
 فغانستاندر ا پیام کمیتۀ پشتیبانی از جنگ خلق هند

 در گالیسیه و ایتالیا بین المللی پشتیبانی از جنگ خلق هند هایهکمیت فراخوانبه 

، متاسفانه استداده شده  پرولتریونالیزم با وجودی که فراخوان بین المللی پشتیبانی از جنگ خلق هند در یک زمان بسیار مهم به سطح انترناسی

با سقوط شگفت انگیز رژیم پوشالی و دست  وشاهد به قدرت رسیدن دوباره طالبان و بازی های پشت پردۀ اشغالگران امریکایی است افغانستان 

 زمیالیامپر انیدر افغانستان م یستیالیامپر ینیتضاد ذات الب یکنون تیدر وضع رقم خورده است. ۲۰۲۱آگست  ۱۵ها به تاریخ نشانده یانکی

 یکه برا یزیاست. چ انیبه شدت در جر گرید یاز سو نیچ زمیالیامپر الیو سوس هیروس زمیالیسو و امپر کیو متحدانش از  کایگر امراشغال

و ما نظر به اوضاع غیر قابل کنترل قادر نبوده  باشدیو منطقه م افغانستاناش در  یطلب یدارد منافع هژمون تیارجح ییکایامر یها ستیالیامپر

 و نیستیم که مستقیماً در مبارزه مشترک مان در سطح بین المللی در حمایت و پشتیبانی از جنگ خلق هند شرکت نماییم.

دولت هند و مقاومت علیه جنایات محکوم نمودن وسیع کمیته پشتیبانی از جنگ خلق هند در افغانستان، آنچه را در توان دارد از افشا کردن و 

دریغ نخواهد ورزید! دولت ارتجاعی هند که تحت رهبری فاشیست های هندو قرار دارد سرکوبش علیه توده های مردم و جنگ انقالبی خلق آن، 

که ( « 3اار )پراه» در هند را تشدید کرده است. یک مرحلۀ جدید و ددمنشانه تر عملیات نسل کشی دولت ارتجاعی و فاشیست هندو تحت نام 

دهقانان،  ۀسرکوبگران یستیفاش یها استیس نی( و همچنستیهند )مائوئ ستیو حزب کمونهند به قصد درهم شکستن کامل جنگ خلق 

و سایر جنایات نفرت انگیز ضد بشری به  پور،یمان ایآسام  ر،یمردم کشم هیو عل یمذهب یهاتیروشنفکران، کارگران، اقل ها،تیدال ها،یواسیآد

 دولت یقساوت ها یموارد رو شتریدر ب یستیالیحقوق بشر مرتبط به موسسات امپر یالملل نیب ینگهبان نهادها یسگ هاو  راه افتاده است

 هند و نقض فاحش حقوق بشر توسط آن ساکت هستند. مرتجع

شرکت  یبرا هیاستخراج سود و انباشت سرما یبرابرای سرمایه داری و  امن جای و مکانیاست که هند  نیقساوت ها بخاطر ا نیا یارتکاب تمام

 یبرا یجهان ۀاز مبارز یدر هند بخش یبراه افتاده و جنگ خلق انقالب ۀو کمپرادور ساخته شود. مبارز ودالیو طبقات ف یتیمل نیچند یها

 نیب تیمسئول نیآن مبارزه، است. ا ۀو برند زیت ۀو لب زم،یالیو امپر یدار هیسرما زم،یودالیف مهین هیو عل زمیو کمون زمیالیسوس ن،ینو یدموکراس

و  یبا آن بجنگند، آن را مورد افشاگر یستیالیامپر یقدرت ها یدولت هند و همدست اتیجنا هیدر سراسر جهان است که عل ونیانقالب یالملل

 .ستندیهند با یجنبش انقالب یو در پهلو ندینما متآن مقاو هیحمله قرار دهند و عل

 رفقا!
 همانطوری که بارها یادآوری کرده ایم، باز هم تاکیدا یادآوری می نماییم که :

 یها شرفتیخلق در هند پ یبا جنگ انقالب یهمبستگ کاریهامبورگ تا حال، کار و پ یالملل نیاز زمان کنفرانس ب ژهیگذشته، به و یسال ها یط» 

با جنگ خلق  رومندین یجهان یجنبش همبستگ کیساختمان  یبرا دیبا یالملل نیب ینبوده است. جنبش انقالب یداشته است. اما واقعاً کاف ینیمع

 کیتوانند در ساختمان  یکه م ییروهاین یوحدت تمام نیساختن اتحاد و تام عیبخاطر وس یجد یکوشش ها دی. ما بادیدر هند تالش نما یالبانق

امر  نیا دیبا یالملل نیب ی. جنبش انقالبمیمداوم و منظم با هم متحد شوند، به عمل آور یاسیو قادر به اقدامات س یجهان عیوس یجنبش همبستگ

و  ونیختن ها و قتل انقالبتوده ها، به زندان اندا هیعل شیقساوت ها تیبار مسئول ریاز ز یهند مشکل بسازد که به آسان یدولت ارتجاع یرارا ب

 «.دیاش فرار نما یضد مردم ۀددمنشان اتیجنا ریسا

 اتیخلق در هند و افشا کردن و مورد حمله قرار دادن جنا یبا جنگ انقالب رومندین یجهان یجنبش همبستگ کیساختمان  یخود را برا دییایب

 !میآن، متعهد ساز هیدولت هند و مقاومت عل

 انقالبی خلق در هند!زنده باد جنگ 

 زنده باد حزب کمونیست هند )مائوئیست(!

 ی هند!تجاعسرنگون باد دولت ار

 در افغانستانکمیتۀ پشتیبانی از جنگ خلق هند 
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