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یادداشت مقدماتی
متن این شماره از شعله جاوید کال پیام های تسلیت واحد های حزبی ،واحد های هواداران حزب در
خارج از کشور ،سازمان ها و گروه های مارکسیست – لنینیست – مائوئیست افغانستانی و احزاب و
گروه های مارکسیست – لنینیست – مائوئیست همسنگر سایر کشورها به مناسبت درگذشت رفیق
حفیظ ،عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان را در بر می گیرد.
به استثنای یک مورد از پیام های انفرادی ،و آنهم به دلیل مندرجات بحثی اش ،هیچ پیام انفرادی
داخلی و خارجی دیگری در این شماره از شعله جاوید منتشر نمی گردد و به انتشار قبلی آن در ویب
سایت شعله جاوید اکتفا می شود.
حد اقل نکات معینی از متن بعضی از پیام ها می تواند مورد بحث و یا حد اقل قابل توضیح باشد .این
بحث ها و توضیحات را به بعد موکول می نماییم و جداگانه مورد توجه قرار می دهیم .تنها در مورد
یکی از نکات مندرج در پیام حزب کمونیست ایران (م ل م) ناگزیر بوده ایم توضیح مختصری ارائه
نماییم .بحث مفصل درینمورد را نیز به بعد موکول می نماییم.
کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان از تمامی رفقا و دوستانی که با ارسال پیام های
تسلیت با ما غم شریکی کرده اند ،اظهار امتنان می نماید و با قدر دانی از روحیه رفیقانه و دوستانه
شان به آنها اطمینان می دهد که حزب ما با تمام قوت و توان خواهد رزمید تا جای خالی رفیق حفیظ
در سنگر مبارزات مارکسیستی – لنینیستی – مائوئیستی در افغانستان و همچنان در سطح بین
المللی هر چه اصولی تر و زودتر پر گردد.
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کمیته مرکزی حزب کمونیست ( مائوئیست ) افغانستان ،به مناسبت درگذشت رفیق حفیظ و بخاطر یادبود از وی،
به تاریخ  24سنبله  14 ( 1391سپتامبر  ) 2012جلسه ویژه ای متشکل از تمامی اعضای اصلی و علی البدل خود دائر
نموده و اطالعیه ذیل و انتشار آن را تصویب نموده است.
اطــــالعــــیـــه

بــه مــنــاســبــت
درگذشت رفیق حفیظ عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان
کمیته مرکزی حزب کمونیست ( مائوئیست ) افغانستان ،با غم و اندوه عمیق و فراوان ،درگذشت رفیق حفیظ ،عضو

کمیته مرکزی حزب را به اطالع تمامی اعضا و هواداران حزب ،سائر مائوئیست های افغانستان ،احزاب و سازمان
های مائوئیست سائر کشور های جهان و کل مشمولین جنبش بین المللی کمونیستی می رساند.

رفیق حفیظ  ،یکی از سابقه داران جنبش دموکراتیک نوین در افغانستان بود .رفیق ،فعالیت سیاسی انقالبی اش را
از سال های دهه چهل و در حالی که هنوز متعلم مکتب بود ،به مثابه یکی از فعالین جریان شعله جاوید آغاز کرده

بود .او پس از فروپاشی جریان شعله جاوید کماکان به خط و اهداف جریان متعهد باقیماند و بعد از کودتای ننگین
هفت ثور  1357و تجاوز عریان نیروهای سوسیال امپریالیست بر افغانستان در  6جدی  1358و اشغال کشور توسط

آنها ،به فعالیت های ملی – دموکراتیک و انقالبی اش در خارج از کشور ادامه داد.

رفیق حفیظ در اواخر سال  1364با تاثیر پذیری از تشکیل جنبش انقالبی انترناسیونالیستی و خط آن جنبش،

کمیته تبلیغ و ترویج مارکسیزم  -لنینیزم – اندیشه مائوتسه دون را ،که توانست جریده " شعله " را به دست

نشر بسپارد ،در همراهی با چند رفیق دیگر بنیانگذاری نمود .جریده " شعله " به مثابه یک جریده مبلغ و مروج

مارکسیزم – لنینیزم – اندیشه مائوتسه دون در طول دوران انتشار خود توانست نقش تبلیغی و ترویجی خود را

بخوبی اجرا نماید.

زمانی که در اواخر دهه  60خورشیدی " ،کمیته انسجام و وحدت  " ...میان " هسته انقالبی کمونیست های افغانستان

" و " کمیته تبلیغ و ترویج مارکسیزم – لنینیزم – اندیشه مائوتسه دون " تشکیل گردید ،رفیق حفیظ به عنوان

نماینده جناح تحت رهبری اش درین کمیته فعال گردید " .کمیته انسجام و وحدت  " ...پس از مدتی فعالیت،

گسترش یافت و نمایندگان" امال – بخش مائوتسه دون اندیشه " و " سازمان پیکار برای نجات افغانستان " نیز در
ان شامل گردیدند.

رفیق حفیظ ،چند ماه بعد از تدویر کنگره حزب کمونیست افغانستان در سال  ،1370به عنوان نماینده کمیته

تبلیغ و ترویج مارکسیزم – لنینیزم – اندیشه مائوتسه دون ،مذاکرات برای پیوستن آن کمیته به حزب کمونیست

افغانستان را با نمایندگان حزب موفقانه به پیش برد و پس از آن به عضویت کمیته مرکزی حزب در آمد .رفیق
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در طی چند سال ،مسئولیت یکی از واحد های منطقه یی هواداران حزب کمونیست در خارج از کشور را موفقانه

پیش برد .او در دومین نشست گسترده کمیته جنبش انقالبی انترناسیونالیستی در سال  1993که سند " زنده باد

مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم " را تصویب نمود ،عضو هیئت شرکت کننده حزب کمونیست افغانستان در آن

نشست بود و نقش انقالبی شایسته ای در آن نشست ایفا نمود.

رفیق حفیظ یکی از نمایندگان حزب کمونیست افغانستان در کنگره وحدت جنبش کمونیستی ( م ل م ) بود و در

کنگره مذکور بحیث عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست ( مائوئیست ) افغانستان انتخاب گردید .رفیق به عنوان

مسئول یکی از واحد های هواداران حزب در خارج از کشور مدت چند سال خدمات مهمی برای انقالب و حزب
انجام داد .او در طی چند سال ،در پیشبرد فعالیت های بین المللی حزب کمونیست ( مائوئیست ) افغانستان ،چه
در رابطه با فعالیت های جنبش انقالبی انترناسیونالیستی و کمیته آن و چه به مثابه رابط حزب با احزاب مائوئیست

مشخصی از سائر کشور ها ،سهم گرفت .او مدت چند سال در فعالیت های تبلیغی و ترویجی " جاا " از قبیل انتشار

مجله بین المللی جهانی برای فتح و اسناد درونی جنبش به زبان دری ( فارسی ) فعاالنه دخیل بود.

کمیته مرکزی حزب کمونیست ( مائوئیست ) افغانستان ،ضایعه بزرگ در گذشت این رفیق سابقه دار را به تمامی
اعضا و هوادارن حزب و سائر مائوئیست های افغانستان و جهان تسلیت می گوید .ما به ویژه مراتب تسلیت خود را

به اعضای خانواده رفیق تقدیم نموده و غم شریکی عمیق خود با آنها را اعالم می نماییم.

تمامی واحد های حزبی در داخل کشور و واحد های هواداران حزب در خارج از کشور مکلف اند تا اواخر ماه جاری
خورشیدی یا میالدی ،طبق شرایط مشخص شان ،از رفیق یادبود به عمل آورند .پیام های تسلیت در داخل کشور
از طریق روابط مستقیم و در خارج از کشور از طریق کانال های ارتباطی و یا آدرس الکترونیکی شعله جاوید قابل

دریافت است.

د افغانستان کمونیست(مائوئیست) ګوند د مرکزی کمیټی اصلی او علی البدل غړو د ملګرۍ حفیظ د مړینی له کبله
او د هغه د یادګیرنی د پاره د ۱۳۹۱د وږی په  ۲۰۱۲( ۲۴د سپټامبر په  )۱۴نیټه کی خاصه ناسته وکړه او الندنی
اطالعیه یی تصویب او خپره کړه.

اطالعیه

د افغانستان کمونیست(مائوئیست) ګوند د مرکزی کمیټی غړې
ملګری حفیظ د مړینی په مناسبت
د افغانستان کمونست(مائوئیست) ګوند مرکزی کمیټه په ډیر ژور خفګان او خواشینی سره د ګوند د مرکزی کمیټی غړی
ملګرۍ حفیظ مړینه د ګوند ټولو غړو او هوادارانو ته ،د افغانستان نورو مائوئیستانو ته ،دنړی مائوئیستی ګوندونو،
سازمانونو او د نړیوالی کمونیستی غورځنګ ټولو ګډونوالوته خبر ورکوی.
ملګرۍ حفیظ د افغانستان د نوی دموکراتیک غورځنګ د پخوانی کسانو څخه وو .ملګری ،خپل انقالبی او سیاسی فعالیت
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په  ۴۰مه لسیزه کی په داسی حال کی چه د ښونځی زده کونکی وو د شعله جاوید دجریان د فعالینو په څیر پیل کړ .هغه
د شعله جاوید دجریان ټوک ټوک کیدو نه وروسته هم د جریان په خط او موخو ژمن پاتی شو او د  ۱۳۵۷کال د غوایی
اوومی ناولی کودتا او د سوشیل امپریالیستی ځواکونو بربنډ یرغل په ۱۳۵۸کال د مرغومی شپږمه نیټه او د هغوی لخوا
د افغانستان ښکیالک نه وروسته خپل ملی دموکراتیک او انقالبی فعالیتونو ته د هیواد نه دباندی ادامه ورکړه.
ملګرۍ حفیظ د  ۱۳۶۴لمریز کال په وروستیو کی د انټرناسیونالیستی انقالبی غورځنګ د جوړیدو او دهغه د خط څخه
په اغیزمند کیدو سره وتوانید د خپل څو ملګرو په مرسته د تبلیغ او ترویج کمیټی بنسټ جوړ او د "شعله" جریده خپره
کړی .د شعله جریده د مارکسیزم -لنینیزم -مائوتسه دون اندیشه د یو مبلغ او مروج جریدی په څیر د خپریدو په دوران کی
وتوانید چه خپل تبلیغی او ترویجی دنده په ښه توګه تر سره کړی.
کله چه د  ۶۰لمریز لسیزی په وروستیو کی د پیوستون او یووالی کمیته د افغانستان کمونیستانو انقالبی هستی او د تبلیغ
او ترویج(م ل ا) کمیټی تر منځ جوړه شوه ،ملګرۍ حفیظ د خپل مشرتابه الندی اړخ په استازیتوب پدی کمیټه کی فعال
شو .د پیوستون او یووالی کمیټه له یو مودی فعالیتونو نه وروسته پراختیا وموندله او د "امال -د مائوتسه دون اندیشی
څانګه" او "د افغانستان د ژغورولو لپاره د پیکار سازمان" استازو هم پکی ګدون وکړ.
د افغانستان کمونیست ګوند د کنګری تر دائریدو نه څومیاشتی وروسته په  ۱۳۷۰لمریز کال کی ملګری حفیظ د تبلیغ او
ترویج (م ل ا) کمیټی په استازیتوب د افغانستان کمونیست ګوند سره د یوځای کیدو خبری اتری ددی ګوند د استازو سره
په بری سره پرمخ بیولی او وروسته له هغی د ګوند د مرکزی کمیټی غړیتوب ترالسه کړ .ملګرۍ د هیواد نه دباندی د
څو کلونو په اوږدو کی د افغانستان کمونیست ګوند د هوادارانو سیمییز واحد ذمه واری په بری سره مخ ته یووړ .هغه
دافغانستان کمونیست ګوند د هیيت غړی په توګه په  ۱۹۹۳ع کال انټرناسیونالیستی انقالبی غورځنګ په دویمه پراخه
ناسته کی چه ژوندی دی وی مارکسیزم -لیننزم -مائویزم سند تصویب شو ګډون او خپل انقالبی ونډه یی په ډیر ښه ډول
تر سره کړ.
ملګرۍ حفیظ د افغانستان کمونیست ګوند یو له هغو استازو څخه وو چه د کمونیستی غورځنګ(م ل م) یووالی په کنګره
کی ګډون وکړ او په نوموړی کنګره کی د افغانستان کمونیست(مائوئیست) ګوند د مرکزی کمیټی د غړی په حیث و
ټاکل شو .ملګرۍ د څو کلونو په اوږدو کی دهیواد نه دباندی دګوند دهوادارانو سیمییز مسئول په حیث ګوند او انقالب
ته د ستایلو وړ خدمتونه کړی دی .هغه دڅو کلونو په ترڅ کی د افغانستان کمونیست(مائوئیست) ګوند د نړیوال فعالیتونو
په پر مخ بیولوکی ،دانټرناسیونالیستی انقالبی غورځنګ او د هغه کمیټی په اړوند فعالیتونو کی او هم دنړی د نورو
مشخصو مائوئیستی ګوندونو سره د ګوند د اړیکو ټینګولو په فعالیتونوکی ونډه درلوده .هغه د څو کلونو په موده کی
دانټرناسیونالیستی انقالبی خورځنک په تبلیغی او ترویجی فعالیتونو کی ،لکه د"یوه نړۍ دفتحی دپاره" بین المللی مجله
او د غورځنګ داخلی اسناد په دری (پارسی) ژبه خپرول ،په فعاله توګه شامل وو.
دافغانستان کمونیست (مائوئیست) ګوند د مرکزی کمیټه ددی پخوانی ملګری مړینه یوه ستره ضایعه ګڼی او ددی ضایعی
له کبله د ګوند ټولو غړو او هوادارانو او دافغانستان او د نړی نورو مائوئیستانو ته تسلیت وړاندی کوی .مونږ په ځانګړی
ډول خپل د تسلیت مراتب د ملګری د کورنی غړوته وړاندی کوو او د هغوی په غم او خواشینی کی ځانونه شریکان بولو.
په هیواد کی دننه ټول ګوندی واحدونه او دهیواد نه دباندی د ګوند هواداران اړین دي چه د دی روانی لمریز یا میالدی
میاشتی تر پایه دخپل ځانګړی شرایطو سره سم د ملګری د مړینی یادګیرنه وکړی .د تسلیت پیغامونه په هیواد کی دننه د
مستقیمو اړیکی له الری او د هیواد نه دباندی د شعله جاوید د بریښنا لیک په پته داخیستلو وړ دی.
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راه سـرخ رفـیق انقالبی مان رفـیق حـفـیظ را گـرامی میداریـم
کمیته منطقوی  015با سکوت  3دقیقه ای بخاطر گرامی داشت یاد و خاطره رفیق حفیظ ،رفیق یوسف مومند،
جانباختگان شعله ئی افغانستان و مائوئیستهای جانباخته سایر نقاط جهان ،جلسه یاد بود رفقا را رسما دایر نمود.
یاد وخاطره رفیق مبارز و انقالبی مان ،رفیق حفیظ که عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست)افغانستان
بود زنده و ماندگار خواهد ماند و راهش ادامه خواهد یافت.
خبر درگذشت رفیق حفیظ حقیقتا تکان دهنده بود .ما در شرایطی در افغانستان زندگی میکنیم که مشکالت
فراوانی پیش روی ماست .تحت چنین شرایطی که امپریالیستهای اشغالگر برای هژمونی امپریالیستی شان تالش
میورزند تا دو دهه دیگر افغانستان را در اختیار کامل داشته باشند ،از دست دادن رفیقی همچون رفیق حفیظ
بسیار سنگینی میکند .از دست دادن هر رفیقی مثل بخاک سپردن بخشی از جان و تن آدمی است .وقتی وداع
میگوئی انگار چشمی،دستی یا اندامی از بدنت را برای همیشه از تو میگیرند.
رفیق حفیظ را از روی نوشته هایش میتوان دریافت .او نویسنده ای توانا ،رهبری دانا و شخصیتی بود که نسلی از
کمونیست ها را نمایندگی میکرد و به هیچ چیز ،جزء بیرون راندن نیروهای اشغالگر از کشور ،سرنگونی رژیم دست
نشانده و برپائی جامعه دموکراتیک نوین و جامعه سوسیالیستی و حرکت به سوی کمونیزم رضایت نمیداد .تاثر از
مرگ رفیق حفیظ تنها عزم کمونیست ها و یارانش را در ادامه راهش برای برپائی و پیشبرد موفقیت آمیز جنگ
مقاومت ملی مردمی و انقالبی (شکل مشخص کنونی جنگ خلق) در افغانستان و برپائی جهانی که وی آرزویش را
داشت محکمتر و استوارتر از قبل میکند.
بله رفقا!
روزی که انسانیت بجای بربریت سرمایه داری حکم براند،روزی که کسی مجبور به فروش جان و تن خود برای امرار
معاش نباشد ،روزی که انسانیت جشن پیروزی خود را برگزار کند؛ یاد و خاطره رفیق حفیظ در جامعه و جهان نوین
ماندگار خواهد بود.
رفیق حفیظ طبق معمول ،در مبارزات خستگی ناپذیرش ،با استواری و پایداری و پافشاری بر اصول م ل م زندگانی
میکرد .با این جهان آنطوری که هست روبرو میشد و اطمینان داشت که میتوان آنرا تغییر داد .در نتیجه گام به جلو
میگذاشت و تا هر آنجا که میتوانست جانفشانی میکرد .خدمات گرانبهایش را همه به یاد خواهیم داشت.
رفیق حفیظ در مبارزه برای چیره شدن بر مشکالت ایدئولوژیک  -سیاسی و تشکیالتی واقعی که حزب و جنبش
بین المللی با آن روبرو بود ،رزمنده ای خستگی ناپذیر بود .او با استواری از دستاوردهای بزرگ پرولتاریای بین
المللی در انقالب کردن دفاع میکرد و مصمم بود که جزئی از پروسه ای باشد که میخواهد بر ضعف ها فائق آید .به
کمونیست ها و توده ها کمک میکرد که در انقالب های آینده بهتر عمل کنند و جوامع رهائی بخش دموکراتیک
نوین و سوسیالیستی برقرار نمایند.
دور خاموشی به پایان میرسد

نغمه ها سر میکشد از ساز تو

مرغ خوشخوان سخن،خاموش من!

باز هم گل میکند آواز تو

غم و اندوه ناشی از درگذشت رفیق حفیظ را به نیروی مبارزاتی تبدیل نماییم و یاد او را به مثابه مائوئیست انقالبی
زنده و ماندگار نگه داریم.
یادش گرامی و راهش پر رهرو باد!
کمیته منطقه یی 15
 29سنبله 1391
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کمیته منطقوی شماره  3به مناسبت درگذشت رفیق حفیظ عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست)
افغانستان و به خاطر یاد بود از وی محفل ویژه ای بر گزار نمود .تمامی رفقای شرکت کننده درین محفل غم
و اندوه عمیق شانرا از بابت درگذشت رفیق حفیظ اظهار نموده و یاد او را گرامی داشتند .رفقایی که رفیق
حفیظ را از نزدیک می شناختند در باره شخصیت و خدمات رفیق صحبت نمودند .در این محفل رفقا یک
بار دیگر تعهد مبارزاتی شانرا تجدید نمودند و عهد کردند که با تکیه بر ایدئولوژی م.ل.م در مسیر انقالب
حرکت نمایند .رفقا روی ضرورت تالش برای پر کردن جای خالی رفیق در مسیر تحقق م.ل.م و حرکت
هرچه مصمم تر در مسیر انقالب تاکید نمودند .در پایان محفل فیصله گردید که پیام تسلیت عنوانی صدر،
اعضای دفتر سیاسی ،اعضای کمیته مرکزی ،تمامی اعضا و هواداران حزب ،احزاب کمونیست ،انقالبیون
افغانستان و انقالبیون جهان تحریر و ارسال گردد.

پیام تسلیت کمیته منطقوی شماره  3حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان
به مناسبت درگذشت رفیق حفیظ

کمیته منطقوی شماره  3حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان از طرف تمامی اعضای خود ،همه اعضا و
هواداران حزب و روابط توده یی تحت رهبری حزب در منطقه ،درگذشت رفیق حفیظ عضو کمیته مرکزی
حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان را به صدر ،اعضای دفتر سیاسی ،اعضای کمیته مرکزی ،اعضا،
هواداران و روابط توده یی تحت رهبری حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان ،تشکالت کمونیستی
افغانستان ،احزاب کمونیست در سایر کشور ها و انقالبیون جهان تسلیت عرض نموده و تعهد مینمایند که
به حرکت جانبازانه در مسیر انقالب ادامه دهند.
رفیق حفیظ شخصیت انقالبی برجسته ای بود که خدمات قابل قدری برای جنبش کمونیستی افغانستان
انجام داد .تشکیل کمیته تبلیغ و ترویج و نشر جریده شعله در مقطع زمانی معینه خود تاثیرات فوق العاده
ای بر کل جنبش م.ل.م کشور داشت .وی در تشکیل کمیته انسجام و وحدت و ادامه کار آن در اواخر
دهه شصت خورشیدی ،که منجر به تشکیل حزب کمونیست افغانستان گردید ،سهم فعال گرفت و بعد از
پیوستن کمیته تبلیغ و ترویج به حزب کمونیست افغانستان بحیث عضو کمیته مرکزی حزب انتخاب گردید.
رفیق در کنگره وحدت جنبش کمونیستی م .ل .م .بحیث یکی از نمایندگان حزب کمونیست افغانستان
سهم گرفت و بحیث عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) انتخاب شد.
از اینکه رفیق حفیظ در نشست گسترده سال  1993کمیته جنبش ،که سند " زنده باد مارکسیزم – لنینیزم
– مائوئیزم " را تصویب نمود ،بحیث عضو هیئت حزب کمونیست افغانستان شرکت داشت و مدت چند سال
در ترجمه و نشر مجله بین المللی " جهانی برای فتح " فعاالنه سهم داشت ،شخصیت شناخته شده و مطرح
در جنبش بین المللی کمونیستی بود.
درگذشت رفیق حفیظ ضایعه بزرگی است برای جنبش کمونیستی افغانستان و خصوصا برای حزب کمونیست
(مائوئیست) افغانستان .جبران این ضایعه فقط به سختی و در اثر تالش چندین ساله می تواند ممکن و
میسر گردد .رفیق حفیظ یک کادر سیاسی و علمی بود .وی عالوه بر اینکه یک انقالبی مصمم و پر شور بود،
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توانائی قلمی برجسته ای نیز داشت .رفیق حفیظ تا آخر عمر به مردم و انقالب متعهد باقی ماند و در مسیر
خیانت و تسلیم طلبی پا نگذاشت .وی جنبش کمونیستی افغانستان را بخشی از جنبش جهانی کمونیستی
می دانست و تاکید ویژه ای روی همبستگی انترناسیونالیستی داشت.
رفقا ،هواداران و روابط توده یی تحت رهبری تشکیالت حزب در منطقه شماره  ،3یکبار دیگر تعهد می
نمایند که به حرکت در مسیر انقالب ادامه دهند و درین راه هرچه پر شور تر ،قاطعانه تر و مصممانه تر به
پیش روند .ما از تمامی رفقا تقاضا می نماییم که برای پر کردن هر چه اصولی تر و زودتر جای خالی رفیق
حفیظ تالش نمایند .این امر ممکن نیست مگر اینکه تمامی رفقا فعاالنه مارکسیزم  -لنینیزم  -مائوئیزم
را در مبازرات انقالبی شان به کاربندند و با قاطعیت تمام در پی آن باشند که شخصیت انقالبی شانرا در
پراتیک انقالبی و در پیوند با توده ها رشد دهند.
به پیش در راه برپائی جنگ خلق!
زنده باد مارکسیزم – لنینیزم  -مائوییزم!
کمیته منطقوی شماه  3حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان
 30سنبله 1391

یاد و خاطره رفیق حفیظ را زنده نگه داریم

واحد منطقه یی شماره  13حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان به تاریخ  1میزان  1391جلسه ای به مناسبت
درگذشت رفیق حفیظ و بخاطر یادبود از آن رفیق برگذار نمود .رفقا در فضای مملو از احساسات رفیقانه و انقالبی
از خدمات انقالبی طوالنی رفیق حفیظ به جنبش دموکراتیک نوین و جنبش کمونیستی مائوئیستی افغانستان قدر
دانی نموده و در گذشت او را یک ضایعه بزرگ برای حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و تمامی مائوئیست
های جهان دانستند.
مرگ یک امر طبیعی و حتمی است و همه کس می میرد .ولی مرگ یکی ممکن است سنگین تر از کوه هندوکش
و همالیا باشد ،اما مرگ دیگری سبک تر از پر قو .پر واضح است که مرگ رفیقی که در خدمت خلق بوده است،
سنگین تر از کوه هندوکش و همالیا است.
رفیق حفیظ در اواخر سال  1364با تاثیر پذیری از جنبش انقالبی انترناسیونالیستی و خط آن جنبش کمیته تبلیغ
و ترویج م ل م را ،که توانست جریده شعله را به نشر برساند ،در همراهی با چند رفیق دیگر بنیانگذاری نمود .شعله
به مثابه یک جریده مبلغ و مروج م ل م در طول انتشارات خود توانست نقش تبلیغی و ترویجی خوبی بازی نماید.
شعله در کنار ندای انقالب خدمات ارزنده و قابل قدری علیه انحرافات جنبش چپ افغانستان انجام داد.
همچنان رفیق چندی بعد از ایجاد حزب کمونیست افغانستان در سال  1370هجری شمسی به عنوان نماینده کمیته
تبلیغ و ترویج م ل م مذاکره بخاطر پیوستن آن کمیته به حزب کمونیست افغانستان با نمایندگان آن حزب را
موفقانه به پیش برد و پس از آن به عضویت کمیته مرکزی حزب کمونیست افغانستان در آمد که این اقدام رفیق از
جمله افتخاراتش به حساب می آید.
یکی از افتخارات دیگر رفیق شرکت در کنگره وحدت جنبش کمونیستی افغانستان به عنوان مسئول یکی از واحد
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های منطقه یی هواداران حزب کمونیست افغانستان در خارج از کشور بود که با درخشش عالی به پیش برده شد.
خدمت دیگر رفیق شرکت در دومین نشست گسترده کمیته جنبش انقالبی انترناسیونالیستی در سال  1993بود.
این نشست سند زنده باد مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم را تصویب نمود.
خدمت ارزنده دیگر رفیق شرکت فعال چند ساله در کارهای تبلیغی و ترویجی جنبش انقالبی انترناسیونالیستی از
قبیل انتشار مجله بین المللی جهانی برای فتح و اسناد درونی جنبش به زبان دری بود که به وجه احسن به پیش
برد.
واحد منطقه یی شماره  13مرگ نابهنگام رفیق حفیظ را به عنوان یک ضایعه بزرگ به شخص صدر حزب ،کمیته
مرکزی ،اعضا و هواداران حزب و سایر مائوئیست های افغانستان تسلیت می گوید .یادش گرامی و راه انقالبی اش
پر رهرو باد!
در نهایت جلسه یادبود از رفیق حفیظ را با نقل قول صدر مائو به اختتام می رسانیم که می گوید « :مرگ یک امر
مثبت است ولی امیدوارم چند سالی زنده بمانم تا مصدر خدمات بیشتری به سوسیالیزم شوم» .
ایکاش رفیق حفیظ زنده می بود تا یکجا با هم تحت رهبری حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان بخاطر طرد
و اخراج امپریالیست های تجاوزگر ،در راس امپریالیزم امریکا ،و سرنگونی رژیم دست نشانده و پیروزی انقالب
دموکراتیک نوین از طریق جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی یعنی شکل مشخص جنگ خلق در شرایط فعلی به
پیش می رفتیم.

واحد منطقه یی حزبی شماره 13
 ( 2012 /9/22اول میزان )1391

غم و اندوه ناشی از درگذشت رفیق حفیظ را به نیروی
مبارزاتی بدل نمائیم
با تاسف و اندوه فراوان از درگذشت رفیق حفیظ عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان اطالع
حاصل کردیم .بدین مناسبت واحد تشکیالتی منطقه شماره  1حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در تمامی
حلقات تشکیالتی خود محافل یادبود تشکیل داد .رفقا درین محافل ضمن قرائت اطالعیه کمیته مرکزی حزب در
مورد درگذشت رفیق حفیظ و صحبت پیرامون خدمات و شخصیت رفیق ،تجدید میثاق نمودند تا این غم و اندوه را
به نیروی مبارزاتی تبدیل نمایند.
درگذشت رفیق حفیظ نه تنها برای حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان ،بلکه برای کل جنبش مائوئیستی در
سطح ملی و بین المللی یک ضایعه بزرگ به شمار می رود .مبارزه جدی و نسبتا طوالنی مدتی باید پیش برده شود
تا جای خالی رفیق پر گردد.
گرچه رفیق حفیظ از میان ما رفت ،اما یاد و خاطره اش جاویدانه باقی خواهد ماند .مسیر طوالنی مبارزاتی رفیق
حفیظ که از سنین نوجوانی تا زمان درگذشتش مدت چهار و نیم دهه را در بر گرفت ،تقریبا در طول کل تاریخ
گذشته جنبش مائوئیستی افغانستان ادامه داشت .او خود نمونه زنده ای از این تاریخ بود و دستاوردهای مثبت و
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فراز و نشیب های پر درد و رنجش را منعکس می کرد .رفیق از لحاظ ایدیولوژیک – سیاسی یک کدر برجسته بود
و توانایی قلمی فوق العاده ای داشت .او تا آخر عمر به م ل م وفادار باقی ماند و به انقالب و توده ها پشت نکرد .او
دید وسیع در باره انقالب جهانی داشت ،جنبش کمونیستی افغانستان را جزء الینفکی از جنبش کمونیستی جهانی
میدانست ،در همبستگی انترناسیونالیستی سخت جدی بود و در مبارزات بین المللی فعاالنه سهم می گرفت .به
همین جهت یک شخصیت شناخته شده در سطح کل جنبش انقالبی انترناسیونالیستی بود و خدمات قابل قدری
برای جنبش انجام داد.
واحد تشکیالتی منطقه شماره  ،1درگذشت رفیق حفیظ را به صدر ،دفتر سیاسی ،کمیته مرکزی و تمامی اعضای
حزب ،سائر مائوئیست های افغانستان و همچنان همه مائوئیست های جهان تسلیت می گوید و تعهد مینماید که
این غم و اندوه را به نیروی مبارزاتی انقالبی تبدیل نماید و در مبارزه برای پر کردن جای خالی رفیق در حزب،
فعاالنه سهم بگیرد.

به پیش د ر راه برپایی جنگ مقاومت ملی ،مردمی و انقالبی
( شکل مشخص جنگ خلق) در افغانستان!
واحد تشکیالتی منطقه شماره 1
دهم میزان1391

یـاد رفـیـق حـفـیـظ را گـرامـی مـی داریـم
با اندوه فراوان از درگذشت رفیق حفیظ ،عضو کمیته مرکزی حزب ما اطالع یافتیم .این ضایعه را به رهبری و تمامی
رفقای عضو و هوادار حزب و خانواده و دوستان رفیق تسلیت می گوییم.
بعضی از رفقای واحد منطقه یی حزبی شماره  ،5در مورد رفیق حفیظ از سال ها به اینطرف شناخت مستقیم داشته
اند .رفیق یکبار در زمان فعالیت کمیته انسجام و وحدت جنبش کمونیستی م ل م افغانستان ،در اواخر سال های
دهه شصت خورشیدی ،به منطقه ما آمده بود و بار دیگر در اوایل دهه هفتاد خورشیدی ،بعد از تاسیس حزب

کمونیست افغانستان .رفقای ما شاهد بوده اند که رفیق حفیظ در هر دو سفر ،با حرارت در مباحثات تیوریک سهم
می گرفت و با صراحت لهجه روی اختالفات و چگونگی حل و فصل آنها صحبت می نمود .اینکه او مشکالت سفر از
آن راه دور را متقبل می گردید و بخاطر حل مشکالت و رفع پراگندگی جنبش م ل م ،خود را نزد ما می رساند ،به
ذات خود برای ما الهامبخش و مایه تشویق بود .به این ترتیب رفیق ما نقش مهمی در موفقیت نسبی فعالیت های
کمیته انسجام و وحدت جنبش کمونیستی م ل م افغانستان بازی نمود.
بار دیگر رفقای منطقه ما از نزدیک و زود تر از رفقای هر منطقه دیگری ،در جریان تالش و کوشش بی همتای رفیق
حفیظ در جلسه گسترده جنبش انقالبی انترناسیونالیستی در سال  ،1993که سند تاریخی زنده باد مارکسیزم –
لنینیزم – مائوئیزم را به تصویب رساند ،قرار گرفتند .اینکه رفقای ما توانسته بودند در جلسه مذکور بصورت یک
هیئت ،و نه انفرادی ،شرکت نمایند ،تا حد زیادی مرهون زحمات و فداکاری های رفیق حفیظ بود.
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رفیق نماینده واحد ما در کنگره وحدت جنبش کمونیستی م ل م ،شاهد شرکت فعال رفیق حفیظ در کنگره بوده
است .او در مباحثات کنگره فعاالنه سهم می گرفت و نظراتش را مطرح می نمود .رفیق در جریان کار کنگره ،یکجا با
سایر رفقا ،فعاالنه به ورزش می پرداخت و یاد پهلوانی های رفقایی چون بشیر بهمن در جریان درگیری های خیابانی
با پولیس ارتجاع در دوران تظاهرات توده یی ده ها هزار نفری جریان شعله جاوید در دهه چهل خورشیدی را از نو
تازه می کرد .او در شعر خوانی های پایان کار کنگره ،با آواز خوش و احساسات داغ انقالبی ،خاطرات شعر خوانی ها
و شعار دادن های رزمنده اواخر دهه چهل خورشیدی در مقابل زندان دهمزنگ را حیات دوباره می بخشید.
می بینمت می بینمت رو سوی زندان می روی
						

با شور عشق کارگر با یاد دهقان می روی

پس از کنگره وحدت جنبش کمونیستی م ل م ،دیگر کسی از رفقای منطقه ما مستقیما نتوانست رفیق حفیظ را
مالقات نماید ،اما در جریان فعالیت های انقالبی مبارزاتی رفیق ،بخصوص فعالیت های بین المللی اش ،قرار داشتیم
و مباحثات تئوریک او در نشریه درونی مرکزی حزب را می خواندیم.
رفیق ما حفیظ سالم ترین شخص در میان رهبران مسن حزب ما بود .ما انتظار داشتیم که رفیق را سالیان طوالنی
در میان خود داشته باشیم .درگذشت ناگهانی او در اثر سکته قلبی جدا مایه تاسف است.
یکبار دیگر درگذشت ناگهانی رفیق حفیظ را به حزب ،خانواده و دوستانش تسلیت می گوییم.

واحـد مـنـطـقـه یـی حـزبـی شـمـاره 5
میزان  – 1391سپتامبر 2012

جاویدان باد یاد و خاطره پروفیسر رفیق حفیظ

عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان
ما هواداران حزب کمونیست( مائوئیست ) افغانستان  -واحد کانادا ،با غم و اندوه عمیق و فراوان ،ضایعه
بزرگ درگذشت پروفیسر رفیق حفیظ ،عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست ( مائوئیست ) افغانستان را به
کمیته مرکزی حزب کمونیست ( مائوئیست ) افغانستان و از آنطریق به تمامی اعضا و هواداران حزب ،سائر
مائوئیست های افغانستان ،احزاب و سازمان های مائوئیست سائر کشور های جهان و کل مشمولین جنبش
کمونیستی بین المللی تسلیت میگوییم.
پروفیسر رفیق حفیظ  ،یکی از قدیمی ترین اعضای جنبش دموکراتیک نوین (جریان شعله جاوید) در
افغانستان بود .او پس از فروپاشی جریان شعله جاوید در خط رفیق اکرم( یاری ) باقی ماند و لبه تیز مبارزه
اش علیه سنتریستها و تسلیم طلبان بود .ایشان بنمایندگی یکی از واحد های منطقه یی حزب کمونیست
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( مائوئیست ) افغانستان در خارج از کشور همچنان بحیث عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست ( مائوئیست
) افغانستان برای هماهنگی فعالیت های مبارزاتی به کانادا نیز آمده بود .رفقای هوادار حزب کمونیست(
مائوئیست )افغانستان  -واحد کانادا از ایشان خاطرات فراموش نشدنی دارند.
هواداران حزب کمونیست ( مائوئیست) افغانستان  -واحد کانادا ،به مناسبت درگذشت پروفیسر رفیق
حفیط ،مراتب همدردی وغم شریکی شان را برای خانوده پروفیسر رفیق حفیظ نیز تقدیم می نمایند.
ما امیدواریم غم و اندوه ناشی از فقدان این رفیق انقالبی هر چه زود تر به انرژی مبارزاتی ای مبدل گردد
که در پرتو آن ده ها و صد ها رزمنده انقالبی دیگر به حزب کمونیست (مائوئیست ) افغانستان بپیوندند.

هواداران حزب کمونیست( مائوئیست ) افغانستان  -واحد کانادا
 30سپتامبر 2012

رفیقحفیظ ،مبارز خستگیناپذیر و پرتالش ما
رفیقحفیظ ،یکی از پیشروان جنبش دموکراتیک نوین افغانستان در گذشت .خبر درگذشت رفیقحفیظ برای
هم ٔه رفقای ما تکاندهنده و غمانگیز است .ما رفقاء یک دقیقه به یاد رفیقحفیظ در جلس ٔه منطقوی سکوت
نمودیم و بعد یاد و خاطرات او را گرامی داشتیم.
رفیقحفیظ در عنفوان جوانی به صف مبارزه در جریان دموکراتیک نوین (شعل ٔه جاوید) ،پیوست و در تظاهراتها
و گردهماییهای خروشان مبارزاتی آن دوره شرکت نمود و به زودی از شهرت و نفوذ خاص در بین انقالبیون
بر خوردار گردید .رفیقحفیظ مبارزاتش را بعد از اشغال نظامی افغانستان توسط سوسیالامپریالیستها در
خارج کشور ادامه داد و کورهراه سخت مبارزاتی را با پشتکار و تالش خستگیناپذیر شجاعانه پیمود.
رفیقحفیظ با جمعی از رفقاء «کمیت ٔه تبلیغ و ترویج مارکسیزم-لنینیزم-اندیش ٔه مائو تسهدون» را با تأثیرپذیری
ی نشریه
از جنبش انقالبی انترناسیونالیستی تأسیس نمود و نشری ٔه «شعله» را با اعتقاد راسخ به نقش محور 
در پیشبرد اهداف کمونیزم ،منتشر کرد.
رفیقحفیظ کمونیست انقالبی و انترناسیونالیست کمنظیر بود .او جنبش انقالبی افغانستان را با روحی ٔه عالی به
جنبش بینالمللی پیوند داد و زحمات زیادی را نیز در جهت تحقق اهداف واالی کمونیزم متقبل گردید؛ مبارزات
سترگ را سازماندهی کرد و برای رهایی بشریت و استقرار کمونیزم راه پرخموپیچ مبارزه را با گامهای متین
و استوار پیمود و در این راه از دشمنان رنگارنگ ،نهراسید و با گامهای استوارانه به پیش رفت و در برابر
تمام سختیها و نامالیمتها دست از مبارزه نکشید.
رفیقحفیظ با عشق و عالق ٔه انقالبیای که به وحدت کمونیستها بهخصوص کمونیستهای افغانستان داشت
ی «حزب
به پروس ٔه وحدت کمونیستهای انقالبی کشور پیوست و در کنگر ٔه وحدت به حیث عضو کمیت ٔه مرکز 
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کمونیست (مائوئیست) افغانستان» انتخاب گردید و هم به حیث مسئول یکی از واحدهای هواداران حزب در
خارج از کشور ،خدمات مهم را در عرص ٔه ملی و بینالمللی با شهامت و متانت انقالبی انجام داد.
ی سفری که
ما با شخصیت انقالبی رفیقحفیظ بعد از تشکیل «حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان» در ط 
او به اروپا داشت از نزدیک آشنا شدیم .رفیق خیلی سلیس و روان صحبت میکرد و نظراتش را صریحا ً بیان
مینمود .دساتیر ،هدایات و رهنماییهای وی در عرص ٔه تبلیغوترویج ،الگوی خوب در کارزارها و فعالیتهای
مبارزاتی ما گردید.
ی افغانستان و جنبش انقالبی انترناسیونالیستی
رفیقحفیظ صاحبنظر و نیز یکی از منتقدین سرسخت جنبش انقالب 
بود .او اشتباهات ،انحرافات و خطاها را صریحا ً درک و مطرح میکرد و برای اصالح آنها سرسختانه مبارزه
مینمود .رفیق در اصالح و تحکیم خط انقالبی در درون حزب پیگیرانه مبارزه نمود و لحظهای هم غفلت
نکرد .او رفقای همرزمش را صمیمانه دوست داشت و در برابر هریکی از آنها احساس مسئولیت میکرد.
رفیقحفیظ ،رهبر و رهنمای بزرگ و پرافتخار ما بود .یادش گرامی و راهش همیشه پررهرو باد!
ضایعه و درگذشت این رفیق گرامی را به صدر و اعضای دفتر سیاسی ،اعضای کمیت ٔه مرکزی ،اعضا ،هواداران
ی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و به سایر کمونیستهای افغانستان و
ی تحت رهبر 
و روابط تودهی 
همچنان به احزاب و سازمانهای کمونیست سایر کشورهای جهان و نیز به اعضای محترم خانوادهاش تسلیت
میگوییم و تعهد مینماییم تا غمواندوه از دستدادن این رفیق زندهیاد را به نیروی مبارزاتی در جهت پیشبرد
و تحقق اهداف واالی کمونیزم ،تبدیل نماییم.

«هواداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در اروپا»
میزان1391ـ اکتبر2012

پیام تسلیت به منا سبت درگذشت رفیق حفیظ

بگذارمرگ رفیق حفیظ
		
			

نقطه ای باشد
برای خیزش

				

و چرخش دوباره مان

					

ما باز قطره قطره

						
							

سیالب میشویم
و درفش رزم و پیکار
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و گلگون کفن مان را
دوباره برفراز
بام دنیا

		

بلند خواهیم نمود

			

و با رزم و پیکار خود

				

					

ثابت خواهیم ساخت

						
				

که "پایان تاریخ "

افسانه ای بیش نیست

بگذار خفاشان ظلمت پرست
در تاریکی
لجن پراگنی نموده
		
			

آفتاب را انکار نمایند
آفتاب دوباره طلوع میکند

					

و مبارزه باردیگر
اوج میگیرد

							

با تأسف اطال ع یافتیم که رفیق حفیظ یکی دیگر از ستاره های جنبش انقالبی مارکسیستی -لنینیستی-
مائوئیستی افغانستان از کنار ما رفت .مرگ این رفیق برای جنبش کمونیستی  -مائوئیستی افغانستان
بسیار سنگین و درد آور است و این در شرایطی است که از یک طرف در طول بیش از سه دهه هزاران تن از
رفقای انقالبی ما از طرف باندهای جنایت کار خلق و پرچم و اخوان ،این نوکران سوسیال امپریالیزم شوروی
و امپر یالیزم جنایت کار امریکا و شرکای جرم پاکستانی ،ایرانی و عربستانی شان شهید گردیده و یا در
زندان های مخوف و فا شیستی پلچرخی و یا جاهای دیگر ،انواع و اقسام شکنجه های جسمانی و روانی را
متقبل شده اند و آنهایی هم که از چنگ این کفتارهای وحشی و آدمکش نجات یافته اند به انواع و اقسام
مریضی های جسمانی و روانی مصاب گردیده اند.
در شرایط فعلی ،جنبش(م ل م ) افغانستا ن در وضعیت بسیار سخت و دشوار به سر میبرد .از یک طرف
تهاجم نظامی امپریا لیزم جنایتکار امریکا و قوای ناتو و رژیم دست نشانده شان که متشکل از تمام وطن
فروشان و خاینین ملی خلقی  -پرچمی ،جهادی  -اخوانی ،طالبی و تسلیم طلبان فرومایه که با شعارهای
فرمایشی و فریبنده دموکراسی وارداتی وارد میدان شده اند ،شرا یط را برای فعالیت (م  -ل  -م ) ها دشوار
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ساخته اند .از طرف دیگر نظرات اپورتونیستی خرده بورژوایی و تنگ نظرانه دگماتیستی و سکتاریستی
چنان در جنبش چپ مسلط گردیده است که ما نه با زنده های جنبش که عـمـر خـود را در راه مبـارزه
انـقـالبی وقـف نموده اند ،می توانیـم کنار آئیم و نه با جــان باختگان و گذشتگان جنبش انقالبی.
بیائید یکبار به گذشته جنبش انقالبی کشور نظراندازی نمائیم و ببینیم که چقدر رفقا ،پیشتازان و تناوران
جنبش انقالبی مان را از دست داده ایم و ما در مجموع در برابر خون های ریخته شده آنها چه کرده ایم و چه
کرده میتوانستیم که تا حال نکرده ایم .ما حداقل تا حال نتواستیم و یا نخواستیم که از بسیاری از این ستاره
های انقالبی یادی به عمل آوریم و مرگ آنها را با سکوت بدرقه نموده و به سخریه گرفته ایم .این اعمال ما
اگر از یک طرف ریشه در گروهیکری و کاسبکاری خرده بورژوازی دارد ،از طر ف دیگر درک ناقص ما را از
(م  -ل  -م) نشان میدهد .ما تا هنوز که هنوز است بسیاری از مسائل را باهم قاطی میکنیم و تصویر بسیار
تاریکی به جنبش ارائه مینمائیم .در این نوشته روی بحث من با تسلیم طلبا ن ،سکتاریست ها و فحاشان
درون جنبش نیست که به تخریب ،افشاءگری ،بهتان و لجن پراگنی بر ضد مائوئیست ها مشغول میباشند
و فهمیده یا نافهمیده به دشمن کمک نموده در سراشیب سقوط به گودال و لجن زار بورژوازی راه می
پیمایند .مخاطبین ما در اینجا ،رفقای (م ل م ) ماست که متأسفانه با پاره ای از قضایا برخورد دگماتسیتی
و سکتاریستی دارند و تضاد آشتی پذیر شان را حتی با مرده های جنبش نیز به تضاد آشتی نا پذیر مبدل
می سازند و از مرگ آنها با سکوت تجلیل نموده وهیچ گونه همدردی وغم شریکی به فامیل ها ،دوستان و
بازماندگان شان نشان نمیدهند .تا جائیکه من از (م  -ل -م) برداشت نموده ام:
1 .1تضاد بین نیروها و جناح های (م  -ل  -م ) آشتی پذیر بوده و اختالفات شان باید از طریق وحدت
 مبارزه و انتقاد و انتقاد از خود به شیوه اصولی و رفیقانه حل وفصل گردد .اگر با این مسأله برخوردعلمی و اصولی صورت نگیر د امکان آن وجود دارد که تضاد آشتی پذیر آنها به تضاد آشتی ناپذیر
تبدیل شود.
.2

2تضاد و اختالفات درون جنبش نباید مانع آن شود که ما جان باختگان جنبش را به فراموشی بسپاریم و یا
تحت نام اختالف ایدئولوژیکی و یا تعلق و ارتباط شان به این و یا آن سازمان یادی از آن ها به عمل نیاوریم.
ما باید یاد تمام جان باختگان جنبش و رفقایی که به مرگ طبیعی خویش وفات نموده و یا مینمایند را
گرامی داشته واز کارنامه های آنها قدردانی به عمل آوریم ،نه اینکه مرگ آنها را با سکوت بدرقه نموده
و به سطح روشنفکران خـــرده بورژوازی تنــــزل نمائیم .ما در ضمن دفــاع از شخصیت مبارزاتی
آنها انحرافات ایدئولوژیکی و مبارزاتی شان را نیز باید رفیقانه مورد نقد و انتقاد قرار دهیم ،ولی نباید این
دومسأله را باهم قاطی نمائیم ،باید یاد بگیریم که هرسخن جائی و هر نکته مکانی دارد.
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3 .3در شرایطی که وطن فروشان خلقی  -پرچمی و اخوانی از جالدان وطن فروش مثل نجیب ،مزاری،
ربانی ،مسعود و ده ها جانی دیگر قدردانی و تجلیل به عمل می آورند و میخواهند جنایت کاران را
برای نسل های آینده وطن پرست و ملی جا بزنند؛ آیا الزم است که ما در برابر مرگ رفقای خویش
که با آنها اختالف ایدئولوژیکی داریم ،سکوت اختیار نمائیم و حتی از ارسال پیام تسلیت به رهروان
و بازماندگان شان خود داری نمائیم .رفقا بیائید این تنعم و تکبر را به دوراندازیم و همانطور که در
نوشته های خویش از وحدت ،حزب ،جبهه متحد و  ...سخن به میان می آوریم ،در عمل نیز این
ادعای خویش را تعقیب نمائیم و حداقل در خوشی وغم رفقای خویش شرکت نمائیم.
ما باید از توده ها بیاموزیم که با وجود قهر بودن با یکدیگر چطور در غم و شادی یکدیگر اشتراک کرده و
با یکدیگر ابراز همدردی مینمایند .رفقا و دوستان باید کوشش کنیم که کردار و گفتار ما در جهت تقویت
جنبش و اصالح و آموزش رفقای مان باشد و زمینه را برای همکاری و وحدت آنها مساعد سازد .تا جائی
که من میبینم در بسیاری موارد در جنبش ما نظرات دگماتیستی مسلط گردیده است .همین که با یک
حزب ،سازمان یا گروه یا افراد مستقل اختالف ایدئولوژیکی و سیاسی پیدا کردیم با آنها قطع عالقه نموده
و آن را دشمن تلقی مینمائیم و مرگ آن ها را هم مرگ دشمن فکر میکنیم .زمانیکه ما در مرگ رفقای هم
ایدئولوژی خویش سکوت نمائیم و حاضر نباشیم حتی یک پیام تسلیت برای آنها ارسال نمائیم ،از تضادهای
درون خلق چه آموخته ایم و با آن چگونه برخورد مینمائیم .من منحیث یکی از رهروان جنبش که تا مغز
استخوان نفاق ،شقاق و خود خواهی را در جنبش چپ کشور لمس کرده ام و کمتر به انتقادات اصولی
و پذیرش آن سرخورده ام؛ از تمام رفقای مارکسیست -لنینیست -مائوئیست افغانستان خواهشمندم
که با نوشته های انتقادی رفیقانه از یک طرف و با اعتراف و پذیرش انتقادات رفیقانه از طرف دیگر به
تشتت و پراگندگی خاتمه بخشیده در یک جبهه وسیع مبارزاتی برضد دشمنان مردم افغانسان متحد و
یکپارچه عمل نموده و زمینه را برای وحدت اصولی تمام جناح های انقالبی مائوئیستی کشور مساعد سازند.
امیدوارم رفقا این نوشته را با سکوت بدرقه ننمایند و اگر نقص و نواقص در آن مشاهده مینمایند با انتقادات
اصولی خویش آنرا نقد نمایند .در آخر درگذشت رفیق حفیظ را به فامیل محترم شان و همه مارکسیست
 -لیننیست – مائوئیست های افغانسـتان و جهان تسلیت میگویم.

یکی از هواداران جنبش دموکراتیک نوین افغانستان
جمعه ۱۴میزان ۱۳۹۱
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با تاسف رفیق حفیظ دیگر در بین ما نیست
هر شب ستاره یی به زمین میکشند و باز
این آسمان"سرخ رنگ"غرق ستاره هاست
خبر اسف انگیز مرگ رفیق حفیظ تمام کمونیست های افغانستان را سیاه پوش میسازد.رفیق حفیظ از دوران
متعلمی اش به جریان دموکراتیک نوین افغانستان جذب شد .او در بطن این جریان داخل گردید و با قریحه و
استعداد مافوق حد متوسطش صحیح بودن مائویزم (اندیشه مائوتسه دون درآن زمان) را تحت رهبری رفیق اکرم
یاری تشخیص داد .اندیشه مائوتسه دون آب سرد و ذاللی بود که بر صحرای ذهن کنجکاو و پرتب وتالش این رفیق
مصمم و انقالبی عیار می رسید و آنرا سیراب میکرد.
هنگامیکه جنبش دموکراتیک نوین افغانستان بین خلق و دشمنان خلق(خلق ،پرچم و اخوان) خط فاصل درشتی
میکشید رفیق حفیظ یکی از فعالین این پیکار بزرگ بود .او در تظاهرات سالهای  1347و  48پوهنتون کابل زمانیکه
انقالبیون صدیق افغانستان تحت رهبری هسته مائویستی سازمان جوانان مترقی برای پوالریزه ساختن افکار
مشغول نبرد بودند ،رفیق حفیظ و سیدال سخندان شهید ،سربازان این ارتش بودند .او و سیدال سخندان شهید
بارها از جانب خلقی ها این طعنه را میشنیدند که " :شما چطور میتوانید رهبری یک هزاره را قبول کنید؟"(نسخه
قدیمی چیزی که امروز تسلیم طلبان گوناگون در مورد حزب کمونیست (مائویست) افغانستان میگویند یعنی"حزب
هزاره ها") .اما رفیق حفیظ به کودنی آنها میخندید و با مالیمت از آنها میپرسید که" :آیا این مهم است که چه کسی
و از چه ملیتی برای رهائی خلق مبارزه میکند؟".
رفیق حفیظ جوان پراستعداد ،سخت کوش ،دارای پشت کار فوق العاده و انسان جدی بود .او در فراگرفتن درس
های مکتب لیاقت بی نظیری را به نمایش میگذاشت .هم صنفی های او در فاکولته زراعت پوهنتون کابل او را
"دیکشنری" نام کرده بودند.
هنگامیکه انشعاب اکونومیست ها تحت رهبری داکترفیض احمد به وقوع پیوست ،حفیظ زنده یاد جانب انقالب
را گرفت و مبارزه سختی را علیه اکونومیزم بورژوائی داکترفیض احمد چه در فاکولته زراعت و چه در سطح کل
دانشگاه کابل از پیش برد .او در اوایل سال های دهه  50از دانشگاه فارغ و بالفاصله افغانستان را بقصدتحصیالت
عالیترترک گفت .او در خارج باردیگر دانشگاه را خواند و ماستری اش را در رشته میکروبیولوژی گرفت و نخست به
حیث اسیستانت پروفیسر و سپس به حیث پروفیسر در یکی از دانشگاهای غربی مشغول کار شد .او چه هنگامیکه
محصل بود و چه زمانیکه استاد شده بود یک مائویست انقالبی و یک شورشگر بزرگ باقی ماند .او زمانیکه کنفرانس
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ساما تحت رهبری عبدالقیوم رهبر گرایش بسوی کمونیزم را دوبرابر تشکیل"غندسنگین در کلکان"خطرناک می
خواند ،شعار مبارزه علیه اپورتونیزم و تسلیم طلبی را در روشنائی مارکسیزم -لنینیزم -اندیشه مائوتسه دون بلند
و مشی تسلیم طلبی ملی -طبقاتی ساما را محکوم کرد .مقارن همین زمان او در دفاع از مارکسیزم – لنینیزم-
اندیشه مائوتسه دون دست به بیرون کشیدن جریده"شعله" زد .شعله در حقیقت امر آتشبار سنگرتئوریک جنبش
کمونیستی افغانستان علیه "تئوری سه جهان"" ،دگماتو -رویزیونیزم انورخوجه" و "تسلیم طلبی ملی و طبقاتی"
در خارج از افغانستان بود.
بعد از تشکیل حزب کمونیست افغانستان رفیق حفیظ به حیث عضو کمیته مرکزی این حزب انتخاب شد .او در
همین سمت در خارج باقی ماند و قسما وظیفه نماینده فرهنگی این حزب را در جنبش انقالبی بین المللی برعهده
داشت.
بعد از تشکیل حزب کمونیست (مائویست) افغانستان او کماکان عضو کمیته مرکزی این حزب باقی ماند.او در این
زمان یکی از فعالترین کادرهای فارسی زبان بود که در تهیه ارگان جنبش انقالبی بین المللی کار میکردند.

بعد از جدائی ما (مائویست های افغانستان) از حزب کمونیست (مائویست)افغانستان در سال  2005رفیق حفیظ
بارها کوشید تا اختالفات ما را با حزب از طریق بحث های تئوریک حل کند .اگر چند تالشهای این رفیق در این
زمینه نمی توانست سازگار باشد ،اما توانست که پیوند دوستی و رفاقت استواری را بین مائویست های افغانستان
و خودش برقرارسازد ،چنانچه ما تا اواخر سال  2011با این رفیق رابطه خوبی داشتیم.
مائویست های افغانستان نبود این شعله ای شورشگر و کمونیست رزمجو را خیلی سنگین و ناگوار درمی یابند و
آنرا به کمیته مرکزی ،کادرها ،اعضا وهواداران حزب کمونیست(مائویست)افغانستان ،زن و دخترانش ،باقی اعضای
خانواده و دوستان او صمیمانه تسلیت میگوئیم.

مرگ رفیق حفیظ افول ستاره ای است از آسمان سرخ انقالب پرولتری افغانستان.

مـائـویـسـت هـای افـغـانـسـتـان
 5میزان  1391مطابق با
 26سیپتمبر 2012
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پیام تسلیت به مناسبت درگذشت رفیقحفیظ
با نهایت تٔاثر اطالع یافتیم که رفیقحفیظ یکی از کمونیستهای انقالبی کشور و عضو برجست ٔه کمیت ٔه

ب کمونست (مائوئیست) افغانستان ،چشم از جهان پوشیده است .ما مرگ این مبارز انقالبی
مرکز ی حز 
ب کمونیست (مائوئیست) افغانستان ضایع ٔه
را برای متام کمونیستهای انقالبی کشور و به ویژه برای حز 

بزرگ میدانیم .بدی ن مناسبت پیام تسلیت خود را به متام اعضا و هواداران حزب کمونیست (مائوئیست)

افغانستان و بهخصوص بههمه اعضای خانواد ٔه محترمشان عرض میکنیم و نیز برای بازماندگان وی صبر و

شکیبایی آرزو میداریم و خود را با آنها غم شریک میسازیم .امیدواریم که جنبش مائوئیستی کشور ،جای
او و سایر سرسپردگان راه کمونیستی را به زودی پر کند .یادش گرامی و راهش پررهرو باد!

احتادی ٔه پناهندگان ملی و دموکرات افغانهای مقیم اتریش (حریت)
 8میزان 1391

پیام سازمان انقالبی افغانستان

به مناسبت درگذشت رفیق حفیظ
با تاسف اطالع یافتیم که رفیق حفیظ یکتن از اعضای سابقه دار جنبش دموکراتیک نوین افغانستان به اثر مریضی
ایکه عاید حالش بود ،درگذشته است .سازمان انقالبی افغانستان درگذشت او را به تمام جنبش انقالبی و خانواده
اش صمیمانه تسلیت می گوید.
رفیق حفیظ ،بنابر اطالعیه های منتشره ،یکی از سابقه دار ترین اعضای جنبش انقالبی کشور ما بود که از آوان
جوانی به فعالیت هاس سیاسی آغاز نمود و تا آخرین لحظه عمر دست از مبارزه نکشید.
سازمان انقالبی افغانستان باور دارد ،در شرایطی که کشور ما زیر یوغ استعمار تکه و پاره می شود و خلق رنجدیده
ما در کشتارهای وحشیانه امپریالیست ها ،انتحار و انفجار طالبان جاهل و وابسته ،تجاوز و بی ناموسی فاشیست
های مذهبی و باالخره در استبداد دولت پوشالی که ترکیبی از جنایتکاران چهار دهه اخیر و تکنوکرات های بیشرم
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و خود فروخته غربی می باشد ،هر روز هست و بود خود را برباد می دهند ،در چنین شرایطی از دست دادن انسان
های روشنفکر ،مترقی ،آزادیخواه ،انقالبی و مبارز خواه عضو یک تشکل سیاسی باشند و خواه بطور انفرادی فعالیت
نمایند ،دردناکتر و تاسف بارتر است.
به یقین که راه مبارزه طوالنی و پر پیچ و خم است و با افت و خیز های زیادی همراه می باشد .هر کسی که در این
راه گام می گذارد ،در کنار دستاوردها اشتباهاتی نیز از وی سر خواهد زد ،که با غلبه بر آنها و درسگیری از آنها ،با
گام های متین و استوار این راه را خواهد پیمود.
ما ضمن اینکه اختالفات بسیار جدی با تشکلی داریم که رفیق حفیظ عضویت مرکزیت آن را داشت ،اما در شرایطی
که عده ای از "شعله ای" ها از سابقه چپی بودن شان خط بینی می کشند و عمال به امپریالیست ها تسلیم می
شوند ،درگذشت او را در چنین شرایطی ضایعه ای برای جنبش انقالبی کشور دانسته ،خود را در غم و اندوه خانواده
و دوستانش شریک می دانیم.

مرگ بر امپریالیزم
در راه سوسیالیزم ،به پیش!

سازمان انقالبی افغانستان
میزان 1391

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت رفیق پروفیسرحفیظ
به کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائویست) افغانستان
رفقا!
با تاسف اطالع یافتیم که رفیق پروفیسرحفیظ عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائویست) افغانستان استاد
مایکروبیولوژی بخش ژنتیک انجنیرینگ دانشگاه پتزبورگ دیگر در بین ما نیست .مرگ نابهنگام این رفیق ارجمند
تمام انقالبیون و به خصوص کمونیست های انقالبی افغانستان را سوگوارساخته است.
رفیق پوهاند حفیظ مبارز خونسرد ،پیکارجوی پیگیر و انقالبی خستگی ناپذیر بود .او از همان روزهائی که تازه به
جریان دموکراتیک نوین افغانستان(شعله جاوید)جذب شده بود و تا زمانیکه سر بر بالین خاک گذاشت ،به فکر
بهروزی و گردنفرازی خلق کبیر افغانستان بود .اشغال افغانستان به واسطه نیروهای اشغالگر سوسیال – امپریالیزم
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شوروی خواب و آرامش را بر اوحرام ساخته بود .اشغال استعماری افغانستان به واسطه نیروهای اشغالگر ناتو تحت
قیادت امپریالیزم امریکا چهره بشاش او را با چین های عمیق ویرایش داده بود .او با تمام احساساتش از اسارت
خلق کبیر افغانستان رنج میبرد و برای آزادی کشور و خلق آن آرامشش را فراموش کرده بود.
رفیق پروفیسرحفیظ برخالف آنهائیکه به خارجه می آیند و خود را در الی همه چیز بغیر از مسایل انقالب گم
میکنند ،نه تنها کمافی السابق به فعالیت های انقالبی اش ادامه داد ،بلکه به دانشگاه رفت و به فراگرفتن علم مشغول
شد .او به نژادپرستان"پیش داورگرا" نشان داد که یک "غیرسفید" نیز میتواند فکرکند ،دانشمند و پروفیسرشود
و به اینصورت به اثبات رسانید که هر انسان قادر به آموختن و فکر کردن است بشرط آنکه شرایط عینی فراگرفتن
علم به او میسرشود.
رفیق پروفیسرحفیظ برخالف آنهائیکه وقتی به خارجه می آیند فکر میکنند به فردوس برین آمده و هراس دارند که
مبادا از این فردوس برین بیرون انداخته شوند ،مردم را فراموش میکنند وانقالبی گری را "کاردوران کودکی ونادانی
شان" میدانند ،به مردم پیوست و انقالب را کارآگاهانه انسان پیشرو و مترقی دانست .او یک لحظه فراموش نکرد
که فرزند کدام خلق است و آن خلق چگونه در عذاب اشغالگری امپریالیست ها و چپاول و غارتگری احزاب خاین
اسالمی (جهادی و طالبی) و خاینین ملی میسوزند.
رفیق پروفیسرحفیظ برخالف آنهائیکه در ازای معاش سوسیال برای امپریالیست ها جاسوسی میکنند ،به پاسداران
حقیر میزکتاب احزاب پارلمانی اروپائی مبدل میشوند ،برای دیدار یکی ازخاینین ملی سالون یک هوتل را به 85
هزار افغانی برای  3ساعت به کرایه میگیرند ،یاتسلیم طلبان را از گوشه و کنار اروپا جمع کرده به بن می آورند تا
در جشن خیانت ملی برقصند ،راه مخالفت با اشغال افغانستان را قاطعانه در پیش گرفت و صنف درسی را به صحنه
مبارزه نظرات اشغالگری و ضداشغالگری مبدل کرد.
جای این شعله ای دانشمند در بین ما شعله ای های مائویست برای سالهای طـوالنـی خـالـی خـواهـد
ماند.
حفیظ رفت ولی جاسوس های بیسواد و فضول امپریالیزم هنوز به زندگی ننگین و بی آبروی شان ادامه میدهند.
"حیف انقالبی مردن وصدحیف جاسوس زیستن".
ما دست اندرکاران وب سایت" 3عقرب" مرگ نابهنگام رفیق پروفیسرحفیظ را به کمیته مرکزی حزب کمونیست
افغانستان بطور خاص و تمام مائویست های انقالبی افغانستان و ایران از صمیم قلب تسلیت می گوئیم.

دست اندرکاران وب سایت انقالبی " 3عقرب"
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در گذشت رفيق حفيظ
را براي توده هاي ستمديده و مائوئيست هاي افغانستان و ساير
كشورها تسليت ميگوييم!
خبر وفات رفيق حفيظ ( از نخستينگان جنبش دموكراتيك نوين افغانستان) ما را در اندوه و حزن بيكرانه غريق
ساخت .رفيق حفيظ ،قسمي كه همگنان برآن اند ،از رهروان استوار راه رهايي زحمتكشان بوده ،و تا آخرين
لحظه زنده گي ،يك مائوئيست باقي ماند .اين ويژه گي و نابي وي ،سرمشقي است از براي ساير مبارزان راه رهايي
زحمتكشان .وي فرود ها و شكست ها ،افت ها و گسست ها را شكيبايانه برتافت اما باور علمي اش به ماركسيسم-
لنينيسم-مائوئيسم نه تنها كاستي نپذيرفت ،بل چندچندان ،از وي ،يك انقالبي نستوه و يك شورشگر آبديده
ساخت .وي كه از همان آوان نوجواني با انديشه هاي مترقي آشنايي به هم رسانيده بود ،با ظهور اكونوميسم و
رفرميسم در جنبش ،بر ضد اين دو پديده انحرافي توفيده ،در سنگر مائوئيسم راست ايستاد .وي كه شاگرد دبستان
صدر اكرم ياري بود ،از آنهايي نبود كه علي الرغم استعداد "مافوق حد متوسط" خويش از مشاهده بي ايماني و
انحرافات تني چند از رهبران چپي افغانستان ،در كوير ياس خرده بورژوايي گم گردد .بل ،پافشاري وي به اصول و
پابندي اش به امر مبارزه انقالبي ،از وي مبارزي ساخت ،ساخته و پرداخته از براي انقالب .اي كاش از اين استعداد
ها و استعدادهاي حتي "پايين" تر از وي كه مومن به انديشه انقالبي ميبودند بيشتر از اين ميداشتيم .از ديدگاه ما،
پابندي به اصول و استواري در امر مبارزه انقالبي ،باالترين استعدادي است كه يك فعال سياسي ميتواند در خويش
بپروراند .بودند دلقكاني "استاد" كه در آغاز خوش درخشيدند( نظير واصف باختري و اسحاق نگارگر) اما بآفدم،
طوفان امواج انقالب كه "فرزندان نا-هم-گون مي زايد" ايشان را و نگونمايه گي مقاومت شان را برمال ساخت و آن
دلقكان ،اينك زبونانه مي "زيند" و مي پندارند كه مي زيند .از همين روست كه ما اعالم ميداريم كه :هماگونه كه در
ساينس و علوم اجتماعي ،يك جامعه به استاد نياز دارد ،در امر انقالب و مبارزه انقالبي نيز ما به استاداني نيازداريم
كه درمان مصائب اجتماعي را با پراتيك خويش ارائه دهند.
سازمان كارگران افغانستان،درگذشت اين رفيق ارجمند را براي رفقاي حزب كمونيست( مائوئيست) افغانستان و
قاطبه مائوئيست هاي افغانستان تسليت گفته ،اعالم ميدارد كه درياي بيكران توده ها،مطمئنا "حفيظ" هاي ديگر
فراخواهد داد .اما با اينهمه ،يقينا كه توده هاي انقالبي و آگاه از مرگ اين رفيق ورجاوند اندوهناك اند و ما با توده
هاي ستمديده غم-شريك ايم .مراتب تسليت خويش را همچنان براي خانواده و جميع نزديكان و دوستان آن
شاد-ياد تقديم ميكنيم .حفيظ با ماست .در قلب ماست .در ذهن ماست .بر زبان ماست و چون چراغي فرا راه ما،
پيوسته ميدرخشد.

سازمان كارگران افغانستان
(مارکسیست  -لنينيست -مائوئيست،عمدتا مائوئيست)
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عرض تسلیت به مناسبت درگذشت پروفیسر حفیظ
با کمال تاسف ،از درگذشت پروفیسر حفیظ ،یکی از مبارزین سابقه دار جنبش انقالبی افغانستان و استاد یکی از
دانشگاه های معتبر خارجی ،مطلع شدیم.
پروفیسر حفیظ یکی از سابقه داران جنبش انقالبی کشور بود .همکناری مفکوره و روحیه انقالبی و دانش وسیع
اکادمیک دانشگاهی در وجود پروفیسر حفیظ  ،از ایشان استاد انقالبی مهربان و دانشمندی ساخته بود که شاگردانش
را مجذوب می کرد .آنها خاطره استاد شان را گرامی خواهند داشت و از ایشان به نیکی یاد خواهند کرد.
" جنبش انقالبی جوانان افغانستان" یاد و خاطره این شخصیت جنبش انقالبی کشور را گرامی میدارد ،خود را در
غم و اندوه ناشی از فقدان این مبارز انقالبی شریک میداند و مراتب تسلیت عمیق خود را به رفقای شان و همچنان
خانواده ،دوستان و شاگردان ایشان تقدیم می نماید.
بیایید غم و اندوه ناشی از درگذشت این شخصیت انقالبی و علمی کشور را به نیروی مبارزاتی در راه تحقق اهداف
انقالب بدل نماییم!

یادش گرامی باد !

" جنبش انقالبی جوانان افغانستان"
 5میزان 1391

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت پروفیسر حفیظ
با تاسف فراوان خبر درگذشت پروفیسر حفیظ ،یکی از سابقه داران جنبش انقالبی مردم افغانستان را دریافت
کردیم .پروفیسر حفیظ یکی از آن اساتید دانشگاهی و یکی از آن دانشمتدان محیط اکادمیک علمی در خارج
از کشور بود که زرق و برق امتیازات مادی و معاشات اعال درجه یی امپریالیستی جلبش نکرد و او را در مقابل
اشغالگران و در جهت خالف منافع علیای کشور و مردمان کشور به زانو درنیاورد .او تا آخر عمر سرافراز باقی ماند،
خدمات شایسته ای به جنبش انقالبی مردم افغانستان انجام داد و با اسرفرازی و افتخار درگذشت .کل جنبش
انقالبی مردم افغانستان ،به ویژه رفقایش می توانند – و باید  -از این بابت مفتخر باشند و بر خود ببالند.
"دسته هشت مارچ زنان افغانستان" مراتب تسلیت عمیق خود را به مناسبت درگذشت این کادر علمی ورزیده
جنبش انقالبی مردم افغانستان ،به رفقایش ،سایر نیروها و شخصیت های انقالبی کشور ،اعضای خانواده و دوستانش
تقدیم نموده و با همه آنها از ته دل اعالم غم شریکی و سوگواری می نماید.
یاد و خاطره سرافرازی و استغنای انقالبی پروفیسر حفیظ زنده و ماندگار خواهد ماند!

" دسته هشت مارچ زنان افغانستان"
 8میزان 1391
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پیام تسلیت به رفقا و خانواده پروفیسر حفیظ

از شنیدن خبر درگذشت پروفیسر حفیظ بی نهایت متاثر شدیم .او دارای درجه تحصیالت عالی از یک دانشگاه
معروف کشور درجه اول سرمایه داری امپریالیستی جهان بود .اما مثل ده ها و بلکه صد ها تحصیل یافته دیگر
دانشگاه های غربی به نوکر و مزدور سرمایه امپریالیستی مبدل نشد ،بلکه تا آخر عمر به اهداف و آرمان طبقه کارگر
متعهد باقی ماند .نمونه او در میان تحصیل یافتگان دانشگاه های کشورهای سرمایه داری امپریالیستی ،اندک و
انگشت شمار اند .کسانی مثل خلیل زاد ،سپنتا ،دادفر و غیره که جا و مقام عالی یافته و به رفاه و سطح زندگی باال
دست یافته اند ،مزدوران حقیر و قره کمر سرمایه داری امپریالیستی هستند که به کارگران و زحمتکشان افغانستان
و جهان پشت کرده اند .وقتی به آنها نگاه می کنیم ،عظمت و شکوه انقالبی و عظمت تاریخی شخصیت پروفیسر
حفیظ بیشتر از پیش خود را نشان می دهد.
درگذشت این روشنفکر انقالبی و متعهد به طبقه کارگر و انقالب افغانستان و جهان را به رفقای او و خانواده و
دوستان او تسلیت می گوییم .یاد او را گرامی می داریم و مبارزه در راه اهداف و آرمان هایش را هرچه شگوفا تر و
پر رهرو تر می خواهیم.

هسته کارگری مبارز افغانستان
میزان 1391

در فقدان و یادبود یک رفیق کمونیست
با کمال تاسف ،از خبر درگذشت رفیق حفیظ عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان اطالع
یافتیم .رفیق حفیظ یک کمونیست انقالبی بود که تمامی زندگی خویش را وقف مبارزه در راه آرمان طبقه کارگر
و زحمتکشان کرد و از هیچ تالشی در این را فرو گذاری نکرد .ما نیز دردمندانه خود را در غم و اندوه رفقای
رهبری ،اعضا و هواداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و تمامی مائوئیست های افغانستان و نیز دیگر
کشورها سهیم و شریک میدانیم و فقدان این مبارز انقالبی را به آنها تسلیت میگوییم .امیدواریم هر رفیقی که
از میان ما میرود رفیقی دیگر پرچم افتاده وی را بلند کند و راه وی را تا کسب پیروزی نهایی ادامه دهد .باشد
تا بیاری یکدیگر دنیای نوینی بر پا کنیم.
در زیر متن معرفی شخصیت و مبارزات این رفیق کمونیست که بوسیله حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان
انتشار یافته ،در دسترس خوانندگان قرار میگیرد.

جمعی از مـائـوئـیـسـت هـای ایـران
 9مهر 1391

در زیر متن اصلی این پیام ،اطــــالعــــیـــه کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان به
مناسبت درگذشت رفیق حفیظ درج گردیده است
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به کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان
رفقای عزیز!
با غم و اندوه عمیق از درگذشت رفیق حفیظ ،یکی از اعضای کمیته مرکزی حزب شما و یکی از فعالین جان نثار و
سابقه دار جنبش کمونیستی افغانستان و جنبش کمونیستی بین المللی آگاهی یافتیم.
درگذشت یک رفیق همیشه ضایعه ای برای جنبش ما است و چنانچه در متن اوضاعی مثل اوضاع امروزی افغانستن،
یعنی جاییکه مقاومت جاری در مقابل اشغال امپریالیستی مستلزم رهبریت مستحکم ایدیولوژیکی ،سیاسی و
تشکیالتی ای است که منافع پرولتاریا و توده ها را برتر از هر چیز دیگری قرار دهد ،رخ دهد حتی بیشتر از یک
ضایعه خواهد بود.
در همه جای جهان ،پرولتاریا و توده های تحت ستم علیه بحران امپریالیزم و جنگ های تجاوزگرانه قدرت های
بزرگ امپریالیستی مقاومت می کنند .آرزومندی به انقالب و جهان عاری از هر نوع ستم و استثمار شاید هیچگاهی
مثل حاال گسترده نبوده باشد.
در اول می  ،2012حزب شما یکجا با حزب کمونیست هند (مارکسیست – لنینیست) ( ناگزالباری ) و حزب کمونیست
مائوئیست ایتالیه ،فراخوان مهمی برای بنا نهادن یک سازمان بین المللی مارکسیست – لنینیست – مائوئیست
انتشار داد .شکی وجود ندارد که تجربه غنی رفیق حفیظ با جنبش انقالبی انترناسیونالیستی به امر تشکیل همچو
تشکیالت ،که جنبش ما بصورت عاجل نیازمند است ،الهام بخشیده و خدمت خواهد کرد.
هیچ راه بهتری بخاطر ادای احترام به رفیق حفیظ بهتر از کار و پیکار برای تحکیم احزاب مائوئیست موجود،
ساختمان چنین احزابی در هر کشور جهان ،به جریان انداختن انقالب پرولتری جهانی و اعمار سازمان بین المللی
مورد نیاز برای رهبری آن ،وجود ندارد.
لطفا عمیق ترین مراتب تسلیت ما را به تمامی اقارب و دوستان رفیق حفیظ و به تمامی رفقایش ( اعضا و هواداران
حزب تان) برسانید.

حـزب کـمـونـیـسـت انـقـالبـی کـانـادا
 8اکتوبر 2012
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یادنامه ذیل که نه تنها در سایت حزب کمونیست ایران ( م ل م ) درج گردیده بلکه مستقیما نیز برای ما
ارسال گردیده است ،ضمن جوانب درست و مثبت خود دارای نکات و مطالب نادرست و منفی معینی نیز
هست که فعال نمی خواهیم روی تمامی آنها مکث نماییم .علی العجاله فقط ضروری می دانیم که در مورد
وضعیت و موضعگیری رفیق حفیظ در قبال « تئوری های سنتز نوین اواکیان » تا حدی روشنی بیندازیم.
بعد از موضعگیری متفقه پولینوم چهارم کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان علیه خط
پسا مارکسیستی – لنینیستی – مائوئیستی مانیفیست و اساسنامه جدید حزب کمونیست انقالبی امریکا،
هیچیک از اعضای حزب ،به شمول رفیق حفیظ ،در مخالفت ایدیولوژیک – سیاسی درونی و بیرونی با
موضعگیری کمیته مرکزی حزب و در موضع حمایت از خط رویزیونیستی پسا مارکسیستی – لنینیستی
– مائوئیستی حزب کمونیست انقالبی امریکا قرار نگرفته است .رفیق حفیظ نه تنها توانمندی قلمی خوبی
داشت ،بلکه دارای صراحت لهجه و روحیه انتقادی عالی نیز بود و چنانچه در مخالفت علیه موضعگیری
حزب و در دفاع از پسا م ل م حزب کمونیست انقالبی امریکا قرار می داشت ،به هیچوجه از ابراز مخالفت
کتبی صریح ،حد اقل در درون حزب ،خودداری نمی کرد .چنانچه حرکت نادرست حزب در قبال پیروزی
انتخاباتی حزب کمونیست نیپال (مائوئیست) را به سرعت و به صراحت بصورت درونی مورد انتقاد قرار داد
و در قرار گرفتن مجدد حزب روی خط درست مخالفت و مبارزه علیه انحراف در نیپال ،نقش پیشروانه ای
بازی نمود.
در یک کالم باید گفت که هرگونه تالش غیر مستند صریح و غیر صریح در جهت نمایاندن رفیق حفیظ
به مثابه یک پسا مارکسیست – لنینیست – مائوئیست ،آنهم بعد از درگذشتش ،بسیار بسیار نادرست و
فرصت طلبانه است و نمی تواند باعث ایجاد تشویش و تزلزل در مبارزه متفقه حزب ما علیه پسا م ل م ،که
دیگر تبارز وسیع بین المللی یافته است ،گردد و طبعا نمی تواند گرهی از کار انزوای پسا م ل م ها در سطح
بین المللی و در سطح کشور ها بگشاید.

به یاد رفیق حفیظ ،مبارز پایدار

جنبش کمونیستی بین المللی و جنبش کمونیستی افغانستان
با کمال تاسف از درگذشت رفیق حفیظ (ابراهیم) از کمونیست های پایدار و سابقه دار جنبش کمونیستی بین المللی
و جنبش کمونیستی افغانستان مطلع شدیم .اطالعیه ی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان بدین مناسبت می
گوید« :رفیق حفیظ یکی از نمایندگان حزب کمونیست افغانستان در کنگره وحدت جنبش کمونیستی ( م ل م ) بود
و در کنگره مذکور به حیث عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان انتخاب گردید».
مائوئیستی «شعله جاوید» پیوست.
رفیق ابراهیم در سنین نوجوانی در کابل درگیر فعالیت سیاسی شد و به جنبش
ِ
پس از ترک کشور و اقامت در آمریکا در همان راستا به مبارزات خود ادامه داد .در دوران حاکمیت رژیم های
ارتجاعی وابسته به شوروی (رژیم های «خلق» و «پرچم») و تجاوز نظامی شوروی به افغانستان ،رفیق ابراهیم
ِ
در عین موضع گیری و فعالیت علیه این مرتجعین و سوسیال امپریالیسم شوروی ،بر این اصل پافشاری می کرد
که جنبش چپ و دموکراتیک افغانستان باید استقالل سیاسی و ایدئولوژیک و تشکیالتی خود را از جریان های
بنیادگرای اسالمی در افغانستان حفظ کند .وی به شدت منتقد جریان های به اصطالح «چپ» و «دموکراتیک» در
جنبش افغانستان بود که با توجیه عمده بودن «مقاومت علیه تجاوز شوروی» هویت سیاسی و ایدئولوژیک خود
را مخفی کرده ،با بنیادگرایان اسالمی متحد شده و حتا در جبهه های تحت سلطه و رهبری سازمان های مختلف
اسالمی می جنگیدند.
عالوه بر فعالیت های مربوط به افغانستان ،رفیق ابراهیم در دوران دانشجوئی از فعالین کنفدراسیون محصلین
و دانشجویان ایرانی (کنفدراسیون احیاء) بود و هر جا می توانست در فعالیت های حزب کمونیست انقالبی (آر.
سی.پی) درگیر می شد.
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آشنائی نزدیک حزب ما (در آن زمان ،اتحادیه کمونیست های ایران -سربداران) با رفیق ابراهیم در سال 1984
پس از تشکیل «جنبش انقالبی انترناسیونالیستی» (ریم) شروع شد .سازمان ما که در زمره ی بنیان گذاران ریم
بود ،به عنوان بخشی از وظایف انترناسیونالیستی خود تالش داشت با کمونیست های افغانستان ارتباط برقرار کند.
رفقای «حزب کمونیست انقالبی» در آمریکا ،رفیق ابراهیم را معرفی کردند تا در این راه یاری مان کند .با شوری
وصف ناپذیر از تشکیل «ریم» استقبال کرده بود و با شوق وارد همکاری با رفقا شد .از این که جنبش کمونیستی
در ایران هنوز زنده است شاد بود ،آن چه بر «اتحادیه کمونیست ها» گذشته بود را با دقت گوش می داد ،با عشق
و مهر از رفاقت ها و مبارزات و رشته های الفت دیرینه اش با رفقای جنبش دانشجوئی و کمونیستی ایران سخن
می گفت و در غم از کف دادن رفقائی که از زمان فعالیت در کنفدراسیون می شناخت غمگین بود .در جریان تالش
برای یافتن بازماندگان جنبش کمونیستی در افغانستان سختی کار را یادآوری می کرد و می گفت ،اکثر اعضای
جنبش مائوئیستی یا توسط رژیم حاکم در افغانستان و نیروهای اشغال گر روس کشته و اسیر شده اند یا حامی
چین رویزیونیستی شده اند و یا اینکه در جبهات اسالمی و زیر نام اهلل اکبر دارند با شوروی ها می جنگند .با این
وصف ،امید خود را از دست نمی داد.
درسال 1364همراه با رفقایش« ،کمیته تبلیغ و ترویج مارکسیسم -لنینیسم -اندیشه مائوتسه دون» را تشکیل داد.
این کمیته از «جنبش انقالبی انترناسیونالیستی» و «بیانیه» آن حمایت می کرد .چندین شماره نشریه «شعله» را
انترناسیونالیستی
منتشر کرد .وی با جنبش انقالبی انترناسیونالیستی در زمینه های گوناگون از جمله نشر مجله ی
ِ
«جهانی برای فتح» همکاری می کرد و مقاالتی برای «سرویس خبری جهانی برای فتح» می نوشت.
رفیق ابراهیم همواره نقش فعالی در پیش برد مبارزات خطی در جنبش کمونیستی افغانستان و کمک به اتحاد
این جنبش حول خط صحیح سیاسی و ایدئولوژیک داشت و در رابطه با اختالفات خطی و نظری در درون «جنبش
انقالبی انترناسیونالیستی» صاحب نظر بود .پس از غلبه ی خط مشی راست اپورتونیستی در حزب کمونیست نپال
(مائوئیست) در مبارزاتی که حول خط این حزب در میان احزاب و سازمان های جنبش انقالبی انترناسیونالیستی
درگیر شد به شدت به خط حزب نپال انتقاد می کرد .تا آن جا که می توانست در جلسات کتاب فروشی «انقالب»
در کالیفرنیا شرکت می کرد و از تئوری های «سنتز نوین» باب آواکیان و از مبارزات حزب کمونیست انقالبی در
آمریکا حمایت می کرد.
متاسفانه تحقیقات ما برای اطالع یافتن از اسم اصلی ،تاریخ و علت پزشکی درگذشت رفیق ابراهیم به جائی نرسید.
با این امید که در آینده بتوانیم شرح و تفصیل مفصل تری از زندگی و دستاوردهای او به دست دهیم.
درگذشت این رفیق را به خانواده اش ،به جنبش كمونيستي و انقالبي افغانستان و به رفقایش در حزب کمونیست
(مائوئیست) افغانستان تسلیت می گوئیم.

حزب کمونیست ایران (مارکسیست -لنینیست -مائوئیست)
 10اکتبر 2012

به کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان
رفقای عزیز!
"هسته مارش بسوی کمونیزم" بالفاصله پس از دریافت خبر اندوهناک درگذشت رفیق حفیظ مراتب تسلیت خود
را از ته دل به تمامی اعضا و هواداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان تقدیم می نماید .رفیق حفیظ زندگی
خود را در راه خدمت به طبقه کارگر و مردم افغانستان وقف نمود و مثالی بود از یک انترناسیونالیست پرولتری
استوار .نمونه الهامبخش رفیق حفیظ منبع الهامی خواهد بود برای مارکسیست – لنینیست – مائوئیست ها در
داخل و خارج افغانستان و یاد او ماندگار خواهد ماند.

گرامی باد یاد و خاطره رفیق حفیظ!

هــســتـه مـارش بـسـوی کـمـونـیـزم
مادرید (اسپانیه) 10 ،اکتوبر 2012
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پـیـام تـسـلـیـت حـزب کـمـونـیـسـت مـائـوئـیـسـت ایـتـالـیـه
حزب کمونیست مائوئیست ایتالیه بخاطر درگذشت رفیق حفیظ مراتب احترامات آتشین خود را به حزب کمونیست
(مائوئیست) افغانستان تقدیم می نماید.
تاریخ زندگی رفیق حفیظ یک مثال راستین از زندگی یک کمونیست و یک انترناسیونالیست در جنبش کمونیستی
افغانستان و جهان است.

افتخار به رفیق شایسته ،رفیق حفیظ!
زنده باد حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان!

کمیته مرکزی
حزب کمونیست مائوئیست ایتالیه
 11اکتوبر 2012

به کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان
رفقای عزیز!
مراتب تسلیت ما را به مناسبت درگذشت رفیق حفیظ ،مائوئیست سابقه دار و انترناسیونالیست پرولتری نیرومند
بپذیرید .ما او را به یاد داریم ،به ویژه بخاطر تالشش برای تامین موفقیت جلسه گسترده تاریخی جنبش انقالبی
انترناسیونالیستی ،که در آن مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم را به مثابه رهنمای ایدیولوژیک جنبش پذیرفت.
هم اکنون حزب شما و نیروهای مائوئیست جهان در نبرد علیه انواع جدید رویزیونیزم مثل اواکیانیزم و اپورتونیزم
راست پاراچندا – باترای ،با مسئولیت های ایدیولوژیکی و سیاسی عظیمی مواجه هستند .فقدان اینچنین رفیق
باتجربه و توانا در این مقطع ،بدون شک یک صدمه بزرگ است .فداکاری و تعهدی که توسط رفیق حفیظ در اجرای
وظایف کمونیستی اش حمل می گردید ،ما را الهام می بخشد تا بر این ضایعه بزرگ چیره گردیم.
مراتب تسلیت مان را از طریق شما به خانواده رفیق حفیظ و تمامی اعضای حزب تان ابراز می نماییم.

با درود های انقالبی!

کمیته سازماندهی مرکزی
حزب کمونیست هند (مارکسیست – لنینیست) ناگزالباری
 22اکتوبر 2012
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به حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

با غم و اندوه عمیق از درگذشت رفیق حفیظ اطالع یافتیم .ما انترناسیونالیست های پرولتری هستیم و هر ضایعه
جنبش مائوئیستی یک کشور خاص را همچون ضایعه خود فکر می کنیم؛ به ویژه ضایعه حزب شما را ،زیرا که ما
اعالمیه مشترک اول می  2012را امضا کرده ایم.
رفیق حفیظ به مثابه یک رهبر انقالبی نسل جدیدی را الهام خواهد بخشید .او بذر های انقالبی ای در طول حیاتش
پاشید که بدون شک شگوفا خواهد شد.
مراتب تسلیت مان را به تمام حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان ،هواداران حزب و خانواده ،اقارب و دوستان
رفیق تقدیم می نماییم.

حزب کمونیست مائوئیست فرانسه
در زیر متن اصلی این پیام ،ترجمه انگلیسی و فرانسوی اطالعیه کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست)
افغانستان درج گردیده است.

رفقاء!

به کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

از درگذشت رفیق حفیظ یکی از اعضای بارز حزب قهرمان شما اطالع یافتیم .جنبش کمونیستی کنونی شدیدا
مدیون کار و پیکار رفیق حفیظ و موضعگیری قوی پرولتری اش در درون جنبش انقالبی انترناسیونالستی میباشد.
رفیق حفیظ مارکسیست -لنینیست -مائوئیست متینی بود که نقش مهمی در کشورش و همچنان در تشریح
درست مائوئیزم به عنوان سومین و باالترین مرحله ایدیولوژی پرولتری { -که قبال} توسط مارکس و انگلس بنا
نهاده شده و توسط لنین و استالین تکامل داده شده بود -بازی نمود.
اندوه قلبی خویش را به مناسبت از دست دادن این رهبر تثبیت شده مردم افغانستان و انترناسیونالیست خستگی
ناپذیر ابراز می داریم .هم اکنون مثال او شعله جدیدی خواهد بود که راه انقالب پرولتری را فروزان می نماید.
مردان و زنانی که در گالسیه (یک ملت تحت ستم در اسپانیه ) برای بنیانگذاری حزب کمونیست مائوئیست
گالیسیه می رزمند ،از ته دل احترام رفیق حفیظ را بجا می آورند.
احترامات و تأثرات ما را به رفقاء و خانواده ایشان برسانید.

انقالب در افغانستان پیروز خواهد شد!
امپریالیستهای متجاوز از افغانستان خارج شوید!

کمیته برای ایجاد حزب کمونیست مائوئیست  -گالیسیه
گالسیه ،اکتوبر 2012
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