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  سازمان انقالبی افغانستان

  ٢٠١٣ می ١۵

  

 

 ،»مائويست«دون کيشوت ھای 

  »مائويستی« بيماران روانی با الطائالت 

)۴(  
اين . گيريم مخرج مشترک دارد، پی می» مائويست ھا «را که با» سازمان کارگران افغانستان«بحث ديگر 

ھا تحليلی و انتقادی به مفھوم واقعی »انقالبی«ی  ما اساسا در حرفھای سرھم بندی شده«: نويسد می» سازمان«

ھای افغانستان نيز اين  نه تنھا در مورد سازمان کارگران افغانستان، بل در مورد مائوئيست. ايم کلمه نيافته

تاخت و تازھای اين سازمان باالی سازمان کارگران افغانستان، . ھا، جز نيولوجيزم، ارمغانی نداشته اند»انقالبی«

افغانستان ريشه در مائوئيسم ستيزی و تروتسکی ) مائوئيست(ھای افغانستان و حزب کمونيست  مائوئيست

 را بر آن داشته است که با  که ویئیاپورتونيست دارد، ھمان تروتسکی پرور» سازمان انقالبی«پروری اين 

تروتسکيست «افغانستان، يعنی با دو سازمان » ھای کارگری سوسياليست«و » چپ راديکال«ی گمنام  دسته

  »!خطاب کند» رفيق«وطنی، ھمکاسه شده، و آنان را » شرمسار

انتقادات . رندگذا  و حيله گری خود را به نمايش میئی فوق بار ديگر عدم صداقت، دروغ گوۀدر قطع» کارگران«

صورت گرفته و » تروتسکی پروری«دارد، نه ھم بر بنياد » مائويزم ستيزی«نه اساس » سازمان کارگران«ما بر 

رفيقانه مطرح کرديم، که در مقابل، » سازمان«ما انتقادات خود را بر اين . نه ھم در آن تاخت و تازی موجود است

به ھمين منوال، . ھای انترنيتی را به دست آورديم  رويزيونيستالعمل خصمانه، ارتجاعی و ضد انقالبی اين عکس

بينی ما  پيش. مطرح کرديم» مائويزم ستيزی«نيز داشتيم و آن را بدون » ھا مائويست«ـ چھار انتقاد در مورد  سه

نطور شد کشند، که ھما ايستند و عليه ما تلوارھای زنگ زدۀ شان را می می» حزب«اين بود که اينان حتماً در کنار 

ما . رفيق احمد بيشتر، ھذيان می گويندزنده ياد و اينک فصل اندر فصل، بخش اندر بخش، عليه ما کمتر، ولی عليه 

مائويزم «مطرح کرديم، که نه در آن » حزب« اول، در يک صفحه انتقاداتی را بر ۀشمار» به پيش«ھمينطور در 

در برابر انتقادات ما به نوشته طوالنی دست زد » زبح«اين . »تروتسکی پروری«وجود داشت و نه ھم » ستيزی
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پيوند با  «ۀرا با نوشت» حزب«ھای  ما قصه.  ارتباط داشت تا به مائیھای آن بيشتر به سازمان رھا که افسانه

که پاسخ ما  بدون اين» حزب«ھنوز مدتی از اين نوشته نگذشته بود و . پاسخ داديم» انجوايزم، گسست از مارکسيزم

نشر کرد، که متقابالً پاسخ خود را » ای به برنامه سازمان انقالبی افغانستان نگاه اوليه« طوالنی ۀد، نوشترا بدھ

ه ب» سازمان انقالبی«در اين نوشته . »تروتسکی پروری«وجود دارد و نه ھم » مائويزم ستيزی«در آن نه . گرفت

دون  از انديشۀ مائوتسه» مائويزم«جای استفاده از طور کوتاه، آنھم در يک پاراگراف، توضيح داده است که چرا به 

  . گيرد کار می

يا دروغگو است و يا ھم ھمان بيمار روانی است که ھر » کارگران «ۀبا اين توضيح، نتيجه می گيريم که نويسند

يان و يا اگر انتقاد بر يک جر.  آن را خوانده و يا شنيده استئیکند جا گردد، فکر می اش می چيزی را که در مخيله

باشد، پس ھيچ کس به » مائويزم ستيزی«را پذيرفته است، » مائويزم«، »انديشه مائوتسه دون«تشکل که به جای 

ھای  ما برای اثبات اين ادعا، مثالی از بحث. نيستند» ستيز مائويزم«، »ھا مائويست«و » کارگران«اندازۀ خود 

» ستيز مائويزم«آوريم، تا ديده شود که کی  می» حزب«را با » ھا مائويست«، ما و »کارگران«مطروحۀ ما و 

  .است

پذيرش جمھوری «با آن که سازمان ھای ديگر را به خاطر » حزب««: نوشتيم» به پيش« چھارم ۀما در شمار

) امارت اسالمی طالبان(دھد، خود با بدترين نوع آن  مورد انتقاد قرار می» ھای مذھبی پوشش«و » اسالمی

دھد که  برد و نشان می ، تعريف لنينی را در مورد جنگ کنونی زير سؤال میئیاين ھمسو. ھدد  نشان میئیھمسو

باور دارد که طالبان واقعاً » حزب«. داند مانند سازمان انقالبی افغانستان جنگ کنونی را ارتجاعی نمی» حزب«اين 

نمايد که طالبان  ل حميدگل اظھار میروند و مانند جنرا جنگند و نيروی مقاومت به شمار می ھا می ئیعليه امريکا

  . مخالف ھر نوع ترقی و پيشرفت نيستند

ا از ورشکستگی .م.ک.ح(ھای جالبی دارد که در سند  ئیدر اين مورد، تناقض گو» حزب«ناگفته نبايد گذاشت که 

  » .به آن برخورد شده است) تيوريک تا فالکت پراتيک

چنين » با طالبان» ئیھمسو«افغانستان و سراب ) مائويست(ست حزب کموني «ۀدر نوشت» کارگران«عين بحث را 

  :کنند مطرح می

سازمان كارگران افغانستان، از سوئی شعار بر حق حزب كمونيست مائوئيست افغانستان مبنی بر مبارزه و  «

البان، اين حزب با ط» ھمسوئی«مقاومت بر ضد اشغالگران را تصديق و تائيد ميكند، اما از سوئی ديگر، اظھار 

خيانت به انقالب و خيانت به توده ئی خيلی پائين را، نه تنھا شديدا محكوم ميكند بلكه آنرا  ولو ھمسوئی به درجه

البد ...  كه ھزاران تن ايشان قربانی حمالت انتحاری طالبان وطن فروش گرديده اند ميداند}مليونی{ھای ميليونئی 

 محمد ابن عبدالوھاب نجدی پيشوای وھابيه حرف ميزند، در »منطق«حزب كمونيست مائوئيست افغانستان با 

خويش، در باب حرام شمردن و شرك انگاشتن به كار برد “ كتاب التوحيد”فصلی را در » پيشوا«جائی كه آن 

سطور فوق كه بايد  !...را شرك در مقدرات الھی ميخواند“ اگر”سياه ميكند، و استعمال حرف “ اگر”ی  واژه

ناميده شود، به وضوح نشان ميدھد كه اين “  حزب كمونيست مائوئيست افغانستان با طالبانچكامه ھمسوئی”

آيا چه فرقی ! طالبان است“ نيروی مقاومت كننده و لو ارتجاعی”حزب به چه پيمانه فريفته، شيفته و دلبسته ی 

ز ھمين بوده است كه با دھه ھشتاد وجود دارد، ماداميكه گناه آنھا ني“ چپ”ميان اين حزب و رويزيونيستان 

نيروھای بنيادگرای مذھبی و جھادی ھا ائتالف و اتحاد نموده، بر ضد سوسيال امپرياليزم و تجاوز ميرزميدند؟ 

حزب كمونيست مائوئيست ”آنھا با آن كار خود تسليم طلب و رويزيونيست شدند و اين يكی با تعامل به مثل 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

ميان تسليم طلبی پارينه ھا و بيانات تسليم طلبانه اخير حزب كمونيست سازمان كارگران افغانستان ! شد“افغانستان

  » .مائوئيست افغانستان فرقی ماھوی نمی بيند

» مائويزم ستيزی«را معادل » مائويستی«، که انتقاد بر نھادھای »مائويست ھا«و » کارگران«بر اساس تعريف 

مانند » حزب««نويسيم که  وقتی ما می. ھستند» يزم ستيزمائو«بيشتر از ما » کارگران«شود که  دانند، ديده می می

تاخت و «آن را » کارگران«، »نمايد که طالبان مخالف ھر نوع ترقی و پيشرفت نيستند جنرال حميدگل اظھار می

مائوئيسم ستيزی و «خوانند و ما را به ھمين خاطر متھم به  می» افغانستان) مائويست(تاز بر حزب کمونيست 

خيانت به انقالب و خيانت به توده ھای «را متھم به » حزب«کنند، اما وقتی خود شان،  می» وریتروتسکی پر

حق دارند ھر چه دل تنگ شان خواست » ھا مائويست«!! خورد کنند، آب از آب تکان نمی می» }مليونی{ميليونی 

آغايون داريد زھر «ايرانی ھا بگويد که بگويند، اما غير از آنان فرد ديگری حق ندارد که به اين جنابعالی ھا به گفتۀ 

  . »کنيد نوش می

... را اپورتونيست، جاسوس، نوکر، رھزن و» حزب«به خود اجازه می دھند که » مائويست ھا«ھمين طور 

اندازند  دھند، سرو صدا راه می مورد نقد قرار می» تپه خاکی«را به حيث » حزب«بخوانند، اما وقتی ديگران اين 

» جواسيس«و به زودی فراخوان ايجاد ائتالف با ھمان ! مورد تاخت و تاز قرار گرفته است» ويزممائ«که گويا 

ھای شان به اندازۀ يک توت ھم نزد انقالبيون ارزش داشته  ولی بايد بدانند که در حدی نيستند که اين چيغ. دھند می

  . باشد

وی را بر آن داشته است که با ... تروتسکی پرورئی... «: در مورد ما ادامه می دھد» سازمان کارگران افغانستان«

تروتسکيست «افغانستان، يعنی با دو سازمان » ھای کارگری سوسياليست«و » چپ راديکال«ی گمنام  دسته

  »!خطاب کند» رفيق«وطنی، ھمکاسه شده، و آنان را » شرمسار

ديکال از کجا منشا ميگيرد؛ نميدانم خطاب نمودن رفقای سازمان چپ را«: می نويسند که» شورشی ھا«و 

درحاليکه سازمان انقالبی حتی معلوما ت ابتدائی در مورد آن سازمان ندارد ولی به آنھا رفيق خطاب مينمايد و 

واژه رفيق را مانند کاه  سبک ميسازد وآن رابا شاخی باد نموده به ھر اپورتونيست شناخته يا نا شناخته رفيق 

  ) اپورتونيستی سازمان انقالبی افغانستاننقدی بر مواضع(» خطاب مينمايد

سازمان سوسياليست ھای «، اينجا يک دروغ ديگر تحويل می دھد که گويا ما »سازمان کارگران افغانستان«

اما، . را رفيق خوانده ايم» سازمان چپ راديکال«که ما تنھا  را رفيق خطاب کرده ايم، در حالی» کارگری افغانستان

ھای  خيانت به انقالب و خيانت به توده«را که متھم به » حزب صدر«دھند که  ود حق میبه خ» کارگران«وقتی 

انقالبيون را بطور غير مستقيم به «را که » صدر«ھا، »شورشی«کرده است، رفيق بخوانند و » }مليونی{ميليونی 

 سازمانی را که ھنوز باران کنند، چرا ما حق نداشته باشيم،  رفيق»کند دستگاه ھای اطالعاتی دشمن معرفی می

دانيم  نکرده است، رفيق خطاب کنيم؟ نمی» ھای اطالعاتی دشمن معرفی انقالبيون را بطور غير مستقيم به دستگاه«

ن، به جای تان بنشينيد، حد تان اآقاي! اينان اين حق را از کجا به دست آورده اند، که به ما بگويند چه کنيم و چه نکنيم

  !ن کنيدييپاک کنيد، بعد برای ديگران تکليف تع» خاينان به انقالب«و » جواسيس«ان را با را بشناسيد، اول حساب ت

، ما را به تروتسکی پروری متھم »سازمان چپ راديکال«برای » رفيق «ۀاگر قرار باشد که به خاطر استفاده کلم

خيانت به انقالب «آن، به » صدر«و » حزب« رفيق به ۀکنيد، پس اجازه بدھيد که ما ھم شما را به خاطر استفاده کلم

د؛ پس ئيشيرفھم شديد؟ اگر نه و به قھر می آ. متھم کنيم» جاسوسی«و » }مليونی{ھای ميليونی  و خيانت به توده

  !آب و رسوا نسازيد ھوچی بازی طفالنه راه نيندازيد و خود را بيش از اين بی
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ھا بدون اينکه فکر کنند آنچه که بيرون می ريزند، ربطی ھم به مغز شان دارد يا نه؛ » شورشی«و » کارگران«

ما  . بدون در نظر گرفتن اسلوب ديالکتيکی حرف می زنند که البد به استفراغ واژه ھا می ماند تا به سخن سنجيده

کنند، سخن نه بلکه استفراغ  فھمند که چيزی که قی میناگزيريم، استفراغ آنان را دوباره در حلق شان بريزيم تا ب

دانند  کنند، ولی نمی می» وطنی» تروتسکيست شرمسار«ھمکاسه شدن با دو سازمان «آنان ما را متھم به . است

کردند، اولين سازمانی که به جنگ نظريات شبه تروتسکی در داخل کشور  وقتی در بسترھای گرم شان خروپف می

  .بود) گروه پيشگام آن زمان(قالبی افغانستان رفت، سازمان ان

اين رساله . آشنا شديم» چپ راديکال«با نام » سه بيماری چپ ھای اتوپيست «ۀما برای نخستين بار، با نشر رسال

گروه پيشگام افغانستان، نخستين گروھی بود که . تھيه و نشر شده بود» گروه پيشگام افغانستان«عمدتاً در مخالفت با 

» انقالبی خواندن مائوتسه دون«را که در لفافه » چپ راديکال« شبه تروتسکی و ضد انديشه مائوتسه دون نظرات

مکثی بر دو «اين نوشته که تحت عنوان . پيچيده بود، مورد نقد قرار داد و از حقانيت انديشه مائوتسه دون دفاع کرد

ر سطح افغانستان، نظرات شبه تروتسکی را افشاء ای بود که د به نشر رسيد، اولين نوشته» بيماری يک دگماتيست

  . کرد می

با وجودی که آشکارا جرأت نکرده است، مائوتسه دون و » سه بيماری چپ ھای اتوپيست«در » چپ راديکال«

حزب انقالبی او را انکار کند و حتی مائوتسه دون را انقالبی بزرگ و شخصيت بزرگ خوانده و از انقالب بزرگ 

  :در قسمتی از سندش نوشت» گروه پيشگام افغانستان«ه، اما چين صحبت کرد

گروه پيشگام افغانستان که معتقد به مارکسيسم، لنينيسم، انديشه مائوتسه دون است، مائوتسه دون را نه صرف « 

 داند و بدين باور است المللی و از کالسيکرھای مارکسيزم می ، که يکی از رھبران پرولتاريای بين»يک انقالبی«

فلسفه، (، انديشه او در ھر سه جزء )مارکس، انگلس، لنين و ستالين(که در کنار پيشوايان ديگر طبقه کارگر 

تکاملی بر گنجينه مارکسيزم به حساب آمده، مخصوصاً در کشورھای نيمه ) اقتصاد سياسی و سوسياليزم علمی

داند و چون  بدون اين انديشه ناممکن میفيودالی، پيروزی انقالب دموکراتيک نوين و رسيدن به سوسياليسم را 

ھای پيروزی  توان قله کشور ما در چنين شرايط طبقاتی قرار دارد، فقط با داشتن تعھد راستين به اين انديشه می

  ».را فتح کرد

ھا را ماليده و  که ديرتر از خواب برخاسته اند، با شنيدن بانگ دايمی تروتسکيست ھا، يکباره چشم» کارگران«

که از کاروان افشای نظريات شبه تروتسکی در کشور، عقب مانده، ناگزيز بايد   راه انداخته اند و از اينغوغا

فيگور » ضد ترتسکی پروری«بکنند تا خود بر سکوی » ھا ھمکاسگی با تروتسکيست«ديگران را متھم به 

  !! تواتر کف زده، ھورا بکشندآورند تا برای شان م ھم  دعوت به عمل می» ھا مائويست«قھرمانی بگيرند و از 

سازمان کارگران «به پايان ببريم و بحث بعدی » رفيق «ۀ کلمۀبھتر است اين بحث را با نوشتن چند جمله در بار

واژه رفيق را مانند کاه سبک ... سازمان انقالبی«نويسند که  کاذب می» ھای شورشی«. را پی بگيريم» افغانستان

در اينجا، » .نمايد  نموده به ھر اپورتونيست شناخته يا نا شناخته رفيق خطاب میسازد و آن را با شاخی باد می

» ناشناخته«ھای  خطاب رفيق از طرف ما به اپورتونيست: طور نمونهه ب. حقانيتی نھفته است که بايد آن را بپذيريم

در » ھا مائويست« انتقاد .»سازمان کارگران افغانستان«ای امروز به نام  ھای شناخته شده ديروز و رويزيونيست

ايم، از خود در زمينه انتقاد  رفيق احمد آموختهزنده ياد اين زمينه وارد است و ما ھم که اصل انتقاد پذيری را از 

  . کنيم می
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» واژه رفيق را مانند کاه سبک«اين ما نيستيم که .  ھم کوتاه نمی آيندئیدر زمينه از دروغگو» مائويست ھا«ولی 

دھند که  ھستند که از يک طرف شعار می» ھا مائويست«کنيم، بلکه اين خود  می» آن را با شاخی باد«سازيم و  می

ولی از طرف ديگر » ننگ و نفرين تاريخ بر جواسيس و گزارشگران مستقيم و غير مستقيم امپرياليزم و ارتجاع«

واژه رفيق «خوانند و  را رفيق می» نھای اطالعاتی دشم معرفی کننده مستقيم و غير مستقيم انقالبيون به دستگاه«

سازمان انقالبی «نويسند که  نمايند، و بعد ھم رندانه می می» با شاخی باد«سازند و  می» را مانند کاه سبک

دھد که چرا با وجود اختالفات عميق با حزب کمونيست  ھا را مورد مالمتی قرار می مائويست... افغانستان

ايم، بلکه با صراحت   چنين ننوشتهئیکه، ما در ھيچ جا در حالی» .نمايد  می، آنھا را رفيق خطاب)مائويست(

کنيد، ولی خجالت می  را به دستگاه اطالعاتی دشمن، رفيق خطاب می» معرفی کننده انقالبيون«ايم که چگونه  گفته

 اين نوع با» مائويست«ن اآقاي. را رفيق بخوانيد» زمين لرزه بزرگ خلق شھيم«کشيد که مجيد شھيد اين 

  !رسد تبديل شده اند که باور کردن راست شان نيز مشکل به نظر می» چوپان دروغگو«ھا، به  ئیدروغگو

 عليه مارکسيزم ـ لنينيزم و حتی انديشه مائوتسه دون با صراحت ئیرا که تا ھنوز در ھيچ جا» چپ راديکال«اگر ما 

ايم، اين به ھيچ وجه  ه است، رفيق خطاب کردهگيری نکرد موضع» سازمان سوسياليست ھای کارگری«و مانند 

ما باشد، بخصوص وقتی تالش ما اينست تا از طريق بحث ھای دومدار، » تروتسکی پروری«تواند، دال بر  نمی

مگر . سازنده و اصولی ايشان را کمک کنيم که در کنار مارکسيست ـ لنينيست ھای مائوتسه دون انديشه قرار بگيرند

نخوانده اند که حزب کمونيست چين پس از کنگرۀ بيستم حزب کمونيست اتحاد » ھا شیشور«و » کارگران«

حتی تا سال (ھا بعد  شوروی با وجودی که در مخالفت با تزھای رويزيونيستی خروشچف قرار گرفت، ولی تا سال

ن، عضو رفيق ميکويا«و »  شورویرفقای حزب کمونيست اتحاد«حزب کمونيست چين در اسناد رسمی از ) ١٩۶٣

وقتی خروشچف در کنگرۀ بيستم به . کرد صحبت می»  کميته مرکزی حزب کمونيست اتحاد شورویۀت رئيسأھي

کلی ستالين را رد کرد و از يک سلسله مسايل اصولی مارکسيزم ـ لنينيزم عدول کرد، باز ھم حزب کمونيست چين 

آيا . کرد ۀ رفيق برای خروشچف استفاده می از کلم١٩۶٣تا سال ) حزبی که تحت رھبری رفيق مائوتسه دون بود(

دون را نيز متھم به  تحت رھبری مائوتسه» حزب کمونيست چين«جرأت دارند که » ھا مائويست«اين سوپر 

تا اکنون » شھامتی«آنان خوشبختانه از چنين . کنند؟؟ نه، نمی توانند» ھمکاسگی با رويزيونيزم خروشچفی«

  .آورند اين اتھام زدن را نيز به دست می» شھامت«ين منوال ادامه بدھند، به زودی برخوردار نيستند، اما اگر به ھم

 ۀ کلمۀدر زمين» مائويست ھا«ھياھوی . »رودخانه از سرمای يک روزه به قطر يک متر يخ نمی بندد«گويند که 

ا برای شان ر» رفيق مجيد، رھبر محبوب زحمتکشان افغانستان «ۀوقتی ما نوشت: گونه است ھم ھمين» رفيق«

احيای مجدد خود را ) ادامه دھندگان(وقتی ساما . فرستاديم، آنان با استفادۀ کلمۀ رفيق برای مجيد شھيد مخالفت کردند

ادامه دھنده راه مجيد شھيد «: يکباره به توصيف و تمجيد رفيق مجيد پرداختند و نوشتند» ھا مائويست«اعالم کرد، 

ـ دموکراتيک مربوط و منوط به ھژمونی پرولتاريا   به حيث يک سازمان ملیکسی است که احيای تشکيالت ساما را

: گرانه است، زيرا برای ما نوشته بودند  دروغ و حيلهالبته بايد تذکر بدھيم که اين سخن شان نيز. (»بداند نه مستقل

انقالبی يک بورژوا زيرا يک ميھن پرست . ما فکر نميکنيم مجيد کلکانی شھيد سرمشق يک مارکسيست شده بتواند«

 ).»است نه يک کمونيست، حاالنکه يک مارکسيست نماينده پرولتاريا ميباشد و انترناسيوناليست است نه وطن پرست

دانند، اما حاضر نيستند  می» مربوط و منوط به ھژمونی پرولتاريا«اينان با وجودی که ادامه دھندگی راه مجيد را 

را رفيق خطاب کنند، در رفيق » عقاب بلند پرواز«ند؛ در حالی که حاضر نيستند که اين رھبر انقالبی را رفيق بخوان

ھای اطالعاتی دشمن معرفی می کند و بارھا اين کار را  انقالبيون را بطور غير مستقيم به دستگاه«گفتن کسی که 
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به . خوانديم» شورشی«شوند، که ما اين عمل شان را اپورتونيزم  ، شادی مرگک می»در مورد مخالفينش انجام داده

اگر يکبار کسی را متھم به جاسوسی کرد و او را » سازمان انقالبی افغانستان«: مئيخاطر اطمينان ايشان بايد بگو

و چشم پارگی را تنھا و تنھا، » شھامت«دھد که او را رفيق خطاب کند، اين  خائن خواند، ابداً به خود اجازه نمی

  !!دارند» ھا عمدتاً مائويست«و » ھا مائويست«

خواھند  چرا نمی» ھا مائويست«کند، سوپر  سؤال ما اينست که وقتی لنين يک دھقان زحمتکش را رفيق خطاب می

رفيق چکونف نزد من «: نويسد کشور را رفيق خطاب کنند؟ لنين در يکی از نامه ھايش می» عقاب بلند پرواز«که 

او عينک . کند  خود اصول کمونيستی را تبليغ میۀيواست، او يک دھقان زحمتکش و بسيار حساس است که به ش

من از شما مصرانه خواھش . ارزش پرداخته است  روبل ھم برای اين عينک بی١۵٠٠خود را از دست داده است و 

» ھا مائويست«حال بايد » .کنم که به او کمک کنيد و از منشی خود خواھش کنيد که مرا در جريان بگذارد می

خواند،  کند، لنين که يک دھقان زحمتکش را رفيق می اشتباه می» رفيق«زمينۀ استعمال کلمۀ بگويند که کی در 

را » معرفی کننده انقالبيون«کند، يا ايشان که با شور و شعف   خود تبليغ میۀدھقانی که اصول کمونيستی را با شيو

ورزند؟؟ قابل تذکر  متناع میا» زمين لرزه بزرگ خلق شھيم افغانستان«رفيق، ولی از رفيق خطاب کردن به 

داکتر فيض، مجيد و مينا و ساير شھدای انقالبی زنده يدان دانيم که خطاب کردن رفيق از طرف اينان برای  می

را » جواسيس«السابق  گردد و چه بھتر است که ايشان کمافی جنبش ما، اھانت نابخشودنی به خون آنان تلقی می

 . دھندرفيق خطاب کرده، به کار شان ادامه

  .ادامه دارد

 


