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 امريكااياالت متحده - كليفورنيا
 

   !"شهداي مردم افغانستاناز دهاني دكانون يا"به 
            

 كنم شما و به پيشگاه معظم مردم افغانستان نثار مية ينم را به پيشگاه همدرود هاي آتش

نموده بود از شهداي راه آزادي ميهن برايتان تبريك عرض دگداشت ،گراميداشت و يا بزر در راستاي
  . براي تان تمنا دارم هاي مزيدموفقيت

بي ساما مجيد قهرمان و آرزو  انقالوز شهادت ابر مرد بي بديل ، رهبرهشتم جون مصادف است با سالر
رزو چندي قبل مضموني را در آهمان ه ب .داشتم كه اينروز به روز شهداي مردم افغانستان تبديل شود

   . قرار دادممطالعههمين راستا و هدف در فيس بوك در معرض 
     .ه شودآرزومندم كه در محفل با شكوه تان خواندنوشته ام و اي  جداگانه ة مجيد بزرگ نوشتةدر بار 

داكتر فيض -صادق ياريداكتر-رهبران انقالبي ما همچو اكرم ياريياد و روان درود هاي بي پايان بر 
 رستاخيز و ديگر رهبران -حيدر لهيب-سيدال سخندان -انجنير لطيف محمودي- بشير بهمناحمد، 

 ي و رهگشاانقالبي ما كه با خون سرخ شان خط سرخي همچو شفق ترسيم كردند كه امروز رهنما
  .ي و اسقرار جامعه بي طبقهئباشد تا پيروزي نها مبارزات ما مي

 گل محمد -جنير سرور و يارانش ان-ببرك محمودي-  استاد مسجدي يادينجا جا دارد كه بر ادر 
 نادر علي پويا و - شير علم  -  شاه محمد پردل -  پهلوان احمد جان و يارانش-  نيمروزة جبهسرپرست

 . موسي درود هاي بي پايان بفرستم و از آنها قدرداني و سپاسگذاري نمايمماماي انقالبي ام

كه اصالٌ در سنگر مبارزه نبودند در طي سي سال گذشته سي بار معامله گريها كرده اند  دشمنان و آناني
 وارد نميه اي بدانند كه ترور هاي شخصيتي شان در خفاء و جبونانه در راه مبارزاتي ما كوچكترين خدش

  .در محضر عام با آنها محاسبة انقالبي صورت خواهد گرفتازد بلكه روزي س
  با عرض حرمت 

   .به خاطر قرائت در جلسة ياددهاني، اندكي فشرده شده است: يادداشت
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