
  ١٣۵٨ شش جدی  

    آورد بزرگ تاریخ و مبارزه مردم ما هرا 

بھ دورۀ وحشت و ننگ در تاریخ معاصر  جاللی می گذرد کھُپرسال از آن روز  ٣۶امروز درست  

کشور ما کھ ثمرۀ مستقیم سیاست ضد ملی، ضد انقالبی، ضد دموکراتیک و ضد انسانی باند امین ایبن 

جاسوس بیشرم امپریالیسم بود، با قاطعیت و برای ھمیشھ پایان داده شده درین روز وطن و مردم ما 

  .ی خود را باز یافتنجات یافت و انقالب ما راه نوربخش تکامل طبیع

لحظاتی در تاریخ کشورھا وجود دارد کھ میتواند بھ مثابۀ عصاره سالھا و دھھ ھای طوالنی نبرد و 

حتی قرنھا جانفشانی توده ھای مردم بھ عنوان نتیجۀ منطقی، بیانگر و آغازگر تحوالت عمیق کیفی در 

الل افغانستان از زیر سیطرۀ استق. مجموع زندگی آنکشور باشد و روح یک عصر را انعکاس بدھد

شوم استعمار انگلیس، پیروزی انقالب ثور و تحول ششم جدی بھ مثابۀ ادامھ دھنده منطقی راه انقالب 

ثور از چنین نقاط عطف و بازگو کننده سالھا و ده ھا سال نبرد برحق مردم آزادۀ افغانستان سربلند 

  .میباشد

کشور در امر رھبری مبارزه توده ھای مردم  ، حزب طبقۀ کارگر و ھمھ زحمتکشان.ا.خ.د.ح

ھیچگاھی سنت ھای واالی انقالبی معاصر جامعۀ ما بھ خصوص سنت گرانمایۀ نھضت ھای 

مشروطیت و جنبش ترقی خواھانھ ایرا کھ از پی چنبش مشروطیت آمده است، از یاد نبرده و روحیھ 

داکاری نیاکان ما را منبع الھام خود رزمنده گی، ضدیت قاطع با استبداد و خودکامگی، قھرمانی و ف

  .قرار داده است

کشور ما از پیشقراوالن کشورھای آزاد اسالمی جھان و یکی از نقاط داغ نبرد عادالنۀ توده ھا بر 

تحول ششم جدی در ردۀ این سنت ھای پر درخشش . علیھ استبداد و خودسری و ارتجاع بوده است

ر روحیھ و ارادۀ خلل ناپذیر مردم ما در راه اعاده حیثیت و و نمایانگ داشتانقالبی مردم ما قرار 

غرور ملی و انتخاب راه رشد مستقل و عاقالنھ در جھت سعادت و آزادی مردم ساکن میھن پر غرور 

  .بودما 
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تحول ششم جدی یک امر اجتناب ناپذیر و بنا بر ماھیت سیر حوادث در کشور ما یک ضرورت 

ل منطقی و طبیعی پروسۀ انقالبی در کشور ما مابگوی نیازمندیھای تکاعاجل تاریخی بوده و یگانھ جو

تاریخ از یاد نخواھد برد کھ تحول شم جدی چھ ارمغان عظیمی را برای مردم کشورما با . بوده است

را از از تباھی وحشتناک و آینده نسل ھای مسلماً  مردم و کشور ، ششم جدی سرنوشت داشتخود 

  .درگمی نجات دادخوشبخت آینده را از سر

ششم جدی تمام آن موانع و پیشداوری ھا، حسابگری ھای موذیانھ و خطاھای ولونتاریستی و 

ماجراجویانھ و تمام سوء نیت ھا و خیانت ھای احتمالی را کھ در سر راه نطفھ بستن وحدت عمل 

برده و با ایجاد نیروھای ملی، دموکراتیک و انقالبی جامعۀ ما می توانست وجود داشتھ باشد از بین 

فضای آرامش روحی و حس اعتماد و استقرار قانونیت انقالبی زمینھ ھای الزم تشکل و اتحاد و 

  .وحدت عمل تمام گردان ھای رزمنده نیروھای خلق را بوجود آورد

شرایط مطلوب را جھت تشکل  و توانست مرحلۀ نوین تکاملی انقالب ثور این امکان را مھیا ساخت

ملی و مترقی کشور در کادر جبھۀ ملی پدروطن و بر اساس یک پالتفورم مشترک تمام نیروھای 

  .بخاطر بسر رسانیدن اھداف ملی و مترقی دولت انقالبی فراھم آورد

مرحلۀ نوین تکامل انقالب ثور توانست موانع عمده ایرا کھ سد راه رشد سریع اقتصاد ملی و بھبودی 

ود بردارد و بدینوسیلھ زمینھ ھای عینی جلب ھمکاری وضع اجتماعی و فرھنگی کشورما گردیده ب

آورد بزرگ تاریخ و مبارزه  هتحول شش جدی یک را. ھای وسیعتر توده ھای مردم را کمائی نماید

  .کھ باید آنرا صادقانھ گرامی داشت بودمردم ما 

 

 »ھمت«انجنیــر فضــل الرحیــم 

 »اصالت« صـاحب امتیــاز و مدیـر مســوول
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