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اﮔﺮ ﺑﺎﻧﺪ اﻣﯿﻦ ﺳﻔّﺎك ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ ،ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن
ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎي را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻈﯿﺮش در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺮاژﯾﺪي ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﯿﺒﻮد.

ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﻣطﺑوﻋﺎﺗﯽ ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣــل ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋده از ژورﻧﺎﻟﯾﺳﺗﺎن ﮐﺷورھﺎی دوﺳت
ﺳﺎﻋت ﭼﺎرو ﻧﯾم ﺑﻌد از ظﮭر روز ﭼﺎر ﺷﻧﺑﮫ ﺳوم دﻟو ١٣۵٨

ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل ﺳﺎﻋت ﭼﺎر و ﻧﯾم ﺑﻌد از ظﮭر ﭼﺎرﺷﻧﺑﮫ ﺳوم دﻟو  ١٣۵٨ﯾﮏ ﻋده از ژورﻧﺎﻟﯾﺳﺗﺎن ﮐﺷورھﺎی دوﺳت
را ﺑرای ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﻣطﺑوﻋﺎﺗﯽ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ و ﺑﮫ ﺳوال ھﺎی ﺷﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺗﻧد:

ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل در آﻏﺎز اﯾن ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﮔﻔﺗﻧد:
ﺟﺎی ﻣﺳرت اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎر دﯾﮕر دوﺳﺗﺎن ﻋزﯾز را در ﻓﺿﺎی دوﺳﺗﯽ ﻣﻼﻗﺎت و ﺑﮫ ﮐﺷور ﻣﮭﻣﺎن ﻧواز اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺧوش آﻣدﯾد ﻣﯾﮕوﯾم .دوﺳﺗﺎن ﻣﯾﺗواﻧﻧد در ﻓﺿﺎی ﮐﺎﻣﻼً آزاد و ﺻراﺣت ﻟﮭﺟﮫ ﺳوال ھﺎی ﺧود را ﻣطرح
ﺳﺎزﻧد ،ﻣن در ﺧدﻣت ﺷﺎن ھﺳﺗم.
ﺳوال ژورﻧﺎﻟﯾﺳت ﭘوﻟﻧدی:
رﻓﯾﻖ رﯾﯾس ﺷورای اﻧﻘﻼﺑﯽ ،آﯾﺎ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯾﺗواﻧﯾد در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺗﺳﻠط اﻣﯾن ﺗﺎ اﻣروز دوام ﻣﯾﮑرد در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﭼﮫ ﺑﮫ وﻗوع ﻣﯽ ﭘﯾوﺳت.
ﺟواب :دوﺳﺗﺎن ﻋزﯾز :ژورﻧﺎﻟﯾﺳت ﮐﺷور دوﺳت ﻣردم ﭘوﻟﻧد ﺑﻌﺿﺎ ً اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ ﻣطرح ﻣﯾﺷود ﮐﮫ اﮔر ﻗدرﺗﯽ
در ﺟﮭﺎن وﺟود ﻣﯾداﺷت ﮐﮫ ﭼرخ زﻣﺎن را ﺑﮫ ﻋﻘب ﻣﯾراﻧد ،در آن ﺻورت ﺧدای ﻧﺎﺧواﺳﺗﮫ ﺷﻣﺎ ﺻﺣﻧﮫ ھﺎی
وﺣﺷﺗﻧﺎک و ﺗراژﯾدی را در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺣﺗﯽ در ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﺷﺎھده ﻣﯾﮑردﯾد .اﮔر ﺑﺎﻧد اﻣﯾن اﯾن طﺎﻏوت ﺷﯾطﺎﻧﯽ،
اﯾن ﺧدﻣﺗﮕزار ﻧﮭﺎﯾت وﻓﺎدار و ﭘُر اﺳﺗﻌداد ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳوﺳﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم اﻣرﯾﮑﺎ ﺑﻌد از ﺷش ﺟدی ﯾﻌﻧﯽ ﺑﻌد
از روزﯾﮑﮫ اﻧﻘﻼب ﭘﯾروزﻣﻧد ﺛور وارد ﻣرﺣﻠﮫ ﻧوﯾن ﺧود ﺷده ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯾﻣﺎﻧد در آن وﻗت ﻣردم ﺟﮭﺎن ﺻﺣﻧﮫ
ھﺎﯾﯽ را ﻣﺷﺎھده ﻣﯾﮑردﻧد ﮐﮫ ﺷﺎﯾد ﻧظﯾرش در ﺗﺎرﯾﺦ و در ﺣوادث ﺗراژﯾدی ﺑﺷرﯾت ﮐم ﺳﺎﺑﻘﮫ و ﺑﯽ ﻧظﯾر
ﻣﯾﺑود.
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اﮔر ژورﻧﺎﻟﯾﺳﺗﺎن دوﺳت ﻧﺷرات رادﯾوﯾﯽ ،ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ و ارﮔﺎن ﻣرﮐزی دوﻟت ﺟﻣﮭوری دﻣوﮐراﺗﯾﮏ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺣﻘﯾﻘت اﻧﻘﻼب ﺛور و ﮐﺎﺑل ﻧﯾو ﺗﺎﯾﻣز ﯾﺎ ﻋﺻر ﺟدﯾد ﮐﺎﺑل را ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ دﻗﯾﻘﺎ ً ﺗﻌﻘﯾب ﮐرده
ﺑﺎﺷﻧد و ﯾﺎ در آﯾﻧده ﺗﻌﻘﯾب ﮐﻧﻧد در آﻧﺟﺎ ﺑﺎ اﺳﻧﺎد و ﺷواھد ﺗوطﺋﮫ ﺳﺧت وﺣﺷﺗﻧﺎک ﺑﺎﻧد اﻣﯾن ﺑﺎ ھﻣدﺳﺗﯽ ارﺗﺟﺎع
ﺳﯾﺎه داﺧﻠﯽ ،ﻣﻧطﻘﮫ و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ از واﺷﻧﮕﺗن ﺗﺎ ﭘﯾﮑﯾﻧﮓ از ﻟﻧدن ﺗﺎ ﻗﺎھره از ﻗﺎھره ﺗﺎ ﺗل آﺑﯾب و ارﺗﺟﺎع
دﯾﮕر ﮐﺷورھﺎ ﺑرﺧواھﻧد ﺧورد ﮐﮫ طﺑﻖ آن ﺑﺎﯾد از ده ﺗﺎ دوازدھم ﻣﺎه ﺟدی در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﮏ ﮐودﺗﺎی ﺧوﻧﯾن
وﺣﺷﺗﻧﺎک ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽ آﻣد ،ﯾﺎدداﺷت ھﺎ ،ﺣﺗﯽ اﺳﻧﺎد و ﺷواھدی ﮐﮫ ﺑﻌد از اﯾﺟﺎد رھﺑری ﺟدﯾد ﺟﻣﮭوری
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑدﺳت آﻣده اﺳت ﯾﺎدداﺷﺗﮭﺎی ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮫ ﻗﻠم ﺧود ﺣﻔﯾظ ﷲ اﻣﯾن وﺟود دارد ﮐﮫ ھر
وﻻﯾت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ،ھر ﻗوم و ﻣﻠﯾت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﺻورت ﻣﺛﺎل ﺳﺎﺣﮫء ﭘﺷﺗوﻧﮭﺎ ،ھزاره ھﺎ ،ازﺑﮏ ھﺎ،
ﺗرﮐﻣن ھﺎ ،ﺗﺎﺟﯾﮑﮭﺎ را ﺗﻘﺳﯾم دو ﮐرده اﺳت و ﭼﻧﯾن ﻣﻌﻠوم ﻣﯾﺷود ﮐﮫ او ﺑﺎ از ﺑﯾن رﻓﺗن ﻧﺻف ﻧﻔوس اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ھم ﺣﺎﺿر ﺑوده اﯾن ﭘﻼن ﺳﯾﺎه ارﺗﺟﺎﻋﯽ و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ را در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗطﺑﯾﻖ ﮐﻧد ،ﺑﺎﯾن اﺳﺎس ﺑﮫ ﻗﯾﻣت از
ﺑﯾن رﻓﺗن ﻧﺻف ﺟﻣﻌﯾت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﯾد اﯾن ﻧﻘﺷﮫ ﺳﯾﺎه ،ﺳﯽ آی ای اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم اﻣرﯾﮑﺎ ،ارﺗﺟﺎع داﺧﻠﯽ و ﻣﻧطﻘﮫ
ﺑوﺳﯾﻠﮫ اﻣﯾن ﺗطﺑﯾﻖ ﻣﯾﺷد.
ﺷواھد و اﺳﻧﺎد ﮐﺎﻓﯽ ﻣوﺟود اﺳت ﮐﮫ ﺣﻔﯾظ ﷲ اﻣﯾن و ﺑﺎﻧد طراز ﻓﺎﺷﯾﺳﺗﯽ وی ﯾﺎ ﺑﮭﺗر اﺳت ﺑﮕوﯾم طراز
ﮐﻧﮕﺳﺗر ھﺎی اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺑﺎﻧﯽ و ارﺗﺑﺎط ﻧزدﯾﮏ و رﻓت و آﻣد ھﺎ و ﺟﻠﺳﺎت ﺳری ﺑﺎ ﻣﺷﮭور ﺗرﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ
ارﺗﺟﺎع ﺳﯾﺎه و ﻣزدور زرﺧرﯾد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم ،ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ دﺷﻣﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻧﺎم ﮔﻠﺑدﯾن ﺣﮑﻣت ﯾﺎر و در
ﺳﺎزش ﺑﺎ دﺳﺗﮕﺎه ﺟﺎﺳوﺳﯽ اﯾﻧﺗﻠﯾﺟﻧت ﺳروﯾس اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯽ آی ای و ﻋ ّﻣﺎل ﻋﻠﻧﯽ و ﻣﺧﻔﯽ رھﺑری
ﭘﯾﮑن ،اﯾﻧﺗﻠﯾﺟﻧت ﺳروﯾس اﺳراﺋﯾل ﻧﻘﺷﮫ ﯾﯽ در دﺳت اﺟرا داﺷت ﮐﮫ ﺗﻣﺎم زﻧداﻧﯽ ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﮐﺛرﯾت
ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ اﺗﻔﺎق اﻋﺿﺎی ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠﻖ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،اﮐﺛرﯾت ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ اﺗﻔﺎق روﺷﻧﻔﮑران اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
اﻋم از اﺳﺗﺎدان ﻣﻌﻠﻣﺎن ،ﻣﺣﺻﻼن ،ﭘروﻓﺳورھﺎ ،اﻧﺟﻧﯾران ،داﮐﺗران ،ﻣﺎﻣورﯾن ﮐﺷوری و ﻧظﺎﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗرور دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ ﺑﻣراﺗب وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ﺗر از واﻗﻌﺎﺗﯾﮑﮫ در ﮐﻣﭘوﭼﯾﺎ و واﻗﻌﺎﺗﯾﮑﮫ ﺑﻧﺎ ﺑر ﺗوطﺋﮫ
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم اﻣرﯾﮑﺎ در ﭼﯾﻠﯽ رﺧداد از ﺑﯾن ﺑﺑرد.
ﺧﻼﺻﮫ ھدف دﺷﻣﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آن ﺑود ﺗﺎ ﺗﻣﺎم دﺳت آورد ھﺎی اﻧﻘﻼب ﺷﮑوھﻣﻧد ﺛور را از ﻣﯾﺎن ﺑردارﻧد،
اﺳﺗﻘﻼل ،ﺣﺎﮐﻣﯾت و ﺗﻣﺎﻣﯾت ارﺿﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﻣورد ﺗﮭدﯾد ﺟدی ﻗرار ﺑدھﻧد و ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را
ﻣورد ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣت ﻧﻔوذ ﮐﺷورھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﯾﺎ دﺷﻣﻧﺎن ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻗرار ﮔﯾرد.
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وﻟﯽ اﯾن ﭘﻼن و ﻧﻘﺷﮫ ﺷﯾطﺎﻧﯽ و طﺎﻏوﺗﯽ ﺑر اﺳﺎس اراده آزاده ﺧﻠﻖ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺳط ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠﻖ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﮐﻣﮏ اردوی ﻗﮭرﻣﺎن و آزادی ﺑﺧش اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ اﻧﻘﻼب ﭘﯾروزﻣﻧد ﺛور را وارد ﻣرﺣﻠﮫ ﺟدﯾد
ﺳﺎﺧت ،ﻧﻘش ﺑر آب ﺷد.
از اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﻣردم آزاده و ﻣﺳﺗﻘل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧﻠﻖ ﻏﯾور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺧﻠﻖ ﺳﭘﺎس ﮔزار اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣراﺗب
ﺗﺷﮑرات ﺧود را از ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ و ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم اﺗﺣﺎد ﺷوروی ﺑزرگ و ﺻﻠﺣﺟو اﺑراز ﻣﯾدارﻧد ،زﯾرا ﺑﮫ
ﮐﻣﮏ ﻗدرت ﻣﺎدی و ﻣﻌﻧوی و ﺑﮫ اﺗﮑﺎی ﻣوﻗف ﻗدرﺗﻣﻧد ﺻﻠﺢ ﺟوﯾﺎﻧﮫ اﺗﺣﺎد ﺷوروی ﮐﺷورھﺎی ﻣﺗرﻗﯽ و
ﺻﻠﺢ دوﺳت ﮐﺷورھﺎی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ﻧﯾروھﺎی ﻣﺗرﻗﯽ ﺟﮭﺎن ﺗﻣﺎم دﺳﺎﯾس و ﺗوطﺋﮫ ھﺎی دﺷﻣﻧﺎن آزادی و
اﺳﺗﻘﻼل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﻣﯾﺎن ﺑرداﺷﺗﮫ ﺷد ،اﯾن ﭘﯾروزی اﻣروز ارﺗﺟﺎع ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،در راس اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم اﻣرﯾﮑﺎ
و رھﺑری ﻓﺗﻧﮫ ﮔر ﭼﯾن را ﺑﮫ ﺟﻧون و ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ھﺳﺗرﯾﮏ ﻣﺑﺗﻼ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت.
ﺳوال ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺗﻠوﯾزﯾون ﭼﮑﺳﻠواﮐﯽ:
از ﻣرﺣﻠﮫ ﻧوﯾن اﻧﻘﻼب ﺛور ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﯾﮏ ﻣﺎه ﻣﯾﮕذرد اﯾن ﯾﮏ ﻣدت ﺑﺳﯾﺎر ﮐوﺗﺎه اﺳت وﻟﯽ ﺑﺎ وﺟود آن آﯾﺎ ﮔﻔﺗﮫ
ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣد ﭘﻼن ھﺎی ﺷﻣﺎ در اﯾن ﻣدت ﺗطﺑﯾﻖ ﺷده اﺳت؟
ﺟواب:
ﺗﺷﮑر از دوﺳت ﺟﻣﮭوری ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﭼﮑﺳﻠواﮐﯽ ﮐﮫ ﻣن ﺧﺎطرات ﺑﺳﯾﺎر ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ از ﻣردم ﺷراﻓﺗﻣﻧد
و زﺣﻣﺗﮑش ﮐﺷور ﺷﻣﺎ دارم .ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ ﺑزرگ ﺗرﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ اﻧﻘﻼب ﭘﯾروزﻣﻧد ﺛور ﺑﻌد از وارد
ﺷدن ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﻧوﯾن ،طورﯾﮑﮫ ﻗﺑﻼً در ﺟواب ﯾﮑﯽ از ژورﻧﺎﻟﯾﺳﺗﺎن دوﺳت ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ،ﻧﺎﮐﺎم ﺳﺎﺧﺗن ﯾﺎ ﻓﻠﺞ
ﮐردن ﯾﮏ ﺗوطﺋﮫ رذﯾﻼﻧﮫ و ﺳﯾﺎه ارﺗﺟﺎع ﺳﯾﺎ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم و ﻓﺗﻧﮫ ﮔران رھﺑری ﭘﯾﮑﯾﻧﮓ ﺑود ﮐﮫ اﯾن ﺧود ﯾﮑﯽ
از ﮐﺎرھﺎی ﻋظﯾم ﺧﻠﻖ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و دوﻟت ﺟﻣﮭوری دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯾرود.
ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی ﺣزب واﺣد دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠﻖ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﮫ ﻓﯾﺻﻠﮫ ﺷورای اﻧﻘﻼﺑﯽ
و ﺣﮑوﻣت ﺟﻣﮭوری دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑزرگ ﺗرﯾن ﮐﺎری ﮐﮫ در اوﻟﯾن روزھﺎی ﻣرﺣﻠﮫ ﻧوﯾن اﻧﻘﻼب
ﺛور ﺻورت ﮔرﻓت ﻋﻔو ﻋﻣوﻣﯽ ﺗﻣﺎم زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑدون ﺗﺑﻌﯾض و ﺗﻣﺎﯾز اﻓﮑﺎر ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﺗﻌﻠﻖ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﻗوم ،ﻣﻠﯾت ،ﻧژاد ،ﻣذھب و ﺟﻧس از زﻧدان ھﺎ رھﺎ ﺷدﻧد و اﯾن در ﻧوع ﺧود اﻗدام ﺑزرﮔﯽ ﺑود ﮐﮫ
در اﺛر آن ﺑﯾش از ﭘﺎﻧزده ھزار زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ از زﻧدان ھﺎی اﻣﯾن ﺟﻼد آزاد ﮔردﯾدﻧد.
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ھﻣﭼﻧﺎن ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯾﺗواﻧﯾم ﮐﮫ ﺗﻐﯾﯾر رھﺑری در ﺣزب و دوﻟت و ﺣﮑوﻣت ﮐﺎری ﺑود ﺑﯾﺳﺎﺑﻘﮫ و ﺑﯽ ﻧظﯾر ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ
ارﮔﺎﻧﮭﺎی ﻋﺎﻟﯽ رھﺑری ﺣزب و دوﻟت ﺗﻣﺎم رھﺑران و ﮐﺎدر ھﺎ و ﺻﻔوف ﺣزب ﺑﮫ ﺻورت ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫ از
ﻟﺣﺎظ ﻧظر و ﻋﻣل ﺑﺎ ﯾﮏ ارادۀ واﺣد و ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﻣﺎم دﺳﺗﮕﺎه دوﻟﺗﯽ و ﺗﻣﺎم اردوی ﺑﺎ ﺷﮭﺎﻣت و ﻏﯾور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺑﺻورت ﻣﺗﺣد و ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫ ﺑﮫ طراز ﺟدﯾد وطﻧﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ ﻣﺗﺷﮑل ﺷده اﻧد و ﺗوام ﺑﺎ وﺣدت و ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﺎ ﺧﻠﻖ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣوﺿﻊ دﻓﺎع از اﺳﺗﻘﻼل ﻣﻠﯽ ،ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣﻠﯽ و ﺗﻣﺎﻣﯾت ارﺿﯽ ﮐﺷور ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ اﯾن ھم
در ﻧوع ﺧود ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرھﺎی ﺑﺎ اھﻣﯾت و ﭘر ارزش و ﻣظﮭر ﺷﻌور ﻋﺎﻟﯽ و اراده ﺑزرگ ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و
دﻓﺎع از ﺷرف و ﻧﺎﻣوس وطن ﺗﻠﻘﯽ ﺷده ﻣﯾﺗواﻧد.
ﻧﮑﺗﮫ دﯾﮕری ﮐﮫ ﻣﯾﺗوان آﻧرا ﺑﺎ اھﻣﯾت ﺗﻠﻘﯽ ﮐرد اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در طﯽ ﯾﮏ ﻣﺎه ﮐﮫ زﻣﺎن ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﮐوﺗﺎھﯽ در
ﭘروﺳﮫ و وﺿﻊ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﯾﮏ ﮐﺷور اﺳت و ﺑﺎ وﺟود ﻣﯾراث ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎﻣطﻠوب و زﺷﺗﯽ ﮐﮫ از دوران
ﺗرور و اﺧﺗﻧﺎق ﺣﻔﯾظ ﷲ اﻣﯾن ﺑرای ﻣﺎ ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده ﺑﺎز ھم ﺣزب ،دوﻟت و ﺣﮑوﻣت ﺗواﻧﺳت ﻧظم و ﻗﺎﻧوﻧﯾت
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺗﺎ ﺣدود وﺳﯾﻌﯽ در ﺳراﺳر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻧد.
ﮐﺎر ﺑﺎ اھﻣﯾت دﯾﮕری ﮐﮫ طﯽ ﯾﮑﻣﺎه ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﺑرﺧورد اﻓﻐﺎﻧﯽ و اﻧﺳﺎﻧﯽ در ﭘﮭﻠوی ﺑرﺧورد دﻣوﮐراﺗﯾﮏ
و اﺻوﻟﯽ و ﺑﺎ ﺷﯾوه ھﺎی ﻋﺎدﻻﻧﮫ دﯾن ﻣﻘدس اﺳﻼم اﺳت ،اﻏﻠب ھﻣوطﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﺛر ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت دروﻏﯾن
ارﺗﺟﺎع ﻣﻧطﻘﮫ و ارﺗﺟﺎع ﺧﺎرﺟﯽ آواره ﺑودﻧد و ﯾﺎ اﺣﯾﺎﻧﺎ ٌ در ﺑراﺑر ظﻠم و اﺳﺗﺑداد ﻧظﺎم ﺗرورﯾﺳﺗﯽ ﺷﺧﺻﯽ
و ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺣﻔﯾظ ﷲ اﻣﯾن ﺑﮫ ﻣﻘﺎوﻣت ھﺎی ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ دﺳت ﻣﯾزدﻧد ﻓورا ً ﻣﺗوﺟﮫ اﯾن اﻣر ﺷدﻧد و ﺗﺷﺧﯾص
دادﻧد ﮐﮫ دﯾﮕر ﻧﺑﺎﯾد آﻟﮫ و وﺳﯾﻠﮫ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت دروﻏﯾن دﺷﻣﻧﺎن ﺧﻠﻖ و وطن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷوﻧد اﻏﻠب اﯾﻧﮭﺎ در ﻣراﺟﻊ
و ﻣراﮐز ﺣزﺑﯽ و دوﻟﺗﯽ ﺳﻼح ﺧود را ﺑﮫ زﻣﯾن ﮔذاﺷﺗﻧد و اﮐﻧون ﮐﮫ ﺳﺎل ﻧو و ﻣوﺳم زراﻋت ﺷروع ﻣﯾﺷود
ﺑﮑﺎر ھﺎی ﺻﻠﺢ آﻣﯾز زراﻋﺗﯽ و ﮐﺎرھﺎی دﯾﮕر ﻣﯾﭘردازﻧد.
دوﺳﺗﺎن اﮔر ﺑﮫ ﺗوﺿﯾﺢ ﺟزﺋﯾﺎت ﺗﻣﺎم ﻣطﺎﻟب ﺑﭘردازم وﻗت زﯾﺎد را اﺣﺗوا ﻣﯽ ﮐﻧد ﻟﯾﮑن ﻣن ﺣﯾث ﻧﺗﺎﯾﺞ ﮐﺎر
ﯾﮑﻣﺎه ﺑﮫ ﺻراﺣت ﻣﺗذﮐر ﻣﯾﺷوم ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در ﻣﻼﻗﺎت ھﺎی ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﻠﮑﮫ در ﺑﯾش از ده ھﺎ ھزار ﻧﺎﻣﮫ ،ﭘﯾﺎﻣﮭﺎی
ﺗﯾﻠﯾﻔوﻧﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن اﮐﺛرﯾت ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ﺗﻣﺎم اﻗﺷﺎر و طﺑﻘﺎت ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷﺧﺻﺎ ً ﺑﮫ اﯾﻧﺟﺎﻧب ﺑﮫ آدرس
ﺷورای اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺣﮑوﻣت ﯾﺎ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠﻖ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،رﺿﺎﯾت ﺳرور ،ﺧوﺷﯽ ،ﺗﺎﺋﯾد
و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺧود را از ﻣرﺣﻠﮫ ﻧوﯾن اﻧﻘﻼب ﭘﯾروزﻣﻧداﻧﮫ ﺛور ،ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠﻖ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،دوﻟت و
ﺣﮑوﻣت ﺟﻣﮭوری دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺑراز داﺷﺗﮫ اﻧد ،ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ اﮐﺛرﯾت ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ﺗﻣﺎم روﺷﻧﻔﮑران
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﮐﺎرﮔران ،دھﻘﺎﻧﺎن ،ﺟواﻧﺎن زﻧﺎن ﺑﺧﺻوص ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻋﻠﻣﺎ و داﻧﺷﻣﻧدان دﯾﻧﯽ و ﻣذھﺑﯽ
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و روﺣﺎﻧﯾون ﻣذاھب دﯾن ﻣﻘدس اﺳﻼم ھﻣﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از اﯾن ﻣﯾﮑﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﺷﯽ و ﺳﯾﺎﺳت ﺟدﯾد ﻣرﺣﻠﮫ ﻧوﯾن
اﻧﻘﻼب ﺷﮑوھﻣﻧد ﺛور در وﺟود ﺣزب و دوﻟت ﺟﻣﮭوری دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣورد ﺗﺎﯾﯾد ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرد.
اﻟﺑﺗﮫ ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﯾﮏ ﻋده ﻣﺣدود ﻣزدوران اﺟﻧﺑﯽ ﯾﮏ ﻋده ﻋ ّﻣﺎل ﻓروﺧﺗﮫ ﺷده و زرﺧرﯾد ارﺗﺟﺎع ﻣﻧطﻘﮫ و
ارﺗﺟﺎع ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ واﺳطﮫ دﻻر و ﭘوﻧد ﺧرﯾده ﺷده اﻧد و دﺳت ﺗﮕدی و ﮔداﯾﯽ ﺑﮫ ھر ﺟﺎ دراز ﻣﯽ ﮐﻧﻧد،
آﻧﮭﺎ ﮐﮫ آﻟﮫ دﺳت دﺷﻣﻧﺎن اﺳﺗﻘﻼل ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،دﺷﻣﻧﺎن ﺗﻣﺎﻣﯾت ارﺿﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،دﺷﻣﻧﺎن ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣﻠﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻧد و آن طرف ﺳرﺣدّات در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﺟﻧﮓ طﻠﺑﺎن اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﻓﺗﻧﮫ ﮔران ﭼﯾﻧﯽ،
ﻣزدوران اﺟﻧت ھﺎی ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳم و ﺳﺎدات اﯾن ﻣزدور ﺑﯾﮕﯾن ﮐﮫ ﺧود را ﺑﮫ اﺳراﺋﯾل و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم و ﺑﮫ ﮐﻣپ
دﯾوﯾد ﮐﺎرﺗر ﻓروﺧﺗﮫ و ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻣﻧﺎﻓﻊ و ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻋراب ﻓﻠﺳطﯾن و دﯾﮕر ﺧﻠﻖ ھﺎی ﻋرب ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮐرده در
ﺟﺑﮭﮫ ﻧﺎ ﻣﻘدس ﺳﯾﺎه ﻋﻠﯾﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺣرﯾﮑﺎت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،وﻟﯽ ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﺑﯾش از ھر وﻗت دﯾﮕر
ھوﺷﯾﺎر و آﮔﺎه اﻧد ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺟواب ﻻزم ﺧواھﻧد داد.
ﺳوال ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺷور ﮐوﺑﺎ:
ﻣوﻗف ﺷﻣﺎ در ﺑراﺑر ﻧﮭﺿت ﻋدم اﻧﺳﻼک ﭼﯾﺳت و ﺷﻣﺎ ﺑرای ﺗﺣﮑﯾم وﺣدت و ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﯾﺷﺗر اﯾن ﻧﮭﺿت
ﭼﮫ اﻗداﻣﺎﺗﯽ را در ﻧظر دارﯾد؟
ﺟواب:
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺻورت ﻋﻧﻌﻧوی در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﺧود ھﻣﯾﺷﮫ ﯾﮏ ﮐﺷور ﺻﻠﺢ دوﺳت ﺑوده و ﮐﺷوری ﺑوده ﮐﮫ
ﭘرﻧﺳﯾپ ھﺎی ﻋدم ﺗﻌﮭد را ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ رﻋﺎﯾت و اﺣﺗرام ﮐرده ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮑﯽ از ﺑﻧﯾﺎد ﮔذاران ﺟﻧﺑش ﮐﺷورھﺎی ﻏﯾر
ﻣﺗﻌﮭد ﺑوده و اﯾن را ﺑﮫ ﺟرات روی ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻋﻠﻣﯽ ﻣﯽ ﺗوان اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺧﺻوص ﺑﻌد از آﻧﮑﮫ
اﻧﻘﻼب ﺛور وارد ﻣرﺣﻠﮫ ﻧوﯾن ﺧود ﺷده اﺳت ،ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھر زﻣﺎن و ھر ﺷراﯾط دﯾﮕر در ﺳﻧﮕر ﮐﺷورھﺎی
ﻏﯾر ﻣﺗﻌﮭد ﺑﮫ ﺻورت اﺳﺗوار ﺻدﯾﻖ و ﭘﯾﮑﺎر ﺟو ﻗرار ﺧواھد داﺷت و ﺑر اﺳﺎس اﺻول ﺟﻧﺑش ﮐﺷورھﺎی
ﻏﯾر ﻣﺗﻌﮭد در ﺑراﺑر ارﺗﺟﺎع ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ در ﺑراﺑر اﺳﺗﻌﻣﺎر ﮐﮭن و اﺳﺗﻌﻣﺎر ﻧوﯾن ،در ﺑراﺑر اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم در
ﺑراﺑر ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳم ،راﺳﯾزم ،آﭘﺎرﺗﺎﯾد و ﻧژاد ﭘرﺳﺗﯽ ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت و دوش ﺑدوش ﺑرای ﺻﻠﺢ آزادی،
اﺳﺗﻘﻼل ﻣﻠﯽ ،ﺗرﻗﯽ و ﭘﯾﺷرﻓت ﮐﺷورھﺎی ﻏﯾر ﻣﺗﻌﮭد و ﮐﺷورھﺎی ﻋﻘب ﻣﺎﻧده ﺟﮭﺎن ﻣﺑﺎرزه و ﭘﯾﮑﺎر ﺧواھد
ﮐرد.
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ﺳوال ﻧﻣﺎﯾﻧده ارﮔﺎن ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺑﻠﻐﺎرﯾﺎ:
رﻓﯾﻖ ﮐﺎرﻣل! ﺷﻣﺎ آﯾﻧده اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﭼﮕوﻧﮫ ﭘﯾﺷﺑﯾﻧﯽ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﯾد؟
ﺟواب:
دوﺳت ﻋزﯾز ﻣﯾﺧواھم ﺗوﺟﮫ ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﺟﻠب ﻧﻣﺎﯾم ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﺗﺣﻠﯾل ھﺎی ﻣﺎ ﺑر اﺳﺎس ﻗواﻧﯾن رﺷد
ﺗﮑﺎﻣل ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺗوار اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﺳﺎﯾﻧس اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳﺗوار اﺳت ،ﻣﺎ ﻓﺎل ﻧﻣﯽ زﻧﯾم ﺑﻠﮑﮫ ﻋﻠﻣﺎ ً ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم
ﭘﯾﺷﺑﯾﻧﯽ ﮐﻧﯾم ،ﻟذا ﺑر اﺳﺎس ﻗﺎﻧون ﺗﮑﺎﻣل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻋﻣدﺗﺎ ً ﺑر اﺳﺎس اراده ﺧود ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑر اﺳﺎس
داﻧش ﻣﺗرﻗﯽ ﮐﮫ ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠﻖ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ آن ﻣﺟﮭز اﺳت ﺑر اﺳﺎس اﺻول ﻣراﻣﯽ ﺣزب
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠﻖ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﻋﻠﻣﺎ ً ﺗﻧظﯾم ﺷده اﺳت ،ﺑر اﺳﺎس ﺧط ﻣﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ و ﺟﺎری ﺣزب و دوﻟت
ﺟﻣﮭوری دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺑر اﺳﺎس اﯾﻧﮑﮫ ﮐﮭﻧﮫ رو ﺑﮫ زوال و ﻧو رو ﺑﮫ ﺷﮕوﻓﺎﻧﯾﺳت و ﺑر اﺳﺎس
اﯾﻧﮑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣدار ﭘروﺳﮫ ﺗﮑﺎﻣل ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻗرار دارد ﻣﯾﺗوان ﺑﮫ ﺟرات ﻋﻠﻣﺎ ً ﭘﯾﺷﺑﯾﻧﯽ ﮐرد ﮐﮫ دور ﻧﯾﺳت
ﮐﮫ در ﻗﻠب آﺳﯾﺎ ﺑﻧﺎم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﮏ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺗرﻗﯽ ،ﯾﮏ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧوﯾن ﯾﮏ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﯾﮏ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آزاد ،ﻣﺳﺗﻘل ﺻﻠﺣﺟو ،ﺷﮕوﻓﺎن ،ﺳرﺑﻠﻧد ﻏﻧﯽ و ﻣﻘﺗدر اﯾﺟﺎد ﺷود ،ﯾﻌﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣرﻓﮫ ،ﺳرﺑﻠﻧد،
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﮐﻠﺗور ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ،ﺑﺎ اﻗﺗﺻﺎد ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ،ﺑﺎ ﺳطﺢ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺣﯾﺎت ﺗوده ھﺎی ﻣردم ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻧﯾﮑﮫ در آن
ﺗﻣﺎم اﻗوام و ﻣﻠﯾت ھﺎ از ﺣﻘوق ﻣﺳﺎوی ،دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺑرﺧوردار ﺧواھﻧد ﺑود اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻧﯾﮑﮫ در آن از ظﻠم و
ﺳﺗم ﻧﺷﺎﻧﯽ ﻧﺧواھد ﻣﺎﻧد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻧﯾﮑﮫ در آﻧﺟﺎ ﻧﮫ ﻓﻘﯾری ﮐﮫ از ﻓﻘر ﺧود ذﻟﯾل ﺑﺎﺷد و ﻧﮫ ﻏﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻏرور و
ﺗﮑﺑر زﻧدﮔﯽ ﮐﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻧﯾﮑﮫ در آن ﻋﺎﻟﯽ ﺗرﯾن ﻋدل و ﺗﻘوا ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎ ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﻋﺻر ،ﺑﺎ اﻧدﯾﺷﮫ
ھﺎی ﭘﯾﺷرو ﻋﺻر ﻣﺎ ﺑﺎ اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﻣﺗرﻗﯽ و ﺑﺎ اﺻول و اﺳﺎﺳﺎت ﻋدل و ﺗﻘوا و ﻋداﻟت اﺳﻼﻣﯽ ﻣطﺎﺑﻘت و
ﺗواﻓﻖ ﺧواھد داﺷت ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻧﯾﮑﮫ ھر ﺗﺑﻌﮥ آن ،ھر ﻓرد آن در وطن ﺧود ،در ﺧﺎﻧﮫ ﺧود ،در ﮐﺷور ﺧوﯾش
ﺧود و آﯾﻧده ﺧود و ﺧﺎﻧواده ﺧود را ،اوﻻد و ﻓرزﻧد ﺧود را ﻣﺻون اﺣﺳﺎس ﮐﻧد و از ﻟﺣﺎظ ﺣﯾﺎت ﻣﺎدی و
ﻣﻌﻧوی ،ﮐﻠﺗوری و ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑﺎ اﯾن اﺣﺳﺎس ﮐﮫ ﻓرد ﺑرای ھﻣﮫ و ھﻣﮫ ﺑرای ﻓرد زﻧدﮔﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
ﺳوال ژورﻧﺎﻟﯾﺳت ﺑﻠﻐﺎرﯾﺎ:
ﺷﻣﺎ ﻧﻘش ﺟﺑﮭﮫ وﺳﯾﻊ ﻣﻠﯽ ﭘدر وطن را در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭼﮕوﻧﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯾﮑﻧﯾد و ﻟُطﻔﺎ ً ﺑﻔرﻣﺎﯾﯾد ﮐﮫ ﭼﮫ ﮔﺎﻣﮭﺎی
در راه ﺗﺷﮑﯾل اﯾن ﺟﺑﮭﮫ وﺳﯾﻊ ﻣﻠﯽ ﭘدر وطن ﺑرداﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت؟
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ﺟواب:
ﺑﻠﯽ! ﻣﻌﻠوم اﺳت ﮐﮫ ھر ﭘدﯾده ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﺷراﯾط ﺟداﮔﺎﻧﮫ در ھر ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﮐﺷور ﺑﮫ ﺷﮑل ﺧﺎص ﺧود ﺗطﺑﯾﻖ
ﻣﯾﺷود ،ﻣﺎ ﻧﻣﯾﺗواﻧﯾم ﮐﮫ اﯾدۀ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﯾﮏ ﮐﺷور را ﺑر ﮐﺷور دﯾﮕر ﺗﺣﻣﯾل ﮐﻧﯾم و ﯾﺎ اﻗﺗﺑﺎس ﺑﮑﻧﯾم.
ﺟﺑﮭﮫ ﻣﻠﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﺧود ﺳواﺑﻖ ﺗﺎرﯾﺧﯽ دارد ﮐﮫ وﻗﺗﺎ ً ﻓوﻗﺗﺎ ً در ﺑراﺑر دﺳﯾﺳﮫ و ﺗوطﺋﮫ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
و در ﺑراﺑر اﺳﺗﺑداد دوره ھﺎی ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺗﺷﮑﯾل ﺷده و ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ از اﺷﮑﺎل ﺑﮫ ﻧﺣوی از اﻧﺣﺎء در ﭘراﮐﺗﯾﮏ و
ﻋﻣل ظﮭور ﮐرده اﺳت .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ اﺷﻐﺎﻟﮕران ﺧﺎرﺟﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ و ھﺟوم ﺧود ﻗرار داد ﺑﮫ
ﺧﺻوص طﯽ ﻗرن ﻧزده و در ﺷروع ﻗرن ﺑﯾﺳت ﮐﮫ اﺳﺗﻌﻣﺎر ﮐﮭن و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم اﻧﮕﻠﯾس ﺳﮫ ﺑﺎر ﺑر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺣﻣﻠﮫ ﮐرد و ﺑﮫ ﺻورت وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ﻣظﺎﻟﻣﯽ را در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ وﺟود آورد ﺗﻣﺎم ﺧﻠﻖ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﮫ و
ﻣﺗﺣد در ﯾﮏ ﺟﺑﮭﮫ وﺳﯾﻊ ﻣﻠﯽ ﭘدر وطن در ﺑراﺑر ﺗﺟﺎوز اﻧﮕﻠﯾس ھﺎ ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد و ﻗﺷون اﻧﮕﻠﯾس را از
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن راﻧدﻧد ﮐﮫ اﻓﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و داﺳﺗﺎن ھﺎی آن ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در ادﺑﯾﺎت ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻠﮑﮫ در ادﺑﯾﺎت ﻏرب ھم
آﺷﮑﺎر و ﻧﻣﺎﯾﺎن اﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﻌد از ﺗﺣﺻﯾل اﺳﺗﻘﻼل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز وﻗﺗﺎ ً ﻓوﻗﺗﺎ ً ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن اھداف
ﻣﻠﯽ ﺟﺑﮭﺎت ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﺷﯾوه ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﮫ دواﻣدار در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﯾﺟﺎد ﺷده اﺳت و ﺧﺎﻟﯽ از دﻟﭼﺳﭘﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺳوال
ﮐﻧﻧده ﻋزﯾز ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺟﻣﮭوری ﺧﻠﻖ ﺑﻠﻐﺎرﯾﺎ اﺳت ﮐﮫ در آﻧﺟﺎ ھم ﺳﺎﻟﮭﺎ ﻗﺑل ﺟﺑﮭﮥ ﻓﺎدرﻟﻧد ﯾﺎ ﭘدر وطن ﺑﺎﺑﺗﮑﺎر
و رھﺑری رﻓﯾﻖ ﻣﺷﮭور دﯾﻣﺗروف اﯾﺟﺎد ﺷده ﺑود و ھﻣﭼﻧﯾن اﯾن ﺟﺑﮭﺎت در دﯾﮕر ﻣﻧﺎطﻖ اروﭘﺎ ھم ﻣوﺟود
ﺑوده ﻣﺛﻼً در ﭼﮑﺳﻠواﮐﯽ اﻣروز اﯾن ﺟﺑﮭﮫ ﻣﻠﯽ وﺟود دارد ،ھﻣﭼﻧﺎن در ﮐﺷور ھﺎی دﯾﮕر در ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﺟﻧﺑش ھﺎی آزادی ﺑﺧش ﻣﻠﯽ ﻣﺑﺎرزه ﻣﯾﮑﻧﻧد ﺑﺎاﺷﮑﺎل ﻣﺧﺗﻠف ﺟﺑﮭﺎت ﻣﻠﯽ و دﻣوﮐراﺗﯾﮏ در ﮐﺷورھﺎی
آﺳﯾﺎﯾﯽ ،اﻓرﯾﻘﺎﯾﯽ و اﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن وﺟود دارد و ﯾﺎ در ﺣﺎل طﯽ ﮐردن ﭘروﺳﮫ ﺗﮑﺎﻣل ﺧود اﺳت ،ﺑﺎﯾد ﺑﺧﺎطر
آورد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺟﺑﮭﮫ ﻣﻠﯽ ﻗﮭرﻣﺎن در وﯾﺗﻧﺎم ﻋﻠﯾﮫ ﺗﺟﺎوزات اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم اﻣرﯾﮑﺎ ﺟﻧﮕﯾد و اﻣروز ھم ﯾﮏ ﺟﺑﮭﮫ
ﻣﻠﯽ از اﻋراب ﻓﻠﺳطﯾن ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎﻧﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳم و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم ﺑرای دﻓﺎع از ﺣﻘوق و آزادی و اﺳﺗﻘﻼل
ﻋرب ﻓﻠﺳطﯾن ﻣﯾﺟﻧﮕﻧد ،ﭘس ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﺳﺎﻟﮫ اﯾﺟﺎد ﺟﺑﮭﮫ ﻣﻠﯽ ﯾﮏ اﺻل ﺗﻔﺗﯾﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ و ﭘروﭘﺎﮔﻧدی
ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ اﯾن ﯾﮏ اﺻل ﻣﺳﻠم اﺳت ﮐﮫ از اراده و ﺿرورت ﻣردم و ﺷراﯾط زﻣﺎن ﺷﺎن ظﮭور ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﻟذا ﺣزب ،دوﻟت و ﺣﮑوﻣت ﺟﻣﮭوری دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﺟﺑﮭﮫ ﻣﻠﯽ وﺳﯾﻊ ﭘدر وطن را اﻋﻼم ﮐرده
ﺑﮫ آن ﺻﺎدق اﺳت و آﻧرا در ﺳﺎﺣﮥ ﺗطﺑﯾﻖ ﻣﯽ آورد و ﻣﻘدﻣﺎت آﻧرا ھم ﺷروع ﮐرده اﺳت ،ﻣﺛﻼً طوری ﮐﮫ
ﺷﻣﺎ اطﻼع دارﯾد در ﺣﮑوﻣت ﻣﺎ ﺳﮫ ﺗن ﻏﯾر ﺣزﺑﯽ ﺷرﮐت دارﻧد و در ﺷورای اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺎ ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی
ﻏﯾر ﺣزﺑﯽ ﻣوﺟود اﺳت .ﺗﺎ ﮐﻧون دھﮭﺎ ﺗن از ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی ﻣﻠﯽ ،دﻣوﮐرات آزادی ﺧواه و ﻣﺗرﻗﯽ را ﻣن
ﺷﺧﺻﺎ ً ﻣﻼﻗﺎت ﮐرده ام و دﯾﮕر رﻓﻘﺎی ﻣﺎ ھم ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ھﺎی اﻗﺷﺎر و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﮔروھﮭﺎی
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اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣذاﮐره ﻣﯾﮑﻧﻧد و آﻧﮭﺎ ھم آﻣﺎده ﮔﯽ ﺧود را ﻧﺷﺎن داده اﻧد و اﯾن ﻣطﻠب زﯾر ﻣطﺎﻟﻌﮫ دﻗﯾﻖ ﻗرار دارد
و ﻋﻧﻘرﯾب در ﯾﮏ ﻣدت ﻣﻌﯾن ﻣﺎ ﺷﮑل ،ﻣﺎھﯾت و ﻣﺿﻣون ﺟﺑﮭﮫ وﺳﯾﻊ ﻣﻠﯽ ﭘدر وطن ﺧود را اﻋﻼن ﺧواھﯾم
ﮐرد.
ﺳوال ژورﻧﺎﻟﯾﺳت ﺟﻣﮭورﯾت دﻣوﮐراﺗﯾﮏ آﻟﻣﺎن:
ﺑﻌد از ارﺳﺎل ﭘﯾﺎم ﺷﻣﺎ ﻋﻧواﻧﯽ رھﺑر ﺟﻠﯾل اﻟﻘدر ﻣﻠت اﯾران ﺣﺿرت آﯾت ﷲ اﻣﺎم ﺧﻣﯾﻧﯽ و ﺑﻌد از آن رھﺎﯾﯽ
زﻧداﻧﯾﺎن ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺷﻣﺎ آﯾﻧده ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺑﯾن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﮐﺷورھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﮫ را ﭼﮕوﻧﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻣﯾﮑﻧﯾد؟
ﺟواب:
دوﺳت ﻋزﯾز! اﯾن ﺳوال را ﯾﮑﯽ از ژورﻧﺎﻟﯾﺳت ھﺎی دوﺳت دﯾﮕر ھم ﭼﻧدی ﭘﯾش از ﻣن ﮐرده ﺑود ،ﻣن ﺑﮫ
وی ﺑﮫ ﺻراﺣت ﺧوﺷﺑﯾﻧﯽ ﺧود را اﺑﻼغ ﮐردم ﮐﮫ ﺑﻧﺎ ﺑر ارادۀ ﺻﻠﺢ ﺟوﯾﺎﻧﮫ و اﺻوﻟﯽ ﺣزب ،دوﻟت و
ﺣﮑوﻣت ﺟﻣﮭوری دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺎ ﻣطﻣﺋن ھﺳﺗﯾم و ﺧوﺷﺑﯾن ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ اﯾن ﻣوج ﻣوﻗﺗﯽ ﺗﺣرﯾﮏ
آﻣﯾز و ﺗﻔﺗﯾن آﻣﯾز دﺳﺗﮕﺎه ارﺗﺟﺎع ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ در راس اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم اﻣرﯾﮑﺎ از ﻣﯾﺎن ﺑرداﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود و ﻋﻧﻘرﯾب
ﻣﺎ ﭘﯽ ھم و ﭘﯾﮕﯾر اﺑﺗﮑﺎراﺗﯽ را روی دﺳت ﺧواھﯾم ﮔرﻓت و ﻣن اﻣﯾدوارم و ﻣطﻣﺋن ھﺳﺗم ﮐﮫ ﺑﻧﺎ ﺑر اراده
ﺻﻠﺢ ﺟوﯾﺎﻧﮫ ﻣردم اﯾران و ﺑﻧﺎ ﺑر اراده ﺻﻠﺢ ﺟوﯾﺎﻧﮫ ﻣردم ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺳر اﻧﺟﺎم ﺑر اﺳﺎس ﻋﻘل ﺳﻠﯾم ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن
ﺻﻠﺢ در ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﮫ اﺑﺗﮑﺎرات و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺛﺑت ﺧواھﻧد داد.
در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﺧﺻوص ﻣن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺣﻖ و ﻋداﻟت ﭘﺳﻧدی ﺣﺿرت اﻣﺎم ﺧﻣﯾﻧﯽ و اﺣﺳﺎس ﺷرﯾﻔﺎﻧﮫ اﯾﮑﮫ
راﺟﻊ ﺑﮫ ﺟﮭﺎن اﺳﻼم دارﻧد ﻣطﻣﺋن ھﺳﺗم ،ﻧﮭﺿت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺿد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺧﻠﻖ اﯾران ﺗﺣت رھﺑری ﺣﺿرت
اﻣﺎم ﺧﻣﯾﻧﯽ ﺣﺗﻣﺎ ً رواﺑط و ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺑﯾن ﮐﺷور ھﺎی ﻣﺳﻠﻣﺎن را ﺑﮫ ﺷﮑل ﺑﮭﺗر اﯾﺟﺎد ﻣﯾﮑﻧد و ﺣﺗﻣﺎ ً در ﺑراﺑر
اﺑﺗﮑﺎرات ﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺛﺑت ﻣﯾدھد زﯾرا وﺣدت و ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺗﻣﺎم ﺧﻠﻖ ھﺎی ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺟﮭﺎن ﯾﮑﯽ از اﺻول اﺳﺎﺳﯽ
ﺧﻠﻖ اﯾران را ﺗﺣت رھﺑری اﻣﺎم ﺧﻣﯾﻧﯽ ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾدھد.
ﻣوﺿوع ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﯾﮏ ﻣﺳﺎﻟﮫ ﻋﻠﯾﺣده اﺳت ،اﻣروز ﻣرزھﺎی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در ھم ﺟواری ﻣﺎ ﺑرﺧﻼف ﺗﻣﺎم اﺻول
و رواﺑط ﺣﺳن ھﻣﺳﺎﯾﮕﯽ ﮐﺎﻣﻼً زﻣﯾﻧﮫ و وﺳﯾﻠﮫ ﺗﺟﺎوزات دﺷﻣﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﺑﺎ وﺻف آن
ﺣزب ،دوﻟت و ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ از طرﯾﻖ و راه ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون اﻋم از راه ھﺎی دﯾﭘﻠﻣﺎﺗﯾﮏ
و رواﺑط دوﺳﺗﺎﻧﮫ و ﭘﯾﺎﻣﮭﺎ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ از اﺷﮑﺎل ﺳوء ﺗﻔﺎھﻣﮭﺎ را ﻣرﺗﻔﻊ ﺳﺎﺧﺗﮫ و دوﺳﺗﯽ ﺑرادراﻧﮫ را ﻣﯾﺎن دول
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ﺧﻠﻖ ھﺎی ﺻﻠﺢ ﺟوی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ وﺟود آورد.
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ﭼﻧﺎن ﻣﻌﻠوم ﻣﯾﺷود ﮐﮫ از دوﺳﺗﺎن ﮐﺳﯽ ﺳواﻟﯽ ﻧدارد .ﺑﻧﺎ ﺑر آن ﺧواھش ﻣن اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺳﻼم ھﺎی ﮔرم،
ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ،دوﺳﺗﺎﻧﮫ و ﺑرادراﻧﮫ ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺣزب ،دوﻟت و ﺣﮑوﻣت ﺟﻣﮭوری دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و
ﺳﻼم ھﺎی ﮔرم ﺷﺧص اﯾﻧﺟﺎﻧب را ﺑﮫ ﺧﻠﻖ ھﺎی ﺑرادر ﮐﺷور ھﺎی ﺑرادر و دوﺳت ﺑﮫ ﺣزب ،دوﻟت ﺣﮑوﻣت
و ﺑﮫ رھﺑران ﻣﺣﺗرم ﺧود ﺑرﺳﺎﻧﯾد.
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻗﮭرﻣﺎن ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آزاد و ﻣﺳﺗﻘل ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺑرادراﻧﮫ و ﺷﺟﺎﻋﺎﻧﮫ ﮐﺷورھﺎی
دوﺳت ،ﺑرادر ﮐﮫ در ﻋرﺻﮫ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ از ﭘﯾﮑﺎر و ﻣﺑﺎرزۀ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺧﻠﻖ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد و ﺷﻣﺎ
دوﺳﺗﺎن ژورﻧﺎﻟﯾﺳت ﮐﮫ از آن ﮐﺷور ھﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧﯾد از ﺻﻣﯾم ﻗﻠب ﻣﺗﺷﮑر و ﺳﭘﺎﺳﮕزار اﺳت.
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