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  انیو جر یستی جنبش مائوئ سازان  خیتارمیزان روز  ۱۳

   می نمائ لی تر تجل افغانستان را هرچه باشکوه  نینو کی دموکرات

تار  مردم تار  شهیاند  اند و  خیسازندگان  را در راستاانسان  یهاتیفعال  ریس  خیتار  خ، ی داران گردانندگان    جیبدست آوردن حوا  یها 

د که خود مستلزم نبخش  ی م   م یتنظ  و  عیمردم را تسر   یهاتیفعال  تیداران نوعشهیاند  و  دزن  ی انسان رقم م   یزندگ  یمعنو   و  ی ماد

خالص    تیتمام جامعه از اقل  تیحقوق اعاده کننده حق اکثر  ی موازات تساو  که بتواند بر   ی تفکر  ، تفکر است  و   شهیو اتخاذ اند  جادیا

 .آورد  یخود در م   اد یاستثمار تحت انق  هیجامعه را بر پا  تیحق اکثر  هیجبر  و  ه یداشتن قوه قهر  جبر و   که با زور و  یخالص  تیباشد. اقل

حرکت بود تا   و   شه یاند  ن یچن  ش یدایمستلزم پ ستیقرن ب   ۶۰بخصوص اقتصاد نابسامان کشور ما در دهه    ی اجتماع  ،یاسیس  تیوضع

  ت ی جامعه خط بطالن بکشد و در حاکم  یاجتماع   ی ها  یناهنجار  و  یاسیس  یها   ینابسامان  ، ی اقتصاد  ی ها یبر ناتوان  ییای بتواند با پو

 در چنین شرایط حساس اجتماعی رویزیونیزم مدرن از درون حزب کمونیست شوروی سر بلند نمود.  .بگذارد  انینقطه پا  تیاقل

رویزیونیزم مدرن خروشچفی بر حزب کمونیست شوروی مسلط گردید.    ۱۹۵۶ی در سال  ودر کنگره بیستم حزب کمونیست شور

 تثبیت سلطۀ این رویزیونیزم بر حزب کمونیست شوروی به معنای تثبیت سلطۀ آن بر دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نیز

داری دولتی، به شکل سرمایه  داری، بود. نتیجه این شد که دولت شوروی به یک دولت سوسیال امپریالیستی مبدل گردد، و سرمایه

  در آن احیاء گردد.

 ی انقالب مل  ه یپا  جامعه بدون طبقه بر   شعار  با بلند نمودن  ، خورشیدی  ۱۳۴۳جدی سال    ۱۰در    "افغانستان  خلق  کیدموکرات حزب"

 ق یدر افغانستان شد تا از آن طر  یشوروجماهیر  اتحاد    ی ستیونیزیادامه دهنده خط رو،  و راه رشد غیر سرمایه داری   ک یموکراتد

را در رقابت با   ی شورو  ی منافع اقتصاد  د وینما  ی شورو  زم یالیامپر  الیوابسته به سوس   یها شهیبند اند  بتواند مردم افغانستان را در

 .کند  ن یمنطقه تام  غرب در افغانستان و  زمیالی با امپر  ییسوهم

  ۱۳گذاشتند. در    استیس  دانیپا به م   تحت رهبری رفیق اکرم یاری  با آرمان مردم افغانستان  هیدر همرا  یداران  شهیاند  انیم   نیا  در

مردم شان از   ییتا خط دهنده رها  ، بنیان گذاری نمودندرا    "ی سازمان جوانان مترق"میالدی    ۱۹۶۴اکتبر    ۵مطابق با    ۱۳۴۴  زانیم 

 .شان باشند  یاسیس  خیتار  ریمانده شان بود در س عقبکه زاده جامعه    ی اجتماع یهاینابسامان  و یودالیمناسبات فرتوت ف  دیق

مبارزات     زمان  آن  در سطح  در  تازگی  به  خروشچفی  مدرن  رویزیونیزم  علیه  دون،  مائوتسه  رهبری  تحت  چین،  کمونیست  حزب 

 المللی علنی شده بود.جنبش کمونیستی بین

افغان در  انقالبی  مبارز  اولین شخصیت  یاری  اکرم  ـ رفیق  لنینیزم  ـ  مارکسیزم  میان  مرز  و  خط  توانست  درستی  به  که  بود  ستان 

سیاسی اصولی کشوری و   -بنیان ایدیولوژیک  بکشد وو رویزیونیزم مدرن خروشچفی  )در آن زمان اندیشه مائوتسه دون(   مائوئیزم

راهبین برای  ایدیولوژیک المللی  حرکت  از    -سیاسی  -اندازی  مستقل  و  حقیقی  کمونیستی  خل"تشکیالتی  دموکراتیک  ق  حزب 

عنوان روز  به این خاطر ما این روز را به    به وجود آورد، و ماهیت حقیقی سوسیال امپریالیزم شوروی را افشاء نمایند.  را  "افغانستان

 نمائیم. بنیان گذاری جنبش مائوئیستی کشور تجلیل می

میزان    که در قبال مردم داشت  ی ریبر اصل رسالت پذ  "یجوانان مترق  سازمان"  ۱۳۴۶طبق فیصلۀ نشست عمومی دوم خود در 

جاو  دهیجر  دییخورش عنوان را    دی شعله  اندیشه  به  بدین  ناشر  و  گرفت  دست  روی  نوین  دموکراتیک  هو  طریق های   تیتوانست 

را    یالتیمرام تشک  و  یاسیس نمایدخود  مد  دیشعله جاو   دهیجر.  در سطح جامعه مطرح   ل ی اپر  ۱۴در    یمحمود  میعبدالرح  تیریبا 
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 های تز  یدرون  تیماه  گیری اصولیبا یک موضع  و  افتیانتشار    نینو  کی موکراتد  یها   شهیبا شعار ناشر اند  یبه صورت قانون  ۱۹۶۸

 فشاء نمود. اپرچم را در افغانستان   خلق و   یگروها   روس و   زمیالی امپر  الیسوس  یستیونیزیرو

برآمد   (، میالدی  ۱۹۶۸اول می    )خورشیدی  ۱۳۴۷  المللی کارگر در یازدهم ثورز روز بینجریان شعلۀ جاوید، در تظاهرات تجلیلیه ا

ما    سیاسی به همین دلیل است که  متبارز ساخت.  را علناً  مبارزاتی خود  بنیان  ۱۳۴۴  میزان  ۱۳و  تنها روز  نه  را  ری گذاخورشیدی 

بل افغانستان،  مائوئیستی  بنیانجنبش  روز  دموکراتیک  که  میگذاری جریان  محسوب  نیز  افغانستان  همین علتنوین  به  و   نمائیم 

           .کنیمیتجلیل م این روز را   تحت این نام نیز 

 ظاهر و  ی ثور به کل  ی گرفته شده بود بعد از کودتا  ی به معرف  د یدر شعله جاو  قا یحزب نام نهاد خلق که دق  ی ضد انقالب  تیهو  ی افشا

 .افتیخاتمه    ی و انحطاط فکر یاستبداد حزب  یاسیکودتا در انحصار س  میرژ  یاسیس  ی هاتیفعال  ی تمام   شد و  دایهو

افغانستان است حضور فعال   یجنبش روشنفکر  خیکه ثبت تار  یسازمان جوانان مترق  ، توام با اشتباهات  مثبت  یکردهاعمل  گرید  از

 ی الدیم   ۷۰  دهه  اوایل  و  ۶۰دهه    نیمه دوم  افغانستان در  یو کارگر  یجنبش روشنفکر  یتظاهرات علن  گسترده آن در اعتصابات و  و

 .دیافغانستان ثبت نما  یوکارگر   یرا در گفتمان روشنفکر   ییایپو  است که توانست نقش فعال و 

خورشیدی،    ۱۳۴۷در اوایل سال  گسترش دامنه تظاهرات و اعتصابات علنی جنبش روشنفکری و کارگری افغانستان باعث گردید که 

نشر   از  پس  جاوید  شعله  روشنفکری    ۱۱جریده  تظاهرات  آن  تعقیب  به  و  گردد  توقیف  جریان   –شماره  رهبری  تحت  کارگری 

دموکراتیک نوین افغانستان توسط » غند ضربه « پولیس ارتجاع ظاهرشاهی سرکوب و عده زیادی از روشنفکران و کارگران شعله 

. این کارها به خوبی ماهیت ددمنشانه زندان گردندیی به شمول کادرهای رهبری جریان دموکراتیک نوین افغانستان دستگیر و روانه  

 را به نمایش گذاشت.   "سازمان جوانان مترقی "مپریالیزم و ارتجاع علیه جریان دموکراتیک نوین )شعله جاوید( و  ا

از رزمندگان فعال توانای ،  کشته شدن یکی  )  جریان   شاعر  نوین  به خورشید  ۱۳۵۱جوزای    ۲۹در    سیدال سخندان(دموکراتیک  ی 

فردمرتجعدست   در  زمینهحکمتیار(    گلبدین)  ترین  انشعاب  مترقی  "ساز  جوانان  گردید.   "سازمان  نوین  دموکراتیک  جریان   و 

داکتر فیض جای این که نکات ضعف، کمبودات و اشتباهات را نشانی نمایند و از آن گسست نمایند و خط  تحت رهبری  انتقادیون  

را تکامل دهند، راه انحراف و انحطاط را در پیش گرفتند و به اکونومیزم غلطیدند. در سوم   "نان مترقیسازمان جوا"درست و اصولی  

در جریان تظاهرات شاگردان مکتب متوسطه موفق جلو خلقی،   ۀ دیگری در هرات ریخته شد کهئطرح توطخورشیدی    ۱۳۵۱عقرب  

مشپرچمی حرکت  این  پرداختند.  خورد  و  زد  به  و  نموده  سد  را  اعضای  کوک ها  از  تن  یک  قتل  خلق "  باعث  دموکراتیک  حزب 

نوی،  گردید  "افغانستان تا جریان دموکراتیک  باعث گردید  انتقاداین حرکت مشکوک  به دو بخش  نیز  در هرات  مدافعین ن  و  یون 

های ننمودند، اما عمالً تمام حرفچه بخش انتقادیون هرات به دنبال داکتر فیض نرفتند و هیچ سند کتبی نیز ارائه  تقسیم گردد. گر

تمام این حوادث زمانی اتفاق افتاد که رفیق اکرم بنا به مریضی از کار سیاسی خود را کنار   نمودند.گروه داکتر فیض را زمزمه می

 کشیده بود و پاسیفیزم در سازمان مسلط گردیده بود. 

اپورتونیزم در راه انقالب سرخ به پیش رویم"جواب نوشتۀ    به   "یسازمان جوانان مترق"  یرهبر  چهگر انقالب "زیر نام    ،"با طرد 

اکون یا  است  بورژواییوم سرخ  اما   "یزم  نگردنه  پرداخت،  قادر  سپر بل  د،یآ  قیفا  آمده   پدید   مشکالت  بر  دیتنها  آن  مقابل  در  که 

نت در  بهس  جه، یانداخت.  بهازمان  انحالل  سرعت  منسوب  د، یفروپاش  انیجر  فت، رطرف  اعظم  جر  نیبخش  و   رفعال یغ  انی سازمان 

مسلط  انی جر ۀ ماندیباق ن یاز فعال ی ادیز ی هابر بخش دادندیم   لیرا تشک ونیانتقاد ۀ که بخش عمد ستیاکونوم  ن ی و منحرف دندیگرد

داودخان، که به  ۱۳۵۲سرطان سال  ۲۶ ی تنها نتوانست از کودتابود نه دهی که پراگنده شده و فروپاش نی نو ک یدموکرات انیشدند. جر

تجد  یکارهم مزدوران  طلب سوس  دی فعال  هم  ی شورو  یهاستیالی امپرالینظر  و  موافقت  گرفت،   تصور  "هایشورو"خود    ی کارو 

پراگنده و   ش یاز پ  شتر یب  گرفت، یصورت م   تینام و ماسک جمهور  که تحت  ، یبلکه در مواجهه با استبداد داودخان  د، ینما  یریجلوگ
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به   شیاز پ  شتریافغانستان ب  یاسیمبارزات س  ۀو در صحن  رفتندشیپ  شتریطرف انحرافات و انشعابات بآن به  یا  یو بقا  دیمتشتت گرد

 .دکشانده شدن  هیحاش

 یی هوا  یو قوا  ی مشاوران نظام   کینزد  یکارهمبه  یشورو  زمیالیامپرالیسوس  رویزیونیستتوسط مزدوران    ۱۳۵۷ثور    ۷  یکودتااما:  

سرکوب   "یشورو"متجاوز   آغاز  گسترد  عیوس  ۀ سبعان  یها یگرو  در مخالف  یاسیس  ی روها ین  ی تمام   ه یعل  ان یکودتاچ  ۀ و  شان 

 یمتن آنها و حتاز    خاستهو تشکالت بر  ن ی نو  کیدموکرات  ان یجر  ، "یسازمان جوانان مترق"سابق    نی به شمول منسوب  -افغانستان

 ی ای بقا  انیدر م   یجوش مبارزات  و   جنب   گرید  بارکیکه    دیباعث گرد  -تشکالت موجودبه  رمربوطیو غ  رفعالیسابق غ  یهاییشعله

ها شکل  آن  ان یدر م   ان یجر  ی ای مختلف بقا  ی ها وحدت بخش  ی برا   ی و خواست عموم   د یوجود آافغانستان به  ن ینو  ک یدموکرات  انیجر

های مختلف را در خود احساس کرده بود، نه از لحاظ این جنبش متشتت و پراکنده که ضرورت وحدت بخش ه  ک  ، با وجودیردیبگ

با اشغال  –ایدئولوژیک   از لحاظ سیاسی آمادۀ مقابله اصولی  امپریالیست و دست پروردگان شان را داشت و نه هم  گران سوسیال 

ها ده ستیال یامپرالیگران سوسکودتا و اشغال م یرژ هیعلولی با همه احوال در مبارزه و مقاومت یی سازمان یافته و نظامی، توان توده

قربان را  رهبران و صفوف خود  از  نفر  ا  یعیداد. طب  ی هزار  فرجام  که  چ  نبرد   ن یبود  تلخ  باشد.   توانستینم  ی گرید  ز یجز شکست 

 .شودیاحساس م   کاهشسوز جان  و است که تا هم اکنون تازه و درد    قیچنان عمتلخ آن  کستش  ن یا  یهازخم

جنگ رهروان سازمان جوانان مترقی و جریان دموکراتیک نوین که در  رهبران و  های ده هزار از  ها، ایثار و فداکاریبا تحمل قربانی

گران سوسیال امپریالیست شان همت گماردند، جنب وجوش مبارزاتی را در میان بقای جریان از خود بر جای مقاومت علیه اشغال

کمونیست هسته  تشکیل  افغانستان گذاشت.  تعقیب  های  به  کمونیست،  سازمان  افغانستانتشکیل  سپس  های  حزب  ،  تشکیل 

تشکیل حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان و تصویب اساسنامه حزب کمونیست در نهایت و  ۱۳۷۰کمونیست افغانستان در سال 

میالدی خود نمونه بارزی از جنب و جوش مبارزاتی و سازماندهی مجدد نیروهای متشتت و   ۲۰۰۴)مائوئیست( افغانستان در اول می  

 بدان افتخار نمود.  توان  پراکنده جنبش در یک بدنه واحد، از جمله دستاوردهایی است که می

به اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی  از لحاظ نظامی، سیاسی،  افغانستان  بر  امپریالیزم  با سلطه قرون  طور عمده  در حال حاضر سلطۀ 

متبلور ،  دروی کار آمدن   میالدی دوباره  ۲۰۲۱آگست    ۱۵وسطی امارت اسالمی افغانستان که توسط امپریالیست های غدار به تاریخ  

و   گریت و از جانب دیگر تجاوز خزندۀ یک دولت ارتجاعی خارجی بنام داعش و گسترده شدن روز افزون دامنۀ اشغالگردیده اس

 شاهد هستیم.   در افغانستان  هایش را  دهشت افکنی

دشمنان عمده ای از  گر یانکی به شمول دولت ارتجاعی خارجی داعش مجموعهامارت اسالمی افغانستان و حامیان بین المللی اشغال

 مقاومت ملی مردمی و انقالبی کنونی و آینده در کشور هستند.   جنگ  د که آماج ندهکشور را در حال حاضر تشکیل می

گذاران با صالبت و صداقت خویش را که جان های شیرین شان ن مترقی است که یاد بنیاناکنون بر ما و میراث داران سازمان جوانا

گذارانی االی خود از دست داده اند، پاس بداریم و ادامه دهندگان راه پرفراز و نشیب آنان باشیم. بنیانرا در راستای تحقق آرمان و 

که با افتخار و سرفرازی از دروازه های تاریخ گذشتند و با خون خود مرگ و آزادی را با خط سرخ نوشتند و مسیر فردای نسل جوان 

 را ترسیم نمودند. 

سال  ما هفتمین  و  پنجاه  بنیاندر  مائوئ  وافغانستان    نینو  کی دموکرات  انیجرگذاری  یاد  عل  یجنبش،  کشور  یستیجنبش   رغمیکه 

باختن باربار کل جمع بزرگان و رهبرانش در مبارزه  ساله اش و جانو هفت پنجاه  یعمر مبارزات یدر ط  کرش یوارده بر پ هم یضربات پ

ما کماکان حضور    ۀخفتکشور در خون   یمبارزات  ۀو در صحن  کشدیچنان زنده است، نفس م و ارتجاع هم  زمیالی امپر  هیو مقاومت عل

عزیزان جاندارد تمام  یاد  به  نوین ،  دموکراتیک  مترقی، جریان  جوانان  رهروان سازمان  تمامی  از  و  نموده  احترام  ادای  مان  باخته 

و   ها،  سازمان  کشور،  مائوئیست  های  شخصیت  همافغانستان،  دشوار  راه  درین  که  عزیزی  رفقای  تک  مجدانه تک  هستند  ما  راه 

هم میزان، دوباره تجدید پیمان درین روز تاریخی سیزد  ما چنان پافشاری نمایند.  طلبیم که در راه تامین وحدت یکپارچگی هممی
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نیمه فئودال افغانستان که امارت اسالمی افغانستان به   –در راهی که قدم نهاده ایم برای آزادی و استقالل کشور مستعمره    کنیم.می

 شکل قرون وسطی بر آن حاکم گردیده است، از هیچ گونه سعی و تالشی دریغ نخواهیم ورزید.  

 بیایید این روز را هرچه با شکوه تر تجلیل نماییم. 

 گی جنبش جلوگیری نماییم. داده، از هرگونه تفرقه و تشتت و پراگندههم  ه دست  بیایید دست ب

درفش حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان، درفش وحدت دهنده تمامی مائوئیست های کشور است، بیایید درین روز تاریخی و 

ه تر از قبل باشیم تا بتوانیم درین راه  فشرد  تر ومائوئیستی بیش  –لنینیستی    –خجسته ممثل اراده و وحدت جنبش مارکسیستی  

های مان به خاطر پاسداری از آرمان و استوار در جهت تثبیت حضور و ارتقاء و گسترش فعالیت  متینکه قدم نهاده ایم با گام های  

  . نمائیمو پیکار    باختگان جنبش خود، بصورت درست ، اصولی و رزمنده کارواالی جان

 در افغانستان! نینو کیجنبش دموکرات یاد و خاطره باد روندهشیشگوفا و پ  زنده،

 !افغانستان نینو  کیدموکرات ان یو جر یستیسازان جنبش مائوئ  خیروز تارخجسته باد سیزدهم میزان 

 حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان

 خورشیدی  ۱۴۰۱میزان  ۱۳

 میالدی   ۲۰۲۲اکتوبر   ۵
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