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 نهادی حزب به جلسه تدارکی بین المللی تحریف سند پیش

 تز ضد انقالبی علیه

 افغانستان )مائوئیست( حزب کمونیست

میالدی توسط ملیار   2020حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان به جلسه تدارکی بین المللی در جنوری    ۀتحریف سند ارائه شد

به    یک ارتداد مسلم  ترسیم شده است، رزمش  توسط رفیق ضیاء و رفقای همکه  حزب    برنامه و ایدئولوژیو انحراف عمیق نسبت 

بدون  می ترتیب  همین  به  است.  ممکن  غیر  حزب  گسترش  و  استحکام  عمیق،  انحرافات  چنین  ریشه  خشکاندن  بدون  باشد. 

مردمی و انقالبی نیز غیر ممکن است و این شعار به یک شعار برد جنگ مقاومت ملی  خشکاندن چنین انحرافی شعار برپایی پیش

 میان تهی تبدیل خواهد گردید.

المللی  جنبش   پیروزمند  کبین  انقالبات  و  پی  یپرولتاریا مونیستی  و  جدی  مبارزه  بدون  که  آنست  گواه  انحرافات جهان  علیه  گیر 

 توان پیروزی انقالب را تضمین نمود.عمیق ایدئولوژیک ـ سیاسی و ریشه کن نمودن کامل آن نمی

کسیزم ـ لنینیزم ـ رمیان نیروهای انقالبی که ما  گاه درشود، هیچانحرافات عمیق ایدئولوژیک ـ سیاسی که به رویزیونیزم منتهی می

های شکر فکرانی که گلولهدهند جای ندارد. چنین انحرافاتی فقط در میان روشنمائوئیزم را راهنمای اندیشه و عمل خود قرار می

ها ادامه حیات کند، زیرا آنمیفاسد نموده و در صدد توجیه پرگویی و بی عملی خویش اند به سادگی جا باز را ها آلود امپریالیزم آن

 کنند. را در چنین انحرافی جستجو می  شانحقیرانه

ل به این طرف و بخصوص انحراف اهر گاه بخواهیم تصویر کلی از انحرافات عمیق ایدئولوژیک ـ سیاسی ملیار ـ زالند از چندین س

میالدی ارائه کنیم، چیزی نیست   2020به جلسه تدارکی بین المللی در جنوری سال  حزب  عمیق ملیار در تحریف سند ارائه شده  

 بخوبی انحرافات    16/6/2017نمائی در لفظ و راست روی در عمل. رفیق ضیاء در نامه مورخ  "چپ"سکتاریزم، انحالل طلبی و  جز  

 نمائید:   های از نامه رفیق ضیاء به ملیار توجهبه قسمت  .بودشان را مشخص نموده  عمیق

. ولی  دلیل شما با زالند و حتی توظیف او به کارهای حساس حزبی توسط شما دیگر دوام نکرده باشدهای افقی بیامیدوارم تماس  »

ها میان برخورد شما آهنگیکه ناهمساز تصور مربوطه در مورد زالند گردد. کما اینواقعیت این است که آن موضوع نیز توانست زمینه

. این در حالی است تماس با ولسوال ولسوالی و مصاحبه با رادیوی محلی ولسوالی کشانده است  به با زالند و برخورد ما با او کارش را  
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انتقاد از خود  های شوونیست و حاضر نشدن بهل یک فرد دیگر پس از یکی دو مصاحبۀ تسلیم طلبانه با یکی از تلویزیونکه حداق

  کند.....اخراج شده است. زالند نیز این کار را انجام داده است و پشیمان هم نیست و کارش را توجیه می

طرف مضر و ناگوار اینهای حزبی از چندین ماه بهبرد مسئولیتلحاظ پیشواقعیت این است که غیرفعال شدن بسیار جدی شما از  

 .« ساز تصورات خوب در مورد شما نباشدتواند زمینهجا گذاشته است که خود میباری بهتمام شده و تأثیرات منفی زیان

 دهد:به ملیار چنین تذکر می  رفیق ضیاء  ،در قسمت دیگر نامه

  شرکت کنید  نام ...شروع کار رسماً و طی مکتوبی برای تان تذکر دادیم که شما در این حرکت نباید به  » در حرکت پارسال قبل از  

...بل نام  به  باید  نادرست    که  درج  و  گرفتید  نادیده  مطلقاً  را  دستور  واقع  در  یا  تذکر  این  شما  اما  نمایید.  ...شرکت  میان   نام  در 

پس   ، سخنرانی کردید. برعالوه...  ... و نهشما در جریان تظاهرات به نام    قی ماند ومشمولین شریک در حرکت تا آخر به حال خود با

های عظیم در میان فعالیت آهنگیمورد توضیح دهید که چرا این گونه ناهماز پایان یافتن حرکت حتی تا امروز حاضر نشده اید درین

 ؟ های ما وجود دارد و مسئولیت آن بر عهدۀ کی هست

 ملیار توجه نمائید:  ازرفیق ضیاء  و دعوت  به این هوشدار  

بایبل   »کار علنی همیشه مضر نیست از طریق ...د راهش را پیدا کردکه  شده    جستجو و تصویبدر خارج از کشور    . این راه رسماً 

 است.

از راست، انحالل طلبانه است، حرکت     این فیصله و تصویب  نادیده گرفتن  ...  "چپروانه"همان گونه که  نام  به  و آنهم   و افشاگرانه 

عظیمی برای ما ایجاد نماید، خالف اصل تشکیالتی اضافه شده بر اساسنامۀ مشکالت  و حتی هم اکنون    در آینده، که می تواند  باربار

می تواند به راست روی منجر شود که متأسفانه در مورد شما حداقل برای یکبار همین گونه   "چپروی"حزب در کنگرۀ دوم است.  

     است(  ما )تاکیدات در همه جا از  سانده باشم.«را برای تان ر  اهمیت موضوع. امیدوارم طی این سطور  شده است

ملیار از سال   به این سو غرق در انحرافات عمیق    2016نامه رفیق ضیاء در مورد ملیار گویای این حقیقت است که  چپ  "میالدی 

رفیق  های حزبی حرکت نکرده است.  وجه طبق دستورات و فیصله، راست روی و حرکات انحالل طلبانه بوده است. او به هیچ"روی

ی« را برای و انحالل طلبانه ملیار »در آینده مشکالت عظیم  "راست روانه"،  "چپ روانه"ضیاء بدرستی درک کرده بود که حرکات  

گوی حرکات انحرافی که در پولینوم پنجم حاضر شود و پاسخ  به همین علت بود که رفیق ضیاء از وی خواستآورد.  حزب بوجود می 

 : خود باشد. رفیق ضیاء صریحاً برایش نوشت
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صورت  های ما، بهکاریو کم  هااگر شاریدگی....  موضوع مهم، یا در واقع مهم ترین موضوع فعلی، شرکت شما در پولینوم بعدی است.»

به ما  منظم  رسیدگی  عدم  آدرس  مشخص  نمی"ش."ایمیل  باعث  نامه،  که  ...  گردید  افغانستان[شانهای  های  ها  مدت  ]مائوئیست 

میبی حال  تا  ما  که  دارم  یقین  من  بماند،  پیشجواب  آنرفتتوانستیم  با  خوبی  باشیم. های  داشته  به....    ها  شما  پولینوم نیامدن 

از  بارتر«  شدن تان از موقعیت فعلی در مرکز نادرست تر و زیانآور خواهد بود و کنار کشیدهنادرست و زیان  ما )تاکیدات همه جا 

   است(

از همان طوری که رفیق ضیاء نگران حرکات انحرافی و خطرات و مشکالت عظیم از این ناحیه برای حزب بود، به همان قسم نگران  

 ء درست از آب در آمد.نیامدن ملیار به پولینوم و حتی پا پس کشیدنش از عضویت کمیته مرکزی بوده است. هر دو نگرانی رفیق ضیا

م حاضر نگردید و همراه فامیل به دیدار ج گویی به پولینوم پندر قدم اول ملیار به وقت معینه به داخل کشور آمد، اما برای پاسخ

م پنجم فیصله نمود که ملیار با این بی بند وباری و انحرافات عمیق نمی تواند عضویت کمیته مرکزی را داشته زالند شتافت. پولینو

 (1)باشد، به اتفاق آراء از کمیته مرکزی اخراج گردید.

و نظر دادند   در پولینوم پنجم روی اخراج وی از حزب نیز بحث صورت گرفت اما بعضی از رفقا موافق به اخراج وی از حزب نگردیدند،

توانست اخراجش تواند با حزب کار کند و یا نه. اگر کار کرده نمیکه یک مرتبه از نزدیک با وی صحبت شود و دیده شود که می

 حتمی است. این وظیفه در پولینوم به رفیق ضیاء سپرده شد. 

های سنگین را ندارد و برد مسئولیتتوان پیش  است که  گزارش رفیق ضیاء به دفتر سیاسی از دیدار با ملیار این بود که ملیار گفته

به نمایندگی حزب در جلسات بین المللی شرکت نماید. ملیار به رفیق ضیاء قول شرافتمندانه داده است که با صداقت تواند  فقط می

ر جلسات بین المللی کند. بر اساس این قول رفیق ضیاء برایش وظیفه داده که منبعد به نمایندگی از حزب داز حزب نمایندگی می

در مقابل   و ریاکارانه  که کاذبانه شرکت نماید. اما ملیار در اولین وظیفه پس از اخراجش از کمیته مرکزی نه صادقانه و شرافتمندانه، بل

  2020کاری نموده و به جلسه تدارکی بین المللی جنوری سال  نهادی حزب را طبق میل خود دست نماید. سند پیشحزب عمل می

از اخراج از کمیته مرکزی روابطش را با زالند قطع نکرد و این که بعد  او نه تنها به این کار بسنده نکرده، بل  نماید.ارائه میالدی  می

 ماندند. برای ضربه زدن حزب  شان منتظر شرایط مناسب    ی تر ساخت و هر دوروابط را بطور مخفیانه عمیق  

افغانستان رسید و از    )مائوئیست(  ای به حزب کمونیستایتالیا نامه  مائوئیست  نیستمیالدی از طرف حزب کمو  2019  اکتوبردر ماه  

بی تدارکی  جلسه  در  را  خود  نماینده  تا  بود  شده  خواسته  سال    ن حزب  جنوری  سیاسی   2020المللی  دفتر  نماید.  روان  میالدی 

کمونیست  اتنهادپیش از    )مائوئیست(   حزب  بعد  و  گرفت  دست  روی  را  سازی افغانستان  به   نهائی  تا  نمود  ارسال  ملیار  به  را  آن 

ترین شکل سند فیصله شده انگلیسی ترجمه نموده و به جلسه تدارکی بین المللی ارائه نماید. اما ملیار این کار را نکرد و به ناستوده



 
4 

 

ار آن را به جلسه ارائه نمود. بعد از ختم جلسه تدارکی بین المللی را تحریف و بعد از این ک  افغانستان  حزب کمونیست)مائوئیست(

چون ملیار   ،روان کندشود که به حزب کمونیست)مائوئیست(افغانستان  صورت جلسه تدارکی بین المللی به ملیار تسلیم داده می

، و خفی نمود و نزد خود نگه داشتسند فیصله شده حزب را تحریف نموده بود، لذا صورت جلسه تدارکی بین المللی را از حزب م 

 رسی پیدا نکرد. رفیق ضیاء هرگز به این سند دست 

سالابا در  زالند  ـ  ملیار  سیاسی  ـ  ایدئولوژیک  انحرافی  حرکات  این  آنالخره  که  بود  گذشته  و های  اپورتونیزم  سمت  به  را  ها 

 با  کارانهیک معامله غیر اصولی و سازشبا    مودند تارویزیونیزم رهنمایی نمود و بعد از درگذشت رفیق ضیاء هر دوی شان تالش ن

رزمش ترسیم شده توسط رفیق ضیاء و رفقای هم  مبارزاتیرا از مسیر    افغانستان  حزب کمونیست)مائوئیست(کمیته مرکزی حزب،  

بختانه که کمیته مرکزی حزب منحرف نموده و به یک حزب بی در و پیکر تبدیل نمایند که برای بورژوازی قابل قبول باشد. خوش

 کمونیست )مائوئیست( افغانستان این توطئه را خنثی نمود.

یست)مائوئیست(افغانستان وجود دارد، انحرافات بوجود آمده توسط ملیار ـ ای که رو در روی حزب کمونعلی الرغم معضالت عدیده

 )مائوئیست( ای از اعضای حزب کمونیستتواند تاثیرات ناگواری بصورت آنی روی عدهگر چه مساله بسیار عمده نیست، اما میازالند  

نکرده هضم  را  مائوئیزم  ـ  لنینیزم  ـ  مارکسیزم  درست  بصورت  هنوز  که  حزب    افغانستان  که  بود  علت  همین  به  بگذارد.  اند، 

، 25،  24،  23های  شروع نمود و تا فعالً شماره  را  کمونیست)مائوئیست(افغانستان مبارزات درونی جهت آگاهی رسانی اعضای حزب

این مبارزات  .  و حتی به دسترس ملیار نیز قرار داده تا با روابطش برساند است نمودهغرض آگاهی دهی اعضای حزب نشر  را    27و    26

نمود، اما فعالً مشخص شده است که دیگر مبارزات درونی ثمر بخش نیست و باید با   تا زمان و شرایط مناسب بطور درونی ادامه پیدا 

ما در شرایط و فرصت های مناسب تمامی اسناد و مدارکی که وجود   .این انحرافات عمیق رویزیونیستی علناً مبارزات را ادامه داد

 تشر خواهیم نمود.من  را  دارد

فغانستان کامالً به این امر واقف است که این امکان وجود دارد که توطئه ملیار ـ زالند بطور آنی و ا   )مائوئیست(  حزب کمونیست

و تعدادی از اعضای ناآگاه ایجاد نموده  افغانستان  )مائوئیست( آگاهانه و یا ناآگاهانه موانعی بر سر راه مبارزات حزب کمونیست بگونه

مبارزاتی و  اما حزب کمونیست)مائوئیست(افغانستان  بدنبال خود بکشد،  را با تکیه بر تحلیل و   معتقد است که در جریان پراتیک 

تجزیه شرایط عینی جامعه و با قراردادن مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم بعنوان رهنمای اندیشه و عمل در مبارزات روزمره علیه 

توان تاثیرات این می  ،نشانده و هر گونه انحرافات رویزیونیستی، اپورتونیستی و انحالل طلبانهدست  گران امپریالیست، رژیماشغال

 انحرافات را از میان برد. 
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گران امپریالیست و سرنگونی قهری حزب کمونیست)مائوئیست(افغانستان معتقد است که با درک عمیق ضرورت مبارزه علیه اشغال

 ماند.، اپورتونیزم و انحالل طلبی باقی نمیزم رویزیونیگونه  گسترش حزب، جایی برای هیچ  نشانده و استحکام ورژیم دست 

، نه در شهرها و یا اتکا به ها امکان پذیر استاستحکام و گسترش حزب فقط و فقط در جریان پراتیک انقالبی و رفتن در میان توده

  .خارج نشینی

احاطه دارند خارج دانست، حزب در داخل محیطی که بر او احاطه دارد زیست کرده عمل » حزب را نباید از محیط افرادی که به آن  

از خارج در حزب رخنه میمی افکار نا سالمی  این افکار ناسالم هم بدون شک در کند. جای تعجب نیست که اغلب  نماید. و برای 

در کشور ما قشرهای بینا بینی چه در میان اهالی شهر و کشور ما زمینه وجود دارد ولو فقط از همین جهت هم باشد که هنوز و هنوز 

   (  735خورد.« ) استالین ـ مسایل لنینیزم ـ جلد دوم ـ صفحه  جا آب میکه این افکار از آن  چه در ده وجود دارند

باشد. ما در طول دوران مبارزاتی حزب    الذکر  قمستثنی از قاعده فو  تواندوجه نمی)مائوئیست( افغانستان به هیچ  حزب کمونیست

افغانستان این وضعیت را بخوبی تجربه نمودیم و دیدیم که چگونه افراد و اشخاص با استفاده از امکانات مالی   )مائوئیست( کمونیست

را حیف و   های حزب و چگونه دارایی  ند و امکانات مادی حزب را در خدمت منافع شخصی خود قرار دادنددروی آور  مبارزهبه  حزب  

توطئه راه انداختند و حزب را مورد ضربت قرار   ، شودگونه خودسری گرفته  جلو اینتصمیم گرفته شد تا  میل نمودند. و روزی که  

 دادند.

های  ئولوژیک ـ سیاسی علیه انحرافات و توطئهدمعتقد است که ضرورت یک مبارزه وسیع ایافغانستان   )مائوئیست(  حزب کمونیست

لنینیزم ـ مائوئیزم صورت میبوجود آمده در   ای گیرد الزامی است. حزب به پیش برد چنین مبارزهحزب که زیر نام مارکسیزم ـ 

 برد. کامالً پابند بوده و این مبارزه را تا ریشه کن نمودن کامل این انحرافات به پیش می

ان این است که  اپورتونیستی ـ رویزیونیستی و افشاء آن در  انحرافات  با هزاران تالش   حرافیون مرتداهمیت درک  )ملیار ـ زالند( 

گری خرده بورژوازی خویش را انقالبی جا بزنند. کاراکتر سیاسی و انحرافات عمیق ملیار ـ زالند را خواهند تا انقالبیانه میحمذبو

  توان در پراتیک چند سال گذشته شان بخوبی نشان داد.می

ه چندین سال قبل سراپا وجودشان را گرفته بود، بعد از درگذشت رفیق ضیاء علیه کمیته ملیار ـ زالند با انحرافات عمیق سیاسی ک

 ."چپ"هم با اپورتونیزم راست با قیافهقیام نمودند، آنمرکزی حزب کمونیست)مائوئیست(افغانستان  



 
6 

 

از هیچ گونه تالشی برای افشاء چهره ریاکارانه دو فرد مذکور دریغ نخواهد ورزید، و تالش  حزب کمونیست)مائوئیست(افغانستان 

چهره اپورتونیستی ملیار ـ زالند را بطور دقیق افشاء نماید و نشان دهد که وجه تاریخی این   مبارزات درست و اصولیبا  نماید تا  می

 است. یکی  اپورتونیزم و رویزیونیزم  با   انحراف،

چنان تالش خواهد نمود تا با نیروهای مائوئیست اصیل، چه عاجل مبارزاتی همحزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان با درک نیاز  

به تحت عنوان »  1393حوت  29در  طوری که فراخوان وحدت مائوئیست هاا در خارج از کشور زندگی می کنند، هماندر داخل و ی

تام   شیپ راه  ب  افغانستان!  ستیمائوئ  یها  تی و شخص  روهاین  انیم   یسراسر  وحدت  نیدر  را حفظ،«  روابط  بود،  رسیده  تصویب   ه 

 تعمیق و گسترش داده و این رابطه را به طور دقیق به پیش خواهد برد. 

ملیار ـ زالند بعد از درگذشت رفیق ضیاء زیر نام انتقاد از کمیته مرکزی دسته فراکسیونی خود را تشکیل دادند و عمالً در جهت  

 تقویت این فراکسیونیزم گام برداشتند.

افغانستان قرار داده، که عبارت   )مائوئیست( مبارزه بر ضد منحرفین و انحالل طلبان حیاتی ترین وظیفه را در مقابل حزب کمونیست

است از اتحاد و همبستگی رفقای حزبی. ضرورت این کار نه تنها برای آنست که در درون حزب، افراد اپورتونیست وانحالل طلب که 

توطئه کمونیس   به  حزب  می  )مائوئیست(  تعلیه  و  پرداخته  بلافغانستان  شوند،  طرد  حزب  صفوف  از  که پردازند  آنست  برای  که 

برد جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی آماده برای رونق نوین انقالبی یعنی برای برپایی و پیشنیروهای انقالبی و صفوف حزب را  

 سازد. 

 باشد و به تعقیب آن بایدمی  گر از حزببه طرد عناصر انحالل طلب و توطئهبرای این که این وظیفه انجام شود، مقدم بر همه الزم  

 .گیر پیش برده شودمبارزه بصورت جدی و پی علیه این عناصر

دهد. طرد عناصر ود. این وظیفه فقط یک طرف کار را تشکیل مینماز نو برقرار    راتوان یگانگی حزب  این راه است که می  زفقط ا

رود. انجام این وظیفه در حقیقت به البته وظیفه بسیار مهم و حیاتی حزب برای وحدت و استحکام حزب بشمار میگر و ناباب  توطئه

تا صفوف حزب   آوردکه این امکان را بوجود می، بلطرد نمایدگر را از صفوف خود  دهد که نه تنها عناصر توطئهحزب این امکان را می

 تر به پیش سوق دهد. حزب را برای استحکام و گسترش بیشرا از عناصر اپورتونیست پاک نماید و  

چپ    "میالدی غرق در انحرافات    2016حتی از سال    زالند  -رفیق ضیاء به خوبی نشان میدهد که ملیار  2017های مکرر سال  نامه

و حرکات انحالل طلبانه بوده اند که منجر به برخورد تند رفیق ضیاء بخاطر سازش با تسلیم طلبان شده بود؛    "راست روی    "،  "روی

به ف انحالل طلبانه شان  تا حرکات  برایشان بسیار مهیا گردید  امکان  این  از درگذشت رفیق ضیاء  بعد  رکسیونیزم تکامل منفی اما 

میآن  . نماید اکنون  عناصر  ها  از  برهمی  درهم  اختالط  و  ترکیب  انقالب   "مائوئیست"توانند  دشمنان  و  دوستان  از  اپورتونیست،  و 
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ملیار ـ  ها نمایند. از همین حاال مسیر حرکیها را تابع دومیها آشتی داده و در واقع اولیها را با دومینمایند و به تدریج اولی تنظیم

 که ضد انقالبی است.زالند مشخص است که مسیر انقالبی نه، بل

از طریق حزب کمونیست مائوئیست ایتالیا در ،    2020چهره دوگانه ملیار بعد از این که صورت جلسه تدارکی بین المللی جنوری  

رسید،   2021جنوری   ما  دارای    بدست  زالند  ـ  ملیار  که  شد  مشخص  و  گردید  آشکار  کمونیست کامالً  حزب  در  دوگانه   چهره 

 افغانستان بوده اند. )مائوئیست(

جنبش درون  سیاسی  رویان  همدو  مائوئیستی  خورههای  میچو  درون  از  را  جنبش  که  است  داخل  خوردای  در  سیاسی  دورویان   ،

 جنبش مائوئیستی بدترین دشمنان طبقاتی پرولتاریا و کلیه نیروهای انقالبی اند. 

، سیاه کاری خود را از راه فریب ملت، طبقه کارگر و حزب طبقه کارگر از دورویان سیاسی از خدعه و فریب آغاز کرده»معموالً این  

پرنسیب و بیفریب دهنده شمرد. دورویان سیاسی عبارت از یک زمره اشخاص    تنها توان  برند. ولی دورویان سیاسی را نمیپیش می

لت دیر گاهی است محروم گردیده و کوشش دارند از راه فریب، بوقلمون صفتی و عیادی و از اعتماد م   باشند که می  جاه طلب سیاسی 

رجال سیاسی را برای خود کسب کنند. دو رویان سیاسی   عنوان اعتماد بدست آورند. همین قدر باشد که    نو که باشد از  هر راهی  از  

های کنند، خواه عناصر بذهکار، خواه ته مانده  تکیه حاضرند به هر کسی  زمره اشخاص بی پرنسیب و جاه طلب سیاسی هستند که  

بر دوش ملت سوار   "زمامدار"بعنوان    است درآمدهیاز نو به صحنه س  "موقع مناسب"که در  جامعه، خواه دشمنان غدار ملت ـ تا این

 (473ـ چاپ فارسی، صفحه    ")بلشویک( اتحاد شوروی، دوره مختصر  تاریخ حزب کمونیست  "شوند.« )

پرنسیبی و جاه طلبی را در وجود ملیار ـ زالند بخوبی مشاهده نمودیم. ملیار که بعد از اخراج از کمیته مرکزی بی  دو رویی،   این ما  

پیش ضیاء  رفیق  به  که  نداشت  جرئت  در  حتی  اما  نماید،  را  مرکزی  کمیته  البدل  علی  عضویت  مناسب"نهاد  از   "موقع  بعد  یعنی 

 !؟ اهان عضویت خود و زالند در دفتر سیاسی حزب گردیدگذشت رفیق ضیاء با جرئت خودر

 کش افغانستان به حزب مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی نیاز است. حزبی که با هر های زحمتبرای هدایت پرولتاریا و توده

ناپذیر و یک تن و یک پارچه علیه اشغال امپریگونه اپورتونیزم، رویزیونیزم، انحالل طلبی آشتی  الیست و کلیه خائنین ملی گران 

 بایستد.

ای که کار یکدیگر را دنبال نموده و فن مبارزه با پولیس را بخوبی درک کرده باشد، و پرولتاریا به حزبی که متشکل از افراد حرفه

   تواند داشته باشد.. فقط چنین حزبی شایستگی رهبری پرولتاریا را براه انقالب مینیاز داردانضباط حزبی را جداً مراعات نماید،  
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م    توسط  شده  تحریف  مقایسهلسند  با  را  به  ای یار  کمونیست)مائوئیست(افغانستان  حزب  شده  ارائه  اصلی  تدارکی   سند  جلسه 

رس خوانندگان تصورت مفصل نقد خواهیم نمود و به دس  را که همین اکنون تحت کار است به  2020المللی در جنوری سال  بین

 گان آشکار گردد. قرار خواهیم داد، تا ماهیت رویزیونیستی و اپورتونیستی ملیار بر همه

-------- 

خورشیدی نسبت به حرکات ضد اخالقی و ضد حزبی از حزب کمونیست )مائوئیست(افغانستان    1392زالند نیز در سال   (1

خواست عضویت به حزب را داد که از طرف دفتر سیاسی حزب به شدیدترین وجه  در  ،اخراج گردید و بعد از چند سال

برایش توضیح داده شد که اگر بخواهد عضویت حزب را کسب نماید  بعنوان یک خط ضد حزبی مورد انتقاد قرار گرفت و  

خورشیدی در یک توبه نامه به کمیته مرکزی    1395  کرد خویش را مورد انتقاد قرار دهد. زالند در سالباید صادقانه عمل

 نماید:حزب این گونه اعتراف می

 مرکزی حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان   هبه کمیت» 

 !ممحتر  یرفقا

مجازاتم در حد تنزیل موقعیت های حزبی ام   سیاسی و تشکیالتی ای که بار اول باعث   -ازینکه بخاطر ابتال به انحرافات ایدیولوژیک

چند سال   سراسری دوم حزب گردید و بار دوم باعث اخراجم از حزب شد، هم خودم را در طی  هو محروم شدنم از شرکت در کنگر

 « ....رساندم، صمیمانه و صادقانه شرمنده ام  مبارزات انقالبی حزب محروم ساختم و هم به حزب زیان گذشته از شرکت در  

 زالند 

(2016/8/12) 1395/5/2 

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

فغانستان نه صمیمانه ا  بعد از درگذشت رفیق ضیاء کامالً مشخص گردید که برخورد دو نفر اخراجی به حزب کمونیست )مائوئیست(

 بوده است.  کارانهو کاسب  هریاکاران  کارانه، کاذبانه، یک برخورد فریب که  بوده و نه صادقانه، بل

 خورشیدی   1400جوزای    20

 میالدی   2021جون    10

www.cmpa.io 

sholajawid2@hotmail.com 

http://www.cmpa.io/
mailto:sholajawid2@hotmail.com

