
 پیام حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان 

 باختگان جنبش مائوئیستی هندوستانه مناسبت هفته جان ب

 

سختانه به مقاومتتت پرداختتته انتتد  سر  وئیست( علیه رژیم فاشیستی هندوستان)مائهند    دیده تحت رهبری حزب کمونیستهای ستمتوده

رژیتتم فاشیستتتی  هتتایست. در جریان این مقاومت ضتتربات ستتنگینی بتتر نیروه ارفتت هند را در بر گایاال  اکثراین مقاومت همین اکنون  

کتته کادرهتتای بازانتته بربتتانی داده انتتد  ب )مائوئیستتت( جانهنتتد ها تحت رهبری حزب کمونیست نه تنها توده  کهگردیده است   هند وارد  

 ه اند.از دست داد ا در این راهشان ر  های)مائوئیست( نیز جانهند  رهبری حزب کمونیست

باختگان مائوئیست هند که در راه انقالب دموکراتیک اگوست را به عنوان هفته جان  3جوالی الی    28)مائوئیست(  هند  حزب کمونیست

 های شان را فدا نمودند اعالم نمود.نوین جان

در متتاه دار و کانتتای رتتاترری( ار این حتتزب )رتتارو متتازومگذکه دو رهبر برجسته و بنیان)مائوئیست( به دلی  اینهند    حزب کمونیست 

   باختگان مائوئیست اعالم نموده است.این هفته را بنام هفته جاناند   جوالی جان باخته

)مائوئیستتت( اعتتالم  هنتتد  بستتتگی ختتود را بتتا حتتزب کمونیستتتحزب کمونیست)مائوئیست(افغانستتتان ایتتن هفتتته را گرامتتی داشتتته و هم

توسعه و گسترش یابد بتته  )مائوئیست(هند  تحت رهبری حزب کمونیست جنگ خلق در هند  ه وه که مبارزات مسلحاناندازهر    دارد.می

دولت فاشیستتتی هنتتد نیتتز بتته حمتتالت  افزایش خواهد یافت. تلفات شان  شده و ردکوبنده بر ارتش فاشیستی هند وا ضرباتاندازه  همان

تتترین خ تتر بتترای بزرگ های هند رامائوئیست  فاشیستی هندرژیم زیرا مه خواهد داد ادا هندهای وخلق هائیستددمنشانه خود بر مائو

   .تر به سرکوب شان بپردازدره بیشهرورزد تا و جداً تالش می نمایدحاکمیت خود محسوب می

ونی رژیم فاشیستتتی هنتتد سرنگروی خود تا به پیش تواندجنگ خلق در هند می)مائوئیست( افغانستان متیقین است که   حزب کمونیست

 پیروزی انقالب دموکراتیک نوین ادامه دهد.  و

فکنتتیم ینظری ب یباشد  هرگاه به تاریخ جنبش کمونیستباختگان دلیر کمونیست میتاریخ جنبش کمونیستی در سراسر جهان شاهد جان

هتتای زیتتادی را داده انتتد. در راه انقالب دموکراتیتتک نتتوین و سوستتیالیزم بربانیشود که هر یک از احزاب مائوئیست  دبیقاً مشاهده می

انقتتالب  یتتتا پیتتروز از ادامتته ایتتن راهاستتت  بزرگی برار دارد  و آن عبتتارت در برابر ما یک وظیفهبررسی این تاریخ یادآور آنست که  

 .دموکراتیک نوین و سوسیالیزم

بتترای ایجتتاد . دارنتتدالمللتتی مائوئیستتتی تشتتکیالت بینالمللی و ایجتتاد نفرانس بینیابی یک کها در شرایط کنونی نیاز به دست مائوئیست

مبتتارزات  دبتترالمللی میان نیروهتتای مائوئیستتت الزامتتی استتت  و در بتتدم دوم پیشآهنگی بینهم مینأتشکیالت مائوئیستی در بدم اول ت

برد این مبارزه ب ور ضمنی علیه رویزیونیزم"سنتزهای نتتوین" پیش  گیر علیه انحراف "اندیشه گونزالو" وخ ی سازمان یافته و پی

است که ما را موفق به ایجتتاد و یتتا احیتتای   ایهرندا" حتمی و ضروی است. فقط از طریق رنین مبارزاآواکیان و رویزیونیزم "راه پار

   گردد.میرولتری  ایجاد انترناسیونالیزم پبه منجر   باالخره لیستی نموده کهاناسیونجنبش انقالبی انتر

)شتتک   جنتتگ مقاومتتت ملتتی مردمتتی و انقالبتتی بتتردمبتتارزه بتترای برپتتایی و پیش حزب کمونیست ) مائوئیستتت ( افغانستتتان  در مستتیر

را   ها  هفته جانباختگان مائوئیست هنتتددر افغانستان علیه اشغالگران امپریالیست و رژیم دست نشانده آن  (خلقکنونی جنگ    صمشخ

 بستگی می نماید.) مائوئیست ( و جنگ خلق در آن کشور اعالم هم هند با حزب کمونیستاین مناسبت  و به می دارد یگرام

 

 داریم ن را گرامی می ما  باختهجانرزمان هم  ادی

 باختگان مائوئیست همیشه جاودانه خواهد ماند   یاد و خاطره جان

 !میزمائوئ - میزن یلن – میزباد مارکس  زنده

 ها در سراسر جهان باد وحدت مائوئیست زنده و پایدار  

 در هند و سراسر جهان  باد جنگ خلق  زنده

 !یپرولتر م یزونالی باد انترناس  زنده

 

 ( افتغتانتستتتانمتائتوئتیتستت حتزب کتمتونتیتستت ) 
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