پیام حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان
به مناسبت هفته جانباختگان جنبش مائوئیستی هندوستان
تودههای ستمدیده تحت رهبری حزب کمونیست هند (مائوئیست) علیه رژیم فاشیستی هندوستان سرسختانه به مقاومتتت پرداختتته انتتد
این مقاومت همین اکنون اکثر ایاالت هند را در بر گرفته است .در جریان این مقاومت ضتتربات ستتنگینی بتتر نیروهتتای رژیتتم فاشیستتتی
هند وارد گردیده است که نه تنها تودهها تحت رهبری حزب کمونیست هنتتد (مائوئیستتت) جانبازانتته بربتتانی داده انتتد ب کتته کادرهتتای
رهبری حزب کمونیست هند (مائوئیست) نیز جانهای شان را در این راه از دست داده اند.
حزب کمونیست هند(مائوئیست)  28جوالی الی  3اگوست را به عنوان هفته جانباختگان مائوئیست هند که در راه انقالب دموکراتیک
نوین جانهای شان را فدا نمودند اعالم نمود.
حزب کمونیست هند (مائوئیست) به دلی اینکه دو رهبر برجسته و بنیانگذار این حتتزب (رتتارو متتازومدار و کانتتای رتتاترری) در متتاه
جوالی جان باختهاند این هفته را بنام هفته جانباختگان مائوئیست اعالم نموده است.
حزب کمونیست(مائوئیست)افغانستتتان ایتتن هفتتته را گرامتتی داشتتته و همبستتتگی ختتود را بتتا حتتزب کمونیستتت هنتتد (مائوئیستتت) اعتتالم
میدارد .هر اندازه که مبارزات مسلحانه و جنگ خلق در هند تحت رهبری حزب کمونیست هند (مائوئیست) توسعه و گسترش یابد بتته
همان اندازه ضربات کوبنده بر ارتش فاشیستی هند وارد شده و تلفات شان افزایش خواهد یافت .دولت فاشیستتتی هنتتد نیتتز بتته حمتتالت
ددمنشانه خود بر مائوئیستها وخلقهای هند ادامه خواهد داد زیرا رژیم فاشیستی هند مائوئیستهای هند را بزرگتتترین خ تتر بتترای
حاکمیت خود محسوب مینماید و جداً تالش میورزد تا هرره بیشتر به سرکوب شان بپردازد.
حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان متیقین است که جنگ خلق در هند میتواند به پیشروی خود تا سرنگونی رژیم فاشیستتتی هنتتد
و پیروزی انقالب دموکراتیک نوین ادامه دهد.
تاریخ جنبش کمونیستی در سراسر جهان شاهد جانباختگان دلیر کمونیست میباشد هرگاه به تاریخ جنبش کمونیستی نظری بیفکنتتیم
دبیقا ً مشاهده میشود که هر یک از احزاب مائوئیست در راه انقالب دموکراتیتتک نتتوین و سوستتیالیزم بربانیهتتای زیتتادی را داده انتتد.
بررسی این تاریخ یادآور آنست که در برابر ما یک وظیفه بزرگی برار دارد و آن عبتتارت استتت از ادامتته ایتتن راه تتتا پیتتروزی انقتتالب
دموکراتیک نوین و سوسیالیزم.
مائوئیستها در شرایط کنونی نیاز به دست یابی یک کنفرانس بینالمللی و ایجتتاد تشتتکیالت بینالمللتتی مائوئیستتتی دارنتتد .بتترای ایجتتاد
تشکیالت مائوئیستی در بدم اول تأمین همآهنگی بینالمللی میان نیروهتتای مائوئیستتت الزامتتی استتت و در بتتدم دوم پیشبتترد مبتتارزات
خ ی سازمان یافته و پیگیر علیه انحراف "اندیشه گونزالو" و پیشبرد این مبارزه ب ور ضمنی علیه رویزیونیزم"سنتزهای نتتوین"
آواکیان و رویزیونیزم "راه پارارندا" حتمی و ضروی است .فقط از طریق رنین مبارزهای است که ما را موفق به ایجتتاد و یتتا احیتتای
جنبش انقالبی انترناسیونالیستی نموده که باالخره منجر به ایجاد انترناسیونالیزم پرولتری میگردد.
حزب کمونیست ( مائوئیستتت ) افغانستتتان در مستتیر مبتتارزه بتترای برپتتایی و پیشبتترد جنتتگ مقاومتتت ملتتی مردمتتی و انقالبتتی (شتتک
مشخص کنونی جنگ خلق) در افغانستان علیه اشغالگران امپریالیست و رژیم دست نشانده آنها هفته جانباختگان مائوئیست هنتتد را
گرامی می دارد و به این مناسبت با حزب کمونیست هند ( مائوئیست ) و جنگ خلق در آن کشور اعالم همبستگی می نماید.

یاد همرزمان جانباخته مان را گرامی میداریم
یاد و خاطره جانباختگان مائوئیست همیشه جاودانه خواهد ماند
زنده باد مارکسیزم – لنینیزم  -مائوئیزم!
زنده و پایدار باد وحدت مائوئیستها در سراسر جهان
زنده باد جنگ خلق در هند و سراسر جهان
زنده باد انترناسیونالیزم پرولتری!
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