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 جنبش مائوئیستی   بنیادگذاری  یادسال ششمین وپنجاه

  را و جریان دموکراتیک نوین افغانستان

 !تجلیل نمائیم  ترهرچه باشکوه

 افغانستانیک نوین  دموکراتجنبش مائوئیستی و جریان    بنیادگذارییاد  ششمین سالوبا پنجاهادف  مص  خورشیدی  ۱۴۰۰میزان    ۱۳امروز  

)در آن زمان   جنبش مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی  ، خورشیدی  ۱۳۴۴  میزان  ۱۳تاریخ  به  ، از امروزشش سال قبل  واهپنجاست.  

اکرم یاری   رفیق  یاد  زنده  .گذاری گردیدشالودهاکرم یاری    رفیق  یادزنده  هاو در پیشاپیش آن  نماگامانِتوسط پیش  اندیشه مائوتسه دون(

طی چند سال ستی و جریان دموکراتیک نوین افغانستان را  یمبارزات جنبش مائوئ  "تسه دوناندیشۀ مائو"گیری از  با الهامدر آن زمان   

  رهبری نمود.

های خود  که در افغانستان در این راه جانکسانی  تمامی  و به  ، داریم را گرامی می  نماِ گامانیاد و خاطرات پیشبار دیگر  ما در این روز یک

 و دیگر مرتجعین ریخته شده   امپریالیزم شوروی نشاندگان و جالدان فرومایۀ سوسیالدستتوسط  های پاک شان  خون  و   را فدا ساختند

 یم. نمائمی  آورده و احترامد تعظیم فرو  سرِ

( و مشی دون  مائوتسهاندیشه    زمان مائوئیستی )آن    - لنینیستی  - مارکسیستیسیاسی    - بر مبنای خط ایدیولوژیکی  سازمان جوانان مترق

تشکیل گردید. و مبارزاتش را در شرایط موجوده    مبارزاتی ضد امپریالیستی، ضد سوسیال امپریالیستی، ضد ارتجاعی و ضد رویزیونیستی

ام  سوسیال  و  ارتجاع  امپریالیزم،  شوم  اهداف  و  برد  پیش  اصول  این  طبق  زمان  شان    "ورویش"پریالیزم  آن  افغانی  پادوان  حزب  "(و 

 را به خوبی افشا نمود.  )"افغانستانخلق دموکراتیک  

خورشیدی مبارزاتش را عمدتاً بر مبنای خط اصولی  ۱۳۵۱الی سال   ۱۳۴۴دموکراتیک نوین افغانستان از سال   جریان   جنبش مائوئیستی و 

خورشیدی    ۱۳۵۱ـ    ۱۳۴۴})در آن زمان اندیشه مائوتسه دون( پیش برد و در ظرف چند سال    مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی

های از میلیت  کشانزحمت  وها هزار زن و مرد انقالبی  ترین جنبش سیاسی در کشور مبدل گردید. و دهبه وسیعمیالدی({    ۱۹۷۲  –  ۱۹۶۶)

 بسیج نمود. را کشور در مبارزات ضد امپریالیستی، ضد ارتجاعی و ضد سوسیال امپریالیستی  مختلف  

 اولین  قرار گرفت. دردولت مرتجع شاهی  خورشیدی( جریان دموکرتیک نوین چندین بار مورد حمله    ۱۳۵۱ـ الی    ۱۳۴۴)سال    در این مدت 

  )بازداشت(  ، یک نفر از منسوبین کارگری جریان دموکراتیک نوین دستگیرافغانستان  حمله رژیم ارتجاعی بر جریان دموکراتیک نوین

 که از نشر باز  بر جریان دموکراتیک نوین  مصادره جریده شعله جاوید بود  گردید و در زیرشکنجه جان باخت. دومین حمله رژیم ارتجاعی

که در اثر این حمله تظاهرات   ت جریان دموکراتیک نوین بودبر تظاهرارژیم ارتجاعی    "غندد ضربه"ت کوتاهی سومین حمله  ماند. بعد از مد

 زندانی گردیدند.  ییشعله  درهایاک  رهبران و   سرکوب گردید و تعدادی از
 

ی سو و ضعف ایدئولوژیک ـ سیاسی جریان دموکراتیک نوین و سازمان جوانان مترقی از سوهای رژیم ارتجاعی از یکریگاین سرکوب

  .   گردید  افغانستانجریان دموکراتیک نوین    در    "پس منظرگروه   "  توسط انجیر عثمان  سبب اولین انشعابدیگر  

 

نو دموکراتیک  جریان  و  مائوئیستی  افغانستان  جنبش  طولین  سالوپنجاه  در  پر   ، خویش  مبارزات  شش  باتو  نشیب  و  فراز  مسیر   ام 

خط و مرز مشخصی میان مارکسیزم ـ لنینیزم ـ   ،شماربی  های نثاریها و جانتحمل قربانی با  و   پشت سر گذاشته  ی را های فراوانخموپیچ

  .مائوئیزم و انواع و اشکال رویزیونیزم ـ تسلیمی و تسلیم طلبی کشیده است
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این مجال را نداد تا خط مارکسیستی ـ لنینیستی ـ    وی گردیده بود به اکرم یاریرفیق زنده یاد که عاید حال  یجانکاه بیماری  با تأسف

او را مجبور  ، گذاری نماید. این مریضیپایه افغانستاندر  را حزب کمونیست  مائوئیستی سازمان جوانان مترقی را ارتقاء و گسترش داده و 

 نمود.های سازمانی  فعالیتاز    گیری به کناره

ها قرار گرفت که اخوانی  باند   ه ل مورد حملبها در پوهنتون کا ییآیی شعلهگردهم  (میالدی  ۱۹۷۲)   خورشیدی  ۱۳۵۱جوزای سال    ۲۹در  

گلبدین حکمتیار به قتل رسید و به جاودانگی پیوست.  ها اخوانی ۀدست سر  توسط درهای رهبری شعله جاوید ایکی از ک  سیدال سخندان

ها بنام عبدالقادر بدوش  در هرات، مسئولیت قتل یک تن از خلقی  میالدی(  ۱۹۷۲)  خورشیدی  ۱۳۵۱سال    در جریان تظاهرات سوم عقرب

)کناره گیری رفیق زنده یاد اکرم یاری از مسایل سیاسی و تسلط پاسیفیزم در سازمان   ک نوین افتاد. تمام این مسایلجریان دموکراتی

تقادیون و به دو بخش ان  افغانستان  ها( باعث گردید که جریان دموکراتیک نوینجوانان مترقی و حمالت سبعانه رژیم پوشالی و اخوانی

 د.تقسیم گرد  مدافعون

میالدی( با   ۱۹۷۳)  خورشیدی  ۱۳۵۲در سال    "گروه انقالبی خلق های افغانستان"بنام    بخش عمده انتقادیون تحت رهبری داکتر فیض

تیک اجریان دموکر  د که در همان زمان از طرف رهبریغلطی  ، به اکونومیزم  "با طرد اپورتونیزم در راه انقالب سرخ به پیش رویم   "ئه سند  اار

از انتقادیون زیر   پاسخ داده شد. به تعقیب آن بخش دیگری  "یا اکونومیزم بورژوایی  است  انقالب سرخ  "تحت عنوانبا یک نوشته  نوین  

ه انقالبی خلق های افغانستان هم گرو"در این زمینه سندی ارائه ننمود و به    "محفل هرات"متبارز گردیدند، گرچه    "محفل هرات"نام  

  گروه انقالبی خلق های افغانستان بود.    "کرد  تیک نوین همان عملپیوست، اما عملش در مقابل سازمان جوانان مترقی و جریان دموکران

را   و محلی گرایی ، و اکونومیستی   که خط و مشی انحرافی  و جریان دموکراتیک نوین  خزیده در درون سازمان جوانان مترقی  منحرفین 

نهبر مترقی  جوانان  سازمان  و  نوین  دموکراتیک  جریان  که  گردید  باعث  بودند،  کودتای    نتواند   تنهاگزیده  زمان   ۱۳۵۲سرطان    ۲۶در 

که به تدریج از صحنه مبارزات سیاسی کشور  میالددی( در مقابل استبداد داودخان خود را منظم و منسجم نمایند، بل  ۱۹۷۳خورشیدی )

 به حاشیه رانده شدند.

تاچیان کود  ۀهای استبدادی و سبعانریگ  کوبسرپرچم    توسط باند خلق و میالدی(    ۱۹۷۸)  خورشیدی  ۱۳۵۷ثور    ۷بعد از کودتای ننگین  

جوش  وبار دیگر جنبهای گسترده باعث گردید تا یکریگبا جدیت آغاز گردید. این سرکوبانقالبی    و  ملی، دموکراتعلیه تمامی نیروهای  

گیرد.   میان شان شکل  در  اتحاد  و  فراگیرد  را  نوین  دموکراتیک  قبلی جریان  منسوبین  کهولی    مبارزاتی  نتوانستنه  متاسفانه   ندتنها 

متناسب  عکس و  اصولی  اشغالعلیه  العمل  متجاوزین  و  نشکودتاچیان  خود  از  امپریالیزم  سوسیال  بلگر  دهند،  مشی   کهان  و  خط 

کل جنبش کمونیستی و جنبش دموکراتیک نوین را  ، این حرکت دیدا گردر آن رونم آشکارملی و طبقاتی  و تسلیم طلبانۀ   رویزیونیستی

 منسوبین   اد.سوق دو طبقاتی  طلبانۀ ملی  و تسلیم  اکونومیستی، رویزیونیستیندگی و تشتت مبتنی بر خط و مشی انحرافی،  گطرف پرا  به

به قتل    "شوروی"گر  تنها توسط باند کودتاچی و سوسیال امپریالیزم اشغالنه  افغانستان  سازمان جوانان مترقی و جریان دموکراتیک نوین

 که تعداد زیادی توسط باند اخوان )حزب اسالمی گلبدین و جمعیت اسالمی( نیز به قتل رسیدند.رسیدند، بل 

)م   الذکرانحرافی فوقخطوط  تسلط خط و مشی   ( و ائوئیستیم   نینیستی ـل  ارکسیستی ـبر بدنۀ متفرق و پراگندۀ جنبش کمونیستی 

  .ساختشماری را بر پیکر آن وارد  و ضربات بی  دوام نمود نیم دههوجنبش دموکراتیک نوین افغانستان در حدود یک

از مسیر   که   ساما  "تازه اندیشان"اوایل دهه شصت خورشیدی رفیق ضیاء علیه خط و مشی    در  باختن زنده یاد مجید کلکانیجان  بعد از

پرداخت "جمهوری اسالمی"و    "انقالب اسالمی  "به دفاع از  "اعالم مواضع ساما"زیر نام    اد وبه مسیر اسالمی تغییر جهت د  ملی دموکراتیک

 خواند.این خط را رویزیونیستی و ضد انقالبی   مبارزه برخاست وه  ب

 

)حزب کمونیست افغانستان، سازمان پیکار برای نجات افغانستان   این حرکت نوین های مختلف توسط بخش جنبش مائوئیستی کشور که 

اتحاد انقالبی کارگران افغانستان( الهامبه راه افتاد،    و  المللی، مشخصاً جنبش انقالبی آموزی از جنبش کمونیستی بینگیری و درسبا 

، حزبی را در پیش گرفتند  راه وحدت  و  برخاست  به مبارزهگرایی  گروهو  علیه سکتاریزم، و    انترناسیونالیستی به تکامل خود ادامه داد، 

 گردید.  ۲۰۰۴)مائوئیست( افغانستان در اول می سال    د حزب کمونیستبرد این مسیر اصولی و درست باالخره منجر به ایجاپیش
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)مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی( و   در تاریخ جنبش کمونیستی  برای اولین بارمیالدی(    ۱۹۸۶)   خورشیدی  ۱۳۶۵میزان    ۱۳در  

هسته "را    نوین افغانستان  گذاری جنبش مائوئیستی و جریان دموکراتیکگرد بنیانیکمین سالوبیست  ، جریان دموکراتیک نوین کشور

 ز انتشار یافت. بطور ویژه به مناسبت این رو  "ندای انقالب"تحت رهبری رفیق ضیاء تجلیل نمود و شماره ششم    "های انقالبیکمونیست

یدی از این روز خجسته تجلیل بعمل آمد، متاسفانه که بعد شخور ۱۳۶۷و  ۱۳۶۶های بعد از تجلیل این روز دو سال پی در پی یعنی سال

این خورشیدی از این روز تاریخی تجلیل بعمل آمد.   ۱۳۶۹و فقط در سال    از آن این روز تاریخی همه ساله و بصورت منظم تجلیل نگردید

گرد روز بنیادگذاری  پنجاهمین سالخورشیدی از    ۱۳۹۴میزان سال    ۱۳در    خورشیدی ادامه یافت.  ۱۳۹۴تا سال  قصور و کوتاهی مبارزاتی  

 تجلیل بعمل آمد. حزب کمونیست )مائوئیست(افغانستان    توسط   جنبش مائوئیستی و جریان دموکراتیک نوین کشور

ت ال حزب کمونیـس ت( از تجلیل پنجاهمین ـس ت)مائوئیـس ور به این گرد بنیان گذاری جنبش مائوئیـس ی و جریان دموکراتیک نوین کـش

 داشت و تجلیل نموده است.  گرامی  ، طرف همه ساله این روز تاریخی را با احترام تمام

باخته ها رفیق جان گامان و در پیشاپیش آننماید که مشعل بر افروخته شده توسط پیشمیافتخار    افغانستان  حزب کمونیست )مائوئیست(

نه با  تنها خاموش نشده، بلرفیق اکرم یاری  راه"تعهد شکنی و خیانت رفقای    وجودکه  ازبا گذ  "نیمه   ها نشیب  و  و فراز  ها خموپیچ  ر 

گرشان در راه امارت اسالمی طالبان و حامیان اشغال  علیه   ملی مردمی و انقالبی   بهجانهمه  مقاومت   راه  درتر از سابق  تر و مشتعلنفروزا

   کند.انقالب کشور به پیش حرکت می

افغانستان به  شرایط مشخص  عملی آن درمائوئیزم و تطبیق    -نیزمیلن  -تر مارکسیزمدرک عمیقمنظور  حزب کمونیست )مائوئیست( 

های بخش  سکتاریزم  و   ، انحالل طلبی، اشتباهات خطی  ،علیه انحرافات  ورزد کهتالش می  و  دهدمیداده و  کشور به مبارزات خود ادامه  

افغانستان،  مختلف ج مائوئیستی   به  هامائوئیستهمه  وحدت    خاطربه  و  حزبموجود در درون    هامحدودیتاشتباهات و  وجود  با  نبش 

 خود ادامه دهد.  مبارزه

نماید که امپریالیزم میالدی( را در حالی تجلیل می ۲۰۲۱تبر  اک ۵)  خورشیدی  ۱۴۰۰میزان    ۱۳افغانستان روز  )مائوئیست( حزب کمونیست

 )تحریک طالبان( را برای بار دوم به قدرت رساند. های دیروزی شانبار دیگر دست پروردهگر امریکا یکاشغال

افغانستان در پنجاهحزب کمونیست )مائو م تأسیس  گرد  سال  ششمینوئیست(  ن ـویـوکراتیک نـی و جریان دم ـستـیـوئـائـجنبش 

 دارد.  اعالم می  ین مسیر مبارزاتیا روی درپیشرا برای    یشتعهد خور  بار دیگیک  افغانستان،

 ! نستانافغا باد جنبش مائوئیستی زنده

 جنبش مائوئیستی و جریان دموکراتیک نوین! گاماناکرم یاری و سایر پیشرفیق باد یاد و خاطرۀ  زنده

 !  یو انقالب یمردم یجنگ مقاومت مل  بردش ی و پ ییبرپا  یتدارک برا مسیردر  شی به پ

 ( افغانستان با حزب!ستی)مائوئ ستیاز حزب کمون رونیب یها ستیوحدت مائوئ نیدر راه تأم شی پ به

 مائوئیزم!  -لنینیزم -زنده باد مارکسیزم

 حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان

 میالدی(  ۲۰۲۱اکتبر  ۵) خورشیدی  ۱۴۰۰میزان  ۱۳
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