ﺷﺶ ﺟﺪی ١٣۵٨
راﻩ آورد ﺑﺰرگ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﺮدم ﻣﺎ
اﻣروز درﺳت  ٣۶ﺳﺎل از آن روز ﭘُرﺟﻼﻟﯽ ﻣﯽ ﮔذرد ﮐﮫ ﺑﮫ دورۀ وﺣﺷت و ﻧﻧﮓ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻر
ﮐﺷور ﻣﺎ ﮐﮫ ﺛﻣرۀ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺳﯾﺎﺳت ﺿد ﻣﻠﯽ ،ﺿد اﻧﻘﻼﺑﯽ ،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
ﻧﺟﺎت ﯾﺎﻓت و اﻧﻘﻼب ﻣﺎ راه ﻧورﺑﺧش ﺗﮑﺎﻣل طﺑﯾﻌﯽ ﺧود را ﺑﺎز ﯾﺎﻓت.
ﻟﺣظﺎﺗﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺷورھﺎ وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ ﻋﺻﺎره ﺳﺎﻟﮭﺎ و دھﮫ ھﺎی طوﻻﻧﯽ ﻧﺑرد و
ﺣﺗﯽ ﻗرﻧﮭﺎ ﺟﺎﻧﻔﺷﺎﻧﯽ ﺗوده ھﺎی ﻣردم ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﺗﯾﺟﮥ ﻣﻧطﻘﯽ ،ﺑﯾﺎﻧﮕر و آﻏﺎزﮔر ﺗﺣوﻻت ﻋﻣﯾق ﮐﯾﻔﯽ در
ﻣﺟﻣوع زﻧدﮔﯽ آﻧﮑﺷور ﺑﺎﺷد و روح ﯾﮏ ﻋﺻر را اﻧﻌﮑﺎس ﺑدھد .اﺳﺗﻘﻼل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از زﯾر ﺳﯾطرۀ
ﺷوم اﺳﺗﻌﻣﺎر اﻧﮕﻠﯾس ،ﭘﯾروزی اﻧﻘﻼب ﺛور و ﺗﺣول ﺷﺷم ﺟدی ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ اداﻣﮫ دھﻧده ﻣﻧطﻘﯽ راه اﻧﻘﻼب
ﺛور از ﭼﻧﯾن ﻧﻘﺎط ﻋطف و ﺑﺎزﮔو ﮐﻧﻧده ﺳﺎﻟﮭﺎ و ده ھﺎ ﺳﺎل ﻧﺑرد ﺑرﺣق ﻣردم آزادۀ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳرﺑﻠﻧد
ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ح.د.خ.ا ،.ﺣزب طﺑﻘﮥ ﮐﺎرﮔر و ھﻣﮫ زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﮐﺷور در اﻣر رھﺑری ﻣﺑﺎرزه ﺗوده ھﺎی ﻣردم
ھﯾﭼﮕﺎھﯽ ﺳﻧت ھﺎی واﻻی اﻧﻘﻼﺑﯽ 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
رزﻣﻧده ﮔﯽ ،ﺿدﯾت ﻗﺎطﻊ ﺑﺎ اﺳﺗﺑداد و ﺧودﮐﺎﻣﮕﯽ ،ﻗﮭرﻣﺎﻧﯽ و ﻓداﮐﺎری ﻧﯾﺎﮐﺎن ﻣﺎ را ﻣﻧﺑﻊ اﻟﮭﺎم ﺧود
ﻗرار داده اﺳت.
ﮐﺷور ﻣﺎ از ﭘﯾﺷﻘراوﻻن ﮐﺷورھﺎی آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺟﮭﺎن و ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط داغ ﻧﺑرد ﻋﺎدﻻﻧﮥ ﺗوده ھﺎ ﺑر
ﻋﻠﯾﮫ اﺳﺗﺑداد و ﺧودﺳری و ارﺗﺟﺎع ﺑوده اﺳت .ﺗﺣول ﺷﺷم ﺟدی در ردۀ اﯾن ﺳﻧت ھﺎی ﭘر درﺧﺷش
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣردم ﻣﺎ ﻗرار داﺷت و ﻧﻣﺎﯾﺎﻧﮕر روﺣﯾﮫ و ارادۀ ﺧﻠل ﻧﺎﭘذﯾر ﻣردم ﻣﺎ در راه اﻋﺎده ﺣﯾﺛﯾت و
ﻏرور ﻣﻠﯽ و اﻧﺗﺧﺎب راه رﺷد ﻣﺳﺗﻘل و ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ در ﺟﮭت ﺳﻌﺎدت و آزادی ﻣردم ﺳﺎﮐن ﻣﯾﮭن ﭘر ﻏرور
ﻣﺎ ﺑود.
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ﺗﺣول ﺷﺷم ﺟدی ﯾﮏ اﻣر اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر و ﺑﻧﺎ ﺑر ﻣﺎھﯾت ﺳﯾر ﺣوادث در ﮐﺷور ﻣﺎ ﯾﮏ ﺿرورت
ﻋﺎﺟل ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑوده و ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺟواﺑﮕوی ﻧﯾﺎزﻣﻧدﯾﮭﺎی ﺗﮑﺎﻣل ﻣﻧطﻘﯽ و طﺑﯾﻌﯽ ﭘروﺳﮥ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﮐﺷور ﻣﺎ
ﺑوده اﺳت .ﺗﺎرﯾﺦ از ﯾﺎد ﻧﺧواھد ﺑرد ﮐﮫ ﺗﺣول ﺷم ﺟدی ﭼﮫ ارﻣﻐﺎن ﻋظﯾﻣﯽ را ﺑرای ﻣردم ﮐﺷورﻣﺎ ﺑﺎ
ﺧود داﺷت ،ﺷﺷم ﺟدی ﺳرﻧوﺷت ﻣردم و ﮐﺷور را از از ﺗﺑﺎھﯽ وﺣﺷﺗﻧﺎک و آﯾﻧده ﻧﺳل ھﺎی ﻣﺳﻠﻣﺎ ً
ﺧوﺷﺑﺧت آﯾﻧده را از ﺳردرﮔﻣﯽ ﻧﺟﺎت داد.
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
ﻧﯾروھﺎی ﻣﻠﯽ ،دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد از ﺑﯾن ﺑرده و ﺑﺎ اﯾﺟﺎد
ﻓﺿﺎی آراﻣش روﺣﯽ و ﺣس اﻋﺗﻣﺎد و اﺳﺗﻘرار ﻗﺎﻧوﻧﯾت اﻧﻘﻼﺑﯽ زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﻻزم ﺗﺷﮑل و اﺗﺣﺎد و
وﺣدت ﻋﻣل ﺗﻣﺎم ﮔردان ھﺎی رزﻣﻧده ﻧﯾروھﺎی ﺧﻠق را ﺑوﺟود آورد.
ﻣرﺣﻠﮥ ﻧوﯾن ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ اﻧﻘﻼب ﺛور اﯾن اﻣﮑﺎن را ﻣﮭﯾﺎ ﺳﺎﺧت و ﺗواﻧﺳت ﺷراﯾط ﻣطﻠوب را ﺟﮭت ﺗﺷﮑل
ﺗﻣﺎم ﻧﯾروھﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﺗرﻗﯽ ﮐﺷور در ﮐﺎدر ﺟﺑﮭﮥ ﻣﻠﯽ ﭘدروطن و ﺑر اﺳﺎس ﯾﮏ ﭘﻼﺗﻔورم ﻣﺷﺗرک
ﺑﺧﺎطر ﺑﺳر رﺳﺎﻧﯾدن اھداف ﻣﻠﯽ و ﻣﺗرﻗﯽ دوﻟت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻓراھم آورد.
ﻣرﺣﻠﮥ ﻧوﯾن ﺗﮑﺎﻣل اﻧﻘﻼب ﺛور ﺗواﻧﺳت ﻣواﻧﻊ ﻋﻣده اﯾرا ﮐﮫ ﺳد راه رﺷد ﺳرﯾﻊ اﻗﺗﺻﺎد ﻣﻠﯽ و ﺑﮭﺑودی
وﺿﻊ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﮐﺷورﻣﺎ ﮔردﯾده ﺑود ﺑردارد و ﺑدﯾﻧوﺳﯾﻠﮫ زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﻋﯾﻧﯽ ﺟﻠب ھﻣﮑﺎری
ھﺎی وﺳﯾﻌﺗر ﺗوده ھﺎی ﻣردم را ﮐﻣﺎﺋﯽ ﻧﻣﺎﯾد .ﺗﺣول ﺷش ﺟدی ﯾﮏ راه آورد ﺑزرگ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﺑﺎرزه
ﻣردم ﻣﺎ ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎﯾد آﻧرا ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﮔراﻣﯽ داﺷت.
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