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            ، منشي كميته منطقه يي هـواداران حـزب كمونيسـت    ، منشي كميته منطقه يي هـواداران حـزب كمونيسـت    »»مومندمومند««رفيق استاد يوسف    رفيق استاد يوسف            

    شهرشهر  دردر  قلبيقلبي  سكتهسكته    اثراثر    دردر    فبروريفبروري    2222  شبشب  نيمهنيمه    دردر  افغانستان در اروپاافغانستان در اروپا) ) مائوئيست مائوئيست ( ( 

  ..درگذشتدرگذشت  سالگي،سالگي،  6363  سنسن  بهبه  آلمانآلمان  فرانكفورتفرانكفورت

    وو  درخشـان درخشـان     وو    انقالبـي انقالبـي   مبارزاتمبارزات    ازازمحفل ياد بود    محفل ياد بود    شصت و سومين سالروز والدت و       شصت و سومين سالروز والدت و                 

  رفقايرفقاي    جمعجمع  دردر  آلمانآلمان  فرانكفورتفرانكفورت  شهرشهر  دردر  ميمي    88    بتاريخبتاريخ  يوسفيوسف  استاداستاد    ماندگارماندگار    خاطراتخاطرات

  ..شدشد  برگزاربرگزار    رفيق،رفيق،  نندوستدارادوستدارا  وو  فاميلفاميل    ،،دموكراتدموكرات  انقالبي،انقالبي،

  شـعله شـعله   جانباختگـان جانباختگـان   يوسف،يوسف،  رفيقرفيق    ازاز  داشتداشت  گراميگرامي  رايرايبب  اياي  دقيقهدقيقه  33  سكوتسكوت  بابا  محفلمحفل          

  ..گرديدگرديد  آغازآغاز  جهان،جهان،  سراسرسراسر  هايهاي  كمونيستكمونيست  وو  ايرانيايراني  هايهاي  مونيستمونيستكك  افغانستاني،افغانستاني،  اياي

  ..شدشد  خواندهخوانده  هوادارانهواداران  ازاز  يكتنيكتن  توسطتوسط    اروپااروپا  دردر  »»افغانستانافغانستان  ))مائويستمائويست((  كمونيستكمونيست  حزبحزب««  هوادارانهواداران  بيانيهءبيانيهء  محفلمحفل  ابتداءابتداء  دردر          

  ::گرديدگرديد  بيانبيان  چنينچنين  اشاش  سياسيسياسي  موقفموقف  وو  انقالبيانقالبي  هايهاي  فعاليتفعاليت  وو  هاها  نامهنامه  كاركار  وو  تشريحتشريح  رفيقرفيق  سياسيسياسي  زندگيزندگي  بيانيهبيانيه  دريندرين        

او در برابر خلق هاي جهان احساس مسئوليت ميكـرد و در            او در برابر خلق هاي جهان احساس مسئوليت ميكـرد و در            . .  رفيق يوسف يك كمونيست انقالبي و يك انترناسيوناليست واقعي بود           رفيق يوسف يك كمونيست انقالبي و يك انترناسيوناليست واقعي بود          ««          
سخترين حاالت صحي مطالعات و تحقيقاتش را در ابعاد مختلف، ادامه مي داد و جنبه هاي مختلف فكري را در نوشـته هـا و بيانـاتش                           سخترين حاالت صحي مطالعات و تحقيقاتش را در ابعاد مختلف، ادامه مي داد و جنبه هاي مختلف فكري را در نوشـته هـا و بيانـاتش                           

  . . او همواره امپرياليست هاي اشغالگر و دستياران رنگارنگ شان را، افشاء مي كرداو همواره امپرياليست هاي اشغالگر و دستياران رنگارنگ شان را، افشاء مي كرد. . عكاس مي دادعكاس مي دادانان

، تشويق ، تشويق بردن سطع دانش و آگاهي انقالبيبردن سطع دانش و آگاهي انقالبي را به مطالعه و باال  را به مطالعه و باال يشيشاو همواره رفقااو همواره رفقا. .  بود بود متحرك متحركرفيق يوسف رهبر و راهنماي پر تالش و  رفيق يوسف رهبر و راهنماي پر تالش و            
  . . مي كردمي كرد

 بيشـتر نوشـته     بيشـتر نوشـته      ......داشت و افكار و نظراتش را  با جمالت سليس و روان تحرير و بيان مي نمـود                 داشت و افكار و نظراتش را  با جمالت سليس و روان تحرير و بيان مي نمـود                 رفيق در ساده نويسي مهارت خاصي       رفيق در ساده نويسي مهارت خاصي               
 به تحليل اوضاع فالكت باري كه توسط امپرياليست ها و دستياران شان به خلق هاي جهان و بخصوص خلـق هـاي افغانسـتان و           به تحليل اوضاع فالكت باري كه توسط امپرياليست ها و دستياران شان به خلق هاي جهان و بخصوص خلـق هـاي افغانسـتان و          هايشهايش

    »»..منطقه، تحميل شده، اختصاص داشتمنطقه، تحميل شده، اختصاص داشت

  اهميـت اهميـت   اعالميـه اعالميـه   دريـن دريـن   ..شـد شـد   گرفتهگرفته  بخوانشبخوانش  هوداران،هوداران،  ازاز  يكييكي  توسطتوسط  »»افغانستانافغانستان  ))مائويستمائويست((  كمونيستكمونيست  زبزبحح««  اعالميهءاعالميهء  وو  پيامپيام  سپسسپس          

  جـا جـا   ايناين  دردر    ..گرفتگرفت  قرارقرار  دانيداني  قدرقدر  موردمورد  ،،پرولتريپرولتري  جهانيجهاني  انقالبانقالب  بهبه  خدماتشخدماتش  وو  تشريحتشريح  اش،اش،  مبارزاتيمبارزاتي  طوالنيطوالني  دوراندوران  طولطول  دردر  رفيقرفيق  مبارزاتيمبارزاتي

    ::يميمنمائنمائ  ميمي  درجدرج  رارا  حزبحزب  بيانيهءبيانيهء  كاملكامل  متنمتن

افغانسـتان در اروپـا چشـم از جهـان     افغانسـتان در اروپـا چشـم از جهـان     ) ) مائوئيسـت  مائوئيسـت  ( ( رفيق استاد يوسف مومند، منشي كميته منطقه يي هواداران حزب كمونيست   رفيق استاد يوسف مومند، منشي كميته منطقه يي هواداران حزب كمونيست   ««          
اينك اين رفيق صميمي و مهربان ديگر در ميان ما نيست، اما يادش در ميان اعضا و هواداران حزب و سائر انقالبيون آشنا با وي اينك اين رفيق صميمي و مهربان ديگر در ميان ما نيست، اما يادش در ميان اعضا و هواداران حزب و سائر انقالبيون آشنا با وي   . . پوشيدپوشيد

  ..ودودزنده و ماندگار خواهد بزنده و ماندگار خواهد ب

او چندين سال بود كه از مريضي شكر و تكاليف قلبي ناشي از آن او چندين سال بود كه از مريضي شكر و تكاليف قلبي ناشي از آن . . رفيق استاد يوسف مومند در سال هاي اخير، به سختي مريض بود   رفيق استاد يوسف مومند در سال هاي اخير، به سختي مريض بود             
اما در طول اين مدت، مسئوليت ها و وظايف مبارزاتي اش را فراموش             اما در طول اين مدت، مسئوليت ها و وظايف مبارزاتي اش را فراموش             . . رنج مي برد و در طي اين مدت بار بار زير تيغ جراحي قرار گرفت              رنج مي برد و در طي اين مدت بار بار زير تيغ جراحي قرار گرفت              

  ..غم فشار شديد مريضي، تا آخرين روز حياتش در سنگر مبارزات انقالبي باقي ماندغم فشار شديد مريضي، تا آخرين روز حياتش در سنگر مبارزات انقالبي باقي ماندنكرد و عليرنكرد و علير

 ليسه را در ليسه احمـد        ليسه را در ليسه احمـد          قندهار، تحصيالت متوسطه و     قندهار، تحصيالت متوسطه و       تحصيالت ابتدائي را در مكتب قادر قندهاري در دند          تحصيالت ابتدائي را در مكتب قادر قندهاري در دند         »»مومندمومند««استاد يوسف   استاد يوسف               
    ..در دانشكده ساينس دانشگاه كابل به پايان رسانددر دانشكده ساينس دانشگاه كابل به پايان رساند و تحصيالت دانشگاهي را در رشته رياضي و فزيك  و تحصيالت دانشگاهي را در رشته رياضي و فزيك   شاه در شهر قندهارشاه در شهر قندهار

او پـس از خـتم      او پـس از خـتم      . .  در زمان دانشجويي اش يكي از فعاالن جريان شعله جاويد در دانشگاه كابـل گرديـد                 در زمان دانشجويي اش يكي از فعاالن جريان شعله جاويد در دانشگاه كابـل گرديـد                »»مومندمومند « «رفيق استاد يوسف  رفيق استاد يوسف            
او نه تنهـا  او نه تنهـا  . . فزيك پرداختفزيك پرداختتحصيالت دانشگاهي به قندهار بازگشت و در چند ليسه و همچنين دارالمعلمين قندهار به تدريس رياضي و            تحصيالت دانشگاهي به قندهار بازگشت و در چند ليسه و همچنين دارالمعلمين قندهار به تدريس رياضي و            

در آن موقع در واليات قندهار، زابـل،       در آن موقع در واليات قندهار، زابـل،       . . يك آموزگار مجرب، بلكه مربي يك نسل از روشنفكران انقالبي قندهار و واليات همجوار نيز بود               يك آموزگار مجرب، بلكه مربي يك نسل از روشنفكران انقالبي قندهار و واليات همجوار نيز بود               
دار جريـان   دار جريـان   ارزگان، هلمند، نيمروز و فراه، استاد يوسف مومند، كه معروف به استاد يوسف قندهاري بود، در پهلوي به خون خفتگان نام                    ارزگان، هلمند، نيمروز و فراه، استاد يوسف مومند، كه معروف به استاد يوسف قندهاري بود، در پهلوي به خون خفتگان نام                    
  ..شعله جاويد، يعني زنده ياد علي ياور و زنده ياد عصمت قندهاري، يكي از نامداران جريان شعله جاويد محسوب مي گرديدشعله جاويد، يعني زنده ياد علي ياور و زنده ياد عصمت قندهاري، يكي از نامداران جريان شعله جاويد محسوب مي گرديد

پس از كودتاي هفت ثور، حيات استاد يوسف مومند، مانند هزاران نفر ديگر از منسوبين شناخته شده جريان شعله جاويد، از طـرف                       پس از كودتاي هفت ثور، حيات استاد يوسف مومند، مانند هزاران نفر ديگر از منسوبين شناخته شده جريان شعله جاويد، از طـرف                                 
او ناچار ترك ديار كرد، اما مبارزه انقالبي را به فراموشي نسپرد و به سازمان پيكـار بـراي نجـات افغانسـتان             او ناچار ترك ديار كرد، اما مبارزه انقالبي را به فراموشي نسپرد و به سازمان پيكـار بـراي نجـات افغانسـتان             . . فتادفتادكودتاچيان در خطر ا   كودتاچيان در خطر ا   

و و   ""اتحاديه عمومي محصلين و افغان هاي خارج كشور اتحاديه عمومي محصلين و افغان هاي خارج كشور   ""او سال هاي سال در فعاليت هاي دموكراتيك انقالبي در اروپا، ابتدا در            او سال هاي سال در فعاليت هاي دموكراتيك انقالبي در اروپا، ابتدا در            . . پيوستپيوست
فعال بود و دوش به دوش سـائر  فعال بود و دوش به دوش سـائر    ""جبهه متحد ضد امپرياليزم و ارتجاع  جبهه متحد ضد امپرياليزم و ارتجاع    ""و همچنان   و همچنان     ""يك آوارگان افغاني    يك آوارگان افغاني    سازمان ملي دموكرات  سازمان ملي دموكرات    ""بعدا در   بعدا در   

  ..بودبود  ""خپلواكي خپلواكي   ""رفيق يوسف مومند يكي از نويسندگان اصلي جريده رفيق يوسف مومند يكي از نويسندگان اصلي جريده . . همرزمانش، نقش رهبري كننده و رهنمود دهنده بازي مي كردهمرزمانش، نقش رهبري كننده و رهنمود دهنده بازي مي كرد

افغانستان، رفيق استاد يوسف مومنـد، از ايـن پروسـه حمايـت كـرد و بـه       افغانستان، رفيق استاد يوسف مومنـد، از ايـن پروسـه حمايـت كـرد و بـه       ) )   م ل م م ل م ( ( پس از آغاز پروسه وحدت جنبش كمونيستي        پس از آغاز پروسه وحدت جنبش كمونيستي                  
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كميته مشترك هواداران جناح هاي شـامل در پروسـه وحـدت جنـبش              كميته مشترك هواداران جناح هاي شـامل در پروسـه وحـدت جنـبش                ""نمايندگي از هواداران سازمان مربوطه اش در اروپا، عضويت          نمايندگي از هواداران سازمان مربوطه اش در اروپا، عضويت          
و و ) ) م ل م م ل م ( ( ه وحـدت جنـبش كمونيسـتي    ه وحـدت جنـبش كمونيسـتي    رفيق زنده ياد، مدتي پس از برگـذاري كنگـر   رفيق زنده ياد، مدتي پس از برگـذاري كنگـر   . . را حاصل كرد  را حاصل كرد    ""در اروپا   در اروپا   ) ) م ل م    م ل م    ( ( كمونيستي  كمونيستي  

افغانستان افغانستان ) ) مائوئيست  مائوئيست  ( ( افغانستان، مسئوليت منشي كميته منطقه يي هواداران حزب كمونيست          افغانستان، مسئوليت منشي كميته منطقه يي هواداران حزب كمونيست          ) ) مائوئيست  مائوئيست  ( ( تاسيس حزب كمونيست    تاسيس حزب كمونيست    
    . . در اروپا را بر عهده گرفت و تا زماني كه در اثر سكته قلبي از ميان ما رفت، بر سر اين مسئوليت باقي مانددر اروپا را بر عهده گرفت و تا زماني كه در اثر سكته قلبي از ميان ما رفت، بر سر اين مسئوليت باقي ماند

م و اندوه ناشي از درگذشت رفيق استاد يوسف مومند را به نيروي مبارزاتي تبديل مي نمائيم و ياد او را به مثابه مائوئيست انقالبي                         م و اندوه ناشي از درگذشت رفيق استاد يوسف مومند را به نيروي مبارزاتي تبديل مي نمائيم و ياد او را به مثابه مائوئيست انقالبي                         غغ          
  . . اي كه تا آخرين لحظه حياتش به امر انقالب و خط حزب وفادار باقي ماند، زنده نگه مي داريماي كه تا آخرين لحظه حياتش به امر انقالب و خط حزب وفادار باقي ماند، زنده نگه مي داريم

  »».. و راهش پر رهرو باد و راهش پر رهرو باد  يادش گرامييادش گرامي          

  ::  كـه كـه   يافـت يافـت   ذكرذكر  ممپياپيا  دريندرين  ..شدشد  گرفتهگرفته  خوانشخوانش  بهبه  ،،  كاناداكانادا  دردر  »»افغانستانافغانستان  ))مائويستمائويست((  كمونيستكمونيست  حزبحزب  ««  هوادارانهواداران  دامهء برنامه پيام    دامهء برنامه پيام    در ا در ا           

  آرمانآرمان  وو  اهدافاهداف  تحققتحقق  وو  پرولتريپرولتري  انقالبانقالب  راهراه  دردر  رارا  بارشبارش  پرپر  زندگيزندگي  ازاز  بيشتربيشتر  بخشبخش  كهكه  بودبود  جاويدجاويد  شعلهءشعلهء  داردار  سابقهسابقه  هايهاي  كادركادر  ازاز  يوسفيوسف  رفيقرفيق««

  »»..نمودنمود  سپريسپري  ،،مائويستيمائويستي  جنبشجنبش

ـ   دردر  ..شدشد  گرفتهگرفته  خوانشخوانش  بهبه  ،،حزبحزب  نناياي  نمايندهءنمايندهء  توسطتوسط  »»))كردستانكردستان  شمالشمال((  تركيهتركيه  ))مائويستمائويست((حزب كمونيست   حزب كمونيست   ««هواداران  هواداران   پيام    پيام   سپسسپس           ـ اي   نناي

  ايناين  درگذشتدرگذشت  نسبتنسبت    حزب،حزب،  اعضاياعضاي  وو  مركزيمركزي  كميتهءكميتهء  عميقعميق  تأثرتأثر  وو  شدهشده  خواندهخوانده  انقالبيانقالبي  وو  پرتالشپرتالش  فعال،فعال،  رفيقرفيق  يكيك  مومندمومند  يوسفيوسف  رفيقرفيق    پيامپيام

  ..ددگرديگردي    ابرازابراز  نقالبينقالبياا  رفيقرفيق

  از جرقه حريق بر مياز جرقه حريق بر مي  ««: :  درين ياداشت به گفتهء رفيق مائو اشاره شد كه درين ياداشت به گفتهء رفيق مائو اشاره شد كه..پيامش را بخوانش گرفتپيامش را بخوانش گرفت  »»پارتيزانپارتيزان«« نمايندهء نشريه  نمايندهء نشريه      سپس     سپس
در پرتـو  در پرتـو  كه كه  بر ميخيزد     بر ميخيزد     ها  ها شعله  شعله  آنها  آنها  از تداوم و به هم پيوستن       از تداوم و به هم پيوستن       هاي اند كه    هاي اند كه      جرقهجرقهيون مثل   يون مثل    انقالب  انقالب و اين مقوله چنين تفسير گرديد     و اين مقوله چنين تفسير گرديد       »»خيزدخيزد

  انقالبيـون بيشـماري بـراي انقـالب         انقالبيـون بيشـماري بـراي انقـالب        در جريان اين مبارزه و جنگ طبقـاتي         در جريان اين مبارزه و جنگ طبقـاتي        .. مي يابد   مي يابد  و انقالب جهاني، تحقق   و انقالب جهاني، تحقق   مشتعل  مشتعل  جنگ طبقاتي   جنگ طبقاتي   آن  آن  
فيق يوسف يك كمونيست  انقالبي بر جسته اي بود كه در جهت اهـداف و آرامـان                  فيق يوسف يك كمونيست  انقالبي بر جسته اي بود كه در جهت اهـداف و آرامـان                  رر. . مي بازند مي بازند جان  جان  سوسياليستي و كمونيستي جهاني       سوسياليستي و كمونيستي جهاني       

  .. يادش گرامي و راهش پر رهرو باد يادش گرامي و راهش پر رهرو باد.. نقش مهمي را ايفاء نمود و در اين راه جان باخت نقش مهمي را ايفاء نمود و در اين راه جان باختدر اروپادر اروپاهاي حزبش  هاي حزبش  

، پيـام و  ، پيـام و  ))حريتحريت((  »»هاي مقيم اطريشهاي مقيم اطريش  اتحاديهء پناهندگان ملي و دموكراتيك افغاناتحاديهء پناهندگان ملي و دموكراتيك افغان« « نمايندهء فداراسيون اطريش و نمايندهء فداراسيون اطريش و   در ادامهء برنامهدر ادامهء برنامه        

 فعالين آن بوده، به بررسي       فعالين آن بوده، به بررسي        را كه خودش از   را كه خودش از   ن از دههء چهل خرشيدي      ن از دههء چهل خرشيدي      اين رفيق جنبش چپ افغانستا    اين رفيق جنبش چپ افغانستا    . . شعر انقالبي اش را بخوانش گرفت     شعر انقالبي اش را بخوانش گرفت     

سازمان جوانان مترقي نقش تاريخي اي را بمثابة        سازمان جوانان مترقي نقش تاريخي اي را بمثابة          ««: : بي مائويست آن، قدرداني كرد و چنين  ادامهء داد         بي مائويست آن، قدرداني كرد و چنين  ادامهء داد         رهروان انقال رهروان انقال   و  و  گرفته و از رهبران     گرفته و از رهبران     

اينك ما نتنها طرز عمل انقالبي  آنرا فرامـوش نخـواهيم   اينك ما نتنها طرز عمل انقالبي  آنرا فرامـوش نخـواهيم     بنيانگذار جنبش ماركسيست ـ لنينيست ـ مائويست در افغانستان ايفأ  كرده، بنيانگذار جنبش ماركسيست ـ لنينيست ـ مائويست در افغانستان ايفأ  كرده، 

برداران و ادامه دهندگان مسير انقالبي بعنوان قطرة از دريـاي طوفنـدة آن              برداران و ادامه دهندگان مسير انقالبي بعنوان قطرة از دريـاي طوفنـدة آن                كرد بلكه  افتخارانه تأكيد روي آن خواهيم  كرد كه ما علم            كرد بلكه  افتخارانه تأكيد روي آن خواهيم  كرد كه ما علم            

وسته و نيروهاي انقالبي مسيري را كـه از         وسته و نيروهاي انقالبي مسيري را كـه از         خواهيم بود و رسالتي كه بما سپرده شده اينست تا نسل جديد را از گذشته هاي كه بوقوع پي                  خواهيم بود و رسالتي كه بما سپرده شده اينست تا نسل جديد را از گذشته هاي كه بوقوع پي                  

گذرگاه هاي خم و پيچ طي كرده تشريح توضيح و آگاه سازيم تا نسل جوان بتوانـد فراينـد جـاري را در دنيـاي كنـوني يعنـي عصـر                           گذرگاه هاي خم و پيچ طي كرده تشريح توضيح و آگاه سازيم تا نسل جوان بتوانـد فراينـد جـاري را در دنيـاي كنـوني يعنـي عصـر                           

رانـه خواهـان    رانـه خواهـان    كاكا  يك به آنها توضيح داد تا اينكه نسل جديد بنا به تقاضاي خودش رضـا              يك به آنها توضيح داد تا اينكه نسل جديد بنا به تقاضاي خودش رضـا               را يكا   را يكا  امپرياليسم درك كنند، بايد وابستگي ها     امپرياليسم درك كنند، بايد وابستگي ها     

دگرگوني نظام كهن و اعمار قانون جديد بر خرابه هاي آن را بپذيرند، در آن صورت پي خواهند برد كه استراتژي چپ انقالبي در كشـور         دگرگوني نظام كهن و اعمار قانون جديد بر خرابه هاي آن را بپذيرند، در آن صورت پي خواهند برد كه استراتژي چپ انقالبي در كشـور         

البته هدف از راه اندازي جنبش انقالبـي ايـن          البته هدف از راه اندازي جنبش انقالبـي ايـن          . . مستلزم تغييرات ريشه اي ترين قوانين سياسي ، اقتصادي و اجتماعي نظام كنوني است             مستلزم تغييرات ريشه اي ترين قوانين سياسي ، اقتصادي و اجتماعي نظام كنوني است             

ه نيرو و قدرت ديكتاتوري حاكميت را ضعيف سازند، بلكه براي محو ريشه هاي نابرابري سياسي و اجتماعي كه توسط بورژوازي      ه نيرو و قدرت ديكتاتوري حاكميت را ضعيف سازند، بلكه براي محو ريشه هاي نابرابري سياسي و اجتماعي كه توسط بورژوازي      نيست ك نيست ك 

و مرگ وي را ضـايعهء بزرگـي در   و مرگ وي را ضـايعهء بزرگـي در   رفيق يوسف را يكي از فعالين اين جنبش خوانده    رفيق يوسف را يكي از فعالين اين جنبش خوانده      اواو» » . . بين المللي در جامعه جا گرفته سرنگون سازند       بين المللي در جامعه جا گرفته سرنگون سازند       

  ..جنبش انقالبي كشور دانستجنبش انقالبي كشور دانست

ضمن قدر داني از كارنامهء انقالبي رفيـق يوسـف از           ضمن قدر داني از كارنامهء انقالبي رفيـق يوسـف از           » » )) افغانستان  افغانستان --ايرانايران((سازمان زنان هشت مارس   سازمان زنان هشت مارس   ««مسئول بخش افغانستان    مسئول بخش افغانستان    سپس  سپس          

  ..ستودستودخاطرهء ايام دانشجوئي اش با اين رفيق در دانشگاه كابل ياد آوري و شهامت انقالبي اش را خاطرهء ايام دانشجوئي اش با اين رفيق در دانشگاه كابل ياد آوري و شهامت انقالبي اش را 

« « : : او در بخشي از بيانيه اش چنين اظهـار داشـت   او در بخشي از بيانيه اش چنين اظهـار داشـت   . .  اش را به خوانش گرفت اش را به خوانش گرفتبيانيهبيانيه  ،، دختر استاد به نمايندگي از فاميل       دختر استاد به نمايندگي از فاميل      ادامهء برنامه ادامهء برنامه در  در            
ندين بار عمليات هاي متعدد را سپري كرد، اما او هيچگاه از ندين بار عمليات هاي متعدد را سپري كرد، اما او هيچگاه از چچ سال عمر پدرم به مريضي سپري گرديد و درين مدت  سال عمر پدرم به مريضي سپري گرديد و درين مدت 1212افسوس كه مدت افسوس كه مدت 

رد و رنج مريضي كه داريد از زندگي خسـته نشـده ايـد؟    رد و رنج مريضي كه داريد از زندگي خسـته نشـده ايـد؟    روزي از پدرم پرسيدم با اين همه دروزي از پدرم پرسيدم با اين همه د. . درد و رنج مريضي هايش شكايت نداشت  درد و رنج مريضي هايش شكايت نداشت  
از دكتور فاميلي از دكتور فاميلي پدرم پدرم از چگونگي مرگ از چگونگي مرگ چندي قبل چندي قبل . . ها قبل با زندگي وداع مي گفتمها قبل با زندگي وداع مي گفتم  سالسال   نمي بود نمي بوداگر محبت شمااگر محبت شما  ::پدرم چنين پاسخ دادپدرم چنين پاسخ داد

بيش از شش ماه به زندگي دوام داده بيش از شش ماه به زندگي دوام داده پنج سال پيش بعد از معاينات معلوم گرديد كه پدر تان            پنج سال پيش بعد از معاينات معلوم گرديد كه پدر تان            ««او چنين اظهار نظر نمود كه       او چنين اظهار نظر نمود كه       . . سئوال كردم سئوال كردم 
  ..باعث گرديد كه ده برابر بيشتر عمر نمايدباعث گرديد كه ده برابر بيشتر عمر نمايد، ، به زندگي و نزديكانش به زندگي و نزديكانش نم كه عشق وعالقه اي وي نم كه عشق وعالقه اي وي  حاال مي دا حاال مي دا»»..نخواهد توانستنخواهد توانست

م كه چنـين    م كه چنـين    ما همه افتخار مي نمائي    ما همه افتخار مي نمائي    . . كاري را به ميراث گذاشت    كاري را به ميراث گذاشت      نيكونيكو  پدرم در زندگي خود براي ما انسان دوستي، صداقت، بردباري و          پدرم در زندگي خود براي ما انسان دوستي، صداقت، بردباري و                    
  ..پدر مهربان، شجاع و مقاوم را دارا بوديم و تعهد مي نمائيم كه خصوصيت هاي خوب پدر را با خود داشته باشيمپدر مهربان، شجاع و مقاوم را دارا بوديم و تعهد مي نمائيم كه خصوصيت هاي خوب پدر را با خود داشته باشيم

 دريـن    دريـن   ..بخوانش گرفته شد  بخوانش گرفته شد    »»سازمان ملي دموكراتيك آوارگان افغاني    سازمان ملي دموكراتيك آوارگان افغاني    ««نمايندهء  نمايندهء  از كانادا توسط    از كانادا توسط    رفيق  رفيق  ران  ران  دادادوستدوست پيام يكي از      پيام يكي از     سپسسپس          

  ..آلمان به تصوير كشيده و مورد قدر داني، قرار گرفتآلمان به تصوير كشيده و مورد قدر داني، قرار گرفت انقالبي در افغانستان و  انقالبي در افغانستان و رفيق يوسف اين مبارزرفيق يوسف اين مبارزيام خاطرات يام خاطرات پپ

  ..ها، اشعار انقالبي سرودهء شعراي انقالبي افغانستاني و ايراني  بخوانش گرفته شدها، اشعار انقالبي سرودهء شعراي انقالبي افغانستاني و ايراني  بخوانش گرفته شد  در جريان محفل و در فاصله پيامدر جريان محفل و در فاصله پيام          
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  جمعيـت انقالبـي    جمعيـت انقالبـي    « « هـاي هيئـت مركـزي       هـاي هيئـت مركـزي         و ترجمـهء پيـام    و ترجمـهء پيـام    » » )) مائويسـت     مائويسـت    --لنينيستلنينيست  --ستستماركسيماركسي((حزب كمونيست ايران    حزب كمونيست ايران    « « پيام  پيام            

    . . مواصلت كردمواصلت كرد دير تر  دير تر ، ، »»جنبش كمونيستي انقالبي مراكشجنبش كمونيستي انقالبي مراكش« « و رهبري و رهبري » »  مائويست عراق مائويست عراق-- لنينيست لنينيست--ماركسيستماركسيست

  ::آمده است آمده است » » )) مائويست  مائويست -- لنينيست لنينيست--ماركسيستماركسيست((حزب كمونيست ايران حزب كمونيست ايران « «  پيام  پيام دردر          

جمله كساني بود كه با موج سـهمگيني كـه جنـبش مائوئيسـتي              جمله كساني بود كه با موج سـهمگيني كـه جنـبش مائوئيسـتي                 از  از   اواو. . بارزان و انقالبيون با سابقه افغانستان بود      بارزان و انقالبيون با سابقه افغانستان بود      رفيق يوسف از م   رفيق يوسف از م   ««          
 شمسي در افغانستان فرا افكند به جنبش انقالبي پيوست و در همان              شمسي در افغانستان فرا افكند به جنبش انقالبي پيوست و در همان             4040در اواسط دهه    در اواسط دهه    ” ” جنبش جوانان مترقي  جنبش جوانان مترقي  ””افغانستان تحت رهبري    افغانستان تحت رهبري    

  ..مكتب درس انقالب و مبارزه را آموختمكتب درس انقالب و مبارزه را آموخت

ما ضمن كار و همكاري با رفيق يوسف دريافتيم كه او به آنچه از اين مكتب آموخته وفادار و متعهد است و به آن افتخار مـي كنـد و                   ما ضمن كار و همكاري با رفيق يوسف دريافتيم كه او به آنچه از اين مكتب آموخته وفادار و متعهد است و به آن افتخار مـي كنـد و                             
  . . مصمم است كه اين آموزه  و تجارب را بكار گيرد و آنرا در اختيار جوانان بگذاردمصمم است كه اين آموزه  و تجارب را بكار گيرد و آنرا در اختيار جوانان بگذارد

شانده و وابسته به متجاوزين روس مورد تهديد قرار گرفت و او مجبـور  شانده و وابسته به متجاوزين روس مورد تهديد قرار گرفت و او مجبـور  به همين خاطر موقعيت او از همان ابتدا از جانب رژيم دست ن  به همين خاطر موقعيت او از همان ابتدا از جانب رژيم دست ن            
او مصمم او مصمم . .  بلكه براي او مبارزه تنها شكل و فرم نويني يافت بلكه براي او مبارزه تنها شكل و فرم نويني يافت؛؛اما ترك وطن براي او به معناي پايان مبارزه نبوداما ترك وطن براي او به معناي پايان مبارزه نبود. . شد كه وطنش را ترك كندشد كه وطنش را ترك كند

 حتي از موقعيت خود بويژه براي مبارزات انترناسيوناليستي          حتي از موقعيت خود بويژه براي مبارزات انترناسيوناليستي         شد كه با زندگي در تبعيد مبارزه خود را در عرصه هاي ديگري ادامه دهد و               شد كه با زندگي در تبعيد مبارزه خود را در عرصه هاي ديگري ادامه دهد و               
    ..همكاري خود را با رفقاي هم فكر در سطح جهان نيز ادامه دهدهمكاري خود را با رفقاي هم فكر در سطح جهان نيز ادامه دهد  استفاده كند واستفاده كند و

سف خود را بارديگر به همه رفقا و دوستداران استاد يوسف كه جمع شده اند تا ياد و خاطره او را گرامي بدارند اعـالم                  سف خود را بارديگر به همه رفقا و دوستداران استاد يوسف كه جمع شده اند تا ياد و خاطره او را گرامي بدارند اعـالم                  أأثر و ت  ثر و ت  أأامروز ت امروز ت           
افغانستان كه رفيق يكي افغانستان كه رفيق يكي ) ) مائوئيستمائوئيست (  (                               ي كنيم و به همه دوستان، رفقا و جنبش انقالبي افغانستان و بخصوص حزب كمونيستي كنيم و به همه دوستان، رفقا و جنبش انقالبي افغانستان و بخصوص حزب كمونيستمم

  . . از فعاالن آن بود تسليت مي گوييماز فعاالن آن بود تسليت مي گوييم

توسط جواناني كه از توسط جواناني كه از اما  اميدواريم كه جاي  رفيق يوسف اما  اميدواريم كه جاي  رفيق يوسف . . شكي نيست كه همه ما جاي خالي رفيق يوسف را بشدت احساس مي كنيمشكي نيست كه همه ما جاي خالي رفيق يوسف را بشدت احساس مي كنيم          
و پرچم سرخي را كه او در دست داشت با افتخار بردوش گيرند و با اين         و پرچم سرخي را كه او در دست داشت با افتخار بردوش گيرند و با اين         . . تعهد و تجربه مبارزاتي او آموخته و يا خواهند آموخت  پر شود            تعهد و تجربه مبارزاتي او آموخته و يا خواهند آموخت  پر شود            

    »»..دامه دهنددامه دهندافتخار راه و مسيري را كه رفيق يوسف تمام عمر برايش تالش و مبارزه كرد و به آن وفادار ماند، تا پيروزي نهايي اافتخار راه و مسيري را كه رفيق يوسف تمام عمر برايش تالش و مبارزه كرد و به آن وفادار ماند، تا پيروزي نهايي ا  پرچم پرپرچم پر

ما مصمم هستيم تا به نوبه خود غم و اندوه      ما مصمم هستيم تا به نوبه خود غم و اندوه      « «   ::چنين آمده است  چنين آمده است  » »  مائويست عراق   مائويست عراق  -- لنينيست  لنينيست --جمعيت انقالبي  ماركسيست   جمعيت انقالبي  ماركسيست   « « در پيام   در پيام             
م و يـادش را  م و يـادش را  دست دادن رفيق يوسف مومند و بهره مندي از تجربيات وي و تبديل آن به نيروي مبارزه را در خود تقويت كنيدست دادن رفيق يوسف مومند و بهره مندي از تجربيات وي و تبديل آن به نيروي مبارزه را در خود تقويت كنياز از ناشي از   ناشي از   

، كامال متعهد به خط انقالب و حزب انقالبي اش كه تا آخرين لحظات عمر خود آنرا رها نكرد،             ، كامال متعهد به خط انقالب و حزب انقالبي اش كه تا آخرين لحظات عمر خود آنرا رها نكرد،             مائوئيستمائوئيست، انقالبي   ، انقالبي   عنوان يك كمونيست  عنوان يك كمونيست  به  به  
  » » ..در خاطره نگه داريمدر خاطره نگه داريم

ن ايـن   ن ايـن   ما فقدا ما فقدا   ««          : :  در خشان رفيق يوسف چنين، آمده است        در خشان رفيق يوسف چنين، آمده است       در مورد كار نامه هاي    در مورد كار نامه هاي    » » جنبش كمونيستي انقالبي مراكش   جنبش كمونيستي انقالبي مراكش   « « پيام  پيام  در  در  و  و            
رفيق را كه زندگي خود را در خدمت پرولتارياي افغانستان و جهان قرار داده بود، نه تنها ضربه اي بر پيكر جنبش كمونيستي مائوئيستي رفيق را كه زندگي خود را در خدمت پرولتارياي افغانستان و جهان قرار داده بود، نه تنها ضربه اي بر پيكر جنبش كمونيستي مائوئيستي 

وسيله غم و اندوه خود را با صداي حـزب او و  وسيله غم و اندوه خود را با صداي حـزب او و    بدينبدين و  و كمونيستي جهان به حساب مي آوريمكمونيستي جهان به حساب مي آوريمكشورش، بلكه ضربه اي بر پيكر كل جنبش        كشورش، بلكه ضربه اي بر پيكر كل جنبش        
  . . دهيمدهيم  ياي افغانستان پيوند ميياي افغانستان پيوند ميصداي پرولتارصداي پرولتار

به پيش در راه پيشبرد انقالب مسلحانه عليه دشمن طبقاتي و شكست رژيم فاشيسـتي كـرزي و جريانـات اسـالمي فاشيسـتي در                   به پيش در راه پيشبرد انقالب مسلحانه عليه دشمن طبقاتي و شكست رژيم فاشيسـتي كـرزي و جريانـات اسـالمي فاشيسـتي در                     ......
ك ك افغانستان، از جمله جريان جنايتكار حكمتيار و جريان سفاك طالبان، اين عمال صهيونيزم جهاني، و به پيش در راه آزاد سـازي خـا                       افغانستان، از جمله جريان جنايتكار حكمتيار و جريان سفاك طالبان، اين عمال صهيونيزم جهاني، و به پيش در راه آزاد سـازي خـا                       

  »»!!افغانستان از چنگال استعمارگرانافغانستان از چنگال استعمارگران

و و بپا خواسـته    بپا خواسـته    مشت هاي گره كردهء     مشت هاي گره كردهء       بابادر حالي پخش گرديد كه حضار       در حالي پخش گرديد كه حضار       ) ) اثر اوژن پوتيه  اثر اوژن پوتيه  ( ( محفل سرود انترناسيونال    محفل سرود انترناسيونال    لحظات پاياني   لحظات پاياني   در  در            

   را راانانشش  اتاتوده و مبارزوده و مبارزبب» » مومندمومند««يوسف يوسف پيمان بستند كه راهرو راه رفيق پيمان بستند كه راهرو راه رفيق مي كردند، مي كردند،    زمزمه زمزمه،،رارانجات بخش بشريت نجات بخش بشريت سرود سرود  اين  اين در حالي كهدر حالي كه

  . .  بخشيد بخشيدش، تداومش، تداوم انقالبي ا انقالبي ادر جهت تحقق اهدافدر جهت تحقق اهداف

كـه توسـط برگذاركننـدگان    كـه توسـط برگذاركننـدگان    » » مومندمومند««نوشتهء رفيق يوسف  نوشتهء رفيق يوسف  » » شعله اي هاي در گسترهء زمان       شعله اي هاي در گسترهء زمان       « « جزوه اي تحت عنوان     جزوه اي تحت عنوان          در ختم محفل         در ختم محفل    

  ..، به حضار محفل اهداء گرديد، به حضار محفل اهداء گرديدهيه شده بودهيه شده بودرتيب و ترتيب و تمحفل تمحفل ت

 محفل در فضاي گرم و رفيقانه، برگزار و مقاالت و موضوعات آن مورد توجـه و                  محفل در فضاي گرم و رفيقانه، برگزار و مقاالت و موضوعات آن مورد توجـه و                    محفل وجود داشت،    محفل وجود داشت،   اينايندر  در  كه  كه  عليرغم كمبودي هاي    عليرغم كمبودي هاي            

    . . قرار گرفتقرار گرفت    ،،شركت كنندگانشركت كنندگانعالقهء عالقهء 

  

      اروپااروپا  دردر  »»افغانستانافغانستان  ))مائويستمائويست((  كمونيستكمونيست  حزبحزب««  هوادارانهواداران


