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 !»اصالت« دست اندركاران گرامى مكتب پرافتخار
 ً  و تكاملى انقالب ثور جدى مرحلھ نوین و ۶یك  بزرگ تاریخى ھر رویداد دو میفرستم، درود بشما قلبا

تمام رھروان  و بشما حزب دموكراتیك خلق افغانستان را ما افتخارُپر حزب  سالروزجاه و یکمین پن

 خلقھاى زحمتكش افغانستان كھ موسس و مكتب خدمتگذارى بھ راه این مكتب انساندوستى و

 ود با پیوند بنده در اینك پیام مختصر .میگویم مباركباد بود بنیادگذارآن زنده یادرفیق كارمل عزیز

 .آن توجھ نمائید نشر ارسال گردید امیدوارم در فراموش ناشدنى بھ آدرس شما بزرگ و رویداد

 اطریش كشور از )دستگیر(غالم محى الدین 

 ٢٠١۵دسامبر  ٢۴

*    *    *  

 

  ١٣٥٨شش جدى 

  ما تاریخ کشور فراموش ناشدنی در بزرگ و رویداد
 

 مرحلھ نوین و سالگرد ششمین بمناسبت سى و ار شادباش خود ھمھ میخواھم پیام تھنیت و از اولتر

تاسیس حزب دموكراتیك خلق افغانستان بتمام  یكمین سالروز پنجاه و و ثور تكاملى انقالب شكوھمند

 در خانواده ھائیكھ عزیزان شان را كشورم، بتمام مردم شرافتمند .ا.خ.د.ح افتخارُپر  اعضاى صدیق و

دست داده  تكاملى آن از مرحلھ نوین و و انقالب ثور ھ حزب وآرمانھاى جاودان میھن و راه دفاع از

 ،)صباح( استاد فضلى، .ق .ع، »ھمت« انجنیر چون رفقا قابل قدر و بھ معلمان نھایت عزیز اند،

ھمكاران قلمى سایت  سایر و )كوچى( عبدالوكیل محمد طاھر نسیم، سید داوود مصباح، مفکـــر امینی،

مكتب  بین المللى، مكتب افشاى چھره ھاى سیاه ملى و وطنپرستى، وكھ مكتب روشنگرى  »اصالت«

 ما خلقھاى عذابدیده كشور بھ روى، ببرك كارمل بود خواستھاى زنده یاد تربیت انسان نوین كھ یكى از

حق  بر و آرمانھاى واال میھن و دفاع از سنگر ھمین اكنون در ھمچنان بھ آنانیكھ تا نموده اند، باز

 ابراز دارند بین المللى چون سنگ زیرین آسیاب قرار صفتان ملى و مقابل كفتار در امردم م حزب و

ھاى ننگین  ئھتوط گرفتن دسایس و قرار تحت تاثیر بر این راه انسانى بنا مسیر بھ آنھائیكھ از نمایم و

ده بدنھ این خانوا از منحرف و ایاالت متحده امریكا راس دموكراسى در بھ اصطالح مدعیان صلح و
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صفات  بھ مفھوم واقعى كلمھ شجاعت و استوارى، پایدارى شده اند، جدا -.ا.خ.د.ح– وقار با بزرگ و

 .میكنم آرزو بودن را مرد

 :بقول اقبال الھورى

 ساحل كھ آنجا بزم در میارا

 است نواى زنده گانى نرم خیز

 موجش درآمیز با غلط و بدریا

 است ستیز حیات جاودان اندر

 با مسكو شھر سالھا در یكى از فراموش ناشدنى اشاره نمایم، مھم و ۀنكت بھ یکپیام  این خواھم در مي

ساعت شنیدن  چند از بعد، میبرد بسر تبعید رفیق كارمل رفتیم كھ در زنده یاد دیدنبھ رفقایم  یكتن از

حده بین المللى بھ رھبرى ایاالت مت ھاى ملى وئھ توط توضیح دسایس و وى مبنى بر سخنان ارزشمند

 :اشاره نمودند .ا.خ.د.ھنگام حاكمیت ح زود سقوط و ما علیھ كشور امریكا

سقوط حاكمیت  از بعد دارد بدوش حزب دموكراتیك خلق افغانستان قرار تنھا و تنھا سرنوشت كشور(

ً  ،)مترقى مبارزه نماید مرفھ و كھ براى یك افغانستان آزاد، بود نخواھد حزب ھیچ نیروئي قادر  دقیقا

 ١٣٧١سال  ھشتم ثور از میگذرد، ما انقالبى كشور این حرف داھیانھ بزرگ مرد پنج سال از وبیست 

وحشیانھ چگونھ  جنایات تكاندھنده و و خ میدھدرُ چھ  ما كشور آن ھستیم كھ در شاھد ھمین اكنون ما تا

بدست  یكدست ناپاك از بكدام سو كشور و پذیرد آن صورت مي مختلف بشكل سازمان یافتھ ابعاد در

تحویل داده  سى آى اى ایاالت متحده امریكا تالشھاى خاینانھ آى اس آى پاكستان و با ناپاك دیگر

بقول معروف ھمان آش  یافت و وضع بھ ھمین منوال ادامھ خواھد سپرى شود قرنھا اگر و میشود،

مل جنازه ھاى ح با ما برحق توده ھاى ملیونى كشور و جودیكھ خیزش بیمانند و با، ھمان كاسھ است و

ً  سر  اما نمود بیدار وجدانھاى خفتھ ارگ نشینان را بریده بھ دروازه ھاى ارگ ریاست جمھورى نسبتا

 .شان مرده است نھاد در اراده خدمت بھ مردم ما گذر است زیرا زود بدبختانھ كھ این بیدارى موقتى و

یكپارچگى  وحدت و ھمانا كننده براى مردم ما امید نا و این وضع رقتبار یگانھ راه بیرون رفت از

این حزب ھمواره بھ آن تاكید  بنیانگذار فقید )كارمل( کحزب دموكراتیك خلق افغانستان كھ ببر

 مھار ترین نقاط كشور دور در پاكستان را كھ دست پرورده ھاى آى اس آى حزب بود این میورزید،

ى این خانواده بزرگ چون حزب مردم افغانستان اعضا از کوچکی اكنون گامھائیكھ یك بخش میكرد،

براى فرداھاى روشن افغانستان  امید میتوان روزنھ حزب ملى ترقى مردم افغانستان برداشتھ اند و

 .تلقى نمود مترقى

 دھشت، وحشت، جز سال تحت قیم ایاالت متحده امریكا ٢٣طول  مردم افغانستان در دشمنان نیرنگباز

تراژیدى ھاى ، ندارد وجود شود آن یاد نام نیك از دیگرى كھ با دام دست آوردك. . .  و كشتار قتل و
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 آواره ساختھ است، ناتوان و ذلیل، مردم را یكى پى دیگر نقاط مختلف كشور در غم انگیز وحشتناك و

 نشست؟ خواھد خون خلقھاى عذابدیده افغانستان فرو بین المللى از اینكھ چھ وقت عطش ارتجاع ملى و

 قضیھ افغانستان از اینكھ چھ وقت انتقام گرفتن سردمداران بین المللى دخیل در. روشن نیست وزھن تا

حال وقت آنست كھ این خانواده بزرگ  ھیچكس نمیداند، پایان مى یابد؟ ما بیدفاع كشور مردم مظلوم و

و دادن  ھا مگو بگو لیقھ ئى وس گذاشتن اختالفات كنار با) اعضاى حزب دموكراتیك خلق افغانستان(

 در مترقى تحت رھبرى واحد یك جبھھ وسیع ملى و در، »اصالت«پاسخ مثبت بھ فراخوان ھای 

شده  یكجا مترقى كشور تمام نیروھاى ملى و شجاع با و سازمانده نیرومند مدبر، رھبر  یك وجود

واست بیاورند اینست خ بھ ارمغان را یك شش جدى دیگر پرتگاه نیستى نجات داده و از را كشور

 !برحق مردم افغانستان

 دكتور نظامى شھید ارشد مشاور س اكادمى نظامى فدراسیون روسیھ ویقارییف ری جنرال محمود ستر

سرگذشتھ است  آنچھ كھ از :مینگارد )بازگشت سپاھیان شوروى افغانستان پس از( كتاب نجیب هللا در

 در زود یا نیروھائى است كھ دیر  آن ازافغانستان  پیشگوئى كنیم كھ آینده در بدست میدھد مبناى را

رنج كشیده  رادمنش و پى راھیافتھاى واقعى براى برآوردن نیازھاى مبرم اجتماعى مردم دلیر،

 ).افغانستان برآیند

 با امروز برافراشتھ بودند شوروى وقت قد قشون سرخ نجات بخش اتحاد برابر در آنھائیكھ دیروز

 و چنگال جالدان بى رحم داعشى ھا از را مردم ما و ان بشتابدكھ روسیھ بكمك ش اند ندامت حاضر

، شده میرود مردم عوام بلند پارلمان گرفتھ تا تریبیون حكومت و از ھا این صدا طالبان نجات دھد

افغانستان طى  براى تحكیم صلح در كھ ایاالت متحده امریكا گرى ھاى ویكیلیكس نشان داد افشاء اخیراً 

 . ھیچ اراده نداشتھ استچھارده سال گذشتھ 

ھمان اندازه  بھ میگذرد مرحلھ نوین تكاملى انقالب ثور شش جدى یا افتخارُپر رویداد روزیكھ از ھر

 ُكل دست آوردھاى تاریخى شش جدى را نمیتوان بطور ،قوت میگیرد تاریخى بیشتر حقانیت این روز

 ١٣٥٨ردھاى یكسالھ شش جدى میتوان گفت كھ دست آو بى تردید جارى ساخت اما این مختصر در

واقعیت این  ناپذیر مدارك انكار و اسناد سال انجام نداده اند ٢٣ مشروع طى نا و حكومت ھاى فاسد را

 .مینماید بازگو مرحلھ تاریخى را

 كابل، ھلمند، پكتیكا، بدخشان، قندوز، زابل، كھ فاجعھ خونین در رسد پایان امیدوارم روزى فرا در

 .نشود تكرار والیات كشور سایر و جالل آباد

 از حزب دموكراتیك خلق افغانستان براى نجات كشور روزیكھ حزب محبوب ما بھ امید -

مبدل  نیرومند بیك حزب واحد سربلند و نابكاران براى یك افغانستان آزاد چنگال عوامفریبان و

 .گردد
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 غانستان ازنجات اف روز انقالب ثور  تكاملى مرحلھ نوین و ١٣۵٨ شش جدى باد گرامی -

 !و باند جنایتکار و تبھکار خون آشام وی حفیظ هللا امین جالد چنگال

 !قھرمان افغانستان وطنپرست و مردم شجاع، باد سربلند زنده و -

 ،درودھاى بى پایان با

 اطریش كشور از )دستگیر( غالم محى الدین

  ٢٠١۵دسامبر  ٢۴
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