این گزارش توسط رفقای حزب کمونیست ترکیه (مارکسیست – لنینست) به ایمل آدرس شعله جاوید مواصلت ورزیده است که تاریخ
 28می  2022در المان گرامیداشت پنجاهمین سالگرد تاسیس حزب و -49مین سالگرد وفات رفیق ابراهیم کایپاکایا را تدویر کرده
بودند ،بدین مناسبت کمیته روابط بین المللی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان متن ترجمه این گزارش را به اختیار خوانندگان
خویش قرار میدهد.

"در پنجاهمین سالگرد تاسیس حزب ،امیدواری ما در حال افزایش است"
به مناسبت پنجاهمین سالگرد مبارزات حزب کمونیست ترکیه (مارکسیست – لنینیست)  ،یکی از فعالیت های کمپاینی شروع برنامه
شعار " حزب ما منبع الهام و قدرت ماست ! " بود که با شرکت هزاران نفر در شهر لودویگشافن آلمان برگزار شد.
این مراسم که در  28می  2022با شعار "در پنجاهمین سالگرد تاسیس حزب ،امیدواری ما در حال افزایش است" برگزار گردید ،با یک
دقیقه سکوت برای کسانی که در راه انقالب و کمونیزم جاودانه شدند آغاز شد.
سپس در سخنانی که از طرف حزب ما ایراد گردید« ،تاریخ نیم قرن مبارزات ما» بار دیگر ضرورت تاکید بر مبارزه مسلحانه را به ما نشان
داد .پافشاری بر خط رفیق کایپاکایا به معنای تاکید بر مارکسیزم – لنینیزم  -مائوئیزم است .کسانی که می گویند "مبارزه مسلحانه
منسوخ شده است" کسانی هستند که از خط کایپاکایا منحرف شده اند .تنها سالح ما علیه امپریالیزم ،فاشیزم و انواع ارتجاع ،خط ترسیم
شده ابراهیم کایپاکایا در مسیر م ل م است .در ادامه شعارهای:
مرگ بر امپریالیزم ،فاشیزم و انواع ارتجاع!
زنده باد حزب ما ،حزب کمونیست ترکیه (مارکسیست -لنینیست)!
زنده باد ارتش خلق ما ! ()TİKKO
زنده باد سازمان جوانان ما ()TMLGB
زنده باد سازمان زنان ما ()KKB
بصورت همگانی گفته شد.
پس از سخنرانی ،گروه موسیقی ،اشعار ،راهپیمایی ها و ترانه های محلی ما را همراه با نمایش ویدئوئی سینما به روی پرده ارائه کردند.
در سخنان نمایندگان سازمان های برادر شرکت کننده در این مراسم ،به تفاوت ها و اهمیت کایپاکایا در جنبش انقالبی ترکیه اشاره
گردید.
پس از اجرای کنسرت چند زبانه ،سخنرانیای به نمایندگی از جنبش متحد انقالبی خلق انجام یافت .در این سخنرانی تاکید شد که
جنبش متحد انقالبی خلق ( )HBDHگامی محکم به جلو برای احیای روحیه همبستگی است و تمامی تشکل ها و احزاب با روحیه
همبستگی جنبش انقالبی ( )71رفیقانه به سنگر نزدیک میشوند.
پس از وقفۀ کوتاه ،خانواده جانباختگان از جمله خانواده های رزمنده ارتش خلق (" ،)TİKKOلورنزو اورستی" که در روژاوا جاودانه
شد ،یکی یکی به صحنه دعوت شدند و برای آنها لوح تقدیر هایی تقدیم گردید.
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ضمناً اسامی جانباختگان ما قرائت گردید و بیوگرافی مختصری از سابقه مبارزاتی آنان بیان گردید .در سخنانی که از طرف خانواده
جانباختگان انجام یافت ،گفته شد راه جانباختگان ما راه ماست ،پرچم باشکوهی را که به ما تحویل داده اند به اهتزاز در می آوریم .در
همین حال ،جمعیت انبوه تاالر شعار «جانباختۀ انقالب ،جاویدان» سر دادند.
این مراسم با سخنرانی " گابی فچتنر" ،دبیر کل حزب مارکسیست-لنینیست آلمان (  ) MLPDادامه یافت" .فچنر" به جنبه ضد
کمونیستی دولت آلمان اشاره کرد و گفت" :پرونده کمونیست های مونیخ در واقع حمله به جنبش کمونیستی است و ما مسئولیت ایجاد
اتحادهای بین المللی قوی تر را داریم".
حزب کمونیست آلمان ( ،)DKPحزب کمونیست مائوئیست ترکیه ( )MKPو حزب کمونیست مارکسیست لنینیست کردستان
( )MLKPبا ارسال پیام های ویدیویی از برنامه ما استقبال کردند[ .ویدئوهایشان به روی پرده به نمایش در آمد]
در پیام حزب کمونیست آلمان آمده است:
« پنجاهمین سالگرد حزب کمونیست ترکیه (مارکسیست -لنینیست ) اراده فوالدین ،مواضع ناگسستنی و پیوندهای ناگسستنی رفاقت
را به میراث مبارزه انقالبی متحد گذاشته است».
ادامه پیام بدین شرح است:
« حزب کمونیست ترکیه (مارکسیست – لنینیست ) که مبارزه مسلحانه را سازماندهی کرد و مبارزه چریکی را علیرغم تمامی درک
حقوقی ،وضعیت موجود و صلح طلبانه جنبش انقالبی ترکیه تأسیس نمود ،این مبارزه را با صدها جانباخته و اسیر در پنجاهمین سالگرد
خود سازمان داد .از این نظر ،پنجاهمین سالگرد حزب کمونیست ترکیه (مارکسیست – لنینیست) نیز پنجاه سالگی رفاقت همسنگری
سازمانهای انقالبی است که بر خط خود در مبارزه انقالبی متحد پافشاری میکنند».
حزب کمونیست مارکسیست  -لنینیست کردستان در پیام خود با بیان اینکه « پنجاهمین سالگرد مبارزه حزب کمونیست ترکیه
(مارکسیست – لنینیست) را با احساسات خالصانه انقالبی خود درود می فرستیم » ادامه داد:
« وضعیتی که در ترکیه و کردستان داریم از اهمیت استراتژیک برخوردار است .مبارزه متحد ،جایگاه بسیار مهمی را به خود اختصاص
داده است .ما به عنوان حزب کمونیست مارکسیست – لنینیست کردستان ،اهمیت زیادی برای تکامل یک مبارزه متحد در عرصه
دموکراتیک و در مواضع مسلحانه انقالبی قائل هستیم و بر این اساس ما به عنوان حزب کمونیست مارکسیست – لنینیست کردستان
مصمم هستیم که راهپیمایی پیروزی خود را با حزب کمونیست ترکیه (مارکسیست – لنینیست) و دیگر سازمانهای انقالبی در پلتفرمهای
مشترکی که ما در آن هستیم ،به پیش میبریم».
در پیام حزب کمونیست مائوئیست ترکیه آمده بود:
«رفیق کایپاکایا یک تکامل ،یک خط کمونیستی است» .در این پیام تاکید شده است « :قدرت او از این است که مارکسیزم -لنینیزم -
مائوئیزم را به عنوان راهنمای خود قرار داد .سرچشمه بیان دیدگاه های رفیق کایپاکایا که تا پیش از این هیچ کس جرأت بیان آن را
نداشت ،ایجاد نگاه درست به همه مشکالت انقالب ما ،طرح راه حل ،مبارزه قاطعانه با رویزیونیزم ،ریفورمیزم و سوسیال شوونیزم و محکوم
کردن آنها ،منبع کلی و نگرش تسلیم ناپذیر او در اتاق های شکنجه و اعتقاد او به سوسیالیزم علمی است».
جدای این پیام های ویدئویی ،پیام های کتبی جنبش های کمونیستی بین المللی و سازمان های انقالبی ترکیه نیز وجود داشت:
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اتحادیه کمونیست انقالبی ترکیه ( ،)TIKBجنبش متحد انقالبی زنان ترکیه ( ، )KBDHکمیته اروپائی حزب کمونیست مائوئیست
ترکیه ( ، )MKPپارتیزان بلشویک ،کمیته خارجی حزب کمونیست کارگران ترکیه ( ،)TKIPپیام های کتبی خود را به محفل ما ارسال
نموده بودند.
سازمان ها و احزاب برادر و دوستان ما هر یک:
حزب کمونیست فیلیپین ،حزب کمونیست نپال (مائوئیست انقالبی) ،حزب کمونیست پرو ،حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان ،حزب
کمونیست نوین ایتالیا  ،هماهنگی بین المللی احزاب و سازمان های انقالبی  -هماهنگ کننده بین المللی احزاب و سازمان های انقالبی
( ،)ICORحزب سوسیال دموکراتیک میهنی تونس ،حزب کمونیست مکزیک ،اتحادیه انقالبی مائوئیست سریالنکا ،حزب مارکسیست-
لنینیست ایتالیا ،ساختمان کمونیستی آلمان ،حزب کارگران و دهقانان بلغارستان ،جبهه مردمی برای آزادی فلسطین نیز با پیامهای خود
محفل ما را حمایت کردند.
عالوه بر این جورج عبدالل انقالبی لبنانی نیز که  37سال است در فرانسه زندانی است به شب محفل ما پیام داد.
سپس کنسرت موسیقی شروع شد و این مراسم با شعارهای پرشور انقالبی به پایان رسید.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
پاورقی (مترجم):
( حزب مارکسیست-لنینیست آلمان ) MLPD: Die Marxistisch -Leninistische Partei Deutschlands -
(حزب کمونیست آلمان) DKP: Die Deutsche Kommunistische Partei
(حزب کمونیست مائوئیست ترکیه) MKP: Maoist Komünist Partisi
(حزب کمونیست مارکسیست لنینیست کردستان) MLKP: The Marxist Leninist Communist Party (MLKP) Kurdistan Organisation
( اتحادیه کمونیست انقالبی ترکیه) TİKB: Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği
)حزب کمونیست کارگران ترکیه( TKIP: Türkiye Komünist İşçi Partisi.
)هماهنگ کننده بین المللی احزاب و سازمان های انقالبی) ICOR: International Coordination of Revolutionary Parties and Organizations
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