
  

  ملری مجید، د افغانستان د زیارکانو انقالبي الرود
  

  !ملرو) يادامه ورکونک( سازمان ي آزادیبخونکد افغانستان د خلکو

مو باور لرو چې له . واييایرنه تاسو ته د زه له کومې تلین له امله  ٣٢  مجید د شهادت دد ملريد افغانستان انقالبي سازمان 
د ولسونو د خالصون او ژغورنې آزادیبخونکي غورن ستر الرود، انقالبي مبارز او د ندې د افغانستان  کاله وا٣٢نن خه 

بیوزلو د د انقالب او یې  مجید د سوسیال امپریالیزم د وایانو لخوا په داسې حال کې شهید شو چې په زه کې ی ملر،اتل
  .بلې وېولسونو د خالصون لمبې 

 اکر فیض احمد د افغانستان د کی غورن هغه ستر رهبران دي چې د کاررې کرم یاري او ملریملری املری مجید، 
د آزاديبخونکي غورن د پرتمینو ورکه او یې  شیبې پورې مبارزه وکه، وینه  د ژوند تر وروستپه را کې ولوژید اید طبقې

  . پاتې شولیرمبارزو د اتالنو په 

 یرغل الندې دی او وحشي ول ول امپریالیستانو تراننه په داسې حال کې تر سره کوو چې افغانستان د مو د ملري مجید لم
 د دې انقالبي مو. ککوياو سپکاوي  اسارت ،په ناتار، قتل، بمبارمو د تاریخ پاې اشغالران زمو ولسونه په بیرحم وژني او 

 د اشغالرانو او وایانو خوب تتولی او د مبارزاتي ژوند شهادتاسي ملري تلین په داسې حال کې لمانو چې ال یې حم
  .مه سوويوه ده چې د هر ول اشغال او تیري تردپرتمینه حماسه یې د اشغالرانو په ضد هغه روانه بلین

تلین په ویا ویلي وو  ٢٩ مه، د ملري مجید د شهادت د ١٨ کال د غبرولې په ١٣٨٨د افغانستان انقالبي سازمان رنه چې د 
 دننه او له ساما بهر هیکله هم بی الرویه پاتې نشي، له نیکمرغه وینو »ساما« باور لري چې د مجید الره به د »انقالبي سازمان«چې 

 شعار» یا مر یا آزادي «لهل بیا د تسلیم پالنې ضد مبارزې په تر کې د ادامه ورکونکو په به  مجید ملري یوشهید چې د 
  .سره د امریکايي امپریالیستانو او ناويي یرغلرو په ضد د مبارزې لیکې سمبالوي او د دې ملري د مبارزې مشال، روانه ساتي

 لماننه د هغه د الرې تداوم، د هغه له مبارزاتي ژوند خه زده ېنیستان انقالبي سازمان باور لري چې د ملري مجید رتد افغان
ني لماننه په ویر کې وبیدلو ی د هغه رت؛قاطع مبارزې سره تر سره کیدای شيریالیستانو په ضد همغي، پریکندې او که او د امپ

م پالنې  هر ول تسلیله کیدو او ي پلپهولوژي او اصولیت یبي ژمنې پیاوتیا او د هغه د ایدنه، بلکې د انقال» دعا او خیرات«او په 
 انقالبي منپانې تشوي، هغه ته د دعا او خیرات غونې جووي، د لهک چې د مجید شخصیت  و.ضد دری سره تر سره کیي

د مجید دغسې کسان تسلیم پالنې په ن کې وبیي او د امپریالیستانو په چوپ کې د هغه د ویالي سازمان هسکه ونه رایوي، 
  .ملري نه شمیرل کیي

ن تشه د نشتو)  او اکر فیض احمدياکرم یاری، مجید کلکان(ي ملرو د شهیدو انقالبپه ه توه د افغانستان انقالبي سازمان 
 نیمتیاو سره مل له عمل انوانقالبی  د تکراروي چې ملري پاغر دا خبره او بنس ایودونکيالرود احساسوي او تل د خپل تلیاد



 انواو انتقاد هغه ه دي چې انقالبیتییمموي، که چې پر نصیت خه ه نه کدی او پر هغوې انتقاد د هغوې له ستر مبارزاتي شخ
د همدې اتلو ملرو په مبارزاتي مکتب کې یاد کي، خو هغه وک چې دې ملرو ته سپکاوی کوي او ان چمتو نه دي چې 

  .، که هر ومره په سوروالي ان سینار کي، باید پر انقالبیتوب یې شک وشيملري یې خطاب کي

 ولو هغو نون او د ولسي پاونوخپلو شهیدو رهبرانو او د کی غور تلین په ویا، یو ل بیا د ٣٢لري مجید د مون د م
  کیالک او زبیاک پرتهله ونو کیدو پورې د خپلواک ر پرتمین وساتو او ترد کیالکرو شهیدانو سره ژمنه کوو چې 

د   او د ولسي انقالبونو په تر کېو خپله اصولي، پریکنده او انقالبي مبارزه ونه نو د یوې شیبې لپاره همپورې رسیدو ترولنې ته 
  .وساتوخالصون بیرغ رپانده 

   امپریالیزمم دې وي

  !مخ په واندې د سوسیالیزم په لور

  د افغانستان انقالبي سازمان

   ١٨ ي د غبرول١٣٩١د 

  

  

  

  

  

  

  


