
 
 
 
 

        
      ارگان مركزي        

 
 حزب كمونيست افغانستان

  
   1379سال        قوس       ماه             دوره دوم           بيست و ششم                 شماره   

 
  سرنگون باد عاملين اصلي آوارگي وبي خانماني مردمان ما

  
. تاني به خارج از آشور را سرآابش و فروآش نيست جريان سيل آساي ترك ديار آنندگان افغانس

طبق شمارشي آه مقامات حكومتي پاآستان ارائه مي آنند تنها طي سه ماه سپتامبر، اآتوبرونومبر 
سال جاري ، در حدود سي هزار آواره افغانستاني خط ديورند را عبورنموده و وارد قلمرو پاآستان 

رش صرفا عابرين آواره ازدونقطه مرزي بولدك وتورخم يعني اما ازآنجاي آه اين شما. گرديده اند 
دو مسير عمومي را ، آنهم بصورت تقريبي ،  در بر مي گيرد و شامل آن تعداد آوارگاني آه از 
ساير معابر عبورآرده اند نمي شود ، بطور يقين مي توان گفت آه تعداد حقيقي پناه جويان 

، بسيار بيشتر ازرقم سي هزار نفر بوده وحد اقل بايد دو افغانستاني به پاآستان ، طي مدت مذآور
چنانچه تعداد ْآوارگان وارد شده به ايران نصف . برابر آن يعني شصت هزار نفر محاسبه گردد 

تعداد فوق الذآر در نظرگرفته شوند ، آه يقينا حد اقل همين تعداد بوده اند، ديده مي شود آه طي 
ك هزار نفر افغانستاني از خانه و آاشانه شان آنده شده وبا بي اين مدت بصورت متوسط روزانه ي

  .خانماني وآوارگي درآشورهاي ديگر آشانده شده اند 
بر بيشتر از هشتاد " امارت اسالمي طالبان " چرا چنين است و چرا عليرغم برقراري سلطه 

زآشور نه تنها درين مناطق ، جريان خروج آوارگان ا"  امنيت " درصد قلمرو آشور  وتامين 
متوقف نشده  ويا حد اقل آاهش نيافته است ، بلكه در ماه هاي اخير شدت نيز اختيار نموده است ؟  

  : چهارعامل رابايد در زمره عوامل اصلي اين وضعيت محسوب نمود 
  .دوام جنگ هاي ارتجاعي جاري درآشور – 1
  . ويراني شديد اقتصادي آشور  – 2
  .خشك سالي  – 3
  .منيتي سرتاسري بي ا – 4

درجنگ هاي اخير منطقه قطغن ، بخش هاي بزرگي از اهالي اين منطقه، در دونوبت ، به آوارگي 
يكبار در جريان پيشروي . بزرگي از اهالي اين منطقه ، دردونوبت ، به آوارگي آشانده شدند

نها و دست مخالف آ" جهادي  " نيروهاي طالبان وبار ديگر در جريان حمالت متقابل نيروهاي 
اما تاثيرگزاري هاي مستقيم وغير مستقيم دوام . بدست شدن  مجدد قسمت هاي بزرگي از منطقه

جنگ هاي ارتجاعي صرفا به مناطق مورد درگيري محدود نمي شود وساير مناطق را نيز آم و 
بيش در بر مي گيرد وبرعالوه امكان بروز درگيري در مناطق وسيعي از آشور مثل سمت شمال 

  . غرب آشورنيز وجود دارد و 

. انقالبي احتياج است براي انقالب كردن بحزب
كه  اي بدون يك حزب انقالبي ، بدون حزب انقالبي

 -لنينيزم –انقالبي ماركسيزم براساس تئوري
 -لنينيستي–سبك انقالبي ماركسيستي  وبهمائوييزم 
پايه گذاري شده باشد، نمي توان طبقه  مائوئيستي

يع مردم را براي غلبه بر كارگر و توده ھاي وس
  .امپرياليزم و سگھاي زنجيري اش رھبري كرد 

) مائوتسه دون( 
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ويراني هاي اقتصادي بازمانده از دوران اشغال آشور توسط قواي متجاوز سوسيال امپرياليستي، 
  "طالبان" در دوره حاآميت جهادي ها بر آل آشور،عمق و گسترش بيشتري يافت و رويكار آمدن 

" سازمان ملل متحد" ط تعزيرات اقتصادي وضع شده توس. نيز آنرا عميق تر و گسترده تر ساخت 
را تحت فشار قرار دهد ، مصيبتي بر مصيبت ها افزوده است  آه قرار است حكومت طالبان

درحاليكه از لحاظ ايجاد فشار بر . وصرفا توانسته است اقتصاد ويران آشور را ويران تر بسازد
ام شئون اقتصادي اين ويراني شديد اقتصادي آه تم. حكومت طالبان ، موثريت چنداني نداشته است 

آشور را در بر گرفته و بيكاري فوق العاده وسيع و طاقت فرسايي را در سراسر آشور بوجود 
آورده است ، در حال حاضر عامل عمده براه افتادن سيل آوارگان به خارج از آشور محسوب مي 

  . گردد و دامنه تاثيرات آن نسبت به عامل ديگري بيشتر است 
ران آشور با خشك سالي شديد، اوضاع اقتصادي را بيشتر از پيش وخيم مواجه شدن اقتصاد وي

" مطابق به احصائيه هاي . ساخته و عامل ديگري برعوامل آوارگي افغانستاني با افزوده است 
در حدود يك ميليون نفر از  2001تا ختم ماه فبروري سال  ) WFP" ( پروگرام غذايي جهاني 

اين درحالي است آه . ناشي از قحطي قرار مي گيرند  ساآنين افغانستان در معرض مرگ
هيچگونه طرح و برنامه عمومي مشخص از سوي قدرتمندان مرتجع حاآم براي مقابله با وضعيت 
جاري وجود ندارد وحتي آمك هاي به اصطالح بشر دوستانه ارتجاعي و امپرياليستي خارجي نيز 

  .نيست  زدگان به قدر آفايت موجود) قحطي ( براي نجات  
سيع تحت  وحاميان ارتجاعي وامپرياليستي خارجي آن ادعا دارند آه درقلمرو" طالبان " مقامات 

اما اين . امنيت تامين گرديده و جان ومال وعزت اهالي محفوظ است " امارت اسالمي " حاآميت 
و درست است آه درمناطق وسيعي ازقلمر. صرفا يك افسانه ودروغ بزرگ است امنيت ادعائي 

بطورنسبي بهتر تحت حاآميت طالبان ظاهرا جنگ وجودنداردوامنيت راه هاي عبورومرور
  .خود به بزرگترين عامل بي امنيتي در آشور مبدل گرديده است "طالبان " ازسابق است،اما رژيم 

عامل عمده دوام جنگ هاي ارتجاعي جاري در آشور " امارت اسالمي " ، درحال حاضر
نفوس جامعه يعني زنان ، تحت حاآميت طالبان ، از امنيت و مصئونيت  نصف. محسوب مي گردد 
. تود هاي ملل تحت ستم  آه درمجموع اآثريت نفوس آشور را تشكيل مي دهند. بر خوردار نيستند 

تحت بهانه هاي مختلف و صرفا بخاطر تعلقات مليتي شان، بطور روز مره تحت فشار هاي 
بويژه براي زحمتكشان  حتي در همان سطح عادي ارتجاعي آن  امنيت شغلي. گوناگون قرار دارند

مشخص سيستم  قضائي آن بصورت خارق العاده اي فاسد رژيم طالبان  وبطور . نيزوجود ندارد 
طي ماه هاي . است و امنيت و مصئونيت قانوني و قضائي معمولي ارتجاعي نيز درآن وجود ندارد 

يري هاي گسترده در مناطق مختلف تحت حاآميت طالبان اخير ،  سلسله اي از سرقت ها و راه گ
اينكه اين سرقت ها و راه گيري ها . به راه افتاده وبه يك پديده عمومي و گسترده مبدل گرديده است 

عمده توسط خود نيروهاي طالبان صورت مي گيرد ، شيوه عام است وآمتر آسي درمورد آن شك 
  . وشبهه دارد 

سرشت . نيز وضع بهتري وجود ندارد " طالبان " مخالف  " ادي جه" درمناطق تحت آنترل 
ارتجاعي آن باعث مي گردد آه از شكست ها وضربات مهلك وارده بر خود به هيچ وجهي نتوانند 

آنها آماآان همان سياست ها و عملكرد هاي ضد مردمي ، . درس گيري و عبرت آموزي نمايند
زيرا آه  . را ادامه مي دهند ونمي توانند ادامه ندهند ضد ملي و ضد دموآراتيك شناخته شده شان 

اين سياست ها و عملكرد ها براي آنها ذاتي و سرشتي است ويقين با سرنوشت نهايي شان را تعيين 
  . مي نمايد 

اين چنين است آه سيل آوارگي و بي خانماني مردمان ما در اطراف واآناف جهان همچنان ادامه 
جاع تئوآراتيك مزدور امپرياليزم ، درونماي روشني براي اختتام  آن به دارد و تحت حاآميت ارت



شعله جاويد      شماره  بيست وششم                                  3

البته مرتجعين وامپرياليست ها و نظام حاآم متعلق به آنها درافغانستان و جهان از . نظر نمي آيد 
را روي دست مي گيرند ، اما فقط درآن "  اقداماتي " حل و فصل اين مشكل دم مي زنند و 

ولي آنچه . ه ضرورت حفظ وبقاي نظام ضد مردمي شان اقتضا نمايد صورتي ودرآن حدودي آ
مرتجعين و "  اقدامات " و " طرحات " منافع علياي توده هاي مردم اقتضا مي نمايد، اميد بستن به 

امپرياليست ها براي حل وفصل اين مشكل نيست آه حتي اگر بنا به احتمال ضعيف شكل سراسري 
رفا آوارگي وبي خانماني مردمان ما را صورت مخفي تر و مستور وعمومي نيز بخود بگيرد ، ص

راه چاره اساسي ، تشديد مبارزات انقالبي عليه مرتجعين وامپرياليست ها . تري خواهد بخشيد 
ونظام ضد مردمي شان است تا با سرنگوني نظام وحاآميت آنها وبرقراري نظام و حاآميت انقالبي 

خانماني جاري آنوني مردمان ما پايان يابد ، بلكه براي خاتمه  ومردمي ، نه تنها آوارگي و بي
اين است آن برنامه . آوارگي وبي خانماني توده ها نيز راه باز شود " اشكال پوشيده " بخشيدن به 

  . ايكه ما در صدد تحقق آن هستيم و بايد باشيم 
  

  كشورابالغيه رھبري حزب كمونيست افغانستان به ھوادارن حزب درخارج از 
  

  ! رفقا 
اآنون زمان آن فرارسيده است آه فعاليت هاي مبارزاتي هوادارن حزب در خارج از آشور منظم 

واقعيت اين است آه اين فعاليت ها نه تا . ومنسجم گرديده وبيشتر از پيش متحرك وشگوفا گردد 
يقينا . ه اند حال شكل منظم ومنسجم داشته و نه به قدر آافي از تحرك و شگوفائي برخوردار بود

ارتقاي اصولي مبارزات انقالبي اين حالت نه تنها پاسخگوي ضرورت ها  والزامات براي رونق و 
سياسي و  –در مجموع بوده است بلكه  بصورت مشخص در امر استحكام و پيشرفت ايدئولوژيك 

  . تشكيالتي حزب مان نيز ، در حد خود از تاثير گزاري مثبت الزمه برخوردار بوده است 
با توجه به مسايل فوق ، موارد ذيل ، بعنوان اصول رهنمودي آار وپيكار انقالبي ، به هواداران 

  : حزب آمونيست افغانستان درخارج از آشور ابالغ مي گردد 
هواداران حزب آمونيست افغانستان در خارج از آشور مكلف اند هسته هاو گروه هاي  – 1

در هر جاي آه آنها توان تشكيل . ونت شان تشكيل دهند هواداران حزب را درآشورهاي مورد سك
چنين هسته ها وگروه ها را دارند، با يد بال فاصله به تشكيل آنها اقدام نمايند و فعاليت هاي 

ولي درجا هاي آه توان عملي فوري . مبارزاتي شان را عمال تحت نام هواداران حزب به پيش برند
الزم است ازهم اآنون ، مبارزه براي تشكيل اين چنين هسته  اين آاروجود ندارد نيزبراي اجراي 

  . ها وگروه ها درآينده ، محور تمامي فعاليت هاي مبارزاتي قرار بگيرد 
هواداران حزب درخارج از آشور بايد به امر استحكام و تقويت صفوف مبارزاتي حزب  – 2

كال گوناگون فعاليت هاي بعنوان وظيفه مرآزي شان توجه اساسي و جدي مبذول داشته و اش
هرگونه عدول ازاين پرنسيب ، . مبارزاتي شان را در خدمت پيشبرد اين وظيفه مرآزي قرار دهند 

در غلطيدن به خرده آاري و ريفرميزم بوده ودرنهايت  به سازش گري سياسي و عدول از مواضع 
وارتباط منظم با حزب محور اساسي وجدي اين وظيفه مرآزي را تماس . انقالبي منجر خواهد شد 

  . تشكيل مي دهد 
هسته ها وگروه هاي هوادار حزب آمونيست افغانستان درخارج ازآشور مكلف اند مسئوليت  – 3

. جرئت مندانه برعهده بگيرند تبليغ براي حزب در ميان توده را درآشورهاي مورد سكونت شان 
را ،  –زي واعالميه ها وجزوات اعم از ارگان مرآ –آنها بايد آار تكثير و پخش نشرات حزب 

درآشورهاي مربوطه بصورت منظم پيش ببرند وتبليغ براي مواضع وفعاليت هاي مبارزاتي حزب 
  . را در اشكال وصور گوناگون انسجام دهند 
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حزب آمونيست افغانستان درفشي براي پنهان آردن و زيربغل زدن نيست ، درفش مبارزاتي  – 4
راشتن درميدان آارزار مبارزات انقالبي پيگير ومداوم آه  مرحله بلكه درفشي است براي براف

فعلي آنرا مبارزه براي پيروزي انقالب دموآراتيك نوين بمثابه مرحله ضروري براي گذار به 
انقالب سوسياليستي و حرآت بسوي آمونيزم جهاني ، تشكيل مي دهد ازاينرو درفش مبارزاتي 

دموآراتيك قرار داده  –در بيرون ازمتن و بطن مبارزات ملي  –ونبايد  –حزب نه تنها نمي تواند 
شود، بلكه مبارزه براي تامين رهبري پرولتري بر تمامي اشكال مبارزات ضد ارتجاعي يك اصل 

مائوئيستي محسوب مي گردد آه عدم قاطعيت نسبت  –لنينيستي  –اساسي مبارزاتي  مارآسيستي 
براين اساس ، هواداران حزب آمونيست افغانستان در . مد به آن درنهايت به رويزيونيزم مي انجا

دموآراتيك پرده  –خارج ازآشور ، نه تنها مكلف اند ميان هواداري ازحزب و فعاليت هاي ملي 
دموآراتيك را برمحور هواداري از  –وحايل  نكشند ، بلكه بايد تمامي اشكال مبارزات انقالبي 

همانند تمامي عرصه هاي –اليت شان در اين عرصه حزب پيش ببرند ، آنچنان آه هرنوع فع
  . خط حزب را نمايندگي آنند  -ديگر

حمايت مالي از حزب و تالش براي مؤثر ساختن هرچه بيشتر اين حمايت ازقبيل تحكيم و  – 5
گسترش پايه توده اي آن و غيره ، يكي از وظايف مهم هواداران  حزب آمونيست افغانستان در 

اجراي اصولي و پيگير اين وظيفه آه درهرحالتي  ضروري . سوب مي گردد خارج از آشور مح
  . والزم است در شرايط فالآت اقتصادي فوق العاده حاآم بر افغانستان ، اهميت ويژه اي مي يابد 

اجراي پيگيراصولي  اصل اساسي انترناسيوناليزم پرولتري ايجاب مي نمايد آه هواداران  – 6
ن درخارج از آشور صرفا به تماس وارتباط با منسوبين جنبش انقالبي حزب آمونيست افغانستا

اآتفا نكنند ، بلكه مكلف اند دو شادوش آنها وبمثابه بخش جدايي ناپذيري  از انترناسيوناليستي 
هواداران حزب مكلف اند درآار تكثير وپخش . صفوف جنبش ، بكاروپيكار انقالبي بپردازند 

جنبش فعاالنه درگير شوند ودر پيشبرد آارزار هاي مبارزاتي جنبش به نشرات جنبش و تبليغ براي 
  . صورت جدي سهم بگيرند 

  رهبري حزب آمونيست افغانستان  
  1379سي ام قوس                                                               

  
  مرگ بر صھيونيزم درود بر خلق دالور فلسطين

  
بوجود آمدن اسراييل ميگذرد وازبدوتولد تاآنون بيش از هر چيز ديگري پنجاه ودوسال از زمان 

اسرائيل بعنوان تحكيم آننده تقسيم . بعنوان پايگاه نظامي ، درخدمت امپرياليزم غرب بوده است 
بندي جهان دريكي از مهمترين مناطق استراتيژيك ، با وفاداري آامل بمدت پنج دهه به آمريكا 

ائيل اين وفاداري را ازطريق گوشمالي اين يا آن دولت عرب وسرآوبي اسر. خدمت آرده است 
درهيچ نقطه . جنبش فلسطين نشان داده و موقعيت اش را در صفوف بلوك غرب تحكيم نموده است 

ديگري از آره خاآي ، دولت يا نيروييافت نشده آه در دفاع از منافع عمومي امپرياليست ها هاي 
اگر امپرياليزم آمريكا از دولت اجيري . ه تهاجمي برخوردار باشد غربي مثل اسرائيل از روحي

مثل اسرائيل برخوردار نمي بود ، يقينا مجبور مي بود قوي ترين نيروي نظامي خود را در شرق 
  . ميانه مستقر نمايد 

اسرائيل ازموقعيت حسابي درنظام مناسبات قدرت جهاني امپرياليست ها برخوردار بوده ويكي از 
ماهيت . ياتش سرآوب تمام نيروهاي انقالبي و غير وابسته به امپرياليزم غرب است خصوص

اسرائيل بمثابه يك قلعه نظامي پيوسته اين الزام را با خود به بهمراه دارد آه هميشه نقش سرآوب 
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بقاء اين رژيم و نقش نظامي . گر را ايفا نمايد و بطور آامل و مدام درحال انجام اين وظيفه باشد 
موجوديت اين رژيم . اش الزم وملزوم به همديگر اند و هرگزنميتوند روي آرامي بخود ببيند

مستلزم موقعيت ممتازش در مناسبات امپرياليستي درشرق ميانه مي باشد واين موقعيت ضرورت 
در طول پنجاه ودوسال گذشته اسرائيل آوچكترين استراحت در . جنگي اش را به همراه دارد 

مصارف جنگي اين رژيم پيوسته رو به افزايش بوده وبيش از سي . ش نديده است نظامي گري ا
توليد اسرائيل عمدتا توليد جنگي . درصد توليد ناخالص ملي اسرائيل صرف بودجه نظامي مي گرد 

است ، چرا آه اين پايگاه براي بقا ودوام خود ، پيش از هرچيزي به اسلحه نياز داردو حد اآثر بايد 
رژيم اسرائيل براي وابستگانش خطرناآترين سالح ايدئولوژيك يعني . خود آفا باشد  ازين جهت

سرش ايدئولوژيكي است آه دولت اسرائيل را بهم مي  صهيونيزم آن. صهيونيزم را دراختيار دارد 
مطابق به اين ايدئولوژي ارتجاعي ، مدافعين رژيم . چسباند وجناياتش را رسميت مي بخشد 

. برگزيده خدا نيستند و سرزمين فلسطين از جانب خداوند به آنها اعطا نگرديده است  اسرائيل افراد
اآثريت شهروندان اسرائيلي عساآر . يهوديان نسل برترازديگران اند ونبايد با ديگران ادغام شوند 

  . داوطلب رژيم صهيونيستي مي باشند و از امتيازات ويژه اي نيز برخوردار هستند 
رمدت پنجاه ودوسال توسط رژيم ارتجاعي و اشغالگر اسرائيل آواره شده اند ، مردم فلسطين د

آشتار وشكنجه فلسطيني ها از . هويت ملي آنان زيرسوال رفته ومورد هجوم قرار گرفته است 
اما هراندازه آه امپرياليست ها وصهيونيست ها . برنامه هاي اوليه رژيم صهيونيستي است 

ه مردم بپا خاسته فلسطين اضافه مي نمايند ، مقاومت هاو خيزش ها نيز برآشتار و شكنجه شان علي
اين مردم توپ و تانكي دراختيار ندارند و سالحي آه دردست دارند . اوج تازه اي بخود مي گيرند 

همين امر باعث شده آه تمام امپرياليست ها در هراس بيفتند و همه . قدرت بسيج توده ها است 
  .درصدد سرآوب خيزش هاي فلسطيني ها باشند  دست در دست هم داده

اين بار عساآر اسرائيلي برخالف . قتل وآشتاراخير درتاريخ جنبش فلسطين آم سابقه بوده است  
چند سال قبلي دستور دارند آه جهت سرآوب تظاهرات فلسطينيان از گلوله هاي واقعي استفاده آنند 

از منطق آشتارآارمي گيرند فكر مي نمايند آه مي  عساآر اسرائيلي آه. ونه گلوله هاي پالستيكي
براي صهيونيست ها هر . توانند ازطريق تشديد خون ريزي مقاومت مردم فلسطين را فلج آنند 

فلسطيني يك عامل تهديد آننده ويك خطر باالقوه است  و مؤثرترين راه جلوگيري ازاين خطر ، 
  . زاست درمخيله بيمارگونه شان ناود آردن اين خلق مبار

باوجود تمام سرآوبي ها ، آشتارها  وشكنجه ها آتش مبارزه خلق فلسطين فروآش نكرده واآنون 
دراوضاع وشرايط فعلي مردم بپا خاسته فلسطين به خوبي احساس . دامنه وسيع بخود گرفته است 

. دمي نمايند آه طرح برقراري صلح در منطقه هيچ معني اي جز صلح بين ستمگر وستمديده ندار
پاسخگوي  خواست ها ونيازمندي  اآنون به اثبات رسيده است آه طرح صلح درجغرافياي اسرائيل

برپا نيز " دولت خودمختار فلسطيني " اگر اين طرح عملي هم گردد و . هاي خلق فلسطين نيست 
برقراري . شود، يك دولت وابسته و تحت آنترول اسرائيل و قدرت هاي امپرياليستي خواهد بود

اسرائيلي ن دولتي چيزي جز ادامه تبعيض براي مردم فلسطين زير سلطه اشغالگران چني
نخواهدبود آه درآن سراني مانند ياسرعرفات مشتي از بورژوازي دالل استثمار گر وگوش به 

برقراري چنين دولتي مسئله ملي فلسطيني ها را حل نخواهد . فرمان امپرياليست ها خواهد بود 
  . ي به آن خواهد داد آرد بلكه شكل جديد

تحليل گران . آنچه امروز در فلسطين مي گذرد نتيجه وپاسخ طبيعي اوضاع آن خطه مي باشد 
آنها . فلسطيني خارج گرديده است"  رهبران" غربي اعالم خطر مي نمايند آه اوضاع از آنترل 

درين ميان اسالمي ها .  را در اذهان توده ها ترسيم نمايند"  رهبران " در صدد اند تا اتوريته هاي 
آه زماني خود جهت جلوگيري از گسترش جنبش چپ بوجود آمده بودند ، به اين طريق يا آن 
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اين چنين است آه .  طريق خود رابه اربابان شان عرضه مي آنند تا آنها باالي شان حساب نمايند
ند، دعوتدار رهبري  درتشكيل شان نقش به سزائي داشت" سيا " و " موساد "حماس و حزب اهللا آه 

عليه اسرائيل مي گردند نا نگذارند جنبش فلسطيني سمت وسوي آشكار وروشن انقالبي " مبارزه " 
  . و ضد امپرياليستي بيابد 

مسئله فلسطين آماآان يكي از مسايل مهم شرق ميانه است ودرسطح جهاني تاثيرات جدي وعملي 
مقاومت اين جمعيت اندك آه . مزين ساخته است مبارزات فلسطينيان تاريخ جهان را . مي گذارد 

ستون هاي امپرياليستي درموقعيت حساسي قرار گرفته اند و درست درمقابل يكي از با ابهت ترين 
فلسطيني ها درنبرد . شجاعانه وجانبازانه است . آه بعد ازجنگ جهاني ساخته شد ، قرار دارند 
امپرياليزم قرارمي گيرند بلكه نقش محوري اي  عليه اسرائيل تنها درسنگروخط مقدم نبرد عليه

. به همين دليل چشم خلق هاي عرب همواره به تحوالت فلسطيني دوخته شده است. دراين نبرددارند
. پيزوي ها و فداآاري هاي آنان شوروالهام به بار مي آورد و شكست هاي شان قلب هارا مي فشرد

بهر باري . درسراسر آشورهاي عربي بوده است  اين خيزش ها باجرقه مبارزات ضد امپرياليستي
بي جهت نيست . آه فلسطينيان بپا خاسته اند هراس وترس درمحافل امپرياليستي بوجود آمده است 

  . آه  امپرياليست ها به مبارازت اين خلق اندك ولي مبارز ومصمم اين قدر ابهت مي دهند 
تي اند، بهر اندازه ايكه با رژيم صهيونيستي حكام عرب آه خود دست پروردگان اربابان امپرياليس

مخالفت ظاهري داشته باشند ، بنا به ماهيت ضد انقالبي وضد ملي شان ، از پروسه انقالبي اي آه  
وعرب  بسيج توده هاي فلسطيني. براي درهم شكستن اسرائيل الزم است ، درترس وهراس اند 

مناسبات دولتي وابسته به امپرياليزم راآه  پس درجنگ عليه اسرائيل واربابان شان تمام سيستم  و
به همين دليل تمام . ازجنگ دوم جهاني درآشور هاي عربي ايجاد شده است ، زير سوال مي برد 

. رژيم هاي عربي پشت طرح صلح امپرياليزم ايستاده اند و براي برد ياسر عرفات تجويز مي دهند
ده درفلسطين ايجاد گردد تا درآينده وسيله اي طرح امپرياليستي آن است آه يك دولت دست نشان

اين دولت آوچك مزدور به هيچ نحوي نمي تواند فلسطين را به پايگاه . باشد براي سرآوب توده ها 
  . انقالبي مبدل نمايد و چنانچه تشكيل نيز گردد ، فقط به درد سرنگون آردن مي خورد 

  
  پس راه حل چيست ؟ 

پيشبرد انقالب نيازمند آن است آه مبارزين  . ت طوالني ادامه يابد جنبش خود بخودي نمي تواند مد
آنانيكه براي اشكال عاليتر مبارزه در تالش اند به گونه اي آموزش يابند آه فردا " سنگ بر آف " 

تابتوانند سياست . به سربازان آگاه ارتش خلق حقيقي تحت رهبري پيشاهنگ پرولتري تبديل شوند
ط بر جنبش فلسطين را در هم شكنند و مبارزات رهايي بخش جهت درهم هاي ريفورميستي مسل

اگر چنين نباشد ، امپرياليست ها دير يازود .  شكستن دولت دست نشانده را به پيش سوق دهند 
ابتكار عمل را بدست گيرند وامواج خيزش را هر چند بطور موقت، پس بزنند و يا تحت آنترل 

  . قرار دهند 
را  ) م . ل . م ( د نيرويي را طلب مي آند آه علم مبارزه پرولتري يعني اوضاع عيني ايجا

علمي آه نشان مي دهد  ستم صهيونيستي مرتبط با ستم امپرياليستي و تابع آن . راهنماي خود سازد 
ايدئولوژيك مبارزه طبقاتي وملي فلسطين را بر متن  –علمي آه قادر است پيچيدگي سياسي . است 

بدين . ه آنرا شكل داده ، توضيح دهد و سردرگمي توده هاي انقالبي را رفع نمايد اوضاع جهاني آ
ترتيب اوضاع عيني ايجاد نيروي را طلب مي آند آه توده هاي فلسطيني را نه تنها براي احقاق 
حقوق ملي و سرزمين شان ، بلكه  براي يك انقالب اجتماعي عليه هرنوع ستم و استثمار برانگيزد 

  . ايد ورهبري نم
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  درباره مسئله ملي
  

نيمه فيودالي افغانستان تضاد هاي بزرگ مختلف ومتعددي وجوددارند مانند   –درآشور نومستعمره 
تضاد مليت هاي  – 2تضاد خلق هاي افغانستان با فيوداليزم وبورژوازي آمپرادور ،  – 1

يان مليت هاي تحت ستم و تضاد م  - 3افغانستان با امپرياليزم درراس آن امپرياليزم آمريكا ، 
تضاد ميان دسته بندي  – 5تضاد ميان زنان و شوونيزم مرد ساالر ،  – 4شوونيزم مليت حاآم ، 

بر سر تاراج داراي هاي ملي وچور ) بخصوص طالبان و جمعيت اسالمي ( هاي ارتجاعي 
غانستان با وچپاول هست و بود مردم زحمتكش آشور از ميان تضاد هاي فوق ، تضاد مليت هاي اف

امپرياليزم و تضاد ميان شوونيزم مليت هاي افغانستان  با امپرياليزم و تضاد ميان  شوونيزم مليت 
  . حاآم و مليت هاي تحت ستم موضوع اصلي مبحث فعلي ما را تشكيل مي دهند 

نجيب  پس ازخروج قواي اشغالگر سوسيال امپرياليزم شوروي از افغانستان وسرنگوني رژيم 
سته اش ، مسلط شدن احزاب مرتجع اسالمي بر آشور واخيرا تسلط باند هار وضدمردمي ودارود

اسالمي طالبان بر اآثريت مناطق آشور ، ضرورت هاي مبرم مبارزاتي را پيش روي حزب ما 
اجتماعي آشور تحليل علمي و همه جانبه  اي به عمل آورده،  –قرار داه است تا از اوضاع سياسي 

) اعم ازچپ وراست(وشني ميان ديدگاه آمونيستي و ديدگاه هاي ضد آمونيستي خط فاصل دقيق ور
  . تا درآينده مرزميان آمونيزم ورويزيونيزم و ديدگاه هاي ارتجاعي مخدوش نگردد . ايجاد نمايد 

آشور افغانستان باالفعل به دوبخش تجزيه شده است آه قسمت اعظم آن در آنترل امارت اسالمي 
  . د وقسمت آمترآن تحت آنترل ائتالف شمال به سر قومنداني احمد شاه مسعود طالبان قرار دار

طالبان آه از پشتيباني همه جانبه حكومت هاي پاآستان ، امارات متحده عرب  و عربستان سعودي 
برخوردارند و اين حكومت ها نه تنها با به رسميت شناختن امارت اسالمي آوشيده اند آن را از 

ر سطح جهان برد آرند بلكه با گسيل آمكهاي مالي ونظامي توان رزمي آنها را انزواي سياسي د
بيشتر نموده عمال در آشتار مردم افغانستان و جنايات بي حد وحصر طالبان سهم بسزايي گرفته 

بر عالوه آشور هاي آه ازآنها نامبرده شد، در پشت همه اين جنايات دستگاه منفورسيا و . اند
هيچگونه آمكي به رژيم طالبان فروگذار نمي نمايند ولي در عرصه جاني حكومت آمريكا از 

، " تندروي " جابزنند ظاهرا سياست هاي بر ضد " بشردوست " بخاطري آه  خود ودولت شانرا 
اگر به . طالبان عدم مراعات حقوق بشر توسط اياشن و ضد زن بودن شان در پيش گرفته اند 

ن مي گردد آه اين صحنه سازي ها و تحريمات اعمال شده  مسئله دقت صورت گيرد آامال روش
از طرف آمريكا بر ضد طالبان و مسئله بن الدن درواقع ساختن بيني خميريست تا چهره منفور 
خود را ظاهر انساني بخشند ، ورنه براي همگان واضح وروشن است آه  حكومت هاي آه حامي 

تصادي به آنها آمك هاي همه جانبه مي نمايند طالبان اند و درعرصه هاي سياسي ، نظامي  واق
همه و همه نوآران پروپاقرص ... مانند پاآستان ، عربستان سعودي، امارات متحده عرب و 

  . منطقوي آمريكا بوده و سر زنجير هاي همه شان بدست اربابان آاخ سفيد نشين شان قرار دارد 
د سوسيال امپرياليزم شوروي ونوآران آمريكا در طي يك دهه جنگ مقاومت در افغانستان بر ض

داخلي اش بخاطر جلوگيري از نفوذ سوسيال امپرياليزم درمنطقه از هيچگونه آمك هاي مالي 
مضايقه نكرده ، آنها را از نظر تسليحات نظامي به تمام معني  ونظامي به نوآران افغانستاني خود 

  . اآمال مي نمود 
پرياليستي از افغانستان ، آمريكا زمينه را براي تاخت و پس از شكست و خروج قواي  سوسيال ام 

تاز هر چه بيشتر خود آماده تر از قبل ديده فشار را بر رژيم نجيب بطور مستقيم وغير مستقيم 
اضافه نمود تا اينكه سرانجام رژيم نجيب در برابر فشار هاي وارده تاب نياورده، حكومت  رابراي 

احزاب اسالمي آه هدفي جز رسيدن بقدرت براي پرنموند . مود احزاب اسالمي ارتجاعي تسليم ن
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آيسه هاي خود نداشتند وقتيكه سرمست ازباده پيروزي داخل پايتخت شدند وهمه چيزرا در دسترس 
درنتيجه اين استفاده . خود ديدند هرآدام خواستند آه ازوضعيت موجود بنفع خود استفاده نمايند 

ف و سرسپردگي شان به آشورهاي مختلف ارتجاعي جويي هاي شخصي وگروهي ازيك طر
  . منطقه وامپرياليست ها از طرف ديگر ، جنگ قدرت ميان جناح هاي مختلف اسالمي شكل گرفت 

اين قدرت طلبي هاي ارتجاعي وسرسپردگي به درگاه هاي مختلف ارتجاعي خارجي و 
انماني براي خلق هاي امپرياليستي ارمغاني  جز قتل وغارت، چوروچپاول ، آوارگي و بي خ

چرا آه هيچ يك ازين احزاب ارتجاعي . مظلوم ودربدر آشور ما نداشت و نبايد هم مي داشت 
خواست هاي بر حق وعادالنه خلق هاي ما را آه  همانا استقالل و هويت ملي ، آزادي ،  

. داشتند دموآراسي و برابري بود نه تنها نمايندگي نمي آردند بلكه بصورت نسبي نيز در نظرن
تامين استقالل وهويت ملي آزادي ، دموآراسي وبرابري مليت ها نه درگرواحزاب ارتجاعي 
اسالميست نه درچنته احزاي ناسيوناليست تك بعدي ، بلكه تامين استقالل وهويت ملي ، آزادي ، 
ه دموآراسي وبرابري مليت ها در گرو مبارزه طبقاتي بر ضد نظام ارتجاعي آشور، ارتجاع منطق

  .و امپرياليزم قرار دارد
جنگ ارتجاعي بين احزاب اسالمي باعث آن گرديد آه نه يكي ازاين احزاب توانست حكومت 

به دليل وابستگي به دولت هاي مختلف . فراگير مرآزي بوجود آورده، ونه بين همه احزاب 
. فق به عمل آمدبر سر يك حكومت فراگير توا. ارتجاعي منطقه و قدرت هاي امپرياليستي گوناگون 

آشور افغانستان عمال تبديل به صحنه رقابت بين آشورهاي ارتجاعي منطقه و امپرياليست ها 
  . بخاطر تامين منافع خود شان گرديد

امپرياليزم آمريكا چون نتوانست ازآب گل آلود افغانستان ماهي دلخواه اش توسط نوآرانش بگيرد 
آشنائي چنداني آه مردم عام آشور باهويت شان  دست به ترفند جديدي زده مهره تازه اي را

وارد صحنه سياسي و نظامي آشور نموده خود ) پاآستان ( نداشتند، توسط نوآرش درمنطقه 
پشتسر آشور پاآستان پنهان شد ، تااز يكطرف وضعيت و عملكرد نوآران تازه اش را از نزديك 

باشد تا آنها ندانند آه اين باند ارتجاعي نظاره آند واز طرف ديگر از ديد مردم افغانستان پنهان 
  . مزدور را آي به جان آنها انداخته است 

حكومت خدا برروي زمين خدا ، ما خواهان قدرت نيستيم بلكه مي خواهيم : طالبان آه باشعارهاي 
صلح وامنيت بوجود آوريم ، ما خواهان برابري وبرادري تمام اقوام وقبايل آشور مي باشيم ، ما 

. موارد صحنه سياسي ونظامي افغانستان گرديده بودند... د دزدي وآدم آشي قيام نموده ايم ، بر ض
پس ازآنكه درجبهات نظامي برتري هاي نسبت به حريفان شان  حاصل نمودند ، به زودي ماهيت 
اصلي خود وشعارهاي شانرا براي مردم آشور وجهانيان نشان دادند  آه نه تنها درجنايت و 

ست آمي از حريفان خود ندارند بلكه درآشتار هاي دسته جمعي اقوام ومليت هاي غير آدمكشي د
پشتون ، آواره و متواري نمودن از خانه ها وآاشانه هاي شان به آتش آشيدن هست وبود آنها نسبت 

  . نيز دارند " برتري " به سايرين 
سرهاي اهريمني قراردارند  بزودي اين عملكرد ها روشن گردانيد آه در زير آن عمامه هاي سفيد

آه جز به نابودي خلق هاي افغانستان وبربادي سرزمين اين آشور به چيز ديگري نمي انديشند و 
درپي ريش هاي يك قبضه اي ، منفورترين وبد نام ترين افرادي خود را پنهان ساخته اند آه دستان 

  . شان به هزاران جنايت ضد انساني آلوده است 
آه بدستور اربابان اش فتواي بر سرگذاشتن "  منين مال عمر مجاهد آخوند حضرت اميرالمو" 

عمامه ، ماندن ريش شرعي به اندازه يك قبضه ، حرام بودن تلويزيون و گرفتن عكس را صادر 
نموده است  بايد بداندآه اگر سرهاي شان را پوست هم نمايند ، اگر ريش شان تازمين هم برسد، 

ر شان در تلويزيون نيز ظاهر نگردند ، با آن هم مردم ، بخوبي آنها را اگر  با چهره هاي منفو
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شناخته اند ونيك مي دانند آه اينها عبارتند از همان عناصر منفور جهادي هاي سابق وافراد بد نام 
خلق و پرچم آه امپرياليزم آمريكا ايشان را موقتا براي مدتي از صحنه سياسي ، نظامي بيرون 

آموزش داده ودر چنته شعبده بازي خود نگه داشته بود تا در پرده بعدي نمايش آشيده، تربيت و
خيمه شب بازي خود وارد صحنه نموده به رويا هاي ديرينه خود آه همانا دست يافتن به خاك 
افغانستان وفرمانروايي بي چون وچرا بر خلق هاي آن و استفاده از اين سرزمين بعنوان پل عبور 

طالب " اينكه آمريكا به آرزوي ديرينه خودخواهدرسيد يا نه، اينكه . ست نائل گرددبه آسياي ميانه ا
درعرصه سياسي و ميدان هاي رزمي مي توانند خود شان را تثبيت نموده ، از آزمون  "آرام 

اربابان  شان موفق و سربلند بيرون آيند يا خير ؟ پاسخ به اين سواالت را بطور قاطع وروشن 
اما با وجود آن هم مطابق برداشت هاي خود مان با تحليلي . واند براي ما بدهد گذشت زمان مي ت

  . از ماهيت واهداف طالبان نتيجه گيري هاي خود را مي نماييم 
افرادرهبري طالبان تعدادي ازجهادي هاي سابق آه داراي روحيه وبينش شوونيستي مي باشند 

اين تحريك . با افكار فاشيستي تشكيل ميدهد  باعده اي از افراد شكست خورده باند خلق و پرچم
اي بوجود آمد، و موجوديتش نيز از خاك پاآستان اعالم . آي  . آي و سي. اس  . مستقيما توسط آي

امپرياليزم امريكا از مزدوران سابقه اش دل شكسته و مايوس گرديده بود و واضحا درك مي . شد 
ن به اهدافش ناممكن مي باشد اين مولود ناميمون خود را بمثابه آرد آه از طريق آنها دست يافت

، اين تحريك آه دست هاي قدرتمندي مثل پاآستان . الترناتيوي در برابر آنها وارد صحنه نمود 
آي  . اس .  اي و آي . آي . عربستان وآمريكا محكم سرپايش نگهداشته بود ومغز هاي متفكرين سي 

يكته مي نمودند، با پشتوانه مالي اين آشورها و استفاده از شعارهاي اش را دبرنامه هاي عملي 
چه ( اسالمي توانست ازميان آوارگان مهاجر افغانستاني در پاآستان و مدارس ديني دراين آشور 

صفوف نظامي خود را ) مدارس مربوط به افغانستاني ها و چه مدارس مربوط به پاآستاني ها 
پاآستان  نظاميان خود را درلباس طالب درصفوف آنها قرارداده از  برعالوه دولت. بوجود آورد 

نقطه سرحدي بولدك حمالت شان را در داخل افغانستان شروع نمود و ولسوالي اسپين بولدك را در 
يه اما قبل ازآنكه حمالت شان را باالي شهرقندهار آغاز نمايند بناء به توص. تصرف خود آوردند 

اه تطميع فرماندهان شهر مذآور را درپيش گرفتند و عده اي را خريدند وهمكاري باداران شان ر
طالبان تاب مقاومت نياورده شكست خوردند جهادي هاي بحران زده يكي پس از ديگري در برابر
پس از تصرف شهر قندهار طالبان دربين . وزمينه اي براي ورود طالبان به شهر آماده گرديد 

د شوونيستي زده روحيه برتري طلبي را درآنها بيشتر از پيش پشتون ها دست به تبليغات شدي
. تحريك نموده وازاين طريق توانستند توجه عده زيادي از آنها را بطرف شان جلب نمايند 

درپهلوي اين آار براي آوچي ها وعده سرزمين مليت هاي غير پشتون را دادند آه اين وعده با 
ه اين آرزو را از دير باز بدينسو درسر مي پرورانيدند آوچي ها آ. استقبال آوچي ها روبرو شد 

طالبان بايك سلسله اقدامات عليه دزدي و . افراد داوطلب زيادي را داخل صفوف طالبان نمودند 
. محبوبيتي دربين مردم آه ازبي امنيتي به ستوه آمده بودند آسب نمايند  راهزني نيز توانستند

ي مذهبي، تقويت شوونيزم پشتون، خريدن سران وقوماندان هاي خالصه اينكه با استفاده از شعارها
جهادي ، تامين نسبي امنيت وهمكاري هاي مستقيم حكومت پاآستان ومذهبيون اين آشور، پيروزي 
هاي چشمگيري رادرميدان نظامي بدست آوردند و حدود هشتاد وپنج درصد خاك افغانستان را 

شي از توان رزمي آنها بوده است ونه هم درگيروبرنامه ها اين موفقيت ها نه تنها نا. تصرف نمايند
و پالن هاي موفقيت آميزباداران شان، بلكه علت عمده آنرا مي توان درعدم داشتن پايه هاي مردمي 
مخالفين شان ، چند مليتي بودن شان، چند حزبي بودن شان، درضعف افراد وفرماندهان شان 

  .ار شان دانست آه مردم ما روا داشته باشند انات وپول ودرجنايات بيشمدربرابرامك
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تحريك طالبان آه هم اآنون بر قسمت اعظم آشور مسلط است بطور قطع دوام وبقاء چنداني 
ناامني و بي بند وباري در . نخواهد داشت و دير يا زود به سرنوشت محتومش دچارخواهد گرديد 

رشوت ستاني در دستگاه هاي اداري .  قلمرو تحت حاآميت اين تحريك روز بروز افزايش مي يابد
و قضايي آن اوج بسزايي گرفته است ، دزدي وجنايت دربين شان شيوع يافته آه اآثريت عاملين 
آنرا خود شان تشكيل مي دهد ، تعصبات شديد مليتي و مذهبي نسبت به ساير مليت ها و مذاهب روا 

پايه اجتماعي دارند ، ودربين مليت  مي دارند واز همه مهمتر اينكه دربين مليت هاي تحت ستم
پشتونها درآل . پشتون نيز اين پايه ازمدتي بدينسوسست گرديده ودرحال درهم ريختن است 

وآوچي ها در خاص ، ديگر حاضر نيستند آه فرزندان شان را گوشت دم توپ اين تحريك نموده، 
اينها همه وهمه . آمريكا نمايند آنها را فداي منافع حكومت پاآستان، عربستان سعودي و امپرياليزم

براي امپرياليزم آمريكا خاطر نشان مي سازد آه ازهمين حاال بايد در صدد عوض نمودن صحنه 
باشد و عروسك هاي جديدي را مورد تربيت وآموزش قرار دهد تا درصحنه هاي بعدي از آنها 

احشي را از طالبان ائتالف شمال آه در ميدان هاي جنگ شكست هاي ف. استفاده بعمل آورد 
خوردند ، درواقع يك ائتالف نا متجانس و نا همگوني بود آه درآن از خلقي ها وپرچمي ها گرفته 

نظامي  –اين ائتالف نه براساس خط فكري سياسي .  تا خواني وملي گرايان مرتجع نقش داشتند 
از ظهور و پيروزي مشترك ونه بر مبناي اهداف و خواست هاي مشترك بوجود آمده بود بلكه بعد 

هاي طالبان دراثر فشار هاي باداران شان مانند حكومت هاي روسيه ، ايران ، آشورهاي آسياي 
. ميانه و ترآيه احساس خطر مشترك ازسوي طالبان نظر به  مصلحت هاي سرهم بندي شده بود

بق آن دردرون ائتالف  هر حزب ودسته  اهداف وبرنامه هاي خود شان را تعقيب نموده و مطا
بادران شان نيز نظر به خواست ها ومنافع خود شان  با هريك از اين احزاب . عمل مي نمودند 

اآثريت افراد اين ائتالف را . برخورد جداگانه داشته و ازآنها استفاده جويي هاي جناحي مي نمودند 
براي جان مردم  از قوماندان ها گرفته  تا افراد عادي اشخاص بي بندوباري تشكيل مي دادند آه نه

اين ائتالف اگر توسط طالبان . ارزشي قايل بودند و نه به حيثيت و عزت شان احترام مي گذاشتند 
تاريخ ثابت نموده . از بين نمي رفت نيز ازدرون متالشي مي شد و محكوم به شكست حتمي بود 

سرانجامي جز است ، هر تشكيل و نهادي آه بر ضد منافع و خواست هاي برحق مردم قرار گيرد 
  . نابودي چيز ديگري نخواهد داشت 

ازائتالف نام نهاد شمال فقط مسعود توانست نيروهايش را در برابر حمالت طالبان حفظ نمايد آه 
دليل عمده اش هماناسردادن شعارهاي است آه  در همسويي با خواست هاي ملي تاجيك ها سرداد 

همكاري تاجيك ها با مسعود .  د جلب نمايد توانست همكاري هاي آنرا بطرف خووبدين وسيله 
مسعود هيچگاه درصدد تامين . گذار موقتي بوده اصوال نمي تواند مدت طوالني ادامه داشته باشد 

نسبي روي خوشي منافع مليت تاجيك نبوده ، فقط به اقتضاي زمان و نظر به موقعيت خودش بطور 
  . به خواست هاي آنها نشان داده است 

اسالمي  –ليل ، تحريك اسالمي طالبان ، جمعيت اسالمي مسعود ، رباني ، جنبش ملي درآخرين تح
دوستم ، ملك ، حزب وحدت اسالمي ، حزب اسالمي وساير احزاب  مرتجع اسالمي آشور تفاوتي 

تمامي اينها مرتجع ونوآر ارتجاع منطقه و  . ازهم نداشته همه وهمه  سروته يك آرباس اند 
براي تامين منافع باداران شان تالش مي نمايند ودرتقابل با ضرورت هاي عيني امپرياليزم بوده و

آزادي  –جامه وخواست هاي برحق وعادالنه خلق هاي افغانستان آه همانان هويت و استقالل ملي 
اين خواستها با برپايي و پيشبرد مبارزه طبقاتي .  و دموآراسي و برابري مي باشد ، قرار دارند 

ارتجاع منطقه وامپرياليزم متحقق و دست  –ر برضد مناسبات فرتوت نيمه فيودالي قاطع و پيگي
آزادي و رهايي ازيوغ ستم ملي امپرياليستي و شوونيستي را هيچيك از احزاب .  يافتني است 

رزميدن زير پرچم احزاب . ارتجاعي و اسالمي نمي تواند براي مليتهاي افغانستان به ارمغان آورد 
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ي تحت هرنام ونشاني آه باشد با هر نيت و مقصدي آه صورت گيرد پر وبال دادن مرتجع اسالم
  . به آنهاست و نمي تواند دردي از مردم را دوا نمايد 

دراوضاع واحوال فعلي آشور مسئله ستم ملي شوونيستي از حساسيت هاي خاصي درمحافل 
عدادي ازمحافل وافراد به همين جهت ت. روشنفكري آشور ودرجلب افكار عامه برخورداراست 

دانسته وندانسته ويا هم براي فريب مردم ، شعار مبارزه ملي ضد شوونيستي را گاه و بي گاه آنهم 
زماني اين شعار ها چنان باب طبع و . مطابق اوضاع و احوال عمومي و خود شان سر مي دهند 

ده مي شد ، محافل و مد روز وعامه پسند شده بود آه از چپ وراست شعار هاي دراين مورد شني
. ميتنگ ها برگزار مي گرديد ، اعالميه ها و قطعنامه ها  وصورت جلسات منتشر مي گرديد 

گرمي بازار مبارزه عليه ستم ملي شوونيستي دامنگير جنبش چپ افغانستان نيز گرديده و تعدادي 
د متاع شانرا دراين از افراد منسوب ويا قبال منسوب به اين جنبش نيز بر سر شوق آمدند و خواستن

  ادامه دارد    . بازار عرضه نمايند 
  

  حزب كمونيست افغانستان ماھيتدرمورد 
  

محصولي آه درعين حال اساسي ترين ابزار پيشبرد . حزب سياسي محصول مبارزه طبقاتي است 
يك طبقه اجتماعي براي مبارزه جهت آسب قدرت سياسي و حفظ تسلط . اين مبارزه نيز مي باشد 

سي اش بر جامعه ، بايد تشكيالت و رهبري اي براي خود بوجود بياورد آه  اراده و خواستش سيا
اين چنين تشكيالت ورهبري غير . رادرخود فشرده آرده و نماينده ومدافع منافع طبقاتي اش باشد 

بدين ترتيب ، حزب سياسي بسته سياسي . از حزب سياسي آن طبقه چيز ديگري بوده نمي تواند 
طبقه اجتماعي را مي سازد و طبقه اجتماعي پايه اجتماعي اساسي حزب سياسي را تشكيل  اساسي

بناء تمامي احزاب سياسي خصلت طبقاتي دارندو هيچ حزب ماوراء طبقاتي بصورت . مي دهد 
رويزيونيست ها و مرتجعين تحت چنين القابي با . حزب تمام خلقي وياحزب تمام ملت وجود ندارد 

رويزيونيست . ماهيت طبقاتي استثمار گرانه  وارتجاعي احزاب شانرا مي پوشانند نيرنگ و فريب 
اما اين حزب ، حزب . ناميدند " حزب دموآراتيك خلق " هاي خلقي و پرچمي ،  حزب شانرا 

. دموآراتيك خلق نبود بلكه حزب بورژوازي وابسته به سوسيال امپرياليزم شوروي و بلوآش بود 
اما اين باند نه . جار مي زنند " ملت افغانستان " خود رانماينده آل "  ن طالبا" درحال حاضر 

عمدتا فيودال ها ويا  –نماينده  منافع آل ملت ، بلكه نماينده منافع فيودال ها و بورژوا آمپرادوريا 
است آه نه درخدمت ملت بلكه  در خدمت باداران امپرياليستي  –بورژوا آمپرادورهاي پشتون 

        دسته هاي مرتجعي آه درجنگ ارتجاعي جاري درآشور درمقابل. خود قرار داردوارتجاعي 
. قرار دارندنيزهر يكي خود را حزب يكي از مليت هاي تحت ستم آشورجا مي زنند " طالبان " 

اما اين صحت ندارد و اينها هرآدام نماينده فيودال هاي بورژوا آمپرادورهاي هريك از مليت هاي 
  . ده ومزدور گوش بفرمان اربابان خارجي امپرياليستي وارتجاعي شان هستند تحت ستم بو

دراساس ماهيت اساسي يك حزب سياسي را معين مي نمايد ونشان مي دهد آه اين حزب آنچه 
ايدئولوژي رهنما ، برنامه سياسي واستراتيژي مبارزاتي . نماينده سياسي آدام طبقه اجتماعي است 

سياسي حزب مذآور است ونه خاستگاه طبقاتي  –ده ، خط ايدئولوژيك آن حزب و به بيان فشر
گرچه درنهايت يك طبقه اجتماعي منطقا بايد پايه اجتماعي .  يكايك اعضاء وحتي رهبران آن 

حزب خود باشد، اما اين امر در مورد اين طبقه اجتماعي بعنوان يك آليت مصداق مي يابد و الزاما 
برعالوه تحقق اين . بقه را بصورت يكايك و درمجموع در بر نمي گيردتمامي افراد شامل در آن ط

موضوع درمورد يك طبقه اجتماعي به عنوان يك آليت نيز فقط موقعي بصورت عمده صورت 
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باالفعل بخود مي گيرد آه طبقه مذآور به آگاهي طبقاتي و درك باالفعل منافع طبقاتي اش بصورت 
تي اآثريت مشمولين يك طبقه اجتماعي مي توانند در خدمت درغير آن ح. عمده دست يافته باشد

آنچنان آه دهقانان ناآگاه درخدمت . منافع طبقاتي ساير طبقات وحتي طبقه مقابل ، قرار بگيرند 
در چنين صورتي اين افراد نه بعنوان نماينده ومدافع منافع . منافع طبقاتي فيودال ها قرار مي گيرند 

عيني به آن تعلق دارند ، بلكه بعنوان نماينده و مدافع منافع آن طبقه ايكه   طبقاتي طبقه ايكه بصورت
  . درفش سياسي منافع و خواست هايش را برافراشته اند، مي انديشند و عمل مي آنند

اين حزب در . حزب آمونيست افغانستان ، حزب سياسي پيشآهنگ پرولتاريا درافغانستان است 
آهنگ پرولتاريا در افغانستان است آه انديشه راهنما ، برنامه اساس ازآن جهت حزب سياسي پيش

سياسي و مشي مبارزاتي آن يعني خط ايدئولوژيك سياسي اش پرولتري است ونه اينكه يكايك 
  .اعضاء آن خواستگاه طبقاتي پرولتري دارند 

  : دراينجا جا دارد ديباچه مرامنامه حزب آمونيست را بصورت مكمل نقل نمائيم 
مرامنامه . پيشآهنگ  پرولتاريا درآشور است ... آمونيست افغانستان ، حزب سياسي  حزب" 

حزب آمونيست افغانستان آه بيان مرام هاي پرولتارياي بين المللي ومرام هاي پرولتارياي 
افغانستان بمثابه بخشي از پرولتارياي جهاني است واساس موجوديت وپايه وحدت حزب را مي 

: ، برنامه سياسي و مشي استرتيژيك مبارزاتي آنرا، آه عبارت اند از ايدئولوژي . سازد 
  . مائوئيزم ، انقالب دموآراتيك نوين وجنگ خلق دربر مي گيرد  –لنينيزم  –مارآسيزم 

مائوئيزم است  –لنينيزم  –ايدئولوژي راهنماي انديشه وعمل حزب آمونيست افغانستان مارآسيزم 
ولتارياي جهاني ويگانه ايدئولوژي انقالبي ، علمي وآزاديبخش در آه ايدئولوژي وعلم انقالب پر

مائوئيزم اساس ايدئولوژيك برنامه سياسي و مشي  –لنينيزم  –مارآسيزم . جهان مي باشد 
  . استراتيژيك مبارزاتي حزب آمونيست افغانستان را مي سازد 

عبارت است از به پيروزي  برنامه سياسي حزب آمونيست افغانستان در مرحله فعلي انقالب آشور
تحقق اهداف سياسي ، . رساندن انقالب دموآراتيك نوين واستقرار ديكتاتوري دموآراتيك خلق 

اقتصادي و فرهنگي انقالب دموآراتيك نوين افغانستان شرط ضروري گذار به انقالب سوسياليستي 
  . درآشور وحرآت به طرف آمونيزم است 

سياسي برپايي  مونيست افغانستان  براي تصرف قدرتمشي استراتيژيك مبارزاتي حزب آ
وپيشبرد جنگ خلق است آه جنگي طوالني متكي بر توده هاي وسيع ، عمدتا دهقانان ، تحت 

تازمانيكه جنگ خلق بر پا نگرديده ، . رهبري پرولتاريا از طريق حزب پيشآهنگ آن مي باشد 
ز آن قرار دارد و پس ازآنكه عمال مجموع مبارزات حزب آمونيست در خدمت تدارك براي آغا

آغاز گرديد تمامي اشكال مبارزاتي و توان رزمي حزب در خدمت پيشبرد اصولي و موفقيت آميز 
پرولتارياي افغانستان بمثابه بخشي ... پرولتارياي بين المللي و " اين اصول مرامي . آن خواهد بود 

حزب آمونيست . حزب را مي سازنداساس موجوديت و پايه وحدت "  از پرولتارياي جهاني 
افغانستان بر مبناي اين اصول ساخته شده وبراساس پذيرش اين اصوف در نظر وعمل است آه 

حزب بايد حامل و عامل اين اصول باشد، يعني اين اصول را با خود . ماهيت پرولتري مي يابد 
سوال مي رود و  درغير آن ماهيت پرولتري آن زير. حمل نمايد وبه اين اصول عمل نمايد

درصورت سلطه خط ضد پرولتري برآن آال قلب ماهيت يافته وحتي عليرغم حفظ ظاهري نام 
  .ونشان به يك  حزب ضد پرولتري و رويزيونيستي مبدل مي گردد 

مائوئيستي باشد،  –لنينيستي  –اينكه حزب آمونيست بايد حامل وعامل اصول مرامي مارآسيستي 
. نيست بلكه مهم ترازآن يك  موضوعي عملي و قابل تطبيق است  يك موضوع صرفا قابل ادعا

منظور ازين گفته اين نيست آه ادعا واعالم آشكار تعلق به اين اصول از اهميتي برخوردار نمي 
يكي از انحرافات رايج درجنبش آمونيستي افغانستان اين بوده و هست آه به موضوع اعالم . باشد 
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مائوئيستي راهنماي عمل است و  –لنينيستي  –مرامي مارآسيستي علني و آشكار تعلق به اصول 
مائوئيستي باشد و اعالم آشكار آمونيست بودن  و قبول  –لنينيستي  –عمل ما بايد مارآسيستي 

حتي تا آنجا پيش مي رود آه ادعا واعالم تعلق به آمونيزم را نوعي . آمونيزم اصال اهميتي ندارد 
اين انحراف با . بحال جنبش انقالبي آشور ارزيابي مي آند علني گري فوق العاده  مضر

را تجويز مينمايد ودرگذشته " برآمد دموآراتيك " روگرداني ازاعالم آشكار هويت آمونيستي، 
چنين تجويزاتي حتي در بهترين حالت خود آه همان . را مطرح مي آرد " برآمد اسالمي " حتي 

ه انحالل طلبي ايدئولوژيك ، سياسي بوده ودرعين حال به باشد ، ثمر" برآمد دموآراتيك" تجويز 
اين انحراف درواقع انصراف از آمونيزم وموضع . انحالل طلبي خدمت مي نمايد پيشبرد اين 

 –لنينيستي  –گيري پرولتري بوده  وبر خالف ادعا حاملين وعاملين آن به آدام عمل مارآسيستي 
  . مائوئيستي نيز منجر نمي گردد 

اعالم آشكار هويت آمونيستي توسط حزب آمونيست افغانستان يك تفنن روشنفكرانه موضوع 
حزب آمونيست افغانستان دايما بيان آرده . نيست بلكه متني بر يك ضرورت جدي مبارزاتي است 

است آه درفش مبارزاتي آمونيستي ، درفش براي پنهان آردن و زيربغل زدن نيست ، بلكه 
افراشتن درميدان مبارزات انقالبي ودعوت از انقالبيون آمونيست جهت درفشي  است آه  براي بر

حزب درهمان اوان . پيوستن به آن ودعوت از توده هاي انقالبي براي رزميدن تحت رهبري آن 
  : تاسيس خود وتصويب مرامنامه اش ، با صراحت درمقدمه مرامنامه اش اعالم نمود آه 

رفش مستقل پرولتارياي جهاني درسنگرمبارزات طبقاتي و مرامنامه حزب آمونيست افغانستان د" 
آمونيست هاي  . ملي آشور درخون خفته ما ويگانه درفش تا به آخر انقالبي در افغانستان است 

انقالبي در آشور فقط وفقط با رزميدن زير اين درفش سترگ است آه ميتوانند وظايف ومسئوليت 
  . " . افغانستان به نحواصولي و شايسته اي ادا نمايند  هاي شانرا درقبال انقالب جهاني وانقالب

برسرنام ونشان ظاهري و خشك وخالي نيست ، بلكه موضوع بر سر برافراشتن دراينجا موضوع 
بر افراشتن درفش مستقل مبارزاتي پرولتري .و برنيفراشتن درفش مستقل مبارزاتي پرولتري است 

يك ضرورت اساسي مبارزاتي است زيرا آه اين وفقط  در سنگر مبارزات طبقاتي و ملي افغانستان
اين درفش استكه تا به آخرانقالبي است  وقادر است مبارزات انقالبي توده ها را تا نهايي ترين 

تامين اين ضرورت بدون اعالم آشكار هويت آمونيستي ،در قالب حزب . فرجام آن رهبري نمايد 
مسئله مخفي آاري با اعالم آشكار هويت آمونيستي و  درواقع. آمونيست افغانستان ، ناممكن است 

آنهم نه ازين جهت . اعالم آشكار موجوديت حزب ربطي ندارد ، بلكه يك موضوع تشكيالتي است 
آه آال موجوديت تشكيالتي حزب از انتظار مخفي بماند ، بلكه ازين جهت آه تعلق تشكيالتي 

ماندن تعلق تشكيالتي اعضاء حزب يك  ضرورت مخفي باقي. اعضاء حزب مخفي باقي بماند 
موضوع امنيتي است ودرآن حد وحدودي آه ضرورت هاي امينتي ايجاب مي نمايد، الزامي 

اما اين ضرورت را نبايد تا حد مخفي باقي ماندن تعلق تشكيالتي اعضاء . واجتناب ناپذير است 
يان عوامل دشمن و توده ها يعني م. حزب ازتوده ها بمثابه يك اصل ، بصورت منفي ارتقاء داد 

مقدم برآن ، اين ضرورت را نبايد تا حد مخفي نگه داشتن . درعمل عالمت تساوي رسم آرد
موجوديت حزب ، بصورت منفي ارتقاء داد و تحت نام مخفي آاري ،درفش مبارزاتي پرولتري را 

  . عمال به زمين انداخت وتحت درفش هاي طبقاتي ديگري خزيد 
همانطوري آه گفتيم . موجوديت آمونيستي به هيچ جايي نمي تواندمنجر گردد  يقينا صرف اعالم

مائوئيستي بودن صرفا يك موضوع قابل  –لنينيستي  –مارآسيستي حامل وعامل اصولي مرامي 
ادعا نيست بلكه مهم ترازآن يك موضوع عملي و قابل تطبيق است و همين موضوع جهت عمده آن 

مائوئيستي راهنماي عمل است و درعمل  –لنينيستي  –ارآسيستي اصول مرامي م. را مي سازد 
مائوئيستي راهنماي  –لنينيستي  –اگر اصول مرامي مارآسيستي .  مبارزاتي انقالبي تبلور مي يابد 
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و  عمل قرار نگيرد ودرعملكردهاي مبارزاتي انقالبي متبلور نگردد ، اعالم آشكار موجوديت
راين نقش روشنفكرانه ادعاهاي د. روشنفكرانه مبدل مي گردد  ننهويت آمونيستي واقعا به يك تف

در حلقات   "  روشنفكرانه " آمونيستي و برآمد آمونيستي صرفا به آالن گويي ها و پرگويي هاي 
ودربهترين حالت صورت قلم فرسايي هاي فضل فروشانه . مبدل مي گردد "  روشنفكري " 

اما موقعيكه پاي عمل مبارزاتي درميان . خود مي گيرد درنشريه هاي دروني ونيمه دروني  را ب
مائوئيستي و  –لنينيستي  –توده ها ودرسطح جامعه به ميان مي آيد، اصول مرامي مارآسيستي 

هويت آمونيستي آنار گذاشته مي شود ،اين اصول هويت چپروانه و غيرقابل تطبيق اعالم مي 
" رنگ خاآستري" به " روشنفكرانه " هاي  آالن گويي با قلم فرسايي" سرخ " گردد و رنگ 

در بدترين نوع اين تفنن روشنفكرانه اعالم موجوديت آمونيستي و هويت آمونيستي . درمي آيد 
صرفا درحد ادعاهاي لفظي شفايي دروني باقي ميماندو حتي نمي تواند رنگ تحرير وصورت 

  . نوشته خوان دروني را به خود بگيرد 
موجوديت . به دور است وبايد به دورباشد "  روشنفكرانه " ن ازاين تفنن حزب آمونيست افغانستا

ودرون صفحات "  روشنفكرانه " در ميان حلقات  –ونبايد  –و هويت آمونيستي حزب نمي تواند 
نشريه  هاي دروني و نيمه دروني و لچك وزوالنه شود ،بلكه  بايد در سطح آل جامعه ودرميان 

د و بي محابا پرو پال بگشايد و با تمامي قوت و توان براي تطبيق عملي توده ها به جوالن در آي
مائوئيستي مندرج درمرامنامه حزب در جريان عمل  –لنينيستي  –اصول مرامي مارآسيستي 
درغير آن هيچ اصوليت انقالبي اي بر تاسيس و اعالم موجوديت . مبارزاتي تالش به عمل آيد 

د وعدم وجود حزب از لحاظ سير ونتايج مبارزات سياسي حزب آمونيست مرتبت نيست  و وجو
بعبارت ديگر چنانچه تفنن روشنفكرانه با هويت آمونيستي . درسطح جامعه، با هم برابرخواهد بود 

و موجوديت حزب آمونيست به جهت مسلط در حزب مبدل گردد ، حزب نقش مبارازتي انقالبي 
  .ط مي تواند به طرف انحالل آامل گامزن باشد پرولتري خود را از دست مي دهد و درفرجام فق

وقتي حزب عمدتا به النه و آاشانه تفننات روشنفكرانه مبدل گردد، موجوديت . دليل آن روشن است
شكلي آه دير يازود موجوديت . پويت آمونيستي حزب صرفا شكل نمايشي را بخود مي گيرد و 

اهد گرفت و آنار گذاشتن علني آن ظاهري صرف آن نيز درسطح وسيعي مورد سوال قرار خو
  .    مطرح خواهد شد 

  ادامه دارد                                                                                                  
  

sholajawid@hotmail.com  
 

  پال و پروپيشرفت ھاي جنگ خلق درني
  

  :  نيپال
. وارد پنجمين سالش گرديده است ) مائوئيست (جنگ خلق تحت رهبري حزب آمونيست نپال 

اين جنگ . جنگي آه جهت سرنگوني حكومت ارتجاعي و برقراري دولت انقالبي ادامه دارد 
در  دوميليون انسان. انقالبي با وجود مشكالت از خالل پيچ وخم ها هرروز پر بارتر مي گردد 

منطقه تحت آنترل حزب آمونيست ، دولت نوين خلق را ايجاد آرده و زندگي زير چتر مناسبات 
  .انقالبي راتمرين مي نمايد 

آنها خانه ها را ويران ، اموال مردم را تاراج : پوليس نيروي اصلي براي سرآوب خلق بوده است 
توسط پوليس . يا همكاري داشته باشند افرادمشكوك آه به نظرپوليس با انقالبيون رابطه . مي نمايند

اخيرا دولت آانگرس نپال جهت مقابله با چريك . دستگير مي گردند ودراآثرموارد آشته مي شوند 
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اين گونه عمل نشان مي دهد آه پيشرفت هاي جنگ . ها تصميم دارد ارتش هايي را بسيج نمايد
  . ارتجاعيون را بيمناك ساخته است خلق تهديد بزرگي براي طبقه حاآمه اين آشوربوجود آورده و

سپتمبر ارتش خلق حمله بزرگي را باالي مرآز فرماندهي ناحيه دولپا درشهردونايي در  25بتاريخ 
. منطقه ايكه جنگ خلق درآن پيشرفت هاي چشم گيري داشته است . منطقه غربي سازمان داد

ه شده ومورداجرا قرارگرفته گرچه حمالت ديگري نيز دراين منطقه توسط ارتش خلق سازمان داد
  .است ، ولي اين اولين بار است آه ارتش خلق مرآز فرماندهي منطقه را مورد حمله قرارمي دهد 

نفر پوليس آشته و  14مطابق هب خبرجرايد نپالي آه عمدتا هواداران دولت هستند، دراين حمالت 
رئيس پوليس . ارت درآمده اندنفر افراد پوليس به اس 11نفرزخمي گرديده اند عالوتا  40حدود 

نفرزنداني بعد از  17.منطقه وبعضي ازافرادبلند پايه پوليس نيزشامل آشته شدگان مي باشند 
  .رها گرديده است تخريب زندان منطقه توسط ارتش خلق بااستفاده ازبمب هاي ساخت خودچريكها

زاين بانك مصادره گرديده ميليون روپيه نپالي ا 60نيزتحت آنترل چريكها درآمده و بانك منطقه
  .است 

چريكها قبل از شروع جنگ  براي مردم منطقه خبرداده بودندآه درجريان جنگ بايد درخانه هاي 
اين . مردم نه تنها ازاين دستور اطاعت نكرده اند بلكه با چريكها همكاري نيز داشته اند. شان بمانند 
  .ساعت ادامه داشته است  5جنگ مدت 

ار آرده بود آه مرآز پوليس منطقه مورد تهديد حمله چريكهاي مائوئيست است و حكومت قبال اخط
نفر از آماندوهاي تعليم  50هشت ساعت قبل از شروع عمليات . مورد حمله قرار خواهد گرفت 

  .ديده شده جهت مقابله با چريكها اعزام شدند 
ولي مطابق . ليات سهم داشته اندوزارت داخله خبر داده بود آه تعداد اندآي مائوئيست ها دراين عم

نفر از چريكهاي مائوئيست دراين عمليات سهم داشته اند و تعداد افراد  1000به خبر پوليس تعداد 
  . نفر بوده اند  200پوليس 

نفر از چريكهاي مسلح ويونيفرم پوش قبل ازنصف شب مرآز پوليس را  300دريك عمليات ديگر 
بقيه افراد پوليس خودرا . نفر پوليس آشته شدند 8زد وخورد ساعت  4محاصره آردند آه بعد از 

پوليس خبرداد آه چريكها بعد از تاراج مرآز پوليس آنرا توسط . تسليم چريكهاي ارتش خلق نمودند
  .مدارك را با خود برده اندانفجار بمب هاي دست ساخته شان تخريب نموده اند و تمام اسناد و 

بعد " گووپنداراج جوشي " وزير داخله نپال " دونايي "  چهارروز بعد از عمليات منطقه
قبل " آتمندوپوست" مطابق به خبر . درمورد عدم مداخله ارتش درعمليات استعفا داد ازانتقاد

ازعمليات در منطقه پوليس وارتش به توافق رسيده بودند آه بايد تمام راه هاي منطقه توسط ارتش 
ولي جوشي مي گويد آه . م افراد مشكوك بايد دستگير گردندمسدود وتحت آنترل قرار بگيرد وتما

هيچ عكس العملي ازخودنشان نداد  وقتي چريكها منطقه را مورد حمله قراردادند مرآزارتش منطقه
  .ساعت در اطراف اين منطقه بگوش مي رسيده است  5درحاليكه صداي فير وانفجار براي مدت 

د آه درفرستادن اسلحه براي پوليس منطقه از خود جوشي ارتش شابي را موردانتقاد قرار دا
بگفته وي اگرارتش درمورد فرستادن اسلحه براي پوليس آوتاهي نمي . آوتاهي نشان داده است

وي مي گويد آه ارتش جهت فرستادن اسلحه . آرد احتمال وقوع چنين عملياتي خيلي ضعيف بود 
  . ميليون روپيه گرفته است 170براي پوليس 

اعالن نمود آه جهت فرستادن ارتش و " پيودل" بعداز استعفاء جوشي وزير داخله جديديك روز 
وي عالوه نمود آه حل . بسيج آنها درعمليات عليه مائوئيست ها بحث هاي جدي اي جريان دارد 

  . مشكل فقط مي تواند با بسيج ارتش ممكن باشد 
شامل در حكومت نپال دراين مورد       اول اآتبر بعد از يك جلسه وبحث طوالني بين احزاب سياسي

توافق به عمل نيامد ،ولي چند روز بعد وزارت دفاع ) فرستادن ارتش درجنگ عليه ارتش خلق ( 
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حكومت با پخش يك اطالعيه هوشدارداد آه بدون بسيج ارتش در مقابله با مائوئيست ها ختم جنگ 
اطالعيه گفت آه بدون شك ارتش  صدراعظم دولت نپال بعد ازانتشار اين. ناممكن مي باشد 

  . درمقابله با مائوئيست ها بسيج خواهدشد
مي تواند مطابق به هدايات شاه آه " شوراي دفاع ملي " مطابق به قانون اساسي حكومت نپال  

  . قوماندان عالي ارتش شابي مي باشد، دستور بسيج ارتش را بدهد 
اي جنگ خلق دير يا زود ارتش در قضيه مداخله انقالبيون نپالي مي دانند آه به دليل پيشرفت ه

حزب آمونيست نپال . خواهد آرد ودولت شابي ارتش راجهت مقابله باچريكها بسيج خواهد نمود 
جنگ خلق در نپال باوجود تمام مشكالت . تدابير جديدي جهت مقابله با ارتش را گرفته است 

انقالبيون اآنون مي دانند آه . اشته است وسختي هايش پنج سال تجربه را براي انقالبيون بجا گذ
يقينا ارتش با جنايات بيشتري در جنگ داخل خواهد شد . چگونه با مشكالت تازه به مقابله برخيزند 

  .وبراي سرآوب توده ها ازهيچ نوع جنايت دريغ نخواهند آرد
ون با چلنج جنگ خلق در نپال اميدي است براي خلق هاي ستم ديده در سراسر جهان جنگي آه اآن

توده ها ونيروهاي انقالبي درسراسر جهان بايد با تمام قوا از اين سنگر . هاي جديدي روبرو است 
  . خلق بدفاع برخيزند ودردفاع ازآن عمل حكومت آانگرس نپال رابايد محكوم نمايند

ارتجاعي پرو پيوسته درتالش بوده اند تا جنگ خلق پرو را آه توسط حزب حكومت ورژيم 
يست آن آشور رهبري مي شود آم اهميت جلوه داده و پيش رفت هاي اين جنگ را منكر آمون
براي اين حزب مشكالت ... ) صدر گونزالو فليسيانو( با وجوديكه دستگيري رهبران حزب . گردند

زيادي بوجود آورده است، ولي اين حزب عليرغم تحمل اين صدمات فرزندان نوين خلق را 
  . است  درصحنه نبرد سوق داده

  : گزارشات ذيل توسط جرايد پرو آه عمدتا هواداردولت مي باشند به نشر رسيده است 
اتخريب نموده ودرفش سرخ اآتبر نيروهاي حزب آمونيست يك برج برق دولتي ر 7بتاريخ  – 1

  .را درپاي اين برج به اهتزار درآوردند
ط يك زن جوان رهبري مي شد اآتبر تعدادي از نيروهاي حزب آمونيست آه توس 2بتاريخ  – 2

سازمان داده و سرك عمومي آه مناطق مختلف را به اين " دتينگورتريا" تظاهراتي را در منطقه 
  .منطقه وصل مي نمايد مسدود نمودند

نفر ازچريك هاي مائوئيست يك پايگاه نظامي دولتي را در منطقه         50جون تعداد  28بتاريخ   3
دراين عمليات . مورد حمله قرار دادند " ساتيپو" ز مربوطات واليت  ا" مارتين دي پانگوا " 

  .نفر آشته و يك نفر زخمي گرديدند  2ازنيروهاي دولتي 
حمله آرده و تقريبا دوتن " ساتيپو " جوالي چريكها توسط آشتي به منطقه بحري  5بتاريخ  - 4

   .ادويه وديگر مواد ضرورت راازيك آشتي دولتي به غنيمت گرفتند 
مي گويد آه تظاهرات ماه جوالي آه عليه انتخابات " جانكارو" رئيس سابقه پولي مخفي   - 5

رياست جمهوري در پرو بوقوع پيوسته بود توسط حزب آمونيست مائوئيست آه هميشه درمخالفت 
  . عليه دولت پروفعال مي باشد ،رهبري گرديده بود 

دريك گزارش مي نويسد آه حزب " پليكاالري" يكي ازجرايد مخالف جنگ خلق در پرو  – 6
آمونيست پرو در منطقه ساتيپو يك بسيج دهقاني سازمان داده است آه ارتش درمقابله باآن ناآام 

دراين بسيج تعداد زيادي از دهقانان منطقه يك مزرعه اشتراآي بوجود آورده اند آه . بوده است 
لتي طي حمالتي سي تن ازاين دهقانان را قواي دو. آنرا بصورت مشترك آشت و اداره مي نمايند 

. اين دهقانان به شدت تحت فشار قرار دارند. دستگير آرده وبه منطقه ديگري انتقال داده است 
  .آنچنان آه  اجازه تماس با نمايندگان جرايد وحتي صليب سرخ را ندارند
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دراين حمله پنج . ادند اپريل چريك هاي مائويست يك هليكوپتر را مورد حمله قرارد 14بتاريخ  – 7
درين عمليات . افسر قواي دوليت آشته شده و معاون رئيس پوليس مخفي دولت زخمي گرديده است

  .نفر چريك شرآت داشته اند  200
  
  
  
  
  
  

  ) "حبيب " تايپ مجدد توسط (  
  


