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 هیالدی: هبئَئیسن ثْبس صهبًِ ی هب است! 3102ل هی اٍ

ٍ فشاًسِ، سشضبس اص خَضجیٌی اًمالثی ثِ پشٍلتبسیب ٍ تَدُ ّبی  یالدی، هب اص افغبًستبى، ثلدینه 3102دس ایي هٌبسجت اٍل هی 

 ستوذیذُ ی خْبى دسٍد هیفشستین ٍ آًبى سا فشا هیخَاًین وِ صیش دسفص سشخ هبئَئیسن هتحذ ضًَذ!

هب آًبى سا فشاهیخَاًین وِ دٍ سَی حمیمت خْبى سا ثفْوٌذ. ضت تبسیه است، اًگبس ثِ ًظش هیشسذ وِ تبسیىی ّوِ خٌجِ ّبی 

 حمیمت سا دس غالف خَیص وطیذُ است، اهب حمیمت آى است وِ سپیذُ ًَیذ سخطص آفتبة سشخ سا اػالم هیذاسد.

خذیذ اًمالة خْبًی پشٍلتبسیبیی ًضح هیگیشد! هبئَئیسن ثْبس صهبًِ ی آسی! ایي است ًذای صهبى: طَفبًی ًَ فشا هیشسذ، هَج 

 هب است!

 ٍ فشاًسِ اػالم هیذاسین وِ: ، ثلدین است وِ هب اص افغبًستبىاص ّویي سٍ 

 آى دفبع وٌیذ ٍ آًشا  ثىبس ثٌذیذ!هبئَئیسن سا ثشگیشیذ، اص 

 آغبص ٍ پیطجشد خٌگ خلك هجبسصُ وٌیذ!ثشای ایدبد ٍ ثىبس ثستي اًذیطِ ی ساٌّوب دس ّش وطَس، خْت 

-لٌیٌیسن-ّش آییٌِ خٌگ خلك دس ّوِ وطَس ّب، اص آتص دل تَدُ ّب، تحت ّذایت حضة ووًَیست ثش هجٌبی هبسوسیسن

 هبئَئیسن هسلح ثب اًذیطِ ی ساٌّوب، فشٍصاى ٍ ثشپب خَاّذ گطت.

، ٍ ثب تطىیل خوَْسی خْبًی سَسیبلیستی، ّش آییٌِ تَدُ ّبی خْبى صیش دسخطص ستبسُ ی سشخ هتحذ خَاٌّذ گشدیذ

 ثسَی ووًَیسن طالیی سّسپبس خَاٌّذ گشدیذ. 

دسن هب ایي است وِ اًمالة خْبًی پشٍلتبسیبیی دس هشحلِ ی تؼشؼ استشاتیظیه لشاس داسد، اًمالة گشایص ػوذُ است، 

 تَدُ ّب هی دسخطذ. التشًبتیف اًمالثی ّش سٍص، ثِ گًَِ ی اختٌبة ًبپزیش پذیذاس گشدیذُ، دس اًظبس

 اص ّویي سٍ است وِ آًبى یؼٌی تَدُ ّب خَاستبس دستیبثی ثِ یه سالح تبسیخی اًذ!
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تَسط }سفمبی{ افغبًستبى،  دس خػَظ اغل اًذیطِ ی ساٌّوبطُ یی ،  پشٍثِ هثبثِ ی یه سّیبفت، سٌذی  ثٌبثش آى، 

ست وِ ػٌػش ولیذی هبتشیبلیضم دیبلىتیه دس ّوِ وطَس ایي اًذیطِ ی ساٌّوب ا . ثٌگالدیص ٍ فشاًسِ  تىَیي پزیشفتِ است

 ّب است.

ّوِ اًمالثبت اًذیطِ ساٌّوبی خَد، یؼٌی هحػَل وبسثشد حمیمت خْبًطوَل ایذئَلَطی "اًذیطِ ی سٌّوب چیست؟

پیشٍصی ٍ پشٍلتبسیبی ثیي الوللی دس ضشایط هطخع ّش اًمالة سا ثَخَد هی آٍسدًذ، یه اًذیطِ ساٌّوب وِ ثشای ًیل ثِ 

 " .وست لذست ٍ هضبفب اداهِ اًمالة ٍ پیطشٍی هذاٍم ثسَی تٌْب ّذف ٍالؼب وجیش یؼٌی ووًَیسن ًبگضیش است

 حضة ووًَیست پیشٍ، دس ثبسُ ی اًذیطِ ی گًَضالَ

ثذٍى اًذیطِ ی  ثذٍى اًذیطِ ی سٌّوب، ثشای دسیبفت حل تضبد ّبی یه وطَس ساُ حل دسستی ًوی تَاًذ هَخَد ثبضذ.

خَاّذ  }ٍطي گشایی ثَسطٍایی -خْبى=وب، آًچِ  هَخَدیت یب تظبّش هی یبثذ سفشهیسن، سٍیضیًَیسن، وَصهَپَلیتبًیضم}سٌّ

 ثَد، ٍ ایٌْب هبًغ سّب ضذى سادیىبلیضم ثبلمَُ ی تَدُ ّب ثشای ساُ اًذاصی یه خٌگ خلك پیشٍصهٌذ، هیگشدًذ.

ٌذ، ٍ ثذاًٌذ وِ وذاهیي خٌجص ّبی تبسیخی دس وطَس ّبی ًیوِ دس ّوِ وطَس ّب، ووًَیست ّب ثبیذ تىبهل خبهؼِ سا ثذاً

اهپشیبلیست اًمالة سَسیبلیستی سا -ًیوِ هستؼوشُ/هستؼوشُ اًمالة دهَوشاتیه ًَیي ٍ دس وطَس ّبی وبپیتبلیست-فئَدال

 ثَخَد هی آٍسًذ.

سن ػول وٌذ، ٍ هبئَئی-لٌیٌیسن-هبسوسیسندس ّوِ وطَس ّب، ووًَیست ّب ثبیذ حضة ووًَیست سا لَام ثخطٌذ، وِ ثش هجٌبی 

 ضشٍست تبسیخی صهبى ثَخَد آهذُ است سا تؼمیت وٌٌذ.وِ اص دل ثبیذ اًذیطِ یی 

 دس ّوِ وطَس ّب، ایي خٌگ خلك است وِ هسیش سّبیی است!

دس آخشیي  ایي }خٌگ خلك{ هطبثك ثب ًیبصهٌذی ّبی صهبى هب است. دس حمیمت، سشهبیِ داسی، دس سجؼبًِ تشیي ضىل خَیص،

 هشحلِ ی خَیص، یه سیستن فشسَدُ، پشاصیتی ٍ هحتضش است.
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سَای استثوبس ثیطتش، ستن ثیطتش، ثیؼذالتی ثیطتش، تخشیت ثیطتش طجیؼت سیبسُ ی هب، ٍ ثدض فبضیسن ٍ خٌگ ّبی  ایي سیستن 

 اهپشیبلیستی چیض دیگشی ثَخَد آٍسدُ ًوی تَاًذ.

ی ثَدُ، ٍ دس هشحلِ ی اهپشیبلیستی خَیص، دضوي خبًی توبم اسصش ّبی سشهبیِ داسی دضوي تشلی، فشٌّگ ٍ دهَوشاس

 پیطشٍ هیجبضذ.

 هجبسصُ ثِ ضذ فبضیسن، دس ثشاثش دیذگبى توبم اًمالثیَى لشاس داسد.

اص ایذئَلَطی ّبی استدبػی سا سشاصیش هیسبصد.  اهب، ثشای داًستي، چیضی ّبی دیگشی ّن ّست. وبپیتبلیضم ثب خَیص خشٍاسی

سَسیبلیسن، -ثَدى هیىٌٌذ، حبل آًىِ خػلتب ضذ اًمالثی هیجبضٌذ. ًظیش ًبسیًَبل"انقالبی" ایي چٌیي ایذئَلَطی ّب تظبّش ثِ 

 پیشًٍیسن، چبٍیسن، وبستشیسن ٍ غیشُ.

سا تشویت هیىٌٌذ، اهب دس حمیمت، آًْب  سوسیالیسم""ناسیونالیسم" و "ضذ اًمالثیَى{ ٍاًوَد هیىٌٌذ وِ =آًْب }

هضدٍساى استدبػی تشیي ثخص  ثَسطٍاصی وطَس ّبی اهپشیبلیستی ثَدُ، ٍ چبوشاى ثَسطٍاصی ثیشٍوشات دس وطَس ّبی ًیوِ 

 ًیوِ هستؼوشُ اًذ.-فئَدال

ل ًفَر دّذ. ایي صّش ّب ثِ اضىبل  غفَف اًمالثیَى اغیدس ایٌْوِ وبفی ًیست.اهپشیبلیسن ّوچٌبى هیىَضذ وِ صّش خَیص سا 

ٍغیشُ فشا گفتِ مائوئیسم" -" موافقت نامه های صلح"، " انعطاف پذیزی در استزاتیژی"، "پساهفبّیوی ًظیش 

 هیطَد.

سا هشدٍد هیذاًین، گشایص ّبیی وِ چیضی ثیص اص "مدرنیست" هب استذوسی هبئَئیستی سا اتخبر وشدُ این، ٍ گشایص ّبی 

جىبسی ّبی ثَسطٍایی ًیستٌذ. هب هیگَیین: ّوِ ایذئَلَطی ّبی ثَسطٍایی، توبم گشایص ّبی ساست سٍاًِ ثبیذ سجَتبط ٍ تخشی

 هشدٍد داًستِ ضًَذ.
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ثَد، چٌبًىِ ثشخی اص تطىالت وِ ثِ دٍس خط سٌتشیستی حضة ووًَیست هبئَئیست  ٍ اال، فشخبم وبس خض ًبوبهی ًخَاّذ

َدُ اًذ، ایي ًبوبهی سا ضبّذ ثَدُ اًذ، ٍ ثب ًفی دٍس ضذى ّش چِ ثیطتش اص تسلین طلجی دس ایتبلیب گشد آهذُ ٍ خط آًشا تؼمیت ًو

سا  ٍ ایٌىِ چِ ثبیذ ثبضذًیپبل، ثش آى ضذُ اًذ وِ صهیٌِ ی ًفَر تَّوبت لیجشالی سا ٍ هفَْم ٍ دسن ثَسطٍایبًِ اص  هبئَئیسن 

 فشاّن ًوبیٌذ. 

مذ ضذ سٌتشیستی اسائِ دّین، اهب ثگًَِ ی دیبلىتیىی ثبیذ ثسَی تبییذ سّیبفت هب ّوچٌبى هیگَیین: وبهال ثدب است وِ یه ً

سا ثبیذ اتخبد وشد، صیشا وِ ایي اًذیطِ ی سٌّوب، تطجیك خالق  "اندیشه ی راهنما"ّبی هبئَئیستی سٍاًِ ضذ، ٍ اغل 

 ضشایط خبظ ّش وطَس است.  دس  بئَئیسن ػوذتب هبئَئیسنه-لٌیٌیسن-هبسوسیسن

"مائوئیستی"، یه هجبسصُ ی دٍ خط حمیمی ثِ ضذ سٌتشیسن، یؼٌی هجبسصُ ثِ ضذ یه ًسخِ ی خذیذ سٍیضیًَیسن 

ضشٍست یه گسست حمیمی اص ًسجی گشایی سا هحتَم هیذاسد، تب ثبضذ وِ ثِ دسستی هبئَئیسن سا ثِ هثبثِ ی هشحلِ ی سَم دس 

 تىبهل هبسوسیسن دس ًظش داضتِ ثبضین. 

ذ ثَد اگش ثِ ًمذ سٌتشیسن اص هٌظش هحذٍد ثِ هفبّیوی وِ دس هشحلِ ی دٍم تىبهل هبسوسیسن یؼٌی لٌیٌیسن ثسی ًبدسست خَاّ

 حبغل آهذُ اًذ، سٍ آٍسین. 

 لْزا، هب هیگَیین:

یؼٌی خط اپَستًَیستی ساست )پیشٍ(   ضَم  تجلیغبت دس ثشاثش آًبًیىِ دس ثشاثش آهَصش غذس گًَضالَ لشاس گشفتِ اًذ،  دس ثشاثش

 وسبًی وِ  ثِ اًحالل طلجی سٍ آٍسدُ اًذ، هجبسصُ وٌیذ. دس ثشاثش ّوِ  

 پیشٍ،  هجبسصُ وٌیذ! "چپ"دس ثشاثش سٍیضیًَیسن هسلحبًِ ی  ًیشٍ ّبیی ًظیش خط اپَستًَیستی 

 آٍاویبى ٍ حضة ووًَیست اًمالثی، ایبالت هتحذُ ی آهشیىب، هجبسصُ وٌیذ! مائوئیسم"-"پسادس ثشاثش 
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 !سٌتشیسن حضة هبئَئیست ووًَیست ایتبلیب، لشاس گشفتِ ثِ ضذ آى هجبسصُ وٌیذدس ثشاثش 

 وبرة ثِ ٍیظُ دس آى هَاسدی  وِ هبئَئیسن سا ثِ هثبثِ ی هشحلِ ی  سَهیي دس تىبهل  هبسوسیسن"ضد سنتزیسم" دس ثشاثش 

 ثِ سسویت ًوی ضٌبسذ هجبسصُ وٌیذ!

 ثِ وبس ثٌذیذ! هبئَئیسن سا ثشگشفتِ، اص آى دفبع وٌیذ، ٍ آًشا

 ثشای ایدبد ٍ ثىبس ثستي اًذیطِ ی سٌّوب دس ّوِ وطَس ّب ثِ هٌظَس  آغبص ٍ پیطجشد خٌگ خلك ، هجبسصُ وٌیذ!

ٍ طی ایي سًٍذ است وِ اتحبد ًضح هیگیشد، گبم ثِ گبم، ثب حشوت ثسَی هشام خْبًی پشٍلتبسیب: ووًَیسن. ایدبد اًذیطِ }ی 

 ْت حػَل ضٌبخت هتمبثل تحت دسفص خْبًی هبئَئیسن هیجبضذ.ًْبدی خ-سٌّوب{ دس ّش وطَس، فشا

 خٌگ خلك تب ووًَیسن!

 هیالدی 3102اٍل هی، 

 هبئَئیست فشاًسِ-لٌیٌیست-حضة ووًَیست هبسوسیست

 لٌیٌیست=هبئَئیست، ػوذتب هبئَئیست(-سبصهبى وبسگشاى افغبًستبى )هبسوسیست

 هبئَئیست ثلدین-لٌیٌیست-هشوضیت هبسوسیست

 

 

 

 


