پيام تبريك بمناسبت  ٦جدى  ١٣٥٨و
پنجاه و دومين سالروز تاسيس حزب دموكراتيك خلق افغانستان
غﻼم محى الدين )دستگير(
قبل ازهمه مي خواهم به عنوان يكى از سپاهيان حزب محبوب ما ،حزب دموكراتيك خلق افغانستان ،بهترين
تبريكات خويش را به مناسبت پنجاه و دومين سالروز اين حزب پر افتخار ،حزب شهيدان و قهرمانان كشور
كه توسط ببرک )كارمل( فقيد بنياد نهاده شد و سى و هفتمين سالگرد مرحله نوين و تكاملى انقﻼب شكوهمند
ثور را بتمام اعضاى صديق و روشن ضمير حزب چه در داخل كشور و چه خارج از آن ،بتمام مردم
شرافتمند كشورم ،به مسوولين و دست اندركاران عزيز سايت وزين »اصالت« ارگان نشراتى ح.د.خ.ا .و
هواخواهان حزب ما ابراز نمايم.
همچنان به آنانيكه در سفره بزرگ و پهناور اين حزب با تناول غذاهاى متنوع پرورش يافتند و پاس نمك
را فراموش نمودند نيز تبريك ميگويم .به قول شاعر:
مرد آنست كه در كشاكش دهر
سنگ زيرين آسياب باشد
اميدوارم اين برگ هاى بيد بيش از دو دهه درسهاى از تشنه گان خون و قدرت ،از حاميان دهشت افگنان
و جنايتكاران ملى و بين المللى آموخته باشند ،در اين پيام ميخواهم در پيوند به اين مسﺋله يادآور شوم ناخداى
كشتى كه امپرياليزم جنايتكار بين المللى در راس امپرياليزم تبهكار و ويرانگر امريكا باشد ،بجاى آنكه مردم
مظلوم را از تﻼطم امواج خطر آفرين اوقيانوس ها به ساحل خوشبختى بكشاند )که البته انتظار نداريم(،
خواهى نخواهى تمام سرنشينان آنرا زير آب مينمايد ،صدها و هزارها نمونه غرق شدن مردم توسط امريكا
در كشورهاى مختلف به ثبت رسيده است .حاﻻ كشتى شكسته و لرزان افغانستان در همچو تﻼطم نا اميد
كننده در چنگال چنين جنايتكاران بين المللى قرار دارد كه هر روز با دسايس و ترفندهاى تازه و گوناگون
مردم عذابديده ما را سﻼخى مينمايند ،حادثه دلخراش تظاهرات مسالمت آميز جنبش روشناﺋي در كابل ،به
رگبار بستن بيش از سى نفر بيگناهان در وﻻيت غور و هشتاد نفر بيگناه در مسير شاهراه بغﻼن -
مزارشريف ،بخاك و خون كشانيدن مردم بيگناه وﻻيات كندوز ،هلمند ،ننگرهار و صدها نمونه ديگر را
ميتوان به عنوان حجت نام برد ،امريكا و ناتو از اين قتل و كشتار بيرحمانه مردم بى دفاع افغانستان چشم

پوشى مينمايد اما يك هفته قبل از امروز تمام جهان شاهد بودند روزي كه قواى مسلح قهرمان سوريه با
حمايت متحدينش كمر گروهك هاى تكفيرى و تروريستى "داعش" و "القاعده" را در شهر تاريخى حلب
شكستاندند شهر را از لوث ناپاك آدمكشان پاك ساختند نماينده امريكا در سازمان ملل متحد ،وزير خارجه
بريتانيا ،خانم مى صدراعظم انگلستان ،فرانسوا اوﻻند رييس جمهور فرانسه و ديگر شركاى بين المللى
شان بياد مزد بگيران خويش اشك مي ريختند اين آقايان و خانمها كسانى هستند كه در مجامع بين المللى
فرياد حقوق بشر و دموكراسى را بلند مينمايند ،همين هاﺋيكه افغانستان را به گورستان بيگناهان مبدل
ساختند يگانه راه نجات افغانستان بيرون راندن اشغالگران از كشور با يك قيام ملى سرتاسرى و مبارزۀ
پيگير دوامدار متحدانه و منسجم رزمنده گان متعه ِد رسالتمند و اصالتمن ِد حزب واحد دموكراتيك خلق
افغانستان در يك تشكل وسيع مردمى با تمام نيروهاى ملى و وطندوست كشور تحت زعامت يك رهبر مدبر،
شجاع و خردمند امكان پذير است ورنه آن چپ هاى بريده از بدنه حزب دموكراتيك خلق افغانستان در يك
توطﺋه قوى و سازمان يافته امپرياليزم جنايت كار بين المللى مضمحل خواهند شد.
 زنده بادحزب دموكراتيك خلق افغانستان حزب شهيدان وقهرمانان كشور گرامى باد شش جدى  ١٣٥٨مرحله نوين و تكاملى انقﻼب ثور روز نجات افغانستان از چنگالحفيظ ﷲ امين سفاك و امينى هاى ددمنش
 زنده و سربلند باد خلق دلير و با شهامت افغانستانبا عرض حرمت ،غﻼم محى الدين )دستگير( از كشور اطريش
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