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  ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١٣ دسمبر ٢٨

  

  BBC  از طرف بد نام ترين مرکز دسيسه سازی و پروپاگند جھانهتوطئ

 !)شعلۀ جاويد (هعلي

ستخباراتی ھای جاسوس و خاديست ھای ھزاره ايست و چنگيزيست و شکست  اهبه سلسلۀ افشاءگری ھای اين قلم علي

آنھا توسط من و رفقای ھم رزمم در صحنۀ سياسی، اين زنازادگان شرفباخته را بدان واداشته است تا به دامن باداران 

 .فتند و طالب مدد گردندو انگليسی شان بيايرانی 

ش را نويسنده و تحليلگر معرفی می کند با يک سلسله معلومات غلط که خود»علی اميری«در اين راستا شخصی به اسم 

» سازمان جوانان انقالبی« و) شعلۀ جاويد - جريان دمکراسی نوين افغانستان (و خالف حقايق نخست کوشيده است که  

نمايد و زنده ياد و ديگر فرزندان انقالبی افغان را نفی » محمودی ھا«مھر ھزارگی بزند و نقش بر جسته و فناناپذير  را

» سازمان جوانان انقالبی«و) شعلۀ جاويد -جريان دمکراسی نوين افغانستان (رابنيانگذار اصلی و واقعی » اکرم ياری«

جريان دمکراسی نوين (پر فروغ معرفی دارد و دوم  بی ناموسانه خواسته است تا مھر وابستگی به چين را در پيشانی 

 !ديده درائیحک کند و گويا مايۀ رسوائی اش واقع شود؛زھی » ان جوانان انقالبیسازم«و) شعلۀ جاويد-افغانستان 

حزب دمکراتيک «انجنير صادق ظفر و انجنير حسين، اعضای کھنه کار و کھنه پيخ  - قبالًمتذکر شدم که داکتر غفور ثنا

آستين ھای شان را در » کی جی بی«وابسته به سوسيال امپرياليسم شوروی و جاسوسان آزموده و دست پروردۀ » خلق

بر زده اند و از ھر » سازمان جوانان انقالبی« و) شعلۀ جاويد - جريان دمکراسی نوين افغانستان (جھت بد نام ساختن 

ھم چنان روابط  .نوع دروغ و ريأ و رذالت در بدنام سازی اين روند انقالبی و فراگير ملی دريغ  نورزيده و نمی ورزند

 شرفباخته و ضمير باخته را با امپرياليسم غرب افشاء ساختيم و از روابط  ن سه تا جاسوسانجوئيستی وجاسوسی اي

حکومت و استخبارات پاکستان مقام  که در دولت،» کويته«پاکستان از طريق ھزاره ھای » آی اس آی«تنگاتنگ شان با 

 .ھای بلندی را در اختيار داشتند ودارند، صحبت کرديم

 ننگ بر جبين و پيشانی خلق شريف هوطنفروشان و داغ ھای سيا حرامزادگان، ين زنازادگان،حاال شما خود ارتباط ا

می  BBC دروغپردازی و توطئه گری انگريز يعنی و مرکز دروغپرانی، Mi6 ھزاره را با سازمان جاسوسی انگريز

می کوشند » زمان جوانان انقالبیسا« و) شعلۀ جاويد -جريان دمکراسی نوين افغانستان (بينيم که چگونه در بدنام سازی 

) شعلۀ جاويد - جريان دمکراسی نوين افغانستان (را من حيث بنيانگذار و رھبر  » شھيد ياری«و چطور می خواھند که 

اما اين حرامزادگان بی ھويت و جاسوسان سوسيال امپرياليسم و امپرياليسم  .تحميل نمايند» سازمان جوانان انقالبی« و
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می توان جلوی تابش خورشيد را گرفت و تاريخ يک جريان انقالبی و خدمات فناناپذيرش را انکار نمود و نمی دانند که ن

 .کادر ھا و رھروان شعله ئی ھنوز در قيد حيات می باشند و نفس می کشند  که رھبران،یدر حال حاشا  رفت؛

جريان دمکراسی نوين (سياب دشمنان حاال ببينيد که اين توطئه از کجا سرچشمه گرفته و آب می خورد و آب به آ

 :؟» سازمان جوانان انقالبی« و) شعلۀ جاويد-افغانستان 

 

ارگان نشراتی حزب وحدت " امروز ما"در نشريه ) با نام مستعار ارزگانی( غالم حسين دای فوالدی ١٩٩۴در سال "

" شعله جاويد خاکستری بر فقر بينش" را اسالمی افغانستان در پاکستان، مقاله در جدل با شعله جاويد نوشت و عنوان آن

 !؟."گذاشته بود

متأسفانه از مليت شريف ھزاره است و وی عضو ) با نام مستعار ارزگانی(فرد نويسنده  غالم حسين دای فوالدی 

» آی اس آی«واليت فقيه ايران و دست پروردگان سازمان جاسوسی پاکستان، ۀ سگان تربيه شد »حزب وحدت اسالمی«

بناًء عنوان  .رژيم مزدور ايفای وظيفه می نمود) خاد(د و در زمان حاکميت خون و آتش  خلقی و پرچمی در می باش

ارگان نشراتی حزب " امروز ما"ازنشريه ") شعله جاويد خاکستری بر فقر بينش("،»علی اميری«تحليل و نوشتۀ 

 پاکستان،به نشر رسيده بود برداشته شده - در کويته١٩٩۴ در سال که» ارزگانی«وحدت اسالمی افغانستان به قلم 

 !است؟

شعله (در مورد )  با نام مستعار ارزگانی(چه باعث گشته است که يک سگ واليت فقيه ايران غالم حسين دای فوالدی 

ھمان لجن بعد از گذشت دو دھه به نشخوار نمودن » علی اميری«چرنديات و لجن پراگنی کند و   پروپاکند،) جاويد

 پراگنی بپردازد؟

شعله جاويد (" را که تحت نام یاين عجوزۀ چھار پای عنوان) با نام مستعار ارزگانی(مگر غالم حسين دای فوالدی 

آيا با پيشکش نمودن  کدام سند تاريخی توانسته است که بر چرنديات و  انتخاب کرده بود؛") خاکستری بر فقر بينش

تنھا چيزی که در لجن پراگنی اين سگ ايران مشاھده می شود ! نخير  صحت وتائيد بزند؟ھزيان گوئی احمقانه اش مھر 

می باشد که اگر روشن شود خس وخاشاک ھم چو وی و باداران ) شعله جاويد(نخست، ترس از اخگر زير خاکستر 

اش از بينش  و دوم ، ترس وی و باداران داخلی و خارجی  خارجی اش  را در ميان امواج خشمگينش می سوزاند،

 توسط تمامی اقشار جامعه  یبود و می باشد که در اندک زمان)  شعلۀ جاويد( ميھنی و انقالبی و متکی به مردم ۀانديش

می باشد تا ايران و سگان تربيه شده اش در عدم فعاليت و ) شعلۀ جاويد(مورد استقبال قرار گرفت و سوم، بدنام ساختن 

بتوانند با خيال راحت برای منافع شئوونيستی  نظامی و اجتماعی ، صه ھای سياسی،در عر) شعلۀ جاويد(حضور فعال

 !ايران تالش ورزند

جريان (احساس نمودند که  » خمينی«و سگان پروردۀ » کوانتل پرو«حاال بعد از گذشت دو دھه ، مادون ھای 

خگری سرخ ؛ بل ا»کستری بر فقر بينشخا«، نه »سازمان جوانان انقالبی« و) شعلۀ جاويد- دمکراسی نوين افغانستان 

پر فروغ و  شعله  بعد از يک خاموشی سنگين سه دھه، دو باره روشن ، وفان انقالب ،طزير خاکستر بود که وزش 

رود تا ريشه ھای  ظلم  و ستم ملی و طبقاتی و جامعۀ طبقاتی را از بيخ  ورش ساخته است و اين شعله ھای فروزان می

ز ويرانه ھای ظلمت ارتجاع و سرمايه دنيای نوی را  ارمغان و نويد دھد و جشن شادی کارگران و و بن برکند و بر فرا

 .زحمتکشان را بر پا دارد که آن روز دور نيستۀ ھم

و سگ بوکش و جاسوس استخبارات ) با نام مستعار ارزگانی(پيام من به سگ واليت فقيه ايران غالم حسين دای فوالدی 

اين است که جای خجالت و شرم می باشد که تا به حال شما زنازادگان تاريخ ندانسته ايد که  ،»علی اميری«انگليس 

قلدری و امپرياليزم عصر ھنوز ھم عصر امپرياليسم و انقالبات است و اين عصر تا ھم اکنون به پايانش نرسيده است و 
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 که اين عصر یپس زمان شی می باشد؛زور گوئی می کند و برای جھانی شدن سلطه  اش مشغول تمدن سوزی و نسل ک

 ؟تغيير يابد »مائويسم« به »انديشه مائوتسه دون«ی وجود دارد که دليلی موجھھنوز ادامه دارد چه 

 ش سخن گفته است؟»ايسم« آيا مائو تسه دون از

 خودش را يک مارکسيست ليننيست مخاطب می کرد نه مائويست؟» مائوتسه دون«

بودن » مائويست«ادعای » سازمان جوانان انقالبی« و) شعلۀ جاويد -راسی نوين افغانستان جريان دمک(ثابت بسازيد که 

زن و  ی و ولد زنا و جاسوسان سرمايه ھستيد که ناموس مادر،مازيد نطفه ھای حرااگر ثابت نس را کرده باشند؛

 !حراج گذاشته ايدخواھران تان را در بدل نوکری و خدمت برای ارتجاع اسالمی و امپرياليسم جھانی به 

ۀ ياد و نوشته شده  و در کجا از واژ»  شھيد ياری«در کجايش از رھبری  را بخوانيد،» شعله جاويد«شمارۀ  يازده

 من حيث ايدئولوژی نام برده اند؟» مائويسم«

ه خلق نوشته شده باشد در پيشگا» شھيد ياری«تحليل و يک جزوۀ کوچک که توسط  بخاطر اثبات ادعای تان يک نوشته،

شھادت دھد؛ و در غير آن شما خود » ياری صاحب«و تاريخ در معرض ديد قرار دھيد تا از نقش رھبری و بنيانگذاری 

 !تنھا می شاشيد بل ريخ می زنيده بر گورستان رفتگان تان ن

صومت ھای افغانستان  و خ» م ل ا«برژنف و کاسيکين بوده و در جھت بدنام سازی  دوکتورين خروسچف،»مائويسم«

تدوين و تأليف و در » کی جی بی «ۀدر زرادخان ،»صدر مائوتسه دون«با خدمات فنا ناپذير و عملکرد ھای انقالبی 

 .جھت تبليغ و پروپاگند ترويج و  اشاعه شده است

 برژنف و کاسيکين را نشخوار می کنيد وباعث تعفن شده ايد؛ پس شما سگان ارتجاع و سرمايه چتلی ھای خروسچف،

 ! ننگ بر شما نطفه ھای حرامی و به حراج گذاشته شدهشرم و

و سگ بوکش و جاسوس ) با نام مستعار ارزگانی(ال من از سگ واليت فقيه ايران غالم حسين دای فوالدی ؤس

حزب «اين است، آيا تا به حال در مورد نقش ضد بشری وجنايات ھولناک و وحشيانۀ » علی اميری«استخبارات انگليس 

 چيزی نوشته و مکث نموده ايد و يا خير و اگر کرده ايد در کجا و اگر نکرده ايد چرا؟» وحدت اسالمی

 آيا می دانيد که چنگيز ھای عصر و مخترعان رقص مرده و سينه بريدن که ھا اند؟

 !شما سگان خمينی و جاسوسان سوسيال امپرياليسم و امپرياليسمۀ  بر وجدان ھای مردننگ

 !»شعله جاويد«زنده باد 

 !زنده باد افغان و افغانستان

 !مرگ بر دولت ارتجاعی وھژمونيستی و رويزيونيستی چين

 


