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  سازمان انقالبی افغانستان

  ٢٠١٣ می ٢٢

  

 ،»مائويست«دون کيشوت ھای 

  »مائويستی« بيماران روانی با الطائالت 

)٩(  
، يک مخرج مشترک »کارگران" سازمان"« کوچک ديگر از ۀألقبل از پايان اين بخش و پرداختن به يکی دو مس

طبق معمول .  افغانستانئیحضور ما در سازمان رھا: دھيم را مورد بحث قرار می» ھا ائتالف مائويست«ديگر 

عليه ..." سازمان انقالبی"در واقع عدم موضعگيری اساسی سياسی «: ای را با اين مضمون جويد تفاله» صدر«

باعث گرديده است که اين سازمان تا حال نتواند عليه ..." ئیسازمان رھا"يک دھه گذشته و کنونی ھای  تسليم طلبی

 عامل و حامل آن بوده اند، نيز بطور "ئیسازمان رھا"ھای چندين ساله منسوبين خودش، که با بودن در  تسليم طلبی

اش  او تفاله) »ه سازمان انقالبی  افغانستانبرنامه و اساسنام«ای به  نگاه اوليه(» .قاطع و اساسی موضعگيری نمايد

 تا ١٣۵٢سازمان انقالبی افغانستان از سال «: رسيد تا آن را نشخوار کنند» ھا مائويست«را تف کرد و نوبت به 

  در بطن گروه انقالبی و سازمان رھائی بال و پر زده و در رکاب رويزيونيستی و اکونوميستی آن١٣٨٧سال 

ولی به  ھا ھيچ مشکلی نداشت گيری و کرنش در برابر امپرياليست ست و با انجوبازی، مدالشمشير بازی نموده ا

گرديد و حال } نئيپا{و از رکاب سازمان رھائی پايان   انقالبی شد ١٣٨٧علت نامعلوم يکی و يکبار در سال 

) سازمان انقالبی افغانستاننقدی بر مواضع اپورتونيستی (» .ديگران را به جرم انجوبازی مورد انتقاد قرار ميدھد

 بد ۀآن را برداشته و اين تفال» کارگران«به نام » بيماران روانی«نشخوار شدۀ خود را تف کردند و » ھا مائويست«

 رويزيونيسم سه جھانی "حمام گرم کوی"از " انقالبی"شتر رويزيونيسم «: مزه را با اشتھای تام قسماً نشخوار کردند

آن را تف نکرده بودند » بيماران روانی«ھنوز . »پويد و گردن درازی ميکند دند و می میآيد و بر ھمان نھج  می

بعد از طی  "سازمان انقالبی افغانستان "اينکه اعضای«: جان در صف ايستاد و دھنش را با آن پر کرد»پوالد«که 

 جای بس شگفتی است؛ زيرا تا شده اند،" رھائی"بيش از سه و نيم دھه متوجه اين استبداد و فاشيسم تشکيالتی در 

جای اطالع، افرادی با سنين باال نيز در اين تشکل وجود داشته و دارند که طی حدود سه و نيم دھه با اين استبداد و 

ئی "ان جی او"ھمچنين استفاده از منابع . ھمراه بوده اند" رھائی "ھای انحرافی فاشيسم تشکالتی و ديگر خط مشی
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ً قدمت است{امت قد" سازمان رھائی "در  حدود سه دھه دارد که توأم با دريافت }منظور دانشمند فراری حتما

قرار " رھائی"کمکھای مالی از دولت رويزيونيستی و سوسيال امپرياليستی چين، امکانات مالی گسترده در دسترس 

  ».ين مسايل ھمراه بوده اندبا ا) ٢٠٠۶( تا سال "سازمان انقالبی افغانستان"و خود رھبران و اعضای . داشته و دارد

برای » ھا مائويست«. ھا در اظھارات فوق، ھر چيز می توان يافت، جز اسلوب و شيوۀ ديالکتيکی بررسی پديده

که  ، در حالی» انقالبی شد١٣٨٧يکی و يکبار در سال «گويند که سازمان انقالبی افغانستان  چندمين بار دروغ می

.  تشکيل شده بود١٣٨۵در عقرب » گروه پيشگام افغانستان«قبل به نام  از ت ماآنان به خوبی می دانند که تشکيال

 افغانستان را برای آن عده از خوانندگان صديق که با قضايا و ئیکه چگونگی حضور ما در سازمان رھا برای اين

  . مکنند، گزارش کرده باشيم، ناگزيز بايد به عقب بروي ھا با اسلوب ديالکتيکی برخورد می پديده

وقوع پيوسته که ه ب»  ئیسازمان رھا« را تذکر می دھيم که در ئیما اينجا، بريدن ھا، رفتن ھا و ترک کردن ھا

، افرادی در »گروه انقالبی«پس از دو انشعاب از . نشاندھنده اھميت بنيانگذاری سازمان انقالبی افغانستان است

برای اولين بار بخش کابل .  را ترک گفتندئیمان رھا، چه خانوادگی و چه فردی، سازه ئیسطوح مختلف، چه کتل

ھای باالی سازمان و  که در سمت» ر.ق«و » ف«در ميان اين جمع . رفت» سازمان«که از زندان رھا شده بود، از 

شد، نه تنھا  خصوص بخش کابل قرار داشتند و مقاومت و پايداری شان در زندان به اعضای سازمان قصه میه ب

ای خوب ترتيب و به رھبری  نوشته» ر«بعد . کيالتی بسازند، بلکه به اروپا رفتند و ھمانجا ماندندنتوانستند، تش

مدتی . مجبور به ترک سازمان گرديد و ديگر پشت سنگر مبارزه نگشت» رھبری«تحويل نمود که با اتھام دروغين 

اينھا، نه تنھا نتوانستند .  يافتدر سازمان راه) البته با وقفه ھای مختلف زمانی(» گ«و » ک«ھای  بعد صحبت

تشکيالتی سر و سامان دھند، بلکه، چنانچه از اروپا آمده بودند، دوباره به اروپا رفتند و ھمانجا ماندند و اکنون 

ھنوز سر و صدای رفتن اينان خاموش نشده بود که . زنند خوشحاليم که دوباره به سنگر انقالب و مردم پھلو می

 و گروپش از يکی از واليات شمال کشور در سازمان باال شد، اين جمع ھم از سازمان »ل«و » م«ھای  جنجال

رفت و اعالميه ای نشر کرد و تعھد سپرد که با ايجاد تشکيالت جديد، در راه انقالب گام خواھد گذاشت، اما چند 

دليلی دوباره به سازمان د که ھمه پشت کار و بار زندگی رفتند و در اين ميان يکی دو تن بنابر ھر ئيماھی نپا

کمونيستی، به » انتقاد و انتقاد از خود«ھمراه بود، در سازمان به جای » طبق خوری«پيوستند، نوع انتقاد آنان که با 

را اعالم و » قومی « ۀاين دو ھر کدام تشکيالت جداگان. رسيد» س«و » ح«بعد نوبت به . تبديل شد» انتقاد«مودل 

 ۀيکی به اروپا رفت و در برنام. رس ھای آموزشی گذاشتند، اما چند ماھی دوام نياورداعالميه صادر کردند و کو

، »ئیرھا«را چيز بيکاره خواند و کمتر از مارکس صحبت نکرد؛ ديگرش، در رقابت با » لنينيزم«سازمانی 

ز اين سر و ھنو. شفاخانه زد، انجو ساخت؛ به حزب وحدت پيوست و باالخره در خدمت دولت پوشالی قرار گرفت

ای نزديک به يکماھه، عليه  در جلسه) البته با دو خواھر فعال و مستعد(و خانواده اش » ج«صداھا نخوابيده بود که 

را ساختند که فقط يک شماره از » رزم زن «ۀو نشري» سازمان انقالبی زنان افغانستان« شوريدند و ئیسازمان رھا

مدتی بعد از اين .  پناه بردندئیت به اروپا رفتند و به زندگی اروپابه نشر رسيد و چند ماه بعد دربس» رزم زن«

مشعل « نوشت که با استناد به آثار مائوتسه دون، به نقد سازمان و ئینوشتۀ قطوری عليه سازمان رھا» ا«ھا،  رفتن

عدادی از ای از اعضاء و کادرھا مورد استقبال قرار گرفت و ت اين نوشته از طرف عده. پرداخته بود» ئیرھا

اما او . ھای او پرداختند به تقويت ديدگاه) ای از رفقای کنونی سازمان انقالبی به شمول عده(اعضای سازمان 

از » باز فراکسيون«ھای الزم برای گردآوری اين افراد را در خود نداشت و ھمين بود که به نام  ئیمديريت و توانا

منصور «اش گل کرد و از  دامه داشت که نظريات شبکه تروتسکیھنوز ديدارھا با او ا.  اخراج شدئیسازمان رھا
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ھای  سازمان سوسياليست«باقی ماند و اکنون با » تک امتی«به دفاع برخاست و ھمين بود که به شکل » حکمت

بعد از . داند می» مطالعه و تحقيق در آثار مارکس«فعال است که وظيفۀ عمده و مبرم زمان کنونی ما را » کارگری

، »خلقی ـ پرچمی«در سازمان شھرت داشت و سگان » شھيد زنده«که به خاطر بدن زخمی زخمی اش بنام » ع«او 

روس ھا و فاشيست ھای گلبدينی، پنج تن از برومندترين برادرانش را به شھادت رسانده بودند، از سازمان رفت که 

نابر ملحوظاتی سازمان را ترک کردند و  يکی و خانوادۀ فعالش رسيد که ب» م«نوبت به  . نتوانست بديلی ارائه کند

ولين سازمان بود، نه تنھا که چيزی ساخته ؤخواندند، او ھم که از جمله مس» بی اعتمادی«از اين ملحوظات را 

که » ک«ھنوز چند صباحی از رفتن آنھا نگذشته بود که . سر برده س و نااميدی بأنتوانست، بلکه سالھای سال در ي

دانيم که  کزيت سازمان راه يافته بود، قھر کرد و رفت و يکی دو جنگ قومی به راه انداخت و نمیبه تازگی به مر

که زمانی به يکی از رفقای سازمان » ج.م«در اين ميان . سازمان شد» ولينؤمس«چه شد که دوباره آمد و از جملۀ 

 دور نخورد، نه تنھا زنده به آن ئین رھاانقالبی گفته بود، زندۀ من چه که مردۀ من ھم بايد دوباره به طرف سازما

در ھمين حال، .  نيز پيدا استئیطرف دور خورد، بلکه سرو کله اش گاه گاه در اين و آن حضور علنی سازمان رھا

 که قبالً با اين سازمان قطع رابطه کرده بودند، در يکی از واليات غرب کشور ئیشماری از  اعضای سازمان رھا

بايد تذکر بدھيم که اکثريت اين افراد يا  .سف که موفق نشدندأردن شان برآمدند، اما با تدر صدد جمع و جور ک

ھای  پس از اين و در ميان اين رفتن. اعضای مرکزيت سازمان بودند و يا ھم کادرھای دست اول و برجستۀ سازمان

ان نيز با طمطراق اعالم می رھبری سازم.  رفتندئیھا عضو ديگر بنابر داليل گوناگون از سازمان رھا مھم، ده

خواھيد به اروپا   ساختن تشکل جديد را ندارد، سازمان يگانه جای مبارزه است، اگر میئیھيچ کس توانا«کرد که 

که ھيچ  در اين طمطراق، ظاھراً حقيقتی نھفته بود و آن اين. »تراشی نکنيد، برويد راه تان را بگيريد برويد، بھانه

تند تشکل جديد انقالبی را سر و سامان دھند و تصادفاً تعداد قابل توجھی از آنان نيز به اروپا ھا نتوانس يکی از رفتنی

  .ن استفاده کندارا دسته کردند تا از آن برای کوبيدن بر فرق معترض» ئیسازمان رھا«رفتند و تبر 

سازمان «قاطع گوناگون، عليه که قبالً در م) ئیصفوف سازمان رھا(عده ای از رفقای ما . باالخره نوبت به ما رسيد

» کرم ضد سازمانی داری«، »ت خراب است اموضع« ، »خارشی«گيری کرده بودند، با گفتن  موضع» ئیرھا

در سازمان » سالم ندادن و صحبت نکردن«که عليه آنان کمپاين  تا جائی. شدند وغيره در ميان سازمان تشھير می

ً اعضای سازمان رھا. شد بر می انسان از خنده روده» نرفيق فروت «ۀاندازی شده بود که به گفت راه  و از ئیحتما

ای از رفقای فعلی سازمان   رسيد که عدهئیھا تا جا آن به ياد دارند که چگونه اين کشمکش» رھبران«ھمه مھمتر 

  .آنان را با لگد پراندند» برج و باروی گلين مھاجرت«ما، در و دروازۀ 

تواند در  که ھيچ کس نمی يکی اين:  حاکم بودئیدو نظر غير انقالبی بر صفوف و کادرھای ناراض سازمان رھا

 با اين ھمه ئیکه سازمان رھا دوم اين. گذاری کند و نبايد بيجا وقت خود را کشت مقابل سازمان، تشکل جديد پايه

ی و ده ھا ه ئارجی و پول و چند درجن عضو حرفھا، روابط خ ھای سازمانی و مھمانخانه امکانات فراوان، خانه

توانيم، پول  ھای خالی چه کاری انجام داده می کار کند، ما با دست» درست و انقالبی«تواند  نمی.... موتر و

  . شود ضرورت مبارزه است و بدون پول کاری به پيش برده نمی

 از کادرھای ءدر اين ميان فقط يکی از رفقا. از صحبت ھای اوليۀ يکی دو رفيق آغاز شد» گروه پيشگام«ايجاد 

اين دو رفيق وظيفه گرفتند تا عليه دو نظر غير انقالبی فوق، در ميان کسانی که از وضعيت .  بودئیسازمان رھا

. ھا آغاز شد اين صحبت. باز کنند» گروه پيشگام افغانستان« ناراض بودند، راه را برای ايجاد ئیسازمان رھا

در جريان بحث متوجه . ھا ادامه يافت ساختند که با ايشان اين صحبت ترين بخشی را می مدهجوانان سازمان، ع
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 اين مبارزه را از درون سازمان به ۀرود، از اين رو ساح گرديديم که اين مبارزه تا حدودی موفقانه به پيش می

گروه پيشگام . توسعه داديم) ندکسانی که قبالً بنابر داليل گوناگون از سازمان رفته بود (ئیبيرون سازمان رھا

 با سنين ئی برگزار کرد که از ميان ھشت نفر مؤسس، فقط دو نفر از رفقا١٣٨۵ عقرب ٢١اش را در  نخستين جلسه

باال حضور داشتند، که يکی ھمان کادر سازمان و ديگری از صفوف عادی سازمان بود، افراد باقيمانده ھمه جوان 

  . در اين جلسه شرکت کردند) زمان را ترک کرده بودندبه شمول جوانانی که قبالً سا(

 و چه افرادی که قبالً رفته بودند و چه ھم ئیچه از درون سازمان رھا( ماھه، جلب و جذب ١۶ زمانی ۀدر فاصل

ادامه يافت و عدۀ بيشتری دور گروه گرد آمدند و ) سرخورده شده بودند) احزاب علنی آن(» ساما«جوانانی که از 

در حال حاضر تنھا . ، سازمان انقالبی افغانستان بعد از برگزاری کنگرۀ مؤسس، تأسيس شد١٣٨٧ در حمل باالخره

ھای چپ در چارچوب تشکيالت   عضو آن نيستند بلکه اعضای صديق ساير سازمانئیاعضای سابق سازمان رھا

شکالتی با دست خالی سر برآورديم، نه توانيم که از ميان چنين م ما با افتخار گفته می. کنند اين سازمان مبارزه می

ھای سازمانی و امکانات، ولی تا شرق و غرب، شمال و جنوب و مرکز  پولی داشتيم، نه مھمانخانه و نه ھم خانه

رفتيم، تا آنانی را که ھنوز بر ايديولوژی خود باور داشتند، دوباره به راه انقالب سوق دھيم و با ھم تعھد سپرديم که 

. ھای ھواداران، کار و پيکار سازمان را به پيش ببريم العضويت، اعانه و کمک ردن رسم بلشويکی حقبا نھادينه ک

ھای خود  شد و نازدانه با گذشت ھر روز پولدارتر می» ئیسازمان رھا«گرفت که  اين ھمه در حالی صورت می

ھا »غربی«تاد و فرس ھا جوخه جوخه می به آن طرف اقيانوس» درد ناخن«و » مشکل دندان«را برای 

  .فشردند آن را محکمتر در بغل می» نمايندگان«

ول، ؤ نه رھبر بوديم و نه مسئیچنانچه گفتيم، ما در سازمان رھا. در چنين وضعيتی شکل گرفت» سازمان انقالبی«

 بوديم و آنھم» ئیسازمان رھا«، ما صفوف )جز يک رفيق(نه عضو کميته مرکزی بوديم و نه ھم در جملۀ کادرھا 

ً صفوف جوان بودند، نتوانستند » ئیسازمان رھا«در حالی که تمام کسانی که عضو مرکزيت و افراد مھم . عمدتا

» ئیسازمان رھا«تشکل بسازند و راه فرار را بر قرار ترجيح دادند؛ ما مانديم، تشکل ساختيم و عليه انحرافات 

  .وقفه مبارزه کرديم و اين مبارزه ادامه دارد بی

که به ديالکتيک باور ندارد، فکر می کند که به مجرد نطفه بستن اختالف در  ، از آنجائی»ھا»ائويستم«ائتالف «

که تاريخ جنبش کمونيستی جھان نشان  يک سازمان يا حزب، بايد بيرق انشعاب و بريدن به اھتزاز بيايد، در حالی

پلخانف بود » گروه کار«ی سال عضو می دھد که اين نگرش، يک نگرش غير ديالکتيکی است، چنانچه لنين سالھا

خصوص ه ما ھم از اين امر مستثنی نبوديم، ب. تا اين که راھی برايش باقی نماند، جز بريدن از آن و ترسيم راه جديد

  با درنظرداشت رفتن ھا و رسيدن به اروپا و اخالق حاکم فئودالی در جامعه افغانستان، اعالن ئیوقتی سازمان رھا

ر کسی  که به ھر عنوان و بھانه ای از سازمان می رود، قبل از ھمه شرف و وجدانش را به دشمن ھ«کرده بود که 

  .؛ به وقت و زمان نياز بود تا سازمان انقالبی ايجاد می شد»می فروشد

» انترناسيوناليزم«يکجا » مائويست ھا«ما مطمئن ھستيم، اگر در افغانستان نمی مانديم، به ھالند می رسيديم و با 

عليه رھبران جنبش انقالبی کشور می » شورش «ۀخجل را به گفته ايرانی ھا بلغور می کرديم و زير تکه کھن

می » حزب سازی«آروغ » شورشی« می کرديم و بعد با ءنوشتيم و اعالميه ھای يک گز و دو گز با جھانيان امضا

چوکی ھای کنفرانس » صدر«اديم و با را مثل توشله آنطرف و اينطرف غلت می د» مائويزم» «پوالد«زديم و با 

عمدتاً «و حتی » شورشی«می بوديم، بلکه » مائويست«را می شارانديم، به نظر ايشان، نه تنھا که » بازسازی«ھای 
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ھم می بوديم، اما چه کنيم، که  نياز و ضرورت کشور، راھی ديگر پيش ما گذاشته است و » پوالدی» «مائويست

  !نيز قرار داشته باشيم» ئیرھا«د غضب ھمين موجب شده است که مور

حمايت بی " سازمان"اين «: می نويسند» کارگران«. اين بخش را با دو موضوع کوچک ديگر به پايان می بريم

که مجمعی رويزونيستی بيش نيست اعالم ميدارد و گربزانه بيان ميکند که با آنکه " آيکور"چون خويش را از 

" سازمان" و ھوس عضويت در آنرا دارد اما انگار که مصروفيت بيش از حد اين د ميکندئيرا تا" آيکور"مواضع 

 داخل کشوری و يا الزاماتی ديگر، وی را از افتخار عضويت در آن جمع }منظور امور است{در امورات 

ت، که با نام حزب کمونيست فليپين برای خود مشروعيتی کاذب تراشيده اس" آيکور. "رويزونيستی باز داشته است

  ».خواندن خويش نيز کراھت دارند" انديشه مائو" است که اغلب از ئیھا متشکل از نيروھای ناپيگير و سنتريست

که  حزب کمونيست فليپين عضو آيکور نيست، اين: اوالً . طبق عادت،  باز ھم دروغ می فرمايند» کارگران«

 خوب است که در زمينه معلومات از کجا حزب کمونيست فليپين را شامل آيکور ساخته اند،» کارگران«

ً . خود را ارائه نمايند» مائويستی«  بنيانگذاری ايکور بر ۀقطعنام«شماره چھارم نوشتيم که » به پيش«ما در : ثانيا

کشيدن خط روشن با رويزيونيزم، تروتسکيزم و انارشيزم و ھر شکل ضد کمونيزم مثل حمالت خصومت آميز و «

تأکيد » و ديکتاتوری پرولتاريا» مائويزم«يا » ستالينيزم« عليه به اصطالح ئیژواکارزار لکه دار کردن نوع بور

ھای اين نھاد، در  سازمان انقالبی افغانستان با در نظرداشت شناخت اوليه و مرور اساسنامه و قطعنامه... می کند

قق بخشيدن به روابط داری امپرياليستی و تح از بين بردن سيستم جھانی سرمايه (ھدف ستراتيژيک آنچارچوب 

ھای آن موافق است، اما در حال حاضر به جای حضور در اين  با کليت اين سازمان و سياست) جامعۀ سوسياليستی

ھا، حضور پر رنگ در  سازمان، رسيدگی به کارھای درون سازمانی، توسعۀ تشکيالتی، پيوند فشرده با توده

اش به  رای تأسيس حزب انقالبی پرولتاريا را از وظايف عمدهمبارزه عليه اشغالگران و رسيدن به وحدت اصولی ب

  ».آورد حساب می

کيد می کنيم که سياست کنونی ما اعالميه دادن ھای نيم گزه و يک گزه با سازمان ھا و احزاب خارجی نيست؛ أما ت

ھا و  گونه به پای اعالميه سازد و ھوس را می» حزب«و » ھا مائويست«، »کارگران  «ۀچيزی که مشغل

 واقعی ضد امپرياليزم و تحقق ۀما از ھر نھادی که ھدف ستراتيژيک آن مبارز. گذارند ھای متعدد امضاء می نوشته

نيست، » ايجاد حزب جھانی«اينجا، ھدف . رسانيم کنيم و در حد توان به آن ياری می سوسياليزم باشد، حمايت می

  . انقالبی استھای بلکه حمايت از يک کانون ھماھنگی احزاب و سازمان

با نخوت و تکبر که نمايانگر اخالق خرده بورژوامابانه است، می » کارگران افغانستانسازمان «در ھمين حال، 

وی را در آن حدی نديده ايم که شايان جدی گرفتن و پاسخ دادن به آن " تحليل و انتقاد"نخست اينکه، اين «: نويسد

 که حرفھای پريشانی را که در رابطه به سازمان بر آن داشت ما را " سازمان"فالکت اپورتونيستی اين ... باشد

  »"!دئيبر او ببخشا: "کارگران افغانستان سر ھم کرده است، را  جدی نگيريم و به قول فروغ فرخزاد

اگر حرف ھای ما به درز اصابت نکرده بود و فعاليت ھای ما برای اين جمع بيکاره جدی نمی بود، به يقين سياه 

بارھا چنين گفته است، » ئیسازمان رھا«. اينان اولين افرادی نيستند که چنين اعالم داشته اند. فيد نمی نوشتندروی س

تر از اين نيست که دھن  ھيچ چيز ساده. دھد که جز عجز، ناتوانی، بيچارگی و درماندگی چيز ديگری را نشان نمی

سازمان انقالبی افغانستان پشيزی ھم ارزش ندارد که برای . کجی کرده، انتقادات اصولی غيرجدی جلوه داده شود

گيرند يا نه؛ ما ناگزير به مبارزه عليه تسليم طلبی،  ھايش را جدی می ھا، انتقادات و تحليل حرف» کارگران«
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شويد و يا خفه، به اندازۀ بند بوت برای  حال خوش می.  و تمام خطوط انحرافی و ضد مارکسيستی ھستيمئیدروغگو

  . نداردما ارزش 

رھبران حزب کمونيست اتحاد شوروی يک عادت بدی «: می خوانيم» حزب کمونيست چين«در يکی از اسناد 

سرچشمه و سير (».کنند ھای ممکنه را الحاق می نمايد، تمام برچسب دارند، يعنی به کسی که از آنان انتقاد می

ما نيز » کارگران«وضعيت ). ١٩۶٣پتمبر  س۶پيشرفت اختالفات بين رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی و ما، 

گرفته تا  » بی سوادی«ھای خروشچفی است که وقتی مورد انتقاد ما قرار گرفتند، از برچسب  مشابه رويزيونيست

از (می خواندند » رفيق« ما را ١٣٩٠به ما الحاق کردند؛ اينان که تا در حوت » چاکر امپرياليزم و ارتجاع«اتھام 

، پس از آنکه مورد انتقاد ما قرار گرفتند، يکباره در اواخر )يزد، جنگ خلق، شماره اولجرقه حريق بر می خ

 ٢٠ـ پريشی،  در پرتگاه زبان» سازمان انقالبی افغانستان«! (خواندند» چاکر امپرياليزم و ارتجاع« ما را ١٣٩١

  .ھستند» مائويزم«ب جھان و با اين گونه برخورد نشان دادند که مخلوقات واقعاً عجيب و غري) ٢٠١٣فبروری 

  .ادامه دارد

  

 


