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 برگزاري موفقيت آميز 

 ( افغانستان مائوئيستكميته مركزي حزب كمونيست )  دور سوم پولينوم دومين

( افغانستان با شركت اكثريت قريب به اتفاااا ااياااي اواا   و  مائوئيستكميته مركزي حزب كمونيست )  دور سوم    مين پولينومدو

  وفقيت برگزار گرديد. تنها يك  از ااياي او   كميته مركزيان با م افغانستئوئيست (  ام ا   البدل كميته مركزي حزب كمونيست )  

 در پولينوم شركت نمايند.نتوانست   مريي  كه داشتبخاطر 

به ايويت اواا   و ا اا  الباادل  و ارتقاء دو رفيق  البدل كميته مركزيااياي او   و ا   و   پيرامون فيص ه دفتر سياس ... رفيق

هاي بعاادي  ش رفقا را متوجااه مسااتوليتوقعيت حزب  شان را تبريک گفت. در جريان وحبترفقا م و به  نمود وحبت  كميته مركزي

  تر انجام دهنااد.با االقه مندي هر چه بيش يرفته اندذهاي كه پليتتا رفقا بتوانند بار سنگين مستو  كردواري  شان نمود و اظهار اميد

، رفيااق وقااوا و  يق ازيز، رفيق مومند، رفيق حفيظ، رفيق كريم اهللاء، رففيق ضير رهتا به ياد و خاطاز رفقا خواست  ...رفيق ، سپس

 .و سپس سرود انترناسيونال را همراه  نمايند  ، هدوو دو دقيقه سكوت نم  دبه پا خيزني   پشهي  ارفقاي جانباخته

   ه هاي پولينااوماجراآت فيص گ نود چگمورارائه گزارش در  ، ديدممتد بدرقه گرزدن هاي  خش سرود انترناسيونال كه با كفاز پ دبع  

ها و كمبودات اين اجراآت و داليااد دسااتياب  و ااادم  وردآدست هم چنين و هاي دفتر سياس و فيص ه  مركزي  سوم كميته  اول دور

ر  دو  دومنوم  ياي شان را به پولرفقا گزارشات منطقه آنبه تعقيب  و يك  از ااياي دفتر سياس  ارائه گرديدها، توسط دستياب  به آن

ت ارائه شده توسااط تمااام  رفقاااي شااركت كننااده در  تبادل نظر در مورد گزارشاآن بحث و  پس از  ارائه كردند.  سوم كميته مركزي

   .هاي نهاي  به اتفاا آراء به تصويب رسيدپولينوم پيش برده شد و نتيجه گيري

 ته شد.ث گرفبه بح يدقرار ذ ئيست( افغانستانئويست )ماكميته مركزي حزب كمون ومدوم دور ساجنداي پولينوم  ،تشاارگزم بعد از خت
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 :يديرشخو  ۱۴۰۱س ميزان و هفتم قو ۱۳زار روز  در مورد كار .1

كه   نمود  فيص ه  كارزار  پيشپولينوم  روبرد  از  ماركسيس بنيانز  تج يد  جنبش  مائگذاري  ا  لنينيست   ا  جنبش ت   و  وئيست  

دموكراتيک نوين نبش  ن تج يد از هفتم قوس يعن  تج يد از روز جانباختگان جنبش كمونيست  و جاو هم چندموكراتيک نوين  

ز بايد تج يد گردد. ما از يديد، امسال نگرتج يد م   ئوئيست( افغانستان ا م ) مونيستك   بزحكشور همان طوري كه همه ساله از طرف  

  آهنگ  را در يک هم  سال ميزان و هفتم قوس ام  ۱۳روزهاي  خواهيم تا  كشور م   مام  احزاب و سازمان هاي انقالب  و مائوئيست ت

ر د كهبد ئوئيست، اي نه تنها در سطح نيروهاي ماتحرک تازه كنندهآهنگاين حركت هم نمايند.  يد تر از قبد تجه با شكوهچهم هربا

 واهد آورد. حد معين  در سطح منسوبين جريان دموكراتيک نوين كشور نيز به وجود خ

احياي م  بناي  اولين سنگ  اين حركت،  كه  مائو  توان گفت  نيروهاي  ميان  و روابط  ايجاد   ن كشورنوي  جريان دموكراتيک   ئيست  را 

منسجم تر و منظم تر در يک چه  ط بد كه هر    از ما م وظيفه انقالب  اختناا آور كنون  رسالت و  د. بنابرين در شرايطخواهد نمو

هاي خارج از حزب يستبرد پروسه وحدت با مائوئآهنگ  آغازي باشد براي پيشاين همواريم كه  اميدهم حركت نموده و  آهنگ  باهم

اينگ. هرحزب  با گر  اه  م روابط فشرده  برادد،  پيشتوان  ايدئولوژيک  ي  مباحثات  همبرد  و  سياس   كميته كاريا  يک  هاي ام   

 مشترک تنظيم نموده و پروسه را آغاز نمائيم. 

 :انتشار بعضی از نشریه هاي درونی به شکل بيرونی  در مورد ضرورت .2

 :حث گرفتگونه به برا اين  درون     هايهي  از نشربيرون  بعي   تشارحزب ان  سوم كميته مركزيپولينوم دوم دور  

گاه  ارض وجود كه در زمان حيات رفيق ضياء گاه  ايط ب   ه بعد از درگذشت رفيق ضياء انحاللر جريان اند كطوري كه رفقا دهمان

مركزي شركت نمايند و مسايد   ميته ان خواست تا در ج سات ككميته مركزي از انحالل ط ب  نمود خود را بطور اريان نشان داد. م 

ط بان نه كه انحاللفصد گردد، متاسفا  و  ريق بحث و گفتگو موضواات حداز طا  با كميته مركزي در ميان بگذارند ت شان را  اختالف   

اوول  تمام  ابتدا خالف  همان  از  نشدند،  مركزي حاضر  كميته  مائوئيست   در ج سه  موازين  مجازي دست    و  طريق  به انتشبه  از  ار 

از شماره و  ب  پرداخت  رزات درون حزرفقا به مبا  ر تچه بيشديده شدن هرالح و آببه خاطر او  اوطالح انتقادي شان زدند. حزب

مبارزهرا    (درون مركزي  )نشريه    كمونيستهشتم  وم ال  بيستوسوبيست اين دا  اختصاص به اين   د. ناگفته نبايد گذاشت كه تمام 

انشماره دسترس  به  شدهحاللها  گذاشته  اين  ا  ط بان  درون شماره  رقدچ  كهست.  افراد  به  هاي  رسيده  دسترس  اطالا  شان  ما 

 شان است.مستوليت آن به دوش خودريم.  ندا

  درها نيست و بايد  داشتن بعي  از اين شمارهنگهفيص ه نمود كه ديگر نيازي به درون   پولينوم دوم دور سوم كميته مركزي حزب  

  .دنشر گردحزب    ارگان مركزي 

 لی اعضاي حزب:هاي ماو سایر مکلفيت  هاالعضویتدر مورد حق .3

 حزب را چنين ارزياب  نمود:  ميته مركزي وضعيت مال سوم ك دوم دور  پولينوم  

م و و يا پرداخت نامنظها  لعيويتايك  از اين مشكالت ادم پرداخت حق ....  مشكالت مال  در هيچ واحد حزب  مرفوع نشده است   

در گردد و براالوه    منظم و منسجم  ها در حزبالعيويتآوري حقجمع  رچ داده شود كهبايد جديت به خ.  رفقا است  طرف  ازقت  و  بر

ه  وار خود را بفيصد اوايد ماه  ۵۰هاي منطقه بايد  نامه حزب كميتهطبق اساس  هاي مال  به حزب بنمايند.كمکرفقا  وورت امكان  

 د در اين زمينه جداً توجه نمايند. منطقه باي هايكميته  ند.كميته شان نماي   ففيصد مصار  ۵۰و  دفتر سياس  ارسال كنند 
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 و يا پرداخت نامنظم   العيويتادم پرداخت حق   رود.يك  از شروط اوليه حزب به شمار م ها  العيويتحق  منظم  و  به موقعداخت  رپ

لف با روحيۀ اتكاء بخود كه از لحاظ ايديولوژيک در تخادشود، ب  م ط  حزب  ت قانيباب   كند ودار م اين شروط را خدشه  نه تنها

 يز قرار دارد. يه وابستگ  نضديت با مبارزه او در  

م  خوب   به  حزبرفقا  كه  ي  )مائوئيست(   كمونيست  دانند  كهگاافغانستان  است  حزب   پرداخت   نه  به  متك   مال   لحاظ  از 

ااياي حزالعيويتحق  مال   مك فيت  ساير  و  هرها  است.  ساير  العيويته حقگاب  و  ا   هايتمك فيها  توسط  به مال   اياي حزب 

منظ و  پردموقع  نم  حزاخت  مخت گردد،  درجات  به  را  م ب  قرار  مال   مييقۀ  در  برنامهف  اجراي  و  با دهد  را  حزب  مبارزات   هاي 

 سازد. مشكالت مواجه م 

.....    

را طۀ شانزب در مناطق مربوح  اي هاي مال  حزب  اايمك فيت  ها و ساير يتي  حزب  مك فيت دارند حق العيوهاي منطقهكميته

 ماهۀ شان به دفتر سياس  ارائه كنند.   رشات دورا در گزارت حساب آند و ووي نماينآورجمعبطور منظم  

...... 

 :در مورد كادرها .4

 :پولينوم به اين نتيجه رسيدنظر تبادل  و  بعد از بحث  

انقال  براي  كه  همان شكد  نيابه  نمودن  يک حزبب  به  لن  ز  ا  مائوئيماركسيست   ا  و ينيست   خط  و  اوول     ست   و  درست  مش  

به همان ترتيب  استمائوئيست بربراي تدارک  ،  انقالباي  و پيشپ ،  ببرد  و  به كادرهاي واقعاً   ها، ومش  حزب ميان تودهردن خط، 

فقط از طريق چنين  و  فقط .دنوفادار باش  و در امر وحدت خ ق بودهماركسيست ا لنينيست ا مائويست نياز است. كادرهاي كه فعال 

مش  سياس  خود را  تواند  حزب م ق كادرهاست كه  ساخت. از طري  خ ق را به دور حزب متحقق  توان وحدتاست كه م    كادرهاي

 ده  نمايد. پياده نموده و امور حزب  را رهبري و سازمان

رشد و  ت اساس ا آور شد كه ا نيز بايد يادر تهكن. اين ه استبودات  داشتضعف و كمپرورش كادرها   ۀحزب ما در زمين سفانه كه أمت

ب  نست،ون آدر در  پديده   يا    تكامد هر ش به  يرون آن. نه در  را تشكيد م   يا   دهد و ا د ابارت ديگر ا د داخ   اساس تحول 

ر نهاد تحول د  اساسيعن     شود.دون ا د خارج  بوسي ه ا د داخ   موقر واقع م خارج  شرط تحول است. بنا به قول مائوتسه

ر چنين وورت  از شرط تحول كاري ساخته دون كند د بير ه دارود را از وضعيت  كنخواسته باشد كه خاه رفيق گهر  خود رفيق است.

مطالعه در تقسيم  نيست. براي  را  معين   نمايند و همه روزه يک وقت  پرورش تالش  بايد جداً در زمينه آموزش و  اوقات خود  رفقا 

نوشته   هر  دازند.پركالسيک بهداشته باشند و طبق آن به مطالعه آقار     بايد برنامه آموزش  منظمديگر رفقا    يا به ابارت  نند.بگنجا

سازمان از  گروه  ها كه  يا  بشمول  و  ديگر  كمونيستهاي  را  )مائوئيست(  حزب  م   افغانستان  مطالعه  بايد  نكنكه  و  د  ديد اميقاً  از 

قرار   تري  كه در سطح بااليرفقاد.  ننماي  ه تر از خود مراجعقاي باالفه رد بنخورم بر  د  كشو هر جاي  كه به م د  نادي مطالعه نمايانتق

 براي ارتقاي سطح رفقاي جوان كوشا باشند. بايد جداً    دارند

است كه راه را براي بردن مش    چوب بست ۀكادر به منزلكادرهاست.  تبرو نموده ادم تربيچيزي كه امروز حزب ما را به مشكد رو 

ارتباط ميان  سهد تر م اس  در ميان توده  سي م بر را  ها  حزب و تودهسازد و  از تمام   .كند قرار  يم كه در اين خواه  رفقا م بناءً 

 .ينه اطف توجه نمايندزم 
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 :بيست و هفتم شعله جاوید فاقد اعتبارشماره   در مورد .5

تبار چنين شع ه جاويد فاقد اا  هفتموره بيسترد شمادر مو  ركزي حزب مته  دور سوم كمينتيجه گيري از بحث پولينوم دوم  خالوۀ  

 است:

گفته نا بار است زده اند.اات فاقديد كه هفتم شع ه جاووشماره بيستان دست به نشر ط بل، انحاليق ضياءگذشت رفبعد از دوسال در

شماره   كه  جاويدبيستنماند  شع ه  چهارم  دور  در  وهفتم  مناسبت  به  ويژه  شماره  انوان  ضياء  گبه  رفيق  سن ذشت   ۱۳۹۹ب ه  در 

  ( www.cmpa.io)  حزبرسم     سايتانستان در ويبغفا   )مائوئيست(  ز طرف حزب كمونيستا  ميالدي(  ۲۰۲۰سپتامبر  خورشيدي )

ز لحاظ تنها كه اشماره نه  اين  افغانستان ندارد.  )مائوئيست(  ارتباط  به حزب كمونيستنشر گرديده است. اين شماره تق ب  هيچ  

نههادب  غ ط  اين كه خواسته ااي فاحش  دارد و  رتنها  نمودهياء رفيق ضند چهره  را    ا مخدوش  او  پائين تا سطح تس يمو  ط ب  

 يش گذاشته است.نما  وورت اريان بهكه رويزيونيزم در اين شماره خود را به  آورند، بد

جا هبز سر لوحه اين شماره و جا بان نشر گرديده حذف شعار جنگ خ ق اطكه توسط انحاللنيزم در اين شماره  يويزاولين نشانه رو

 دون به جاي آن است.مائوتسهۀ  شد كاريستو قول د  مودن نقدن

 ده موحذف ناز ادامه آن  و انقالب پرولتري را    مپرياليزم نام گرفته است كه فقط از اصر ااين  دومين نشانه رويزيونيست  در اين شماره 

 .ندا

   هاي وريح و روشننشانه  م ههم بردر  اين  اند.دم   زوال  امپرياليزم را در حال  كهه رويزيونيست  اين شماره اين است  نشان  سومين

 . ندلنينيزم ا مائوئيزم بريده و به رويزيونيزم غ طيده ا  -ديگر از ماركسيزم  ط بان  ل  است كه انحال

ان ه آواكي كطوريآواكيان است. همان  "سنتزهاي نوين"م  رويزيونيز ه دنبال  م برداشتن بگا ه  ست  اين شماررويزيوني  چهارمين نشانه 

 نيز همين بحث آواكيان را تكرار نموده است.  ،فاقد ااتبار  ۲۷ي، شماره  م يک ا م است نه ايدئولوژه ماركسيز نمود ك  بيان

ترويج وبه تب يغد  خواهافغانستان كه م در    م نو خاستهرويزيونيز   افغانستان است كه ا يه اين   ست(ي )مائوئ  وظيفه حزب كمونيست 

م نام  زير  لنيناركسيزم  رويزيونيزم  مبارزهردازپبمائوئيزم  يزم ا  ا  تا شاننمايد و چهره رويزيونيست     د بطور جدي  نموده  را افشاء 

 را نخورند.يزيونيست  شانوص نسد جوان كشور فريب طرحات روها و بخصتوده

ن اً اي استه و جدخارزه بربه مبكه ا يه اين رويزيونيزم اريان    داندنستان وظيفه و رسالت خود م ئوئيست( افغاحزب كمونيست )ما

 ايتسويب  به    را شروع نموده و تا حال دو قسمت از اين شماره نقد شده قسمت اول آن نقد اين شماره    بز. حشماره را نقد نمايد

هاي ديگر يك  پ  قسمتنشر خواهد گرديد.    اين نقد   قسمت دوم   وديزو به    هديدگر  نشر  )مائوئيست( افغانستان   كمونيست  حزب

ر  ؛نشر خواهد شد  حزب  سايتويب  به  يريگد رفقاي كميته  از  بينو  نقد شمار  خواسته شدالم     وابط  و هفتمكه  بيست  شع ه   ه 

 الم    نيز قرار دهند. وئيست بينئي ماهاانازمسبه انگ يس  ترجمه نموده و به دسترس احزاب و    را   يد فاقد ااتبارجاو

6. ...... 

 ...... 

 ... .. 
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 ی: حزب يا هاي منطقهشتر كميتهدر مورد موثر ساختن هرچه بي  .7

 طور آغاز نمود:را اين  ايمنطقههاي  كميته  موقر ساختن روي  م بحثپولينو

ها را  فعاليتهستند كه اين    ارند و مك فرا بر اهده دهاي حزب در مناطق شان حزب  در واقع هدايت فعاليت  يا كميته هاي منطقه

كميت رهبري  ن تحت  هدايت  فعاالنه  حزب  مركزي  كميتهينماۀ  اگر  منطقهد.  فع  يا هاي  كاراالنه  حزب   قاطعانه وبه  و  نپردازند  پيكار 

مبارزات  حزبفعاليت با  در مناطق مربوطۀ شان  هاي  مبارزات حزب در اين مناطق  ننمايند،  ر  بطوشود و  م   ركود مواجهرا هدايت 

مورد  يد در  هاي مشخص ذزات ، پولينوم به فيص همبارورت    اوول  و مناسب به اين ضردهرود. بخاطر پاسخپيش نم موقر و منظم  

 ي  حزب  دست يافت:ا هاي منطقهكميتهتر  چه بيشال ساختن هرفع

در    ،ه گرد آيندهاي حزب در منطقترين كادربايد فعالاول  در قدم    اي هاي منطقهتر كميتهچه بيشبراي فعال ساختن هر .1

  دايت نمايد.هاي حزب در منطقه را هاليتتواند فعتر م بهتر و اوول    اي هتچنين كميواقع  

اختناادر شراي .2 كه  ط  بايد تالش شود  كنون   كميتهآور  ااياي  منطقهتعداد  در    ي حزب  اهاي  و  نباشد  زيادتر  نفر  پنج  از 

  .سه نفره باشدخواهد بود    بهتروورت لزوم  

منطقهااياي كميته .3 منظماً در ج سات    ي اهاي  منطقهاي كميتهرفق  .نمايند  شركتبايد  نباهاي  داشته  ايد غيابت پ ي  هم 

نوع   ضرر هر انيباط  تشكيالت  است. به معناي ب هاي حزب  ها در ج سات كميتهيتههم ااياي كمون غيابت پ باشند، چ

ااياب  كميتهانيباط   منطقهي  بخودشان  ي ا هاي  ورفاً  نم   حزب   باق   بدمحدود  گوناگو   كهماند  درجات  به  را  ن  حزب 

  .سازدمتيرر م 

 نشست كميته را داير نمايد.   كميته بايد  مستول   ، دنباشحيور داشته    يتهته در ج سۀ كماكثريت ااياي كمي اههر گ .4

ايجاد تغييرات درنياز    زمان  كه  .5 از  به  منطقههاكميته  يك   ااياي ه اموم   ج سآنست كه    راه اوول   ،باشد  ي حزب اي 

 كميته منطقه تشكيد گردد. ،  طريق راي گيري   ازو    حزب در منطقه فرا خوانده شود

نمايد و يا كدام شرايط گيري  ه منطقه غير فعال گرديده و از ايجاد تغييرات در كميته منطقه ج وک كميتكه يدر شرايط  .6

 را دارد.منطقه  خ ه در ايجاد تشكيد كميته  ح باالتر حزب  حق مداآيد در آن وورت سطو اي ديگر بوجودويژه

7.  ......... 

 : سایر نشراتی و  حزب هايشریهمورد ندر  -8

  چنين است:نشرات    در مورد نشرات حزب و ساير   وم كميته مركزي حزب،دوم دور س   پولينومبندي  جمع

وم حزب تا س سراسري    تحت رهبري حزب را از زمان بعد از تدوير كنگرۀ   راتنشساير  شدۀ حزب  و  هاي منتشر  اگر مجموع نشريه

، آن هم در وورت   را منتشر كرده ايم  هايک شماره از اين نشريه  ر ماه در ه ما بطور متوسط    م كه شوينظر بگيريم متوجه م حال در  

 كه بايد كوشيد كه كار نشرات  مان راست بدابد تائيد  تنها اال  و قا. اين وضعيت نها مسدود بوده استم  سايتويبماه    ۳  تكه مد

 . تر بسازيمر و گستردهتهاز لحاظ كم  ب ظ كيف  و همبطور روزافزون هم از لحا

 ........... 
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ياي ا   البدل كميتۀ مركزي در تهيۀ مقاالت براي مام  ااياي كميتۀ مركزي و ااكه در قدم اول الزم است ت  دونم  دپولينوم تاكي

 به تا  تر حزب  نيز تشويق شوند  بگيرند و سپس كادرهاي سطوح پايين  سهم  تحت رهبري حزب  و ساير نشراتهاي حزب ،  نشريه

 بنويسند.مقاالت   ر نشرات حزب   ساي

...........  

در فن   فقا راركثريت  حداقد ا  دوسال آينده  -رف يك ما بتوانيم در ظ  هالينوم اظهار اميدواري كرد كه با اجراي ام   اين فيص هپو  

 . دگ  بخوب  تربيت نماييمنويسن

تر را بيشي  تحت رهبري حزب هاي تودهو تب يغ  حزب و سازمان پيكار تيوريک ترويج وكارتوانيم اين يگانه راه  است كه ما م 

در   ترچه سريعاد حزب هرد اسنتر كار ترويج  و تب يغ  بايچه بيشق بخشيدن هربراي رونبخشيم.  بافزون رونق    از پيش و بطور روز

 درج گردد.  ...  و يست( افغانستان  حزب كمونيست )مائوئيت  ساويب

 : حزب ين المللیروابط بكميته در مورد  -9

 چنين است: الم    حزب    كميته روابط بينجمع بندي پولينوم از فعاليت مبارزات

تنها كه الم    حزب نمود. اين كميته نهط بينبه روابالم    توجۀ جدي  نم حزب، كميته روابط بيسري سوۀ سراپس از كنگر  --  1

ترين فروت توانست به زودكه  هاي مائوئيست نمود، بدگر احزاب و سازماننظر با ديتر ساخت و به موقع تبادلاين روابط را فشرده

الم    يد. كميته روابط بيننمامال جهان فاش و بر  مائوئيست يهاو سازمانبه احزاب ب را ه در درون حزط بان خزيدهره انحاللچكه 

يافت نمود و بعد در  .... رفقاي    را از  (خورشيدي  ۱۳۹۸)جدي    ميالدي  ۲۰۲۰ري  در جنو  تدارك  بين الم   بعد از اين كه نتايج ج سه  

ريف ه تحه طور وسيع و گستردد بخواه خوه سند حزب را حسب دلس يافت كه م يار به انوان نماينده حزب در اين جز مطالعه درا

را به   تدارك  بين الم     نهادي حزب به ج سهرنگ نموده است فوراً سند پيشيشه گونزالو را كامالً كمنموده و مبارزه حزب ا يه اند

ت  ونيسقرار داد و چهره رويزيفقاي ....  ر  به دسترستدارك   سند ارائه شده م يار به ج سه    مقايسه با   انگ يس  ترجمه نموده و در

د حيات  كه بدروگرفته و رفيق ضياء تا زمان وورت  ء  ناگفته نماند كه تحريف اين سند در زمان حيات رفيق ضيا.  افشاء نمودم يار را  

اين حركت خائنان از  اطالا  حاود  گفت  م يار  از ختم ج سه  ۀ  بعد  متشكد  ،  تدارك نكرد. گرچه  كه  فحه و  ۴۴از  وورت ج سه 

گان  نمود و فقط از دسترس رهبري حزب قرار دهد، اما م يار آن را بايده بود تا به  داده شتس يم    ربه م يا  فقاي ...طرف راز  شد  م 

  .الم    را به رفيق ضياء ارسال نموده بودتدارك  بينتمام آن قطعنامۀ ج سه  

 د. جمه نمايدري ترت را به  زب را به انگ يس  و اسناد احزاب مائوئيسي حتالش نموده تا اسناد ضرور  الم    حزبكميته روابط بين

ثريت احزاب  قرار نمايد و با اكهندي برتباط حزب را با ساير احزاب و به خصوص رفقاي  الم    تالش نموده تا ارينكميته روابط ب  --  2

 افكار نمايد.  به موقع تبادل  ي مائوئيست جهانو سازمان ها 

   :مودر حزب در سطح احزاب بين الم    چنين فيص ه ن ت گيري بيشدور سوم كميته مركزي حزب در مورد ارتباط  پولينوم دوم

طور    --الف   بيش  قطع  به  تبادل  به  حزب  سطبايد  در  اسناد  بينتر  احزاب  نماح  توجه  ا الم     ضروري  يعن   كه  يد.   به ست 

اسناترووتب يغ ميان كد جنبش كمو اسناد بينالم     د حزب در سطح بينيج متقابد  و در  ونيست  م ل م الم    در درون حزب 

بيش ما مطمتن هستافغانستان  نمايد.  توجه  از پيش  بينتر  روابط  رفقاي كميته  كه  توريطالم    همانيم  را  اسناد  كار ترجمه  ا كه 

خواهد  الم    م بين  روابط  از رفقاي كميتهينوم  پولخوب  پيش خواهد رفت.    هم اين كار به  ه اند بعد از اينيش بردكنون به خوب  پ

بر بيشاي سهولت هركه  اسچه  اسنادتر ترجمه  و  انگ يس   به  مهم حزب  بي  ناد  به  به دريالم     نمهم  امكان  پشتو   و در وورت 

  د.ينما  گيررفقاي جوان را نيز در
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ر كميتۀ كا  در  راايشان  تا  ايدتالش نم   و   هبايد اطف توجه نمود  ...... يري با حزب  گمورد ارتباط  در  الم    حزبروابط بينكميته    --ب  

   .دزسا  فعال پشتيبان  از جنگ خ ق در افغانستان و پاكستان  

 ايران  و  ئيستري با گروه هاي مائوتروابط نسبتاً منظمالم    بايد تالش نمايند تا  ينامكان رفقاي كميته روابط ب  تدر وور     --ت  

 . مين نمايندأ امريكاي  ت

زنان و تر  چه بيشهرجذب  ورورت جلبض   ار در ميان زنان و دختران ورمق بودن كبیدر مورد   -10

 :  ط دموكراتيکو رواب  دختران به حزب

در  زالند  ۀبان مشر باري اياش وبندبه ب را مربوط  و دختران ميان زنانرمق بودن كار در ب ب ته مركزي حزپولينوم دوم دور سوم كمي

حزب و ادم برخورد قاطع و ادم اقدامات    و غير اوولب  مورد    هايو گذشت  دوران حيات مبارزات  او در حزب  در طولمورد زنان  

 داند.حزب در برابر وي م انيباط   

   گونه ارزياب  نمود.نخورشيدي را اي  ۱۳۹۲تا سال    افغانستان  )مائوئيست(  كمونيستان از زمان ايجاد حزب  كار در ميان زنپولينوم  

هاي هاي حزب و چه در بخشچه در بخش ر در ميان زنان و دخترانايجاد گرديد كا  افغانستان   )مائوئيست( حزب كمونيست  كه    زمان

اياش مشربانه و  لومپنانه  هاي  رفت. اما با برخوردده م ش  تر روز گستردهبهان روزاين فعاليت زن  .فعال گرديد  احسن بطور    وكراتيک دم 

بي  تعدادي  كهجذب زنان كاست، بدواز ج ب   انهتنهزنان  در مقابد    زالند كه سرد نمود. در هر گام را از مبارزه دل  ار شدهداز زنان 

دل اين  برداشت  بزالند  بيشيشزدگ   و  گرديد.تر  زالن  تر  زشت  امد  ايجاد  اين  از  سال  د  تا  كخو  ۱۳۹۲حزب   بااث ه  رشيدي 

حزب   اززنان    كت ه وسيع  فروپاش بااث    كارانۀ وي ركت جنايتورشيدي حخ  ۱۳۹۲در سال  ، اما  هاي خورد و كوچک گرديدريزش

، و همين ضعف اقدامات انيباط  ضعف داشت  ک ا سياس  و مبارزه ايدئولوژي  رافغانستان د  )مائوئيست(  اما حزب كمونيست   .گرديد

يگر اين تكرار، و از طرف ده است  ار گرديدكربنا به قول رفيق ضياء: »اين انحراف بار بار ت  .نجار گرديدهبااث تكرار اين وضعيت نا

ماقد از يک جهت زميحد مبارزه ايدئولوژيک ا سياس  و هم چنان سست  و  سااد براي تدانه  ضعف ومش را در سست  و ضعف 

 اقدامات انيباط  يافته است.«

ن ضربه را يق ضياء ايرفد.  د نموده بوبه حزب وار  كار گذشته بود و زالند ضربه خود رازمان  حزب متوجه اين نقيصه شد كه كار از  

 چنين ارزياب  نموده است:

ت م  توان گفت كه در ظرف  ، به جرأاز طرف زالند متوجه حزب و فروپاش  كت وي بخش زنانه حزب گرديده  اي كه امروزهضرب  »

اشغالچن نتوانست  دين سال  پوشال   رژيم  و  توانست  گران  نم   كمونيستضربه  چنينو  به حزب  وارد   غانستاناف  ئوئيست()ما  اي 

 ق زالند( خت ف قييه رفيانب م در مورد جو  مطالبرفيق ضياء ا  .« )سازد

برد و با طور جدي پيش م را بيک ا سياس  ئولوژدبا وي مبارزات اي ، مشربانه زالند لومپنانه و اياش هاقدام اولي گاه حزب از همان  هر

و   اتز اشتباهاگيري  پند  قرار نداشت. لذا با  تچنين حال  اكنون در  ، حزب ما تذاشگ ه اجرا م حطعيت اقدامات انيباط  را به مرقا

متكامد ساخت. براي ام   ساختن   راآن  مثبت  نبهج  گسست نمود و  هاي منف  گذشته از جنبه  بايد بطور جدي  گذشتهت  انحرافا

 ت او هر گونه انحرافتوان ج كه م است  طريقاين . فقط ازتشكيالت  متك  گرديد نامۀ آئين نامه وسبايد به طور جدي به اسا اين كار

  نمود.حركت  گرفت و به ج و   را   اتو اشتباه

...... 

چيز مهم  كه  مجدانه تالش نمايند و  براي ج ب و جذب زنان هاي مبارزات براي گسترش فعاليتكه  در هرحال حزب بايد تالش كند

گذشته، از نظر داشت تجارب    با در  نمود. بايد  ب گذشته را فراموش بايد تجارگاه نن تاكيد وورت گيرد اين است كه هيچد روي آباي
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كه در گذشته بااث دور شدن زنان و دختران بصورت گروه  از حزب و  و لومپنانه و اياش مشربانه   ول ه حركات غير اودست زدن ب

 .   نمودب  اجتنا، جداً روابط دموكراتيک گرديد

 ي: گيردهی و گزارشدر مورد گزارش -11

اسا قيد سدر  سطوح  نامه  كه  م  گرديده  سطوح  و  حزب  رهبري  تشكيالت مخت ف  بخت ف  بايد  حزب  و    رهبري  باالتر  سطوح  ه 

اس  ارائه كه گزارشات بطور منظم و به وقت معين به دفتر سي زمان   ...  طور منظم ارائه كنند.تشكيالت  حزب گزارشات خود را به

گر قرار  تاريك   در  سياس   دفتر  مشكنگردد،  و  اديدهفته  م الت  بار  را  ارائ آواي  بناءً  س رهنمودها  هرد.  توسط  الزم  باالتر ي  طوح 

وقت معين وورت بگيرد و اين وضعيت خواه  نخواه  به   تواند منظم و بر تر نيز نم هبري و تشكيالت  حزب براي سطوح پايينر

  گردد.هاي حزب م مرج در فعاليت  و   يجاد هرجدرجات مخت ف بااث ا

در  ح ما  از  زب  مورد  دارد.  اين  تجارب   از يکري  ضرو   بناءً....  گذشته  كه  مااست  دو  گزارشات  واحدجانب  منطقههۀ   ي اهاي حزب  

توسط دفتر سياس  ار داده شود و از جانب ديگر رهنمودهاي الزمۀ مرتبط به اين گزارشات  ر سياس  قربصورت منظم در اختيار دفت

 .... ده شود.  حزب  رساني ا هاي منطقهمنظماً به كميته

 علی البدل كميتۀ مركزي حزب:اعضاي و   تۀ مركزيكمياعضاي  عضاي دفتر سياسی،در مورد ا -12

اساس مندرجات  م طبق  حزب  مركزي  كميتۀ  پولينوم  هر  حزب،  كمينامۀ  ااياي  تركيب  در  ضرورت  وورت  در  مركزي، تواند  تۀ 

ولينوم رفقا در هر پ  نمايد. ات  ايجاد  كميتۀ مركزي تغييرتر سياس   چنان ااياي دفهمركزي و  البدل كميتۀ ما  او   و  اياي  ا

البدل كميته مركزي حزب ااياي او   و ا  تركيب  تغييرات  در    پردازند وتنها به نوسازي كميته مركزي حزب بحق دارند كه نه

به ند.  نيز چنين تصميمات  بگيرباشد   م   معاونين وي   رهبر و مورد دفتر سياس  كه متشكد از  د كه در  نتوانكه م بوجود آورند، بد

فيص ه نمود   اي كميته مركزي و دفتر سياس در ااي  تغييرات  وي ضرورت و ادم ضرورترمكث    و  بعد از بحثپولينوم  ن جهت  همي

تغييرات   اين  ايجاد  فعالً  ضرو  دركه  مركزي  كميتۀ  تركيب  و  سياس   رفيق و    نيست  تردفتر  جايگزين   ايو   ...   فقط  انوان   به 

 وحيح است.ل كميته مركزي تصميم  البدا  

دييکپولينوم   استوار  گر،  بار  ما  تكيه  ايدئولوژيک  حزب  اساسو تشكيالت   سياس     –بر خط  و  برنامه  در  نامه حزب تعيين شده 

سرتاسري    افغانستان  )مائوئيست(  كمونيست كنگره  سومين  مبارزارا  حزب  مصوب  موجوديت  اساس  مثابه  انقبه  پرولترالت   ي ب  

 . م نمودحزب ااال

و  گران امريكاي  طالبان را براي بار دوم بااه قاادرت رساااندند  كنون  كه اشغالدر شرايط كه  كيد به امد آوردتا ر ديگرباپولينوم يک

  و  طالبااانرژياام  مردم  و انقالب  براي سرنگون   ، جنگ مقاومت م    بردفيودال  به سر م   يمها نحالت مستعمره  كشور كماكان در 

  تن  بر اين وظيفااه و مسااتوليت اماادهمباست.  در افغانستانكنون  جنگ خ ق  شكد مشخص  از افغانستان،   مپرياليزما  ۀطع س طق

ات  كنااون   مبااارز  و انقالب ، وظيفه و مستوليت محااوري  برد جنگ مقاومت م   مردم   و پيش، تدارک براي برپايكنون   مبارزات 

 د. گردحزب ما محسوب م 

 ( افغانستانمائوئيست كميته مركزي حزب كمونيست )

 خورشيدي  ۱۴۰۱اسد  ۲۲

 ميالدي   ۲۰۲۲آگست  ۱۳


