ش
ل
ع
ه جاوید

جریدهشعلهجاویدارگانمرکزیحزبکمونیست(مائوئیست)افغانستان

است هک عمدات رد خدمت تدا رک ،ربپائی و ربشیپد جنگ مقاومت
مش
ملی مردمی و انقالبی ( شکل خص کنونی جنگ خلق) قرار دارد.
(اساسناهم حزب)

ارگان مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

				
شماره ()27

		
دوره چهارم

سنبله ( 1399سپتامبر ) 2020

دومین شمارۀ ویژه ،به مناسبت درگذشت رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

مطالب مندرج این شماره										:

صفحه

							
گزارش محفل یادبود درگذشت رفیق ضیاء

2

									
افتتاحیۀ محفل یادبود رفیق ضیاء

4

										
رفیق ضیاء جاودانه شد

5

									
رفیق ضیاء به جاودانگی پیوست

8

										
متن سخنرانی رفیق ...

10

						
رفیق ضیاء جاویدانه می ماند و همیشه با ماست !

11

						
مرثیه در سوگ رفیق ضیاء ( متن سخنرانی خانم )...

14

										
متن سخنرانی رفیق ...

16

						
رفیق ضیاء رهبر خردمند ،مرد سنگر با اندیشه و قلم

23

						
رفیق ضیاء فناناپذیر گردید ( متن تحریری خانم )...

27

شعله جاوید

شماره ()27

دوره چهارم

سنبله ( 1399سپتامبر) 2020

گزارش محفل یاد بود درگذشت رفیق ضیاء

بعد از در گذشت رفیق ضیاء صدر
حــزب کمونیســت (مائوئیست)
افغانســتان ،کمیته منطقه شماره
دوم روز پنجشنبه  5سرطان 1399
خورشیدی تشــکیل جلسه داد و
فیصله ذیل را به منسـوبین حزب
در منطقه صادر نمود:
«رفقا:

طبق" اطالعیه حزب کمونیسـت
(مائوئیست) افغانستان به مناسبت
در گذشـــت رفیق ضـیاء روز 5
ســرطان  1399خورشیدی کمیته
منطقوی دوم تشکیل جلسه داد
و فیصله نمود که به وقت تعئین
شده ،باید محفل یاد بود از رفیق
ضــیاء در منطقه برگزار گردد .بن ًا
کمیته منطقه شماره دوم به اطالع
تمام کادرها ،اعضا و هوداران حزب
کمونیست (مائوئیست) افغانستان
میرساند که روز … .در  ...حضور
به هم رسانند و از تمامی رفقا
تقاضامندیم تا در این روز آمادگی
خود را داشته باشند .یاد و خاطره
رفیق ضیاء گـــرامی باد.
کمیته منطقه شماره دوم»
روز …… تمامی کادرها ،اعضاء و
هـواداران حـــزب کمونیســت
(مائوئیست) افغانستان در منطقۀ
… .گردهم جمع شدند و محفل با
حزن و اندوه فراوان آغاز گردید و در
محفل دو قطعه عکس بزرگ از رفیق
ضیاء بخاطر یادبود از وی گذاشته
شده بود.

محفل به مناســـبت در گذشـــت رفیق
ضیاء صدر حزب کمونیســت (مائوئیست)
افغانستان سه ساعت به طول انجامید که
در ابتدا یک تن از اعضای کمیته منطقه
شماره دوم محفل را افتتاح نمود و رفقا را
اینگونه مورد خطاب قرار داد:
«رفقای عزیز!

چشمان به پا خاستند و  4دقیقه
ســـکوت را توام با اشک سپری
نمودند .حتی بســـیاری از رفقا
اشــعار ،مقاالت و سـخنرانیهای
شان را توام با اشک خواندند.
بعد از ســـکوت  4دقیقه رفــیق
سخنانش را این طور ادامه داد:

«ما به پاس خدمات رفیق ضیاء صدر حزب
کمونیســت (مائوئیست) افغانستان اینجا
جمع شدیم تا یاد و خاطرهاش را گرامی

« گرچه از دسـت دادن رفیق ضیاء
برای ما حزن و اندوه فراوان است،
ولی ما باید این حزن و اندوه خویش

را به پیش بریم .بناء از رفقا تقاضامندم که
بخاطر یادبود از رفیق ضیاء و باقی رفقای

و همبستگی حزب را حفظ نمائیم...

بداریم و یک بار دیگر تعهد بسپاریم تا
خط بنیان گذاری شده توسط رفیق ضیاء

ما (رفیق حفیظ و رفیق عزیز دو عضو بر
جستۀ اعضای اصلی کمیته مرکزی حزب

کمونیست(مائوئیست) افغانستان و رفیق
مهمند ،رفیق وثوق و رفیق کریماهلل سه
عضو فعال و برجسته حزب کمونیست
(مائوئیست) افغانستان و هم چنین رفیق
پشهای یک تن از فرماندهان حزب ….
که متاسفانه نیروهای مرتجع مسلح حزب
اسالمی او و یک رفیق دیگرش را غافلگیر
نموده همچو کوردالن بزدل باالی شان
حمله میکنند و رفیق پشۀای جان میبازد
و رفیقش با از دست دادن یک چشمش
میتواند خود را به سالمت از چنگال قاتالن
مردم برهاند) به پا میخیزیم و  4دقیقه
سکوت می نمائیم».
زمانی که رفیق ،نام زنده یاد ضیاء را برد،
گلویش گرفت و اشک از چشمانش جاری
شد ،تمام رفقا با گلوی گرفته و اشک در
صفحۀ 2

را به نیروی مبارزاتی تبدیل نمائیم
و مانند مردمــک چشـم وحدت

میخواهم یاد آور شوم که تجلیل
محفل یاد بود از رفیق ضیاء صدر
حزب کمونیســت (مائوئیســت)

افغانســـتان نشــانۀ وحـــدت
و همبستگی حـزب ما و ادامه خط
مائوئیستی که توسط رفیق ضیاء
بنیان گذاری شده میباشد».
رفیق ،هم چنین در مورد شخصیت
زنده یاد ضیاء چنین ابراز نظر نمود:
« رفیق ضیاء رهبر خردمند و توانا
شخصیتی بود که درفش مستقل
پرولتاریا یعنی حزب کمونیسـت و
جنبش کمونیستی را در افغانستان
به اهتزاز در آورد .افتخار تاریخی
این مبارزه فقط با رفیق ضیاء است.
او نه تنها درفش مستقل پرولتاریا
در افغانستان را به اهتزاز در آورد،
بلکه با تحــلیل داهیانه خــویش
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توانست که نکات ضعف و انحرافی
"سازمان جوانان مترقی" را نشانی
نموده و نکات مثبت آن را متکامل
نماید .او با تکامل جنبههای مثبت
"سازمان جــوانان مـترقی" خط
انقالبی رفیق اکرم که زیر خــاک
مدفون گردیده بود بیرون کشید و
از آن دفاع نمود.
رفیق ضیاء علیه گرایشان انحرافی
اپورتونیسـتی،رویزیونیســتی،
تسلیمی و تسلیم طلبی در سطح
ملی و بین المللی مبارزه نمود و
برای دفاع از خط پرولتری در سطح
ملی و بین المللی سهم فعال گرفت
و حزب کمونیســت (مائوئیسـت)

افغانسـتان را در این مسیر آبدیده
نمود».
بعدا ً رفــیق گردانندگی محفل را
به یک تن از اعضای جوان سپرد.

گرداننده محفل ابتدا سخنانش را
با این شـعر آغاز نمود:
ز دید مکتب ما ،عمر جاوید
به جز جنبیدن و پایندگی نیست
خروشد موج سرکش جاودانه
حباب پوچ را پایندگی نیست
رفیق جوان ما از اینکه عضو حزب
کمونیست (مائوئیست) افغانستان
اســت بر خود میبالید و گفت:
« هیچ افتخاری باالتر از عضویت
حزبی که توسط رفیق ضیاء بنیان
گذاری شده نیســت .همه کس را
لیاقت عضویت چنین حزبی نیست.
این حزب متعلق به زحمتکشان

دوره چهارم

کشور میباشد .یعنی فقط پرولتاریا و بقیه
زحمتکشــان کشــور و نیروهای انقالبی
میتوانند اعضای چنین حزبی باشند».

ســپس رفــقا به نوبت مـقاالت ،اشعار و
سخنرانیهای خویش را ارائه نمودند .و در
اخیر محفل نوبت به قطعنامه رسید .رفیق
دیگر عضو کمیته منطقوی قبل از اینکه
قطعنامۀ کمــیته مـنطقه دوم را بخوانش
بگیرد در سوگ رفیق ضیاء سرودۀ خویش
را بخوانش گرفت.
در سوگ تو دستانم را به هم میبافم
تا طناب دار دشمنان اندیشهات گردد
بعد از توـ شاید سالها و سالها
ابرهای بیباران و نازا ،فضای این مغاک
تیره را
تیرهتر خواهد کرد
اما قطرۀ از آب را ،حلقوم خشک این
صحرا نخواهد چشید.
اما شاید در روزگار پسین

سنبله ( 1399سپتامبر) 2020

صدر حزب کمونیست (مائوئیست)

افغانستان زیاد است ،اما ما باید
طبق اطـــالعیه “کمـیته مرکزی

حــزب کمونیسـت (مائوئیست)

افغانســــتان” این غم و اندوه
را به نیروی مبارزاتی بدل نموده و

قاطعانه وحدت و همبستگی حزب
را حفظ نموده و اساسنامه حزب

کمونیست (مائوئیست) افغانستان
را در عملکردهای خویش دقیق ًا

بکار بندیم» .

به پیش در راه تدارک برای

برپایی و پیشبرد جنگ مقاومت
ملی مردمی و انقالبی

زنده باد مارکسیزم – لنینیزم –
مائوئیزم!

زنده باد حزب کمونیست
"مائوئیست" افغانستان

غم اشک دوستان راستین

کمیته منطقوی شماره دوم

بذرهای اندیشهات را

 20سرطان  1399خورشیدی

به الله زار سرخی بدل گرداند
رفیق بعد از سروده خویش قطعنامه را به

سمع رفقای حاضر در محفل رساند و با این
نقل قطعنامه پایان یافت:

« غم و اندوه از دست دادن رفیق ضیاء
صفحۀ 3
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افتتاحــیۀ

محـفل یادبود رفیق ضــیاء
دانا� خاموش شد
چه مشعیل از ی
قل� از تپش باز ایستاد
چه ب
رفقای عزیز!
ما به پاس خــــدمات رفیق ضـــیاء
صـدر حزب کمونیســت (مائوئیسـت)
افغانســتان اینجا جمع شدیم تا یاد و
خـاطرهاش را گرامــی بداریم و یک

بار دیگر تعهد بســپاریم تا خط بنیان
گذاری شده توسط رفیق ضیاء را به
پیش بریم .بناء از رفقا تقاضامندم که
بخاطر یادبود از رفیق ضیاء و باقی
رفقای ما (رفیق حفیظ و رفیق عزیز
دو عضو اصلی بر جستۀ کمیته مرکزی
حزب ،رفیق مهمند ،رفیق وثوق و رفیق
کریم اهلل سه عضو فعال و برجسته حزب
کمونیسـت (مائوئیســت) افغانستان
و هم چنین رفیق پشهای یک تن از
فـــرماندهان حزب … .که متاسفانه
نیروهای مرتجع مسلح حزب اسالمی او
و یک رفیق دیگرش را غافلگیر نموده
همچو کوردالن بزدل ،باالی شان حمله
میکنند و رفیق پشۀای جان میبازد و
رفیقش با از دست دادن یک چشمش
میتواند خود را به سالمت از چنگال
قاتالن مردم برهاند) به پا میخیزیم و
 4دقیقه سکوت می نمائیم.
رفقا!
گرچه از دست دادن رفیق ضیاء برای
ما حزن و اندوه فراوان بار آورده ،ولی
ما باید این حزن و اندوه خویش را به
نیروی مبارزاتی تبدیل نمائیم و مانند
مردمک چشم وحــدت و همبستگی
حزب را حفظ نمائیم.

محفل امروزی ما توسط کمیته منطقه شماره دوم
حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان تدارک
دیده شده که مشتمل بر مقاالت ،دکلمهها و
سخنرانیهایی است که به سمع رفقا رسانیده
میشود .هر یک از رفقا بشمول کادرها ،اعضا
و هواداران حزب پیرامون شخصیت رفیق ضیاء
بمثابه یک انسان توانا ،یک رجل سیاسی و یک
رهبر خردمند صحبت خواهند نمود .حال که
رفیق ضیاء در میان ما نیست ،رسالت پیشبرد
خطی که او بنیان نهاده بر دوش ما و کلیه رفقای
همرزمش میباشد .ما امروز در اینجا گردهم
جمع شدیم تا یک بار دیگر تجدید میثاق نمائیم،
خط مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی که
توسط رفیق ضیاء بنیانگذاری شده با جدیت
ادامه میدهیم.
میخواهم یادآور شوم که تجلیل محفل یاد بود
از رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست (مائوئیست)
افغانستان نشانۀ وحدت و همبستگی حزب ما و
ادامه خط مائوئیستی که توسط رفیق ضیاء بنیان
گذاری شده ،میباشد.
رفیق ضیاء رهبر خردمند و توانا شخصیتی بود که
درفش مستقل پرولتاریا یعنی حزب کمونیست و
جنبش کمونیستی را در افغانستان به اهتزاز در
آورد .افتخار تاریخی این مبارزه فقط با رفیق
ضیاء است .او نه تنها درفش مستقل پرولتاریا
در افغانستان را به اهتزاز درآورد ،بلکه با
تحلیل داهیانه خویش توانست که نکات ضعف و
انحرافی “سازمان جوانان مترقی” را نشانی نموده
و نکات مثبت آن را متکاملتر از قبل نماید .او
صفحۀ 4

با تکامل جــنبههای مثبت “سازمان
جوانان مترقی” خط انقالبی رفیق اکرم
که زیر خاک مدفون گردیده بود بیرون
کشید و از آن دفاع نمود.
رفیق ضیاء علیه گرایشان انحرافی
اپورتونیستی ،رویزیونیستی ،تسلیمی
و تسلیم طلبی در سطح ملی و بین
المللی مبارزه نمود و "سنتزهای نوین
آواکیان" را به چالش کشید و با تمام
وجود علیه این "سنتزهای نوین"
رویزیونیســـتی پسـا مارکسیسـتی
ـ لنینیسـتی ـ مائوئیسـتی ایســتاد
و به احـزاب مائوئیســتی جهان این
پیام را رســاند که این خط یک خط
رویزیونیســتی و ک ً
ال در جـهت مقابل
مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم قرار
دارد .او برای دفاع از خط پرولتری در
سطح ملی و بین المللی سهم فعال
گرفت و حزب کمونیسـت (مائوئیست)
افغانستان را در این مسیر آبدیده نمود.
رفیق ضیاء فنا ناپذیر است
یاد و خاطره رفیق ضیاء جاودانه باد
زنده باد مارکسیزم ـ لنینیزم ـ
مائوئیزم
زنده باد حزب کمونیست (مائوئیست)
افغانستان

شعله جاوید

شماره ()27

دوره چهارم

ز دید مکتب ما ،عمر جاوید
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به جز جنبیدن و پایندگی نیست
خروشد موج سرکش جاودانه
حباب پوچ را پایندگی نیست
رفقا!
ما عضو حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان هستیم .هیچ افتخاری باالتر از عضویت حزبی که توسط رفیق ضیاء
بنیان گذاری شده نیست .همه کس را لیاقت عضویت چنین حزبی نیست .این حزب متعلق به زحمتکشان کشور
میباشد .یعنی فقط پرولتاریا و بقیه زحمتکشان کشور و نیروهای انقالبی میتوانند اعضای چنین حزبی باشند.
رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست(مائوئیست) افغانستان از زمانی که از خط ملی اسالمی “ساما” برید ،با آشنایی
به مراحل تکامل یافته مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم و الهام گیری از انقالب فرهنگی چین ،جنبش انقالبی
انترناسیونالیستی و جنگ خلق در پیرو ،بنیان جنبش کمونیستی را در افغانستان ریخت و آن را روز بروز متکامل
تر نمود تا اینکه حزب کمونیست(مائوئیست) افغانستان را با رفقای همرزمش بنیان گذاری نمود .افتخار تاریخی
تکامل کیفی جنبش مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی در افغانستان فقط مربوط رفیق ضیاء است.
رفیق ضیاء از زمان بنیان گذاری حزب کمونیست(مائوئیست) افغانستان تا زمان بدرود حیاتش روی استحکام و
وحدت حزب تاکید میورزید .خودش این مسئولیت را بدرستی به پیش هدایت نمود .ما سوگند یاد میکنیم که
خط اصولی که توسط رفیق ضیاء در افغانستان بنیان گذاری شده باجدیت ادامه داده نام پر افتخار عضویت حزب
کمونیست(مائوئیست) افغانستان و وحدت حزب را مانند مردمک چشم خود حفظ مینمائیم.
در این قسمت محفل از رفیق … می خواهم تا مقالهای را که تهیه نموده اند به خوانش بگیرد.
**********

رفـیق ضــیاء جـاودانه شــد

زندگی با مـبارزه توام اســـت.

مبارزه طبقاتی و سیاسی به حیث یک

و حـیات یکی بر دیگری تفــوق

زنده ماندن میان مرگ و حیات در

اجتماعی بین طبقات مــختلف جامعه و

این وضعیت تکامل در پدیدههای

انسانها و همۀ زنده جانها برای
مبارزه مداوم قرار داشته و همیشه
با آن دست و پنجه نرم میکند،

این پروسه به نوع خود یکی از

اشکال مبارزه میباشد .مبارزه
در همه ابعاد زندگی و بخصوص

ضـرورت عینی در سطوح مختلف زندگی

طبیعت وجود دارد .در چــنین شرایطی

مـبارزه طبقاتی عـــلیه طبقات حاکمه

و امپریالیزم از عمدگی برخوردار میباشد.
در جــریان مبارزه تخــالف و تطابق،

شکست و پیروزی ،منفعـت و ضرر ،مرگ
صفحۀ 5

و برتری کسب مینماید و در تداوم
گوناگون صورت میگیرد .و منافع

افراد با منافع جمعی در جامعه به
تقارن و تخالف قرار مــیگیرد.

از این جاست که مبارزه طبقاتی

به شـکل حادتری بروز مینماید.
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در چــنین شــرایطی است که

مثبت خط رفیق اکرم را تکامل دهند،

را بلند نمود" .ساما " با بیرون

از مــنافع جمع در مقابل مـنافع

ایدئولوژیک ـ سیاسی اکونومیزم و محلی

طلبی طبقاتی به تسلیم طلبی

نیروهای انقالبی ســربلند نموده
فرد به دفاع برخاسته و همیشه به

منافع تودههای رنج دیده کشور
می اندیشـند .چنین اشخاصی در

جایگاه تاریخی خود مانند سـتاره
میدرخشــند و زندگی چــنین
مردان انقالبی به درخشـــندگی

ستارگان ابدی و جاودانه است.

دهها گام عقب رفته و در انحرافات عمیق
گرایی غرق گردیدند .با سر بلند نمودن
کودتای  1352خورشیدی خط رفیق اکرم
آهسته آهسته به فراموشی سپرده شد و

در زیر خاک دفن گردید.

بعـد از کــــودتای  7ثور تعداد زیادی
از نیروهای انقالبی "ســـازمان جـوانان

مــترقی" و جریان دموکراتیک بشمول

در نیمه دهه چهل خورشیدی که

رفیق اکرم بازداشت و در گورهای دست

افغانستان حاد گردید ،رفیق اکرم

باد .در چنین حالتی که کمبود نیروهای

مبارزات میان طبقه حاکمه و خلق

با تعـــدادی از همرزمانش برای
پیشبرد مــبارزات انقالبی علیه

طبقه حاکمه "سازمان جوانان

مترقی" را بنیان گذاری نمود و به
مبارزه علیه طبقه حاکمه پرداخت.

جریان دموکراتیک نوین گویای
مبارزات برحق "سازمان جوانان

مترقی" تحت رهبری رفیق اکرم
بود .در این دوران طبقه حاکمه
تعداد زیادی از نیروهای انقالبی
را به زندان انداخت .متاسفانه
که بعد از مریضی رفیق اکرم

و کناره گیری وی از سیاست،
پاسیفیزم و اکونومیزم بر جریان

مسلط گردید و سبب انشعاب
در "سازمان جوانان مترقی" و

جریان دموکراتیک نوین گردید.
انتقادیون جــای این که گامی به

جــلو گــذارند و جـــنبههای

جمعی دفن گردیدند .یاد همۀ شان گرامی
انقالبی مانند رفیق اکرم و تعدادی از هم
رزمانش احساس میشــد ،ســازمانهای

متعدد از انتقادیون و مــدافعین بوجود
آمد .یک بخش انتقادیون(گـروه انقالبی
خلقهای افغانســتان) از اکـــونومیزم

به رویزیونیزم سه جهانی تکامل مـنفی

نمود و شعـار انقالب اسـالمی و جمهوری

اسالمی را بلند نمود .در چــنین شرایطی
سه جناح با برنامههای مــختلف گردهم

جمع شدند و باالخره با پذیرفتن برنامه
دموکراتیک زنده یاد مجید در جــوزای

 1358خورشیدی"ســاما" را تشــکیل
دادند" .ســاما" بعد از مــــرگ زنده

یاد مجید حتی به خط دموکراتیک پابند
نماند و با بیرون نمودن اعالم مواضع که
در حقیقت برنامۀ "تازه اندیشـان" بود

راه انحرافی را در پیش گــرفت و مانند
"سـازمان رهایی افغانسـتان" "شـعار

انقالب اسالمی" و "جمهوری اسالمی"
صفحۀ 6

نمودن این خط انحرافی از تسلیم

ملی تکامل منفی نمود .یا بعبارت
دیگر "ساما" بعد از اعالم مواضع

تا آخــرین لحظۀ حــیات خود
با تســلیمطلبی طبقاتی و ملی
آغشته بود .و همین اکنون هم در

این دام دست و پایش بسته است.
مبارزه علیه تســـلیمطلبیهای
"ساما" در سال  1360خورشیدی

توسط رفیق ضیاء شروع گردید و

تا حــدودی پیش رفت که خط
تیوری ســه جــــهان و کرنش

در مقابل ســـوسیال امپریالیزم

چین در درون "ســاما" سربلند

نمود .رفیق ضیاء علیه این خط با
جدیت ایستاد که باالخره منجر به

انشعاب بخش غرجستان "ساما"

تحت رهبری رفیق ضیاء گردید.

رفیق ضــیاء در گام نخسـت

"هســته انقالبی کمونیستهای

افغانستان" را بنیانگذاری نمود که
بعدا ً بنام "سازمان کمونیستهای

انقالبی افغانستان" مسمی گردید
و به تعقیب آن با اتحاد با بخش

امال مائوتسه دون اندیشـه حزب

کمونیســت افغانســتان را پایه
ریزی نمود.

به این طریق رفیق ضیاء خط
اصولی رفیق اکرم که در زیر خاک
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مدفون شده بود ،از زیر آوار بیرون

کشیده و جنبههای اصولی آن را

تکامل داد که افتخار تاریخی این
حرکت کمونیستی متعلق به رفیق

ضیاء است.

رفیق ضــیاء در عمل مبارزاتی
مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم
را بعنوان رهنمــای اندیشـــه

و عمـــل خـود بکار میبسـت.
زندگی او حاصل مــبارزه عـلیه

امـپریالیزم ،ارتجــاع ،انـواع و
اشکال رویزیونیزم ،اپــورتونیزم،
اکونومیزم ،رفرمیزم ،تســلیمی

و تسلیم طلبی بوده است.

زندگی مــبارزاتی رفیق ضــیاء

بر مبنای علمی استوار بود او
در جریان مبارزات با تحلیل

مشخص از اوضاع مشــخص
اصول علمی مارکسیســتی ـ

لنینیستی ـ مائوئیستی را بکار

بست و زندگی خود را بر اساس

دوره چهارم

آثار رهبران پرولتاریا غفلت نمینمود .او

سعی میورزید تا آن چیزی را که آموخته
به دیگران انتقال دهد .او در مورد آموزش
همیش به رفـقا این گفته لنین را تکرار

مینمود:

«ما باید به هر قیمتی که شده در این راه
گام برداریم ،که نخست بیاموزیم ،سپس

بیاموزیم و باز هم بیامـــوزیم ،و آنگاه
آنقدر پیش رویم که اطمینان حاصل

کنیم که آموختن ،یک واژه مرده نباشد،
بلکه قسمتی از خود وجود ما و کام ً
ال

جزئی از اجزای متشکله زندگی اجتماعی

ما باشد»

رفیق ضیاء شـخصیتی بود که هرگز به

منافع شخـصی فکر نمیکرد .او همیش
تاکید میورزید که پایگاه اصــلی حزب

مــیان پرولتاریا و ســایر زحمتکشان
میباشد و به رفقا توصیه مینمود که این
پایگاه نباید خــالی بماند و باید مداوم ًا

براین تحکیم و گسترش حزب میان آنها
بکوشیم.

رسیدن به مفاهیم از شـناخت

رفیق ضــیاء یک رهــبر توانا و نویسنده

پیاده نمــودن شناخت تعقلی در

ـ سیاسی و تشکیالتی حزب کمونیسـت

او تالش میورزید که با وحدت

انجام داد.

حســی به شناخت تعــقلی و

برزگ بود او برای ترسیم خط ایدئولوژیک

عمل مبارزات روزانه وقف نمود.

(مائوئیست) افغانســتان خدمات شایانی

تیوری و عمل در زندگی مبارزات

روزمره انتقاد از خود و دیگران را

بکار بندد و پیوند عمیق با تودهها
بر قرار نماید و در راه کســـب

معــرفت خود بینهایت تــالش
میورزید او لحظۀ در مطالعــات

رفیق ضیاء بعد از ختم پروســه وحدت

و تشکیل حزب کمونیست (مائوئیست)

افغانستان در سال  2004میالدی تا آخرین
لحظۀ حیاتش بعنوان یک رهبر خردمند و

توانا حــزب کمونیسـت (مائوئیســت)
صفحۀ 7
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افغانســتان را بدرستی رهبری
نمـود .او در ســطح ملی و بین
المللی بنا به رسالت تاریخی خود

خدمات ارزشمندی انجام داد .او
در پیشبرد فعالیتهای جــنبش

انقالبی انترناسیونالیستی به مثابه
رابطه با احــزاب مائوئیست سایر

کشورها سهم به سزایی داشت.

در شـــرایط بس حساس کشور
از دســـت دادن رفیق ضیاء یک

ضـایعه بزرگ نه تنها برای حزب

ما و بقیه مائوئیستهای کشور و
خلقهای ســتمدیده افغانستان

اسـت ،بلکه ضایعه بزرگ برای

تمامــی مائوئیســتهای جهان
و پرولتاریای بینالمللی به شمار

میرود.

من بعنوان شخصی که وی را از
نزدیک میشناختم و با افکار و
عقاید او بخوبی آشنا شـده بودم

تعهد مینمایم که خط سرخ رفیق

ضیاء که همانا خط مائوئیســـتی
حزب کمونیسـت (مائوئیســت)

افغانستان است با جان و دل ادامه
داده و در راه تحکیم ،همبستگی و
وحدت حزب بکوشم .ایمان راسخ
دارم که رفقای همرزمش راه او را

بدرستی ادامه خواهند داد.

جــایگاه تاریخی رفیق ضـــیاء
به درخشــندگی ستارگان ابدی

و جـاودانه اســت.
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بیا و پنجه بیداد بشکن

سنبله ( 1399سپتامبر) 2020

طلسم شوم استبداد بشکن
بدستی تیشه و در دیگری سر
بگیر ورونقی فرهاد ،بشکن
به فریادی زلب مهر خموشی
ازین پس هر چه بادا باد ،بشکن
اگر خواهی بنا کردن بنایی
نخست این نظم بی بنیاد بشکن
تو شاهینی ،قفس را"سرمد" از خشم
اگر خواهی شوی آزاد ،بشکن
در این قسمت محفل از رفیق … می خواهم آنچه را که تهیه نموده اند به سمع رفقا برساند.
***********

رفـیق ضــیاء به جـاودانگی پیوســت
ی ن
خون� کفن را
بسازم یب�ق

اگر دشمن بریزد خون من را
زخونم الله روید ،شعله ی ز
خ�د
زند آتش (رسای اهرمن) را
درگذشــت نا بهنگام رفیق ضیاء
صدر حزب کمونیست (مائوئیست)
افغانســتان واقع ًا برای حـزب ما،
خلقهای زحمتکش کشور ،تمامی
مائوئیستهای کشــور و جـــهان
و همچنین پرولتاریای بینالمللی
ضــایعه بزرگ و غیر قابل سنجش
است.
رفیق ضیاء صدر حـزب کمونیســت
(مائوئیست) افغانســتان یک رهبر
توانا و مارکسیســت ـ لنینیست ـ

مائوئیست کبیر بود که برای حفظ و پاکیزگی
مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم از لوث
عناصر ناباب ،انواع و اشکال رویزیونیزم،
بخصوص رویزیونیزم آواکیان ،اپورتونیزم،
اکونومیزم ،تسلیمشدگان و تسلیمطلبان
لحظهای درنگ نکرد ،و مبارزاتش را بطور
همه جانبه و اصــولی به پیش برد و نقاب
کاذب به اصطالح انقالبی ،مارکسیستی ـ
لنینیستی ـ مائوئیستی را از چهرهشان
برداشت.
مــبارزات رفیق ضـــیاء علیه رویزیونیزم
صفحۀ 8

"ســنتزهای نوین" در ســــطح
جـــهان موقعیت او را به عنوان
یک مارکسیسـت ـ لنینیســت ـ
مائوئیست کبیر تثبیت نمود.
رفیق ضــــیاء یکی از پیشگامان
صدیق و خستگی ناپذیر جنبش
مارکسیســـتی ـ لنینیســتی
ـ مائوئیستی کشور بود که خط
اصولی رفیق اکرم را که مدت
طوالنی در زیر خاک مدفون شده
بود ،بیرون کشید و از لحاظ کمی

شعله جاوید

شماره ()27

ن را تکامل داد .او جنبش
و کیفی آ 
نوین کمونیســتی را در نیمه دهه
شــصت خورشیدی بنیان گذاری
نمود.
رفیق ضیاء شـخصیت بزرگ انقالبی
بود که همیشه مبارزات انقالبی خود
مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم را
بعنوان رهنمای اندیشه و عمل بکار
میبست .او بطور مکرر به رفقا تاکید
به تطبیق حقایق عام مارکسیزم ـ
لنینیزم ـ مائوئیزم در شرایط خاص
افغانستان می ورزید.
رفیق ضـــیاء صـــدر حــــزب
کمونیست (مائوئیسـت) افغانستان
برای ترســــیم خط ایدئولوژیک
ـ ســیاســی و تشـکیالتی
حزب کمونیســت (مائوئیســت)
افغانســــتان خدمات ارزشمندی

دوره چهارم

انجام داده است .او یک نویسنده توانا و یک
رهبر خردمند بود که مسایل اساسی انقالب
و شرایط مشخص اوضاع جاری را بطور
دقیق و همه جانبه تجزیه و تحلیل مینمود.
او همیشه بر استحکام حزب کمونیست
(مائوئیست) افغانستان تاکید میورزید و به
رفقا توصیه مینمود که باید در این زمینه
توجه جدی داشته باشند.
ما امروز بعد از درگذشت رفیق ضیاء بخوبی
درک نمودیم که نیاز مبرم ما در شـرایط
کـنونی اســتحکام حــزب کمونیســـت
(مائوئیست) افغانستان است .فقط از این راه
است که میتوانیم گامهای موثری به پیش
گذاشته و راه رفیق ضیاء را ادامه دهیم.
ما باید غم و اندوه بزرگ ناشی از درگذشت
رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست (مائوئیست)
افغانستان را به انرژی مبارزاتی خود تبدیل
نمائیم و قاطعانه در وحدت و همبستگی

سنبله ( 1399سپتامبر) 2020

حزب کمونیســـت (مائوئیســت)
افغانستان تالش نمائیم.
در اخیر من به حیث عضو حـــزب
کمونیسـت (مائوئیست) افغانستان
تعهد میسپارم که خط سرخ
انقالبیای که توســـط رفیق ضیاء
صدر حزب کمونیسـت (مائوئیست)
افغانستان بنیانگذاری شده ادامه
دهم ،و یکی از شــاگردان آن رهبر
خردمند و توانا باقی خواهیم ماند.
یاد و خــاطره رفیق ضـیاء
جــاودانه باد!
رفیق ضیاء در میان ماست
زنده باد مارکسیزم ـ لنینیزم ـ
مائوئیزم
زنده باد حزب کمونیست
(مائوئیست) افغانستان

چیست این نعرهیی که میلرزد
از طنینش ،ستون کاخ ستم
		
میخورد از خروش آهنگش
			
نظم هستی دشمنان برهم
				
هست ناقوس مرگ مرتجعین
					
این صدایی که می رسد در گوش
						
باز گوید زودتر سازید
									
شمع هستی ارتجاع خاموش!
										
جبر تاریخ میدهد فرمان
											
که :سپاهی توده ها باش
با ستمپیشگان غارتگر
		
مرز بندید تا جدا باشید
			
امر تردید ناپذیر زمان
				
کند ابالغ قاطعانه چنین:
					
کز وجود کثیف مرتجعین
							
پاک سازید پاک روی زمین
										
در این قسمت محفل از رفیق … … می خواهم شعری را که تهیه نموده اند خدمت تان دکلمه نماید.
صفحۀ 9

شعله جاوید

شماره ()27

رفقا!

دوره چهارم

ن ن
تن
سخ�ا��…
م�

سنبله ( 1399سپتامبر) 2020

در بافته زمان و مکان بین مرگ و زندگی

عـــلیه ظلم و ســتم را در

گـرمتان را در مـــحـــــفل

زندگی پایان میپذیرد .رفیق ضیاء صدر

منی کارگر سـاده ،خیلی صمیمی

کمونیست(مائوئیست) افغانستان

تا زمانی که بدرود حــیات گفت با آن که

که رفیق … محفل را افتتاح

به آزادی مردمان ســتمدیده و استقالل

اشـــک جاری گردید ،به خوبی

گران سنگ است .چه خوب است که عمر

من هم به نوبه خــود حضــور

جدل است زمانی که مرگ غلبه کند

یادبود رفیق ضـــیاء صدر حزب

حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

خیر مقـــدم میگویم .زمانی

زندگی حــــقیرانهای داشــت همیشه

مینمود ،از چشــمان همه رفقا

کشور فکر میکرد .این مرگ همچو کوه

درک نمــودم که از دست دادن

ما هم همین قسم پایان یابد.

رفیق ضیاء چقــدر ضایعه بزرگ

برای حـزب ماسـت.

رفیق ضــیاء برای من الگـــو بود .هر
باری که او را مـــیدیدم روحیه مبارزه

وجودم شعلهورمیســاخت .او با

برخورد مینمود .یاد و خــاطره
رفیق ضیاء را بطور همیشه گرامی

میدارم و تعهد میسپارم آنچه
برایم آمــوخته در عمـــل پیاده

نمایم و تا آخرین روز حـــیاتم
برای تحکیم و گســـترش حزب

کمونیست (مائوئیست) افغانستان
کوشا باشم .اینک قطعه شعری را

خدمت تان تقدیم میکنم.

می رسد روزی که شب حاشا شـــود
روشنی های شفق بر پا شــــود

					

چهر هی منحوس تاریکی شب
در درازای زمان رسوا شـــــود

					

رنگ ظلمت رخت بندد همیش
نقره گون رنگ افق پیدا شــود

					
ذره هاای از امید زندگی
					

“قطره قطره جمع تا دریا شود”

آن زمان بار دگر سیمای عشق
					

خنده رو چون غنچهی گلها شود

می رسد روزی که رویاهای سبز
					

در حقیقت رو برو با ما شــود

می رسد روزی که با عشق و امید
					

بیرق آزادگی باال شــــــــود
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اگر ترست بود از پیشۀ ما
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برو از سنگر و از بیشۀ ما
مکن آلوده با ننگ خیانت
درفش مردم و اندیشۀ ما
حال از رفیق … میخواهم تا با سخنانش به گرمی محفل ما بیفزاید.
***************************************************

رفیق ضــیاء جاویدانه میماند و همیشــه با ماســت!
مرد نمیرد به مرگ ،مرگ ازو نام جست
نام چو جاوید شد ،مردنش آسان کجاست !
رفیق ضیا صدر حزب کمونیست
(مائوئیسـت) افغانســتان رهبر،
نویسنده ،شـاعر توانا و خـوش
قریحه و تئوریسن زبردست ملی
و بینالمللی بود .او فنا ناپذیر و
جاودانه باقــی اســت .او برای
ی و
پرولتاریا در مبارزات انقالب 
جنبش کمونیستی (مارکسیستی
ـ لنینیستی ـ مائوئیستی) الگو
بود و خــطی که در افغانســتان
ترسیم نمــود برای همیشـــه
جاویدان باقی خواهد ماند.
درگذشــت نابهنگام و جانسوز
رفیق ضیا ،صدر حزب کمونیست
(مائویست) افغانستان ،تمــامی
رفقا ،هواداران حـزب و تودههای
ستمدیده را در داخـل و خارج
کشور به ماتم و سوگ عظیمی
نشــاند .این ضـــایعه بزرگ و
ناباورکردنی را به تمامی اعضـا و
هـــواداران حــــــــــزب

ومردمان ستمدیده و پــرولتاریا کشور و
جهان وتمامی مائوئیستهای افغانستان
و جهان و علیالخصوص به فامیل محترم
رفیق تسلیت عرض میدارم.
رفیق ضیاء فرد خردمند ،خستگی ناپذیر
و فعال در مسیر خدمت به خلق و مبارزه
علیه نظامهای استبدادی و ددمنشانۀ
اشغالگران امپریالیست و رژیم دست
نشانده بود .نشستن با وی لذتبخش و
آموزنده بود .او الگوی معرفت و دانش
بود .روحیه رفیع و متعالی او در مقاومت
ملی مردمی و انقالبی به ما انگیره میداد.
او هیچگاه با تمام معضالتی که داشت
رویه سرد را پیشه نکرد و با خندههایش
انرژی مبارزاتی را زیادتر مینمود .تا وداع
نابهنگام و جانگدازش شعار استقالل و
آزادی و مرگ بر اشغالگران امپریالیست
به سردمداری امپریالیزم اشغالگر
امریکا ،اشغالگران مرتجع داعشی ،رژیم
دستنشانده ،و تسلیم طلبان و تسلیم
شدگان ،ورد زبانش بود ،و شعار برپایی
صفحۀ 11

جـــنگ مـقاومت ملی مردمی
و انقالبی علیه اشـــغالگران
امپریالیست به رهبری امپریالیزم
اشغالگرامریکا را لحــظهای به
فراموشی نسپرد.
هر باری که او را دیدم ،مسایل
تازهای از ویآموختم .رفیق ضیاء
برایم اســتاد بزرگواری بود که
مرا به ایدئولوژی مارکسـیستی
ـ لنینیستی ـ مائوئیسـتی آشنا
نمود و در این مسیر بصــورت
درست رهنمایی ام کرد.
معنای درست ادبی ،وزن ،قافیه
و سوژۀ شعر را از وی آموختم.
او همیشه اشعارم را اصالح و
رهنمودهای درستی برایم ارائه
مینمود .اوهمیشه جوانان را
در جهت مطالعۀ کتاب ،نوشتن
مقاالت و سرودن شعر تشویق و
ترغیب مینمود .مدام میگفت هر
کسی که بخواهد به یک کادر عالی
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حزب تبدیل شــود و در خدمت
پرولتاریا و ســتمدیدگان قرار
داشته باشد باید بیاموزد ،بیاموزد
و باز هم بیاموزد .از طریق آموزش
درست و دسترسی به آثار علمی
مارکس ،انگس ،لنین ،اســتالین
ومائوتسه دون است که میتوان
شاعر و نویسنده توانا گــردیده
و آثار ارزشمندی از خود به جا
گذاشت .و از این طریق است که
میتوان چهرۀ اصلی اشغالگران
امپریالیست ،اشغالگران مرتجع
داعشی ،رژیم دستنشانده ،انواع
و اشکال رویزیونیزم،رفرمیزم،
تسلیم طلبان و تسلیم شدگان
را به همگان هویدا ساخت .او به
ما آموزش داد که برای رسیدن به
چنین آرمانی باید قاطعانه مبارزه
نمائیم و لحظهای از تودهها غافل
نمانده ،و همچو ماهی در میان
آب درمیان تودهها باشیم.
زمـانی که خبر درگذشــت وی
را شنیدم باورم نشد ،دقایقی
مات و مبهوت مانده و اشک از

دوره چهارم

چشمانم جاری گردید ،در گوشهای خلوت
گریستم تا که چشمانم رنگ خون را با
خود گرفت .هر لحظهای که یاد و خاطرات
او جلو چشمم میآید و برای اینکه خود
را تسلی دهم در گوشهای سر به گریبان
نموده به یاد خاطراتش گریه میکنم.
یاد و خاطرات چنین رفیق راســخ و
خردمند ،که همیشه کوشــش مینمود
مرا به راه درست مبارزاتی هدایت کند،
باعث میشود که از درد بر خود به پیچم
و برای مدتی گوشۀ عزلت را انتخاب کنم،
و اشک بریزم و در مورد این ضایعه بزرگ
به فکر فرو روم و با خود بگویم که 68
سال عمری نبود که دستان شکننده
ابتذال مرگ ،یک چنین رهبر خردمندی
را از ما گرفت .تمامی رفقای ما اکنون
بخوبی کمبودی او را احساس میکنند
و از درد بر خود میپیچند ،اما با جدیت
تمام ،خط بنیان گذاری شده توسط صدر
حزب کمونیست(مائوئیست) افغانستان
را ادامه میدهند.
بلی رفقا این درد سـنگین است!
ولی ما یاد و خاطره رفیق ضیاء را بعنوان
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یک رهــــبر توانا و خردمند ،با
امید و ارادۀ قوی مبارزاتی برای
برپایی و پیشبرد جنگ مقاومت
مـــلی مــردمی و انقالبی
برای بیــــرون راندن قهــری
اشغالگران امپریالیســــــت
و ســرنگونی رژیم پوشــالی و
استقرار جامعه دموکراتیک نوین
و پیشروی بسوی جهانی که در
آن اثری از ستم و استثمار نباشد
گرامی میداریم.
رفیق ضیاء ما را همیشه تشویق

مینمود و به ما میگفت که
زندگی نوسان دارد و هرلحــظه
در حال تغییر و تکوین است.
در مسیر پر پیچ و خم مبارزه

شاهد مــــرگ و میر عزیران
خود خواهیم بود ،اما درمان درد

ما ماتم گرفتن نه ،بلکه نبرد و
مبارزه است .و برای استقالل و
آزادی همیشه باید بها پرداخت

و مبارزه کرد .رفیق ضیاء این
موضوع را در قالب شعر چنین

بیان نموده است.

غم مرگ عزیزان به خاک افتاده سنگین است
دل یاران به سوگ رفته گان رنجور و غمگین است

					
ولی نبود غم و اندوه عالج رنج و درد ما
					

مدوا بهر درد ما بود عزم نبرد ما

زخصم ددمنش جز قتل و غارت انتظاری نیست
					

به جنگ ما به جزء فتح و فنا دگر شعاری نیست
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مسیر شهر آزادی دراز است پیچ و خم دارد
					

سرود رهنوردانش خوش آوا زیر و بم دارد

هزاران رفته ازین ره هزاران دیگری آیند
					

هزاران مانده درین ره هزاران دیگری پایند

هزاران جانفدا باید تیار از بهر آزادی
					

که بزم انقالب است این ،نه بزم عیش و مهمانی

بلی رفقا!
تاکــید زنده یاد رفیق ضــــیاء

هرآنچه میخواست برایش میسر بود،

خدمت به تودههای تحت ستم

را دوباره تکرار میکنم ،درمان

اما در وطن ایستاد و شعار جنگ علیه

و نجات کشور از یوغ اسارت و

درد ما ماتم گرفتن نه ،بلکه نبرد

اشغالگران امپریالیســت ،اشغالگران

بندگی دســت نکشید ،در تاریخ

و مبارزه است! و برای استقالل و

مرتجع داعشی ،رژیم دســتنشانده را

مبارزاتی کمونیستی جهان و در

آزادی همیشه باید بها پرداخت و

بلند نمود و تا بدرود حیات در این مسیر

وجود و قلب همۀ مان جاویدان و

مبارزه کرد“ .که بزم انقالب است

مستحکم و استوار بود.

فناناپذیر باقی خواهد ماند.

این ،نه بزم عیش و مهمانی”

همانطور که زنده یاد رفیق ضیاء ،مسیر

درودهای سرخ و انقالبی را بر

زنـــــده یاد رفیق ضــــیاء

مبارزاتی زنده یاد اکرم را مــتکامل تر

چنین رهبر خردمند و توانا

یک مارکسیســت – لنینیست-

پیش برد ،ما نیز درین راه از هیچ سعی

میفرستیم!

مائوئیســــت به تمام معنا بود

و تالشی دریغ نمیورزیم و در پی طی

و زندگی فقیرانه درمیان تودهها

نمـــودن آرمان این رادمرد تا پای جان

را پســـندید ،و از زندگی مرفع

در مبارزات مان مســـتحکم میباشیم

دوری گــزید .و در شرایط اسفبار

و ادامه میدهیم و غم و اندوه عمیق مانرا

و بحران زای کنونی افغانســتان

به نیروی مبارزاتی قوی تبدیل مینماییم.

زنده باد حــزب کمونیســـت

یاد و خاطره رفیق ضیا ،رفیق همسنگر و

(مائوئیســت) افغانســـــتان

هیچوقت فکر مهاجـــرت به آن
طرف ابحار بهسـرش نزد ،اگرچه

هم پیمان و همــگام ،که هــرگز از راه
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مائوئیزم

شعله جاوید
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زخون شب چراغی بر فروزید

بساط شب پرستان را بسوزید
گریبان نفاق بد ثمر را
به خونین رشتۀ وحدت بدوزید
در این قسمت محفل از رفیق همرزممان خانم … تقاضامندیم آنچه را که تهیه نموده اند به سمع شما برساند
*********************************************

متن سخنرانی خانم ….

رفقا!
زمانی که خبر در گذشت رفیق

ضیاء رهبر خردمند و توانا را
شنیدم مات و مبهوت بر جای
ماندم و بر دیوار تکیه زدم
وفکر کردم که کوه بابا را روی
شانههایم گذاشتند بعد از لحظۀ
اشک از چشمانم سرازیر شد و
با خود گریستم که چطور خاک
سیاه رفیق ضیاء را به عمر 68
 8جوالی 2020
ورق ها سفید مانده است
توانی برای نوشتن نیست
قلم در جایش قرار دارد
نور چشمانم کم کم تاریک می شود
دوک دوک های قلبم خیلی کم میزند
در اتاقم فرمان روایی می کند
آه

ضیاء

ای رهبر خردمند و توانا

رفیق با مرام و با وفا

هر لحظه یاد و خاطره اش در ذهنم خطور
میکند و اشک از چشمانم جاری میشود،
زیرا او بهترین معلم من در راه مبارزه
علیه بیداد و ستمگری بود .من بسیاری
چیزها از وی آموختم .رفیق ضیاء تفاوت
میان فمینیزم بورژوازی و فیمینیزم
مائوئیستی را برایم آموخت ،درست مرا
در مسیر مبارزات اصولی مارکسیستی ـ

اینک شعری تحت عنوان "مرثیه
در سوگ رفیق ضیاء" از سرودهها
رفیق  ....را خدمت تان تقدیم
مینمایم.

مـــرثیه در ســوگ رفیق ضــیاء

امشب واژه ها در ذهنم پرپر شده است

و سکوت مطلقی

سالگی به آغوش گرفت  .چقدر سنگین
است مرگ چنین راد مرد خردمند و توانا.

لنینیستی ـ مائوئیستی رهنمایی
نمود .تعهد مینمایم خطی که
رفیق ضیاء بنیانگذاری نموده و
مرا با آن آشنا ساخته با جدیت
تمام به پیش برم .یاد و خاطره
اش گرامی باد.

ای رفیق قهرمان و دانا
لوح ِ دل و جان ما
در ِ
نقش تو باقیست
این رفتنت
این وداع تلخ تو
درد جانکاهی را بجای گذاشته است
و بار سنگینی اندوه ات
به حجم کوه
بر پشت ما بار شده است
و سوزانیده است
تمام پیکر مانرا
ای رفیق خردمند
صفحۀ 14
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تو همانی

آرام بخواب

که از راه خدمت به خلق و میهن و آزادگی

رفیق

و نجات کشور از یوغ اسارت و بندگی

درودهای سرخ و آتشین را بر تو میفرستیم

هرگز دست نکشیده ای

بر تویی که درس آزادگی را بر ما آموخت

تو همانی که زندگی ات ماالمال

راحت بخواب

در مبارزه علیه بیداد و ستم

خط سرخات جاویدان باقیست!!!

در مسیر ِ روزگار ِ پر پیچ و خم

راحت بخواب.

سپری شد

آرام بخواب.

و شعار جنگ خلق علیه استعمار و اشغال
در هر چهارفصل سال

*********

ورد زبانت بود

****

تو همانی

**

که ما همواره از تو

*

امید
تعهد راسخ
و عزم سترگ مبارزه علیه اشغالگران را
آموختیم
رفیق این درد فراقت جانسوز است و سخت سنگین
ولی راحت بخواب
ما برای پیاده نمودن رویاهایت
جان ها را فدا
سرزمینی نوینی را بنا
لشکر ستمگران را به خاک و خون یکسان
و بنیان ظلم را ویران
خواهیم نمود
رفیق تو زندهای در تاریخ مبارزاتی جهان
در هر مکان و زمان
در وجود همۀ مان ،فناناپذیری
و جاویدان است نام تو در قلب ها
و ایدهات با شکوه باقیست

صفحۀ 15
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ضیاء
ای رهبر خردمند و توانا
رفیق با مرام و با وفا
ای رفیق قهرمان و دانا
در لوح دل و جان ما نقش تو باقیست
این رفتنت
این وداعی تلخ تو
درد جانکاهی را بجای گذاشته است
و بار سنگینی اندوه ات
به حجم کوه
بر پشت ما بار شده است
و سوزانیده است
تمام پیکر مانرا
در این قسمت محفل از رفیق … میخواهم که با سخنان شان محفل ما را گرمتر سازند.
***************

رفقا!
چقدر دردکناک اسـت از دست
دادن رفیق ضیاء صـــدر حزب
کمونیســت (مائوئیســـــت)
افغانستان.
زمـانی که خبر درگذشــــــت
رفیق ضـــــــیاء صدر حزب
کمونیست(مائوئیست) افغانستان
را شنیدم به سر گیچه افتادم و جا
بجا نشستم و اشک از چشمانم
جاری گشت ،با آن هم باورم

متن سخنرانی
نمیشــد که خاک رفیق ما را در آغوش
گرفته باشد .رفیقی که در هر مشکل و
هر پیچ وخم مبارزه ما را یاری مینمود
تا از اصولیت منحرف نشویم .رفیقی که
ما را بدرستی به اصول مارکســیستی ـ
لنینیستی ـ مائوئیستی آشنا نمود ،رفیقی
که به ما آموخت چگونه علیه اشغالگران
امپریالیست ،رژیم پوشالی ،تســـلیمی
و تسلیم طلبی مبارزه نمائیم .رفیقی که
در هر شرایط در کنار ما ایستاده بود و به
ما قوت قلب میبخشید .ما چنین رفیقی
صفحۀ 16

را در شــرایطی بس حساس از
دست دادیم ،شرایطی که طالبان
به اشغالگران امریکایی تسلیم
شدند و موج تسلیمی و تسلیم
طلبی از هر سو ســر بلند نموده
است و کشور دارد بطرف عمیق
شدن انقیاد ملی میرود.
گرچه از دست دادن رفیق ضیاء
برای حزب ما و تودههای ستمدیده
افغانســـتان یک ضـایعه بزرگ
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محســوب میگردد ،ما باید غم
و اندوه خود را به نیروی مبارزاتی
تبدیل نموده وهر چه مصممتر از
قبل برای مبارزه علیه اشغالگران
امپریالیست ،رژیم پوشالی ،انواع
و اشکال رویزیونیزم ،اپورتونیزم،
رفرمیزم ،تســلیمی و تســلیم

دوره چهارم

طلبی آماده شویم .ما زمانی میتوانیم که
یاد و خاطره رفیق ضیاء را زنده نگهداریم
که خط بنیان گذاری شده توسط او و
رفقای همرزمش را در عمل پیاده نمائیم.
ما سوگند یاد میکنیم ،بیرقی که توسط
رفیق ضیاء به اهتزاز در آمده است بطور
مداوم به اهتزاز نگه خواهیم داشت.
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یاد و خــاطره رفیق ضیاء گرامی
باد!
رفیق ضــیاء همیشــــــه در
قلب ما جاودانه باقی است.
*******

شعری که همین اکنون میخواهم دکلمه نمایم سروده ایست از رفیق ضیاء شاعر تواناو رهبر خردمند حزب کمونیست
(مائوئیست) افغانستان:

ِ
پیکاری ظفر یابد رجزخوان
چو
میان جنگ وقت ادعا نیست
دردي سختي است
سخت ترين دردها
درد شكستن ياران
و درد متعاقب آن
درد پدرود گفتن شان با آرمان
و درد متعاقب آن
درد نقض عهد و پيمان شان
و درد متعاقب آن
درد شهادت عليه همسنگران شان.
ببر امازون
وقتي در جنگل بود
و مي جنگيد
ما را در هر گوشه جهان
نبردهايش براي جنگيدن آماده مي كرد.
صفحۀ 17
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ولي مي غريد
غرش هايش به ما نيرو مي بخشيد.
ازينرو ما همه در سراسر جهان
براي حفظ جانش با جان كوشيديم
و از نان اندك خود زديم
و براي زنده ماندنش خرچ كرديم.
اما وقتي از درون زندان
براي صلح و تسليم زوزه كشيد
ديگر از آن ببر جنگي و غرش هايش
اثر و نشانه اي باقي نماند
و ناگهان ببر ديروزي مان را
در هيئت يك گوره ناتوان يافتيم.
او شكست
با آرمان پدرود گفت
نقض عهد و پيمان كرد
و خود شهادت زنده اي عليه ما گشت.
پس لشكرش شكست و پراگنده گشت
و ياران همسنگرش نيز
يكي يكي به اسارت افتادند
و او جان و تن به صلح خواهي سپرد
اما به صلح نرسيد
صفحۀ 18
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و حتي به تسليمي هم نرسيد.

فرجامش اگر همچو مائو نشد
مي توانست همچون چيائو باشد
و ما مي توانستيم عكسش را
زينت بخش پناهگاه مان بسازيم.
اما حاال نمي توانيم بسازيم
و نمي خواهيم بسازيم.
ببر هيمااليا
وقتي به جنگل رفت
و خروش رعد آساي نبردش
از دامنه هاي ايوريست شنيده شد
يافتن پايگاهي در زمين
در نظر ما مجسم شد
و با پيشروي هاي پيهم بعدي اش
خود مان را آماده فتح آن قله يافتيم
تالش هاي پيروزمندش
همه ما را به وجد مي آورد
و قوت مان مي بخشيد.
به شدت فريفته اش بوديم
حتي وقتي راه عوض كرد
و با دلهره هوشدار باشش داديم
ولي چون با اطمينان مي گفت
صفحۀ 19
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كماكان ميخواهد به قله برسد

نتوانستيم كامال تكذيبش كنيم
و او را تهنيت و شاد باش گفتيم.
اما اكنون كه او را
به روشني وصراحت
همره گرگان و شغاالن مي بينيم
و مقهور كرگسان و الشخواران
به " كرن "،
آري به " كرن "
غبته مي خوريم.
" كرن " پس از سي سال نبرد
در راهش جان داد
راهي كه انتخاب كرده بود
محكم تر و قويتر از اوجاالن
بيگمان راه او راه بنيادين نبود
و او نتوانست پيروز شود
و نمي توانست پيروز شود
اما مي توانست و توانست
به تسليمي و انقياد تن در ندهد
بخاك افتاد
اما پیش دشمنش به سجده نيفتاد.
مگر نه شعار نبرد اينست؟
صفحۀ 20
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ببر همااليا
اگردومي را نمي توانست
كاش اولي را بر مي گزيد
تا اگر همچو مائو نگشت
همچو سرو بلندش مي گشت
و ما مي توانستيم عكسش را
زينت بخش پناهگاه مان بسازيم.
اما حاال نمي سازيم
و نمي خواهيم بسازيم.
كه په " ميوند " كي شهيد نه شوي
گرانه الليه بي ننگي ته دي ساتينه!
جنگجويان بدبخت
نه به پيروزي مي رسند
و نه به مرگ دست مي يابند
شكست مي خورند
و آواره جهان مي شوند
و يا به كنج قفس مي افتند.
ما خود اين بدبختي را
در گذشته تجربه كرده ايم.
و جنگجويان بدبخت تر
ناتوانان از نبرد اند
صفحۀ 21
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اين بدبختي مضاعف را
به تجربه نشسته ايم.
اما بدبخت ترين جنگجويان
بدبختاني اند كه
شكست شان را پيروزي
تسليمي شان را برتري
سر خمي شان را سرفرازي
و انحراف شان را استواري
جا مي زنند
و بر خود ميبالند.
و ببرهاي ما اينگونه گشتند
درس ما از عاقبت شان
و عبرت ما از سرگذشت شان
اين است و بايد اين باشد:
با تواضع تدارك نبرد چيدن
و با تواضع جنگيدن
بدون خود ستايي و بزرگ نمايي
رجز خواني هاي قبل از پايان يك نبرد
الفزني هاي بيهوده است.
پس از آنكه نبرد به پختگي رسيد
و پيروزي به كف آمد
حقيقت همچو آفتاب
با دو انگشت پنهان نخواهد شد.
صفحۀ 22
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سر به راه فرار بنهاده
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تا بکی از وطن فرار کنیم
بهتر است از فرار ،در این خاک
راه سر دادن اختیار کنیم
گر که همراه ما رفیق ره اید
یک قدم راه کج نروید
مادر ما اسیر شیطان است
بهر شیطان کشی به حج نروید
دست و پا بسته ایم در زنجیر
چیست آخر بگو گناه ما؟
پاره کن بند و قفل را بشکن
سرخ و پاینده باد راه ما
در این قسمت محفل از رفیق … میخواهم که با سخنان شان محفل ما را گرمتر سازند.

رفیق ضیاء رهبر خردمند ،مرد سنگر با اندیشه و قلم
ما را به غیر دوست دیگر انتخاب نیست

از دوست هیچگاه سر اجتناب نیست

جز با کفن ز کوه تو ما پا نمیکشیم

در شهر ما شکستن سوگند باب نیست

چـــقدر دردناک و چقدر تکان
دهنده بود وقتی که صـــدای
نا بهنگام زنگ گوشی را با عجله
برداشتم .با درد و دریغ خبر در
گذشت رفیق بینهایت عزیز،رهبر
گرانمایه ،مردی شیرین سخن
زنده یاد رفیق ضیاء را شنیدم،
بجــای آنکه فریاد بر آورم ،در
جای خود خشــک ،الل ،مــات
و مبهوت ماندم ،گوشی از دستم

افتاد و دقـــایقی بعد بیاختیار گریستم.
چگونه و چطور میتوان باور کرد که رفیق
ضیاء صدر حزب کمونیست(مائوئیست)
افغانستان چهرهی درخشان و خـورشید
تابناک را خاک سیاه در آغوش گـــرفته
باشد .برای تسلی دلم به قلم مــراجعه
کـــردم گــفتم در ثنای آن جــاودانه
و خورشید فنا ناپذیر چیزی بنویسم ،اما
قلب سوگوارم نتوانست چیزی بنویسد و
حتی یک جمله و واژهای که در خور نام
صفحۀ 23

و شخصیتش باشد بیابد و فقط به
همین جمله اکتفا نمـودم که باور
کردنی نیسـت ما را تنها گذاشته
و در خاک خفته باشی.
رفیق ضیاء مبارزی فروتن و فارغ
از هر گونه تعصب ملیتی ،جنسی،
قومی و ...بود او لبریز از فصاحت
و بالغت بود و با آن بینش وسیعی
قلم میزد ،قضایای پیچــیده را
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بطور ساده تحلیل مینمود و یکی
از کسانی بود که در سنگر دفاع
از حـــقیقت یعنی مارکسیزم ـ
لنینیزم ـ مائوئیزم ایستاده بود.
رفیق ضـــیاء از ارتجاع ،خشک
اندیشان خرافاتی و واپس گرایان
فکری ،روشنفکران ندبه و زاری
کن که تن به تســلیمی و تسلیم
طلبی داده اند و از کســانی که
از راه انقالب منحرف شــده و به
زائده دسـتههای پارلمانی تبدیل
گردیده اند نفرت داشت.
رفیق ضیاء علیه ظلم و ســتم به
مـــبارزه برخاســت و زندگی
حقیرانه او بیشتر از پیش او را در
این راه مصمم ساخته بود .زندگی
رفیق ضیاء روایت نیست واقعیت
است ،حــکایت نیســت ،بلکه
حقیقت است.
رفیق ضـیاء در درههـــــــای
سرسبز زادگاهش که پرورشگاه
دلیر مــــــردان نهضت آزادی
و سر فرازی است 68 ،سال پیش
بدنیا آمد و در آب و هوای گوارای
آن دیارپرورش یافت و از بلندی
درهها و کوههای شامخ ،مبارزه
با ظلم و ستم ،سرفرازی و دور
نگری را آموخت .او مرد خــرد
و اندیشه بود و هر آنچه ظاهری
و ســطحی بود هرگز مشغولش
نمیداشت.
ســــال  1393خورشیدی

دوره چهارم

سال خاطره آفرین برایم بود ،سالی بود
که با رفیق ضیاء رهبری توانا و خردمند
آشنا شدم .طرز استدالل و صحبتهای
گرمش مرا به شور و هیجان آورد و مرا
سخت شیفتۀ او گردانید .در اولین دیدار
برایم گفت:

«برای انقالب کردن به حزب انقالبی نیاز
است ،حزبی که ایدئولوژی مارکسیستی ـ
لنینیستی ـ مائوئیستی رهنمای اندیشه
و عملش باشد ،و پایگاه اصلیاش میان
پرولتاریا و سایر زحمتکشان افغانستان
قرار داشته باشد ،و از لحاظ تیوری در
صف مقدم پرولتاریا و بقیه زحمتکشان
کشور قرار داشته و متعهد و مصمم در
فعالیتهای عملی مبارزاتی این خط را
قاطعانه به پیش هدایت نماید»
این گفتۀ رفیق ضــیاء همیش در گوشـم
طنین انداز است.
بجاســــت تا قسمتی از دستآوردهای
فکری و ســـیاسی وادی این بزرگ مرد
تاریخ را که با مسایل گوناگون ملی و
بین المللی گره خورده اســــت بطور
فشرده بیان نمایم تا که مشعل رهنمایی
برای نسل آیندۀ کشور باشد.
 1ـ رفیق ضیاء از سال  1360خورشیدی
به این طرف یکی از پیشگامان مبارزه با
تســلیمطلبی ملی و طبقاتی در درون
“ساما” است.
 2ـ رفیق ضیاء در نیمه دوم سال 1360
خورشیدی خط رفیق اکرم را از زیر آوار
بیرون نمود و تکاملش داد و به تعقیب آن
“هسته انقالبی کمونیستهای افغانستان”
صفحۀ 24
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را بنیان گذاری نمود و بعد آن را به
“سازمان کمونیسـتهای انقالبی
افغانستان” ارتقا داد ،و باالخره
“حزب کمونیســـت افغانستان”
را بعنوان حزب پیشآهنگ طبقه
پرولتاریا در افغانســـتان بنیان
گذاری نمود.
 3ـ رفیق ضـــیاء بعد ازاشغال
افغانستان توســـط اشغالگران
امپریالیست به رهبری امپریالیزم
اشغالگر امــــریکا نیاز عاجل
مبارزاتی کشــور را درک نمـود
و در راه وحــدت مائوئیستهای
افغانســتان گام به جلو گذاشت.
بعد از ســــپری نمودن پروسه
وحدت با دو تشکیل دیگر باالخره
حـزب کمونیســت (مائوئیست)
افغانسـتان را با رفقای همرزمش
بنیان گذاری نمود.
4ـ رفـــیق ضــــیاء بــرای
ترســــیم خـــط ایدئولوژیک
ـ ســـیاسی و تشکیالتی حزب
کمونیست(مائوئیست) افغانستان
خـدمات ارزشمندی انجام داد ،و
اعضای حــزب را در این مسیر
به خوبی رهنمائی و آبدیده نمود.
 5ـ بزرگترین خدمــــــت
رفیق ضــــیاء برای پرولتاریای
افغانستان و جـهان این بود :قبل
از اینکه رویزیونیزم "سنتزهای
نوین" در میان جــنبش انقالبی
انترناسیونالیســـتی جا باز کند
عــــلیه آن به مبارزه برخاست
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و خـــطر این رویزیونیزم که در
حال تکوین بود افشاء نمود.

را با طرح پیشنهادی حـزب به جلسه
فرستاد.

 6ـ رفیق ضــــیاء برای احیاء
و یا ایجاد مجدد جنبش انقالبی
انترناسیونالیسـتی تالش فراوان
نمود و در تمام جلسات احــزاب
مائوئیســـــت نماینده حزب

رفیق ضــــیاء تا توانست از ایدئولوژی
مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی
که رهنمای اندیشه و عمــــل حـزب
کمونیست (مائوئیست) افغانستان است
دفاع نمود .همـــین تصـمیم و پایداری

باور نکردنی است که در خاک خفته باشی
ای یار! ای رفیق! ای مرد کارزار!
ای رهبر عزیز!
ای برترین مبارز دوران!
ای پیر پیشکسوت آزادی!
ای روح راستین!
ای جانپناه لحظۀ اندوه مرد و زن!
اکنون چه وقت سوگ
حاال چرا؟
اکنون چه گاه رفتن و تنها گذاشتن است
نستوه روزگار
اکنون نهال تنومند انقالب
تک واژههای گرم ترا خواهد سرود
ای شیر بیشۀ آزادی!
صفحۀ 25

سنبله ( 1399سپتامبر) 2020

اوبود که در فرصت نه چندان دور
به قلههای افتخار راستین دست
یافت.
اگر دست بیدادگر مرگ امـانش
میداد بیشتر از این همـــــه
میتوانست بگوید ،بیافـــریند
و تکامـلش دهد.
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در بیکران دشت حقیقت

خاموشی ات زچیست
با قدرت وجود تو ای مرد نازنین
بهتر توان گذشت ،بهتر توان رسید
مشکل گشای خلق ستمدیده
ما را میان راه ،تنها نهاد و رفت
ای سنبل شجاعت و ایثار!
ای شمع انقالب سوگند خورده ایم
تا راهت را ادامه دهیم
راهت ادامه دارد
ما نسل جنبشیم،ما زیر بار زور
ما زیر بار زر ،ما زیر چتر تذویر
هرگز نمیرویم
ای ارتجاع بدان
ما را اگر بیاد نداری
در آبی سحر در سرخی شفق
به تماشا بایستید.
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باور نکردنی است که در خاک خفته باشی
ای یار! ای رفیق! ای مرد کارزار!
ای رهبر عزیز!
ای برترین مبارز دوران!
ای پیر پیشکسوت آزادی!
ای روح راستین!
ای جانپناه لحظۀ اندوه مرد و زن!
اکنون چه وقت سوگ
حاال چرا؟
اکنون چه گاه رفتن و تنها گذاشتن است
نستوه روزگار
در این قسمت محفل از رفیق همرزممان بانو … میخواهم مقاله خود را بخوانش بگیرد.

متن تحریری خانم ….

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

رفیق ضیاء فنا ناپذیر گردید
در ره میهن قدم بگذاشتم
دست از جان و سرم برداشتم
تا به دل تخم وفا را کاشتم
این چنین گلگون شعار افراشتم:
هر که سازش میکند نفرین به او!

طوری که من رفیق ضیاء را از نزدیک میشناختم او رهبر خردمند و توانا و در برخوردهایش بی نهایت صمیمی و
دوست داشتنی بود.
صفحۀ 27

شعله جاوید

شماره ()27

رفیق ضیاء ،شخصیتی نادر ،رفیقی صمیمی ،رفیقی
متعهد به کمونیزم و رفیقی که چهل سال زندگی
حرفهای خود را نه تنها وقف مبارزه برای آزادی طبقه
کارگر و تودههای ستمکش افغانستان نمود ،بلکه در
سطح جنبش بین المللی کمونیستی به خوبی درخشید.
رفیق ضیاء اولین شخصیت مائوئیستی بود که
رویزیونیزم "سنتزهای نوین" را درک نمود و به مبارزه
جدی و پیگیر علیه رویزیونیزم "سنتزهای نوین" و
دنباله روانان شان پرداخت و از مارکسیزم ـ لنینیزم ـ
مائوئیزم بدفاع برخاست و از دست آوردهای آن دفاع
نمود .او این خط رویزیونیستی را در سطح جهان به
چالش کشید و به جنبش مارکسیستی ـ لنینیستی ـ
مائوئیستی جهان معرفی نمود .این مبارزه در سطح بین
المللی اتوریته او را بیشتر از پیش باال برد.
زمانی که رفیق ضیاء و حزب کمونیست(مائوئیست)
افغانستان مبارزات خویش را علیه "سنتزهای نوین"
آواکیان آغاز نمودند ،احزاب مائوئیست جهان هنوز
به انحراف عمیق ایدئولوژیک ـ سیاسی آواکیان پی
نبرده بودند ،حتی رفیق اجیت مبارزه رفیق ضیاء علیه
"سنتزهای نوین" را قبل از وقت میدانست .بعد از
مدت طوالنی و تحقیقات احزاب مائوئیست ،آنها به
شمول رفیق اجیت به این نتیجه رسیدند که مبارزه
رفیق ضیاء و حزب کمونیست(مائوئیست) افغانستان
علیه "سنتزهای نوین" آواکیان درست و اصولی بوده

و به طرز شایستهای از مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم
دفاع شده است .حتی رفیق اجیت از رفیق ضیاء و
حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان خواست که
در پیشوند پسا مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم کلمه
رویزیونیزم را نیز بکار برند.
در مدت چند سالی که رفیق ضیاء را میشناختم او نه
تنها به آزادی طبقه کارگر و بقیه زحمتکشان کشور
میاندیشید،بلکه همیش به فکر جلوههای ستم بر زنان
بود .او بما آموزش میداد که:

دوره چهارم
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«  - 4 ...جنبش مبارزاتی زنان ،چنانچه بخواهد
دور نمای نابودی کامل ستم بر زنان و سرنگونی کامل
شوونیزم مردســـاالر را نصبالعین خود قرار دهد ،باید
به مثابه بخشـــی از مبارزه برای سرنگونی کامل نظام
استثمارگرانه و ستمگرانه موجود و برقراری یک نظام
عادالنهایکه جـــهتگیریاش به ســــوی رفع هر
گونه اسثمار و ستم باشد ،پیش برده شود .ازینجهت
جنبش مبارزاتی زنان باید در پیوند فشرده و ارتباط
متقابل تنگاتنگ با مبارزات طبقاتی زحمتکشان علیه
استثمار طبقاتی و مبارزه علیه ستم ملی شوونیستی
قرار داشته باشد.
 - 5تجارب بدست آمده در طول هشتاد سال اخیر در
افغانستان نشان داده است که جنبش زنان تا زمانی که
از باال دامن زده شود و قشر کوچکی از زنان را در بر
بگیرد ،سود چندانی برای تودههای زنان نخواهد داشت
و وضعیت آنها را اساسا تغییر نخواهد داد .ازینجهت
کامال الزم اســـت که برای تودهیی ســـاختن جنبش
مبارزاتی زنان تالش و کوشش مستمر و پیگیر به عمل
آید .جنبش مبارزاتی زنان نباید صرفا یک جنبش
مبارزاتی روشنفکرانه باقی بماند بلکه کامال الزم است
که به یک جنبش مبارزاتی تودهیی ،که خیل عظیم زنان
زحمتکش را آگاهی دهد و آنان را بسیج و سازماندهی
نماید ،مبدل گردد.
 – 6جنبش مبارزاتی زنان افغانستان باید در پیوند
فشرده با جنبشهای مبارزاتی زنان سائر کشورهای
جهان ،بخصوص زنان کشـــورهای منطقه ،پیش برده
شود .جنبشهای مبارزاتی زنان در کشورهای مختلف،
بخصوص کشورهای منطقه ،باید مـــتقابال همدیگر را
حمایت و تقویت نمایند .این حمایت و تقویت متقابل
هم جنبش مبارزاتی زنان در داخل این کشورها و هم
حرکتهای مبارزاتی خارج کشوری زنان این کشورها
را در بر بگیرد.
با توجه به تمامی وظایف مبارزاتی مطرح شده در فـوق،
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روشـن اســت که یکـــی از
وظایف مــهم جـنبش انقالبی
داخل افغانســـتان و همچنان
دســـتههای انقــالبی خـارج
کشــوری افغانستانی ،تقــویت
جـــنبش مبارزاتی زنــان ،به
مـــــثابه یک جنبش مستقل
مبارزاتی است .اکیدا باید خاطر
نشان ســـازیم که این جـنبش
مـــبارزاتی ولو اینکه نهایتا در
تابعیت از وظیفه مبارزاتی عمده،
یعنی مـــبارزه و مـقاومت علیه
اشـغالگران و خائنین ملی ،پیش
برده شود ،اما در هر حال یکی از
مبارزات مهم در سطح کل جامعه
بوده و هرگز نباید به فــراموشی
ســپرده شـــود و هرگز نباید
به عنوان یک وظـیفه مبارزاتی
حاشیه یی در نظر گرفته شود».
این بود مــــوضع رفیق ضیاء
در مورد جـنبش انقالبی زنـــان
و رهایی شان از چنگال ستم در
افغانستان و جهان.
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امــــروز ما بخوبی آگاهیم که زن بردۀ
خانگی اســـت ،شکنجه و توهین و حتا
کشتن او نه تنها هیچ سوالی در پی ندارد
بلکه غرور و غـــیرت مردان به حساب
میآید .بنا ًء باید جلوه های گوناگون ستم
را افشا نمود ،و باید نقاب کذب را از چهره
ستمگران برداشت .مبارزات انقالبی زنان
باید طبق رهنمون رفیق ضیاء در خدمت
این افشاگری تا سرنگونی قهری کامل
این نظام ستمگرانه و استثمارگرانه قرار
داشته و به پیش رود.
رفیق ضـــیاء زنان را چنین مورد خطاب
قرار میداد:
«ای زن! ای نیمی از پیکرۀ جامعه انسانی!
میدانیم که بر تو چه گذشته است و چه
میگذرد! هیچ فرامــــوش نکرده ایم و
نمیکنیم و از همین رو است که میگوییم:
مرگ بر این چنین نظام و باور و فرهنگ
که انسان را اینگونه به بند میکشد .از
همین رو است که فریاد میکشیم:
ای اندیشههای آگاه ،ای چشــــــمان
بینا ،ای وجـــدانهاییکه نمردهاید ،ای
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صداهاییکه خفه نشـــــدهاید!
بر عـلیه این تبعیض ،بر علیه این
توهین به انسانیت ،بخـــروشید
و زمین و زمان را به هم زنید! بر
خیزید و سر به عصیان بگزارید!
اگر اسارت را بپذیرید ،نا انسانها،
انسانیت انسان را همچنان در بند
نگه خواهند داشت».
نقــــش و شخصیت رفیق ضیاء
در مبارزه زنـان علیه اشغالگران
م دستنشانده
امپریالیسـت ،رژی 
و انواع گوناگون ســــتم چقدر
با اهمیت و با ارزش بود.
با تاثر و انــــدوه فراوان ،که ما
در چــنین شرایط حساس کشور
چـــنین رهبر فرزانۀ را از دست
دادیم و در سوگ بزرگترین راد
مرد تاریخ نشستیم .بطور دقیق
میدانم که پر نمودن جای خالی
رفــیق ضـــیاء به زودی ممکن
نخواهد بود.

یاد و خاطرهاش گرامــی باد.

بلی رفقا ما بخوبی به یاد داریم که رفیق ضیاء لحظۀ از ستم بر زن غافل نبود و همیشه به زنان و مردان انقالبی
میآموخت که«خشم زنان را در راه انقالب رها کنید» او همیشه میگفت که زنان نیم پیکر جامعه اند،در انقالب سهم
به سزایی دارند .بدون نیم پیکر جامعه نمیتوان انقالب نمود و زنجیرهای ستم را پاره کرد .او همیش فریاد میزد
«ای اندیشههای آگاه ،ای چشمان بینا ،ای وجدان های که هنوز نمرده اید! بر علیه تبعیضات جنسی ،بر علیه توهین
به انسانیت ،بخروشید و زمین و زمان را به هم زنید! بر خیزید و سر به عصیان بگذارید! اگر اسارت را به پذیرید ،نا
انسانها ،انسانیت انسان را همچنان در بند نگه خواهند داشت»
حال از رفیق … می خواهم تا شعری را که تهیه نموده دکلمه نماید.
***************
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رفقا!
قبل از همه درودهای گرمم نثار
شما باد از اینکه در محفل یاد بود
رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست
(مائوئیست) افغانستان اشتراک
نمودید حضور گرم تان را خیر
مقدم میگویم.
ممنونم از اینکه از جانب رفقا
به من اجازه داده شده تا در

این یاد بود که به مناسبت
درگذشت رفیق ضیاء صدر حزب
کمونیست(مائوئیست) افغانستان
برگزار گردیده است ،اشتراک
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متن سخنرانی

نمایم .نخست مراتب تسلیت و تاثرات
عمیق خود را که قلم و زبان از بیان آن
عاجز میباشد خدمت همه رفقای حزب،
همه مائوئیستها و خانواده رفیق ضیاء
تقدیم میدارم.

اکنون من وظیفه و مکلفیت
خود میدانم تا زمانی که
توان دارم با تالش و جدیت
بیشتر خط مائوئیستی حزب
کمونیست(مائوئیست) افغانستان
را که توسط رفیق ضیاء و رفقای
همرزمش بنیان گذاری شده
ادامه دهم.

قابل یاد آوری میدانم اینکه هرگاه
رفیقی را از دست دادیم ،رفیق ضیاء با
آنکه بیش از حد متاثر میگردید یاد آور
میشد که:

رفقا!

« گرچه فقدان رفیق از دست رفته ضایعه
بزرگی در حزب ماست ،اما این ضایعه مرا
مصممتر از قبل میسازد تا بهتر و بیشتر
خط مائوئیستی حزب را ادامه بدهم»

شعری که همین اکنون میخواهم
به سمع شما برسانم ،سروده است
از رفقای اتریش که در سوگ
رفیق ضیا سروده اند.

در سوگ رفیق ضیاء
چراغ خانه ما گشت خاموش
ضیاء با خاک شد آخر هم آغوش
رفیق جان برابر ،فرد دلسوز
عجل بر جان عاشق شد پیروز
او شمع حزب ما بود ،مرد دانا
خردمند و مبارز ،پیر برنا
غم و اندوه گرفت روح و روانم
بسوزاند تمام استخوانم
رفیقان عزیز و یاورانش
پریشان اند تمام رهروانش
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گران است مرگ وی ،آوخ دردا!

چون سنگین هندوکش و کوه بابا!
روانش شعله ور بر کاروان بادا!
چراغ رهنمای رهروان بادا!
همیشه خاطراتش زنده بادا!
نیکو نام و بلند فرخنده بادا!
گرامی باد یادش ای رفیقان!
تالش کار و افکارش درخشان
بیا با هم شویم ما از دل و جان
به حزب آن سرو خرامان
قوی و متحد باشیم خروشان
به مانند ضیاء دایم فروزان
برای تک تک اعضای فامیل
غم تان کم و دردها باد زایل!
همه با هم شریک درد و رنجیم
سوار کشتی بر امواج سردیم
همین است راه و رسم وآب و دانه
ضیاء شد در دل خاک جاودانه
ره سرخش خروشان باد دائم
روانش شاد و حزبش باد قائم.
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جنگجويان بد بخت

نه به پيروزي مي رسند
و نه به مرگ دست مي يابند
شكست مي خورند
و آواره جهان مي شوند
و يا به كنج قفس مي افتند.
ما خود اين بدبختي را
در گذشته تجربه كرده ايم.
و جنگجويان بد بخت تر
ناتوانان از نبرد اند
و ما هم اكنون
اين بدبختي مضاعف را
به تجربه نشسته ايم.
اما بدبخت ترين جنگجويان
بدبختاني اند كه
شكست شان را پيروزي
تسليمي شان را برتري
سر خمي شان را سرفرازي
و انحراف شان را استواري
جا مي زنند
و بر خود ميبالند.
و ببر هاي ما اينگونه گشتند
حاال از رفیق … می خواهم که با سخنانش به گرمی محفل ما بیفزاید.
***************
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متن سخنرانی رفیق ...
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در محفل یاد بود زنده یاد رفیق ضــیاء
رفقا!
درگذشت رفیق ضیاء صدر حزب
کمونیست(مائوئیست) افغانستان
برای حزب ما و جنبش مائوئیستی
و ملیتهای تحت ستم کشـور و
هم چنین پرولتاریای بین المللی و
جنبش کمونیستی (مارکسیستی
ـ لنینیستی ـ مائوئیستی) جهان
یک ضایعه بزرگ بوده و میباشد.
با کمال تاسف که خلق ستمدیده
کشـــور رهبر خردمند و توانای
خود را از دست داد.

این ضـــایعه بزرگ جـــنبش
مائوئیستی کشور و جهان را در
حزن و اندوه فراوان فرو برد .ما
این موضوع را بعد از در گذشـت
رفیق ضیاء بخوبی درک نمودیم.
حینکه اطالعیه درگذشت رفیق
ضیاء در سایت شــــعله جاوید
انتشار یافت ،تمامـــی احزاب و
سازمانهای مائوئیست افغانستان
و جهان با ارسال پیامهای تسلیت
درگذشت رفیق ضــیاء را ضایعه
بزرگ و غیر قابل ســـنجش در
جنبش مائوئیستی افغانستان و
جهان دانســــــته و با حزن
و اندوه فراوان غم شریکی خود
را با حزب کمونیست (مائوئیست)
افغانستان و خانواده رفیق ضـیاء
ابراز نمودند.

رفیق ضیاء در ایام جوانی جـز به رهـایی
خلق ســتمدیده کشور از زنجیر ستم
به چیز دیگری فکر نمیکرد .او در دوره
ســتم شـاهـی و جمهوری داودخان به
مبارزه برخاست ،مبارزاتش در این زمان
مخلوطی از افکار انقالبی و اسالمی بود.

دون اندیشه) را فرا گرفت .او با
تحلیل مشخص از اوضاع مشخص
و تفکیک تضاد عمده از تضاد
اساسی و هم چنین تفکیک تضاد
عمده و غیر عمده مبارزاتش را
بخوبی به پیش برد.

رفیق ضـــیاء به گــروه زنده یاد مجید
کلکانی پیوست .بعد از تشکیل "ساما"
بعنوان مســـئول بخش غرجســـتان
تعیین گــردید و در منطقه ،مـــبارزات
مسلحانه را علیه رژیم فاشیستی و مزدور
“حــزب دمـوکراتیک خلق افغانستان”
شروع نمود و بعد از اشغال افغانستان
توســط سوسیال امپریالیزم "شوروی"
لحظهای درنگ ننمــود و جنگ مقاومت
را در منطقه علیه اشغالگران سوســیال
امپریالیزم و رژیم دستنشاندۀ شان ادامه
داد.

زمانی که تسلیم طلبی در درون
"ساما" آغاز گردید ،او مبارزاتش
را عـــلیه تســلیمطلبی ملی و
طبقاتی در درون "ســـــاما"
شروع نمــود ،تســـلیم شدن
"سامائی" های بخش کوهـدامن
به رژیم پوشالی باعث تشــکیل
غـــند گــردید که در راس آن
سـنگین قرار داشت و به نام غند
سنگین مسمی شد.

گروپ مســلح به فرماندهی رفیق ضیاء
اولین گروپ مســتقل "ســاما" بود که
جنگ مقاومت علیه اشغالگران سوسیال
امپریالیسـت و رژیم پوشــالی را تا زمان
انشـعاب از "ساما" بطور مستقل رهبری
نمـود و به پیش برد ،و تحت رهبری هیچ
یک از احزاب جهادی قرار نداشت.
او در طول این دوره مبارزات مارکسیزم ـ
لنینیزم ـ مائوئیزم ( در آن وقت مائوتسه
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او علیه تســلیمطلبی مــــلی
و طبقاتی “ســاما” جدا ً ایستاد
و مبارزاتش را بدرسـتی به پیش
برد .مبارزات جـــدی و پیگیر
او علیه تسلیمطلبی مــــلی و
طبقاتی در درون "ساما" سبب
شد تا مسـئولیت “کمیته تحقیق
و بررسی تسلیم طلبی” به رفیق
ضیاء واگذار گردد .هنوز این
بررسی به پایان نرسیده بود که
هیئت  12نفری “ساما” به چین
رویزیونیستی سفر نمود ،بعد از
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نشســت با رویزیونیســتهای
سـهجهانی هـــیئت مــتذکره
تیوری سه جهان را پذیرفـــتند.
رویزیونیستها چین به هیئت
"ساما" ابالغ نمودند که اوالً شما
در داخل کشور مشکالت خود را
با "سازمان رهایی افغانستان"
حل نمائید و ثانی ًا ،باید مسئول
نظامی "ساما" با رهبر سازمان به
چین سفر نمایند.
رفیق ضیاء حین مطلع شدن از
این موضوع ،به صفت مســـئول
نظامی "ساما" نه تنها حاضر نشد
که به چین ســفر نماید ،بلکه با
پذیرفتن تیوری سه جهان و ادغام
با "ســازمان رهایی افغانستان"
بعنوان یک سازمان رویزیونیستی
به مخالفت پرداخت و مبارزاتش را
در درون "ساما" بطور احســن
و اصولی به پیش برد و رهبری
تسلیمطلب را به مبارزه طلبید.
رفیق ضیاء بدرسـتی درک نموده
بود که "سـاما" یک ســـازمان
آزادیبخش است وبه تیوریهای
مارکسیســـتی ـ لنینیســتی
ـ مائوئیستی اعــــتقادی ندارد
و دنباله رو جمهوری اســالمی و
انقالب اسالمی اســت ،و مبارزه
در درون "ســاما" نتیجه بخش
نیست ،از “ساما” انشـعاب نمود و
"هســته انقالبی کمونیستهای
افغانستان" را بنیانگذاری نمود،
که بعدا ً به "ســـــازمان انقالبی
کمونیستهای افغانستان" ارتقاء
یافت.

دوره چهارم

انشعاب رفیق ضیاء باعث گردید که رابطه
چین با "ساما" قطع شود و “ساما” از کمک
چند مـــیلیون دالری رویزیونیستهای
چین محروم گردد .این مسئله باعث خشم
رهبری تســلیمطلب گردید و با اتهــام
زنیهای بیمورد و فحاشــیهای رکیک
علیه رفیق ضیاء هم خرســند نگردیدند،
باالخره به قصد ترورش باالی خانه رفیق
ضیاء حمله نمودند .خوشبختانه که رفیق
ضیاء هنگام حمله خانه نبود ورنه کشته
میشد ،اما تفنگ بدســتان تسلیم شده
اموال خانهاش را غارت کردند.

رفیق ضیاء با الهام گیری از انقالب کبیر
فرهنگی در چــین تحت رهبری مائوتسه
دون و جنبش انقالبی انترناسیونالیستی و
جنگ خلق در پیرو به تکامـل خط رفیق
اکرم پرداخت و درین مســــیر "حزب
کمونیست افغانســتان" را بنیان گذاری
نمود ،در تاریخ افغانستان برای اولین بار
طبقه کارگر از حـــزب پیشآهنگ خود
برخوردار گردید .افتخار این تکامل کیفی
جنبش کمونیستی افغانستان و تاسـیس
حزب کمونیســـت متعلق به رفیق ضیاء
است.
رفیق ضیاء از زمان بنیانگذاری "هسته
انقالبی کمونیستهای افغانســــتان"،
"ســــازمان کمونیسـتهای انقالبـی
افغانســـتان" و "حـزب کمونیســت
افغانســــتان" در راس رهـــبری
هر سه تشکیل قرار داشت و مبارزاتش
را عـــلیه تســــلیمطلبی مــلی و
طبقاتی "ســـاما" بخوبی انجـــــام
داد .برای دریافت این واقعیت تاریخی
میتوان به " مجــــموعۀ اسناد تاریخی
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بخش غرجسـتان"ساما" ،هسته
انقالبی کمونیستهای افغانستان،
سازمان کمونیســتهای انقالبی
افغانستان و حـــزب کمونیست
افغانســــتان" در سایت شعله
جاوید مراجعه نمائید.
زمانی که اشغالگران امپریالیست
به رهبری امــپریالیزم اشغالگر
امـریکا در افغانســــتان تجاوز
نمودند و کشـور را به اشغالشان
در آوردند ،رفیق ضیاء با پخش
اعالمیهای این تجاوز و اشغالگری
را محکوم نمود و خواهان وحدت
همه مائوئیســتهای کشور برای
مبارزه مشترک علیه اشغالگران
امپریالیست گردید.
"ســــازمان پیکار برای نجـات
افغانســتان" و " اتحـاد انقالبی
کارگران افغانستـان" به اعالمیه
"حزب کمونیسـت افغانسـتان"
پاســخ مثبت دادند .هر ســــه
تشـکیل متذکره در یک نشست
رویاروی به بحثهای ایدئولوژیک
ـ سیاســی پرداختند و ســــه
روز این جلسه ادامه یافت .این
جلسه زمانی دایر گــردید که
لویه جرگه اضـطراری تحــــت
لوای اشغالگران امپریالیســت
جریان داشـــــت .در خـــتم
جلسه هر سه تشکیل موافقت به
اعالمـیه مشـــــترک عــلیه
اشغالگران امپریالیست و لوی
جرگه اضطراری نمودند .رفیق
ضیاء مسئولیت نوشتن اعالمیه
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را به عــــهده گرفت .در خـتم
جلسـه مشترک ،رفیق ضیاء برای
حل اختالفات ،پروســه وحـدت
جنبش کمونیستی افغانسـتان را
پیشنهاد نمود ،دو تشـکیل دیگر
به این پیشنهاد رای مثبت دادند.
پروسه وحدت جنبش کمونیستی
افغانستان دو نیم سال ادامه یافت
و باالخره بعد از دو نیم ســـــال
منجر به کــنگره وحدت جنبش
کمونیســـتی افغانستان و ایجاد
حـزب کمونیســت (مائوئیست)

افغانستان گردید ،و رفیق ضیاء به
اتفاق آراء صدر حزب کمونیست
(مائوئیست) افغانسـتان برگزیده
شد .او هم چـــنین در کنگره
دوم نیز به اتفاق آراء این ســمت
را از آن خود ســاخت و تا زمانی
که بدرود حیات گفت حـــزب را
بدرستی رهبری نمود.

شــــخصیت رفیق ضیاء و طرز
استدالل او بقــدری بر مــــن
تاثیر داشت که از ابتدای آشنایی
تا کنون تحت تاثیر استدالل او
قرار داشتم .در طول این مدت
اطمینان حاصل نمـودم که با یک
شخصیت فوق العادهای سـروکار
دارم .در حقیقت او معــلم خوبی
برای رهنمایی ام در مــــبارزات
کمونیســتی بود .در این مــدت
بســیاری مســایل ایدئولوژیک
ـ سیاســی و تشــکیالتی را از
وی آمــوخــتم.

دوره چهارم

زمانی که اســـــاسنامه و بیانیه حـزب
کمونیست انقالبی امـریکا به دســـترس
حزب کمونیست (مائوئیسـت) افغانستان
قرار گرفت ،رفیق ضیاء بیانیه و اساسنامه
را پسا مارکسیســــتی ـ لنینیســتی
ـ مائوئیستی بررسی نمود و این مســـئله
یکی از اجـــندای پولینوم چهارم حزب
کمونیست (مائوئیست) افغانستان بود.

بعد از پولینوم چهارم حزب کمونیســت
(مائوئیست) افغانستان ،دفتر ســـیاسی
حزب ،پیشنهاد ســیمینار حـــزبی را
نمود که از طرف کمیته مــرکزی پذیرفته
شد و ســیمینار حزبی در جـوزای 1390
خورشیدی مطابق جون  2011میالدی دایر
گــردید.
نطقــی که رفیق ضـیاء در سیمینار حزبی
پیرامون دو موضـــوع (رویزیونیزم پسا
مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی و
ســـبک کار حزبی را اصالح کنیم) ایـراد
نمود بسیار جالب توجه بود .خوشـبختانه
که هر دو نطق رفیق ضــیاء موجود است.
یکی در ارگان مــرکزی حزب کمونیست
(مـــائوئیســــت) افغـــانســتان و
دیـگری در کـــتاب "رویزیونیزم پسـا
مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی
در حزب کمونیســـــت (مائوئیســت)
افغانستان جای ندارد" به نشر رسیده و
در سایت شعله جاوید موجود است.
نطق رفیق ضـــیاء در ســیمینار حزبی
بسیار جالب توجه بود که تمـــام اعضای
شرکت کننده در سیمینار را به شـور و
هیجان آورده بود .رفیق ضیاء نیروی فوق
العـادۀ برای اقناع طرف مقابل داشت .او
صفحۀ 35

سنبله ( 1399سپتامبر) 2020

بدون تظاهر و ژستهای سرگیچه
آور اســتدالل مینمود .این طرز
استدالل او مســتمعین را عمیق ًا
مسحور مینمود .وقتی کسی با او
مینشست و به بحث میپرداخت
به یک نتیجه منطقی می رسید.
او هر زمــــانی که مورد تهمت،
افتراء و فحاشـی قرار میگرفت با
لحن بسیار آرام میگفت فحـاشی
مبارزه نیست ،نباید در مـبارزات
سیاسی به تهمت و افـتراء متکی
شد ،بلکه باید از روی اســناد و
مدارک و اصـــول مائوئیســتی

پاسخ ارائه نمود .او از روشنفک ِر
ندبه و زاریکن نفرت داشت و بما
میگفت چون حق با ماست ،باید
به نیروی خویش ایمان داشت،
باید به اصول مارکسیزم ـ لنینیزم
ـ مائوئیزم پابند بود و باید به
پیروزی ایمان داشت .او همیش
بما گوشزد مینمود که «سیاست
مائوئیستی یگانه سیاست صحیح
است».
رفیق ضیاء به خوبی درک میکرد
که تسلیم شدگان و تسلیم طلبان
به اصطالح چپ هـــنوز در میان
نسل جوان و تودهها ریشه دارند.
او علیه تسلیم شدگان و تسلیم
طلبان با تدبیر مبارزه نمود و از
این طریق هویت سـیاسی شان را
بخوبی آشکار نمود ،و این مبارزه
را بخوبی پیش برد.
رفیق ضــیاء هوشیارانه نیروهای
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سیاسی در کشور را مورد سنجش
قرار میداد و حــزب را از اثرات
منفی شان بر حـــذر میداشت.
همین سنجش هوشـیارانه او بود
که نیروی حریفان ســـیاسی را
دسـت کم نگرفت.
در تاریخ حزب ما مواردی پیش
میآمد که مـــنافع آنی با منافع
پرولتاریا و خلقهای زحمـتکش
تصـــادم میکرد ،در چـــنین
شرایطی رفیق ضیاء بدون تردید
به طرفداری از اصــول اســاسی
مارکسیســتی ـ لنینیستی ـ
مائوئیستی به مبارزه میپرداخت.
او هیچگاه ترس از این نداشت که
در مبارزه درون حزبی در اقلیت
بماند .تاریخ این مسئله را بخوبی
ثابت سـاخته است.
رفیق ضیاء در طول دوران رهبری
حزب کمونیســـت (مائوئیست)
افغانستان بخوبی ثابت نمود که او
یک رهبر عادی حزب نبود ،بلکه
موجد واقعی آنست .او نه تنها با
انحرافات عمـیق ایدئولوژیک ـ
سیاسی ،تسلیمی و تسلیم طلبی
در داخل افغانستان مبارزه نمود،
بلکه با انحرافات ایدئولوژیک ـ
ســیاسی در جـــنبش انقالبی
انترناسیونالیستی دسـت و پنجه
نرم نمود .او اولین شـــخصیت
انقالبی مائوئیستی اســـــت که
علیه "سنتزهای نوین" آواکیان
ایستاد و رویزیونیزم نهفته در
درون "سنتزهای نوین" را افشا
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نمود و از مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم
بدفاع برخاست و حزب را در این مسیر
بدرستی رهبری نمود .در آن موقع شاید
عدهای زیادی از مائوئیستها به زحمت
حدس میزدند که نقشه آواکیان عالوه
بر این که در جهان تخیلی است ،در عین
حال متضمن کارهای تبلیغی وسیعی علیه
مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم است که
توسط او طراحی گردیده تا پرولتاریا
را از حزب مارکسیستی ـ لنینیستی ـ
مائوئیستی محروم ساخته و آنها را بکام
لیبرالیزم فرو برد.
بزرگترین خـــدمت رفیق ضــیاء برای
پرولتاریای افغانستان و جهان عبارت بود
 :از همان لحظهای که "نقشه " آواکیان
در حال تکوین بود ،خــــطر"سنتزهای
نوین" را آشـــکار نمود و پس از آشکار
نمودن آن حملۀ بی امان علیه رویزیونیزم
“سنتزهای نوین" آواکیان را آغاز نمود
و توجه تمامی مائوئیستهای جهان و
بخصوص کمیته مرکزی و اعضای حزب
کمونیست (مائوئیست) افغانستان را روی
این مسئله متمرکز نمود.
رفیق ضیاء بخـوبی میدانســـت که

بعد از مرگ انگــلس احــزاب سوسیال
دموکرات اروپا ،بعد از مرگ استالین

رویزیونیســتهای معاصــــر و بعد از
مرگ مائوتسه دون رویزیونیستهای سه
جهانی از احزاب انقالبی جهانی به احزاب

طرفدار "اصالحات اجـــتماعی"تبدیل

شدند و هر یک از این احزاب از نیروی
رهبری کننده انقالبی به زائده دستههای

پارلمانی تبدیل گردیدند.
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بر مــبنای همـــین دید انقالبی
بود که رفیق ضـــیاء قبل از این
که "ســنتزهای نوین" در میان
جنبش انقالبی انترناسیونالیستی
جای پا باز کند به مبارزه برخاست
و چهره رویزیونیســـــتی آن
را بر مال ساخت.
او رهـــبر عـالی بـــود که در
مـــبارزه با انحــرافات  ،انــواع
و اشکال رویزیونیزم ،اپورتونیزم،
اکونومیزم ،رفرمیزم ،تسلیمی و
تسلیم طلبی ترس بخود راه نداد
وبا کمال شــجاعت این مبارزه را
به پیش برد و حزب کمونیســت
(مائوئیست) افغانستان را در این
مسیر رهبری نمود.
رفیق ضــــیاء شـــجاعـــانه
و بیباکانه نقطه نظرات نادرسـت
رفقای حزبی را مــورد انتقاد قرار
میداد و نقشـه کارهــای حزبی
را در آینده بدرســـتی تشریح
مینمــود .این رفیق ضیاء بود که
در مورد پیچیدهترین قضایا بطور
ساده و صریح چیزی می نوشت.
رفیق ضــیاء بزرگترین متفکر،
رهبر حزب کمونیست (مائوئیست)
افغانستان و خلقهای سـتمدیده
کشور بود که در مبارزه رهبری
نترس بود.
یکی از خصلتهای به اصـــطالح
رجال بزرگ سیاسـی این اسـت
که در جلســــات دیرتر از همه
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میآیند ،تا مــــردم با بی قراری
انتظار بکشند و حین آمدنش همه

به پا خــیزند ،اما رفیق ضـــیاء
هرگز از چنین خصلتی برخوردار

نبود و از این خصــلت مبرا بود.
او از همه زودتر به جلســــــه

حاضر میشد و با افرادی که در
جلسه میآمدند به گفـت و شنود

میپرداخت.

رفیق ضـــیاء هرگز نمیخواست
مقام عالی خود را به رخ کســـی
بکشد .این یکی از قــــویترین
خصلتهای رفیق ضیاء بمثابه یک
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رهبر خـــردمند و توانا برای رفقــــای
حــزبی و تودهها بود.
خصوصــــیت دیگر رفیق ضیاء ایمان به
نیروی خـــالق تودهها بود .رفیق ضیاء
بخوبی استعداد آن را داشت و پیش بین
حوادث بود .این خصلت وی به او کمک
میکرد که برای رهنمایی رفقای حزبی
و تودههای ستمدیده خط مشی صحیح
ترسیم نماید .او در بین تودههای کشور
زیست و در بین آنان بدرود حیات گفت.
رفقا! ما امروز در اینجا جمع شدهایم تا
به صدای بلند فــریاد زنیم و بگوییم:
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رفیق ضیاء!

به حـــــزب پیشآهـــــنگ طبقه
کارگر انقــــــالبی که توسط حزب
کمونیست (مائوئیسـت) افغانستان
تحت رهــــبری شما ترسیم شده
ســــوگند یاد میکنیم که این خط
انقالبی (مارکسیستی – لنینیستی
– مائوئیستی ) را تا آخر به پیش
برده و وحدت حزب را همچون
مردمک چشم خود حفظ نمائیم.
یاد و خاطره رفیق ضیاء گرامی باد
 20سرطان  1399خورشیدی

سپاس از رفیق گرامی مان !

بلی رفقا «رفیق ضیاء هوشیارانه قوای حریف را مورد سنجش قرار میداد و حزب را از حوادث غیر مترقبه بر حذر
میداشت .همین سنجش هوشیارانه او بود که هرگز به نیروی خود پر بهاء نداد و نیروی حریف را دست کم نگرفت.
در تاریخ حزب ما مواردی پیش میآمد که منافع آنی با منافع پرولتاریا و خلقهای زحمتکش تصادم میکرد ،در
چنین شرایطی رفیق ضیاء بدون تردید به طرفداری از اصول اساسی مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی به
مبارزه میپرداخت .او هیچگاه وحشت از این نداشت که در مبارزه در اقلیت بماند .زمانی که در اقلیت بود از تهاجم
ایدئولوژیک ـ سیاسی بر حریف صرف نظر نمیکرد .تاریخ این مسئله را بخوبی ثابت ساخته است.
رفیق ضیاء در طول دوران رهبری حزب کمونیست(مائوئیست) افغانستان بخوبی ثابت نمود که او یک رهبر عادی
حزب نبود ،بلکه موجد واقعی آنست .او نه تنها با انحرافات عمیق ایدئولوژیک ـ سیاسی ،تسلیمی و تسلیم طلبی
در داخل افغانستان مبارزه نمود ،بلکه با انحرافات ایدئولوژیک ـ سیاسی در جنبش انقالبی انترناسیونالیستی
دست و پنجه نرم نمود .او اولین شخصیت انقالبی مائوئیستی است که علیه "سنتزهای نوین" آواکیان ایستاد و
رویزیونیزم نهفته در درون "سنتزهای نوین" را افشا نمود و از مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم بدفاع برخاست
و حزب را در این مسیر بدرستی رهبری نمود .در آن موقع شاید عدهای زیادی از مائوئیستها به زحمت حدس
میزدند که نقشه آواکیان عالوه بر این که در جهان تخیلی است ،در عین حال متضمن کارهای تبلیغی و سیعی علیه
مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم است که توسط او طراحی گردیده تا پرولتاریا را از حزب مارکسیستی ـ لنینیستی
ـ مائوئیستی محروم ساخته و آنها را بکام لیبرالیزم فرو برد».
حاال از رفیق همرزممان بانو داکتر … میخواهم آنچه را که تهیه دیده اند به سمع تان برساند.
***************
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متن سخنرانی بانو داکتر…..

من هم به نوبه خود یاد و خاطره
رفیق ضیاء را گرامی میدارم.

که ما تضاد غیرعمده و بقیه تضادها را از
نظر دور بداریم و علیه آن مبارزه نکنیم.

رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست
(مائوئیست) افغانستان ،یک رهبر
خردمند و توانا بود .او با اعضای
حزب و تودهها بســیار صمیمی
بود ،او در برخوردهایش متواضع
و فروتن ،و بر اصــول بینهایت
جدی بود .او همیشه میگفت:

امروز در جامعه ما دو تضــاد بزرگ
دیگر نیز وجود دارد که نه می توان
آنرا نادیده گرفت و نه میتوان آنها را
ماکول به بعــد نمود و به حاشیه راند.
همـــانطوری که مبارزه علیه تضاد
غیرعمــده را در تابعیت از تضاد عمده
به پیش مـــیبریم ،مبارزه علیه دو تضاد

« با اشغال افغانســـتان مردمان
کشور از آزادی محروم گردیده و
استقالل کشور را از دسـت داده
اند .برای استقالل کشـور و آزادی
مردمان کشور باید با جـدیت
مبارزه نمود .زیرا مــبارزه علیه
اشغالگران از عمـدگی برخوردار
است ،اما این بدان معنی نیست

«تا زمانی که یک زن در جهان اسیر باشد،
هیچکس به آزادی نخواهد رسید»

بــزرگ دیگر یعنی تضـــاد جنسیتی
و تضاد ملیتی را نیز در تابعیت از تضاد
عمده پیش خــواهیم برد .ما نمیتوانیم
این دو تضاد را از نظر بیاندازیم و یا اینکه
در حاشــیه برانیم .او همیشه این نقل
قول مائوتســه دون را یاد آور میشد:

« آنهائی که در خانه می گريند
و اشک های شان را
همچون زنجيری گران بر گردن آويخته اند
با ما نيايند.
آنها که در پوست دل خود زندگی می کنند
ما را دنبال نکنند!
در اينجا:
ميليون ها قلب سرخ
در آتشی
که از خورشيد فرو می افتد
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میشــد که باید با جدیت علیه

ستم امپریالیستی که افغانسـتان
را اشغال نموده مبارزه نمود و در

تابعیت از این تضــــاد مـبارزه
علیه ســـتم جنســیتی را نیز

به پیش برد .این صحـــبتهای
رفیق ضیاء همیشـه آویزۀ گوشم
خواهد بود و در جهت مــــبارزه

عـلیه اشغالگران و رژیم پوشالی
لحظهای درنگ نخواهم کرد و در

تابعیت از این مبارزه عــلیه ستم
جنسیتی و ملیتی نیز مبارزات را

پیش خـواهــم برد.

حال قطعــــه شــــــــعری
را خدمـتتان تقدیم مینمایم.
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تو نيز قلب از سينه برون آر
به درون آتشی
که از خورشيد می افتد
بيفکن
قلبت را کنار قلبمان بيفکن!
شبيخون است
شبيخون به خورشيد!
خورشيد را فتح خواهيم کرد
فتح خورشيد نزديک است!
چنگال نردبان های مان را
به ستارگان می آويزيم
راست به سوی خورشيد باال می رويم!
جانباختگان
در مبارزه جان باختند
آنان در خورشيد مدفونند
وقت ماتم گرفتن نداريم!»
بحر قهر نوجوانان زود طوفان میکند
سیل خون آخر بنای ظلم ویران میکند
میدرخشد آتش قهر جوان بر کاخ ظلم
کاخ استبداد را با خاک یکسان میکند
غول استبداد را خشم جوانان میشکند
خاک اندر کاسه این کاسه لیسان میکند.
حاال از رفیق … میخواهم تا قطعنامه محفل را بخوانش بگیرند.
***************
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رفقا قبل از اینکه قطعنامه را خدمتتان تقدیم نمایم ،سروده دست و پا شکستهام را که در سوگ رفیق ضیاء صدر
حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان سروده ام ،خدمت تان تقدیم مینمایم.

در سـوگ رفـیق ضــیاء

در سوگ تو دستانم را به هم میبافم
		
			

تا طناب دار دشمنان اندیشهات گردد
بعد از توـ شاید سالها و سالها

				

ابرهای بیباران و نازا ،فضای این مغاک تیره را

					

تیرهتر خواهد کرد

						

اما قطرهای از آب را ،حلقوم خشک این صحرا نخواهد چشید.

							

اما شاید در روزگار پسین

								

غم اشک دوستان راستین

										

بذرهای اندیشهات را

										

به الله زار سرخی بدل گرداند

بعد از کــودتای هفت ثور 1357
خورشـــیدی تضـاد میان رژیم
فاشیستی "حزب دمــوکراتیک
خـلق افغانســـتان" و تودههای
ستمدیده کشــور حــاد گردید،
امپریالیستها تحــت رهــبری
امپریالیزم امـریکا از این وضعیت
استفاده نموده احزاب جـــهادی
را برگرده زحمــتکشان کشـور
تحمیل نمودند .در چــنین حالتی
نیروهای انقـــالبی کشور از یک
خط مارکسیستی ـ لنینیسـتی ـ
مائوئیستی برخــوردار نبـودند،
همین علت ســبب گــردید که
نتوانند شعار جـنگ مقاومت ملی
مردمی و انقالبی را مطرح نمایند.
جای این که این نیــروها بدنبال
یک خط مارکسیسـتی ـ لنینیستی

قـطعنامــه

ـ مائوئیستی برآیند و به ایجـاد حــزب
کمونیســـت افغانستان به پردازند و بین
دشمنان عمده و غیر عمده فرقی قایل
شوند و مبارزه علیه دشمن غیرعمــده
را در تابعــیت از مبارزه با دشمن عمده
به پیش برند ،با طرحات خام و تخیلی
خویش به سازمان سازی پرداخـــته و زیر
نامهـای"مشـی مستقل ملی" و "تیوری
ســـه جهان" شعار "انقالب اســالمی"
و "جمهـوری اسالمی" را بلند نمــودند.
طرح همـین شعارها بود که وجوهـــات
مشترک بین آنها و احزاب جهادی بوجود
آورد آنها را به دنباله روان احـــزاب
جهادی تبدیل نمود.
بعد از اینکه افغانســتان توسط سـوسیال
امپریالیزم "شوروی" اشـــغال گـــردید
تضـاد میان اشــــغالگران ســـوسیال
امپریالیست و رژیم دستنشانده از یکسو
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و خلق زحــمتکش افغانســتان
از ســوی دیگر به تضــاد عمده
بدل گردید ،جـنگ مقاومت علیه
اشغالگران سوسیال امپریالیست
روز بروز شـدت وحدت بیشتری
یافت .ســازمانهای به اصـطالح
چپ باز هــــم نتوانســتند بر
مشـی راســـت روانه خــویش
تجدید نظر نمـــایند ،بنا ًء در دام
تسلیم طلبی طبـقاتی باقی مانده
تا اینکه تسلیم طلبی طبقاتی به
تسلیم طلبی مـلی تکامـــــل
منفی نمود .نیروهـای مائوئیست
کشـــور هرگـــــز این درس
تاریخی که تلخترین تجربه است به
فراموشی نخواهند سپرد.
در چــنین حالتی بود که رفیق
ضیاء با الهــــام گیری از انقالب
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کبیر فرهـــنگی در چین ،جـنگ
خلق در پیرو و جنبش انقــالبی
انترناسیونالیستی بخوبی توانســت
که تضادها را درک نموده وجایگاه
شان را مشخــص ساخــته و علیه
تسلیمطلبی ملی و طبقــاتی به
مبارزه برخیزد و با انشعاب بخش
غرجستان "ســاما" از خط راست
روانه و تسـلیمطلبانه "ســـاما"،
خط و مشـی کمونیســـتی را در
افغانستان بنیانگذاری نماید.
رفیق ضـیاء از زمـــان بنیانگذاری
"هسته کمونیســتهای انقــالبی
افغانســتان" تا آخــرین لحــظۀ
حـیاتش فقط به خاطــر حــفظ و
پاکیزگی مارکســـیزم ـ لنینیزم
ـ مـائوئیزم به مــــبارزه بیامان
علیه انواع و اشـکال رویزیونیزم،
اپورتونیزم ،تسلیمی و تسلیمطلبی
پـــرداخت و بدرستی که توانست
از این کوره مـــبارزاتی موفق و
سـربلند بیرون آید.
رفیق ضـــیاء از دوران نوجوانی به
رهایی خلق زحمتکش افغانسـتان
میاندیشید ،زمانی که به مارکسیزم
ـ لنینیزم ـ مائوئیزم (در آن وقت
اندیشه مائوتسه دون ) آشـــنا
گردید ،این اصــــول را در تمــام
شئون زندگی اش بکار بســـت .او
مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم را
بعنوان رهنمای اندیشه و عمل خود
بکار بســـت .واز این دیدگاه علیه
امپریالیزم ،ارتجاع ،انواع و اشــکال
رویزیونیزم ،اپورتونیزم ،اکونومیزم،
رفرمیزم ،تســلیمی و تسلیم طلبی
به مبارزه برخاست .همین مبارزات
پیگیر و استوار او بود که توانســت
حزب کمونیســت افغانســــتان
یا بعبارت دیگر حزب پیشآهنگ

دوره چهارم

طبقه کارگر را بنیان گذاری نماید .برای اولین
بار طبقه کارگر افغانســـــتان از حـــزب
پیشآهنگ خود بر خوردار گردید .یقین ًا که
این تکامل کیفی جنبش انقالبی افغانستان
ثمره کار خستگی ناپذیر رفیق ضیاء است
و افتخار تاریخی آن فقط و فقط متعلق به
رفیق ضــیا است.

رفیق ضـیاء بعد از اشـــغال کشــــور
توســط امپریالیســتهای اشــغالگر به
رهبری امپریالیزم اشغالگر امریکا شــعار
وحدت همه مائوئیسـتهای افغانسـتان را
مطرح نمود .با پیشگامی رفیق ضــــیاء
بزودی پروسه وحدت میان "حزب کمونیست
افغانستان"" ،ســازمان پیکار برای نجات
افغانستان” و “اتحـاد انقـــالبی کــارگران
افغانستان” شروع گردید که بعد از طی دو نیم
سال این پروسه منجر به ایجاد کنگره وحدت
جنبش کمونیستی (مارکسیستی – لنینیستی
– مائوئیستی) افغانستان و ایجاد حزب
کمونیست (مائوئیســت) افغانستان گردید،
و رفیق ضـــیاء در کنگره وحدت جنبش
کمونیستی (مارکسیستی – لنینیســـتی
– مائوئیسـتی) افغانســــتان به اتفـــاق
آراء به صــفت صدر حزب کمونیست
(مائوئیست) افغانســتان انتخاب گردید
و در کنگره دوم حزب نیز با اتفاق آراء در
این ســـمت باقی ماند .او تا آخرین لحظۀ
حیاتش بدرستی توانســـت که حزب را
طبق اســاسنامه حزب رهبری و رهنمایی
نماید.
رفــیق ضیاء همیشــــه به ما میآمـوخت
که:
«حزب کمونیست واقعی فقط در جریان
مبارزه و پیوند عمــیق با تودهها و ایجاد
پایگاههای نظامی بوجود میآید».
او همیشـــه برای برپایی جنگ مــقاومت
ملی مردمی و انقالبی می اندیشــــید و به
رفقا توصیه مینمود که هیچگاه از تودههــا
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جدا نگـــردند .همــین دید رفیق
ضــــیاء سبب گردید که او مردم
زحمـــتکش افغانســـــتان را
تنها نگذارد ،در بدترین اوضـــاع و
احــــوال و کــمترین امـکانات،
زندگی فقـیرانه را در میان تودههای
زحمتکش ترجیح دهد .او چهل
ســـال دوران مبارزات حــرفهای
اش را صـرف مبارزه و انقالب نمود .او
درطــول دوران مــبارزاتیاش در
مـیان تودههــای ستمدیده کشور
زندگیاش را سپری نمود و هــرگز
در مبارزه احساس خسـتگی نکرد .او
باالخره در اثر کار توان فرســـــا
در میان تودههـــای زحمتکش
افغانســـتان بدرود حیات گفت.
ما به خط ســـرخ رفیق سوگند
یاد میکنیم که تا آخــرین لحظۀ
حیات خط بنیان گذاری شــده
او را ادامه دهــیم .و سـوگند یاد
میکنیم ،همــانطوری که رفیق
ضیاء لحظهای از مـــبارزه علیه
رویزیونیزم پســـا مارکسیستی ـ
لنینیستی ـ مائوئیستی غافل نماند
و آنرا به وجه احســنی به پیش
برد ،ما هم شــیوه کارش را دنبال
خواهیم کرد.
ما بخــوبی آگاهیم که اساسنامه
و مانیفیست حزب کمونیســـت
انقالبی امریکا ( آر سـی پی) نه
دیکتاتوری پرولتاریا را قـــبول
دارد و نه هم قیام سرتاســـری
علیه طبقات حاکمه را ،و حـــتی
مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم را
بعنوان یک ایدئولوژی قبول ندارد
و آنرا دور ریخته اســت .آر سی
پی به این طریق رسم ًا ایدئولوژی
زدایی را دامــــن میزند .و در
اساسنامهاش اصــ ً
ال یک گرایش
انسان دوستی غیر طبقاتی وجود
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دارد که ناشـــی از این جمـــالت این فــراخوان را بطور مختصرتری به
بیانیه جدید آرسـی پی است:
صــورت ذیل بیــان کرد:
« به انقالبیون و کمونیســــــتهای
سراســر جــهان! به تمـــــام آنانی
که تشــنه جــهانی کامال متفاوت و
بسیار بهتر هسـتند! بیایید به هیچ
شکلی به گذشته پناه نبریم و پشــت
آن سنگر نگیریم .بیایید با بصارت
بطرف هدف کمونیستی و رهایی
بشریت پیش رویم» .
رفیق ضـــیاء بطور دقـیق و همه
جـــانبه این خط رویزیونیســتی
پسا مارکسـیستی ـ لنینیستی ـ
مائوئیستی را شگافته است.

« گذشـــته کدام اســت؟ از
لحاظ عینی موج اول انقـالب
پرولتری که گویا خاتمه یافته
است و از لحاظ ذهنی مارکسیزم
– لنینیزم – مائوئیزم که گویا
زمـان آن بســـر آمــده و در
زمـــانه جدید یک چهارچوب
تیوریک نوین بجــای آن الزم
است .این چهار چـوب تیوریک
نوین همانا " کمونیزم " پست
مارکسیستی – لنینینیستی –
مائوئیستی اسـت که گویا بنام
"کمونیزم علمی" خـوانده می
شود .به همین جهت است که
این بیانیه صراحتا فراخوان می
دهد که:
« بیـــایید پیشآهنگ آینده
باشیم و نه بقایای گذشته» .
این اســـت نتیجــــهگیری
و جـواب نهایی بیانیه جدید آر
ســی پی .اگر این پســـت
مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم
نیســـت ،چه چیز دیگـــری
میتواند باشــد؟ آیا نمیتوان

" بیایید بقایای مارکسیزم – لنینیزم –
مائوئیزم نباشیم ،به هیچ شکلی به م ل م
پناه نبریم و پشت م ل م سنگر نگیریم؛
یعنی بیایید با گذشته مارکسیستی –
لنینیستی – مائوئیستیمان بطور کلی
و قطعی گسست نماییم" .
درین شــکی وجود ندارد که ما باید
پیشآهنگ آینده باشـــیم ،ولی هم
اکنون نیز این وظیفه و رسالت را به
دوش داریم .ما باید پیشآهنگ کنونی
و آینده باشیم و نه صرفا پیشآهنگ
آینده .آیا آر سی پی فکر میکند که
ما در شرایط حاضر رسالت پیشآهنگ
شدن را بر دوش نداریم و فقط باید در
آینده این رسالت را بر عهده بگیریم؟
بلی ،لحن کالم فراخوان واضحا این
گفته را تائید مینماید .وانگهی شما
چـــنانچه به هیچ وجـهی نخواهید
گذشتهتان را با خود داشـــته باشید،
چگونه خواهید توانســت پیشآهنگ
حال و آینده باشـــید .یک موجود
بیپایه و بیریشه در تاریخ مـبارزاتی
تا کنونی پرولتاریای بین المللی چگونه
میخواهد و میتواند پیشآهنگ حال
و آینده گردد؟ اگر کمون پاریس را از ما
بگیرید ،انقالب اکتوبر را از ما بگیرید،
انقالب چین را از ما بگیرید و انقالب
فرهـــنگی چین را از ما بگیرید و در
نهایت مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم
را از ما بگــیرید ،برای ما چه باقی
میماند که با پناه بردن به آن و پشت
آن سنگر گرفتن بخواهیم پیشآهنگ
حال و آینده باشیم؟ پست مارکسیزم
– لنینیزم – مائوئیزم میخواهد تاریخ
پر افتخار این انقالبات و دروس عظیم
تاریخی آنها را از ما بگیرد و رگ و
ریشه ما را بر اندازد».
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رفــیق ضــیاء رهبر خــردمندی
بود که نه تنهــا علیه انحـــرافات
عمیق ایدئولوژیک ـ ســــیاسی
در داخل کشــور ،بلکه در سطح
بین المللی و بخصوص رویزیونیزم
پسا مارکسیسـتی ـ لنینیسـتی ـ
مائوئیستی آواکیان و دنباله روانان
ایرانیاش بخوبی این مبارزه را پیش
برد .ما در چــنین شـــــرایطی
کمبودی رفیق ضیاء را بدرســــتی
درک میکنیم.
ما در شرایطی رفیق ضیاء را ازدست
دادیم که موج تسـلیمی و تسلیم
طلبی بطور عمــده سر بلند نموده
و طالبان نیز از جـــنگ مقاومت
ارتجاعی علیه اشغالگران امریکایی
و متحدینش دســـت کشیده و به
اشغالگران امریکایی تسلیم شدند.
طــــالبان با امضاء "موافقتنامۀ
صلح"با امریکا بطرف تسلیمطلبی
پیش مــیروند وآنها حـــتی از
خواسـت استقالل نیمه مستعمراتی
مانند دوره امانی نیز گذشتند ،بلکه
خواهان سلطۀ امپریالیزم ،مشخص ًا
سلطۀ امپریالیزم امریکا ،مثل زمان
سلطۀ اســــتعمار انگلیس در زمان
امیرعبدالرحمان خان ،امیرحبیباهلل
خان ،امــــیرمحمدیعقوب خان و
سایر امـیران دستنشاندۀ استعمار
انگلیس بر افغانستان میباشند.
ما بخوبی شاهـدیم که بعد از امضاء
"موافقتنامه صلح بین طالبان و
امریکا" جای تقابل ـ تبانی طالبان با
اشغالگران امریکایی را تبانی ـ تقابل
گرفته اســــــت و طالبان تالش
مـــیورزند که مـــــوافقتنامه
را مــو به مو اجرا نمایند به همین
علت بعد از امضــاء موافقتنامه تا
کنون هیچگونه حملۀ نظامـی باالی

شعله جاوید
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نیرویهای اشــغالگر انجام ندادند.
با آن هم دیده میشود که جنگ
تحمیلی اشــغالگرانۀ امپریالیستی
بر کشور و مردمان کشـور همچنان
ادامه دارد و از مردمان کشور قربانی
میگیرد .جنگ میان طالبان و رژیم
دستنشــانده یک جنگ ارتجاعی
است که یقین ًا توأم با مــــداخالت
آشــکار و پنهـــان حـــامیان
خارجیشــان توام با جـــنگهای
استخباراتی ادامه خواهــــد یافت
و ممکن است که سالها هم دوام
کند .با صراحت میتوان گفت که در
آینده نزدیک از ختم کامل جنگ و
برقراری کامل صلح در کشور خبری

دوره چهارم

نخواهد بود .در چنین شرایطی از دست دادن
رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست(مائوئیست)
افغانستان بسیار سنگین و غیرقابلسنجش
و ضایعه بزرگ برای اعضای حزب ،خلقهای
ستمدیده کشور و کلیه مائوئیستهای جهان
و خلقهای انقالبی منطقه بوده و میباشد.
غم و اندوه از دست دادن رفیق ضیاء صدر
حـزب کمونیســت (مائوئیست) افغانستان
زیاد است ،اما ما باید طبق اطالعیه "کمیته
مرکزی حزب کمونیســـت (مائوئیســـت)
افغانستان" این غم و اندوه را به نیـــروی
مبارزاتی بدل نموده و قاطعانه وحدت و
همبستگی حزب را حفظ نموده و اساسنامه

سنبله ( 1399سپتامبر) 2020

حـــزب کمونیســت (مائوئیست)
افغانستان را در عملکردهای خویش
دقیق ًا بکار بندیم.
به پیــش در راه برپایی و پیشبرد
جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی
زنده باد مارکسیزم  -لنینیزم  -مائوئیزم
زنده باد حــزب کمونیســت
(مائوئیسـت) افغانسـتان
کمیته منطقوی شماره دوم
 20سرطان  1399خورشیدی

بله رفقا !
«ما در شرایطی رفیق ضیاء را ازدست دادیم که موج تسلیمی و تسلیم طلبی بطور عمده سر بلند نموده و طالبان نیز
از جنگ مقاومت ارتجاعی علیه اشغالگران امریکایی و متحدینش دست کشیده و به اشغالگران امریکایی تسلیم
شدند.
طالبان با امضاء "موافقتنامۀ صلح" با امریکا ثابت ساختند که آنها حتی خواستار استقالل نیمه مستعمراتی مانند
دوره امانی نیستند ،بلکه خواهان سلطۀ امپریالیزم ،مشخص ًا سلطۀ امپریالیزم امریکا ،مثل زمان سلطۀ استعمار
انگلیس در زمان امیرعبدالرحمان خان ،امیرحبیباهلل خان ،امیرمحمدیعقوب خان و سایر امیران دستنشاندۀ
استعمار انگلیس بر افغانستان میباشند.
ما بخوبی شاهدیم که بعد از امضاء "موافقتنامه صلح بین طالبان و امریکا" جای تقابل ـ تبانی طالبان با اشغالگران
امریکایی را تبانی ـ تقابل گرفته است و طالبان تالش میورزند که موافقتنامه را مو به مو اجرا نمایند به همین علت
بعد از امضاء موافقتنامه تا کنون هیچگونه حملۀ نظامی باالی نیرویهای اشغالگر انجام ندادند  .اما با آن هم جنگ
تحمیلی اشغالگرانۀ امپریالیستی بر کشور و مردمان کشور با تمام تلفات و صدمات خود همچنان ادامه دارد و از
مردمان کشور قربانی میگیرد .جنگ میان طالبان و رژیم دستنشانده یک جنگ داخلی ارتجاعی است که یقین ًا
توأم با مداخالت پیدا و پنهان حامیان خارجی شان ادامه یافته و ممکن است که سالها دوام کند .در آینده نزدیک
باز هم از ختم کامل جنگ و برقراری کامل صلح در کشور خبری نخواهد بود .در چنین شرایطی از دست دادن رفیق
ضیاء صدر حزب کمونیست(مائوئیست) افغانستان بسیار سنگین و غیر سنجش و ضایعه بزرگ برای اعضای حزب،
خلقهای ستمدیده کشور و کلیه مائوئیستهای جهان و خلقهای انقالبی منطقه بوده و میباشد».
من به نمایندگی از رفقا ،از کمیته منطقه شماره دوم تشکر میکنم که چنین محفلی را به مناسبت در گذشت رفیق
ضیاء ترتیب داده بودند.
با تشکر و سپاس از حضور گرم همۀ رفقا ،ختم محفل را اعالم میدارم.
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رفیق ضیاء رد طول دوران رهبری حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان بخوبی اثبت نمود هک او یک رهبر عادی حزب نبود ،بلهک موجد
ت
واقعی آنست .او هن تنها با انحراافت عمیق ایدئولوژیک ـ سیاسی ،سلیمی و تسلیم طلبی رد داخل افغانستان مبارزه نمود ،بلهک با انحراافت ایدئولوژیک
ـ سیاسی رد جنبش انقالبی انترانسیوانلیستی دست و پنجه رنم نمود .او اولین شخصیت انقالبی مائوئیستی است هک علیه "سنتزاهی نوین" آواکیان ایستاد و
روزییونیزم نهفته رد ردون "سنتزاهی نوین" را افشا نمود و از مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم بدافع ربخاست و حزب را رد این مسیر بدرستی رهبری نمود.
مت
رد آن موقع شاید عدهای زیادی از مائوئیستاه هب زحمت حدس میزدند هک نقشه آواکیان عالوه رب این هک رد جهان تخیلی است ،رد عین حال ضمن
کس لنی
کاراهی تبلیغی وسیعی علیه مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم است هک توسط او طراحی گردیده ات رپولتاریا را از حزب مار یستی ـ نیستی ـ مائوئیستی محروم ساخته و
آناه را ب کام لیبرالیزم فرو ربد.

رفیق ضیاء!

هب حزب شیپآهنگ طبقه کارگر انقالبی هک توسط حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان تحت رهبری شما رتسیم شده سوگند یاد میکنیم هک این خط انقالبی
کس لنی
(مار یستی – نیستی – مائوئیستی ) را ات آخر هب شیپ ربده و وحدت حزب را همچون مردمک چشم خود حفظ نمائیم.

وبسایت حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان
ایمل آدرس شعله جاوید:
قیمت داخل کشور  30 :افغانی

Www.cmpa.af
Sholajawid2@hotmail.com
قیمت بیرون از کشور  2 :دالر

