ، به واقعيت[ھمکاران پورتال اتھام جاسوس بودن بسته اند 

" پيکار" درفش گويا که لژن استخبارات سر برآورده فضلۀ آھن ازيکی  (اين دو به روی پيشانی 

 شراب سرخ  سردابه ۀدر بشککه و ديگرش پشتون ستيزی است  پرولتريای را بردوش می کشد 

 ،  پورتال؛ عدۀ معدوی از خوانندگان] حک شده است ؛ )زده " شورش"ھای تاريک ھالند دست به 

  :از من خواسته اند) از طريق ايمل ( مستقيماً 

 در بارۀ ايشان  در صورت لزوم لطفاً ندميرويس محمودی را به درستی نمی شناس محترم   "

 بر آن شد تا در ء رفقاتصميم . ]نقل يه مفھوم  [ "برای ما يک کمی معلومات داده ممنون سازيد 

 را از طريق پورتال به   بنويسم و آن  از ویو چگونگی شناختممورد مير ويس محمودی 

  . برسانم رسشگر  پ خوانندگان

  

    :نکته ای که بايد به آن اشاره  شود

  

 بی ث وارمرکز ثقل جھان است وو "  برزوی دھقان" ، "رستم داستان" که می پندارد  آن به 

به ھمين سبب می خواھد  حفره ھای  ( استاد سيس  و حضين و عيان و قارن استون و چرایچ

چھل سال سابقۀ  "  ميان خالی ادعایش را با  ا" مبارزاتی–سياسی "  به اصطالحسياه شخصيت

 که   می دھمجداً ھوشدار   ؛د پر نموده  يکی دو  تن ساده انديش  قرب و جوارش را بفريب "مبارزه
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بروفق   کبير توخیگويا که  و از آن به لذت سادستيک برسدخام دل خوش کند فکر  به اينمبادا

  .  ئی با وی نموده است  و چگونگی آشنا ميرويساقدام به معرفی )  ویمغرضانۀال ؤ س( خواستش

ارزش  ، چنين شخصی که به درک منطقی از وی رسيده امال ؤبه سو من اصالً به خواست 

 ملمع   ترکيبات سرخ در فرصت ھای ديگر . ھم قايل نيستم  را شدۀ رمه و گلهزير پایشاه توت 

چنان بر خواھم داشت که از  ه شده کشيدوی را که به روی شخصيت "مائويستی"به اصطالح شدۀ 

     . گردد تر به وضاحت نمايانآشکار ۀ آھن زنگ زدۀھم پيوسته  توته پرچه ھای باجزایزير آن 

  

  .ميرويس ودان محمودی را در کجا ديدم و چگونه با وی آشنا شدم

 

 دوستانی که بار اول با) ١٩٨٩ سال اواخر (داشتيم اقامت ی که درکشور بزرگ ھندزمان

هللا  امان  (زنده ياد خواھر )م (  محترمه از جمله با .   شديم در تماس ؛رکابل آنان را می شناختيمد

 - رتمل به قتل رسيدي غ خلقی زندان توسط سرطبيب ۀ که  در شفاخان ... عضو سازمان)پيمان

علی « ۀ که در شفاخان)م   ( خواھر اين مبارز. -استشده در خاطرات زندانم درج  قتل وی جريان

محمد زنده ياد  ۀ خسره بر)غ  ( شوھرش.   به سمت نرس کار می کرد  دوست  رحميه بود »آباد

   .  ] مامای ميرويس ودان محمودی می شدو آن زنده ياد شعله ئی  سرشناس[  می شد موسی 

 بعد از و می گفتند " مامد"  وی را  ،رفقای آن وقت  ،جريان شعله که در – محمد موسی

ما  عالی حبيبيه ۀدر ليس....  در ساما به بيست سال حبس محکوم شدمبارزه  اتھام به ویتجاوز شور

   .سال ھا باھم به اصطالح ھم صنفی بوديمھر دو ، 

 ھنگامی که می خواست - جريان رھائی وی از زندان و اختطاف و کشتنش توسط خاد  

    ] ....ده ش تشريح مدر خاطرات زندان  [مخفيانه به پاکستان فرار نمايد 

تصميم گرفت تا به تنھائی از ھند خارج شده ) غ (  آقای   ، اقامت داشتيم در دھلی ما کهزمانی

از من  ... ھالند و مقصد به  کشور ھند نمودن قبل از ترکوی. به کدام کشور غربی  پناھنده شود 

ر پرستی تا در غيابش مسؤوليت س  خواھش نمود)در حضور خانم و دو اوالدش  ( و رحيمه

ما به . در غير آن از  رفتن غير قانونی به ھالند  منصرف خواھد شد   را به عھد بگيريمفامليش

 سوسيال امپرياليزم شوروی  به طور ۀ کشور از سلط آزادیبه خاطراين خانواده که خاطری 

  وم ي پاسخ مثبت داد-  با کمال خوشی- ) غ ( به خواست آقای  ؛ دادند  سرشناس دو  شھيدصاخ
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چنين مسؤوليتی را پذيرفتيم  و به نام خود سوگند ياد کردم که از خانم وی چون خواھر و از دو 

اين اوالدش چون اوالد ھای خود  مراقبت خواھيم کرد  چنانچه  طی شش سال  بار سنگين 

    .کشيديم با  موفقيت  به دوش  را مسؤوليت

ه ھای سوزان  ھند وارد ميدان ھوائی  که از کشور بتکد١٩٩۵سال ھای اخيرروز از  یدر يک

مبارزم رحيمه در تورنتو نگذشته بود که دلير و يک ھفته از اقامت من و ھمسر . تورنتو شديم 

  يکی دو روز.پرسيديم را  و با گرم جوشی حال و احوال ھمديگر به سراغ ما آمدهھمان آقا و خانم 

 از ما دعوت نمود که در روز معين به ی  غ اق آ که بيشتر از آمدن ما در تورنتو سپری نشده بود

خانمش ديگر با  يک جوان ،ی که به ھمين منظور ترتيب داده بوددر دعوت.    برويم ویۀخان

   .ھم رسانده بودنده حضور بنيز

.  افتاد که در حال بلند شدن از جايش بود   جوان آن  چشمم به ،شديمسالون  داخل  کهزمانی

 -  بود دوختهکه نگاه نافذش را به چشمم   در حالی -  قد متوسطوان آبی  چشمبااين جوان ورزيده 

.  ش ھمچنان خانم محترم ، بغل کشی و جور بخيری نمودبه طرفم آمده با گرمی و صميميت با من

ه دو باره به جايش  خرسندی نمود احساسات وکانادا رسيديم ، ابرازکه ما به   از ايناين جوان

طرفم نگاه می ه  ب و با دقت به گرمی در جريان صحبت با  اھل خانه کهمتوجه شدم  . برگشت 

خواستم ھر  می... . احساس کردم  که  ميزبان مھربان قبالً ما ھر دو را به وی معرفی کرده .  کند

 ، م يکه به گفتۀ رفقای ايرانی با وی  خودمانی بود) غ ( بی تحمل به آقای . شچه زودتر بشناسم

در دھلی   ! صاحبتوخی"  :  گفت با ھيجان)  غ ( آقای " .وان را معرفی نکردی اين ج: "  گفتم

 رفقيت ۀی ، خواھر زادد نشناختی  ميرويس جان محمو. صحبت کرده بودم ۀ ميرويس جان در بار

 ی و جور بخيری  با وی بغل کش- چون يک رفيق-  بار دوم برخاستم و  آنگاه ."موسی جان است 

 با  وارد  صحبت سياسی ، صحبت پيرامون چگونگی زندگی در کاناداتی بعد از مد.  نمودم

 اين جوان آراسته که  گرديدمدر جريان گپ و گفت متوجه . م  شد -  اين جوان  فروتن -ميرويس  

مندی ه با عالق ( و اوضاع کشور  به جريانات و سازمان ھای چپ انقالبی باز و نگاه نافذۀبا چھر

ً ياد آوری  سازمان ھای چپ انقالبیاز اشتباھات  خالل صحبت در تماس گرفته)زيادی  ھم تلويحا

 در اينجاچرا از پاکستان به کانادا  آمده  ) بزرگ فامليش ( رھبر ساووکه و از اين می نمايد 

ونی  به پيوند خ  در رابطه با کار انقالبی  احساس کردم که اين جوان.است ناراحت خاموش نشسته

   می بالد و نه در زير نام آنان لشي بزرگان فام نه به . قايل نيست ترين ارزشو خانوادگی خود کم
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طبق تضح و رسوايش را در پھلوی نام زنده ياد ياری ليش کرده فمثل شورشی گک ما  که نام م[

  .  .خودش را قايم می کند ]  بذر نفاق و شقاق می پاشد جنبش  گشت بهاوامر و نواھی دھقان اصلی

که اين خود ناشی از (نوعی بدبينی با ساوو  شده بود   در اوايل آشنائی دچار اين رفيق که

 داليل در ۀارتباطش  با شورشی گک ما در پاکستان بود که با صرف انرژی ، جر و بحث و  ارائ

رفيق ميرويس  شماری از افراد ناباب و عوامل دشمن را  . ديدش نسبت به ساوو تجديد نظر نمود 

  .  به من معرفی کرد ،شناخته بود) در پراتيک(ورنتو  که قبالً د ر ت

  

   :ويس ودان محمودی  مبارزاتی رفيق مير عطفبه چند نکتۀدرنگی گذرا 

  

جرأت کرده »  افغانستان یراديو  صدا« نام   ه در تورنتو برای بار نخست يکی از راديو ھا ب

در  رابطه با  بد گوئی  . داختی پربه بد گوئ) شعله جاويد(ابطه با جريان دموکراتيک نوين  در ر

ميرويس پيشنھاد کرد ، طی نوشته ای عکس العمل شديد .   ھر دو با ھم صحبت نموديم يوداين را

) »ھواداران حزب کمونيست افغانستان«(واز  اين قلم خواست  تا در پای  نوشته  نشان داده شود  

ھواداران حزب کمونيست «(ی اين جمله اين قلم بنا بر داليلی  موافق نوشتن  چن. نشانی شود 

  ھمتر از آن به خاطرم اصرار زياد اين رفيق و در پای متن  نبودم  ؛ مگر به خاطر) »افغانستان

موکراتيک نوين و سازمانھای شکل گرفته از آن ؛   خواست اين رفيق را دفاع از  کليت جريان د

   .مپذيرفت

 بود مصرف ") م افغانستان. ل  .حزب م("ان   ھوادارۀرفيق ميرويس که در آن وقت از جمل

.   چاپ شد نسخهنگاشته  در بيشتر از دو ھزار . را متقبل گرديد   آن و کار توزيع و تقسيم چاپ

 دو یو و يکت در تورن در تقسيم آن  در يک دايرۀ وسيع الساحه ) به کمک رفقايش (رفيق محمودی

   . خرچ داد ه  ھمت ب به تورنتو شھر نزديک 
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  :پخش گرديد ...  در تورنتو  و١٩٩٨ که به تاريخ اول ماه می اينک متن آن  نوشته

  

   قبای اسالم   اطالعيه در مورد شبکه ھای خاد زير عبا و                        

  

 ) .K.G.B بخوان صــدای وابستــه ھـــای ( » ...صدای«   در ماه اپريل سال جاری راديـو « 

  را در مورد جريان التیالطائ مسعود، –ربانی ۀ يشگر اسالم در وجود دولت چپه شدزيرماسک ستا

 ۀمتعاقب آن نشري. به دست امواج راديو سپرد لیحاز زبان جارچی الک» موکراتيک نوين افغانستاند«

 ، تا نشريه  که بيشتر به کاغذ پاره ای شبيه است-»  ... صدای« نامطرح و بی محتوای اين شبکه يعنی

 ما  از جانب  رخدادھای خونين کشور اشغال شدۀ  متعھد و آرمانگرا در قبال حوادث رنگين وای

 زير عنوان -  اسالمیدوش و ساطور به دست اجير شدۀ ه گ بطالبان پاکستانی و ساير باند ھای تفن

 با   امپرياليزم روس در افغانستان وۀستيک ملھم  از منافع ضربه خوردبا ديد خاد» ...ياداشت«

ی را نخست در کسوت ئکه بنياد گرا(  کرشمه در پيشگاه امپرياليزم يکه تاز امريکا–پيشکـش  نخره 

اخوان المـسلمين، بعداً در زير غشای طالبان بالی جان مردم و آفت تمامی ارزشھای پر ارج مادی و 

حزب کمونيست  ،»شعله جاويد« باری ديگر بر جريان پر افتخار و حماسه آفرين ) معنوی ما ساخت

 تکامل در قلمرو جامعه و ۀو کمونيزم ، که عالی ترين پل)  مائويست- لنينيست-مارکسيست(افغانستان

ی کامل انسان از اشکال نابرابری اقتصادی، اجتماعی، ستم، استثمار، استعمار ئ، رھا تفکر انسانی بوده

دھد؛ لجن  رادری را بشارت  میو جنگھای تباھکن را به عھده داشته، صفا، صلح، آزادی، برابری، ب

  .پراگنی نمود

را در  ھای ناھنجار و بی اعتبار شده؟ با بررسی مختصر آن» ...صدا«    چه عاملی موجد اين 

  : گذاريم مرکز ديد خوانند می

يونيزم  شوروی،  با ماھيت سوسيال امپرياليستی، زير پوشش سوسياليزم و کمونيزم به   رويز

، در پی آن به ) در افغانستان١٣٥٧ثور٧ھمانند کودتای ننگين ( رداختصدور کودتا در جھان پ

 رسيدن بهکرد،  به خيال خام  ت میأاقتضای منافع آزمندانه اش، که از ماھيت امپرياليستی آن  نش

،   آنسو، قرار داشتان  که در مسير ماشين جنگی اش بهآبھای گرم و تجديد تقسيم جھان،  به افغانست
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 آنی اين تجاوز که تا  ھمين اکنون در خدمت منافع نظامی، سياسی و ۀثمر.  وز کردبی باکانه تجا

که  از بطن خونين و چرکين  دستگاه ھای  ، دستگاه جھنمی خاد بود اقتصادی اش قرار دارد

  .استخباراتی ماقبلش مايه و پايه گرفت

، ھمانطوری که در اتحاد شوروی سوسياليستی بعد از غصب قدرت حاکمه   تذکار داديدبای     م

،   سوسلوف رويزيونيزم در کليه عرصه ھا اعم از سياست،  اقتصاد–و  دسته خروشف  توسط دار

به پيروی از  اين تجديد نظر تحت  رھبری  کشور  سازمان امنيت آن ؛اعمال گرديد ،... فلسفه و

حزبيتی (  را از مضمون حزبيت  آنتمع ھا و سازمانھای مربوطۀ می مجبرژنف صفوف حزب و تما

را به عضويت در   و افراد آن تھی ساخت) که قواعد و ضوابط رويزيونيستی بر آن حاکم شده بود

  .  کی جی بی  واداشتۀشبکه ھای عديد

ز  امور، اۀ  بود که بر ھم.K.G.B   درھسته و بدايت امر اين سازمان امنيت شوروی، يعنی 

مسايل نظامی، اقتصادی، فرھنگی، اجتماعی گرفته، تا زندگی خصوصی اتباع آنکشور آگاھی و تسلط 

  .بالمانع داشت

   K.G.B.به تبعيت از اين سياست ضد مارکسيستی.   عکس آنه؛ نه ب راند  بر سياست حکم می- 

حزب دموکراتيک « به خاد سازی .  لنينيستی ، در افغانستان نيز به ھمان شگرد و شيوه عمل کرد

...  اول تجاوز، بخش پرچمی ھای مخفی، که توسط نجيب هللا، کشتمند وۀدر وھل. پرداخت» خلق

ً نيمه مخفی ھا از جناح کارمل، ھمر و » کام«اه با آن تعداد اعضای سازماندھی شده بودند، قسما

ـه و اسکليت خاد را  منفور شان پابند بودند، بـدنۀدخان که به حرفوداو» مصونيت ملی« و » اکسا«

  .ساختند

 از رأس ھرم حزبی و دولتی، به يکتا متفکر و مبتکر - اين خاين به ملت -  با عزل ببرک کارمل 

 جديدش را از اعضای خاد که در نقش عناصر ۀدستور داده شد تا کابين) نجيب هللا( در امور اطالعات

   .دموکرات، بيطرف و بی غرض تبارز نموده بودند؛ تشکيل دھد

جمھوری «و» حزب وطن« به » حزب دموکراتيک خلق«جالد خاد  بعد از تغيير نام 

در حزب ما ديگر « : ی چنين گفتئ راديوۀ، در يک اعالمي»جمھوری افغانستان« به » دموکراتيک

آنعده .  خادی شدنش  را می پيمودۀ، در اين مقطع حزب پروس»...برای پرچمی و خلقی جای  نيست 

» حزب وطن«ی که به اين امر يعنی عضويت مستقيم خاد گردن نھادند، در ئ خلقی ھااز پرچمی ھا و 

ساير اعضای  آن، به ويژه  پرچمی ھای کارملی، برخی از خلقی ھای ناراضی، ھمچنان . ماندند باقی
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 که به ارتقای  مقام در خاد يعنی امتياز کارجاسوسی در خارج از - گروه اخير( خادی  ھای مخفی 

ن روسی و با استفاده از قانون پاسپورت که در اوايل ابه دستور مشاور) يافته بودندکشوردست 

  .  از کشور خارج شدند، عمدتاً به ھمين منظور تدوين و نافذ شده بود١٣٦٧سال

، زندان بانان، نخست به )بازپرسان(  خاد، از جمله جالدان شکنجه گر، مستنطقينافراد شناخته شدۀ

لمان، امريکا، ابق پراگنده شدند، بعداً به کشور ھای غربی مثل انگلستان، جمھوری ھای شوروی سا

نيز زير عناوين ) ویند جارچی و ياران پشت پردۀ ھمان( نيمه مخفی ھا. پناھنده شدند... کانادا و

  .جا زدند» پناھنده«را به سمت  ھای مضحک و مشمئز کننده، خود شان» کيس«؛ حتی مختلفه

و کدر » حزب دموکراتيک خلق« که  اعضای ه باشندد داشتبه خاطر خواھ   ھمگان، ايامی را 

 آن، که سر مست از اشغال افغانستان توسط چکمه پوشان فاشيست روسی بودند، در برابر ۀھای بلند پاي

گلو پاره . دست به تظاھرات می زدند) طور مثال سفارت امريکا مقيم کابل( سفارت کشور ھای غربی

ی کجا و  رياست ئريگن  رئيس جمھور امريکا بازيکن فلم ھای کاوبا«زدند که  میميکردند و فرياد 

 ۀکه روزی رھبران  و کدر ھای برجست غافل از آن. کشديدند و می خنديند ، ھورا می»!جمھوری کجا 

زانو خواھند ...در دھلی، اسالم آباد، مسکو و) وساير کشورھای غربی(شان  در برابر سفارت آنکشور

غرب «  و با تضرع و التماس خواھان پناھندگی به .  خواھند خواند .K.G.Bۀود را وابستزد، و خ

محمد خان جاللر، سلطانعلی کشتمند، کريم ميثاق، :  اينھا. خواھند شد ، که چنين شد » امپرياليست 

به «  ،  يعنی بارق شفيع ، آنھاان يکتن از ھم قماشۀبه گفت... و ، محتاط،  پنجشيری، صالح محمد زيری

داده بود  که اگر چه بارق  وقتی  ابن جمله را بيرون .   »زير چتر سياه امپرياليزم غرب پناه بردند

 پولھای ھنگفت  سفارت خانه ھای افغانستان مقيم خارج  را  به سرقت برده،  حريفان فرکسيونيش 

 که خواستند بدانند یش  نم» شرقۀنابغ«بارق و  .  مخفيانه به کشور ارباب شان فرار کرده بودند

   .باشد  رھبران پرچم نيز ھمانند خودشان در دست سوسيال امپرياليزم روس میزنجير قالدۀ 

ت مفتضحانه در افغانستان نقاب سوسياليزم و  که بعد از شکس- مپرياليزم شوروی    سوسيال ا

تل عام مردم بيگناه و را با تجاوز آشکار به چيچن وق  امپرياليستی اشۀکمونيزم را دور افگند و چھر

، به ويژه شبکه ھای مخفی خاد   نيرو ھای ذخيره اش-بی دفاع آن سرزمين  به جھانيان شناساند

تحويل بالً توسط ُعمال نجيب هللا به مسؤولين آن شبکه ھا در خارج   ھنگفت که قۀخارجی را با بودج

ی فرھنگيان  امنھ(صطالح فرھنگی و امور به ا) بازرگانی( داده شده بود،  به مصروفيت ھای تجارتی

در ھمين رابطه  باريب و ريا،  به ) موجی و چاپی( » ...صدا« که ھر دو .  گماشت) متعھد و مبارز
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، ضديت بامردم و )اکنون چپه شده( مسعود -و دفاع از دولت ربانی. مشغولند»  فرھنگی« کار و بار

،  سوسياليزم و کمونيزم را ھدف »ه جا ويدشعل«ی اساس و بی خردانه باالی جريان تب آلود، بۀحمل

  .  اساسی خويش قرار داده اند

 داخلی و خارجی خاد، از نخستين روز ھای استخوابندی اين ھيوالی خون آشام شھای عمدۀ     بخ

  البته در چھار چوب حزب( و پرچم» خلق«  تضاد و تقابل با کمونيزم واقعی  و ضديت با ۀبا روحي

 امور دين اسالم اعم از تسنن و ۀاينھا طبق رھنمود مشاوران  روسی به مطالع. دپرورش يافتن) شان

 اسالمی  توسط حزاب و تنظيم ھای بسته بندی شدۀ بعداً به اشکال گونه گون  در ا. تشيع پرداختند

I.S.I.  و سازمان CIAی ازحتی تعداد کثير. و عربستان، رخنه کردند) »واواک«( ، اطالعات ايران 

ا سطح رھبری در تشکيالت فوق خزيدند ودر ائتالف ھا، وحدت ھا، تقابل ھا و تخاصمات آنان ت

  .تشکيالت اخوانی ھا دست داشتند، وتا ھم اکنون دارند

 در ُکشت و ُکشتار، غارت و چپاول، آتش افروزی و تخريب شھر ھا ١٣٧١ ثور ٨  ۀ بعد از فاجع

دوش و ه اره ھای تفنگ بھده شده، با  باند ھا و دو شاھراه ھا و تجاوز به ناموس مردم خسته و کوبي

 در بسا موارد، در قساوت، شقاوت، و قصابی احت. ساطور به دست اسالمی ھمراه و ھمگام شدند

عامل . شدت متنفر شده بودنداره  ھای اخوانی مزدور پيشی گرفتند ؛ زيرا که از مردم به ھمردم، از د

مردمی که بادرک  -بود از ھوشياری و مقاومت مردم  اينھمه انزجار و نفرت انعکاسی عمدۀ 

 ٧به شوروی و ارزيابی دقيق از ماھيت رژيم کودتای ننگين» حزب دموکراتيک خلق«وابستگی

 ؛ اما خود ، که با مداخله مستقيم  سوسيال امپرياليزم شوروی متحقق شد، با تحرک مسلحانه ١٣٥٧ثور

و در    ضد رژيم کودتا دست يازيدندهب)  ھا» خلقی«ھمانند قيام با عظمت ھرات در برابر ( جوش

،  ارتشی تا گوش و گلو   با ساز و برگ مدرن جنگی مسلح ، نھايت با جنگ حيرت آور مقاومت

و پرچم و خاد در » خلق«و به دولت ساالری .  متجاوز را به شکل خفتباری از کشور بيرون راندند

  .خاتمه دادند»   تانجمھوری افغانس«  و »جمھوری دموکراتيک«ت يأھ

  ، اندء خاد نيز با چنين نفرت ، پيوسته در تالش وتقال"فرھنگی" ھم اکنون بخشھای به اصطالح 

 ۀوبو سازمانھای منس» دموکراتيک نويـــن افغانستان«تا اذھان مھاجرين را در مورد  جريان پر افتخار

 - و حق شناس ما عزيز و گرامی  انددر نزد مردم با پاس  که  باھمين  نام و نشان پر افتخار-آن 

  .مغشوش و مکـدر سازند 
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   اينھا که از ھر موضع و موقع مساعـد سود برده ، تيغچه ھای مردم دوستی  و اسالم پرستی و 

 به مرده ھای جلب اعتماد کشور پناه دھنده ، حتای را بر سر  و سينه می زنند، و برای ئاسالم نما

دست نشر می ه  شدگان خادی را منحيث حجت صداقت خويش بءآن افشاخويش ھم لگد ميزنند و لست 

 عليه جريان شعله)  ولو با رقص زبان جارچی(توانستند که ترھات شان  سپارند، کاش شعور کرده می

و ساير سازمانھا انقالبی کشور )  مائويست-لنينيست –مارکسيست (جاويد، حزب کمونيست افغانستان 

  .شنونده  ندارد

 اخير عليه دولت ھای مستبد ۀھا در طی سه دھ»  یئشعله  « تواند منکر مبارزات می    کی 

، تجاوز ارتش سوسيال امپرياليزم شوروی و دولت دست نشانده   امين- تره کی -د و داو-ظاھر شاه

تواند  ی مزدور و طالبان پاکستانی به  کشور  شود؛ کی میھمچنان  عليه چيره شدن اخوانی ھااش، 

را در افشای رويزيونيزم خروشفی و ماھيت سوسيال امپرياليستی آن، که » شعله جاويد«بناک نقش تا

؛ کی  ؛ ناديده گيرد د گمارده بودو داو-و پرچم را در جانبداری از سلطنت و جمھوريت ظاھر» خلق«

 ١٣٤٧ شماره و حبس رھبران شجاع آن در سال١١بعد از  »شعله جاويد « ۀتواند از توقيف نشري می

تواند از حبس، شکنجه، ترور،  توسط دولت مستبد و عوام فريب ظاھر شاه ، چشم بپوشد ؛ کی می

، پرچمی و خادی ياد ننمايد و از » خلقی«اختطاف و اعدام آنان  در زندان پلچرخی توسط جالدان 

جمله نبرد   آنان منۀتواند از ابعاد مختلفه مبارز مقاومت حماسه آفرين شان به ستايش نپردازد؛ کی می

 تواند که از ترور  شان عليه ارتش اشغالگر شوروی ، انکار نمايد؛ و در نھايت کی میۀھای مسلحان

 در پاکستان - به ھمدستی خادی ھا -  اخوانی ھای اجيرۀی ذريعئدر ھای شعله اواختطاف رھبران و ک

  .لعن و نفرين نفرستدن آنان  و ايران ابراز تأثر و تأسف ننمايد و با انزجار و  نفرت به قاتال

م، ، جريان شعله جاويد، رھبران آن، سوسياليز)»پيام زن«(» راوا« سراپا فحش و دشنام به  ۀ   نام

که افتخار دست بوسی مال محمد عمر رھبر طالبان را ) آقای م  باختری(ادبيات » استاد« کمونيزم از 

دار نيمه علنی، اشرافی، قصه پرداز و  پرچمۀ، ھمچنان نام) »افغانستان تايمز« ۀمندرج(ی کرد ئکما

  ۀکه در شمار» پيام زن«  داکتر نجيب هللا در تاجکستان و مستشار وی در تھران عنوانیۀقنسل نازدان

را به ثبوت ) جزافتضاح و افشای  بازھم بيشتر  نويسندگانش(نشر شده، چه چيزی » اميد « اخير

  .رسانيده، که جارچی و ياران خادی اش در پی آنند

    بگذار شبکه ھای خاد در زير عبا و قبای اسالم با ساير مزدوران امپرياليزم جھانی چه از 

عن و طھا چه با انتشار نشريه کک ھای مبتذل، بی ثمر و بی اثرشان، فحاشی، لعن و» ...صدا«طريق 
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ی انقالبی و ساير سازمانھا.) م.ل.م(حزب کمونيست افغانستان » شعله جاويد«لجن پراگنی عليه جريان

را در برابر جريان پر خروش ی  آشتی ھمديگر قرار بدھند؛ مگر کدام سد و مانعۀکشور را و سيل

بر پا نخواھند توانست ، زيرا که مردم از ھر چه  ) ا-لنينيست- مارکسيست( شعله، سازمانھای انقالبی

  ، پرچمی، خادی، جھادی و طالبی است، به شدت متنفرند»خلقی«

   !زنده باد انتر ناسيوناليزم پرولتری  !  مائويزم-لنينيسزم- سزمزنده باد مارکسي

   ! مرگ برحزب و دولت مرتجع چين

     » کانادا- تورنتو ھواداران حزب کمونيست افغانستان                                       

  
 ادامه دارد


