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جلساتعموميواحدهايتشكيالتيمنطقهیی

 و

واحدهایپایهییحزبكمونيست)مائوئيست(افغانستان

در ماده بیست و یکم اساس نامه حزب 

كمونيست ) مائوئيست ( افغانستان 

رسارسی  کنگرۀ  سومین  )مصوب 

حزب( چنین گفته شده است: 

 »مادۀبيستویكم: اولین

بعد منطقه یی  عمومي   جلسۀ 

خوانده فرا  رسارسي  كنگرۀ   از 

 مي شود تا منطبق با فيصله ها و

رهنمودهاي كنگره:

جهت مهم  رهنمودهاي   الف: 

در حزب  فعاليت هاي   رهربي 

را مربوطه  محالت  و   منطقه 

 تعيني و تصويب منايد.

 ب: فیصله های رضوری در مورد

 نرشیۀ درونی منطقه یی به عمل

آورد.

انتخاب را  منطقه یی  كميته   ج: 

 كند.

رهنمودهاي و  فيصله ها   د: 

بعد منطقه یی  عمومي   جلسۀ 

به جلسه  آن  گزارشات  ارائۀ   از 

كميتۀ تائيد  و  مرکزی   کمیتۀ 

مركزي رسميت مي يابد.

 هـ: سایر جلسات عمومی

پولینوم هر  از  بعد   منطقه یی 

دایر حزب  مرکزی   کمیتۀ 

انطباق در  می تواند  و   می گردد 

 با فیصله های پولینوم های کمیتۀ

 مرکزی حزب، ضمن اتخاذ سایر تصامیم

انتخاب به  رضورت  صورت  در   مقتضی، 

مجدد کمیتۀ منطقه یی اقدام مناید. «

بعد  حزب،  اساس نامه  حكم  اين  با  منطبق 

حزب  رسارسی  كنگره  سومین  تدوير  از 

حال  تا  افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست 

حزب  تشكياليت  واحد  دو  عمومي  جلسات 

موفقانه برگزار گرديده اند كه عبارت اند از:

جلسۀ عمومي منطقه یی . 1

واحد تشكياليت شامره اول

جلسۀ عمومي منطقه یی . 2

واحد تشكياليت شامره دوم

جلسهعمومیمنطقهییواحد
تشكيالتیشمارهاول:

جلسه عمومی منطقه یی واحد شامره اول به 

تاریخ 10 ثور 1400 ) 30 اپریل 2021( دایر 

واحدهای  منایندگان  جلسه  این  در  گردید. 

شماره چهارم، شماره پایه یی  تشکیالتی 

یازدهموشمارهسيزدهم نیز رشکت داشتند. 

کنگره  سومین  اطالعیه  جلسه،  آغاز  در 

رسارسی حزب کمونیست )مائوئیست( 

اولین پولینوم دور سوم  افغانستان و گزارش 

رفقا  از  تن  یک  توسط  حزب  مرکزی  کمیته 

رشكت  رفقاي  شد.  خوانده  بلند  صدای  با 

سومین  تدوير  از  نوبت  به  جلسه   در  كننده 

کمونیست  حزب  رسارسی  كنگره 

هم چنین  و  افغانستان  )مائوئیست( 

کمیته  سوم  دور  پولینوم  اولین 

و  منوده  استقبال  حزب  مرکزی 

و  به جا  فیصله های  از  حامیت شان را 

رسارسی  کنگره  سومین  موقع  به 

حزب کمونیست )مائوئیست( 

افغانستان اعالم منودند.

سپس بر اساس اجندای تهیه شده، 

منطقوی  کمیته  انتخاب  به  نوبت 

منطقوی  کمیته  منشی  انتخاب  و 

رسید. رفقا بعد از بحث و تبادل نظر 

جدید  منطقوی  کمیته  آراء  اتفاق  به 

را انتخاب منودند، اما تعیین منشی 

بعدی  جلسه  به  را  منطقوی  کمیته 

محول  اول  شامره  منطقوی  کمیته 

ساختند. 

ماده  اساس  بر  منطقوی  کمیته 

بیست و دوم آئین نامه تشکیالتی 

حزب چنین مکلفیت یافته است: 

كميتۀ  دوم:  و  بیست  مادۀ   «

منطقه یی در ميان دو 

جلسۀ عمومي منطقه یی، 

منطقه،  در  فعاليت هاي حزب 

منجمله انتشار نرشیۀ درونی 

رهربي  تحت  را  منطقه یی، 

كميتۀ مركزي حزب هدايت 

دارد  مسئولیت  و  مي منايد 

فعالیت های  گزارشات  که 

به  منظم  بطور  را  خود 
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و  مناید  ارائه  مرکزی  کمیتۀ 
مبتنی  صادرۀ  رهنمودهای 
سوی  از  گزارشات  این  بر 
اجرا  را مورد  کمیتۀ  مرکزی 
كميتۀ  منيش  دهد.  قرار 
منطقه یی توسط كميتۀ 
منطقه یی تعيني مي گردد.«

رفقای کمیته منطقه یی با پذیرش 
که  سپردند  تعهد  مسئولیت  این 
ضوابط  و  اصول  تطبیق  زمینه  در 
و  سعی  هیچ گونه  از  اساس نامه 

تالشی دریغ نخواهند ورزید.

عمومی  جلسه  بعدی  مرحله  در 
توزیع اساس نامه )مصوب سومین 
با  هم راه  حزب(،  رسارسی  کنگره 
سوم  دور   - دوم  و  اول  شامره های 
نرشیه درونی مرکزی )کمونیست( 
و اعالمیه اول می در ميان رفقاي 
عمومی  جلسه  در  كننده  رشكت 
با  كه  بود  اول  شامره  منطقه یی 
احساسات گرم انقاليب رفقا بدرقه 

گرديد. 

در اولین جلسه عمومی منطقه یی 
واحد شامره اول حزب چند 
رفقای  توسط  ذیل  بحثی  موضوع 
اشرتاک کننده به راه افتاد که قرار 

ذیل است: 

اولينموضوعبحثی: تدویر 
رسارسی  کنگرۀ  سومین  موفقانه 
)مائوئیست(  کمونیست  حزب 
استامع  از  پس  بود.  افغانستان 
رسارسی  کنگره  سومین  اطالعیه 
حزب، منت اطالعیه مورد حامیت 
درجلسه  کننده  اشرتاک  رفقای 
از  تن  یک  رصفا  و  گرفت  قرار 
زنده  عکس  انتشار  مورد  در  رفقا 
عکس  جابجائی  و  ضیاء  رفیق  یاد 
در  آن  انتشار  و  اطالعیه  در  وی 
کمونیست  حزب  رسمی  وبسایت 
افغانستان  )مائوئیست( 

رفقای  توسط  که  خواست  توضیحاتی 
ارائه  الزم  توضیحات  کننده  اشرتاک 

گردید.

جلسه  در  کننده  اشرتاک  رفقای  متام 
حامیت شان را از فیصله های سومین کنگره 
رسارسی حزب کمونیست )مائوئیست( 
این تصامیم و  و  افغانستان اعالن منودند 
فیصله ها را به موقع و به جا دانسته و تعهد 
سپردند که برای پیاده منودن فیصله های 
اولین  و  حزب  رسارسی  کنگره  سومین 
از  حزب  مرکزی  کمیته  سوم  دور  پولینوم 
نخواهند  دریغ  تالش  و  سعی  هیچ گونه 

ورزید. 

دومينموضوعبحثی: آسیب شناسی 
مورد  در  رفقا  که  بود  حزب  تشکیالتی 
ـ  ایدئولوژیک  انحرافات  و  "ریزش"ها 
از درگذشت رفیق ضیاء  سیاسی چه قبل 
رفیق ضیاء صدر  از در گذشت  بعد  و چه 
حزب کمونیست )مائوئیست( به بحث و 

تبادله نظر پرداختند. 

را،  "ریزش"ها  متامی  آراء  اتفاق  به  رفقا 
چه  و  ضیاء  رفیق  حیات  زمان  در  چه 
انحرافات  از  ناشی  وی  درگذشت  از  بعد 
انحالل طلبانه  سیاسی  ـ  ایدئولوژیک 
رسیدند  نتیجه  این  به  و  دانستند 
سیاسی   – ایدئولوژیک  انحرافات  که 
در  ریزش ها  به  منجر  که  انحالل طلبانه 
مبتنی  گردید  ضیاء  رفیق  حیات  زمان 
لنینیستی   – مارکسیستی  پسا  بینش  بر 
آواکیان  هومانیستی   – مائوئیستی   –
انحرافات  بعالوه  آخری،  ریزش  ولی  بود. 
تشکیالتی  و  سیاسی   – ایدئولوژیک 
انحالل طلبانه، فساد مالی و فساد اخالقی 
و  بورژوازی  خرده  افکار  از  ناشی  ممتد 
انحالل طلبانه دو تن از اعضای حزب است 
وجود  حزب  در  متامدی  سالیان  از  که 
حزب  صدر  ضیاء  رفیق  نامه های  و  داشته 
کمونیست )مائوئیست( افغانستان گویای 

این حقیقت است.

اسف بار  وضعیت  این  جلوگیری  برای  رفقا 

ـ  ایدئولوژیک  استحکام  روی 
و  حزب  تشکیالتی  و  سیاسی 
هم چنین مبارزات جدی و پی گیر 
حزب  درون  در  خط  دو  مبارزه 

تاکید ورزیدند.

سومينموضوعبحثی: پیرامون 
کنونی  رشایط  در  امنیتی  مسئله 
بود. رفقا به اتفاق آراء روی اصول 
مخفی کاری مندرج در ماده ششم 
آئین نامه تشکیالتی )مصوب 
حزب(  رسارسی  کنگره  سومین 
آراء  اتفاق  به  رفقا  ورزیدند.  تاکید 
فیصله منودند که همه اعضای 
جداً  را  اصول  این  باید  حزب 

مراعات منایند.

چهارمينموضوعبحثی: پیرامون 
بود.  دخرتان  و  زنان  میان  در  کار 
گسرتش  روی  آراء  اتفاق  به  رفقا 
حزب  تشکیالتی  فعالیت های 
کمونیست )مائوئیست( افغانستان 
و  منودند  تاکید  منطقه  سطح  در 
بعنوان  را  عرصه  درین  زنان  نقش 
فعالیت ها  جدی  الزامات  از  یکی 
برجسته ساختند. جلسه به اتفاق 

آراء چنین یادآوری منود: 

مطرح  قدرت  و  قوت  با  وقتی 
به  را  زنان  »خشم  که:  می کنیم 
راه  در  قدرمتندی  نیروی  مثابه 
جای  در  یا  و  سازیم.«  رها  انقالب 
دیگری مطرح می کنیم که : »بدون 
زنان  از  عظيمي  بخش  رشكت 
زحمت كش، انقالب سوسياليستي 
مني تواند وجود داشته باشد.« و یا 
مطرح می سازیم: »بدون زنان هیچ 
منی تواند  توده ای  واقعی  جنبش 

وجود داشته باشد.« 

نقش زنان خود را برجسته می سازد، 

اما متاسفانه کم بودی و عدم حضور 

زنان در سومین کنگره رسارسی 
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حزب کمونیست )مائوئیست( 

افغانستان تاسف آور بوده است، باید 

حزب  که  منود  مطرح  رصاحت  با 

حضور  بدون  توانست  نخواهد 

منزل  رس  به  زنان  فعال  نقش  و 

خویش  واالی  اهداف  و  مقصود 

بدنه تشکیالت  کند.  پیدا  دست 

)مائوئیست(  کمونیست  حزب 

افغانستان پس از سومین کنگره 

مردانه  حالت  از  باید  رسارسی 

بودن و انحصار مردان رهایی یابد 

و نقش زنان نسبت به قبل بارزتر و 

برجسته تر گردد. کمیته منطقوی 

شامره اول حزب کمونیست 

)مائوئیست( افغانستان مکلفیت 

جلسه  اولین  تدویر  از  پس  دارد 

تلفیق  برای  منطقه یی  عمومی 

در  موثر  گام های  عمل  با  تئوری 

جهت جلب و جذب زنان بردارد. 

اخیر جلسه منایندگان  در 

واحدهای تشکیالتی پایه یی 

یازدهم  شامره  و  چهارم  شامره 

پیام های حامیت  شان را از سومین 

اولین  و  حزب  رسارسی  کنگرۀ 

مرکزی  کمیته  سومین  پولینوم 

منودند  ارائه  جلسه  به  حزب، 

حامیت  پیام  استامع  از  پس  و 

کف  با  که  پایه یی  واحدهای 

گردید،  بدرقه  پرشور  زدن های 

پایه یی  تشکیالتی  واحد  به  نوبت 

شامره سیزدهم رسید که مناینده 

گزارش  سیزدهم  شامره  واحد 

فعالیت ها و ترکیب تشکیالتی 

درین  منود.  ارائه  جلسه  به  آن را 

جلسه از مناینده واحد تشکیالتی 

خواسته  سیزدهم  شامره  پایه یی 

شد تا طبق اساس نامه و آئین نامه 

واحد  جلسه  حزبی،  تشکیالتی 

تشکیالتی پایه یی شامره سیزدهم 

را فراخوانده و پیام حامیت  شان را 

اول  به کمیته منطقوی شامره  نیز 

توسط  که  منایند  ارسال  حزب 

سیزدهم  شامره  تشکیالتی  واحد  مناینده 

پذیرفته شد. 

)مائوئیست(  کمونیست  حزب 

افغانستان، استحكام ايديولوژيك 

حزب  تشكياليت  و  سيايس  ـ 

عمده  مبارزايت  وظيفه  مبثابه 

اضطراری  رشایط  در  مدت  كوتاه 

گردید.  تائيد  و  تصويب  كنوين، 

مبثابه  نيز  حزب  گسرتش  البته 

يك موضوع مهم و رضوری مطرح 

تاکید  موضوع  این  روی  و  گرديد 

باید  استحکام  که  گرفت  صورت 

در  حزب  گسرتش  خدمت  در 

و  استحکام  زیرا  شود،  گرفته  نظر 

یک دیگر  الینفک  جز  گسرتش 

اند. منطبق با اين فيصله عمومي،  

با  رابطه  در  معيني  رهنمودهاي 

فعاليت هاي ايديولوژيك ـ سيايس 

و تشكياليت واحدهای منطقه یی 

و واحدهای پایه یی  حزيب تائيد 

و تصويب گرديد.

در  جلسه  بحثی  موضوع  سومین 

مندرج  مخفی کاری  اصول  مورد 

کمونیست  حزب  اساس نامه  در 

رفقا  بود.  افغانستان  )مائوئیست( 

در رشایط  که  داشتند  تاکید  جداً 

آئین نامه  ششم  ماده  کنونی 

تشکیالتی مصوب سومین کنگره 

متامی  توسط  حزب  رسارسی 

مراعات  جداً  باید  حزب  اعضای 

گردد. 

فیصله منودند  آراء  اتفاق  به  رفقا  

ماده  این  رفیقی  هرگاه  که 

آئین نامه تشکیالتی و یا سایر مواد 

را  تشکیالتی  اساس نامه  مندرج 

اقدامات  شامل  باید  منایند  نقض 

انضباطی گردد.

اجندای  چهارم  موضوع 

از  بعد  بود.  زنان  مسأله  جلسه 

حسب  رفقا  نظرات  جمع بندی 

پولینوم های  قبلی  فیصله های 

واحد منطقهیی عمومی جلسه   
تشكيالتیشمارهدوم:

جلسه عمومی منطقه یی واحد تشکیالتی 

 1400 ثور  ششم  تاریخ  به  دوم  شامره 

رشکت  رفقای  گردید.  دایر  خورشیدی 

خوردار  بر  انقالبی  و  باال  روحیه  از  کننده 

بودند.

نخستني موضوعي كه در جلسه به بحث 

تدویر موفقانه سومین كنگره  گرفته شد، 

رسارسی حزب کمونیست )مائوئیست( 

افغانستان بود، که مورد تائید رفقای رشکت 

کننده قرار گرفت. رفقا اعالم كردند كه در 

تحقق فيصله هاي سومین کنگره رسارسی 

رهنمودهای  و  فیصله ها  و هم چنین  حزب 

مرکزی  کمیته  سوم  دور  پولینوم  اولین 

دريغ  تالشی  و  سعی  هيچ گونه  از  حزب 

نخواهند كرد.

دومني موضوع مورد بحث جلسه عمومی، 

كنوين  مبارزايت  عمده  وظيفه  روي  مكث 

بود كه قبال توسط سومین کنگره رسارسی 

کمیته  سوم  دور  پولینوم  اولین  و  حزب 

مرکزی تعيني و تصويب گرديده بود. رفقا 

با احساس مسئوليت حزيب در فضای 

کامالً رفیقانه نظرات و پيش نهادات شان 

دو  عمدتاً  زمینه  این  در  منودند.  ارائه  را 

موضوع به بحث گرفته شد:

1- استحكام ايدئولوژيكـ  سيايس 
و تشكياليت حزب

2- گسرتش حزب. 

پيش نهادات  و  نظرات  جمع بندي  از  بعد   

رهربي  قبيل  فيصله های  با  منطبق  رفقا، 

رسارسی  کنگره  سومین  فیصله  و  حزب 
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مرکزی  کمیته  دور دوم  و  اول  دور 

حزب کمونیست )مائوئیست( 

سومین  فیصله های  و  افغانستان 

اولین  و  حزب  رسارسی  کنگره 

مرکزی  کمیته  سوم  دور  پولینوم 

از  یکی  زنان  میان  در  کار  حزب 

وظایف بسیار مهم و رضوری حزب 

مطرح گردید. فیصله به عمل آمد 

و  کار  به  جداً  باید  رفقا  متامی  که 

بخصوص  و  زنان  میان  فعالیت 

زنان خانواده شان به پردازند، زیرا 

و  اند  جامعه  پیکر  از  نیمی  زنان 

بدون رشکت زنان در انقالب هیچ 

انقالبی به پیروزی منی رسد.

در  جلسه  اجندای  پنجم  موضوع 

بعد  بود.  حزب  مالی  مسئلۀ  مورد 

از بحث و تبادل نظر، رفقا به اتفاق 

آراء فیصله  منودند که چون حزب از 

لحاظ مالی متکی به حق العضویت 

مکلف  رفقا  متامی  لذا  است،  رفقا 

شان را  حق العضویت های  که  اند 

به  و  تشکیالتی  آئین نامه  طبق 

موقع پرداخت منایند و رفقای که 

از این ناحیه مقروض هستند هرچه 

عاجل قروض شان را به پردازند.

جلسۀ  اجنداي  در  ششم  موضوع 

و  منطقه  کمیته  انتخاب  عمومی، 

منطقه یی   کمیته   منشی  انتخاب 

اتفاق  به  خواهي  نظر  و  بحث  از  بعد  بود. 

آراء رفقاي رشكت كننده در جلسه اعضای 

کمیته منطقوی شامره دوم حزب را انتخاب 

منودند و کمیته منطقوی شامره دوم حزب، 

مسئول کمیته شان را نیز انتخاب منود.

طبق حکم اساس نامه حزب کمونیست 

منطقه یی  كميته  افغانستان  )مائوئیست( 

وظیفه دارد که  در ميان دو جلسه عمومي 

منطقه يی فعاليت هاي حزب در منطقه 

و  هدايت  مركزي،  كميته  رهربي  تحت  را 

رفقای کمیته منطقه یی  رهربی  منايد، که 

این مسئولیت را پذیرفتند. 

تدویر  دیگر  یک بار  رفقا  جلسه  ختم  در 

موفقانه سومین کنگره رسارسی حزب 

کمونیست )مائوئیست( افغانستان را 

و  رفیقانه تربیک گفته  احساسات گرم  با 

محل جلسه را یکایک ترک کردند.  

پس از تدویر موفقانۀ اولین جلسۀ عمومی 

منطقه یی، واحد پایه یی تشکیالتی شامره 

بیست  مادۀ  با  منطبق  را  جلسۀ شان  نهم 

)مصوب  تشکیالتی  آئین نامه  چهارم  و 

تدویر  حزب(  رسارسی  کنگره  سومین 

منودند.

در آغاز جلسه هر یک از اعضای 
واحد تشکیالتی پایه یی شامره نهم با 
حامیت شان را  رفیقانه  و  گرم  احساسات 

حزب  رسارسی  کنگره  سومین  از 
)مائوئیست(  کمونیست 
و  تصامیم  و  افغانستان 
فیصله های اولین پولینوم سومین 
اعالن  حزب  مرکزی  کمیته  دور 

منودند. 

شامرۀ  پایه یی  تشکیالتی  واحد 
در  جلسه شان  ختم  از  بعد  نهم 
مورد انتخاب كميته مسئول واحد 
بحث  به  پایه یی،   تشكياليت 
پرداختند و اعضاي كميته مسئول 
مبتني  و  رفيقانه  فضاي  يك  در  را 
انتخاب  دموكراتيك  بر سانرتاليزم 
واحد  حامیت  پیام  و  منودند 
تشکیالتی شامره نهم را تحریر و 
منطقوی  کمیته  و  منوده  تصویب 
داشتند.  ارسال  دوم حزب  شامره 
و  رفيقانه  فضاي  يك  در  جلسه 
انقاليب  شوق  و  شور  از  رسشار 
پرولرتي به كار خود پايان بخشيد.

فيصله ها و رهنمودهاي اولین 
منطقه یی  عمومي  جلسات 
اول  شامره  تشكياليت  واحدهاي 
سیاسی  دفرت  تائيد  مورد  دوم  و 
يافته  و رسميت  قرار گرفته  حزب 
فیصله های  ترتیب  همین  به  اند. 
واحدهای تشکیالت پایه یی شامره 
سیزدهم  و  یازدهم  نهم،  چهارم، 
منطقه یی  کمیته های  تائید  مورد 

قرار گرفته و رسمیت یافته اند.

پيامحمایتازسومينكنگرۀسراسریحزبواولينپولينومدورسومكميتۀمركزی

بهكميتۀمركزیحزبكمونيست)مائوئيست(افغانستان!

رفقای گرامی! 

به تاسی از مادۀ )21( و )22( آئین 
کمونیست  حزب  تشکیالتی  نامه 
مصوبۀ  افغانستان  )مائوئیست( 

امروز  حزب،  سراسری  کنگرۀ  سومین 
از  بعد  منطقه یی  عمومي  جلسۀ  اولین 
سومین کنگرۀ سراسري حزب فراخوانده 
و  فیصله ها  با  منطبق  تا  است،  شده 
و  مهم  رهنمودهاي  کنگره،  رهنمودهاي 
آئین نامه  مندرج  که  محوله  وظایف  سایر 

جهت  است،  حزب  تشکیالتی 
رهبري فعالیت هاي حزب در 
منطقه و محالت مربوطه را تعیین 

و تصویب نماید. 
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منطقه یی  عمومی  جلسه  درین 
و  حزب  سیاسی  دفتر  نمایندۀ 
منطقوی  کمیته  اعضای  تمام 
کمیتۀ  اول حزب، مسئول  شماره 
هنری منطقوی شماره اول حزب، 
روستائی  پایه ایی  واحد  مسئول 
واحد  نمایندۀ  حزب،   )4( شماره 
پایه ای شماره )11( حزب، نمایندۀ 
حزب   )13( شماره  پایه ای  واحد 

اشتراک داشتند. 

منطقه یی،  عمومی  جلسۀ  اولین 
سومین  موفقانۀ  تدویر  بخاطر 
کنگرۀ سراسری حزب کمونیست 
تدویر  و  افغانستان  )مائوئیست( 
کمیتۀ  سوم  دور  پولینوم  اولین 
و  گرم  درودهای  حزب،  مرکزی 
همین  آدرس  از  را  خود  انقالبی 
به  و  خود  از  نیابت  به  جلسه 
و  اعضاء  تمامی  از  نمایندگی 
به  منطقه،  در  حزب  هواداران 
رفقای  سیاسی،  دفتر  رفقای 
و  اعضاء  تمامی  و  مرکزی  کمیته 
هواداران حزب در داخل و خارج 

از کشور، تقدیم می نماید. 

اولین جلسۀ عمومی منطقه یی، با 
خرسندی اعالم می دارد که طبق 
مواد مندرج آئین نامه تشکیالتی، 

است   نموده  انتخاب  را  منطقه یی  کمیته 
تشکیالتی  آئین نامه   )22( ماده  طبق  و 
حزب کمیتۀ منطقه یی در میان دو جلسۀ 
در  حزب  فعالیت هاي  منطقه یی،  عمومي 
درونی  نشریۀ  انتشار  من جمله  منطقه، 
منطقه یی، را تحت رهبري کمیتۀ مرکزي 

حزب هدایت خواهد نمود. 

جلسه  اولین  منسوبین   و  مشمولین  ما 
تبریک  ابراز  ضمن  منطقه یی،  عمومی 
موفقانه  تدویر  بابت  فراوان  تهنیت  و 
اولین  و  حزب  سراسری  کنگرۀ  سومین 
تمامی  مرکزی،  کمیته  سوم  دور  پولینوم 
سومین  شدۀ  تصویب  اسناد  و   فیصله ها 
کنگرۀ سراسری حزب و فیصله های اولین 
حزب  مرکزی  کمیته  سوم  دور  پولینوم 
و  اصولی  موقع،  به  فیصله های  عنوان  به 
به  متعهد  را  خود  و  پذیریم  می  صحیح 

اجراء آنها می دانیم.

بتوانیم دوشادوش  امیدواریم  هم چنان 
هم دیگر، علیه هرگونه فراکسیونیزم، 
رویزیونیزم  انحالل طلبی،  سکتاریزم، 
با قاطعیت  اکونومیزم  اپورتونیزم و  و 
طرف  به  را  حزب  و  نماییم  مبارزه  تمام، 
استحکام تشکیالتی و گسترش مبارزاتی 
بیشتر از قبل به حرکت درآوریم تا بتوانیم 
برپائی  شاهد  دور،  چندان  نه  آینده  در 
و  مردمی  ملی  مقاومت  جنگ  پیش برد  و 

کنونی  مشخص  )شکل  انقالبی 
اشغال گران  علیه  خلق(  جنگ 
و  ملی  خاینین  و  امپریالیست 
دست نشانده شان و  اشغال گران 
مرتجع داعشی باشیم و درفش 
کمونیست  حزب  افتخار  پر 
در  را  افغانستان  )مائوئیست( 
در  اهتزاز  به  کشور  پایه های  کوه 

آوریم.  

یک بار دیگر تدویر موفقانۀ 
و  حزب  سراسری  کنگرۀ  سومین 
کمیته  سوم  دور  پولینوم  اولین 
به تک تک رفقا  را  مرکزی حزب 
تبریک و تهنیت عرض می کنیم. 

پاینده باد حزب کمونیست 
)مائوئیست( افغانستان

جلسۀ عمومي منطقه یی شماره اول 

حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان

10 ثور 1400 ) 30 اپریل 2021( 

بهكميتۀمركزیحزبكمونيست)مائوئيست(افغانستان!
رفـقـای مـحـتـرم! 

دوم  شماره  منطقه یی  کمیتۀ 
حزب کمونیست )مائوئیست( 
و  خود  جانب  از  هم  افغانستان، 
هم به نمایندگی از تمامی اعضا و 
حزبی،  منطقۀ  در  حزب  هوادران 
را  خود  آتشین  و  گرم  درودهای 
حزب  مرکزی  کمیتۀ  رفقای  به 

و  افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست 
تمامی اعضای و هوادارن حزب در داخل 
مؤفقانۀ  تدویر  به خاطر  کشور،  خارج  و 
سومین کنگره سراسری حزب کمونیست 
اولین  تدویر  و  افغانستان  )مائوئیست( 
حزب  مرکزی  کمیته  سوم  دور  پولینوم 

تقدیم می نماید. 

ما منسوبین کمیته منطقه یی شماره 

دوم حزب، این موفقیت بزرگ را 
تمامی  و  رفقای کمیته مرکزی  به 
اعضا و هوداران حزب کمونیست 
شادباش  افغانستان،  )مائوئیست( 
تمامی  تأئید  ضمن  ما  می گوییم. 
شده  تصویب  اسناد  و  فیصله ها 
در سومین کنگره سراسری 
حزب  فیصله های اولین پولینوم 
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دور سوم کمیته مرکزی حزب به 
اصولی،  فیصله های  عنوان 
و  می پذیریم  به  موقع،  و  درست 
عزم  با  و  همه باهم  که  امیدواریم 
تعمیل  در  بتوانیم  استوار  انقالبی 
شده  تصویب  اسناد  و  فیصله ها 
حزب  سراسری  کنگره  سومین 
دور  پولینوم  اولین  فیصله های  و 
قوت  تمام  با  مرکزی  کمیته  سوم 
علیه  و  بکوشیم  مبارزاتی  توان  و 
اپورتونیزم،  رویزیونیزم،  گونه  هر 
سکتاریزم  فراکسیونیزم، 
هرچه  جدیت  با  انحالل طلبی  و 
حزب  و  نموده  مبارزه  تمام تر 
کمونیست )مائوئیست( افغانستان 
گسترش  و  استحکام  طرف  به  را 
برای  بیش تر،  و  بیش تر  مبارزاتی 
حزب  واالی  اهداف  به  دست یابی 
کمونیست )مائوئیست( افغانستان 

به پیش سوق دهیم.

رفقا!

ما به این امر بخوبی واقفیم، 
معضلۀ بزرگی که فرا روی حزب ما 

و کل جنبش انقالبی کشور وجود داشته و 
دارد، این است که ما تا کنون نتوانستیم 
مقاومت  جنگ  تدارک  حالت  از  که 
و  نمائیم  عبور  انقالبی  و  مردمی  ملی 
مردمی  ملی  مقاومت  جنگ  میدان  در 
امپریالیست،  اشغال گران  ضد  انقالبی  و 
مرتجع  اشغال گران  و  دست نشانده  رژیم 
داعشی حضور داشته باشیم، تا زمانی که 
ندهیم،  نجات  وضعیت  این  از  را  خود  ما 
مبارزه و مقاومت ما علیه دشمنان عمدۀ 
و  مبارزه  یک  کشور  مردمان  و  کشور 
مقاومت سیاسی صرف باقی خواهد ماند.     

رفقا!

حزب  صدر  ضیاء  رفیق  درگذشت  از  بعد 
افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست 
و تبارز انحالل طلبی آشکار از درون حزب 
کمونیست )مائوئیست( افغانستان این 
معضل مشکل تر گردیده است. امیدواری 
کنگره  سومین  از  بعد  که  است  این  ما 
سراسری حزب کمونیست )مائوئیست(
افغانستان و پیاده نمودن تمام فیصله های 
بیش تر  هرچه  گسترش  با  بتوانیم  کنگره 
از این وضعیت نجات داده  حزب، خود را 

و در میدان جنگ مقاومت حضور 
داشته باشیم. 

گسترش  که  می دانیم  نیک  ما 
مبارزاتی حزب، بخصوص 
جانیه  همه   مقاومت  گسترش 
علیه اشغال گران امپریالیست 
عمدتًا مستلزم گسترش مبارزات 
توده یی حزب در دهات و مناطق 
زمانی  ما  است.  کشور  روستایی 
مقاومت  جنگ  برپایی  به  موفق 
ملی مردمی و انقالبی می شویم که 
تمام قوت و توان مبارزاتی خود را 
عمدتًا به خاطر گسترش حزب در 
کشور  روستایی  مناطق  و  دهات 

سوق دهیم.  
زنـده بـاد حـزب کـمـونـیـسـت 
)مـائـوئـیـسـت(افـغـانـسـتـان!

کـمـیـتـۀ مـنـطـقـه یـی  شماره 
دوم حـزب کـمـونـیـسـت 

)مـائـوئـیـسـت( افـغـانـسـتـان

 6/2/1400
خورشیدی)26/04/2021(

پـيـامحـمـایـتاز

تصویبوفيصلههایسومينكنگرهسراسریحزبكمونيست)مائوئيست(افغانستان

واولينپولينومدورسومكميتهمركزیحزب

 واحد تشکیالت پایه یی شماره
 نهم حزب کمونیست )مائوئیست(
 افغانستان هم از جانب خود و هم  به
 نمایندگی از تمامی اعضا و هوداران
 حزب در منطقۀ پایه یی صمیمانه ترین
رفیقانۀ خود و  انقالبی   درودهای 
حزب مرکزی  کمیتۀ  رفقای  به   را 
افغانستان )مائوئیست(   کمونیست 
تدویر بخاطر  حزب  اعضای  سایر   و 
سراسری کنگره  سومین   موفقانه 
)مائوئیست( کمونیست   حزب 
پولینوم اولین  تدویر  و   افغانستان 

 دور سوم کمیته مرکزی می فرستد.

علیه کنون  تا  ایجادش  زمان  از  ما       حزب 
و پوشالی  رژیم  امپریالیست،   اشغال گران 
انواع علیه  هم چنین  و  داعشی   اشغال گران 
و تسلیمی  رویزیونیزم،  مختلف  اشکال   و 
علیه مبارزه  و  نموده  مبارزه   تسلیم طلبی 
موفقانه نیز  را  انحالل طلبی  و   سکتاریزم 
که می ورزد  تالش  و  است  برده  پیش   به 
برده پیش  را  مبارزه  این  استوارتر   هرچه 
علیه را  دیار  این  ستم دیدۀ  توده های   و 

خاینین و  امپریالیست   اشغال گران 
ایجاد و  شان  دست نشاندۀ   ملی 
رژیم و  طالبان  توافق"  "پسا   دولت 
اشغال گران هم چنین  و   پوشالی 
داعشی بسیج نموده و رهبری نماید.

 در وضعیت کنونی افغانستان
بردن فیودالی  نیمه  ـ   مستعمره 
نسل و  توده ها   میان  انقالبی   خط 
ضروریت های از  یکی  کشور   جوان 
مبارزاتی عاجل  نیاز  و   مبرم 
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)مائوئیست( کمونیست   حزب 
انقالبی نیروهای  سایر  و   افغانستان 
می دهد. تشکیل  را  مائوئیست 

   بدون بردن خط انقالبی میان توده ها
شان بسیج  و  کشور  جوان  نسل   و 
اشغال گران نمی توان  آن  محور   بر 
داعشی اشغال گران  و   امپریالیست 
رژیم راند،  بیرون  کشور  از   را 
انقالب و  نمود  سرنگون  را   پوشالی 
پیروزی به  را  نوین   دموکراتیک 
 رساند. ما یقین کامل داریم که حزب
 کمونیست )مائوئیست( افغانستان
 یگانه حزبی است که از خط اصولی
 و انقالبی مارکسیستی ـ لنینیستی
با و  بوده  برخوردار  مائوئیستی   ـ 
راه سر  بر  متعددی  موانع   آن که 

از بعد  بخصوص  و  داشته  قرار   مبارزاتی اش 
 درگذشت رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست
بیش تر موانع  این  افغانستان   )مائوئیست( 
با آن هم حزب کمونیست  از پیش گردیده، 
تا می ورزد  تالش  افغانستان   )مائوئیست( 
مرحلۀ از  و  نموده  عبور  را  موانع  این   همه  
جنگ پیش برد  و  برپایی  مرحلۀ  به   تدارک 
بردارد. گام  انقالبی  و  مردمی  ملی   مقاومت 

بعد نهم  پایه یی شماره   بناًء واحد تشکیالت 
اسناد تصویب  و  فیصله ها  دقیق  مطالعۀ   از 
کمونیست حزب  سراسری  کنگره   سومین 
استقبال ضمن  افغانستان،   )مائوئیست( 
دور پولینوم  اولین  انقالبی  فیصله های   از 
توسط اسناد  تصویب  و  مرکزی  کمیته   سوم 
حمایت حزب،  سراسری  کنگره   سومین 
اولین فیصله های  از  را  خویش  جانبۀ   همه 

و مرکزی  کمیته  سوم  دور   پولینوم 
سومین توسط  شده  تصویب   اسناد 
 کنگره سراسری  حزب اعالن
می داند مکلف  را  خود  و   می دارد 
پیاده در  توان  و  قوت  تمام  با   تا 
از فیصله ها و اسناد  نمودن هر یک 
نماید . حرکت  جداً  شده  تصویب 

با درودهای رفیقانه!

 واحد تشکیالت پایه یی شماره نهم
– حزب کمونیست )مائوئیست(

افغانستان

1400/2/7 
خورشیدی)2021/04/27(

پيامحمایتوپشتيبانی
رفقایعزیز!

از  را  ما  انقالبی  و  گرم  درودهای 
…  والیت  ولسوالی  کوه پایه های 

… پذیرا باشید. 

ازینکه بنا به معضالت پیش آمده، 
نتوانستیم به اولین جلسه عمومی 
معذرت  شویم،  حاضر  منطقه یی 
خواستیم  اما  شوید،  پذیرا  را  ما 
کوتاه  هرچند  پیامی  ارسال  با 
از  را  خود  پشتیبانی  و  حمایت 
کنگره  سومین  موفقانه  تدویر 
پولینوم  اولین  و  حزب  سراسری 
حزب  سوم  دور  مرکزی  کمیته 

اعالم نماییم. 

به  خود  که  طوری  عزیز،  رفقای 
جریان هستید، فقر و بی بضاعتی، 
برف  کم بود  آب،  منابع  کم بود 
از  که  اخیر  ناامنی های  باران،  و 
امپریالیست  اشغال گران  طرف 
و  نشانده  دست  ملی  خاینین  و 

به  اشغال گران  به  شده  تسلیم  طالبان 
گوشه  در  را  ما  مردمان  روزگار  آمده،  بار 
و   … والیت  خصوصا  افغانستان،  گوشه 
دهقانان  و  متوسط  دهقانان  بالخصوص 
 –  … ولسوالی  در  هزاره  ملیت  فقیر 
والیت … را تیره و تار ساخته است، که 
از  تعدادی  بی خانمانی  باعث  یک طرف  از 
باعث  دیگر  طرف  از  و  گردیده  دهقانان 
فوران کردن هرچه بیشتر خشم و نفرت 
و  نشانده  از رژیم دست  توده ها  انزجار  و 
شده  اشغال گران  به  شده  تسلیم  طالبان 

است. 

آگاهی  بردن  با  که  داریم  کامل  یقین  ما 
انقالبی میان توده های فقیر و نسل جوان 
نفرت  و  خشم  سیل  بایست  می  کشور 
داده  انقالبی  سوی  و  سمت  را  توده ها 
مسیر  در  شان را  نفرت  و  خشم  سیل  و 
و  امپریالیست  اشغالگران  علیه  انقالب 
اشغال گران  و  دست نشانده  ملی  خاینین 
درین  و  دهیم  قرار  داعشی  مرتجع 
برای  که  می دانیم  مکلف  را  خود  زمینه 

و  فیصله ها  تمامی  نمودن  پیاده 
سومین  در  که  حزب  دستورات 
اولین  و  حزب  سراسری  کنگره 
دور سوم  مرکزی  کمیته  پولینوم 
حزب به عمل آمده است، با جان 
تطبیق  در  و  کرده  تایید  دل  و 
فیصله ها تعهد راسخ خواهیم 

داشت. 

رفقای گرامی، با وجود طرح 
یانکی  اشغالگران  ریاکارانه 
از  نیروهای شان  خروج  بر  مبنی 
که  داریم  کامل  یقین  ما  کشور، 
نیمه   – مستعمره  کماکان  کشور 
آنان  خونریز  چنگال  در  فئودال 
جنگ های  و  ماند  خواهد  باقی 
استخباراتی نسبت به قبل شدت 
بیشتری به خود خواهد گرفت و 
حرف  صلح  اصطالح  به  آنچه  از 
زده می شود، خبری نخواهد بود. 

پیوند  در  بتوانیم  که  امیدواریم 
تنگاتنگ با رفقای کمیته منطقوی 
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تصویبوفيصلههایسومينكنگرهسراسریواولينپولينومدورسومكميته
مركزیحزبكمونيست)مائوئيست(افغانستانرا

حمایتمینمایيم!
شماره  پایه یی  تشکیالت  واحد 
)مائوئیست(  کمونیست  حزب   4
جانب  از  نخست  افغانستان 
هواداران  و  اعضا  همه  خود، 
فعالیت  تحت  منطقه  در  حزب 
خود، درودهای رفیقانه و انقالبی 
مرکزی  کمیته  رفقای  به  را  خود 
بخاطر  حزب  اعضای  سایر  و 
کنگره  سومین  موفقانه  تدویر 
کمونیست  حزب  سراسری 
تدویر  و  افغانستان  )مائوئیست( 
کمیته  سوم  دور  پولینوم  اولین 
از  ما  حزب  می فرستند.  مرکزی 
علیه  اکنون  تا  ایجادش  زمان 
رژیم  امپریالیست،  اشغال گران 
پوشالی و اشغالگران داعشی 
اشکال  و  انواع  علیه  هم چنین  و 
رویزیونیزم تسلیم طلب و مبارزه 
انحالل طلبی  و  سکتاریزم  علیه 
است؛  برده  پیش  به  موفقانه 
درک  با  می ورزد  تالش  همچنان 
بیش  را  مبارزه  این  وضعیت،  از 
توده های  و  داده  ادامه  پیش  از 
علیه  را  این سرزمین  تحت ستم 
اشغال گران امپریالیست، حکومت 

دست نشانده و اشغال گران مرتجع داعشی 
بسیج کرده و رهبری نمایند. در وضعیت 
کنونی افغانستان مستعمره - نیمه 
فیودالی بردن خط انقالبی میان توده های 
از  یکی  کشور  جوان  نسل  و  ستم دیده 
ضرورت های مهم و عاجل مبارزاتی حزب 
نیروهای  سایر  و  )مائوئیست(  کمونیست 
می دهد.  تشکیل  را  مائوئیست  انقالبی 
واضح است بدون بردن خط انقالبی میان  
بسیج شان  و  کشور  جوان  نسل  توده ها، 
اشغال گران  نمی توان  آن  محور  در 
امپریالیست و اشغال گران مرتجع داعشی 
را  پوشالی  رژیم  راند؛  بیرون  کشور  از  را 
دموکراتیکنوین  انقالب  و  نمود  سرنگون 
را به پیروزی رساند. با آنکه موانع متعدد 
ما  دارند،  قرار  مبارزاتی حزب  راه  بر سر 
یقین کامل داریم که حزب ما یگانه حزبی 
است که از خط اصولی و انقالبی )م - ل - 
م( برخوردار بوده از آن پیروی می نماید. 
از درگذشت رفیق ضیا  بعد  مشکالت که 
است  شده  عارض  حزب  بر  حزب،  صدر 
مبارزه درون  و  قابل مکث، تحلیل دقیق 
تالش  ما  حزب  آنهم  با  باشد.  می  خطی 
نماید  را عبور  موانع  این  تا همه  می ورزد 
و  برپایی  مرحله  به  تدارک  مرحله  از  و 

ملی،  مقاومت  پیش برد جنگ 
مردمی و انقالبی گام بر دارد. 

بناء واحد تشکیالت پایه یی 
دقیق  مطالعه  از  بعد   4 شماره 
فیصله ها و تصویب اسناد سومین 
استقبال  آن  از  حزب،  کنگره 
اولین  فیصله های  از  و  نموده 
مرکزی  کمیته  سوم  دور  پولینوم 
را  خود  رفیقانه  حمایت  حزب، 
مکلف  را  خود  و  می دارد  اعالن 
می داند تا با تمام نیرو و توان در 
پیاده نمودن هریک از فیصله ها و 
نموده  تالش  شده  تصویب  اسناد 
خرج  به  بیشتر  هرچه  جدیت  و 

دهند.

  

درودهای انقالبی و رفیقانه

واحد تشکیالتی پایه یی 
شماره چهارم

1400/2/5خورشیدی

شماره اول حزب که پس از اولین 
جلسه عمومی منطقه یی برگزیده 
می شوند، دوشادوش هم به کار و 
پیکار مبارزاتی در راستای تحقق 
هرچه بیشتر و بهتر فیصله های به 
عمل آمده سومین کنگره حزب و 
اولین پولینوم کمیته مرکزی دور 

سوم حزب به پیش رویم. 

دستان تک تک رفقا را به گرمی 
می فشاریم.

زنده باد حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان

خجسته و میمون باد تدویر موفقانه سومین کنگره سراسری حزب! 

خجسته و میمون باد برگزاری 
موفقیت آمیز اولین پولینوم 

کمیته مرکزی دور سوم حزب!

واحد تشکیالتی پایه یی شماره 
یازدهم - حزب کمونیست 

)مائوئیست( افغانستان

9 ثور 1400
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كمونيست حزب مركزی كميتۀ به
)مائوئيست(افغانستان!

رفقای گرامی! 

دهید،  اجازه  ابتدا  در 
و  سرخ  درودهای  گرم ترین 
به  را  خویش  انترناسیونالیستی 
نمایندگی از واحد هواداران حزب 
خدمت  آلمان   – فرانکفورت  در 
 ، مرکزی  کمیته  رفقای  تک  تک 
اعضاء و هواداران حزب در داخل 
نماییم.  تقدیم  کشور  خارج  و 

جریان  در  رفقا  طوری که  ثانیًا، 
نماینده  بود  قرار  دارند،  قرار 
حزب  هواداران  تشکیالتی  واحد 
سراسری  کنگره  سومین  در 
)مائوئیست(  کمونیست  حزب 
ما  نماید،  اشتراک  افغانستان 
بعنوان  را  فوژان"  "نوید  رفیق 
نماینده واحد تشکیالتی 
 – هواداران حزب در فرانکفورت 
آلمان به سومین کنگره سراسری 
بود  قرار  و  نمودیم  معرفی  حزب 
سومین  در  فوژان"  "نوید  رفیق 
اشتراک  حزب  سراسری  کنگره 
پیش  معضالت  به  بنا  ولی  نماید، 
معینه  وقت  به  نتوانستیم  آمده 
هر  نماییم،  اشتراک  کنگره  به 
چند رفقای کمیته مرکزی، تقریبا 
بخاطر  هفته ای  یک  تأخیر  با 
هواداران  واحد  نماینده  اشتراک 
در  اما  کشیدند،  انتظار  حزب 
نهایت امر، این کنگره باید تدویر 
می یافت، ما بسیار خوشبین بودیم 
که می توانیم و باید درین کنگره 
اما  نماییم،  ایفاء  سزائی  به   سهم 
بازهم مشکالت و موانع باعث شد 

موقع شرکت  به  نتوانیم  کنگره  درین  که 
رفقای  تک  تک  از  خاطر  ازین  کنیم، 
می طلبیم،  پوزش  حزب  مرکزی  کمیته 
شوید.  پذیرا  را  ما  معذرت  که  امیدواریم 

پیام  این  ارسال  با  خواستیم  لحاظ  بدین 
جانبۀ  همه  پشتیبانی  و  قاطعانه  حمایت 
خویش را از تدویر موفقانه سومین کنگره 
)مائوئیست(  کمونیست  حزب  سراسری 
سوم  دور  پولینوم  اولین  و  افغانستان 

کمیته مرکزی حزب اعالم نماییم. 

رفقای گرامی! 

اروپا طور دیگری است، تک  وضعیت در 
که  دارند  قرار  جریان  به  ما  رفقای  تک 
وضعیت کرونائی در این جا محدودیت های 
بسیار خاص به بار آورده است و تقریبا همه 
است،  پیچانده  خود  در  را  زندگی  شئون 
مرزهای  تمامی  بدین سو  ماه  دو  مدت  از 
اند  مسدود  وسیع  بصورت  اروپا  اتحادیه 
و آلمان که یکی از جمله کشورهای عضو 
همین  شامل  نیز  می باشد،  اروپا  اتحادیه 

قرنطین عمومی است.

یک  و  بیست  تقریبا  دیگر،  طرف  از 
به  ناتو  اعضای  اروپا  اتحادیۀ  کشور عضو 
شمار می روند که در جنگ غارت گرانه و 
امپریالیستی  اشغال گرانه  و  چپاول گرانه 
جنایت گستر  امپریالیزم  سرکردگی  به 
نیمه   - مستعمره  افغانستان  در  امریکا 
کشورها  این  اند،  گرفته  سهم  فئودال 
ایتالیا،  فرانسه،  آلمان،  از:  عبارتند 
پرتغال،  دانمارک،  بلژیک،  اسپانیا، هلند، 
مجارستان،  کرواسی،  چک،  جمهوری 
رومانی،  یونان،  بلغارستان،  لهستان، 
لیتوانی،  استونی،  اسلوونی،  اسلواکی، 
لتونی، لوکزامبورگ، و هریک درین جنگ 
یک  مانند  امپریالیستی  اشغال گرانه 
شرکت سهامی منافع غارت گرانه خویش 

را دنبال نموده می نمایند. 

نظامی  نیروهای  خروج  اعالن  با 
اشغال گر یانکی و نیروهای ناتو از 
بایدن"  "جو  توسط  که  افغانستان 
شد،  اعالن  امریکا  جمهور  رئیس 
این هستند  به  بسیاری خوشبین 
که جنگ غارت گرانه پایان 
می یابد، اما در واقعیت تبدیل این 
جنگ  یک  به  خانمان سوز  جنگ 
ارتجاعی ـ استخباراتی در منطقه 
باید  ما  رفقای  و  است  پیش روی 
را  خویش  بیداری  و  هوشیاری 

درین رابطه داشته باشند. 

حتی اگر تمامی نیروهای اشغال گر 
سرکردگی  به  امپریالیستی 
افغانستان  از  امریکا  امپریالیزم 
توافق  پسا  رژیم  و  شوند،  بیرون 
کشور  سیمای  آید،  کار  روی  هم 
نیمه فئودال   – کماکان مستعمره 
امپریالیست ها  ماند.  خواهد  باقی 
از  اگر  شان را  نظامی  پایگاه های 
اما  کنند  خالی  خویش  نیروهای 
در  شان  استخباراتی  نیروهای 
منطقه باقی خواهد ماند و بالن های 
فضائی که در اطراف و اکناف کشور 
بلند کرده اند، نیز پای برجا بخاطر 
هژمونی امپریالیستی شان در 
باقی  استخباراتی  شبکات  بخش 
توافق  پسا  رژیم  و حفظ می ماند. 
به هر شکل و شمایلی که درآید، 
که  بوده  دست نشانده  رژیم  یک 
استخبارتی  شبکه های  طریق  از 
امپریالیستی دستوراتش را 

می گیرد. 

که  هستیم  خرسند  بسیار  ما 
حزب  مرکزی  کمیته  رفقای 
کمونیست )مائوئیست( افغانستان 
دشوار  بس  شرایط  در  توانستند 

تصویباسنادوفيصلههایسومينكنگرۀسراسریحزبكمونيست)مائوئيست(افغانستان

واولينپولينومدورسومكميتهمركزیحزبراقاطعانهحمایتمیكنيم!
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رفقایعزیز!

اجازه  دهید گرم ترین درودهای رسخ  و   

رشدترین  پر  از  را  خویش  انرتناسیونالیستی 

Swe- )پایتخت های اروپا اِسُتکُهلم – سوئدن 

den-Stockholm ( تقدیم تان کنیم.

حزب  رسارسی  کنگرۀ  سومین  موفقیت آمیز  برگزاری 

آن  تعقیب  به  و  افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست 

مرکزی  کمیته  دورۀ سوم  پولینوم  اولین  موفقانۀ  تدویر 

حزب را از صمیم قلب تربیک و تهنیت عرض می داریم.

و  افغانستان  فئودال  نیمه   – مستعمره  کشور  در 

و  خفقان آور  اختناق  کنونی،  دشوار  بس  رشایط  در 

را گرفته است،   ما  انزواگرائی سیاسی که دامن جامعه 

تدویر به موقع سومین کنگره و اولین پولینوم دورۀ سوم 

سازنده اي  و  اصويل  جسورانه،  حرکت  مرکزی،  کمیته 

براي كل  آن  و سازنده  تاُثريات مثبت  و  است كه نقش 

ـ  لنينيستي  ـ  )ماركسيستي  كمونيستي  جنبش  تاريخ 

مائوئيستي ( افغانستان، عميق و دير پا خواهد بود.

رفقای عزیز! 

بگذارید رصیحاً مطرح مناییم که از متامی فیصله های 

اولین  در  هم چنان  و  کنگره  سومین  در  آمده  عمل  به 

و  می کنیم  حامیت  مرکزی،  کمیته  سوم  دورۀ  پولینوم 

آنچه در توان داشته باشیم در تطبیق و تلفیق تئوری و 

پراتیک مبارزاتی آن دریغ نخواهیم ورزید. 

کمونیست  حزب  مرکزی  کمیته  رفقای  ما،  نظر  به 

موقعیت  و  موقف  در  کنون  افغانستان  )مائوئیست( 

آغاز  و  برپائی  برای  برای پیش برد پروسۀ تدارک  برتری 

مشخص  )شکل  انقالبی  و  مردمی  ملی  مقاومت  جنگ 

موفقانه  تدویر  اند.  گرفته  قرار  خلق(  جنگ  کنونی 

سوم  دورۀ  پولینوم  اولین  و  رسارسی  کنگره  سومین 

کمیته مرکزی این ادعا را ثابت می کند. 

خم  و  پیچ  پر  راه  ازین  ما  گرامی  رفقای  که  امیدواریم 

در  انقالبی  جنگ  مبارزاتی  نشیب  و  فراز  از  مملو  و 

مکلف  را  خود  ما  و  آیند  بیرون  ظفرمندانه  افغانستان، 

در  تالش  و  سعی  هیچ گونه  از  راه  درین  که  می دانیم 

خدمت انقالب افغانستان بر مبنای فیصله های به عمل 

آمده دریغ نورزیم.

اجازه دهید در مورد این جا معلومات مخترصی را خدمت 

رفقا ارائه کنیم: 

 1,051,762 مرز  به  را  خود  امروز  صبح  تا  کرونا  آمار 

مبتال و 14,349 تلفات رساند، اما محدودیت قرنطین 

در رسارس سوئد وضع منی باشد خصوصا شهر اِسُتکُهلم 

و هم چنان  لولئو - شهرستان نوربوتن دیده منی شود. 

در کشور سوئد، که نظام پادشاهی مرشوطه حاکم است، 

همه خود را مکلف به اجرایی شدن 4 قانون )قانون نظام 

سلطنت  بودن  موروثی  اساسی  قانون   ،)RF( حکومتی 

قانون  و   )TF( مطبوعات  آزادی  اساسی  قانون   ،)SO(

اساسی آزادی بیان )YGL( ( می دانند.

در کنار 15 حزب مطروحۀ کشور سوئد، حزب کمونیست 
این کشور که شعار مارکسیزم – لنینیزم را به دنبال خود 
که  است  مدعی  و  سیاسی  حزب  یک  می کشد،  یدک 

از یک طرف اوضاع اختناق در کشور حاکم  کنونی که 
است و از سوی دیگر رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست 
)مائوئیست( افغنستان را از دست داده، موفقانه سومین 
کنگره سراسری حزب و اولین پولینوم دور سوم کمیته 

مرکزی حزب  را تدویر و به پایان برسانند. 

بدینوسیله اجازه دهید یکبار دیگر حمایت همه جانبه 
خویش را از تمامی فیصله های به عمل آمده در سومین 
کنگره سراسری حزب و اولین پولینوم دور سوم کمیته 
در  تا  میدانیم  مکلف  را  خود  و  بداریم  ابراز  مرکزی 

پیاده نمودن و تطبیق این فیصله ها از هیچگونه سعی 
وتالشی دریغ نورزیم. 

زنده باد حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان
پاینده باد درفش رزمنده مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم
واحد تشکیالتی هواداران حزب در فرانکفورت – آلمان

13 ماه می 2021

) 23 ثور 1400 خورشیدی(

پيامحمایت:ازتدویرسومينكنگرۀسراسریحزبكمونيست)مائوئيست(افغانستان
واولينپولينومدورۀسومكميتهمركزی!
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می خواهد از لحاظ ایدئولوژیک – سیاسی – تشکیالتی 
فعالیت مناید، این حزب جناح پارملان تاریستی نیز به 
می کند.  منترش  را   Proletären نرشیه  و  می رود  شامر 
Revolutionär Kom-  سازمان جوانان این حزب با نام )

munistisk Ungdom (مسمی است.

و  آیسلند   ، نروژ  کشورهای  مردمان  با  سوئد  مردمان 
اروپایی(  و  هند  اقوام   ( جرمنی  شاخۀ  از  که  دامنارک 
کیفیت  می رسد.  وایکینگ ها  به  تبارشان  هستند، 
کشور  درین  بی کاری  نرخ  و  باال  سوئد  مردم  زندگی 
پایین است و اقتصاد آن برپایه مشارکت مردم به شکل 

سهام داران استوار می باشد.

مهاجرینی که اکنون 28% کل کشور را تشکیل می دهند 

هستند،  روبرو  نژادپرستی  و  راسیزم  با  مواجهه  در 

سوئد  در  افغانستان  سفارت  در  وضعیت  این  خصوصاً 

افغانستان  داخل سفارت  از  و  دیده می شود  به وضوح 

پوپولیست های  نیست.  دست  در  خوشی  خربهای 

جناح راست در راهپیامیی ها رشکت می کنند و به همین 

خصومت  و  هراسی  بیگانه  از  مشخصی  میزان  با  دلیل 

مسائل   ، هوا  و  حال  این  و  هستیم  همراه  غریبه ها  با 

راسیستی را برای مهاجرین دامن زده است و مهاجرین 

با این مشکالت دست و پنجه نرم می کنند. 

)مائوئیست(  کمونیست  حزب  که  می کنیم  افتخار  ما 

اجازه  دیگر  یک بار  و  داریم  خود  با  را  افغانستان 

اولین  و  حزب  کنگره  سومین  تدویر  که  می خواهیم 

بگوییم.  شادباش  را  مرکزی  کمیته  سوم  دورۀ  پولینوم 

دوشادوش  و  رفقا  سایر  کنار  در  بتوانیم  که  امیدواریم 

در  پرولرتی  انرتناسیونالیزم  پایه  بر  خویش  هم رزمان 

داخل و خارج از کشور به جلو گام برداریم. 

زنده باد حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان

واحد تشکیالتی هواداران حزب - اِسُتکُهلم – سوئدن 

20 می 2021 میالدی

) 30 ثور 1400 خورشیدی(

اعالميهحزبكمونيست)مائوئيست(افغانستان

درموردجنگكنونیدرافغانستان
رهبری  به  امپریالیست  اشغال گران  قبل  سال  بیست 
را مورد تجاوز  افغانستان  امریکا،  اشغال گر  امپریالیزم 
را  افغانستان  باالخره  و  دادند  قرار  خود  وحشیانه 
و  وحشیانه  حمله  این  در  آوردند.  در  خود  اشغال  به 
تجاوزکارانه هزاران نفر از مردمان بی دفاع و ستم دیده 
آواره  و  زخمی  نفر  هزاران  و  باختند  جان  کشور  این 
گشتند. نیروهای ارتجاعی و میهن فروش جهادی همراه 
با ملیشه های بد نام شان پا در رکاب امپریالیست های 
نظام  پیاده  ارتش  منحیث  و  گذاشته  اشغال گر 
اشغال گران وارد عمل شدند و در این جنایت دستان 
خود را به خون مردم بی دفاع کشور آلوده کرده و در 
امپریالیست شریک  اشغال گران  پرخون  یغمای  خوان 

شدند.

حملۀ تجاوزکارانه به افغانستان زیر شعارهای فریبنده 
اسارت  قید  از  زنان  "آزادی  تروریزم"،  علیه  "مبارزه 

طالبان قرون وسطایی” و “دموکراسی” انجام یافت. 

تسلیم طلبان، که از خوشی در پیراهن نمی گنجیدند 

به رقص و پای کوبی پرداخته و اشغال کشور را »بارقۀ 
امید در چشمان اشک بار مردم ستم دیده افغانستان« 
تجاوز  علیه  اشغال کشور  ابتدای  از همان  ما  نامیدند. 
اعالن  و  نموده  مشخص  را  خود  موضع  اشغال گری  و 
برای  روپوشی  فقط  کذایی  شعارهای  این  که  نمودیم 
مردمان  و  کشور  کامل  انقیاد  و  اشغال گری  و  تجاوز 
که  کردیم  تاکید  نیز  زمان  همان  در  و  است.  کشور 
جهادی  )احزاب  وسطایی  قرون  بنیادگرایان  اکثریت 
هفت  گانه و هشت گانه( از حمایت بی دریغ اشغال گران 
امپریالیست برخوردار بوده و زیر بال و پر اشغال گران 
رژیم دست نشانده تجمع نموده اند و صرفًا یک اقلیت 
قرار  اشغال  با  تعارض  در  بنیادگرایان  این  از  کوچک 

گرفته اند.

این  بارها  افغانستان  )مائوئیست(  حزب کمونیست 
اشغال گران  منافع  هرگاه  که  نموده  بیان  را  مطلب 
تقاضا  امریکایی  اشغال گران  بخصوص  و  امپریالیست 
دیروزی  دست پروردگان  تمامی  تا  است  حاضر  نماید 
از  و  نماید  جمع  سقف  یک  زیر  را  خود  امروزی  و 
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بگذرد.  شعارها  این  تمامی  خیر 
چندین دور مذاکرات اشغال گران 
انجام  سر  و  طالبان  با  امریکایی 
میان  صلح”  “توافق نامه  امضاء 
شان این حقیقت را تثبیت نمود.

توافق نامه صلح"  "امضای  از  بعد 
طالبان،  و  امریکایی ها  میان 
)مائوئیست(  کمونیست  حزب 
بیان  صراحت  با  افغانستان 
امپریالیزم  به  طالبان  که:”  نمود 
شدند"  تسلیم  امریکا  اشغال گر 
مورد  در  ما  حزب  بعد  به  آن  از 
بعنوان  افغانستان  در  جنگ 
ـ  داخلی  ارتجاعی  جنگ  یک 
و  نمود  موضع گیری  استخباراتی 
حتی  جنگ  این  که  نمود  اعالن 
ارتجاعی  قسمی  مقاومت  جنگ 
به  است  جنگی  بل که  نیست، 
بیش تر  امتیازگیری های  منظور 
از  ما  حزب  مذاکرات.  میز  در 
و  ملی  انقالبی  نیروهای  تمامی 
دموکرات می خواهد تا در شرایط 
را  جنگ  طرفین  فریب  کنونی 
تا  نمایند  تالش  بل که  نخورند، 
جنگ  یک  بعنوان  را  جنگ  این 
ارتجاعی داخلی محکوم نموده و 
چهره های خائنانه ای که زیر نقاب 
دفاع از وطن پنهان گردیده افشا 
گیرد  تالش صورت  جداً  و  نموده 
مقاومت  جنگ  به  جنگ  این  که 
تبدیل  انقالبی  و  مردمی  ملی 

گردد.

مردمستمدیدهافغانستان!
در  اکنون  همین  که   جنگی 
دارد  جریان  شدت  به  افغانستان 
و روزانه هزاران نفر کشته، زخمی 
نفر  هزاران  و  می شوند  معلول  و 
ارتجاعی  آواره می گردند، جنگی 
منظور  به  که  است  داخلی 
میز  در  بیش تر  امتیاز گیری های 
فقط  می گیرد.  صورت  مذاکرات 

قربانی اصلی این جنگ مردمان ستم دیده 
افغانستان اند.

مردمرنجكشيدهافغانستان!

زیر  امروز  که  جهادی  ارتجاعی  نیروهای 
بلند  سر  مردمی"  مقاومت  "جبهه  نام 
نموده و زیر نام "دفاع از حیثیت، ناموس 
و سرزمین" تالش به بسیج مردم دارند، 
نیروهایی میهن فروش و جنایت کاری اند 
علیای کشور  منافع  به  ارتباطی  هیچ  که 
باداران  مانند  آن ها  ندارند.  و  نداشته 
"دفاع  فریبنده  نام  زیر  شان  اشغال گر 
از حیثیت، ناموس و وطن" فقط خواهان 
دارایی های  حفظ  و  خود  منافع  تأمین 
بخاطر  آن ها  می باشند.  شان  بادآورده 
که  اند  مجبور  شان  دارایی هایی  حفظ 
و  حیله  به  اساس  بدین  بردارند.  سالح 
مردم  فریب  به  و  شده  متوسل  نیرنگ 
می پردازند تا آن ها را به قربان گاه 
بفرستند و دارایی های بادآورده شان 

حفظ گردد.

افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست  حزب 
جنگ  یک  بعنوان  را  کنونی  جنگ 
تأمین  راستای  در  که  داخلی  ارتجاعی 

هرچه  انقیاد  و  امپریالیزم  منافع 
کشور  مردمان  و  کشور  بیش تر 
و  نموده  محکوم  دارد  جریان 
می داند  خود  رسالت  و  وظیفه 
افشای  و  توده ها  آگاهی  برای  که 
و  تبلیغ  به  ارتجاعی  چهره های 

ترویج گسترده ای بپردازد. 

حزب کمونیست )مائوئیست( 
تالش  جدیت  با  افغانستان 
می ورزد تا حالت تدارکی را برهم 
زده و به حالت برپایی جنگ 
مقاومت ملی مردمی و انقالبی 

گذر نماید.

بناًء از تمامی نیروهای مائوئیست 
انقالبی، ملی و دموکرات 
نمودن  افشاء  برای  که  می خواهد 
ارتجاعی  نیروهای  چهره های 
این  در  کنونی(  جنگ  )طرفین 
تا  نموده  جدی  هم کاری  راستا 
توده های ستم دیده کشور بیش تر 
نیرنگ  و  حیله  فریب،  این  از 
و  نخورند  را  ارتجاعی  نیروهای 

قربانی حیله گری شان نشوند.
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تحریفسندپيشنهادیحزببهجلسهتداركیبينالمللی

تزضدانقالبیعليه
حزبكمونيست)مائوئيست(افغانستان

حزب  شدۀ  ارائه  سند  تحریف 
کمونیست )مائوئیست( افغانستان 
المللی در  بین  تدارکی  به جلسه 
جنوری 2020 میالدی توسط ملیار 
یک ارتداد مسلم و انحراف عمیق 
ایدئولوژی  و  برنامه  به  نسبت 
و  ضیاء  رفیق  توسط  که  حزب 
شده  ترسیم  هم رزمش  رفقای 
بدون خشکاندن  می باشد.  است، 
عمیق،  انحرافات  چنین  ریشه 
غیر  حزب  گسترش  و  استحکام 
ترتیب  همین  به  است.  ممکن 
انحرافی  چنین  خشکاندن  بدون 
جنگ  پیش برد  برپایی  شعار 
انقالبی  و  مردمی  ملی  مقاومت 
این شعار  و  نیز غیر ممکن است 
تبدیل  تهی  میان  شعار  یک  به 

خواهد گردید.

جنبش بین المللی کمونیستی 
پرولتاریای  پیروزمند  انقالبات  و 
جهان گواه آنست که بدون 

انحرافات  علیه  پی گیر  و  جدی  مبارزه 
عمیق ایدئولوژیک ـ سیاسی و ریشه کن 
نمودن کامل آن نمی توان پیروزی انقالب 

را تضمین نمود.

سیاسی  ـ  ایدئولوژیک  عمیق  انحرافات 
که به رویزیونیزم منتهی می شود، هیچ گاه 
در میان نیروهای انقالبی که مارکسیزم ـ 
راهنمای  را  مائوئیزم  ـ  لنینیزم 
جای  می دهند  قرار  خود  عمل  و  اندیشه 
میان  در  فقط  انحرافاتی  چنین  ندارد. 
آلود  شکر  گلوله های  که  روشن فکرانی 
امپریالیزم آن ها را فاسد نموده و در صدد 
توجیه پرگویی و بی عملی خویش اند به 
ادامه  آن ها  زیرا  می کند،  باز  جا  سادگی 
حیات حقیرانه شان را در چنین انحرافی 

جستجو می کنند.

انحرافات  از  کلی  تصویر  بخواهیم  هرگاه 
عمیق ایدئولوژیکـ  سیاسی ملیارـ  زالند 
بخصوص  و  این طرف  به  از چندین سال 
انحراف عمیق ملیار در تحریف سند ارائه 

باز هم مکرراً تاکید می ورزیم که 
جنگ جاری کشور، جنگی بخاطر 
بل که  نه،  کشور  علیای  منافع 
داخلی  ارتجاعی  است  جنگی 
ارتجاع  منافع  تأمین  بخاطر  که 
باداران بین المللی شان  داخلی و 
و هم چنین انقیاد بیش تر کشور و 

مردمان کشور جریان دارد.

نیروهای  همه  رسالت  و  وظیفه  بناًء 
عاجل  نیاز  درک  با  که  است  مائوئیست 
مبارزاتی کنونی در جهت تحکیم وحدت 
نمایند  تالش  جدی تر  وهرچه  بکوشند 
به  را  کنونی  داخلی  ارتجاعی  جنگ  که 
انقالبی  و  مردمی  ملی  مقاومت  جنگ 
در  خلق(  جنگ  کنونی  مشخص  )شکل 

افغانستان تبدیل نمایند.

حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان

13/5/1400 خورشیدی

)4 آگست 2021 م.(

www.cmpa.io

sholajawid2@hotmail.com 

تدارکی  جلسه  به  حزب  شده 
بین المللی در جنوری سال 2020 
چیزی  کنیم،  ارائه  را  میالدی 
انحالل  سکتاریزم،  جز  نیست 
و  لفظ  در  "چپ"نمائی  و  طلبی 
راست روی در عمل. رفیق ضیاء 
در نامه مورخ 2017/6/16  بخوبی 
مشخص  را  عمیق شان  انحرافات 
نامه  از  نموده بود. به قسمت های 
رفیق ضیاء به ملیار توجه نمائید:

افقی  تماس های  امیدوارم   «
حتی  و  زالند  با  شما  بی دلیل 
حساس  کارهای  به  او  توظیف 
دوام  دیگر  شما  توسط  حزبی 
این  واقعیت  ولی  باشد.  نکرده 
است که آن موضوع نیز توانست 
در  مربوطه  تصور  زمینه ساز 
این که  کما  گردد.  زالند  مورد 
برخورد شما  میان  ناهم آهنگی ها 
کارش  او  با  ما  برخورد  و  زالند  با 
را به  تماس با ولسوال ولسوالی و 
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مصاحبه با رادیوی محلی ولسوالی 
کشانده است. این در حالی است 
که حداقل یک فرد دیگر پس از 
یکی دو مصاحبۀ تسلیم طلبانه با 
یکی از تلویزیون های شوونیست 
خود  از  به  انتقاد  نشدن  حاضر  و 
این  نیز  زالند  است.  شده  اخراج 
کار را انجام داده است و پشیمان 
توجیه  را  کارش  و  نیست  هم 

می کند..... 

غیرفعال  که  است  این  واقعیت 
لحاظ  از  شما  جدی  بسیار  شدن 
پیش برد مسئولیت های حزبی 
و  به این طرف مضر  ماه  از چندین 
ناگوار تمام شده و تأثیرات منفی 
که  است  به جا گذاشته  زیان باری 
خود می تواند زمینه ساز تصورات 

خوب در مورد شما نباشد.« 

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

» در حرکت پارسال قبل از شروع 
کار رسمًا و طی مکتوبی برای 
این  در  شما  که  دادیم  تذکر  تان 
شرکت   ... نام  به  نباید  حرکت 
... شرکت  نام  باید به  کنید بل که 
در  یا  تذکر  این  شما  اما  نمایید. 
نادیده  مطلقًا  را  دستور  واقع 
گرفتید و درج نادرست نام ... در 
میان مشمولین شریک در حرکت 
و  ماند  باقی  به حال خود  آخر  تا 
شما در جریان تظاهرات به نام ... 
و نه ...، سخنرانی کردید. برعالوه 
حرکت  یافتن  پایان  از  پس 
اید  نشده  حاضر  امروز  تا  حتی 
که چرا  دهید  توضیح  درین مورد 
عظیم  ناهم آهنگی های  گونه  این 
در میان فعالیت های ما وجود 
دارد و مسئولیت آن بر عهدۀ کی 

هست؟

رفیق  دعوت  و  هوشدار  این  به 

ضیاء از ملیار توجه نمائید:

»کار علنی همیشه مضر نیست بل که باید 
راهش را پیدا کرد. این راه رسمًا از طریق 
و تصویب  از کشور جستجو  ... در خارج 

شده است.

 همان گونه که نادیده گرفتن این فیصله 
و تصویب از راست، انحالل طلبانه است، 
حرکت “چپروانه” و افشاگرانه به نام ... و 
آنهم باربار، که می تواند در آینده و حتی 
هم اکنون مشکالت عظیمی برای ما ایجاد 
نماید، خالف اصل تشکیالتی اضافه شده 
بر اساس نامۀ حزب در کنگرۀ دوم است. 
منجر  راست روی  به  می تواند  “چپ روی” 
حداقل  شما  مورد  در  متأسفانه  که  شود 
است.  شده  گونه  همین  یک بار  برای 
اهمیت موضوع  این سطور  امیدوارم طی 
را برای تان رسانده باشم.« )تاکیدات در 

همه جا از ما است(   

گویای  ملیار  مورد  در  ضیاء  رفیق  نامه 
این حقیقت است که ملیار از سال 2016 
انحرافات  در  غرق  این سو  به  میالدی 
"چپ روی"، راست روی و حرکات  عمیق 
هیچ وجه  به  او  است.  بوده  انحالل طلبانه 
طبق دستورات و فیصله های حزبی 
حرکت نکرده است. رفیق ضیاء بدرستی 
"چپ روانه"،  که حرکات  بود  کرده  درک 
"راست روانه" و انحالل طلبانه ملیار »در 
حزب  برای  را  عظیمی«  مشکالت  آینده 
که  بود  علت  همین  به  می آورد.  بوجود 
رفیق ضیاء از وی خواست که در پولینوم 
حرکات  پاسخ گوی  و  شود  حاضر  پنجم 
صریحًا  ضیاء  رفیق  باشد.  خود  انحرافی 

برایش نوشت:

مهم ترین  واقع  در  یا  مهم،  »موضوع 
پولینوم  در  شما  شرکت  فعلی،  موضوع 
بعدی است. .... اگر شاریدگی ها و 
کم کاری های ما، به صورت مشخص 
آدرس  به ایمیل  ما  منظم  رسیدگی  عدم 
 ... نامه های  که  نمی گردید  باعث  »ش.«، 
شان ]مائوئیست های افغانستان[ 

مدت ها بی جواب بماند، من یقین 
می توانستیم  حال  تا  ما  که  دارم 
پیش رفت های خوبی با آن ها 
شما  نیامدن   .... باشیم.  داشته 
به پولینوم نادرست و زیان آور 
کشیده شدن  کنار  و  بود  خواهد 
مرکز  در  فعلی  موقعیت  از  تان 
زیان بارتر«  و  نادرست تر 

)تاکیدات همه جا از ما است( 

همان طوری که رفیق ضیاء نگران 
و  خطرات  و  انحرافی  حرکات 
مشکالت عظیم از این ناحیه برای 
حزب بود، به همان قسم نگران از 
نیامدن ملیار به پولینوم و حتی پا 
پس کشیدنش از عضویت کمیته 
مرکزی بوده است. هر دو نگرانی 
رفیق ضیاء درست از آب در آمد.

در قدم اول ملیار به وقت معینه 
برای  اما  آمد،  کشور  داخل  به 
پنجم  پولینوم  به  پاسخ گویی 
فامیل  همراه  و  نگردید  حاضر 
پولینوم  شتافت.  زالند  دیدار  به 
پنجم فیصله نمود که ملیار با این 
عمیق  انحرافات  و  بی بندوباری 
نمی تواند عضویت کمیته مرکزی 
از  آراء  اتفاق  به  باشد،  داشته  را 

کمیته مرکزی اخراج گردید.)1(

در پولینوم پنجم روی اخراج وی 
گرفت  صورت  بحث  نیز  حزب  از 
اما بعضی از رفقا موافق به اخراج 
نظر  و  نگردیدند،  حزب  از  وی 
نزدیک  از  مرتبه  یک  که  دادند 
دیده شود  و  وی صحبت شود  با 
و  کند  کار  حزب  با  می تواند  که 
نمی توانست  کرده  کار  اگر  نه.  یا 
اخراجش حتمی است. این وظیفه 
در پولینوم به رفیق ضیاء سپرده 

شد. 

دفتر  به  ضیاء  رفیق  گزارش 
این  ملیار  با  دیدار  از  سیاسی 
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بود که ملیار گفته توان پیش برد 
مسئولیت های سنگین را ندارد و 
فقط می تواند  به نمایندگی 
حزب در جلسات بین المللی 
شرکت نماید. ملیار به رفیق ضیاء 
که  است  داده  شرافتمندانه  قول 
نمایندگی  حزب  از  صداقت  با 
قول  این  اساس  بر  می کند. 
داده  وظیفه  برایش  ضیاء  رفیق 
حزب  از  نمایندگی  به  منبعد  که 
شرکت  المللی  بین  جلسات  در 
وظیفه  اولین  در  ملیار  اما  نماید. 
پس از اخراجش از کمیته مرکزی 
نه صادقانه و شرافتمندانه، بل که 
کاذبانه و ریاکارانه در مقابل حزب 
پیش نهادی  سند  می نماید.  عمل 
خود  میل  طبق  را  حزب 
جلسه  به  و  نموده  دست کاری 
سال  جنوری  بین المللی  تدارکی 
او  می نماید.  ارائه  میالدی   2020
نه تنها به این کار بسنده نکرده، 
کمیته  از  اخراج  از  بعد  بل که 
قطع  زالند  با  را  روابطش  مرکزی 
نکرد و این روابط را بطور مخفیانه 
شان  دوی  هر  و  ساخت  عمیق تر 
منتظر شرایط مناسب برای ضربه 

زدن حزب ماندند.

از  میالدی   2019 اکتوبر  ماه  در 
طرف حزب مائوئیست کمونیست 
ایتالیا نامه ای به حزب کمونیست 
رسید  افغانستان  )مائوئیست( 
تا  بود  شده  خواسته  حزب  از  و 
نماینده خود را در جلسه تدارکی 
 2020 سال  جنوری  بین المللی 
میالدی روان نماید. دفتر سیاسی 
کمونیست  حزب  پیش نهادات 
روی  را  افغانستان  )مائوئیست( 
نهائی  از  بعد  و  گرفت  دست 
سازی، آن را به ملیار ارسال نمود 
تا به انگلیسی ترجمه نموده و به 
ارائه  المللی  بین  تدارکی  جلسه 
نماید. اما ملیار این کار را نکرد و 

ناستوده ترین شکل سند فیصله شده  به 
افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست  حزب 
به  آن را  کار  این  از  بعد  و  تحریف  را 
جلسه  ختم  از  بعد  نمود.  ارائه  جلسه 
تدارکی بین المللی صورت جلسه تدارکی 
می شود  داده  تسلیم  ملیار  به  بین المللی 
که به حزب کمونیست )مائوئیست(
سند  ملیار  چون  کند،  روان  افغانستان 
بود،  نموده  را تحریف  فیصله شده حزب 
لذا صورت جلسه تدارکی بین المللی را از 
حزب مخفی نمود و نزد خود نگه داشت، و 
رفیق ضیاء هرگز به این سند دست رسی 

پیدا نکرد.

بااالخره این حرکات انحرافی ایدئولوژیک 
ـ سیاسی ملیارـ  زالند در سال های 
گذشته بود که آن ها را به سمت 
اپورتونیزم و رویزیونیزم رهنمایی نمود و 
بعد از درگذشت رفیق ضیاء هر دوی شان 
تالش نمودند تا با یک معامله غیر اصولی 
حزب،  مرکزی  کمیته  با  سازش کارانه  و 
افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست  حزب 
را از مسیر مبارزاتی ترسیم شده توسط 
منحرف  هم  رزمش  رفقای  و  ضیاء  رفیق 
نموده و به یک حزب بی در و پیکر تبدیل 
قبول  قابل  بورژوازی  برای  که  نمایند 
مرکزی  کمیته  که  خوش بختانه  باشد. 
افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست  حزب 

این توطئه را خنثی نمود.

رو  که  عدیده ای  معضالت  الرغم  علی 
)مائوئیست( کمونیست  حزب  روی  در 
بوجود  انحرافات  دارد،  وجود  افغانستان 
آمده توسط ملیار ـ زالند اگر چه مسأله 
بسیار عمده نیست، اما می تواند تاثیرات 
از  عده ای  روی  آنی  بصورت  ناگواری 
اعضای حزب کمونیست )مائوئیست( 
درست  بصورت  هنوز  که  افغانستان 
مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم را هضم 
نکرده اند، بگذارد. به همین علت بود که 
افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست  حزب 
رسانی  آگاهی  جهت  درونی  مبارزات 
اعضای حزب را شروع نمود و تا فعاًل 
شماره های 23، 24، 25، 26 و 27 را غرض 

نشر  حزب  اعضای  دهی  آگاهی 
دسترس  به  حتی  و  است  نموده 
ملیار نیز قرار داده تا با روابطش 
و  زمان  تا  مبارزات  این  برساند. 
شرایط مناسب بطور درونی ادامه 
پیدا نمود، اما فعاًل مشخص شده 
درونی  مبارزات  دیگر  که  است 
این  با  باید  و  نیست  بخش  ثمر 
رویزیونیستی  عمیق  انحرافات 
ما  داد.  ادامه  را  مبارزات  علنًا 
مناسب  فرصت های  و  شرایط  در 
تمامی اسناد و مدارکی که وجود 

دارد را منتشر خواهیم نمود.

)مائوئیست( کمونیست  حزب 
افغانستان کاماًل به این امر واقف 
دارد  وجود  امکان  این  که  است 
که توطئه ملیار ـ زالند بطور آنی 
ناآگاهانه  یا  و  آگاهانه  بگونه  و 
مبارزات  راه  سر  بر  موانعی 
)مائوئیست(  کمونیست  حزب 
افغانستان ایجاد نموده و تعدادی 
خود  بدنبال  را  ناآگاه  اعضای  از 
کمونیست  حزب  اما  بکشد، 
)مائوئیست( افغانستان معتقد 
است که در جریان پراتیک 
و  تحلیل  بر  تکیه  با  و  مبارزاتی 
با  و  جامعه  عینی  شرایط  تجزیه 
قراردادن مارکسیزم ـ لنینیزم ـ 
اندیشه  رهنمای  بعنوان  مائوئیزم 
مبارزات روزمره علیه  و عمل در 
رژیم  امپریالیست،  اشغال گران 
دست نشانده و هر گونه انحرافات 
و  اپورتونیستی  رویزیونیستی، 
تاثیرات  می توان  طلبانه،  انحالل 

این انحرافات را از میان برد.

حزب کمونیست  )مائوئیست(
با  که  است  معتقد  افغانستان 
مبارزه  ضرورت  عمیق  درک 
امپریالیست  اشغال گران  علیه 
رژیم  قهری  سرنگونی  و 
و  استحکام  و  دست نشانده 
برای  جایی  حزب،  گسترش 
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اپورتونیزم و  هیچ گونه رویونیزم، 
انحالل طلبی باقی نمی ماند.

استحکام و گسترش حزب فقط و 
فقط در جریان پراتیک انقالبی و 
رفتن در میان توده ها امکان پذیر 
به  اتکاء  یا  نه در شهرها و  است، 

خارج نشینی. 

» حزب را نباید از محیط افرادی 
خارج  دارند  احاطه  آن  به  که 
محیطی  داخل  در  دانست، حزب 
که بر او احاطه دارد زیست کرده 
عمل می کند. جای تعجب نیست 
که اغلب افکار ناسالمی از خارج 
برای  و  می نماید.  رخنه  حزب  در 
بدون شک  هم  ناسالم  افکار  این 
در کشور ما زمینه وجود دارد ولو 
فقط از همین جهت هم باشد که 
هنوز و هنوز در کشور ما قشرهای 
بینا بینی چه در میان اهالی شهر 
این  که  دارند  وجود  ده  در  و چه 
می خورد.«  آب  آن جا  از  افکار 
ـ  لنینیزم  مسایل  ـ  )استالین 

جلد دوم ـ صفحه 735 ( 

حزب کمونیست )مائوئیست( 
نمی تواند  هیچ وجه  به  افغانستان 
الذکر  فوق  قاعده  از  مستثنی 
باشد. ما در طول دوران مبارزاتی 
حزب کمونیست )مائوئیست(
افغانستان این وضعیت را بخوبی 
تجربه نمودیم و دیدیم که چگونه 
از  استفاده  با  اشخاص  و  افراد 
امکانات مالی حزب به مبارزه روی 
را  امکانات مادی حزب  و  آوردند 
خود  شخصی  منافع  خدمت  در 
دارایی های  چگونه  و  دادند  قرار 
و  نمودند.  میل  و  حیف  را  حزب 
تا  شد  گرفته  تصمیم  که  روزی 
گرفته  خودسری  این گونه  جلو 
شود، توطئه راه انداختند و حزب 

را مورد ضربت قرار دادند.

افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست  حزب 
معتقد است که ضرورت یک مبارزه وسیع 
انحرافات  علیه  سیاسی  ـ  ایدئولوژیک 
که  حزب  در  آمده  بوجود  توطئه های  و 
مائوئیزم  ـ  لنینیزم  ـ  مارکسیزم  نام  زیر 
به  حزب  است.  الزامی  می گیرد  صورت 
پیش برد چنین مبارزه ای کاماًل پابند بوده 
و این مبارزه را تا ریشه کن نمودن کامل 

این انحرافات به پیش می برد.

ـ  اپورتونیستی  انحرافات  درک  اهمیت 
رویزیونیستی و افشاء آن در این است که 
انحرافیون مرتد )ملیار ـ زالند( با هزاران 
تالش مذبوحانه می خواهند تا انقالبی گری 
جا  انقالبی  را  خویش  بورژوازی  خرده 
بزنند. کاراکتر سیاسی و انحرافات عمیق 
ملیار ـ زالند را می توان در پراتیک چند 

سال گذشته شان بخوبی نشان داد. 

ملیار ـ زالند با انحرافات عمیق سیاسی 
که چندین سال قبل سراپا وجودشان را 
رفیق ضیاء  درگذشت  از  بعد  بود،  گرفته 
کمونیست  حزب  مرکزی  کمیته  علیه 
نمودند،  قیام  افغانستان  )مائوئیست( 
آن هم با اپورتونیزم راست با قیافه"چپ".

افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست  حزب 
چهره  افشاء  برای  تالشی  هیچ گونه  از 
نخواهد  دریغ  مذکور  فرد  دو  ریاکارانه 
مبارزات  با  تا  می نماید  تالش  و  ورزید، 
اپورتونیستی  چهره  اصولی  و  درست 
ملیار ـ زالند را بطور دقیق افشاء نماید و 
نشان دهد که وجه تاریخی این انحراف، با 

اپورتونیزم و رویزیونیزم یکی است.

حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان با 
درک نیاز عاجل مبارزاتی هم چنان تالش 
مائوئیست  نیروهای  با  تا  نمود  خواهد 
از  خارج  در  یا  و  داخل  در  چه  اصیل، 
که  همان طوری  کنند،  می  زندگی  کشور 
 29 در  مائوئیست ها  وحدت  فراخوان 
در  پیش  به   « عنوان  تحت   1393 حوت 
نیروها  میان  سراسری  وحدت  تامین  راه 
 » افغانستان!  مائوئیست  شخصیت های  و 

را  روابط  بود،  رسیده  تصویب  به 
و  داده  گسترش  و  تعمیق  حفظ، 
این رابطه را به طور دقیق به پیش 

خواهد برد. 

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

گام برداشتند.

مبارزه بر ضد منحرفین و انحالل 
طلبان حیاتی ترین وظیفه را 
کمونیست  حزب  مقابل  در 
)مائوئیست( افغانستان قرار 
داده، که عبارت است از اتحاد و 
هم بستگی رفقای حزبی. ضرورت 
این کار نه تنها برای آنست که در 
درون حزب، افراد اپورتونیست و 
علیه  توطئه   به  که  طلب  انحالل 
حزب کمونیست )مائوئیست(
افغانستان پرداخته و می پردازند 
از صفوف حزب طرد شوند، بل که 
انقالبی  نیروهای  که  آنست  برای 
رونق  برای  را  حزب  صفوف  و 
برپایی  برای  یعنی  انقالبی  نوین 
ملی  مقاومت  جنگ  پیش برد  و 

مردمی و انقالبی آماده سازد.

انجام  وظیفه  این  که  این  برای 
به طرد  همه الزم  بر  مقدم  شود، 
توطئه گر  و  طلب  انحالل  عناصر 
تعقیب  به  و  می باشد  حزب  از 
مبارزه  عناصر  این  علیه  باید  آن 
بصورت جدی و پی گیر پیش برده 

شود.

از این راه است که می توان  فقط 
برقرار  نو  از  را  حزب  یگانگی 
این وظیفه فقط یک طرف  نمود. 
طرد  می دهد.  تشکیل  را  کار 
البته  ناباب  و  توطئه گر  عناصر 
وظیفه بسیار مهم و حیاتی حزب 
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حزب  استحکام  و  وحدت  برای 
وظیفه  این  انجام  می رود.  بشمار 
امکان  این  حزب  به  حقیقت  در 
عناصر  نه تنها  که  می دهد  را 
طرد  خود  صفوف  از  را  توطئه گر 
نماید، بل که این امکان را بوجود 
از  را  حزب  صفوف  تا  می آورد 
عناصر اپورتونیست پاک نماید و 
حزب را برای استحکام و گسترش 

بیش تر به پیش سوق دهد.

رفیق   2017 سال  مکرر  نامه های 
که  میدهد  نشان  خوبی  به  ضیاء 
 2016 سال  از  حتی  زالند  ملیار- 
میالدی غرق در انحرافات " چپ 
روی"، " راست روی " و حرکات 
منجر  که  اند  بوده  انحالل طلبانه 
به برخورد تند رفیق ضیاء بخاطر 
شده  طلبان  تسلیم  با  سازش 
رفیق  درگذشت  از  بعد  اما  بود؛ 
بسیار  برایشان  امکان  این  ضیاء 
انحالل  حرکات  تا  گردید  مهیا 
فرکسیونیزم  به  شان  طلبانه 
اکنون  آن ها  نماید.  منفی  تکامل 
می توانند ترکیب و اختالط درهم 
"مائوئیست"  عناصر  از  برهمی 
و  دوستان  از  اپورتونیست،  و 
نمایند  تنظیم  انقالب  دشمنان 
با دومی ها  را  اولی ها  تدریج  به  و 
را  اولی ها  واقع  در  و  داده  آشتی 
همین  از  نمایند.  دومی ها  تابع 
زالند  ـ  ملیار  حرکی  مسیر  حاال 
انقالبی  مسیر  که  است  مشخص 

نه، بل که ضد انقالبی است.

چهره دوگانه ملیار بعد از این که 
صورت جلسه تدارکی بین المللی 
حزب  طریق  از   ،  2020 جنوری 
در  ایتالیا  کمونیست  مائوئیست 
رسید،  ما  بدست   2021 جنوری 
مشخص  و  گردید  آشکار  کاماًل 
دارای  زالند  ـ  ملیار  که  شد 
چهره دوگانه در حزب کمونیست 
)مائوئیست ( افغانستان بوده اند.

دو رویان سیاسی درون جنبش های 
که  است  خوره ای  هم چو  مائوئیستی 
دورویان  می خورد،  درون  از  را  جنبش 
مائوئیستی  جنبش  داخل  در  سیاسی 
بدترین دشمنان طبقاتی پرولتاریا و کلیه 

نیروهای انقالبی اند.

»معموالً این دورویان سیاسی از خدعه و 
از  را  خود  کاری  سیاه  کرده،  آغاز  فریب 
راه فریب ملت، طبقه کارگر و حزب طبقه 
دورویان  ولی  می برند.  پیش  از  کارگر 
دهنده  فریب  تنها  نمی توان  را  سیاسی 
یک  از  عبارت  سیاسی  دورویان  شمرد. 
طلب  جاه  و  بی پرنسیب  اشخاص  زمره 
سیاسی می باشند که از اعتماد ملت دیر 
کوشش  و  گردیده  محروم  است  گاهی 
صفتی  بوقلمون  فریب،  راه  از  دارند 
نو  از  باشد  که  راهی  هر  از  و  عیادی  و 
اعتماد بدست آورند. همین قدر باشد که 
عنوان رجال سیاسی را برای خود کسب 
اشخاص  زمره  سیاسی  رویان  دو  کنند. 
و جاه طلب سیاسی هستند  بی پرنسیب 
که حاضرند به هر کسی تکیه کنند، خواه 
عناصر بذهکار، خواه ته مانده های جامعه، 
در  این که  تا  ـ  ملت  غدار  دشمنان  خواه 
سیاست  صحنه  به  نو  از  مناسب”  “موقع 
بر دوش ملت  "زمام دار"  بعنوان  درآمده 
کمونیست  حزب  )"تاریخ  شوند.«  سوار 
)بلشویک( اتحاد شوروی، دوره مختصر” 

ـ چاپ فارسی، صفحه 473(

ما این دو رویی، بی پرنسیبی و جاه طلبی 
را در وجود ملیار ـ زالند بخوبی مشاهده 
از کمیته  از اخراج  بعد  نمودیم. ملیار که 
رفیق  به  که  نداشت  مرکزی حتی جرئت 
ضیاء پیش نهاد عضویت علی البدل کمیته 
مناسب"  "موقع  در  اما  نماید،  را  مرکزی 
با  ضیاء  رفیق  درگذشت  از  بعد  یعنی 
در  زالند  و  خواهان عضویت خود  جرئت 

دفتر سیاسی حزب گردید!؟

برای هدایـــت پــرولتاریا و توده های 
حــزب  بـه  افغــانستـان  زحمت کش 
مائوئیستی  ـ  لنینیستی  ـ  مارکسیستی 

هر  با  که  حزبی  اســت.  نیــاز 
گونه اپـورتـونیـزم، رویزیونیزم، 
ناپذیر و یک  انحالل طلبی آشتی 
تن و یک پارچه علیه اشغال گران 
ملی  کلیه خائنین  و  امپریالیست 

بایستد.

پرولتاریا به حزبی که متشکل از 
یک دیـگر  کار  که  حرفه ای  افراد 
با  مبارزه  فن  و  نموده  دنبال  را 
کرده  درک  بخوبی  را  پولیس 
جداً  را  حزبی  انضباط  و  باشد، 
فقط  دارد.  نیاز  نماید،  مراعات 
رهبری  شایستگی  حزبی  چنین 
می تواند  انقالب  براه  را  پرولتاریا 

داشته باشد. 

سند تحریف شده توسط ملیار را 
با مقایسه ای سند اصلی ارائه شده 
حزب کمونیست )مائوئیست(
تدارکی  جلسه  به  افغانستان 
بین المللی در جنوری سال 2020 
را که همین اکنون تحت کار است 
خواهیم  نقد  مفصل  صورت  به 
خوانندگان  دست رس  به  و  نمود 
ماهیت  تا  داد،  خواهیم  قرار 
رویزیونیستی و اپورتونیستی 

ملیار بر همه گان آشکار گردد.

1( زالند نیز در سال 1392   
خورشیدی نسبت به حرکات ضد 
حزب  از  حزبی  ضد  و  اخالقی 
کمونیست )مائوئیست(افغانستان 
اخراج گردید و بعد از چند سال 
حزب  به  عضویت  خواست  در 
سیاسی  دفتر  طرف  از  که  داد  را 
بعنوان  به شدیدترین وجه  حزب 
انتقاد  مورد  حزبی  ضد  خط  یک 
توضیح  برایش  و  گرفت  قرار 
داده شد که اگر بخواهد عضویت 
حزب را کسب نماید باید صادقانه 
انتقاد  مورد  را  خویش  عمل کرد 
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قرار دهد. زالند در سال 1395 خورشیدی در 
یک توبه نامه به کمیته مرکزی حزب این گونه 

اعتراف می نماید:

» به کمیته مرکزی حزب کمونیست )مائوئیست( 
افغانستان

رفقای محترم!

ایدیولوژیک-  انحرافات  به  ابتال  بخاطر  ازینکه 
سیاسي و تشکیالتي اي  که بار اول باعث 
مجازاتم در حد تنزیل موقعیت هاي حزبي ام و 
سراسري  کنگرۀ  در  شرکت  از  شدنم  محروم 
اخراجم  باعث  دوم  بار  و  گردید  حزب  دوم 
سال  چند  طي  در  را  خودم  هم  شد،  حزب  از 
حزب  انقالبي  مبارزات  در  شرکت  از  گذشته 
رساندم،  زیان  حزب  به  هم  و  ساختم  محروم 

صمیمانه و صادقانه شرمنده ام....«

زالند

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

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

که  گردید  مشخص  کاماًل  ضیاء  رفیق  درگذشت  از  بعد 
برخورد دو نفر اخراجی به حزب کمونیست )مائوئیست( 
افغانستان نه صمیمانه بوده و نه صادقانه، بل که یک برخورد 
فریب کارانه، کاذبانه، ریاکارانه و کاسب کارانه بوده است.

20 جوزای 1400 خورشیدی
10 جون 2021 میالدی 

www.cmpa.io
sholajawid2@hotmail.com

مذاكرات" صلحبيناالفغانی"درقطر
و

تالشاشغالگرانامریكاییبرایحلاینمعضل
امضـای  از  بعـد  ماه  شش 
"توافـق نامـه صلـح" میان 
طالبان  و  امریکایی  اشغال گران 
یا به عبارت دیگر تسلیم شدن 
طالبان به اشغال گران امریکایی، 
بین االفغانی"  "صلح  مذاکرات 
 1399 سنبله   22 شنبه  روز  در 
شروع  قطر  در  خورشیدی 
سه  مدت  مذاکرات  این  گردید. 
هیچ  بدون  اما  کشید،  طول  ماه 
 1399 قوس   24 در  نتیجه ای 
به  و  یافت،  پایان  خورشیدی 

افتاد.  تعویق  به  روز  دو  و  بیست  مدت 
محل مذاکرات بعدی مشخص نگردید و 
این شد که در 5 جنوری 2021  بر  قرار 
سر  از  مذاکرات  روز   22 از  بعد  یعنی 

گرفته شود.

از ختم مذاکرات دور اول در ظرف  بعد 
فقط  مذاکرات  شیوه  کار  روی  ماه  سه 
رژیم  طرف  از  ماده ای   28 اجندای 
دست نشانده به طالبان پیش نهاد گردید 
و از طرف طالبان به رژیم دست نشانده 

اجندای 22 مـاده ای پیـش نهاد شد.

بعد از به تعویق افتادن مذاکرات 
مانند  دست نشانده  رژیم 
دور  مذاکرات  از  قبل  دوران 
اصطالح  به  اداهای  و  اکت   اول 
نمود  طلبی  استقالل  و  آزادی 
"مذاکرات  که  کرد  ادعا  و 
دوم  دور  در  باید  بین االفغانی" 
شروع  افغانستان  در  مذاکرات 
تصمیـم  آن جایی که  از  شود. 
مذاکرات  در  اصلی  گیـرنـده 
اشغال گران  بین االفغانی"  "صلح 
رژیم  نه  است،  امریکایی 
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خواست  طبق  لذا  دست نشانده. 
دوم  دور  امریکایی  اشغال گران 
مذاکرات نه در افغانستان، بل که 

در قطر شروع گردید. 

قبل از شروع دور اول مذاکرات 
"صلـح بین االفغانـی" رژیـــم 
پوشالی نیز اکت  و اداهای آزادی 
و  بود  نموده  را  واستقالل طلبی 
ادعا می کرد که زندانیان طالبان 
بنا به داشتن دوسیه های قاچاق 
از  حق العبدی  و  مخدر  مواد 
در  ما  نمی شوند.  آزاد  زندان 
ادعای  که  گفتیم  زمان  همان 
پوشالی  رژیم  طلبی  استقالل 
رژیم  و  معناست  بی  ادعای  یک 
صلح"  "مذاکرات  در  نه  پوشالی 
و نه هم درآزادی اسیران طالب 
بل که  است،  تصمیم  گیرنده 
تمام  در  اصلی  گیرنده  تصمیم 
امریکایی  اشغال گران  زمینه ها 
اند. این مطلب در جریان پراتیک 
نمود.  تثبیت  را  خود  حقیقت 
امریکایی  اشغال گران  که  زمانی 
طالب  زندانیان  رهایی  خواهان 
دست نشانده  رژیم  گردیدند، 
اضطراری"  جرگه  "لوی  نام  زیر 
حیف  با  فرمایشی  و  نمایشی 
و  سی  و  سه صد  نمودن  میل  و 
چهار میلیون ) 334,000,000( 
افغانی بدون چون و چرا اقدام به 

رهایی زندانیان طالب نمود. 

مراسم   افتتاح  اول  روز  در 
"مذاکـرات بیـن االفغانی"  
در  امریکا  خارجه  وزیر  پامپیو 
برای  روشن  و  واضح  پیام  دو 
گوش زد  کننده  مذاکره  هیئت 
خواسته های  هرگاه  که  نمود 
گـرفتـه  درنظر  امریـکا 

امریکا   ندهد،  نتیجه  مذاکرات  و  نشود 
خواهد  قطع  را  اقتصادی اش  کمک های 
به ایشان وانمود ساخت  کرد. هم چنین 
در  نظامش  تحمیل  بدنبال  امریکا  که 

افغانستان نیست.

میان  گرچه  گفتیم،  زمان  همان  در  ما 
جمهوری  و  طالبـان  اسالمـی  امارت 
تضاد  هیچ گونه  پوشالی  رژیم  اسالمی 
غیر  تضادهای  لذا  ندارد،  وجود  بنیادی 
طریق  از  می تواند  شان  میان  بنیادی 
اما  گردد.  فصل  و  حل  تبانی  و  سازش  
این صلح هیچ گاه منافع علیای خلق های 
ندارد،  بر  در  را  افغانستان  زحمت کش 
بل که یک صلح ارتجاعیـ  امپریالیستی 
است که حامل جنگ های امپریالیستی 

دیگری در حال و آینده خواهد بود.

میان  اختالفات  مذاکرات  اول  دور  در 
رژیم  بود.  زیاد  پوشالی  رژیم  و  طالبان 
پوشالی روی آتش بس سرتاسری تاکید 

می نمود و طالبان روی نوعیت نظام. 

طالبان فقه حنیفی را بعنوان یگانه بنیاد 
مذاکرات مطرح نمودند و رژیم پوشالی 
پافشاری  جعفری  و  حنیفی  فقه  بر 

داشت.

میان  صلح"  "توافق نامه  طالبان 
بعنوان  را  امریکا  و  طالبان 
"صلح  مذاکرات  بنیاد  یگانه 
می نمودند  مطرح  االفغانی"  بین 
برسمیت  آن را  پوشالی  رژیم  و 
اگر  که  می گفت  و  نمی شناخت 
طالبان می خواهند که "توافق نامه 
و  امریکایی ها  میان  صلح" 
شناخته  مذاکرات  بنیاد  طالبان 
"اعالمیه  طالبان  باید  پس  شود 
امریکایی ها  میان  مشترک" 
بنیاد  نیز  را  افغانستان  و دولت 
االفغانی"  بین  صلح  "مذاکرات 
سرور  چنان چه  نمایند.  قبول 
 1399 عقرب   6 روز  در  دانش 
تلویزیون  طریق  از  خورشیدی 
توافق نامه  »در  گفت:  طلوع 
صلح ما بعنوان دولت نه شرکت 
و  بودیم  آن  طرف  نه  داشتیم، 
لحاظ  از  نمودیم.  تائید  آن را  نه 
اجرای  به  را  خود  ما  حقوقی 
ملحقات آن ملزم نمی دانیم.« اما 
جریان مذاکرات تثبیت نمود که 
در  حتی  امریکایی  اشغال گران 
جریان "مذاکـرات بین االفغانی" 
جنجال های نوکران دست نشانده 

را اصاًل در نظر نگرفتند. 
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که  گردیده  مشخص  که  طوری 
خیر  از  نیز،  دست نشانده  رژیم 
تمـام جنجال هایـی که داشت، 
آتش   روی  فقط  و  است  گذشته 
"جمهوری اسالمی"   دایمی،  بس 
بیست  آوردهای  "حفظ دست  و 

ساله" پا فشاری دارد.

جنجال بر انگیزترین مسئله که 
ماده  روی  دارد  وجود  کنون  تا 
و  دایمی  بس  آتش  یعنی  اول 
نوعیت رژیم است.  این اختالف 
جبهه  در  تشدید جنگ  بیان گر 
طرفین  که  زمانی  تا  است.  نبرد 
نرسند  توافق  به  ماده  این  روی 

آتش بس غیر ممکن است.  

طوری که به نظر می رسد که در 
دور دوم مذاکرات طرفین از خیر 
اند.  گذشته  اختالفات  بسیاری 
طالبان حقوق زنان و آزادی بیان 
را طبق پالیسی همیشه گی خود 
اسالم  دین  در چهارچوب  یعنی 
هم  پوشالی  رژیم  و  می پذیرند 
اختیار  خاموشی  راستا  این  در 
در  فعاًل  که  چیزی  است.  نموده 
مذاکره  هیئت  کاری  اولویت 
قرار  دست نشانده  رژیم  کننده 
 ، بس"  "آتش  روی  تاکید  دارد، 
به  و  اسالمی"  جمهوری  "نظام 
دهه  دو  دست آورهای  اصطالح 
برعکس  طالبان  اما  است.  اخیر 
الویت کاری خود را روی نوعیت 
رژیم آینده قرار داده اند. دقیقًا 
تا زمانی که طبق خواست طالبان 
نوعیت رژیم پسا توافق مشخص 
نگردد، غیر ممکن است که آتش 

بس صورت گیرد.

اوضاع داخلی کنونی افغانستان 

نیز به نفع طالبان می چرخد، این اوضاع 
پیش  از  بیش تر  را  طالبان  احوال  و 
شان  اهداف  روی  تا  ساخته  مطمئن 

پافشاری نمایند. 

مذاکرات  دوم  دور  شروع  از  قبل 
گیالنی  اسحـاق  سیـد  "بین االفغانـی" 
را  موقت  دولت  اسالمی"  "جمعیت  و 
و  دانستند  مذاکرات  حل  راه  بهترین 
ورزیدند.  تاکید  شان  حرف  این  روی 
در آن زمان غنی و عبداهلل عکس العمل 
نشان دادند و عبداهلل صریحًا گفت طرح 
صلح  به  کمکی  هیچ  موقت  حکومت 

افغانستان نمی کند.

که  نمود  بیان  صریحًا  بیاناتش  در  غنی 
به  قانونی  بگونه  را  قدرت  می خواهد 
بسپارد.  آینده  منتخب  جمهور  رئیس 
و  جهانی"  "جامعه  که  ورزید  تاکید  او 
کشورهای منطقه هر توافق احتمالی را 
باید تضمین کنند. غنی هم چنین اظهار 
صلح  نمودن  پیاده  بخاطر  که  داشت 

حاضر است طالبان را به آغوش بکشد.

غنی  کاذب  طلبی  استقالل  ادعای  این 
او  به  یا  طالبان  که  آنست  معنای  به 
تسلیم شوند که آن ها را مانند گلبدین 
دور  تا  این که  یا  و  بکشد،  آغوش  به 
در  بعدی  جمهوری  ریاست  انتخابات 
صریحًا  باید  می ماند.  باقی  حکومت 
طالبان  ابداً  را  خواست  این  که  گفت 
امریکایی  اشغال گران  و  نمی پذیرند 
استقالل طلبی  این  به  ارزشی  هم هیچ 
مزدورش نمی دهند. مذاکرات را باالخره 

طبق خواست خود خاتمه می دهند.

بعد از رئیس "جمعیت اسالمی" و سید 

احمد  نور،  عطامحمد  گیالنی  اسحاق 

موقت  دولت  خواهان  نیز  مسعود  ولی 

که  بود  این  پیش نهادشان  و  شدند. 

دولت موقت بهرتین گزینه برای حل 

افغانستان  در  "صلح"  و  اختالفات 

است.

 " زمان  در  الله  هبت  مولوی 

طالبان  میان  صلح"  توافق نامه 

به  که  پیامی  در  امریکایی ها  و 

نسبت خروج نیروهای اشغال گر 

داده بود چنین اظهار منود:

خود  دیده  درد  مردم  به  ما   ...«
زیر  در  که  می دهیم  اطمینان 
به  اسالمی،  واقعی  نظام  چتر 
همه  افغان،  زنان  و  مردان  تمام 

حقوق آنان داده خواهد شد.

هرکسی که در مخالفت با امارت 
در  و  باشد  گرفته  اسالمی سهم 
عموم هر آن کسی که از امارت 
اسالمی تشویش دارد، از طرف ما 
تمام اعمال گذشته آن ها عفو و 
بخشش است، برای آینده آن ها 
وحدت  اسالمی،  اخوت  خواهان 

ملی و زندگی بهتر هستیم...«

این پیام تمام نیروهای ارتجاعی 
بخصـوص  و  پوشالـی  رژیـم 
که  جهادی  ارتجاعی  نیروهای 
تا کنون علیه طالبـان جنگیدند 
پیام  همین  و  نمود،  مطمئن 
نیروهای  از  بسیاری  دیدار  و 
ارتجاعی رژیم پوشالی در مسکو 
با طالبان سبب گردید تا در مورد 
دولت موقت موضع گیری نمایند.   

همان طوری که پامپیو در اولین 
دور مذاکرات گفت که ما دنبال 
افغانستان  در  نظام  تحمیل 
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بــرای  که  دقیقًا  نیستیم، 
فرقی  امریکایـی  اشغال گران 
توافق  پسا  نظام  که  نمی کند 
یا  باشد  اسالمی"  "جمهوری 
"امارت اسالمی" و یا ترکیبی از 
بیش  امریکایی ها  بل که  هردو، 
منافع  تامین  فکر  به  همه  از 
افغانستان  در  خود  مدت  دراز 
دور  مذاکرات  در  لذا  می باشد. 
منافعش  تامین  بخاطر  نیز  دوم 
را  رژیمی  تا  نمود  خواهد  تالش 
روی کار بیاورد که طالبان توافق 
مناسبت  به همین  باشد.  داشته 
در  هم  حاال  همین  از  که  است 
افغانستان خواست دولت  درون 
موقت سر زبان ها انداختند و هم 
به  را  گزینه  این  زاد  خلیل  علنًا 
نموده  پیش نهاد  پوشالی  رژیم 

است.    

در  اخیرش  سفر  در  زاد  خلیل 
با سیاف،  افغانستان و در دیدار 
اتمر  قانونی،  محب،  کرزی، 
موقت  دولت  ایجاد  طرح  درباره 
را  طرح  سه  و  نمود  گفت گو 

پیش نهاد کرد:

1ـ  ادامه حکومت کنونی و شامل 
ساختن طالبان در حکومت.

ساختار  با  کنونی  حکومت  ـ   2
حکومتی طالبان یکجا شود.

همه  موقت  دولت  ایجاد  ـ   3
شمول.

پیش نهاد  این  در  که  چیزی 
آنست  است  زاد مشخص  خلیل 
حاضر  وجه  هیچ  به  طالبان  که 

نیست که در رژیم پوشالی شامل شوند، 
و به همین ترتیب رژیم پوشالی نیز حاضر 
نیست که در ساختار رژیم طالبانی یک 
اکنون مشخص  از همین  لذا  جا گردند، 
است که هر دو طرف مذاکره کننده باید 

طرح سوم را به پذیرند.

بتـاریـخ  آرزو  تلـویزیـون 
اخبار  در  خورشیدی   1399/10/23
خلیل  که  گفت  شب  شش ونیم  ساعت 
جمهور  رئیس  به  اخیرش  سفر  در  زاد 
هزار  هفت  رهایی  پیش نهاد  افغانستان 
در  اما  است،  نموده  را  طالبان  زندانی 
به  و  روزه  پنجاه  عوض کاهش خشونت 
تعقیب آن آتش بس دایمی و یک سال 
ماندن اشرف غنی در قدرت را تضمین 

نموده است.

زاد  خلیل  طرح  این  به  غنی  هم  باز 
عکس العمل نشان داد و گفت  که »من 
افغانستان  مردم  خواست  به  را  قدرت 
تحویل  خود  انتخاباتی  جانشین  به 
کاردان  یک طرف  از  زیرا  می دهم.« 
که  گفت  کابل  در  امریکا  سفارت 
در  موقت  حکومت  طرح  از  واشنگتن 
طرف  از  و  نمی کند.  حمایت  افغانستان 
دیگر غنی منتظر تحویل قدرت امریکا 
از ترامپ به بایدن است و آرزو دارد که 
افغانستان  در  را  ترامپ  بایدن سیاست 

تعقیب نکند.

در مورد سه طرح پیشنهادی خلیل زاد 
خلیل  پیش نهاد  و  افغانستان،  دولت  به 
زندانیان  رهایی  مورد  در  غنی  به  زاد 
سال  یک  تا  که  این  تضمین  و  طالب 
دیگر غنی در قدرت باقی بماند طالبان  
چیزی نگفتند. آن ها فقط تا کنون روی 

چگونگی نظام آینده پافشاری دارند.

سیاست مداران  از  بسیاری 
در  ملی  خائنین  بخصوص  و 
طالبان  بشمول  افغانستان 
بایدن  سیاست  که  معتقدند 
است.  ناروشن  افغانستان  در 
مذاکره  هیئت  منظور  همین  به 
"مذاکرات صلح"  کننده در قطر 
منتظر  و  انداختند  تعویق  به  را 
به  اند.  قدرت  در  بایدن  آمدن 
ظرف  در  که  است  علت  همین 
مذاکرات  از  که  روزی  یازده 
درباره  هنوز  تا  آن ها  می گذرد، 
توحید اجندای مذاکرات طرفین 

به موافقه نرسیده اند.

بیست  تجارب  که  طوری 
 90 مناظره  هم  و  گذشته  سال 
دقیقه ای ترامپ و بایدن بخوبی 
بایدن  سیاست  که  داد  نشان 
تغییر  کدام  افغانستان  مورد  در 
چشم گیری نمی کند. زیرا از یک 
طرف در ظرف 90 دقیقه مناظره 
نامی  بایدن هیچ  و  ترامپ  میان 
به  و  نشد  گرفته  افغانستان  از 
همین ترتیب در انتخابات 2020 
)1399خورشیدی(  میالدی 
افغانستان  مسایل  روی  امریکا 
بصورت  قبلی  انتخابات  مانند 
شد.  گرفته  تماس  حاشیه ای 
سیاست  که  معناست  بدان  این 
امریکا در قبال افغانستان کدام 
تغییر چشم گیری نمی کند. همان 
اوباما  بوش،  از  بعد  که  طوری 
سیاست  در  چشم گیری  تغییر 
و  نیاورد  افغانستان  مورد  در  او 
ترامپ هم به همین منوال. بایدن 
چشم گیری  تغییر  هیچ گونه  نیز 
در  امریکا  گذشته  سیاست  در 
نخواهد  بوجود  افغانستان  قبال 
نمود  خواهد  تالش  بایدن  آورد. 
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"پروسه صلح" را طبق منافع  تا 
این  اما  برد.  پیش  به  امریکا 
پروسه بزودی تمام نخواهد شد.

صلح"  "مذاکرات  ابتدای  از  ما   
طالبان با اشغال گران امریکایی و 
هم چنین "مذاکرات بین االفغانی" 
را خاطر  این  با صراحت  و  بارها 
نشان ساختیم که این نمایشات 
مضحک امپریالیستیـ  ارتجاعی 
فوریت  و  سرعت  به  نمی تواند 
بر  بل که  بپوشد.  عمل  جامۀ 
درد و رنج  توده های زحمت کش 
افغانستان خواهد افزود و حداقل 
چند سال دیگر حالت جنگی به 
تبانی میان رژیم  تقابل ـ  شکل 
دست نشانده و طالبان به عنوان 
ارتجاعی  داخلی  یک جنگ 
هم راه با مداخالت پیدا و پنهان 
و  امپریالیست  اشغال گران 
خواهد  ادامه  منطقه  کشورهای 
یافت. یا به عبارت دیگر امضای 
به معنای ختم جنگ  توافق نامه 
هم چنین  و  ارتجاعی  داخلی 
مستعمراتی  حالت  کامل  پایان 
کشور نخواهد بود. ما این موضوع 
را هنگامی که هنوز موافقت نامه 
و  امریکایی  اشغال گران  میان 
به  بود  نگردیده  امضاء  طالبان 

صراحت بیان نمودیم.    

که  نمودیم  تاکید  بارها  ما 
بـر  همیشه  امپریـالیـست هـا 
قرون  و  نیروهای  زوال یابنده 
بار  این  وسطایی متکی هستند. 
هم تمام نیروهای قرون وسطایی  
دست پروردۀ کنونی و سابقش را 
جمع  دسترخوان  یک  دور  در 
طریق  این  از  و  نمود  خواهد 
حضور پر رنگ استخباراتی اش 

را در افغانستان حفظ می نماید.

روند سازش و تبانی که میان اشغال گران 
جز  آمده  بوجود  طالبان  و  امریکایی 
استخباراتی  ـ  حفظ حالت مستعمراتی 
چیز  کشور  حقیقی  استقالل  عدم  و 
ترتیب  همین  به  بود.  نخواهد  دیگری 
ادامه  نیز  بین االفغانی"  "مذاکرات  روند 
حالتی  چنین  در  است.  روند  همین 
شکل  هر  توافق"  پسا  اسالمی  "رژیم 
از  هم  باز  بگیرد  بخود  که  را  و شمایلی 
زیر  اقتصادی  و  سیاسی  نظامی،  لحاظ 
قرار  امریکایــی  اشغال گران  سیطرۀ 
خواهد داشت و یک رژیم دست نشانده 

باقی خواهد ماند.

مدتی طول  که جنگ چه  این  مورد  در 
تمام  کی  مذاکرات  این  و  می کشد 
ادامه  مذاکرات  که  گفت  باید  می شود؟ 
ادامه  هم  جنگ  و  نمود  خواهد  پیدا 
طوالنی  مدت  طی  در  یافت.  خواهد 
به آتش  آمد که  نتایجی بدست خواهد 
افغانستان  در  اما جنگ  بی انجامد،  بس 
خاتمه نمی یابد. آتش بس به این خاطر 
سی  جنگ  این  ادامۀ  که  می رسد  فرا 
اشغال گران  برای  هم  ساله  چهل  یا  و 
امریکایی و هم برای طالبان غیر محتمل 
همه  از  بیش  جنگی  چنین  زیرا  است، 
به  است.  امریکایی  اشغال گران  ضرر  به 

چند دلیل:

اگر  می طلبد.  قربانی  جنگ  ـ  اول 
شکست  به  بین االفغانی"  "مذاکرات 
بی انجامد، اشغال گران امریکایی چاره ای 
اشغال گر  قوای  دوباره  نمودن  پیاده  جز 
از  بیش  جنگ  ندارد.  را  افغانستان  به 
به  کاماًل  طالبان  و  می یابد  شدت  امروز 
امپریالیزم روسیه و سوسیال امپریالیزم 
اشغالگران  شد.  خواهند  متکی  چین 
را  قربانی  این  تحمل  و  توان  امریکایی 

ندارند.

هزینه  و  خرج  جنگ  ـ  دوم 
امریکایی  اشغال گران  دارد. 
جنگی  مصارف  تامین  بر  عالوه 
نیروهای پوشالی، ملیاردها دالر 
در  اشغال گر  نیروی های  صرف 
هر  مصارف  نمودند.  افغانستان 
افغانستان  در  امریکایی  سرباز 
سال  در  دالر  میلیون  سه 
هزینه  این  پرداخت  می شود، 

برایشان غیر ممکن است.

که  الینحلی  بحران  با  ـ  سوم 
هم اکنون دامن امریکا را گرفته 
نرم  پنجه  و  دست  شدت  به 
تنها  نه  امریکایی ها  و  می کنند 
داخلی،  الینحل  بحران های  با 
الینحل  بحران های  با  بل که 

خارجی نیز رو برو هستند.

اشغال گران  تجاوز  ـ  چهارم 
یک  افغانستان  به  امپریالیست 
مسئله استراتیژیک بود. در این 
شان  استراتیژیک  مرکز  تجاوز 
آسیای میانه، خاور میانه و جنوب 
گسیل  موقع  آن ها  بود.  آسیا 
نیروی تجاوزگر به افغانستان به 
فکر اقتدار صد ساله خویش بعد 
از فروپاشی سوسیال امپریالیزم 
هیچ  و  بودند  جهان  در  روسیه 
فکر نمی کردند که در افغانستان 
بلند  سر  شان  مقابل  در  کسی 
امپریالیزم  این که  یا  و  نماید 
امپریالیزم  سوسیال  و  روسیه 
چین سر بلند نموده و در مقابل 
شان بایستند و مخالفین شان را 

کمک نماید. 

بنـا به دالیــل فوق الـذکـر 
تالش  امریکایــی  اشغال گران 
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صلح"  "پروسه  تا  می ورزند 
شکست نخورد، و به هر شکلی 
را  توافق  پسا  رژیم  باشد  که 
سمت  خویش  خواست  مطابق 

وسو داده و ایجاد نماید.

امـریکا  اشغال گـر  امپریالیـزم 
مـی خواهــد از این طریق هـم 
هم  و  کنونی  رژیم دست نشاندۀ 
اسالمی  دست نشاندۀ  حکومت 
نتیجۀ  در  که  را،  پساتوافق 
"مذاکرات بین االفغانی" تشکیل 
و  گرفته  کنترل  تحت  می گردد، 
را  داعش  و  القاعده  هم حرکات 
از  و  باشند  داشته  کنترل  تحت 
طرفی حرکات کشورهای منطقه 
و به خصوص امپریالیزم روسیه و 
زیر  را  چین  سوسیال امپریالیزم 

نظر بگیرد.   

حزب کمونیست )مائوئیست( 
که  است  باورمند  افغانستان 
و  درد  تاریخ سراپا  از  مرحله ای 
حال  در  خطه  این  مردمان  رنج 
مرحلۀ  و  است  یافتن  پایان 
و  ما  کشور  تاریخ  از  جدیدی 
از  بیش  که  ما  کشور  مردمان 
پیش به درد و رنج شان خواهد 
افزود در حال شکل گیری است. 

داشتن  آمادگی  برای  باید  ما 
حال  در  که  وضعیتی  این  به 
شکل گیری است، گذشته بیست 
ساله حیات حزبی را به درستی 
ارزیابی نمائیم و از جوانب معینی 

از آن ها گسست کنیم. 

شامل  می تواند  گسست  این 
احیانًا  و  اشتباهات  کمبودات، 

حزب  درون  در  که  معینی  انحرافات 
در  افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست 
این مدت اتفاق افتاده، باشد. بنابرین ما 
باید ابتدا آن ها را دقیقًا شناسایی نمائیم 
هیچ گونه  آن  صریح  و  رک  بیان  در  و 
قاطعانه  و  ندهیم  راه  بخود  تردیدی 
برای  اجتماعی  پراتیک  در  که  بکوشیم 
و  اشتباهات  کمبودات،  این  زدودن 
نظری  و  علمی  بصورت  انحرافات  حتی 
کار  این  دهیم.  نشان  خود  از  استواری 
از  شناخت  در  که  است  میسر  زمانی 
انحراف  احیانًا  و  اشتباهات  کمبودات، 
و  "انتقاد  اصل  تابع  قاطعانه  خود  معین 

انتقاد از خود" باشیم. 

وظیفه  این  پهلوی  در  صورت  هر  به 
شناسایی  دیگر  بعبارت  یا  مبارزاتی، 
انحرافات  حتی  و  اشتباهات  کمبودات، 
عاجل  وظایف  نباید  حزب،  درون  در 
دور  نظر  از  را  کنونی  مبارزاتی  فوری  و 
باید  ما  دیگر  بعبارت  یا  باشیم.  داشته 
عمیق تر  و  وسیع تر  هرچه  افشاگری 
استخباراتی  جنگ  و  اشغال گری  علیه 
و  امریکایی  امپریالیست  اشغال گران 
بشکل  که  کنونی  دست نشاندۀ  رژیم 
در  اکنون  همین  هدف مند  ترورهای 
حال جریان است و در رژیم پسا توافق 
یعنی رژیم متشکل از تمامی مرتجعین 
دست پروردۀ سابق و کنونی اشغال گران 
شمول  به  امریکایی،  امپریالیست 
تسلیم شدگان سابقًا چپ به اشغال گران 
است،  کنونی  نشاندۀ  دست   رژیم  و 
شدت و حدت بیش تری خواهد یافت از 

یاد نبریم.

در پهلوی این مبارزه باید بخاطر داشته 
اپـورتـونیزم،  علیـه  مبارزه  که  باشیم 
مبارزه  از  طلبی  انحالل  و  سکتاریزم 
عموم  بطور  ارتجاع  و  امپریالیزم  علیه 

و  امپریالیست  اشغال گران  و 
شان  دست نشاندۀ  ملی  خاینین 

بطور خاص جدا نیست.

آن چه  گفت  صراحت  با  باید 
در  "صلح"  نام  زیر  امروز  که 
زبان هاست،  سر  افغانستان 
علیای  منافع  مبنای  بر  صلحی 
توده های زحمت کش افغانستان 
بود.  نخواهد  کشور  استقالل  و 
در  انقالب  اساسی  مسایل  لذا 
افغانستان الینحل باقی می ماند. 
باز  گفتیم  قباًل  که  همان طوری 
"مذاکرات  هم می گوئیم که حل 
بین االفغانی" و ایجاد رژیم پسا 
توافق جا به جایی در تضاد عمده 
به  باید  ما  بناًء  به وجود می آید. 
و  رفته  جدید  اوضاع  استقبال 
را  خود  مبارزاتی  روی کردهای 
و  ساخته  عیار  تحول  این  طبق 
با  مطابقت  در  گفتیم  طوری که 
این  خویش  حزبی  مشی  و  خط 
اوضاع را بازبینی نموده و تالش 
امری یک  از هر  نماییم که قبل 
از  منسجم  علمی  جمع بندی 
دهۀ  دو  نظرات  و  عمل کردها 
گذشتۀ خود به عمل آوریم و بر 
خود  بعدی  اقدامات  آن  مبنای 
عیار  جدید  شرایط  پرتو  در  را 

سازیم.

هیات تحریر شعله جاوید

1399/10/27 خورشیدی
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اشغال گر  ارتش  زمینی  نیروی 

ارسائیلی،  صهیونیست های 

و  خلق  به  حمله  برای  را  خود 

توده های ستم دیدۀ فلسطینی 

و  می کنند  آماده  غزه  نوار  در 

این  افزایش  نشان دهندۀ  این 

پسین  روزهای  در  درگیری ها 

خواهد بود. 

امپریالیستی  دولت های 

امپـریـالیـزم  جمله  از  غـرب 

آملان  امریکا،  گسیخته  لجام 

حامیان  از  که   … و  فرانسه  و 

پا قرص دولت اشغال گــر  و  پر 

است.  شده  مواجه  فلسطینی  متعدد 

فلسطین«،  آزادی  برای  خلق  »جبهه 

»سازمان حامس« و »جبهه آزادی بخش 

فلسطین« در جبهه واحد، این بربریت 

و  کرده  محکوم  را  صهیونیست ها 

درفش مقاومت را علیه آنها به اهتزاز 

جنبش  نظامی  شاخه های  و  آورده  در 

حمالتی  در  فلسطین  خلق  مقاومت 

را  صهیونیست ها  مختلف  مناطق 

متجاوز  ارتش  حمالت  به  پاسخ  در 

یک  شدن  منهدم  باعث  که  ارسائیل 

طبقه یی   13 منزل  بلند  ساختامن 

داشته  دست  موشک های  با  شد، 

خویش مورد هدف قرار داده اند. 

دفاعازخلقفلسطين،وظيفۀانترناسيوناليستیاست!

بمبارانارتشاشغالگرصهيونيستاسرائيلبهنوارغزهوكشتاربیرحمانه
تودههایستمدیدۀفلسطينراقویامحكوممیكنيم!

از تاریخ روز دوشنبه مورخ 20 

 )  2021 می   10  (  1400 ثور 

از  فلسطین،  مختلف  مناطق 

و  غربی  کرانه  غزه،  نوار  جمله 

بیت املقدس، به دلیل این که 

یک دادگاه ارسائیلی حکمی را 

صادر منود که بر مبنای آن باید 

صدها فلسطینی ساکن منطقۀ 

»شیخ جراح« در بیت املقدس 

به  رشقی  اورشلیم(  )یا  رشقی 

یهودی  شهرک نشینان  نفع 

تخلیه کنند، روزهای خونین را 

سپری می کنند.

نرش  گزارشات  اساس  به 

از  گذشته  روز   4 طی  شده 

 133 حدود  درگیری ها  اثر  در 

در  نفر   9 و  غزه  نوار  در  نفر 

بیشرت  و  شده   کشته  ارسائیل 

زخم  فلسطینی  نفر   1500 از 

برداشته اند.

دور   ،1400 ثور   24 تاریخ  از 

نوار  هوائی  مبباران  جدید 

اشغال گر  دولت  طرف  از  غزه 

آغاز  ارسائیل  صهیونیستی 

شدت  آتش  تبادلۀ  و  گردیده 

بیشرتی بخود گرفته است. 

ارتش  ددمنشانۀ  حمالت  این 

اشغال گر صهیـونیستـی 

متعدد  واکنش های  با  ارسائیل 

از طرف مقامات و سازمان های 
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ارسائیلـی  صهیونیستی 

هستند، به نفع دولت اشغال گر 

اعالم  ارسائیل  صهیونیستی 

"جوبایدن"  کرده اند.  مواضع 

در  امریکا  جمهور  رئیس 

حق  این  که  گفت  بیانیه اش 

مسلم دولت ارسائیل است که 

در برابر حمله "تروریست های 

فلسطینی" از خود دفاع کند. 

بدون  غدار  امپریالیست های 

و  ممتد  رسکوب  از  این که 

خونین تظاهرات مساملت آمیز 

فلسطینی ها علیه غصب 

خانه های شان که سند 

نزدهم  قرن  به  مالکیت شان 

میان  به  سخنی  برمی گردد، 

آورند، به دلیل اینکه منافع شان 

از  دفاع  به  می کند،  ایجاب 

صهیونیستی  اشغال گر  دولت 

ارسائیل برخاسته اند.

دولت های  دیگر  طرف  از 

منطقه  سطح  در  مرتجع 

این  طی  را  روابط شان  که 

اشغال گر  دولت  با  سال ها 

بهبود  ارسائیل  صهیونیستی 

ترکیه،  هم چون  بخشیده اند 

 … و  سعودی  عربستان  مرص، 

اشغال گر  دولت  تالش  رصفا 

در  ارسائیل  صهیونیستی 

فلسطینی ها  خانه های  غصب 

دولت  منوده اند.  محکوم  را 

دولت  تا  دارد  تالش  نیز  اردن 

ارسائیل را "متقاعد" سازد که 

فلسطینی ها  راندن  بیرون  از 

خودداری کند.

در  که  می دهد  نشان  این ها 

نفع  به  چیز  همه  امر  نهایت 

صهیونیستی  اشغال گر  دولت 

حقوق  و  خورد  خواهد  رقم  ارسائیل 

روال  طبق  آن  مردمان  و  فلسطین 

معمول پایامل می گردد. 

حامس"  "سازمان  مورد  در  هم چنان 

که  فلسطین  در  اسالمی"  "جبهه  و 

هم واره از طرف رژیم مرتجع جمهوری 

می شوند،  حامیت  ایران  اسالمی 

زیرا  منود،  اختیار  سکوت  منی توان 

این دو سازمان پیش از آن که آلرتناتیو 

مبارزه  تیز  لبۀ  و  مبارزاتی شان 

اشغال گر  دولت  علیه  مسلحانه شان 

ابعاد  باشد،  ارسائیل  صهیونیستی 

بیشرت  آن ها  دارد.  ایدئولوژیک 

یهودی ستیز هستند. این دو سازمان 

اپورتونیستی  حرکات  این که  برعالوه 

و  منطقه  ارتجاع،  با  سازش طلبانه  و 

امپریالیزم را پیشه کرده اند، رسکوب ها 

از  و  برده  پیش  خودی  مردم  علیه  را 

این  نیز  جنگی،  تاکتیک های  لحاظ 

دولت  با  را  خود  جنگ  سازمان  دو 

در  ارسائیل  صهیونیستی  اشغال گر 

یک چارچوبۀ ارتجاعی به پیش می برند 

و مطلقاً دارای حرکتی پیرشو و انقالبی 

منی باشد. تا جائی که مبارزه این گونه 

اشغال گر  دولت  علیه  سازمان ها 

نتیجه  و  باشد  ارسائیل  صهیونیستی 

اشغالگر  دولت  به  رضبه  کارشان 

باید  باشد،  ارسائیل  صهیونیستی 

آن را تایید منود و جائی که، ایدئولوژی 

ستیز  یهودی  ارتجاعی  اعتقادات  و 

و  زد  افشاگری  به  دست  باید  دارند، 

که  جائی  و  گرفت  انتقاد  باد  به  آنرا 

می گیرند،  موضع  خلق  منافع  علیه 

ارتجاعی  نیروهای  با  معامله گری  به 

منطقه می پردازند و دسیسه چینی در 

برای رسکوب  منطقه  دیگر  کشورهای 

خلق های کشورهای منطقه می کنند، 

باید علیه آن به مبارزه پرداخت. 

اسـاسـات   از  یکــی  
پرولتــــری  انترناسیـونالیـزم 
از  پشتیبانـی  و  حامیـــت 

ضد  مبارزات  و  مقاومت ها 

ارتجاعی  ضد  و  امپریالیستی 

باید  و  است  جهان  خلق های 

گیرد  صورت  تالش  و  سعی 

غیر  مبـارز  نیــروهای  بـا  که 

 – لنینیست   – مارکسیست 

که  کشورها  سایر  مائوئیست 

ارتجاع  و  امپریالیزم  علیه 

مبارزه می کنند، روابط متقابال 

نزدیک و اصولی و مفید ایجاد 

منود. 

به یقین کامل باید گفت، بدون 

اتکاء به مبارزات توده یی، 

بدون اتکاء به بلند بردن سطح 

آگاهی و سازمان دهی آن برای 

توده های  و  کارگر  طبقۀ  اتحاد 

زحمتکش  و  ستم دیده 

و  یهودی  و  عرب  فلسطینی، 

بدون برپائی یک مقاومت همه 

انقالبی  و  مردمی  ملی  جانبه 

و  ارتجاع  امپریالیزم،  علیه 

صهیونیستی  اشغالگر  دولت 

شـاهـد  منـی توان  ارسائیل، 

جمهـــوری  شگــوفـایـی 

پیش روی  و  نوین  دموکراتیک 

آن به سوی سوسیالیزم بود. 

مشی  و  خط  همین  اساس  بر 

 – مارکسیستی  انقالبی 

لنینیستی – مائوئیستی است 

به  مکلف می دانیم  را  که خود 

از مقاومت خلق  دفاع قاطعانه 

فلسطین علیه دولت اشغال گر 

ارسائیل  صهیونیست 

بپردازیم و حمالت ددمنشانه، 

تجاوزکارانۀ  و  اشغال گرانۀ 
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مالی  و  تلفات هنگفت جانی  باعث  را که  ارسائیل 

الفاظ  توده های فلسطینی گردیده، به شدیدترین 

تقبیح منوده و آن را محکوم مناییم. 

از مبارزات خلق ستم دیدۀ فلسطین در برابر 

مظامل امپریالیزم و تجاوزات صهیونیست های 

اشغال گر ارسائیلی دفاع می کنیم!

ما در پهلوی مارکسیست – لنینیست – 

مائوئیست های سایر کشورها، از نیروهای ملی  

انقالبی و دموکرات های کشورهای تحت سلطه 

حامیت می مناییم!

حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان

24 ثور 1400 خورشیدی

14 می 2021 میالدی

www.cmpa.io

sholajawid2@hotmail.com

پيامحزبكمونيست)مائوئيست(افغانستان

بهمناسبتهفتهجانباختگانجنبشمائوئيستیهندوستان
کمونیست  حزب  رهربی  تحت  ستم دیده  توده های 

فاشیستی هندوستان  رژیم  )مائوئیست( علیه  هند 

مقاومت  این  اند،  پرداخته  مقاومت  به  رسسختانه 

گرفته  بر  در  را  هند  ایاالت  اکرث  اکنون  همین 

بر  سنگینی  رضبات  مقاومت  این  جریان  در  است. 

است،  گردیده  وارد  هند  فاشیستی  رژیم  نیروهای 

کمونیست  حزب  رهربی  تحت  توده ها  تنها  نه  که 

بل که  اند،  داده  قربانی  )مائوئیست( جان بازانه  هند 

کادرهای رهربی حزب کمونیست هند )مائوئیست( 

نیز جان های شان را در این راه از دست داده اند.

حزب کمونیست هند)مائوئیست( 28 جوالی الی 3 

مائوئیست  به عنوان هفته جان باختگان  را  اگوست 

جان های  نوین  دموکراتیک  انقالب  راه  در  که  هند 

شان را فدا منودند اعالم منود.

 حزب کمونیست هند )مائوئیست( به دلیل این که دو 

رهرب برجسته و بنیان گذار این حزب )چارو مازوم دار 

و کانای چاترچی( در ماه جوالی جان باخته اند، این 

اعالم  مائوئیست  جان باختگان  هفته  بنام  را  هفته 

منوده است.  

حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان این 

با حزب  را  را گرامی داشته و هم بستگی خود  هفته 

کمونیست هند )مائوئیست( اعالم می دارد. هر اندازه 

تحت  هند  در  خلق  جنگ  و  مسلحانه  مبارزات  که 

توسعه  )مائوئیست(  هند  کمونیست  حزب  رهربی 

کوبنده بر  رضبات  اندازه  هامن  به  یابد  گسرتش  و 

ارتش فاشیستی هند وارد شده و تلفات شان افزایش 

به حمالت   نیز  هند  فاشیستی  دولت  یافت.  خواهد 

ددمنشانه خود بر مائوئیست ها وخلق های هند ادامه 

خواهد داد زیرا رژیم فاشیستی هند، مائوئیست های 

هند را بزرگ ترین خطر برای حاکمیت خود محسوب 

به  بیش تر  هرچه  تا  می ورزد  تالش  جداً  و  می مناید 

رسکوب شان بپردازد. 

متیقین  افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست  حزب 

پیش روی  به  در هند می تواند  است که جنگ خلق 

پیروزی  و  هند  فاشیستی  رژیم  رسنگونی  تا  خود 

انقالب دموکراتیک نوین ادامه دهد. 
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شاهد  جهان  رسارس  در  کمونیستی  جنبش  تاریخ 

به  هرگاه  می باشد،  کمونیست  دلیر  جان باختگان 

تاریخ جنبش کمونیستی نظری بیفکنیم دقیقاً 

مشاهده می شود که هر یک از احزاب مائوئیست در 

راه انقالب دموکراتیک نوین و سوسیالیزم قربانی های 

زیادی را داده اند. بررسی این تاریخ یادآور آنست که 

در برابر ما یک وظیفه بزرگی قرار دارد، و آن عبارت 

است از ادامه این راه تا پیروزی انقالب دموکراتیک 

نوین و سوسیالیزم.

دست  به  نیاز  کنونی  رشایط  در  مائوئیست ها 

تشکیالت  ایجاد  و  بین املللی  کنفرانس  یک  یابی 

ایجاد تشکیالت  برای  بین املللی مائوئیستی دارند. 

مائوئیستی در قدم اول تأمین هم آهنگی بین املللی 

میان نیروهای مائوئیست الزامی است، و در قدم دوم 

پیش برد مبارزات خطی سازمان یافته و پی گیر علیه 

انحراف "اندیشه گونزالو" و پیش برد این مبارزه بطور 

آواکیان  نوین"  "سنتزهای  رویزیونیزم  علیه  ضمنی 

است.  رضوی  و  حتمی  پاراچندا"  "راه  رویزیونیزم  و 

فقط از طریق چنین مبارزه ای است که ما را موفق به 

انقالبی انرتناسیونالیستی  یا احیای جنبش  ایجاد و 

انرتناسیونالیزم  ایجاد  به  منجر  باالخره  که  منوده 

پرولرتی  می گردد. 

حزب کمونیست ) مائوئیست ( افغانستان، در مسیر 

ملی  مقاومت  جنگ  پیش برد  و  برپایی  برای  مبارزه 

مردمی و انقالبی )شکل مشخص کنونی جنگ خلق( 

رژیم  و  امپریالیست  اشغالگران  علیه  افغانستان  در 

مائوئیست  جانباختگان  هفته  آن ها،  نشانده  دست 

حزب  با  مناسبت  این  به  و  دارد  می  گرامی  را  هند 

آن  در  و جنگ خلق   ) مائوئیست   ( کمونیست هند 

کشور اعالم هم بستگی می مناید.

یاد هم رزمان جان باخته مان را گرامی می داریم

یاد و خاطره جان باختگان مائوئیست همیشه 

جاودانه خواهد ماند   

زنده باد مارکسیزم – لنینیزم - مائوئیزم!

زنده و پایدار باد وحدت مائوئیست ها در رسارس 

جهان

زنده باد جنگ خلق  در هند و رسارس جهان

زنده باد انرتناسیونالیزم پرولرتی!

حـزب کـمـونـیـسـت )مـائـوئـیـسـت( افـغـانـسـتـان

11 اسد 1400 خورشیدی 

)2 آگست 2021 میالدی(

www.cmpa.io

 sholajawid2@hotmail.com

انتخابات سال 2020 میالدی در امریکا یکی از پر 

چالش ترین و مضحک ترین دور انتخابات در تاریخ 

امریکاست. گر چه در سال 2004 میالدی انتخابات 

امریکا تا حدودی به چالش مواجه گشت، اما به این 

شکل مفتضحانه سال 2020 میالدی پیش نرفت. 

با  ودسته اش  دار  و  بوش  میالدی   2004 سال  در 

تهدید و ارعاب توانستند که جان کری کاندید حزب 

جمهوری خواه را وادار به عقب نشینی منایند.

حزب  امریکا،  جمهوری  ریاست  انتخابات  از  قبل 

برچه ها  پناه  را در  امريكا کنگره اش  جمهوري خواه 

این  منود،  برگزار  مسلح  قوت هاي  پوش هاي  زره  و 

حرکت حزب جمهوری خواه در آن زمان از یک طرف  

انتقالقدرتازترامپبهبایدن
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شان  بيم  و  ترس  نشان دهنده 

خارجي  و  داخيل  مخالفني  از 

ديگر  طرف  از  اما  بود،  شان 

دهشت  روحيه  نشان دهنده 

قبال  در  باند  اين  افگنانه 

مخالفني شان نيز بوده است. 

جمهوری خواهان در همني 

كه  كردند  اعالم  شان  كنگره 

پائني  براي  كوشيش  گونه  هر 

رياست  از  بوش  كشيدن 

به  كمك   " امريكا  جمهوري 

 " خيانت  و  امريكا  دشمنان 

هامن  در  كرد.  خواهند  تلقي 

مطبوعايت  محافل  در  زمان 

امريكا بحثي وجود داشت که 

حزب  كانديداي   ( كري  جان 

دموكرات ( از ترس اين كه مبادا 

انتخابايت  ترور شود،  كمپاين 

تا در  را عمداً خراب كرد  خود 

انتخابات برنده نشود. 

طرفداران  ترتیب  همین  به 
پوليس  ماموريت هاي  بوش كه 
دست  در  را  مختلف  نقاط  در 
در  انتخابات  از  قبل  داشتند، 
نشني  پوست  سياه  محالت 
اعالميه پخش كردند و سياهان 
منع  انتخابات  در  رشكت  از  را 
به  اعالميه ها  اين  در  منودند. 
دادند  اخطار  پوستان  سياه 
رشكت  انتخابات  در  اگر  كه 
جرايم  بخاطر  حتي  كنند، 
شد.  خواهند  زندانی  كوچك 
سیاه  از  عظیمی  اکرثیت  زیرا 
حزب  کاندید  به  پوستان 
جمهوری خواه رای منی دادند، 
پوستان  سیاه  اکرثیت  لذا 
با   2004 سال  در  امريكا 
در  رشکت  از  ارعاب  و  تهدید 
جمهوری  ریاست  انتخابات 

محروم گردیدند.

در  بوش  دسته  و  دار  طوری که  هامن 

انتخابات سال 2000 با دست زدن به 

كثافت كاري هاي تقلب كارانه و فريب 

سال  انتخابات  و  شدند  برنده  كارانه 

2004  را نیز از طريق اشاعه دهشت 

و ارعاب بردند.

حـزب  دیـگر  کاندیــد  ترامپ 

با   2016 سال  در  جمهوری خواه 

که  توانست  تقلب  و  کثافت کاری 

کاندید حزب دموکرات )خانم کلننت( 

را عقب بزند و ریاست جمهوری امریکا 

را از آن خود بسازد.

سال  جمهوری  ریاست  انتخابات  در 

انتخابات  بایدن،  دسته  و  دار   2020

و  بردند   را   امريكا  جمهوري  رياست 

براي 4 سال زمام سياست و حكومت 

داشت.   خواهند  دست  در  را  امريكا 

اكرثيت  مردم  امريكا، مني خواستند 

که ترامپ بر قدرت باقی مباند. دليل 

شدن  برنده   . است  روشن  امر  اين 

ادامه  مفهوم  به  ترامپ  دسته  و  دار 

و  تحديد  سياست  چراي  و  چون  يب 

و  دموكراتيك  حقوق  رسكوب 

امريكايي  شهروندان  مدين 

و  متحده  اياالت  داخل  در 

افزون  روز  گسرتش  و  تعميق 

است.  بوده  سياست ها  اين 

نیست  معنا  بدان  بحث  این 

دموکرات  حزب  و  بایدن  که 

این  مخالف  اساس  در  امریکا 

آن ها  بل كه  اند،  سیاست ها 

سیاست  همین  ادامه  خواهان 

تعدياليت  و  با کمی مالحظات 

می باشند.

در این دور انتخابات  بورژوازي 

اين  به  امريكا  امپرياليستي 

در  که  است  رسيده  نتيجه 

کار  ادامه  کنونی   رشایط 

نیست،  شان  نفع  به  ترامپ 

مالحظاتی  و  تعدیالتی  باید 

در سیاست ترامپ بوجود آید. 

و  بایدن  پیروزی  علل  از  یکی 

انتخابات  در  دموکرات  حزب 

ریاست جمهوری امریکا همین 

بورژازی  تصمیم  و  تشخیص 

امپریالیستی امریکاست.
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ریاست  خارجه  سیاست  در 

پیروزی  با  امریکا  جمهوری 

تغییراتی  دقیقاً  بایدن 

فقط  شد.  خواهد  ایجاد 

در  امریکا  خارجه  سیاست 

تغییرات  افغانستان  قبال 

داشت.  نخواهد  چشم گیری 

بایـدن  گــرچه گفته کـه 

"توافق نامه صلح" میان امریکا 

باز نگری می کند،  را  و طالبان 

معنای  به  بایدن  صحبت  این 

سیاست  در  اساسی  تغییرات 

طبق  بایدن  نیست.  خارجی 

و  کرد  خواهد  عمل  توافق نامه 

تا  را  االفغانی"  بین  "مذاکرات 

خواهد  ادامه  آن  نهایی  نتایج 

به  زاد  خلیل  پذیرفنت  داد. 

امریکا  رسمی  مناینده  عنوان 

به  پیش برد"صلح"  جهت  در 

گذشته  سیاست  ادامه  معنای 

است.  افغانستان  قبال  در 

امریکا  خارجه  وزیر  چنان چه 

سوگندش  از  پس  روز  یک 

را  خلیل زاد  زملی  کار  ادامه 

هم چو فرستاده ویژه امریکا در 

بگونه  افغانستان  امور "صلح" 

رسمی تائید منود. او گفت که 

»سفیر خلیل زاد به کار حیاتی 

اش ادامه می دهد.« 

بعنوان  بایدن  این که  از  بعد 

گردید،  اعالن  انتخابات  برنده 

را  انتخابات  نتایج  ترامپ 

نپذیرفت، و برنده شدن بایدن 

را یک تقلب خواند. او رصیحاً 

بایدن  نفع  »به  که  منود  بیان 

تقلب صورت گرفته و انتخابات 

به  است.«  شده  دزدیده  ما  از 

این ترتیب او خواهان شامرش 

جورجیا  ایالت  در  آرا  دوباره 

مقام  داخله  وزیر  از  ترامپ  گردید.  

هزار  یازده  تا  خواست  جوجیا  ارشد 

رای   )11780( هشتاد  و  صد  هفت  و 

برایش پیدا کند. در ایالت جوجیا سه 

مرتبه باز شامری آرا صورت گرفت و در 

هر سه مرتبه بایدن برنده شد. ترامپ 

علیه بایدن بعنوان تقلب کار دعوا باز 

شکایت  پنسلوانیا  ایالت  در  و  منود 

محکمه  در  ترامپ  دعوای  منود،  درج 

و محکمه  نیاورد،  بار  به  نتیجه ای  نیز 

بایدن را پیروز انتخابات اعالن منود. 

نداد  نتیجۀ  هم  شکایت  این  اما 

در  بایدن متام شد.  نفع  به  وشکایت 

این صورت هم ترامپ نتایج انتخابات 

شامری  باز  خواهان  و  نکرد  قبول  را 

گردید.  جورجیا  ایالت  در  آراء  مجدد 

طرف  از  تنها  نه  ترامپ  خواست  این 

گردید،  رد  دموکرات  حزب  و  بایدن 

جمهوری  سناتوران  از  بسیاری  بل که 

ترامپ  خواست  این  با  نیز  خواه 

مخالفت منودند.

تا  انتخابات  نتایج  اعالن  از  ترامپ 
نتایج  گز  هر  بایدن  به  قدرت  انتقال 
تقلب  ادعای  و  نپذیرفت  را  انتخابات 
طرف  از   و  داشت  را  انتخابات  در 
دارن خود خواست تا علیه این تقلب 
به  ترامپ  داران  طرف  منایند.  مبارزه 
بتاریخ  و  لبیک گفته  او  این خواست 
17 جدی 1399 خورشیدی مطابق 6 
از  تن  هزاران  میالدی   2021 جنوری 
امریکا  کانگریس  به  ترامپ  طرفداران 
امنیتی  نیروهای  با  و  بردند  یورش 
 5 گیری  در  این  در  که  شدند  درگیر 
زخمی  نفر  صد  از  بیش  و  کشته  نفر 
و  هرج  زمینه  یورش  این  گردیدند. 
مرج را مساعد ساخت، حتی تا آن جا 
رسقت  به  دست  افراد  از  تعدادی  که 

زدند.

این حرکت که در تاریخ امریکا 

از  تنها  نه  نداشت  سابقه 

دموکرات  حزب  و  بایدن  طرف 

نکوهش گردید، بل که بسیاری 

جمهوری  حزب  اعضای  از 

را محکوم  این حرکت  خواهان 

حرکت  این  که  زمانی  منودند. 

برو  رو  شدیدی  محکومیت  به 

داران  طرف  ترامپ  گردید، 

خطاب  مورد  گونه  این  را  خود 

ما  از  »انتخابات  داد:  قرار 

انتخابات  در  ما  شده،  دزدیده 

اکنون  داشتیم  قاطع  پیروزی 

مجبوریم که به خانه های خود 

بر گردیم.« بعد از این واقعه در 

روز 7 جنوری 2021 کانگریس 

رسامً  را  بایدن  پیروزی  امریکا 

تائید منود.

امریکا  کانگریس  بر  یورش 

یکی از نادرترین شورش ها در 

تاریخ  در  امریکاست.  تاریخ 

نظیر  انتخابات  این  امریکا 

تاریخ  طول  در  زیرا  ندارد. 

انتخابات  دور  هر  در  امریکا 

انتخابات  در  بازنده  کاندید 

انتخابات  برنده  که  رقیبش  به 

و  گفته  تربیکی  بود،  گردیده 

را  وی  با  هم کاری  اعالن  حتی 

که  زمانی  حتی  است.  منوده 

حزب جمهوری خواهان کنگره 

شان را در سال 2004 در پناه 

برچه و زره دارها دایر منودند و 

با  اشاعه دهشت و ارعاب جان 

کری کاندید حزب دموکرات را 

وادار به عقب نشینی منودند، 

پیروزی  کری  جان  همه  این  با 

وی  با  و  گفت  تربیک  را  بوش 

به  و  منود  هم کاری  اعالن 

همین ترتیب وقتی جان مکن 
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خورد  شکست  اوباما  برابر  در 

تربیک  وی  به  را  پیروزیش 

وقتی   2016 سال  در  گفت 

ترامپ  مقابل  در  کلننت  خانم 

شکست خورد، پیروزی ترامپ 

را تربیک گفت. اما ترامپ این 

کار را نکرد.  او تا زمان انتقال 

برنده  بعنوان  را  بایدن  قدرت، 

انتخابات قبول نکرد و از تقلب 

گرچه  منود.  یاد  انتخابات  در 

در روز تحلیف بایدن ترامپ با 

پخش یک ویدیو، بدون این که 

دولت  بگیرد،  بایدن  از  نامی 

جدید را تربیک گفت.

تحـــریـک  بـه خـاطـر  تـرامـپ 

کانـگـریس  بـه  هواخواهانــش 

کنگریس  مجلس  در  امریکا 

ترامپ  گــردیـد.  استیضاح 

نخستین رئیس جمهور امریکا 

دوبار  که  امریکاست  تاریخ  در 

اگر  است.  گردیده  استیضاح 

در  ترامپ  دوم  دور  استیضاح 

سنا  توسط  امریکا  کانگریس 

قانون گذاران  گردد،  تائید 

کاندید  از  را  او  می توانند 

سال  در  جمهوری  ریاست 

2024 میالدی محروم سازند.

در روز استیضاح ترامپ ده تن 

از جمهوری خواهان در مجلس 

منایندگان به استیضاح ترامپ 

رای دادند. 223 رای موافق و 

110 رای مخالف. 

هر گاه مجلس سنا به استیضاح 

از  ترامپ  دهند،  رای  ترامپ 

 2024 سال  در  شدن  کاندید 

میالدی محروم می شود.

استیضاح ترامپ در مجلس سنا تحت 

ریاست قاضی القضات صورت و شکل 

محکمه را به خود می گیرد.

دموکرات ها تالش منودند که ترامپ از 

ریاست جمهوری کنار رود و یا این که 

محکوم شود. در یک نظر سنجی نیمی 

کناره گیری  خواهان  قانون گذاران  از 

شدند.  جمهوری  ریاست  از  ترامپ 

دموکرات،  قانون گذار   180 نه تنها 

قانون گذاران  از  تعدادی  بل که 

برکناری  خواهان  نیز  خواه  جمهوری 

شدند.  جمهوری  ریاست  از  ترامپ 

این قانون گذاران مدعی اند که ترامپ 

مردم را تحریک منوده که به کانگریس 

امریکا هجوم برند.

خود  بیانیه  در  سنا  مجلس  رئیس 

ترامپ  مجدد  استیضاح  »برای  گفت: 

تالش خواهد کرد.«  او از معاون ترامپ 

قدرت  و  عزل  را  ترامپ  تا  خواست 

بگیرد.  بدست  را  جمهوری  ریاست 

بیانیه اش  اخیر  رئیس مجلس سنا در 

گفت: »اگر معاون رئیس جمهور تا 24 

ساعت به این امر جواب مثبت ندهد 

استیضاح ترامپ را روی دست خواهد 

جمهوری  ریاست  معاون  اما  گرفت.« 

ریاست  از  ترامپ  برکناری  با  امریکا 

جمهوری مخالفت منود.

به  ترامپ  طرفداران  یورش  از  بعد 

حساب  تویرت،  امریکا،  کانگریس 

ترامپ را بسته منود . حرکت ترامپ 

وخیم  را  خواهان  جمهوری  موقعیت 

حمهوری  میان  در  بناًء  ساخت، 

در  مخالفت  و  موافقت  خواهان 

تقلب  بر  مبنی  ترامپ  ادعای  مورد 

همین  به  آمد.  بوجود  انتخابات  در 

سناتوران   از  تعدادی  که  بود  ملحوظ 

کانگریس  در  جمهوری خواه 

امریکا مخالفت خود را در امر 

ترامپ  طرف  از  آراء  شامرش 

از  تعدادی  منودند.  اعالن 

در  خواهان  جمهوری  اعضای 

ترامپ  استیضاح  سنا خواهان 

و تعدادی خواهان کناره گیری 

وی از ریاست جمهوری امریکا 

گردیدند.

وی  استیضاح  مورد  در  ترامپ 

قانون گذاران  »تالش  گفت: 

برای  امریکا  کانگریس 

زیادی  خشم  باعث  استیضاح 

است.«  شده  امریکا  مردم  از 

معنای  به  ترامپ  صحبت  این 

در  است  دیگری  تهدید 

جوبایدن  دسته  و  دار  مقابل 

در  امریکا  قانون گذاران  و 

چنان چه  امریکا.  کانگریس 

میالدی   2021/2/2 روز  در 

خورشیدی(   1399/11/14(

ایالت  در   FBI کارمند  دو 

فلوریدا کشته شدند.

سناتوران  از  تعدادی 
زمان  در  که  جمهوری خواه 
امریکا  کانگریس  به  یورش 
ترامپ  و  بودند  شده  عصبانی 
کار  این  در  داشنت  بدست  را 
خواهان  و  می منودند  محکوم 
اکنون  بودند،  وی  استیضاح 
دیگر رسد شده اند و می گویند 
که ترامپ دیگر رئیس جمهور 
مسأله  این  طرح  نیست 
بی ارزش است. به احتامل قوی 
جمهوری  سناتوران  متام  که 
استیضاح  مورد  در  خواهان 
بایدن و محکومیت وی  دوباره 

رای منفی بدهند. 
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ترامپ  استیضاح  روند 

سـه شنبـه  روز  بـه 
 )2021/2/9(  1399/11/21

بتاریخ  و  گردید  رشوع 

 )2021/14.2(1399/11/26

ترامپ  محکومیت  پرونده 

بسته شد. دموکرات ها در سنا 

دارند  دست  در  را  کرسی   50

و سه نفر از جمهوری خواهان 

به استیضاح ترامپ رای موافق 

داند. در سنا 53 رای موافق در 

رای مخالف دوسیه  مقابل 43 

محکومیت ترامپ بسته شد.

FBI در روز 15 جنوری 2021 

از بدتر شدن اوضاع امنیتی در 

امریکا خرب داد و گفت که »در 

دارد  امکان  بایدن  تحلیف  روز 

که در واشنگنت و پنجاه ایالت 

تظاهرات  شاهد  ما  امریکا 

همین  به  باشیم.«   مسلحانه 

از شناسایی 250   FBI ترتیب 

از  بیش  بازداشت  و  مظنون  

به  اتهام حمله  به  صد مظنون 

کانگریس امریکا خرب داد.

امـریــکــای  حـالــــی کــه  در 
"دموکرات" برای انتقال قدرت 
آمادگی  بـایدن  به  ترامپ  از 
امنیتی  نیروهای  اما  می گیرد، 
از بدتر شدن اوضاع و تظاهرات 
ایـالـت  پنجـاه  در  مسلحـانه 
به  می دهند.  هوشـدار  امریکا 
از  قبل  روز  سه  ملحوظ  همین 
بیست  بایدن  مراسم  تحلیف 
گارد   )25000 هزار)  پنج  و 
واشنگنت  امنیتی  اوضاع  ویژه 
جلوگیری  بخاطر  را  سی  دی 
کنرتول  تحت  خشونت،  از 

گرفتند.

چند ساعت به سوگند بایدن مانده بود 

برقرار  امریکا  در  اضطراری  حالت  که 

گفت:  امریکا  پولیس  رئیس  گردید. 

مسالمت  انتقال  بعد  ساعت  »چند 

آمیز قدرت در امریکا صورت می گیرد. 

دموکراسی  از  بارزی  نشانه ای  این 

امریکاست.« تاکید از من است

بعنوان  بایدن  تحلیف  مراسم  روز  در 

چهل و ششمین رئیس جمهور امریکا 

امروز  امریکاست،  روز  »امروز  گفت 

روز دموکراسی است. در همین چند 

پایه های  نامقدس  روز قبل تالش های 

دموکراسی را متزلزل منود.« او یورش 

دموکراسی  بر  حمله  را  کانگرس  به 

خواند. 

دموکراسی"  "بارز  منونه های  از  یکی 

در  قدرت"  آمیز  مساملت  "انتقال  و 

تحلیف  روز  در  که  اینست  امریکا 

ملی  پارک  در  را  آدم ها  جای  بایدن 

پرچم ها گرفت. و بایدن تحت امنیت 

شدید وارد کاخ سفید گردید.   

در  دموکراسی  از  دیگر  بارز  منونه 

هزار  پنج  و  بیست  حضور  امریکا 

در  ملی  گارد  نیروهای   )25000(

اطراف کاخ سفید و پارک ملی  مقابل 

متام  روز  این  در  است.  سفید  کاخ 

سفید  کاخ  به  منتهی  جاده های 

مسدود گردید، تردد وسایط نقلیه در 

این مسیر ممنوع گردید، محل مراسم 

تحلیف بطور شدید زیر نظر نیروهای 

امنیتی قرار گرفت.

رئیس  دیگر  تحلیف  مراسم  زمان  در 

با  جمهور  رئیس  امریکا،  جمهوران 

پای پیاده وارد کاخ سفید می شد، اما 

مراسم تحلیف 20 جنوری سال 2021 

متفاوت از هر مراسم دیگر بود. 

گارد  شدید  امنیت  با  بایدن 

ویژه وارد کاخ سفید گردید. در 

آهنین  حصار  وی  تحلیف  روز 

امریکا  کانگریس  مقابل  در 

این  کنون  تا  که  شد  کشیده 

برجاست.  پا  آهنین  حصار 

امریکا  کانگریس  حقیقت  در 

تبدیل  نظامی  قلعه  یک  به 

در  دموکراسی  است.  شده 

ناقص،  کشورها  دموکرات ترین 

محدود و دم بریده است.

در عین  بورژوائی  »دموکراسی 
این که نسبت به نظامات قرون 
تاریخی  پیش رفت  وسطائی 
عظیمی بشامر می رود، هم واره 
دم  و  رس  محدود،  دموکراسی 
سالوسانه  و  جعلی  بریده، 
رشایط  در  )و  می ماند  باقی 
باقی  منی تواند  رسمایه داری 
توان گران  برای  که  مناند( 
و  برین  فردوس  حکم  در 
و  شوندگان  استثامر  برای 
دام  حکم  در  تهی دستان 
فریب است. « ) لنین ـ کلیات 
در یک جلد ـ انقالب پرولرتی 
صفحه  ـ  مرتد  کائوتسکی  و 

)633

در جای دیگر می گوید:

» هر چه دموکراسی کامل تر 
هم  نسبت   همان  به   ، باشد 
هر  آمدن   پیش  هنگام   به 
برای   که  عمیقی  اختالف  
به  باشد،  خطرناک  بورژوازی 
تاالن گری یا به جنگ داخلی 
بود.«   خواهد  نزدیک تر 

)تاکید از لنین است ( 
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دو  میان  تاالن گری  این  ما 

امپریالیستی  بورژازی  حزب 

مشاهده  بخوبی  را  امریکا  در 

تاالن گری  این  منودیم. 

جعلی  دموکراسی  بخوبی 

بورژوازی  سالوسانه ای  و 

منایش  به  را  امپریالیستی 

گذاشت.

160ساله  تاریخ  در  ترامپ 

امریکا تاریخ جدیدی را رقم زد. 

او در مراسم تحلیف جوبایدن 

در  معاونش  فقط  نکرد  رشکت 

این مراسم رشکت منود.

کاخ  از  شدن  بیرون  گرچه 

انگیز  درد  ترامپ  برای  سفید 

بود، اما او بر خالف متام رئیس 

امریکا  گذشته  جمهوران 

ورود  از  )قبل  صبح   8 ساعت 

کاخ  از  سفید(  کاخ  به  بایدن 

ایالت  به  و  شد  بیرون  سفید 

طول  در  امریکا  رفت.  فلوریدا 

را  وضعیتی  چنین  تاریخش 

رساغ ندارد. 

جوبایدن  تحلیف  مراسم 

در  روز  بـرانگیزترین  جنجــال 

روز  این  در  امریکاست.  تاریخ 

فرما  حکم  مرج  و  هرج  یک 

از کاخ  بود، فقط یک خانواده 

خانواده  و  شد  بیرون  سفید 

دیگری در آن جا بجا گردید. در 

دیگر مراسم تحلیف میلیون ها 

نفر در پارک ملی امریکا حضور 

به هم می رساندند، اما در این 

مراسم هیچ فردی در پارک ملی 

را  و جای شان  نداشت  حضور 

بیرق ها گرفته بود. مردم اجازه 

به  حضور  ملی  پارک  در  که  نداشتند 

مانند  را  هم رسانند و مراسم تحلیف 

گذشته بطور زنده متاشا کنند.

منونه بارز دیگر دموکراسی امریکایی، 

افغانستان  در  دموکراسی  این  منایش 

افغانستان  دموکراسی  این  است. 

کشورهای  فاسدترین  از  یکی  به  را 

ظرف  در  است.  منوده  تبدیل  جهان 

اشغال گری  و  تجاوز  سال  بیست 

رهربی  تحت  امپریالیست ها 

بیش  امریکا  اشغال گر  امپریالیزم 

افغانستان  در  نفر  میلیون  چند  از 

گذاشته  بجا  معلول  و  زخمی  کشته، 

جهان  کشورهای  به  نفر  میلیون ها  و 

بی جا  کشور  داخل  در  و  مهاجر 

در  شان  مطلق  اکرثیت  که  گردیدند 

وضعیت بسیار بد و دشواری زندگی را 

سپری می کنند.

امروز بقول سازمان ملل متحد بیش از 

هفتاد و دو فیصد مردم افغانستان در 

فقر زندگی می کنند و نیمی از نفوس 

فوری  کمک های  محتاج  افغانستان 

منونه  اینست  اند.  دوستانه"  "برش 

مورد  که  امریکایی  دموکراسی  بارز 

و  شدگان  تسلیم  متجید  و  ستایش 

تسلیم طلبان نیز قرار گرفته است.

را  امريكايي  يافته  اشاعه  دموكرايس 

تجربه  بخوبی  مردم  افغانستان  در 

قدم  در  دموكرايس:  اين  اند.  منوده 

كامال  و  باز  دستان  مفهوم  به  اول 

و غري  آزادانه قوت هاي مسلح دولتی 

دولتی امريكايي در قتل و كشتار مردم 

بی گناه افغانستان اعم از اطفال، زنان 

و پري مردان و اهايل مليك افغانستان 

به  دوم  قدم  در  می باشد.  و  بوده 

نیروهای  داشنت  باز  دست  مفهوم 

زنداين  امريكايي در  اشغال گر 

و  منودن  شكنجه  ساخنت، 

توهني و تحقري افغانستاين ها 

اشغال گران  که  زندان هاي  در 

کشور  داخل  در  امريكايي 

و  بوده  اند،  ساخته  خود  برای 

می باشد. درقدم سوم به معني 

آزادي مامورين بلند پایه رژيم 

دست نشانده در چور و چپاول 

كشور و مردمان کشور از طريق 

اموال  يب حساب  اختالس 

ستاين هاي  رشوه  و  دولتي 

رسوا و بريقي از مردم است.  و 

بطور مشخص، اين دموكرايس 

در افغانستان به مفهوم تقلب 

در  رصيح  و  وسيع  رياكاري  و 

مضحك  منايشی  انتخابات 

است که تئوكرايس را در قالب 

قالب  در  را  انقیاد  دموكرايس، 

مستعمرايت  ارتجاع  و  آزادي 

پوشش  در  را  فيودايل  نيمه    -

مردم ساالري جا می زند.

مزدوران  و  پوشالی  رژیم 

"مذاکرات  در  آن  بی مقدار 

همیـشه  بیـن االفغـانـی" 

و  از حفـظ  دمـوکراسـی 

دموکراسی  این  دستاوردهای 

حـرف  اخیـر  دهــه  دو  در 

می زنند. یکی از برجسته ترين 

دموكرايس  اين   " دستاورد   "

وسيع  افزايش  افغانستان  در 

مخدر  مواد  قاچاق  و  توليد 

اين  جهانی  بازار  در  كه  است 

گرفته  پييش  همه  از  مواد 

را  قيمت ها   در  بحران  و 
دومین  است.  آورده  بوجود 
دمـوكـراســي   "دستاورد" 
اشغال گران  "اهـدايي" 
از  بیش  فقر  امريكايي 
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رسزمین  این  مردمان  حد 
"دستاورد"  سومین  می باشد. 
اختطاف  دموکراسی  این 
رسزمین  این  در  گسرتده 
است. چهارمین "دستاورد"ش 
منشان  قلدر  عریان  تجاوز 
جوان  دخرتان  و  زنان  بر  رژیم 
"دستاورد"  پنجمین  است. 
"اهدایی"  دموکراسی  این 
زنان  منودن  مثله  اشغال گران 
شوهر،  توسط  شان  قتل   و 
پنجمین  می باشد.  و...  برادر 
امریکایی  دموکراسی  دستاورد 
اندازي  زمينه سازي براي نفاق 
وسيع ميان تشيع و تسنن در 
متامي كشورهاي اسالمي و به 
بطور  و  عريب  كشورهاي  ويژه 
خليج  حوزه  كشورهاي  خاص 
فارس و ششمین دستاورد این 
دموکراسی فقر و فالکت بیش 
برای  اشتغال  عدم  و  حد  از 
مردمان این رس زمین می باشد. 
هفتمین نتایج این دموکراسی 
ایجاد بازار آزاد و اوج روز افزون 
بازار  این  طریق  از  قیمت ها 

است.  

نتایج این دموکراسی را نه تنها 
بل که  افغانستان،  مردمان 
نيز  عراق  ستم دیده  مردمان 
پوست خود ملس  و  با گوشت 

منوده اند. 

هنوز قتل عام عراقی ها توسط 
پودر  توسط  اشغال گر  قوای 
مردمان  یاد  از  سفید  سلفر 
عراق  مردم  بخصوص  و  جهان 
نرفته است و به همین ترتیب یاد 
شكنجه گاه هاي  تلخ   خاطره  و 
اذهان  در  ابوقريب،   زندان 
مردمان  خاصتاً  و  جهان  مردم 
متاماً  این ها  است.  زنده  عراق 

و  از دموکراسی جعلی  آمده  بار  نتایج 
امپریالیست  اشغال گران  سالوسانۀ 
اشغال گر  امپریالیزم  آن  راس  در  و 

امریکاست.

اشغال گران امپریالیست به رسکردگی 
امپریالیزم اشغال گر امریکا افغانستان 
و  تروریزم"  با  "مبارزه  بهانه  به  را 
قرون  از چنگال طالبان"  زنان  "آزادی 
دو  از  بعد  منودند.  اشغال  وسطایی 
رس  چشم  به  افغانستان  مردم  دهه 
دیدند که چگونه امپریالیزم اشغال گر 
امریکا با تروریزم و طالبان کنار آمد و 
امضاء  را  ایشان  با  صلح"  "توافق نامه 
را  بین االفغانی"  "مذاکرات  و  منود، 
رس و سامان داد. بایدن این سیاست 
"مذاکرات  تا  منود  خواهد  تعقیب  را 
بین االفغانی" به نتیجه برسد و رژیم 
پسا توافق را شکل دهی مناید. اینست 
"اهدایی"  دموکراسی  قطعی  نتیجه 

اشغال گران امریکایی در کشور.

دموكرايس  با  ترامپ  دسته  و  دار 
امريكايي در داخل خود جامعه امريكا 
با  آينده  در  بایدن  و  است  كرده  چه 
چه  امریکا  داخل  در  دموکراسی  این 
كه  است  مسلم  قدر  كرد؟   خواهد 
بورژوا  دموكرايس  دموكرايس،  اين 
دموكرايس  نه  و  است  امپرياليستي 
طبقات  و  اقشار  و  كارگران  براي 
ستم کش و بخصوص سیاه پوستان در 
درون امریکا. ما بخوبی دیدیم که اين 
دار و دسته ها حتي همني دموكرايس 
بورژوا امپرياليستي را در داخل جامعه 
قرار  تحديد  و  تهديد  مورد  امريكا 

دادند. 

آنند  شاهد  بخوبی  جهان  مردمان 
معيارهاي  دسته اش  دار  و  ترامپ  که 
نا  را  امريكا  انتخابايت  شده  پذيرفته 
ديده گرفتند و كار را تا رسحد اشغال 

کشته  و  امریکا  کانگریس 
شدن پنج  نفر و صدها زخمی 

کشاندند.

و حقايق مسلم  واقعيت ها  اين 
بورژوازی  كه  مي دهند  نشان 
یک  امریکا،  امپریالیستی 
است  فاشيست  بورژوازی 
خود  منافع  تامین  بخاطر  که 
زوال  و  مانده ترین  عقب  بر 
متکی  نیروها  یابنده ترین 

است. 

تحلیف  مراسم  روز  در  بایدن 
گفت: »هامن طوری که امریکا 
برای  را  نقش رهربی در جهان 
خود در نظر گرفته بود به آن باز 
می گردد.« و به تعقیب آن وزیر 
»جهان  گفت:  امریکا  خارجه 
نیاز به رهربی امریکا دارد.«این 
خارجه  وزیر  و  بایدن  بحث 
بازگشت  معنای  به  امریکا 
دوران  در  امریکا  امپریالیزم 
امپریالیزم  سوسیال  فروپاشی 

روسیه است!!

وارسـا  بلــوک  زمـانـی کـه 
شــوروی  و  فـروپاشیـد 
به  امپریالیستـی  سوسیال 
تجزیه  جمهوریت  چنـد 
سوسیال  سیستم  و  گردیـد 
میـان  از   امپریـالیستی اش 
رفت، امپریالیزم امریکا مدعی 
صدسالۀ  نوین  نظم  که  گردید 

را  جهان  در  امپریالیستی 

پی ریزی می مناید. 

نوین  نظم  این  عمر  فقط 

صدسالۀ امپریالیستی  دو دهه 

)دهۀ آخر قرن بیست و دهۀ اول 

دوام  بیش تر  بیست ویک(  قرن 



     شعله جاوید                                                                                   شماره )4(                                                                                                        دوره پنجم                                                           20 اسد 1400   )11 آگست  2021 (

صفحۀ  35

اشغال گر  امپریالیست های  اساس  این  بر  نکرد. 

تحت رهربی امپریالیزم اشغال گر امریکا جنگ های 

تجاوزکارانه خود را از عراق رشوع منود و بعد از آن 

این جنگ اشغال گرانه به افغانستان کشیده شد و به 

تعقیب آن آتش این جنگ تحمیلی اشغال گرانه به 

سوریه رسایت کرد. تاریخ این جنگ های تحمیلی 

اشغال گرانه گواه آنست که رؤیاهای امپریالیستی 

این نظم نوین به شکست مواجه گردیده است.

با  ایرانی  و  سوری  دولتی  نیروهای  شدن  مجهز 

روسی  راکتی  ضد  دفاع  و  هوا  دافع  سالح های 

ابتکار عمل در جنگ سوریه را از امپریالیست های 

امریکایی گرفته است.

حقیقت  در  که  التین  امریکای  امروز  حتی 

محسوب  یانکی  امپریالیست های  خلوت  حیات 

مصئون  امریکا  امپریالیزم  برای  دیگر  می گردد، 

امپریـالیـزم  کودتاگــرانۀ  اقدامات  است  منانده 

نیروهای  از  قطعاتی  رسیدن  وینزویال  در  امریکا 

سوسیال  و  روسی  امپریالیست های  ویژه 

امپریالیزم چین منجر به ناکامی گردید. برگشت 

سوسیال  فروپاشی  دوران  به  امریکا  امپریالیزم 

جهان  رهربی  نقش  گرفنت  و  روسیه  امپریالیزم 

برای امریکا غیرممکن است. البته این بدان معنا 

به  منی تواند  دیگر  امریکا  امپریالیزم  که  نیست 

تجاوز و اشغال گری به پردازد. تجاوز و اشغال گری 

زمانی که  تا  است.  امپریالیزم  ذاتی  خصیصه 

ناامنی،  جنگ،  باشد،  داشته  وجود  امپریالیزم 

داشت.  خواهد  ادامه  اشغال گری  و  تجاوز 

بودا  هیچ گاه  امپریالیزم  مائوتسه دون  بنابقول 

صفت منی شود و ساطور قصابی خود را بر زمین 

منی گذارد.

ترامپ در اخیر دوره ریاست جمهوری خود دستور 

داد تا نیروهای امریکایی در افغانستان به 2500 

تن کاهش یاید و تا اول می 2021 به صفر برسد. 

اما پس از آن كه نتايج انتخابات امريكا روشن شد 

و بایدن قدرت را بدست گرفت گفت که این دستور 

را باز بینی خواهد منود.

این باز بینی در مورد دستور ترامپ مبنی بر خروج 

"توافق نامه  و   2021 می  تا  امریکایی  نیروهای 

صلح" میان امریکا و طالبان در حقیقت به منظور 

زیر فشار گذاشنت بیش تر طالبان مطرح می گردد. 

بایدن هیچ گاه به "توافق نامه صلح" میان امریکا و 

طالبان مخالفت نخواهد کرد، بل که حسب پالیسی 

امریکا "مذاکرات بین االفغانی" را پیش خواهد برد.

در  افغانستان  برای کنرتول  امریکایی  اشغال گران 

ندارند،  نظامی  نیروهای  به  نیاز  رشایطی  چنین 

 )CIA( بل که از طریق شبکه های قوی استخباراتی

که در داخل کشور وجود دارد، افغانستان را کنرتول 

خواهد منود. هر زمانی که رضورت به نیروی نظامی 

"توافق نامه  طبق  بیفتد  افغانستان  داخل  در 

امنیتی" نیروهایش را به افغانستان گسیل خواهد 

منود.

1399/11/27 خورشیدی

)2021/2/15 میالدی(
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» باالخره ما باید به خود تکانی دهیم و در مطالعه سخت جدیت کنیم. این سه کلمه را عالمت بگذارید، » سخت«، »جدیت«، » کردن« 

ما باید به خود تکانی داده سخت جدیت کنیم. در حال حارض بسیاری از رفقای ما سخت جدیت منی کنندو بعضی ها انرژی اضافی 
خود را بعد از کار عمدتا رصف ورق بازی و بازی ماژنگ و رقص می کنند. من فکر می کنم این بد است.ما باید انرژی اضافی بعد از کار 
مان عمدتا وقف مطالعه کنیم. مطالعه را باید به عادت تبدیل مناییم. چه چیز را باید مطالعه کرد؟ یکی مطالعه مارکسیزم ـ لنینیزم است، 
دیگری تکنولوژی و سومی علوم طبیعی. عالوه بر اینها، ادبیات و بویژه تیوری های ادبیات است که کادرهای رهربی بایدقدری راجع به آنها 
بدانند. آنها باید مقداری هم دانش روزنامه نگاری و تعلیم و تربیت داشته باشند. بطور خالصه طیف وسیعی از دانش وجود دارد، که ما باید 
درکی عمومی از آنها داشته باشیم چون که قرار است ما بر این امور رهربی مناییم! افرادی مثل ما را چه نوع متخصصینی می توان نامید؟ ما 
را می توان متخصص سیاسی نامید. چگونه قادر می شویم بدون داشنت دانش در باره این مطالب پیش رویم و بر آنها رهربی اعامل کنیم؟« 

)مائوتسه دون ـ جلد دوم ـ مجموع آثار ـ صفحه 448 ـ 449 ـ ( مصحح عزیزالله علیزاده


