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 یادداشت مقدماتی

 

هیئت تحریر شعله جاوید مصمم است که دو شماره ویژه بمناسبت درگذشت صدر حزب کمونیست  

 )مائوئیست( افغانستان، زنده یاد رفیق ضیاء به دست نشر بسپارد. 

های تسلیت واحدهای حزبی، واحدهای هواداران حزب  متن هر دو شماره ویژه شعله جاوید، کال پیام

  افغانستانی   مائوئیست  –  لنینیست  –های مارکسیست  ان ها و گروه در خارج از کشور، احزاب و سازم

ه شمار  همچنان  و  کشورها  سایر  سنگرهم   مائوئیست  –  لنینیست  –  مارکسیست  هایگروه   و  احزاب  و

کمونیست  حزب  صدر  ضیاء،  رفیق  یاد  زنده  درگذشت  مناسبت  به  یادبود  محفل  اسناد  بعدی 

 کند.می )مائوئیست( افغانستان را احتوا 

همچنان درین شماره از شعله جاوید، پاسخ کمیته مرکزی حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان  

 نیز انتشار می یابد.  "جمعی از کمونیست های انقالبی افغانستان"به پیام تسلیت 

ارسال   با  که  دوستانی  و  رفقا  تمامی  از  افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست  حزب  مرکزی  کمیته 

نماید و با قدردانی از روحیه  تسلیت با ما غم شریکی کرده اند، اظهار سپاس و امتنان میهای  پیام

دهد که حزب ما با تمام قوت و توان خواهد رزمید تا جای  شان به آنها اطمینان میرفیقانه و دوستانه 

 چنان هم  و  افغانستان  در  مائوئیستی  –  لنینیستی  –خالی رفیق ضیاء در سنگر مبارزات مارکسیستی  

 .  نماید پر تر اصولی  اما گیرزمان هرچند را المللی بین سطح  در

 

 هیئت تحریر شعلۀ جاوید

   ۱۳۹۹اسد 

   ۲۰۲۰آگست 
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کمیته مرکزی حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان با تاثر 

و تالم عمیق و باغم و اندوه فراوان به تمامی اعضاء و هواداران  

مائوئیست سائر  سازمانحزب،  و  احزاب  افغانستان،  های  های 

مائوئیست سایر کشورهای جهان و کل مشمولین جنبش بین 

مائوئیستی(    –لنینیستی    –المللی کمونیستی )مارکسیستی  

می کمونیست  اعالم  حزب  صدر  ضیاء  رفیق  که  دارد، 

گذاران و رهبر خردمند  )مائوئیست( افغانستان و یکی از بنیان

قلبی،   سکته  اثر  بر  افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست  حزب 

به عمر   وی  معالجه  برای  سالگی    ۶۸علی رغم هرگونه تالش 

 بدرود حیات گفت.  

ض رفیق  مردم، درگذشت  و  پرولتاریا  ما،  حزب  برای  یاء 

های انقالبی  های کشور ما، پرولتاریای بین المللی و خلقملیت

المللی   بین  جنبش  برای  و  جهان  و  منطقه  کشورهای 

سنجش   قابل  غیر  و  ناپذیر  جبران  ضایعۀ  جهان  کمونیستی 

 است.  

کلیه   و  ما  حزب  اعضای  برای  مسلما  بزرگ  ضایعۀ  این 

خلق  مائوئیست و  فوق  ها  اندوه  و  غم  موجب  ما  کشور  های 

کمونیست   حزب  مرکزی  کمیته  شد.  خواهد  عمیقی  العاده 

کند که  )مائوئیست( افغانستان از تمام رفقای حزب دعوت می

مبارزاتی تبدیل نموده، قاطعانه   نیروی  به  را  واندوه خود  غم  

هم  ، کنیم  حفظ  را  حزب  همبستگی  و  گذشته  وحدت  چون 

 مرکزی حزب متحد بمانیم.  بطور فشرده دور کمیته

به خلق   انقالبی و خدمت  تعهد  از  زندگی رفیق ضیاء ماالمال 

فرتوت   رژیم  علیه  را  خود  مبارزات  جوانی  آوان  در  وی  بود. 

خاندان سلطنتی آغاز نمود و  بعد از کودتای ننگین هفت ثور  

در    ۱۳۵۷ آن  تعقیب  به  عریان    ۱۳۵۸جدی    ۶و  تجاوز 

امپریالیس اشغال  نیروهای سوسیال  و  افغانستان  بر  ت روسیه 

آن توسط  فعالیتکشور  به  نظامی  ها،    –ملی    ،سیاسی  –های 

 اش ادامه داد.  دموکراتیک و انقالبی

 

 

 

 

 

 

 

میالدی(    ۱۹۸۷خورشیدی )  ۱۳۶۶رفیق ضیاء در اواسط سال  

کمونیست" افغانستانهسته  انقالبی  بنیان  "های  گذاری را 

 های انقالبی  هسته کمونیست"سال فعالیت در    ۲نمود و بعد از  
 

کمونیست"،  "افغانستان افغانستانسازمان  انقالبی  را    "های 

گذاری نموده و بعنوان صدر کمیته مرکزی، این سازمان  بنیان

رزمش باالخره با ایر رفقای همرا رهبری نمود. رفیق ضیاء و س

سال   در  فراوان،  تالش  و  )   ۱۳۶۹سعی    ۱۹۹۰خورشیدی 

افغانستان"میالدی(   کمونیست  از    "حزب  و  نهادند  بنیان  را 

طرف کمیته مرکزی آن حزب، به عنوان صدر حزب کمونیست  

 افغانستان برگزیده شد. 

امپریالیزم   رهبری  به  امپریالیست  نیروهای  تجاوز  از  پس 

اکتوبر  اشغال هفتم  در  امریکا  حزب    ۲۰۰۱گر  میالدی، 

نیاز   درک  با  ضیاء  رفیق  رهبری  تحت  افغانستان  کمونیست 

اعالمیه نشر  با  گذاشت،  جلو  به  گام  مبارزاتی  علیه  عاجل  ای 

اشغالاشغال امپریالیزم  رهبری  به  امپریالیست  گر گران 

مائوئیست سایر  با   وحدت  خواهان  افغانستان  امریکا،  های 

و    گردید. افغانستان  نجات  برای  پیکار  سازمان  زمان  این  در 

پیش این  به  افغانستان  کارگران  انقالبی  حزب  اتحاد  نهاد 

به پروسه   منجر  که  دادند،  مثبت  پاسخ  افغانستان  کمونیست 

مارکسیستی    ( کمونیستی  جنبش    –لنینیستی    –وحدت 

و  گردید  متذکره  تشکیل  سه  میان  افغانستان   ) مائوئیستی 

ب  کمونیستی  باالخره  جنبش  وحدت  کنگره  تشکیل  ا 

ایجاد   و  افغانستان  مائوئیستی(  ـ  لنینیستی  ـ  )مارکسیستی 

اتفاق   به  رفیق ضیاء  افغانستان  )مائوئیست(  حزب کمونیست 

افغانستان   )مائوئیست(  کمونیست  حزب  صدر  عنوان  به  آراء 

کمونیست   حزب  دوم  کنگره  در  همچنان  گردید؛  تعئین 

د افغانستان  سال  )مائوئیست(  )    ۱۳۹۳ر   ۲۰۱۴خورشیدی 

میالدی( مجددا به اتفاق آراء به صفت صدر حزب کمونیست  

 )مائوئیست( افغانستان تعیین شد.

 ن نستا صدر حزب کمونیست )مائوئیست( افغا  رفیق ضیاء،  شتدرگذ سبت به منا  عیه اطال

 

رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان، فناناپذیر است 

 ! 
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با انتقال ایرفیق ضیاء، در سرتاسر زندگی انقالبی حرفه  اش، 

تجارب ارزشمند خود، آموزش رفقای جوان و تجلی بخشیدن  

محور   بر  انقالب  یک  برپایی  چگونگی  الگوی  خط به 

مائوئیستی به صیقل دادن خود    –لنینیستی    –مارکسیستی  

هایی که او  در آتش مبارزۀ طبقاتی و ارتباط تنگاتنگ با توده

 را احاطه کرده بودند، ادامه داد. 

مبارزات،  تمام  برای  رفیقی  ما  همۀ  خاطرۀ  در  ضیاء  رفیق 

رفیقی جاودان، رفیقی خستگی ناپذیر، رفیقی متعهد به خط 

اردوگاه    –لنینیزم    –مارکسیزم   هرگز  که  مائوئیزم 

و  فناناپذیر  نکرد،  ترک  را  ستمدیدگان  و  استثمارشدگان 

 جاودان باقی خواهد ماند. 

خط  ترسیم  و  انقالب  برای  ارزشمند  خدمات  ضیاء  رفیق 

)مائوئیست(    –ایدئولوژیک   کمونیست  حزب  سیاسی 

پیش در  او  است.  داده  انجام  فعالیتافغانستان  بین برد  های 

فعالیت به  رابطه  در  چه  حزبی،  انقالبی  المللی  جنبش  های 

مائوئیست   احزاب  با  رابط  مثابه  به  چه  و  انترناسیونالیستی 

 مشخصی از سائر کشورها، سهم به سزائی داشت. 

کمونیست   حزب  مرکزی  این کمیته  افغانستان،  )مائوئیست( 

ضایعۀ بزرگ )درگذشت صدر کمیته مرکزی حزب کمونیست  

)مائوئیست( افغانستان( را به تمامی اعضا و هواداران حزب و  

گوید. ما به  های افغانستان و جهان تسلیت میسائر مائوئیست

رفیق   خانواده  اعضای  به  را  خود  تسلیت  عمیق  مراتب  ویژه 

و غم شری نموده  آنتقدیم  با  را  می  کی عمیق خود  اعالم  ها 

 نمائیم. 

)مائوئیست(   کمونیست  حزب  صدر  بعنوان  ضیاء  رفیق 

داد،  ادامه  تنها  نه  را  یاری  اکرم  رفیق  انقالبی  افغانستان خط 

 تر از قبل به پیش برد. که متکاملبل

 بلی رفقای عزیز  !  

افسانه رفیق  انقالب،  این اردوگاه  و  داد  دست  از  را  خود  ای 

باقی  ضایعه میراث  لطف  به  ولی  ماست؛  همۀ  برای  بزرگ  ای 

باقی   سرزمین  این  جوان  نسل  برای  که  ضیاء  رفیق  از  مانده 

هم ما  و  گذاشت،  راسخ  تعهد  متین،  عزم  قدرت،  امید،  واره 

بدس را  اعتماد  قابل  کمونیست  واقعا  رهبر  یک  ت  الگوی 

برجای   ارزشمندی  بس  میراث  ما  برای  ضیاء  رفیق  آوردیم. 

برنداریم، همگذاشت، این از مواضع خود دست  واره که هرگز 

در صف خلق و طبقۀ کارگر جای بگیریم و همچون ماهی در  

توده میان  در  چالش  آب  به  چگونگی  از  آگاهی  با  باشیم،  ها 

بهبود   پی  در  ضرورت  هنگامۀ  در  موجود  وضعیت  کشاندن 

محکم،  خویش  حزبی  ضوابط  و  اصول  سر  بر  و  باشیم  اوضاع 

 استوار و قوی بمانیم. 

زندگی رفیق ضیاء به راستی در خدمت به انقالب پرولتاریای 

و  منطقه  در  ارتجاع  و  امپریالیزم  که  و در عصری  بود  جهانی 

جهان دست به ددمنشانه ترین تهاجمات لجام گسیخته زده و  

تاریکمی در  او  و    ترین زنند،  عصر  انگیزترین  غم  و 

و  تاریک مردمی  ملی  مقاومت  جنگ  شعار  زنگ  روزها،  ترین 

اشغال علیه  و  انقالبی  نشانده  دست  رژیم  امپریالیست،  گران 

گران مرتجع داعشی را به صدا در آورد و توانست میان  اشغال

نسل گذشته و نسل آینده پل بزند و بعنوان آموزگار ورزیده،  

بذراف را  انقالب  مسئولیت ایدۀ  و  نماید  این  شانی  در  را  اش 

 مسیر به وجه احسن انجام دهد.  

رفیق ضیاء صدر حزب ما، در مبارزات پرولتاریای بین المللی  

 زندگی خواهد کرد! 

رفیق ضیاء صدر حزب ما، در مبارزات پرولتاریای بین المللی  

 جاودانه خواهد بود!

وئیست  رفیق ضیاء صدر حزب ما، یک رهبر به تمام معنی مائ

 است که در تاریخ طبقۀ ما باقی خواهد ماند! 

 رفیق ضیاء صدر حزب ما، در میان ماست ! 

تمامی واحدهای حزبی در داخل کشور و واحدهای هواداران  

آیندۀ   ماه  اواخر   تا  اند  مکلف  کشور  از  خارج  در  حزب 

رفیق   از  شان،  مشخص  شرایط  طبق  میالدی،  یا  خورشیدی 

 . یادبود به عمل آورند

 مائوئیزم  –لنینیزم  –نده باد مارکسیزم ز

زنده باد حزب پرافتخار کمونیست )مائوئیست(  

 افغانستان 

راه رفیق ضیاء ، صدر حزب کمونیست )مائوئیست( 

 افغانستان پرتداوم باد ! 

کمیته مرکزی حزب کمونیست )مائوئیست(  

 افغانستان 

 خورشیدی  ۱۳۹۹سال  اول سرطان

 میالدی   ۲۰۲۰جون  ۲۱
www.cmpa.af  

sholajawid2@hotmail.com 

 

http://www.cmpa.af/
mailto:sholajawid2@hotmail.com
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 رفیق ضیاء !

ای  نامی جاودان ، اندیشه

 ها ماندگار در خاطره

 شمعی پر از صفا و پر از سادگی ضیاء 

 ی ایستادگی ضیاء آن بهترین نمونه 

 تنها مرام و مقصد او انقالب بود 

 بر دوش داشت بیرق آزادگی ضیاء 

 شعر از»صمصام«                            

)مائوئیست(   کمونیست  حزب  اول  شماره  منطقوی  کمیته 

هم و  تسلیت  عمیق  مراتب   ، به  افغانستان  را  خویش  دردی 

کمونیست   حزب  صدر  ضیاء  رفیق  درگذشت  مناسبت 

،    "مائوئیست" اعضاء  مرکزی،  کمیته  رفقای  به  افغانستان، 

سازمان به  و  حزب  هوادارن  و  عضویت  های داوطلبان 

خار  و  داخل  در  و  مائوئیستی  احزاب  به  کشور،   از  ج 

مارکسیست  سازمان سایر    –لنینیست    –های  مائوئیست 

خانواده  وی،  نزدیک  یاران  و  دوستان  به  جهان،  کشورهای 

محترم زنده یاد رفیق ضیاء، تقدیم نموده، درغم و اندوه رفقا 

 داند. خود را شریک می

در   که  بوده  بزرگ  ضایعۀ  یک  ضیاء  رفیق  هنگام  نابه  مرگ 

کن امپریالیستشرایط  که  کشور  رهبری ونی  به  غدار  های 

در   مردم  روزگار  از  دمار  امریکا  گسیختۀ  لجام  امپریالیزم 

مستعمره   کشور  و  مستعمره    –آورده  نیمه  فئودال،    –نیمه 

جنگ تالطم  گرداب  به  را  افغانستان  فئودال  های نیمه 

غارت ساختهتجاوزکارانه،  مبدل  خانمانسوز  و  اند،  گرانه 

رفیق و    درگذشت  کمبودی  است.  سنجش  قابل  غیر  ضیاء 

کمونیست   حزب  صدر  ضیاء  رفیق  یاد  زنده  ضرورت 

احساس   خود  پوست  و  گوشت  با  را  افغانستان  )مائوئیست( 

 کنیم. می

http://www.cmpa.af/
mailto:sholajawid2@hotmail.com
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 !  اــرفق 

نقش و شخصیت رفیق ضیاء در طی سی و سه سال گذشته،  

بنیان کمونیست"گذاری  از  به    "هاهسته  وی،  درگذشت  تا 

می نشان  ارزش  وضاحت  با  چقدر  و  اهمیت  با  چقدر  که  دهد 

مارکسیستی   کمونیستی  جنبش    –لنینیستی    –برای 

بوده است. متاسفانه که در درازمدت جای آن پر   مائوئیستی 

 نخواهد شد.

نیروی  بیا به  را  ضیاء  رفیق  یاد  زنده  دادن  دست  از  غم  یید، 

مبارزات و  نموده  بدل  برای مبارزاتی  تدارک  مسیر  در  را  مان 

علیه   انقالبی  و  مردمی  ملی  مقاومت  پیشبرد جنگ  و  برپایی 

و   نشانده  دست  ملی  خاینین  و  امپریالیست  اشغالگران 

 تر سازیم. تر و وسیعاشغالگران مرتجع داعشی قاطع

همانبیای خویش ید،  مرکزی  کمیتۀ  دور  الحال  تا  که  طوری 

رفته پیش  و  متحدانه  بمانیم  متحد  و  قدم  ثابت  همچنان  ایم، 

 ادامه دهنده راه رفیق ضیاء تا سرمنزل مقصود باشیم. 

فعالیت بیشتر،  همچنان،  هرچه  را  خویش  مبارزاتی  های 

از رفقا تر و وسیعتر، قاطعجدی با جمعی  باشد  تا  تر ساخته، 

 توانیم کارهای نیمه تمام رفیق ضیاء را تکمیل نماییم. ب

کمونیست   حزب  اول  شماره  منطقوی  کمیته  اعضای  ما 

تعهد   حزب،  مرکزی  کمیته  به  افغانستان،  )مائوئیست( 

مبارزاتی  کنیم که فعالیتسپاریم و تجدید پیمان میمی های 

تر سازیم و تر و وسیعتر، قاطعخویش را ، هرچه بیشتر، جدی

ن مسیر بالنده به پیش می رویم و راه زنده یاد رفیق ضیاء  دری

 دهیم. را ادامه می

افغانستان   )مائوئیست(  کمونیست  حزب  مرکزی  کمیته  به  ما 

باورمندیم که رفقای کمیته مرکزی استحکام تشکیالتی حزب  

با  را  مد نظر گرفته و رهبری حزب  با درایت هرچه بیشتر  را 

 کنند. ش هدایت میقاطعیت و اصولیت تمام به پی 

افغانستان   )مائوئیست(  کمونیست  حزب  مرکزی  کمیته  به  ما 

دهند و به سر باور کامل داریم که راه رفیق ضیاء را تکامل می

 رسانند.منزل مقصود می

اول  شماره  منطقوی  کمیته  حزب،  مرکزی  کمیته  به  اتکاء  با 

تمامی   اجرای  در  افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست  حزب 

مح و  وله  وظایف  میکوشش  تالش  تقلی  اعظمی  حد  و  کند 

دهد تا درفش رزمندۀ حزب کمونیست  خویش را به خرچ می

 )مائوئیست( افغانستان در اهتزاز بماند. 

بخش  رهائی  ایدئولوژی  محور  بر  نوین  نسل  تربیت  برای  ما 

مائوئیزم( نهایت تالش خویش را به    –لنینیزم    –)مارکسیزم  

می رگخرچ  در  تازه  خون  تا  کمونیست  دهیم  حزب  های 

دهندۀ  وحدت  درفش  و  شود  جاری  افغانستان  )مائوئیست( 

ای نه  حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان بتواند در آینده

های افغانستان را تحت یک چتر مائوئیست  یچندان دور تمام 

اتحاد   با  و  نموده  خرمن جمع  بتوانند  قاطعانه  یکپارچگی  و 

 های غدار و خون آشام را به آتش کشند!هستی امپریالیست

مارکسیستی   کمونیستی  جنبش  رهروان  تمامی  از   –ما 

نوین   –لنینیستی   دموکراتیک  جنبش  و   مائوئیستی 

مسیر   در  که  داریم  تمنا  جاوید(  شعله  )جریان  افغانستان 

نیاکان پدرانمبارزاتی  جان  مان،  مان،  اقارب  و  فرزندان 

این  باختۀ استطاعت  و  توان  اگر  و  کنند  وفادارانه حرکت  مان 

جان خون  حداقل  ندارند  را  المصالحۀ  کار  وجه  را  باختگان 

ویژه   به  کشور،  مردم  و  کشور  دشمنان  با  تبانی  و  سازش 

به پای  ناخواسته  یا  تا خواسته و  ندهند  دشمنان عمده، قرار 

 مده قربانی نگردند. منافع اشغالگرانۀ دشمنان ع 

، داوطلبان   اعضاء  از تمامی  اول حزب  کمیته منطقوی شماره 

صمیمانه   اول  شماره  منطقه  در  حزبی  هواداران  و  عضویت 

می ضیاء  تقاضا  رفیق  یاد  زنده  دادن  دست  از  غم  که  کند 

مبارزات اما  است،  باور  قابل  غیر  و  سنگین  را  هرچند  در  تان 

پیشب و  برپایی  برای  تدارک  ملی  مسیر  مقاومت  جنگ  رد 

مردمی و انقالبی، به پاس خدمات ارزندۀ صدر حزب، به پاس  

مارکسیستی   پاس    –لنینیستی    –جنبش  به  و  مائوئیستی 

 تر سازید! تر و وسیعباختگان، جدیخون جان

تقاضای صمیمانه ما از تمامی رفقا و هواداران حزب کمونیست  

این  از کشور  در خارج  افغانستان،  باید    )مائوئیست(  که  است 

مبارزات حزب در داخل کشور را به پاس خدمات ارزندۀ صدر  

مارکسیستی   کمونیستی  پاس جنبش  به  لنینیستی    –حزب، 

جان  – خون  پاس  به  و  و  مائوئیستی  تر  جدی   ، ما  باختگان 

تر و بیشتر از قبل در سطح بین المللی تبلیغ کنند و قاطعانه

جبهه پشت  حمایتی  از  وظایف  را  خویش  مرکزی یی  کمیته 

حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان همچنان حفظ نموده  

فعالیت با  ما  رفقای  سازند.  شگوفا  مرزیو  برون  شان  های 

آنها، نشان    گران سیاسیتوانند به غداران جهان و مشاطهمی

درفش  که  بود  رهبری  یگانه  ضیاء  رفیق  یاد  زنده  که  دهند 
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مائوئیستی(    -  لنینیستی  –جنبش کمونیستی )مارکسیستی   

و درفش جنبش دموکراتیک نوین در افغانستان را با جرات و 

شجاعت، با پایداری و متانت به اهتزاز نگه داشت و راه رفیق  

تکامل   را  اصولی  و  درست  خط  و  داده  ادامه  را  یاری  اکرم 

 بخشید. 

همرزم رفقای  به  نسبت  رفیق ضیاء  یاد  در صداقت،  زنده  اش 

مندانه زیست و دوستی و صمیمت ، بی نظیر بود. وی شرافت

مائوئیستی بدرود حیات    –لنینیستی    –با تعهد مارکسیستی  

 گفت. 

هیچ  ضیاء  رفیق  یاد  در  زنده  و  نگذاشت  تنها  را  مردم  گاه 

ترین  ترین و کمبدترین اوضاع و شرایط، بدترین حاالت، نازل

حالی در  بود،  کرده  اختیار  را  ها  توده  با  زندگی  که  امکانات، 

مرفه  می زندگی  دنبال  دیگر  مهاجر  هزاران  همانند  توانست 

  –ینینست  لن  –خارج کشوری باشد ولی او یک مارکسیست  

ها بودن  مائوئیست واقعی بود و زندگی فقیرانه و در میان توده

 را ترجیح داد. 

ضــیاء اندیشـه! رفیق   ، جـاودان  در  نامی  مـاندگار  ای 

 های ماست!خـاطـره

 داریم !یاد رفیق ضیاء را گرامی می

وسیع را  ضیاء  رفیق  جدیراه  قاطعانهتر،  و  ادامه  تر  تر 

 دهیم! می

منط )مائوئیست(  کمیته  کمونیست  حزب  اول  شماره  قوی 

انقالبی   و  سرخ  درود  حزب،  صدر  ضیاء  رفیق  به  افغانستان 

 فرستد! می

 با درودهای گرم رفیقانه به تمامی رفقای کمیته مرکزی حزب 

به پیش در راه تدارک برای برپایی و پیشبرد جنگ مقاومت 

 ملی مردمی و انقالبی 

 

 مائوئیزم!  –لنینیزم   –زنده باد مارکسیزم  

 افغانستان   "مائوئیست"زنده باد حزب کمونیست  

 کمیته منطقوی شماره اول 

   ۱۳۹۹سرطان   ۱۰

 میالدی(  ۲۰۲۰جون    ۲۰)

 پیام تسلیت به مناسبت در گذشت رفیق ضیاء  

 صدر حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان 
 ۳کمیته منطقوی شماره دوم جلسه رسمی خود را با سکوت  

گرامیدقیقه بخاطر  صدر  ای  ضیاء  رفیق  خاطره  و  یاد  داشت 

سپس  نمود.  دایر  افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست  حزب 

)مائوئیست(   کمونیست  حزب  مرکزی  کمیتۀ  اطالعیۀ 

و  اعضا  تا تمامی  برین شد  افغانستان قرائت گردید و تصمیم 

حزب با تجلیل محفل، از رفیق ضیاء یاد بود به عمل  هواداران  

 آورند.  

وسیله   تمامی  بدین  از  نیابت  به  دوم  شماره  منطقوی  کمیته 

منطقه، درگذشت   در  یی حزب  توده  روابط  و  هواداران  اعضا، 

)مائوئیست( افغانستان را به   رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست

تمامی   سیاسی،  دفتر  اعضای  مرکزی،  کمیته  و  اعضای  اعضا 

تمامی   افغانستان،  کمونیست)مائوئیست(  حزب  هواداران 

و  مائوئیست سایر کشورها  مائوئیست  احزاب  افغانستان،  های 

انقالبیون جهان، حزن و اندوه فراوان تسلیت عرض می نماید. 

ما به خصوص مراتب تسلیت خود را به اعضای خانواده رفیق  

ها اعالم  ا آنضیاء تقدیم نموده و غم شریکی عمیق خود را ب

 می داریم. 

خبر در گذشت رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست)مائوئیست(  

مائوئیست سایر  و  ما  برای  و جهان  افغانستان  افغانستان  های 

در   دشوار  بس  شرایطی  در  ما  بود.  دهنده  تکان  حقیقتا 

می زندگی  و افغانستان  تسلیم شدن  موج  که  کنیم. شرایطی 

موده و طالبان نیز از جنگ  تسلیم طلبی بطور عمده سر بلند ن

اشغال علیه  ارتجاعی  متحدینش مقاومت  و  امریکایی  گران 

دست کشیده و تن به تسلیمی داده اند. امروز جنگی که میان  

طالبان و رژیم دست نشانده جریان دارد از یک طرف جنگی  

بیش گیری  امتیاز  منظور  به  گفتارتجاعی  در  میان  تر  گوها 

ه است و از سوی دیگر یک جنگ نشاندطالبان و رژیم دست 

اشغال میان  رهبری استخباراتی  به  امپریالیست  گران 

اشغال میامپریالیزم  منطقه  کشورهای  و  امریکا  در  گر  باشد. 

حزب   صدر  ضیاء  رفیق  دادن  دست  از  شرایطی  چنین 

غیر   و  سنگین  بسیار  افغانستان  کمونیست)مائوئیست( 

حزب   اعضای  تمامی  برای  بزرگ  ضایعه  و  سنجش 

های ستمدیده کشور و  کمونیست)مائوئیست( افغانستان، خلق

مائوئیست خلق کلیه  و  جهان  و های  بوده  منطقه  انقالبی  های 
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زمانیمی  حاصل  باشد.  اطالع  المناک  حادثه  این  از  ما  که 

بطور   را  خود  بدن  از  مهمی  عضو  کردیم  احساس  نمودیم، 

 همیش از دست داده ایم. 

ان مبارزاتی  عمل  در  ضیاء  ـ  رفیق  مارکسیزم  خود  قالبی 

بکار   عمل  و  اندیشه  رهنمای  بعنوان  را  مائوئیزم  ـ  لنینیزم 

ـ  می لنینیزم  ـ  مارکسیزم  عام  حقایق  تطبیق  با  او  بست. 

در   پرولتری  انقالبی  مبارزات  خاص  شرایط  با  مائوئیزم 

 افغانستان تاکید می ورزید.  

افغانستان   کمونیست)مائوئیست(  حزب  صدر  ضیاء  رفیق 

زشمندی برای ترسیم خط ایدئولوژیک ـ سیاسی و خدمات ار

تشکیالتی حزب کمونیست)مائوئیست( افغانستان انجام داده  

ما   بود.  خردمند  رهبر  یک  و  توانا  نویسنده  یک  او  است. 

حزب   مرکزی  کمیته  رفقای  که  امیدواریم 

مجموعه   و  زودی سوانح  به  افغانستان  کمونیست)مائوئیست( 

ک حزب  صدر  ضیاء  رفیق  )مائوئیست(    مونیستمقاالت 

را  مائوئیست  افغانستان  به دسترس همه  های منتشر نموده و 

 افغانستان و جهان قرار دهند.

با   افغانستان  کمونیست)مائوئیست(  حزب  صدر  ضیاء  رفیق 

میان   فاصل  خط  توانست  بدرستی  مائوئیزم  دقیق  برد  بکار 

و  مائوئیزم  لنینیزم ـ  مارکسیزم ـ  انقالب میان  انقالب و ضد 

ها در سطح ملی و بین  رویزیونیزم بکشد و مبارزاتش علیه آن

با بکار  المللی به پیش برده و رهبری نماید. او در سطح مل ی 

برد علمی مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم و تفکیک تضادها، 

اشغال علیه  تنها  نشانده، نه  دست  رژیم  و  امپریالیزم  گران 

اشغالبل علیه  تسلیم  که  و  شدگان  تسلیم  داعشی،  گران 

افغانستان   چپ  جنبش  در  ریفورمیزم  و  اکونومیزم  طلبان، 

بین  سطح  در  ترتیب  همین  به  و  نمود  او   مبارزه  المللی 

ـ   مارکسیزم  پسا  رویزیونیزم  علیه  که  توانست  بدرستی 

لنینیزم ـ مائوئیزم حزب انقالبی امریکا ودر راس آن آواکیان  

مبارزه   به  نیپال)مائوئیست(  کمونیست  حزب  رویزیونیزم  و 

بخوبی   او  دهد.  ادامه  مستمر  بطور  را  مبارزه  این  و  برخیزد 

بعنوان   را  اندیشه گونزالو  انحراف در جنبش توانست که  یک 

علیه   را  مبارزاتش  و  نموده  نشانی  انترناسیونالیستی  انقالبی 

به   او  نماید.  رهبری  این مسیر  در  را  برد و حزب  به پیش  آن 

حزب   که  توانست  بخوبی  توانا  و  خردمند  رهبر  یک  عنوان 

کمونیست)مائوئیست( افغانستان را در مسیر مبارزه علیه هر 

ایدئول عمیق  انحرافات  انواع  گونه  و  سیاسی  ـ  وژیک 

را   رویزیونیزم، تسلیمی و تسلیم طلبی رهبری نموده و رفقا 

  –  لنینیزم  –و در سنگر مارکسیزم  در این مسیر آبدیده نماید  

 . بایستد  قدم   ثابت  و استوارانه مائوئیزم، 

 رفقا!

توان سخن گفتن از منش و گویش انسانی واال رفیق ضیاء  نمی

کمونیست)مائوئیست(   حزب  یافته  صدر  پایان  را   افغانستان 

برای  مبارزه  در  و  بود  ناپذیر  خستگی  رزمنده  او  نمود.  تلقی 

ایدیولوژیک   سیاسی و تشکیالتی    -چیره شدن بر مشکالت 

جنبش  و  افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست  حزب  که  واقعی 

لحظه بود  روبرو  آن  با  المللی  پیش بین  به  و  نکرد  درنگ  ای 

 رفت. 

حزب   صدر  ضیاء  از  رفیق  افغانستان  کمونیست)مائوئیست( 

دست آوردهای پرولتاریای بین المللی با استواری دفاع نمود.  
انقالبی، رهبر توانا و خردمند و سر   بدین اساس یاد آن بزرگ مرد 

 داریم. آمد روزگار را گرامی می 

از درگذشت  ناشی  اندوه  و  غم  باید  نداریم،  گرفتن  ماتم  وقت  رفقا 

به   را  ضیاء  و رفیق  یاد  بعنوان  و  نمائیم  تبدیل  مبارزاتی  نیروی 

      خاطره او را بعنوان یک مائوئیست کبیر زنده و ماندگار نگه داریم. 

سرخ  خط  تا  نمودند  دوباره  میثاق  تجدید  رفقا  جلسه  اخیر  در 

هم انقالبی  رفقای  بقیه  و  ضیاء  رفیق  توسط  که  بنیان  ای  رزمش 

دهند   ادامه  تمام  جدیت  با  گردیده  تالش و  گذاری  ضرورت  روی 

برای پر کردن جای خالی رفیق ضیاء، در مسیر تحقق مارکسیزم ـ 

لنینیزم ـ مائوئیزم و حرکت هرچه مصمم تر در پیش برد این خط و 

 مسیر انقالب تاکید نمودند. 

 رفیق ضیاء دیگر در میان ما نیست، اما جاودانه و فنا ناپذیر است. 

 

 مائوئیزم. زنده باد مارکسیزم ـ لنینیزم ـ  

 زنده باد حزب کمونیست)مائوئیست( افغانستان 

 به پیش در راه ایجاد جنبش انقالبی انترناسیونالیستی.

رفیق ضیاء در خاطره همۀ ما رفیقی جاودان، خستگی ناپذیر،  

فنا ناپذیر و متعهد به خط مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم 

 باقی خواهد ماند.

مونیست )مائوئیست( کمیته منطقوی شماره دوم حزب ک

 افغانستان 

 خورشیدی  ۱۳۹۹سرطان   ۴

 میالدی(  ۲۰۲۰جون    ۲۴)
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 پیام تسلیت به مناسبت 

در گذشت رفیق ضیا صدر حزب 

 یست( افغانستان ئ کمونیست )مائو
)ما        کمونیست  حزب  مرکزی  کمیته  یست(  ئئواطالعیه 

مرکزی   کمیته   رفیق ضیاء  صدر  درگذشت  از  که  افغانستان 

)ماحزب   میئوئکمونیست  خبر  افغانستان  را یست(  ما  داد 

برد فرو  اندوه  و  غم  در  سخت  و  کرده  برای    . شوکه  خبر  این 

بود باور  قابل  غیر  و  دهنده  تکان  رفقا  و تمامی  رهبر  ما   .

و  پرولتاریا  انقالبیون؛  دادیم.  دست  از  را  خویش  آموزگار 

از  توده یکی  افغانستان  زحمتکش  ترین؛  راسخهای 

 .استوارترین و متعهدترین رهبر خویش را از دست دادند

کوید          بیماری  شیوع  بابت  از  آمده  پیش  وضعیت  دلیل  به 

جلسه ای  به اشتراک رفقای معینی    ، و جلوگیری از تجمع    ۱۹

در سطح کمیته منطقه خواسته شد و برای رفقای دیگر اطالع  

منط وضعیت  داشت  درنظر  با  تا  شد  اقدام داده  شان  ای  قه 

شان پیام  و  جاوید  نموده  شعله  ادرس  ایمل  طریق  از  را 

 بفرستند . 

با جمع شدن رفقا در جلسه لحظات طوالنی سکوت حکم          

نمی باور  رفقا  از  یک  هیچ   . بود  شاید  فرما  هم  یا  و  کردند 

خواستند بیان  شان میکلماتی را که  به خاطر بیان غم و اندوه

 ی حرف زدن نبود.  ئهیچ کسی را توانا  .کنند نمی یافتند

جلسه         شروع  احترام   با  به  تا   شد  خواسته  رفقا  از 

)مائو کمونیست  حزب  صدر  ضیا  رفیق  یست(  ئدرگذشت 

نمایند. بعدا  اختیار افغانستان به پا خیزند و سه دقیقه سکوت 

توسط   )مائوئیست(  کمونیست  حزب  مرکزی  کمیته  اطالعیه 

گرفته شد اما رفیق اطالعیه را تا پایان  یکی از رفقا به خوانش 

خوانده نتواست  گلویش گرفته شد و صدایش گیر کرد . رفیق  

های دیگری آنرا به اتمام رساند .رفقا هر یک به نوبت صحبت

تعهدشان و  داشتند  ترسیم مختصری  راه  ادامه  خاطر  به  را 

کمونیست   حزب  رهبری  هیات  و  ضیا  رفیق  توسط  شده 

 اعالم نمودند . ستان یست( افغانئئو)ما

      ( نا (  ۳کمیته منطقوی شماره  به  این ضایعه جبران  را  پذیر 

کمیته مرکزی، اعضا و هواداران حزب کمونیست )مائوئیست(  

مائوئیست سایر  و  افغانستان،  پرولتاریا   ، افغانستان  های 

زحمتخلق  مائوئیستهای  کشور،  و کش  جهان   سراسر  های 

رفیق تسلیت گفته و در این غم و اعضای خانواده و نزدیکان  

سایر   حزب،  هوادران  و  اعضا  مرکزی،  کمیته  با  را  خود  اندوه 

کش کشور  های زحمتهای کشور، پرولتاریا و خلقیستئمائو

های جهان و خصوصا با اعضای خانواده رفیق ضیا و مائوئیست

 داند . شریک می

کمونیست    ،یقیناِ        حزب  صدر  ضیا  رفیق  گذشت  در 

کمونیست)ما حزب  برای  تنها  نه  افغانستان    ئوئیست( 

مائویست)مائوئیست( خلق،  و  پرولتاریا  کشور،  های های 

زحمت کشور یک ضایعه جبران ناپذیر است بلکه یک ضایعه  

مدت تا  او  جای  پرنمودن  که  است  المللی  بین  سطح  ها در 

 . بسیار مشکل خواهد بود

مبارزاتی     حیات  دوران  طول  در  تا  او  بود  این  تالش  در  اش 

مائویست هیچ  وحدت  از  راه  این  در  شود،  تامین  کشور  های 

کمونیست   حزب  تاسیس  با  و  نورزید  دریغ  تالشی  گونه 

اما  شد.  تامین  قسما  وحدت  این  افغانستان  )مائوئیست( 

مائو از  مبارزات یستئتعدادی  هنوز  کشور  طور  های  به  شانرا 

میجد پیش  طوریاگانه  میبرند.  مشاهده  اختالفات  که  شود 

این  است.   حل  قابل  موجود  اختالفات  و  ندارد  وجود  جدی 

اختالفات بخشی از مبارزه دو خط است که به طور مداوم در  

باشد. مبارزه دو خط درون یک خط فکری و حزب موجود می

گردد.  سیاسی و تشکیالتی  می –باعث استحکام ایدئولوژیک 

همان ما  بین حزب  وحدت  دار  پرچم  گذشته  در  که  طوری 

از  یستئمائو را یکی  این وحدت  ما  نیز  بود اکنون  های کشور 

 دانیم. اولویت کاری خویش می

اصولی        وحدت  به  که  اندازه  همان  به  ضیا  رفیق 

برای یستئمائو اندازه  همان  به  بود  قایل  اهمیت  کشور  های 

ا بین  کمونیستی  جنبش  اصولی  یک وحدت  ایجاد  و  لمللی 

جاا  فروپاشی  از  بعد  او  داد.  می  اهمیت  المللی  بین  تشکیل 

سازمان و  احزاب  اصولی  وحدت  یک  به  رسیدن  های  برای  

المللی   بین  تشکیل  یک  ایجاد  و  المللی  بین  کمونیستی 

پیش نقش  نوین  داشتکمونیستی  حزب  .تاز  چنانچه 

مارکسیست   ترکیه  تسلیت    –کمونیست  پیام  در  لنینست 

مینویسد:  خو ما چنین  حزب  مرکزی  کمیته  عنوانی  از    "یش 

و   برجسته  نقش  که  رفیقی  چنین  انگیز  غم  دادن  دست 

)مائوئیست(  پیش کمونیست  حزب  تکامل  و  رهبری  در  رو 
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های کنیم. و ما همچنان از تالشافغانستان داشته را درک می 

برد روابط  شپیو نقش رهبری کننده رفیق ضیاء در  حزب شما  

للی بین احزاب انقالبی و کمونیستی و به پیش راندن  بین الم

 )تاکید از ما است( کنیم. انترناسیونالیزم پرولتری قدردانی می

جنبش  تاریخ  دوران  برانگیزترین  چالش  درشرایط  ما  رفقا، 

قرار  بین کشور  هر  در  طبقاتی  مبارزات  و  کمونیستی  المللی 

اصولی وحدت  به  یابی  دست   ، ما  فوری  وظیفه  میان    داریم. 

المللی  های  وسازماننیروها   بین  سطح  در  .  باشدمیپرولتری 

اپورتونیزم   و  رویزیونیزم  بر  غلبه  با  تنها  امر  ممکن این 

بدون آن، سرانجام،  می که  ما درباشد،  ست  د  مبارزه مشترک 

امپریالیزم ناممکن است.   مار کردن  و  به شکست و تار  یافتن

بین و  جنبش  کمونیستی  جهان،  المللی  سراسر  پرولتاریای 

به رفقائی  خود    در کنار  یوظایفدن چنین  یرسانانجام    به  برای

 ، حال    ه هر. ) تاکید از ماست( بهم چون رفیق ضیاء نیازدارند

، ما اطمینان کامل داریم یز ویگ غم انبا وجود از دست دادن  

دیکه   و    رگرفقای  گرفته  برعهده  را  وی  حمایت نقش  از    به 

 ".  ادامه خواهند دادرفیق ضیاء این راه را   میراث انقالبی 

 بله رفقا ! 

رفیق ضیا از لحاظ  فزیکی در بین ما نیست اما میراث  به جا  

باور   خودمان  به  ما   . است  او  رهروان  راه  مشعل  او  از  مانده 

داریم و مهمتر از همه به اعضای کمیته مرکزی، کادرها، اعضا 

)مائو کمونیست  حزب  صفوف  و  یست(   ئو  باور  افغانستان 

اعتماد کامل داریم که در مسیر ترسیم شده هر چه استوارتر  

به پیش خواهیم رفت. درست است که  در مسیر ترسیم شده  

)مائو کمونیست  حزب  مشی  و  رفیق  ئخط  افغانستان  یست( 

ولی  است  داشته  کننده  تعیین  و  کننده  رهبری  نقش  ضیا 

در تر رفیق  رهبری حزب دوشادوش  اعضای  این  تمامی  سیم 

اند، سعی و تالش نموده، شامل بوده  خط و مشی نقش داشته

و در تکمیل شدن آن موثر بوده اند. ما به کار جمعی بارومند  

رفقای به  ما  ما هستیم.  باورمندیم.  متعهد  جمع  این  به  مان 

دست بدست هم داده، متحد و یکپارچه با الهام گیری از خط  

در   ضیا  رفیق  توسط  شده  ترسیم  مشی  پیش  و  به  ما  حزب 

 میرویم. 

ر ضیا  حیاتش  سرفیق  لحظات  آخرین  تا  کرد،  ادا  را  التش 

مبارزه کرد. در گذشت نابه هنگام رفیق ضیا، رفقا، خانواده و 

دوستانش را در غم و اندوه بی پایان نشاند و مسئولیت عظیم 

و سترگ را به دوش همه ما گذاشت. تا همین جا بود وظیفه، 

از این به بعد این مسئولیت سنگین به  رسالت و مسئولیت او.  

ما   اما اگر  . این مسئولیت بسیار سنگین است،  عهده ماست 

دست به دست هم داده و متحدانه به پیش برویم این بیرق به  

. رفیق   انحراف کشانده نخواهد شد  به  افتاد و  زمین نخواهد 

دهه   در  که  را  بیرقی  و خط    40ضیا   بود  آمده  در  اهتزاز  به 

پایه گذاری      "یاری"که توسط  زنده یاد رفیق اکرم    مشی  را

تر نگه داشته  شده بود، همرا ه با رفقای حزبی اش بر افراشته

و بیش تر از پیش تکامل داد، خط و مشی پایه گذاری شده را 

و   لیبرالیزم   ، اپورتونیزم  انحرافات،  از  آواری  زیر  در  که 

زی از  بود  شده  خم  وکمرش  گیرمانده  آوار رویزیونیزم  ر 

روشن داد،  صیقل  کشیده  بیرون  و  انحرافات  ساخت  تر 

تکاملش داد به همین دلیل توله سگان و شغاالن جیره خوار  

می زوزه  ارتجاع  و  کوبی  امپریالیزم  پای  و  رقص  به  کشند 

گیرند . در صفحات مجازی به  پردازند مرگ او را جشن میمی

گ رفیق کنند با مرکنند فکر میشخصیت او لجن پراگنی می

میرد . غافل  ضیا خط و مشی ترسیم شده توسط وی  نیز می

اینکه این خط و مشی صدای میلیون پا برهنه و  از  انسان  ها 

خاموش  زحمت  هرگز  که  است  جهان   و  افغانستان  کش 

پیشنمی نقش  و  نوین شود  جنبش  در  ضیا  رفیق  تاز 

 کمونیستی همیشه زنده و جاودانه خواهد ماند . 

 رفقا !  

مجددا تعهد می سپارد که به آرمان     3منطقوی شماره    کمیته

و هزاران  مهمند  رفیق  رفیق عزیز،  رفیق حفیظ،  رفیق ضیا، 

جریان    جانباخته و  کمونیستی  جنبش  خفته  خون  به 

داری از آن همگام دموکراتیک نوین وفادار بوده به خاطر پاس

 با رهبری حزب از هیچ گونه فدا کاری دریغ نورزند .  

 رفقا! 

امـــضای "   از  بعــــــد  و  کنــــــونی  شرایط  در 

نامۀ صلح میان طالبان و ایاالت متحدۀ امریکا« و در  »موافقت

نامۀ امنیتی میان رژیم و واقع موافقت ضمنی طالبان با »توافق

تکرار   افغانســـــتان  در  وضـــــعیت  عین  امریکا« 

ترداد  بار دیگر جنگ اسخواهد شد که برای رهایی از آن یک

مدرنیستی   پست  اســـــتعمارگران  از  افغانستان  استقالل 

که   افتاد. قدر مسلم است  امریکا، ضرورت خواهد  امپریالیزم 

در شرایط کنونی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی افغانستان، که  

داده  شکل  گذشته  دهۀ  دو  تقریباً  مستعمراتی  شرایط  طبق 
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دست   رژیم  تنها  نه  است،  بلشده  کنونی  رژیم نشاندۀ  که 

نشاندۀ پسا توافق )حکومت اسالمی پسا توافقِ مشترک  دست 

نشاندۀ کنونی یا هایی از آن و رژیم دستمیان طالبان یا بخش

ادامۀ  بخش خواهان  که  بود  خواهد  ناچار  نیز  آن(،  از  هایی 

سال  توافق از  بعد  آن  تمدید  یا  مذکور  امنیتی    2024نامۀ 

 (    24" ) نقل از شعله جاوید شماره گردد.

 رفقا !   

اثرسال در  ما  که حزب  داریم  کامل  اطمینان  و ما  مبارزات  ها 

رهبری   رفقای  تمامی  و  ضیا  رفیق  ناپذیر  خستگی  زحمات 

سیاسی و تشکیالتی الزمه   –حزب از استحکام  ایدئولوژیک  

برخوردار است. حال ما چگونه آنرا متداوم نگه داشته و از آن  

همانطوری  ؟  کرد  خواهیم  قضاوتپاسداری  به  ما  گذشته    که 

جنبش کمونیستی کشور و جریان دموکراتیک نوین نشستیم  

 نسل آینده نسبت به ما به قضاوت  خواهد نشست .  

 م رفیق ضیازنده و جاودان باد نا

 مائوئیزم  –لنینیزم  –زنده باد مارکسیزم 

 یست( افغانستان ئزنده باد حزب کمونیست )مائو

 (3کمیته منطقوی شماره )

3  /4 /1399   

رفیق ضیاء به عنوان یک رهبر آگاه  

 طبقه کارگر،

نامش در دفرت پیشگامان این طبقه  
 ثبت خواهد شد 

بنیان و  درگذشت صدر  از  تأسف،  ابراز  مان گذار حزببا 
نه رفیق ضیا،  درگذشت  شدیم.  مطلع  برای رفیق ضیا  فقط 

)مائوئیست(  کمونیست  حزب  هواداران  و  اعضاء 
بلکه   کمونیستافغانستان،  کلیه  توده برای  و  های ها 

ضربه است.  زحمتکش  بزرگ  ضایعه  و  سنگین  واحد  ای 
پایه صدر   4شماره    ائیتشکیالتی  درگذشت  حزب، 

و حزب اعضاء  مرکزی،  کمیته  اعضای  برای  را  مان 
جنبش  و  افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست  هواداران حزب 

خانواده  اعضاء  کشور،  همه مائوئیستی  و  رفیق  ی 
خواهان، کارگران و کلیه زحمتکشان کشور و جهان آزادی

 گوید.  تسلیت می

درد   ما،  حزب  صدر  دادن  دست  از  درد  سنگین هرچند 
را  بزرگ  اندوه  و  غم  این  سنگینی  ولی  است؛ 

که در اطالعیه "کمیته مرکزی حزب" گفته شده  طوریهمان 
قاطعانه  و  کنیم  تبدیل  مبارزاتی"  "نیروی  به  باید  است، 

 "وحدت و همبستگی حزب" را حفظ نماییم.  
در   پرولتری  و  کمونیستی  مبارزه  و  پیکار  عرصه  در 

این   افغانستان رفیق ضیا، بیش از در  دیگر  هر کمونیست 
و  مبارزه  وقف  را  پربارش  زندگی  او  نمود.  تالش  راه 

توان و  نیرو  از  مهم  بخش  و  نمود  صرف  انقالب  را  اش 
مهم  پرورش  و  حزب ایجاد  یعنی  انقالب  ابزار  ترین 

کمونیست کرد. رفیق ضیا و همرزمانش برای ایجاد حزب 
)مائوئیس  کمونیست  حزب  بعدا  و  افغانستان  ت( کمونیست 

های پیشا حزبی، سرسختی، پشتکار و افغانستان و سازمان
راه مانند از خود نشان داد. بسیاری از رفقای نیمهتعهد بی

تحمل طوفان مبارزه و عضویت حزب توان  و مصایب  ها 
را نداشتند و از عرصه مبارزه کنار رفتند. اما رفیق ضیا،  
احساس  هرگز  و  آمد  فایق  زیاد  مشکالت  و  مصایب  بر 

ای و ستگی نکرد. او در بیش از چهل سال زندگی حرفهخ
و مبارزاتی نمود  تالش  مبارزه  و  انقالب  امر  در  اش، 

سال اثر  در  توانبآلخره  کار  حرفهها  دشوار  و  و فرسا  ی 
اش به صورت نسبی به تحلیل رفت. مخفی نیروی جسمانی

 او فرزند نادر خلق و انقالب بود.  
ه شصت خورشیدی انواع در طول دهه پنجاه و اواسط ده

افغانستان  کمونیستی  و  چپ  جریان  بر  انحرافی  گرایشات 
می و  داشت  توسط سلطه  شده  برافروخته  شعله  تا  رفت 

"سازمان جوانان مترقی" در صدر آن رفیق یاری را زیر 
هم  و  رفیق ضیا  سازد؛  مدفون  جاوید"  اش رزمان"خاکستر 

نگذاشتند   تنها  نه  خورشیدی  شصت  دهه  اواسط  که در 
"شعله جاوید" زیر خاکستر جاوید مدفون شود، بلکه شعله 

تر از گذشته فروزان نمود. او و برافروخته شده را فروزان
هم  در  رزمانسایر  را  پرولتاریایی  مستقل  درفش  اش 

افغانستان  به اهتزاز در آورد و حزب کمونیست  افغانستان 
 ها اساس گذاری نمود.  را خالف تمام کارشکنی

ما،  نه  حزب  ضیا،  رفیق  داهیانه  رهبری  به تحت  قادر  تنها 
افغانستان شد، بلکه  برافراشتن درفش مستقل پرولتاریایی در 

ها، ارتداد با سرسختی و مبارزه جدی، علیه انحرافات، بزدلی
ها از این درفش مستقل پرولتری دفاع نمودند. او با و خیانت

کشور،   بندی تیوریکی عمیق از جریان کمونیستی و چپجمع
و "سازمان جوانان  یاری  اکرم  تاریخی رفیق  و  ارزنده  نقش 
انحرافی  خطوط  خصوصیات  و  نمود  مشخص  را  مترقی" 

همه را  اپورتونیسم(  و  پسفیسم  اکونومیسم،  جانبه )سنتریسم، 
انحرافی و  مبارزات رفیق ضیا، علیه گرایشات  نمود.  تحلیل 

جمع و  کشاپورتونیستی  داخل  به  محدود  فقط  آن  ور بندی 
خط نمی از  دفاع  و  انحرافی  خطوط  افشای  در  او  شد، 

المللی سهم فعال گرفت و در تعالی و پرولتری در سطح بین
جنبش   در  مائوئیستی  خط  انترناسیونالیستی انقالبی  ارتقای 

 نقش مؤثر داشت.  
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با جمع   رفیق ضیا  ما، تحت رهبری  تیوریکی حزب  بندی 
گس به  افغانستان  چپ  و  کمونیستی  جنبش  تاریخی از  ست 

شاخص زد.  عرصهدست  گسست  این  را  های  بسیار  های 
می  مبارزاتی، شامل  استراتژی  پرولتری،  تحزب  شوند: 

انترناسیونالیسم پرولتری، تحلیل طبقاتی جامعه افغانستان و 
اساسی،   تضاد  با  آن  تفکیک  و  جامعه  عمده  تضاد  تعیین 
تعریف مشخص از تضادهای اجتماعی) ستم برزنان و ستم  

 اند. های مستقل پرولتری از آن جمله( و فعالیتملی
های مردم به رفقا! در این شرایط دشوار کرونایی که توده  

مواجه بزرگ  بسیار  گرامیمشکالت  بهترین  از اند،  داشت 
ها باشیم، وحدت صدر حزب مان این است که در کنار توده 

و همبستگی حزبی مان را حفظ کنیم، جای خالی و فقدان او 
ر رهبری حزب جبران کنیم، از خط اصول مائوئیستی را د

مبارزه  و  کنیم  دفاع  و حزب  استقالل  کسب  راه  در  مان 
و  کشور  از  اشغالگر  نیروهای  اخراج  و  مملکت  آزادی 

مان را برای ایجاد جامعه فارغ از هرگونه باالخره مبارزه 
و  آرزو  است  این  دهیم.  ادامه  نابرابری  و  استثمار  ستم، 

ض رفیق  با آرمان  ما  ماست.  آرمان  ضیا  رفیق  آرمان  یا. 
جان و دل از این آرمان واالی انسانی و کمونیستی حراست 

 کنیم. و پاسداری می
 

ما  حزب  بنیانگذار  و  صدر  "ضیاء"،  رفیق  خاطره  و  یاد 

 مان زنده است!هایهمیشه در دل

 زنده باد رفیق ضیا  

 زنده باد حزب پر افتخار ما 

 مائوئیسم  –لنینیسم  -زنده باد مارکسیسم

 

حزب  ۴یی شماره واحد تشکیالتی پایه

 کمونیست )مائوئیست( افغانستان 

 ۱۳۹۹سرطان  ۵

 یاء ــرفیق ض               

 ای شجاع، رهبری ماندگار !فرمانده

مناطق، اولین گام مشخص برای آماده    …تشکیل کمیته های  

سازی تیوریک و عملی بخشی از روابط حزب برای آغاز جنگ  

    است.

در    ضیاء  رفیق  سخنان  افغانستان    … …)از  )مائوئیست(  کمونیست   ۳  –حزب 

 (  ۱۳۹۰عقرب 

رفیق ضیا نمودیم که  اطالع حاصل  عمیق  تاسف  ء با 

 دیگر در میان ما نیست !  

کمیته  رفقای  تمامی  خدمت  را  خود  تسلیت  عرض 

افغانستان،  )مائوئیست(  کمونیست  حزب  مرکزی 

داوطلبان   ، اعضاء  حزبی،  مناطق  های  کمیته  رفقای 

جنبش   ، حزبی  هواداران  حزب،  به  عضویت 

مائوئیستی،  های  سازمان  افغانستان،  در  مائوئیستی 

المللی کمونیستی بین  یاران جنبش  رفقا، دوستان،   ،

نزدیک به رفیق ضیاء و اعضای خانواده محترم شان 

داریم و با دل اندوهگین و چشمی اشکبار تقدیم می 

شریک  ضیاء  رفیق  دادن  دست  از  غم  در  را  خود 

 دانیم.  می

 

 نگر !  ــرفقا و یاران هم س

 

رهبری  شجاع،  فرماندۀ  یک  حقیقت  در  ضیاء  رفیق 

انسان   و  مارکسیزم  ب  معتقدخردمند   –لنینیزم    –ه 

 مائوئیزم بود. 

کمونیست  حزب  تشکیل  از  پس  ضیاء  رفیق 

به صفت صدر   ۱۳۸۳)مائوئیست( افغانستان در سال  

جنگ  شعار  و   گردید  انتخاب  حزب  مرکزی  کمیته 

اشغالگران  علیه  وانقالبی  مردمی  ملی  مقاومت 

با حزب  را  امپریالیست و خاینین ملی دست نشانده 

 خود سر داد. تحت امر 

در   خود  آتشین  سخنرانی  در  ضیاء  حزب   …رفیق 

نکته  دو  ی  رو  افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست 

 تامل نمود: 

را قاطعانه حفظ  (  اول " حیثیت مستقالنه خود 

پیشبرد   و  برپایی  تدارک،  برای  و  نماییم 

انقالبی   و  مردمی  ملی  مقاومت  جنگ 

 .مستقالنه تالش کنیم
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درگیر    از  جلوگیری  برای  مبارزه  در  دوم( 

اشغال   شرایط  در  داخلی،  جنگ  در  شدن 

کشور، جدی و در عین حال با حوصله باشیم  

و این مبارزه را به مثابه یک مبارزه دراز مدت  

باشیم.   داشته  نظر  رفیق "  در  سخنان  )از 

در    کمونیست    …  …ضیاء  حزب 

 (۱۳۹۰عقرب  ۳  –)مائوئیست( افغانستان 

میر تا ما  و  هستیم  خردمندی  رهبر  چنین  داران  اث 

 پای جان راهش را ادامه خواهیم داد. 

 رفیق ضیاء در خاطرات ما ماندگار خواهد بود.  

کمونیست  حزب  مرکزی  کمیته  امر  تحت  ما 

می  ادامه  خود  راه  به  افغانستان  و )مائوئیست(  دهیم 

با  را  افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست  درفش حزب 

هم هم و  نگه یکاری  اهتزاز  در  همچنان  یکدیگر  اری 

خواهیم داشت و با رهبری جمعی و مسئولیت فردی 

خویش به سوی فردای روشن به حرکت خویش ادامه 

هیچ  از  راه  درین  و  دریغ داده  تالش  و  سعی  گونه 

 نخواهیم ورزید. 

 با احترام و ادای نظامی به رفیق ضیاء 

 مائوئیزم –لنینیزم  –زنده باد مارکسیزم 

 باد حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان  زنده 

 یدال ـــل سـیتۀ عمـکم

 خورشیدی ۱۳۹۹سرطان  ۱۱

 میالدی (  ۲۰۲۰) اول جوالی  

 ء ادامه دارد راه رفیق ضیا 

و  صدر  افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست  از   حزب  گذار  بنیان   یکی 

ای بزرگ برای حزب و قطب انقالب  خود را از دست داد؛ این ضایعه 

 است. المللی مائوئیستی  در کشور ما و جنبش بین 

عنوان یک کمونیست واقعی انقالبی، زندگی خود را  ء به  رفیق ضیا 

وقف آرمان کمونیزم و انقالب پرولتری کرد. هدف زندگی وی، دفاع  

مائوئیزم بود. رفیق ضیاء خدمات  -لنینیزم -یزم و پیشبرد اصول مارکس

عظیم و مهم تئوریک و عملی برای انقالب و کمونیزم انجام داد. نام 

جنبش   و  افغانستان  مائوئیستی  مبارزات  تاریخ  در  او  میراث  و 

 المللی ماندگار خواهد شد. بین 

نویسنده  و  او  کمونیستی  تاریخ  در  بزرگ  متفکر  و  متعهد  ای 

اش  روشنفکری کشور ما بود. رفیق ضیاء در سراسر زندگی انقالبی 

  ضرورت   در پاسخ به   نوشته  و هزاران صفحه  از خود صدها مقاله 

گذاشته  جا  بر  کمونیستی  و  انقالبی  حال، رفیق   جنبش  این  با  است. 

نوشته  در  درج  ضیاء  را  نامش  بود،  عمومی  نشر  برای  که  هایی 

نام، شهرت  ای بهبی پرولتریایی، وی عالقه عنوان یک انقال  نکرد؛ به 

جاه  دغدغه و  نداشت؛  و گسترش  طلبی  استحکام  فقط  رفیق ضیاء  ی 

ایده  و  مبارزه حزب  و  انقالبی  در    های  پرولتاریایی  انقالب  برای 

ارج برای  بود.  جهان  و  به افغانستان  فکری   گذاری  پربهای  زحمات 

آثار رفیق ضیاء  تخب خواهیم منی مرکزی حزب میوی، ما از کمیته 

ء  نشر برساند. چاپ آثار او برای تقویت قطب انقالب و مبارزه را به  

 ست. طبقاتی ضروری 

مرگ کمونیزم" و "پایان تاریخ" را جار  در زمانی که قطب ارتجاع "

کمونیست  می حزب  تشکیل  برای  را  مبارزه  ضیاء  رفیق  زدند، 

کرد.   آغاز  دافغانستان  تأخیر  که  داشت  تأکید  حزب  او  تشکیل  ر 

نشاندهنده  مسئولیت کمونیست،  عدم  انقالب  ی  قبال  در  پذیری 

 ی جاوید بهی دور دوم شعله افغانستان و جهان است. نخستین شماره 

در شرایطی که  عنوان ارگان حزب کمونیست افغانستان اعالم کرد، " 

امپریالیستامپریالیست سوسیال  رویزیونیست ها،  مرتجعین  ها،  و  ها 

کین   رنگارنگ، گسترده حمالت  و  و  توزانه  کمونیزم  علیه  را  ای 

بین  وسیع  در سطح  جهانی  در  پرولتاریای  )منجمله  منطقه  و  المللی 

داده و به   این مرامنامه و  پیش می افغانستان( سازمان  برند، تدوین 

کنگره  در  افغانستان  کمونیست  حزب  حزب  تأسیس  موسس  ی 

تی اصولی، شجاعانه و  ی کمونیسکمونیست افغانستان، یک ضد حمله

ی  رود". زیر رهبری وی بود که دور دوم شعله شمار می مناسب به 

دون راه اندازی قراردادن این نقل قول از مائو تسه   جاوید با سرلوحه 

انقالب  "برای  به شد،  یک  کردن  بدون  است.  احتیاج  انقالبی  حزب 

انقالبی   تئوری  اساس  بر  که  انقالبی  حزب  بدون  انقالبی،  حزب 

به   ]مائوئیسم[-لنینیزم -مارکسیزم  مارکسیستی  و  انقالبی    -سبک 

کارگر  ی  توان طبقه گذاری شده باشد، نمی پایه   ]مائوئیستی [-لنینیستی 

توده  سگ و  و  امپریالیزم  بر  غلبه  برای  را  مردم  وسیع  های های 

 اش رهبری کرد." زنجیری 

سال   اکتوبر  هفتم  ائتالف  ۲۰۰۱در  که  زمانی  به امپریالیست ،  ی 

امپریالیزم به   رهبری  کرد،    امریکا  را اشغال  آن  افغانستان تجاوز و 

حزب کمونیست افغانستان تحت رهبری رفیق ضیاء علیه این اشغال  

دست  رژیم  و  که  نشانده امپریالیستی  زمانی  گرفت.  موضع  اش 

ها با عجله زیر چتر اشغال در آمدند، رویزیونیست ها و  اپورتونیست 

کم مارکسیستی حزب  جنبش  اتحاد  خواهان  افغانستان  -ونیست 

پاسخی  -لنینیستی  تا  شد  واحد  حزب  در  کشور  مائوئیستی 

در  -لنینیستی-مارکسیستی بدهد.  اشغال  و  تجاوز  به  مائوئیستی 

تالش نتیجه این  شکل  ی  افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست  حزب  ها، 

شعله  سوم  دور  بهگرفت.  جاوید  کمون  ی  حزب  ارگان  یست  عنوان 

سر  این  با  را  نشراتش  افغانستان  کرد، )مائوئیست(  آغاز  لوحه 
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ی جاوید، ارگان مرکزی حزب کمونیست )مائوئیست(  ی شعله "جریده  

در خدمت تدارک، برپایی و پیشبرد جنگ   افغانستان است که عمدتاً 

ملی  خلق(    مقاومت  جنگ  کنونی  مشخص  )شکل  انقالبی  و  مردمی 

 قرار دارد." 

تئوری مائوئیستی داشت.  ی  تضاد عمده ه خاصی به  رفیق ضیاء توج

کردن اینکه تضاد عمده در جهان، تضاد بین    او هرگز برای برجسته 

ها و ملل تحت ستم است، فرصتی را از دست نداد.  امپریالیزم و خلق 

می تأکید  افغانستان  به  رابطه  در  بین  او  تضاد  عمده،  تضاد  که  کرد 

 های کشور است. نشانده با خلق ت امپریالیزم اشغالگر و رژیم دس 

های انقالبی افغانستان  ی کمونیست رفیق ضیاء هسته   ۱۹۸۷در سال  

زیر   را  کمونیزم  درفش  بار  اولین  برای  که  نهاد، سازمانی  بنیان  را 

همین نام در کشور بلند کرد؛ با این کار، وی از سنتی غیر اصولی  

مونیزم را  در جنبش کمونیستی کشور گسست کرد، سنتی که درفش ک

در پشت شعارهای دموکراتیک، دموکراتیک نوین و حتی  شعارهای 

های انقالبی را در سال  کمونیست   سازمانکرد. وی  اسالمی پنهان می 

تشکیل حزب کمونیست افغانستان  گذاری کرد که منجر به  پایه   ۱۹۸۹

سال   کمونیست   ۱۹۹۰در  سازمان  زیر  شد.  افغانستان  انقالبی  های 

ضیاء، سومین سازمانی در جهان بود که مائوئیزم را  رهبری رفیق  

ی علمی و ایدئولوژیک انقالبی  ترین مرحلهعنوان سومین و عالی به

 پذیرفت. 

"هسته  که  بود  او  رهبری  تحت  آن،  بر  کمونیست عالوه  های ی 

انقالبی" نشریه انقالبی" و "سازمان کمونیست  انقالب"    های  "ندای 

ست رادیکال دیگری را از سنت انحرافی  اندازی کردند که گسرا راه 

هایی با شعارهای مذهبی نشر  های مدعی کمونیزم که نشریه سازمان 

شعله می دوم  دور  انتشار  با  آن،  از  بعد  مدتی  زدند.  رقم  ی کردند، 

به   بهجاوید  و  افغانستان  کمونیست  حزب  مرکزی  ارگان   عنوان 

جریده  یک  )مارکسیستیعنوان  کمونیستی  مائوئیستی(، -لنینیستی-ی 

های  ضرورت دهی به جلو برای جواب های مهمی دیگری روبه وی قدم 

بر   کشور  در  کمونیستی  و  انقالبی  مبارزات  ایدئولوژیک  و  تئوریک 

-لنینیستی-داشت. رفیق ضیاء همواره برای اتحاد جنبش مارکسیستی

سکتاریزم،   علیه  همواره  او  کرد.  تالش  کشور  در  مائوئیستی 

جنبش  دخواهی خورده انفرادمنشی و خو  اتحاد  راه  که سد  بورژوایی 

 مائوئیستی کشور بود، مبارزه کرد. -لنینیستی-مارکسیستی

به  دایماً  ضیاء  تسلیم   رفیق  نیروهای  مواضع  افشاگری  و  طلب، نقد 

چپ و  پوچ-رویزیونیست  و  پایه لیبرال  تیوریک بودن  در  های  شان 

نتیجه در  داد.  ادامه  حزب  افغانستان  پافشاری  کمونیست  ی 

تسلیم  از  برخی  مبارزه،  این  بر  افغانستان  طلبان مجبور  )مائوئیست( 

اندازه  تا  تسلیم شدند  از موضع  بگذرند و حداقل در  طلبانه ای  ی خود 

به   قاطعانه  ما  رفیق  بگیرند.  موضع  اشغالگران  علیه  تطبیق  ظاهر 

»وحدت و  خود«  از  انتقاد  و  »انتقاد  کمونیستی  -مبارزه -اصول 

باور  شماره   وحدت«  اولین  شعله داشت.  دوم  دور  بیان  ی  جاوید  ی 

" می دسته شعله کند،  مسلط  اپورتونیزم  علیه  مبارزه  جاوید  و  ی  ها 

باقی گروه  منحرف  پیش  های  را  نوین  دموکراتیک  جریان  از  مانده 

درس  با  که  کرد  خواهد  سعی  اما  برد،  به خواهد  گذشته،  از   آموزی 

زنن پرخاشگرهای  و  تند  لفظی  بی مشاجرات  و  نشود".  ده  وارد  ثمر 

رهبری تحت  حزب  و  ضیاء  بهرفیق  ماندند.    اش  پایبند  اصول  این 

میراث وی، الگوی مثبتی برای مبارزات ایدئولوژیک و خطی برای  

کرده  آینده  فراهم  ما  جنبش  سازمانده ی  یک  وی  انقالبی  است.  ی 

 ها و انقالبیون واقعی بود. نمونه و یک رفیق عزیز برای کمونیست 

نمونه رفیق ضیا  بود. تحت  ء  نیز  انترناسیونالیست واقعی  از یک  ای 

کمونیست   حزب  که  بود  وی  ایدئولوژیک  و  تئوریک  رهبری 

که   رویزیونیستی  و  انحرافی  خطوط  علیه  افغانستان  )مائوئیست( 

موضع   بود،  شده  انترناسیونالیستی  انقالبی  جنبش  فروپاشی  باعث 

المللی مائوئیستی اهمیت  ین اصولی گرفت. وی به ساختن تشکیالت ب

میه ویژ  و  ای  جهان  کمونیستی  جنبش  رشد  برای  را  آن  و  داد 

از اینافغانستان حیاتی می  رو، رفیق ضیاء چندین مقاله در  دانست. 

به مربوط  خطی  مهم  مسایل  بین   مورد  و  جنبش  مائوئیستی  المللی 

 ست. ا المللی مائوئیستی نوشته مبارزه برای تشکیل یک سازمان بین 

مبارزه  در  ضیاء  رفیق  خالی  بین جای  جنبش  و  ما  حزب  المللی  ی 

این وجود،  -لنینیستی-مارکسیستی با  مائوئیستی احساس خواهد شد. 

مارکسیزم  درک  انقالبی،  تواضع  با  را  ضیاء  رفیق  راه  -لنینیزم -ما 

شیوه  تطبیق  و  مارکسیستیمائوئیزم  کار  و  -لنینیستی-ی  مائوئیستی 

توده  مشی  تخط  در  مبارزات یی  برای مام  داد.  خواهیم  ادامه  مان 

این هدف، میراث رفیق ضیاء برای آموزش و پیشرفت ما، رسیدن به 

به   باید  ما  بود؛  پایبند  الگو خواهد  از خود«  انتقاد  اصول »انتقاد و 

ء  بوده، آن را تطبیق کنیم و از اشتباهات گذشته بیاموزیم. رفیق ضیا 

هرگز از آموختن دست بر نداشت.    مانند یک کمونیست واقعی انقالبی 

به  توده   وی  با  تا  آموخت  توده ما  از  نزدیک باشیم،  ارتباط  در  ها  ها 

مبارزه  در سنگر  به  بیاموزیم،  را  تئوری  و  کنیم  پیشرفت  طبقاتی  ی 

 پراتیک تطبیق نماییم. 

کمیته به  را  خود  عمیق  تسلیت  کمونیست  ما  حزب  مرکزی  ی 

ی اعضاء و هواداران حزب، جنبش  همه)مائوئیست( افغانستان، به  

بهبین  و  مائوئیستی  غم   المللی  به  خصوص  را  خود  عمیق  شریکی 

 داریم. خانواده و عزیزان رفیق عرض می

مبارزه رفقا  درفش  که  باشید  مطمین  ده   ء  خون  با  هزار  که  ها 

به   مانده،  برافراشته  نوین  دموکراتیک  مبارزان  و  زمین  مائوئیست 

شعله  افتاد.  شد، نخواهد  نخواهد  خاموش  مائوئیزم  برای  مبارزه  ی 

پیش همان  در  که  برنامه طوری  آمده گفتار  ما  حزب  "این    ی  است، 

رود تا بر  تر از پیش بر افروخته و مشتعل است و می فروزان   شعله 

 خرمن هستی دشمنان آتش افگند، آتشی بزرگ، آتشی عظیم." 

 

 زنده باد رفیق ضیاء! 

 مائوئیزم! -لنینیزم-مارکسیزمزنده باد  

 زنده باید حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان! 

 زنده باد انترناسیونالیزم پرولتری! 

  واحد شماره ششم

 حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان،  

   ۲۰۲۰جون   ۲۴
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 !کشان رفیق ضیاء مردی از تبار زحمت

شخصیتی که توانست علیه سنتزنوین 

 !بگیردآواکیان موضع 

( مائوئیست)به رفقای کمیته مرکزی حزب کمونیست  

 !افغانستان

( مائتئی ددت)خبر درگذشت رفیق ضیاء، صدددر بددمو یمتنی ددت  

گران بددتدن ایددن بددار .  افغان تان، برایمان ب یار سنگین تمام شد

سنگین را با از دست دادن صدر یمیته مریددمح بددمو، اب ددا  

 . ینیممی
ائی ، اران بمو و تمامی روابط تتدهبدینتسیله به نیابت از هتاد

مراتب عمیق ت لیت ختیش را به مناسبت درگذشت رفیق ضیاء 

صدر یمیته مریمح بمو، به رفقاح یمیته منطقددتح شددماره اول 

بددمو، رفقدداح یمیتدده مریددمح بددمو و خددانتاده زنددده یدداد رفیددق 

ضیاء تقدیم نمددتده و خددتد را در  ددم و اندددوه رفقددا شددری  مددی 

 . دانیم
تحمیلددی هدداح ما در شرایط ندداگتارح بدده سددر مددی بددریم یدده جن 

امپریالی تی هنتز در یشتر ما ادامه دارد و یشتر ما م ددتعمره 

جندد  تواوزیاراندده و اشددغالگران  . تمددام عیددار یددانتی هاسددت

امپریالی تی در یشددتر باعددت یشددته شدددن جتانددان مددا گردیددده و 

تفاده صددرفا از جتانددان بدده عنددتان  ددتو سددتخت ایددن جندد  اسدد 

 . شتدمی
ما در شددرایطی رفیددق گرامددی خددتد زنددده یدداد رفیددق ضددیاء را از 

 ! دست داده ایم یه قلم از بیان تتصیف رفیق ضیاء، عاجم است 
سددالگی و  ۶۸ما در شرایطی خبر وفات رفیق ضیاء یه به عمددر 

بدده ا ددر سددتته قلبددی بدددرود بیددات گفددت ، را مددی شددنتیم یدده بدده 

م ددیر تدددارگ جندد  مقاومددت   رهبرح ایشان بددراح شیشددروح در

 . ملی مردمی و انقالبی نیاز مبرم داشتیم
ضایعه از دست دادن رفیددق ضددیاء، ب ددیار بددمرس،  مددی ب ددیار 

گران، اندوه ب یار فراوان در ما ایواد یرده است، امددا از سددتح 

( مائتئی دددت)دیگددر مددا بددده یمیتدده مریددمح بدددمو یمتنی ددت 

 .دهندیاء را ادامه میافغان تان باور یامل داریم یه راه رفیق ض
را بدده   (مائتئی ددت)رفیق ضیاء درفش رزمنده بددمو یمتنی ددت  

مددائتئیمم   –لنینیمم    –اهتماز درآورد، ایدئتلتژح عام ماری یمم  

را شواعانه در شرایط فعلی یشددتر بدده یددار ب ددت، شددعار جندد  

مقاومت ملی مردمی و انقالبددی علیدده اشددغالگران امپریالی ددت و 

نده و اشددغالگران مرتوددع داعشددی را علددم خاینین ملی دست نشددا

نمتد و درین م یر بالنده به شیش رفددت، مددا میددران داران  نددین 

یمیتدده مریددمح بددمو یدده شخصددیتی ه ددتیم و بددا یقددین یامددل 

دهددد، ایددن افغان تان این راه را ادامدده می(  مائتئی ت)یمتنی ت  

دارد و با انتاع رویمیتنیمم درفش را همچنان در اهتماز نگه می

هتمانیمم و انتاع رنگارن  ت ددلیم  -ایتنتمیمم   –اشترتتنیمم    –

 .  یندطلبان ملی و طبقاتی همچنان مبارزه می

خددتد را متلددف میدانددد یدده  ددم ناشددی از ( ۱۰۱۰)ه ددته بمبددی 

و در   ینددست دادن رفیق ضیاء را به نیروح مبارزاتی ختد بدل  

 (مائتئی ددت)ینار یمیتدده منطقددتح شددماره اول بددمو یمتنی ددت  

افغان تان و دوشادوش رفقاح ختد در سنگر مبددارزه و بددا تع ددد 

 .  دهدهر ه راسخ تر به م یر شرتالطم ختیش ادامه 
ب دداء، رفیقددی صددمیمی، زنده یدداد رفیددق ضددیاء، شخصددیتی گددران

رفیقی متع د به یمتنیمم، رفیقی جان فدا براح تتده هاح یشددتر 

المللددی یمتنی ددتی بدده و رفیقی یه تتان ت در سطح جنبش بددین  

ختبی بدرخشد و بتتاند م یر انحرافی خطتط را متمایم سددازد و 

به جن  ایدئتلتژی  باو آواییان یه شددعار سددنتم نددتین را علددم 

یرده و دنبالدده روان سددنتم نددتین را بدده دنبددال خددتد انتقددال داده، 

 .  بپردازد
 –لنینیددمم    –رفیق ضیاء، صدر متع د به ایدددئتلتژح ماری ددیمم  

 –سیاسددی  –تئیمم ، ی ددی بددتد یدده تتان ددت مبددارزات خطددی مائ

رهبددر بددمو )علیه سنتمهاح نتین باو آواییددان    ایدئتلتژیتی را

ترسیم نماید سددنتمهاح نددتین را ش ددا   ،(یمتنی ت انقالبی امریتا

هتمانی تی بداند و آنرا   –مائتئی تی    –لنینی تی    –ماری ی تی  

خددط   ش بتشددد و  در سطح جنبش بین المللی یمتنی ددتی بدده  ددال

انحرافی باو آواییان را به جنبش بین المللی یمتنی ددتی معرفددی 

 .  نماید
رفیدددق ضدددیاء تن دددا صددددر یمیتددده مریدددمح بدددمو یمتنی دددت 

افغان تان نبتد، او ایدددئتلتژح رهددایی بخددش طبقدده (  مائتئی ت)

را بددا خددتد بمددل میتددرد و در سددطح جنددبش بددین المللددی  یددارگر

 . ا یرده بتدیمتنی تی اتتریته با عظمتی شید
رفیق اجیت عضت دفتر سیاسددی یمیتدده مریددمح بددمو یمتنی ددت 

دریددن رابطدده گفتدده بددتد یدده بددر  هدداح رفیددق (  مائتئی ددت)هند  

ضیاء در مترد سنتمهاح باو آواییددان شددیش از وقددت اسددت، امددا 

تحقیقددات خددتد را ( مائتئی ددت)زمانیتدده بددمو یمتنی ددت هنددد 

 یافددت و سددپ  شروع نمتد  ند ماه بعد به نتیودده دیگددرح دسددت

رفیددق اجیددت بعنددتان عضددت دفتددر سیاسددی بددمو یمتنی ددت هنددد 

و رهبددر خردمنددد بددمو یمتنی ددت ناگمالبددارح در ( مائتئی ددت)

سددطح جنددبش بددین المللددی یمتنی ددتی اعتددرا  نمددتد یدده تمددامی 

افغان ددتان (  مائتئی ددت)تحقیقات رفیق ضیاء و بمو یمتنی ددت  

بدده جددا، درسددت  یه تحت رهبرح خردمندانه وح قرار دارد، یامال

 . و اصتلی است
افغان ددتان تقاضددا (  مائتئی ددت)رفیق اجیددت از بددمو یمتنی ددت  

نمتد یه صرفا یلمه ش ا م ل م و هتمانی تی به بمو یمتنی ددت 

بلتدده بایددد ایددن را تاییدددا یددادآور .  انقالبی امریتا یفایت نمی ینددد

شدددند یدده یلمدده رویمیددتنیمم نیددم در ش ددتند آن بددراح بددمو 

 . یمتنی ت انقالبی امریتا اضافه شتد
از آنوا بددتد یدده ابددماو و سددازمان هدداح مختلددف مائتئی ددتی در 

ج ددان ایدددئتلتژح سددنتم نددتین بدداو آواییددان را یدد  سددنتم ش ددا 

 –هتمانی دددددتی  –مائتئی ددددتی  –لنینی دددددتی  –ماری ی ددددتی 

 .رویمیتنی تی دان تند
ت رفیق ضیاء یه در صدر رهبرح یمیته مریمح بمو یمتنی  

افغان تان قرار داشت، تتان ت ش  از آن سه جلد (  مائتئی ت)

مائتئی تی   –لنینی تی    –رویمیتنیمم ش ا ماری ی تی  "  یتاو  

یمتنی ت   ندارد(  مائتئی ت )در بمو  جاح  به ."  افغان تان  را 

سیاسی علیه تمام   –دست نشر ب پارد و مبارزات ایدئتلتژی   

آواییان جم باو  نتین  سنتم  نقد ی انیته بتل  به  بتدند  شده  ع 

را .  بتشد شرمحتتح  یتاو  این  جلد   ارم  یه  داریم  انتظار  ما 
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رفقاح یمیته مریمح بمو جمع آورح ،تدوین و به دست نشر  

المللی  بین  جنبش  به  ضیاء  رفیق  یه  اح  وعده  تا  ب پارند 

 . یمتنی تی داده بتد، تتمیل گردد
نداشددت، او رفیق ضیاء فقط به افغان تان ومردم افغان تان تعلق 

 .  ی  مائتئی ت به تمام معنی بتد
رفیق ضیاء شخصیتی به تمام معنی متع د بتد و دایما در فتر 

مائتئی ت با  وبدت  اش  طرح  دایمی  شعار  و  بتد   –  وبدتها 

زنده یاد رفیق ضیاء در یتی از اسناد ختد .  بتد وبدت – مبارزه

 : به مناسبت هفت قت   نین نتشت 
ما شما را به قرار !  هاح مائتئی ت بیرون از بموگروه!  رفقا"  

یمتنی ت   بمو  با  وبدت  م یر  در  ( مائتئی ت)گرفتن 

می فرا  یه .  ختانیمافغان تان  اح  اساسی  اختالفات  ما  نظر  به 

بمو باضر .  بتتاند مانع وبدت شما با بمو گردد، وجتد ندارد

مضر   اصتلی  ستتاریمِم  یر  ضد  اصتلی  مبارزۀ  بال بهاست 

 ." جا با شما شیش ببردجنبش را قاطعانه و ی 
گتنه ینیم یه از هیچ دانیم و تودید شیمان میما ختد را متلف می

یمیته  ینار  در  و  یرد  نختاهیم  دریغ  راه  درین  فدایارح  و  ایثار 

منطقتح شماره اول بمو و در ینار رفقاح یمیته مریمح بمو 

را عمم  با  و  قدم  استتار،  ابت  مان همچنان  مبارزات  به  سخ 

 .  ادامه ختاهیم داد

 

 !راه رفیق ضیاء درخشان باد

 ! یاد رفیق ضیاء در خاطرات ما جاودان باد

 مائتئیمم  –لنینمم  –زنده باد ماری یمم  

 افغان تان( مائتئی ت)زنده باد بمو یمتنی ت 

 

 (  ۱۰۱۰) ت  بمبی  ه

مربتط به یمیته منطقتح شماره اول بمو  یمتنی ت  

 افغان تان ( مائتئی ت)

 (  ۲۰۲۰جتن  ۲۹)  ۱۳۹۹سرطان  ۹

 

 رفیق ضیاء  

لی  ـطح مـ دار م ل م در سدرفش 

 للی ــو بین الم

و  م  ل  م  متعهد  و  اگاه  تئوریسین  رفیق ضیاء  المناک  درگذشت 
ما   برای  افغانستان  )مائویست(  کمونیست  نهایت رهبرحزب 

عمیق  اثرات  کنون  تا  سنگینی  این  بود،  فرسا  طاقت  و  سنگین 
 خود را بر ما مستولی ساخته است.

حزب بدین هواداران  و  اعضا   ، مرکزی  کمیته  به  وسیله 
رفیق  داغدار  ی  خانواده  و  افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست 

، افغانستان  چپ  جنبش  رفقای  و  المللی    ضیاء  بین  جنبش  و 

م ، مراتب همدردی، غم شریکی و تسلیت خود کمونیستی م ل  
 دانیم.را ابراز داشته و خود را در غم و اندوه رفقا، شریک می

علم  به  متعهد  و  اگاه  تیوریسن  شجاع،  ی  رزمنده  ضیاء  رفیق 

درون  در  و  رفاقت، صمیمی  در   ، م(  ل  م   ( پرولتاریا  انقالب 

ین و بتشکیالت، منضبط و با دیسیپلین و در تیوری م ل م ژرف 

خالق، و در برابر امپریالیسم و ارتجاع، تسلیم ناپذیر و با اراده 

 پوالدین بود. !

او در طی بیش از سی سال و اندی تحت بدترین شرایط، تجربه  

جنبش چپ، بکام اهریمن )باندهای  فروپاشی تقریبا کامل بقایای

امپریالیسم شوروی   خوار خلق وخون به سوسیال  وابسته  پرچم 

ام   ) درفش سابق  تا  نمود  تالش  وقفه  بی  امریکا،  پریالیسم 

و خون رهبر  کشتار  با  که  را  نوین  دموکراتیک  جنبش  چکان 

گروهک توسط  جنبش  آن  آدم کدرهای  پرچم های  و  خلق  خوار 

خون  و  بخاک  سابق،  شوروی  امپریالیسم  سوسیال  به  وابسته 

افتاده بود، دوباره باهتزاز درآورد. او این کار را بخوبی انجام 

رزمش. داد، گاهی تنها و گاهی با تعداد انگشت شمار رفقای هم 

از رفقای هم  تعدادی  در حالیکه  تنهایی زیست  و  فقر  رزمش با 

صحنه گروپ چپ،  جنبش  از  مانده  برجای  را های  مبارزه  ی 

ارتجاع سائیدند و به   امپریالیسم و  ترک کردند و سر بر آستان 

کنندهپرازیت خیره  جالهای  جاه،  دالر،  و ی  قدرت  ل، 

رفیق حکومت ولی  کردند،  تعظیم  پوشالی  و  نشانده  دست  های 

بر  و  ایستاد  ارتجاع  و  امپریالیسم  برابر  در  تنه  یک  ضیاء 

طلبی تسلیم  افشای  و  او روشنگری  داد.  ادامه  وابسته  های چپ 

نشد، یک  تسلیم  ولی هرگز  تنهایی زیست،  و  اقتصادی  فقر  در 

گف نه"   " قدرت  و  قلعه  قون،  به  و تنه  زور  زر،  مظاهر  و  ت 

افشاگری  به  است،  ارتجاع  و  امپریالیسم  سالح  که  را  تذویر 

 پرداخت. 
کشتار  از  بعد  چپ  درجنبش  که  را  بزرگی  خال  ضیاء  رفیق 
جمعی کدرهای آن جنبش توسط باندهای خلق و پرچم وابسته به  

سابق شوروی  امپریالیسم  دهه    سوسیال  اواخر  و در  پنجاه  ی 
 بخوبی درک کرد.   سی بوجود آمده بود،شم ی شصتاوایل دهه 

ی ساما بود، در پرتوی علم ضیا خود یکی از رزمندگان برجسته
اندیشه  و  ل  م  و شکوهمند  پویش  با  مائوئیسم،  از  قبل  مائو  ی 

تسلیم طلبی و  انحرافی  ساما    های درونکنکاش عمیق، خطوط 
پرداخت.  افشاگری  به  و  نموده  رها  را  آنجا  و  کرد  درک  را 

راجستر شده  هایها و رهاییمورد نیست که امروز سامایی)بی
ضیاء  رفیق  علیه  مزدور،  و  پوشالی  مستعمراتی،  حکومت 

 کنند( زهرپاشی و یاوه گویی می
 

می بس الزم  کارهای  میان  در  زمانی  مقطع  این  در  که  دانیم 
بزرگی که رفیق ضیاء انجام داده است، به دو مورد آنها توجه 

 ریم:رفقا را معطوف بدا
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 درعرصه ملی:  -１ 
دهه  اواخر  دهه در  اوایل  و  شصت  شمسی ی  هفتاد  ی 

مانده   عقب  جامعه  در  را  کمونیستی  بیرق  شجاعانه 
کمونیست با  و  آورد  در  اهتزاز  به  های  افغانستان 

شرمگین خط فاصل کشید، با تالش بی وقفه اش "هسته  
بستر   ایجاد  جهت  را   " افغانستان  انقالبی  کمونیستهای 

شکوه و  مبارزه  امپریالیسم  علیه  مبارزه  و  طبقاتی  مند 
در روشنی تالش و  ایجاد کرد،  پیارتجاع  گیرش های 

و در تالش     مدتی بعد ، " هسته ..." به سازمان ارتقا
تکامل خود   در   ، جنبش چپ  تشکیالتی  بسوی وحدت 
که   انجامید  افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست  حزب  به 

 گامی بی نظیر در آن زمان بود. 

ها و شرکاء که د از اشغال افغانستان توسط آمریکاییبع
دسته  و  گروه  گروه  اپورتونیست  و  طلب  تسلیم  چپ 

داد، رفیق ضیا "با  خود را در معرض تسلیمی قرار می
هوش و  و قوت  برآمد  خلق"  "جنگ  تدارک  در  مندی 

ها و آنرا تیوریزه کرد ، بار دیگر چهره رویزیونیست
افشاء   اپورتونیست را   نقدهای  ها  و   نموده  

ارزشمندی  را  ارایه  داده  و  در  روشنی "مبارزه  
 دو خط" م ل م را از گزند انحراف محافظت کرد.

 درعرصه بین المللی:  -２
کمونیستی  تالش المللی  بین  جنبش  در  ضیا  رفیق  های 

جنبش   تشکیل  در  او  بود.  شکوفا  و  برجسته  موثر، 
فعال نقش  )ریم(  انترناسیونالیستی  کرد.    انقالبی  بازی 

رفیق ضیا در تبلیغ و ترویج "خدمات فناناپذیر مائو"، 
های موثری برداشت. و علیه انحرافات جنبش بین گام

 المللی موضوع گیری شفاف و روشن داشت.  
نمونه از  موضعیکی  آن  روشن  ضیا  های  گیری 

باب،   علیه نوین"  مارکسیستی   "سنتیز  پسا  خط    -و 
مائوئیستی حزب کم  و  آمریکا لنینیستی  انقالبی  ونیست 

را  آمریکا  انقالبی  کمونیست  حزب  خط  ضیا  است. 
 -لنینیسم    -رویزیونیستی و گسست از مارکسیسم     خط

مائوئیسم ارزیابی کرد، بنابر این با سالح علمی م ل م 
در مقابله با خط انحرافی باب برخاست و آنرا به شدت  

  ی نقد علمی رفیق ضیاء جایگاه عمیقنقدکرد. جوهره
های م ل م و جنبش خود را در میان احزاب و سازمان

و   اروپا  تا  هند  جزیره  شبه  از  کمونیستی  المللی  بین 
بدین پیدا کرد،  م اروپایی امریکا  م ل  گونه که احزاب 

)مائویست(   کمونیست  حزب  روشن  موضع  از  کرارا 
و  حزب  بعنوان  ضیاء  رفیق  رهبری  به  افغانستان 

الم بین  سطح  در  پیشگام  برابر رهبری  در  للی 
رویزیونیسم اواکیان و حزب کمونیست انقالبی آمریکا،  

و ادبیات خروشنده ، پویا، رزمنده   به افتخار یاد نموده
و روشنگر "شعله جاوید" را ادبیات پر خروش و پویا 

 در سطح جهانی به تقدیر و تحسین گرفتند.
نگری و مواضع اصولی و با درایت  در پرتو آن ژرف 

های ت که امروز تمام احزاب و سازمانرفیق ضیاء اس
)مائوئیست(  کمونیست  م، حزب  ل  م  انترناسیونالیست 

درفش  را  رویزیونیسم  افغانستان  با  مبارزه  دار 
ایدئولوژیک می اصولی  و  ارزشمند  خدمات  و  شناسند 

افغانستان  )مائویست(  کمونیست  حزب  و  ضیاء  رفیق 

ا را  نگرند و از دست دادن رفیق ضیرا بدیده قدر می 
کمونیستی ضایعه المللی  بین  جنبش  در  بزرگ  ای 

 دانند.می
ا  تردید  ضایعه   ز بی  ضیا  رفیق  دادن  بس  دست  ای 

کشان بزرگ در سطح ملی و بین المللی است، زحمت 
صادقصمیمی و  از ترین  را  خود  یاور  و  یار  ترین 

دست دادند، انتظار داریم که کمیته مرکزی ، اعضا و  
کمونیست حزب  افغانستان    هواداران  )مائوئیست( 

رسالت خود را که همانا پیروی از اهداف و رهنمودها 
ارزنده آثار  است  و  فقید  رفیق  تشکیالتی  و  علمی  ی 

 بخوبی انجام دهند و انجام دهیم. 
است، ما  با  همیشه  ضیاء  را  رفیق  خاطراتش  و  یاد 

و راه درخشانش را ادامه دهیم، و چون     گرامی داشته
ارتجاع،  و  امپریالیسم  برابر  در  او 

مبارزه     رویزیونیسم، بشدت  اپورتونیزم  و  پاسیفیزم 
 کنیم. 

 
 جاودان باد خدمات فنا ناپذیر رفیق ضیا!

 زنده باد م ل م ! 
 زنده باد حزب کمونیست )مائویست( افغانستان 

 نابود باد امپریالیسم و ارتجاع! 
 حزب کمونیست )مائویست( افغانستان، سویدن واحد

   ۲۰۲۰جوالی  ۷
 ۱۳۹۹سرطان  ۱۷

 

 ***** 

ټولودرنوملګرو ته سالمونه اودرناوی 
 . ووړاندی کو وخت کى ښه په 

چ    خربشوم  رسه  خواشينۍ  ډيره  ضياء   یپه  ملګرصدر 
دزړه د سکتی    د رهربګون(ستائوئیم)ست  یدافغانستان د کمون

هغه متل دى     ، ښاد  ح ییپاره جال شو رو لزمونږڅخه تل    کبلهله  
 ،مره)یودي مه مره(مه  سلو رسداردى  دمره خو  و چه وايى سل دى  

هغه   ،ستیىس و نه شول زمونږڅخه يى  د سلو رسدار واخ دامګر 
په  امپرياليزم  د  يى  عمر  ټول  خپل  چي  واخست  مرشيى 

 و. او طبقاىت مبارزه کى تري کړى و  وړاندي
يو شاعر وايى منزل  دټولو يودى خو سفرجداجدا  دډير افسوس   

چه   دادى  ته د  ځاى  ګور  رسه  دځان  يى  ارمانونه  ټول  انقالب 
دهغ  ،ړويو  مونږ  چه  راځى  دهغ  هملګرو  کړواو  تعقيب   ه الر 

شاته    ګام  بايد يو    بیه هم وي  ارمانونه که زمونږ درس په  انقالىب
شو  د  نه  هغاو  سياىس   و ټولو  پرولتاريا  او  دانقالب  چه  ملګرو 

کی  قدرت   الره  په  راوړلو  ته  امپرياليزم  الس  سوسيال   ،د 
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اودهغ  په رسیدلی  په شهادت    لخواانو یګوډاګ ود امپرياليزم  اويا 
 . پوره کړو،ى  د  ال شویپاره ج تل لزمونږڅخه د مرګطبعى 

د  يارى  اکرم  ضياءاوملګرى  صدر  طبقى   ستمکښیملګرى  
قدرت   دسياىس  پرولتاريا  د  او  راړلولدهوساينى  ته  الس  پاره د 

يزم رڼايى په افغانستان او نړى ئوئاودما   ی وکړی هىل ځلډیری  
کړ  رشيکه  رسه  مائوئيستانو  دنورو  دی  کى  د  پهه،  کتو    ربړونو 

ه بلکه دټوىل  ت کورنۍ  هيوازى دهغ  نه  د ملګرى ضياء مړينه  رسه
 له   ټولوته دزړهزه    ده  هضايع کمونستی غورځنګ لپاره لویه    نړى

 ډاډګیرنه وړاندی کوم. کومى 
يو   کچه  په  دنړى  صدرضياء  و خشست   ملګرى  په   و. صيت 

مارکسيسزم   صدرضياء  ملګرى   رسه    -  زمیلنين –واقيعت 
شخصيت  ئوئ ما وفاداره  ته  هغه و.و يزم  ضياء  صدر  ملګرى 

يانو په ه  په افغانستان کی د شعل  یشحصيت وو کوم وخت چ 
ډل کى  ناروغۍ     ۍمنځ  دخپىل  يارى  اکرم  ملګرى  پيداشوى  را 

کبله ک  له  شو  دوامداره    ړایوڼه  په  ته  مبارزى  خپىل  ډول چه 
وو  هغسی الزم  ورکړي.  چه  خل  ادامه  چ ګهغه    -  مز دمارکسي  یو 

الندى په ډير مهارت رسه سازمان   ښښپو ئوئیزم  ترما  –م  یز لنين 
 سازمانپه گـِټي اخیستو رسه  څخه  ته را دننه شوى وه دموقع  

ټوټ  دښمنانو. کړ  ټوټی  یيى  سياىس  لو  هغه    به  ټو  ويل  
جریان   شعل ډیموکراتیک  د  نور  ه  چه  ياديده  نوم  په   شتون يانو 

دخلق   یی  ه ملګرىث ځکه چه اکل خاورى ايرى شو   ویهغ ،نلرى
اودامپرياليزم   امپرياليزم  او اخوان املسلني  دسوسيال  اوپرچم 

الس  ا دګوډاګ  په  او يانو  شول  ورسيدلوکړول  شهادت  په    . بيا 
چه   وه  نه  خرب  د تر مګر  يوه  الندى  هم     ايرو  ال  څپرغۍ  اور 

شوه   بدله  ملبه  په  څپرغۍ  هغه  يو    اوځليږى  يى  رسه  دځان 
 .ضياء راوستلوصدر  قهريدىل انقالىب طبقاىت  مبارز ملګرى

ملريز کال کى دخپىل سياىس مبارزى  ١٣٦٦ملګرى صدر ضياء   
پ تجربو  چه    ربنسټاو  شو  کى په    وکوالى  افغانستان 

 ږدی. دافغانستان کمونيست  ګوند بنسټ کي
صدر  يارى ملګری  اکرم  دملګرى  دنورو    ضياء  کی  الره  په 
او نه   ډګرکی ټینګدمبارزى په    اوږه په اوږهرسه     مائوئیستانو

رشايطو    تونزمنوپه ډيرو س  و.شحصيت و   والړ  په شا کيدونکى
دمارکسيزم  کوله  -زمیلنين   -  کى  دفاع  څخه  ملګرى    .مائوئيزم 

په  صدر   کچه  ضياء  تلپاتی  مبارز   یپرولت نړیواله  کی  اتل  و 
 څخهتیروتنو   د  یکاوه چ   ښښکو   تلملګرى صدر ضياء به    .دى

و همدا    ژغوریځان  يى  ته  پهوه    سپارښتنهاوټولوملګرو   چی 
د    ونوکار  بايد  ىش  غور  کى  واخستل  کار  په   چی  څهاو  څخه 

کړى ثابت  کى  عمل  په  هغه  بايد  وايى  يو   . خوله  چريى  که 

ى مګر که يو سياست ځ   نځهملډاکت اشتباه وکړى نو يو انسان  
يو   يا  وکړی  مدار  ته ا  ټولرهربتیروتنه  خواته  بدبختۍ  د  ولس 

  وو پرولتاريای نړی  ىټولی صدرضیا ء  اساس ملګر   دینو پ  . وړى
څخه لري هرکار ته دعمل جامه تیروتنو   د  یچ و ته هم داپيغام و 

 . الړىششا و مخ په  ګامهاو دوه  ر مخپ ګامپه غاړه کړۍ چه يو 
ضیاء  ملګرى و   صدر  مبارز  رسسخته  يو   ډيرو    یچ   وداىس  په 

دافغانستان   کی  وکوالى شو په افغانستان  ییسختو رشايطو کى  
  -لنينیستى    -مارکسيستى  د  ګوند (يستئوئ ما)کمونيست  

یالوژۍ ايډ  رسه    پهنه  مائوئيستى  اخیستو  کمون کار   ی ستید 
دکمونست  یمائوئيست الندى  بنسټ    یخط   کیښود.ګوند 

دمارکسيزمادايو  ووچه  شحصيت  اوشجاع  ور  زړه    -  زيني 
چه   ، ړولنه کى اوچت کټ په سنتى  یی  مائوئيزم بريغ    -لنينیزم  
اک دث نورو  اوډميوکراتانو  جريانونو  کمونيستى  ميوکرات ډه 

کو  فعاليت  تړىل  شاپورى  تر  لکۍ  .اوياداسالم  داهم ی  چ ل 
مګر یزم  ئوئ ما  –نيزم  یلن   -م  ز دمارکسي ده  جفا  او  خيانت  رسه 

هغه   کمونستیيوازيني   لرى  نه  لکۍ  اسالمى  چه  ګوند 
چ  دى  ګوند  کمونيست  ضياء  ی  دافغانستان  صدر  له دملګرى 

اوپه  میالدی کال کی    ١٩٨٧  په  خوا  ١٩٩٠بنسټ کيښودل شو 
مقام اوپه علمى ايديالوژى په نړى کى   لوړکال کى په    میالدی

 ومنل شو.
 

 افغانستانژوندی دي وی 

 ګوند،  يستائوئ دافغانستان کمونيست م ژوندی دي وی

 ژوندی دي وی دنړى پرولتاريا اوکار ګاران 

 په انقالب يم ن یزما شعار طبقاىت دى زه مي

 زمامبارزه طبقاىت ده دفيوډال په رس سيالب يم 

ډکاناداڅخه دافغانستان  کمونيست  
 )مائوئيست(ګوند هوادارن 
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 پیام تسلیت  

»هواداران حزب کمونیست  

 )مائوئیست( افغانستان، اتریش«

 "ضیاء"در سوگ رفیق 

  راغ خان  ما گشت خامتش

 ضیاء با خاگ شد آخر هم آ تش

 برابر، فرد دل تز رفیق جان 

 عول بر جان عاشق شد شیروز 

 او شمع بمو ما بتد، مرد دانا

 خردمند و مبارز، شیر برنا

  م و اندوه گرفت روح روانم

 ب تزاند تمام استختانم 

 رفیقان عمیم و یاورانش 

 شریشان اند تمام رهروانش 

 گران است مرس وح، آوخ درد!! 

  ت سنگین هندویش و یته بابا !

 شعله ور بر یاروان بادا ! روانش 

  راغ راهنماح رهروان باد!

 همیشه خاطراتش زنده بادا !

 نیتتنام و بلند، فرخنده بادا !

 گرامی باد یادش اح رفیقان !

 تالش و یار و افتارش درخشان 

 بیا با هم شتیم ما از دل و جان 

 به دور بمو آن سرو خرامان

 قتح و متحد باشیم خروشان

 م فروزان به مانند ضیاء دائ

 براح ت  ت  اعضاح فامیل

  متان یم و دردها باد زایل !

 همه با هم شری  درد و رنویم

 ستار یشتی بر امتاج سردیم

 همین است راه و رسم و آو و دانه 

 ضیاء شد در دل خاگ جاویدانه 

 ره سرخش خروشان باد دائم !

 روانش شاد و بمبش باد قائم !

گدذار بدمو، بدمو بنیانخبر درگذشت رفیق ضیاء، صدر و  

یمتنی ددت )مائتئی ددت( افغان ددتان از طریددق سددایت شددعل  

جاوید، ارگان نشراتی بمو، همچتن زمین لرزه بر جدان و 

روان ما شدتیه وارد یدرده اسدت و از شدنیدن آن عمیقدا در 

 م و  صه فرو رفته ایم. نمی دانیم یه درد خدتد را بدا  ده 

 یلمات و جمالتی بیان ینیم.

 ر و تاسف باید گفت یده درگذشدت وح در بقیقدت با یمال تا

ضددایع  بددمرس و جبددران ناشددذیر بددراح جنددبش یمتنی ددتی، 

 ستمدیدگان و استثمارشدگان یشتر و ج ان می باشد.  

بناء، این ضایعه یالن را براح تمام رفقاح سطتح رهبدرح، 

اعضاء و هتاداران بمو، جنبش یمتنی دتی بدین المللدی و 

حتدرم خدانتادۀ آن رفیدق ت دلیت به ویژه ت  ت  اعضاح م

می گتییم و با شما از ته قلب ابراز  م شریتی و هم دردح 

 می ینیم.  

یددداد و خددداطرۀ وح گرامدددی، رواندددش شددداد و راه سدددرخش 

 همیشه شر رهرو و خروشان باد !  

شرتدددت فعالیدددت و مبدددارزاتش همچدددتن خترشدددید در همددده 

اییدد شیتارهاح انقالبی باالح بمو گ ترده و فروزان باد! بی

تا  م و انددوه از دسدت دادن رفیدق یبیدر و زندده یداد را بده 

طبقداتی و انقالبدی تبددیل   –تتان مبارزاتی همه جانبهء ملی  

 ینیم.  

» هتاداران بمو یمتنی ت )مائتئی ت(  

 افغان تان، اتریش« 

 ۲۰۲۰جتن  ۲۵
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رفیق ضیاء،  زنده یاد پیام ذیل را یکی از عالقمندان 

آدرس شعله جاوید فرستاده است  از استرالیا به ایمل 
که ضمن ابراز سپاس از غم شریکی شان، در سایت  

 رسانیم. شعله جاوید و نشریه شعله جاوید به نشر می 

 پیام تسلیت 

 ....فراموش كردن هـنر میخواهـد 

   .....و من 

هنرترین  بى 

 ....انسان عالمم 

از   با  آموزد  مى  بما  تجربه  زندگى  فرود  و  فراز  در 
هـاى زمان  دادن بهـترین هـایت بر طبق نیازمندي دست  

مي  دیگر  هـاى  دهـه  بهـترین  چهـار  درین  اما  سازد، 
رنج  خلق  است  گواه  تاریخ  بهـترین  اخیر  كشور  دیده 

و   بخلق  خدمت  راستاى  در  را  اش  صدیق  فرزندان 
هـنوز   تا  متاسفانه  ولى  داد  دست  از  كشور  آزادى 

 .رسد جایگاه شان خالى بنظر مي 
بار ما  اثر و اندوه فراوان، درین روزهـا آسمان غم با ت

هـاى درخشان دیگرش را از دست داد و  یكى از ستاره 
چهـار   از  بیشتر  كه  كشور  فرزند صدیق  بهـترین  قلب 
دهـه بخاطر آزادى كشور و مردمان در بندش مى تپید 
انسان   اندیشمندترین  مرگ  شاهـد  و  ماند  باز  تپش  از 

از پرتو دانش و اندیشه واال و  سرزمین خود هـستیم كه  
اندیشى  كج  هـا،  تاریكى  تمامى  بر  و  گهـربارش  هـا 

بخش   تجلى  و  گردید  افشان  پرتو  عدیده  انحرافات 
رهـروان   براى  روشن  و  سرخ  افق  كه  شد  مسیرى 

داد و یك  هـا  بار دیگر امیدهـا را در دلآزادى بشارت 
چپ   جنبش  براى  ناپذیرش  فنا  خدمات  و  نمود  زنده 

به   كشور اهـمیت  از  المللى  بین  جنبش  بر  و  سزاى 
 .خوردار است 

هـاى بابا  بدون شك، مرگ رفیق ضیا سنگین تر از كوه 
در   مقام  واال  انقالبى  آن  جایگاه  و  است  هـندوكش  و 
خالء  این  كردن  پر  و  خالیست  رفقایش  جمع  میان 

 .بزرگ سعى بلیغ و هـمت عالى میخواهـد 
از عالقم یكى  عنوان  به  اینجانب  نا  و  ندان وى، مرگ 

مركزى   كمیته  به  را  رفته  دست  از  این عزیز  بهـنگام 
تسلیت  دوستانش  و  هـواداران  عزیزش،  فامیل  حزب، 

شریك  مي جانكاه  مصیبت  درین  را  خودم  و  گویم 
مان مي اندوه  و  غم  بیایید  عظیم  دانم.  پوتانسیل  به  را 

بخش راهـش باشیم كه او با    انرژى مبدل نموده و تداوم 
 .ندیشه بزرگش روشن كرده است مشعل ا

 

یاد و خاطراتش جاودان و گرامى باد و راه 
 سرخش پر رهـرو! 

 

شیام ذیل را یتی از هتاداران ما به نشر رسانیده و  

ضمن ابراز سپا  از  م شریتی شان، در سایت 

 به نشر میرسانیم.  و نشریه شعله جاوید شعله جاوید

 تسلیت ! 

و اندوه فراوان به تمام ن ایت تا ر و تاسف و با  م   با

بمو اعضا هتاداران  هاح ی ت ئتئما سایر و و 

یتی  صدر بمو یمتنی ت و افغان تان یه رفیق ضیا

گذاران و رهبر بمو یمتنی ت افغان تان با ر از بنیان 

بعمر و  قلبی  درگذشت،   68 ستته  درگذشت  سالگی 

جبران  ضایعه  ی   ما  مردم  و  بمو  براح  ضیا  رفیق 

   .ناشذیر است

این ضایعه بمرس را به تمام اعضاء و هتاداران بمو 

ت لیت گفته و مراتب عمیق ت لیت ختد را با اعضاح 

را  م شری   ختد  و  نمتده  تقدیم  رفیق ضیا  خانتاده 

 این خانتاده میدانم.

 

 یادش گرامی و راهش شر رهرو ! 

 مشعل آزاد 

 2020جتن   24

 

 فرستاده جاوید  شعله آدرس ایمل به حزب  هواداران  از یکی را ذیل پیام

 جاوید شعله سایت در شان،  شریکی غم از سپاس ابراز ضمن که است

 میرسانیم. نشر به جاوید شعله نشریه و

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت رفیق  

 ضیاء صدر حزب! 
)مائوئیست(   کمونیست  حزب  صدر  ضیاء  رفیق  درگذشت 

افغانستان را به کمیته مرکزی و تمامی اعضا و هوادارن حزب  

گویم. اگر چه در گذشت رفیق ضیاء بسا اندوهناک تسلیت می
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دل  در  و  میاست  غم  غبار  ما  مرکزی  های  کمیته  با  نشاند، 

روی  گویم، غم و اندوه خود را به نی شوم و میصدا میحزب هم

مبارزاتی تبدیل کرده و قاطعانه در وحدت و همبستگی حزب  

 .دور کمیته مرکزی متحد خواهم ماندبه  تالش خواهم کرد و  

 .ی راه مبارزه خواهم کردمیراث رفیق ضیاء را توشه

 

 !مائوئیسم   -لنینیسم  -زنده باد مارکسیسم

 !زنده باد حزب پر افتخار کمونیست)مائوئیست( افغانستان

رفیق ضیاء، صدر حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان راه  

 !پر تداوم باد

★ 
 طغیان   ۴/۱/  ۱۳۹۹

  ایمل به استرالیا از ما هواداران  از یکی   را ذیل پیام

  سپاس ابراز ضمن  که است فرستاده  جاوید شعله آدرس

  نشریه و   جاوید شعله سایت در شان، شریکی غم از

 میرسانیم. نشر جاویدبه شعله

 

 استرالیا  از   ". ر ا. "  طرف از تسلیت یام پ
 

خبر دریافت  رفیق ضیاء با  ناب نگام  و  ناگ انی  بمو    فتت  صدر 

 . مگین شدم "مائتئی ت" افغان تان ! شدیدا متا ر و  یمتنی ت

عمیق ختد را به خانتاده، هم رش،    ت لیت   از این بابت مراتب

برادران بمبی    سایر   و   دخترش،  رفقاح  و  همتاران 

 بمبی می رسانم   "همرزمش" در تمامی سطتح

شدیدا بابت  این  از  ویژه  به  رفیق    من  یه  نانچه  ه تم   مگین 

از   ضیاء در   را  گرفت،  نمی  سال ا   آینده ما  طی  به    میتتان ت 

همچنان بیشتر     و یمتنیمم    به طبقه انقالبی   روز افمون   صترت

 .از شیش خدمت یند

و صالبت   با این، شخصیت  او   وجتد  ال ام    مبارزاتی  منبع  ی  

 .، ن ل ما، زمین ما و زمان باقی ختاهد ماند انقالبی براح همه ما

گذشت   یمئبیا در  از  ناشی  بمرس  اندوه  و  به     م  را  رفیق  این 

را   انرژح مبارزاتی فعال بدل ینیم و به این طریق یاد و خاطره اش

 .زنده نگه داریم  همچنان

 .شر رهرو باد  یادش گرامی و

 هتاداران  یتی از

 استرالیا 

 ا.  ر. 

 2020جتن  29

شیام ذیل را یتی از هتاداران ما به نشر رسانیده و ضمن 

و    جاوید     ابراز سپا  از  م شریتی شان، در سایت شعله

 دهیم.جاوید انتشار مینشریه شعله 

  !باتأسف فراوان

یشتریتی   یمتنی تی  شیگیر جنبش  صدیق،  ازشیشگامان 

  .وخ تگی ناشذیرش راازدست داد 

از دیر   رفیق ضیأ صدر افغان تان  بمو یمتنی ت )مائتئی ت( 

بر  را  مترقی  جتانان  سازمان  افتخار  شر  شر م  بدین ت  باز 

ایرم  یاد  زنده  آن،  گذار  بنیان  سرخ  خط  و  نگ داشته  افراشته 

ن با  وح  مینمتد.  شاسبانی  و  داده  ادامه  را  نمتدن یارح  شانی 

آنرا  مترقی  جتانان  سازمان  سرخ  خط  اشتباهات  و  یمبتدات 

ترویج  و  تبلیغ  ها  تتده  میان  شیگیر  و  بطتراصتلی  فعاالنه 

  .مینمتد

رفیق ضیأ این خط را بطتر یمی و ییفی ب ط و ارتقأ داده، در 

یمتنی ت   بمو  آن  و )مائتئی ت(  شرتت  تأسی   را  افغان تان 

شرو آهن   شیش  بمو  شیشبرد بمثابٔه  و  برشایی  خدمت  در  لتاریا 

  .مبارزٔه طبقاتی در یشتر قرار داد

مائتئی ت صدیق و ی  انقالبی -لنینی ت-رفیق ی  ماری ی ت

ضایعٔه  بدون ش   وح  ناب نگام  درگذشت  شیگیربتد.  و  استتار 

  .جبران ناشذیری ت براح جنبش یمتنی تی یشتر و ج ان

با   را  ضیأ  رفیق  خاطرات  و  یاد  شان بیائید  انقالبی  راه  تداوم 

  .گرامی داشته، جاودانه سازیم

 گرامی باد یاد و خاطرات رفیق ضیأ 

 مائتئی م-لنینی م -زنده باد ماری ی م

 ایرم

 2020جتن  21

 

  ءراه رفیق ضیا

صدر حزب کمونیست )مائوئیست( 

 افغانستان پرتداوم باد
با تاثر و تاسف فراوان اطالع حاصل نمودم اینکه : رفیق ضیا 
صدر حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان در اثر ایست قلبی 

 گی بدرود حیات گفته است. ساله ۶۸به سن 

مرگ رفیق ضیا، ضایعه بس بزرگ و جبران ناپذیریست برای 
کمیته مرکزی حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان، اعضأ و 

زحم و  پرولتاریا  حزب،  جهان، تهواداران  و  افغانستان  کشان 
مشمولین سازمان و  جهان  مائوئیستی  کمونیستی  احزاب  و  ها 

 جنبش بین المللی کمونیستی.

مبارزات  صداقت،  و  تعهد  با  جوانی  ایام  از  ضیا  رفیق 
سیاهانقالبی در  را  غماش  و  عصر)تجاوز ترین  ترین  انگیز 

، ارتجاع و تجاوز امپریالیزم لجام سوسیال امپریالیستی روسیه
گسیخته جهانی به رهبری آمریکا( آغاز نمود و ندای آزادی ، 

ترین برابری و مقاومت ملی مردمی را بلند نمود و در خوفناک
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یک   که  افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست  حزب   ، شرایط 
 ضرورت تاریخی و مبارزاتی بود  تاسیس نمود.

سخت   ضیا  رفیق  نبود  میراث هرچند  اما  ماست.  اندوه  مایه 
های ایشان ها، تجارب و اندوختهارزشمند ایشان ) آثار، نوشته

و نیز صداقت، تالش و تعهد ایشان  به خط رفیق اکرم یاری( 
 همیشه راهنمای راه ما خواهد بود.

من به نوبه خودم، به خدمات ارزشمند رفیق ضیا صدر حزب 
ام ذاشته و تسلیت عمیق کمونیست )مائوئیست( افغانستان ارج گ

افغانستان،  )مائوئیست(  کمونیست  حزب  مرکزی  کمیته  به  را 
اعضأ و هواداران حزب، پرولتاریای این کشور و جهان، سایر 
احزاب و سازمان های کمونیستی مائوئیستی کشورهای جهان 

ستی )مارکسیزم ـ لنینیزم ـ یالمللی کمونو مشمولین جنبش بین
رفقای نزدیک خانواده رفیق ضیاء و    مائوئیزم( و خصوصا به

 ایشان ابراز میدارم.

پرتداوم باد راه و یاد رفیق ضیا صدر حزب کمونیست 
 )مائوئیست( افغانستان 

 جاوید باد حزب کمونیست مائوئیست افغانستان 

 آذر

  ۱۳۹۹سرطان  ۱۱

 ( ۲۰۲۰)اول جوالی 

 رفیق ضیاء پیام تسلیت به مناسبت درگذشت 

 کمونیست )مائوئیست( افغانستان صدر حزب 

با تاثر و تاسف عمیق اطالع یافتم که رفیق ضیاء صدر حزب  

به   قلبی  سکته  اثر  در  افغانستان  )مائویست(  کمونیست 

، ۶۸عمر مرکزیت  به  را  بزرگ  ضایعه  این  درگذشت.  سالگی 

های م ل م در داخل و خارج از کشور، اعضای حزب ، سازمان

به خصوص کار گران و خانواده اش تسلیت  طبقات زحمتکش 

 نمایم. عرض می

 رفقا:    

اش که از  نقش و شخصیت رفیق ضیاء، طی جریان مبارزاتی   

می آغاز  سلطنتی  استبداد  برجستگیدوران  دارای  های شود 

می ناشدنی  )سازمان  فراموش  ساما  تشکیل  در  وی  باشد. 

آزادی بخش مردم افغانستان( سهیم بوده، طی مبارزات ساما  

اینکه   از  بعد  بوده،  برازنده  وی  ساما  نقش  انحرافی  مشی 

و ساما منحیث یک سازمان تسلیم طلب ملی  مشخص گردید  

و برنامه ساما به نقد کشیده شد،  طبقاتی عرض اندام کرد،    –

تسلیم مشی  و  خط  علیه  را  خود  مبارزات  ضیاء  طلبانه  رفیق 

و   –ملی   حصول  مبارزه  این  نتیجۀ  و  نمود  آغاز  طبقاتی 

نام  بنیان به  نهادی  کمونیست"گذاری  انقالبی  هسته  های 

گردید، طی دو سال تالش و مبارزه   ۱۳۶۶سال  در  "فغانستانا

کمونیست کمونیستهسته  سازمان  به  انقالبی  های های 

نمود و کمیته مرکزی، وی را منحیث  ارتقاء  انقالبی افغانستان  

سازمان   نموصدر  ضیاء،  دانتخاب  رفقای   و  رفیق  سایر 

کمونیست،   رزمشهم حزب  تاسیس  مسیر  تالش    در  و  سعی 

وینت  ونمودند   سعی  مبارزاتی  جه  ایجاد  تالش  حزب  "شان 

افغانستان در  "کمونیست  که  ش۱۳۶۹سال    بود    ۱۹۹۰)   هـ 

 بنیان نهاده شد.   "حزب کمونیست افغانستان"  (میالدی

ضیاء     و  رفیق  انقالبی  تعهد  خلق    دارای  به  خدمت  روحیه 

عیارات مبارزاتی انقالبی در دوران جوانی  به اساس این م  ، بوده

آغاز   سلطنتی  استبداد  فرتوت  نظام  علیه  را  خود  مبارزات 

کودتای   از  بعد  و   ۷نمود،  لشکرکشی    ثور   آن  تعقیب  به 

و ا سوسیال   روسیه  توسط   مپریالیزم  افغانستان  اشغال 

در"شوروی"ران  لگاشغا به    ،  ایدیالوژیک  مسایل  پهلوی 

انقالفعالیت ادامه    –سیاسی ملی    بی، های نظامی  دموکراتیک 

 داد.

مپریالیزم ایاالت  اراس آن    فاشیستی ناتو در  تجاوز عریان و    

حزب کمونیست    فیق ضیاء و، ر۲۰۰۱اکتوبر    در  متحده آمریکا 

اعالمیه  را نشر  با  انقالبی  عالی  روحیه  با  تا  علیه  ای  واداشت 

درا ران  لگاشغا ناتویی  اشغااراس    مپریالیست  ر لگمپریالیزم 

مائو  انخواه  ،امریکا و ستئی وحدت  شد  افغانستان  این   های 

را   افغانستان"فراخوان وحدت  نجات  برای  پیکار  و   "سازمان 

افغانستان" کارگران  انقالبی  طی    "اتحاد  که  گفته   لبیک 

مبارزاتی  منجر به وحدت )مارکسیستی -لنینیستی -پروسه 

انقالبی و ایجاد حزب    مائویستی( افغانستان میان سه تشکیل

 افغانستان گردید.  کمونیست )مائویست(

وحدت  نگک  تدویر   با     کمونیستی  ره  -ی )مارکسیستجنبش 

)مائویست(  ،  (  یستئیمائو  -یلنینیست کمونیست  حزب 

  به اتفاق آرا   رفیق ضیاء را،   مرکزیکمیته    و   تشکیلستان  ن افغا

دوم به اتفاق    کنگرۀهمچنین در    صدر حزب انتخاب نمودند و 

آرا رهبریت حزب کمونیست )مائویست( افغانستان را بدست  

بوجه   را  شده  محول  وظیفه  حیاتش  روز  آخرین  تا  و  گرفت 

 احسن  انجام داده است. 
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ضیاء        تنها    گاههیچرفیق  را  زحمتکش  و مردم   نگذاشت 

،  ددوشا زحمتکشان  فقر هوش  در  زحمتکشان   و  مانند 

نمودتنگ زیست  واقعی  .دستی  کمونیست  یک    اوصاف 

 .یست( چنین استئمائو –لنینیست  –)مارکسیست  

ضیاء ،   رفیق  بخواب  مارکسیزم    آرام  تو    –لنینیزم    –راه 

و   دارد  تداوم  راه  این  بود،  هرگز ادامه  مائوئیزم   ، دهندگان 

ای  رفته  تو  که  نمی  را   راهی  تعهد    کنند فراموش  با  را  آن  و 

 راسخ انقالبی به پیش خواهند برد. 

 !یسمئمائو–لنینیسم    -مس زنده باد مارکسی

 اهتزاز باد  افغانستان در  )مائویست (  بیرق حزب کمونیست

 لطیف 

 ( ۱۳۹۹سرطان   ۱۵)   ۲۰۲۰جوالی    ۵

 ************* 

 پیام تسلیت 

 از طرف : ج. سلطانی

حزب   به  را  خود  تسلیت  و  مراتب  افغانستان  )مائویست(  کمونیست 

هم میرفقای  ابراز  ضیا  گرامی  فامیل  و   دارم.سنگر 

برای  مبارزه  راه  در  را  عمرش  که  وطن  صدیق  فرزند  یادبود  به  و 

یابی به یک جامعه عاری از طبقات وقف نمود و تا آخرین رمق دست

 نگارم : به راه و آرمانش وفادار ماند نکاتی ذیل را می

کرررره در صررررماات اجتمرررراعی در کنررررار دیررررر گاهیسررررت 

هرررای تسرررلیت مرررتن هرررا و پیرررام هرررای تاقیرررر آمیرررز و پیام

زننرررده و آنارررم از آدری کسرررانی کررره سرررن  مبرررارزه انق بررری 

 برره سررینه میکوبنرردی مرری بینرریم کرره بسررا مایرره ی یرر ی و

نگرانررری اسرررت. آنرررانی کررره همرررواره از  رررکن ه گررراه هرررا و 

کاپیترررا  و زنررردان هرررا داسرررتان هرررا مینویسرررند و از  بررر ی 

مانیمسرررت ... وجیرررزه نگررراری میکننررردی در تقررر ی ربررر  دادن 

 ررران بررره فررر ن  ن ررریت و فررر ن رهبرررر ترررا مررررز جنرررون 

نرررد .و.و... نسیاسررری پررریش میرونررردی خرررود را مترقررری را مینوا

 رررور بنتانررره همرررین ا رررناا کررره هرررر از گررراهی کلمرررات 

انق برری را جاررت فریررب مررردم بزبرران مرری آورنررد تررا  ررعور و 

ى تررا ر ررانرا برره روا عرروام بکاررند و امررا از ت رروسیاسرری   فاررم

عمرررل قررردم گرا رررتن را کررره مارررم تررررین  اخ ررره یرررک 

انق بررو وطررن پرسررت اسررت برره برراد فرامو ررو سرر رده انررد و 

صررررماات برررره تنریرررربی   از دریچرررره ى فیسرررربو  و دیگررررر

تاقیررر و اهانررت برره دیگررران مررو پردازنرردی فرزنرردان راسررتین 

سرررتم ملرررو تمرررام وطرررن را کررره در مبرررارزه برررا برررو عررردا توی 

عمررر  رران را مایرره گرا ررته انررد ببرراد انتقرراد قرررار داده و تررا 

 سرحد فاا و پیش رفته اند.

 ع یرررافتم کررره مرررادر وطرررن یکرررو از طررربرررا تررر قر عمیرررق ا

فرزنرررردان صرررردیقش را از دسررررت داد کرررره جایگرررراهش در 

جریررران مبرررارزات سیاسرررو و مترقرررو مررردت طویرررل خرررا و 

از راه ی  خواهرررد مانرررد. کسرررو کررره ترررا آخررررین رمرررق حیرررات

هرردو و آرمررانش برراز نایسررتاد و ماننررد یررک انق بررو راسررتین 

برررا امکانرررات نرررازیز و رررو عرررزم راسررر  همزمررران در مقابرررل 

ونیزم وونیزم ملررررری یو  ررررروی  ررررر  ارت ررررراع و ام ریا یسرررررم

جنسرری ایسررتاد و در عررین حررا  بررا  ررور و  ررو  انق بررو و 

م اررز بررا دانررش انق بررو در برابررر ا ررغا  گررران قرردعلم کرررد 

گررررز ماننرررردبرخو از زررررر نمررررا هررررا از راه و هرررردفش و هر

ونیسرررتاا وبرنگارررت. کسرررو کررره وجرررودش خارزارررم تمرررام  

ونیزم برره قرروم خرراا تعلررق وبررود بایررد یررادآور  رروم کرره  رر

نرردارد گرراهی در میرران اقرروام تاررت سررتم نیررز برره وضرراحت 

دیررده مرری  ررود. حاررور ضرریا  رعارره برره انرردام بانررد هرراى 

م مرررو انرررداخت. ارت ررراعو من قررره و تسرررلیم طلبررران بررری آزر

کارنامرره هررا و زحمررات ایررن انق بررو نسررتوه بررراى مررردم مررا 

ماننرررد خور رررید هویداسرررت و هرگرررز برررا دو انگارررت پناررران 

 ننواهدماند.

نستوه انق بو  ناپریر    این  خستگو  جدیت  و  ت ش  با  که  )ضی ( 

یک  تاداب  افغانستان  در  مترقو  هاى  جنبش  امتداد  در  توانست 

 کارگرى را بنیان بگرارد.  -حزب پیارو انق بو

خانواد به  متعلق  عادى  کارگر  یک  منایث  ماروم   همن  از  کارگرى 

از نزدیک نظاره گر    ترین قار جامعه عمیقاً مت قر ازجریانات سیاسو

مسیران از  سیاسو  هاى  گروه  و  ها  سازمان  ی  اهد     ارافات  اصو و 
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در   و  وونیست  اپورتونیست  افراد  سیاسو  هاى  توط ه  و  دسایس 

 ) ضی ( ضایعه   درون احزاب بوده ام و به یقین کامل میدانم که نبود

 جبران نا پریر بر پیکر جریان زر در افغانستان خواهد بود. 

 هرو باد! یاد  ان گرامو و راه  ان پر ر

 ج سل انی 

  2020جو ی  7

 

پیام تسلیت به مناسبت 

 درگذشت رفیق ضیاء

بــا    ۲۰۲۰جــون    ۲۱مصادف بــا    ۱۳۹۹امروز تاریخ اول سرطان  

 تاسف از درگذشت رفیق ضیاء اطالع یافتیم. 

ناک بــاالی  ناگفته پیداست که این خبــر غــم انگیــز و انــدوه

 افگنده است.نیروهای ملی، آزادیبخش و انقالبی سایه  

های مقــیم اتــریش  اتحادیۀ پناهندگان ملی و دموکرات افغان

ها، احــزاب و تشــکیالت  این ضایعۀ بزرگ را به تمام ســازمان

  جهــان  سراســر  مائوئیست  -لنینیست  –انقالبی مارکسیست  

  تســلیت  افغانستان(  مائوئیست)  کمونیست  حزب  الخصوصبل

براز غم و اندوه بــه فامیــل محتــرم  ا ضمن همچنان و گویدمی

تنها بــرای  کند. ایــن ضــایعه را نــهشان نیز تسلیت عرض می

شان، بلکه یک ضایعۀ جبــران ناپــذیر بــرای نیروهــای  فامیل

  جهــان  سراسر  مائوئیست  –  لنینیست  –مترقی، مارکسیست  

 . داندمی  کنونی عصر  در

لوژی  زنده یاد ضیاء مردی متین، با استقامت و ملبس به ایــدئو

کمونیستی، ایدئولوژی نجاتبخش طبقــۀ تحــت ســتم بــود و  

هــای رنجدیــدۀ کشــور  همیشــه حضــورش در صــفوف توده

 محسوس و هویدا بود.  

ل یکی از اعضای اتحادیه بــا زنــده یــاد ضــیاء در  بچند ماه ق

داخل کشور مالقات کرده بود و در گزارش خــود در توصــیف  

بــا زنــده یــاد    ) هنگامی که  -رفیق ضیاء چنین نوشته است:  

و    ۱۳۴۹های  و شدم بــر خــاطرات ســالر  دری  رفیق ضیاء رو

مروری کرد و به توصیف از من پرداخت و در مقابل مــن    ۱۳۵۰

ها برایش یاددهــانی  نیز از پایمردی و رهنمون های همان سال

نماینــدۀ بخــش از    ۱۳۵۰و    ۱۳۴۹کردم. ایشــان مــرا کــه در  

کارگران بودم تمجید کرد، ولی هنگــامی کــه بــا اشــاراتی از  

ناپذیر خودش یادآور شدم، خندید و آن    های خستگیفعالیت

را بخشی از وظیفۀ و رسالتش به تصویر کشید و گفت که کــار  

 خارق العادۀ به جز انجام وظیفه، انجام نداده است(.

 بلی رفقای گرامی ! 

هستۀ کمونیست هــای    ۱۳۶۶رفیق ضیاء هنگامی که در سال  

ان  انقالبی افغانستان و پس از انــدک زمــانی آن را بــه ســازم 

  ۱۳۸۳ارتقاء داد با روشنی کامل نظر بــه نیازمنــدی در ســال 

پس از تاسیس حزب کمونیســت افغانســتان بــا تمــام عــرق  

زادیــبخش و  آفشانی در راه وحدت با نیرروهای مترقی، ملی،  

انقالبی تالش ورزید که در این زمان سازمان پیکار برای نجات  

در راه احیــای  افغانستان و اتحاد انقالبی کارگران افغانســتان  

حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان تالش ورزیــد. اینــک  

رسالت ما در قبال این حادثۀ غم انگیز چیســت؟  در شــرایط  

کنونی، اتحادیه بر یک اصل تکیه دارد که پــس از درگذشــت  

افرادی چون رفیق ضیاء غم و اندوه خود را به نیروی محرکــی  

اتیک نــوین بــاز  مبدل سازیم تا راهی به سوی جنبش دموکر

کنیم، با گام های وسیعی راه نجات برای مــردم مــا از چنــگ  

استعمار امپریالیسم جهانی به سرکردگی امپریالیسم امریکا و  

 سرنگونی نظام مزدور و وابسته پیدا کنیم. 

زمان در حرکت است و از تاسیس و تشکل ســازمان جوانــان  

شــی  هــائی کــه بخمترقی بیش از پنجاه سال می گــذرد. آن

شان باال کشیده  ازپرشورترین مبارزین آن زمان بودند، سنین

ی از شعلۀ جاوید اند، هنوز هــم  یهااست. این افراد که چکیده

آرزوهای رسیدن به اســتراتژی )ســرنگونی نظــام حاکمیــت  

پروراننــد(. نیروهــای مترقــی جــوان،  ستمگرانه را بــدل می

هنوز با به    آزادیبخش و انقالبی کنونی باید فراموش نکنند که

کاربستن تجارب مبارزاتی، سیاسی، ایدئولوژیکی و تیــوریکی  

ها، امید نشاندن حقیقت های عینــی و بــه دســت آوردن  آن

خواستۀ برحق مردم می توان استفاده کرد. در پیوند، حفــظ و  

ها سعی کرد که یکی پی دیگری از صــفوف جــدا  نگهداری آن

تیــوریکی را بــا    های سیاسی، ایــدئولوژی وشوند و داشتهمی

 خود خواهند برد.  

های مقیم اتریش به  اتحادیۀ پناهندگان ملی و دموکرات افغان

دارد که با تشکیل و اعمــار ســنگر مبــارزه  صراحت اعالن می

مسلحانۀ خلق، صفوف اول را اختیار خواهد کرد. ما به صورت  

همیش دوشــادوش رفقــای حــزب کمونیســت )مائوئیســت(  

و قربــانی هــای را کــه شــعلۀ جاویــد    افغانستان خواهیم بود
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متحمل شده است تا رسانیدن عاملین آن به دادگــاه انقــالب   

رامــوش  فبخشــیم و نــه  خون جانباختگان انقالبی را )نــه می

 کنیم.(می

زنده و جاوید باد مبارزۀ ما بر ضد ارتجاع، امپریالیزم، استعمار  

 و نظام دیکتاتوری در افغانستان !

نیروهای آزادیبخش، ملی، مترقی و در اهتزاز باد مشعل  

 انقالبی در افغانستان!

با اتکاء به تداوم رهنمون های رفیق ضیاء به پیش به سوی راه 

 آزادی، عدالت و برابری!

های مقیم اتریش » اتحادیۀ پناهندگان ملی و دموکرات افغان

 )حریت(« 

 ۲۰۲۰جون    ۲۲

---------------------- 

رفیق ضیا  مناسبت مرگپیام تسلیت به 

صدر کمیته مرکزی حزب کمونیست  

 یست( افغانستانئ)مائو
ام ماه   21شمسی مطابق با  -هجری1399روزیکشنبه یکم سرطان  

رهبر    2020جون   و  بنیانگذار  ضیا  رفیق  که  یافتیم  اطالع  میالدی 

 ن ما نیست.  میایست( افغانستان دیگر در ئحزب کمونیست )مائو 

های افغانستان را درغم و اندوه عمیقی یست ئگداز مائو این خبرجان 

 . فرو برده است

سیاسی   -یست های افغانستان علیرغم اختالفات ایدئولوژیکئمائو

کمونیست   حزب  ضیا(  یستئمائو )با  رفیق  مرگ  این    افغانستان 

پرشور را  و  کمونیست  و   انقالبی  مرکزی  کمیته  و   به  صفوف   تمام 

خارج   داخل و  افغانستان در  (مائویست)  هواداران حزب کمونیست

کمونیست   و  ازکشور دنیاهمه  واقعی  تسلیت   های  صمیمانه 

و  را  خود  ما.  میگویند ماتم  شریک  معنی  حزب   بتمام  اندوه 

خانواده   (مائویست)  کمونیست اعضای  تمام  وهمچنین  افغانستان 

 .  میدانیم  واقارب دورونزدیک رفیق ضیا

ضیا رفیق  ضایعه   مرگ  کمونیست یک  حزب  برای   عظیم 
کشور  ( یستئمائو) کمونیستی  جنبش  خلق   افغانستان،  آرمان  و 

ما میرود  آزادیخواه  و.  بحساب  جهان  تحت   پرولتاریای  خلق 

 از   را  ستم افغانستان یکی از بهترین رهبران معاصر خود  و  استثمار
 . دست داده است

 قبل از  او.  فرودهای سیاسی بود  و   فراز  از  مملو  زندگی رفیق ضیا
مارکسیزم به  یابدئمائو  -لنینیزم   -آنکه  دست  یک   و یزم  به 

اند را که مدعی  هایها و تئوری ایده کمونیست انقالبی تبدیل شود

آزمایش   بوته  در  میگسلند،  هم  از  را  خلق  اسارت  زنجیرهای 

و  گذاشت.  اسالمی  افکار  از  مخلوطی  با  که  میکرد  تصور  زمانی 

بگون اجتماعی مارکسیستی  ای عدالت  ایران و ه  که مجاهدین خلق 

سیه روزی های  و ها افغانستان آنرا تداعی میکنند، میتوان به رنج

حتی  دوالیزم  و  التقاط  که  دریافت  بزودی  اما  داد.  پایان  خلق 

به آنکه جامعه  نمیتواند یک را بیافریند چه رسد  جامعه شبه آزاد 

ا یکعده از  ب1358بدون استثمار و ستم را به وجود آورد. او در سال  

روشنفکران دیگر مانند زنده یاد قاضی ضیا، زنده یاد نادرعلی پویا،  

در غیره  و   .. علی  محمد  انجنیر  یاد  سازمان  زنده  تاسیس 

افغانستان )ساما( با زنده یاد مجید کلکانی نقش   آزادیبخش مردم 

غرجستان   بخش  مسئول  بعنوان  ساما،  تاسیس  از  بعد  گرفت. 

یه رژیم کودتا نقش فعال گرفت. بعد از  بمنطقه رفت و در جنگ عل

و سوسیال   تجاوز  بواسطه  افغانستان  امپریالیزم    -اشغال 

مادر، "شوروی" و  پدر  زندگی  منجمله  بودش،  و  هست  اوهمه   ، 
دوستان و رفقایش   برادران و خانواده، خویشاوندان دور و نزدیک،

بر میز آزادی میهن و استقالل ملی و یا آزادی"شعار   را   "یا مرگ 

گذاشت. بارها نه تنها در زیر آتش مسلسل ارتش اشغالگر و احزاب 

گرفت بلکه مرگ را در اسارتگاه حزب اسالمی گلبدین   اسالمی قرار

اما دیری نگذشت که خنجر رهبری  بمبارزه طلبید و شکست داد. 

رهبری  که دستگاه  یافت  اطالع  و  کرد  احساس  بر پشتش  را  ساما 

ده و شرف و عزت مردم افغانستان بدشمن ملی و طبقاتی تسلیم ش

قدم   در  بی"و    "خاد"را  جی.  است.   "کا.  با  ریخته  مبارزه  راه  او 

تسلیم طلبی را در پیش گرفت و رهبری تسلیم طلب را که مدعی 

میکند"بود   حفظ  را  اش  هوائی  برتری  همیشه  این   و  "دشمن  به 

از   به مبارزه طلبید. بعد  راه دیگری جز تسلیم شدن نیست،  لحاظ 

برای  ضیا  رفیق  راسخ  عزم  مشاهده  و  غرجستان  دوم  کنفرانس 

تا  فرستاد  اروپا  به  را  او  رهبر  عبدالقیوم  مقاومت،  خط  پیشبرد 

باال کشیدن سامائی  برای  پیدا   "مصرف بی "های  فرصتی  غرجستان 

از غرجستان خالی سازد. و شاید هم ضیا در   را  کرده و پشت ضیا 

به  "پناهندگی"اروپا   و هرگز  برنگردد    بخواهد  مشکل و  افغانستان 

نه  ضیا  رفیق  اما  شود.  خاک  زیر  وغش  بیغل  ساما  شدن  تسلیم 

با  او  شد.  غرق  ودکا  و  ویسکی  خمره  در  نه  و  خواست  پناهندگی 

تشکل با  فرصت  این  از  امریکای استفاده  و  آسیا  مائویستی  های 

که  بود  اینجا  در  نشست.  بگفتگو  آنها  با  و  شد  تماس  در  التین 

بیچارگی ناسیونالیزم بورژوائی ساما را بخوبی شناخت. محدودیت و  

برای   آن  و جاسوسی  طلبی ساما  تسلیم  تنها  دیگر  او    "خاد "برای 

به مسئله مبدل  اندیشه و بینش ساما  نبود، بلکه تمام  یک مسئله 

ایدئولوژی ساما منشا می  از  این تسلیم طلبی  بود.  گرفت، در  شده 

تنها   دیگر  جمهوری "تنها    ،  "قیام،  -کودتا "اینجا  و  مواضع  اعالم 
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با آن    "اسالمی خواهی  ساما انحراف نبود، بلکه سراسر برنامه ساما 

ملی" مستقل  درست    "مشی  قبال  که  دیگر  چیزهای  بسیار  و 

شد بنظرمی آمدند، انحرافی و بورژوائی بودند. از این جا بود که می 

ای را   پی برد چرا برنامه نویس ساما رهبری پرولتاریا در جنگ توده 

 دربرنامه اش از قلم انداخته است! 

مبارزه   1986  -1985رفیق ضیا در سال   از یک دوره طوالنی  بعد 

درون   مبارزه  که  رسید  نتیجه  این  به  ساما  تشکیالتی  داخل 

تشکیالتی را فقط با کسانی میتوان از پیش برد که آنها نیز به همان  

کسانی  با  نه  باشند،  معتقد  اصول  و  به  معیارها  اعتقاد که  اصول 

نداشته باشند. به این لحاظ او از ساما جدا شد. ساما، نخست ببهانه 

آن  از  بعد  و  برد  حمله  او  برخانه  تحقیق  کمیته  اسناد  گرفتن  باز 

از قبل تسلیم شده اش   "ضیا"کارزار ضد   را در داخل صفوف قبل 

که بر آن ایدئولوژی انقالبی   ای دانست کتلهدامن زد. لیکن رفیق می 

کم نباشد، کتله سرگردان در وادی افکار بورژوائی بوده و وحدت حا

چنین  یک  است.  وقایع  سیل  مسیر  در  ریگ  ذرات  پیوندهای  آن 

می کتله  خلق  رهائی  در  نه  نظر  ای  از  نه  و  کند  ادا  سهمی  تواند 

که  بود  آگاه  نیز  حقیقت  این  به  اما  دارد.  اهمیت  استراتیژیک 

ت ویرانی  ناسیونالیزم و  را که  سلیم طلبی ساما، وابستگی گروه های 

انقالبی به تئوری سه جهان و مائوتسه دون زدایی اخگر و سنتریزم   

گذاشته، سال بجا  افغانستان  در  نخواهند ساوو  ترمیم  مدیدی  های 

 شد. 
یزم ئمائو  -لنینیزم  -رفیق ضیا با آشنایی به مرحله تکامل یافته مارکسیزم

در   کبیرخلق  از جنگ  گیری  الهام  کشف و  را  یاری  اکرم  رفیق  پیرو خط 

در ترکیه و خط رفیق    "کایپاکایا"کرد. این خط همچون خط  رفیق ابراهیم  

انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریائی تحت   مستقیم از  ، بطور"زومداراچاروم"

می معلوم  که  بود  جا  این  از  گرفت.  می  الهام  دون  مائوتسه  شد رهبری 

است. و چگونه بورژوازی ناسیونالیست سامائی بودن چگونه به قهقرا رفتن 

سقوط   و  کشیده  پائین  به  باال  از  را  کشور  انقالبی  چپ  افغانستان جنبش 

بکار رفیق   داده است! به همین لحاظ او مسیرانکشاف و تکامل بخشیدن 

سال    در  و  انتخاب  را  یاری  را 1990اکرم  افغانستان  کمونیست  حزب 

طبقه   که  بود  بار  اولین  این  کرد.  حزب تاسیس  افغانستان  در  کارگر 

گذشت. این عبورناپذیر می  "هفت خوان "پیشآهنگ خود را تاسیس و از  

افتخار تاریخی نشان دهنده تکامل کیفی جنبش انقالبی افغانستان است 

 و فقط  به رفیق ضیا تعلق دارد و ثمره کارخستگی ناپذیراوست.

امپریالیست تجاوز  از  بعد  ضیا  رهبری  رفیق  تحت  غربی  امپریالیزم های 

نخست  انتخاب  گرفت:  قرار  انتخاب  دو  مقابل  در  امریکا  متحده  اضالع 

هم راه  وهمگزیدن  این پائی  از  و  بود  امپریالیست  اشغالگران  با  گرائی 

کتاب   نشر  با  ساما  بقایای  آمد.  می  گرم  نان  بوی  الگوی "سوراخ 

نشانده   "دموکراسی... دست  دولت  استحکام  و  امپریالیزم  به  خدمت 

را  آنرا مقاومت  و جنگ  به صفوف "و    "خودکشی"مشروع خوانده  خیانت 

کنار   "خود  در  قبل  از  قبل  افغانستان  رهائی  سازمان  بود.  کرده  اعالم 

احزاب اسالمی و قاتلین داکتر فیض در جلسه ننگین بن شرکت ورزیده و 

های قدرت را در سنا، پارلمان و دستگاه دولتی در نظر گرفته بود. کرسی

تان بطور اکثریت در مقابل اشغالگران امپریالیست و انجوهای چپ افغانس

روغنی و  نزد رنگین  شفاعت  به  آن  نشین  اروپا  بخش  و  زده  زانو  شان 

انتخاب  این  بود.  شتافته  روم  در  کشور  سابق  مخلوع  و  مفلوک  پادشاه 

در  ایستادن  که  را  دوم  انتخاب  ضیا  رفیق  اما  بود!.  انگیز  وسوسه  خیلی 

امپریالیز ملی  برابر  جنگ  به  خلق  فراخوان  و  بود،   -م  انقالبی  و  مردمی 

محلی  تشکل  یک  و  افغانستان  نجات  برای  پیکار  سازمان  با  او  برگزید. 

یست( افغانستان را تاسیس کرد ئدیگر متحد شده و حزب کمونیست )مائو

و غرور  و عزت  کارگر  زانو زده کشور شیشه شرف طبقه  بر خالف چپ  و 

 در بازار سیاسی اشغالگران به فروش نگذاشت.   خواه کشور راخلق آزادی

و  اواکیان  باب  بدست  المللی  بین  انقالبی  جنبش  شدن  فروپاشی  از  بعد 

ایرانی رهبر مریدان  اونخستین  رفت.  رویزیونیزم  نبرد  به  ضیا  رفیق  اش، 

و  گرفت  موضع  اواکیان  باب  رویزیونیزم  علیه  که  بود  ما  زمان  کمونیست 

مارکسیس هزاران  بخش  جهان   -لنینیست-تالهام  سراسر  در  مائویست 

رویزیونیزم  و  کل  بطور  را  رویزیونیزم  علیه  مبارزه  آن  تعقیب  به  گردید. 

امریکائی را بطور ویژه از سطح ایدئولوژیک انکشاف داده  تا سطح سیاسی 

 و تشکیالتی ارتقا داد.

ن  ضیا  رفیق  تکامل  ه  بدینسان  را  افغانستان  کمونیستی  جنبش  تنها 

ب و  جنبش بخشیده  به  بلکه  است  برده  باال  کیفی  و  کمی  عالیتر  سطح  ه 

ای را انجام داده است. مرگ این کمونیستی بین المللی نیز خدمات ارزنده

بحساب  معاصر  پرولتاریایی  پذیرجنبش  جبران  بمشکل  ضایعه  رفیق 

میرود. از همین روست که سگان نواله خوار امپریالیزم و ارتجاع از طریق 

انستا و  بوک  تصور  فیس  و  پرداخته  گوئی  بیهوده  و  پایکوبی  به  گرام 

مرگ  می باآلخره  و  یاری  اکرم  رفیق  خط  مرگ  ضیا  رفیق  مرگ  که  کنند 

باشد. اما حقیقت اینست که رفیق ضیا در وجود کمونیزم درافغانستان می

های دیگر زنده خواهد بود. به طبقه اش حل شده بود و طبقه او برای قرن

ج مرگ  آرزوی  لحاظ  در این  ضیا  رفیق  نقش  امحای  و  پرولتاریائی  نبش 

تاریخ آن در افغانستان یک توهم طفالنه است. و رفیق ضیا در دل تاریخ، 

سرفه  در  و  پرولتاریا  طبقاتی  مبارزه  تا در  و  خلق  جنگ  مسلسل  های 

 رسیدن خلق افغانستان به کمونیزم زنده خواهد بود. 

سرنگونی مرگ رفیق ضیا را به انرژی مبارزه برای   ندوها

 دشمنان خلق مبدل کنیم!

 ها گر و رژیم دست نشانده آنهای اشغالمرگ برامپریالیست

تدارک برای جنگ ملی مردمی و انقالبی بهترین یاد از رفیق  

 ضیا است. 

 مائویست های افغانستان 

   1399سرطان 2
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 اطالعیه به مناسبت درگذشت رفیق ضیاء 

صدر حزب کمونیست )مائوئیست(  

 افغانستان  
حزب   صدر  ضیاء  رفیق  که  شدیم  خبر  با  تأسف  کمال  با 

در   و  قلبی  به سبب سکته  افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست 

ی ما را در غم سالگی درگذشته است. خبری که همه  68سن  

 و اندوه فرو برد. 

  رفیق ضیاء از زمره بنیان گذاران حزب کمونیست )مائوئیست( 

توانست   که  بود  حزب  این  برجسته  رهبران  از  و  افغانستان 

افغانستان   در  را  مائوئیستی  انقالبی  خط  سال  چهل  از  بیش 

دنبال نماید. وی به مدت بیست سال در صدر حزب کمونیست  

افغانستان جای داشت، و طی این مدت توانست وحدت حزب  

  را  انقالبی  مبارزه  کرده،   حفظ  را  حزب  سیاسی  –ایدئولوژیک  

  گیرودار   در  وی .  برد  پیش  بیرونی   و   داخلی  عرصه  در

  جهت   همواره  المللی  بین  جنبش  انحرافات  و  اشتباهات

خط  درست از  مدت  این  طی  توانست  و  کرد  دنبال  را  ی 

ای   ضایعه  وی  فقدان  نماید.  دفاع  آن  گسترش  و  مائوئیستی 

برای طبقه کارگر و خلق افغانستان و کشورهای جهان خواهد  

  .بود

  هواداران   و   اعضاء   رهبری،   ما درگذشت رفیق ضیاء عزیز را به

  سازمان  و  احزاب  و  افغانستان،   )مائوئیست(  کمونیست  حزب

  -لنینستی  -بین المللی کمونیستی مارکسیستی  جنبش  های

رهبری  که  مطمئن هستیم  و  گفته  عمیقاً تسلیت  مائوئیستی 

افغانستان خالء ناشی از فقدان رفیق را پر کرده و هوشیار و 

مصمم به تداوم خط انقالبی مائوئیستی خود و مبارزه خود در  

ن  راه آزادی طبقه کارگر و تمامی زحمتکشان افغانستان و جها

 ادامه خواهد داد.

 گروه مائوئیستی راه سرخ ایران

 1399تیرماه  1 

 پیام تسلیت  

 حزب مائوئیست کمونیست ایتالیا

 ترجمۀ کمیته روابط بین المللی 

 رفقا ! 

ترسیم   و  تکریم  تجلیل،  برای  ایتالیا  کمونیست  مائوئیست  حزب 

کمونیست درس حزب  رفقای  به  ضیاء  رفیق  زندگی  و  کار  از  هایی 

 )مائوئیست( افغانستان می پیوندد. 

 یکی  در   مائوئیستی  –  لنینیستی  –ساختن یک حزب مارکسیستی  

 تحت   هایخلق   و   امپریالیزم  میان  فعلی   درگیری   و  تاریخی  مراکز  از

 که   است  کمونیستی   جنبش   برای  العاده  خارق   اقدام   یک   ستم

ستم   تحت   هایخلق   پرولتاریا،   المللی   بین   وحدت   برای  مبارزه

کشورهای امپریالیستی و ضرورت موج جدیدی از انقالب پرولتری 

 کند. جهان را بیشتر وبیشترتغذیه می 

)مائوئیست(  کمونیست  حزب  مرکزی  کمیته  مطبوعاتی  ازاطالعیه 

و  اهمیت  تمامی  ما  ضیاء،  رفیق  درگذشت  مناسبت  به  افغانستان 

 بینیم.  ارزش  رفیق ضیاء را می 

امین   که سی  گذاشته تاسیس حزبی  امسال پشت سر  آن  سالگرد 

ترین میراث وی است. حفظ مسیر مائوئیستی   شود، یکی از مهم می

ترین زمان از آن عبور میکند. سهمی است که جنبش ما در مشکل

توانائی  و  پراتیکی،  تجدید حزب آموزش های خطی،  رهبری،   های 

برای  میراثی  امروز  افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست 

 ای جهان است. هکمونیست 

انترناسیونالیستی )جاا( و نقش   انقالبی  نقش ضیاء در زمان جنبش 

جهت  حاضر،  زمان  در  افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست  حزب 

بازسازی جنبش بین المللی کمونیستی )م ل م ( ازاهمیت به سزائی 

 برخودار است.  

حزب ما حمایت همه جانبۀ خود را از جنگ انقالبی خلق و مقاومت  

لی علیه اشغالگران امپریالیستی، رژیم دست نشانده و اشغالگران  م

 مرتجع داعشی، ابراز میدارد.  
می فرا  را  کشورمان  در  پرولتری  پیشگامان  ما   ، ضیا  نام  تا  به  خوانیم 

 همبستگی بین المللی را با مبارزات مردمان افغانستان تشدید کنند. 

 افتخاربه رفیق ضیاء ! 

 مائوئیست( افغانستان زنده باد حزب کمونیست ) 

 زنده باد انترناسیونالیزم پرولتری 

 حزب مائوئیست کمونیست ایتالیا 

 2020جون 
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 پیام تسلیت حزب کمونیست مائوئیست فرانسه 

 ترجمه: کمیته روابط بین المللی 

 اطالعیه:

 !  رفیق ضیاء جاودانه است
 به رفقای ما در افغانستان: 

حزب  صدر  ضیاء،  رفیق  که  یافتیم  اطالع   فراوان،  تاسف  با 
  68کمونیست )مائوئیست( افغانستان از اثر سکته قلبی به سن  

 سالگی، درگذشت. 

رفیق ضیاء، رهبر دیرینه جنبش کمونیستی در افغانستان بود، 
انقالبی زمانهاو  از  حزب ای  بود.  افغانستان  در  سلطنت  های 
های ما مراتب عمیق و سازمان  ]هفرانس[ئوئیست  ما  کمونیست

، به حزب، رفیق ضیاء، رفقایش  را  های تودهبه    تسلیت خود 
افغانستان و نزدیکان وی ابراز میدارند. ما به خاطر داریم که 

پی رفیق  همچون  وظایفی  ما،  ما رفقای  حزب  بنیانگذار  یر، 
 انجام داده اند که درین مسیر درگذشت. 

را ضیاء  رفیق  نقش  درینجا  ستایش   ما  در  نکته  چندین  در 
مراسم خاکسپاری وی که توسط کمیته مرکزی حزب کمونیست 
 )مائوئیست( افغانستان منتشر شده است، را برجسته می کنیم: 

کمونیست  -1 اتحاد  در  وی  یعنی نقش  افغانستان،  های 
ها، تحت رهبری  مائوئیست  –لنینیست    –مارکسیست  

)مائوئیست(  کمونیست  حزب  واحد،  حزب  یک 
کمونیست ا "هسته  تاسیس  زمان  از  های  فغانستان، 

سال   در  که  افغانستان"  و   1987انقالبی  تاسیس 

کمونیست   حزب  دوم  کنگره  به  و  کرده  رهبری 
سال   در  افغانستان  بر   2014)مائوئیست(  کماکان 

جایگاه صدر باقی مانده است، می بینیم که زندگی وی  
کمونیست وحدت  برای  امان  بی  مبارزۀ  ها  به 

 اص داده شده بود. اختص
شعار انقالب ازطریق جنگ خلق  وی برای مقاومت   -2

امپریالیست علیه  و  ها، سرمایهملی  بروکراتیک  داری 
 ها در افغانستان . فئودال

سهم وی در ادامه و تکامل خط سیاسی اکرم یاری،    -3
سال   در  که  افغان  کمونیست  بزرگ  به    1979رهبر 

افتاد   و وحشی وقت  مرتجع  دولت  جانباخت، دست  و 
 برازنده میباشد.  

رفقای عزیز حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان، ما خود را 
می شما شریک  غم  المللی در  بین  پرولتاریای  این  زیرا  دانیم، 

ادامه   به  ما  است.  داده  دست  از  را  خود  مبارز  یک  که  است 
و  افغانستان  در  انقالب  مسیر  تکامل  به  و  وی  وظایف  دادن 

 ، درود می فرستیم. سراسر کشورها 

 

 

رفیق ضیاء در مبارزات پرولتاریای بین المللی زندگی خواهد  
 کرد! 

 رفیق ضیاء، موجود است!

 مائوئیزم !  –لنینیزم  –زنده باد مارکسیزم 

 حزب کمونیست مائوئیست فرانسه 

 2020جون  24

 

 

From: Party Communist Maoist Italy  
Comrades, 
The Maoist Communist Party - Italy joins the comrades of 
the Communist (Maoist)Party of Afghanistan in honoring, 
celebrating and drawing lessons from the life and work of 
Comrade Zia. 
The construction of a Marxist-Leninist-Maoist party in one 
of the historical and current epicenters of the clash 
between imperialism and oppressed peoples is an 
extraordinary undertaking for the communist movement 
and feeds the struggle for the international unity of the 
proletarians in the imperialist countries and the oppressed 
peoples, in the more and more necessary new wave of the 
world proletarian revolution. 
Through the words of the press release by the Central 
Committee of the C(M)PA  on the occasion of his death, 
Comrade Zia we see all its value and significance. 
The founding of the Party, of which the 30th anniversary 
falls this year, is his most important legacy. Having kept the 
Maoist road is a contribution in the difficult times that our 
movement goes through. The teachings of line, practice and 
ability to lead, renew the Communist (Maoist) Party of 
Afghanistan are today a heritage for the communists in the 
world. 
The role of Zia at the time of RIM and that of the 
Communist (Maoist) Party of Afghanistan today in the 
struggle for the reconstruction of a new MLM international 
organization are important. 
Our Party expresses its utmost support for the revolutionary 
people’s war of national resistance against the imperialist 
occupiers, the puppet regime and the reactionary ISIS occupiers. 
In the name of Zia, we will call the proletarian vanguards in our 
country to intensify international solidarity with the struggle of the 
peoples of Afghanistan. 
HONOR TO COMRADE ZIA! 
LONG LIVE THE COMMUNIST (MAOIST) PARTY OF AFGHANISTAN! 
LONG LIVE THE PROLETARIAN INTERNATIONALISM 

 
PCm-Italy 
June 2020 
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رفیق ضیاء در مبارزات پرولتاریای بین المللی زندگی خواهد  
 کرد! 

 رفیق ضیاء، موجود است!

 مائوئیزم !  –لنینیزم  –مارکسیزم زنده باد 

 حزب کمونیست مائوئیست فرانسه 

 2020جون  24

مارکسیست  -پیام تسلیت حزب کمونیست ترکیه

 لنینیست  –

 به کمیته مرکزی  

 حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان !

 ترجمه: کمیتۀ روابط بین المللی  

   رفقای عزیز!

کمونیست خبرمرگ نابهنگام رفیق ضیاء، صدر حزب  

آن  بنیانگذاران  از  یکی  و  افغانستان  )مائوئیست( 

عمر   به  قلبی  سکته  اثر  به  که  سالگی   68حزب 

را دریافت کردیم. از دست دادن غم انگیز   ، درگذشت

چنین رفیقی که نقش برجسته و پیشرو در رهبری و 

افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست  حزب  تکامل 

می  درک  را  اداشته  همچنان  وما  تالش کنیم.  های ز 

در  ضیاء  رفیق  کننده  رهبری  نقش  و  شما  حزب 

و پی انقالبی  احزاب  بین  المللی  بین  روابط  شبرد 

کمونیستی و به پیش راندن انترناسیونالیزم پرولتری 

 .کنیمقدردانی می 

تاریخ  دوران  برانگیزترین  چالش  درشرایط  ما  رفقا، 

بین  در جنبش  طبقاتی  مبارزات  و  کمونیستی  المللی 

ر قرار داریم. وظیفه فوری ما ، دست یابی به هر کشو

پرولتری در های  وسازمان وحدت اصولی میان نیروها  

 . این امر تنها با غلبه بر  باشدمی سطح بین المللی 

اپورتونیزم   و  می رویزیونیزم  بدون ممکن  که  باشد، 

سرانجام،   مادرآن،  مشترک  یافتند   مبارزه  به   ست 

کردن  تارومار  و  است. امپریالیز  شکست  ناممکن  م 

بین  سراسر جنبش  پرولتاریای  و  کمونیستی  المللی 

برای چنین  یرسانانجام    به  جهان،  در   ی وظایفدن 

statement: Comrade Zia is immortal!  

To our comrades in Afghanistan: 
It is with great sorrow that we learned of the death of 
Comrade Zia, President of the Communist (Maoist) 
Party of Afghanistan, from a heart attack at 68 years 
of age. Comrade Zia was a longtime leader of the 
communist movement in Afghanistan, a revolutionary 
already when Afghanistan was still a monarchy. The 
Maoist Communist Party and our organizations offer 
our deepest condolences to the Party of Comrade Zia, 
his comrades, the masses of Afghanistan and those 
close to him. We remember that these comrades did 
the same when Comrade Pierre, our founder, himself 
died. 
We highlight Comrade Zia's contributions several 
points present in his funeral praise published by the 
Central Committee of the Communist (Maoist) Party 
of Afghanistan (see below): 

• Its role in the unification of the Communists of 
Afghanistan, that is to say of the Marxist-
Leninists-Maoists, under the leadership of a 
single party, the Communist Party (Maoist) of 
Afghanistan. From the Revolutionary 
Communist Cell that he founded and directed 
in 1987 to the Second Congress of the 
Communist (Maoist) Party of Afghanistan in 
2014, we see a life dedicated to the relentless 
struggle for the unity of the Communists. 

• His slogan of revolution through the people's 
war for national resistance against the 
imperialists, bureaucratic capitalists and 
feudal lords in Afghanistan. 

• His contribution to the continuation and 
development of the political line of Akram 
Yari, a great Afghan communist leader who 
fell as a martyr at the hands of the reactionary 
government in 1979. 

Dear comrades of the Communist (Maoist) Party of 
Afghanistan, we share your grief because it is the 
international proletariat which has lost a 
combatant. We salute the continuation of his work 
and the development of the revolutionary path in 
Afghanistan and in all countries. 

Comrade Zia is immortal! 
Comrade Zia will live in the struggles of the 

international proletariat! 
Comrade Zia, present! 

Long live Marxism-Leninism-Maoism!  
 

The French Maoist Communist Party 
24 June 2020 

 
 

https://www.pcmaoiste.org/communique/communique-le-camarade-zia-est-immortel/
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ه به رفقائی همچون رفیق ضیاء  نیازدارند. ب کنارخود   

دادن    ، حال    هر دست  از  وجود  انبا  ویگغم  ما یز   ،

که   داریم  کامل  دیاطمینان  را   رگرفقای  وی  نقش 

و گرفته  رفیق   حمایتبه  برعهده  انقالبی  میراث  از 

 . ادامه خواهند دادضیاء 

ن ترکیه    یابتبه  کمونیست  مرکزی حزب  کمیته   ـاز 

پرولتاریای   تمام  ،   لنینیست  –مارکسیست   و  حزب 

مراتب   قلبی کشورمان،  واندوه  را   غم  خویش 

ابراز می   مناسبتب ما  درگذشت رفیق ضیاء  به داریم. 

کمونیست   بیشتر  همبستگی حزب  با  خود 

خلق  و  پرولتاریا  افغانستان،  های )مائوئیست( 

 . دهیمدامه میافغانستان اکش ستم 

رفقای  ار  یادگ میراث  ابدو  برای  ما  باخته  در   جان 

علیه امپریالیزم و تمام مرتجعین ما  مبارزات مشترک  

 د. خواهد مان ه زند

 خاطرۀ رفیق ضیاء در مبارزات ما زنده خواهد ماند! 

ترکیه   کمونیست   لنینیست   –مارکسیست    -حزب 

[TKP-ML] 

 بیروی بین المللی  

  2020جون  23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To the Central Committee of the Communist 

(Maoist) Party of Afghanistan 

Dear Comrades 

 

We received the sad news of the untimely passing of 

comrade Zia, Chairman of the C(M)PA and one of 

its founders, following a heart attack at the age of 

68. We understand the tragic loss of such a comrade 

in a prominent and leading role in the development 

of the C(M)PA. We also appreciate your party’s 

efforts and comrade Zia’s leading role in the 

furthering international relation between 

revolutionary and communist parties advancing 

proletarian internationalism. 

Comrades, we are living through some of the most 

challenging times in the history of the international 

communist movement and class struggle in each 

country. At the international level, we have the 

urgent task of achieving principled unity between 

the proletarian forces and organisations. This can 

only be done through overcoming revisionism and 

opportunism without which, ultimately, our 

common struggle to defeat and smash imperialism 

will remain impossible to fulfil. The International 

communist movement and the proletariat worldwide 

needs comrades such as comrade Zia at its side to 

accomplish these tasks. However, despite his sad 

loss, we are confident that other comrades will take 

up his role and continue to uphold Comrade Zia’s 

revolutionary legacy. 

On behalf of the Central Committee of Communist 

Party of Turkey - Marxist Leninist (TKP-ML) and 

the whole party and the proletariat of our country, 

we express our heartfelt sorrow for the demise of 

comrade Zia. We further extend our solidarity with 

C(M)PA, the proletariat and the oppressed peoples 

of Afghanistan. 

The memory and the legacy of our fallen comrades 

will live forever in our common struggle against 

imperialism and all reactionaries. 

Comrade Zia’s memory will live in our struggle! 

Communist Party of Turkey – Marxist-Leninist 

(TKP-ML) 

International Bureau 

23 June 2020 
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پیام تسلیت حزب کمونیست نیپال  

 های انقالبی()مائوئیست

 ترجمه: کمیتۀ روابط بین المللی  

وئیست(  به: کمیته مرکزی، حزب کمونیست )مائ

           افغانستان          

 2020جون  23ریخ: تا

 موضوع: پیام تسلیت 

 رفقای عزیز 

حزب   صدر  ضیاء  رفیق  درگذشت  خبر  شنیدن  از 

اثر   به  اخیرا  که  افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست 

اندوهگین  سخت  گفت،  حیات  بدرود  قلبی  سکته 

انقالبی   احترام  ادای  و  فراوان  اندوه  و  با غم  هستیم. 

را  خویش  عمیق  تسلیت   مراتب  ضیاء،  رفیق  به 

تمام   شما،  حزب  ومنسوبین  صفوف  کلیه  خدمت 

داغوابستگ خانواده   اعضای  و  ضیاء  ان  رفیق  دیدۀ 

 نماییم.  تقدیم می 

و   انگیز  غم  نهایت  حادثه  یک  ضیاء  رفیق  درگذشت 

کمونیستی   المللی  بین  جنبش  برای  بزرگ  ضایعه 

اید که درگذشت  می  باشد. شما به درستی یادآور شده 

رفیق ضیاء نه تنها یک ضایعه برای کل پرولتاریا و  

تمام مردم  مردم ستم  به  کل   در  بلکه  افغانستان،  کش 

باشد. لیکن، ی می جهان و جنبش بین المللی کمونیست

هرقدر   و  باشد  دردناک  قدر  هر  ممکن  ضایعه   این 

باید برآن غلبه نموده   تاثیر عظیمی  برما بگذارد، ما 

وبا پیگیری خستگی ناپذیر تمام غم واندوه را به نیرو  

تبدیل نموده و میراث انقالبی بجا مانده وی را به آخر  

 رسانیم.  

مارکسیزم  حزب ما مطمئن است که با درک کاملی از  

مائوئیزم ، تعهد و عزم راسخ در رهایی    –لنینیزم    –

جهان،  و  افغانستان  ستمکش  مردم  و  کارگران  تمام 

خواهد   قادر  را  افغانستان  انقالبی  مردم  و  شما  حزب 

از   را  انقالب  و  نموده  غلبه  ضایعۀ   برین  تا  ساخت 

ای که رفیق ضیاء ترک کرده است به پیش  همان نقطه 

 برید.  

 ای پرولتاریایی بین المللی با دروده

 کیرن

 صدر کمیته مرکزی حزب کمونیست نیپال  

 ( )مائوئیست های انقالبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To: The Central Committee, Communist (Maoist) 

Party of Afghanistan 

Date: June 23, 2020  

Subject: Message of Condolence 

Dear comrades, 

We are extremely distressed to hear the news that Comrade 

Zia, the Chairman of the Communist (Maoist) Party of 

Afghanistan has died of a heart attack recently. With 

immense grief, we express our revolutionary homage to 

Comrade Zia, heartfelt condolences to the whole rank and 

file of your party and the entire bereaved relatives and family 

members of Comrade Zia. 

The death of Comrade Zia is an extremely grievous event 

that has incurred a huge loss to the International Communist 

Movement. You have correctly said that comrade Zia’s death 

is a huge los not only to the entire proletariat and the 

oppressed people of Afghanistan but also to those of the 

entire word and ICM as a whole. 

But, howsoever painful it may be, and a loss of whatever 

magnitude it may impart upon us, we have to overcome it 

and transform all the woes into strength by tirelessly 

pursuing his revolutionary legacy to the last.  

Our party is confident that a firm grasp of Marxism – 

Leninism – Maoism and resolute commitment to the 

emancipation of the entire workers and the oppressed people 

of Afghanistan to overcome the loss and take the revolution 

forward from where Comrade Zia has left. 

With proletarian internationalist greetings! 

 

Kiran 

General Secretary 

Central Committee 

CPN (Revolutionary Maoist   (  
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مونیست  رفیق ضیاء، صدر حزب ک 

چنان در بین )مائوئیست( افغانستان، هم

ای روشن که راه انقالب ما، همانند شعله

 را روشن می سازد خواهد بود. 

 ترجمه: کمیته روابط بین المللی

به تاسی از اطالعیه حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان، رفیق  

در   حزب  صدر  سال    ۲۱ضیاء،  سن    ۲۰۲۰جون  سالگی   ۶۸به 

 درگذشت.  

بنیان  از رهبران  ادامه او یکی  افغانستان و  گذار جنبش کمونیستی 

توسط زنده یاد رفیق اکرم یاری   ۱۹۷۹دهندۀ مسیری که در سال  

 سیم شده بود، می باشد.  رهبر کمونیست مائوئیست، تر

تاسیس   از  پس  ضیاء،  کمونیست "رفیق  انقالبی هسته  های 

مائوئیست   ۱۹۸۷درسال    "افغانستان وحدت  طرح  طرف  ها به 

اتحاد انقالبی کارگران   "حرکت کرد و موفق گردید تا سه سازمان  

افغانستان"،    "افغانستان نجات  برای  پیکار  حزب "و    "سازمان 

( را به سمت اتحاد سوق دهد و منجر به ۱۹۹۰کمونیست افغانستان) 

 تاسیس حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان گردد.  

و  امریکائی  و  روسی  متجاوزین  علیه  مقاومت  در  همچنان  وی 

همچنان مقاومت در برابر مرتجعین مذهبی در کشورش شعار جنگ  

را علیه اشغالگران و مزدوران دست نشانده  نمود و خلق  بلند  شان 

 می را درین زمینه ایفاء کرد. نقش مه

بین  سطح  برجسته در  نقش  وی  انقالبی المللی،  جنبش  در  ای 

سازمان بین  میان  دوستانه  روابط  و  داشت  احزاب المللی  و  ها 

 کمونیست مائوئیست سراسر جهان  ایجاد نمود.  

تونس، خود بمناسبت درگذشت غمگینانۀ وی، حزب زحمت  کشان 

افغا رفقای  واندوه  غم  در  می را  شریک  احساسات نستانی  و  داند 

 کند. دردی خویش را ابراز می هم

کنیم که مسیر زندگی وی نمایانگر مکتبی است که در آن  تاکید می 

به نسل تر  از آن متعهد  افغانستان و پس  پیاپی در  مائوئیست  های 

را   –لنینیزم    –مارکسیزم   انقالب  و  مبارزه  مسیر  مائوئیزم 

 فراخواهند گرفت.  

 الکادحین  –مت کشان تونس حزب زح

 ۲۰۲۰جوان  ۲۵
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****************** 

 پیام تسلیت

 "تونس -های مائوئیست کمونیست "
 

 ترجمه : کمیته روابط بین المللی

)مائوئیست( به   کمونیست  حزب  در  ما  رفقای 

 افغانستان
 با درودهای انقالبی !

تأسف   ابراز  حزب    ]عمیق[با  صدر  رفیق،  درگذشت  خبر  از 

کمونیست )مائوئیست( افغانستان، ما برای شما و همه فعالین  

حزب و جنبش بین المللی کمونیستی )مائوئیستی(، بخاطر از  

رهبری  که  ضیاء  ما  برجستۀ  رفیق  مبارز،  رفیق  دادن  دست 

و    ]را برعهده داشت[ها در افغانستان  مسیر وحدت مائوئیست

علیه ملی،  بود، تسلیت    "شوروی"اشغالگران    مبارز  امریکا  و 

 .فرستیممی
 افتخار به رفیق ضیاء 

 افتخار به کمونیزم 

 های مائوئیست تونسکمونیست 
   ۲۰۲۰جون   ۲۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The founding chairman and leader of the 

Communist (Maoist) Party of Afghanistan has 

passed away at 68 years old, after a heart attack. 

In a eulogy dated 21st of June, the party 

declares that “Comrade Zia’s life was truly in the 

service of revolution and the international 

proletariat” and that “Comrade Zia will be 

immortalized in the struggles of the 

international proletariat!”. 

The Communist League of Norway, Serve the 

People, has declared their grief in a statement to 

the Communist (Maoist) Party of Afghanistan, 

dated 30th of June: 

Proletarians of all countries, unite! 

June 30, 2020 
To the Communist (Maoist) Party of 
Afghanistan. 

Dear comrades, 
In memory and grief over the death of Comrade 
Zia, Serve the People – Communist League of 
Norway greets the Central Committee of the 
Communist (Maoist) Party of Afghanistan, the 
leaders, cadres and militants, the proletarians and 
masses that struggle under its leadership. 

Comrade Zia, as founding chairman of your Party, 
the vanguard of the proletariat of Afghanistan and 
the heroic popular masses of this country, died 
from a heart attack at the age of 68. We know his 
heart was always beating for the revolution and 
for the proletariat. His heartbeats will forever 
pulsate in the struggle for the Party and for the 
World Proletarian Revolution. He gave his life to 
the revolution, to the party, to the proletarian and 
popular struggle, for new democracy, socialism 
and shining communism. His life and work 
changed the web of matter and relations in this 
world forever. Comrade Zia is immortal. 

The communists and revolutionaries of Norway 
send our profane greetings to the toiling masses 
of Afghanistan. The imperialist old state of 
Norway has for decades participated in the 
yankee occupation and intervention in 
Afghanistan. We condemn the imperialists, and 
we salute the resistance! 

In the face of occupation, heroic fighters of the 
peoples of Afghanistan have risen against 
imperialism. We know this to be the preludium to 
the Glorious People’s War in Afghanistan, the war 

http://www.sholajawid.org/english/main_english/Zia_English_21Jun2020.pdf
https://maoist.home.blog/2020/07/01/to-the-communist-maoist-party-of-afghanistan/
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 پیام تسلیت  

 "خلقخدمت به  -ناروی کمونیست مجمع "

صدر موسس و رهبر حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان  

سالگی، پس از سکتۀ قلبی درگذشت. در اطالعیه    68در سن  

21    : که  کند  می  اعالم  حزب  به    "جون  ضیاء  رفیق  زندگی 

بود   جهانی  پرولتاریای  انقالب  به  خدمت  در   "و     "راستی 

جاودانه خواهد  رفیق ضیاء، در مبارزات پرولتاریای بین المللی  

 "بود!  

ه  ب  ایبیانیه  در  "  خلق  به  خدمت  –مجمع کمونیست ناروی    "

جون، غم    30حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان، مورخ  

 و اندوه خود را اعالم نمود. 

 ترجمه: کمیته روابط بین المللی 

 پرولتاریای تمام کشورها ،متحد شوید!

 )مائوئیست( افغانستان :به کمیته مرکزی حزب کمونیست  

 رفقای عزیز ! 

ضیاء،    رفیق  درگذشت  اندوه  و  یاد  ناروی مجمع    "به    -کمونیست 

خلق به  کمونیست    "خدمت  حزب  مرکزی  کمیته  رفقای  به 

، پرولتاریا و ان گرزمند)مائوئیست( افغانستان، به رهبران، کادرها و  

 ، درود می فرستد.  می رزمند تحت رهبری شما  که هایتوده

بعنوان  رف ضیاء،  شما،    صدریق  حزب  پرولتاریای   دارطالیه موسس 

آن کشور، از اثر سکتۀ قلبی   قهرمان محبوب  های  افغانستان و توده

سن   درگذشت،    68به  کهسالگی  میدانیم  او    ما  برای   همیشقلب 

در مبارزات   همواره  او  ضربان قلب  د. یتپانقالب و برای پرولتاریا می 

.او زندگی تپیدپرولتاریای جهانی خواهد    حزب و در مبارزات انقالب 

ای، دموکراسی مبارزات تودهو خود را وقف انقالب، حزب، پرولتاریا  

درخشان کمونیزم  و   ، سوسیالیزم  وی   نمود.   نوین،  کار  و  زندگی 

در   تغییر  بافتباعث  روابط    جوهر  این  گ همیش   و  گردید. ی  جهان 

 رفیق ضیاء، جاودانه است! 

انقالبیوکمونیست  و  ناروی درودهای صمیمانه ها  به خلق    ن  را  شان 

می  افغانستان  ناروی، زحمتکش  امپریالیستی  کهنۀ  دولت  فرستند. 

اشغال   در  دهه،  چندین  افغانستان  یانکی ومداخله  برای  در  ها 

کنیم و به مقاومت ها را تقبیح می . ما امپریالیست نموده انداشتراک  

 فرستیم.  درود می 

مبارزین قهرمان خلق افغانستان علیه امپریالیزم  در شرایط اشغال،  

دانیم که این مقدمه جنگ با شکوه خلق ند. ما نیک می ه اقیام کرد

توده جنگ  است،  افغانستان  حزب در  رهبری  تحت  که  های 

می  انجام  مائوئیزم،  درفش  تحت  که می   ما شود.  کمونیست،  دانیم 

در ضیاء  جاودان    رفیق  بین صفوف  جنبش  لمللی اجانباختگان 

 .  رفتخواهد   ژهکمونیستی ر 

 مائوئیزم   عمدتا  – مائوئیزم – لنینیزم  –زنده باد مارکسیزم 

 به پیش در راه  جنگ خلق ! 

 افتخار و شکوه ابدی به رفیق ضیاء !

 با درودهای رفیقانه، 

 از طرف:

 "خدمت به خلق -ناروی کمونیست  مجمع  "

 رهبری مرکزی 

 2020جون  30

 

 

In the face of occupation, heroic fighters of the 
peoples of Afghanistan have risen against 
imperialism. We know this to be the preludium 
to the Glorious People’s War in Afghanistan, the 
war of the masses that will be waged under the 
direction of the Communist Party, under the 
banner of Maoism. In this People’s War, we 
know Comrade Zia will be marching in the 
eternal columns of the martyrs of the 
International Communist Movement. 

Long live Marxism-Leninism-Maoism, 
principally Maoism! 

Forward on the path of People’s War! 

Eternal honour and glory to Comrade Zia! 
Comradely, 
Serve the People – Communist League of 
NorwayCentral Leadership 
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مناسبت درگذشت غم پیام تسلیت به 

 انگیز رفیق ضیاء 
 ترجمه: کمیته روابط بین المللی 

 به کمیته مرکزی حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان 

 درود بر همبستگی انترناسیونالیستی از نوادا ! 
با   ،مائوئیست    –لنینیست    –به عنوان یک رفیق مارکسیست  

من   قرار دارم،از شما  طرف کره زمین  در آنمن    وجودی که  
رفیق باید   درگذشت  بمناسبت  را  خویش  تسلیت  عمیق  مراتب 

 تان نمایم.  تقدیم ضیاء 
فاجعه   یک  رفیقی  هر  دادن  دست  از  کمونیستی،  جنبش  برای 

 ردد گمیمضاعف، مهیب  بطوربزرگ است. این فاجعه هنگامی  
  رفیق ضیاء را از دست داده باشید. کسی که انند  که شخصی م

مبارزات   خودبرای  کشور  در  گ،  انقالبی  مبارزات و   سترش 
 است.  نموده  تالش زیادسراسر جهان  ری درپرولت

شانۀ  بر  باید  او  میراث  اما  ایم،  داده  دست  از  را  رفیق ضیاء 
مارکسیزم  توده نهائی  پیروزی  سمت  به    –لنینیزم    –ها 

 شود.   به پیش بردهمائوئیزم  
ارزه در کشورتان برای شما بیشترین موفقیت را برای ادامه مب

 خواهانم. 
 سی. ج. هانت
 ایالت نوادا

 امریکا
 2020جوالی  2

 

 

 

 

 

 

 

 میراث رفیق ضیاء را تجلیل نماییم! 

 ترجمه : یمیته روابط بین المللی 

را  ت لیت ختیش  عمیق  مراتب  یانادا،  انقالبی  یمتنی ت  بمو 

به بمو یمتنی ت )مائتئی ت( افغان تان به مناسبت درگذشت 

بنیان از  یتی  ضیاء،  در رفیق  مائتئی تی  جنبش  گذاران 

 –لنینیمم    –افغان تان و تصتیب ینندۀ سند زنده باد ماری یمم  

 دارد.  سطح بین المللی تقدیم می مائتئیمم در

یمتنی ت  بمو  با  ما  جانبه  دو  روابط  دلیل  به  وح  درگذشت 

بخاطر  افغان تان  رفقاح  یه  م یرح  و  افغان تان  )مائتئی ت( 

شمتلیت ما در جنبش انقالبی انترناسیتنالی تی )ریم( قدیمی و 

آن   بازسازح  در  تتجه ،  سپ   قابل  ما  براح  ورزیدند،  تالش 

 است.  

دهه  میهنگا اوایل  در  ما  ی    2000یه  عنتان  به  را  ختدمان 

افغان تان  )مائتئی ت(  یمتنی ت  بمو  نمتدیم،  مطرح  بمو 

ناظران بین المللی را به آن ینگره فرستادند و از آن زمان، ما 

 همچنان به ی  رابطه  مربخش ختیش ادامه داده ایم. 

ه مثابه درگذشت رفیق ضیاء، به دلیل روابط طتالنی یه داشتیم ب

 گردد.  از دست دادن ی  عضت بمو مان تلقی می

افغان تان،  گتنگی  در  انقالبی  جنبش  از مشتالت درگ  یتی 

بمو  نمایندگی  نبتد  و  امپریالی تی  اشغالگران  ترییب  امر 

زبان  انگلی ی  یشترهاح  در  افغان تان  )مائتئی ت(  یمتنی ت 

به   منتج  بقایقج ان،  ترور    شتشاندن  علیه  تتسط جن  

افغان تان   لی ی زبانان شده گان این بال ی انی یه به  با  است. 

اند،   اند، و با رفقاح آنوا مالقات نمتده  یرده   ییمتسفر یرده 

دریافتندتتانند  نمی تتجه   ولی  قابل  مائتئی تی  قدر  جنبش  یه 

وسیع   واست،   جنبش قدر  به  ن بت  در هاح    تر  مائتئی تی 

. بیامتزاند قدر باید به ما    امپریالی تی است و  سبمرش رهاح  

تتبر   این  تا  یرد  تالش  ضیاء  است.  گتنه  فروتنانه   قدر 

می سربلند  جنبش  در  ا لبا  یه  را  و بترژوازح  نماید  رد  یند 

 تتانیم ازین سب  یار  یمهاح زیادح بیامتزیم.   گتنه می

افغان تان )مائتئی ت(  یمتنی ت  رفیق   بمو  رهبرح  تحت 

نه ا  تن ا  ضیاء  از  یه هاح  سازمانولین  یتی  بتد  یمتنی تی 

مربله یمتنیمم انقالبی ترین  ستمین وعالیمائتئیمم را بعنتان  

شذیرفت، بلته اولین سازمانی بتد یه به انحرا  "سنتم نتین" 

المللی  بین  جنبش  بین  در  یه  امریتا   انقالبی  یمتنی ت  بمو 

ن آ رسما علیه    ، شی برد ویمتنی تی سردرگمی ایواد نمتده بتد

در    و ایرانیان  با  مشخص  زمانآبطتر  نمتدگیمتضع  ن    .رح 

اولین   بمو   طرحعلیه    شلی  بنابرین،  انتقاد  اواییانی تی، 

"سنتم   دنباله روان ایرانیاز  یمتنی ت )مائتئی ت( افغان تان  

بتد و   اواییان  باو  این "م یر گم شده"   ادعا نتین"  نمتد یه 

 است.    ممش ا مائتئی

 

Condolences upon the tragic death 

of Comrade Zia 
 

To the Communist (Maoist) Party of Afghanistan, 

Greetings in internationalist solidarity from Nevada. As a fellow 

Marxist-Leninist-Maoist, though I am on the other side of the 

world from you, I must offer my sincerest condolences upon the 

death of Comrade Zia. For the Communist movement, the loss of 

any comrade is a great tragedy. This tragedy is doubly terrible 

when the one lost is a comrade who has done so much for the 

revolutionary struggle in his country and, by extension, the 

struggle of the proletariat worldwide. Comrade Zia shall be missed, 

and his legacy shall be carried forward upon the shoulders of the 

masses toward the final victory of Marxism-Leninism-Maoism. I 

bid you the greatest of luck in continuing the struggle in your 

country. 

CJ Hunt 

Nevada 

American 



 

38 
 

بالی  سیاست در  در  اخیرا  امریتا  انقالبی  یمتنی ت  بمو  یه 

باشیه امریتا  متحده  )بدین ایاالت  رسد.  نمی  نظر  به  بیش  اح 

 دهد(  ترتیب فقر "سنتم نتین" آن را نشان می

در  بمرگی  نقش  امریتا،  انقالبی  یمتنی ت  بمو  یه  زمانی  در 

و  بتد،  یرده  بازح  )ریم(  انترناسیتنالی تی  انقالبی  جنبش 

داشت،  به دوش  نیم  را  )ریم(  انحالل  بیشتر  م ئتلیت  همچنین 

ب او  ت تیه  افغان تان  )مائتئی ت(  یمتنی ت  بمو  دخالت 

 قابل تتج ی را آ از یرد.  

اصلی نقش  ایفاح  از  ما  المللی  بین  رفقاح  بعنتان امتناع  شان، 

ی  نظریه شرداز م م، و فراهم نمتدن بیشتر یارهاح تیتری ، 

نت نامح ت   نمایش بطتر  به  را  مائتئی تی  ب اسیت  ع 

تترار  نین می از  جلتگیرح  براح  باید  ما  همه  یه  گذاشت 

 اشتباهات و انحالل یامل دلیرح فردح در جمع، تالش نماییم. 

از  جلتگیرح  خلق،  به  براح خدمت  شده  داده  اختصاص  زندگی 

خط  یه  سیاسی  ابماو  و  بمو،  در  شرستی  شخصیت  ییش 

ینند، در وجتد ضیاء تبارز طرح میسیاسی را به جاح ی  نام م

به اهمیت وح شی می  ما  با درگذشت اوست یه  تن ا  بتد.  یافته 

می تولیل  برایش  و  یه بریم  سپرد  بخاطر  باید  هنتز  اما  ینیم. 

ضیاء زندگی ختدش را بعنتان صدر در یلتتیت ب اسی سپرح 

دید تر مینمتد. اینته او یار ختد را در خدمت به انقالو وسیع 

 ز همه اشتال دگماتیمم و ییش ق رمانی نیم بیمار بتد. و ا

صر   را  ختد  زندگی  از  بمرگی  بخش  وح  اینته  به  تتجه  با 

ترین مربله تالش براح شناخت مائتئیمم بعنتان ستمین و عالی

المللی  بین  سازمان  ی   تاسی   براح  و  یرد  انقالبی  یمتنیمم 

سپا وح  هاح  یم   از  باید  ما  گذاشت،  مایه  گمار  یمتنی تی 

 باشیم و ابترام بگذاریم.  

یه شیش نتی  "زنده   1993او در جل ه تاریخی )ریم( در سال  

مائتئیمم" ارائه گردید بضتر داشت.   –لنینیمم    –باد ماری یمم  

رفتند تا بمو یمتنی ت مدت ا قبل از آن، ضیاء و رفقاح یه می

بمو  آنته  از  قبل  گذارند،  بنیان  را  افغان تان  )مائتئی ت( 

دهند،  انوام  را  یار  این  دیگران  و  امریتا  انقالبی  یمتنی ت 

متضع ضد انقالبی دن  سیائتشینگی در  ین را انتقاد یردند و 

طترح یه نشان دادند یه بمو یمتنی ت انقالبی امریتا )همان

ج ان  در  سازمان  اولین  نی ت.  یند(  ادعا  دارد  دوست  همیشه 

  شرداخت.بتد یه به نقد راه یاشیتالی تی 

این و سایر مشاریت هاست یه میران ما را تشتیل  

 دهد و متعلق به همه ماست.می 

ما باید با درگ م ل م بعنتان یمتنیمم فعلی  

 یه ما را شیتند میمند به شیش بریت ینیم. 

ما باید براح تاسی  سازمان بین المللی یمتنی تی یه  

 وح شیش بینی یرده بتد، تالش نماییم. 

 یانادا –انقالبی بمو یمتنی ت 

   2020جتن  28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebrate the Legacy of Comrade Zia 

Published on June 28, 2020 

The PCR-RCP sends its condolences to the 
Communist (Maoist) Party of Afghanistan 
[CmPA] regarding the death of Comrade Zia, 
one of the principle architects of the Maoist 
movement in Afghanistan and the international 
promulgation of Marxism-Leninism-Maoism. His 
passing is significant for us because of our 
bilateral relationship with the CmPA and the 
ways in which our Afghanistan comrades sought 
to include us in the old RIM and then its 
reconstruction. When we founded ourselves as 
a party in the early 2000s the CmPA sent 
international observers to that Congress and, 
since then, we have continued to have a fruitful 
relationship. Zia’s death is similar to losing a 
party member due to this long relationship. 

One of the problems with understanding the 

revolutionary movement in Afghanistan is 

due to the fact that the combination of 

imperialist occupation and the CmPA’s lack 

of significant representation in the English-

speaking world has resulted in its near 

eclipse by the Anglo apprehension of the 

War on Terror. Those who have travelled to 

Afghanistan, however, and have met with 

the comrades there, cannot help but realize 

how significant the Maoist movement is, 

how much larger it is than the Maoist 

movements in the imperialist metropoles, 

and how much it has to teach us. But also 

how humble it is, how Zia worked to foster a 

rejection of bourgeois arrogance that is 

often imported into the movement, and how 

we can learn much from this style of work. 

Under Comrade Zia, the CmPA was not only one of 

the first communist organizations to recognize that 

Maoism was the third and highest stage of 

revolutionary communism, it was also the first to 

https://www.pcrrcp.ca/en/6150
http://www.sholajawid.org/english/main_english/The%20Path%20of%20Comrade%20Zia%20l_sh_26.html
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 پرولتاریای تمامی کشورها، متحد شوید!

به حزب کمونیست )مائوئیست(  

 افغانستان !

 رفقا!  

سرخ(   فرکشن   ( برزیل  کمونیست  حزب  مرکزی  کمیته 

)مائوئیست(  کمونیست  حزب  مرکزی  کمیته  به  خطاب 

به  شان،  مبارزان  و  کادرها  رهبران،  تمام  به  افغانستان، 

شما  رهبری  تحت  که  ستمدیده  های  توده  و  پرولتاریا 

را   برادرانهمبارزه میکنند، مراتب عمیق تسلیت   خویش 

 بخاطر درگذشت رفیق ضیاء تقدیم میدارد.  

کمونیست   حزب  بنیانگذار  و  صدر  بعنوان  ضیاء  رفیق 

انقالبی   جنبش  در  اساسی  نقش  افغانستان،  )مائوئیست( 

پرولتری در افغانستان داشت و به عنوان چهره برجسته 

جنبش بین المللی کمونیستی و با حضور فعال در تمامی  

ایدئولوژیک   المللی    –مبارزات  بین  جنبش  سیاسی 

 کمونیستی قاطعانه ایستادگی کرد.  

( کمونیستی  المللی  بین  برای ICMجنبش  نمیتواند   )

برمبنای  وصادقانه  روشن  خط  دو  مبارزه  بدون  وحدت 

مارکسیزم اساسی  علیه  – لنینیزم – اصول  مائوئیزم 

اپورتونیست وتمامی  کسانی رویزیونیزم  رود.  پیش  که ها 

تحت  می  خط   "وحدت"عنوان  خواهند  دو  مبارزه  مانع 

به  کبیر  لنین  گردند،   یافته  سازمان  و  صادقانه   ، روشن 

که   کسانی  را  چنین  وحدت  بپرچم  واقع  سبوتاژ   رای در 

 .  دهدبلند نموده اند هشدار می  وحدت واقعی   ووحدت، 

المللی کمونیستی   بین  مرحله  مبارزات دو خط در جنبش  به 

است . در این نبردهای اخیر، احزاب ما بعنوان    هفتجدید باال ر

برابر یک سلسله سواالت   در  متضادی  مواضع  برادر،    احزاب 

به   آن  ،   اصول راجع   اساس  بر  سلسله    که  یک  انکشاف  ما 

و  روشن  را   مبارزات  به    به  صادقانه  یابی  دست  وحدت  هدف 

نموده   آغازرا  واقعی اصول در جنبش بین المللی کمونیستی،  

 ایم. 

formally recognize and openly attack the deviation of 
the RCP-USA’s “new synthesis” that was spreading 
confusion amongst the international communist 
movement, particularly with the Iranians at that time. 
Thus, the first salvo fired against the Avakianite poison 
was the CmPA’s critique of the Iranians’ adoption of 
Bob Avakian’s “new synthesis”, claiming that it was the 
“lost road” of post-Maoism. While the RCP-USA might 
now seem marginal in US politics (thus demonstrating 
the poverty of its “new synthesis”) at the time it had 
played a large role in the RIM, and was also largely 
responsible for the RIM’s dissolution, so the CmPA’s 
intervention was initiated a significant settling of 
accounts. 

Our international comrade’s refusal to play a 
leading role, to name himself as a significant 
theorist, and to largely produce theoretical work 
anonymously demonstrates the kind of Maoist 
sensibility we should all strive to replicate: the 
complete dissolution of individual valour within the 
collective. A life dedicated to serving the people, 
to not putting one’s own individual name forward, 
and a party that puts forth a political line rather 
than a name. It is only in his death that we realize 
his significance, and that he should be named, 
but even still we must remember that Zia himself 
lived his life as a cipher of this collective 
sensibility. That he saw his work in service to the 
broader revolution and disdained all forms of 
dogmatism and hero worship 
Considering that he spent a large part of his life 
struggling for the recognition of Maoism as the 
third and highest stage of revolutionary 
communism, and for the establishment of a 
Maoist international, we need to honour his 
contributions. He was present at the historic 1993 
RIM meeting that drafted “Long Live Marxism-
Leninism-Maoism!” Long before that, Zia and the 
comrades that would go on to found the CmPA 
were criticizing Deng’s counter-revolution in 
China before the RCP-USA and others did so, 
demonstrating that the RCP-USA was not (as it 
continuously likes to claim) the first organization 
in the world to critique the capitalist roaders. 
These and other contributions form a legacy that 
belongs to us all. 
We must push forward what it means to 
understand MLM as the communism of the 
present conjuncture; we must struggle to 
establish the international he envisioned. 

PARTI COMMUNISTE REVOLUTIONNAIRE 
-REVOLUTIONARY COMMUNIST PARTY  
PCR-RCP 
June 28, 2020 

 
Proletarians of all countries, unite! 

June 24, 2020 

 

To the Communist 

(Maoist) Party of 

Afghanistan, 

 
 

Comrades, 

 

The Central Committee of the Communist Party of 

Brazil (Red Fraction) addresses to the Central 

Committee of the Communist (Maoist) Party of 

Afghanistan, to all its leaders, cadres and militants, 

to the proletariat and oppressed masses that 

struggle under your leadership, in order to manifest 

our deep and fraternal condolences for the death of 

comrade Zia. 

 

As the chairman and founder of the Communist 

(Maoist) Party of Afghanistan, comrade Zia had a 

fundamental role to the proletarian revolutionary 

movement in Afghanistan and stood out as a 

prominent figure to the International Communist 

Movement, actively participating in all ideological 

and political battles of the International Communist 

Movement. 

 

The ICM can not advance without honest and open 

two lines struggle to unify itself on the fundamental 

principles of marxism-leninism-maoism, against 

revisionism and all opportunism. Those who want 

to hinder the open, honest and organized two lines 

struggle in the name of “unity”, as so the great 

Lenin warned regarding those who raise the banner 

of unity in order to, actually, sabotage unity, the 

true unity. 

 

The two lines struggle in the International 

Communist Movement is raising to a new level. In 

these recent battles, our parties, as brother parties, 

assumed opposite stands around a series of 

questions of principles, on which we started to 

develop a honest and open struggle aiming to 

achieve the true unity of principles in the 

International Communist Movement. At this 

struggle, we believe that comrade Zia and his party, 

from an opposite stand from ours, were and still are 

advocates of unity based on principles, and their 

example should be followed. 

 

 

https://www.pcrrcp.ca/en/6150


 

40 
 

 
معتقدیم که مبارزه  ما  از   دراین  رفیق ضیاء و حزب وی، 

موضع مخالف ما، طرفدار وحدت بر اساس اصول بودند و  

 هنوز هم هستند که نمونه آنها را باید دنبال کرد.  

لحظه در  وی،  نابهنگام  کمونیستدرگذشت  که  دای  ر ها 

تالش   در  جهان  مبارزه  سراسر  یک    تدویر برای  و 

المللی  بین  یک   ایجادو  واحد  مائوئیستی    کنفرانس 

پرولتاریائی هستند، یک ضایعه  نوین  بین المللی سازمان

محسوب  کمونیستی  المللی  بین  جنبش  برای  مهم 

 میشود. 

لحظه امپریالیستی  در  سیستم  جهانی  بحران  که  ای 

می عمیق بعنوان تر  مردمی  قدرتمند شورش  امواج  شود، 

طوفان سراسری اعالم   یک  یابد،  می  در جهان گسترش 

یقین داریم ی جهان است، ما  ریالحظه نوین انقالب پرولتا

های مردم افغانستان قادر خواهند بود  که پرولتاریا و توده

 برای تحقق وظایف فوری خود، این ضایعه  را به تصامیم

و  بزر سازند،  مبدل  بیشتری  جسارت  و  وحدت  گ، 

گر را اخراج و نوکران دست نشانده شان غارتمتجاوزین  

 را سرنگون سازند.  

نوین دموکراتیک  انقالب  پیروزی  جنگ   برای  طریق  از 

بنیانبا    و   خلق، از   برانداختن  ارتجاع  امپریالیزم و  چهرۀ 

 .  خدمت نمایند،  به انقالب پرولتاریای جهانی  زمین روی

 احترام وافتخار ابدی به رفیق ضیاء!

 عمدتا مائوئیزم –مائوئیزم–لنینیزم–زنده باد مارکسیزم

 مرگ بر جنگ امپریالیستی ! 

 !  زنده باد جنگ مغلوب نشدنی خلق 

 درود برادرانه

 P.C.B (FV)حزب کمونیست برازیل ) فرکشن سرخ ( 

 کمیته مرکزی 

 ۲۰۲۰جون  ۲۴

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Proletarians of all countries, unite! 

June 24, 2020 
 

To the Communist (Maoist) Party of Afghanistan, 
 

Comrades, 
 

The Central Committee of the Communist Party of Brazil (Red 

Fraction) addresses to the Central Committee of the Communist 

(Maoist) Party of Afghanistan, to all its leaders, cadres and 

militants, to the proletariat and oppressed masses that struggle 

under your leadership, in order to manifest our deep and fraternal 

condolences for the death of comrade Zia. 

 

As the chairman and founder of the Communist (Maoist) Party of 

Afghanistan, comrade Zia had a fundamental role to the proletarian 

revolutionary movement in Afghanistan and stood out as a 

prominent figure to the International Communist Movement, 

actively participating in all ideological and political battles of the 

International Communist Movement. 

 

The ICM can not advance without honest and open two lines 

struggle to unify itself on the fundamental principles of marxism-

leninism-maoism, against revisionism and all opportunism. Those 

who want to hinder the open, honest and organized two lines 

struggle in the name of “unity”, as so the great Lenin warned 

regarding those who raise the banner of unity in order to, actually, 

sabotage unity, the true unity. 

 

The two lines struggle in the International Communist Movement 

is raising to a new level. In these recent battles, our parties, as 

brother parties, assumed opposite stands around a series of 

questions of principles, on which we started to develop a honest 

and open struggle aiming to achieve the true unity of principles in 

the International Communist Movement. At this struggle, we 

believe that comrade Zia and his party, from an opposite stand from 

ours, were and still are advocates of unity based on principles, and 

their example should be followed. 

 

His premature death, at a moment in which the communists in the 

whole world advance in the struggle for carrying out an Unified 

Maoist International Conference and found a New International 

Organization of the Proletariat, is an important loss for the 

International Communist Movement. 

 

In a moment that the crisis of world imperialist system deepens and 

powerful waves of people’s rebellions multiply as a typhoon 

throughout the world, announcing a new moment for the World 

Proletarian Revolution, we are certain that the proletariat and 

people’s masses of Afghanistan will be able to transform this loss 

into greater decision, unity and audacity to fulfill their urgent tasks, 

and expel the rapacious invader, smash their lackeys for the 

triumph of the revolution of a new democracy through People’s 

War, serving the World Proletarian Revolution by sweeping 

imperialism and all reaction away from the face of earth. 

 

Eternal Honor and Glory to comrade Zia! 

Long Live marxism-leninism-maoism, principally maoism! 

Down with the imperialist War! Long Live the invincible People's 

War! 

 

Fraternally, 

 

Communist Party of Brazil (Red Fraction) – P.C.B. (FV) 

Central Committee 
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 رفقاح گرامی،

اینددد  شیدددام ت دددلیت ضدددیا، صددددربمو یمتنی دددت 

)مائتی ددت( افغان ددتان را بددراح شددما مددی فرسددتیم. 

 .لطف نمتده آن را در وو سایت تان، درج نمائید

 سرفراز باشید 

هاح انقالبی هیئت تحریر » جمعی از یمتنی ت 

 افغان تان« 

 شیام ت لیت
حزب    « صدر  ضیاء  که  یافتیم  اطالع  تاسف  )مائویست( با  کمونیست 

افغانستان« بر اثر سکته قلبی درگذشت. این ضایعه را به اعضاء حزب 

با اشغالگران  را در مبارزه  او تسلیت می گوییم. ضیا عمری  و خانواده 

های غربی به رهبری آمریکا سوسیال امپریالیسم روس و امپریالیست 

اف انقالبی  جنبش  به  را  مهمی  خدمات  راه  این  در  و  غانستان گذراند 

بازسازی جنبش کمونیستی  را در  اما ضیاء توانست نقش مهمی  نمود. 

شمسی ایفاء کند.   70و اوایل سالهای    60افغانستان در اواخر سالهای  

رهبری  به  افغانستان  )مائوئیستی(  کمونیستی  جنبش  پربار  تجربه 

ثور ضربه   7شمسی بعد از کودتای    50های  رفیق اکرم یاری که در سال 

بو پس دیده  امپریالیست  از د،  سوسیال  توسط  افغانستان  های اشغال 

روس عقب گرد ایدئولوژیک مهمی را طی کرد وبسیاری از جریاناتی که 

خود را ادامه دهنده جنبش مائوئیستی شعله جاوید می دانستند تحت  

سیاسی   هویت  روس  اشغالگران  با  مبارزه  بودن  عمده   –عنوان 

 زائده   به   عمال   و  کردند  منحل   را  خود  تشکیالتی   حتی   و   ایدئولوژیک 

 شکست   که  نیست  شکی .  شدند  مبدل   جهادی  –  اسالمی   جریانات 

 بش کمونیستی افغانستان افزود.  جن  بحران  عمق  بر  چین در پرولتاریا

و  اا(  )ج  انترناسیونالیستی  انقالبی  جنبش  تشکیل  از  الهام  با  ضیاء 

نقش   توانست  پرو  در  خلق  جنگ  و  مائوئیستی  جنبش  گیری  قدرت 

ایفاء  افغانستان  مائوئیستی  کمونیستی  جنبش  بازسازی  در  را  مهمی 

مهم  از  برخی  از  توانست  ا  ا  ج  با  همکاری  در  و کند.  انحرافات  ترین 

طلبان انحالل  به اشکاالت  منتسب  جنبش  گریبان  که  ایدئولوژیکی  ه 

جنبش کمونیستی افغانستان را گرفته بود گسست کند و تحت رهبری 

را تشکیل دهد که در   "های انقالبی افغانستانهسته کمونیست "خود  

 تکامل خود به حزب کمونیست افغانستان انجامید.  

الش او و پس از اشغال افغانستان توسط اشغالگران آمریکایی و ناتو، ت

انقالبی  جنبش  کمک  با  افغانستان  در  مائوئیستی  نیروهای  دیگر 

و   افغانستان  مائوئیستی  جنبش  وحدت  به  منجر  انترناسیونالیستی 

 تشکیل حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان شد. 

تالش  و  مهم  خدمات  انحرافات  از  گسست  زمینه  در  ضیاء  های 

ی عملی هاقدم   و  تانافغانس  کمونیستی   جنبش  سیاسی   –ایدئولوژیک  

برای متحد کردن جنبش کمونیستی  قابل قدردانی است.  نقش مهم او  

 ها باقی خواهد ماند. در این مسیر در خاطره 

تالش  بر  را  خود  راه   این  در  حزب او  صدر  آواکیان  باب  خدمات  و  ها 

ها کمونیست انقالبی آمریکا  و مبارزه ای که او  در مقابل رویزیونیست 

دون به برای شناساندن و تثبیت خدمات فناناپذیر مائوتسه   و مرتجعین

زمینه  در  او  توسط  کمونیسم  کیفی  تکامل  و  انقالب  مختلف علم  های 

فشار  زیر  راه  این  در  او  که  نیست  شکی  کرد.  متکی  بود  داده  انجام 

 ها قرار گرفت.  ها و رویزیونیست حمالت بسیاری از ناسیونالیست 

ادا از  متاسفانه  ضیاء  جنبش اما  عمیق  انحرافات  از  گسست  مه 

کمونیستی افغانستان که شدیدا رسوب کرده بود باز ماند. هنگامی که 

بحران  وارد  گذشته  دهه  اواسط  در  انترناسیونالیستی  انقالبی  جنبش 

را در هم  او حزبش  بین شد،  با جریانات رویزیونیست در سطح  سویی 

در ضدیت و مقابله المللی و جریانات تنگ نظر و ناسیونالیست داخلی  

باب آواکیان که تکاملی کیفی در کمونیسم علمی است،  با سنتزنوین 

و  داخلی  های  گیری  جهت  برخی  با  ارتباط  بی  مسئله  این  داد.  قرار 

دادن امتیازاتی به نیروهای مرتجع و بنیادگرای طالبان از جمله عنوان 

ب  "مقاومت  " خود  تحمیل  برای  طالبان  مرتجعانه  جنگ  بر  ه نهادن 

جنبش  گذشته  انحرافات  در  ریشه  عمیقا  که  انحرافی  نبود.  آمریکا 

 شمسی داشت.   60کمونیستی افغانستان در دهه  

ادامه  دارد  احتیاج  آن  به  افغانستان   کمونیستی  جنبش  آنچه 

رویزیونیستی گسست  انحرافات  از  همراهانش  و  ضیاء  که   است  هایی 

سالهای   در  افغانستان  کمونیستی  جنبش  بر  آغاز   70حاکم  شمسی 

 کردند، اما در نیمه راه رها شد.  

امیدواریم که رهبران ، کادرها و اعضای » حزب کمونیست )مائوئیست(  

حزب  تا  کنند  مبارزه  و  تالش  راهی  چنین  در  از افغانستان«  را  شان 

بدون دشواری  کنند.  پاک  است  از رسوبات گذشته  که  انحرافاتی  و  ها 

امتیاز دادن به نیروهای مرتجع و   گسست از آن انحرافاتی که منجر به

در نهایت دنباله روی از آنان می شود هیچ گونه تغییری در مناسبات 

اینکه  به  رسد  چه  شد  نخواهد  ایجاد  موجود  استعماری  و  استثماری 

های انقالبی واقعی تحت رهبری پرولتاریای آگاه در جهت منافع توده 

امپریالیست  دست  کردن  کوتاه  مرتجع مردم،  و  منطقوی ها  ین 

 وحاکمیت مردم بر مردم صورت گیرد.  

هایی که امیدواریم که رهبران و کادرها و اعضاء حزب بر ادامه گسست 

مسیرکمونیسم  و  جهت  در  آنرا  و  بفشارند  پای  شد  رها  راه  نیمه  در 

 علمی قرار دهند. 

 های انقالبی افغانستانجمعی از کمونیست 

 2020جون    24ـ  1399سرطان   4

*********** 
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جمعی از "لیت ـخ به پیام تسـپاس

 "تانـهای انقالبی افغانسکمونیست

کمونیست" از  افغانستانجمعی  انقالبی  مناسبت   "های  به 

حزب  صدر  ضیاء  رفیق  یاد  زنده  گذشت  در 

کمونیست)مائوئیست( افغانستان پیامی فرستاده اند و از ما 

نمائیم. ما هم خواسته اند تا آن را در ویب سایت مان درج  

حزب این مرکزی  کمیته  کردیم.  را  کار 

کمونیست)مائوئیست(افغانستان ازغم شریکی شان در این 

می امتنان  و  اظهارسپاس  حاوی رابطه  پیام  چون  نماید. 

به آن  ناگزیریم  به پاسخ دارد، لذا  نکاتی است که ضرورت 

پاسخی ارائه کنیم، زیرا مطالب مطروحه یک اختالف نظر و 

یک   بلیا  نبوده،  لفظی  میان  جدل  مرز  خط  کشیدن  که 

ارائه  است.  رویزیونیزم  و  مائوئیزم  ـ  لنینیزم  ـ  مارکسیزم 

برای  ما  مسئولیت  و  رسالت  تسلیت  پیام  به  پاسخ  نمودن 

حفظ و پاکیزگی مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم از انواع و 

اشکال رویزیونیزم و بخصوص رویزیونیزم پسا مارکسیستی 

لنینیس  مائوئیستیـ  ـ  نوین"تی  اواکیان    "سنتیزهای 

 باشد که باید مورد بررسی قرار گیرد. می

 "های انقالبی افغانستانجمعی از کمونیست"ابتدا مختصراً  

می معرفی  به  است. را  گردیده  تشکیل  چگونه  که  گیریم 

کمونیست" از  افغانستانجمعی  انقالبی  از   "های  نفر  دو 

)مائوئیست( کمونیست  حزب  که   اعضای  بودند  افغانستان 

خورشیدی تحت   1390و اوایل سال     1389در اواخر سال  

آواکیان قرار گرفتند و مطالبی را به   "نوین  سنتزهای"تاثیر  

و  نمودند،  ارسال  افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست  حزب 

آن نموده   پای  امضاء  اروپا  حزبی  هوادران  واحد  بنام  را 

که تحقیق مشخص شد  از  بعد  واحد حزبی   بودند.  افراد  از 

کتباً  بقیه  و  است  افغانستان  داخل  نفرشان  یک  اروپا 

مخالفت خود را با نوشته ابراز نموده اند. در حقیقت مطالب 

را از طرف جمع امضاء نموده را یک نفر نوشته بود و پای آن

نشریه  کمونیست  دهم  شماره  در  را  موضوع  این  ما  بود. 

ا  )مائوئیست(  کمونیست  حزب  بحث درونی  به  فغانستان 

به  باز هم  نیز رساندیم. اینک  به اطالع خودشان  گرفتیم و 

از  نفر  یک  فعالً  زیرا  هستیم.  برو  رو  کاری  تقلب  چنین 

در افغانستان    "های انقالبی افغانستانجمعی از کمونیست"

حضور دارد. و به احتمال قوی که باز هم پیام از طرف یک  

بدین معنا که همیشه   نفر نوشته شده باشد،اگر چنین باشد

می زبان جمع سخن  از  نمودن سخن جمع فرد  بیان  گوید. 

بزرگ بنام جمع  فرد  نمودن سخن  بیان  یا  و  فرد  ترین  بنام 

ایدئولوژیک ـ سیاسی است که تا هنوز   جمعی از "انحراف 

اند. را رها نکردهدامن آن  "های انقالبی افغانستانکمونیست

م. در پیام تسلیت چنین  کنیاینک متن پیام را بررسی می

 خوانیم: می

های ضیاء در زمینه گسست از انحرافات » خدمات و تالش

افغانستان و –مهم ایدئولوژیک   سیاسی جنبش کمونیستی 

قابل  قدم برای متحد کردن جنبش کمونیستی   های عملی 

ها باقی قدردانی است.  نقش مهم او در این مسیر در خاطره

 خواهد ماند.

ر این  در  تالشاو  بر  را  خود  آواکیان اه   باب  خدمات  و  ها 

صدر حزب کمونیست انقالبی آمریکا  و مبارزه ای که او  در 

ها و مرتجعین برای شناساندن و تثبیت مقابل رویزیونیست

مائوتسه  فناناپذیر  تکامل  خدمات  و  انقالب  علم  به  دون 

او در زمینه انجام داده کیفی کمونیسم توسط  های مختلف 

متک فشار بود  زیر  راه  این  در  او  که  نیست  شکی  کرد.  ی 

ناسیونالیست از  بسیاری  رویزیونیستحمالت  و  قرار ها  ها 

 گرفت.  

عمیق   انحرافات  از  گسست  ادامه  از  متاسفانه  ضیاء  اما 

بود   کرده  رسوب  شدیدا  که  افغانستان  کمونیستی  جنبش 

در  انترناسیونالیستی  انقالبی  جنبش  که  هنگامی  ماند.  باز 

در  را  حزبش  او  شد،  بحران  وارد  گذشته  دهه  اواسط 

و هم المللی  بین  سطح  در  رویزیونیست  جریانات  با  سویی 

تنگ   و جریانات  ضدیت  در  داخلی  ناسیونالیست  و  نظر 

در  کیفی  تکاملی  که  آواکیان  باب  سنتزنوین  با  مقابله 

با  ارتباط  بی  مسئله  این  داد.  قرار  است،  علمی  کمونیسم 

به  امتیازاتی  دادن  و  داخلی  های  گیری  جهت  برخی 

عنوان   جمله  از  طالبان  بنیادگرای  و  مرتجع  نیروهای 

مرتجعانه    "مقاومت" جنگ  بر  تحمیل نهادن  برای  طالبان 

خود به آمریکا نبود. انحرافی که عمیقا ریشه در انحرافات 
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دهه    در  افغانستان  کمونیستی  جنبش  شمسی   60گذشته 

 داشت.« 

حزب کمونیست)مائوئیست( افغانستان معتقد است که باب 

آواکیان در ابتدا خدمات شایانی به جنبش مارکسیستی ـ  

بین مائوئیستی  ـ  از المللی   لنینیستی  او  است.  داده  انجام 

آن )در  بهترین  مائوئیزم  به  دون(  مائوتسه  اندیشه  زمان 

رویزیونیست مقابل  در  و وجهی  جهانی  سه  های 

دگمارویزیونیزم خوجه ای به دفاع برخاست، نمونه بارز آن 

دون"کتاب مائوتسه  ناپذیر  فنا  آواکیان    "خدمات  باب  اثر 

با او  رهبری  تحت  امریکا  انقالبی  حزب  عده   است.  یک 

سازمان و  سال  احزاب  در  مائوئیست  میالدی    1984های 

و جهانی  نهادند  بنیان  را  انترناسیونالیستی  انقالبی  جنبش 

برای فتح را منتشر نمودند و به همین ترتیب نشریه ستیز  

(Struggle و به منظور پیشبرد مبارزات درونی احزاب  ( را 

نمیسازمان ما  گرفتند.  دست  روی  مائوئیست  توانیم های 

همان   بگیریم،  نادیده  را  آواکیان  باب  تاریخی  نقش  این 

نمیطوری علیه که  مبارزه  در  را  کائوتسکی  نقش  توان 

میالدی نادیده گرفت.   1914رویزیونیزم  برنشتین تا سال  

طوری اول  همان  جهانی  جنگ  از  بعد  کائوتسکی  که 

اصولی  موضع  و  نماید  تحلیل  بدرستی  را  تضادها  نتوانست 

ج میهن  علیه  از  دفاع  دام  در  بگیرد،  اول  جهانی  نگ 

از  بعد  نیز  آواکیان  باب  گردید،  مرتد  و  افتاد  بورژوازی 

ـ   مارکسیزم  پاکیزگی  و  حفظ  برای  که  شایانی  خدمات 

یکبارگی  به  نمود،  رویزیونیزم  از  مائوئیزم  ـ  لنینیزم 

مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم را دور ریخت و خواست تا 

خویش را جایگزین مارکسیزم ـ لنینیزم    "سنتزهای نوین"

ـ مائوئیزم نماید. او هم به رویزیونیزم  پسا مارکسیستی ـ  

 لنینینستی ـ مائوئیستی غلطید.

آواکیان   رویزیونیستی  روی خط  مفصل  بحث  از  جا  این  در 

بل نموده،  بدان  خودداری  ای  اشاره  مختصر  بطور  که 

اساسمی که  حزب نماییم.حینی  مانیفیست  و   نامه 

پولینوم   در  ما  نشر گردید، حزب  امریکا  انقالبی  کمونیست 

جوزای   در   را  اسناد  این  مرکزی  کمیته   1390چهارم 

میالدی(مورد بررسی قرارداد و به   2011خورشیدی )جون  

نقد آن پرداخت که در شماره دهم و یازدهم نشریه درونی 

انقالبی  جنبش  کمیته  به  و  گردید  درج  کمونیست 

ی ارسال نمود تا در نشریه درونی منتشر و انترناسیونالیست

سازمان و  احزاب  همه  دسترس  جنبش  به  در  شامل  های 

 انقالبی انترناسیونالیستی قرار دهد. 

کمونیست   "جاا"کمیته   حزب  دست  در  زمان  آن  در  که 

انقالبی امریکا و حزب کمونیست ایران )م ـ ل ـ م( متمرکز  

این بر  عالوه  بود،  راگردیده  کار  این  را    که  آن  و  نکرد 

بل نمود،  هیچ سانسور  امریکا  انقالبی  کمونیست  حزب  که 

کمونیست  حزب  آن  تعقیب  به  ننمود.  ارائه  آن  به  پاسخی 

نام   زیر  سندی  م(  ـ  ل  ـ  )م  اوضاع    "ایران  از  تحلیلی 

نشر نمود. نکات انحرافی این سند   "سیاسی ایران و جهان

سال   و  2006در  نشانی  ضیاء  رفیق  یاد  زنده  نقد   توسط 

گردید و به کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران )م ـ ل ـ 

ایران )م ـ   م( ارسال شد. به جای این که حزب کمونیست 

سند  بپردازد،  ضیاء  رفیق  یاد  زنده  نقد  جواب  به  م(  ـ  ل 

کمونیستی" جنبش  خود    "نوسازی  که  نمود  منتشر  را 

آن  تعقیب  به  و  بود.  انحرافات  در  غرق  تر  عریان  بصورت 

ـ م( سندحزب کم ل  ـ  )م  ایران  بر سر    "ونیست  کمونیزم 

همه  به  خطاب  ـ  شگوفایی  یا  پژمردگی  راهی  دو 

که امضای کمیته مرکزی را پای خود   "های ایرانکمونیست

ـ  مارکسیستی  یک سند ضد  که کامالً  داشت منتشر کرد. 

رویزیونیزم   سند  این  بود.  مائوئیستی  ـ  لنینیستی 

 نمود. ا بخوبی بیان میباب آواکیان ر "سنتزهای نوین"

حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان و در راس آن زنده 

از سال   با   2006یاد رفیق ضیاء  میالدی مبارزات درونی را 

حزب کمونیست انقالبی امریکا و حزب کمونیست ایران )م  

میالدی این مبارزه   2010ـ ل ـ م( آغاز نمود تا اواخر سال  

سال  در  باالخره  یافت.  )  1390  ادامه   2011خورشیدی 

فراخوان  افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست  حزب  میالدی( 

اساس بحث  اساسی  محور  داد.  را  حزبی  و سیمینار  نامه 

اسناد  و  امریکا  انقالبی  کمونیست  حزب  جدید  مانیفست 

 منتشره حزب کمونیست ایران )م ـ ل ـ م( بود. 

عمده موضوعات  بطور خالصه  خواهیم  اسناد  می  در  که  ای 

حزبی  و سیمینار  بود  گردیده  مطرح  دو حزب  آن  منتشره 

)ح.ک.م.ا.(روی آن به بحث پرداخت و موضعش را بطور رک 

 و صریح بیان نمود بر شماریم. 
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حذف مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم از مانیفست   .1 

اساس و  و  امریکا  انقالبی  کمونیست  حزب  نامه 

 اسناد منتشره حزب کمونیست ایران )م ـ ل ـ م( 

د دیکتاتوری پرولتاریا و انقالب قهری علیه طبقه  ر .2

 حاکمه.

 سالح ما برنده نیست.  .3

سنگر   .4 آن  پشت  و  بریم  پناه  گذشته  به  نباید 

 بگیریم.

 آهنگ آینده.بقایای گذشته یا پیش .5

با مانیفست مارکس شروع شد   .6 جنبش کمونیستی 

 و با انقالب فرهنگی خاتمه یافت.

بی امریکا  هومانیزم اساسنامۀ حزب کمونیست انقال .7

(RCP) 

حزب این منتشره  اسناد  در  مطروحه  مطالب  رئوس  ها 

کمونیست انقالبی امریکا و حزب کمونیست ایران )م ـ ل ـ  

در   رفیق ضیاء  یاد  زنده  آن  راس  در  و  ما  که حزب  بود  م( 

بعنوان   آن  علیه  و  داده  قرار  بررسی  مورد  حزبی  سیمینار 

لنینیس ـ  مارکسیستی  پسا  رویزیونیستی  خط  ـ  یک  تی 

تواند برای پی مائوئیستی موضع گیری نمودند. خواننده می

که در سیمینار   "سنتزهای نوین"بردن بهتر به رویزیونیزم  

موضع آن  علیه  حزب حزبی  اسناد  به  گرفته  صورت  گیری 

پسا  )رویزیونیزم  افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست 

مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی در حزب کمونیست 

چهار )مائو  بر  مشتمل  که  ندارد(  جای  افغانستان  ئیست( 

در  فعالً  همین  و  گردیده  منتشر  آن  جلد  سه  و  است  جلد 

بزودی   آن  چهارم  جلد  و  است  موجود  جاوید  سایت شعله 

 نشر خواهد گردید، مراجعه نماید.

شده   گفته  پیام  انقالبی در  جنبش  که  »هنگامی 

شد،   بحران  وارد  گذشته  دهه  اواسط  در  انترناسیونالیستی 

سویی با جریانات رویزیونیست در سطح او حزبش را در هم

بین المللی و جریانات تنگ نظر و ناسیونالیست داخلی در 

ضدیت و مقابله با سنتزنوین باب آواکیان که تکاملی کیفی 

داد. این مسئله بی ارتباط با   در کمونیسم علمی است، قرار

به  امتیازاتی  دادن  و  داخلی  های  گیری  جهت  برخی 

عنوان   جمله  از  طالبان  بنیادگرای  و  مرتجع  نیروهای 

تحمیل   "مقاومت" برای  طالبان  مرتجعانه  جنگ  بر  نهادن 

 خود به آمریکا نبود.« 

انقالبی  جنبش  بحران  علت  پیام  نویسنده  چرا 

توضیح   را  به نمیانترناسیونالیستی  آن  کنار  از  و  دهد 

می انقالبی سادگی  جنبش  بحران  اساسی  علت  گذرد. 

انقالبی  کمونیست  حزب  منتشره  اسناد  انترناسیونالیستی 

و  بوده  م(  ـ  ل  ـ  )م  ایران  کمونیست  حزب  و  امریکا 

طوری می کمیته باشد.  بحران،  زمان  در  که  گفتیم  قبالً  که 

 ر داشت.  جنبش کامالً در دست هر دو حزب متذکره قرا

اسناد منتشره فوق الذکر حزب کمونیست انقالبی امریکا و 

حزب کمونیست ایران )م ـ ل ـ م( به یکبارگی تمام اصول  

مائوئیستی را دور ریخت و به   –لنینیستی    -مارکسیستی  

در   "چهارچوبه جدید"فکر   را  تعهدات خود  تمام  و  گردید 

به و  انترناسیونالیستی شکست  انقالبی  بیانیه   قبال جنبش 

و   1984سال   انترناسیونالیستی  انقالبی  جنبش  میالدی 

مائوئیزم  "سند   ـ  لنینیزم  ـ  مارکسیزم  باد  در   "زنده  که 

این  1993سال   نمود.  پشت  بود  گردیده  ارائه  ها میالدی 

نمونه های بارزی از بحران جنبش انقالبی انترناسیونالیستی 

کمونیستی)  جنبش  پیکر  بر  را  ضرباتش  که  بود 

 کسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی( وارد نمود.مار

»شکی نیست که او در این راه زیر  گوید:  نویسنده پیام می

ناسیونالیست از  بسیاری  رویزیونیستفشار حمالت  و  ها ها 

 قرار گرفت« 

از هر گاه نویسنده پیام راست می گوید چرا حتی یک نقل 

آورد تا ثابت نماید که زنده یاد رفیق ما منحیث شاهد نمی

ها ضیاء و حزبش »زیر فشارحمالت بسیاری از ناسیونالیست

رویزیونیست اند.  و  گرفته  قرار«  اسناد،    ها  به  استناد 

می مطمئن  بهتر  نویسنده  حرف  به  را  بح خواننده  ث سازد. 

پوچ و میان تهی و اتهام محض است.   سنادو ا  مدارکبدون  

 گوید:لنین در این مورد چنین می

می      عاقلی  بر سر موضوعی شدیدا  »هر شخص  فهمد وقتی 

می اظهارات  مبارزه  به  نباید  حقیقت  کشف  برای  شود، 

 اسناد  و   مدارککه باید شخصا  کنندگان اکتفا کرد، بلمشاجره

نمود و شخ بازرسی  از طرف را  آیا شهادتی  که  معین کرد  صا 

 ها موثق است یا خیر. شهود وجود داشته و آیا این شهادت 
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نیست.         آسان  همیشه  عمل  این  اجرای  که  نیست  شکی 

آن به  یافتن  آناعتقاد  به  دارد،  قرار  دسترس  در  چه  چه 

شخص   خود  برای  آن  استشنیدن  آن  میسر  به  چه  و 

می"آشکار" فریاد  آن  دربارۀ  به  زنتر  ـ  غیره  و  غیره  و  ند 

به    "ترآسان"مراتب   که  را  کسانی  دانست،  باید  منتها  است. 

می اکتفا  موضوع  مغز "نمایند  این  تهی    "سبک  میان  و 

هیچمی و  آننامند  روی  جدی  طور  به  حساب  کس  ها 

مورد  نمی مسایل  ـ  مقاالت  و  آثار  مجموع  ـ  )لنین  کند.« 

 از لنین است(ـ تأکیدات روی کلمات    315مشاجره ـ صفحۀ  

فقط   پیام  نویسنده  لنین  گفته  مغز"طبق  را   "سبک  بودنش 

پا  تثبیت نموده است. زیرا صحبتش بدون اسناد و مدارک و 

 درهوا است.

یاد رفیق ضیاء هیچبحث زنده  گاه بدون اسناد و مدارک های 

شان  نبوده است. او هر تشکیل را فقط از روی اسناد و مدارک

قرار داده است. او همیشه با استناد به  مورد تحلیل و ارزیابی  

عمیق   انحرافات  نواقص،  کمبودات،  تشکیل  هر  مدارک 

حزب   او  است.  داده  نشان  را  شان  سیاسی  ـ  ایدئولوژیک 

بخوبی   مسیر  این  در  را  افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست 

 رهنمائی نموده است. 

به  از   که  است  آشکار  بخوبی  پیام  نویسنده  الذکر  فوق  نقل 

به هیچ زیرا  به مسئله تضاد  مائوئیزم پشت نموده است،  وجه 

از   بخشی  و  دون  مائوتسه  فناناپذیر  خدمات  از  یکی  که 

گاه  او هیچ  تکامالت مارکسیزم ـ لنینیزم است اعتقاد ندارند.

ها را  تضاد عمده و غیر عمده را درک نکرده و تفاوت میان آن

نماید که ضدیت او  داند و زنده یاد رفیق ضیاء را متهم مینمی

نوین"با   های »  "سنتزهای  گیری  جهت  برخی  با  ارتباط  بی 

بنیادگرای   و  مرتجع  نیروهای  به  امتیازاتی  دادن  و  داخلی 
عنوان   از جمله  مرتجعانه    "مقاومت  "طالبان  بر جنگ  نهادن 

 طالبان برای تحمیل خود به آمریکا نبود.« 

وده و تفاوت  زنده یاد رفیق ضیاء بدرستی مائوئیزم را هضم نم

میان تضادها را درک نموده بود. زنده یاد رفیق ضیاء با تعیین 

گران امپریالیست و رژیم  تضاد میان خلق افغانستان و اشغال

اشغالدست  و  عمده  نشانده  تضاد  بعنوان  داعشی  گران 

مبارزاتش را آغاز نمود و مبارزه با طالبان را بعنوان تضاد غیر  

از تضاد عمده تا آخرین لحظۀ حیاتش بدرستی    عمده و تابع 

پیش   را  مذاکرات  و  گفتگو  راه  طالبان  که  زمانی  برد.  پیش 

در   پرداخت.  آنها  طلبانه  تسلیم  عمل  این  افشای  به  گرفتند 

آخرین مقاله دوره حیاتش که در شماره بیست و چهارم شعله  

عنوان   زیر  اشغال  "جاوید  به  امپریالیست  طالبان  گران 

شدند تسلیم  عمل    "امریکایی  این  قبال  در  را  حزب   موقف 

ای در  طلبانه طالبان را بطور روشن بیان نمود. او لحظهتسلیم

با   مبارزه  مبارزه با دشمنان عمده و غیرعمده درنگ ننمود و 

 تضاد غیرعمده را در تابعیت از تضاد عمده به پیش برد. 

مائوتسه دون درباره تضاد عمده و غیر عمده و عدم شناخت  

 گوید:چنین میتضاد عمده  

موضوعات   و  عمده  گرایش  بررسی  معنای  به  »دیالکتیک 

فرعی، بررسی باطن و تبارزات بیرونی است. در میان تضادها، 

گذشته   در  دارند.  وجود  دوم  درجه  تضادهای  و  عمده  تضاد 

پیش نظیر  ما خطاهای  زیرا  یافت،   بروز  ماجراجویانه  روی 

کوشیدیم و میتضادهای عمده و جوهر را درک نکرده بودیم  

نیز  و  کنیم  حل  عمده  تضاد  بعنوان  را  دوم  درجه  تضادهای 

بدان دلیل که ما موضوعات کناری را به عنوان گرایش عمده  

کردیم« )مائوتسه دون  گرفتیم و جوهر را درک نمیدر نظر می

ـ صفحه  1959ـ نمونه های از دیالکتیک )تفسیرهای مجرد( 

 دوم(

لیم شدگان و تسلیم طلبان این ها، تسگناه تمام رویزیونیست

که   این  یا  و  ندارند  قبول  یا  را  دون  مائوتسه  بحث  که  است 

هم   از  را  غیر عمده  و  تضاد عمده  ما  هرگاه  اند.  نکرده  درک 

تفکیک نکنیم و مبارزه علیه تضاد غیر عمده را در تابعیت از  

افتیم و یا این تضاد عمده به پیش نبریم، یا به ماجراجویی می

ب تمام کسانی  که تن  داد.  و تسلیم طلبی خواهیم  ه تسلیمی 

که تن به تسلیمی دادند و یا تسلیم طلبی را مانند نویسنده  

می تبلیغ  چرا پیام  تضادهاست.  به  نبردن  پی  علتش  کنند 

کند؟ دلیلش  نویسنده پیام در مورد تضادها مغالطه کاری می

تیوری  پیرو  بلکه  نیست،  مائوئیست  دیگر  او  است،  واضح 

 است.   "سنتزهای نوین "زیونیستیروی

این بهتر روشنایی  برای  و غیر عمده  مورد تضاد عمده  در  که 

 کنیم. بیندازیم به چند نقل و قول مائوتسه دون مراجعه می
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تضاد    چند  یا  دو  حاوی  که  مرکب  پروسه  مطالعه یک  در   ...«

به   شود.  عمده  تضاد  یافتن  در  برای  سعی  نهایت  باید  است، 

تضاد  مجردی میکه  را  مسایل  کلیه  شد  معین  به  عمده  توان 

 آسانی حل کرد«

برخورد  »نمی پروسه  یک  تضادهای  همه  به  نسبت  توان 

بل  داشت  غیر یکسان  تضادهای  و  عمده  تضاد  میان  باید  که 

تر از همه سعی برای یافتن تضاد عمده عمده فرق نهاد و مهم

 ( 504نمود.« )منتخب آثار ـ جلد اول ـ صفحه  

س مورد  در  انقالبی  »  سیاست  باید  کمونیست  ضد  رسختان 

با آن متحد شدن  برد؛  بکار  را  به  هاتا آندوگانه  جا که حاضر 

ها در هر موقع  مقاومت در برابر جاپان اند، منفرد ساختن آن

می لجاج  کمونیست  با حزب  مبارزه  در  این  که  به  نظر  ورزند. 

برابر جاپان دارای خصلت دوگانه استکه مقاومت آن ، ها در 

جا که علیه جاپان  ها تا آنسیاست ما عبارتست از اتحاد با آن

مبارزه با آنمقاومت می ها در  ها و منفرد ساختن آنکنند، و 

می نشان  تزلزل  که  موقع  آنهر  مثالً   ( با  دهند.  که  گاه 

کنند و یا با وان جین وی  تجاوزکاران جاپانی سر و سر پیدا می

ه نمی پردازند( این دو گانگی  و سایر خائنین به ملت به مبارز

، به  ها با حزب کمونیست نیز به ظهور میدر مبارزه آن رسد 

آن مورد  در  نیز  ما  سیاست  که  ما طوری  دارد....  جنبه  دو  ها 

میان این اشخاص که خصلت دوگانه دارنداز یک سو و خائنین  

گذاریم.«  به ملت و عناصر هوادار جاپان از سوی دیگر فرق می

 ( 668ـ    667ار جلد دوم ـ صفحات  )منتخب آث

زنده   آن  راس  در  و  افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست  حزب 

تفاوت این  بخوبی  ضیاء  رفیق  مبارزه  یاد  و  نمود  درک  را  ها 

اشغال اشغالعلیه  و  پوشالی  رژیم  امپریالیست،  گران  گران 

مرتجع داعشی بعنوان تضاد عمده و مبارزه علیه طالبان را به  

غی تضاد  جاوید  عنوان  شعله  برد.  پیش  درستی  به  عمده  ر 

بخوبی   افغانستان  کمونیست)مائوئیست(  حزب  مرکزی  ارگان 

 شاهد این مدعاست. 

حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان تحت رهبری زنده یاد  

ـ   لنینیزم  ـ  مارکسیزم  پاکیزگی  و  حفظ  برای  ضیاء  رفیق 

مائوئیزم بدرستی مبارزه علیه رویزیونیزم، تسلیمی و تسلیم 

 طلبی را پیش برد.  

یاد رفیق ضیاء و حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان  زنده 

خیانت  نمی مقابل  در  جنبش توانست  به  آواکیان  باب  بزرگ 

نگوید.  چیزی  و  بماند  ساکت  انترناسیونالیستی  انقالبی 

انقالبی   جنبش  به  ضیاء  رفیق  یاد  زنده  خدمت  بزرگترین 

افکار   نگذاشت  که  بود  این  انترناسیونالیستی 

نوین "رویزیونیستی ـ    "سنتزهای  مارکسیست  احزاب  به 

 لنینیست ـ مائوئیست رسوخ نماید. 

ا   ما  منتشره  امیدواری  اسناد  ما  راه  نیمه  رفقای  که  ینست 

علیه   افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست  سنتزهای  "حزب 

انحراف   "نوین به  تا  نمایند  مطالعه  دقت  با  را  آواکیان  باب 

سیاسی ـ  ایدئولوژیک  پیعمیق  آنشان  هازمانی  ببرند. 

رویزیونیزممی مسیر  نوین"توانند  و    "سنتزهای  نموده  رها  را 

یستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی روی آورند که  به خط مارکس

ها باید بدانند که برگشت  این اسناد را بدقت مطالعه کنند. آن

رویزیونیزم   نوین"از  و   "سنتزهای  بود  خواهد  شان  نفع  به 

 توانند گذشته شانرا جبران نمایند. می

 کمیته مرکزی حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان

 ۱۳۹۹سرطان    ۱۵

 میالدی(   ۲۰۲۰جوالی    ۵)  
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کمونیست )مائوئیست( اکوادور یادبودی بخاطررفیق ضیا گرفتند و از طریق نشراین عکس  حزب 

 مائوئیست( افغانستان تسلیت گفته اند. )درگذشت رفیق را به تمام اعضا و هواداران حزب کمونیست 
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