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 ( 51پیام تسلیت کمیته منطقوی شماره ) 

 بمناسبت درگذشت رفیق سلیم 

گردیدیم.   متاثر  بسیار  افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست  حزب  مرکزی  کمیته  اصلی  عضو  سلیم  رفیق  درگذشت  خبر  از 

بدینوسیله باتاثر و تالم عمیق درگذشت رفیق وفادار حزب را به دفتر سیاسی، کمیته مرکزی، اعضاء و هواداران و همچنان 

 به خانواده محترم شان تسلیت عرض میداریم.  

مل داریم که راه سرخ رفیق مبارز و انقالبی ما ادامه خواهد داشت و درین راه تنها نخواهیم بود. راهی که تحقق  یقین کا

دارد.    عهدهرا به  پرولتری  مائوئیزم را در پی دارد. راهی که اصولیت پرولتری و انترناسیونالیزم    –لنینیزم    –مسائل مارکسیزم  

اسی را مطابق مشی سیاسی کوتاه مدت و طویل مدت برای جامعه ای عاری از  سی  –راهی که خطوط اساسی و ایدئولوژیک  

ستم و استثمار و طبقات به همراه دارد. این راهی است که رفیق سلیم با تمام شجاعت، متانت، بردباری درفش رزمنده آنرا  

 بر دوش خود حمل کرد و با وجود مریضی های جانکاه خود یک لحظه از یاد آن غافل نماند. 

کمونیست   حزب  رزمنده  درفش  و  نماییم  پر  را  سلیم  رفیق  خالی  جای  دور،  چندان  نه  آینده  در  بتوانیم  که  امیدواریم 

)مائوئیست( افغانستان که درفش وحدت دهنده تمامی مائوئیست های کشور است را در کوه پایه های کشور عزیزمان به 

ه است، با همت  یم گردید و خط ایدئولوژیک سیاسی آن طرح شداهتزاز درآوریم تا باشد مسیری که توسط رهبران ما ترس

علیه ارتجاع و امپریالیزم که به تباهی کشور و مردمان کشور ما کمر  واالی جوانان ما جامه عمل بخود بپوشد و مبارزات مان  

 . شگوفاتر به پیش رودبسته اند، 

متعهد هستیم که در راه آرمان واالی جانباختگان این ما در سوگواری از دست دادن رفیق سلیم خود را شریک میدانیم و  

مسیر پر تالطم و همچنان بزرگان خانواده جنبش انقالبی کشور که جان شیرین خویش را از دست داده اند و یا بدرود حیات 

 گفته اند، بتوانیم پای خود را جای پای آنان قرار داده و دست در دست هم به پیش حرکت نماییم.  

 یاد و خاطرات رفیق سلیم !  زنده باد 

 زنده باد درفش رزمنده حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان ! 
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