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 دشمنان انقالب مبارزه نمائید.  در درون و بیرون حزب علیه 

حزب کمونیست)مائوئیست(افغانستان از زمان ایجادش تا کنون یک لحظه در محیطی فارغ از مبارزات سخت علیه دشمنان انقالالالب زنالالد ی 

 حالالزب کمونیسالالت )مائوئیست(افغانسالالتان در جالالدا دانسالالت. از محیطالالی کالاله ان را احامالاله نمالالوده را سپری ننموده اسالالت. حالالزب را نمالالی تالالوان

نمایالالد. بالالدون شالالک در انالالیا حالالالتی افیالالار ناسالالالمی از والالار  حالالزب در درون ان رونالاله کار و فعالیت می  نیمه فئودال  –کشوری مستعمره  

اد است و بخصوص در میان قشر تحصیل کرده که تخصص دارند، امالالا بسیار زی  کند. در افغانستان اشغالی زمینۀ ایا  ونه افیار ناسالممی

 سرخ نیستند.  

تر و زودتالالر بناًء ضروری و الزامی است تا ان اشتباهات و نیات ضعفی که تا اکنالالون وجالالود داشالالته و  وشالالیده مانالالده اسالالت هالالر االاله سالالری 

در انالالیا حالالالتی  از افیار ضد  رولتاریایی و ضالالد انقالبالالی اسالالت.کنیم محیطی  مملو  ن زند ی میمحیطی که ما فعالً در ازیرا    افشاء نمائیم.

کالاله در تابعیالالت د، بلسپرد. البته ایا مبارزه نباید جا زیا تضاد عمده  الالردای به فراموشی نباید هوشیار بود و مبارزه درون حزبی را لحظه

  از تضاد عمده به  یش برده شود.

 رفقا!

و بالالا  دشمنانی که امالالراو و اکنالالاو مالالا را محاوالالره نمالالوده بالاله جن الالیم باید بر ضد ام دهیموود را انج رسالت تاریخی هر  اه ما بخواهیم که

 . ، اقشار و مبقات انقالبی متحد شویمنیروهای واقعاً مائوئیست یتمام

افیالالار و عقایالالد ضالالد شالاله در محاوالالره یسالالاله حالالزب کمونیست)مائوئیست(افغانسالالتان بالاله والالوبی  الالواه انسالالت کالاله ایالالا حالالزب هم 17تالالاری  

ش کننالالد، تالالالاهالالن ش مبالالارزه می رولتاریایی و ضد انقالبی قرار داشته است. تمامی مبقات ضالالد انقالبالالی کالاله علیالاله  رولتاریالالا و حالالزب  یش

و جا به جا کنند و از ایا مریق تشتت  مائوئیست در درون حزب  را به لباس مارکسیست ال لنینیست ال  ورزند تا عده ای از نیروهای شانمی

 بقول لنیا: ا بهایجاد نمایند. بن  راکند ی را در وفوو حزب 

. لیبرالیالالزم در ایندمارکسیست  به لباسدارد که » دیالیتیک تاری  انان است که  یروزی مارکسیزم در رشتۀ تیوری، دشمنان او را وا می

 یدات روی کلمات از لنیا است(سوسیالیستی وود را احیا نماید.«) تاک  ا ورتونیزمکند بشیل  میان  وسیده کوشش می

، باید جداً علیالاله ان ایسالالتاد ا ورتونیزم، فراکسیونیزم و انحالل ملبی زاده افیار و عقاید بورژوازی و ورده بورژوازی در درون حزب است

 .و مبارزه نمود

ت و ضیاء با انیا افیالالار و عقایالالدی دسالال حزب کمونیست)مائوئیست(افغانستان هم در زمان حیات رفیق ضیاء و هم بعد از در  ذشت رفیق 

 نیز در ایا زمینه کسب کرده است.  نجه نرم نموده است، و تجارب مثبت و منفی

ورزند تالالا نیروهالالای متزلالالزل را بالالرای قلالالب ماهیالالت وصالاللت  رولتالالری حالالزب بالاله سالالمت والالود عناور وزیده در درون حزب همیشه تالش می

نیزم، فراکسیونیزم و انحالل ملبی در درون حزب  ردیالالده و سالالر اشالالمه مبالالارزه دو والال  در بیشانند. ایا امر مبنای اجتماعی انواع ا ورتو

  ردد.داول حزب می

نامه حزب کمونیست)مائوئیست(افغانستان بر مبالالارزه دو والال  در درون حالالزب تاکیالالد بر مبنای همیا دید روشا و مائوئیستی بود که اساس

 ورزیده است.

بر سر حفظ و تیامل وصلت  رولتری حزب از یک جانب و قلب ماهیالالت نمالالودن و از بالالیا بالالردن ان »در درون حزب نیز مبارزات دو وطی 

نماید.ایا مبارزات، انعیاس مبارزه مبقاتی جامعه در درون حزب است و بصورت اجتناب نا الالذیری بالالا فالالراز از جانب دی ر، دایماً بروز می

ای کالاله از درون های ا ورتونیستی و رویزیونیستیر مبارزات دو وطی علیه و برد و به فرجام رساندن مستمنماید.  یشو نشیب تبارز می

نماید و انقالبی ساوتا مداوم حزب، نقش مهمی در حفظ و تقویالالت وصالاللت  رولتالالری حالالزب و تیامالالل مالالداوم ایالالا وصالاللت حزب سر بلند می

 (نامه حزبنماید.«)اساسمیبازی  

کالاله بالالا انالالواع و اشالالیال عقایالالد انحرافالالی و منان وار  از حزب مبالالارزه نمالالوده اسالالت، بلحزب کمونیست)مائوئیست(افغانستان نه تنها با دش

رویزیونیستی در درون جنبش انقالبی انترناسیونالیستی و تا حدودی با انواع نفوذهای زیالالان بخالالش و پیالالر  رولتالالری در درون حالالزب نیالالز 

اما هر دو جوهر مشالالترط مبقالالاتی دارنالالد و از یالالک دی الالر جالالدا  شوند،مبارزاتش را  یش برده است. ظاهراً ایا دو نوع مبارزه محسوب می

 نا ذیرند.

هر  اه حزب کمونیست)مائوئیست(افغانستان در درون حزب مبارزاتش را علیالاله انحرافالالات ا ورتونیسالالتی و انحالالالل ملبانالاله ادامالاله ندهالالد و  

نیزم بر حزب حاکم وواهد  ردیالالد و امالالر تحیالالیم و  یوسته حزب را از لوث عناور ناباب ضد  رولتری تصفیه نیند، در انیا حالتی ا ورتو

  راید. ردد، حزب استقاللیت وود را ازدست داده و به انحطام میتیامل حزب پیر ممیا می
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تاری  مبارزات انقالبی در جهان  واه انست کالاله ا ونالاله احالالزاب سوسالالیال دمالالوکرات ارو الالا از یالالک حالالزب انقالالالب اجتمالالاعی بالاله یالالک حالالزب 

ل شدند و ا ونه حزب کمونیست)بلشویک( شوروی بعد از در ذشت اسالالتالیا بالاله رویزیالالونیزم  رائیالالد و بالاله همالالیا اوالحات اجتماعی تبدی

 ترتیب حزب کمونیست ایا بعد از در ذشت مائوئتسه دون.

فالالات در درون بناًء به همان اندازه که مبارزه علیه دشمنان وار  از حزب الزامی است به همان اندازه مبارزه علیه انالالواع و اشالالیال انحرا

ای و یا هر  ونه اشم  وشی از وطالالای دی الالران کالالامالً پلالال   و پیالالر ارزهبو ضروری است. هر  ونه تمایل به اجتناب از انیا م  حزب الزم

 اوولی است.

لی نماید، ریشۀ ایالالدئولوژیک دارد، ا الالر علیالاله ان مبالالارزه بصالالورت درسالالت و اوالالوتمامی اوتالفات و تناقضاتی که در درون حزب تبارز می

های سیاسی منجر شالالده و بالالاالوره شالالیاو هالالای تشالالییالتی و در شرای  معینی به شیاو  هتر  ردید یش نرود، اوتالفات و تناقضات عمیق

هالالای مبارزه در درون حزب برای، حفالالظ والالفا و والالمیمیت و تحیالالیم و  سالالترش حالالزب و بالالرای تضالالمیا فعالیت   ردد.نیز اجتناب نا ذیر می

  یرد.می یوسته حزب وورت  

دهد. یالالا بالاله می دو جهت مورد حمله قرار را از)مارکسیست ال لنینیست ال مائوئیست( احزاب کمونیست ،ها بخوبی ا اهند که دشمامائوئیست

دهد. تجسالالم ایالالا امالالر در درون حالالزب داول حزب مورد حمله قرار میاز عبارت دی ر دشما همیشه احزاب کمونیست را هم از وار  و هم 

 . یر داردکه نیاز جدی به مبارزات اوولی و  ی لیبرالیزم، فراکسیونیزم و انحالل ملبی است  ا ورتونیزم،

بناًء حزب کمونیست)مائوئیست(افغانستان باید هم زمان با هر دو دشما مبارزه نماید. هر  اه حزب ما موفق بالاله انجالالام ایالالا کالالار نشالالود، و 

هر یک از ایا دو دشما سستی به ور  دهد، اسالالتقاللیت و تحیالالیم حالالزب پیالالر ممیالالا  فق  مبارزه را یک مرفه دنبال نماید و در مبارزه با

 د.م توجه قرار  رفته حزب را مورد ضربه قرار دهای که مورد عدتواند از همان نقطه ردد و دشما مطمناً میمی

امل وصلت  رولتری حزب  یوسته با  حزب کمونیست)مائوئیست(افغانستان باید در مقابل هر دو دشما هوشیار بوده و برای حفظ و تی 

هر دو دشما مبارزاتش را ادامه دهد. بخصوص مبارزات وطی درون حزبی را لحظۀ به فراموشی نسپرد. حزب ما فق  در جریان یک  

 تواند استوار  ردد، رشد و  سترش نماید. یر مبارزات درون حزبی از نظر داولی میمبارزه جدی و  ی

ال مطابق اساسدر مبارزات درون حزبی ب ال را  یش برد، نه راه سازش و معاملهاید سیاست اوولی  با  نامه حزب   ری را. زیرا اوول 

  وید:  ری در تضاد قرار دارد، یا به عبارت دی ر در مبارزات اوولی هیچ راه"وس " وجود ندارد. استالیا میهر ونه سازش و معامله

یا ان  رنسیب،توضیح هدو ایا یا ان مبارزه، انتخاب شیوۀ    از راه مبارزه در راه ایا  جا بر سر اینست که بر تضادها فق » وحبت ایا

باید داول حزب در مورد مسائل مربوم به توان پلبه کرد. ما مین مبارزه ال که ممیا است به هدو منتهی شود ال میایا یا ا توانیم و 

یابیم. ولی    ها با ما اوتالو دارند، توافقنهند، با افرادی که در ایا زمی سیاست جاری، در باره مسائلی که دارای کاراکتر عملی والص هست

. موضوع را حل کندتواند   ونه حد "وس " نمی ونه توافق، هیچوقت هیچا ر ایا مسائل مشتمل بر اوتالفات مربوم به اوول باشد، ان

  د وجود داشته باشد. کار حزب باید مبتنی بر ایا اول باشد یا تواندر مورد مسائل مربوم  به اوول راه "وس  " نه وجود دارد، و نه می

یا  انسان را  یچ می  ایا و  کند، " راهی " است که اوتالفات را  ان اول؛ راه "وس  " در مورد مسائل اوولی، " راهی " است که 

ست که انیا راهی را دنبال کنیم،  وشاند، " راه " انحطام ایدئولوژیک حزب، " راه " مرگ ایدئولوژیک حزب است. سیاست ما نیمی

که حزب را به یک ار ان بروکراتیک تووالی،  شود انیا سیاست جز ایاکند و فاسد میایا سیاست حزبی است که روز به روز سقوم می

 ما باشد.«  " راه "تواند د. ایا " راه " نمی دهجدا از مردم کار ر و به یک عروسک ناتوان از انجام هر کار تبدیل کند، کاری انجام نمی

بصورت درست و اوولی تبییا نموده است  و مشخص نموده که عدم مبارزه  را  نقل و قول استالیا دقیقاً سرشت مبارزات درون حزبی  

لذا در    دهد.و اشتی ملبی حزب را فاسد نموده و به بی راهه سوق می  ، انحالل ملبیعلیه انحرافات درون حزبی و بخصوص لیبرالیزم

تیوری   در  کرنش  لنیا  بقول  بنا  نداد.  تا  اوولی  پیر  های  سازش  به  و  دست  رفت  در  محیم  را  اوول  باید  حزبی  درون  مبارزات 

  ردد. ییابد مستحیم و ابدیده ما ورتونیزم است. از مریق مبارزه اوولی است که حزب تجدید حیات می

های  به انعطاو  کند. در مواق  معیانیار نمیحزب کمونیست)مائوئیست(افغانستان انعطاو اوولی در مبارزات ایدئولوژیک ال سیاسی را ا

 شود باید تا داد.   ردد و به انقالب مضر تمام نمیکه موجب تحییم و سترش حزب می

را در نظر خواهد گرفت،    الزم   یهاانعطاف   در تاکتیک  باشد، اما می   قاطع و استوار بوده و حزب کمونیست)مائوئیست(افغانستان در استراتیِژی  

   .دیگر اند و ملزوم یک   زیرا قاطعیت در استراتیژی و انعطاف در تاکتیک الزم

 ر امرییا افغانستان را به اشغال وود در اورده اند  ران امپریالیست تحت رهبری امپریالیزم اشغالدر شرای  کنونی افغانستان که اشغال

 رانه تالش دارد تا عمر اشغال کشور را توس  یک رژیم  سا توافق از  وته و ایا سیاست اشغالنشانده  ردادهی یک رژیم دستو به شیل

میان نسل جوان کشور  ال سیاسی را در  ایدئولوژیک  فساد  ترتیب  تر سازد وبه همیا  امروزی وود موالنی  دست  رورد ان دیروزی و 

افغانستان کار ر  مبقه  حالتی  انیا  در  است،  زده  داما  وسیعی  کامالً    بطور  سیاسی  ال  ایدئولوژیک  نظر  از  که  متحد  یک حزب  به  نیاز 

 کش افغانستان داشته باشد، نیاز دارد. های زحمتمستحیم بوده و  یوند فشرده با توده
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ایا امر وقوو کامل دارد که هر  اه علیه کسانی که مرو  اوول لیبرالیستی و مرو  دسته  حزب کمونیست )مائوئیست(افغانستان به 

هیچبندی ن ردد،  مبارزه  ممتد  بصورت  اند،  درون حزب  در  تشییالتی  و  ایدئولوژیک  علیه های  جدی  مبارزه  هدایت  به  قادر   اه حزب 

. هر  اه  ید و مرگ حزب ظهور وواهد کردد ه وواهد  رماندطالبات انقالبی  رولتاریا دردشمنان انقالب نخواهد  ردید و در مقام مقابله با م

 رداوت، موفق به  نمی  به مبارزه  ئولوژیک ال سیاسی  و تشییالتیونیزم بیا الملل دوم از لحاظ ایدورتونیزم و رویزیلنیا در مقابله با ا 

  ردید.  رهبری  رولتاریا در انقالب کبیر اکتبر نمی

انقالبی امرییا و رویزیونیزم  اراندا   ال مائوئیستی حزب کمونیست  ال لنینیستی  از تبارز رویزیونیزم  سا مارکسیستی  و پلطیدن دو فرد 

اعضای حزب به رویزیونیزم "سنتزهای نویا" و هم انیا انحراو عمیق "اندیشه  ونزالو" توجه عمیق حزب کمونیست )مائوئیست(  

ونالیستی معطوو نمود و حزب کمونیست)مائوئیست( افغانستان  سیافغانستان را مدت اندیا سال به مبارزات درون جنبش انقالبی انترنا

ر  ذشت رفیق ضیاء وود را بطور علنی به  یده ای در حزب  ا داد که بعد از دارزه درون حزبی دور نمود. ایا امر به انحرافات عد را از مب

 شیل انحالل ملبانه اشیار ساوت.

مش دور رزانحالل ملبان وواستند تا حزب را وارد یک معامله سیاسی نمایند و از مسیر و  ترسیم شده توس  رفیق ضیاء و رفقای هم

 نشریه درونی بصورت مفصل مورد بحث قرار  رفته است. 27الی  23های ن ه دارند. ایا مطالب در شماره

ها هر  ز درط نیرده بودند  دانستند که اه مسایلی متضما ایا اوول است. ان اه درکی از اوول حزبی نداشتند و نمیهیچ  انحالل ملبان 

توانیم با کسانی که در درون حزب اوتالو داریم متفق شویم. همیا درط نادرست از  که در مورد مسایل مربوم به سیاست حزب، ما می

ست رودر رو را نداد و اجازه نداد تا مسایل اوتالفی را از مریق بحث و  فت وی رفیقانه در جلسات  اوول بود که به ایشان اجازه نش

بل برند،  به  یش  معاملهحزبی  و  سازش  نوع  یک  وواهان  وواستکه  ایا  ونه  هیچ ری  ردیدند.  و ها  حزب  اوول  به  ارتبامی   ونه 

یست)مائوئیست(افغانستان هر  ونه معامله  ری و سازش ملبی را مردود حزب کمون  مبارزات درون حزبی ندارد و وار  از اوول است. 

 ورزد. دانسته و بر مبارزه اوولی ایدئولوژیک ال سیاسی فعال تاکید می

که مناف  شخصی و یا اند فرد را مد نظر قرار دهد، ایا  ونه  هر  اه مبارزه در درون حزب بر مبنای مناف  کلی حزب وورت ن یرد، بل

 .بوده مردود و پیر قابل قبول است  یر  از اوول مارکسیستی ال لنینیستی ال مائوئیستمبارزه وا

کنند. ایا افراد هیچ وقت به ایا فیر نمی کنند که  تاری   واه انست که انیا افرادی همیشه به مناف  شخصی و یا  روهی وود فیر می

مر هیچ ارتبامی به ایشان ندارد. موافقت و یا مخالفت کردن والو  ایا کار شان بسود حزب و انقالب هست و یا نیست،  و ایا که ایا ا 

زند و در اوریا تحلیل  ضربه می اورد، حزب راق را بوجود میاوول مارکسیستی ال لنینیستی ال مائوئیستی اه بخواهی و اه نخواهی افترا

 شود. به نف  بورژوازی تمام می

  وید: مائوتسه دون می

بها تر از جان وود بداند و مناف  شخصی را تاب  مصالح انقالب  فادار و فعال باشد، مصالح انقالب را  ران» یک کمونیست باید وادق، و

نماید. او باید همیشه و در همه جا روی اوول وحیح  افشاری کند و علیه هر  ونه فیر و عمل نادرست بطور وست ی نا  ذیر مبارزه  

تر از هر شخصی  ها بیشر  رداند. او باید به حزب و تودهها استواو رابطه حزب را با توده  ا مستحیمکه زند ی کلیتیو حزب رنماید تا ان

 توان یک فرد کمونیست نامید«  ا در انیا وورتی است که او را میتر از شخص وود توجه کند تنهدی ر ار  نهد، باید بدی ران بیش

 ا داد، ایا بود که بعضی اعضای حزب که مرتیب اشتباه و یا انحرافی    درون حزبات در  ییی از نمودهای نا مطلوبی که به ایا انحراف 

ورزیدند تا روی اشتباهات و یا انحرافات  ترسیدند که مبادا کسی ایا  زارش را به مقامات مافوق حزب برساند، تالش میمی  ردیدند، می

باالیی حزب   مقامات  به  رسیدن  زارش  مان   و  بیشند،  ساتر  و میشان  ردۀ  اشتباهات  جبران  به  معتقد  هیچ  افراد  ایا  ونه   ردیدند. 

 ورزیدند. نقایص شان نبودند و از معالجه بیماری وود اباء می

ها شدیدا از رفیقی که  زارش داده  ، انشدمیزمانی که  زارش اشتباهات و یا انحرافات شان توس  رفیقی به مقامات باالیی حزب داده  

 امدند. میر شده و در ودد تالفی بر اظهار نفرت نموده، مید

دید. ایا نمود ر قدم اول باعث فراکسیونیزم و سپس باعث انحالل ملبی در حزب  ر د همیا مساله بود که بعد از در  ذشت رفیق ضیاء  

 حزبی است.انقالبی وفقدان کامل روح  ای ازنشانه

 ردد،  ن یرد، ارتبام میان ار ان های رهبری و وفوو حزب قط  می  یر و دوام دار وورت  هر  اه با انیا نمودهایی مبارزه جدی،  ی

 توانند اهداو شیطانی وود را  یاده نموده و حزب را از مسیر اولی ان منحرو سازند. تریا شیل مینیروهای فروت ملب به ساده

فهمند و از بیان حقایق  ند که دقیقاً دلیل را میهای اها انسانشوند. مائوئیستها همیشه هوادار حقیقت اند و به دلیل تسلیم میمائوئیست

ورزند و با هر کسی که رو برو شوند دالیل منطقی و اوولی دارند. هر کس باید در برابر اوول انقالبی و دالیل اوولی تسلیم  اباء نمی

 فرو وواهد پلطید. ا ورتونیزم و انحالل ملبی شود. در پیر ایا وورت به لجا زار 
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