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متن سخنرانی رفیق ....
رفقا!

امروز  پس از گذشت تقریباً هفت سال 
حزب  کنگره  سومین  تدارکی  جلسه 
را  افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست 
کنگره  این  اصلی  هدف  می کنیم.  آغاز 

عبارت است از:

کمیته  سیاسی  گزارش  استامع  ـ   1
)مائوئیست( کمونیست  حزب  مرکزی 

افغانستان.

کمیته  سیاسی  گزارش  تصویب  ـ    2
حزب  واساس نامه  حزب  مرکزی 

کمونیست )مائوئیست ( افغانستان.

3 ـ تدارک سخرنانی رفقا در این کنگره.

جهت  مقدماتی  انتخابات  انجام  ـ   4  
حزب  مرکزی  کمیته  به  رفقا  یافنت  راه 

کمونیست )مائوئیست( افغانستان.

حزب  سوم  کنگره  این،  بر  عالوه 
کمونیست )مائوئیست( افغانستان وظیفه 
دارد تا تجارب مثبت و منفی بدست آمده 
از کنگره وحدت الی کنگره سوم حزب 
را  افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست 
مرکزی  کمیته  سیاسی  گزارش  در  که 
ارائه گردیده  جمع بندی کرده و به دقت 
و  منایند  نشانی  را  آن  منفی  جنبه های 
روی آن مترکز منوده و راه بیرون رفت از 

این معضل را نشان دهد.

ما  چه  گر  تجارب  جمع بندی  باره  در 
داریم،  بدست  تجارب  از  غنی  گنجینه 
اما نباید در جمع بندی تجارب یک رسی 
با  باید  واقعیات را کنار گذاشت، بل که 
مواضع  اتخاذ  با  و  واقعیت  از  حرکت 
مائوئیستی  ـ  لنینیستی  ـ  مارکسیستی 
چنین  یک  کنیم.  جمع بندی  را  تجارب 
جمع بندی رسارس حزب ما را به تحرک 

در می آورد و ما را قادر می سازد تا کار مان را بهرت 
انجام دهیم. 

ـ  لنینیستی  ـ  مارکسیستی  حزب  یک  ما  حزب 
مشی  و  خط  یک  دارای  که  است  مائوئیستی 
می باشد.  مائوئیستی  ـ  لنینیستی  ـ  مارکسیستی 
متام احزاب داخلی و خارجی این مساله را بطور 
دقیق و روشن درک منوده اند. بناء مائوئیست ها به 

هیچ وجه واقعیت ها را کنار منی گذارند.

حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان در آستانه 
برو  رو  »ریزش«  دو  به  دوم  کنگره  گذاری  بر 
ناگواری  تاثیرات  »ریزش« ها  این  از  یکی  گردید. 
افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست  حزب  بر 
از اعضای حزب  نفر  بجا نگذاشت، زیرا که  دو 
خارج  در  که  افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست 
مشی  از  روی  دنباله  می کردند،  زندگی  کشور  از 
پیشه  را  آواکیان  نوین«  »سنتزهای  رویزیونیستی 
منودند. حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان 
نوین«  »سنتزهای  رویزیونیستی  مشی  علیه  مبارزه 
برده  پیش  حزب  درون  در  بدرستی  را  آواکیان 
اثر  هیچ  حزب  از  نفر  دو  این  جدایی  بناًء  بود. 
که  دومی  »ریزش«  نگذاشت.  حزب  روی  منفی 
اعضای حزب...  از  تن  یک  اخالقی  فساد  اثر  بر 
حزب  بر  ناگواری  بسیار  اثرات  آمد  بوجود 
گذاشت  بجا  کمونیست)مائوئیست(افغانستان 
کنون  تا  ما  که  فروپاشاند،  هم  از  کامالً  را   ... و 
در  موضوع  این  کنیم.  جربان  آن را  نتوانستیم 
گزارش سیاسی و در جمع بندی پراتیک مبارزاتی 
حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان وضاحت 

بیش تری داده شده است.  

علت »ریزش« دومی با این گسرتدگی اش باید در 
عدم مبارزه درون حزبی جستجو منود، زیرا فردی 
که این جنایت نا بخشودنی از وی رس زده، چندین 
بار مرتکب این حرکت و عمل کرد جنایتکارانه شده 
بود، اما روی عملش پرده ساتر انداخته شده است. 
صورت  حزبی  درون  مبارزه  او  علیه  که  تنها  نه 
در  حزب  از  هم  اخطار  یک  حتی  بل که  نگرفته، 
یافت نکرده است. عدم مبارزه درون حزبی به وی 
در  جنایتکارانه  عمل  این  تا  داد  بیش تری  جرئت 
زمان های مختلف به شکل فجیع تری تبارز مناید. 
ناگفته نباید گذاشت که هر حرکت فساد اخالقی 

است،  شده  »ریزش«های  به  منجر  وی 
خورشیدی   1392 سال  »ریزش«  اما 
حزب  در  »ریزش«  ترین  گسرتده 
بود  افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست 

که به فروپاشی .... ممد واقع گردید.  

متاســـــــــــفانه که حزب کمونیســت 
)مائوئیست( افغانستان بعد از درگذشت 
رفیق ضیاء و در آستانه برگذاری کنگره 
سوم با یک توطئه ناجوان مردانه رو برو 
گردید که زمینه ساز یک »ریزش« در داخل 
حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان 
روی  ناگواری  اثرات  توطئه  این  گردید. 
حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان 
فساد  اندازه  به  اما  گذاشت،  جای  بر 
اخالقی ...، قبل از کنگره دوم عمیق و 
گسرتده نبوده و نیست. گرچه این توطئه 
توسط دو نفر از اعضای حزب صورت 
توطئه روی  این  توانست که  اما  گرفت، 
اثرات  ما  راه  »نیمه«  رفقای  از  بعضی 
بر جا گذارد و آن ها را متزلزل  ناگواری 

منوده و بدنبال خود بکشد.

این  از  تن  نباید گذاشت که یک  ناگفته 
توطئه گران هامن کسی است که بار بار 
بار  بار  و  زده  رس  وی  از  اخالقی  فساد 
منجر به »ریزش«ها و حتی »ریزش«های 
و بخصوص  داخل  حزب  در  گروپیک 

.... گردیده است.

منوده  نگرانی  اظهار  بارها  ضیاء  رفیق 
کمونیست  حزب  در  که  می گفت  و 
تشکیالتی  ادغام  افغانستان  )مائوئیست( 
دقیقاً  توطئه  این  است.  نگرفته  صورت 
مشخص منود که نگرانی رفیق ضیاء کامالً 

به جا و به مورد بوده است.  

توطئه  اساسی که زمینه ساز  از علل  یکی 

)مائوئیست( کمونیست  حزب  درون  در 

افغانستان گردید، تبارزات انحرافات جدی 

در وجود ملیار ـ زالند و عدم مبارزه جدی 

و پی گیری درونی در داخل حزب بود. 
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کمونیست)مائوئیست(افغانستان  حزب 
رفیق  گذشت  در  زمان  تا  دوم  کنگره  از 
برای  کمونیست  یک شامره  ضیاء حتی 
راه اندازی مبارزات درون حزبی علیه این 
انحرافات عمیق و گسرتده منترش ننمود. 
در وجود  انحرافات جدی  که  حالی  در 
خورشیدی   1385 سال های  از  زالند 
 1392 سال  در  و  بود  گردیده  متبارز 
خورشید به اوج خود رسید و در وجود 
 1395( میالدی   2016 سال  از  ملیار 
خورشیدی( انحراف عمیق انحالل طلبی 
درگذشت  از  بعد  که  بود  متبارز گردیده 
رفیق ضیاء خود را بصورت علنی متبارز 
انحرافات  این  علیه  مبارزات  اما  منود، 
توسط نامه های رفیق ضیاء رشوع گردید، 
نکته  این  از طریق نرشیه کمونیست.  نه 
زیاد قابل دقت است و باید بعد از کنگره 
)مائوئیست(  کمونیست  حزب  سوم 
افغانستان با درس گیری از این اشتباهات 
هر  جدیت  با  را  حزبی  درونی  مبارزات 

چه متام تر به پیش بریم.

حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان 
انقالبی ماست.  امر  کننده  هسته رهربی 
در جمع بندی از کنگره سوم اولین هدف 
 باید وحدت هر چه بیش تر حزب باشد، 
یک  بعنوان  را  نقش خود  بتوانند  رفقا  تا 
میان خلق کشور  در  مائوئیست  انقالبی 
کاری  تنهایی  به  حزب  از  دهند.  انجام 
توده ای  پیروان  به  حزب  نیست.  ساخته 
نیازمند است. حزب فقط نیروی رهربی 
کننده توده ها در انقالب است. بناًء باید 
و  رفته  توده ها  بین  تا  ورزیم  تالش  جداً 
حامیت شان را بدست آوریم، به همین 
متحد  برای  متام  جدیت  با  باید  طریق 
از  کشور  مائوئیست های  متام  منودن 
ـ سیاسی زیر  ایدئولوژیک  مبارزه  طریق 
)مائوئیست( کمونیست  حزب  بیرق 

افغانستان تالش منائیم.

از نظر بین املللی هامن طوری که حزب 
ما اولین حزبی بود که علیه رویزیونیزم پسا 
»سنتزهای  مائوئیزم  ـ  لنینیزم  ـ  مارکسیزم 
نوین« آواکیان، رویزیونیزم »راه پاراچندا« 
به  گونزالو«  »اندیشه  عمیق  انحراف  و 
مجدد  احیای  راه  در  و  برخاست  مبارزه 
با  انرتناسیونالیستی  انقالبی  جنبش 

احزاب مائوئیست جهان تالش فراوان منود، بعد 
جدیت  با  را  راه  هامن  باید  حزب  سوم  کنگره  از 

متام ادامه دهیم.

رفقا!

نیروهای  متام  با  که  منائیم  تالش  جداً  باید  ما 
انقالبی و مائوئیست در درون و بیرون حزب متحد 
شویم و پیوند فرشده با توده ها نیز حاصل منائیم. 

هدف اصلی این اتحاد چیست؟

در قدم اول بر هم زدن دوره تدارک و رفنت بسوی 
و  مردمی  ملی  مقاومت  جنگ  پیش برد  و  برپایی 
انقالبی، و در قدم دوم پیش برد این جنگ به منظور 
اخراج قهری اشغال گران امپریالیست و رس نگونی 
انقالب  رساندن  پیروزی  به  و  دست نشانده  رژیم 

دموکراتیک نوین است.

نوین  دموکراتیک  انقالب  و  ملی  انقالب  گرچه 
بدون  اند،  پیوسته  هم  به  اما  اند،  متفاوت  هم  از 
انقالب ملی منی توان انقالب دموکراتیک نوین را 

به پیروزی رساند.

بحث  به  این جا  در  می خواهم  که  دیگری  مسالۀ 
کنگره  است.  حزبی  سنن  ادامه  باره  در  بگیرم، 
ادامه  را  حزب  خوب  سنت های  باید  حزب  سوم 
کار خواهیم شد که  این  به  موفق  ما  زمانی  دهد. 
با ذهنی گری، سکتاریزم و انحالل طلبی در داخل 
حزب به مبارزه بر خیزیم. پس از مبارزه و پیروزی 
سنت های  می توانیم  ما  که  است  سکتاریزم  بر 
نیست  بدان معنا  این  ادامه دهیم.  را  خوب حزب 
که هر گاه ما بر ذهنی گری، سکتاریزم و انحالل 
طلبی پیروز شدیم، آن ها دیگر منی توانند رس بلند 
منایند، بل که بعد از هر پیروزی آن ها مجدداً رس 
بلند می کنند و باید مجدداً مورد حمله قرار گیرند.

ارتکاب  و  اشتباهات  از  ما  هدف  جا  این  در 
اشتباهات ذهنی گرایانه، پیروی از یک شیوه تفکر 
با  نتواند  ذهن  و  تفکر  که  زمانی  است.  نادرست 
آن  در  کند،  مطابقت  اجتامعی  عینی  واقعیات 
ذهنی  می شود.  ذهنی گری  دچار  شخص  صورت 
گری بنا بقول مائوتسه دون»یعنی حرکت نکردن از 
واقعیت عینی و از آن چه که به معنای واقعی امکان 
پذیر است و در عوض حرکت کردن از آرزوهای 

ذهنی.«

آن  خود  قبلی  تجارب  پرتو  در  باید  ما 
جامعه  عینی  واقعیات  بر  که  نظراتی 
دهیم  قرار  انتقاد  مورد  نیست  منطبق  ما 
اسناد  در  که  آن چه  تا  ورزیم  سعی  و 
و  غور  مورد  می شود  مطرح  سوم  کنگره 
روی  االمکان  حتی  و  داده  قرار  بررسی 
آن اسنادی تکیه منائیم که باز تاب دهنده 
سعی  باید  باشد.  ما  جامعه  واقعیات 
منود تا حقیقت عام مارکسیزم ـ لنینیزم ـ 
مائوئیزم را با پراتیک مشخص افغانستان 
امکان  صورت  این  غیر  در  دهیم،  تلفیق 
حتی  و  داشت  نخواهد  وجود  پیش رفت 

به جایی نخواهیم رسید.

مارکسیستی  فلسفه  اساسی  اصول 
)ماتریالیزم  مائوئیستی  ـ  لنینیستی  ـ 
دیالکتیک( به ما می آموزد که اندیشه باید 
واقعیت عینی را منعکس سازد و قبل از 
محسوب  حقیقت  یک  عنوان  به  این که 
را  خود  اجتامعی  پراتیک  در  باید  شود 
تثبیت مناید، در غیر این صورت منی توان 

آن را به عنوان یک حقیقت پذیرفت.

رفقا!

یک موضوع را باید در اخیر یاد آوری 
دعوت شدگان  از  رفیق   ... که  منایم 
بنا  حزب  رسارسی  کنگره  سومین  به 
)امنیتی و رشایط کرونائی(  به دالیلی 
رشکت نکردند، تعداد رشکت کنندگان 
سومین کنگره رسارسی حزب پنج بر 
شونده  دعوت  اعضای  حصۀ  شش 
سومین  بناًء  می دهند،  تشکیل  را 
کمونیست  حزب  رسارسی  کنگره 
نصاب  از  افغانستان  )مائوئیست( 
برخوردار است. لذا ما تدویر سومین 
کمونیست  حزب  رسارسی  کنگره 
)مائوئیست( افغانستان رسامً با پخش 
می منائیم،  آغاز  انرتناسیونالیزم  رسود 
پاخیزند  به  رفقا  همه  که  تقاضامندم 
هم راهی  را  انرتناسیونالیزم  رسود  و 

منایند.    
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ارائه گزارش دفتر سیاسی توسط رفیق صبور
با درودهای رسخ خدمت رفقای انقالبی!

رشایط  چنین  در  که  است  مرست  جای 
صدر  ضیاء  رفیق  سو  یک  از  که  اضطراری 
را  افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست  حزب 
از دست دادیم و از سوی دیگر اشغال گران 
متامی  تا  دارند  سعی  امپریالیست 
با  تئوکرات  یابنده  زوال  ارتجاعی  نیروهای 
تکنوکرات های غربی بشمول تسلیم شدگان 
و تسلیم طلبان به اصطالح چپ را بر محور 
یک رژیم ارتجاعی و دست نشانده پسا توافق 
جمع منایند، و عالوه بر آن تعدادی از رفقای 
راه  رفیق ضیاء  درگذشت  از  بعد  "راه  "نیمه 
حزب  گرفتند،  پیش  در  را  انحالل طلبی 
به  موفق  )مائوئیست(افغانستان  کمونیست 
تدویر سومین کنگره رسارسی حزب گردید. 
سومین  از  بعد  که  است  این  ما  امیدواری 
کنگره رسارسی حزب متامی اعضای حزب 
تا  باال  از  افغانستان  کمونیست )مائوئیست( 
جامعه  قبال  در  مسئولیت  احساس  با  پایین 
که  وظایفی  افغانستان  ستم دیده  توده های  و 
با  می شود  سپرده  ایشان  به  حزب  طرف  از 
با  برند،  پیش  به  را  آن  بیش تر  هرچه  جدیت 
سعی و تالش و هم کاری رفیقانه و صادقانه 
رفقا بتوانیم متامی موانعی که رس راه ما قرار 

دارد، از میان برداریم.

حزب  سیاسی  دفرت  از  منایندگی  به  من 
گزارش  افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست 
دفرت سیاسی حزب را بعد از در گذشت رفیق 
بصورت  حزب  رسارسی  کنگره  در  ضیاء 

مخترص و فرشده ارائه می دارم.

رفقا!

حزب  صدر  ضیاء  رفیق  درگذشت  خرب 
واقعاً  افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست 
فراوان فرو  اندوه  داد و در غم و  ما را تکان 
ضیاء  رفیق  گذشت  در  خرب  که  زمانی  برد. 
اثر رشایط  به  آن که کشور  با  پخش گردید، 
رفقای  می برد،  رس  به  قرنطینه  در  کرونایی 
دفرت سیاسی و رفقای کمیته مرکزی در روز 
دوم در گذشت رفیق ضیاء از راه های دور 

و نزدیک در منطقه رفیق ضیاء حضور به هم رساندند. 
بعد از بحث و تبادل نظر فیصله گردید که نظر به رشایط 
اطالعیه  یک  در  ضیاء  رفیق  درگذشت  باید  امنیتی  بد 
به اطالع متام مائوئیست های کشور و  و بدون عکس 
جهان رسانیده شود، این کار هم صورت گرفت. دفرت 
سیاسی حزب پیش نهاد پولینوم اضطراری را منود که از 
طرف کمیته مرکزی حزب پذیرفته شد و تاریخ پولینوم 

ششم مشخص گردید.

دوم کمیته مرکزی حزب کمونیست  دور  پولینوم ششم 
در  گردید  دایر  معینه  روز  در  افغانستان  )مائوئیست( 
پولینوم روی رهربی جمعی با مسئولیت فردی و تقسیم 
وظایف تاکید صورت گرفت و کمیته مرکزی بازسازی 
گردید و فیصله به عمل آمد که دفرت سیاسی تا پولینوم 
هفتم طبق روال عادی وظایفش را پیش بربد. در پولینوم 
نیز  هفتم  پولینوم  تاریخ  مرکزی  کمیته  دوم  دور  ششم 

تعیین گردید.

بعد از ختم پولینوم ششم دور دوم کمیته مرکزی حزب، 
کارهای  زمینۀ  در  که  داد،  تشکیل جلسه  سیاسی  دفرت 
دموکراتیک و هم چنین فعال ساخنت ... بحث و تبادل 
نظر صورت گرفته و فیصله های به عمل آمد و در ضمن 
سیاسی  دفرت  را  جاوید  شعله  ششم  و  بیست  شامره 

نهایی ساخت و به نرش آن اقدام منود. 

پولینوم هفتم دور دوم کمیته مرکزی حزب نیز به تاریخ 
معینه دایر گردید، در این پولینوم دفرت سیاسی بازسازی 
پولینوم ششم روی رهربی جمعی  در  شد، طوری که 
با مسئولیت فردی و تقسیم وظایف تاکید گردیده بود، 
تقسیم  مرکزی حزب  کمیته  دوم  دور  هفتم  پولینوم  در 
گانه  چهار  کمیته های  وظایف  و  آمد  بوجود  وظایف 
با اعضای آن مشخص گردید. به همین ترتیب مسئول 
تا  که  شد  فیصله  و  گردید  تعیین  آراء  اتفاق  به  حزب 
عهده  بر  را  حزب  مسئولیت  رفیق  حزب  سوم  کنگره 
دارد. در این پولینوم دفرت سیاسی به کمیته مرکزی حزب 
تدویر  پیش نهاد  )مائوئیست(افغانستان  کمونیست 
کنگره رسارسی حزب کمونیست)مائوئیست( سومین 

افغانستان را منود که به اتفاق آراء پذیرفته شد.

کنگره  سومین  به  سیاسی  گزارش  ترتیب  مسئولیت 
و  افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست  حزب  رسارسی 
هم چنین تعدیالت و اصالحات در اساس نامه از طرف 
کمیته مرکزی بدوش رفیق لهیب گذاشته شد که رفیق 

آن را پذیرفت. 

کمیته  دوم  دور  هفتم  پولینوم  ختم  از  بعد 
جلسه  تشکیل  سیاسی  دفرت  حزب،  مرکزی 
و  استحکام  روی  جلسه  این  در  و  داد 
پرداخت  و  مالی  گسرتش حزب، مشکالت 
حق العضویت ها بحث و تبادل نظر صورت 
گرفت و فیصله های در این زمینه بعمل آمد 
و شامره بیست وهفتم شعله جاوید و شامره 
.... را نهایی ساخت و اقدام به نرش آن منود.  

در درون  ابتدا  از درگذشت رفیق ضیاء  بعد 
حزب فراکسیونیزم و به تعقیب آن سکتاریزم 
تعدادی  گرچه  گذاشت.  بنامیش  را  خود 
حفظ  از  صحبت  مرکزی  کمیته  اعضای  از 
علم  عمالً  اما  داشتند،  حزب  وحدت 
استقاللیت را در درون حزب بلند منودند و 

باالخره به انحالل طلبی غلطیدند.

منوده  بلند  را  استقاللیت  علم  که  فردی 
بود، درپولینوم ششم دور دوم کمیته مرکزی 
حزب  مرکزی  کمیته  البدل  علی  عضویت 
 1399 میزان  ماه  در  و  آورد  بدست  را 
خورشیدی ظاهراً برای حل اختالفات داخل 
املللی  بین  کمیته  عضو  که  او  آمد،  کشور 
افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست  حزب 
املللی  بین  روابط  کمیته  رفقای  بقیه  با  بود 
جلسه  بخصوص  و  جهانی  اوضاع  پیرامون 
ماه  در  مائوئیست  سازمان های  و  احزاب 
دسامرب جلسه مشرتکی داشتند. بعد از ختم 
دو  حزب  املللی  بین  روابط  کمیته  جلسه 
جلسه  محل  در  حزب  سیاسی  دفرت  رفیق 
رفتند و خواهان بحث روی مسایل اختالفی 
بود  آمده  خارج  از  که  فردی  اما  شدند، 
پیش نهاد جلسه عمومی کمیته مرکزی حزب 
را منود. رفقا این پیش نهاد را پذیرفتند و قرار 
نشست برای حل اختالفات به دو هفته بعد 
مناسبی  فرصت  هفته  دو  این  شد.  ماکول 
تا حزب را تخریب  بود  انحالل طلبان  برای 
تا  بودند  گرفته  تصمیم  گرچه  آن ها  منایند. 
راه شان را جدا سازند، اما گزارش سیاسی و 
تعدیالت اساس نامه را از رفیق لهیب گرفتند. 

قبل از این که روز تعیین شده جلسه عمومی 
کمیته مرکزی حزب فرا رسد، فردی که ظاهراً 
برای حل اختالفات داخل آمده بود، اما عمالً 
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به تخریب حزب پرداخت و سه نفر از کمیته 
مرکزی را با خود هم نوا منود واپس بر گشت 

و دیگر جلسه ای در این مورد دایر نشد. 

سیاسی  دفرت  رفقای  از  یکی  بعد  هفته  چند 
مرا  د"  "ش  که  داد  گزارش  صبور  رفیق  به 
زالند  رفتم  که  آن جا  خواست،  اش  خانه  به 
از  آن ها  با  ملیار  و  داشتند  حضور   ... و  
کدام  است  امید  بود،  متاس  در  تلفنی   ...

مشکلی ایجاد نشود. 

دفرت سیاسی  به تاریخ 30 میزان الی 2 عقرب 
1399 جلسۀ خود را دایر منود، اما یک رفیق 
دفرت که در جلسه سه نفره رشکت داشت دیگر 
پیرامون جلسه مذکور و جدایی  هیچ بحثی 
چند نفر از حزب را نداشت. در این جلسه 
کاری  شیوه  و  منطقوی  کمیته های  پیرامون 
به  الزمه  هدایات  و  شد  صحبت  کمیته  این 
متام کمیته های منطقوی داده شد. در ضمن 
شامره 28 شعله جاوید نهایی گردید که به 

نرش آن اقدام صورت گرفت.

در اول قوس 1399 خورشیدی نوشته ای تحت 

عنوان"جلسه عمومی کمیته مرکزی و منایندگان 

تشکیالت  بازسازی  برای  منطقوی  واحدهای 

حزب "بدست ما رسید که پای آن تاریخ میزان 

را داشت. این مسایل بصورت مفصل در شامره 

23 الی 27 کمونیست بحث شده و رفقا از آن 

آگاهی دارند. 

وقت  بیش ترین  حزب  درون  در  آمده  پیش  وضعیت  این 

کمیته  طرف  یک  از  زیرا  داد،  اختصاص  بخود  را  حزب 

آن ها  بدوش  کمیته  مسئولیت  چون  ـ  گردید  تعطیل   ....

بود ـ  و از سوی دیگر کمیته مرکزی و دفرت سیاسی حزب 

کمونیست)مائوئیست(افغانستان مجبور گردید که به مبارزه 

به  حزب  داخل  در  طلبی  انحالل  و  سکتاریزم  علیه  درونی 

کمونیست  درونی  نرشیه   27 الی   23 شامره های  پردازد، 

گویای این حقیقت است.

ساخت  گرفت،  قرار  بدوش حزب  که  دیگری  اضافی  کار 

که  بود  کمونیست)مائوئیست(افغانستان  حزب  ویب سایت 

مدت چند ماه را در بر گرفت، زیرا ویب سایت شعله جاوید 

بعمل  جلوگیری  حزب  نرشات  از  و  بود  ایشان  قبضه  در 

می آوردند. 

و  داد  جلسه  تشکیل  قوس   10 بتاریخ  حزب  سیاسی  دفرت 

)مائوئیست( کمونیست  حزب  کنگره  سومین  رضورت 

افغانستان را بررسی منود و به کمیته مرکزی حزب، سومین 

کنگره حزب را پیش نهاد منود. کمیته مرکزی بعد از بحث 

مفصل این پیش نهاد را پذیرفت.

از  افغانستان  )مائوئیست(   کمیته مرکزی حزب کمونیست 

آن تاریخ به بعد مرتباً روی گزارش سیاسی حزب کمونیست 

و اصالحات  اضافات  تعدیالت،  و  افغانستان  )مائوئیست( 

بوجود آمده در مسوده اساس نامه کار خویش را آغاز منود و 

تاریخ سومین کنگره را نیز تعیین کرد.

بعد  کمونیست)مائوئیست(افغانستان  حزب  مرکزی  کمیته 

به  شده  تعدیل  اساس نامه  و  سیاسی  گزارش  مطالعه  از 

اساس نامه  تعدیالت  و  سیاسی  گزارش  مجدداً  اصالحات 

برای  تدارک  کمیته  به  مجدد،  اصالحات  از  بعد  پرداخت. 

که  سپرد  وظیفه  حزب  رسارسی  کنگره  سومین  برگزاری 

میان  در  عمومی  خواهی  نظر  برای  را  مسوده 

عضویت  داوطلبان  و  اعضاء  واحدها،  متامی 

نظرخواهی  از  پس  و  مناید.  پخش  حزب  در 

به دسرتس کمیتۀ  عمومی، مسوده اساس نامه را 

جدید  منت  اینک  دهد.  قرار  حزب  مرکزی 

عمومی  خواهی  نظر  از  بعد  اساس نامه  مسوده 

کمونیست)مائوئیست( هواداران حزب  و  اعضا 

افغانستان، توسط کمیتۀ مرکزی حزب به کنگرۀ 

سوم حزب ارائه می گردد و باید مسودۀ اساسنامۀ 

در  افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست  حزب 

در  و  گیرد  قرار  بحث  مورد  حزب  سوم  کنگره 

اصالحات،  بار  آخرین  برای  لزوم،  صورت 

تعدیالت و اضافات بیش تری بر آن وارد گردد و 

اعضای رشکت کننده در کنگره منت نهایی شده 

را بعد از تبادل نظر به تصویب برسانند.

)مائوئیست( کمونیست  حزب  سیاسی  دفرت 

افغانستان آخرین جلسه خود را در حوت 1399 

شامره  جلسه  این  در  منود.  دایر  خورشیدی 

شعله  ام  سی  شامره  مقاالت  و  نهم  و  بیست 

جاوید و همچنین مقاالت شامره .... را نهایی 

کمونیست  حزب  سایت  ویب  در  که  ساخت، 

و   )www.cmpa.io( افغانستان  )مائوئیست( 

ویب سایت .... نرش گردید.

دفرت سیاسی حزب کمونیست )مائوئیست( 

افغانستان 

***********************************

گزارش تشکیالت مركزی حزب كمونیست )مائوئیست( افغانستان

هم چنان بر تار شب تابنده ام؟  من ندانم سال دیگر زنده ام؟      

آه دل در انفجار خون زنم گر بودم فریاد آتش گون زنم     

" نام " من در عرصه پیکار باد ! گر نبودم عهد من تکرار باد !      

درود به رفیق ضیاء که قلبش آکنده به عشق میهن و پرولتاریا و توده های ستم دیده رسارس جهان بود و با ایامن رزمنده و اعتقاد راسخ به 
مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم برای به اهتزاز در آوردن درفش رزمنده انرتناسیونالیزم پرولرتی مبارزه منود و نامش در دفرت تاریخ جنبش بین 
رفیق  واالی  آرمان  دهنده  ادامه  بتوانیم  امیدواریم  ماند.  خواهد  ماندگار  و  درج  مائوئیستی(  ـ  لنینیستی  ـ  کمونیستی)مارکسیستس  املللی 

ضیاءباشیم و بتوانیم دین خود را در قبال جنبش کمونیستی)م ل م( افغانستان و جهان ادا منائیم.
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حزب  ماندگار  رهرب  یگانه  ضیاء  رفیق 
که  است  افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست 
گردیده  کشور  تاریخ  درج  ویژه اش  جایگاه 
خواهد  جاودانه  ابد  برای  خاطره اش  و  یاد  و 

ماند.

این  دایامً  رفیق ضیاء  ما  یاد  زنده  رفیق  حرف 
بود که : رفقا خود را برای تقبل مسئولیت ها 
آماده کنید، در غیر این صورت به رس نوشت 

حزب کمونیست سیلون دچار خواهیم شد.

انگیزه های داده های مثبت رفیق ضیاء بر عالوه 
می  زیاد  روز  هر  را  ما  مسئولیت  بار  که  این 
منود، ولی به عنوان یک استاد ورزیده و یک 
برای  نیروی جوان  مشوق  دایم  رهرب خردمند 
بار  بود.  حزبی  آینده  مسئولیت های  گرفنت 
درود  ضیاء  رفیق  به  خواهم  می  اجازه  دیگر 
گرم و ادای احرتام نظامی خود را تقدیم کنم. 

کمونیست  حزب  رزمنده  رفقای  بر  درود 
برگزاری  با  که  افغانستان   )مائوئیست( 
کمونیست  حزب  رسارسی  کنگرۀ  سومین 
و  اصولی  حرکت  افغانستان،   )مائوئیست( 
سازنده ای را به راه انداختند که نقش و تاثیرات 
سازنده آن برای کل تاریخ جنبش کمونیستی 
مائوئیستی(    – لنینیستی   – ) مارکسیستی 
افغانستان، عمیق و دیرپا خواهد بود و  رزمنده 

به پیش خواهد رفت.

حزب  رسارسی  کنگره  سومین  تدویر 
تک  به  را  افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست 

تک رفقا، تربیک و تهنیت عرض می کنم.

می کنم  تقدیم  را  خود  انقالبی  و  رسخ  درود 
به : 

آنان که ناتوان شدند تا ما به توانایی برسیم ! 

موهای شان سپید شد تا ما روسفید شویم !

و عاشقانه سوختند تا گرمابخش وجود ما و 
روشنگر راه مان باشند...

تربیت شویم  فداکار  ما  تا  فدا کردند  را  خود 
 …

و به پای چوبه دار، با رسبلندی رفتند تا ما رسبلند مبانیم 
 …

 پدرامنان -
 مادرامنان -

استادان مان در بسرت حزبی که آرمان و ایدئولوژی اش 
نجات برشیت است ! 

ما  بزرگان  توسط  که  هستیم  راهی  بخش  تداوم  ما  و 
بنیان گذاری گردیده است و با تکیه بر مارکسیزم – لنینیزم 
– مائوئیزم می رویم تا آرمان و ایدئولوژی رهایی بخش 
را در رسارس کشور و آن گاه در رسارس جهان طنین انداز 

کنیم.

زنده و جاوید باد، هرکه نکو نام زیست

مرگ بر آن زنده ای که زنده و بدنام زیست !

رفقای گرامی !

کمونیست  حزب  مرکزی  کمیته  آن جائی که  از 
تشکیالت  گزارش  مسئولیت  افغانستان،  )مائوئیست( 
مرکزی را بر عهده من گامشت، اجازه می خواهم رئوس 

مطالبم را به دو بخش تقسیم منایم: 

که  کارکردهایی  و  خود  مخترص  معرفی   ) اول  بخش 
درطی این مدت اجراء منوده ام.

کمونیست  حزب  تشکیالتی  گزارش    ) دوم  بخش 
)مائوئیست( افغانستان .

****************

بخش اول ( معرفی مخترص: 

جنبش  وحدت  کنگره  پروسۀ  موفقانه  تدویر  از  بعد 
کمونیستی ) م ل م ( افغانستان در سال 2004 میالدی، 
افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست  حزب  عضویت  من 
را حاصل منودم. پس از آن بود که در یکی از حلقات 
و  کار  به  مبارز  رفقای  دوشادوش  و  شده  ادغام  حزبی 

پیکار آغاز کردم. 

.....

 ....

 کتاب 	 جلد   3 دیزاین  
حزب  در  م  ل  م  پسا  رویزیونیزم 
کمونیست)مائوئیست(افغانستان 
کامکان  چهارم  جلد  ندارد،  جای 

تحت کار است.

  ....

 اسناد 	 مجموعۀ  جلد   2 دیزاین 
ساما  غرجستان  بخش   ( تاریخی 
 - کمونیست ها  انقالبی  هسته   -
انقالبی  کمونیست های  سازمان 
کمونیست  حزب  و  افغانستان 

افغانستان (

 .....

 تهیه 3 سند درونی به ترتیب: 	

.....           

    دو نوشته تحلیلی در 	 
مورد موضع گیری علیه 
رویزیونیزم پسا م ل م  - 

آواکیان

 .....

 شعله 	 های  شامره  متام  دیزاین 
جاوید ) دور سوم و دور چهارم ( 
به استثنای شامره های 19 الی 25 

دور چهارم. 

 ....

 .....

 .....

 و 	 جاوید  شعله  آدرس  ایمل  چک 
.... و حفظ تامین رابطه با احزاب 

و سازمان های سایر کشور ها
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 ..…

 و 	 تاریخی  اسناد  متام  اسکن 
ارسال آن به رفقا برای جابجائی در 

وبسایت حزب، به ترتیب ذیل: 

اتحاد  	 تاریخی  اسناد 
کارگران  انقالبی 

افغانستان 

سازمان  	 تاریخی  اسناد 
نجات  برای  پیکار 

افغانستان

حزب  	 تاریخی  اسناد 
کمونیست افغانستان 

سازمان  	 تاریخی  اسناد 
های  کمونیست 

افغانستان 

کمیته  	 تاریخی  اسناد 
جنبش  وحدت 
م  ل  م  کمونیستی 

افغانستان 

 داکرت 	 نویس  دست  سند  تایپ 
هادی محمودی در یک جلد 805 

صفحه ای

 دیزاین کتاب تک جلدی " انقالب 	
 " چین  پرولتاریایی  فرهنگی  کبیر 

نوشته رفیق ضیاء 

 دیزاین کتاب نقد گذرائی از کتاب 	
دموکراسی  الگوی   " افغانستان 

امریکائی … " نوشته رفیق ضیاء 

 لهیب 	 رفیق  کتاب  جلد   3 دیزاین 
تحت عناوین: 

دموکراتیک  	 حزب 
بهرت  را  افغانستان  خلق 
 – اول  جلد   ( بشناسیم 

جلد دوم ( 

موقف زن و جایگاه علم و هرن در  	
اسالم 

  ....

******************

بخش دوم ( گزارش تشکیالتی حزب كمونیست 
)مائوئیست( افغانستان :

سخنم را با نقل قولی از صدر مائوتسه دون آغاز می کنم:  

رفیق مائوتسه دون می گوید: 

مرکزیت  هدایت  تحت  باید  تشکیالت،  قلمرو  »در 
طرق  کرد.  اجرا  دقیقا  را  دموکراتیک  زندگی  اصولی 

اجرای این اصول چنین اند:

ارگان های رهربی حزب باید برای امر رهربی . 1
مشی صحیحی اتخاذ کنند و وقتی مساله ای 
پدید آمد، راه حل آن را بیابند تا بتوانند خود را 

به مثابه مرکز رهربی کننده عرضه دارند.

ارگان های باالتر باید با وضعیت ارگان های . 2
پائین تر و زندگی توده ها آشنایی داشته باشند 
برای رهربی صحیح  عینی  ای  پایه  بتوانند  تا 

خود فراهم سازند.

نباید . 3 مختلف  مدارج  در  های حزبی  سازمان 
برای حل مسایل بدون تعمق تصمیمی اتخاذ 
باید  شد،  گرفته  تصمیمی  وقتی  ولی  کنند 

قطعا به مورد اجرا گذارند.

باالتر . 4 های  ارگان  که  مهمی  تصمیامت  کلیه 
به  رسعت  به  باید  کنند،  می  اتخاذ  حزب 
ارگانهای پائین تر و کلیه اعضای حزب اطالع 

داده شود...

ارگان های پائین تر حزب و کلیه اعضا حزب . 5
باید دستورات ارگان های باالتر را دقیقا مورد 
را  دستورات  این  مفهوم  تا  دهند  قرار  بحث 
بتوانند شیوه های اجرای  کامال درک کرده و 
منتخب  ـ  دون  )مائوتسه  منایند.«  تعیین  آنرا 
نظرات  اصالح  باره  "در  ـ  اول  جلد  ـ  آثار 

نادرست در حزب" دسامرب 1929(

بوجود  کلی  وضعیت  نظرداشت  در  با 
باب  غلطیدن  و  املللی  بین  سطح  در  آمده 
ایرانی اش و همچنان  دنباله روانان  و  آواکیان 
به ورطه  )مائوئیست(  نیپال  حزب کمونیست 
گونزالو  اندیشه  عمیق  انحراف  و  رویزیونیزم 
بندی  جمع  برای  بیش تر  هرچه  تالش  در  ما 
از  دفاع  و  مائو  صدر  فناناپذیر  خدمات  از 

دست آوردهای پربار وی هستیم. 

و  رویزیونیست ها  حمالت  هم چنان  ما 
با  را  مائوئیزم  علیه  ها  دگامرویزیونیست 
مائوئیست  های  سازمان  و  احزاب  هم کاری 
جهان در هم شکسته و متحدانه در این مسیر به 
پیش می رویم تا موقعیت هرچه بهرت و بیش تر 
درفش پرافتخار مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم 
را در سطح جنبش بین املللی کمونیستی به 

اهتزاز در آورده و پاسدار و پاسبان آن باشیم.

که  داریم  کامل  آگاهی  نیز  موضوع  این  به 
نظرات نادرست مرتبا در درون حزب رس بلند 
می کند و ما ناگزیر از مبارزه دو خط در درون 
با  و  حزبی  اصول  مبنای  بر  و  هستیم  حزب 
اتکاء کامل به اساسنامه و آئین نامه تشکیالتی 
اصالح  پرتو  در  را  خود  مبارزات  مان  حزب 

نظرات نادرست به پیش سوق می دهیم. 

تجارب هفده ساله حزب ما بخوبی نشان داد 
که عدم مبارزه جدی و پی گیر درون حزبی 
علیه لیربالیزم، اپورتونیزم، دگامتیزم، سکتاریزم 
ذهنیت  در  را  تزلزل  تنها  نه  طلبی  انحالل  و 
بعضی افراد بوجود آورده، بل که حزب را نیز 
مورد رضبت قرار داده است. با آموزش از این 
هر  علیه  که  است  مصمم  ما  حزب  تجارب، 
گونه انحراف در درون حزب بی باکانه به دفاع 
لنینیستی –  پرولرتی مارکسیستی –  از اصول 
داد  نخواهد  اجازه  و  مبارزه مناید  مائوئیستی 

که چنین افکاری بر حزب غلبه مناید.

و  اساسی  رهنمودهای  به  اتکاء  با  ما 
کمیته  و  سیاسی  دفرت  شائبه  بی  آموزش های 
حرکت  پیش  به  باکانه  بی  خود  مرکزی 
که  گفت  می توان  کامل  یقین  به  می کنیم. 
بل که  داخلی  سطح  در  تنها  نه  ما،  حزب 
کمونیستی  املللی  بین  مبارزات  عرصه  در 
طی  مائوئیستی(   – لنینیستی   – )مارکسیستی 
این سال ها بخوبی درخشیده و جای گاه ویژه 

ای را از آن خود ساخته است. 

حزبی،  کنگره  های  فیصله  به  اتکاء  با  ما 
پولینوم کمیته مرکزی و دفرت سیاسی حرکت 
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آماده عملی منودن  با جان و دل  و  می کنیم 
راه  درین  و  بود  خواهیم  متذکره  های  فیصله 
هیچ گونه تزلزلی به دل مان راه نخواهیم داد و 
آماده حتی جان  متین  آهنین و قدرت  اراده  با 
پر  درفش  آوردن  در  اهتزاز  به  راه  در  باخنت 

افتخار حزب مان خواهیم بود.

آن  به  امروز  ما  حزب  تشکیالت  که  را  آن چه 
قبل  از  بیش تر  هرچه  استحکام  دارد،  نیاز 
رفیق ضیاء  وفات  از  بعد  متاسفانه  است. 
وجود  ما  حزب  در  که  تشکیالتی  استحکام 
دار  خدشه  طلبان  انحالل  طرف  از  داشت 
و  موازین  متام  طلبان  انحالل  زیرا  گردید، 
اصول تشکیالتی حزب را زیر پا منودند. آن ها 
با انحالل طلبی خویش می خواستند حزب را 

به سمت انحالل سوق دهند!  

خیال  حزب  رسارسی  کنگره  سومین  تدویر 
خام انحالل طلبان را با خاک یک سان منود. 
کمونیست  حزب  رسارسی  کنگره  سومین 
حقیقت  این  گویای  افغانستان  )مائوئیست( 
)مائوئیست( کمونیست  حزب  که  است 

توسط  شده  ترسیم  خط  تائید  با  افغانستان 
با  تا  می رود  هم رزمش  رفقای  و  ضیاء  رفیق 
تکیه بر اصول تشکیالتی حزب در راه تحکیم 
وحدت طلبانه و هم چنان استحکام تشکیالتی 
گام های عمیق تری بردارد و به سوی گسرتش 
برد  پیش  و  پایی  بر  خاطر  به  بیش تر  چه  هر 

جنگ خلق حرکت مناید. 

»... قدر مسلم است که مبارزه برای استحکام 
تشکیالتی حزب یک مبارزه مستمر و دایمی و 

غیر قابل تعطیل است.« 

استحكام و گسرتش در واقع دو جنبه اي يك 
تشكياليت  حيات  كه  تضادي  هستند،  تضاد 
بدون  تحكيم  مي راند.  پيش  به  را  حزب 
اصالً  تحكيم  بدون  گسرتش  و  گسرتش 
مني تواند مفهوم داشته باشد. از طرف ديگر، 
تحكيم براي تحكيم و گسرتش براي گسرتش 
نيست، بل كه اين دو در خدمت يك ديگر قرار 
دارند و بدون موجوديت تداخل متقابل فعال 
ميان شان، حيات تشكياليت حزب زود يا دير 
به پايان مي رسد. گفته اي معروفی است كه: 
را  قديم  سنگر  جديد،  سنگر  ايجاد  "بدون 

مني توان حفظ كرد." 

دقیقا   ، کنگره رسارسی حزب  تدویر سومین 
ایجاد  برای  ما  استوار است.  بر همین محور 
 17 آوردهای  دست  حفظ  و  جدید،  سنگر 

ساله حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان با تالش 
تشکیالتی  استحکام  می خواهیم  یک دیگر  مساعی 
حزب را نظم دهیم و استحکام تشکیالتی را در خدمت 
اما  سازیم.  عملی  آن  وسیع تر  بسیار  ابعاد  در  گسرتش 
مسئله اين است كه اين سياست گسرتش تشكياليت را 
چگونه عميل مي كنيم و استحكام بدست آمده در آن چه 
نقيش را بعهده دارد؟ این سوالی است که امروز کنگره 

سوم ما بدان پاسخ خواهد داد. 

تامین کننده  منظم و منسجم ساخنت تشکیالت حزب، 
حفظ بقاء و تداوم آن، گسرتش و تحکیم حیات مبارزاتی 
متامی  وظیفۀ  حزب،  تشکیالت  سطوح  متامی  در 
منسوب  رفقای  یکایک  و  حزب  تشکیالتی  واحدهای 
تشکیالتی  ارتباطات  سیستم  باید  ما  است.  حزب  به 
حزب را که حیثیت سیستم دوران خون در کل ارگانیزم 
دهیم.  دوباره  انسجام  و  انتظام  دارد،  حزب  تشکیالتی 
به هامن میزانی که ارتباطات تشکیالتی حزب انتظام و 
از  را  خود  انتظام  و  انسجام  یا  و  باشد  نداشته  انسجام 
دست بدهد ، به هامن میزان حیات مبارزاتی حزب در 
باید  ما  و  می گیرد  قرار  مخاطرات  و  تهدیدات  معرض 
حزب را از مخاطراتی که آن را تهدید می کند، محفوظ 
نگه داریم و یگانه راه حل آن انتظام و انسجام ارتباطات 
)مائوئیست(  کمونیست  بدنۀ حزب  در متام  تشکیالتی 

افغانستان است. 

و اما در مورد گسرتش تشکیالتی: گسرتش و استحكام 
تربيت  يعني  حزب  تشكياليت  و  سيايس  ايدئولوژيك- 
كادرهاي ورزيده در حد الزم. در مورد تدارك تشكياليت 

در برنامه حزب چنین نگاشته شده است:

به  آغاز جنگ عمدتاً  براي  تشكياليت حزب  آمادگي   «  
تشكيالت  است...  مربوط  حزب  تشكياليت  استحكام 
بايد قسمي ساخته شود كه براي آغاز و پيش برد  حزب 
مناسب  طبقايت  و  ميل  انقاليب  جنگ  آميز  موفقيت 
براي  حزب  تشكياليت  آمادگي  اما  باشد...  موزون  و 
به استحكام تشكياليت حزب خالصه  آغاز جنگ رصفاً 
تشكياليت  گسرتش  از  معيني  درجه  بل كه  مني گردد، 
حزب را نيز در بر مي گريد. حد بسيار معني و مشخص 
براي گسرتش تشكياليت حزب مني توان در نظر گرفت. 
ويل اوالً توسط يك حزب چند نفره مني توان جنگ را 
آغاز منود و ثانياً در رشايط استبدادي جامعه افغانستان، 
آغاز  از  قبل  رشايط  در  حزب  صفوف  وسيع  گسرتش 
جهت  اين  از  باشد.  ميرس  و  ممكن  مني تواند  جنگ 
راه موثر براي گسرتش وسيع صفوف حزب، برپايي و 

پيش برد جنگ است.«

تشكياليت حزب طي  و گسرتش  استحكام  ببينيم  حاال 
17 سال، چگونه پيش رفته  و چرا حزب نتوانسته است 
تربيت  شامل  كه  تشكياليت  گسرتش  الزم  اقل  حد  به 
كادرها نيز  هست، دسرتيس پيدا كند تا بتواند عمالً وارد 

ميدان جنگ شود.

سوم  پولینوم  ویژۀ  شامرۀ  کمونیست  در 
چنین   8 صفحه  حزب،  اول  مرکزی  کمیته 

می خوانیم:

جنبش  وحدت  كنگره  تدوير  از  پس   «
تشكيل  و  افغانستان   ) م  ل  )م  كمونيستي 
حزب كمونيست )مائوئيست( افغانستان، در 
فاصله زمانی میان کنگره و پولینوم اول کمیته 
مرکزی،  کمیته  دوم  پولینوم  تا  حزب  مرکزی 
سیاست تشکیالتی حزب عمدتا عبارت بود 
آمده  بدست  وحدت  تحکیم  برای  مبارزه  از 
از لحاظ ایدئولوژیک – سیاسی و تشکیالتی 
حزب  مرکزی  کمیته  دوم  پولینوم  ارزیابی   .
این بود که سیاست تشکیالتی مذکور تا حد 
باید  و  شده  منجر  مطلوب  نتایج  به  معینی 
به  حزب  تشکیالت  گسرتش  برای  مبارزه 
مبدل  حزب  تشکیالتی  سیاست  عمده  جنبه 
حزب  مرکزی  کمیته  سوم  پولینوم  گردد... 
تشکیالتی  سیاست  پیش برد  از  ارزیابی  در 
به  پولینوم دوم کمیته مرکزی  فیصله شده در 
این نتیجه رسید که : هر چند در فاصله زمانی 
میان پولینوم دوم و پولینوم سوم کمیته مرکزی 
، حزب نتوانست به گسرتش تشکیالتی مورد 
لزوم دست یابد ، اما سطح معینی از گسرتش 
هر حال  در  و  است  آمده  بدست  تشکیالتی 
سیاست تشکیالتی تعیین شده در پولینوم دوم 
کمیته مرکزی درست و اصولی و عملی بوده 

است.« 

به اين ترتيب، سياست گسرتش تشكياليت به 
مثابه جنبه عمدۀ سياست تشكياليت حزب از 
پولينوم دوم کمیته مرکزی حزب آغاز يافت، 
تا  و  گرفت  قرار  تاييد  مورد  پولينوم سوم  در 

پولینوم نهم کمیته مرکزی ادامه یافت. 

متاسفانه که در آستانه کنگره دوم، حزب به دو  
" ریزش" مواجه شد. یکی از این " ریزش" 
 " نوین  سنتزهای   " رویزیونیزم  به  مربوط  ها 
حزب  باالی  منفی  اثر  هیچ  که  بود  آواکیان 
مربوط  که  ریزش"   " دومین  اما  نگذاشت، 
به فساد اخالقی یکی از اعضای حزب بود، 
باعث " ریزش" کتلوی زنان گردید و اثرات 

منفی بر کل بدنۀ حزب گذاشت. 

کمونیست  حزب  تشکیالت  در  که  کاری 
)مائوئیست( افغانستان برای استحکام بیش تر 
آن باید در نظر گرفت، مسئله تربیت کادرهای 
جدید و تجدید تربیت کادرهای قدیم است. 
پیرامون  تا  دارد  وظیفه  حزب  سوم  کنگره 
جوان  کادرهای  خصوصا  و  کادرها  تربیت 

عطف توجه مناید. 



     شعله جاوید                                                                                   شماره )3(                                                                                                        دوره پنجم                                                           20 سرطان1400   )11 جوالی  2021 (

صفحۀ  9

در قسمت اخري برنامۀ حزب به رصاحت بيان 
شده است: » اولني و مهم ترين عرصه تدارك 
براي برپايي و آغاز جنگ، تدارك ايدئولوژيك 
– سيايس و تشكياليت خود حزب كمونيست 
تدارك  است... دومني عرصه   ) مائوئيست   (
 ... است  يي  توده  تدارك  جنگ،  آغاز  براي 
و  جنگ  آغاز  براي  مساعد  مناطق  شناسايي 
متركز فعاليت هاي تداريك در آن مناطق... 
و  آوري  فراهم  لوجستييك،  تداركات 
و  تسليحايت  امكانات  حداقل  سازماندهي 

غري تسليحايت الزمه براي آغاز جنگ...«

تدارک  روی  حزب،  اساس نامه  در 
حزب  تشکیالتی  و  سیاسی  ـ  ایدئولوژیک 
بعنوان مهم ترین عرصه تدارک تاکید صورت 
"ریزش"ها  اساسی  علت  است،  گرفته 
و  ضیاء  رفیق  درگذشت  زمان  از  قبل  چه 
در  که  است  این  وی  درگذشت  از  بعد  چه 
خاصی  توجه  تدارکی  عرصه  مهم ترین  این 
صورت نگرفته است.این عامل می تواند دلیل 
تشکیالتی  تعهد  و  پایداری  عدم  بر  دیگری 
رفقای "نیمه" راه درین مسیر باشد که نتیجه 
اش در  اخیر ماه عقرب 1399 خود را منایان 
حزب  سوم  کنگره  جدی  وظیفه  ساخت. 
کمونیست )مائوئیست( افغانستان این است 
که با در نظر داشت این مسالۀ مهم  و بخاطر 
رهنمود  حوادث،  چنین  تکرار  از  جلوگیری 

درستی ارائه مناید.

حزب،  تشکیالت  درخصوص  دیگر  بحث 
گسرتش حزب است، يعني كار ايدئولوژيك- 
توده ها، نشاين  سيايس وتشكياليت در میان 
كردن پيش  رو ترين افراد و جذب آن ها  بسوي 
نتوانند  اعضاي حزب  اگر  تشكيالت حزب. 
مي توانند  چگونه  بروند  ها  توده  داخل  به 

وظيفۀ گسرتش حزب را به پيش برند؟

پیوند و ارتباط نزدیک با توده های مردم، یک 
کمونیست)مائوئیست( حزب  اساسی  اصل 

توده  با  فرشده  پیوند  بدون  است.  افغانستان 
ها حزب قادر به جهت یابی صحیح نخواهد 

بود.

طوری  باید  حزب  تشکیالت  بازسازی  بناًء   
روی دست گرفته شود، که هر واحد منطقوی 
در کنار آموزش کادرها،باید تالش مناید تا با 

توده ها پیوند فرشدۀ حاصل مناید.

طی  در  حزب  تشكياليت  گسرتش  سياست 
این مدت بر دو محور قرار گرفت: جلب و 

جذب خون تازه و جوان و  جلب و جذب افراد سابقۀ 
در  خوشبختانه  که  كشور،  در  چپ  جنبش  به  منسوب 
کنگره سوم حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان هم 
و هم خون  به جنبش چپ کشور  منسوب  افراد سابقۀ 
کنون  تا  ما  حزب  که  متاسفانه  داریم.  خود  با  را  تازه 
یگانه  مناید.  حاصل  توده ها  با  فرشده  پیوند  نتوانسته 
وظیفه اساسی که بعد از سومین کنگره رسارسی حزب 
جلو روی ما قرار دارد، پیوند با توده ها است. امیدواریم 
که همه اعضای حزب و بخصوص ارگان های رهربی 

در این زمینه توجه جدی منایند.

توده ها  با  فرشده  پیوند  در  حزب  که  اینست  ما  اعتقاد 
زیرا  یابد،  دست  عمل  و  تیوری  وحدت  به  تواند  می 
تیوری حزب از پراتیک مبارزاتی توده ها تغذیه می کند 
و خالقیت می یابد. بنا بقول مائوتسه دون»توده ها دارای 
نیروی خالقه الیزالند، نیروی خالقه حزب، بیان فرشده و 

جهت یافته خالقیت توده هاست.«

بدون  توده ها زحمت کش  پرولتاریا و  هامن طوری  که 
مائوئیست(  ـ  لنینیست  ـ  کمونیست)مارکسیست  حزب 
آزادی  جهت  در  را  خود  خالقه  نیروی  که  نیستند  قادر 
و براندازی ستم بکار اندازند، به هامن قسم عدم پیوند 
حزب با پرولتاریا و توده های زحمت کش عدم خالقیت 
پیوند  دون  مائوتسه  می زند.  دامن  را  حزب  در  رکود  و 

حزب با توده ها را این گونه بیان می مناید:

» برای پیوند با توده ها باید نیازمندی ها و خواست های 
برای  ما  بدست  که  کاری  هر  در  داد.  قرار  مبدا  را  آنان 
توده ها انجام می گیرد باید نیاز مندی های آن ها را مبدا 
قرار دهیم نه آرزوهای خود را، اگر چه این آرزوها بسیار 
پسندیده باشد. بسیار اتفاق می افتدکه توده ها بطور عینی 
بر  اند ولی بطور ذهنی  نیازمند  آن متایالت  یا  و  این  به 
این نیاز آگاه نیستند، نه اراده و نه آرزوی عملی ساخنت 
منتظر  صبورانه  باید  ما  صورت  این  در  دارند،  را  آن ها 
اکرثاً  ما  فعالیت  اثر  در  توده ها  که  گاه  آن  فقط  مبانیم. 
و  اراده  آن گاه  یافتند،  آگاهی  تحوالت  این  بر رضورت 
آرزوی عملی ساخنت آن ها را پیدا کردند می توان آن ها را 
عملی ساخت. در غیر این صورت خطر جدا شدن از 
توده ها پیش می آید. هر کاری که رشکت توده ها را اقتضا 
کند، اگر توده ها بر رضورت آن آگاهی نداشته باشند و 
ندهند بصورت  نشان  آن  در  داوطلبانه  به رشکت  متایل 
چیزی کامالً صوری در خواهد آمد و در آخر به شکست 

خواهد انجامید. 

یکی  دهیم:  قرار  رهنام  را  اصل  دو  باید  جا  این  ...در 
زائیده  که  نیازمندی های  نه  توده ها،   واقعی  نیازمندی 
تخیل ماست؛ و دیگری خواست توده ها که آزادانه ابراز 
شده باشد، تصمیامتی که خود توده ها اتخاذ کرده اند نه 
تصمیامتی  که ما به جای آن ها اتخاذ کرده ایم.« )منتخب 

آثار جلد سوم ـ صفحات 281 ـ 282(

بدون فرا گرفنت آموزش های مائوتسه دون در 
مورد پیوند رهربی با توده ها، حزب کمونیست 
)مائوئیست( افغانستان هرگز قادر نخواهد بود 
که نقش پیش آهنگ و رهربی کننده پرولتاریا 
این  بکارگیری  با  مناید.  ایفا  انقالب  در  را 
آموزش است که كيفيت فعاليت هاي تبليغايت 
می شود.  متام  موثر  حزبی  سازمان هاي 
سازمان هاي  وضعيت  زمينه  اين  در  متاسفانه 
هاي  سازمان  نرشات  نيست.  خوب  حزب 
حزب به شمول نرشیه مركزي تا كنون نامنظم 
سوم  کنگره  از  پس  باید  که  بوده  ناپیگیر  و 

حزب، این وضعیت تغییر کند.

.....

.... حزب  تشکیالت حزب  در  بعدی  مسئله 
و عوامل بازدارنده ..... در تشكيالت  حزب 
و  مهم  نکته  عنوان  به  نیز  نکته  این  که  است 
کلیدی باید در نظر گرفته شود و پس از کنگره 
سوم حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان 
هاي  طرح  به  و  كنيم  تالش  بيش تر،  هرچه 
خويب براي از ميان برداشنت مشكالت مذكور 

دست ريس پيدا منائیم.

افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست  حزب 
موفق  خورشیدی   1390 سال  اواسط  در 
گردید،  مرکزی  تشکیالت  کمیته  تشکیل  به 
دلیلی  هر  به  بنا  داشت،  کمی  عمر  متاسفانه 
که بود کمیته تشکیالت مرکزی در اخیر سال 

1392 خورشیدی ملغی گردید. 

پولینوم  در  ضیاء  رفیق  درگذشت  از  بعد 
ششم کمیته مرکزی، کمیته تشکیالت مرکزی 
دوباره احیاء گردید و رصفا یک جلسه کمیته 
برنامه های  و  یافت  تدویر  مرکزی  تشکیالت 
ترتیب  به  مرکزی  تشکیالت  کمیته  کاری 
واحدهای  از  یک  هر  به  و  گردید  تنظیم  ذیل 
تشکیالتی نیز دستوراتی بر مبنای فیصله های 
تنظیم  و  ترتیب  شد.  ابالغ  تشکیالت  کمیته 
قرار  ایجاد شده  تشکیالت  برنامه های کمیته 

ذیل بود: 

مبحث اول( وظایف کمیته تشکیالت مرکزی: 

تشکیالت  کمیته  وظیفه  عالی ترین  و  اولین 
نامه  آئین  سیزدهم  مادۀ  از  تاسی  به  مرکزی 
بند   - مرکزی  کمیته  بخش  تشکیالتی حزب، 

)ج – ط – ن ( چنین رصاحت دارد: 
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" كميتۀ مركزي:

و  ها  صالحيت  ترين  مهم  سیزدهم:  مادۀ 
وظايف كميتۀ مركزي:

نريوهاي  و  احزاب  با  رابطه  در  را  ج: حزب 
سيايس ديگر افغانستان منايندگي مي كند.

محافل  جمعي  دسته  عضويت  مي تواند  ط: 
در  را  آن ها  و  بپذيرد  در حزب  را  ها  و گروه 

تشكيالت حزب ادغام منايد.

ن: مسئولیت تحلیل و تجزیۀ منظم گزارشات 
ارائۀ  مبنا  برین  واحدهای منطقۀ یی حزب و 
عهده  بر  را  آن ها  به  نیاز  مورد  رهنمودهای 
دارد.  " )آئین نامه تشکیالتی حزب کمونیست 

)مائوئیست( افغانستان( 

بند  سه  همین  اساس  بر  تشکیالت،  کمیته 
فوق الذکر، وظایف خویش را رس از همین 
جلسه روی دست گرفته و متعهدانه به پیش 

می برد. 

گزارشات  حزب،  مرکزی  تشکیالت  کمیته 
در  حزب  سیاسی  دفرت  با  منظام  را  خود 
میان می گذاشت و باملقابل از دفرت سیاسی 

رهنمود می گرفت. 

مبحث دوم( در مورد تامین رابطه با مائوئیست 
های خارج از حزب: 

و  شود  رصف نظر   .... کمیتۀ  از  فعال  برای 
بیش ترین مترکز را باالی روابط تشکیالتی و 

استحکام تشکیالتی حزب متمرکز گردد.

و  میزان  برای سیزدهم  آمادگی  مبحث سوم( 
هفتم قوس 1399: 

13میزان: آمادگی برای تکثیر وسیع اعالمیه 
سیزدهم میزان گرفته شود. 

در  رابطه  درین  ویژه  : یک شامره  7 قوس 
جانباخته  رفقای  و سوانح  گرفته شود  نظر 
قوس  هفتم  انتشار  برای  ویژه  شامره  درج 

گردد.

مبحث چهارم( واحدهای تشکیالتی منطقوی :

های  کمیته  و  تشکیالتی  واحدهای  وضعیت  بررسی 
تا  برین شد  قرار  و  آمد،  به عمل  درین جلسه  منطقوی 
چارت تشکیالت واحدهای منطقوی تنظیم و به دسرتس 

واحدها قرار داده شود. 

مبحث پنجم( در دفاع از حیثیت رهربی حزب: 

دفاع از حیثیت رهربی، رصفا دفاع از حیثیت رهرب حزب 
نیست بل که کلکتیو رهربی کمیته مرکزی حزب است. 
که رفقا باید متوجه این مسائل باشند و به شکل جمعی 
در دفاع از حیثیت رهربی حزب فعال باشند. ماده 32 – 

بند )ک( چنین ذکر گردیده است: 

» ك: دفاع از حيثيت رهربي حزب در مقابله با دشمنان 
را  حزب  درفش  حرمت  و  باشند  داشته  نظر  در  جدا  را 

پاسداري كنند.«

به حفظ حیثیت  متامی روابط تشکیالتی حزب مکلف 
رهربی حزب مطابق مواد آئین نامه تشکیالتی هستند.

هسته  و  ائی  پایه  تشکیالتی  واحدهای  ششم(   مبحث 
های حزب :

ائی  پایه  تشکیالت  واحدهای  متامی  بعدی:   جلسه 
کمیته  به  آن  گزارش  و  بررسی  را  حزبی  های  هسته  و 
اعضاء،  تعداد  تا  می گردد  ارائه  مرکزی  تشکیالت 
با  های حزب  و سمپاتی  داوطلبان عضویت  هواداران، 
آخرین  شد.  خواهد  معین  و  مشخص  ائی  توده  روابط 
گزارشات واحدهای تشکیالت منطقوی الی اخیر برج 

سنبله 1399 باید ارائه گردد.

کمیته  روابط  تا  شود  گرفته  متاس  رفیق....  همراه 
منطقوی شامره 4 دوباره بازسازی گردد. 

آدرس .... به رفیق .... داده شود تا بتواند رابطه اش را 
در ایران تنظیم مناید.

گزارشات  منظم  تجزیۀ  و  تحلیل   : هفتم(    مبحث 
واحدهای منطقۀ یی حزب:

که  شود  داده  اطالع  تشکیالتی  واحدهای  متامی  به 
کمیته  عنوان  را  خویش  دوماهه  گزارشات  منبعد 

تشکیالت مرکزی بفرستند.

*******************

مبحث  هفت  با  مرکزی،  تشکیالت  کمیته 
به  منظم  دوباره  را  خود  کار  بود  قرار  فوق، 
اثر انحالل طلبی  پیش بربد، متاسفانه که بر 
کار  در  سکتگی  منود  بروز  حزب  در  که 
انحالل  اما  آمد،  وجود  به  تشکیالت  کمیته 
طلبان نتوانستند که مانع کار کمیته تشکیالت 

گردند. 

ما امیدواریم که کنگره سوم حزب کمونیست 
ترکیب  قسمت  در  افغانستان،  )مائوئیست( 
کمیته  برای  را  معینی  رفقای  تشکیالتی 
تشکیالت مرکزی حزب انتخاب مناید تا پس 
از کنگره بتوانیم با اتکاء به برنامه و اساسنامه 
حزب و فیصله های سومین کنگره رسارسی 

حزب به پیش حرکت کنیم. 

در  تشکیالت  کمیته  مخترص  های  فعالیت 
طی 10 ماه گذشته قرار ذیل است: 

 .....

.....

.....

.....

.....

در اخري مي خواهم ياد آوري كنم كه نوشته 
حارض فرشده فعالیت های کمیته تشکیالت 
مرکزی است که خدمت رفقا تقدیم گردید. 
هم  دست  در  دست  بتوانیم  که  امیدواریم 
شاهد  حزب   سوم  کنگره  از  پس  داده، 
فعالیت های حزب  بیش تر  شکوفائی هرچه 

در سطح کشور و منطقه و جهان باشیم. 

حزب  سوم  کنگره  موفقانه  تدویر  هم  باز 
کمونیست )مائوئیست( افغانستان را خدمت 
تهنیت  و  تربیک  حارض  رفقای  تک  تک 
عرض می کنم و صحبت هایم را با شعر ذیل 

به پایان می رسانم: 
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نه، حرف نه، عمل ...
ای برادر، به چه می اندیشی؟

ای رفیق:

نیستت جای درنگ،

دست بر اسلحه باید بردن 

که در این جنگل سر نیزه، 

نه فریاد بس است، 

و نه جای سخنی.

 من و تو ،
- ما - ،    

کار را یکسره باید بکنیم،    

تا به کی در بدری؟

تا به کی، در غل و زنجیر و اسارت ماندن؟!

خانه هامان ویران،

سینه هامان زخمی،

پایمان در تب زنجیر، پر از تاول و خون ،

به چه می اندیشی؟!

هان که هنگام نبرد است، 

نه شیون،    

و نه خواب !    

نه ترحم خواهی ؟!   

دل من پوسید.

دل تو پوسید.

دل – ما – پوسید- آخر،    

به ستوه و به عذاب آمده ایم،   

کاسه صبر همه لبریز است   

خلق عصیان زده در نفرت خود می میرد،

این به ناحق مانده،

از پس این همه خون خواری ها

خنده اش خنجر زهر آلودیست،

سوگواران به جان آمده را، 

در سینه،    

ای رفیق، 

ای برادر، 

باید این بیگانه،

رانده شود از خانه    

باید از برج بلند نفرت

بگشائیم بر این خونخواره 

سیل رگبار مسلسل ها را 

به چه می اندیشی؟

به چه می اندیشی؟!

تهران : 57/8/28 )ا.ش( 

زنده باد حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان

کمیتۀ تشکیالت مرکزی

**************************
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گزارش كمیته مالی مركزی سند كتبی رفیق ساحل 
رفقای گرامی درودهای گرم مرا بپذیرید !

به منایندگی از کمیته مالی ، برگزاری سومین کنگره رسارسی 

حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان را به تک تک رفقای 

حزب تربیک و تهنیت عرض می کنم.

قبل از هرچیز، الزم به ذکر است که کمیته مالی مرکزی حزب، 

پس از وفات رفیق ضیاء در پولینوم اضطراری ششم به وجود 

تنظیم،  احسن  وجه  به  را  حزب  مالی  مسائل  بتواند  تا  آمد 

کنرتول و مدیریت مناید. 

  ...... ...

پس از وفات رفیق ضیاء پولینوم ششم به این فیصله رسید که 

کمیته مالی مرکزی غرض تنظیم و ترتیب مسائل مالی حزب، 

اشد رضورت است و باید این کمیته تشکیل گردد. به اساس 

فیصله پولینوم اضطراری ششم و به تعقیب پولینوم هفتم بود 

که کمیته مالی مرکزی حزب فعالیت های خود را آغاز منود 

و پس از تدویر اولین جلسه کمیته مالی ابالغیه ذیل را به متام 

واحدهای تشکیالتی حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان 

ارسال منود. 

در ابالغیه کمیته مالی مرکزی چنین میخوانیم: 

*********************

کمونیست  حزب  منطقوی  کمیته های  و  واحد ها  متام  به 

اسد1399،   31 مورخ  جلسه  طی  افغانستان  )مائوئیست( 

کمیته مالی ح ک م ا به فیصله های ذیل نایل آمدند.

ا. . 1 م.  ک.  ح.  منطقوی  های  کمیته  و  واحد ها  متام 

مکلف اند، در اخیر هر ماه حسابات و وجهات مالی 

شانرا از طریق مسئولین خویش به کمیته مالی ارسال 

می  اجرا  قابل  اسد  ماه  از  دستورالعمل  این  دارند. 

باشد. 

متام . 2 اند  مکلف  منطقوی  های  کمیته  و  واحدها 

جمع  العضویت  حق  طریق  از  چه  نقدی  وجهات 

آوری می شوند و چه از طریق کمک مالی، از طریق 

مسئولین خویش به کمیته مالی ارجاع کنند. 

اگر رفیقی یا جمعی از رفقا، از وجوه حق العضویت . 3

شان قبل از ماه اسد سال جاری باقی هستند، بنا به 

مکلفیت تشکیالتی و روحیه مقدم شمردن تشکیالت 

بر امورات زندگی شخصی خویش، باقی داری شانرا 

از طریق مسئولین خویش به کمیته مالی ارسال کنند. 

مالی . 4 بدوش کمیته   ) ) ح  مالی  امورات  منبعد متام 

حزب می باشد، بنا واحدها و کمیته های منطقوی، 

متام مصارف حزبی  شان را با مشوره با کمیته مالی 

)ح( حل و فصل کنند. 

وجهات . 5 از  جاری  سال  اسد  ماه  از  قبل  که  رفقائی 

هرچه  شانرا  قروض  باید  هستند،  مقروض  مختلف 

عاجل تر تصفیه کنند. 

نظر به فیصله های قبلی، متام واحدها و کمیته های . 6
های  کار  مرصف  شانرا  بودجه  نصف  باید  مناطق 
به  باید  آنرا  نصف  و  کردند  می  تشکیالتی خودشان 
) د. س. ( ارسال می کردند. به نظر کمیته مالی این 
متام  منبعد  بنا  است.  نشده  تطبیق  گاهی  هیچ  امر 
دخل و خرج تشکیالتی از طریق کمیته مالی صورت 
می گیرد به این خاطر، متام واحد ها و کمیته های 
مناطق در اخیر هر ماه وجهات نقدی شانرا از طریق 

مسئولین خویش به کمیته مالی ارسال کنند.

کمیته مالی ) ح. ک. م. ا.(

جلسه مورخ 31 اسد1399  
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که  طلبی  انحالل  اثر  بر  که  متاسفانه 

در حزب بروز منود سکتگی در کار 

وجود  به  حزب  مرکزی  مالی  کمیته 

که  نتوانستند  طلبان  انحالل  اما  آمد، 

کمیته  شوند.  مالی  کمیته  کار  مانع 

بعدی  جلسات  در  مرکزی  مالی 

رس  که  رسید  فیصله  این  به  خویش 

از ماه جنوری 2021 میالدی متامی 

حق العضویت ها را به صورت منظم 

مسائل  وخرچ  دخل  و  آوری  جمع 

حزبی را تنظیم و مدیریت مناید. 

کنگره  تریبون  این  آدرس  از  بناء 

)مائوئیست(  کمونیست  حزب  سوم 

رفقای  متامی  سمع  به  افغانستان 

اشرتاک کننده میرسانم که برنامه های 

مالی حزبی را مطابق اساسنامه حزبی 

تنظیم   2021 جنوری  برج  از  رس 

مالی  گزارش  ماه  دو  هر  و  منوده 

خویش را به کمیته مالی حزب ارجاع 

بدارند. 

ما  به جرئت می توان گفت که حزب 

است  کشور  در  سیاسی  حزب  یگانه 

خود  به  متکی  مالی  لحاظ  از  که 

از  را  مبارزاتی خود  است و مصارف 

حق العضویت های  جمع آوری  طریق 

اعضای خود و جلب کمک های مالی 

آن ها و هواداران حزب تأمین می مناید. 

متامی  که  است  الزم  تنها  نه  بنابرین 

العضویت های  حق  حزب،  اعضای 

تعیین  معیار  با  مطابقت  در  را  شان 

شده در آئین نامۀ تشکیالتی حزب و بر 

وقت بپردازند، بل که آن ها و هم چنان 

در  که  تشویق  شوند  حزب  هواداران 

صورت داشنت توان مندی مالی کمک 

مــــالی اضافی نیز به حزب برسانند.

حزب  که  می کنیم  یادآوری  وقتی 

حق  پرداخت  به  مالی  لحاظ  از  ما 

مالی  مکلفیت  سایر  و  ها  العضویت 

باید  است،  متکی  حزب  اعضای 

بگوییم که عدم پرداخت حق العضویت ها و 

سایر مکلفیت های مالی توسط اعضای حزب 

و یا پرداخت ناقص آن ها، حزب را به درجات 

مختلف در مضیقۀ مالی قرار می دهد و اجرای 

مشکالت  با  را  حزب  مبارزاتی  های  برنامه 

توجه  دقیقاً  باید  ویژه  به  سازد.  می  مواجه 

حزب،  اساسنامۀ  رصیح  منت  طبق  که  داشت 

العضویت یکی از رشوط  پرداخت منظم حق 

و عدم  است  در حزب  فرد  اولیۀ عضویت هر 

منظم  غیر  و  ناکافی  پرداخت  یا  آن،  پرداخت 

مختلف  درجات  به  را  مذکور  اولیۀ  رشط  آن، 

خدشه دار می سازد و به انضباط حزبی زیان 

می رساند. 

کمیته های منطقه یی حزبی مکلفیت دارند حق 

العضویت ها و سایر مکلفیت های مالی حزبی 

اعضای حزب در مناطق مربوطۀ شان را بطور 

منظم جمع آوری منایند و صورت حساب آن 

مالی  کمیته  به  شان  دوماهۀ  گزارشات  در  را 

ارائه کنند. 

در عین حال باید خاطر نشان ساخت که فیصلۀ 

انتقال نصف عواید مالی واحدهای منطقه یی 

بصورت  متاسفانه  که  سیاسی،  دفرت  به  حزبی 

مداوم و پیهم نقض گردیده است، کامکان به 

بعد  ماه  دو  هر  باید  و  است  باقی  خود  قوت 

یکبار مورد اجرا قرار بگیرد 

پرداخت  عدم  مرکزی،  مالی  کمیته 

مالی  مکلفیت های  و سایر  ها  حق العضویت  

توسط اعضای حزب یا پرداخت ناقص و غیر 

منظم آن را جدا انتقاد می مناید و آنرا در اساس 

ناشی از ضعف ایدیولوژیک میداند و باید علیه 

پرداخت.  مبارزه  به  ایدیولوژیک  عرصۀ  در  آن 

حزب  رهربی  کلکتیو  گیری،  نتیجه  این  طبق 

وظیفه دارد که مبارزۀ تیوریک علیه این انحراف 

عنوان  به  و  منوده  فرمولبندی  را  ایدیولوژیک 

مرکزی حزب  درونی  نرشیۀ  در  ویژه  یک سند 

پس از کنگره سوم منترش مناید.  

مالی  برنامه های  گرفنت  روی دست   ، برعالوه 

مالی حزب  امور  بهرت  تنظیم  برای  دیگر  معین 

به  اتکاء  اصل  با  مطابقت  در  باید 

داشته  قرار  مالی  لحاظ  از  خود 

باشد. حزب کمونیست )مائوئیست( 

به  مالی  اتکاء  سیاست  افغانستان 

منابع امپریالیستی و ارتجاعی خارجی 

با  تناقض  در  را  وابسته ساز  داخلی  و 

و  سیاسی  ایدیولوژیک-  استقالل 

می داند  منابع  ازین  حزب  تشکیالتی 

چنین  توجیه  که  دارد  باور  قاطعانه  و 

تاکتیکی  اقدامات  مثابۀ  به  سیاستی 

رضوری برای تأمین مصارف مالی به 

انحرافی  انقالبی  مبارزات  اصطالح 

بخش  یا  حارض  حال  در  که  است 

را  رویزیونیستی  سیاست  از  مهمی 

به  نهایت  در  یا  و  می دهد  تشکیل 

بخش جدایی ناپذیری از این سیاست 

قاطعانه  باید  بنابرین  می گردد.  مبدل 

اصل  و  ایستاد  سیاستی  چنین  علیه 

اتکاء به خود را از لحاظ مالی هرگز 

به فراموشی نسپرد. بنابرین برنامه های 

مالی معین دیگر برای تنظیم به تر امور 

باشد که  برنامه هایی  باید  مالی حزب 

امپریالیستی  مالی  منابع  از  مستقالنه 

داخلی  و  خارجی  ارتجاعی  و 

به  روی دست گرفته شود و مستقالنه 

پیش سوق داده شود.  

مکلف  حزب  مرکزی  مالی  کمیته 

مالی  امور  بهرت  تنظیم  برای  که  است 

نیز  دیگری  معین  برنامه های  حزب 

روی دست بگیرد. سایر رفقای حزبی 

که  گردند  ترغیب  و  تشویق  باید  نیز 

درین زمینه طرحات ابتکاری جدیدی 

ارائه منایند و از طرحات ابتکاری رفقا 

به گرمی استقبال خواهیم منود. 

سپاس
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گزارش كمیته روابط بین المللی متن سخنرانی رفیق نوید
با درود خدمت متام رفقا

رفقا  ذهن  بیشرت  شدن  روشن  بخاطر 

درمورد نقش کمیته روابط بین املللی 

پاراگراف  به  را  رفقا  توجه  حزب، 

مندرج   " پرولرتی  "انرتناسیونالیزم 

چنین  منوده  جلب  حزب  اساسنامه 

می خوانم:

يك  پرولرتي  انرتناسيوناليزم   "  

كمونيست  حزب  اسايس  اصل 

اين  است.  افغانستان  )مائوئيست( 

بني  اردوي  رزمندۀ  سپاه  حزب، 

است  افغانستان  در  پرولتاريا  املليل 

و مبارزات انقاليب در افغانستان را به 

انقاليب  مبارزات  در  مثابۀ سهم گريي 

بني املليل پرولتارياي جهاين به پيش 

در  انقاليب  مبارزات  حزب  مي برد. 

انقالب  به  خدمت  در  را  افغانستان 

جهاين گسرتش مي دهد و پرولتاريا و 

خلق هاي افغانستان را طبق اساسات 

پرورش  پرولرتي  انرتناسيوناليزم 

آَزاد  مسـتقـل،  جامعۀ  تا  مي منايد، 

عـنوان  به  بـتواند  آيـنـده  انـقـاليب  و 

انقالب  به  پايگاه مطمئني در خدمت 

جهاين قرار داشته باشد." 

این مسائل، زیر عنوان " انرتناسیونالیزم 

پرولرتی" آمده که مسیر و خط و مشی 

کمیته روابط بین املللی را بیان منوده 

دیگر  مسائل  به  ازینکه  پیش  است. 

بپردازم، یک نقل قول مائوتسه دون را 

نیز  می خوانم. 

یا  توان  کم  است  ممکن  انسان   "

سودمند  روحیه  با  ولی  باشد،  پرتوان 

بودن به حال مردم می تواند انسان بلند 

و  اخالق  خوش  نهاد،  پاک  همت، 

عاری از فرومایگی گردد و به حال مردم مفید 

واقع شود." 

هرچند دگامرویزیونست ها این گفتار داهیانه 

ولی  خوانده  پوپولیزم  را  دون  مائوتسه  صدر 

بر  منطبق  مائو  صدر  گفتار  ادعای  برعکس 

پراتیک  از  برخواسته  و  ماتریالیستی  دیالکتیک 

اجتامعی در دوران انقالب  می باشد.

این  تا  منایند  تالش  باید  حزب  رفقای  متام 

اعتامد  تا  منوده  پیدا  خود  در  را  خصوصیات 

بین  را  و حزب  بخود جلب منوده  را  ها  توده 

توده ها بیشرت گسرتش دهند.

و  افکار  با  تقابل  در  دون  مائوتسه  گفته های 

پنج فضیلت  نظریات کنفسیوس بطور اخص 

آن که پیروان آن حتی در رده های باالی حزب 

فضیلت  پنج  نظریه  تبلیغ  با  چین  کمونیست 

و  حق  از  پیروی   ، عدالت  نیکی،  )فضیلت، 

و  ساخته  کمرنگ  را  طبقاتی  تضاد  بخشش( 

و  می کشاند  ناکامی  به  پرولتاریا  دیکتاتوری 

قرار دارد. 

پنج  م(ها  ل  )م  با  مبارزه  در  نیز  گرایان  اسالم 

) حکمت، شجاعت،  که  را  ایده آلیستی  اصل 

را  است  آسامن(  به  اعتقاد  و  عدالت  عفت، 

که  است  انقالبیون  وظیفه  می منایند.  تبلیغ 

افکار  انواع  با  خود  فکری  سطح  بردن  باال  با 

ارتجاعی و انحرافی مبارزه جدی منایند. 

روابط  تامین  که  اساسی  بحث  ما مکث روی 

افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست  حزب 

 - لنینیستی   – مارکسیستی  احزاب  با 

اصل  یک  می منائیم.این  می باشد،  مائوئیستی 

باید روی آن  انرتناسیونالیزم پرولرتی است که 

تاکید صورت بگیرد.

افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست  حزب 

خواهان احیا و یا ساخنت مجدد جنبش انقالبی 

است.  آن  کمیته  و  انرتناسیونالیستی 

کمونیست  حزب  رفقای  از  یکی 

همین  به  افغانستان  )مائوئیست( 

ک  )ح  جانبه  سه  جلسه  در  منظور 

منود.  رشکت   ) ایتالیا  و  هند    - ا  م 

)مائوئیست(  هند  کمونیست  حزب 

پیشنهاد منود که قبل ازینکه ما بطرف 

انقالبی  جنبش  نوسازی  یا  و  احیا 

رضورت  برویم  انرتناسیونالیستی 

هامهنگی  یک  نخست  که  است 

م  ل  م  های  سازمان  و  احزاب  میان 

زمینه   هامهنگی   این  و  آید  وجود  به 

یک کنفرانس  در سطح بین املللی را 

مهیا سازد و این کنفرانس وظایف هر 

حزب را در ایجاد تشکیال ت پرولرتی 

بین املللی تعین مناید.

به  سیاسی   – ایدئولوژیک  دید  از  ما 

کمک ها و رهنمودهای یک مرکز بین 

املللی م ل م که میتواند قدم ابتدایی 

رضورت  باشد  انرتناسیونالیستی 

داریم. 

مورد  بیشرت  املللی  بین  روابط  کمیته 

توجه زنده یاد رفیق ضیا بود و زمانی 

که کمیته روابط بین املللی ایجاد شد 

اعضای  از  یکی  به حیث  رفیق ضیاء 

کمیته روابط بین املللی فعال بود.

هر  این  از  بعد  که   داریم  تصمیم  ما 

تعداد  از احـــــــــزاب و سازمان های 

مائوئیست که در پای اعالمیه اول می 

رابطه  آنها  با  می کنند  امضاء  امسال 

برقرار منائیم.

 تشکر 

کف زدن های پرشور! 
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***********************************

متن صحبت های رفیق لطیف )سند كتبی (

گرم  درودهای  گرامی  رفقای 
خود را نثارتان می كنم !  

رابطه  در  را  خود  متنیات  بهرتین 

کمونیست  حزب  سوم  کنگره  تدویر 

میدارم  ابراز  افغانستان  )مائویست( 

گرفته  نیک  فال  به  را  کنگره  تدویر  و 

ممد  و  شود  دایر  مؤفقانه  امیدوارم 

کمــونیست  حــزب  مبــارزاتی  راه 

گیرد،  قرار  افغانستان  )مائویــست( 

با  که  میشود  دایر  درحالتی  کنگره 

نیست  ما  بین  در  ضیا  رفیق  تاسف 

جریان  برای  بزرگی  خال  وی  نبود  و 

بعد  حال  درعین  میباشد  ما  مبارزاتی 

افراد  و  ها  دسته   ضیا  رفیق  مرگ  از 

درون  طلب  فرصت  و  باز  فرکسیون 

دست  کرده  استفاده  موقع  از  حزب 

در  فرکسیون  ایجاد  با  زده  آشوب  به 

را  تشکیالتی  مشکالت  حزب  درون 

بار آورده و عامل دو دسته گی در حزب گردید 

تا  رشوع  رهربی  از  حزب  اصولی  اعضای 

علیه  را  خود  مبارزه  متام  اصولیت  با  صفوف 

تا  داده  ادامه  دیگر  انحرافات  انواع  فرکسیونیزم 

چهره های اصلی واقعی منحرفین و فرکسیون 

بازان را برمال سازند.

رفقا:

دهن  بر  دندان شکن  تدویرکنگره سوم مشت   

منحرفین  و  طلبان  فرصت  فرکسیونیستها، 

است، تا باشد برای شان تفهیم گردد که هیچ 

گونه انحرافی درحزب راه ندارد و هیچ منحرفی 

سد راه مبارزاتی حزب کمونیست )مائویست( 

افغانستان شده منیتواند.

یاد  را  موضوع  یک  دهید  اجازه  عزیز:  رفقای 

برای  ضیا  رفیق  به هنگام  نا  مرگ  که  شوم  آور 

یک تعداد افراد مغرض چنین تصور را بارآورد 

کمونیست  حزب  گلیم  دیگر  که 

و  است  جمع  افغانستان  )مائویست( 

چنین افراد حزب را مربوط به شخص 

کنگره  تدویر  میدانستند،  )ضیا(  رفیق 

یکسان  خاک  به  را  افراد  این  تصور 

می مناید زیرا آنها محاسبه غلط منوده 

یک  حزب  اینکه  از  غافل  و  بودند 

صدر  ضیا  رفیق  راه  و  است  کلکتیو 

مائویزم(  لینننیزم-   - )مارکسیزم  حزب 

راه  آن  به  و  دارد  زیاد  رهروان  و  بود 

)مارکسیزم – لیننیزم- مائویزم( با ایامن 

کامل، مستحکم واستوار روان اند.

انواع  كامل  محو  بسوی  پیش  به 
انحرافات 

پایه  استحکام  بسوی  پیش  به  
های ایدیالوژیک حزب

با عرض حرمت … 

***********************************

متن صحبت های رفیق جمشید )سند كتبی(
.......

به  با کامل تاسف در رشایطی که حزب ما 
رفیق ضیاء رضورت عاجل داشت، این رهرب 
مطمنئ  دادیم.  دست  از  را  آگاه  و  خردمند 
هستم که رفیق ضیاء بطور همیشه در قلب 
جاویدان  و  زنده  و  داشت  خواهد  جای  ما 

باقی خواهد ماند.

درود به رفقای انقالبی!

رفقای عزیز!

من به منایندگی از کمیته منطقه شامره دوم فعالیت های 
حزب  دوم  کنگره  از  بعد  را  دوم  شامره  منطقه  کمیته 
و  مخترص  بطور  افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست 

فرشده به سمع رفقا می رسانم.

در گزارش سیاسی به کنگره دوم تاکید صورت گرفته 
بود که بعد از کنگره دوم، حزب کمونیست )مائوئیست(

افغانستان نه تنها مبارزات خود را بصورت همه جانبه 
بل که  ملی،  خائنین  و  امپریالیست  اشغال گران  علیه 
به اصطالح چپ  تسلیم طلبان  و  تسلیم شدگان  علیه 
باید با تهاجامت ایدئولوژیک ـ سیاسی  بطور گسرتده 

ادامه دهد.

دوم  کنگره  فیصله  طبق  دوم  شامره  منطقه  کمیته 

حزب، نه تنها از طریق تبلیغ و ترویج، بل که از طریق 

رهایی  »سازمان  با  رودررو  نشست های 
افغانستان« و »ساما« در منطقه این وظیفه را 

به نحو شایسته ای انجام داد.

از  یکی  با  ابتدا  منطقه  این  رفقای  از  یکی 
به  افغانستان«  رهایی  »سازمان  کادرهای 
داشت.  رو  در  رو  هفته نشست  مدت چند 
مرتباً  را  خود  نشست  گزارشات  ما  رفیق 
میان  در  منطقه  کمیته  و  ضیاء  رفیق  با 
می گذاشت و با مشوره رفقای کمیته منطقه 
را  نشست هایش  ضیاء  رفیق  بخصوص  و 
تنظیم می منود. در مدت چند هفته نشست 
با  افغانستان«  رهایی  »سازمان  رهربی  کادر 
رفیق ما، مرتباً حرکات و عمل کرد »سازمان 
ملی  خیانت  رسحد  تا  افغانستان«  رهایی 

 
رهربی کادر  اما  قرار  گرفت،  انتقاد  مورد 
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رفیق  انتقادات  افغانستان«  رهایی  »سازمان 
بعنوان  بل که  ملی،  خیانت  بعنوان  نه  را  ما 

اشتباهات بزرگ  پذیرفت.

منطقه و دستور صدر  فیصله کمیته  حسب 
)مائوئیست(افغانستان  کمونیست  حزب 
رهایی  »سازمان  رهربی  کادر  به  ما  رفیق 
افغانستان«  نشست رسمی حزب کمونیست 
رهایی  »سازمان  و  افغانستان  )مائوئیست( 
افغانستان« را پیش نهاد منود که توسط کادر 
پذیرفته  افغانستان«  رهایی  »سازمان  رهربی 
صورت  نشست  این  مدتی  از  بعد  و   شد 
گرفت.  بر  در  را  روز  دو  مدت  و  می گیرد 
تشکیل  دو  هر  منایندگان  نشست  این  در 
در  که  جهانی  سه  رویزیونیزم  روی  ابتدا 
صحبت  بود  گردیده  تیوریزه  رهایی  مشعل 
وظیفه  عمده،  تضاد  روی  بعد  و  منودند 
هم  و  غیرعمده  تضاد  و  مبارزاتی  عمده 
چنین روی کار دموکراتیک نوین نیز بحث 
گردید. منایندگان سازمان رهایی تیوری سه 
رویزیونیستی  تیوری  یک  بعنوان  را  جهان 
پذیرفتند و گفتند که داکرت فیض در شامره 
دوم مشعل رهایی تیوری سه جهان را مورد 
های  بحث  از  بعد  است.  داده  قرار  انتقاد 
تضاد  رهایی  سازمان  منایندگان  مفصل 
پذیرفتند،  را  مبارزاتی  عمده  وظیفه  عمده، 
توافق  به  نوین  در مورد کار دموکراتیک  اما 
رهایی  »سازمان  منایندگان  نرسیدند. 
فعالیت های  و  راجسرتیشن  افغانستان« 
نوین  دموکراتیک  کار  را  خویش  قانونی 
استدالل  حزب  منایندگان  خواندند،  می 
خدمت   در  فعالیت ها  این  که  بود  این  شان 
بورژوازی امپریالیست و رژیم پوشالی قرار 

دارد و تسلیم طلبانه است. 

افغانستان« بعد   منایندگان »سازمان رهایی 

از بحث ها و توافقات به منایندگان حزب 

کمونیست )مائوئیست( افغانستان هم کاری 

منایندگان  منودند.  پیش نهاد  را  جانبه  دو 

به  افغانستان  کمونیست)مائوئیست(  حزب 

منایندگان »سازمان رهایی افغانستان« گفتند 

این  باید  افغانستان«  رهایی  »سازمان  که 

تائید  مورد  اطالعیه  یک  در  رسامً  را  توافق 

سازمان  سایت  در  را  اطالعیه  و  دهد  قرار 

شان انتشار دهد، بعد از  آن ما می توانیم که 

هم کاری های دو جانبه و هم چنین مبارزات 

سازمان  منایندگان  بربیم.  پیش  را  درونی 

کمونیست  حزب  پیش نهاد  این  رهایی 

)مائوئیست(افغانستان را پذیرفتند.

افغانستان متام صورت  حزب کمونیست)مائوئیست( 
جلسه ها را در شامره  21  نرشیه درونی حزب منترش 
داد.  قرار  حزب  اعضای  متام  دست رس  به  و  منود 
رهایی  »سازمان  اما  گذشت،  نشست  این  از  ماه   11

افغانستان« هیچ اطالعیه ای در این زمینه انتشار نداد.

حزب کمونیست)مائوئیست(افغانستان بعد از 11 ماه 
در شامره هفتم شعله جاوید دور چهارم در مورد نرشیه 
میل  طبق  که  انداخت  راه  بحثی  رهایی  مشعل  دوم 
»سازمان رهایی افغانستان« نبود، بناًء »سازمان رهایی« 
در اول رسطان 1395 خورشیدی اطالعیه ای در ویب 
سایت سازمان رهایی منترش منود و منایندگان خود و 
به خصوص کادر رهربی اش را به  متسخر گرفت و او 
را دیوانه خطاب منود و به فحش و ناسزا گویی علیه 
حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان پرداخت و از 

جلسه رسمی حزب و سازمان انکار کرد.   

حزب کمونیست)مائوئیست( افغانستان از شامره نهم 
دور چهارم شعله جاوید پیرامون اطالعیه سازمان رهایی 
مبارزاتش را رشوع منود که شامره دهم و یازدهم دور 
سوم شعله جاوید کامالً به این مبارزه اختصاص یافت. 
سازمان رهایی دم فرو بست و هیچ گاه حارض به ادامه 

این مبارزه نگردید.

رهایی  »سازمان  با  رو  در  رو  نشست  با  هم زمان 
افغانستان« یک رفیق ما با یک تن )رفیق کریم( عضو 
متاس  افغانستان«  رهایی  »سازمان  ناراض  و  فعال 
کریم  رفیق  جلسه  چندین  از  بعد  و  می کند  قرار  بر 
را  )مائوئیست(افغانستان  کمونیست  حزب  عضویت 
علیه  سیاسی  ـ  ایدئولوژیک  مبارزات  در  و  می پذیرد 
حزب  چنان چه  می گیرد.  فعال  سهم  رهایی  سازمان 
مبارزات  این  اثر  در  کمونیست)مائوئیست(افغانستان 
اعضای  از  تعدادی   .... ولسوالی  در  که  توانست 
سازمان  به  ساما  فروپاشی  از  بعد  که  را  ساما  نظامی 
از  یکی  مناید.  جذب  حزب  به  بودند  پیوسته  رهایی 
جمله جذب شدگان به حزب زنده یاد رفیق قاسمی بود 
که همراه رفیق ظاهر بخوبی توانست که نفوذ  سازمان 

رهایی را در ولسوالی .... کامالً خنثی مناید.

حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان بعد از کنگره 
تسلیم  علیه  را  مبارزاتش  که  توانست  بخوبی  دوم 
مبارزات  اثر  در  برد.  پیش  طالبان  تسلیم  و  شدگان 
حزب بود که نه تنها سازمان رهایی، بل که ساما تکه و 
پارچه گردید، و تعدادی از ایشان به حزب کمونیست 

)مائوئیست(افغانستان جذب شدند.

امروز در منطقه شامره دوم »سازمان رهایی افغانستان« 
و تسلیم شدگان »ساما« از لحاظ سیاسی از رمق افتاده 

اند و فعالیت چشم گیری ندارند.

کمیته  رفقای  طرف  این  به  دوم  کنگره  از 
به  مقاالت  نوشنت  در  دوم  شامره  منطقه 
و  گرفتند  فعالی  سهم   .... و  جاوید  شعله 
کمیته  رفقای  توسط   .... مقاالت  اکرثیت 

منطقه شامره دوم تهیه گردیده است.

بعد از در گذشت رفیق ضیاء و نرش اطالعیه 
در گذشت رفیق ضیاء رفقای کمیته منطقه 
مرکزی  کمیته  دستور  حسب  دوم  شامره 
حزب محفل یاد بودی از رفیق ضیاء به عمل 
شعله  هفتم  و  بیست  شامره  در  که  آوردند 
جاوید به نرش رسید. اما متاسفانه این فیصله 
کمیته مرکزی در هیچ منطقه ای دیگری جامه 
عمل نپوشید. بعد از مدتی مشخص گردید،  
کسانی که علیه حزب مخفیانه طرح توطئه 
را راه اندازی منوده بودند نه تنها در مناطق 
نگرفتند،  به رفیق ضیاء  بود  یاد  شان محفل 
بل که زیر نام بار امنیتی از گرفنت محفل در 
مناطق دیگر نیز جلوگیری به عمل آوردند.  

در این قسمت گزارش ... کمیته منطقه دوم 
از اول سال 1399 الی اخیر حوت 1399 
را بطور فرشدًه به سمع رفقا می رسانم.....  

منطقه  کمیته  فعالیت های  گزارش  بود  این 
شامره دوم که بصورت فرشده خدمت رفقا 

تقدیم گردید.
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متن صحبت های رفیق سلحشور )سند كتبی(
با دروهای رسخ و انقالبی!

رفقا!

به سومین کنگره رسارسی  گزارش سیاسی 
افغانستان  کمونیست)مائوئیست(  حزب 
در  را  حزب  مبارزاتی  پراتیک  دقیق  بطور 
ارزیابی  به  مورد   7 در  گذشته  سال  هفده 
حتی  و  کمبودات  ضعف ها،  و  گرفته 
و  منوده  نشانی  مدت  این  در  را  انحرافات 
است.  گذاشته  را  انتقاد  انگشت  آن  روی 
انگشت  آن  روی  که  ضعف ها  این  از  یکی 
انتقاد گذاشته شد مشکل کادرها در حزب 

کمونیست )مائوئیست(است.

کمونیست)مائوئیست(  حزب  اساسنامه 
مبارزاتی  اسرتاتیژی  بخش  در  افغانستان 
حزب روی مشی توده یی حزب تاکید منوده 
از  یکی  را  حزب  توده یی  مشی  و  است، 
جوانب مهم اسرتاتیژی حزب دانسته است. 
بسیج  بدون  و  توده ها  ساخنت  آگاه  بدون 

تو ده ها پیروزی انقالب غیر ممکن است.

بناًء بردن آگاهی انقالبی میان توده ها و بسیج 
شان برای برپایی و پیش برد جنگ مقاومت 
ملی مردمی و انقالبی رضورت به کادرهای 
ورزیده و فعال دارد. بدون کادرهای ورزیده 
می ماند.  باقی  کاغذ  روی  شعارها  متام 
هفده سال گذشته حزب  در طول  چنان چه 
انقالبی میان  تاکید ورزیده که بردن آگاهی 
توده ها یکی از وظایف مهم حزب است، اما 
به هیچ صورت ما موفق به چنین کاری نشده 

ایم. چرا؟ 

به  سیاسی  گزارش  در  سوال  این  جواب 
شده  داده  حزب  رسارسی  کنگره  سومین 
ورزیده  و  فعال  کادرهای  تربیه  عدم  است. 
میان  در  حزب  خط  بردن  عدم  معنای  به 
به  و  جا  به  کامالً  حرف  این  است.  توده ها 
مورد است، این یک طرف قضیه است، اما 
طرف دیگر قضیه مربوط به جوانان است که 
یعنی جوانان هم  خودم شامل شان هستم، 
به عنوان یک کادر جوان،  اند که  نخواسته 
عبارت  به  یا  متبارز گردند.  و ورزیده  فعال 
دیگر تنها این دلیل نیست که حزب نتوانسته 
تربیه  را  ورزیده  و  فعال  جوان،  کادرهای 
مناید، بل که جوانان هم در این زمینه ضعف 

و کمبود داشته ودارند.

بعد از سومین کنگره رسارسی حزب امیدواریم که از 
یکسو رفقای کادری که در سن و سال باالیی قرار دارند 
انتقال  جداً تالش منایند تا تجارب شان را به جوانان 
دهند  و جوانان هم جداً تالش منایند تا از تجارب رفقا 
شان  شایسته  که  جایگاهی  و  منوده  اعظمی  استفاده 
است بدست آورند. در چنین حالتی است که می توان 
اساسنامه حزب را در عمل پیاده منود و به میان توده ها 

رفت و آگاهی انقالبی را میان شان برد.

به نظرم در مدت هفده سال گذشته مشکل دیگری که 
)مائوئیست(  کمونیست  حزب  مبارزاتی  پراتیک  در 
در  پی گیر  جدی،  مبارزه  عدم  داشته  وجود  افغانستان 
بوده  انحرافات  حتی  و  اشتباهات  کمبودات،  مقابل 
 ... والیت  در  خورشیدی   1390 سال  در  است. 
ورکشاب .... تدویر یافت. من هم افتخار رشکت در 
این ورکشاب را داشتم. من در آن ورکشاب شاهد بودم 
مقاومت  جنگ  برپایی  برای  هلهله ای  و  شور  چه  که 
از  بعضی  داشت. حتی  انقالبی وجود  و  مردمی  ملی 
محصلین با رصاحت گفتند که هر گاه حزب الزم ببیند 
دهات  به  و  منوده  رها  را  تحصیالت  که  حارضیم  ما 
این شور و هلهله رفقا قوس  این که  اما جای  برویم. 
صعودی را به پیامید، برعکس قوس نزولی را پیمود و 
فروکش منود. چرا؟ باز هم دلیلش را گزارش سیاسی 
به سومین کنگره رسارسی حزب بصورت درست بیان 
ـ  ایدئولوژیک  فعال  مبارزه  عدم  یعنی  است.  منوده 

سیاسی درون حزبی.

شاهد  ما  طرف  این  به  سال1391خورشیدی  از 
کمونیست  حزب  درون  در  جدی  انحرافات 
)مائوئیست( افغانستان بوده ایم، به نظرم حزب از کنار 
فاصله  حزبی  درون  مبارزه  از  و  گذشته  بسادگی  آن 
گرفت است. چنان چه در طول این مدت یعنی از سال 
اواسط سال 1399 خورشید یک شامره  الی   1391
که  حالی  در  نیافت.  انتشار  زمینه  این  در  کمونیست 
حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان در اساسنامه 
و  انتقاد  مساله  رصاحت  به  تشکیالتی اش  آئین نامه  و 
از خود و هم چنین مبارزه دو خط را در درون  انتقاد 

حزب تاکید منوده است.

بدون مبارزه فعال ایدئولوژیک ـ سیاسی درون حزبی 
چه بخواهیم و چه نخواهیم افکار و عقاید لیربالیستی 
تالش  همیشه  لیربالیزم  می کند.  رشد  حزب  درون  در 
مائوئیزم  جایگزین  را  خویش  لیربالیزم  تا  می مناید 
مناید. یکی از علل»ریزش«های و حتی »ریزش«های 
گروپیک در حزب عدم پیش برد مبارزه دو خط در درون 

حزب بوده است.

همین انحرافات جدی بود که ......

کنگره  این  از  بعد  که  امیدوارم  هم  باز   
مبارزات دوخط در درون حزب بطور جدی 
و اصولی پیش برده شود. در چنین صورتی 
هر  جلو  و  بوده  حزب  شکوفایی  شاهد  ما 
خواهد  گرفته  تشکیالتی  بی بندباری  گونه 

شد. و امیدوارم که بتوانیم حداقل ......

مخترصاً  که  مایلم  هایم  صحبت  اخیر  در 
روی مسایل مالی حزب متاس بگیرم. بحثم 
را از آئین نامه تشکیالتی حزب رشوع می کنم 
تشکیالتی  آئین نامه  پنجم  و  سی  ماده  در 
باید»منافع  حزب  اعضای  که  است  آماده 
شخصی شان را تابع مقتضیات امر انقالب 
که  بگویم  باید  مورد  این  در  اما  سازند.« 
در  و  پذیرفتند  را  اساسنامه حزب  رفقا  همه 
اساسنامه حزب تاکید صورت گرفته که رفقا 
مکلفند که حق العضویت شان را منظم و به 
باالیی  که عواید  رفقایی  و  پردازند  به  موقع 
دارند کمک مالی هم به حزب بکنند. مقدار 
حق العضویت ها در آئین نامه تشکیالتی  ده 
مالی  کمک  مقدار  اما  شده،  تعیین   فیصد 
جرئت  با  است.  رفقا  توانایی  به  مربوط 
میگویم که اکرثیت رفقا این ماده اساسنامه 

را اجرا نکرده اند.

سیاسی  گزارش  در  که  طوری  هامن 
که  آمده  حزب  رسارسی  کنگره  سومین 
است.  رفقا  العضویت  به حق  متکی  حزب 
اجرا  را  شان  های  مکلفیت  رفقا  که  زمانی 
گرفتار  مالی  شدید  مضیقه  به  حزب  نکنند 
می شود و زمانی که حزب به مضیقه شدید 
افراد حرفه ای که  مالی گرفتار گردد چگونه 
شوند.  مالی  متویل  می کنند  کار  حزب  به 
تقاضامندم  جداً  رفقا  از  جایگاه  این  از  من 
تا مکلفیت های مالی که حزب بدوش شان 

گذاشته است بطور منظم انجام دهند.

با تشکر از رفقا    

زنده باد حزب کمونیست)مائوئیست(
افغانستان

به پیش در راه بر پایی و پیش برد جنگ 
مقاومت ملی مردمی و انقالبی

***************
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متن صحبت های رفیق ساسان )سند كتبی(

رفقا!

سومین کنگره حزب کمونیست)مائوئیست(

از  که  دایر می گردد،  افغانستان در رشایطی 

یکسو طالبان به اشغال گران امریکایی تسلیم 

شدند و "مذاکرات بین االفغانی" در جریان 

سخت  امپریالیست  اشغال گران  و  است 

از دست  را  توافق  تا رژیم پسا  دارند  تالش 

بشمول  خود  امروزی  و  دیروز  پرورده های 

تشکیل  چپ  اصطالح   به  شدگان  تسلیم 

از سوی دیگر در چنین رشایطی  منایند، و 

رفیق ضیاء صدر حزب را از دست داده ایم 

و جداً کمبود رفیق ضیاء را حس می کنیم. 

با در گذشت رفیق ضیاء، حزب کمونیست 

با چالش های  واقعاً  افغانستان  )مائوئیست( 

فراوانی رو به رو گردیده است. من معتقدم 

نیم  و  دو  که  ضیاء  رفیق  همرزم  رفقای  که 

سال با وی پروسه وحدت را به پیش بردند 

کمونیست)مائوئیست( حزب  باالخره  و 

این  بر  منودند،  گذاری  پایه  را  افغانستان 

موانع و مشکالت فایق می آیند.   

به  طالبان  تسلیمی  چالش ها  این  از  یکی 

رس  بر  زنی  چانه  و  امریکای  اشغال گران 

رژیم دست نشانده پسا توافق می باشد. دقیقاً 

مشخص است که با ایجاد دولت پسا توافق 

رژیم  این  سو  یک  از  اشغال گران،  توسط 

نسبت به گذشته هم اسالمی تر و هم شئونیزم 

میلیتی و جنسیتی اش غلیظ   تر می شود، و از 

انقیاد ملی در کشور گسرتده تر  سوی دیگر 

الزم  اضطراری  رشایط  چنین  در  می گردد. 

بخصوص  و  حزب  رفقای  متام  که  است 

رفقای که عضویت کمیته مرکزی را بدست 

فیصله های  متام  جدیت  با  باید  می آورند، 

از  که  ومسئولیت های  حزب  سوم  کنگره 

به  حزب  رسارسی  کنگره  سومین  طرف 

ایشان سپرده می شود با جدیت هرچه متام تر 

به کادرهای  تا  اجرا منایند، و تالش ورزند 

برجسته و شایسته ای تبدیل گردند که حزب 

آن ها  به  افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست 

افتخار مناید.

حزب ما در طی بیش تر از هفده سال گذشته 

مسیر مبارزاتی پر فراز و نشیبی را طی کرده 

مبارزات  این  باید  حزب  سوم  کنگره  از  بعد   ، است 

مشی  خط  منودن  پیاده  خاطر  به  گذشته  از  جدی تر 

اساس نامه حزب به پیش هدایت مناید.

برای این که بتوانیم اسرتاتیِژی مبازاتی حزب کمونیست 

در  که  خلق  جنگ  هامنا  که  )مائوئیست(افغانستان 

ملی  مقاومت  جنگ  مشخص  شکل  کنونی  رشایط 

مردمی و انقالبی است در عمل پیاده منائیم، رضورت 

به بسیج رستارسی  متامی نیروهای انقالبی و توده های 

امپریالیست،  اشغال گران  علیه  کشور  زحمت کش 

پسا  دست نشانده  رژیم  و  کنونی  دست نشانده  رژیم 

توافق می باشد. 

طبق معیار تعیین شده در اساس نامه حزب محور چنین 

محارصه  و  روستایی  مناطق  در  جنگ  اصالً  جنگی 

نباید جنگ  از طریق دهات است و در ضمن  شهرها 

های چریکی شهری و قیام های شهری را از نظر دور 

های  قیام  و  شهری  چریکی  جنگ های  باید  داشت. 

شهری در خدمت جنگ روستایی قرار گیرد.

کمونیست)مائوئیست(افغانستان  اساس نامه حزب  در 

رشایط برپایی و پیش برد چنین جنگی وضاحت کامل 

دارد و این گونه بیان گردیده است:

پايي و پش برد جنگ  بر  براي  اوليـن وظيفۀ تداريك   «

ـ سيايس و تشكياليت خود  خلـق، تـدارك ايديولوژيكـ 

آماده  براي  افغانستان  )مائوئيست(  كمونيست  حزب 

شدن در برپايي و پيش برد اين جنگ است. 

جنگ  پيش برد  و  پايي  بر  براي  تداريك  وظيفه  دومني 

توده يي  كار  پيش برد  يعني  است  توده يي  تدارك  خلق، 

و سازمان دهي توده ها در اَن حدی كه بتوان با تكيه بر 

آن ها جنگ را اَغاز كرده و به پيش برد. 

وظيفه مهم ديگر در تدارك براي بر پايي و پيش برد جنگ 

سـاخنت  متمركز  و  مسـاعد  مناطق  شناسايي  خلق، 

فعـاليت هاي حـزيب و توده يي در اَن مناطق است. 

براي  ديگر  ضـروري  تداريك  فعاليت هاي  از  ييك 

تدارک  خلـق،  جـنـگ  پيش برد  و  برپايي 

حداقل  آوري  فراهم  يعني  لوجیستیکی 

وسايل و تجهيزات و امكانات نظامي و غري 

نظامي رضوري براي رشوع جنگ است.«

رفقا!

هر گاه بخواهیم رک و رصیح حرف بزنیم، 

اولین مرحله  ما هنوز  اعرتاف کنیم که  باید 

پیش برد جنگ خلق  و  برپایی  برای  تدارکی 

را طی نکرده ایم. یا به عبارت دیگر حزب ما 

از لحاظ ایدئولوژیک ـ سیاسی و تشکیالتی 

هنوز چنین آمادگی ندارد. ما در قدم اول باید 

بکوشیم تا از لحاظ ایدئولوژیک ـ سیاسی و 

تشکیالتی خود را آماده سازیم.

"ریزش"ها و حتی  باعث  آمادگی  این  عدم 

"ریزش"های کتلوی و بخصوص "ریزش" 

حزب  در  طلبان  انحالل  توسط  اخیر 

گردید.  افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست 

اگر حزب ما از لحاظ ایدئولوژیک ـ سیاسی 

و تشکیالتی چنین آمادگی می داشت به طور 

منی توانست  اگر  که  گفت  می توان  قطع 

"ریزش"ها  این  بروز  از  کلی  بصورت 

این  که  می توانست  اما  مناید،  گیری  جلو 

به حداقل کاهش دهد. عدم  را  "ریزش"ها 

آمادگی ایدئولوژیک ـ سیاسی و تشکیالتی 

میان  استواری  نا  و  تزلزل   باعث  حزب 

حالتی  چنین  در  می گردد.  حزب  اعضای 

افکار و عقاید انحرافی بزودی چنین افرادی 

را نشانه گرفته و از مسیر درست و اصولی 

اخیر  "ریزش"  می مناید.  منحرف  را  ایشان 

این  کننده  تثبیت  طلبان  انحالل  توسط 

وجود  آمادگی  چنین  هرگاه  مدعاست. 

را  "ریزش"ها  می توان  اوالً  باشد،  داشته 

و  استحکام  در جهت  و  رساند  اقل  به حد 

گسرتش حزب گام های موثری برداشت، و 

ثانیاً  مراحل بعدی تدارک را می توان بطور 

درست و اصولی پیش برد.
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گزارش سیاســـــی کمیته مرکزی به سومین 

کمونیســت  حــــزب  ســـــرارسی  کنگره 

شامره های  در  افغانســــــتان  )مائوئیست( 

چهارم و پنجم کمبودات حزب را چنین بیان 

منوده است:

ارگان  با  رفقا  وسیع  هم کاری  عدم  ـ   4

نرشاتی حزب.

برای  فعال  و  موثر  تحریر  هیئت  نبود  ـ   5

شعله جاوید و سایر ارگان های مرکزی.

وسیع  بطور  نرشاتی  ارگان های  با  رفقا  چرا 

هم کاری ندارند و چرا حزب ما هیئت تحریر 

فعال و موثر ندارد؟ 

در حقیقت همۀ این مشکالت را باید در عدم آمادگی 

دانست.  حزب  تشکیالتی  و  سیاسی  ـ  ایدئولوژیک 

دهیم  خامته  معضل  این  به  بخواهیم  که  این  برای 

بردن  بین  از  برای  را  تالش  و  سعی  بیش ترین  باید 

ایدئولوژیک  معضل  که  زمانی  منائیم،  معضل  این 

که  دقیقاً  بر طرف گردد  تشکیالتی حزب  و  ـ سیاسی 

حزب کادرهای ورزیده ای تربیه خواهد منود. در چنین 

ارگان های  با  وسیع  بطور  رفقا  هم  که  است  حالتی 

نرشاتی حزب هم کاری می منایند و هم حزب از هیئت 

تحریر موثر و فعال بر خوردار خواهد گردید.  در غیر 

این صورت هامن آش است و هامن کاسه.

برای حل این معضل باید از همه بیش تر جوانان سعی 

شوند.  تبدیل  ورزیده  کادرهای  به  تا  منایند  تالش  و 

کادرهای  شده  گفته  ساسی  گزارش  در  که  طوری 

باید  گذشته  ایشان  از  سالی  و  سن  که  حزب  پیشین 

تجارب خود  و  زمینه کمک منایند  این  در  را  جوانان 

به  فقط  کار  این  سازند.  منتقل  ایشان  به  را 

ایجاد کمیته ها  از طریق  دون  مائوتسه  گفته 

و ترکیب سه در یک می تواند صورت گیرد.  

)مائوئیست(  کمونیست  حزب  سوم  کنگره 

افغانستان این امید واری را برای ما می دهد 

که با تکیه روی رهربی جمعی با مسئولیت 

فردی و تقسیم وظایف می توان کارها را بهرت 

پیش بربیم و در جهت استحکام و گسرتش 

حزب گام های موثرتری برداریم.  

***********************************

متن صحبت های رفیق كامران )سند كتبی(
رفقا!

رسارسی  کنگره  سومین  تدویر  تصمیم 

افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست  حزب 

رشایط  در  حزب  مرکزی  کمیته  طرف  از 

موقع  به  و  جا  به  کامالً  کنونی  اضطراری 

گرفته شده است. در این رشایط که طالبان 

و  گردیدند  تسلیم  امریکایی  اشغال گران  به 

دست پروردگان  متام  با  تا  می ورزند  تالش 

توافق  پسا  رژیم  امپریالیست  اشغال گران 

به  نسبت  را  ملی  انقیاد  و  دهند  تشکیل  را 

قبل گسرتده تر سازند، تدویر سومین کنگره 

کمونیست)مائوئیست( حزب  رستارسی 

برای  فوری  و  عاجل  نیاز  یک  افغانستان 

جدید  رشایط  مبارزاتی  تصمیم گیری های 

بوجود آمده بوده و می باشد.

کمونیست)مائوئیست( حزب  ایجاد  از 

سال  هفده  مدت  تقریباً  کنون  تا  افغانستان 

تا کنون هنوز در وضعیت  اما ما  می گذرد، 

تدارک برای برپایی و پیش برد جنگ مقاومت 

ملی مردمی و انقالبی قرار داریم و تا هنوز 

شعار استحکام و گسرتش را می دهیم.

به پردازیم،  به تحلیل این وضعیت  رضوری است که 
نکته ضعفی که در  یابیم.  و  علل عدم موفقیت را در 
ظرف هفده سال ما نتوانستیم این وضعیت را برهم زنیم 
نشانی  باشیم دقیقاً  و در صحنه نظامی حضور داشته 
منوده و راه بیرون رفت از این وضعیت را نشان دهیم.

طوری که در گزارش سیاسی به سومین کنگره حزب 
آمده یکی از علل این ضعف ها عدم کادرهاست، کادر 
به  متکی  می تواند  حزب  که  است  چوبستی  منزله  به 
آن ها خط مشی حزب را میان توده ها بربد. هامن طوری 
چوب  بدون  منی توانید  شام  ساختامنی  کار  در  که 
بست کار ساختامن را پیش بربید به هامن قسم بدون 
چنین چوبستی حزب منی تواند کارهایش را پیش بربد.

هم کاری  در  می تواند  فقط  و  فقط  چوبست  این   
تنگاتنگ کادرهای قدیمی و کادرهای جدید حزب و 
یا جوان ایجاد گردد. کادرهای جوان باید تالش منایند 
کادرهای  زیرا  بیاموزند،  حزب  قدیمی  ازکادرهای  تا 
این  آموخنت  با  دارند،  مبارزاتی  غنی  تجارب  قدیمی 
تجارب، کادرهای جوان دقیقاً می توانند به کادر فعال، 

صادق و وفادار به امر انقالب تبدیل گردند.

به کارگیری متام  از  قابل دقت عبارت  دیگر  موضوع 
پولینوم های  حزبی،  کنگره  فیصله های  و  تصمیامت 
اصول  درست  و  صحیح  برد  کار  و  مرکزی  کمیته 

تشکیالتی حزب یعنی سانرتالیزم دموکراتیک 
با  جمعی  رهربی  و  حزبی  انضباط  و 

مسئولیت فردی و تقسیم وظایف می باشد.

اصول  این  به  توجهی  کم  یا  و  توجه  عدم 
نخواهیم  چه  و  بخواهیم  چه  تشکیالتی، 
انحالل  و  سکتاریزم  فراکسیونیزم،  رشد  به 
طلبی در درون حزب کمک منوده و باعث 
اختالل در کارهای حزبی و حتی در مواقع 
حزب  بر  رضبه  منودن  وارد  باعث  معینی 

می گردد.

آن  به  باید  که  دیگری  دقت  قابل  موضوع 
ـ  ایدئولوژیک  مبارزه  منود  خاص  توجه 
و  انواع  علیه  حزبی  درون  فعال  سیاسی 
تبارز  درون حزب  در  که  انحرافاتی  اشکال 
مبارزه ای  چنین  بدون  می باشد.  می مناید، 
پیدا  تبارز  زمینه  حزب  درون  در  لیربالیزم 
منوده و باالخره حزب را غیرفعال ساخته و 
پاسیفیزم را بر حزب مسط خواهد ساخت. 
و  پرولتاریا  بزرگ  رهربان  آثار  که  زمانی 
مطالعه  را  دون  مائوتسه  آثار  بخصوص 
چگونه  که  می کنیم  درک  دقیقاً  منائیم 
می دهد.  سوق  بیراهه  به  را  حزب  لیربالیزم 
در  دوخط  مبارزه  که  است  مسئله  همین 

درون حزب را الزامی می سازد.
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مبارزات  طریق  از  فقط  حزب  وحدت 
ایدئولوژیک ـ سیاسی فعال در درون حزب 
بوجود می آید. از طریق وحدت حزب است 
که می توان وحدت درون صفوف توده های 
و  استحکام  از  و  آورد  بوجود  را  ستم دیده 
بدون  بود.  مطمنئ  کامالً  حزب  گسرتش 
وحدت حزب نه استحکامی بوجود می آید 

و نه گسرتشی و نه هم پیوند با توده ها.

کمونیست)مائوئیست( حزب  من  نظر  به 
چپ  منحرفین  علیه  مبارزه  در  افغانستان 
و  طلبان  تسلیم  و  شدگان  تسلیم  یعنی 
پسا  رویزیونیزیم  علیه  مبارزه  چنین  هم 
"سنتزهای  مائوئیزم  ـ  لنینیزم  ـ  مارکسیزم 
پاراچندا"  "راه  رویزیونیزم  و  آواکیان  نوین" 
و  جدی  بطور  را  مبارزه  این  و  بوده  موفق 
اصولی پیش برده است، اما در مبارزه علیه 
انحرافات عدیده ای که در حزب کمونیست 
)مائوئیست( افغانستان تبارز منوده موفقیتی 
تبارزات  سبب  علت  همین  است.  نداشته 
فراکسیونیزم، سکتاریزم و انحالل طلبی در 

درون حزب گردیده است .

کمونیست)مائوئیست( حزب  کنگره  سومین  از  بعد 
در  منود.  مسئله  این  به  جدی  توجه  باید  افغانستان 
افغانستان  کمونیست)مائوئیست(  حزب  اساس نامه 
گردیده  مشخص  دقیق  بطور  حزب  پرولرتی  خصلت 
به  این خصوصیات منی تواند  است. و گفته شده که 
روبرو  فرازهای  و  فرود  با  بل که  آید،  بدست  یکباره 

می گردد.

» خصلت پرولرتي حزب چيزي نيست كه يك باره 
و براي هميشه تثبيت گردد. پرولرتیزه شدن حزب 
بطن  و  منت  در  باید  که  است  مداومی  جریان 
ادامه  پیوسته  جامعه  در  انقالبی  مبارزات  پیش برد 
داشته باشد. در درون حزب نیز مبارزات دو خط 
از  پرولرتي حزب  تكامل خصلت  بر رس حفظ و 
بردن  بني  از  و  منودن  ماهيت  قلب  و  يك جانب 
اين  مي منايد.  بروز  دامياً  ديگر،  جانب  از  آن 
در  جامعه  طبقايت  مبارزات  انعكاس  مبارزات، 
با  ناپذيري  اجتناب  درون حزب است و بصورت 
فراز و نشیب تبارز می مناید. پيش برد و به فرجام 
رساندن مستمر مبارزات دو خطي عليه خط های 
رويزيونيستي و اپورتونيستي اي كه از درون حزب 
رس بلند مي منايند و انقاليب ساخنت مداوم حزب، 
نقش مهمی در حفظ و تقویت خصلت پرولرتي 

حزب و تكامل مداوم اين خصلت بازي 
بخش  حزب  مي منايد.«)اساس نامه 
کمونیست  حزب  طبقاتی  خصلت 

)مائوئیست( افغانستان(

نقش  حزب  درون  در  خط  دو  مبارزه 
بازی  حزب  استحکام  برای  سزای  به 
می کند. سومین کنگره حزب کمونیست 
پراتیک  باید  )مائوئیست(افغانستان 
به  را  مبارزاتی هفده سال گذشته حزب 
با نشانی  دقت تجزیه و تحلیل منوده و 
حتی  و  ضعف ها  کمبودات،  منودن 
انحرافات تصامیم الزم را اتخاذ منوده و 
متامی اعضای حزب از کمیته مرکزی تا 
یک عضو عادی حزب باید این تصامیم 
و فیصله های را در عمل پیاده منایند. در 
چنین حالتی که حزب ما می تواند پیوند 
برای  و  منوده  حاصل  توده ها  با  نزدیک 
ملی  مقاومت  جنگ  پیش برد  و  برپایی 
مردمی و انقالبی گام های موثری به جلو 

بر دارد. 

***********************************

متن صحبت های رفیق تکاور )سند كتبی(
اال ای دوستان سرخ همره

درود من نثار تان صد بار  

درود از لحن سرخ انقالبی  

که خسته پیکرم را جان داده   

و شور انقالب در من دوانده     

فرستم بر تو من -  ای هم کالمم    

اال ای هم دل و     

ای هم صدا و هم مرامم  

بتو خوانم پرولتری سرودم

اال هم فکر من، ای هم زبانم   

درودم باد – درودم باد – درودم   

برین حزبی که بر ما ایده ی داد    

برین مجمع سرخ ِ انقالبی   

که ما را دور هم یک جا نموده  

درودم باد – درودم باد – درودم
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کنگره  سومین  به  دعوتم  از  نخست، 
رسارسی حزب کمونیست )مائوئیست( 
که  رفقای  شام  کنار  در  و  افغانستان 
می زند،  موج  تان  بدن  در  انقالب  شور 
ابراز خرسندی و خوشحالی می منایم. 
با  و  یکپارچگی  و  وحدت  با  امیدوارم 
اعامل مشی سیاسی صحیح مان بتوانیم 
روزی شاهد جنگ مقاومت ملی مردمی 
و انقالبی ) شکل مشخص جنگ خلق( 
از  را  خود  دین  و  باشیم  افغانستان  در 
لحاظ تاریخی اداء مناییم. و اشغال گران 
امپریالیزم  رسدم داری  به  امپریالیست 
را  امریکا  گسیختۀ  لجام  اشغال گر 
و  پوشالی  رِژیم  دستگاه  و  دم  با  همراه 
از  و  نشانده شان رسنگون منوده  دست 
افغانستان مستعمره – نیمه فئودال بیرون 
از  را  استبداد  و  ظلم  نظام  این  و  برانیم 
نیرومندی  و  اندازیم  بر  جهان  و  کشور 

حزب مان را بیش تر سازیم.

و ابراز سپاس از تدویر کنندگان سومین 
کنندگان  ارائه  و  حزب  رسارسی  کنگره 
کنگره  سومین  به  سیاسی  گزارش 
رسارسی حزب کمونیست )مائوئیست(

افغانستان.

ما در رشایطی موفق به تدویر سومین کنگره 
کمونیست)مائوئیست( حزب  رسارسی 

افغانستان شده ایم، که رفیق گرامی مان 
در  دیگر  متاسفانه  ضیاء  رفیق  یاد  زنده 
میان ما نیست و اندوه فراقش قلب ما را 
دیگر رشایطی  پهلوی  در  و  می سوزاند، 
گردیده  قبل  از  بحرانی تر  کشور  داخلی 
درگاه  به  تسلیمی  رس  طالبان  است. 
و  امریکایی  اشغال گر  امپریالیست های 
ِشان فرود آورده و مذاکرات  هم  پیامنان  
داغ دوحۀ جریان دارد و جنگ های امتیاز 
در  استخباراتی  جنگ های  و  طلبانه 
افغانستان تشدید یافته است. و از سوی 
پیش  ظرفیت  دست نشانده  رژیم  دیگر 
رسیده  انتها  به  سیاسی اش  قدرت  برد 
که   معناست  بدان  وضعیت  این  است. 
آورتری  اختناق  و  بدتر  اوضاع  و  رشایط 
که  دقیقاً  و  بود.  خواهد  ما  انتظار  در 
در  ملیتی  شئونیزم  و  جنسیتی،  شوونیزم 
رژیم پسا توافق، غلیظ تر از قبل خواهد 
گردید و جا به جایی در تضادها به وجود 

خواهد آمد. و اینک وظیفه ماست که برای دست 
و پنجه نرم کردن و رزم و پیکار در مقابل متامی 

نامالیامت آمادگی های الزم را اتخاذ مناییم. 

کمونیست  حزب  رسارسی  کنگره  سومین  تدویر 
حزب  به  دوباره  حیات  افغانستان،  )مائوئیست( 
و  بیش تر  مسئولیت های  برای  را  ما  و  می دهد، 
عظیم تر مبارزاتی، با کاستی نکات منفی و افزونی 
نکات مثبت ِ یاد شده در گزارش سیاسی، بیش تر 
از قبل ما را فرا می خواند و در اعامل فعالیت های 
باید  از ما می جوید.  مبارزاتی، توقعات زیادتری 
بجنبیم تا خورشید بر کوه پایه های تاریک بتابد و 
باید  را  این  و  اندازد.  بر  را  تاریکی  تابانی اش رش 
گیاهی  بر  "خورشید  که  باشیم  داشته  به خاطر 
می تابد که رس از خاک بیرون آورده باشد". ما تا 

حرکت نکنیم و برپا نشویم، رشد منی کنیم .

)مائوئیست(  کمونیست  حزب  ایجاد  زمان  از 
افغانستان و پروسه موفقانۀ کنگره وحدت در سال 
حزب،  به  مختص  مبحث  بیش ترین  م،   2004
مسئله استحکام و گسرتش تشکیالتی بوده است. 
جنبش  وحدِت  کنگره  پروسه  از  پس  سال  دو 
این  به  ما  افغانستان، حزب   ) م  م ل   ( کمونیستی 
نتیجه رسید که استحکام تشکیالتی، حاصل شده 
به پیش  تشکیالتی  گسرتش  به سوی  باید  و  است 
مبارزاتی  حیات  جریان  در  اما  کنیم.  حرکت 
حزب، شکنندگی هایی بارها به مشاهده رسید که 
همۀ رفقا بدان مواجه شدند. تنها نکته ای که امروز 
بدان  می توانیم  حزب  رسارسی  کنگره  سومین  در 
واقعا  آیا  که  است  این سوال  توجه مناییم  عطف 
استحکام تشکیالتی ایجاد شده بود ؟ به یقین باید 

گفت : خیر!

حزب  در  واقعی  تشکیالتی  استحکام  اگر  زیرا 

روبرو  وضعیت  این  به  امروز  می آمد،  به وجود 

مشاهده  به وضوح  چیزی که  امروز  منی شدیم. 

سکتاریستی  و  طلبانه  انحالل  حرکت  می کنیم 

است.  زده  را رضبه  که حزب  است  درون حزبی 

پس به یقین آن چه را که باید بدان عطف توجه منود، 

استحکام  احیاء  بگویم  بهرت  یا  استحکام  موضوع 

بتوانیم  که  امیدوارم  و  است  حزب  تشکیالتی 

تاریخی،  رسالت  به  اتکاء  با  تاریخی  برهه  ازین 

مسئولیت هایی که بر عهده مان گامرده می شود، به 

برده و استحکام تشکیالتی را  به پیش  وجه احسن 

هم گام با گسرتش به پیش سوق دهیم. 

پذیرش  با  و  یک پارچگی  و  وحدت  با 
آئین نامه  در  که  مبارزاتی  مسئولیت های 
یقیناً  است،  شده  درج  حزب  تشکیالتی 
برپایی  برای  تدارک  حالت  از  می توانیم 
و  کوه  هر  در  و  آییم  بیرون  خلق  جنگ 
با  مان را  رنگ  رسخ  درفش  وطن  دشت 
شعار جنگ مقاومت ملی مردمی انقالبی 
دولت  و  امپریالیست  اشغال گران  علیه 

دست نشانده، به اهتزار آوریم.

رفقا!

و  بنام حزب  که  روزهای  آغازین  از  من 
... آشنا شدم، در فعالیت های مبارزاتی 
... همیشه سهم بسزایی داشته ام، بیش تر 
از نیم عمرم درین راه سپری شده است، 
است  افتخار  و  خرسندی  بس  جایی  و 
که درین جریان تشکیالتی، نقش داشته 
و سهم گرفتم و اکنون نیز در میان شام 

هستم. 

 .... های  نرشیه  و  ترویج  و  تبلیغ  در 
مقاله، شعر و یا گزارشی دارم و به همین 
نیز  جاوید  شعله  در  گزارشاتی  ترتیب 

تهیه منودم.

توطئه  با  حزب  شدن  مقابل  از  بعد 
کمیتۀ  خوش بختانه  انحالل طلبانه، 
کمونیست  حزب  املللی  بین  روابط 
در  قبل  از  فعا  لرت  )مائوئیست(افغانستان 
حزب،  نامه های  و  پیام ها  اسناد،  ترجمه 
درین  این که  از  و  است،  بوده  سهیم 
داشته ام  بسزایی  سهم  خودم  نیز  جهت 
توانسته ام  زمانی  برهه  درین  خرسندم. 
که از تجربیات رفقای بین املللی و اعم 
رفقای کمیته روابط بین املللی ح.ک.م.ا 
مربم  استفاده  حزب  رهربی  کادرهای  و 
رفقای  همۀ  که  امیدوارم  بربم.  مزید  و 
ما، بعد از کنگره رسارسی ح.ک.م.ا در 
اسناد  ترجمه  و  بین املللی  روابط  بخش 
هم یاری  را  ما  و  گرفته،  سهم  بیش تر 

کنند.

تکنالوژی،  رشد  و  آمدن  با  امروزه 
بصورت  توانسته اند  باهم  جهان  رسارس 
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با یک دیگر  ارتباط برقرار منایند و  آسان 
این  برقراری  زمینۀ  که  باشند،  وصل 
وب سایت  صفحات  بوسیلۀ  ارتباطات 
انجام می شود. وبسایت ها برای مقاصد 
می روند.  بکار  دنیا  رسارس  در  مختلفی 
که خوش بختانه نه تنها حزب کمونیست 
متامی  بل که  افغانستان  )مائوئیست( 
یا  یک  دارای  جهان  مائوئیست   رفقای 
چندین وبسایت، بخاطر تبلیغات رسانه ی 
قسمت  در  هستند.  خارجی  و  داخلی 
ارتباطات حزب کمونیست )مائوئیست( 
هند  کمونیست  حزب  با  افغانستان 
که  است  رضوری  بسیار  )مائوئیست( 
در  بگیرد،  صورت  بیش تری  هم آهنگی 
طول 17 سال گذشتۀ  و بخصوص پس 
ما  حزب  اجیت،  رفیق  دست گیری  از 
هیچ وقت قادر به برقراری ارتباط بصورت 
نبوده است. ولی حدود  با آن ها  مستقیم 
به  مربوط   ِ وبسایت  دو  قبل  ماه  یک 
رفقای مائوئیست  هند، بعد از جستجوی 
بسیار زیاد، به دسرتس ما قرار گرفت، که 
می توانیم منبعد با آن ها ازین طریق ارتباط 
داشته  تنگاتنگی  و  مستقیم  هم آهنگی  و 

باشیم.

رفقا! 

باید دست به دست هم داده و درین راه پر 
پیچ و خم و عظیم مبارزاتی، ارادۀ متین 
قبل  از  تر  قوی  و  مناییم  آبدیده  مان را 

حرکت کنیم.

و  تبلیغ  در  رفقا  هم کاری  و  فعالیت 
اسناد  ترجمۀ  در  گرفنت  سهم  و  ترویج، 
باالعکس،  و  پشتو  و  دری  به  انگلیسی 
گسرتش  و  استحکام  باعث  بدون ِشک 
حزب  تبلیغاتی  و  سیاسی  ایدئولوژیک 
در سطح داخلی و هم در سطح خارجی 
با تقویت منودن کمیتۀ روابط  می گردد. 
بین املللی ح.ک.م.ا می توانیم در احیاء 
و  نقش  کمونیستی  بین املللی  جنبش 

اقدامات موثرتری داشته باشیم. ...

از  اخراج شده  ارتباطی  فرد  فراکسیونیزم 
که  ح.ک.م.ا،  املللی  بین  روابط  کمیته 
با عمل سکتاریستی و انحالل طلبانه اش 

باعث مسدود منودن نرشات حزب به مدت چند 
ماه در وبسایت گردید و حتی مانع جدی رس راه 
اسناد  ترجمه  و  انگلیسی  به  حزب  اسناد  ترجمه 
آموخت که  ما  به  بود،  به دری  مائوئیست  احزاب 
باید در تقویت کمیته روابط بین املللی ح.ک.م.ا 
کمیته  این  فعال  افراد  تعداد  و  مناییم  تالش  جداً 
کمیته  این  فعال  افراد  آن وقت  دهیم.  گسرتش  را 
رس  یک دیگر،  هم کاری  و  هم دستی  با  می توانند 
موقع در ترجمه اسناد دری و پشتو به انگلیسی و 

بعکس نقش بارز و واالیی داشته باشند. 

قابل ذکر است، در بخش انگلیسی وبسایت حزب، 
گردیده  درج  سال نامه  بنام  گزینۀ  رفقا،  مشوره  با 
نرشیه  یک  سال  باید  ما  که  منظور  به این  است، 
جامع و کلی در سطح بین املللی داشته باشیم، 
که  موضوعاتی  متامی  و  نداشته ایم،  کنون  تا  که 
در طول سال، ارتباط به مسائل خارجی می گیرد، 
و  درست  تحقق  برای  انتشار  یابد.  نرشیه  آن  در 
اصولی این هدف، تقویت کمیته روابط بین املللی 
و  الزم   اکنون  از  بیش تر  اسناد  ترجمۀ  بخش  در 

رضوری است.

تاکیدات گزارش  ادامه  به  دیگر،  سوی  از  و 
سیاسی کمیته مرکزی، تقویت کمیتۀ مالی از نگاه 
می شود.  شمرده  حیاتی  و  مهم  بسیار  اقتصادی 
و  حق العضویت ها  منظم  و  درست  پرداخت  با 
هواخواهان  و  دوطلبان  اعضا،  مالی  کمک های 
حزب، می توانیم افراد حرفه ای بیش تری در حزب 
داشته و مشکالت مالی مان را به حداقل برسانیم. 
در این زمینه هامن طوری که در گزارش سیاسی 
حزب  رسارسی  کنگره  سومین  به  مرکزی  کمیته 
باید راه های درست و اصولی دیگری  آمده است 

نیز جستجو گردد.

تنها  افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست  حزب 
به  متکی  اقتصادش  لحاظ  از  که  است  حزبی 
اعضا،  مالی  کمک های  و  حق العضویت ها 
خارج  و  داخل  در  حزب  هواداران  و  دوطلبان 

می باشد. 

امیدواریم بعد از کنگره رسارسی ح.ک.م.ا متامی 
العضویت ها  حق  پرداخت  بخش  در  نه تنها  رفقا 
سهم  حزب  به  مالی  کمک های  قسمت  در  بل که 
با حق العضویت ها  که حزب  بدون شک  بگیرند. 
رس  حزب  هواداران  و  اعضا  مالی  کمک های  و 
ازین طریق  افراد حرفه ای حزب  است.  ایستاده  ِپا 

حامیت می شوند، هرچه قدر کمیتۀ مالی 
تقویت  بیش تر  مادی  لحاظ  از  حزب 
افراد  می توانیم  اندازه  به هامن  شود، 
حرفه ای بیش تری در حزب داشته باشیم.

رفقا!

با استحکام و گسرتش تشکیالتی حزب، 
به  صادق  و  فعال  افراد  بیش تر  تربیه  و 
به یقین  مائوئیزم  لینینیزم-  مارکسیزم- 
کامل می توان گفت که حزب می تواند 
از مرحله تدارک به مرحلۀ بر پایی جنگ 
گذر  انقالبی  و  مردمی  ملی  مقاومت 
مناید . از این طریق است که می توانیم 
جنگ خلق را نقشه مندانه پیش بربیم و 
کوه  به  را  حزب  خواهانه  آزادی  درفش 
پایه ها و سنگرهای جنگ مقاومت ملی 

مردمی و انقالبی به اهتزاز در آوریم.  

از  بعد  که  گفت  می توان  جرات  با 
ضیاء خط  رفیق  یاد  زنده  درگذشت 
ترسیم شده توسط او و رفقای هم رزمش 
قبل  از  ما قوی تر  و  یافت،  ادامه خواهد 
با وحدت و یک پارچگی به پیش حرکت 
با یقین کامل، انحالل  خواهیم منود. و 
خواهند  مغلوب  گران،  توطئه  و  طلبان 

شد.

.....

به پیش به سوی برپایی و پیش برد 
جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی

به پیش به سوی آینده درخشان و 
جامعه ی عاری از ظلم و استبداد و 

بدون طبقه!

زنده باد حزب کمونیست )مائوئیست( 
افغانستان
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***********************************

متن صحبت های رفیق كریم )سند تحریری(
رفقا درودهای رسخ و انقالبی ام نثار تان باد!

رفقا! 

در  جدی  کمبودی  یک  همه  از  قبل 
کمونیست  حزب  رسارسی  کنگره  سومین 
)مائوئیست( افغانستان مشاهده منودم و آن 

  ......

حزب  کنگره  سومین  به  سیاسی  گزارش 

مسایل  افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست 

از نظر من  اساسی را به بحث گرفته بود و 

قابل  سیاسی  گزارش  مورد  در  رفقا  بحث 

منی خواهم  علت  همین  به  است.  تائید 

کنگره  به سومین  سیاسی  گزارش  روی  که 

حزب بحثی داشته باشم.

من می خواهم در این جلسه بحث را از خود 

تغییر  دیگر سیر  به عبارت  یا  رشوع منایم. 

ایجاد  ام  و تحوالتی که در دوران مبارزاتی 

شده بطور مخترص به رفقا عرضه بدارم.

رفقا!

سوسیال  علیه  مقاومت  جنگ  از  قبل  من 

رهایی  »سازمان  عضویت  امپریالیزم 

این  رهربی  تحت  داشتم.  را  افغانستان« 

پیروزی  زمان  تا  مقاومت  در جنگ  سازمان 

یک  هیچ  از  و  منودم  رشکت  مجاهدین 

وظایفی که از طرف سازمان برایم داده شد 

رس باز نزدم.

زمانی اشغال گران امپریالیست تحت رهربی 

افغانستان  به  امریکا  اشغال گر  امپریالیزم 

آن جا  در  بودم،   ... در  من  منود  حمله 

یک  بود.  من  بدوش  مکتب  یک  مسئولیت 

محل  که  زمانی  خواستند،  مرا   ... در  روز 

دارند،  حضور  نیز   .... که  دیدم  رفتم  قرار 

منوده  فیصله  سازمان  که  گفتند  برایم  آن ها 

تا ... برویم و نگذاریم که مجاهدین قدرت نظامی را 

بدست گیرند، بل که ما باید بعنوان یک نیروی مستقل 

قدرت نظامی ... را بدست بگیریم. آن ها برایم دستور 

دادند تا .... آمده و یک موتر را از آن جا گرفته به ... 

بروم و کارهای برایم سپرده شد تا انجام دهم. من این 

کار را انجام دادم، زمانی که ... رسیدم از .... برایم 

جریان  در  را   ... رفقای  و  بروم   .... تا  دادند  وظیفه 

بگذارم و رفقا را برای مبارزه و گرفنت قدرت در .... 

این کار را کردم وسه شب ... بودم.  آماده سازم، من 

زمانی که ... رسیدم هیچ کس جز از ... و کمیته .... 

نبود.

رفقا  بقیه  پرسیدم  دیدم،  را  وضعیت  این  که  حینی 

کجاست؟ ... برایم گفت که سازمان دستور داده که 

این کار را منی کنیم. زیرا افشا گری است، از یکسو 

سالح های  دیگر  سوی  از  و  می شوند  افشا  ما  رفقای 

ما مشخص می گردد.باید منتظر ماند که چه می شود. 

باید هر کس کاری که به او سپرده می شود انجام دهد. 

 ... مسئولیت  و  بروید   .... باید  که  گفت  برایم    ...

را به عهده بگیرید. من با ایشان به جنجال پرداختم و 

.... گرفته نشد و در  این تصمیم در  گفتم که چطور 

...  تصمیم گرفته می شود؟ چه کسی چنین دستوری 

باید  رهربی  دستور  به  که  گفتند  برایم  است؟  داده  را 

من  و  باال گرفت  احرتام گذاشت. خالصه جنجال ها 

از ایشان فاصله گرفتم. گرچه جنجامل از زمان رشکت 

رشوع  بن  کنفرانس  در  افغانستان«  رهایی  »سازمان 

سازمان  از  تا  گردید  باعث  حالت  این  بود.  گردیده 

بیش تر فاصله بگیرم.

 ... نظامی  نیروهای  که  آمد  پیش  زمانی  این وضعیت 

تسلیم  و  کردند  مقاومت  مجاهدین  مقابل  در  روز  ده 

نشدند، آن ها بعد از ده روز به مجاهدین تسلیم شدند. 

زمانی که با آن ها برخورد منودیم برای ما گفتند که ما 

ده روز مقاومت کردیم و منتظر شام بودیم، شام در این 

مدت کجا بودید؟ چیزی برای گفنت نداشتیم.

  .... استاد   ،.... طرف  به  من  فرستادن  با  هم زمان 

مسئول نظامی والیت ... ،  ایران بود برای او هم دستور 

داده می شود تا افرادی را با خود گرفته و به سمت  ... 

حرکت کند. او 200 نفر را از رسکوره ها جمع منوده 

به نوار مرز می آید و منتظر دستور می ماند. ... و ... 

به  رفته  مرز  نوار  تا  می دهند  وظیفه   .... به 

استاد .... نیز بگویند که حمله نظامی ملغا 

این  از   .... استاد  که  زمانی  است.  گردیده 

منوده  رها  را  افراد  می شود  خرب  وضعیت 

از  بعد  و  پاکستان حرکت می کند  بطرف  و 

دیدار با مسول سازمان داخل افغانستان و به 

والیت .... می آید.

 ... می رسد،   ... به   ... استاد  که  زمانی 
ترک  را  سازمان  کریم  که  می گوید  برایش 
منوده است. استاد ...  همراه .... به دیدنم 
آمدند و از من دعوت منودند که با سازمان 
باقی مبانم، من نپذیرفتم. آن ها چندین مرتبه 
دیدنم آمدند، نتیجه ای نداد. بعداً ... را نزدم 
وقتی  منود  صحبت  من  با  او  فرستادند، 
پیش نهاد  را  مالی  امکانات  برایم  نپذیرفتم، 
نظر  در  آن  بر  عالوه  سازمان  گفت  و  منود 
من  بخرد.   .... در  برایت  خانه  یک  تا  دارد 
سیاسی  هم کاری  عدم  و  دادم  رد  جواب 
منودم.  اعالم  رهایی  سازمان  با  را  خودم 
از  ام  فاصله  می گذشت،  زمان  که  قدر  هر 
سازمان رهایی بیش تر می شد، زیرا »سازمان 
افغانستان« یک مرتبه سالح هایش را  رهایی 
به طالبان و  به جهادی ها سپرد و یک مرتبه 
برای بار سوم به رژیم پوشالی حامد کرزی. 

اشغال گر  امپریالیست های  که  زمانی 
امریکا  اشغال گر  امپریالیزم  رهربی  تحت 
را  کشور  این  و  منود  تجاوز  افغانستان  به 
»سازمان  که  دیدم  آورد،  در  خود  اشغال  به 
ملی  طلبی  تسلیم  به  تن  افغانستان«  رهایی 
داد و زیر بیرق اشغال حارض و آماده خدمت 
را  افرادش  اضطراری«  جرگه  »لوی  به  شد 
فرستاد  و به حامد کرزی کمپاین انتخاباتی 
انتقاد  به  این صورت کامالً  در  انداخت  راه 
پرداختم.  افغانستان«  رهایی  »سازمان  از 
ظاهری  حرکات  فقط  نظرم  به  زمان  این  تا 
افغانستان«  رهایی  »سازمان  انجوبازی  و 
نادرست می آمد و مورد انتقادم قرار داشت.

افغانستان«  رهایی  »سازمان  از  آن که  با 
فاصله گرفته بودم، بعد از ختم »لوی جرگه 
جمعیت  که  دادند  اطالع  برایم  اضطراری« 
برگشت  راه  در  که  گرفته  تصمیم  اسالمی 
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استاد .... و ...، آن ها را به کمین اندازد و 
به قتل برساند، باید مسئولیت امنیت شان را 
از  را  افرادی  کردم،  را  کار  این  من  بگیرید. 
را  آن ها  .... جمع منودم و سازمان  والیت 
الی   .... هوایی  میدان  از  و  ساخت  مسلح 
محفل سخرنانی استاد .... و .... را همراهی 
منودیم. اما هیچ اتفاقی رخ نداد. حینی که 
... رسیدیم با .... و استاد .... وداع منودم. 
آن ها زیاد تالش منودند تا این مسئولیت را 
پیش بربم، اما نپذیرفتم. بعداها متوجه شدم 
که سازمان رهایی افرادی را بطور قانونی زیر 
نام حفاظت رفقای خود مسلح منوده است. 
نام ملیشی  این عمل کرد سازمان را زیر  من 
سازی بارها انتقاد منودم. از آن زمان کامالً 
روابط سیاسی ام  را بطور مطلق با سازمان 

رهایی قطع منودم و در خانه ماندم. 

در سال 1392 با یک نفر کارگر که همسایه 
رابطه  داشت  مائوئیستی  دیدگاه  و  بود  ام 
را عضو حزب  او هیچ گاه خود  اما  گرفتم. 
معرفی  افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست 
نکرد. بعد از مدت یک سال توسط او با رفیق 
صحبت  وارد  مستقیامً  و  شدم  معرفی   ...
منودم،  مطالعه  را  حزبی  اسناد  و  شدیم 
آن گاه به ماهیت »سازمان رهایی افغانستان« 
که  رویزیونیست  سازمان  یک  عنوان  به 

بردم.  پی  است  ملی  خیانت  و  اکونومیزم  در  غرق 
ماهیت  دقیق  شناخت  و  حزبی  اسناد  مطالعه  از  بعد 
حامیت  افغانستان«  رهایی  »سازمان  رویزیونیستی 
افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست  حزب  از  را  خود 
اعالن منودم که توسط حزب کمونیست )مائوئیست( 

افغانستان پذیرفته شد.

کمونیست  حزب  عضویت  افتخار  که  این  از  بعد 
)مائوئیست( افغانستان را حاصل منودم به پخش اسناد 
درون  در  افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست  حزب 
ولسوالی  و   ...  ،... در  افغانستان«  رهایی  »سازمان 
بود  ام  مبارزاتی  فعالیت  کار  این  اثر  در  پرداختم.   ...
فروپاشی  از  بعد  که  »ساما«یی  رفقای  از  تعدادی  که 
پیوسته  رهایی  سازمان  به   ،... ولسوالی  در  »ساما« 
بودند به حزب کمونیست)مائوئیست(افغانستان جذب 
شدند. به اثر فعالیت مبارزاتی این رفقا بود که پایگاه 
ولسوالی  در  کامل  بطور  افغانستان«  رهایی  »سازمان 
... فروپاشید. با کامل تاسف که یکی از رفقای فعال 
ما ... بعد از مدت دو سال عضویت در حزب به اثر 
مسئولیت  و  داد.  دست  از  را  جانش  رسطان  مریضی 

کارهای ولسوالی ... بدوش رفیق ... افتاد.

امروز در اطراف »سازمان رهایی افغانستان« جز افرادی 
که از امکانات مالی انجو می توانند استفاده کنند کسی 
باقی منانده است. از مدت دو ماه به این طرف است 
با  افغانستان«  رهایی  »سازمان  رهربی  کادرهای  که 

فامیل کشور را ترک می منایند و تعدادی از 
را  شان  خانه های   ... والیت  به   ... والیت 

منتقل منودند.

در رشایط کنونی »سازمان رهایی افغانستان« 
گردیده  منزوی  کامالً  سیاسی  لحاظ  از 
اعضای شان  از  زیادی  تعدادی  زیرا  است، 
سازمان  و  شناخته  را  شان  حقیقی  ماهیت 
شان  شخصی  بکارهای  و  منوده  رها  را 
زمینه ای  دیگر  بناء  اند.  گردیده  مرصوف 
برای فعالیت های سیاسی شان باقی منانده 

است.

رسارسی  کنگره  این  در  دیگر  بار  یک  من 
افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست  حزب 
توان  در  آن چه  که  می منایم  پیامن  تجدید 
انحرافات  گونه  هر  علیه  مبارزه  برای  دارم 
و  اکونومیستی  سکتاریستی،  اپورتونیستی، 
مانع  دهم. هیچ چیزی  انجام  رویزیونیستی 
زمینه  این  در  ام  سیاسی  کارهای  پیش رفت 

نخواهد گردید.

با عرض تشکر

***********************************

متن سخنرانی رفیق ظاهر
رفقا درودهای انقالبی ام را به پذیرید!

بخاطر  که  رفقای جانباخته  یاد  از همه  اولرت 
آزادی کشور نهال آزادی را باخون رسخ خود 
بقول  و  می داریم  گرامی  اند  منوده  آبیاری 

شاعر:

 اینان نه آن گلی اند که در بهار از یاد رفته اند، 

برباد رفته اند، 

باعزم آهنین، 

مشت پوالدین 

مردانه وار راه آزادی سپرده اند.

امروز  که  انقالبی  رفقای  پیش گاه  به  حرمت  عرض  با 
دوباره  تا  اید  شده  جمع  جا  این  کشور  آزادی  بخاطر 
پیامن عهد و فا به رفقای جانباخته مان هر یک رفیق اکرم 
یاری، رفیق رستاخیز، سیدال سخندان و رفیق ارجمند 
زنده یاد رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست )مائوئیست(

که  است  افتخار  جای  خیلی  برایم  ببندیم.  افغانستان 
با شام رفقا در  امروز در کنار شام قرار دارم و همگام 

راه آرمان این رفقای رزمنده و انقالبی به پیش می روم.  

رفقا!

کمونیست  حزب  کنگره  سومین  در  رفقا  شام  بحث 
از  و  است،  تایید  مورد  برایم  افغانستان  )مائوئیست( 
کمونیست  حزب  کنگره  سومین  به  مرا  رفقا  که  این 
افتخار  مایه  منودند،  دعوت  افغانستان  )مائوئیست( 
)مائوئیست(  کنگره حزب کمونیست  و سومین  است، 

افغانستان برایم قوت قلب بخشید. 

سیاسی  گذشته  مخترصآ  که  می خواهم 
علیه  مقاومت  جنگ  زمان  از  را  خویش 
سوسیال امپریالیزم روسیه و به همین ترتیب 
)مائوئیست( کمونیست  حزب  با  ارتباط 

را  حزب  این  عضویت  پذیرفنت  و  افغانستان 
برای رفقا بازگو منایم.

که  زمانی  خورشیدی   1357 سال  در 
کودتاچیان قدرت سیاسی را قبضه منودند و 
فضای ترور و وحشت را بر افغانستان حاکم 
ساختند و خون بهرتین فرزندان این وطن را 
والیات  بقیه  و  پل چرخی  های  پولیگون  در 
مرصوف  کابل  پوهنتون  در  من  ریختند، 
و  شعله یی  بنام  زمان  آن  در  بودم.  تحصیل 
سازمانی  بکدام  اما  می کردم،  افتخار  چپی 
بنام  اعالمیه ای  روز  یک  نداشتم.  ارتباط 
آزادی بخش  »سازمان  طرف  از  عامر  ملنگ 
دیگر  دفعه  و  رسید  بدستم  افغانستان«  مردم 
برایم  ساما«  مواضع  »اعالم  بنام  اعالمیه ای 
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شناخته  »ساما«یی  بنام  بعد  به  آن  از  دادند. 
شدم.

صافی  کوه  به  تا  خواست  ما  از  »ساما« 
رفقای  دیگر  با  و  برویم  کاپیسا  والیت  در 
»ساما«یی در آن جا جبهۀ بسازیم، اما بعضی 
رفقای هراتی مخالفت منودند و گفتند که هر 
کس در منطقه خود رفته به  فعالیت به پردازد. 
را  بشمول خودم تحصیالت  رفقا  از  تعدادی 
نا متام رها کرده و به ولسوالی خود آمدیم تا 
جبهه ای ساخته و از این طریق علیه سوسیال 
دست نشانده  رژیم  و  اشغال گر  امپریالیزم 
راه  این  در  منائیم.  رشوع  را  خود  مبارزه 
داکرتان  و  معلمین  محصلین،  از  تعدادی 
را همراهی  ما  بودند  اشغال  و  که ضد رژیم 
منودند و جبهه را بنام »جبهه متحد ...« که 
ساختیم.  شد،  می  یاد  نیز   »... »جبهه  بنام 
»جبهه متحد ...« مربوط »ساما« بود وبا ساما 

رابطه نزدیک داشت.

سال  در   ).... )جبهه   ... متحد  جبهه 
انقالب  نیروی  1359تحت رهربی »سازمان 
بعد  گردید.  تشکیل  افغانستان«  اسالمی 
هر  به  ایران  اطالعات  جبهه  این  تشکیل  از 
جبهه  قوماندانان  با  مرتبه  یک  روز  پانزده 
روی مسایل نظامی متاس بر قرار می منود، 
در  نیز  ایران  پاسداران  سپاه  ترتیب  همین  به 
روان  جبهه  به  را  افراد خود  مرتبه  دو  ماه  هر 
روس ها  نظامی  پایگاهای  روی  و  می منود 
می گرفتند،  معلومات  قوماندان  از   ... در 
به دسرتس شان  را  این معلومات  قوماندانان 

قرار می دادند.

در سال 1360 نوشته های از طریق ساما به 
به  آزادی«  »ندای  و  جانبازان«  »شورای  نام 
جبهه متحد ... می رسید و ما آن را با شور و 

شوق مطالعه می منودیم.

در سال های 1361 و 1362 افرادی از جبهه 
سپاه  توسط  ایران  داخل  در  نفر   25 حدود  در 
پاسداران ایران آموزش نظامی دیدند و به جبهه 
باز گشتند. یکی دو مرتبه اختالفاتی میان جبهه 
کادر  سکندر  توسط  اما  منود،  بروز   ... متحد 
از  دیگر  نفر  سه  دو  و  ساما  برجسته  و  فعال 
بودند  آمده  ایران  از  که  ساما  رهربی  کادرهای 

حل گردید. 

جبهه متحد .... با سکندر عضو بر جسته ساما 
انجیرنان  جبهه  به  طریق  این  از  و  داشت  رابطه 
بر  نیمروز رابطه  با جبهه  در هرات و هم چنین 

قرار منود.

افغانی  منصبان  صاحب  مشورتی  بورد  یک  کویته  در 
اچکزی  قندهاری  مسلم  عصمت  که  گردید  ایجاد 
»جبهه  مناینده  داشت.  را  مشورتی  بورد  این  عضویت 
متحد شیندند« در بورد مشورتی صاحب منصبان افغانی 
دگروال عزیز خان بود. دگروال عزیز از افراد خاص زنده 
یاد مجید کلکانی بود. بعد از مدتی اختالفاتی در درون 
»جبهه متحد ...« ایجاد گردید، جبهه عمالً به دو بخش 
به  دیگری  و  عزیز  دگروال  رهربی  به  یکی  تقسیم شد، 
که  رسید  جایی  به  اختالفات  این   .... معلمین  رهربی 
چندین مرتبه بین شان زد و خورد نظامی صورت گرفت.

جمعیت  به  عزیز  دگروال  که  بود  حالتی  چنین  در   
اسالمی پیوست و جبهه ... به حزب اسالمی متاس بر 

قرار منود.

زمانی که دگروال عزیز در مخالفت با »ساما« به »جمعیت 
 »... به »جبهه  نامه  ای  از طرف خاد  پیوست،  اسالمی« 
رسید. در نامه از ما خواسته بود که با دگروال عزیز وارد 
جنگ شویم و هر قدر سالح و مهامت که بخواهیم در 
اختیار ما قرار می دهد. در این زمان … نامه ای به خاد 
می نویسد و پیش نهاد خاد را مبنی بر هم کاری رد می کند 

و رفیق .... در اخیر نامه این شعار را می نویسد:

کمک از هر کس بدین رشط به ما زهر جفاست 

گر زامریکا و چین و هر چپ و راست

ما به گردن ننهیم حلقه ای پالنگ دیگر

قرار  بدین  اسالمی  به حزب   ... قراری جبهه  بر  طریقه 
همراه   ... جبهه  رهربان  از  نفر  سه  گرفت.  صورت 
حزب  با  و  منودند  سفر  کویته  به  هاشم  مال  مولوی 
برای  اسالمی  حزب  کردند.  قرار  بر  متاس  اسالمی 
جبهه ... پیش نهاد یک غند را منود که در .... ساخته 
شود. منایندگان جبهه ... این پیش نهاد حزب اسالمی 
 .... در  کندک  چهار  از  متشکل  غند  این  پذیرفتند.  را 
همراه  با   ... جبهه   (  .... بنام  کندک  یک  شد.  ساخته 
افراد ... یعنی بارکزی های قریه کاه( کندک دومی بنام 
... تحت رهربی پهلوان مربوط حزب اسالمی، کندک 
مربوط  خان  فقیراحمد  رهربی  تحت   ... مربوط  سوم 
حزب اسالمی و کندک چهارمی بنام .... تحت رهربی 

آقا عبدالستار جان مربوط حزب اسالمی.

در متام حمالت تهاجمی و تدافعی غند تحت رهربی 
اسالمی  حزب  قوماندانان  از  یکی  احمدخان  فقیر 
غند  مهامت  و  سالح  متام  می منود.  عمل  متحدانه 

توسط حزب اسالمی متویل می گردید.

از طریق  و  داشت  پایگاه   .... در   .... جبهه 
این پایگاه در بیرجند و با جبهه سورخاش فراه 
)جبهه معلمین فراه( و بخصوص استاد اعلم 
خان مسئول نظامی فراه و کادر رهربی و فعال 

»سازمان رهایی افغانستان« رابطه داشتند.

این  طریق  از  افغانستان«  رهایی  »سازمان 
جبهه برای ما کتاب و نرشات روان می منود 
و بعضی کمک های مالی و لوجستیکی نیز 
از طرف پایگاه »سازمان رهایی افغانستان« به 

»جبهه ...« صورت می گرفت.

یکی از نواقص جبهه این بود که هیچ به کار 
و  نداشت  توجه ای  سیاسی  ـ  ایدئولوژیک 
فقط من و رفیق ... گاه گاهی کتاب مطالعه 
و...   … بشمول  ما  کادرهای  اما  می کردیم، 
هرگز این کار را منی کردند و هیچ اعتقادی به 

انتقاد و انتقاد از خود هم نداشتند.

هم  از  »ساما«  مجاهدین  پیروزی  از  بعد 
رفتند،  نظار  شورای  به  تعدادی  فروپاشید 
غسل  زمزم  آب  به  تا  رفتند  حج  به  تعدادی 
متهید منایند، یک گروپ به »سازمان رهایی 
هم   .... رفیق  و  من  که  افغانستان«  پیوست 
دیگر  گروپ  و  بودیم  گروپ  این  مشمولین 
داشتند  نگه  را  شان  رابطه   سکندر  با  ظاهراً 
شان  اکرثیت  و  شدند  رسخورده  تعدادی  و 

سالح های خود را فروختند.

 »سازمان رهایی افغانستان« نیز در زمان 
غیر  نظامی  لحاظ  از  مجاهدین  قدرت 
سال  تا   ... رفیق  و  من  گردید.  فعال 
افغانستان«  رهایی  »سازمان  با   1393
بنام همبستگی  بودیم و نوشته های شان 
به   1393 سال  در  می رسید.  ما  برای 
طریق  آن  از  و   .... رفیق  با  ارتباط  اثر 
 ،... ما)رفیق  بین  جلساتی   ... رفیق  با 
بر گذار شد  من(  و   ... رفیق   ،... رفیق 
کشور  جاری  رشایط  و  اوضاع  روی  و 
بحث و تبادل نظر صورت گرفت. رفیق 
... در هر جلسه اسناد حزب کمونیست 
دسرتس  به  را  افغانستان  )مائوئیست( 
مطالعه  دقیقاً  را  آن  ما  و  می داد  قرار  ما 
به  بعدی  جلسات  در  و  می منودیم 
بحث می گذاشتیم. مطالعه اسناد حزب 
و  افغانستان  کمونیست)مائوئیست( 
جلسات رویاروی ما با رفیق .... و رفیق 
.... برای ما کمک منود تا هویت حقیقی 
»سازمان رهایی افغانستان« را بعنوان یک 
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از  بعد  بشناسیم.  رویزیونیستی  سازمان 
اسناد و  تبادل  و  ماه جلسات  پنج  مدت 
کمونیست  حزب  به  حقیقت  دریافت 
)مائوئیست( افغانستان پیوستیم و افتخار 
)مائوئیست  کمونیست  حزب  عضویت 
به  آن  از  گردید.  ما  نصیب  افغانستان   )
کمونیست  حزب  چوب  چهار  در  بعد 
)مائوئیست( افغانستان من و رفیق... به 
فعالیت پرداختیم، طوری که هیچ نیروی 
 .... افغانستان«  رهایی  »سازمان  برای 

باقی مناند.

سومین کنگره رسارسی حزب نیروی مبارزاتی ما 
تا  ساخت  گذشته  به  نسبت  قاطع تر  برابر  چند  را 
فعالیت خود را چند برابر سال های گذشته تحت 
رهربی حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان به 

پیش بریم. 

من در این کنگره به حزب کمونیست)مائوئیست( 
افغانستان تعهد می منائیم که از هیچ گونه کوششی 
نخواهیم  دریغ  حزب  گسرتش  و  تحکیم  راه  در 
کرد، بل که با جان و دل فیصله های سومین کنگره 

رستارسی حزب کمونیست)مائوئیست(
افغانستان را در پراتیک مبارزاتی خویش 

پیاده خواهیم منود.

برایم  این فرصت را  از رفقا که  با تشکر 
وجود  که  طوری  آن  را  حقایق  تا  دادند 
دارد درک منایم و طبق اصول مائوئیستی 

راه مبارزاتی خود را ادامه دهم.      

********************

***************

متن سخنرانی رفیق سلیم
درود فراوان به رفقای رشکت کننده در سومین کنگره رسارسی حزب کمونیست )مائوئیست( 

افغانستان!

رفقا !

در سال 1346 خورشیدی صنف هشتم لیسه .... بودم که یک مظاهره بزرگی به دفاع از خلق 

فلسطین علیه ارسائیل تحت رهربی .....  و چند رفیق دیگرش راه اندازی شد. از آن زمان به بعد 

در پیوند با ایشان قرار گرفتم و در سال های 1347 و 1348 خورشیدی در تظاهرات جریان 

شعله جاوید سهیم بودم و بنام شعله یی از آن زمان تا کنون افتخار می کنم. در اوایل دهه 50 

خورشیدی که جریان شعله جاوید به دو گروه انتقادیون و مدافعیون تقسیم گردید من در صف 

و سازمان جوانان  نوین  دموکراتیک  و مشی جریان  از رهربی و خط  و  داشتم  قرار  مدافعیون 

مرتقی تحت رهربی رفیق اکرم یاری دفاع می کردم. 

و جریان  مقابل خط سازمان جوانان مرتقی  در  را  بیرق خویش  انتقادیون  در هرات  که  زمانی 

جریان  سخرنانان  جمله  از  زمان  آن  در  که  رهربانی  اکرثیت  منودند،  بلند  نوین  دموکراتیک 

جریان  و  مرتقی  جوانان  سازمان  خط  و  ایستادند  انتقادیون  صف  در  بودند  نوین  دموکراتیک 

دموکراتیک نوین را رها منودند، اما خودم همراه رفقائی که از سازمان جوانان مرتقی و جریان 

دموکراتیک نوین دفاع می کردند هیچ وقت این خط را رها نکردیم، بل که تالش منودیم که این 

خط را تکامل بیش تری بدهیم. 

زمانی که افغانستان از طرف اشغال گران امپریالیست به رهربی امپریالیزم امریکا اشغال گردید 

و اطالعیه ای محکومیت اشغال توسط رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست افغانستان بدست ما 

رسید، رفقای ما از این اطالعیه حامیت به عمل آوردند و برای درهم شکسنت گروه گرایی و 

سکتاریزم لبیک گفتند و در پروسه وحدت رشیک شده تا این که بعد از مدت دو و نیم سال 

موفق به تدویر کنگره وحدت و تشکیل حزب کمونیست)مائوئیست(افغانستان گردیدند، از آن 

زمان تا کنون از خط و مشی حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان دفاع منوده و دفاع خواهیم 

کرد.

متاسفانه که بعد از در گذشت رفیق ضیاء 

کمونیست)مائوئیست( حزب  صدر 

از  که  ما  راه  "نیمه"  رفقای  افغانستان 

موقف خوبی در حزب برخوردار بودند، 

برای استحکام و گسرتش  این که  جای 

تالش  کمونیست)مائوئیست(  حزب 

منایند، بخاطر جاه و مقام، حزب را ترک 

پیشه کردند.  را  انحالل طلبی  و  منودند 

در حالی که بخوبی می دانند که افراد در 

جریان مبارزه خود را تثبیت می منایند و 

به موقعیت های بهرتی ترفیع می کنند نه 

از طریق معامله با اصول. 

علت این که رفقای "نیمه" راه ما انحالل 

افکار  در  ریشه  منودند،  پیشه  را  طلبی 

که  دارد  لیربالیستی  و  بورژوازی  خرده 

دامن  طرف  این  به  متامدی  سال های  از 

شان را گرفته بود، متاسفانه در این زمینه 

کمونیست)مائوئیست(  حزب  طرف  از 

و  جدی  درونی  مبارزه  هیچ  افغانستان 

پی گیر صورت نگرفت. مبارزه علیه این 

افکار و عقاید باید از هامن ابتدا توسط 

نرشیه درونی به راه می افتاد و با جدیت 

متام به پیش می رفت. حاال که نامه های 

از رفیق ضیاء بدست ما می رسد متوجه 

می شویم که انحالل طلبی از سال 2016 

به این طرف در حزب وجود داشته و رفیق 

توسط  انحراف  این  علیه  شخصاً  ضیاء 

نامه هائی به مبارزه برخاسته است.
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این نامه ها باید در نرشیه درونی درج می شد و متامی اعضای حزب 

در جریان قرار می گرفتند. به نظر من اگر این کار صورت می گرفت 

فکر  من  ایم.  نبوده  حزب  درون  در  انحالل طلبی  شاهد  حال  ما 

می کنم که دفرت سیاسی حزب کمونیست)مائوئیست( افغانستان در 

این زمینه غفلت منوده است.

حزب  رسارسی  کنگره  سومین  از  بعد  که  اینست  ما  واری  امید 

کمبودات،  علیه  متام  جدیت  با  کمونیست)مائوئیست(افغانستان 

نواقص و حتی انحرافات در داخل حزب، مبارزه فعال ایدئولوژیک 

ـ سیاسی از طریق نرشیه درونی پیش برده شود.

هدف اصلی ما خدمت به خلق است. ما می خواهیم که از طریق 

برپایی و پیش برد جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی اشغال گران 

رسنگون  را  پوشالی  رژیم  و  رانده  بیرون  کشور  از  را  امپریالیست 

منائیم و انقالب دموکراتیک نوین را به پیروزی رسانیم. ما به این 

خاطر دور حزب کمونیست)مائوئیست(افغانستان جمع شده ایم. ما 

خواهان پایان دادن به انقیاد کشور و آزادی مردمان کشور می باشیم.

گرچه درگذشت رفیق ضیاء رضبه عظیم و غیر قابل سنجش است 

و ما اکنون به درستی فقدان رفیق ضیاء را حس می کنیم و مطمنئ 

اما  منود،  پر  را  ضیاء  رفیق  جای  منی توان  مدتی  برای  که  هستم 

باورمندم که رفقای رزمنده ما منی گذارند که سکتگی در کارهای 

حزب بوجود آید. با جرئت می گویم که رفقای ما خط ترسیم شده 

حزب  اساس نامه  طبق  را  رزمش  هم  رفقای  و  ضیاء  رفیق  توسط 

کمونیست)مائوئیست(افغانستان به پیش می برند. تشکر می کنم از 

تا در تدویر سومین کنگره رس  به من دادند  این فرصت را  رفقا که 

تارسی حزب کمونیست)مائوئیست(افغانستان رشکت منایم.

با دروهای رفیقانه.    

زنده باد حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان

***********************************

متن سخنرانی رفیق مبارز
به اجازه رفقای انقالبی!

دست بیدادگر مرگ گر چه بار بار شاخه ای از مبارزین راه آزادی را شکستانده است، اما این بار نه یک شاخه، بل که قامتی درخت گزین، تنومند، 
آزاده و سرکش و رهبر خردمند یعنی رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست )مائوئیست(افغانستان را به خاک انداخته است. واقعًا جای رفیق ضیاء در 
میان ما خالی است. در چنین شرایط بس حساس کشور ما رفیق ضیاء را از دست دادیم، با از دست دادن رفیق ضیاء در حزب کمونیست)مائوئیست(
افغانستان یک خالء ایجاد گردید که به زودی نمی توان آن را پر نمود. مطمئن هستم که رفقای هم رزمش برای پر نمودن این خالء تالش خواهند 

نمود: 

............

...........

...........

...........

اینک می خواهم مسایلی را .....

............

...........

...........

ما در سومین کنگرۀ سراسری حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان قرار داریم، وظیفه همه ماست تا تعهد خویش را نسبت به وظایف سپرده 
)مائوئیست(  کمونیست  حزب  سراسری  کنگره  دومین  در  که  همانطوری  شخصا  من  کنیم.  اعالم  حزب  سراسری  کنگره  سومین  طریق  از  شده 
افغانستان در زمان حیات رفیق ضیاء تعهد نموده بودم، به این کنگره نیز به رفقا این اطمینان را میدهم که متعهد باقی خواهم ماند و امیدوارم که 

بعد ازین کنگره شاهد شکوفایی بیشتر، رشد بیشتر، گسترش بیشتر کارهای حزبی در سراسر مملکت باشیم. 

با تشکر از رفقا
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مسیر شهر آزادی

غم مرگ عزیزان به خاک افتاده سنگین است

دل یاران  به سوگ رفتگان رنجوروغمگین است

ولی نبود غم واندوه عالج رنج ودرد ما

مداوا بهر درد ما بود عزم نبرد ما

زخصم دد منش جز قتل وغارت انتظاری نیست

به جنگ ما به جز فتح و فنا دگر شعاری نیست

درین پیکار خشم آگین سر دشمن به سنگ کین

بکوبیم یا که او سازد تن ما را به دارآذین

هزاران مانده ازاین ره هزاران دیگر پایند

هزاران رفته دراین ره هزاران دیگرآیند

مسیرشهر آزادی دراز است  پیچ وخم دارد

سرود ره نوردانش خوش آوا زیر وبم دارد

هزاران جان فدا باید تیار از بهر آزادی

که بزم انقالب است این نه بزم عیش و مهمانی

شعری از زنده یاد رفیق ضیاء
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جمع بندی  از كنگره وحدت الی كنگره سوم توسط رفیق ....
رفقا!

بعد از اشغال افغانستان توسط اشغال گران 
امریکا،  امپریالیزم  رهربی  به  امپریالیست 
رهربی  تحت  افغانستان  کمونیست  حزب 
یک  از  که  اطالعیه صادر منود  رفیق ضیاء 
تضاد  و  محکوم  را  افغانستان  اشغال  طرف 
را مشخص  مبارزاتی عمده  و وظیفه  عمده 
عاجل  نیاز  دیگر  سوی  از  و  بود  منوده 
مبارزاتی را مطرح ساخته و خواهان وحدت 
یک  محور  در  کشور  مائوئیست ها  همه 
افغانستان  در  مائوئیست  کمونیست  حزب 

گردیده بود.

مارکسیستی  جنبش  وحدت  "کمیته  ابتدا 
 )1( افغانستان"  مائوئیستی  ـ  لنینیستی  ـ 
کارگران  انقالبی  "اتحاد  آن  تعقیب  به  و 
کمونیست  حزب  اطالعیه  از  افغانستان" 
شان را  حامیت  و  منوده  استقبال  افغانستان 

اعالم منودند.

حضور  با  تشکیل  سه  هر  مشرتک  جلسه 
انقالبی انرتناسیونالیستی و  مناینده "جنبش 
ایران)مارکسیسیت  کمونیست  "حزب  رهرب 
ـ لنینیست ـ مائوئیست(" در 2002/6/19 
خورشیدی(دایر   1381 میالدی)3/29/ 
برگرفت،  در  را  روز  سه  جلسه  این  گردید، 
توافق رسیدند  به  منایندگان هر سه گروپ 
دست رسی  و  مشرتک  کار  پیش برد  برای  تا 
به یک برنامه مشرتک حزبی باید یک کمیته  
برنامه مشرتک  تا روی مسوده  تشکیل گردد 
کار مناید. در ختم جلسه " کمیته مشرتک 
مشمولین پروسه وحدت جنبش کمونیستی 

)م ل م( افغانستان" ایجاد گردید.

اولین کار "کمیته مشرتک مشمولین پروسه 
"لوی  علیه  "ای  اعالمیه   "... وحدت 
زیر  دست نشانده  رژیم  اضطراری"  جرگه 
تاریخ  به  امریکایی  اشغال گران  پر  و  بال 
رسطان  )اول  میالدی   2002/6/22

1381خورشیدی( بود.

وحدت  پروسه  مشمولین  مشرتک  "کمیته 
جنبش کمونیستی )م ل م( افغانستان" از آن 
به بعد کار روی مسوده برنامه مشرتک حزبی 
و گزارش سیاسی به کنگره وحدت را رشوع 

منود، بعد از کار و تالش همه جانبه "کمیته مشرتک 
کمونیستی  جنبش  وحدت  کنگره  مشمولین..." 
مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی  در اول می 2004 
و  یافت  تدویر  خورشیدی(   1383/2/11 میالدی) 
منجر به ایجاد حزب کمونیست )مائوئیست(افغانستان 

گردید.

کنگره  از"  کمونیست)مائوئیست(افغانستان  حزب 
حزب  رسارسی  کنگره  دومین  الی   "... وحدت 
فرازهای  و  فرود  افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست 
"ریزش"های  حتی  و  "ریزش"  به  و  پیمود  را  زیادی 

کتلوی مواجه گردید.

ماه  چند  گردید  بیان  سیاسی  گزارش  در  که  طوری 
قبل از تدویر دومین کنگره رسارسی حزب کمونیست 
مواجه  "ریزش"  دو  به  حزب  )مائوئیست(افغانستان، 
شد. "ریزش" دومی که به اثر فساد ... یکی از اعضای 
حزب  روی  نامطلوبی  اثرات  آمد،  بوجود  حزب 
کمونیست )مائوئیست(افغانستان به جا گذاشت و یک 

کتله وسیعی از زنان را از بدنه حزب جدا منود.

رفیق جمشید به یک نکته ای اشاره داشت و گفت که 
» بسیاری کارها در منطقه دوم انجام می شد، اما کمیته 
منطقه شامره دوم در جریان قرار منی گرفت، مثالً رفیق 
اما من که مسئول کمیته ... بودم  .... روان می شود، 

اصالً اطالعی از آن نداشتم.«

این  تا در  باشد  به مورد است.  این حرف رفیق بجا و 
رابطه توضیحاتی بدهم. ...

در سال 1392 خورشیدی وضعیت سیاسی در منطقه 
حزب  اعضای  از  یکی   ... فساد  بخاطر  اول  شامره 
از روابط   کتله وسیعی )52 زن(  مختل گردید و یک 
منودند،  ترک  را  حزب  دموکراتیک،  روابط  و  حزبی 
منطقه  در  خورشیدی   1392 جدی  اول  تا  هم  آن  با 
اول ماندم. در این زمان حزب کمونیست)مائوئیست( 
افغانستان برای دومین کنگره رستارسی حزب به سال 
منطقه  به  من  می گرفت.  آمادگی  خورشیدی   1393

شامره دوم بر گشتم و در هامن جا ماندگار شدم.

دومین کنگره رستا رسی حزب کمونیست )مائوئیست(
خورشیدی   1393 سال  تابستان  اواخر  در  افغانستان 

موفقانه تدویر گردید و موفقانه خامته یافت.  

 
حزب رسارسی  کنگره  دومین  به  سیاسی  گزارش  در 

روی  افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست 
تاکید  سیاسی  ـ  ایدئولوژیک  تهاجامت 
دوم،  کنگره  اختتام  از  بعد  گرفت.  صورت 
افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست  حزب 
تهاجامت ایدئولوژیک ـ سیاسی خویش را 
از طریق ارگان مرکزی حزب)شعله جاوید( 
اصطالح  به  طلبی  تسلیم  و  تسلیمی  علیه 
مبارزه  این  پرداخت.  کشور  چپ  نیروهای 

اثرات مطلوبی بر جا گذاشت.

کنگره  دومین  موفقانه  یافنت  پایان  از  بعد 
بتاریخ  تصادفی  بطور  حزب  تارسی  رس 
از  تن  یک  با  میزان 1393 خورشیدی   18
کادرهای رهربی "سازمان رهایی افغانستان" 
اوضاع  روی  دیدار  این  در  می شوم.  آشنا 
در  می گیرد.   صورت  بحث  کشور  جاری 
این جلسه علیه تسلیمی و تسلیم طلبی در 
تسلیم  و  تسلیمی  بخصوص  و  افغانستان 
طلبی "سازمان رهایی افغانستان" و هم چنان 
موضع  جدی  بطور  جهانی  سه  رویزیونیزم 
دو ساعت را  گیری  منودم. بحث ما تقریباً 
طرف  دو  هر  جلسه  ختم  در  گرفت.  بر  در 
خواهان ادامه جلسات شدیم و قرار نشست 

به هفته بعدی گذاشته  شد.

نزد  مستقیاً  گردید  ختم  جلسه  که  همین 
رفیق ضیاء رفتم و گزارش را به رفیق ضیاء 
ارائه  حزب  سیاسی  دفرت  به  طریق  آن  از  و 
رفیق  آن  راس  در  و  سیاسی  دفرت  منودم. 
حزب  رسمی  مناینده  عنوان  به  مرا  ضیاء 
معرفی  کمونیست)مائوئیست(افغانستان 
عنوان  به  بعد  به  تاریخ  این  از   منودند. 
رهربی  کادر  با  جلسات  در  حزب  مناینده 

"سازمان رهایی افغانستان" رشکت منودم.

حزب  مناینده  میان  جلسات   
کمونیست)مائوئیست(افغانستان و "سازمان 
رهایی افغانستان"تقریباً هفده هفته را در بر 
می گیرد، که از جمله پنج هفته کادر رهربی 
و  است  غائب  افغانستان"  رهایی  "سازمان 

دوازده هفته جلسات ما ادامه دارد.

)مائوئیست( کمونیست  حزب  مناینده  
"گروه  که  سندی  از  را  بحث  افغانستان 
طرد  "با  بنام  افغانستان"  خلق های  انقالبی 
پیش"  به  رسخ  انقالب  راه  در  اپورتونیزم 

 
به را  آن  و  منود  رشوع  بود،  داده  انتشار 
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عنوان یک سند اکونومیستی و ضد انقالبی 
رد کرد و به تعقیب آن روی تیوری سه جهان 
به عنوان یک تیوری رویزیونیستی و رشکت 
"سازمان رهایی افغانستان" در کنفرانس بن 
و  اضطراری  جرگه  لوی  در  شان  رشکت  و 
به  را  شجاع(  کرزی)شاه  حامد  به  کمپاین 

عنوان خیانت ملی به بحث گرفت. 

متامی  افغانستان"  رهایی  "سازمان  مناینده 
پذیرفت.  سازمان  اشتباهات  بنام  را  انتقاد 
مناینده حزب در صحبت هایش خط ومرز 
و  رویزیونیزم  اکونومیزم،   ، اشتباه  میان 
خیانت ملی کشید و به کادر رهربی "سازمان 
و  اکونومیزم  که  گفت  افغانستان"  رهایی 
رویزیونیزم ارتداد است نه اشتباه و هم چنین 
به حامد  بن و کمپاین  در کنفرانس  رشکت 
کرزی خیانت ملی است. باید آن ها را از هم 

تفکیک منود.

"سازمان  رهربی  روی  بحث  که  زمانی 
رهایی افغانستان" )داکرت فیض( رشوع شد، 
از  افغانستان"  کادر رهربی "سازمان رهایی 
داکرت فیض و مجید بعنوان رهربان بر جسته 
انقالبی نام گرفت. مناینده حزب در مقابل 
رهایی  "سازمان  رهربی   کادر  بحث  این 
گفت  و  منود  موضع گیری  افغانستان" 
فیض  داکرت  و  مجید  گاه  هیچ  ما  که حزب 
مجید  زیرا  منی دهد،  قرار  ردیف  یک  به  را 
یک انقالبی و یکی از جان باختگان جنبش 
ماست، اما داکرت فیض یک رویزیونیست و 
مرتد است. اسنادی که از فیض باقی مانده 
بیان گر انحراف عمیق ارتدادی آنست. یکی 
از این اسناد "با طرد اپورتونیزم در راه انقالب 
ضد  کامالً  سند  یک  رویم"  پیش  به  رسخ 
انقالبی و اکونومیستی است. این اکونومیزم 
"مشعل  و  منفی منود  تکامل  رویزیونیزم  به 
فیض  داکرت  رویزیونیزم  زنده  سند  رهایی" 
سه  تیوری  سند  این  در  فیض  داکرت  است. 

جهانی را تیوریزه منوده است.

افغانستان"  رهایی  "سازمان  رهربی  کادر 
گفت که داکرت فیض در "مشعل رهایی 2" 
تیوری سه جهان را رد منوده است مناینده 
رهایی  رهربی"سازمان  کادر  به  حزب 
افغانستان" گفت، در این رابطه دو احتامل 
وجود دارد: یکی این که چنین سندی وجود 
اعضای  نگهداشنت  بخاطر  شام  و  ندارد 
بندی  هم  رس  را  دروغ هایی  چنین  سازمان 
می کنید، و دیگری این که سند موجود بوده 
اگر  اید.  منوده  مخفی  را  آن  قصداً  شام  و 

چنین باشد دقیقاً شام داکرت فیض را کشته اید نه حزب 
نرش  رهایی"  مشعل  دوم  "شامره  سند  چرا  اسالمی. 
نگردید؟ کادر رهربی "سازمان رهایی افغانستان" گفت 
که به زودی منترش خواهد شد. این حرف کادر رهربی 
رسطان  اول  اعالمیه  در  افغانستان"  رهایی  "سازمان 
"سازمان رهایی افغانستان" بطور مطلق انکار گردید.     

رهایی  "سازمان  رهربی  کادر  جلسات  جریان  در 
کمونیست)مائوئیست( حزب  مناینده  به  افغانستان" 

افغانستان، پیش نهاد هم کاری مشرتک را  منود. مناینده 
جلسه  به  منوط  هم کاری  این  که  گفت  برایش  حزب 
)مائوئیست(افغانستان  کمونیست  حزب  میان  رسمی 
گفت  برایش  و  است  افغانستان"  رهایی  "سازمان  و 
زمانی این هم کاری رشوع می شود که هر دو تشکیل 
رسامً تشکیل جلسه دهند و حد اقل روی تضاد عمده 
و غیر عمده و تفاوت میان تضاد عمده  و تضاد اساسی 
رهایی  "سازمان  رهربی  کادر  از  برسند،  توافق  به 
افغانستان"  خواست که این موضوع را به کمیته مرکزی 
هدایات  و  برساند  افغانستان"  رهایی  "سازمان  موقتی 

الزمه را بگیرد.

مناینده حزب کمونیست)مائوئیست(افغانستان متامی 
بحث ها و تبادل نظرهای هفته وار را جمع بندی منوده 
سیاسی  دفرت  می منود.  ارائه  حزب  سیاسی  دفرت  به  و 
جمع  مسایل  کمونیست)مائوئیست(افغانستان  حزب 
)نرشیه درون  در شامره 21 کمونیست  را  بندی شده 
و هواداران  اعضا  به دسرتس متامی  و  انتشار  حزبی( 

حزب قرار داد.

رهربی  کادر  به  حزب  مناینده  مکرر  متاس های  با 

حزب  میان  رسمی  جلسه  باالخره  رهایی"  "سازمان 

کمونیست )مائوئیست( افغانستان و "سازمان رهایی" 

افغانستان بتاریخ 13 حمل 1394 خورشیدی مطابق 

به  نفر  دو  گردید.  رشوع  میالدی   2015 اپریل   2 به 

به  نفر  دو  و  افغانستان"  رهایی  "سازمان  منایندگی 

در  کمونیست)مائوئیست(افغانستان  حزب  منایندگی 

جلسه  رشوع  از  قبل  رساندند.  هم  به  حضور  جلسه 

حزب  و  افغانستان"  رهایی  "سازمان  میان  رسمی 

به  حزب  مناینده  )مائوئیست(افغانستان  کمونیست 

نفر  یک  به  رضورت  که  می گوید  سازمان  مناینده 

پروتوکل مناید. مناینده  را  تا صحبت ها  دیگر هست 

تقاضا  از مناینده حزب  سازمان معذرت می خواهد و 

می کند که یک نفر از حزب در جلسه رشکت مناید تا 

صحبت های هر دو طرف را بنویسد.

کمونیست  حزب  طرف  از  دیگر  نفر  یک  بناًء 
معرفی  رسمی  جلسه  در  افغانستان   )مائوئیست( 

می گردد تا صحبت ها را منظامً ترتیب و تنظیم مناید.

کمونیست  حزب  میان  رسمی  جلسه 
رهایی  "سازمان  و  افغانستان  )مائوئیست( 
 1394 حمل   13 بتاریخ  افغانستان" 
خورشیدی )2 اپریل 2015 میالدی( رشوع 
روز  می گیرد.  بر  در  را  روز  دو  و  می شود 
تضاد  روی  متمرکز  بحث ها  جلسه،  اول 
مبارزاتی  عمده  وظیفه  عمده،  غیر  عمده، 
و تفاوت میان تضاد اساسی و تضاد عمده 
کار  میان  تفاوت  دوم  روز  در  می باشد. 
دموکراتیک نوین و کار دموکراتیک به بحث 
گرفته می شود. که در ختم جلسه منایندگان 
مسایل  روی  افغانستان"  رهایی  "سازمان 
تضاد عمده و غیر عمده و تفاوت میان تضاد 
اساسی و تضاد عمده به توافق می رسند، اما 
توافقی صورت  نوین  روی کار دموکراتیک 
افغانستان"  رهایی  "سازمان  زیرا  منی گیرد، 
راجسرتیشن حزب خویش و مبارزه پارملانی 
منایندگان  و  می دانست  دموکراتیک  کار  را 
افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست  حزب 
مبارزات قانونی و پارملانی را خالف نظریه 
استدالل منودند که  و  دانسته  مائوتسه دون 
کامالً  افغانستان"  رهایی  "سازمان  عمل کرد 
خدمت  در  است  کاری  و  طلبانه  تسلیم 
منافع اشغال گران امپریالیست و در راس آن 

امپریالیزم اشغال گر امریکا.

"سازمان  منایندگان  جلسه  ختم  در 
حزب  منایندگان  به  افغانستان"  رهایی 
کمونیست )مائوئیست( افغانستان پیش نهاد 
هم کاری های مشرتک را منودند. منایندگان 
حزب پیش نهاد را می پذیرند و به منایندگان 
که  می گویند  افغانستان"  رهایی  "سازمان 
می کنیم  آغاز  را  مشرتک  هم کاری  زمانی 
در  رسامً  افغانستان"  رهایی  "سازمان  که 
موضع  کشور  اشغال  علیه  ویب سایتش 
کامالً  را  عمده  غیر  و  عمده  تضاد  و  بگیرد 
مشخص مناید. منایندگان "سازمان رهایی 
را  حزب  منایندگان  پیش نهاد  افغانستان" 
پذیرفتند و قرار هم کاری منوط به ارائه سند 

رسمی "سازمان رهایی افغانستان" گردید.

"سازمان  و  گذشت  جلسه  این  از  ماه  چند 
ارائه  سندی  هیچ گونه  افغانستان"  رهایی 
نکرد، باالخره دفرت سیاسی حزب کمونیست 
که  منود  فیصله  افغانستان  )مائوئیست( 
متاس  مطلب  این  روی  جاوید  شعله  در 
گرفته شود تا دیده شود که "سازمان رهایی 
افغانستان چه عکس العملی نشان می دهد.

در  افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست  حزب 
دلو  در  جاوید  شعله  چهارم  دور  هفتم  شامره 
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میالدی(   2016 )فربوری  خورشیدی   1394
رسمی  نشست  از  بعد  ماه  یازده  تقریباً  بعد 
تحت  رهایی..."  "سازمان  و  حزب  منایندگان 
"جدید"  موضع گیری  از  استقبال"  عنوان" 
بر  بحثی  موضوع  افغانستان،  رهایی  سازمان 
رس تیوری سه جهان و داکرت فیض که بین کادر 
مناینده  و  افغانستان"  رهایی  "سازمان  رهربی 
حزب صورت گرفته بود)بحث مشعل رهایی 2( 

به تصویر کشیده شد.

رسطان  اول  در  افغانستان"  رهایی  "سازمان 
از گذشت چهار  بعد  یعنی  1395 خورشیدی 
رهایی  »"سازمان  عنوان  زیر  اعالمیه ای  ماه 
"مائوئیست"«  کاریکاتورهای  و  افغانستان" 
اعالمیه  واقع  در  آورد.  در  تحریر  رشته  به 
به  رسمی  جواب  افغانستان"  رهایی  "سازمان 
کمونیست  حزب  منایندگان  خواست  آخرین 

)مائوئیست (افغانستان بود.

از  اعالمیه  این  در  افغانستان"  رهایی  "سازمان 
نشست رسمی منایندگانش با حزب انکار منود 
و کادر رهربی شان که به منایندگی از سازمان 

معرفی شده بود، دیوانه و احمق خواند. 

و  افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست  حزب 
رسطان  اول  اعالمیه  جواب  به  حزب  اعضای 
که  پرداختند  افغانستان  رهایی  "سازمان   1395
شامره های نهم، دهم و یازدهم دور چهارم شعله 
و   1395 اسد   ،1395 رسطان  بتاریخ  جاوید 

سنبله 1395 خورشید انتشار یافت.

کمونیست  حزب  مناینده  جلسات  جریان  در 
رهایی  "سازمان  با  افغانستان  )مائوئیست( 
با رفیق کریم یک تن  افغانستان" مناینده حزب 
افغانستان"  ناراضی "سازمان رهایی  اعضای  از 
ماه  ده  تقریباً  مدت  از  بعد  و  می گردد  معرفی 
کریم  رفیق  اسناد،  تبادل  و  گفت گو  و  بحث 
پیش نهاد عضویت به حزب را منود که عضویت 

از  )مائوئیست(افغانستان  کمونیست  حزب  به  کریم  رفیق 
بعد  به  زمان  آن  از  شد.  پذیرفته  حزب  سیاسی  دفرت  طرف 
رفیق کریم فعالیت های حزبی خویش را آغاز منود. اولین 
فعالیت رفیق کریم رساندن نرشات حزب در میان اعضای 
"سازمان رهایی افغانستان" در والیات .... و ولسوالی ... 
در  را  نفر  دو  که  می شود  موفق  کریم  رفیق  باالخره  و  بود 
ولسوالی ... که بعد از فروپاشی "ساما" به "سازمان رهایی 
مناینده  با  رویاروی  نشست  به  بودند،  پیوسته  افغانستان" 
این  حزب کمونیست )مائوئیست(افغانستان متقاعد سازد. 

نشست در میزان 1394 خورشیدی صورت می گیرد.

رفیق قاسمی و رفیق ظاهر که منایندگی از گروپ ولسوالی 
و  ماهه  چندین  متعدد  جلسات  از  بعد  می منودند.  را   ...
افغانستان، هر  مطالعه اسناد حزب کمونیست)مائوئیست( 
)مائوئیست( کمونیست  حزب  عضویت  خواهان  رفیق  دو 

افغانستان گردیدند که از طرف دفرت سیاسی حزب عضویت 
هر دو رفیق پذیرفته شد. بعد از این که این دو رفیق عضویت 
حزب را بدست آوردند به فعالیت و تبلیغ و ترویج حزبی 
پرداختند، در اثر تبلیغات و فعالیت های هر دو رفیق پای گاه 
"سازمان رهایی افغانستان" در ولسوالی ... والیت .... فرو 

ریخت. 

در اول اسد 1398 خورشیدی مطابق 23 جوالی 2019 

کمونیست  حزب  مرکزی  کمیته  اصلی  عضو  رفیق  یک 

کمیته  ناراض  عضو  لطیف  رفیق  به  )مائوئیست(افغانستان 

می شود،  معرفی  افغانستان"  انقالبی  مرکزی"سازمان 

جلسات رویارویی میان هر دو شان برگزار می گردد. رفیق 

لطیف در اسد 1398 خورشیدی رسامً سلب اعتامد خود 

سازمان  از  اعتامد  "سلب  عنوان  زیر  ای  اعالمیه   توسط  را 

انقالبی" اعالن می مناید و به حزب کمونیست)مائوئیست( 

بدنه  از  که  تن  سه  ما  کنگره  این  در  می پیوندد.  افغانستان 

"سازمان رهایی افغانستان"، "سازمان انقالبی افغانستان" و 

کمونیست)مائوئیست(افغانستان  حزب  به  و  بریده  "ساما" 

پیوسته اند با خود داریم.

اینک می پردازم به بررسی جمع بندی سومین کنگره رسارسی 
حزب کمونیست)مائوئیست(افغانستان. 

حزب  رسارسی  کنگره  سومین  جمع بندی  در 
و  اولین  افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست 
گسرتش  و  استحکام  باید  هدف  ارجح ترین 
نقش  بتوانند  رفقا  تا  باشد،  بیش تر حزب  هرچه 
میان  در  مائوئیست  انقالبی  یک  بعنوان  را  خود 

خلق کشور انجام دهند.

نیست،  ساخته  کاری  تنهایی  به  حزب  از  رفقا 
فقط  حزب  دارد.  نیاز  توده ای  پیروان  به  حزب 
نیروی رهربی کننده توده ها در امر انقالب است. 

رفته  توده ها  بین  تا  منائیم  تالش  جداً  باید  بناًء 
همین  به  آوریم،  بدست  را  شان  حامیت  و 
منودن  متحد  برای  متام  جدیت  با  باید  طریق 
مبارزه  طریق  از  کشور  مائوئیست های  متام 
حزب  بیرق  زیر  فعال  سیاسی  ـ  ایدئولوژیک 

تالش منائیم. 

کمیته های  کاری  گزارشات  رفقا  از  یک  هر 

حزبی را بیان منودند و در مورد گزارش سیاسی 

نیز تا جایی که مقدور بود صحبت منودند. در 

این قسمت می خواهم  بیش تر روی مسایل ذیل 

مکث منایم:

1 ـ در مورد مخفی کاری.

2 ـ در مورد مساله مالی.

3 ـ در مورد مساله زنان.

4 ـ در مورد اوضاع کنونی و وظایف ما.

1 ـ در مورد مخفی كاری:
اصولی  و  قواعد  از  عبارت  کاری  مخفی 

میان  حزب  اساس نامه  بردن  جهت  است 

رضبه  از  خودی  نیروی  حفظ  و  توده ها 

پولیس و دشمن.

توده  میان  کار  و  کاری  مخفی  بین  باید  ما 

مطلق  کنیم.  قرار  بر  دیالکتیکی  رابطه  ها 

دیگری  منودن  فراموش  و  یکی  ساخنت 

حزب  اساس نامه  اصول  از  جدی  انحراف 

است و به حزب و انقالب رضبه می زند.

الزامی  انقالبی  تشکیل  هر  برای  کاری  مخفی  اصول 
است بنا بقول لنین :

» پنهان کاری بدرجه ای رشط الزم یک چنین سازمانی 
است که متام رشایط ) عده اعضا، گزین کردن آن ها، 
وظایف و غیره( باید با رشط مذکور وفق داده شود.«  

در جای دیگری می گوید:

جنبش  کارکنان  برای  سازمانی  جدی  اصل  یگانه   «  
شدید،  بسیار  کاری  پنهان  از:  باشد  عبارت  باید  ما 

 
گزین کردن بسیار دقیق اعضا و آماده منودن انقالبیون

باشد  موجود  صفات  این  گاه  هر  حرفه ای. 
ـ چیز دیگری هم تامین خواهد بود که از " 
دموکراتیزم" باال تراست و آن: اعتامد رفیقانه  
است و این موضوع برای ما رضورت کامل 
تاکید روی کلامت  ـ  باید کرد  دارد.« ) چه 

از من است (

یک  لنین  که  منایند  توجه  دقیقاً  باید  رفقا 
انقالبی  تشکیل  یک  عنوان  به  را  تشکیل 
بر  رشط  سه  دارای  که  دارد  قبول  زمانی 
شمرده شده توسط لنین. یا به عبارت دیگر 
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یک تشکیل انقالبی جداً باید سه رشط ذیل 
که توسط لنین مطرح شده عمالً بکار بندد:

1 ـ پنهان کاری بسیار شدید.

2 ـ گزین کردن بسیار دقیق اعضاء.

3 ـ آماده منودن انقالبیون حرفه ای  

در نقل و قول لنین بخوبی مشاهد میشود که 
است.  الویت  در  شدید  بسیار  کاری  پنهان 
بیاموزد  نتواند  را  مبارزه  فن  این  که  کسی 
و  اصول  دیگر  تواند  منی  وجه  هیچ  به 
پرنسیب حزبی و بخصوص انضباط حزبی 
را مراعات مناید. در گزارش سیاسی چنین 

می خوانیم:

» عدم رعایت اصول مخفی کاری زمینه را 

اشغال گران  استخباراتی  نیروهای  تا  مساعد می سازد 
پا،  رد  کوچک ترین  دریافت  از  بعد  پوشالی  رژیم  و 
متامی و یا اکرثیت اعضای حزب را شناسایی منوده 
و در رشایط مشخص و دلخواه شان یکایک را دست 
زیان  و  پوچ  بازیچه  یک  وضعیتی  چنین  مناید.  چین 
بخشی است که نه تنها خود شخص را زیر رضبه قرار 
می دهد، بل که متام روابطش را افشا منوده و زیر رضبه 
قرار می دهد. یا بعبارت دیگر این حرکت نا سنجیده نه 

تنها شخص بل که جمع را رضبه می زند.«

زمان  در  نه  وجه  هیچ  به  تشکیالتی  جدی  اصل  این 
حیات رفیق ضیاء و نه بعد از درگذشت رفیق ضیاء از 
طرف انحالل طلبان در نظر گرفته نشد. همین وضعیت 
بود که ایشان را خود رس و بی بند وبار ساخت و نسبت 
به انضباط حزبی، سکتاریزم را ترجیح داده و به انحالل 

طلبی غلطاند.

هامن طوری که در ماده ششم آئین نامه تشکیالتی گفته 
نگه داشنت  مخفی  مفهوم  به  کاری  مخفی   « که  شده 
اسرتاتیژی  و  سیاسی  برنامه  ایدئولوژی،  موجودیت، 

بلکه  نیست،  جامعه  در  حزب  مبارزاتی 
وارد  از  گیری  جلو  برای  امنیتی  اصل  یک 
آمدن رضبات تشکیالتی بر حزب از جانب 

دشمنان انقالب است.«

مخفی  میان  که  است  رضوری  جا  این  در 
بکشیم.  مشخص  خط  پاسیفیزم  و  کاری 
کاری  مخفی  گردید  بیان  که  طوری  هامن 
یک اصل امنیتی است تا از رضبات دشمن 
ما  رفقای  باید  یعنی  آید،  بعمل  جلوگیری 
با پولیس و متامی نیروهای ضد  فن مبارزه 
انقالبی را فرا گیرند بنا بقول لنین اگر کسی 
بل که  نیست،  انقالبی  نیاموزد،  را  فن  این 
انقالبیون   است.  مقدار  بی  کار  خرده  یک 
و  کاری  مخفی  میان  همیشه  مائوئیست 
برقرار  دیالکتیکی  روابط  یک  توده ای  کار 
می منایند. در رشایط کنونی و حتی رشایط 
این  باید  ایجاد یک رژیم پسا توافق رفقا ما 
اصل را هرگز از نظر دور نداشته و باید جداً 
کاری  پنهان  انقالب  دشمنان  با  برخورد  در 
بسیار شدید را مراعات منایند.                       

2 ـ در مورد مسالۀ مالی:
رفقا!

در  افغانستان  کمونیست)مائوئیست(  حزب   

متامی  در  بارها  ساله اش  هفده  حیات  طول 

جلسات و فیصله های حزبی از دفرت سیاسی تا 

پولینوم های کمیته مرکزی و کنگره های سیاسی  

یگانه  افغانستان  در  ما  حزب  که  منوده  اعالن 

العضویت اعضا  به حق  حزبی است که متکی 

و هوداران حزب بوده و می باشد.

دوره  از  حزب کمونیست)مائوئیست(افغانستان 

مالی  منابع  به  اتکاء  سیاست  وحدت  پروسه 

امپریالیستی و رژیم پوشالی را مردود دانسته و 

علیه آن بعنوان یک انحراف عمیق ایدئولوژیک 

این  اساس  بر  است.  منوده  مبارزه  سیاسی  ـ 

دیدگاه بوده که در کنگره وحدت آن را برنامه ای 

ساخت و علیه آن موضع گیری منود.

)مائوئیست(  اند که حزب کمونیست  در جریان  رفقا  همه 

به نقل و  باز هم بر می گردم   ، با مشکالت ....  افغانستان 

قول لنین در مورد سه رشطی که برای یک تشکیل انقالبی 

مطرح منوده بود. یکی از این رشوط آماده منودن انقالبیون 

حرفه ای است. 

زمانی که می پذیریم که حزب ما باید انقالبیون حرفه ای را 

تربیه مناید، باید این نکته را به پذیریم که حرفه ای شدن رفقا 

وابسته به مساله مالی حزب و پرداخت حق العضویت های 

منظم و به موقع و کمک مالی رفقای حزبی است. رفقا باید 

تالش منایند که حق العضویت ها و کمک های مالی شان 

را بطور مرتب و منظم پرداخت منایند تا عالوه بر حرفه یی 

را  اعضای کمیته مرکزی  بودن رفقای دفرت سیاسی حزب، 

نیز به سمت حرفه ای شدن سوق دهند.

و  العضویت ها  پرداخت حق  که عدم  آگاهند  بخوبی  رفقا 

بقیه مکلفیت های مالی و یا پرداخت ناقص آن ها حزب را 

در مضیقه مالی قرار می دهد. به همین ترتیب رفقا واقفند که 

پرداخت منظم حق العضویت ها یکی از رشوط 

اولیۀ عضویت هر فرد در حزب می باشد. عدم 

پرداخت آن و یا پرداخت ناکافی و غیر منظم آن 

این رشط را خدشه دار می سازد. 

تا  گرفته  حزب  مرکزی  کمیته  از  رفقا  متامی 

اعضا و هوداران حزب باید برای رفع این مشکل 

اقدام جدی منایند.  متامی کمیته های منطقوی 

و  اعضا  العضویت های  حق  تا  دارند  مکلفیت 

داو طلبان عضویت را به وقت معین در مطابقت 

به آئین نامه تشکیالتی حزب جمع آوری منایند 

مرکزی  مالی  کمیته  به  آن را  دوماهه  گزارش  و 

ارسال منایند و تا کمیته مالی مرکزی گزارشات 

سیاسی  دفرت  به  و  ساخته  فرشده  را  شده  جمع 

ارائه  افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست  حزب 

بدارد. 

3 ـ در مـــورد مســـالۀ زنان:
اسیر  مزه  که  است  برشی  موجود  اولین  زن 

مادر  نظام  رفنت  میان  از  با  چشید.  را  بودن 

ساالری و ایجاد دور پدر ساالری ستم بر زن 

آغاز گردید. یا بعبارت دیگر ستم بر زن دارای 

سابقه تاریخی بس طوالنی است.

در جوامع طبقاتی ستم بر زن به اشکال گوناگونی متبارز 

می گردد. اما ریشه اصلی این ستم پایه مادی دارد. هامن 

طوری که ستم بر زن جلوه های گوناگون دارد، عاملین 

و مجریان این ستم دارای چهره های گوناگونی اند. این 

ستم در رشایط کنونی از محیط خانواده رشوع تا گسرته 

اجتامعی را در بر می گیرد.

زیر چرت  در  شده  اشغال  افغانستان  در  امروز 

برده خانگی  زن  پوشالی  رژیم  و  اشغال گران 

محسوب می گردد. زنان و بخصوص نیروهای 

در  که  آگاهند  زمینه  این  در  بخوبی  انقالبی 

شکنجه،  فیودالی  نیمه  ـ  مستعمره  افغانستان 

توهین و حتی کشنت زنان هیچ سوالی را در 

بر ندارد.  
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انسان  را  زن  هرگز  کنونی  ارتجاعی  نظام 

کاالی  و  مرد  مطلق  ملک  بل که  منی انگارد، 

ميداند،  خانگی  برده  و  فروش  و  خريد  قابل 

خیلی  صفات  با  زنان  که  است  علت  همین 

زشت و پلیدی مانند عفريته، رشيک شيطان 

و مایه فساد... توصيف می گردند.

آن  از  ما  که  است  مسایلی  همه  این ها 

انقالبی  نیروهای  هستیم.  واقف  بخوبی 

حزب  اعضای  بخصوص  و  کشور 

برای  باید  کمونیست)مائوئیست(افغانستان 

نظام  علیه  زنان  مبارزات  دادن  سو  و  سمت 

طبقاتی و حامیان اشغال گر شان در افغانستان 

نفوس  از  نیمی  زنان  زیرا  تالش منایند،  جداً 

کشور را تشکیل می دهند. بدون حضور زنان 

در انقالب هیچ انقالبی به پیروزی منی رسد.

هرگاه بخواهیم رک و رصیح صحبت منائیم 

کامالً  راه  این  در  ما  که  کنیم  اعرتاف  باید 

غفلت منوده ایم و در این مسیر حتی از رژیم 

دست نشانده عقب تر هستیم. انتقاد رفیق کریم 

کنگره  سومین  در  زنان  رشکت  عدم  مورد  در 

حزب کمونیست )مائوئیست(افغانستان کامالً 

به جا است. 

کمونیست)مائوئیست( حزب  ایجاد  زمان  از 

افغانستان تا کنون تقریباً هفده سال می گذرد، 

و ما تدویر سه کنگره را را موفقانه پشت رس 

گذاشتیم. جای رشم است که نتوانستیم حتی 

باشیم و حزب  یک زن در کنگره سوم داشته 

ما کامالً یک حزب مردانه باقی مانده است. 

منود  فراموش  نباید  را  دیگر  نکته  یک 
حزب  رسارسی  کنگره  سومین  که 
لحاظ  از  کمونیست)مائوئیست(افغانستان 
کنگره  دومین  به  نسبت  ملیتی  ترکیب 
رسارسی حزب بهرت است. در دومین کنگره 
رشکت  ملیت...  دو  فقط  حزب  رسارسی 
تنها  نه  کنگره  این  ترکیب  در  اما  داشت، 
مناینده  بل که  هزاره ها،  و  پشتون ها  مناینده 
تاجیک ها و ترک ها نیز رشکت دارند. ما امید 
واریم که تا کنگره چهارم نه تنها منایندگان 

بقیه ملیت ها، بل که زنان را نیز با خود به همراه داشته 
باشیم. 

رفقا!

کنون هیچ حرکتی  تا  ما  که  نیست  معنا  بدان  این بحث 

کنگره  از  بعد  ندادیم.  انجام  زنان  جذب  و  جلب  برای 

و  حزب  به  دخرتان  و  زنان  جلب  زمینه  در  ما  وحدت 

از  تعدادی  و  منودیم  فراوان  تالش  دموکراتیک  روابط 

جلب  دموکراتیک  روابط  و  حزب  به  را  دخرتان  و  زنان 

همه  افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست  حزب  کردیم. 

را  مارچ  و هشت  قوس  هفت  اسد،   28 می،  اول  ساله 

بطور نیمه علنی تجلیل می منود که رفیق کریم و رفیق 

ظاهر بعد از این که عضویت حزب را پذیرفتند در چندین 

جلسه رشکت منودند و حتی رفیق ظاهر در یک جلسه 

هشت مارچ همراه فامیل از ولسوالی ... رشکت منود. 

آن جا  تا  )مائوئیست(افغانستان  کمونیست  حزب  تالش 

پیش رفت که یک سال قبل از کنگره رسارسی حزب یکی 

از دخرتان جوان را به عضویت علی البدل کمیته مرکزی 

انتخاب منود که در پولینوم نهم حزب رشکت منود. 

کمونیست)مائوئیست(افغانستان  حزب  فعالیت  همین 

در سال 1392   ... که  بود  زنان  و جذب  راه جلب  در 

خورشیدی به یک ماه نامه تبدیل گردید.

حزب کمونیست)مائوئیست(افغانستان قبل از کنگره دوم 

حزب سه زن را برای اشرتاک در کنگره دوم حزب دعوت 

انقالبی  و ضد  لومپنانه  که حرکت  متاسفانه  بود.  منوده 

... در اواسط سال 1392 خورشیدی سبب شد که 52 

از  زمان  هم  دموکراتیک  روابط  و  حزب  اعضای  از  زن 

حزب کناره گیری منایند. و در حقیقت فساد .... باعث 

فروپاشی .... گردید.

بازی  را  عمده  نقش  زنان   ... فروپاشاندن  در  عامل  دو 

در  حزب  غلط  فیصله  دومی  و   ... فساد  یکی  منود: 

مورد... 

نوشته رفیق ضیاء در مورد ... نشان دهنده آنست که ... 

در طول دورانی که عضویت حزب را داشته چندین بار 

مرتکب فساد ... گردیده بود. 

فساد  شنیع  عمل  مرتکب   ... که  زمانی 

وی  اخراج  خواهان   ... کمیته  و  گردید   ...

وی  اخراج  از  حزب  اگر  بودند،  حزب  از 

جلوگیری منی کرد، و فیصله کمیته تشکیالت 

مرکزی را اجرا می منود ممکن تعداد معدود و 

کنار  را  خود  دموکراتیک  روابط  از  محدودی 

می کشیدند، اما دامنه کناره گیری شان این قدر 

گسرتده نبود.

هر دوی این عامل سبب شد که ابتدا یک کتله 

بزرگی از زنان حزب را ترک منایند  و روابط 

دموکراتیک را به دنبال خود بکشد و به حزب 

مهر شئونیست را بزنند.     

فراموش منود،  نباید  را هرگز  تلخ  این تجربه 

آن  از  و  داشت  خاطر  به  همیشه  باید  بل که 

درس گرفت و در مقابل هر حرکت ناشایست 

مبارزه  و  ایستاد  استوارانه  باید  انقالبی  و ضد 

منود.

وظیفه و رسالت متامی اعضای حزب است 

که تا آن جائی که برای شان مقدور است زنان 

آموزش  را  خود  خانواده  زنان  بخصوص  و 

انقالبی بدهند و در جهت بسیج شان کمک 

اعضای  دوشادوش  و  متشکل شده  تا  منایند 

حزب و متامی نیروهای انقالبی به مبارزه همه 

جهت  انقالبی  و  مردمی  ملی  مقاومت  جانبه 

بیرون راندن قهری اشغال گران امپریالیست و 

رژیم دست نشانده و استقرار نظام دموکراتیک 

نوین سعی و تالش منایند.  

زنان آزاده و مبارز کشور باید بدانند که یگانه 

راهی که ایشان را به آزادی واقعی می رساند، 

این است که دوشادوش مردان انقالبی بر عليه 

باداران  و  دست نشانده  ستم گرانه  نظام  این 

اين  علیه  بر  و  شان  اشغال گر  امپریالیست 

این  طریق  از  ایشان  بر  که  توهينی  و  تبعيض 

نظام غیر انسانی تحمیل می گردد به پا خیزند 

اهتزاز  به  و  فاسد  نظام  این  رسنگونی  تا  و 

بر  نوین  دموکراتیک  انقالب  بیرق  آوردن  در 

مخروبه های این وطن از پا ننشینند.

4 ـ در مورد اوضاع كنونی و وظایف ما. 
به  سیاسی  گزارش  در  که  طوری  هامن 
سو  یک  از  که  است  آمده  سوم  کنگره 
اشغال گران امپریالیست به رهربی امپریالیزم 
برد  پیش  خواهان  دیگر  امریکا  اشغال گر 
می خواهند  و  نیستند  افغانستان  در  جنگ 
در  متحده  ایاالت  جنگ  طوالنی ترین  به 

به  طالبان  دیگر  سوی  از  و  دهند،  خامته  افغانستان 
این  در  و  گردیدند  تسلیم  امریکا  اشغال گر  امپریالیزم 
میان هم ظرفیت رژیم دست نشانده به انتها رسیده است 
و هم ظرفیت طالبان، و طالبان چاره ای جز سازش و 
تبانی ندارند. لذا دیر یا زود امپریالیزم اشغال گر امریکا 
در تبانی با امپریالیزم روسیه و سوسیال امپریالیزم چین 

پسا  رژیم دست نشانده  منطقه  و کشورهای 
توافق را شکل دهی می مناید.

می مناید  تالش  امریکا  اشغال گر  امپریالیزم 
تا جلسه استانبول به نتیجه برسد و هر گاه 
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بین  »مذاکرات  نرسد،  نتیجه  به  جلسه  این 
االفغانی« ادامه پیدا خواهد منود، دیر یا زود 
به نتیجه مطلوب طبق میل امپریالیزم امریکا 
خواهد رسید و رژیم دست نشانده پسا توافق 
را که در بر گیرنده متامی نیروهای ارتجاعی 
احزاب جهادی ـ طالبی و نیروهای بروکرات 
تسلیم شدگان  و  از غرب  آمده  تکنوکرات  ـ 
خواهد  ایجاد  است،  چپ  اصطالح  به 
به  که  این رژیم هر شکل و شامیلی  منود. 
خود بگیرد، حالت مستعمراتی کشور حفظ 

خواهد گردید.

رسی  یک  باید  ما  حالتی  چنین  در 
برای  و  بشکنیم   درهم  را  محدودیت ها 
آمادگی های  باید  پی گیر  و  جدی  مبارزات 

الزم را بگیریم.

رفقا!

فکر نکنید که فقط اعضای حزب کمونیست 
خارج  و  اند  خوب  افغانستان  )مائوئیست( 
نیست.  خوب  کسی  حزب  اعضای  از 
یک  کمونیست)مائوئیست(افغانستان  حزب 
حتی  و  می دهد  تشکیل  را  جامعه  از  اقلیتی 
در زمان گرفنت قدرت سیاسی نیز در اقلیت 
حزب  از  بیرون  جامعه  افراد  بسیاری  است، 
دارند  قرار  کمونیست)مائوئیست(افغانستان 
و مردمان بسیار خوبی اند. الزم و رضوری 
خارج  که  جامعه  خوب  افراد  با  که  است 
قرار منائیم و  بر  دارند روابط  قرار  از حزب 
بیاموزیم و  از تجارب شان  تا  تالش ورزیم 
در  بدهیم.  انقالبی  سوی  و  سمت  را  آن ها 
گسرتش  به  می توان  که  است  حالتی  چنین 

حزب پرداخت. مائوتسه دون می گوید:

فرهنگ  روشن فکران  با  که  ماست  وظیفه   «

که  قدیم  مکتب  پزشکان  و  پیشه گان  هرن  با  قدیم، 
میتوانند مفید باشند متحد شویم،به آن ها یاری برسانیم، 
آن ها را قانع گردانیم و تجدید تربیت کنیم. برای تجدید 
تربیت آن ها باید نخست با آن ها در آمیخت. اگر ما این 
وظیفه را بخوبی انجام دهیم آن ها از کمک ما استقبال 
خواهند کرد.« )منتخب آثارـ  جلد سومـ  صفحه 281(

هر مائوئیست وظیفه دارد که حاشیه نشینی و تکرب را 
قرار  حزب  از  خارج  که  خوب  افراد  با  و  افکند  بدور 
دارند همکاری منایند و صادقانه و صمیامنه به ایشان 
برپایی  جهت  در  را  شان  فعالیت های  و  کند  کمک 
جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی علیه اشغال گران 

امپریالیست و رژیم دست نشانده سوق دهند.

طوری که در گزارش سیاسی گفته شد که نیاز عاجل 
مائوئیست های  متامی  وحدت  از  عبارت  مبارزاتی 
کشور است، در این راه باید با جدیت متام کار منود، 
طلب  تسلیم  سازمان های  ناراض  افراد  با  ضمن  در  و 
نیز متاس بر قرار منود و آن ها را نیز در مسیر انقالبی 

رهنامئی منود.

از  بعد  کمونیست)مائوئیست(افغانستان  حزب  تجربه 
کنگره دوم بخوبی نشان داد که کار میان افراد ناراض 
می دهد.  مطلوبی  نتیجه  طلب  تسلیم  سازمان های 
چنان چه حزب ما بعد از کنگره دوم حزب توانست که 
افغانستان«،  رهایی  »سازمان  ناراض  افراد  از  تعدادی 
»ساما« و »سازمان انقالبی افغانستان« را مسیر مبارزاتی 
در  حزب  عضو  صفت  به  را  آن ها  و  داده  مائوئیستی 
افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست  حزب  مبارزات 
منایندگان  کنگره  این  در  که  خوشبختانه  سازد.  فعال 
ناراض جذب شده هر سه سازمان به حزب کمونیست 
جداً  باید  ما  دارند.  رشکت  )مائوئیست(افغانستان 
تالش منائیم که در مبارزات یومیه خود هر چه بیش تر 
رژیم  یک  عنوان  به  را  توافق  پسا  رژیم  خائنانه  چهره 
توده های  به  و  سازیم،  افشاء  توده ها  به  دست نشانده 
ستم کش افغانستان این نکته را واضح سازیم، صلحی 
می آید،  بدست  االفغانی«  بین  »مذاکرات  از طریق  که 

یک صلح امپریالیستی ـ ارتجاعی بیش نبوده 
توده های  علیای  منافع  دهنده  انعکاس  و 
صلحی  فقط  بود.  نخواهد  زحمت کش 
توده های  علیای  منافع  دهنده  انعکاس 
زحمت کش کشور است که از طریق قهری 
بیرون  کشور  از  را  امپریالیست  اشغال گران 
رانده و ماشین دولتی رژیم پوشالی را خورد 
وطن  این  مخروبه های  بر  و  منایند  خمیر  و 
بیرق دموکراسی نوین را به اهتزاز در آورده و 
به سمت جامعه سوسیالیستی و بدون طبقه 

حرکت مناید.  

رفقا!

کنگره  سومین  برگذاری  اطالعیه  اینک 

)مائوئیست( کمونیست  حزب  رسارسی 

رفقا  سمع  به  تصویب  جهت  افغانستان 

می شود.  رسانده  کنگره  در  کننده  رشکت 

بعد از تصویب اطالعیه در مورد کنگره سوم 

می خیزند  پا  به  همه  رفقا  حزب  رسارسی 

هم راهی  را  انرتناسیونالیستی  رسود  و 

انرتناسیونالیستی  رسود  ختم  با  می منایند. 

کمونیست  حزب  رسارسی  کنگره  سومین 

پایان  موفقانه  نیز  افغانستان  )مائوئیست( 

می یابد.

25 حمل 1400 خورشیدی

   توضیحات:

1ـ  "کمیته وحدت جنبش کمونیستی)م ل م( افغانستان" متشکل از "سازمان پیکار برای نجات افغانستان" ، "گروه جوانان مرتقی" و "مبارزین 

راه آزادی " بود.  که در حقیقت نقش متبارز را در این کمیته "سازمان پیکار برای نجات افغانستان" داشت. بخشی که تحت نام »مبارزین راه 

آزادی مردم« در »کمیتۀ وحدت...« سابق رشکت داشت، به هیچ وجه نتوانست حیثیت یک گروپ مستقل سیاسی را چه قبل از رشکت در 

»کمیتۀ وحدت...« و چه بعد از آن کسب مناید. بخش »محفل جوانان مرتقی« نیز در واقع بعد از درگذشت بنیان گذار این محفل نیز حیثیت 

یک گروپ مستقل سیاسی را از دست داد و فقط به صورت تعدادی از افراد باقی ماند.
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زمانی که طرح پروسه وحدت پایه گذاری گردید، سه تن از اعضای رهربی »سازمان پیکار برای نجات افغانستان« به صفت مناینده »کمیته 

وحدت ...« معرفی گردیدند. بعد از بحث و تبادل نظر در ظرف چند روز میان منایندگان حزب کمونیست، سازمان پیکار و اتحاد انقالبی 

کارگران افغانستان، »کمیته مشرتک مشمولین پروسه وحدت جنبش کمونیستی مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی افغانستان« تشکیل گردید 

و این کمیته وظیفه گرفت تا گزارش سیاسی و مصوده برنامه مشرتک حزبی را تهیه و به »کنگره وحدت جنبش کمونیستی مارکسیستی ـ 

لنینیستی ـ مائوئیستی افغانستان« ارائه منایند.

  بعد از آن که کار تهیه و تدوین مباحث »مارکسیزم- لنینیزم- مائوئیزم«، »رویزیونیزم«، »انرتناسیونالیزم پرولرتی« و »اوضاع جهانی و جنبش 

جهانی کمونیستی«، در مسودۀ برنامۀ مشرتک حزبی، توسط »کمیتۀ مشرتک مشمولین پروسه وحدت« به پایان رسید و بخش تهیه شدۀ مسوده 

برای نظرخواهی به کادرها و صفوف مشمولین پروسۀ وحدت...ارائه گردید، یکی از منایندگان »سازمان پیکار برای نجات افغانستان« در 

»کمیته وحدت...« که یکی ازاعضای رهربی »سازمان پیکار برای نجات افغانستان« بود با هم راهی دو گروپ دیگر علیه پروسۀ وحدت قرار 

گرفتند. راه انحالل طلبی را در پیش گرفتند، و متام توافقات و تعهدات »پروسه وحدت« که تقریباً یک سال با آن همراهی منودند زیر پا 

کردند. با آن هم »کمیته مشرتک مشمولین پروسه وحدت« تالش منود تا مبارزه را به شکل درونی پیش بربد، اما آن ها دست به اعالمیه بیرونی 

زدند. 

زمانی که تالش »کمیته مشرتک مشمولین پروسه وحدت نتیجه ای نداد، »سازمان پیکار برای نجات افغانستان« جلسه سازمانی خویش را 

دایر منود از یک طرف خروج منایندگانش را از »کمیته وحدت ...« اعالم و از سوی دیگر »کمیته وحدت « را منحل منودند و یک تن از 

منایندگانش را از منایندگی بر طرف کردند. از آن زمان به بعد منایندگان »کمیته وحدت« در »کمیته مشرتک مشمولین پروسه وحدت« به 

منایندگان »سازمان پیکار برای نجات افغانستان تغییر نام منود.   
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»سیاست ما باید بر چه اساس مبتنی باشد؟ سیاست ما باید بر اساس نیروی خودمان مبتنی باشد- این مبعنای اتکاء به نیروی 

خود است. ما تنها نیستیم؛ متام کشورها و خلق های جهان که علیه امپریالیسم میرزمند، دوستان ما هستند. معهذا ما اصل اتکاء 

به نیروی خود را تاکید می کنیم. ما با اتکاء به نیروی متشکل خود می توانیم کلیۀ مرتجعین داخلی و خارجی را درهم بکوبیم.« 

)مائوتسه دون » وضعیت و سیاست ما پس از پیروزی در جنگ مقاومت علیه ژاپن« ) 13 اوت 1945 ( آثار منتخب، جلد 4 ( 




