درپنجاهمین سالگردانقالب کبیرفرهنگی پرولتاریائی
بسوی وحدت تمام مائویست های افغانستان وتدارک برای جنگ خلق بشتابیم!
جنگ خلق تحت رهبری حزب کمونیستتتتتتت ی ودرراس آنرفیق مائوتستتتتتت دوندرستتتتتتا 1949ب پیروزی
رستتتتتتیدرارتی رهائیب ی خلق ی اردوی ندبرابربزرگ فئودا  -کمپرادورهای ی راک ب واستتتتتت
امپریالیزم امریکاتادندان باتستتلیحا وتجهیزا ستتبو وستتن ی مستتل و مجهزشتتدب بودکشتتکستتت دادب و ی
راآزادستتتتتتتاختر پیروزی ارتی خلقک ستتتتتترآیازتیییربنیادی ی بودو تاثیرا عظیمی رادرمقیاس جهانی
بجتامی تشاشتتتتتتتتر"تیییرا بنیتادی"بت ای مینی کت درای تحو ک تنهتایتو رمیموامگون ورمیم دی رجتای
آنرانمی رفتک بلک یو نظام اقتصادی -سیاسی ازبنیادوامگون میشدوجای آنرایو نظام اقتصادی -سیاسی
نوی می رفتر جامی ازمستتتیرحرکت بستتتوی انح ار وقهقرابازگرداندب وبستتمت اعتی وپویائی بحرکت می
افتادر ندصدمیلیون استثمارشوندب برسرنوشت تاری ی خویی دست یافت وکارگران ب حیث ربق تحتانی
استثمارشوندگان جامی ب ربق حاکم تبدیل میشدر درای تحو نیروی نفر ازستمواستثمارکانرمی وشوق
ایجادگری باتوانائی بالفیل صتتدهامیلیون انستتان درهم می آمی ت ومیرفت تاجامی شت وفاوبالندب نوینی راک
ی هیچزمانی ب ودندیدب بودک ایجادکندر ب این صورتباای پیروزی در ی یو مبارزب بیمانندوبی سابق میان
نوی وکه درمیز انستتتتتتانهاوهم ابیادزندگی اجتماعی ب ورگستتتتتتتردب براب افتادب بودرای مبارزب ی راب
دوجناح کامیمتضتتادپویریزب میکردر وهردو ق ب هرکدام باتمام قوامیکوشتتتیدندک ی رادرجهتی ببرندک
می واستتتتتتتندریو جهتک جهت ستتتتتتوستتتتتتیالیزم وکمونیزم وجهت دی رجهت ستتتتتترمایداری بودر ب عبار
دی ر؛ستاختمان ستوستیالیزم ومارش بستوی کمونیزم دریک ر وجلوگیری ازآن وسترمایداری ستاخت ی
دررر دی رقرارداشتتتر ستتاختمان ستتوستتیالیزم بمینی حمل بیشتتتربرمالکیتهای خصتتوصتتی بودوآن ب ای
مینی ک ق یا بزرگ زمی ک تاهنوزدرملکیت خصوصی قرارداشتندک بانکهاک موسسا مالیک فابریک
هاک شتتترکت های متوستتتگ وبزرگ حمل ونقل هوائیکزمینی ودریائیک دستتتت اب های خدما وررییرب بایددر
پروستتتت ستتتتاختمان ستتتتوستتتتیالیزم ب ملکیت جمیی ستتتتوستتتتیالیستتتتتی درمی آمدندر کمونهای کشتتتتاورزیتوستتتی
مییافتندومدیریت روزافزون کارگران بر کارخان ها وفابریک هاگستتتتتتترش یافت ونقی کارگراندرتهی پین
تولیدکارتبار باکمونهای کشاورزیکررح تقسیم اوقا کاروساعا کاروتفری بارزترمیشدرای راهی بودک
مائوتستتتت دون وستتتتایرکمونیستتتتتهای ی ازآن ریق دیکتاتوری پرولتاریاراگستتتتترش واستتتتتحکام دادب و ی
رابسوی جامی بدون ربق ببرندراماای کارآسان نبودک زیرادشوارتری مرحل انقیب درپیی روقرارداشت
ودرای مرحل ق ب های انقیب وضتتتتد انقیب بیشتتتتترازهرزمان دی ر رو در روی یکدی رقرارمی رفتندر
ای رودررویی درداخل حزب واض وروش عمل میکردرافرادی مانندمارشا پینگ ت هوای ب وضاحت
با ساختمان سوسیالیزم م الفت شانرانشان میدادندر درسا  1952مارشا پینگ ت هوای درکنفرانس حزب
درماب جویی بالح اخ ارگون ب مائوگفت ک " ی آزادشتتتتتتتدبک دولت یانکایشتتتتتتتو ازقدر برافتادب
وفئودالهاوامپریالیزم دی ردر ی قدر ندارندکازای ببیدمردم رابایدآرام گشاشتتتتتتتت وازمصتتتتتتتادرب اموا
وجایدادشتتتتتتان دستتتتتتت برداشتتتتتتتراگرای پروستتتتتت همچنی ادام یابدکارتی ب هیچصتتتتتتورتی باآن همکاری
نمیکند"(ازکتاب مائوبشربودن خدار خاررا لی کیائومحافظ مائوتس دون)ر
مائودرهمی جلس اعیم کرد":ارتشی ک درمبارزب کارگران ودهقانان برضد دشمنان آنهانقی بازوی مسل
شتتتتانرابرعهدب نداشتتتتت باشتتتتدک ب دهقانان وکارگران تیلق نداردرم ارتی جدیدی ازدهقانان وکارگران ی
تشتتکیل خواهم دادوای ارتی رادرب ودایان نمودب ودرجهت ستتاختمان ستتوستتیالیزم ورستتیدن ب کمونیزم ب
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پیی خواهم رفتتت"(همتتانجتا)ر اگر نتتدپینتتگ تت هوای بت زودتری فرصتتتتتتتتت آمتتدب وازخودبت اصتتتتتت یح
انتقادکردودرپستتتتتت خویی(وزیردفاق )باقی ماندک اماموضتتتتتی یری ایدئولومیو -ستتتتتیاستتتتتی اوتیییر نکردر
اومانندروشنفکران جهان سومی وازجمل روشنفکران افیانستانی م الفت سیاسی -ایدئولومیکی را با خگ
متائوبت م تالفتت شتتتتتتحصتتتتتتی وفردی مبتد کردب بودر درستتتتتتتا 1953زمتانی کت جنتگ کوریتاآیتازو ی
مجبورشددرآن نقی ب یردک اوب تحریو تینگ سیائوپینگ نزدمائوآمدب وگفت ک ب اررتقوی روحی ارتی
بایدپستترش(مائوآن ینگ)راب جبه بفرستتتدر تینگ ستتیائوپینگ خوب میدانستتت ک اریعا امپریالیستتتهای
یربی ازستتهم یری پستترمائودرجنگ اریق پیدامیکنندوآن واحدنظامی راباتمام قواموردحمل قرارمیدهندرو
همین ورهم شدرامپریالیستهاواحدمائوآن ینگ راباتمام قواازآسمان وزمی موردحمل قراردادب ونابودساختندر
ازاینجامیتوان حد وشتتتد مبارزب تضتتتادهارادرداخل حزب کمونیستتتت ی ک دولت وارتی درک کردودید
ک رهروان راب ستتتترمایداری با مانورهاوتاکتیو هائی افرادجداناپشیرازمائوراازاوجدامیستتتتاختندتا مائورا
تجریدکنندر
ای فقگ مشتتتی ازخروارم الفت درعالیتری س ت رهبری حزب بودودردرجا پائینترحزب ای اختیفا
وستتتییترکپرشتتتا وبرگ تروحادترمیشتتتدر وبهمان مقیاس ب فستتتادوانح ار بورموائی می انجامیدر مثی :یو
عضتتتتوباقدر برای یو پستتتتت خدماتی یات نیکی ک دریو ادارب یا یو فابریک ب وجودآمدب بودازاصتتتتل
"ستتزاواروشتتایستتت ی"کارنمی رفت ومیرضتتان عمل ویکی ازاعضتتای خانوادب یایو کستتی راک ستتفارش
میشتتتتتتتدکاستتتتتتت دام میکردرای فستتتتتتتاد فزای ندب حزب رامنحگ ستتتتتتتاخ ت وشتتتتتترا فت پرولتری بودن رادرآن
نابودمیکردردرستتتتتتا  1966فستتتتتتادبورموازی درداخل حزب ب حدی رشتتتتتتدیافت بودک دی رحالت صتتتتتتل
آمیزامکان نداشتتتر مائوبتاریخ  28ام ماب اگستتت  1966رستتمابابورموازی درداخل حزب ودولت ب مقابل
برخاستتتتتتتتر اوتودب های میلیونی راب مبارزب برای نجا دیکتاتوری پرلتاریاودستتتتتتتت آوردهای انقیب
فراخواندوبرپوستری نوشت ک دست اب فرماندهی بورموازی رادرداخل حزب وامگون کنید وصدهامیلیون
ینی ب فراخوان رهبرکبیرشان لبیو گفتندر ب اینقسم انقیب کبیرفرهن ی پرولتاریائی آیازشدر

انقالب کبیرفرهنگی پرولتاریائی ورویزیونیزم
دربایگفتیم ک انقیب کبیرفرهن ی درحقیقت ب ارراینک ی بکدام ستتتوبایدبرودک براب افتادر امادرک اینک
ی قبل ازآیازانقیب بکدام ستتومیرفت یو موضتتوق بستتیارمهم استتتر ورمیتوانیم بفهمیم ک بکدام ستتو
میرویم؟ ودرکجاقرارداریم؟مییار یستتت و ون موقییت خودراتییی میکنیم؟ برای دریانوردان ازهزاران
ستتتتا ب این ر کمپاس وق ب نماوجودداردک برای فضتتتتانوردان کوردیناتهای فضتتتتائی تییی کردب اندکاما
جامی بشتتری ب ستتادگی کوردینا های اقیانوس وموقییت های فضتتائی نیستتت وهزاران مرتب بیشتتترازای
هاپیچیدب تروبیرنجتر میباشتتدر تازمانیک عمیاقدام ب پیداکردن پاستتخ ب اینستتوا نشتتویم متوج پیچیدگی آن
نمیشویمر هن امیک درصدد برآمدیم تا درک کنیم ک درکجاقرارداریم وبکجا میرویم متوج میشویم ک برای
پاسخ درست ب اینسوا بایددرک خودازتئوری های علمی وفلسفی اسباب کارخودراامتحان کنیمر
برای مائوتستتت دون ومائویستتتتهای ینمارکستتتیزم -لنینیزم ق ب نماوکمپاس بودک اماتاآنزمان درمارکستتتیزم-
لنینیزم فقگ تئوری دیکتاتوری پرولتاریا ابزارستتتتتاختمان ستتتتتوستتتتتیالیزم بود وکمونیستتتتتت ها فکرمیکردندک
درشتتترای ی ک دشتتتمنان که ستتترن ون شتتتدبک دشتتتمنان نوی دربیرون ازمرز قراردارندروفکرنمیکردندک
دشتتتمنان نوی درداخل حزب کمونیستتتت رشتتتدونموکردب ومانندیدب های خبیث ستتتررانی درارگانهای حزب
ودولت ریشتتتتت میدوانندروخودحزب نیزیو ارگان منزب وپاک وعاری ازبورموازی تصتتتتتورمیشتتتتتدر ای تز
دیالکتیو کهدشتتتتمنان خارجی همیشتتتت "شتتتترایگ خارجی"یینی"شتتتترایگ دگرگونی"ودشتتتتمنان داخلی"استتتتاس
دگرگونی"می باشتتتتندک درعمل موردتوج قرارنمی رفترمائوتستتتت دون درگام او ستتتتیح تئوریو فلستتتتفی
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خودیینی دیالکتیو ماتریالیستتتتتتتی رابدقت مورد م الی قراردادوباآن پروستتتتتتت وامگونی ستتتتتتوستتتتتتیالیزم
دراتحادشتتتتتتوروی را ب دقت م الی کردر مائودریافت ک نقشتتتتتتت های اقتصتتتتتتتادی ایراک رویزیونیستتتتتتتت
هاببهان " ساختمان سو سیالیزم وبهبودی زندگی تودب ها"بکارگرفت ونیرن های سیا سی و شیارهای محیین
شتتان درپایان کار ی ستتوستتیالیستتتی راب ی ستترمایداری تبدیل میکنندر اوب این ریق مارکستتیزم -لنینیزم
تکامل ب شتتتتتتیدب وب عالیترمرحل تکاملی آن رستتتتتتانیدر ای مرحل تکاملی مارکستتتتتتیزم -لنینیزم -مائویزم یا
ایدئولومی ربق کارگردرحا حاضراست ک ای ربق را بسوی جهان جهان بدون ربق رهنمائی میکندر
ب اینصتتور انقیب کبیرفرهن ی محصتتو تکامل تئوری های علمی مارکستتیزم -لنینیزم بمرحل عالیتر آن
بودب وسیح نوی تئوری -استراتیژیو رادردسترس پرولتاریاقرارمیدهدر دریو کیم؛ انقیب کبیرفرهن ی
پرولتاریائی یو جهی کیفی درفهم پرولتاریاازمبارزب ربقاتی تحت ستتوستتیالیزم بودر ای فهم تمام مییارهای
سیاسی وتشکییتی سازمانهاواحزاب کمونیستی رادنیاتیییرمیدادر
رویزونیست های روسی ک دی رکاس وکوزب شان راازبام رسوائی افتادب وشکست میدیدندباخشم هستریو
برمائوتستتتت دون وانقیب کبیرفرهن ی پرولتاریائی حمل میکردندر رستتتتان هاونویستتتتندب های دولتی کارزار
ضتتدانقیبی رادرروستتی وستتایرجمهوریت های اتحادشتتوروی ب راب انداخت بودندک روزنام های آن روزبا
تیترهای درشت مینو شتندک مائوتس دون وررفدارانی ی رابسوی ویرانی میبرندک خلق ی ازگرسن ی
میمیرندومائوتس ت دون ب خیا پرستتتی مشتتیو استتت وررییربر کارتونیستتت های روستتی برای تربی ارفا
باروحی ضتتتتتد ینیککرکترهای"بد"راباهیکل وستتتتتیمای ینی ب تصتتتتتویرمیکشتتتتیدندرای کارزارهاب اندازب
خصتتتتتتمان و نفر بران یز بودندک نتایج منفی آن تاامروزبرروحیا روستتتتتتهاباقی ماندبر تبیا ک فرعیا
و کیدب های رویزیونیزم روستتتتتتی درخارح ازاتحادشتتتتتتوروی مانندخلق وپر م درافیانستتتتتتتانک حزب تودب
درایرانک البیث درعراق وسوری وررییرب کارزارضد ینی راب اشکا دی رازپیی میبردندر
اماعکس الیمل رویزیونیستتتتهای ینی تادب ستتتا بیدبرروی صتتتحن نیامدک زیراانقیب کبیرفرهن ی تازمان
مرگ مائودرسا  1976کماکان ادام داشتر وبیدازمرگ مائوآنهامائویست هارادرکارخان هاک کمون های
کشتتتتتاورزیک دانشتتتتت اب هاک نهادآموزش وپرورش وررییرب یو ب یو بقتل رستتتتتانیدندر ای نشتتتتتان میدادک
رویزیونیزم ینی کمترازرویزیونیزم رو سی ازمائوی ست هاوانقیب کبیرفرهن ی د متنفر ومنزجرنیستندر
آنها آن عدب ازمائویستتت های مشتتهوررا ک نمیتوانستتتندب وربزدین بقتل برستتانند ب زندان انداختندک رفیق
یان ینگ همستتتتترمائویکی ازآنهابودر رهبروپیشتتتتتوای ای جنایت ضتتتتتدپرولتری تینگ ستتتتتیائوپینگ بودر
اوبیدها درم الفت باانقیب کبیرفرهن ی نوشتتت ک "ای ماجراجوئی بزرگ مائو ی راستتالهاب عقب بردر"
ودرجای دی رمینوی سدک "مابیدازدرهم کوبیدن تورئ گری های باند ارنفری مارک سیزم – لنینیزم واندی ش
مائوتستتتتتت دون راب ورعلمی جانشتتتتتتی دکتری انتزاعیکدرویی وضتتتتتتدعلمی آنهاستتتتتتاختیم و ی رانجا
دادیمر"(دربارب مائوتس دون ومائوتس دون اندیش ر آثارمنت ب تینگ سیائوپینگ -جلد)1982 -1ر
اکنون درست هل سا ازمرگ رفیق مائوتس دون می شردک درظر ای هل سا ی سوسیالیستی ب
ی ستتتتترمایداری تبدیل گردیدب وب دومی قدر بزرگ اقتصتتتتتادی دنیاتبدیل شتتتتتدب استتتتتتر امروز ی مقام
بزرگتری یارت رثروتهای قارب افریقا را ب ود اختصتتتتتتتا دادب وقستتتتتتی القلب تری استتتتتتتثمارگرخلقهای
نایجیریاک ستتتتتتودان جنوبیک کینیاک یوگنداوایتوپیا بشتتتتتتمارمیرودر ی دریار زیمباوی دب هامرتب ریکارد
استتتتیماران لیس را میشتتتکناندر ودرآستتتیاک باارتجاعی تری رمیم های مزدورمانندرمیم کابل همکاری کردب
وبرای یار ثرو های این ون کشتتورهادام گشاشتتت استتتر درداخل ی وضتتن کارگران بدتراززمان قبل
ازانقیب استتتر درستتالهای ده هل زنان ینی فقگ دربازارفحشتتای ینی کایی عشتتر جنستتی پولداران
بودندکامااکنون فقروستتی روزی بجائی رستتیدب ک ی حتی برای اشتتیال ران امریکائی درافیانستتتان فاحشت
تهی ت میکنتتدر کتتارگران ینی فقگ اجتتازب دارنتتدک ت درمحی ختتاصتتتتتتی برونتتدودرحتتالیکت ستتتتتتوان کتتاری
شتتانراب ردن آوی ت درمقابل استتت دام کنندگان بایستتتندوروی شتتانرابایب یرندتاعفونت ده شتتان اس تت دام
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کنندگان راآزارندهندر آنهادست دست درصف می ایستندواست دام کنندگان پس ازخواندن سوان شان بااشارب
ینی دی ردرسراسرجهان بینوان اجناس بی کیفیتکنامریوب
سرب آنهامیفهمانندک بروندیابایستندر تولیدا
ویکبارمصر شهر یافت اندر ینی هادراروپای شمالی بینوان ملت بیفرهنگک بی ادب وحریص شهر
یافت اندک درحالیک ی ازنظرتاری ی یکی ازمقدم تری جامی بشتتتتتتری بودب وفرهنگ ندی هزارستتتتتتال
داردرای واقییت های داخلی وخارجی امروز ی استتتتتتتت وانقیب کبیرفرهن ی پرولتاریائی ماجراجوئی
مائوتستتتتتتت دون نبودب بلک استتتتتتتاستتتتتتتاب اررجلوگیری ازستتتتتتقور ی ب نی مرداب متیفنی براب افتادب
بودرستیرستقور ی بستوی ای مرداب درری ای هل ستا ب اندازب ای سترین بودب ک امروز ی ب یکی
ازس بزرگتری دشم محیگ زیست بشرتبدیل گردیدب است(ایای متحدب امریکاک ی وهندوستان)ر حقیقت
اینست ک تینگ سیائوپینگ وشرکایی" ی رانجا ندادند"بلک آنراباتمام قوابسوی ای مرداب تییکردندر
امادرایران وافیانستتتتتتانکخیانت تینگ ستتتتتیائوپینگ واصتتتتتحاب ب انقیب وربق کارگر ی وجهان ازجانب
"حزب رنجبران ایران"و"گروب انقیبی افیانستتتان"باگرمی مورداستتتقبا قرارگرفتر داکترفیر رهبرگروب
انقیبی(بیداستتازمان رهائی افیانستتتان)خیانت آشتتکارتینگ ستتیائوپینگ ب انقیب را"امرداخلی ی "خواندر
او ب پیروی ازتی نگ خای ازانقیب کبیرفرهن ی پرول تار یائی پشتتتتتتتی بانی نکردو نان چ تاامروزدستتتتتتتت
آوردهای ایدئولومیو وسیاسی تئوریو وفرهن ی ای انقیب یینی مائویزم راقبو نکردب استر
ی ب سوی
زندب یادمجیدکلکانی نیزباعلم ب خیانت تینگ سیائوپینگ ب انقیب پرولتری وآگاهی ازانحرا
ستتتتترمایداریک درنیم دوم ده پنجاب شتتتتتمستتتتتی برادرش"عبدالقیوم رهبر"رادرمییت عبید(ار مر رهبرکنونی
سازمان رهائی افیانستان)ب ی فرستادر اوازرریق پک ریفیوک ازمبارزا مائویست ها علی تینگ خای
آگاهی داشتتتت ومیدانستتتت ک تینگ یو رویزیو نیستتتت خای ب لق وانقیب میباشتتتدرمجید همچنی میدانستتتت
کهرویزیونیستتتت های ینی باتمام قوامشتتتیو یار وخصتتتوصتتتی ستتتازی دستتتت آوردهای انقیب وویران
ستتتتتاخت ستتتتتوستتتتتیالیزم میباشتتتتتندر ای یارت ری و پاو درستتتتتالهای 1355و1356هریکباردرپک ریفیوب
تفصتتیلبنام تصتتحی گام های اشتتتباب آمیزگششتتت گزارش دادب میشتتدندر درستتا  1356ندی صتتفح دریکی
ازشتتتتتتمارب های پک ریفیودرنقداستتتتتتلوب کارمدیریت فابریک هابواستتتتتت کارگران وهمچنی کمونهای
کشتتتتتتتاورزی آمدب بودونویستتتتتتندب از ناکامی آنهادرمیزان تولیدقبل ازقبل پیی بینی وپین شتتتتتتتدب صتتتتتتحبت
میکردرهیچکس نمیتوانتتتدب ویتتتدکتتت مجیتتتدکلکتتتانی درآن ستتتتتت ازدرک م تتتالتتتب نبودکتتت نتتتدانتتتداین ونتتت
کارهاعقب ردوپشت پازدن ب مالکیت جمیی وویران ساخت سوسیالیزم استر وهیچکس نمیتواندادعا کندک
مجیددرستتتتتتتا  1357و 1358ب ای ایقان نرستتتتتتیدب بودک دولت وحزب حاکم بر ی یو حزب ودولت
ستتترمایداری بودب ودو تشتتتکل ضتتتدپرولتری وضتتتد انقیبی میباشتتتندر ستتتوا اینجاستتتت ک  :اگرمجیدکلکانی
مارکستتتتیستتتتت بودکپس ور ب وداجازب دادب ک با یو حزب ویو دولت ضتتتتدانقیبی وخای ب پرولتاریا
وستتتتتتوستتتتتتیتتالیزم ارتبتتار برقرارستتتتتتتتازدوحتی برادرش رادرهمراهی یتتو رویزیونیستتتتتتتمیلوم الحتتالی کت
خوداوراازنزدیو می شناخت ب ی بفرستد؟ آیا میتوان مارکسیستی راسراغ داشت ک علی الریم علم ب
ضتتتتتتتدپرولتری بودن یو حزب ودولت خای ب انقیب وپرولتاریاک بازهم برای کمو بستتتتتتوی او دستتتتتتتت
درازکند؟درای جای بحث نیستتتتت ک ستتتتیاستتتتت واقداما ستتتتیاستتتتی هرکس راایدئولومی اوتییی میکندیینی
هرکس ازهرجائی ک ایستتتادب استتت دنیارا می بیندوهمچنی ای ستتیاستتت یاتیقیب خگ ستتیاستتی مارکستتیستتتی
است ک افرادرامارکسیست میسازدن وامب هاواص یحاتی ک اودرنوشت هایی بکارمیبردویااداوارواری
ک ازخوداینجاوآنجانمایی میدهدر
تاستتتف آوراینستتتت ک اکنون هستتتتندکستتتانی ک هم خودرامائویستتتت وررفدارانقیب کبیرفرهن ی میدانندوهم
یزیموجب میشودک این ون افراد دو
این ون حرکتهای ضدمائویستی مجیدکلکانی رانادیدب می یرندر
موضی یری متضادراباهم پین بزنندوسازش بدهند؟
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گوشه ای ازتاثیرات انقالب کبیرفرهنگی پرولتاریائی برچین وجهان
انقیب کبیرفرهن ی پرولتاریائی انقیب ودیکتاتوری پرولتاریارابرای دب ستتتتتتتا دی رازدستتتتتتتبردرهزنان
رویزونی ست های خای نجا دادر مارش ب سوی کمونیزم راحفظ ومالکیت های خ صو صی بی شتررادرجمن
مالکیت جمیی سو سالی ستی درآوردرارتی رامجددا سازمان دادواف سرانی راک بوا س پینگ ت هوای ولی
بیائوب منظورومق صدفلج ساخت انقیب وفا سدکردن ارتی درپ ست های مهم کارگشا شت شدب بودندب پ ست
های دی رمنتقل ستتتتاختر تیلیم وتربی وتحصتتتتیی عالی رادرخدمت انقیب وم ابق ب نیازهای ستتتتاختمان
ستتتوستتتیالیزم وتوستتتی نیرو های مولدب انکشتتتا دادر قبل ازآن دردانشتتت اب هاافرادی آموزگاربودندک آگاهی
شتتتتتتتان ازجهان وجامی ب تولیدومبادل فئودالیزم وستتتتتترمایداری خدمت میکردر درمدارس مانندمدارس
افیانستتتتان ه دانی آموزبااثبا قضتتتی فیثایورث(پیتاگوراس) خستتتت میشتتتدوب شتتتاگردان یادمیدادندک دم
خوک ندمهرب داردک اماانقیب کبیرفرهن ی تمام زیروبم تیلیم وتربی راب وربنیادی تیییردادر دانشتتتتتت اب
های تودب ای ک درآنهایزم نبودتیدادمهرب های دم خوک رایادداشتتتتتب وجودآمدندرتیلیم وتربی وتحصتتتتیی
عالی براستتتاس نیازهای ستتتاختمان ستتتوستتتیالیزم عیارشتتتدر ای تحوی شتتت ر ک ب یکبارگی متدتحصتتتیل
کیستتیکا وعقبماندب راوامگون میستتاخت دادواواییی آموزگان آگاب ب تیداد مهرب های دم خوک را بلندکرد
ورویزیونیست های روسی وامپریالیست هاهیاهوی براب انداختند ک مائوتس دون برضدعلم ودانی انقیب
کردب استر
انقیب کبیرفرهن یکانقیب راب ورعملی درداخیقلیت های ملی ییر"حان"در ی بردر قبل ازآن درپلنوم
شتتشتتم حزب کمونیستتت ی رفیق مائوتس ت دون اصتتل"حق برابری ملیت های ی "راب تصتتویب رستتانیدب
ولی فرصت بردن انقیب دربی آنهامیسرنشدب بودزیرابدلیل عقبماندگی بورموازی مسئل حق جدائی ملیت
هاهنوزوجودنداشتتتتتت وروشتتتتتنستتتتتت ک بدون یو جنبی ملی نمیتوان ازجدائی ملی صتتتتتحبت کردر Liang
 Wangدررستتتتتال اش تحت عنوان"ن رانی مائوتستتتتت دون درمورداقلیت های ملی"می نویستتتتتد ":زمانیک
مادری آن بودیمک صدرمائوانستیتو خاصی رابرای م الی تاریخ وفرهن اقلیت های ملی ییرحان تاسیس
کردر وبرای تیلیم وترب ی دختران وپستتتتتتران اقلیت های ییر حان بهتری ومهر بانتری آموز گاران حزبی را
مقررکردتاانقیب را درداخل آنهاببرند"ر
امابیدارساخت اقلیتهای ملی یو کشورنیم مستیمرب -نیم فئودالی ازرخو هزاران سال فئودالی وبیرون
ری ت مزخرفا مشهب ومییارهای ارتجاعی سنتی از ه آنهاکارآسانی نیستر فقگ تحت زمی لرزب های
انقیبا فرهن ی استتت ک دیوارهای که ارتجاق وخرافا فئودالی از ه تودب هائیک برای هزاران ستتا
تحت ستتتتتم ملیت ستتتتتم رواستتتتتثمارربقا استتتتتثمارگرملیت خویی قرارداشتتتتت اندک ویران میشتتتتوندر انقیب
کبیرفرهن ی ای دیوارهارادربی اقلیت های م یائوهاک فاهاک هوی هاک ماهاک اییورهاک میو هاوتبتی ها
ویران ساختر درتبت ک بزرگتری اقلیت ملی بیدازحان زندگی میکنندک قبل ازانقیب کبیرفرهن ی علیریم
حاکمیت ستتتر کتودب هادرتاریکی خرافا رنج های بیشتتتماری رامتحمل میشتتتدندریماها وکشتتتیشتتتان مشهبی
بودیستی ازقرنها ب این ر تودب هاراب زمی بوسی تربیت کردب بودندر برربق مشهب یمائی دست زدن
ب فلزا ب ورعام وآه ب ورخا برای تودب های دهقان وشبان گناب کبیرب بودر دهقانان درکشاورزی از
ابزار وبی ک بوا س تجارهای واب ست ب خاندان یماهااز ی وهندو ستان واردمی شدندک ا ستفادب میکردندر
درای مشهب کشت یو زندب جان ممنوق شمردب میشودولوای زندب جان یو سوسو مضرباشدردرسای ای
خرافا یماهاوربقا حاکم برگردن تودب هاستتواربودندوشتتورشتتهاوعصتتیان های آنهاراک باستتیح وبی
برپامیشدندباشمشیرونیزب های آهنی ک داروی هاوعسس های یماها حمل میکردندب اک وخون میکشیدندر
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رویزیونیستتتتت های ک درحزب ودولت مرکزی در ی قدر داشتتتتتندک ادارب تبت راب یو جنرا ستتتتپردب
بودندر ای جنرا نیزهمی وضتتن راببهان "حفظ اداب ورستتوم ملی -فرهن ی اقلیت های ملی"حفظ میکردندر
اماوقتی انقیب کبیرفرهن ی آیازشدگاردسر مائویست ای وضییت راب نبردرلبیدودهقانان وشبانان راک
تا ندی قبل فکرمیکردندک اگرعلی یماهاحتی فکرکنندآسمان برسرشان فرومیریزدک بسیج ساخت وبرعلی
قدر میبدهاویماهابمیدان آوردندر آنهادرستتاعا او میترستتیدندک آستتمان فروخواهدری ت ویا زمی ده
بازکردب آنهاراخواهندبلییدکامادرآخرروزدیدندک آستتتتتتمان برجایی باقی ماندب وزمی مانند دیروز ستتتتتت ت
وجامد استتتت وفقگ خشتتتم انبارشتتتدب هزاران ستتتال ازقلب آنهابیرون ری ت استتتتر وقتی آنها ب تفنگ دستتتت
زدندکمیترسیدندک اجدادشان ازآسمان فرودآمدب وآنهارامجازا خواهندکردک ارفا شان راباخودبردب وخان
های شتتتان راب آتی خواهندکشتتتیدک امادرآخرروزدیدندک هیا کستتتی ازآستتتمان فرودنیامدوخان هاوزن وبچ
های شتتتان ماننددیروززندب وستتتالم باقی ماندندر(مادرآیندب گزارش مفصتتتلی راازاوضتتتاق تبت واثرا انقیب
کبیرفرهن ی درآن ب نشرخواهیم سپرد)ر ب ای قسم انقیب کبیر فرهن ی پرولتاریائی بودک خلقهای ملیت
های تحت ستم راازاسار سنت های قرون اوس ائی ک ب ارتجاق خدمت میکردندک رها ساختر
گاردستتر انقیب راباهمی مضتتمون درداخل فاهاک میائوهاک ماهاکهوی هاک اییورهاومیو هانیزبردوستتل
ستتتتیاب مشهب وستتتتنت های قرون اوستتتت ائی رادرهم کوفت وزمین هنی رشتتتتداجتماعی آنهارامهیا ستتتتاختر
برهانی ک درعقب ای حمی گستتتردب برارتجاق اقلیتهای ملی قرارداشتتت درگام او ای بودک عقبماندگی
اقلیت های ملی ی ب ستتتتم ری ملی حان هاکمو میکردوستتتوستتیالیزم باوجودستتتتم برزن وستتتتم ری ملی
نمیتواند ساخت شودر امارویزیونیست های ینی ب بهان های م تلف ماننداحترام ب فرهنگ ملی اقلیت هاک
دادن آزادی مشهب ب اقلیت هاوبرخوردارساخت آنهاازداشت حق مساوی باملیت حانک درنظرداشت تناسب
وفرق هائیک آنهاباملیت حان دارندوییربک تمام علل وضتتمائیمی راک ب عقب ماندب بودن آنها منتهی میشتتدک
حفظ میکردندر
اثرا انقیب کبیرفرهن ی پرولتاریائی درخارح از ی نیزفوق الیادب وستتتین وعمیق بودر ای جهی بزرگ
ایدئولومیو -ستتتتیاستتتتی خیزش های عظیم دهقانی رادرآستتتتیابدنبا داشتتتتتر علیریم ماجراجوئی های تفرق
اف نان وئ یی وتفتی رویزیونیستتتتتت های اتحادشتتتتتوروی بی ی وهندبرستتتتتراختیفا مرزیک جنبی
تلن ان ب جنبی ماهیتامائویستتتتتتتی نی زالباری تکامل کردوتهداب یو جنبی وستتتتتتین وواقیی مائویستتتتتتتی
رادرهندگشاشتتتت ک تاامروزقهرمانان مبارزب میکندر درمالیزیاحزب کمونیستتتت جنگ خلق راب راب انداخت
وسل امپریالیزم رادرجنوب شرق آسیاب مبارزب رلبیدر درترکی یو جنبی مائویستی تحت رهبری رفیق
ابراهیم کایپاک آیا ب راب افتادر درستتتتتتریینکا یو حزب مائویستتتتتتتی ب وجود آمدر درپرتوجهانی ای انقیب
بودک "سازمان جوانان مترقی"تحت رهبری رفیق اکرم یاری ب وجودآمدر ای سازمان جنبی دموکراتیو
نوی راب وجودآوردک درتاریخ ستتتیاستتتی افیانستتتتان بزرگتری کفراگیرتری ودوررس تری جنبی انقیبی
ک شورب شمارمیرودر انقیب کبیرفرهن ی جنبی انقیبی فلیپی راک تاآنروزتحت تاثیر برادران یواازرا ست
ب پ واز پ ب راستتت لم میدادماهیتاتیییردادر ای انقیب درآستتیاک افریقاک امریکای یتی رهبران بزرگ
انقیبی مانندرفیق ارومزومدارک رفیق ابراهیم کایپاک آیاک رفیق اکرم یاریک رفیق ستتان موگاتاستتانک رفیق
جوماسیسونک رفیق ابی مایل گوزمان را الهام ب شیدب وازنظر ایدئولومی سمت وسودادر
انقیب کبیرفرهن ی ستتتتازمانهاواحزاب کمونیستتتتتی جهان راب دونوق ستتتتازمان وحزب ک ماهیتا متضتتتتادو
مت اصتتم اندتقستتیم کردکاحزاب وتشتتکلهای کمونیستتتی واقیی ک امروزباافت اردرفی مارکستتیستتم -لنینیستتم-
مائویسم راحمل میکنندواحزاب وتشکلهای ک وامب هاومص لحا کمونیستی رادرجمی شان بکارمیبرند
وخودرامارکستتیستتت -لنینیستتت وبرخی هم خودرامارکستتیستتت -لنینیستتت -مائوتست دون اندیشت می ویندرنوق
او ای احزاب وتشکلهای کمونیستی رسالت عظیم تدارک ویاانجام جنگ خلق وانقیب پرولتری رابرعهدب
دارندوتحت کوهی ازمشتتتتتتکیتی ک امپریالیزم ستتتتتترمایداری ومزدورانی برستتتتتترراب آنها قرارمیدهندک ری
6

رریق میکنندر نوق دوم یادرپارلمانهای فرمایشتتتتتتی پرحرفی میکنندویاازرریق احزاب راجستتتتتتترشتتتتتتدب دو
ارتجاعی ودستتتت نشتتتاندب ب ایواوفریب خلقهای جهان مشتتتیو اندر ستتتازمان رهائی افیانستتتتان وستتتازمان
آزادیب ی مردم افیانستان(ساما)دونوق ازتشکلهای نوق دوم درافیانستان اندراینهاهردووامب های کمونیستی
وترمینتالومی هتای انقیبی را برای ایفتا ا هتان جوانتان متایتل بت انقیب درجمی شتتتتتتتان بکتارمیبر ندر
اماهردواحزاب راجستتترشتتدب داشتتت ودرپارلمان فرمایشتتی کابل درجهت تحکیم ستتیاستتت اشتتیا افیانستتتان
فیالیت میکنندر س نان رادیکا اعضای ای تشکلهاازرریق احزاب راجسترشدب ورسان های وابست ماهیت
ضتتددموکراتیو یو نظام دستتت نشتتاندب رااستتتتارنمودب وآنرایو رمیم دموکراتیو ک تحمل بیان م الفینی
راداردک سرخاب وسفید آب میزنندر
کیدب های ای دودست مانند"ساا"وساما -ادام دهندگان ک ازپیش امان ورهبران شان برسرتقسیم عایدا
انجوئی رنج یدب ا ندکب جای آن ک اشتتتتتت یال ران ورمیم مزدورآن هاراموردحم ل قرارده نداز مائویستتتتتتتت های
افیانستتتتان برای دستتتت اب اریعا امپریالیستتتت هاجاستتتوستتتی میکنندکنام ومشتتت صتتتا آنهاراب ارتجاق و
امپریالیزم گزارش دادب وازاین ریق توج آنهاراجلب میکنندرب ای قستتتم آنهانشتتتان میدهندک "مارکستتتیستتتت-
لنینیست -مائوتس دون اندیش "اندر
مائویستتتتتتتت های افیانستتتتتتتان باایمان ب اینک مائوتستتتتتتت دون مارکستتتتتتیزم -لنینیزم راتکاملدادوای تکامل
(مارکستتتتتتیزم -لنینیزم -مائویزم) انقیب کبیرفرهن ی پرولتاریائی رارهبری نمودر مامارکستتتتتتیزم -لنینیزم-
مائویزم(ن کمترون بیشتتتتترازآن) راایدئولومی رهنمای خویی خواندب وباتمام قواصتتتتادقان میکوشتتتتیم تاتمام
حرکا سیاسیک اخیقی ومدنی خودرام ابق باتئوری های ای رهنمودرهائی ب ی عیارسازیمر مابرخی
آنهائیک اینجاکمونیستتتتتتتت اندوآنجا قا اقبرکاینجاکمونیستتتتتتتت اندوآنجافیا مدنی درخدمت امپریالیزمک اینجا
کمونیستتت اندوآنجا"قوم دوستتت"ک میکوشتتیم درهرجاتاحدی ک میتوانیم کمونیستتت باشتتیم ورفاقتهاک نشتتستتت و
برخاست وخوشی ویم خودرابامییارهای کمونیستی ورفقای کمونیست عیارسازیمر
مائویست های افغانستان
 28اکست 2016
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