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       جنگ خلق
 نشريه سياسي-خبري سازمان كارگران افغانستان

  جنگ خلق تا كمونيسم!                               (م. ل. م)

 

 1391شماره پنجم، دور اول، سرطان 

 

 با ديدي انتقادي، به استقبال تاسيس حزب كمونيست نيپال (مائوئيست) بايد شتافت!

 ميالدي، در آستانه پيروزي بر 2006توده هاي ستمديده نيپال طي ده سال جنگ خلق بر ضد امپرياليزم، فئوداليسم و كمپرادوريزم، در سال 
ضد “ سه كوه بزرگ “ قرار داشتند. جنگ خلق وارد مرحله تعرض مقابل استراتيژيك شده بود،  و مائوئيست هاي سراسر گيتي، فراز 

 2005جنگ خلق در نيپال را كه پس از فرود جنگ خلق در پيرو شاهد بودند،  با شادي استقبال ميكردند. اما حقيقت آن بود كه حتي از سال 
ميالدي، يعني نزديك به يك سال قبل از واژگوني مونارشي نيپال، ”صدر“ پراچندا و بخش عمده رهبري حزب متحده مائوئيست نيپال در 

 نشان داد كه تسليم طلبان، در عرصه طبقاتي، با 2008- 2006مسير رفرميزم و تسليم طلبي طبقاتي-ملي گام گذاشته بودند. حوادث ساليان 
پيوستن به پوسته كثيف كريتينيسم پارلماني و با برگزيدن ”راه پارلماني“ بر مائوئيسم پشت كردند. در عرصه ملي، پراچندا و بخش عمده از 

رهبري حزب متحده مائوئيست نيپال، شكار هژمونيسم رژيم ضد خلقي هندوستان شده، و عمال حاكميت ملي نيپال را تحت الشعاع منافع 
 ، دست آورد هاي ده ساله جنگ خلق در نيپال، به حراج گذاشته 2011-2006توسعه طلبانه رژيم ضد خلقي هند قرار داده اند. ميان ساليان 

شد، و دسته ي  پراچندا-بهاتراي كه بر حزب حاكم بودند، به خون هزاران انقالبي مائوئيست كه در راستاي به پيروزي رسانيدن انقالب 
دموكراتيك نوين شهيد شده بودند، خيانت ورزيد. پراچندا خود ننگ صدر اعظمي در رژيم كمپرادوري را كه متعاقب فروپاشي رژيم شاهي 

تاسيس شده بود، و فرقي ماهوي با كمپرادوريزم مونارشي نداشت، پذيرفته بود. مطبوعات بورژوايي به تمسخر از وي به ”صدر اعظم 
مائوئيست“ و از آنعده از اعضاي حزب متحده مائوئيست نيپال كه به كرسي هاي نماينده گي پارلمان رژيم جديد لميده بودند بنام ”مائوئيست 
هاي پارلمان نشين“ ياد ميكردند. پراچندا،  با بهاتراي كه هرگز بويي از مائوئيسم نبرده بود، همدستانه آنچه را كه به ”راه پراچندا“ نامبردار 

ساخته بودند، به حيث الترناتيف جنگ خلق براي نيپال عرضه داشت. با آنكه رويزيونيست هاي نيپالي، در آغاز پروسه چندين ساله ارتداد 
خويش، عقب نشيني حزب از مسير جنگ خلق را يك مسئله تاكتيكي اعالم نموده بودند، و دست به ”ايجاد“  تئوري چندين مرحله يي بودن 

پروسه انقالب دموكراتيك نوين زدند، اما با آنهم، ديدگان تيز بين مائوئيست ها در سراسر جهان، شاهد ارتداد ورزيدن هاي پاراچندايي بودند. 
در حقيقت، پراچندا بهاي پذيرفتن ”راه پراچندا“ از سوي بهاتراي را به گونه پذيرفتن ”راه پارلمان“ پذيرفته، و راه پراچندا را كه ”توبره 
رويزيونيسم“ بيش نبوده، غني تر از پيش، مملو از بنجل هاي رفرميستي ساخت. بعدا، بهاتراي، براي جبران نمودن شكست پراچندا طي 
دوره يي كه صدارت رژيم كمپرادور را به عهده داشت ،  كمر به تصدي آن پست – كمر به تصدي پست همكاري با بور ژوا ها و فئودال 

كمپرادور ها- را به عهده گرفته، و قدم به قدم پروسه انحالل حزب و ارتش آزاديبخش خلق را از پيش برد. با آنكه در پروسه انحالل ارتش 
آزاديبخش خلق، اين پاراچندا بود كه نقش عمده داشت، اما پيشرفت اين پروسه به عهده بهاتراي موكول گرديد. دار و دسته خاين به انقالب 

پراچندا-بهاتراي،  در انتخاب متحدين خويش نيز، ارتداد خويش را آشكار ساخته، و با احزاب بورژوا و بيروكرات كمپرادور از در 
آشتي، همكاري و سرانجام اشتراك در تاسيس مجلس موسسان پوشالي پيش آمده، و با ايشان يكجا انتخاب راه ”پارلماني“ را علمدار شد. 

پراتيك نشان داد كه: آنچه را كه در آغاز پراچندا تاكتيك ميناميد، چيزي سواي استراتيژي اتخاذ شده وي نبود، و ”راه پارلمان“ استراتيژي 
رويزيونيسم ”راه پراچندا“ بود نه يك تاكتيك و يا ”عني سازي مائوئيسم“. بنابر آن، آنچه را كه پراچندا بنام ”مائوئيسم قرن بيست و يك“ و يا 

”مائوئيسم دموكراتيك“ مي ناميد، و آنرا در ”راه پراچندا“ فورموله مينمود، چيزي سواي خيانت به مائوئيسم و انقالب بيش نبود. در همان 
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نخستين سالهاي خيانت پراچندا به حزب و انقالب، برخي از نيروهاي مدعي كمونيسم ، با ماستمالي قضايا، خواستند تا به تائيد خيانت پيشه گي 
پراچندا و تاليانش بپردازند. به حيث مثال، حزب كار ايران (توفان) كه زماني دم از انديشه صدر مائو ميزد، و بعدا ها ”ليبراليزه“ شده، و از 

صدر مائو بريده بود، اينك، به بهانه اينكه ، مائوئيست هاي نيپال نسبت ضعف خويش نمي توانند فورا انقالب دموكراتيك را به سرانجام 
برسانند، با رويزيونيست هاي پراچندايي همدردي نشان داده، و كمونيست هايي را كه به تقبيح خيانت پيشه گي پراچندا پرداخته بودند، به باد 

سرزنش گرفته و بيان داشت كه عقب نشيني مائوئيست هاي نيپالي از سر ناگزيري و تاكتيكي بوده، و بدين ترتيب، ”ليبراليزه“ شدن 
 مائوئيسم بوسيله پراچندا را به استقبال گرفت. 

در افغانستان، حزب كمونيست (مائوئيست) افغانستان، به بيراهه حمايت از منحرفان پراچندايي و حزب متحده كمونيست مائوئيست نيپال 
افتاد. اما، خوشبختانه اين حزب بعدها ، تحت تاثير شواهد عيني، و با تعمق بخشيدن به درك خويش از كنه مسايل و رخداد ها، نيز تحت تاثير 

انتقادات سازنده بخشهايي از منسوبين جنبش انقالبي كشور نظير مائوئيست هاي افغانستان وگروه  پيكار براي نجات مردم افغانستان( 
اصوليت انقالبي پرولتري) بويژه نبشته هاي انتقادي آقاي ”پوالد“ ، از خويش انتقاد نموده، و به نكوهش مرتدان پراچندايي و رويزيونيسم 

 حاكم بر حزب متحده كمونيست مائوئيست نيپال پرداخت. 

سازمان كارگران افغانستان نيز همانند ساير نيروهاي مائوئيست به تقبيح رويزيونيسم پراچندايي پرداخته و بر ضد آن موضع گيري نموده 
است. سازمان ما معتقد بود كه تنها وحدت نظري و عملي مائوئيست هاي انقالبي در نيپال،  يعني تنها با گسست از رويزيونيسم ”راه 

پراچندايي“ و آغاز مجدد جنگ خلق، ميتوان اميدوار بود  كه مائوئيست هاي نيپالي و خلق نيپال،  روانه مسير انقالب دموكراتيك نوين 
خواهند شد. روي اين ملحوظ اميدوار بوديم كه مائوئيست هاي نيپالي بايد حساب خود را از رويزيونيست هاي حاكم بر حزب متحده 

كمونيست مائوئيست نيپال جدا نمايند. صدر مائو به درستي موكدا گفته بود كه: خلق بدون ارتش انقالبي هيچ چيزي نخواهد داشت. 
رويزيونيست هاي پراچندايي، نه تنها پروسه انحالل ارتش رهايي بخش را به پيش بردند، بلكه حتي بر بخش هايي از ارتش رهايي بخش كه 

حاضر به تسليم اسلحه خويش به رژيم پوشالي نبودند، و نماينده گان ”سازمان ملل“ را سواي دستان ناپاك ارتجاع حاكم بر جهان بيش نمي 
دانستند،  حمله نموده، و دهها تن از منسوبين ارتش رهايي بخش خلق را زخمي و به قتل رسانيدند. بخشي از سرسختان ارتش رهايي بخش 

را ، به بهانه ي ”كبر سن“ به تقاعد سوق دادند. پراچندا به مثابه مزدور دولت توسعه طلب هند، و به مثابه شمشير امپرياليزم جهان 
خوار، انقالب نيپال را در سراشيب سقوط در دامان كمپرادور هاي ”نوين“ قرار داده بود. در چنين شرايطي،  بخشي از رهبري حزب متحده 

كمونيست مائوئيست نيپال، تحت رهبري ”كيرن“،  ضمن شدت بخشيدن به انتقادات خويش از دسته پراچندا-بهاتراي،  مدعي دفاع از 
مائوئيسم و انقالب نيپال گرديده، خيانت پراچندا به انقالب دموكراتيك نوين و جنگ خلق را به سرزنش گرفته، و انحالل كننده گان ارتش 

رهايي بخش خلق را نكوهش نمودند. با آنكه بخش تحت رهبري كيرن، مبرا از شگرد هايي كه ناشي از اپورتونيسم و سرانجام رويزيونيسم 
 ) نبود، با آنهم، روزنه يي بود از براي ديدن افقي نوين و پيدا 2008-2005مسلط بر حزب متحد كمونيست مائوئيست نيپال (طي ساليان 

نمودن منظري جديد جهت رهايي از فضاي تاريكي كه رويزيونيسم پراچندايي به بار آورده بود. برخي ها كيرن را نيز به مثابه شريك 
جنايات و اقدامات ضد حزبي ضد ارتش رهايي بخش پراچندا به تقبيح گرفته،  وي را نيز در شمار تائيد كننده گان ”راه پارلماني“  حزب 
متحده كمونيست مائوئيست نيپال ميدانند. ديد انتقادي از مسايل، كه مبرا از انتزاع انديشي است، و بستر تاريخي خاص رخدادن پديده ها و 

بوجود آمدن زمينه هاي خاص را به گونه مشخص به بررسي ميگيرد، ما را بدان ميدارد كه بگوييم كه: علي الرغم كاستي ها و كوتاهي هاي 
بخش انقالبي حزب متحده كمونيست مائوئيست نيپال، علي الرغم فرود ها ، اشتباهات و انحرافاتي كه آنها بخشا ضمن دنباله روي در برخي 
از امور از پراچندا داشته اند ( فراموش نكنيم كه ”سنتراليزم دموكراتيك“ به حيث شمشير داموكلسي بود كه پراچندا از آن بر ضد مخالفان 

درون حزب كار ميگرفت)،برخي از  موضع گيري هاي چند ساله اخير آنها در دفاع از مائوئيسم، و در تقبيح تسليم طلبي طبقاتي-ملي 
پراچندا، راهگشاي بوجود آمدن حركتي قوي و جدي در دفاع از مائوئيسم و رد تسليم طلبي رويزيونيستهاي بيروكرات حاكم گرديد. در 

عرصه بين المللي، برخي از احزاب مائوئيست نظير حزب كمونيست هند ماركسيست –لنينيست /ناگزالباري،  ديدي كامال مثبت و تاييدگري 
تام از تشكيل حزب ماوئيست جديد در هند دارند. سازمان كارگران افغانستان، با آنكه جدايي مائوئيست ها از رويزيونيست ها را استقبال و 

تاييد ميكند، اما، با اعالم مواضع جديد حزب جديد، با ديد انتقادي و با قيد احتياط مينگرد. در حقيقت، به ميزاني كه حزب جديد به مائوئيسم 
پايبندي نشان دهد، به همان ميزان مورد تاييد ما خواهد بود. اما، آنجاي ها كه آنها هنوز ”انك“ پراچندا و رويزيونيسم را برخود داشته باشند، 

ما به تاييد عام و تام آنها نخواهيم پرداخت. هنوز حزب جديد گسست قطعي از پارلمانتاريسم و مجلس موسسان بازي هاي بورژوازي را 
مطرح ننموده است. هنوز خود را تاجايي مجبور و محدود به رفتن در مسيري ميداند كه بدان كشانيده شده است. علي الرغم اين خود –

محدود-نگريستن ها، شعار هاي محوري حزب جديد مائوئيست نيپال مبني بر احياي مجدد ارتش رهايي بخش خلق و خواهان تدوام بخشيدن 
به جنگ خلق، نقاط مثبتي است كه ما از آن تاييد و استقبال به عمل مي آوريم. بيانات اخير موهان بيديا (كيرن) صدر حزب جديد يعني حزب 

 طي كنفرانس مطبوعاتي در پاسخ به پرسش هاي خبرنگاران ارائه شده است، 2012 جون 19كمونيست نيپال (مائوئيست) كه به تاريخ 
روشنگر برخي از فرود هاي جدي حزب جديد ميباشد كه بدانها بايد با ديد انتقادي و ”نه گويانه“ برخورد صورت گيرد. از اين جمله است 
تداوم توهم آقاي كيرن به مجلس موسسان و آوخ و حسرت خوردن از عدم تطبيق فدراليزم بر اساس هويت قومي. آقاي كيرن، به جاي آنكه 

در شمار عمده ترين اختالفات با حزبي كه از آن گسست نموده، و پس از انشعاب از آن، رهبري حزب جديد راه به عهده دارد  به جاي  
ذكر  جنگ خلق و احياي مجدد ارتش رهايي بخش خلق و پيشروي به سوي انقالب دموكراتيك نوين از ناصادق و ناپيگير بودن دسته 

پراچندا-بهاتراي به مجلس موسسان و مسايل غير بنيادي محوله آن پرداخته، و به جاي آنكه عمده ترين مسايل انقالب را مطرح كند، به انتقاد 
از ناپيگيري صدر(در حزب سابقه) در اجراي اصالحات بورژوايي مي پردازد. حتي حينيكه مواجه به پرسشي جديد از سوي خبرنگاري 
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مبني بر چگونه گي تعامل و يا تقابل با حزب سابقه (تحت رهبري پراچندا) ميشود، به صراحت ميگويد كه:  از جناح ما هيچگونه تقابلي در 
 ميان نخواهد بود!

اينگونه سپر انداختن ها در مقابل يك حزب رويزيونيست، ادعاي گسست و يا انشعاب از آن حزب را كه متهم به خيانت به انقالب و 
مائوئيسم از سوي آقاي كيرن ( و خيلي ها هم به جا) شده است را مخدوش جلوه ميدهد. با آنكه همه مائوئيست ها متفق و متفقانه معتقد اند 
كه: حزب متحد كمونيست نيپال تحت رهبري پراچندا يك حزب رويزيونيست و خاين به خلق است، اما مطرح شدن اين ادعا از سوي آقاي 

كيرن، حينيكه همين آقاي كيرن براي رويزونيست هاي پاراچندايي اطمينان ميدهد از سوي وي با ايشان كدام تقابلي صورت نخواهد گرفت، 
بيرمق و حتي غير حقيقي جلوه ميكند. حتي آقاي كيرن از رويزيونيست هاي پراچندايي شكايت دارد كه: با آنكه ما (آقاي كيرن و 

هواخواهانش)هرگز دست به فعاليت هاي فيزيكي (مبارزات فزيكي و مسلحانه-تبصره از سازمان كارگران افغانستان) نبرده ايم، اما آنها 
دست به فعاليت هاي فزيكي بر ضد ما زده اند . نيز آقاي كيرن شكوه دارد كه در پروسه مبارزه دو خط كه قبل از انشعاب ميان گروه هوا 

خواه وي و هواخواهان پراچندا جريان داشته ، آنزمان نيز آقاي كيرن و هواخواهانش به مقابله با آقاي پراچندا و دار و دسته اش اقدام 
 نورزيده اند! 

سازمان كارگران افغانستان، چنين مبارزه ي دو خطي را كه طي آن حتي براي رويزيونيست ها نمي توان و نبايد گفت كه ”باالي ابروي 
يارو خال است“ را جز معاشقه و مغازله با رويزونيسم چيزي ديگر نمي خواند. ما به تاييد بيانات اينچنيني و مواضع پاسيف رهبران كنوني 

حزب جديدالتشكيل نمي توانيم بپردازيم. جالب آنست كه آقاي كيرن ما را مشعون و مستحضر ميدارد كه: مذاكراتي ميان جناح وي و جناح 
هواخواه پراچندا و شخص خود پراچندا وجود داشته مبني بر اينكه: بعد از انشعاب، نبايد ميان دو حزب منشعب برخورد هاي فزيكي صورت 

 گيرد!

آيا اين بيانات اخير آقاي كيرن، خود مبين آن نيست كه: انشعابي چنين ”فرماشي“ نمي تواند گره از ”كار فروبسته“ توده هاي ميليوني كه 
 اينك قرباني توطئه گري هاي امپرياليزم جهاني براي به انحراف كشانيدن مسير انقالبي شده اند، بگشايد. 

آقاي كيرن، ابتكار و آغازگري نوعيت برخورد متقابله في مابين دو حزب را منوط به پراچندا و حزب وي ميداند. حتي با ديدي ليبرال مي 
گويد كه: اعمال قوه فيزيكي ( كه منظورش قوه قهريه باشد) عملي غير دموكراتيك است. آقاي كيرن با اين تعريف خود فراموش ميكند كه: از 
نگاه ماركسيسم-لنينيسم-مائوئيسم دموكراسي بايد برمبني طبقات تعريف شود. نمي شود مانند ليبرال ها، “عمدا“ دموكراسي را ”فراطبقاتي“ 
و يا همانند خروشچف مرتد به گونه ”همه خلقي“ تعريف كرد. بورژوازي براي آنكه اعمال قوه قهريه از سوي پرولتاريا و متحدان وي را 

زير سوال برد،  احمقانه ادعا ميكند كه : اعمال قوه قهريه غير دموكراتيك و فاشيستي است. اما زمانيكه خود براي سركوب جنبش هاي 
دموكراتيك و انقالبي دست به خشونت و قهر ارتجاعي ميزند، آنرا ضروري و براي نگهداري ”حفظ نظم جامعه“ ميداند. اما حين مواجه 
شدن با اشخصاصي نظير آقاي كيرن كه خود را صدر يك حزب كمونيست مائوئيست ميخواند چي بايد گفت موقعي كه از چنين رهبري 

 ميخوانيم:

You raised the question of possible confrontation between two parties and the question of the 
Naxalite struggle in India, we are very cautious about this. There won’t be any such 
confrontation from our side. We won’t go into confrontation. It has been proven even in the 
course of history of our two-line struggle that we never exerted any physical force anywhere. 
Instead we have heard many cases of exertion of force by the Prachanda’s group in places. 
During that time we alerted the concerned party to be serious on the matter. 

Therefore, firstly what I want to assure you is that we will not be exerting any physical force 
anywhere from our side. Secondly, we have to be extremely aware. There has been talk with 
Prachanda and other people within his circle that we have to be very serious in these matters 
after separation of the party. Therefore, how to move forward is primarily dependent on 
Prachanda’s group. Not to become serious in this matter and exert physical force is against 
the democratic norms, it is a dictatorship to exert force instead of seeking a solution to the 
problem through discussions and debates in a communist party. That is fascism. No one 
accept dictatorship and fascism, including us 



4 
 

 مباحث مطروحه در برهه باال كه به انگليسي است، در سطور فوق از آن از سوي ما به بررسي گرفته شده است. نيازي به ترجمه تمام ) 
متن نمي بينيم. متن انگليسي را محض از براي عالقمندان به عين كلمات آقاي ”كيرن“ و خواندن مستند كلمات وي براي خواننده گان آورده 

 ايم)

از سوي ديگر، آقاي كيرن، رونوشت و نسخه يي ظاهر متفاوت تر، اما ماهيتا شبيه با پراچندا را براي نيپال پيشنهاد ميكند. اگر پراچندا و 
بابورام بهاتراي، لزوم مراحل را در انقالب دموكراتيك نوين نيپال در شرايط قرن بيست و يك مطرح نموده، و منتقدان مائوئيست را 

”دگماتيست“ ميخاندند، اينك، آقاي كيرن ، به جاي آنكه براي نيپال پيشنهاد مائوئيستي انقالب دموكراتيك نوين را بدهد، به خلق مرحله يي 
ديگر بنام “ دولت جمهوري فدرال خلقي“ در راستاي به پيروزي رسانيدن انقالب دموكراتيك نوين و دولت دموكراسي نوين دست مي يازد! 
بدين ترتيب مي بينيم كه تيوري چندين مرحله يي بودن انقالب دمكراتيك را كه بنام بهاتراي و پراچندا سكه خورده است،  اينك از زبان رهبر 

 حزبي ميخوانيم كه: مدعي بريدن از رويزيونيست هاي جديد، و مدعي در پيش گرفتن خط اصيل مائوئيستي است. 

جايي كه سوال از گسستن از دولت موجود ميرود،  با آنكه آقاي كيرن، از باور خويش به ماركسيسم و تيوري درهم شكستن ماشين دولتي 
كهنه و نشاندن دولت نوين به جاي آن سخن ميگويد، اما،  براي وضعيت براي نيپال، ادامه فعاليت پارلماني در شرايط كنوني را نفي نكرده، 

حتي براي ”تحكيم“ اين نظر غير مائوئيستي خويش،  مدعي ميشود كه : پرولتاريا اغلب در گذشته پارلمان و انتخابات را به كارگرفته است. 
ما نمي توانيم يكباره گي خود را از اساسات ماركسيستي به دور نگهداريم. ما خود تصميم خواهيم گرفت كه چي مي بايد بكنيم. و در جايي 

 كه ضرورت باشد، بر مبني تحليل مشخص از اوضاع مشخص، به فورموله كردن پاليسي ها خواهيم اقدام ورزيد.“

در سطور فوق، آقاي كيرن، رندانه به جاي ”اساسات مائوئيستي“ از ”اساسات ماركسيستي“ سخن ميگويد. ظاهرا وي فرقي از براي به 
كارگيري اين دو در ميانه نمي بيند. اگر نقطه نظر پرولتارياي بين المللي در ميانه باشد، ميان ماركسيسم و مائوئيسم كه همانا ماركسيسم-
لنينيسم تكامل يافته است، فرقي در ميان نيست. اما ، نمي توان مراحل تكامل ايدئولوژي پرولتاريا را قاطي كرد. اين قاطي كردن زماني 

”معني دار “ ميشود كه آقاي كيرن،  صواب و به جا نمي بينند كه از نقطه نظر ”اساسات مائوئيستي“ از به كارگيري پارلمان و انتخابات از 
سوي پرولتاريا سخن زده و دفاع كنند. لهذا، رندانه، با جادادن ماركسيسم به جاي مائوئيسم، از يكطرف مي پندارد كه باي خود ”راه 

گنجشككي“ خلق نموده است، و از سوي ديگر، با قاطي نمودن مراحل، ميخواهد از صراحت مائوئيسم مبني بر نفي مطلق پارلمانتاريسم و 
”انتخابات گرايي“ بورژوايي فرار نمايد. در حقيقت، اينجا است كه رگه هايي از كريتينيسم پارلماني كه مرده ريگ راه پراچندا است، به 
بياني ”محتاطانه“ به قول خود ”كيرن“ ، عرض وجود ميكند. اينكه آقاي كيرن، در مقابل صراحت نفي پارلمانتاريسم از سوي مائوئيسم، 
ايستاده، و اعالم ميدارد كه: ما خود تصميم خواهيم گرفت كه چه بايد بكنيم. “ آيا چنين بياني و چنين لحني، چيزي سواي ابرام ورزيدن بر 
اپورتونيسم مي تواند باشد؟ آيا اپورتونيسم ريشه در به بازي گرفتن اصول ندارد؟ آيا ميشود در مقابل اصل مائوئيستي نفي ”راه پارلماني“ 

ايستاده و گفت: ما خود تصميم خواهيم گرفت كه چه بكنيم؟ آيا با اينهمه ”كله شخي“ هنوز ميشود ذهنيت ها را به بازي گرفته، و دم از 
مائوئيسم و دفاع از مائوئيسم زده، و خويشتن را مبارز ضد رويزيونيسم نوين خواند؟ اسناد منتشره گروه تحت رهبري كيرن، و بيانات و 

نبشته هاي خود وي، همه مبين آن اند كه: مسايلي ازقبيل: موضع در قبال توسعه طلبي هندي، مسئله داليت ها، حقوق زنان، اقليت ها و مسايل 
فرهنگي – نژادي، از اهم موارد اختالف ميان جناح تحت رهبري وي و حزب مرتد تحت رهبري پراچندا است. مي بينيم كه : يگانه موردي 
كه خيلي ها كم باالي آن مكث شده، و تصور آن ميرود كه كمتر سبب اختالف ويا تشكيل دهنده ريشه اختالف ميان دو گروه بوده است همانا 
مسئله مبارزه طبقاتي است. هنگامي كه آقاي كيرن-شركا سياهه اختالفات خويش با پراچندا-شركا را بر ميشمارند،  صراحتي در اختالف بر 
سر مبارزه طبقاتي فراديد نيامده، و نيم نگاههايي هم كه مطرح اند، بيشتر فرماليستي و از قبيل ”واژه در جمله استعمال كردن“ هاي گروه 

 تحت رهبري كيرن بوده است تا پلميك بندي جدي و اصولي با رويزيونيستان و رد رويزيونيسم غير پرولتري ”راه پراچندا“. 

آقاي كيرن، در اخير مصاحبه خويش، براي خبرنگار اطمينان داده است كه، وي و حزبش براي انقالب دموكراتيك نوين مبارزه ميكنند، و 
به سوي جنگ خلق روي خواهند آورد. با آنهم وي ميگويد كه در شرايط كنوني، به اقتضاي شرايط دست به انتخاب خواهند برد كه ميان 

 جنگ خلق و يا شورش هاي خلقي كدام راه را برخواهند گزيد!

رويهمرفته، از آنجايي كه امروز ارزش هاي مائوئيستي از سوي رويزيونيست هاي مسلط بر حزب رويزيونيست متحده مائوئيست نيپال 
مورد حمله قرار گرفته است، ايجاد سنگري در دفاع از بخشي از ارزش هاي طبقه و انقالب، خود ميتواند مايه اميدواري پرولتارياي نيپال 

خصوصا، و پرولتارياي جهان عموما باشد. اما، تنها پيشبرد مبارزه دو خط اصولي از سوي مائوئيست هاي پيگير در حزب مائوئيست جديد 
ميتواند سبب پيشروي اصولي انقالب و آغاز مجدد جنگ خلق در نيپال گرديده، و رويزيونيسم را واژگون سازد. بدون موجوديت يك حزب 

قوي و فراگير داراي ايدئولوژي ماركسيسم-لنينيسم-مائوئيسم امر پيشروي انقالب دموكراتيك نوين در نيپال ناممكن خواهد بود. لهذا، بر آقاي 
كيرن و ساير رهبران حزب مائوئيستي جديد است كه با درس گرفتن و آموختن از اشتباهات، كاستي ها و حتي انحرافات قبلي خويش، به 

اصالح سبك كاري خويش در حزب جديد دست يازيده، و انتقادات اصوليي را كه متوجه ديدگاه ها و كارشان است، با ديد مائوئيستي مورد 
مداقه قرار داده، و با انتقاد وانتقاد از خود، خويشتن را بر نهج مائوئيسم استوار سازند. آنگاه است كه اميدواريي كه از تاسيس حزب 

  مائوئيست نوين در دلهاي ستمديده گان نيپالي بارقه زده است، به حقيقت روشن آزرخش در آسمان انقالب جهاني مبدل خواهد گشت.
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 نه با طالبان نه با رژيم پوشالی! دوشادوش توده های آزاديخواه واليت غزنی!

از حدود دو ماه قبل بدين سو، در واليت غزنی حترکاتی ضد طالبانی در 

مناطقی که سابقا حتت کنرتل طالبان بود، آغاز يافته است. جالب اينست که 

قيام کننده گان، که خواهان اخراج طالبان از مناطق نفوذی و حتت نفوذ 

طالبان اند، نيز مدعی اند که حاکميت رژيم پوشالی را نيز برمنی تابند. 

بدين ترتيب می بينيم که نوعی عکس العمل نسبتا خود جوش توده يی،  بر 

ضد طالبان از سويی، و بر ضد دولت پوشالی از سوی ديگر راه اندازی شده 

است. ممکن است که در پس اين عکس العمل دست هايی، تشکالتی و حتی کشور 

هايی جهت به احنراف کشانيدن پوتانسيل انقالبی-مقاومت گر توده ها ،  

فعال باشند، اما قدر مسلم آنست که آن دست ها، تشکالت و يا کشور ها 

ميخواهند از عکس العمل خود جوش توده يی به نفع اغراض خويش سود جسته، 

و جهت مقاومتی جنبش را به احنراف بکشانند. در حقيقت اين توده ها اند 

که پوتانسيل انقالبی و مقاومت جويانه خويش را به سوی فعاليت ضد 

طالبانی و ضد رژيم پوشالی به کار گرفته اند، اما بيم آن ميرود که اين 

حرکت که ناشی از فعاليت خود جوش توده ايی است(خود جوش توده يی  از 

آنرو که رهربی اين فعاليت را حزب و يا سازمان پيشآهنگ مائوئيستی 

سازماندهی نکرده، و مست و سو منی دهد، و هنوز مشخص نشده که تشکلی 

  "پنهان"انقالبی رهربی آنرا به عهده داشته باشد) شکار دست های پيدا و 

ارجتاع داخلی و يا خارجی شود. والديمير ايليچ لنين پيشوای کبير 

پرولتاريا زمانی گفته بود که گرديدن دنبال جنبش خالصا پرولرتی و يا 

 خالصا انقالبی سرابی بيش نيست.

با آنکه هنوز زود است که به کنه حترکات اخير در غزنی راه يافت، نيز با 

آنکه هنوز منی توان متصور بود که اين حترکات بوسيله فرماندهانی دارای 

درک علمی از جنبش ملی رهايی-خبش باشند رهربی شود، با آم از آجنايی که 

ما منی خواهيم به هبانه گرديدن دنبال جنبش خالصا انقالبی، به سراب 

بپيونديم، هلذا، با در نظر داشت دو فاکتور ضد طالبانی و ضد رژيم 

پوشالی بودن اين جنبش، و نيز با در نظر داشت اينکه اين جنبش از مهين 

آغاز مدعی آزاد سازی سراسر افغانستان است، هلذا بايد کوشيد تا اين 

جنبش را از چنگال ارجتاع بيرونی و درونی در امان داشته، بدان مست و سوی 

 که رگه هايی از  "ناخالص"رهايی خبش و انقالبی بايد داد. بگذار اين جنبش 

مقاومت ضد طالبانی- ضد رژيم پوشالی در آن به مشاهده ميرسد مست و سوی 
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مردمی و انقالبی و ماهيت واقعا مقاومت گرانه پيدا کند. اينکه لنين 

کبير ميگفت که حتی در ارجتاعی ترين احتاديه های کارگری برويد، منظور اش 

اين بود که با توده های زمحتکش کار کنيد و آا را از شر ارجتاع مسلط بر 

آا جنات خبشيده، آن احتاديه ها را مست و سوی انقالبی بدهيد. حال بايد با 

انقالبی از کنه کار انقالبی، بايد حرکت مردمی واليت غزنی را –درک علمی 

جدی گرفته، و بايد کوشيد تا با نفوذ در آن و با بدست گرفنت ابتکار 

رهربی، به آن مست و سوی انقالبی و مقاومت گری خبشيد. به هبانه آنکه ممکن 

است اين حرکت نيز آبشخور ارجتاعی داشته باشد، منی توان شانه از بار 

مسئوليت کار در ميان توده ها خالی کرد. نبايد به ارجتاع اجازه داد که 

حرکت خود جوش واليت غزنی را به سود خويش شکار کند. بايد اين حرکت را 

به حرکت واقعا توده يی مبدل ساخته، آنرا از حالت خود جوش، و البته به 

سود روند انقالبی به در آورده، نبايد گذاشت که اين خود جوشی به سود 

شکار ارجتاع شدن خامته پذيرد. اگر به مسئله به شکل منفی نظر کنيم، اگر 

هم اين حرکت از سوی دست هايی ناپاک سازماندهی شده باشد، اما از آجنايی 

که اين توده ها اند که پوتانسيل انقالبی و مقاومت گرشان، پوتانسيلی که 

از سبب آن  بر ضد طالبان و  رژيم پوشالی هر دو ، شعار ميدهند، جهت 

رهايی توده ها ا ز بند تومهات، و جهت رهايی توده ها از بند فريب آن 

دست های ناپاک بايد وارد عرصه مبارزاتی فعال گرديده، به توده ها حالی 

کرد که: به جای اسارت در تومهات و تکيه منودن به فرماندهان نا مطمئنی 

که آا را به اهداف ضد طالبانی-ضد دولت پوشالی شان رهنمون خنواهند شد، 

هبرت آنست که توده ها، با شعار های شفاف، از پی نيروها و رهربيی بروند 

که در  امر مبارزه بر ضد طالبان و دولت پوشالی، صادق و پيگير باشد. 

اينجا است که نقطه صفری از برای مائوئيست ها ايجاد گرديده، مائوئيست 

ها وارد گود گرديده، رهربی جنبش مقاومت ضد امپرياليستی را بدست گرفته، 

نيز سردمدار مبارزه ضد طالبانی ميشوند. آری! در چنين صورتی است که 

مبارزه بر ضد دولت پوشالی و طالبان، دارای رهربی واقعی خواهد شد. برخی 

ها مدعی اند که عوامل نفوذی دولت در راه اندازی اين حرکت در واليت 

غزنی دخيل اند. اما بايد به خاطر داشت که اظهارات سرد مقامات حملی و 

دولتی راجع به ماهيت سياسی اين حرکت ال اقل مربهن ميدارد که دولت 

پوشالی اگر هم عوامل نفوذی در اين حرکت داشته باشد، آغارگر اين حرکت 

نبوده است. دولت پوشالی ميخواهد که اين حرکت را که بر ضد طالبان راه 

اندازی شده، و ادعای ضديت با دولت پوشالی را نيز داشته و در حقيقت 
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راه سوم يا هبرت است گفت که خواهان نشان دادن يگانه راه ممکنه برای 

رستگاری ملی يعنی آزاد سازی افغانستان است، را به سود خويش مست دهی 

کند. فرض کنيم که دولت پوشالی که حتی قادر به برقرار کردن امنيت مرکز 

 های سياسی-نظامی را " بازی"مملکت يعنی شهر کابل نيست، توانايی مهچو

داشته باشد با آم، از آجنايی که اين دولت پوشالی خواست مقاومت گرانه 

ضد طالبانی-ضد دولت پوشالی توده ها را به بازی گرفته است، بايد به 

توده ها خرب داد که تنها با گسست کامل از دولت پوشالی، و تنها با اتکا 

به پوتانسيل انقالبی خويش، و حتت رهربی نيروها و يا سازماای انقالبی-

توده يی ميتوانند به رستگاری نايل آيند. در جهان ما و در زمان ما، 

تنها اين احزاب و تشکالت مائوئيستی اند که حيثيت و شايسته گی رهربی 

توده ها را دارا خواهند بود هلذا، بايد نيروهای رهربی کننده توده ها 

يعنی مائوئيست ها وارد گود شوند. آنچه دردناک است آنست که برخی از 

تشکالت و عناصر مائوئيست، هنوز در خصوص ماهيت ارجتاعی جنگيدن طالبان 

اسير تومهات اند و برای توده ها اعالم ميدارند که طالبان واقعا بر ضد 

خارجی ها و دولت پوشالی ميجنگند. حرکت خودجوش واليت غزنی ، مشت حمکمی 

است به دهان مهچو برداشت های احنرافی عناصر مدعی مائوئيسم و انقالب! 

وقايع دو ماه اخير در ولسوالی های اندر و گيزوی واليت غزنی مربهن 

ميدارد که : بايد طالبان و دولت پوشالی هر دو راه آماج گرفت. نبايد 

اسير اين توهم شد که طالبان نيروی مقاومت گر و يا جنگنده بر ضد اجنبی 

ها اند! مردم دلير و وطن پرست غزنی، با اخراج طالبان از ولسوالی اندر 

در پراتيک نشان دادند که تيوری بافی های کذايی مدعيان دروغين 

مائوئيسم، ريشه در واقعيت ندارد. برای آنکه نربدی واقعا رهايی خبش را 

در پيش گرفت، بايد بر ضد طالبان و دولت پوشالی هر دو را نشانه گرفت، 

نه اينکه مثل انقالبيون دروغين اعالم داشت که: بر ضد دولت پوشالی 

مبارزه کنيد، اما طالبان را که دمشن عمده نيستند، اکنون آماج قرار 

ندهيد! مردم دلير غزنی، بر ضد چنان خزعبالتی، در عمل به اثبات 

رسانيدند که طالبان خبشی عمده از نيروهای دمشن آب و خاک ما بوده، و هلذا 

تصميم به اخراج شان از خاک پاک خويش گرفتند. برخی از رفقای مائوئيست 

ما، به هبانه آنکه نبايد ميان تشکالت مائوئيست تفرقه و اختالف بيفتد، و 

حفظ وحدت نيرو های انقالبی، خواهان آن اند که نبايد "رنگين" به هبانه 

مائوئيست های کذايی را که اعالم داشته اند که نبايد طالبان را آماج 
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قرار داد، را نبايد نکوهش کرد. سازمان کارگران افغانستان، طی چندين 

نبشته، استوارانه در موضع تقبيح احنراف مدعيان دروغين مائوئيسم 

ايستاده، و اعالم داشته است که: برای مبارزه واقعا انقالبی و رهايی خبش، 

بايد طالبان را مهانند دولت پوشالی آماج قرار داد. حال ما از رفقای 

مائوئيستی که هنوز به حنوی به هبانه حفظ وحدت ميان تشکالت مائوئيستی، از 

مدعيان دروغين مائوئيسم محايت منوده، آماج قرار ندادن طالبان آن مدعيان 

را با سکوت مورد قرار داده اند ، خواهش ميکنيم که با در نظر داشت 

وقايع اخير غزنی، و در برابر اراده آهنين توده هايی که حضور طالبان 

را در موطن خويش ننگ دانسته، آنان را آماج قرار داده و آنان را از 

سرزمين خويش بيرون ميرانند، پس لطفا اين رفقای مائوئيست از الک ندامن 

مواضع مدعيان دروغين مائوئيسم بيرون آمده، و "خاموشانه" کاری و تاييد 

مهانند سازمان کارگران افغانستان به گونه اصولی اعالم دارند که: ای 

خلقهای ستمديده، طالبان و رژيم پوشالی ، هر دو را آماج قرار دهيد و 

کشور خويش را آزاد سازيد! نيروهای متجاوز امپرياليزم-شرکا را از وطن 

خويش بيرون کشيده، و افغانستان را از چنگال ارجتاع ملی و بين املللی 

 رهايی خبشيد!

قيام کننده گان مردم سلحشور غزنی اعالم داشته اند که آنان اکنون پنجصد 

تن مسلح در اختيار دارند، اما مقامات دولت پوشالی و افراد وابسته به 

حاکميت پوشالی، به تکذيب نيرومندی قيام کننده گان مسلح پرداخته، مشار 

آا را هفتاد، هشتاد تن خوانده اند. طالبان کثيف نيز، انتقام جويانه، 

پنج فرد ملکی را در واليت غزنی، به هبانه انتقام گيری از قيام کننده 

گان به شهادت رسانيده اند. می بينيم که مردم قهرمان واليت غزنی، هم بر 

ضد دولت پوشالی و هم بر ضد طالبان، اصوملندانه می رزمند. سازمان 

کارگران افغانستان، قبل از آنکه رخداد های واليت غزنی حدت يابد، اعالم 

داشته بود که بايد طالبان و دولت پوشالی هر دو را آماج قرار داد، و 

آماج دمشن در هر دو جبهه را از بديهيات جنگ آزادی خبش ما ميدانست. اما 

مدعيان خام مائوئيسم ، در مهان زمان اعالم ميداشتند که دمشن عمده ما 

طالبان نيست. طالبان واقعا برضد خارجی ها ميرزمند، هلذا آا را آماج 

قرار ندهيد. اين مدعيان خام با آنکه اعالم ميداشتند که طالبان مناينده 

های فئودال کمپرادوری اند، اما با آم آا را از مورد آماج قرار گرفنت 

مستعفی ميشمردند. ميدانيم که مائوئيسم برای ما می آموزد که فئودال 
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کمپروادور ها پايه اصلی جتاوز امپرياليزم در کشور های مستعمره بوده، و 

مششير دست ارجتاع مسلط ا ند. اما، مدعيان خام مائوئيسم، علی الرغم 

فئودال کمپرادور های طالبی، امحقانه اعالم ميداشتند که: طالبان، بر ضد 

امپرياليست ها و خارجی ها ميرزمند! اينست که اين مدعيان خام، در 

برابر مائوئيسم و در برابر حتليل طبقات مائوئيستی قرار گرفته اند. هر 

گونه کرنش در برابر منحرفانی از اين دست، نه تنها نشانه وحدت طلبی 

ميان مائوئيست ها نيست، بلکه مهدست شدن با منحرفان در امر سپر انداخنت 

در برابر طالبان، و به دنباله آا مبدل شدن را در قبال دارد. حال که 

مردم واليت غزنی جهت بازگشايی مکاتب و مراکز صحی اين واليت که توسط 

طالبان مسدود شده بود، دست به سالح برده، و در برابر نيروهای تاريک 

انديش طالبی سنگر گرفته ا ند، پاسخی مناسب در پراتيک به مدعيان 

دروغين مائوئيسم داده شده است که ادعا ميکنند که طالبان نيز ترقی 

 ميخواهند اما از نوعی ديگر: ترقی فئودال کمپرداوری!

بياييد از زبان فردی به نام لطف اهللا کامران که خود را فرمانده قيام 

کننده گان ولسولی اندر ميخواند خبوانيم که آا چرا دست به سالح بر ضد 

 طالبان برده اند:

انگيزه اصلی ما اين بود که مکتب های ما بسته بود، کلينيک های ما بسته 

بود، بازار ما بسته بود و مردم ما آزادانه زنده گی منی توانستند. به 

 "مهين خاطر جمبور شديم که دست به قيام بزنيم.

حاال خواننده گان عزيز خود قضاوت کنيد که آيا مردمی که به خاطر دفاع از حقوق حقه خويش دست به سالح ميبرند بر حق اند 

 يا مدعيان دروغين مائوئيسم که شعار ميدهند که: طالبان دشمن عمده نيستند! آنان را اکنون آماج قرار ندهيد!

اميدواريم که آنعده از رفقای مائوئيست ما که به هبانه حفظ وحدت 

نيروهای مائوئيست و جلوگيری از انتاگونيستی شدن تضاد ميان خبش هايی از 

مائوئيست ها، از موضع گيری بر ضد مدعيان دروغين مائوئيست ابا ميورزند 

بيش از اين سردر گم خوشبينی های پاسيفيستی نشده، و بر ضد بی اصولی ها 

و احنرافات مدعيان دروغين، مهانند رفقای سازمان کارگران افغانستان موضع 

اصولی و سازش ناپذير اخذ کنند. حضور زنان در کنار دانشجويان، حماسن 

سفيدان و ساير خبش های مجعيت، خود نشاندهنده آنست که زنان واليت غزنی 

 طالبان موضعگيری منوده اند.  "ترقی فئودال کمپروادوری"قهرمانانه بر ضد 
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مقامات رژيم پوشالی، از طرفی نيمه استقبالی از قيام مردم بر ضد 

طالبان در واليت غزنی به عمل آورده اند، اما از طرفی ديگر، اعالم داشته 

اند که از جنبه سياسی اين قيام محايت به عمل منی آورند. آری! جز اين 

 نيز از دولت پوشالی منی توان توقع برد!

حممد علی امحدی، معاون والی غزنی،  از گسرتش مقاومت رهايی خبش قيام کننده 

گان بدون سازماندهی جناحهای خمتلف به روستا ها ياد منوده، و آنرا حرکت 

خود جوش و بر اساس خيزش مردمی خوانده است. ببينيد که مقامات دولت 

 پوشالی، زبونانه گزيری ا ز اعرتاف ماهيت اين حرکت مردمی ندارند. 

 ولسوالی از 31تا اکنون قرار بيانات فرمانده مذکور قيام کننده گان، 

لوث طالبان آزاد گرديده، و جنبش ضد طالبانی توده يی، از ولسوالی اندر 

به ولسوالی گيرو سرايت يافته است.  اين فرمانده به صراحت بيان داشته 

 است که: ما نه از دولت محايت می کنيم نه از طالبان!

اگر فرض کنيم که در اين بيانات فرمانده مذکور شفافيت در کار نباشد، و 

آنان پشت پرده مهره های دولت پوشالی باشند، دست کم ذکر اين مسئله از 

سوی يک فرمانده فريب کار، ميتواند نشاندهنده آن باشد که آن فرمانده 

به خاطر اقناع مردمی که هم بر ضد دولت پوشالی و هم بر ضد طالبان به 

پا خاسته اند، چنان بياناتی آورده است. حال ، اين مسئوليت نيروهای 

انقالبی و مائوئيست ها است که خاليی را که ايجاد شده است، به گونه 

اصولی پر منوده، توده هايی را که خواهان شکسنت طلسم دو سر امپريالستهای 

اشغالگر اند به سوی پيروزی رهربی کنند. طلسم اشغالگران اين است که يا 

با دولت پوشالی باشيد، يا با نيروهای مزدور طالبی امپرياليست ها! 

توده های وطن پرست غزنی، حاال مصمم اند که: نه با دولت پوشالی، و نه 

با طالبان خواهند بود! حال وقت آنست که مائوئيست ها، از جنگ خلق، و 

تصرف قدرت بوسيله توده ها و ايجاد دولت دموکراتيک نوين بوسيله خود 

توده های انقالبی سخن بگويند و برای پياده منودن مرام انقالبی در عمل، 

به سازماندهی انقالبی توده ها بپردازند. اينکه لطف اهللا کامران، فرمانده 

قيام کننده گان غزنی بيان داشته است که: به هيچ صورت منی خواهد قيامش 

تنها در غزنی حمدود باشد، بلکه ميخواهد اين قيام در سراسر افغانستان 

 اين بيان وی نشاندهنده وضعيت عينيی است که پوتانسيل "توسعه يابد.

قيامهای جدی  را در سراسر افغانستان به سوی فعليت می برد. فرض کنيم 
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که اين فرمانده مذکور، خود مهره يی پنهانی، و در جهت به احنراف 

کشانيدن مبارزه ضد طالبی-ضد دولت پوشالی مردم غزنی باشد، رسالت 

مائوئيست ها آنست که ابتکار عمل را از دست اين به احنراف کشاننده 

بگيرند، و برای توده ها ثابت منايند که تنها در پناه داس و چکش است که 

امکان سراسری شدن قيام شان، و امکان تکامل حرکت های خود جوش به جنگ 

خلق وجود داشته، و در نتيجه دورمنای پيروزی خلق افغانستان آشکار 

ميگردد. با آنکه دست آوردی فعلی و مقطعی قيام مردم ولسوالی های غزنی 

عبارت از باز گشايی بيش از سی مکتب از جمموع بيش از چهل مکتب قبال 

مسدود شده از سوی طالبان ميباشد، اما در دراز مدت ،اين قيام، ميتواند 

سرمشقی باشد از برای مردان ساير واليت و اينکه آگاه گردند که راه برون 

رفت مهانا اخراج قهری نيرويهای کثيف و وطن فروشی طالبی از موطن شان 

 بوده، و در اين راستا، نبايد با رژيم پوشالی مهدست باشند. 

حممد علی عليزاده يک تن از خاينانی که بر کرسی وکالت پارملان پوشالی 

 مليده است بيان داشته است که:

عمدتا فرماندهان سابق حزب اسالمی، ناراضی های خود گروه طالبان و برخی 

عوامل استخباراتی دولت افغانستان در سازماندهی اين قيام نقش دارند. 

اين خاين مليده بر کرسی ننگ، فرمانده قيام کننده گان را نيز دارای 

 سابقه طالبی معرفی ميکند. 

قسمی که گفتيم ما هيچ جنبشی خالص را نبايد توقع داشته باشيم. حال که 

برخی ها از سابقه خويش که مثال حزب اسالمی باشد دست بردار شده باشند، و 

برخی ديگر نيز که سابقه طالبی دارند، ننگ عضويت آنگروه را بدور 

افگنده، بر ضد آن گروه بدنام قيام منوده باشند، اين خود جای خرسندی 

ميتواند باشد. به هر حال، ولو که ما سابقه سازماندهی کننده گان را 

جدی بشماريم، با آم، بايد متوجه باشيم که اين به اصطالح سازمانده گان 

خواسته اند که ترمجان خواست های خلق هايی باشند که يکصدا فرياد کشيده 

 اند: نه با طالبان نه با دولت پوشالی!

اگر شفافيتی در اعمال اين سازماندهنده گان در ميان نباشد، باکی نيست! 

نيروهای انقالبی و مائوئيست های پيگير بايد که دست به سازماندهی و 

بيسج توده هايی بزنند که از بد روزگار، سررشته حرکت های آزادی 

خواهانه شان بدست فرماندهان سابق حزب اسالمی و يا ناراضيان طالبی 



12 
 

افتاده است. ممکن است عوامل استخباراتی دولت در ميان نقشی داشته باشد. 

اما اين نقش منی تواند ماهيت خيزش مردمی را برای ما تبيين کند. زيرا 

که خواست مردم روشن است: نه با طالبان نه با دولت پوشالی! هلذا، سنگ 

اندازی ها و منافقت های استخباراتی رژيم پوشالی منی تواند ما را نا  

اميد کند و ما را بدان دارد که دست از سر محايت از توده هايی که شعار 

"نه با طالبان و نه با رژيم پوشالی" را سرداده اند بکشيم. بايد آن عوامل استخباراتی را افشا و يا سنگ اندازی هايشان را خنثی 

نماييم. اين امر، تنها با بسيج واقعا انقالبی توده ها امکان پذير خواهد بود. اينکه مقامات فوقانی حکومتی در واليت غزنی به 

صراحت ذکر نموده اند که از محتوای سياسی قيام حمايت نمی کنند مبرهن ميدارد که دخالت دولت پوشالی در اين حرکت خود 

جوش توده يی صرف در حد اخالل ورزی ها و سنگ اندازی های منافقانه يی است که خواست به انحراف کشانيدن جنبش 

مقاومت را در سر می پروراند. سازمان کارگران افغانستان، تنها از انگيزه قيام و از خواست برحق و پتانسيل انقالبی توده هايی 

که شعار : نه با طالبان و نه با رژيم پوشالی را باال کرده اند ، حمايت می نمايد. هيچ بازی پشت پرده يی نمی تواند مانع از آن 

شود که ما توده های آزاديخواه خويش در واليت غزنی و ساير واليات را تنها بمانيم . همه تالش ما در آن خواهد بود تا بتوانيم 

توده ها را به سوی تشکل انقالبی، تشکلی که فارغ از سنگ اندازی های عوامل ارتجاع باشد سمت و سو دهيم. ما يقين داريم که 

اگر کمونيست ها بر مصداق گفته صدر مائوتسه دون، همانند ماهی هايی باشند که توانايی شنا نمودن در دريای خلق را دارا 

باشند، قادر خواهند بود که توده ها را در امر رهايی شان هادی شده، و ياری برسانند.  در اين راستا از همه نيروهای واقعا 

وطن پرست، انقالبی و مائوئيست خواهانيم تا در اين داعيه پاک، در کنار توده های ميليونيی که بر ضد اشغالگران، دولت 

پوشالی و ارتجاع طالبی شعار ميدهند و دست به سالح می برند، بايستند. تنها با مبارزه مسلحانه انقالبی، و در سنگر های جنگ 

خلق است که خلق های ستمديده ما ميتوانند برای خويش آينده يی در خور خويش بسازند. آينده يی که به سوی سوسياليزم روانه 

 خواهد شد.

 زنده باد مقاومت ملی، مردمی و انقالبی خلق های افغانستان

 مرگ به ارتجاع طالبی و حاميان ملی و بين المللی آن

 واژگون باد بساط خون و خيانت رژيم پوشالی

 مرگ به امپرياليزم و سگان سر سپرده "وطنی" و فرا وطنی آن

 زنده باد جنگ خلق !

 در راه سرخ سوسياليزم به پيش!

 سازمان کارگران افغانستان(م.ل.م)

 1391 سرطان 8
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  دوشادوش توده هاي آزاديخواه واليات شرقي!!نه با طالبان نه با ر ژيم پوشالي

خلق هاي آزاديخواه افغانستان، همانگونه كه طي ده ساله اخير بر ضد اشغالگران امپرياليست و رژيم پوشالي دست نشانده امپرياليزم 
رزميده اند، بر ضد ارتجاع طالبي و نيروهاي مزدوري كه زير نام طالب در خدمت منافع امپرياليزم جهان خوار قرار دارند، نيز رزميده 
اند. با آنكه رژيم پوشالي از تضاد ميان خلق ها و ارتجاع طالبي ميكوشد براي تثبيت حاكميت خويش استفاده كند، و با آنكه در برخي از 

موارد، با "جا باز كردن" عناصر خود فروخته درصفوف مقاومت ملي ، مقاومت ملي هنوز قامت استوار و پيروزمند برنيافراخته، و جهت 
انقالبي حاكم نشده است، با آنهم، نفس مقاومت ملي، گواه آنست كه حساب توده ها از حساب آنهايي كه ميخواهند مقاومت ملي را به بيراهه 

بكشانند جدا است. اگر در قيام مردمان ولسوالي اندر غزني، توده هاي به پا خاسته هنوز از سوي كساني رهبري ميشوند كه سابقه جهادي 
و يا طالبي داشته باشند، با اينكه اين گونه رهبري، نمي تواند توده ها را به سوي رهايي رهنمون گردد، اما، مهم آنست كه: شعار بر حق 

توده ها كه "نه با رژيم پوشالي و نه با طالبان مزدور" باشد، رساننده آنست كه: دزداني كه ميخواهند مقاومت ملي مردم اندر غزني را به 
بيراهه بكشانند، نمي توانند شعار مركزي توده هاي به پا خاسته را ماستمالي كنند. اينكه چرا عناصري كه سوابق جهادي و يا طالبي دارند 

اينك وارد گود شده بر ضد طالبان و رژيم پوشالي موضع ميگيرند و توده ها را در امر مبارزه شان" رهبري " ميكنند، ناشي از ضعف 
نيروهاي اصلي رهبري مقاومت كه ماركسيست-لنينيست-مائوئيست ها است، ميباشد. نبود يك حزب كمونيست مائوئيست فراگير و پيشتاز 
كه بتواند توده ها را در امر مقاومت ملي، مردمي و انقالبي رهبري كند، سبب گرديده است كه : عناصر ناراضيي از ميان جهادي ها و 

طالبان، كه  اينك منافع خويش را در وجود احزاب، گروه ها و تنظيم هايي كه قبال بدان منسوب بودند ،نيافته اند ، و لهذا در كنار مردم 
"قرار" ميگيرند، و از آن بد تر، نسبت نبود رهبري انقالبي در تحركات ضد طالبي-ضد رژيم پوشالي،  در رهبري (هرچند رهبري تا 

هنوز غير منسجم و غير متمركز و قوي) قيام هاي توده يي قرار گرفته، و لهذا، به مانعي از براي پيشرفت مقاومت ملي مبدل ميشوند. 
سازمان كارگران افغانستان، همانگونه كه شعار "دوشادوش توده هاي آزاديخواه واليت غزني" را باال نموده است، اينك،  با توده هاي 

آزاديخواه واليات شرقي كه شعار " مرده باد حاكميت طالبان مزدور" را باال نموده اند، همنوايي استوار خويش را اعالم داشته، براي توده 
 هاي آزاديخواه واليات شرقي اعالم ميدارد كه: 

عناصر و نيروهاي اجيري كه به دستور ر ژيمي پوشالي در "كنار" شما ممكن است قرار بگيرند، قصد به انحراف كشانيدن قيام شما را 
داشته، و خواهان آن اند كه جانفشاني هاي شما را در مسير تحكيم حاكميت رژيم پوشالي قرار دهند. لهذا، شما نيز بايد همانند مردم 

ولسوالي اندر واليت غزني، حول شعار مركزي: "نه با طالبان، نه با رژيم پوشالي" ، استوارانه مقاومت ورزيد! مقاومت استوار شما، سبب 
 خواهد شد كه اراذلي كه در صفوف مقاومت خلقي "خزيده" اند، مجال را از دست داده، فرار را بر قرار ترجيح دهند!

 

هستند كساني كه بيان ميدارند كه: شورش ها و مقاومت هاي ضد طالبي-ضد رژيم پوشالي سه ماه اخير، ريشه در پا گرفتن گروه و يا 
 نيروي "نو"ي دارد كه همانند طالبان،  بخشي از سناريوي اشغالگران اجنبي، و ساخته و پرداخته دشمنان اين آب و خاك خواهد بود.

سازمان كارگران افغانستان بر آنست كه: اشغالگران اجنبي و ارتجاع منطقه، دمي از دخالت در امورات داخلي و بدست گرفتن "سمت 
دهي" سياست خارجي ما نمي آسايند. آنها براي حفظ و استقرار ه ژموني خويش، اگر الزم بدانند دست به ايجاد و مطرح نمودن سناريو 

هايي از قبيل سناريوي طالبان، اين بار نيز اقدام خواهند ورزيد. امروزه، خاليي جدي در ميدان سياست داخل كشوري ما ايجاد شده است. 
طالبان و رژيم پوشالي، هر دو، كامال به حيث سناريوهاي ناكام و بدنام اشغالگران و امپرياليزم، رنگ باخته، و به اضمحالل گراييده اند. 

جاي خالي حاكميت هاي غير مشروع را بايد "حاكميت" نويني پر كند. توده هاي آزاديخواه،  شعار "نه با طالبان، نه با رژيم دست نشانده" 
را مطرح ميكنند. حال، اشغالگران و ارتجاع منطقه،  به نوبه خويش، ميخواهند سناريو هاي خاص خويش را به كرسي نشانيده، و به حيث 

سواي سناريوي توده يي كه از سوي گزينه سوم، جا بزنند. رسالت نيروهاي انقالبي است تا براي توده هاي آزاديخواه الحذر بدهند كه: 
مائوئيست ها مطرح ميشود، هر سناريوي ديگري كه مطرح شود، ريشه در برنامه ها و خواست هاي امپرياليست هاي اشغالگر و ارتجاع 

تنها در پرتو ماركسيسم-لنينيسم-مائوئيسم است كه ما منطقه داشته، و با خواست "نه با طالبان، نه با رژيم پوشالي" مطابقت نخواهد داشت. 
 به خواست "نه با طالبان، نه با رژيم پوشالي" خواهيم رسيد. 

 جا دارد خطاب به منحرفيني كه هنوز از پذيرش آماج قرار دادن طالبان شانه خالي ميكنند بپرسيم كه:

حاال كه توده هاي ميليوني ستمديده ما، بر ضد طالبان به پا خاسته، و دروازه هاي مكاتب و مراكز صحيي را كه طالبان بسته اند دوباره 
ميگشايند، و با مطرح نمودن خواست هاي دموكراتيك ، تحمل حاكميت طالبان كوردل را نمي كنند و آنها را در رديف نيروهاي دست 
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 نشانده رژيم پوشالي،  زائده هاي امپرياليسم ميدانند، آيا هنوز هم شما نمي خواهيد بر ضد طالبان موضع گرفته، و آيا هنوز مي پنداريد كه "
 طالبان واقعا در برابر اشغالگران ميرزمند؟"

سازمان كارگران افغانستان،  استوارانه معتقد است كه: تنها اين توده هاي ستمديده و ميليوني اند كه علي الرغم نداشتن رهبري واقعي، و 
علي الرغم حاكم بودن جنبه خود جوش قيام هايشان، بر ضد اشغالگران خارجي و نيروهاي جهنمي طالبي ميرزمند. اين توده هاي ستمديده 
ما است كه بر ضد اشغالگران خارجي ميرزمند. طالبان همانند رژيم پوشالي، د ركنار اشغالگران خارجي، و در پيوند نزديك با سناريوهاي 

 يانكي هاي امپرياليست و متحدان استراتيژيك امپرياليست ها قرار دارند. 

سازمان كارگران افغانستان با شعار: نه با طالبان، نه با رژيم پوشالي، دوشادوش توده هاي آزاديخواه واليات شرقي!" توده هاي ستمديده را 
به تداوم بخشيدن هر چه بيشتر قيامهاي آزاديخواهانه شان فراخوانده تاكيد ميورزد كه: اين توده هاي ميليوني اند كه بر ضد خارجي ها 

طالبان نه در گذشته بر ضد خارجي ها رزميده اند، نه اكنون ميرزمند، و با توجه به ماهيت شان و با درنظر داشت ميرزمند، نه طالبان. 
از همين رو است كه : اينكه اربابان شان خارجي ها اند، در آينده نيز بر ضد اربابان خويش يعني بر ضد اشغالگران نخواهند رزميد. 

مردمان آزاديخواه ما در يافته اند كه: بر ضد نيرو جهنمي و مزدور طالبي، بر ضد طالبان كوردلي كه بويي از فرهنگ واالي بشري و 
بويي از ترقي و پيشرفت نبرده اند، بايد قيام كرد. مردم آزاديخواه واليات شرقي، با دست زدن به مبارزات مسلحانه بر ضد طالبان، و با 

بيرون راندن اين نيروي جهنمي از آب و خاك خويش، ثابت نموده اند كه : همانگونه كه بر ضد اشغالگران و رژيم مزدور پوشالي رزميده 
اند، بر ضد طالبان كه خود بخشي از نيروهاي اشغالگر است، نيز استوارانه رزميده، و اين بخش جهنمي را نيز به گورستان تاريخ روانه 

 خواهند نمود. 

 

 زنده باد مقاومت دليرانه توده هاي آزاديخواه واليات شرقي افغانستان بر ضد طالبان

 به پيش به سوي مقاومت سراسري در افغانستان تحت رهبري حزب پيشآهنگ مائوئيستي

 مرگ به امپرياليزم ، مرده باد  اشغالگران امپرياليست و متحدان بي آزرم شان!

 زنده باد انقالب دموكراتيك نوين افغانستان

 مرده باد رژيم پوشالي

 مرگ به نيروهاي اجير و خود فروخته طالبي

 زنده باد جنگ ممتد خلق!

 سازمان كارگران افغانستان

 (م.ل.م)

1391سرطان   
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