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( منطقوی شماره  خود  (44کمیته  جانب  از  افغانستان   ) )مائوئیست  کمونیست  حزبهمه    ، حزب  هواداران  و  تحت    ،اعضا 

افغانستان    (یستئو)مائو سایر اعضای حزب کمونیست    "کمیته مرکزی  "درودهای رفیقانه و انقالبی به رفقای    ،شانفعالیت

 .احترامانه تقدیم می نمایند

امپریالیزم اشغال نهایت خرسندیم در شرایطی که  به  ما بی  افغانستان  بار دوم طالبان را در  برای  با یک سازش  امریکا  گر 

برای   امسال  افغانستان   حزب   پولینوم دور سوم کمیته مرکزی  دومینتدویر  قدرت رساند، حزب کمونیست )مائوئیست( 

   قانه خاتمه یافت.   آمادگی گرفت و این پولینوم موفقانه تدویر و موف

تا   ایجادش  زمان  از  ما  امپریالیستحزب  اشغالگران  علیه  منطقوی  اکنون  و  رژیمجهانی  مزدور    هایگروه  ،پوشالی  های، 

ر  ارتجاعی   انواع و اشکال  انحالل طلبی  سکتار  ی،تسلیم طلب  ،یزیونیزمووهم چنین علیه  و  به   مبارزاتش را   موفقانهیزیم 

ستم تحت  توده های    و  داده  این مبارزه را بیش از پیش ادامه  ،درک از وضعیت  باتالش می ورزد  همچنان    پیش برده است؛

ج یبس  قرون وسطایی مزدورهای ارتجاعی  گروه  و  نشاندههای دستحکومت  ،علیه اشغالگران امپریالیستاین سرزمین را  

بردن خط    زدور بر این کشور حاکمیت دارند،های ارتجاعی و مکه گروهورهبری نمایند. دروضعیت کنونی افغانستان    کرده

م تودهانقالبی  ستمهایان  ضرورت  دیدهی  از  یکی  کشور  جوان  نسل  وهای  و  کمونیست  مهم  حزب  مبارزاتی  عاجل 

نسل   توده ها،  بدون بردن خط انقالبی میان  واضح است    .ئیست را تشکیل میدهدوئیست( و سایر نیروهای انقالبی مائو)مائ

کشور را از    مبارزه کرد و ارتجاعی   های مزدورو گروه  زمامپریالی   مقابلدر  بسیج شان در محور آن نمی توان   جوان کشور و

شان   ارتجاعی  و مزدوران  روسیه و متحدانش  امپریالیسم  اشغال امپریالیزم امریکا و متحدیش ومداخالت پنهان و آشکار

با آنکه موانع . نوین را به پیروزی رسانددموکراتیک انقالب  و مزدور قرون وسطایی را از میان برداشت هایگروه و نجات داد

  انقالبی )م  است که از خط اصولی و  ما یقین کامل داریم که حزب ما یگانه حزب  ،متعدد برسر راه مبارزاتی حزب قرار دارند

از آن پیروی می  دار  م ( برخور  -  ل  – حزب ما تالش می ورزد تا همه این موانع را عبور نمایند و از  هم  با آن  نماید.بوده 

تدارک   ومرحله  برپایی  مرحله  ملی به  مقاومت  بنا  ، پیشبرد جنگ  دارد.  بر  گام  نقالبی  ا  و  این،مردمی  منطقوی   بر  کمیته 

ب44شماره ) از مطالعه دقیق فیصله(  اسناد  عد  از آن  کمیته مرکزی حزبدور سوم  دومین پولینوم  ها و تصویب  استقبال ، 

از فیصله های و  اعالن    رفیقانه   حمایت  آن   نموده  با تمام  مکلف میداند    و خود را می دارد  خود را  توان در پیاده    و نیرو  تا 

 د.  نجدیت هرچه بیشتر به خرج دهو  ورزدتالش اسناد تصویب شده ، هانمودن هریک از فیصله

 نقالبی و رفیقانه درودهای ا 

 ( حزبی44کمیته منطقوی شماره )
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