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لنینست( به ایمل آدرس شعله جاوید مواصلت ورزیده است که تاریخ    –این گزارش توسط رفقای حزب کمونیست ترکیه )مارکسیست  

  تدویر کرده مین سالگرد وفات رفیق ابراهیم کایپاکایا را  -49در المان گرامیداشت پنجاهمین سالگرد تاسیس حزب و    2022می    28

مه این گزارش را به اختیار خوانندگان  بودند، بدین مناسبت کمیته روابط بین المللی حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان متن ترج

 خویش قرار میدهد.  

   "در پنجاهمین سالگرد تاسیس حزب، امیدواری ما در حال افزایش است "

لنینیست( ، یکی از فعالیت های کمپاینی شروع برنامه   –به مناسبت پنجاهمین سالگرد مبارزات حزب کمونیست ترکیه )مارکسیست  

 بود که با شرکت هزاران نفر در شهر لودویگشافن آلمان برگزار شد.   "حزب ما منبع الهام و قدرت ماست !   "شعار  

  کی، با  گردید برگزار "است  شیما در حال افزا یدواری حزب، ام س یسالگرد تاس نیدر پنجاهم"با شعار  2022 یم  28مراسم که در   نیا

 .  شدجاودانه شدند آغاز  مزیکه در راه انقالب و کمون  یکسان  یسکوت برا قهی دق 

بر مبارزه مسلحانه را به ما نشان    تاکید   رتضرو  گریبار د   « قرن مبارزات ما  می ن  خ ی، »تارگردید  راد یکه از طرف حزب ما ا یسپس در سخنان

مبارزه مسلحانه  "  ند یگو  ی که م  ی است. کسان مائوئیزم  - لنینیزم    – مارکسیزم    بر  تاکید   یبه معنا  رفیق کایپاکایا بر خط  پافشاریداد.  

ترسیم   خط  ارتجاع،  انواعو    مزیفاش  م،زیالیامپر   ه ی. تنها سالح ما علشده اندمنحرف  کایپاکایا هستند که از خط  یکسان  "منسوخ شده است 

 در ادامه شعارهای: . تاس شده ابراهیم کایپاکایا در مسیر م ل م

 ! ارتجاع انواعو  م زیفاش م، زیالیمرگ بر امپر

  (!لنینیست-کمونیست ترکیه )مارکسیست  ما، حزب  زنده باد حزب 

 ( TİKKOما ! ) ارتش خلقزنده باد 

 ( TMLGB)  زنده باد سازمان جوانان ما

 (  KKBا ) سازمان زنان م زنده باد

 گفته شد.  بصورت همگانی  

 به روی پرده ارائه کردند.   نمایسویدئوئی   شیما را همراه با نما  ی محل یها و ترانه ها  ییمای اشعار، راهپ ،ی ق ی گروه موس ، یسخنرانپس از 

اشاره    هیترک  ی در جنبش انقالب  ا یپاکای کا  تی مراسم، به تفاوت ها و اهم  نی برادر شرکت کننده در ا  یسازمان ها  ندگانی در سخنان نما

 .گردید

 شد که  د ی تاک  یسخنران  ن یدر اانجام یافت.  خلق    یاز جنبش متحد انقالب   ی ندگ ی به نما  ایسخنرانیکنسرت چند زبانه،    ی اجراپس از  

  ه یبا روحتشکل ها و احزاب    تمامیاست و    یهمبستگ  ه یروح  یایاح  یمحکم به جلو برا  یگام  (  HBDHی خلق )جنبش متحد انقالب

 شوند. رفیقانه به سنگر نزدیک می( 71ی ) انقالب جنبش یهمبستگ 

که در روژاوا جاودانه    "ی لورنزو اورست"  (،  TİKKOهای رزمنده ارتش خلق ) از جمله خانواده    جانباختگان کوتاه، خانواده    وقفۀ پس از  

 تقدیم گردید.   ییها تقدیر آنها لوح یبه صحنه دعوت شدند و برا یک ی ی کی شد، 
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اسام قرائت    جانباختگان  ی ضمناً  مبارزات  یمختصر  بیوگرافیو    گردید ما  از ط  ی . در سخنانگردید  ان یب  آنان  ی از سابقه  خانواده    رفکه 

. در  می آور  یند به اهتزاز در م ه اداد  لیرا که به ما تحو  ی ما راه ماست، پرچم باشکوه  جانباختگان ، گفته شد راه  یافتانجام    جانباختگان 

 .سر دادند دان«یجاو، انقالب جانباختۀ شعار »  انبوه تاالر تیحال، جمع نیهم

با سخنران  نیا )آلما  ست ی نیلن -ست یحزب مارکسکل    ری، دب"فچتنر   ی گاب  "  ی مراسم  به جنبه ضد    "فچنر ".  افتی ادامه  (     MLPDن 

  جاد یا تیاست و ما مسئول یستیدر واقع حمله به جنبش کمون خیمون یها  ستیپرونده کمون"کرد و گفت:  اشارهدولت آلمان  یست یکمون

 ".می تر را دار یقو ی الملل نیب ی اتحادها

( آلمان  کمونیست  )  ،(DKPحزب  ترکیه  مائوئیست  کمونیست  کمون و(  MKPحزب  کردستان    ستی نی لن  ستیمارکس  ستیحزب 

(MLKP )ویدئوهایشان به روی پرده به نمایش در آمد .ما استقبال کردند برنامهاز  ییویدیوهای   امیبا ارسال پ[ ] 

 آمده است:   حزب کمونیست آلمان ام یدر پ 

رفاقت    یناگسستن  یوندهایو پ  یمواضع ناگسستن   ،نیاراده فوالدلنینیست (  - حزب کمونیست ترکیه )مارکسیست   سالگرد  نیپنجاهم»  

 « است. گذاشتهمتحد  ی مبارزه انقالب راثیرا به م

 :شرح است نیبد ام یادامه پ  

درک    تمامی  رغمیرا عل  ی کی کرد و مبارزه چر  یکه مبارزه مسلحانه را سازمانده لنینیست (    –» حزب کمونیست ترکیه )مارکسیست  

  لگردسا نیدر پنجاهم ریو اس  جانباختهمبارزه را با صدها  ن ی، انمود سیتأس هیترک  یو صلح طلبانه جنبش انقالب موجودعیت وض ، یحقوق 

  یسنگرهمرفاقت    یپنجاه سالگ   زینلنینیست(    – حزب کمونیست ترکیه )مارکسیست   سالگرد  ن ینظر، پنجاهم  ن یخود سازمان داد. از ا

 .« کنندمی ی متحد پافشار ی است که بر خط خود در مبارزه انقالب ی انقالب یها سازمان

کمون پ کردستان    ستینی لن  -   ستی مارکس  ستیحزب  ب  ام یدر  با  مبارزه  نی پنجاهم»    نکهیا  انیخود  ترکیه   سالگرد  کمونیست  حزب 

 ادامه داد:   «  می فرست  یخود درود م  یرا با احساسات خالصانه انقالب لنینیست( – )مارکسیست 

را به خود اختصاص    یمهم   اریبس  گاه یجا  ،برخوردار است. مبارزه متحد  کی استراتژ  ت یاز اهم  م ی و کردستان دار  هیکه در ترک   یت یوضع »  

است. عن  داده  به  مارکسیست   وانما  کمونیست  کردستان،  –حزب  عرصه    ک ی   تکامل  یبرا  ی ادیز  تیاهم  لنینیست  در  متحد  مبارزه 

 لنینیست کردستان  –حزب کمونیست مارکسیست   اساس ما به عنوان  ن یو بر ا  م یقائل هست   یو در مواضع مسلحانه انقالب  کیدموکرات

  ی هادر پلتفرم  ی انقالب  ی هاسازمان  گریو د  لنینیست(   – با حزب کمونیست ترکیه )مارکسیست  خود را    یروزیپ   یی ما یکه راهپ   م ی مصمم هست

 بریم.«  می، به پیش می که ما در آن هست یمشترک 

 آمده بود:   ه یترک ستیمائوئ ستیحزب کمون ام یدر پ 

  -   مزینی لن  -مز یاست که مارکس  نیقدرت او از ا  » :  شده است  دی تاک  امی پ  نیاست«. در ا  یست یخط کمون  ک ی   ، تکامل  ک ی   ای پاکای کا  ق ی»رف 

آن را    انیکس جرأت ب  چی ه  نیاز ا  ش یکه تا پ  ایپاکا یکا  قیرف   یها  دگاهید   ان ی. سرچشمه بدادخود قرار    یرا به عنوان راهنما  مزیمائوئ

و محکوم    مزیشوون  الیو سوس  ریفورمیزم   م،زیونیزینگاه درست به همه مشکالت انقالب ما، طرح راه حل، مبارزه قاطعانه با رو  جادینداشت، ا

 «.است  یعلم م زیالیاعتقاد او به سوس و شکنجه ی او در اتاق ها ریناپذ  م ینگرش تسلمنبع کلی و کردن آنها، 

 :وجود داشت زین ه یترک ی انقالب یو سازمان ها یالملل  ن یب یستیکمون  یجنبش ها کتبی  یها امیپ  ، ییدئویو ی ها امیپ  این یجدا
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اروپائی حزب کمونیست مائوئیست    تهی ، کم(  KBDH)  ترکیه  نزنا  یجنبش متحد انقالب  ،(TIKB)  هی ترک   یانقالب  ستیکمون  هیاتحاد

ما ارسال    محفلخود را به    ی کتب  ی ها  ام یپ (،  TKIPخارجی حزب کمونیست کارگران ترکیه )  تهیکم   ک،ی بلشو  زانی، پارت(  MKPترکیه ) 

 نموده بودند. 

 هر یک:  و احزاب برادر و دوستان ما  ها سازمان 

( افغانستان، حزب  ستی)مائوئ  ستیپرو، حزب کمون ستی(، حزب کمونیانقالب  ستینپال )مائوئ  ستیحزب کمون  ن، یپیل یف  ستیحزب کمون

ی  انقالب  یاحزاب و سازمان ها   ی الملل   نیبهماهنگ کننده    -   ی انقالب  یاحزاب و سازمان ها  ی الملل  ن یب  یهماهنگ   ،   ا یتالیا  نوین  ست یکمون

(ICOR)ستی حزب مارکس  النکا، یسر  ستیمائوئ  یانقالب   هیاتحاد  ک،ی مکز  ستیتونس، حزب کمون  یهن یم   ک یدموکرات  الی، حزب سوس -  

خود    یهاپیامبا    زین  ن یفلسط  ی آزاد  یبرا  ی آلمان، حزب کارگران و دهقانان بلغارستان، جبهه مردم  ساختمان کمونیستی  ا،یتالیا  ست ین یلن

 کردند.   تیحما محفل ما را 

 .داد ام یما پ محفل است به شب   یسال است در فرانسه زندان 37که   نیز یلبنان  یانقالب رج عبدالل وج نیعالوه بر ا

 .دی رس ان یبه پا رهای پرشور انقالبیمراسم با شعا  ن یاو  شروع شد  یقیسپس کنسرت موس

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 :  )مترجم( پاورقی 
MLPD: Die Marxistisch -Leninistische Partei Deutschlands    - ن ( آلما ستینیلن-ستیحزب مارکس )   

DKP: Die Deutsche Kommunistische Partei   )حزب کمونیست آلمان( 

MKP: Maoist Komünist Partisi  ( )حزب کمونیست مائوئیست ترکیه  

MLKP: The Marxist Leninist Communist Party (MLKP) Kurdistan Organisation کردستان(  ستینیلن  ستیمارکس ستیحزب کمون )   

TİKB: Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği (  هیترک ی انقالب  ست یکمون  هی اتحاد)    

TKIP: Türkiye Komünist İşçi Partisi. ( هیکارگران ترک   ستیحزب کمون  ) 

ICOR: International Coordination of Revolutionary Parties and Organizations یانقالب   یاحزاب و سازمان ها یالملل نیهماهنگ کننده ب ) ) 


