
 !عید مبارك

  !عزیز و تمام یاران »ھمت«مت رفیق با درود گرم و رفیقانھ خد

را کھ صدای  »اصالت«، چھارمین سال نشریات پر محتوی و گران ارزش "عید"با عرض تبریکی 

روان ، بھ شما راھانعکاس می یابدرین و دوست داشتنی رفقا در نوشتار ھای دلسوزانھ شان یگرم ش

خاطره ھای جاودان شادروان  افغانستان و یاد آورانقالبی حزب دموکراتیک خلق  یشۀاند

و دیگر سروران سر بکف راه آزادی و سعادت اندیش  ببرک کارملو شادروان  کی هتر محمد نور

ات تا بناک رھبران آن و خاطر .ا.خ.د.کھ نام پر افتخار ح. ، شاد باش می گویمانسان زحمت کش

  !جاویدان باد

طپش ھای قلب پر  صدا و سیمای آشنایی و خاطرات گرم و پر احساس و »اصالت«از ورای سایت 

  .، دیده و شنیده می شود، برای انسانآرمان

، اما فریاد می زنند» اصالت«ل ھا از طریق ، آواز وحدت را در طول ساده ھا مقالھ و پیام رفقای ما

این حلقھ . آب بھ سراب دل بستھ اند ، دور یک دستر خان خالی حلقھ زده بھ امیددریغ کھ ھر چند آدم

یالیسم غدار جھانی است کھ شیطانی و ضد بشری امپر - نون ھای ھا مطابق میل و خواست پنھانی کا

  . غت خاطر بر سکوی حاکمیت نشستھ اندابا فر در جھان منجملھ در افغانستان

  . و بشریت شده اند دشمن میھن ، شکار اھداف، مستقیم یا غیر مستقیماین حلقھ ھا دانستھ یا نا دانستھ

تشکل  .ا.خ.، در محور یک حزب واحد دھمھ سروران و رفقای آزاده ما می دانند کھ اگر یکی شویم

ما می زنیم و از  حرف اول را تق، آنول می شویمی، بھ یک نیروی عظیم و ھدفمند تبدبیممجدد یا

  . مترقی و آرمانی مبدل می شویم گنده گروھی بھ رزمندگان واحد یک خانوادهناظران پرا

  . یید کھ از قافلھ ھا بھ کاروان اولیھ خود بر گردیمبیا

سرمایھ داری و  –برگشت بھ اصل ادامھ رھایی از اسارت . لت ما در رسالت گذشتھ ما استاصا

لھ رو گروه ھا شده و در طلسم حرافی ھا و رفقای ما کھ دنبا. یالیستی استاست ھای خون آشام امپرتر

، بخاطر بن بست فکری خود و آرمان ملی ، بایستشرط و شروط ھا و اما ھای نا فرجام گیر کرده اند



تی حزب دموکراتیک در چوکات تشکیال. بست تخیالتی بی سر انجام بیرون آیند، ازین دارمللیالو بین 

و . گیریم نال جھانی از سرناسیو، شرایط نوین مبارزه را در کنار سایر احزاب انترخلق افغانستان

  . بکار گیریم کار ھای نوین و سنگر بندی ھای جدید را در مبارزه علیھ امپریالیسمراھ

  . میھن ما استاین آرزوی صدھا ھزار باز ماندگان شھدای گلگون کفن ما و ستمکشان 

  !خیز میھنی و آرمانی راه رھایی انسانی چنین رستاوبھ آرز

  "سید داوود مصباح"
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