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 درود سرخ مائوئیستی 

 جوما( کا  به رفیق خوزه ماریا سیسون )
 

 به حزب کمونیست فیلیپین !  

 رفقای عزیز، 

درگذشت   کموناز  راهنماآگاه  رهبر   ر،یکب  ستیمتفکر  و  آموزگار  و    نیپیلیف  یایپرولتار   ی، 

، رفیق خوزه ماریا سیسون که بیشتر با نام » کا جوما «  یاملللنیب  ی ستیدار جنبش کمونمشعل 

 ا یخوزه مار   ی است، جوما نام اختصار   قیرف  یکا مخفف کازاما و در زبان تاگالوگ به معنا]  

ا  سون یس به  را  او   
ً
معموال و  مطلع  م   –خوانندی ماسم    نیاست  بود،  مشهور  فیلیپین  در   ]

 گردیده و متاثر شدیم. 

داشت خدمات شایسته و ارزنده  ، به اساس فراخوان رفقای حزب کمونیست هند )مائوئیست(، در سراسر جهان و به یادبود گرامی2023جنوری    16تاریخ  

ابراز تالم و  نرفیق جوما و کمک های شایان وی به انقالب جهانی و در خدمت جنبش کمونیستی بین املللی، رقم خواهد خورد. ما خود را مکلف دانستیم تا ضم

تاریخ   و  بپیوندیم  فراخوان  این  به  رفیق سیسون،  دادن  از دست  و  بزرگ  این ضایعه  بابت  عمیق خویش  رفیق   2023جنوری    16تاثر  این  یاد  به  را  میالدی 

 بداریم.   گرامیانترناسیونالیست 

که در   ییجاهلند    "اوترخت"در شفاخانه    2022دسامبر    16به تاریخ    سالگی و   83می باشد، به عمر    1939فبروری    8رفیق خوزه ماریا سیسون )جوما( که متولد  

مائوئیست و رهبر  –لنینیست  –و به یقین کامل میتوان گفت که ما یکی از اندیشمندان بزرگ مارکسیست  برد، درگذشت یاز کشور خود به سر م ی اجبار  دیتبع

  زمان خود را از دست داده ایم. 

 26دیده فیلیپین را برای آزادی ملی و دموکراس ی بسوی برقراری نظام دموکراتیک نوین در کشورش سوق داد. او در  رفیق جوما کس ی بود که توده های ستم 

درس  1968دسامبر   با  را  فیلیپین  کمونیست  کحزب  نشیب  و  فراز  پر  تاریخ  از  رو و    شورشگیری  گروه  با  مخالفت  گروه  یستیونیز یدر  ب  ی»الوا«،  را  خود  ا  که 

ارتش نوین خلق را برای مبارزات مسلحانه  1969مارچ   29، بنیان نهاد و حدود سه ماه بعد از آن به تاریخ   ه بودگره زد ی شورو  ر یاتحاد جماهرویزیونیست های 

 –عار ) حزب  در فیلیپین و تحت رهبری حزب کمونیست فیلیپین برای نیل به برقراری انقالب دموکراتیک نوین در کشورش اساس گذاری نمود و با اتکاء به ش

 جبهه ملی دموکراتیک فیلیپین را شالوده گذاری و رهبری نماید.   1973لی ( توانست در سال جبهه متحد م –ارتش خلق 

غاز گردید اما به زودی رشد فزاینده ای نمود و تمام مناطق کشور را فرا گرفته و گسترش یافت. گسترش جنگ خلق  آعضو در فیلیپین  500جنگ خلق با گرچه 

سال شکنجه و سلول انفرادی    9گردید.    1977انداخت و منجر به دستگیری رفیق سیسون در سال    "فردیناند مارکوس"در فیلیپین لرزه بر اندام دولت فاشیستی  

آزاد ، وی  پس از سرنگونی دولت دیکتاتوری مارکوس  1986دوران سختی را برای حزب کمونیست فیلیپین رقم زد تا اینکه باالخره در سال  برای رفیق سیسون،  

از طرف دولت فاشیستی فیلیپین پاسپورت وی لغو و رفیق سیسون از کشورش تبعید گردید و رفیق سیسون با پناهندگی در کشور هلند    1988گردید. در سال  

 به بعد توسط شورای دولتی هلند بعنوان پناهنده سیاس ی شناخته می شد که بیش از س ی سال را در تبعید گذراند.   1992اجه شد و از سال مو 

جهان بنیان   ها « را برای هماهنگی و حمایت از مبارزات دموکراتیک و ضد امپریالیستی خلق هایمیالدی » اتحادیه بین املللی پیکار خلق  2001رفیق جوما در سال  

 از سمت ریاست این اتحادیه کناره گیری نمود ولی رهبری ایدئولوژیک وی بر بدنه آن تشکیالت کماکان باقی مانده بود.   2020نهاد. در سال 

الب زیست. کمک های غنی و  رفیق جوما انجمن های بین املللی را برای پیشبرد انقالب سوسیالیستی جهانی رهبری و هدایت نمود.  او تا زمان مرگ فقط برای انق

 فیلیپین پا برجاست. در  میراث باشکوه تئوریک او برای پیشبرد انقالب و جنگ خلق 

 یرهبر، آموزگار و راهنما  ر،یکب  ستی بعنوان »متفکر کمون برگذار گردید رفیق کا جوما را    2016دومین کنگره سراسری حزب کمونیست فیلیپین که در سال  

صحه   یکارگر جهان ۀو جنبش طبق نی پیلیبه انقالب ف ی قرار داد و بر عظمت خدمات و  لیمورد تجل «یاملللنیب ی ستیدار جنبش کمونو مشعل ن یپیلیف یایپرولتار 

 گذاشت. 
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للی حزب  ملحزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان درودهای سرخ مائوئیستی را به رفیق خوزه ماریا سیسون )کا جوما ( تقدیم میدارد و به فراخوان بین ا

می دارد و برای حرکت به جلو و   گرامی  (کمونیست فیلیپین)حزب  حزب  آن  گذار  را برای بنیان  2023جنوری    16کمونیست هند )مائوئیست( می پیوندد و تاریخ  

افراشتن درفش سرخ انقالب در شرایط اختناق کشور افغانستان متعهدتر از قبل گام خواهد برداشت.    بر

برای پیشروی در مسیر اعتالی جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی و تحلیل مشخص از اوضاع مشخص جامعه،    ما با درس آموزی از تجارب رهبران پرولتاریا

ک نوین و کل مشخص کنونی جنگ خلق در کشور برای براندازی نظام پان اسالمیست بنیادگرا و متحجر طالبانی در افغانستان و برقراری انقالب دموکراتیش

 پیشروی به سوی سوسیالیزم از هیچگونه ایثار و فداکاری دریغ نخواهیم ورزید. 

 

 ! جوما( کا  ) درود سرخ مائویستی به رفیق خوزه ماریا سیسون 

 زنده باد همبستگی بین املللی ! 

 مائوئیزم !   – لنینیزم  – زنده باد مارکسیزم 

 

 کمیته مرکزی 

 حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان  

 میالدی  2023جنوری  16

 خورشیدی  1401جدی  26
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