دﺳﺎﻣﺒﺮ

در آﯾﯿﻨﻪء ﺗﺎرﯾﺦ

ای رھﺑر ﻓرزاﻧﮫ و داﻧﺎی وطن
اﻧدﯾﺷﮫء ﺗو اﻣﯾد ﻓردای وطن
ﯾﺎد ﺗو ﮔراﻣﯾﺳت ﺑﮫ ﭘﮭﻧﺎی زﻣﺎن
در ﺣﺎﻓظﮫء ﺧﻠق ﺗواﻧﺎی وطن
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷرﯾت ﻣﺷﺣون از ﻣﺑﺎرزات و ﻗﮭرﻣﺎﻧﯽ ھﺎﺳت .ﻧﻘش ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎن و ﻣﺑﺎرزان راه آزادی
در ﺻدر ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی ﻣﺗرﻗﯽ و آزادی ﺧواه ﺟﮭﺎن ﺛﺑت ﮔردﯾده اﺳت .ﻣﺎﻧدﮔﺎران ﺗﺎرﯾﺦ و
ﭘﯾﺷواﯾﺎن ﺟﻧﺑش ھﺎی ﺗرﻗﯽ ﺧواه ﺑﺎ اﯾﺟﺎد و رھﺑرﯾت ﺟﻧﺑش ھﺎی ﻓﮑری و ﻣﮑﺗب ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ،
ﺑدﻓﺎع از زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﺟﮭﺎن ،ﭘرﭼم ﻣﺑﺎرزه را ﻋﻠﯾﮫ ﺟﺑﺎران و ﺳﺗﻣﮕران ﺑراﻓراﺷﺗﮫ و ﺗوده
ھﺎی ﻋظﯾم ﻣردم را ﺑﺧﺎطر رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺣﻘوق و آزادی ھﺎﯾﺷﺎن ﺳﻣت و ﺳو داده اﻧد.

ﺑدﯾن ﻣﻧﺎﺳﺑت ﻧﺎم آﻧﮭﺎ ﺟﺎوﯾدان و ﯾﺎد آﻧﮭﺎ ﮔراﻣﯾﺳت .ﮔراﻣﯾداﺷت از ﺳﺎﻟﮕرد ھﺎ و ﺳﺎﻟروز
ھﺎی ﻣﮭم ﻣﻠﯽ وﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،ﺑﯾﺎﻧﮕر روﯾداد ھﺎی ﻋظﯾم ﺗﺎرﯾﺧﯽ در ﺣﯾﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﺟواﻣﻊ ﺑﺷری ﺑوده اﺳت .ﺧﺎﺻﺗﺎ ً ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺑر در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻر ﮐﺷور ﻣﺎ ﯾﺎد آور ﺧﺎطرات
ﻓراﻣوش ﻧﺎﺷدﻧﯽ ﺣوادث ﺳده ﺑﯾﺳﺗم در ﻣﯾﮭن ﻣﺎ ،ﻣﻧطﻘﮫ و ﺟﮭﺎن ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺑر در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻر ﮐﺷور ﻣﺎ ﯾﺎد آور وﻓﺎت دو ﺷﺧﺻﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﻣﻠﯽ و
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﻓﻘدان رھﺑرﯾت ﺟﻧﺑش ﺗرﻗﯽ ﺧواھﺎﻧﮫ در ﻣﯾﮭن ﻣﺎ ﺑوده اﺳت .دﺳﺎﻣﺑر ﻣﺎه ﻏﻣﺑﺎر
و ﻏم اﻧﮕﯾز ﺑرای ﻣﺑﺎرزان آزادی ﺧواه ،ﻣﺗرﻗﯽ و ﻋداﻟت ﭘﺳﻧد ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺑر )(١٩٩۶
زﻣﺎن وداع ﺑﺎ زﻧده ﯾﺎد رﻓﯾق ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل رھﺑر ﻓرزاﻧﮫ ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن،
ﺑدﯾن ﻣﻧﺎﺳﺑت ھﻔدھﻣﯾن ﺳﺎﻟروز وﻓﺎت اﯾن ﺷﺧﺻﯾت ﺑزرگ و ﻓرھﯾﺧﺗﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻر ﮐﺷور
ﻣﺎن را ﮔراﻣﯽ ﻣﯾدارﯾم.
ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل ﻓﻘﯾد ﮐﮫ در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺷﺧﺻﯾت ﺑزرگ آن ،اﯾن ﻗﻠم از ﻧوﺷﺗن ﻋﺎﺟز اﺳت .وﻟﯽ
ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ وﺻف ذاﺗﯽ و ﺧﺻﺎﯾل ﻋﺎﻟﯽ اﯾن اﺑر ﻣرد ﺗﺎرﯾﺦ و ﺷﺧﺻﯾت ﮔراﻣﯽ آن در ﻻ
ﺑﻼی ﺗﻔﮑر و اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی واﻻﯾش ﺑر ﺳﮑوی ﺳﭘﯾده دم زﻣﺎن و اﻓﻘﮭﺎی ﺗﺎﺑﻧﺎک آرزوھﺎ و
آرﻣﺎﻧﮭﺎی واﻻی ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻗرار دارد .ﺑﮫ اﯾن ﻣﻧﺎﺳﺑت زﻧده ﯾﺎد ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل را )ﺗﺎرﯾﺦ
ھﻣﺳﻔرش وﺧورﺷﯾد ھﻣﻧظرش( ﻣﯽ ﺧواﻧد .زﻧده ﯾﺎد ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل در ﺑﮭﺗرﯾن اﯾﺎم ﺟواﻧﯽ و
ﻧو ﺟواﻧﯽ ،ﺳرﻧوﺷت ﻋﻣر ﮔراﻧﺑﮭﺎی ﺧود را ﺑﺎ ﺳر ﻧوﺷت ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮔره زده ﺑود.
زﻧده ﯾﺎد ﮐﺎرﻣل ﻓﻘﯾد ﺑﮭﺎر ﭘر ﺑﺎر زﻧدﮔﯽ ﺧود را وﻗف ﻣﺑﺎرزه ﺑﺧﺎطر ﻧﺟﺎت ﻣردم از رﻧﺟﮭﺎی
ﺑﯾﮑران ﺷﺎن ﻧﻣوده ﺑود و درﯾن راه ﺑﺎ ﻗﺑول ھر ﮔوﻧﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯽ و اﯾﺛﺎر ﮔری ﺷﺟﺎﻋﺎﻧﮫ رزﻣﯾد
و ﭘﯾروز ﻣﻧداﻧﮫ ﺑﮫ ﭘﯾش رﻓت .ﺷﺧﺻﯾت واﻻی ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل از ﻋﺷق وطﻧﭘرﺳﺗﯽ ،اﺻول
و اﺧﻼق ﻣﺗرﻗﯽ ﻣﺎﯾﮫ ﻣﯾﮕرﻓت .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ اﻧدﯾﺷﮫ و ﺧردﻣﻧدی ،ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻓﮑری ،ﺷﺟﺎﻋت و
ﺗواﻧﻣﻧدی ،ﺻداﻗت و اﯾﻣﺎﻧداری ،ﺟﺳﺎرت و ﻣﻧﺎﻋت ﮐﻼم و ﻓﺻﺎﺣت ﺑﯾﺎن ،ﭘﯾﺷﺑﯾﻧﯽ و دﯾﮕر
اﻧدﯾﺷﯽ ،ﻟﯾﺎﻗت و ﮐﺎر داﻧﯽ اﯾن اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳت ﭘرﺷور و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﯾﺎﻧﮕر ﺷﺧﺻﯾت واﻻی
او در ﻣﻘﺎم رھﺑری ح.د.خ.ا .و ﭘﯾﺷوای ﺟﻧﺑش روﺷﻧﻔﮑری در ﮐﺷور ﻣﺎ ﺑود .ﺷﺧﺻﯾت زﻧده
ﯾﺎد ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل از ﭘﯾﺷواﯾﯽ ﺟﻧﺑش داﻧﺷﮕﺎھﯽ ﭘوھﻧﺗون ﮐﺎﺑل ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﺟﻧﺑش ﺳرﺗﺎﺳری
روﺷﻧﻔﮑری در ﮐﺷور ،اﯾﺳﺗﺎدﮔﯽ و ﻣﺑﺎرزه در داﺧل زﻧدان ﺣﮑﻣراﻧﺎن وﻗت در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺑﺎرزه

ﺗرﻗﯽ ﺧواھﺎﻧﮫ ﮐﺷور ﻣﺎ ﺛﺑت ﮔردﯾده اﺳت .زﻧده ﯾﺎد ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل در ﮐﻣﭘﺎﯾن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ و
دوره ھﻔﺗم ﺷورای ﻣﻠﯽ و ﻣﺑﺎرزات ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ و در ﺗﺎﺳﯾس ح.د.خ.ا .ﻧﻘش اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺣوری
داﺷﺗﻧد .اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ و آﻣوزه ھﺎی زﻧده ﯾﺎد ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل ھﻣﭼون درﺧت رﯾﺷﮫ دار در ﻗﻠوب
زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﺗرﻗﯽ ﺧواه ﮐﺷور ﺟﺎ داﺷﺗﮫ و اﻟﮭﺎﻣﺑﺧش آرزو ھﺎ و آرﻣﺎﻧﮭﺎی واﻻی ﻣردم
ﺳﺗﻣدﯾده اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺗرﻗﯽ ﺧواھﺎن ﮐﺷور ﺑﺎ ﮔوﺷت و ﭘوﺳت و اﺳﺗﺧوان ﺧود آن
را درک ﻧﻣوده و ﻣﺷﻌل راه آﯾﻧدهء ﺷﺎن ﺧواھد ﺑود.
ﺷﺧﺻﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل ﻣﻠﮭم از ﻋﺷق ﺑوطن ،ﻣﺑﺎرزه اﺻوﻟﯽ ،ﭘﯾﮕﯾری و ﺧﻼﻗﯾت،
ﺧردﻣﻧدی و ﺧﺳﺗﮕﯽ ﻧﺎﭘذﯾری ،ﺛﺑﺎت ﮐﺎری ،ﺗﺣرک وﻓﺎداری وﺳﻌت ﻧظر ،واﻗﻌﺑﯾﻧﯽ،
ﺟﮭﺎﻧﺑﯾﻧﯽ ﻋﻠﻣﯽ و اﻧدﯾﺷﮫ ﺗرﻗﯾﺧواھﺎﻧﮫ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑود .ﺗواﺿﻊ و ﺧود ﮔذری ،ﺗﻘوا و ﻓرو ﺗﻧﯽ،
دوﺳﺗﯽ و ﻣﮭر و ﻣﺣﺑت ﺑﺎ ﺧﻠﻘﮭﺎ ،رﺣم و ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ،ﻣوﺿﻊ ﮔﯾری ﺟﺎﻧﺑداراﻧﮫ و ﺗرﻗﯽ ﺧواھﺎﻧﮫ،
از ﺧﺻﺎﯾل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ زﻧده ﯾﺎد ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل ﺑود .ﮐﺎرﻣل ﻓﻘﯾد رﻓﻘﺎ و اﻋﺿﺎی ﺣزب را ﺑﮫ
ﻣطﺎﻟﻌﮫ آﺛﺎر ﻋﻠﻣﯽ ،ﻣﺗرﻗﯽ و ﻓرھﻧﮓ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻌﺎﺻر ھداﯾت و رھﻧﻣﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﻧﻣود .ﮐﺎرﻣل
ﻓﻘﯾد ﻣﯾﮕﻔت )در ﻣﯾﺎن ﻣردم ﺑروﯾد ،از ﻣردم ﺑﯾﺎﻣوزﯾد و ﺑرای ﻣردم ﯾﺎد ﺑدھﯾد ،ﺑﮫ ﺑزرﮔﺎن و
ﻣوﺳﻔﯾدان اﺣﺗرام ﮐﻧﯾد و ھﻣﯾﺷﮫ در ﺧدﻣت ﻣﺳﺗﺿﻌﻔﺎن ﻗرار داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد( رﻓﯾق ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل
ﻓﻘﯾد از رھﺑران ﻣﺎﻧدﮔﺎر ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺷور ﻣﺎﺳت.
ﮐﺎرﻣل ﻓﻘﯾد در راه ﻧﺟﺎت ﻣردم از ﻓﻘر و ظﻠم و ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ در ﭘﯾﺷﺎ ﭘﯾش ﻣﺑﺎرزﯾن وطﻧﭘرﺳت
ﻗرار داﺷت و ﭘرﭼم اﻓﺗﺧﺎر زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن و ﺗرﻗﯽ ﺧواھﺎن ﮐﺷور را ﺑدوش ﮐﺷﯾده و اﻓراﺷﺗﮫ
ﻧﮕﮭﻣﯾداﺷت .طﻠﺳم ﺷﮑﺳت ﻧﺎﭘذﯾر دﺷﻣﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ھﻣواره ﻣﯽ ﮐوﺑﯾد .زﻧده ﯾﺎد ﺑﺑرک
ﮐﺎرﻣل ﺳﻣﺑول واﻗﻌﯽ وﺣدت ﻣﻠﯽ و وﺣدت ﺣزﺑﯽ ﺑود .آﻣوزه ھﺎی ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل ھﻣﭼون
ﺗﺎﺑش ﺧورﺷﯾد در دل ﮐوھﭘﺎﯾﮫ ھﺎ و داﻣﺎن دور دﺳت ﮐﺷور راه ﻣﯽ ﮔﺷود .او ﺑﻣﺛﺎﺑﮫ ﺗرﺟﻣﺎن
ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﺑر ﺣق ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺻدای ﻣردم را از طرﯾق ﺗرﺑﯾون ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﺑﮕوش
ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﺎﻧﯾد و ﺻدای ﺣق ﺧواھﺎﻧﮫ ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎن طﻧﯾن ﻣﯽ اﻓﮕﻧد.
ﻣﺑﺎرزات ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل در واﻗﻊ ﺑﺎزﺗﺎب دھﻧده آرزو ھﺎ و آرﻣﺎن ھﺎی واﻻی ﺧﻠق
ﺳﺗﻣدﯾده اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑود ﮐﮫ ارﺗﺟﺎع داﺧﻠﯽ و ﻣﻧطﻘﮫ را ﺑﮫ ﻟرزه در ﻣﯽ آورد.

زﻧده ﯾﺎد ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل اﻋﺿﺎی ﺣزب را ﺑﮫ وﺣدت ﺣزﺑﯽ و ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﻧﻣود و
ﺣﻔظ وﺣدت ﺣزﺑﯽ را ﺑﻣﺛﺎﺑﮫ ﻣردﻣﮏ ﭼﺷم و ﺿﺎﻣن ﭘﯾروزی ﻣﯾداﻧﺳت .وﺣدت ﻣﻠﯽ ،وﺣدت
ﺣزﺑﯽ و ﺗﺣﮑﯾم آن از وﺻﺎﯾﺎی ﮐﺎرﻣل ﻓﻘﯾد اﯾن رھﺑر ﻓرزاﻧﮫ ح.د.خ.ا .ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﮐﺎرﻣل ﻓﻘﯾد
ﺣزب را از ﮔزﻧد و اﻣراض ﮐوﺗﮫ ﻧظری ،ﻗﺑﯾﻠﮫ ﮔراﯾﯽ ،و ﺗﻣﺎﯾﻼت ﻗوﻣﯽ و ﺳﻣﺗﯽ و از ھر
ﻧوع آﻟودﮔﯽ ھﺎی ﻣﺷﺧﺻﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣرﯾض ﻓﯾوداﻟﯽ ﭘﺎک و ﻣﻧزه ﻧﮕﮫ ﻣﯾداﺷت و ﺑر ﻋﻠﯾﮫ
ﻋواﻣل ﻧﻔﺎق و ﺷﻘﺎق درون ﺣزﺑﯽ ﻣﺑﺎرزه ﺳرﺳﺧﺗﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﻧﻣود .زﻧده ﯾﺎد ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل
ﻣوﺟودﯾت اﻣﯾن و ﺧطرات ﺑﻌدی او را در درون ﺣزب ﺑﯾش از دﯾﮕران درک ﻣﯾﮑرد و
رھﺑری ﺣزﺑﯽ را ھﻣواره از ﮔزﻧد اﻣﯾن ﺑرﺣذر ﻣﯾداﺷت .و ﺣﻔﯾظ ﷲ اﻣﯾن را ھﻣواره ﻣورد
ﺳرزﻧش ﻗرار ﻣﯾداد .ﺣﻔﯾظ ﷲ اﻣﯾن از ھﻣﺎن ﻗﺑل از روﯾداد ﺛور اﻧﺷﻌﺎب را ﺑر ﺣزب ﺗﺣﻣﯾل
ﮐرده ﺑود و در روﯾداد ﺛور  ١٣۵٧ﻧﯾز ﭘﺎی ﺣزب را ﺑﮫ ﺣﺎدﺛﮫ ﮐﺷﺎﻧﯾده و ﺑﺎ ﺗﻼش ﺑﺧﺎطر
ﻣﺗﻣرﮐز ﺳﺎﺧﺗن ﻗدرت ﺑدﺳت ﺧود ﺑﮫ ﮐﺷﺗن ﺳردار ﻣﺣﻣد داوود اﺻرار ﻣﯽ ورزﯾدﻧد وﻟﯽ
در ھﻣﺎن روز اول روﯾداد ﺛور ﮐﺎرﻣل ﻓﻘﯾد ﻧور ﻣﺣﻣد ﺗره ﮐﯽ و دﯾﮕر رھﺑران ﺣزﺑﯽ را ﺑﮫ
ﻋواﻗب ﻧﺎ ﮔوار آن ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯾﺳﺎﺧﺗﻧد و ﺑﮫ زﻧده ﻣﺎﻧدن ﻣﺣﻣد داوود و ﺧﺎﻧداﻧش اﺻرار ﻣﯽ
ورزﯾدﻧد.
درﯾن راﺑطﮫ دﺳﺗﮕﯾر ﭘﻧﺟﺷﯾری ﻋﺿو ھﯾﺎت رھﺑری ﺣزب در ﺻﻔﺣﮫ  ٩۴ﻓﺻل ﺳوم ﮐﺗﺎب
ظﮭور و زوال ﺧود ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد )رھﺑری ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻗﯾﺎم ﺛور در ﯾﮑﯽ از اﺗﺎق ھﺎی ﻣﻧزل اول
ﺗﻌﻣﯾر رادﯾو اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﺎر ﻣﯾﮑرد داوود ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻼﻗﺎت را ﺑﺎ اﺳﻠم وطﻧﺟﺎر و ﻗﺎدر
ﺧﺎن دﮔروال داده ﺑود ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ھوﺷدار دادن ﻣن ﯾﻌﻧﯽ ﭘﻧﺟﺷﯾری از ﻋواﻗب ﺧطرﻧﺎک ﻣﻼﻗﺎت
ﺑﺎ داوود ،آﻧﮭﺎ ﺑﻧﺎ ﺑﮫ دﺳﺗور ﺗره ﮐﯽ از ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ داوود ﻣﻧﺻرف ﺷدﻧد( .ﻣوﺻوف در ﺻﻔﺣﮫ
 ٩۵ھﻣﯾن ﮐﺗﺎب ﺧود ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد )ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺳرﮐوب ﺧوﻧﯾن ﯾﺎ ﺑرﺧورد ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز ﺑﺎ ﺳردار
داوود ﻣطرح ﺑﺣث و ﮔﻔﺗﮕوی رھﺑری ﻗﯾﺎم ﻗرار ﮔرﻓت .ﻧور ﻣﺣﻣد ﺗره ﮐﯽ و ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل
در ھﻣﺎن آﻏﺎز ﻗﯾﺎم دو ﺑر ﺧورد ﺟدا ﮔﺎﻧﮫ و ﻣﺗﺿﺎد ﺑﺎ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺳرﮐوب ﺧوﻧﯾن ﯾﺎ ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز
ﺑﺎ ﺳردار داوود داﺷﺗﻧد .ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل طرﻓدار ﺑرﺧورد اﻧﻌطﺎف ﺑﺎ ﺳردار داوود و ﺧﺎﻧداﻧش
ﺑود .او اﺻرار ﻣﯾﮑرد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺳردار ﻣﺣﻣد داود ﮐﺷﺗﮫ ﻧﺷود وزﻧده ﺑدﺳت آﯾد( ﺟﻧﺎب
ﭘﻧﺟﺷﯾری ﺑرﻋﻼوه ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد ﮐﮫ )ﮐﺎرﻣل ﻣﻌﺗﻘد ﺑود ﮐﮫ ھرﮔﺎه ﺑﺎ ﺳردار ﻣﺣﻣد داوود و

ﺧﺎﻧداﻧش ﺑﺷﯾوه ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز و ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑرﺧورد ﺷود اوﻻ ﻣﺎھﯾت ھوﻣﺎﻧﺳﺗﯽ و دﻣوﮐراﺗﯾﮏ
اﻧﻘﻼب آﺷﮑﺎر ﻣﯾﮕردد.
ﺛﺎﻧﯾﺎ ﺳﻧن اﺧﻼﻗﯽ ،ﻣﻠﯽ ودﯾﻧﯽ ﻣردم اﺣﺗرام ﻣﯾﺷود.
ﺛﺎﻟﺛﺎ اﺳرار و ﭘﯾوﻧد ھﺎی او ﺑﺎ ارﺗﺟﺎع ﻣﻧطﻘﮫ و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم اﻓﺷﺎ ﻣﯾﮕردد.
راﺑﻌﺎ اﻧﻘﻼب از ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﺗوده ھﺎی ﻣردم ﺟﮭﺎن ﺑر ﺧوردارﺧواھد ﺑود(
ﻣﺣﺗرم ﭘﻧﺟﺷﯾری در اداﻣﮫ ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد )اﻣﺎ ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻻﯾق در ﭘﺎﺳﺦ ﺗره ﮐﯽ ﮔﻔت دا ﻓرﻋون
ووژل ﺷﯽ ،و ﻣن ﯾﻌﻧﯽ ﭘﻧﺟﺷﯾری در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺗره ﮐﯽ ﮔﻔﺗم ﻧﺑﺎﯾد اﺻول ﻣﺑﺎرزه اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را
ﺧوار ﺷﻣرد ﺧﻼﺻﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺑرﺧورد ﻗﺎطﻊ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻧد ﭘﺎﯾﮫ داوود ﻏﻠﺑﮫ ﯾﺎﻓت(
از ﮔﻔﺗﮫ ھﺎی ﻓوق ﭼﻧﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری ﻣﯾﺗوان ﮐرد ﮐﮫ ﺣﻘﺎﻧﯾت ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ دور اﻧدﯾﺷﯽ ھﺎی
ﺧردﻣﻧداﻧﮫ زﻧده ﯾﺎد ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل ﺻﺣﮫ ﻣﯾﮕذارد.
و اﻣﺎ ﺣﻔﯾظ ﷲ اﻣﯾن ﮐﮫ ﺑﺧﺎطر ﻏﺻب ﻗدرت ﮐودﺗﺎی دﯾﮕری را ﺑر ﺣزب و دوﻟت ﻧو ظﮭور
ﺗﺣﻣﯾل ﮐرده ﺑود در ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾن ﮐودﺗﺎ ﮐﮫ در ﻣﺎه ھﺎی ﻧﺧﺳت ﭘس از روﯾداد ﺛور ﺑوﻗوع ﭘﯾوﺳت
رھﺑران ﺣزﺑﯽ ﺟﻧﺎح ﭘرﭼم ح.د.خ.ا .ﺑﮫ ﺗرک وطن ﻣﺟﺑور ﮔردﯾدﻧد و ﻣﺗﺑﺎﻗﯽ ﮐﺎدر ھﺎی
ﺟﻧﺎح ﭘرﭼم ﺣزب را ﺑﮫ زﻧدان اﻧداﺧﺗﻧد و ﺑﮫ آن ﺑﺳﻧده ﻧﮑردﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺑﺎرزان ھر ﮔروه و
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺧﺎﻟف آﻧﮭﺎ ﺑود و ﯾﺎ ﻻ اﻗل ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻧﺑود را ﺑﮫ ﺟرم ﻋﻘﺎﯾد ﻣﺧﺗﻠف ﺷﺎن ﺑﮫ زﻧدان
اﻧداﺧﺗﻧد .اﻣﯾن ﮐﮫ ﻗدرت را در زﯾر ﻧظر ﻧور ﻣﺣﻣد ﺗره ﮐﯽ رھﺑر ﺣزب در دﺳﺗﺎن ﺧود
ﻣﺗﻣرﮐز ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑود ﻣﯾﮕﻔت ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷب ﻋﻠﯾﮫ ﺣﮑوﻣت ﺧﻠﻘﯽ ﻗرار ﮔﯾرد در
ھﻣﺎن ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷب ﻧﺎﺑود ﺧواھد ﺷد.
در ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾن ﮔوﻧﮫ ﺧﯾﺎﻧت ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﻣﯾن ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﺣزب دوﻟت و ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑود ﮐﮫ
ﻣردم ﺑﺧﺎطر ﻧﺟﺎت ﺷﺎن از ﻣرگ و ﺑدﺑﺧﺗﯽ راه ھﺎی دﯾﮕری را ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯾﮑردﻧد و ﻧظﺎﻣﯽ
ﮔران ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﻧﺗظﺎر ﭼﻧﯾن روزی ﺑودﻧد وﺿﻊ رﻗت ﺑﺎر ﭘﯾش آﻣده را ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺧود
داﻧﺳﺗﮫ ﺑﮫ دﺳﺎﯾس ﻋﻠﯾﮫ دوﻟت ﻗﺎﻧوﻧﯽ و دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘرداﺧﺗﻧد .ﻣداﺧﻠﮫ ﮔران از
ﮐﺷوری ﮐﮫ در ﮔذﺷﺗﮫ ھﺎی ﻧﭼﻧدان دور ﺗوﺳط ﺷﺎھﺎن ﻣﻘﺗدر ﺧراﺳﺎن زﻣﯾن ﺑﮫ دﯾن اﺳﻼم
ﻣﺷرف ﮔردﯾده ﺑودﻧد ،ﺧود را ﻧﺎﺟﯽ اﺳﻼم ﻧﺎﻣﯾدﻧد زﯾر ﻧﺎم ﮐﻣﮏ ﺑﮫ اﺳﻼم ،ﻣﺷﻐول ﺗوطﯾﮫ
ﭼﯾﻧﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﻧظﺎم و دوﻟت دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮔردﯾدﻧد .از طرﻓﯽ ھم دوﻟت ﻧور ﻣﺣﻣد

ﺗره ﮐﯽ ﮐﮫ ﺧطر ﺷورش داﺧﻠﯽ و ﻣداﺧﻠﮫ ﺧﺎرﺟﯽ روح و رواﻧش را ﻣﯽ آزرد ،از اﺗﺣﺎد
ﺷوروی وﻗت طﻠب ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﻧﻣود ﮐﮫ دﯾری ﻧﮕذﺷت اﻣﯾن ﺑﺎر دﯾﮕر دﺳت از آﺳﺗﯾن
ﻗدرت ﺑﯾرون ﮐرد و ﻧور ﻣﺣﻣد ﺗره ﮐﯽ رھﺑر اول ﺣزب د.خ.ا .را ﮐﺷت و ﮔﻧﺎه ﮐﺷﺗﮫ ﺷده
ﮔﺎن زﻣﺎن ﻗدرت ﻣﻧدی ﺧود را ﺑدوش دوﻟت ﺗره ﮐﯽ اﻧداﺧت .و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺣزب را ﺑﺎر
دﯾﮕر دﭼﺎر ﻣﺧﻣﺻﮫ ﺳﺎﺧت .ﺑﺎ آﻣدن ﻗوای ﺷوروی در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﮭﺎﻧﮫء ﻣﮭﻣﯽ
ﺑدﺳت ﻧظﺎﻣﯾﮕران ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ داده ﺷد و ﺗﻌداد ﻋظﯾﻣﯽ از ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﮐﮫ در اواﯾل از
ﻗﯾﺎم ﺛور ﺑﺎ دﺳﺗﮫ ھﺎی ﮔل اﺳﺗﻘﺑﺎل ﮐرده ﺑودﻧد ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﻗﯾﺎم ﮐﺷﺎﻧﯾدﻧد.
و اﻣﺎ ﺑﺎ آﻣدن ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل در داﺧل ﮐﺷور ﻧﺧﺳﺗﯾن اﻗداﻣﺎت زﻧده ﯾﺎد ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل رھﺎﯾﯽ
زﻧداﻧﯾﺎن و ﻋﻔو ﻋﻣوﻣﯽ و دﻟﺟوﯾﯽ از ﺑﺎز ﻣﺎﻧدﮔﺎن ﺷﮭدا و ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﮔﺎن ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣراﺳم
ﻓﺎﺗﺣﮫ ﺧواﻧﯽ در ﻣﺳﺎﺟد ﻣﺗﺑرﮐﮫ و ﺗﮑﺎﯾﺎ ﺑﺟﺎ آورده ﺷد.
دوﻣﯾن ﮐﺎر ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل ﻓﻘﯾد ﻣطرح ﺳﺎﺧﺗن ﻋودت ﻗطﻌﺎت ﻧظﺎﻣﯽ اﺗﺣﺎد ﺷوروی وﻗت ﺑود.
ﮐﺎرﻣل ﻓﻘﯾد ﻣﯾﮕﻔت ھر زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺟﻧﮓ و ﺗﺟﺎوز از ﺑﯾرون ﮐﺷور در ﺧﺎک ﻣﺎ ﻗطﻊ ﮔردد
ﻣﺎ ﺣﺎﺿرﯾم ﺑﺎ دﻓﺎع ﻣﺳﺗﻘﻼﻧﮫ از ﺧﺎک ﻣﻘدس اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺗﻣﺎﻣﯾت ارﺿﯽ و اﺳﺗﻘﻼل ﮐﺷور و
ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣﻠﯽ ﺧود ﺑﮫ ﭘﺎی ﺧود ﺑﺎﯾﺳﺗﯾم .ھﻣﭼﻧﺎن زﻧده ﯾﺎد ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل ﺑﺎ اراﯾﮫ ﺗﯾزس ھﺎی
دھﮕﺎﻧﮫ و دوﻟت ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی وﺳﯾﻊ و ﻣﺷﺎرﮐت ﻣردم و اﻗﺷﺎر و ﻻﯾﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و
اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺷﯽ ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ ﻣﻠﯽ را ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر ﻣطرح و در ﻋﻣل ﺗطﺑﯾق ﻧﻣود
ﮐﮫ اﺟرای اﯾن ﺳﯾﺎﺳت درﺳت و اﺻوﻟﯽ ﭘﺷت دﺷﻣﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﮫ ﻟرزه در آورد.
اﻗداﻣﺎت ﻣﮭم و اﻧﺟﺎم ﻣذاﮐرات ﺑرای ﺻﻠﺢ در ﺳطﺢ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ از دﺳﺗﺎورد ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ
دوﻟت در زﻣﺎن ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل ﻓﻘﯾد ﺑود .ﺑﻠﻧد ﺑردن ﻓرھﻧﮓ دوﺳﺗﯽ ﺧﻠﻘﮭﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻋم از
اﻗوام و ﻣﻠﯾت ھﺎی ﺳﺎﮐن در ﮐﺷور ،ﮔﺳﺗرش ﻋﻠم و داﻧش و ﺗﻘوﯾت زﺑﺎن ھﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﺣﻠﯽ
ﺷرﮐت دادن ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮔﺎن اﻗوام در ﻣﺷﺎﻏل دوﻟﺗﯽ و ﮔذﺷﺗﮫ از آن در ﺳطوح رھﺑری ﺣزﺑﯽ
و دوﻟﺗﯽ ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻧداﺷت اﻧﺟﺎم ﭘذﯾرﻓت .ﺗﺷﮑل ھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
و اﻧﺗﻔﺎﻋﯽ ،آزادی ﺑﯾﺎن ،ﻗﻠم و ﻣطﺑوﻋﺎت ،آزادی ﻗﺎﻧوﻧﯽ زﻧﺎن ،اﺳﮑﺎن دادن ﮐوﭼﯽ ھﺎ ﺧدﻣﺎت
دﯾﻧﯽ و ﮔﺳﺗرش اﻋﻣﺎر ﻣﺳﺎﺟد و ﺗﮑﺎﯾﺎ و طرح ھﺎی ﻋﻣراﻧﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﮫ ﭼﺷم دﺷﻣﻧﺎن
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺧﯾره ﻣﯾﮑرد در ﺗﻣﺎم ﻧﻘﺎط روی دﺳت ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯾﺷد و در ﻋرﺻﮫ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ

ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺧﻠق ھﺎی ﺟﮭﺎن اﻗداﻣﺎت و اﺟراات ﺷﺎن ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﻣﺛﺎﺑﮫ ﯾﮏ
ﮐﺷور ﺻﻠﺣدوﺳت اﻧﻘﻼﺑﯽ و دﻣوﮐراﺗﯾﮏ در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎن ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﻣوده و ﺗوﺟﮫ ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن را
ﺑﮫ داﻋﯾﮫ ﺑرﺣق ﻣﻠﯾت ھﺎی ﺑرادر ﭘﺷﺗون و ﺑﻠوچ ﻣﻌطوف ﻣﯾداﺷت .ھﻣﭼﻧﺎن ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ
ﮐﺷور ھﻣﭼون ﺳﯾﺎﺳت ﺑﯾطرﻓﯽ ﻓﻌﺎل و ﻣﺛﺑت و طرﻓدار ﺻﻠﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ،دﻓﺎع از ﺣﻘوق و
آزادی ﻣﻠﺗﮭﺎ و ﺳﯾﺎﺳت ﺻﻠﺢ آﻣﯾز ﺑرای ﺧﺗم ﺟﻧﮓ و ﺗﺎﻣﯾن ﺛﺑﺎت در ﮐﺷور در ﺻدر وظﺎﯾف
دوﻟت ﻗرار داﺷت.
ﻗﻠب ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل ﺑﺧﺎطر ﻣردﻣش ﻣﯽ ﺗﭘﯾد و در راه ﻣردﻣش زﻧدﮔﺎﻧﯽ ﺧود را وﻗف ﻧﻣود.
ﺑﻧﺎ ﺑر آن او را ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯾﺗوان ﮐﮫ ھﻧوز زﻧده ھﺳت و در وﺟود آﻣوزه ھﺎ و اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی واﻻی
اﻧﺳﺎﻧﯽ اش ھﻣﯾﺷﮫ زﻧده و ﻣﺎﻧدﮔﺎر ﺧواھد ﺑود .آﻣوزه ھﺎ و اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی واﻻی زﻧده ﯾﺎد ﺑﺑرک
ﮐﺎرﻣل ﻣﺷﻌل راه ﺗرﻗﯽ ﺧواھﺎن و داد ﺧواھﺎن وطن ﻣﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷد.
اﮐﻧون اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣﻘطﻊ ﺣﺳﺎس زﻣﺎﻧﯽ ﺧود ﻗرار دارد اﮔر دﯾروز دﺳﺎﯾس و ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ
ﺑﮭﺎﻧﮫ ھﺎی دﯾﻧﯽ از ﺧﺎک ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﻧظﺎم ﻣردﻣﯽ و دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺻورت ﻣﯾﮕرﻓت وﻟﯽ دﯾده ﻣﯾﺷود ﮐﮫ دوام اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻣداﺧﻼت ﭘس از ﻓروﭘﺎﺷﯽ ح.د.خ.ا ﻧﯾز
ﺑطور ﮐﻣﺎﮐﺎن اداﻣﮫ دارد .از دوام ﻣداﺧﻼت از ﺳوی ﺧﺎرج و ﺑﺧﺻوص ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ ھﺎ از
ﻗﺑل ﻣﻌﻠوم اﺳت ﮐﮫ ﻧظﺎﻣﯽ ﮔران ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ و در ﺗﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺗرورﯾﺳﺗﺎن و ﺧراﺑﮑﺎران اﺻﻼ
دﺷﻣﻧﯽ ﺑﺎ ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دارﻧد ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺑﺎ ھر ﻧظﺎﻣﯽ ﮐﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن روﯾﮑﺎر ﻣﯾﺷود طرف
دﺷﻣﻧﯽ ﻗوت ھﺎی ﺧراﺑﮑﺎر از ﺧﺎک ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرد .ﺷﺎد روان ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل و ﺷﮭﯾد
داﮐﺗر ﻧﺟﯾب ﷲ ﻣﯾﮕﻔﺗﻧد ﮐﮫ آﻧﺎن ﻧﻣﯾﺧواھﻧد ﯾﮏ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺛﺑﺎت ،آرام و ﻣرﻓﮫ در ھﻣﺳﺎﯾﮕﯽ
ﺷﺎن وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺣﺎﻻ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑر ﺣﻘﺎﻧﯾت آﻣوزه ھﺎی ﺷﺎد روان ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل و دﯾﮕر
رھروان اﯾن اﻧدﯾﺷﮫ را ﺑﮫ اﺛﺑﺎت ﻣﯾرﺳﺎﻧد .در ﭼﻧﯾن ﺷراﯾط دﺷوار ﺑر ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت
ﮐﮫ ﺑﺎ دﻗت و ﺗوﺟﮫ ﮐﺎﻣل ﺑر اوﺿﺎع ﺟﺎری و ﺑﺎ ﺗﺻﺎﻣﯾم ﺳر ﻧوﺷت ﺳﺎز ،ﺳرﻧوﺷت ﺣﺎل و
آﯾﻧده ﮐﺷور را رﻗم زﻧﻧد .ﺑﮫ ﺑﺎور اﯾﻧﺟﺎﻧب رﺳﺎﻟت ﻋظﯾم ﻧﯾرو ھﺎی ﺗرﻗﯽ ﺧواه ﮐﺷور
ﺑﺧﺻوص اﻋﺿﺎی ح.د.خ.ا .ﺑﺎ ھر اﺳم و ﺗﺷﮑﻠﯽ ﮐﮫ ﻗرار دارﻧد ﺑﯾش از ﭘﯾش ﺑﮫ اﯾن ﻣﺑرﻣﯾت
ورود ﮐﺎﻣل دارﻧد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ وﺣدت ﺣزﺑﯽ را ﺗﺣﮑﯾم ﺑﺧﺷﯾده و ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ﻧﯾروھﺎ ی ﺗرﻗﯽ ﺧواه
وطﻧﭘرﺳت در ﯾﮏ ﺟﺑﮭﮫ وﺳﯾﻊ و ﻓراﮔﯾر و اﯾﺗﻼف ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ داد ﺧواھﺎﻧﮫ ﺑﮫ اﺗﺣﺎد و

ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﻓﮑری ﻧﺎﯾل آﯾﻧد و ازﯾن طرﯾق وﺣدت ﻣﻠﯽ را ﺗﺣﮑﯾم ﺑﺧﺷﯾده و ﺑﺧﺎطر ﻧﺟﺎت وطن
از ھر ﮔوﻧﮫ ﺗﺟﺎوز و ﻣداﺧﻼت ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑﺧﺻوص ﻧظﺎﻣﯽ ﮔران ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ ،ﺻﻔوف رﻓﯾﻘﺎﻧﮫ
و ﻣردﻣﯽ ﺧوﯾش را ﻓﺷرده ﺗر ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺗﺎ در ﺑراﺑر ﭼﺎﻟش ھﺎی ﺧطر ﻧﺎک و ﻣﻌﺎﻣﻼت در
راﺑطﮫ ﺑﮫ ھﺳت و ﺑود و داﺷﺗﮫ ھﺎی اﯾن ﻣرز و ﺑوم و ﺧطرات اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ روز اﻓزون ﺟﻧﮓ
ﺑﯾش از ھر وﻗت و زﻣﺎن دﯾﮕر ﻋﻣﻼ ﻣﺗﺣد ﮔردﯾم.
رﻓﻘﺎی ﻋزﯾز دوﺳﺗﺎن ھﻣراه و ھﻣﺳو ،ﺣﺎل ﮐﮫ ﻣوﺿوع ﮔراﻣﯾداﺷت از ﯾﺎد و ﺑود رھﺑر
ﻓرزاﻧﮫ ح.د.خ.ا .زﻧده ﯾﺎد ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل ھﺳت ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ ﮔراﻣﯾداﺷت از ﺑزرﮔﺎن ﺗﺎرﯾﺦ
ﮐﺷور ﻣﺎ ،ﻣﻼک ﻋﻣل ﻗرار دادن ﻧﺻﺎﯾﺢ ،ﻧظرﯾﺎت و اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی وی اﺳت .ﺗﺣﮑﯾم وﺣدت
ﺣزﺑﯽ اﺳت .ھﻣراه ﺷدن ﺑﺎ ﮐﺎروان ﺗرﻗﯽ و اﺗﺣﺎد ﺳﯾﺎﺳﯽ وطﻧﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ اﺳت ﺑﺧﺎطر ﻧﺟﺎت
وطن از ﺑدﺑﺧﺗﯽ .ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺿﻌف ھﺎ و ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ھﺎﯾﯾﺳت ﮐﮫ ﺻﻔوف ﺗرﻗﯽ ﺧواھﺎن
وطﻧﭘرﺳﺗﺎن را ﺗﺿﻌﯾف ﻣﯾﮑﻧد .ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﺗﺣﮑﯾم ﺻﻔوف ﺣزﺑﯽ وﺣدت ﺣزﺑﯽ و ﯾﮏ ﻗدم ﺑﺎﻻ
ﺗر از آن رﻓﺗن ﺑﮫ ﺳوی اﯾﺗﻼف ھﺎ و ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ھﺎی ﺗرﻗﯽ ﺧواھﺎﻧﮫ ﺑﺧﺎطر ﺧدﻣت ﮐردن ﺑﮫ
ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﺗﻧﮭﺎ ﻗﺎﺑل ﺗﺎﯾﯾد و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ اﺳت ﺑﻠﮑﮫ ھم ﻣﮭم و ھم ﺿروری داﻧﺳﺗﮫ ﻣﯾﺷود.
اﻟﺑﺗﮫ وﺻﺎﯾﺎی ھﻣﯾﺷﮕﯽ رﻓﯾق ﮐﺎرﻣل ﻓﻘﯾد ﺗﻘوﯾت وﺣدت ﺣزﺑﯽ ،ﺗﺣﮑﯾم وﺣدت ﻣﻠﯽ ،ھﻣراھﯽ
ھﻣﺳوﯾﯽ ،ﻏﻣﺷرﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻣردم و رﻓﻘﺎ ،ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ھﻣوﻧدان ﺧﯾر اﻧدﯾش ﺑود .ﺑﻧﺎ ﺑر آن رﻓﯾق
ﮐﺎرﻣل ﻓﻘﯾد ﻧﻣرده اﺳت او در وﺟود اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ و آﻣوزه ھﺎﯾش و در ﻗﻠوب وطﻧﭘرﺳﺗﺎن واﻗﻌﯽ
ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ھﻣﭼون ﺧورﺷﯾد زﻧده ﺧواھد ﺑود ،ﺑراﺑر ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻣر ﺧواھد ﮐرد.
ﯾﺎدﺷﺎن ﮔراﻣﯽ وروان ﺷﺎن ﺷﺎد.
رﺳﺗن زطﻠﺳم ﺷب ﺳﺣر ﻣﯾﺧواھد
ﭘرواز ﺑﮫ ﻗﻠﮫ ﺑﺎل و ﭘر ﻣﯾﺧواھد
در راه ﺳﻔر ﺑﺳوی ﭘﯾروزی ھﺎ
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