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 ان باد !  رفیق سلیم جاودو خاطرات   نام 

 میزان ، به مناسبت درگذشت رفیق سلیم  13پیام تسلیت کمیته منطقوی 

 این است نصیحتم به ابنای زمان

 ادنباید که زخویشتن رهی بنه

 رفتیم و زما ماند یکی رسم نکو  

 وش ادامه باید دادناین راه و ر

 به کمیته مرکزی حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان ! 

گذاران حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان و عضو اصلی کمیته با تاثر و تالم عمیق اطالع یافتیم که رفیق سلیم یک تن از بنیان

   .یادش گرامی باد  .بدرود حیات گفتکه داشت    یو جان کاه  حادمرکزی حزب ما در اثر مریضی 

و اعضاء و هوادران حزب و خانواده محترم شان، خود را در غم و اندوه از دست ضمن عرض تسلیت به تمامی رفقای کمیته مرکزی  

حزب کمونیست مائوئیزم را که توسط    –لنینیزم    –اصولی مارکسیزم  دانیم و امیدوایم که بتوانیم خط  دادن رفیق سلیم شریک می

 . و بتوانیم جای رفیق سلیم را پر کنیم  به نحو احسن و شایسته به پیش ببریم  ترسیم گردیدهان  رهبران م   و)مائوئیست( افغانستان  

هرچند پرکردن جای رهبران کار سهل و ساده ای نیست اما سبک و روش رفیق سلیم در آموزش جوانان و پافشاری وی روی اصول 

که مصمم تر از گذشته به پیش حرکت نماییم. پس از درگذشت  مائوئیستی و همچنان شیوه و متد آموزش وی به ما این را می آموزد  

رفیق سلیم، مسئولیت پیشبرد وظایف وی با ماست، با رفقاست، با تک تک اعضاء حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان است که 

لیزم، انواع و اشکال درین مسیر جدی و کوشش مساعی مشترک انجام دهیم و مبارزه با دشمنان سوگند خورده مردم اعم از امپریا

 رویزیونیزم و اپورتونیزم، انحالل طلبی و اکونومیزم را با قاطعیت هرچه تمام تر از قبل به پیش ببریم. 

 رفقا !  

در سطح جهان و   هم مائوئیستی (    –لنینیستی    –درگذشت رفیق سلیم ضایعه ای بزرگی بر جنبش نوین کمونیستی )مارکسیستی  

. نیروی که بتواند راه این رفیق متعهد  شوددر سطح حزب به شمار میرود و غم و اندوه ناشی از آن باید به نیروی مبارزاتی مبدل    هم

مائوئیزم را سرلوحه مبارزات آتی خویش قرار دهد و با صالبت هرچه بیشتر و با جدیت عمل هرچه قوی تر   –لنینیزم    –به مارکسیزم  

 به پیش حرکت کند. 

 و خاطرات رفیق سلیم جاودان باد !   یاد

 نام رفیق سلیم با خط زرین در تاریخ کشور و تاریخ جنبش نوین کمونیستی ) م ل م ( افغانستان ثبت باد ! 

 زنده باد حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان!

 مائوئیزم !   –لنینیزم   –زنده باد مارکسیزم  

 میزان   13 یی شماره کمیته منطقه

 خورشیدی  1401عقرب    26
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