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 اطالعیه به مناسبت درگذشت رفیق فرهاد 

 خورشیدی(  1401 - 1336)

یک تن از اعضای  "  فرهاد"   ق ی، خرب درگذشت رفتاثر و تامل عمیق( افغانستان با  ستی)مائوئ  ستیحزب کمون   ی مرکز   ۀ تیکم

دوم   منطقوی شامره  کمونکمیته  افغانستان  ست ی)مائوئ   ست یحزب  قلبی  (  سکته  اثر  بر    1401دلو    7مورخ    جمعهروز  که 

کادرها، اعضا و هواداران   یبه اطالع متام سالگی دیده از جهان فرو بست را    65به عمر    (یالدیم   2023  یجنور   27)    یدیخورش

 ی کشورها  ری سا   ستیمائوئ   یافغانستان و احزاب و سازمان ها  یها  ستیمائوئ  ریسا  ستان،( افغانست ی)مائوئ  ستیحزب کمون

 رساند.  یجهان م

  1359ها، مشکالت در سال  خورشیدی چشم به جهان گشود و با تحمل متام مصائب، سختی  1336در سال    "فرهاد"   قیرف

 .ستن شعله جاوید پیو خورشیدی دانشگاه را به درجه لیسانس به پایه اکامل رساند. وی در جریان تحصیل به گروپ مدافعو 

رفیق فرهاد در آوان جوانی مبارزات خود را علیه رژیم فرتوت خاندان سلطنتی آغاز منود و  بعد از کودتای ننگین هفت ثور  

با تجاوز عریان نیروهای سوسیال امپریالیست روسیه بر افغانستان و اشغال کشور   135۸جدی    6و به تعقیب آن در    1357

اش  دموکراتیک و انقالبی  –های سیاسی، ملی  مخالفت جدی علیه کودتاچیان هفت ثور برخاست و به فعالیتها، به  توسط آن

 ادامه داد. 

در کنرتول احزاب جهادی قرار داشت سکنی  ادگاهش که  خورشیدی مورد تعقیب قرار گرفت و به ز   1360رفیق فرهاد در سال  

 و به کشور ایران متواری شد. خورشیدی ترک کشور منود  1361گزین گردید و در سال  

و بصورت    گرفترفیق فرهاد در جریان مبارزاتش در ارتباط تنگاتنگ با یکی از رفقای "اتحاد انقالبی کارگران افغانستان " قرار  

 د. و کاری من منظم با رفیق هم

گران امپریالیست به  توسط اشغال،  (میالدی  2001هفتم اکتوبر  خورشیدی )  13۸0میزان    15ر  دبعد از اشغال افغانستان  

اشغال امپریالیزم  مخالفت  رهربی  به  شان  نشانده  دست  رژیم  و  امپریالیستی  گسیختۀ  لجام  اشغالگران  علیه  امریکا،  گر 

  .آغاز منودرا برخاست و بطور منظم مبارزاتش 

پروسه  هنگام که   مارکسیستی    ی   ( کمونیستی  در سال    – لنینیستی    –وحدت جنبش  که  خورشیدی    13۸1مائوئیستی( 

در  میالدی( آغاز گردید از آن حامیت منود و پس از تصویب برنامه و اساسنامه حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان  2002)

 منوده و عضویت حزب را پذیرفت.  آنرا تایید  ، (میالدی 2004می  خورشیدی ) اول  13۸3ثور   11

  م(2009خورشیدی ) 13۸۸در سال  و ( در آمد 15به عضویت کمیته منطقوی شامره ) (م. 200۸خورشیدی )  13۸7در سال  

م.( 2011خورشیدی)    1390ل  را به عهده گرفت و این سمت را تا سا  15منطقوی شامره  کمیته    –مسئولیت کمیته فرهنگی  

سال   در  برد.  پیش  به  خوبی  )  1390به  ایدئولوژیک    م.(2011خورشیدی  مبارزات  کمونیست    –که  حزب  میان  سیاسی 

آر    ( امریکا  انقالبی  افغانستان و حزب کمونیست  از موضع   –سی    –)مائوئیست(  گیری حزب کمونیست  پی ( شدت گرفت، 

 .منود و آنرا رد هخواندو رویزیونیستی )مائوئیست( افغانستان حامیت قاطعانه منود و سنتزهای نوین آواکیان را هومانیستی  
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و اساسنامه حزب   ستیفیمطرح شده در  مان  یست یـ مائوئ  یست ینیـ لن  یستیخط  پسا مارکس  هیحزب عل  ناریم که س  یهنگام

  یتی امن  تی منطقه مسئول   تهیکم  یاز رفقا  گرید  یک یفرهاد همراه با    قیرف  د،یگرد  ریدر منطقه دا  کایامر  یانقالب  ستیکمون

 برد. ش یبه پ یرا به خوب فهیوظ نیا ناری مرا به عهده گرفت و تا ختم س ناری مس

ه بود نتوانست به کنگره دوم حزب اشرتاک  بنا به مشکالت مریضی که عاید حالش گردید  م.(2014خورشیدی )  1393سال  در  

 ه منود.  مناید اما با پیامش از پروسه کنگره دوم حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان حامیت همه جانب

( شامره  کمیته منطقوی  به عضویت  فرهاد  رفیق  کنگره رسارسی حزب،  دومین  موفقانه  تدویر  از  این  02پس  وی  آمد.  در   )

که مسئله پروسه صلح  خورشیدی    139۸سال  به خوبی به پیش برد. در    م.(  2019خورشیدی )  139۸سال  مسئولیت را تا  

 .علیه طالبان اقدام منودقاطع و اصولی گیری  ( به موضع 02شامره )قطر مطرح شد، رفیق فرهاد در سطح منطقه 

رفقای کهن سال را  خالی کرد که باید جای داد و دایام یادآوری میپس از درگذشت رفیق ضیاء، به جوانان روحیه مبارزاتی می

 و به رفقا توصیه می منود که خون تازه در رگان حزب باید جاری شود.  پر منایندنسل جوان  

تحت    اءیض   قیرا در وصف رف  یاشرتاک منود و شعر   افت ی  ریکه در سطح منطقه تدو  اءیض  ق یسالگرد وفات رف   نیدر اول  یو 

 باشد.  یحزب و نرشات حزب درج م تی بهاران رفت« رسود که در سا ۀو چمن از عرص یعنوان »تو رفت

مسائل    رامونینرشات حزب  بود و در هر جلسه  پ  یبرا   یخوب  یتوانا، منتقد و صاحب نظر  و همکار قلم   یفرهاد شاعر   قیرف

    .منود  یبحث م   یاسیس  – ک یدئولوژیا دیروز از د

  1401دلو    7مورخ    جمعهروز  سالگی، بر اثر سکته قلبی    65در عمر    او را    د و رفیق گران ارج را مرگ مجال ندامتاسفانه که این  

 . از ما  گرفت (یالدیم  2023 یجنور  27)   یدیخورش

  :قاـرف

  ی انقالب  کی و خاطره او را بعنوان    ادیو    م یمنائ   لیتبد   یمبارزات  یرو ی" را به ن فرهاد"  قیاز درگذشت رف   یغم و اندوه ناش بیایید  

 .میزنده و ماندگار نگه دار ستیمائوئ

 !  باد و رسخ و راهش پر رهرو یگرام ادشی

 کمیته مرکزی 

 حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان 
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