برگزاري موفقيت آميز
دومين پولينوم دور سوم كميته مركزي حزب كمونيست (مائوئيست) افغانستان
دومين پولينوم دور سوم كميته مركزي حزب كمونيست (مائوئيست ) افغانستان با شركت اكثريت قريب به اتفاااا ااياااي اوا
ا

البدل كميته مركزي حزب كمونيست ( مائوئيست ) افغانستان با موفقيت برگزار گرديد .تنها يك از ااياي او

و

كميته مركزي

بخاطر مريي كه داشت نتوانست در پولينوم شركت نمايند.
رفيق  ...پيرامون فيص ه دفتر سياس و ااياي او

وا

البدل كميته مركزي و ارتقاء دو رفيق به ايويت اوا

و ا ا الباادل

كميته مركزي وحبت نمود و به رفقا موقعيت حزب شان را تبريک گفت .در جريان وحبتش رفقا را متوجااه مسااتوليتهاي بعاادي
شان نمود و اظهار اميدواري كرد تا رفقا بتوانند بار سنگين مستوليتهاي كه پذيرفته اند با االقه مندي هر چه بيشتر انجام دهنااد.
سپس ،رفيق  ...از رفقا خواست تا به ياد و خاطره رفيق ضياء ،رفيق ازيز ،رفيق مومند ،رفيق حفيظ ،رفيق كريم اهلل ،رفيااق وقااوا و
رفقاي جانباختهاي پشهي به پا خيزند و دو دقيقه سكوت نموده ،و سپس سرود انترناسيونال را همراه نمايند.
بعد از پخش سرود انترناسيونال كه با كف زدن هاي ممتد بدرقه گرديد ،ارائه گزارش در مورد چگونگ اجراآت فيص ه هاي پولينااوم
اول دور سوم كميته مركزي و فيص ههاي دفتر سياس و هم چنين دستآوردها و كمبودات اين اجراآت و داليااد دسااتياب و ااادم
دستياب به آنها ،توسط يك از ااياي دفتر سياس ارائه گرديد و به تعقيب آن رفقا گزارشات منطقهاي شان را به پولينوم دوم دور
سوم كميته مركزي ارائه كردند .پس ازآن بحث و تبادل نظر در مورد گزارشات ارائه شده توسااط تمااام رفقاااي شااركت كننااده در
پولينوم پيش برده شد و نتيجه گيريهاي نهاي به اتفاا آراء به تصويب رسيد.
بعد از ختم گزارشات ،اجنداي پولينوم دوم دور سوم كميته مركزي حزب كمونيست (مائوئيست) افغانستان قرار ذيد به بحث گرفته شد.
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 .1در مورد كارزار روز  ۱۳ميزان و هفتم قوس  ۱۴۰۱خورشيدي:
ا لنينيست

پولينوم فيص ه نمود كه پيشبرد كارزار تج يد از روز بنيانگذاري جنبش ماركسيست

ا مائوئيست

و جنبش

دموكراتيک نوين و هم چنا ن تج يد از هفتم قوس يعن تج يد از روز جانباختگان جنبش كمونيست و جنبش دموكراتيک نوين
كشور همان طوري كه همه ساله از طرف حزب كمونيست (مائوئيست) افغانستان تج يد م گرديد ،امسال نيز بايد تج يد گردد .ما از
تمام احزاب و سازمان هاي انقالب و مائوئيست كشور م خواهيم تا روزهاي  ۱۳ميزان و هفتم قوس امسال را در يک همآهنگ
باهم هرچه با شكوهتر از قبد تج يد نمايند .اين حركت همآهنگكننده تحرک تازهاي نه تنها در سطح نيروهاي مائوئيست ،بدكه در
حد معين در سطح منسوبين جريان دموكراتيک نوين كشور نيز به وجود خواهد آورد.
م توان گفت كه اين حركت ،اولين سنگ بناي احياي روابط ميان نيروهاي مائوئيست و جريان دموكراتيک نوين كشور را ايجاد
خواهد نمود .بنابرين در شرايط اختناا آور كنون رسالت و وظيفه انقالب از ما م ط بد كه هر چه منسجم تر و منظم تر در يک
همآهنگ باهم حركت نموده و اميدواريم كه اين همآهنگ آغازي باشد براي پيشبرد پروسه وحدت با مائوئيستهاي خارج از حزب
با حزب .هرگاه اين روابط فشرده گردد ،م توان براي پيشبرد مباحثات ايدئولوژيک ا سياس

و همكاريهاي ام

يک كميته

مشترک تنظيم نموده و پروسه را آغاز نمائيم.

 .2در مورد ضرورت انتشار بعضی از نشریه هاي درونی به شکل بيرونی:
پولينوم دوم دور سوم كميته مركزي حزب انتشار بيرون بعي از نشريههاي درون را اين گونه به بحث گرفت:
همانطوري كه رفقا در جريان اند كه بعد از درگذشت رفيق ضياء انحالل ط ب اي كه در زمان حيات رفيق ضياء گاهگاه ارض وجود
م نمود خود را بطور اريان نشان داد .كميته مركزي از انحالل ط بان خواست تا در ج سات كميته مركزي شركت نمايند و مسايد
اختالف شان را با كميته مركزي در ميان بگذارند تا از طريق بحث و گفتگو موضواات حد و فصد گردد ،متاسفانه كه انحاللط بان
در ج سه كميته مركزي حاضر نشدند ،از همان ابتدا خالف تمام اوول و موازين مائوئيست

از طريق مجازي دست به انتشار به

اوطالح انتقادي شان زدند .حزب به خاطر اوالح و آبديده شدن هرچه بيشتر رفقا به مبارزات درون حزب پرداخت و از شماره
بيستوسوم ال بيستوهشتم كمونيست (نشريه مركزي درون ) را اختصاص به اين مبارزه داد .ناگفته نبايد گذاشت كه تمام اين
شمارهها به دسترس انحاللط بان گذاشته شده است .اين كه چقدر شمارههاي درون

به دسترس افرادشان رسيده ما اطالا

نداريم .مستوليت آن به دوش خودشان است.
پولينوم دوم دور سوم كميته مركزي حزب فيص ه نمود كه ديگر نيازي به درون نگهداشتن بعي از اين شمارهها نيست و بايد در
ارگان مركزي حزب نشر گردد.

 .3در مورد حقالعضویتها و سایر مکلفيتهاي مالی اعضاي حزب:
پولينوم دوم دور سوم كميته مركزي وضعيت مال حزب را چنين ارزياب نمود:
مشكالت مال در هيچ واحد حزب مرفوع نشده است  ....يك از اين مشكالت ادم پرداخت حقالعيويتها و يا پرداخت نامنظم و
بر وقت از طرف رفقا است .بايد جديت به خرچ داده شود كه جمعآوري حقالعيويتها در حزب منظم و منسجم گردد و براالوه در
وورت امكان رفقا كمکهاي مال به حزب بنمايند .طبق اساسنامه حزب كميتههاي منطقه بايد  ۵۰فيصد اوايد ماهوار خود را به
دفتر سياس ارسال كنند و  ۵۰فيصد مصارف كميته شان نمايند .كميتههاي منطقه بايد در اين زمينه جداً توجه نمايند.
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پرداخت به موقع و منظم حقالعيويتها يك از شروط اوليه حزب به شمار م رود .ادم پرداخت حقالعيويت و يا پرداخت نامنظم
نه تنها اين شروط را خدشهدار م كند و ب انيباط حزب ت ق م شود ،بدكه از لحاظ ايديولوژيک در تخالف با روحيۀ اتكاء بخود
و در ضديت با مبارزه ا يه وابستگ نيز قرار دارد.
رفقا به خوب

م دانند كه حزب كمونيست (مائوئيست) افغانستان يگانه حزب

حقالعيويتها و ساير مك فيت مال

است كه از لحاظ مال

ااياي حزب است .هرگاه حقالعيويتها و ساير مك فيتهاي مال

موقع و منظم پرداخت نگردد ،حزب را به درجات مخت ف در مييقۀ مال

متك

به پرداخت

توسط ااياي حزب به

قرار م دهد و اجراي برنامههاي مبارزات

حزب را با

مشكالت مواجه م سازد.
.....
كميتههاي منطقهي حزب مك فيت دارند حق العيويتها و ساير مك فيتهاي مال حزب ااياي حزب در مناطق مربوطۀ شانرا
بطور منظم جمعآوري نمايند و وورت حساب آنرا در گزارشات دو ماهۀ شان به دفتر سياس ارائه كنند.
......

 .4در مورد كادرها:
بعد از بحث و تبادل نظر پولينوم به اين نتيجه رسيد:
به همان شكد كه براي انقالب نمودن نياز به يک حزب ماركسيست

ا لنينيست

ا مائوئيست

و خط و مش

درست و اوول

مائوئيست است ،به همان ترتيب براي تدارک ،برپاي و پيشبرد انقالب ،و بردن خطومش حزب ميان تودهها ،به كادرهاي واقعاً
ماركسيست ا لنينيست ا مائويست نياز است .كادرهاي كه فعال بوده و در امر وحدت خ ق وفادار باشند .فقط و فقط از طريق چنين
كادرهاي است كه م توان وحدت خ ق را به دور حزب متحقق ساخت .از طريق كادرهاست كه حزب م تواند مش سياس خود را
پياده نموده و امور حزب را رهبري و سازمانده نمايد.
متأسفانه كه حزب ما در زمينۀ پرورش كادرها ضعف و كمبودات داشته است .اين نكته را نيز بايد يادآور شد كه ا ت اساس رشد و
تكامد هر ش

يا پديده در درون آنست ،نه در بيرون آن .يا به ابارت ديگر ا د داخ

خارج شرط تحول است .بنا به قول مائوتسهدون ا د خارج بوسي ه ا د داخ

اساس تحول را تشكيد م دهد و ا د

موقر واقع م شود .يعن اساس تحول در نهاد

خود رفيق است .هر گاه رفيق نخواسته باشد كه خود را از وضعيت كه دارد بيرون كند در چنين وورت از شرط تحول كاري ساخته
نيست .رفقا بايد جداً در زمينه آموزش و پرورش تالش نمايند و همه روزه يک وقت معين

را براي مطالعه در تقسيماوقات خود

بگنجانند .يا به ابارت ديگر رفقا بايد برنامه آموزش منظم داشته باشند و طبق آن به مطالعه آقار كالسيک بهپردازند .هر نوشته
كه از سازمانها و يا گروههاي ديگر بشمول حزب كمونيست (مائوئيست) افغانستان را كه مطالعه م كنند بايد اميقاً و از ديد
انتقادي مطالعه نمايند و هر جاي كه به مشكد بر م خورند به رفقاي باالتر از خود مراجعه نمايند .رفقاي كه در سطح باالتري قرار
دارند بايد جداً براي ارتقاي سطح رفقاي جوان كوشا باشند.
چيزي كه امروز حزب ما را به مشكد رو برو نموده ادم تربيت كادرهاست .كادر به منزلۀ چوب بست است كه راه را براي بردن مش
سياس

در ميان توده سهد تر م سازد و ارتباط ميان حزب و تودهها را برقرار م كند .بناءً از تمام رفقا م خواهيم كه در اين

زمينه اطف توجه نمايند.
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 .5در مورد شماره بيست و هفتم شعله جاوید فاقد اعتبار:
خالوۀ نتيجه گيري از بحث پولينوم دوم دور سوم كميته مركزي حزب در مورد شماره بيستوهفتم شع ه جاويد فاقد ااتبار چنين
است:
بعد از دوسال درگذشت رفيق ضياء ،انحاللط بان دست به نشر شماره بيستوهفتم شع ه جاويد كه فاقد ااتبار است زده اند .ناگفته
نماند كه شماره بيستوهفتم دور چهارم شع ه جاويد به انوان شماره ويژه به مناسبت درگذشت رفيق ضياء در سنب ه ۱۳۹۹
خورشيدي (سپتامبر  ۲۰۲۰ميالدي) از طرف حزب كمونيست (مائوئيست) افغانستان در ويبسايت رسم حزب ()www.cmpa.io
نشر گرديده است .اين شماره تق ب هيچ ارتباط به حزب كمونيست (مائوئيست) افغانستان ندارد .اين شماره نهتنها كه از لحاظ
ادب غ ط هاي فاحش

دارد و نهتنها اين كه خواسته اند چهره رفيق ضياء را مخدوش نموده و او را تا سطح تس يمط ب پائين

آورند ،بدكه رويزيونيزم در اين شماره خود را به وورت اريان به نمايش گذاشته است.
اولين نشانه رويزيونيزم در اين شماره كه توسط انحاللط بان نشر گرديده حذف شعار جنگ خ ق از سر لوحه اين شماره و جابهجا
نمودن نقد و قول دستكاري شدۀ مائوتسهدون به جاي آن است.
دومين نشانه رويزيونيست در اين شماره اين است كه فقط از اصر امپرياليزم نام گرفته و انقالب پرولتري را از ادامه آن حذف نموده
اند.
سومين نشانه رويزيونيست اين شماره اين است كه امپرياليزم را در حال زوال م داند .اين درهم برهم نشانههاي وريح و روشن
است كه انحالل ط بان ديگر از ماركسيزم  -لنينيزم ا مائوئيزم بريده و به رويزيونيزم غ طيده اند.
چهارمين نشانه رويزيونيست اين شماره گام برداشتن به دنبال رويزيونيزم "سنتزهاي نوين" آواكيان است .همانطوريكه آواكيان
بيان نمود كه ماركسيزم يک ا م است نه ايدئولوژي ،شماره  ۲۷فاقد ااتبار ،نيز همين بحث آواكيان را تكرار نموده است.
وظيفه حزب كمونيست (مائوئيست) افغانستان است كه ا يه اين رويزيونيزم نو خاسته در افغانستان كه م خواهد به تب يغوترويج
رويزيونيزم زير نام ماركسيزم ا لنينيزم ا مائوئيزم بپردازد بطور جدي مبارزه نمايد و چهره رويزيونيست

شانرا افشاء نموده تا

تودهها و بخصوص نسد جوان كشور فريب طرحات رويزيونيست شانرا نخورند.
حزب كمونيست (مائوئيست) افغانستان وظيفه و رسالت خود م داند كه ا يه اين رويزيونيزم اريان به مبارزه برخاسته و جداً اين
شماره را نقد نمايد .حزب نقد اين شماره را شروع نموده و تا حال دو قسمت از اين شماره نقد شده قسمت اول آن به ويب سايت
حزب كمونيست (مائوئيست) افغانستان نشر گرديده و به زودي قسمت دوم اين نقد نشر خواهد گرديد .قسمتهاي ديگر يك پ
ديگري به ويبسايت حزب نشر خواهد شد؛ و از رفقاي كميته روابط بينالم

خواسته شد كه نقد شماره بيست و هفتم شع ه

جاويد فاقد ااتبار را به انگ يس ترجمه نموده و به دسترس احزاب و سازمانهاي مائوئيست بينالم

...... .6
......
.....
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نيز قرار دهند.

 .7در مورد موثر ساختن هرچه بيشتر كميتههاي منطقهاي حزبی:
پولينوم بحث روي موقر ساختن كميتههاي منطقهاي را اينطور آغاز نمود:
كميته هاي منطقهاي حزب در واقع هدايت فعاليتهاي حزب در مناطق شانرا بر اهده دارند و مك ف هستند كه اين فعاليتها را
تحت رهبري كميتۀ مركزي حزب فعاالنه هدايت نمايند .اگر كميتههاي منطقهاي حزب

فعاالنه به كاروپيكار نپردازند و قاطعانه

فعاليتهاي مبارزات حزب در مناطق مربوطۀ شان را هدايت ننمايند ،مبارزات حزب در اين مناطق با ركود مواجه م شود و بطور
موقر و منظم پيش نم رود .بخاطر پاسخده اوول و مناسب به اين ضرورت مبارزات  ،پولينوم به فيص ههاي مشخص ذيد در مورد
فعال ساختن هرچه بيشتر كميتههاي منطقهاي حزب دست يافت:
 .1براي فعال ساختن هرچه بيشتر كميتههاي منطقهاي در قدم اول بايد فعالترين كادرهاي حزب در منطقه گرد آيند ،در
واقع چنين كميتهاي بهتر و اوول تر م تواند فعاليتهاي حزب در منطقه را هدايت نمايد.
 .2در شرايط اختنااآور كنون

بايد تالش شود كه تعداد ااياي كميتههاي منطقهاي حزب

از پنج نفر زيادتر نباشد و در

وورت لزوم بهتر خواهد بود سه نفره باشد.
 .3ااياي كميتههاي منطقهاي بايد منظماً در ج سات شركت نمايند .رفقاي كميتههاي منطقهاي نبايد غيابت پ هم داشته
باشند ،چون غيابت پ هم ااياي كميتهها در ج سات كميتههاي حزب به معناي ب انيباط تشكيالت است .ضرر هر نوع
ب انيباط

ااياي كميتههاي منطقهاي حزب

ورفاً بخودشان محدود باق

نم ماند بدكه حزب را به درجات گوناگون

متيرر م سازد.
 .4هر گاه اكثريت ااياي كميته در ج سۀ كميته حيور داشته باشند ،مستول كميته بايد نشست كميته را داير نمايد.
 .5زمان كه نياز به ايجاد تغييرات در يك

از كميتههاي منطقهاي حزب

باشد ،راه اوول

آنست كه ج سه اموم ااياي

حزب در منطقه فرا خوانده شود و از طريق راي گيري ،كميته منطقه تشكيد گردد.
 .6در شرايط كه يک كميت ه منطقه غير فعال گرديده و از ايجاد تغييرات در كميته منطقه ج وگيري نمايد و يا كدام شرايط
ويژهاي ديگر بوجود آيد در آن وورت سطوح باالتر حزب حق مداخ ه در ايجاد تشكيد كميته منطقه را دارد.
......... .7

 -8در مورد نشریههاي حزبی و سایر نشرات:
جمعبندي پولينوم دوم دور سوم كميته مركزي حزب ،در مورد نشرات حزب و ساير نشرات چنين است:
اگر مجموع نشريههاي منتشر شدۀ حزب و ساير نشرات تحت رهبري حزب را از زمان بعد از تدوير كنگرۀ سراسري سوم حزب تا
حال در نظر بگيريم متوجه م شويم كه ما بطور متوسط در هر ماه يک شماره از اين نشريهها را منتشر كرده ايم ،آن هم در وورت
كه مدت  ۳ماه ويبسايت ما مسدود بوده است .اين وضعيت نهتنها اال و قابد تائيد است بدكه بايد كوشيد كه كار نشرات مان را
بطور روزافزون هم از لحاظ كيف و هم از لحاظ كم بهتر و گستردهتر بسازيم.
...........
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پولينوم تاكيد نمود كه در قدم اول الزم است تمام ااياي كميتۀ مركزي و ااياي ا

البدل كميتۀ مركزي در تهيۀ مقاالت براي

نشريههاي حزب  ،و ساير نشرات تحت رهبري حزب سهم بگيرند و سپس كادرهاي سطوح پايينتر حزب نيز تشويق شوند تا به
ساير نشرات حزب مقاالت بنويسند.
...........
پو لينوم اظهار اميدواري كرد كه با اجراي ام

اين فيص هها ما بتوانيم در ظرف يك  -دوسال آينده حداقد اكثريت رفقا را در فن

نويسندگ بخوب تربيت نماييم.
اين يگانه راه است كه ما م توانيم كاروپيكار تيوريک ترويج و تب يغ حزب و سازمانهاي تودهي تحت رهبري حزب را بيشتر
از پيش و بطور روز افزون رونق ببخشيم .براي رونق بخشيدن هرچه بيشتر كار ترويج و تب يغ بايد اسناد حزب هرچه سريعتر در
ويبسايت حزب كمونيست (مائوئيست) افغانستان و  ...درج گردد.

 -9در مورد كميته روابط بين المللی حزب:
جمع بندي پولينوم از فعاليت مبارزات كميته روابط بينالم

حزب چنين است:

 -- 1پس از كنگرۀ سراسري سوم حزب ،كميته روابط بينالم

توجۀ جدي به روابط بينالم

حزب نمود .اين كميته نهتنها كه

اين روابط را فشردهتر ساخت و به موقع تبادلنظر با ديگر احزاب و سازمانهاي مائوئيست نمود ،بدكه به زودترين فروت توانست
كه چهره انحاللط بان خزيده در درون حزب را به احزاب و سازمانهاي مائوئيست جهان فاش و بر مال نمايد .كميته روابط بينالم
بعد از اين كه نتايج ج سه تدارك بين الم

در جنوري  ۲۰۲۰ميالدي (جدي  ۱۳۹۸خورشيدي) را از رفقاي  ....دريافت نمود و بعد

از مطالعه دريافت كه م يار به انوان نماينده حزب در اين ج سه سند حزب را حسب دلخواه خود به طور وسيع و گسترده تحريف
نموده و مبارزه حزب ا يه انديشه گونزالو را كامالً كمرنگ نموده است فوراً سند پيشنهادي حزب به ج سه تدارك بين الم

را به

انگ يس ترجمه نموده و در مقايسه با سند ارائه شده م يار به ج سه تدارك به دسترس رفقاي  ....قرار داد و چهره رويزيونيست
م يار را افشاء نمود .ناگفته نماند كه تحريف اين سند در زمان حيات رفيق ضياء وورت گرفته و رفيق ضياء تا زمان كه بدرود حيات
گفت از اين حركت خائنانۀ م يار اطالا

حاود نكرد .گرچه بعد از ختم ج سه تدارك  ،وورت ج سه كه متشكد از  ۴۴وفحه

م شد از طرف رفقاي  ...به م يار تس يم داده شده بود تا به دسترس رهبري حزب قرار دهد ،اما م يار آن را بايگان نمود و فقط از
تمام آن قطعنامۀ ج سه تدارك بينالم
كميته روابط بينالم

را به رفيق ضياء ارسال نموده بود.

حزب تالش نموده تا اسناد ضروري حزب را به انگ يس و اسناد احزاب مائوئيست را به دري ترجمه نمايد.

 -- 2كميته روابط بينالم

تالش نموده تا ارتباط حزب را با ساير احزاب و به خصوص رفقاي هندي برقرار نمايد و با اكثريت احزاب

و سازمان هاي مائوئيست جهان به موقع تبادل افكار نمايد.
پولينوم دوم دور سوم كميته مركزي حزب در مورد ارتباطگيري بيشتر حزب در سطح احزاب بين الم
الف  --به طور قطع بايد حزب به تبادل بيشتر اسناد در سطح احزاب بينالم
تب يغوترويج متقابد اسناد حزب در سطح بينالم

و اسناد بين الم

چنين فيص ه نمود:

توجه نمايد .يعن

ضروري است كه به

در درون حزب و در ميان كد جنبش كمونيست م ل م

افغانستان بيشتر از پيش توجه نمايد .ما مطمتن هستيم كه رفقاي كميته روابط بينالم

همانطوريكه كار ترجمه اسناد را تا

كنون به خوب پيش برده اند بعد از اين هم اين كار به خوب پيش خواهد رفت .پولينوم از رفقاي كميته روابط بينالم
كه براي سهولت هرچه بيشتر ترجمه اسناد مهم حزب به انگ يس
رفقاي جوان را نيز درگير نمايد.
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و اسناد مهم بينالم

م خواهد

به دري و در وورت امكان به پشتو

حزب در مورد ارتباطگيري با حزب  ......بايد اطف توجه نموده و تالش نمايد تا ايشانرا در كار كميتۀ

ب  --كميته روابط بينالم

پشتيبان از جنگ خ ق در افغانستان و پاكستان فعال سازد.
ت  --در وورت امكان رفقاي كميته روابط بينالم

بايد تالش نمايند تا روابط نسبتاً منظمتري با گروه هاي مائوئيست ايران و

امريكاي تأمين نمايند.

 -10در مورد بیرمق بودن كار در ميان زنان و دختران و ضرورت جلبوجذب هرچه بيشتر زنان و
دختران به حزب و روابط دموكراتيک:
پولينوم دوم دور سوم كميته مركزي حزب ب رمق بودن كار در ميان زنان و دختران را مربوط به ب بندوباري اياش مشربانۀ زالند در
مورد زنان در طول دوران حيات مبارزات او در حزب و گذشتهاي ب مورد و غير اوول حزب و ادم برخورد قاطع و ادم اقدامات
انيباط حزب در برابر وي م داند.
پولينوم كار در ميان زنان از زمان ايجاد حزب كمونيست (مائوئيست) افغانستان تا سال  ۱۳۹۲خورشيدي را اينگونه ارزياب نمود.
زمان كه حزب كمونيست (مائوئيست) افغانستان ايجاد گرديد كار در ميان زنان و دختران چه در بخشهاي حزب و چه در بخشهاي
دموكراتيک بطور احسن فعال گرديد .اين فعاليت زنان روزبهروز گستردهتر شده م رفت .اما با برخوردهاي لومپنانه و اياش مشربانه
زالند در مقابد زنان نهتنها از ج بوجذب زنان كاست ،بدكه تعدادي از زنان بيدار شده را از مبارزه دلسرد نمود .در هر گام كه
زالند برداشت اين دلزدگ

بيشتر و بيشتر گرديد .اين امد زشت زالند از ايجاد حزب تا سال  ۱۳۹۲خورشيدي كه بااث

ريزشهاي خورد و كوچک گرديد ،اما در سال  ۱۳۹۲خورشيدي حركت جنايتكارانۀ وي بااث فروپاش كت ه وسيع زنان از حزب
گرديد .اما حزب كمونيست (مائوئيست) افغانستان در مبارزه ايدئولوژيک ا سياس و اقدامات انيباط ضعف داشت ،و همين ضعف
بااث تكرار اين وضعيت ناهنجار گرديد .بنا به قول رفيق ضياء« :اين انحراف بار بار تكرار گرديده است و از طرف ديگر اين تكرار،
حداقد از يک جهت زمينه مسااد براي تدا ومش را در سست و ضعف مبارزه ايدئولوژيک ا سياس و هم چنان سست و ضعف
اقدامات انيباط يافته است».
زمان حزب متوجه اين نقيصه شد كه كار از كار گذشته بود و زالند ضربه خود را به حزب وارد نموده بود .رفيق ضياء اين ضربه را
چنين ارزياب نموده است:
« ضربهاي كه امروز از طرف زالند متوجه حزب و فروپاش كت وي بخش زنانه حزب گرديده ،به جرأت م توان گفت كه در ظرف
چندين سال اشغالگران و رژيم پوشال

نتوانست و نم

توانست چنين ضربهاي به حزب كمونيست (مائوئيست) افغانستان وارد

سازد( ».رفيق ضياء ا مطالب در مورد جوانب مخت ف قييه رفيق زالند)
هرگاه حزب از همان اقدام اوليه لومپنانه و اياش مشربانه زالند ،با وي مبارزات ايدئولوژيک ا سياس را بطور جدي پيش م برد و با
قاطعيت اقدامات انيباط را به مرح ه اجرا م گذاشت ،حزب ما اكنون در چنين حالت قرار نداشت .لذا با پندگيري از اشتباهات و
انحرافات گذشته بايد بطور جدي از جنبههاي منف گذشته گسست نمود و جنبه مثبت آنرا متكامد ساخت .براي ام

ساختن

اين كار بايد به طور جدي به اساسنامه و آئيننامۀ تشكيالت متك گرديد .فقط از اينطريق است كه م توان ج و هر گونه انحرافات
و اشتباهات را گرفت و به ج و حركت نمود.
......
در هرحال حزب بايد تالش كند كه براي گسترش فعاليتهاي مبارزات براي ج ب و جذب زنان مجدانه تالش نمايند و چيز مهم كه
بايد روي آن تاكيد وورت گيرد اين است كه هيچگاه نبايد تجارب گذشته را فراموش نمود .بايد با در نظر داشت تجارب گذشته ،از
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دست زدن به حركات غير اوول و لومپنانه و اياش مشربانه كه در گذشته بااث دور شدن زنان و دختران بصورت گروه از حزب و
روابط دموكراتيک گرديد ،جداً اجتناب نمود.

 -11در مورد گزارشدهی و گزارشگيري:
در اساسنامه قيد گرديده كه سطوح مخت ف رهبري حزب و سطوح مخت ف تشكيالت

حزب بايد به سطوح باالتر رهبري و

تشكيالت حزب گزارشات خود را بهطور منظم ارائه كنند ... .زمان كه گزارشات بطور منظم و به وقت معين به دفتر سياس ارائه
نگردد ،دفتر سياس

در تاريك

قرار گرفته و مشكالت اديدهاي را بار م آورد .بناءً ارائه رهنمودهاي الزم توسط سطوح باالتر

رهبري و تشكيالت حزب براي سطوح پايينتر نيز نم تواند منظم و بر وقت معين وورت بگيرد و اين وضعيت خواه نخواه به
درجات مخت ف بااث ايجاد هرج و مرج در فعاليتهاي حزب م گردد.
حزب ما در اين مورد از گذشته تجارب

دارد .... .بناءً ضروري است كه از يکجانب گزارشات دو ماهۀ واحدهاي حزب

منطقهاي

بصورت منظم در اختيار دفتر سياس قر ار داده شود و از جانب ديگر رهنمودهاي الزمۀ مرتبط به اين گزارشات توسط دفتر سياس
منظماً به كميتههاي منطقهاي حزب رسانده شود.... .

 -12در مورد اعضاي دفتر سياسی ،اعضاي كميتۀ مركزي و اعضاي علی البدل كميتۀ مركزي حزب:
طبق مندرجات اساسنامۀ حزب ،هر پولينوم كميتۀ مركزي حزب م تواند در وورت ضرورت در تركيب ااياي كميتۀ مركزي،
ااياي او

وا

البدل كميتۀ مركزي و همچنان ااياي دفتر سياس كميتۀ مركزي تغييرات ايجاد نمايد .رفقا در هر پولينوم

حق دارند كه نهتنها به نوسازي كميته مركزي حزب بپردازند و تغييرات در تركيب ااياي او

وا

البدل كميته مركزي حزب

بوجود آورند ،بدكه م توانند كه در مورد دفتر سياس كه متشكد از رهبر و معاونين وي م باشد نيز چنين تصميمات بگيرند .به
همين جهت پولينوم بعد از بحث و مكث روي ضرورت و ادم ضرورت تغييرات در ااياي كميته مركزي و دفتر سياس فيص ه نمود
كه فعالً ايجاد اين تغييرات در دفتر سياس

و تركيب كميتۀ مركزي ضرورت نيست و فقط جايگزين

رفيق  ...به انوان ايو

ا البدل كميته مركزي تصميم وحيح است.
پولينوم يکبار ديگر ،تكيه استوار حزب ما بر خط ايدئولوژيک – سياس

و تشكيالت

تعيين شده در برنامه و اساسنامه حزب

كمونيست (مائوئيست) افغانستان مصوب سومين كنگره سرتاسري حزب را به مثابه اساس موجوديت مبارزات

انقالب

پرولتري

حزب ااالم نمود.
پولينوم يکبار ديگر تاكيد به امد آورد كه در شرايط كنون كه اشغالگران امريكاي طالبان را براي بار دوم بااه قاادرت رساااندند و
كشور كماكان در حالت مستعمره ا نيمه فيودال به سر م برد ،جنگ مقاومت م

مردم و انقالب براي سرنگون رژياام طالبااان و

قطع س طۀ امپرياليزم از افغانستان ،شكد مشخص كنون جنگ خ ق در افغانستان است .مبتن بر اين وظيفااه و مسااتوليت امااده
مردم و انقالب  ،وظيفه و مستوليت محااوري مبااارزات كنااون

مبارزات كنون  ،تدارک براي برپاي و پيشبرد جنگ مقاومت م
حزب ما محسوب م گردد.

كميته مركزي حزب كمونيست (مائوئيست) افغانستان
 ۲۲اسد  ۱۴۰۱خورشيدي
 ۱۳آگست  ۲۰۲۲ميالدي
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