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ﺷﺎﻏﻠﯽ ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل وﮐﯾل ﺷﮭر ﮐﺎﺑل:
ﺧواھران و ﺑرادران ھﻣوطن،
ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل وﮐﯾل ﺷﮭر ﮐﺎﺑل در اوﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮔﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﭘر اﻓﺗﺧﺎر دﻣوﮐراﺗﯾﮏ
ﺧﻠﻖ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﯾن ﭘﯾﺷﺂھﻧﮓ راﺳﺗﯾن طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﮐﺷور ،در ﻣﺑﺎﺣﺛﮫ راﺟﻊ ﺑﮫ اﻋﺗﻣﺎد ﺑر ﺣﮑوﻣت
ﺻدراﻋظم ﻣوظف دوﮐﺗور ﻋﺑداﻟظﺎھر و ﺧط ﻣﺷﯽ ﺿد ﻣﻠﯽ و ﺿد دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺷﺎن ﺑﮫ دﻓﺎع از ﺣﻘوق
و ﺷراﻓت ﺧﻠﻖ و ﺑﮫ اﻓﺷﺎی دﺷﻣﻧﺎن ﺧﻠﻖ ﻣﯾﭘردازد ﺧﯾﺎﻧﺗﮭﺎ -ظﻠم ھﺎ و دﺳﺗﮕﯾری ھﺎی ﺑﯾﺷﻣﺎری را ﮐﮫ ﺑر
ﻣردم ﻣﺎ روا داﺷﺗﮫ اﻧد ﺑرﻣﻼ ﻣﯾﺳﺎزد.
روﺑرو و ﺳﺎده ﺣرف ﻣﯾزﻧﯾم:
 ۶٢ﺳﺎل ﻗﺑل ﻣﺷروطﮫ ﺧواھﺎن اول ،ﭘرﭼم ﻣﺑﺎرزه را ﻋﻠﯾﮫ ﺳﻠطﻧت ﻣطﻠﻘﮫ اﻣﯾر ﺣﺑﯾب ﷲ ،ﻋﻠﯾﮫ درﻧده ﮔﺎن
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم اﻧﮕﻠﯾس و ﻧظم وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ اﺧﺗﻧﺎق ﺑراﻓراﺷﺗﻧد -آﻧﺎن اﻧﻘﻼﺑﯾوﻧﯽ ﺑودﻧد رﯾﺧﺗﮫ ﺷده از ﻓوﻻد ﻧﺎب ﮐﮫ
ﺟﺳور و ﺑﯾﺑﺎک ﺑﮫ ﭼﮭرۀ ﻣرگ ﻧﮕرﯾﺳﺗﻧد ﯾﮑﯽ از اﯾن ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎن ﺷﮭﯾد ﻣﺣﻣد ﻋﺛﻣﺎن ﺧﺎن ﭘرواﻧﯽ -ﻗﺑل از
اﻋدام در ﺑراﺑر اﻣﯾر ﻏﺿﺑﻧﺎک ﺑﺎ ﻣﻧطﻖ ﮔوﯾﻧده ﻓرﯾﺎد زد »ﺷﮑﻧﺟﮥ ﻣرگ ﻣﺎ ﭼﻧد ﻟﺣظﮫ ای ﺑﯾش ﻧﯾﺳت
وﻟﯽ ﻣﺣﺎﺳﺑﮥ ﻣﻠت ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺷﮑﻧﺟﮫ اﯾﺳت اﺑدی«.
ﺑﮕذارﯾد ﺑﮫ ﯾﺎد ﺧﺎطرۀ ﺗﺎﺑﻧﺎک اﯾن ﺷﮭدای راه آزادی ،ﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﻧﺎم رﻧﺟﮭﺎی ﻋظﯾم ﺧﻠﻖ ﺑﺎ ﻗدرت ھﺎی
ﻣطﻠﻘﮫ ﺣﺎﮐم ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ھﺎی ﺟﺎﺑر دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮐﻧﯾم:
آرﻣﺎن ھﺎی اﯾن دﻻوران آزاده ۶٢ -ﺳﺎل ﻗﺑل ﭼﮫ ﺑود؟ آﻧﺎن ﻣﯾﺧواﺳﺗﻧد دوﻟت ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﻣطﻠﻘﮫ را ﺑﮫ دوﻟت
ﻣﺷروطﮫ دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺗﺑدﯾل ﮐﻧﻧد اﺳﺗﻘﻼل ﮐﺷور را ﺑﮫ دﺳت آورﻧد ﻧﻔوذ ﺟﺎﺳوﺳﺎن ﺧﺎرﺟﯽ را از ﮐﺷور
طرد ﮐﻧﻧد ،ﻣداﺧﻠﮫ و ﻗدرت ﻟﮕﺎم ﮔﺳﯾﺧﺗﮫ اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﺳﻠطﻧﺗﯽ ،ﺳرداران ،درﺑﺎرﯾﺎن ﭼﺎﮐر ﻣﻧش،
ﻏﻼم ﺑﭼﮕﺎن ،ﻣﺻﺎﺣﺑﺎن و ﭼﺎﭘﻠوﺳﺎن ﺧﺎﺋن را در اﻣور ﺳﯾﺎﺳت و دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﻣﯾﺎن ﺑردارﻧد
دﻣوﮐراﺳﯽ ﺣﮑوﻣت ﻗﺎﻧون را ﺑرﭘﺎی دارﻧد وﻟﯽ ﻣﺳﺗﺑدﯾن و ﻣرﺗﺟﻌﯾن درﺑﺎر -ﺑﮫ ﺗﺣرﯾﮏ ﻣزدوران اﻧﮕﻠﯾس
ﺧﺎﺋﻧﺎﻧﮫ ﻋﻧوان ﮐرد ﮐﮫ ﻣﺷروطﮫ ﺧواھﯽ و اﺳﺗﻘﻼل طﻠﺑﯽ ﺷرک و ﮐﻔر اﺳت )ﻏﺎﻟﻣﻐﺎل ﻋدۀ وﮐﻼء(
) ﺎﻏﻠﯽ رﺋﯾس :وﮐﯾل ﺻﺎﺣب ﺳر ﻣوﺿوع ﺑﯾﺎﯾﯾد ﻟطﻔﺎ ً( ﺑﮫ اﯾن ﺳﻼح آزادﯾﺧواھﺎن را وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺧون
و آﺗش ﮐﺷﯾدﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ آﻧﺎن ﻣﺟﺎھدﯾن ﺧدا ﭘرﺳت و ﺑﺎ اﯾﻣﺎﻧﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ در ﺑراﺑر ﻧظﺎم ﻓﺎﺳد دوﻟت از
ﻋدل و ﺗﻘوای ﺻدر اﺳﻼم از ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﻋﺻر آزادی ﺧﻠﻖ ھﺎی ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺗﺣت اﺳﺗﻌﻣﺎر ﻓرﻧﮕﯽ از
روﺣﺎﻧﯾون ﺷرﯾف ﺿد اﺳﺗﺑداد و ﺿد اﺳﺗﻌﻣﺎر دﻓﺎع و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯾﮑردﻧد .وﻟﯽ اﯾن ﻣﻧﺎﻓﻘﯾن و ﻋ ّﻣﺎل ارﺗﺟﺎع
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑودﻧد و ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﻌره ھﺎی وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ﺑﮫ طور ﮐﺎذب و رﯾﺎﮐﺎراﻧﮫ ﻣﯾﺎن ﺗوده ھﺎی زﺣﻣﺗﮑش

ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻧﻔﺎق ﻣﯾﺎﻧدازﻧد و ظﺎھرا ً ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮥ دﻓﺎع از دﯾن اﺳﻼم ﻟﯾﮑن در واﻗﻌﯾت ﺑﮫ ﺧﺎطر دﺷﻣﻧﯽ ﻋﻠﯾﮫ
آزادی و اﺳﺗﻘﻼل ﻋﻠﯾﮫ دﻣوﮐراﺳﯽ و ﺗرﻗﯽ -ھر آﻧﮑس و ھرآﻧﭼﮫ را ﮐﮫ وطن ﭘرﺳت و ﺗرﻗّﯾﺧواه،
ﺧدﻣت ﮔﺎر ﺧﻠﻖ و اﻧﻘﻼﺑﯾﺳت ﺑﯾرﺣﻣﺎﻧﮫ ﻣورد ﺗﮭﻣت دروﻏﯾن ﻗرار داده و ﻣﯾدھﻧد ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻧﮭﺿت ﺟوان
دورۀ اﻣﯾر اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ﻏﺎزی را ﻧﯾز ﺑﻧﺎم اﻟﺣﺎد و ﺑﯽ دﯾﻧﯽ از ﺑﯾن ﺑرداﺷﺗﻧد.
) ﺎﻏﻠﯽ رﺋﯾس -:وﮐﯾل ﺻﺎﺣب ﺳر ﻣوﺿوع ﻟطﻔﺎ ً ﮔپ ﺑزﻧﯾد وﮐﯾل ﺻﺎﺣب ھﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﺳر ﻣوﺿوع
ﺑﯾﺎﯾﯾد و ﺳر ﺧط ﻣﺷﯽ ﮔپ ﺑزﻧﯾد( اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﯾﮏ ﻣرﺣﻠﮥ ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﻋﻘب اﻧداﺧﺗﻧد و ﺗﺎ ﺣﺎل ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه
ﺷرﯾر طﺑﻘﺎت ﺣﺎﮐم و ﺣﮑوﻣت ھﺎی ﺟﻔﺎ ﮐﺎر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺗﺷﮑﯾل داده اﻧد و ھم اﮐﻧون ﻣذﺑوﺣﺎﻧﮫ ﺗﻼش
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ارادۀ رزﻣﻧدۀ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻠﻖ ھﺎ را ﻓﻠﺞ ﺳﺎزﻧد وﻟﯽ دﯾﮕر اﯾن آرزوھﺎی ﭘﻠﯾد را ﺑﺎ ﺧود ﺑﮫ ﮔور
ﺧواھﻧد ﺑرد!
زﯾرا دﯾﮕر ﻧﯾروھﺎی ﭘﯾﺷرو ﺧﻠﻖ ﻣﺎ ،ﻣﺑﺎرزان ﭘﯾﺷﺗﺎز دﻟﯾر اﻓﻐﺎن اﯾن ﭘرﭼﻣداران ﺧﻠﻖ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن درﻓش
ﭘﯾﮑﺎر ﺧﻠﻖ را ﻋﻠﯽ اﻟرﻏم ﻣﺷﮑﻼت ﻋظﯾم ﺗرور و وﺣﺷت ،ﺣﺑس و زﻧدان ،در ﺻﻔوف ﻣﻘدم ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ
ﺗﻣﺎم ﺟﻧﺎﯾﺎت طﺑﻘﺎت ﺣﺎﮐم ﻋﻠﯾﮫ ارﺗﺟﺎع و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ،ﻋﻠﯾﮫ ﺗﻣﺎم ﺣﮑوﻣت ھﺎی ﺳﺗﻣﮕر دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺑراﻓراﺷﺗﮫ و آﺗش -ﺑﺟﺎن دﺷﻣﻧﺎن ﻗﺳم ﺧورده ﺧﻠﻖ ﺑر اﻓروﺧﺗﮫ اﻧد.
ﺣﮑوﻣت ھﺎی دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺷﻣول ﺣﮑوﻣت ﺻدراﻋظم ﻣوظف دوﮐﺗور ﻋﺑداﻟظﺎھر -ھﻣﮫ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮔﯽ
از طﺑﻘﺎت ﺣﺎﮐم ﻣرﺗﺟﻊ اﺳﺗﺛﻣﺎرﮔر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن )ﻏﺎﻟﻣﻐﺎل وﮐﻼء ،ﺎﻏﻠﯽ رﺋﯾس -:وﮐﯾل ﺻﺎﺣب ﻟطﻔﺎ ً ﺳر
ﻣوﺿوع ﮔپ ﺑزﻧﯾد .ﺳر ﺧط ﻣﺷﯽ ﻟطﻔﺎ ً ﮔپ ﺑزﻧﯾد( ﺧﻠﻖ ھﺎی ﺳﯾﺎه ﯾﮏ ﺳﻠﺳﻠﮫ اﻧد ﮐﮫ ﺧﻠﻖ ﮐﺷور ﻣﺎ را
ﺑﮫ زﻧﺟﯾر ﮐﺷﯾده اﻧد .ﺑدﯾن ﺟﮭت ﻣﺎ در ﺑراﺑر ﺗﻣﺎم ﺣﮑوﻣت ھﺎی دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﯽ اﻋﺗﻣﺎدی ﺻرﯾﺢ و
ﻗﺎطﻊ ﺧود را ﺳرﺳﺧﺗﺎﻧﮫ اﻋﻼم ﮐرده اﯾم و ﺑﮫ ﺣﮑم ارادۀ ﺧﻠﻖ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺷﻣﺎ ﻧﯾز آﻗﺎی
ﻋﺑداﻟظﺎھر رای اﻋﺗﻣﺎد ﻧﻣﯾدھﯾم .زﯾرا وﺿﻊ ھﻼﮐت ﺑﺎر ﮐﻧوﻧﯽ ﮐﺷور ﻣﺎ ﻣﺑﯾن اﯾن ﺣﻘﯾﻘت اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘذﯾر
اﺳت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻧﺎ ﺑر ﻣﺎھﯾت طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺧود ھرﮔز ﻧﻣﯾﺗواﻧﻧد ﻣردم رﻧﺟﮑﺷﯾدۀ ﻣﺎ را از
ﻓﻘر و ظﻠﻣت ﻧﺟﺎت دھﻧد.
اﯾن ﺣﻘﯾﻘت در اﺻول ﻣراﻣﯽ ﻣﺎ ،در ﺻدھﺎ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ و ﻣﺑﺎرزات ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ و ﺧﺎرج ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎ ،در ﻧﺷرات
ﺟراﯾد ﺧﻠﻖ و ﭘرﭼم ﻣﺎ -در اﻋﻼﻣﯾﮫ ھﺎ و ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﺎ -در ﺻدھﺎ ﻣﺎرش و ﻣﯾﺗﯾﻧﮓ ﺗظﺎھرات و
اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت ﻣﺎ ،در اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت و ﮐﻧﻔراﻧس ھﺎی ﻣﺎ در ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت و ﻣﺑﺎرزات اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﺎ در ﺳراﺳر ﮐﺷور
ﻋﻠﻣﺎ ً ﭘﯾﺷﺑﯾﻧﯽ و ﺗوﺿﯾﺢ ﺷده اﺳت .ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﺑﺎﺻطﻼح ﺧط ﻣﺷﯽ ﺎﻏﻠﯽ ﻋﺑداﻟظﺎھر ﮔواه زﻧده آﻧﺳت.
آﻗﺎی ﻋﺑداﻟظﺎھر -:ﺑرای ﯾﮏ وطن ﭘرﺳت وارد ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﻣﻠﯽ ﮐﺎﻓﯽ اﺳت ﮐﮫ در ھﻣﺎن ﺑرﺧورد اول ﺑﮫ
وﺿﺎﺣت ﺧﺻﻠت اﯾدﺋوﻟوژی ﺑورژوا اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺧط ﻣﺷﯽ ﺣﮑوﻣت ﺷﻣﺎ را ﺗﺷﺧﯾص دھد ﻗﺳﻣت ﻋﻣده

ﺧط ﻣﺷﯽ ﺷﻣﺎ ﮐﮫ در آن ﻓﻘر ﺳواد ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺗﺋورﯾﮏ ﮐﺎﻣﻼً ﻧﻣﺎﯾﺎن اﺳت ﻣﺣﺗوای ﯾﮏ ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻋﺑﺎرات
ﻣﺟرد ﺑﯽ رﺑط ﻏﯾر ﻋﻣﻠﯽ ،ﭘر از ﻣﺟﺎﻣﻠﮫ ،دﻋﺎ ﮔوﺋﯽ و آرزوھﺎی ﻓرﯾﺑﻧده و ﺳراب ﻣﺎﻧﻧدﯾﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ
ﮔوﻧﮫ ﺗﺿﻣﯾن و ﺗﻌﮭد اﺟرا ﻧدارد و ﻓﺎﻗد ﻣطﺎﻟﺑﯽ در زﻣﯾﻧﮫ اﺻﻼﺣﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ آزادی ھﺎی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ
ﺗﺣول اﻗﺗﺻﺎدی و اﺻﻼﺣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﺗرﻗﯽ و رﻓﺎه ﻋﻣوﻣﯽ ﻣردم ﻣﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد از ھم
اﮐﻧون ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ آﻧرا ﺷﺟﺎﻋﺎﻧﮫ آﻏﺎز ﮐرد.
ﺎﻏﻠﯽ ﺻدراﻋظم -ﻣوظف :آن ﻋﻘﯾدۀ ﺷﻣﺎ ،از ﻣرﮐز ﺑﮫ طرف ﭼپ ﭼﮫ ﺷد! اﯾن ﺧط ﻣﺷﯽ ﺷﻣﺎ ﮐﮫ از
راﺳت ﺑﮫ ﺟﺎﻧب راﺳت اﻓراطﯽ ﺗﺄﺳف اﻧﮕﯾز اﺳت در ﺧط ﻣﺷﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯾﺷود »ﺟﺎﻣﻌﮥ دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻣﺎ«
اﯾن دﯾﮕر ﺻﺎف و ﭘﺎک ﻓرﯾب ﺧﻠﻖ اﺳت .ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻓﺋوداﻟﯽ را ﺑﻧﺎم ﺟﺎﻣﻌﮥ دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺟﺎ زدن ﺑﯽ داﻧﺷﯽ
ﻣﺣض و ﭘل ﭘﺎی دزدان و دﺷﻣﻧﺎن دﻣوﮐراﺳﯽ را ﭘوﺷﺎﻧدن و ﺧﺎک زدن ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣردم اﺳت.
ﺎﻏﻠﯽ ﺻدراﻋظم ﻣوظف -:ﺷﻣﺎ )ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﺷﺎﯾد آﺧرﯾن ﺗﯾر ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﯾد و در ﻗﺑﺎل آن ﺑﺎ
زور ﺳر ﻧﯾزه ﺗﮭدﯾد و ﺷﺎﻧﺗﺎژ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد( وﻗﺗﯽ در دورۀ ) (١٢اوﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐردﯾد ﮐﮫ وﺟود
ﻓراﮐﺳﯾون ﻣﺧﺎﻟف ﭼپ در ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﺑرای رﺷد دﻣوﮐراﺳﯽ ﺿرورت اﺳت ﺣﺎﻻ ﺑﺷﻧوﯾد :ﺷﻣﺎ ﮐﮫ طﯽ ﭘﻧﺞ
ﺣﮑوﻣت اﺧﯾر -وزﯾر -رﺋﯾس ﺷورای ﻣﻠﯽ و ﻧﺎﯾب رﺋﯾس ﻟوﯾﮫ ﺟرﮔﮫ ﻣﻌﺎون ﺻدراﻋظم ،رﺋﯾس اوﻟﺳﯽ
ﺟرﮔﮫ و ﺳﻔﯾر ﻧﯾز ﺑوده اﯾد و اﮐﻧون ﺑﺎ اﯾن ﺧط ﻣﺷﯽ ﭘﺎ در ھوا ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻋﺎدی ﺟراﯾد
ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺷﺑﺎھت دارد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺧط ﻣﺷﯽ ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت ،و ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋده وزرای ﻓﺎﻗد ﻣﺎھﯾت دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و
ﺟدا از ﺧﻠﻖ ﻣدﻋﯽ ﺣﮑوﻣت ﺑﮫ ﻣﺣروم ﺗرﯾن ﻣظﻠوم ﺗرﯾن و ﻋﻘب ﻣﺎﻧده ﺗرﯾن ﻣردم ﺟﮭﺎن ﯾﻌﻧﯽ ﺧﻠﻖ ھﺎی
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﺳﺗﯾد دﯾﮕر ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯾن اداره ﮐﮭﻧﮫ و ﺷﮑﻧﺟﮫ دھﻧده دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﺟﺎن ﻣردم ﻓﻘﯾر ﻣﺎ ﭼﮫ
ﻣﯾﺧواھﯾد؟ آﺧر ﺟز ﭘوﺳت و اﺳﺗﺧوان ﭼﯾزی ﺑرای ﺗوده ھﺎی ﺑﻼ ﮐﺷﯾده ﻣﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕذاﺷﺗﮫ اﻧد ھر آﻧﭼﮫ
داﺷﺗﻧد ﻣﯾﻠﯾﺎردھﺎ -ﻣﯾﻠﯾﺎردھﺎ ﻏﺎرت ﮐردﻧد ،دزدﯾدﻧد و ﺑرای روز آﯾﻧده در ﺑﺎﻧﮑﮭﺎی دوﺳﺗﺎن اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ و
اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺧود ﺗﺣوﯾل دادﻧد .ﻣﺿﺣﮏ اﺳت ﮐﮫ در ﺧط ﻣﺷﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯾﺷود »اﺟراات ﺣﮑوﻣت ﻣن  . . .در
ﺣدود ﺗواﻧﺎﺋﯽ ﻣﺎﻟﯽ دوﻟت ﺧواھد ﺑود« آﻗﺎﯾﺎن! دوﻟت ﺷﻣﺎ دﯾﮕر ﺗواﻧﺎﺋﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﻧدارد در اﻓﻼس اﺳت
واﻟﺳﻼم! ﻋﺟب ﺟﺳﺎرﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎز ھم در ﺧط ﻣﺷﯽ »ﺳﮭم ﮔﯾری ﻓﻌﺎل ﮐﺎﻓﮫ ھﻣوطﻧﺎن« را ﺗوﻗﻊ دارﻧد!
در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺑﺧش ﺑزرﮔﯽ از ﻋواﯾد ﻧﺎﭼﯾز دوﻟت )ﺑﯾت اﻟﻣﺎل( را ﺣﯾف و ﻣﯾل و اﺧﺗﻼس ﻣﯾﮑﻧﻧد و
ﺑﺎزھم اﯾن دھﮭﺎ ﺳﺎل اﺳت ﮐﮫ زﻣﺎم داران واﺑﺳﺗﮫ و ﭼﺎﮐر ﻣﻧش اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﭘر روﺋﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد دوﻟت
ﻋﺎﯾد و ﭘول ﻧدارد ﺑﺎﯾد ﺻﺑر ﮐرد -آھﺳﺗﮫ آھﺳﺗﮫ ھﻣﮫ ﮐﺎرھﺎ ﺧوب ﻣﯽ ﺷود)!(
ای ﺣﻔﺎران ﮐﮭﻧﮫ ﮐﺎر ﺑﺎز ھم ﻏﺎرت و ﺗﺣﻣﯾﻖ ﻣﯾﮑﻧﯾد وﻟﯽ دﯾﮕر ﺑﺎﯾد آﮔﺎه ﺑود ﮐﮫ آﻓﺗﺎب ﺷﻣﺎ ﺑر ﻟب ﺑﺎم
رﺳﯾده -دور ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در دادﮔﺎه ﺧﻠﻖ در روز رﺳﺗﺎﺧﯾز ﻣﻠﯽ ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ و ﻣﺟﺎزات ﺷوﯾد.

ﺷﻣﺎ ﻗدرت ھﺎی ﺣﺎﮐم -ﺷﻣﺎ زﻣﺎم داران ﮐﺷور -ﺷﻣﺎ طﺑﻘﺎت و ﻣﺣﺎﻓل ﺣﺎﮐم -ﺷﻣﺎ ﻣﻼﮐﺎن و ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران
ﺑﯾرﺣم -ﺷﻣﺎ اﺷراف ﻓﺋودال -ﺷﻣﺎ ﺗﺎﺟران ﺑﯾروﮐرات ﻓﺎﺳد ﺷﻣﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮔﺎن ﺣﺎﮐم -ﺷﻣﺎ ﺣﮑوﻣﺗﯽ ھﺎ -آﺧر
ﯾﮏ ﺣﺳﺎب ﺑﮫ ﻣردم ﺑدھﯾد ده ﺑﯾﺳت ،ﺳﯽ ،ﭼﮭل ﺳﺎل ﻗﺑل ﺷﻣﺎ و ﭘدران ﺗﺎن ﭼﮫ داﺷﺗﯾد -ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﺧدا
آﺧر ﺑﮕوﺋﯾد اﯾن ﻣﯾﻠﯾﺎرد ھﺎ ﺛروت از ﺧون ﻣﻠت ﻓﻘﯾر ﻣﺎ را ﭼﮕوﻧﮫ ﺑدﺳت آوردﯾد و ﷲ اﺑﻠﯾس ھم ﺑﮫ ﺣﺳﺎب
ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯾرﺳد .آﺧر ﭼرا وﺟدان ھﺎی ﺷﻣﺎ ﺗﮑﺎن ﻧﻣﯾﺧورد -ھم اﮐﻧون ھزاران ﻧﻔر ھﻣوطن ﻣﺎ ﺣﺗﯽ ﺑﻔروش
ﻓرزﻧدان ﺧوﯾش ﻣﯾﭘردازﻧد ﺗﺎ ﻟﻘﻣﮫ ﻧﺎﻧﯽ ﺑدﺳت آورﻧد .ﮔرﺳﻧﮕﯽ و ﺑﯾﻣﺎری ﮔروه-ﮔروه ﻣردم ﻣﺎ را ،ﮐودﮐﺎن
ﻣﺎ را ﺑﮑﺎم ﻣرگ ﻓرو ﻣﯾﺑرد.
ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻧﺎﺑﺎن ﮐﮫ ﺑر ﮐرﺳﯽ ھﺎی ﻗدرت ﺗﮑﯾﮫ زده اﯾد اﯾن داغ ﻧﻧﮓ اﺳت ﮐﮫ ھزاران ﻧﻔر ھﻣوطن ﻣﺎ از
ﻓﻘر و ﺑدﺑﺧﺗﯽ -از ﻗﺣطﯽ و ﻗﯾﻣﺗﯽ ﺑﮫ رژﯾم ﻧظﺎﻣﯽ ﮔر ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﭘﻧﺎه ﻣﯾﺑرﻧد و در آﻧﺟﺎ ﻣﺟﺑور ﻣﯽ ﺷوﻧد
ﺑﺣﯾث ﺳرﺑﺎزان اﺟﯾر در ﺳرﮐوﺑﯽ ﻧﮭﺿت ﺑﻧﮕﻠﮫ دﯾش ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد و ﻣردم ﺑﻧﮕﺎل ﺷﻌﺎر ﺿد
»ﭘﻧﺟﺎﺑﯽ ﭘ ﺎن« ﺑدھﻧد.
ﺷرم آور اﺳت ﺑﺎز ھم ﯾﺎوه ﺳراﺋﯽ ﻣﯾﮑﻧﯾد و ﻋوام ﻓرﯾﺑﺎﻧﮫ ﻻف ﺧدﻣت ﺑﮫ وطن ﻣﯾزﻧﯾد.
ﻋﻠت ﻋﻣده ﻓﻘر ﻗﺣطﯽ و ﻗﯾﻣﺗﯽ ﻏﻠﮫ ﻧظﺎم ﻓﺋوداﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻗوای ﺳﮫ ﮔﺎﻧﮫ دوﻟت -ﺣﮑوﻣت -ﺷورا و ﻗﺿﺎ
در ﺧدﻣت آﻧﺳت ﻧﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﺧط ﻣﺷﯽ ﺑﺎ آن ﺳطﺣﯽ ﺑرﺧورد ﺷده اﺳت.
ﺑﺎﯾد اﯾن ﻧظﺎم ﻧﻔرت اﻧﮕﯾز ﻓﺋوداﻟﯽ را ھرﭼﮫ زودﺗر ﺑر اﻧداﺧت و ﻧﯾروھﺎی ﺗوﻟﯾدی را از ﻗﯾد اﺳﺎرت آزاد
ﺳﺎﺧت.
ھم اﮐﻧون ﻓرﯾﺎد ﮔرﺳﻧﮕﺎن و دھﻘﺎﻧﺎن در ﺳراﺳر ﮐﺷور ﺑﺎﻻﺳت وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﮭدﯾد ﺳرﻧﯾزه ﺧﺎﻣوش ﻣﯽ ﺷود
ﻣرگ ﺑر ﻗدرت ﺳرﻧﯾزه اﯾﮑﮫ ﺑر روی ﻣردم ﮐﺷﯾده ﻣﯾﺷود.
دﻟﺧراش و ﻧﻧﮕﯾن اﺳت ﮐﮫ ھﻧوز ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ اﻧﺳﺎن ﮐﺷور ﻣﺎ در ﺷراﯾط رﻗت ﺑﺎر ﻣﺎﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ -در ﺷراﯾط
ﻓﻼﮐﺗﺑﺎر ﻗﺑﯾﻠﮫ وی و ﮐوﭼﯾﮕری ﮐﮫ در ﺧط ﻣﺷﯽ از آن ﻧﺎﻣﯽ ھم ﺑرده ﻧﺷده اﺳت ﺑﺳر ﻣﯾﺑرﻧد ھﻧوز ﭘوﺷﺎک
ﺗوده ھﺎی ﻓﻘﯾر ﻣﺎ ﭘوﺳت ﺑز ،وﺳﯾﻠﮫ ﮐﺎر ﺷﺎن ﭼوب و ﺳﻧﮓ ،ﺧوراک ﺷﺎن ﮔﯾﺎه ھﺎی وﺣﺷﯽ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی
ﺷﺎن دﺧﻣﮫ ھﺎی ﻣرگ اﺳت.
آﻗﺎی ﻋﺑداﻟظﺎھر-:
اﯾﻧﮏ ﻧﻣوﻧﮫ ﻧﺎن اﯾﮑﮫ ﺧوراک ﺗوده ھﺎی ﻓﻘﯾر ﻣﺎﺳت ﮐﮫ ﻣرﮐب از ﮔﯾﺎه ﺗﻠﺦ و آﻟوده ﺑﮫ ﺟو اﺳت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ
اھدا ﻣﯾﮑﻧم .ﺑﯾﺎ اﯾن را ﺑﺑرﯾد.

ﺑﺎز ھم ﺑﺎور ﻧدارﯾد ﺑﮫ ﮐﻧرھﺎ -ﺑدﺧﺷﺎن -ھزاره ﺟﺎت -ﻏورات -ﭘﮑﺗﯾﺎ -ﻟﻐﻣﺎن -ﻧورﺳﺗﺎن -ﭘﻧﺟﺷﯾر -ﻓراه-
ﻧﯾﻣروز و ﺳﺎﯾر وﻻﯾﺎت ﮐﺷور ﺑروﯾد و ﻧﺗﺎﯾﺞ ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺳﯾﺎه ﺣﮑﻣﻔرﻣﺎﺋﯽ ﺗﺎن را ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﯾد .ﺗوده ھﺎی
ﻋظﯾم دھﻘﺎﻧﺎن اﯾن ﻧﯾروی ﻋﻣده ﺟﻧﺑش اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺷور -زﯾر ﭼﻧﮕﺎل آھﻧﯾن ﻗرض ھﺎی ﺳود ﺧوران -ﺳﺗم
و اﺳﺗﺛﻣﺎر وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ طﺑﻘﮫ ﻣﺎﻟﮑﯾن ﻣﺎﻟﯾﺎت ھﺎی ﺳﻧﮕﯾن -ﺑوروﮐراﺳﯽ و اداره ﻓﺎﺳد ﻣﺣﻠﯽ و ﻣرﮐزی ظﻠم و
ﺟور واﻟﯽ ھﺎ اوﻟﺳواﻟﯽ ھﺎ -ﺎرﻧوال ھﺎ و ﻗﺎﺿﯽ ھﺎ -ﭘﻠﯾس و ژاﻧدارﻣری ﺷﮑﻧﺟﮫ ﻣﯾﮑﺷﻧد ﺻدھﺎ ھزار
دھﻘﺎن از زﻣﯾﻧﮭﺎی ﺧود راﻧده ﺷده اﻧد و زﻣﯾﻧﮭﺎی آﻧﮭﺎ را ﻣﺎﻟﮑﯾن و زﻣﺎم داران ظﺎﻟم ﻏﺻب ﮐرده اﻧد.
دھﻘﺎﻧﺎن ﻓرﯾﺎد ﻣﯾﮑﺷﻧد -ﻧﺎن -آب -زﻣﯾن -وﻟﯽ ﺧط ﻣﺷﯽ ﻋﺑداﻟظﺎھر درﺑﺎره ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ ﺳﮑوت ﻣﯾﮑﻧد.
دﯾﮕر راه ﻧﺟﺎت ﺑرای دھﻘﺎﻧﺎن ﻧﯾﺳت ﺟز اﯾﻧﮑﮫ اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺑﺷود و ﺑﮫ ﺷرﮐت ھﻣﮫ
دھﻘﺎﻧﺎن زﺣﻣﺗﮑش اﺟرا ﺷود.
طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﮐﺷور اﯾن ﺳرﮐردۀ ﻧﮭﺿت اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺑﯾرﺣﻣﺎﻧﮫ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﯾﺷوﻧد ﺣداﮐﺛر ﮐﺎرﮔران ﺑﯾش از
ﭘﻧﺟﺻد اﻓﻐﺎﻧﯽ دﺳﺗﻣزد ﻧدارﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻗﯾﻣت ﯾﮏ ﺳﯾر آرد ﮔﻧدم ﺗﺎ ) (١۴٠اﻓﻐﺎﻧﯽ در ﻧوﺳﺎن ﺑوده
اﺳت.
ﺷﻣﺎ ﺣﮑوﻣت ھﺎی ﻣﺳﺗﺑد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن -ﮐﺎرﮔران را از ﺗﻣﺎم ﺣﻘوق دﻣوﮐراﺗﯾﮏ از ﺗﺷﮑﯾل اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎ ﻣﺣروم
ﮐردﯾد -در دﻓﺎع از ﭼﻧد ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار دﻻل و آﻣرﯾن ظﺎﻟم -ﻧﮭﺿت ھﺎی اﻋﺗﺻﺎﺑﯽ و ﺗظﺎھرات ﮐﺎرﮔران
ﮐﺎرﺧﺎﻧﺟﺎت ﺟﻧﮕﻠﮏ -ﮐﺎﺑل -ﮔﻠﺑﮭﺎر -ﭘﻠﺧﻣری -ﻗﻧدز -ﻣزار -ﻧﻧﮕرھﺎر و ﻣﺎرش ظﻔرﻧﻣون ﮐﺎرﮔران
ﺷﺑرﻏﺎن را ﺑﯾرﺣﻣﺎﻧﮫ ﺳرﮐوب ﮐردﯾد .دھﮭﺎ ھزار ﮐﺎرﮔر را ﻣﺣروم از ﮐﺎر ﮐردﯾد و ﻋده ای از آﻧﮭﺎ را
رواﻧﮫ زﻧدان ھﺎ ﮐردﯾد.
رﻧﺞ ﺑﯾﮑﺎری -ﻓﻘر و ﻓﻘدان اطﻣﯾﻧﺎن ﺑﮫ ﻓردای زﻧده ﮔﯽ را ﺑرای ﺧﻠﻖ ﮐﺎرﮔر ﻣﺎ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺗﺣﻣل ﺳﺎﺧﺗﮫ
اﺳت .ﮐﺎرﮔران ،ﮐﺎر -اﻓزودی دﺳﺗﻣزد ،ﺑﮭﺑود ﺷراﯾط ﮐﺎر و اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔری ﻣﯾﺧواھﻧد!
ﮐﺎرﮔران دوران ﺳﺎز اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن -آﯾﻧده از آن ﺷﻣﺎﺳت از ﻣﺷﮑﻼت ﻧﺗرﺳﯾد -ﭘرﭼم ﻧﮭﺿت ﮐﺎرﮔری ﮐﺷور
را ﺷﺟﺎﻋﺎﻧﮫ ﺳرﺑﻠﻧد ﻧﮕﮭدارﯾد.
ﻣرگ ﺑر دﺷﻣﻧﺎن طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر!
ﺷﻣﺎ ﺣﮑوﻣت ھﺎ:
ﮐﺳﺑﮫ ﮐﺎران -ﭘﯾﺷﮫ وران و دﮐﺎن داران ﺧورده ﻓروش را ورﺷﮑﺳت ﮐردﯾد .ﺣﻘوق ﻣﺎﻣورﯾن ﻣﺗﻘﺎﻋد
ﻧظﺎﻣﯽ و ﻣﻠﮑﯽ را زﯾر ﭘﺎ ﮐردﯾد در ﺑراﺑر ﻧﮭﺿت روﺷﻧﻔﮑری اﻋم از ﺷﺎﮔردان و ﻣﺣﺻﻼن ﻣﻌﻠﻣﺎن و

اﺳﺗﺎدان ﻣﮑﺎﺗب ﻟﯾﺳﮫ ھﺎ و ﭘوھﻧﺗون و ﻣﺎﻣورﯾن ﭘﺎﺋﯾن رﺗﺑﮫ ﺑﺎ ﺗﺣﻘﯾر و ﺧﺷوﻧت ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮐردﯾد ھزار ھﺎ ﺗن
از ﺟواﻧﺎن ﮐﺷور را از ﺣﻖ ﮐﺎر و ﺗﺣﺻﯾل ﻣﺣروم ﮐردﯾد و از ﻓرھﻧﮓ ﻓﺋوداﻟﯽ اﺳﺗﻌﻣﺎری دﻓﺎع ﮐردﯾد.
ﺣﻣﻠﮫ وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ژاﻧدارم و ﭘﻠﯾس ﻋﻠﯾﮫ ﺟواﻧﺎن در ) (٣ﻋﻘرب اﯾن روز ﺟواﻧﺎن اﻓﻐﺎن در  ٢٣و  ٢٩ﺛور
ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻋﻠﯾﮫ ﺗﺷﮑﯾل اﺗﺣﺎدﯾﮫ دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و ﻣﻠﯽ ﻣﺣﺻﻼن و اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ وطن ﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ آن ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﻣﺑﺎرزۀ ﻣﺗّﺣداﻧﮫ ﻣﺣﺻﻼن ﺑﮫ روز  ١۵ﺟوزا اﻋﻼن ﺷد ،ﺑرﺧورد ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﺗﺷدد آﻣﯾز در ﻣورد
ﺧواﺳﺗﮭﺎی ﺷﺎﮔردان ﻣﻌﺎرف و اھﺎﻟﯽ وطن ﭘرﺳت ھرات و ﻣزار -ﻣﯾﻣﻧﮫ و ﮐﻧدھﺎر -ﻏزﻧﯽ و دﯾﮕر وﻻﯾﺎت
ﮐﺷور ھﻣﮫ ﻣظﺎھری از ﺳﺗﻣﮕری و ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ ﺣﻘوق و آزادی ھﺎی ﻣردم ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﺷﻣﺎ ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت.
ﺷﺎﮔردان و ﻣﺣﺻﻼن ﺳﯾﺳﺗم ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﻣﺗرﻗﯽ و ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯾﺧواھﻧد!
ﺑرﺧورد ﺗﺣرﯾﮏ آﻣﯾز ﺣﮑوﻣت و ﻋ ّﻣﺎل اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم آﻟﻣﺎن ﻏرب در ﺑراﺑر ﻣردم رﻧﺟﮑﺷﯾده ﭘﮑﺗﯾﺎ ﺑﮫ
ﺧﺻوص درﯾن اواﺧر ﻋﻠﯾﮫ ﺷﺎﮔردان ﻟﯾﺳﮫ ھﺎی ﮔردﯾز و ﺧوﺳت ﻣﺣﮑوم و ﻧﻔرت اﻧﮕﯾز اﺳت .ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ
ﺑﺎﻋث ﺗﺻﺎدم ﻣﯾﺎن ﭘدران و ﭘﺳران وطﻧﭘرﺳت و ﺗﺷدﯾد ﻧﻔﺎق و ﺗﺻﺎدم ھﺎ ﻣﯾﺎن ﻗﺑﺎﯾل ﺳﻠﺣﺷور ﭘﮑﺗﯾﺎ ﺷده
اﺳت .ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﻧظﺎﻣﯽ در ﭘﮑﺗﯾﺎ ﺧﺎﺗﻣﮫ داده ﺷود.
ﺷﻣﺎ ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺑﻌﯾﺿﺎت ﻣذھﺑﯽ اﻋم از ﺳﻧﯽ و ﺷﯾﻌﮫ و ﻧژادی ،ﻗوﻣﯽ و ﻗﺑﯾﻠﮫ وی ،ﻟﺳﺎﻧﯽ و
ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﺣﻠﯽ ﻣﻧطﻘوی را در ﻣﯾﺎن ﺧﻠﻖ ھﺎی ﺑرادر ﭘﺷﺗون ،ﺗﺎﺟﯾﮏ ،ھزاره ،اﯾن ﻏرﺟﺳﺗﺎن ھﺎی ﺳﺗﻣﻛش
ازﺑﮏ ،ﺗرﮐﻣن ﺑﻠوچ و ﻏﯾره داﻣن ﻣﯾزﻧﯾد ،ﺗﺧم ﻧﻔﺎق و ﺗﻔرﻗﮫ ﻣﯽ ﭘﺎﺷﯾد و ﺣﮑوﻣت ﻣﯾﮑﻧﯾد .زﺑﺎﻧﮭﺎی
ازﺑﯾﮑﯽ ،ﺗرﮐﻣﻧﯽ و ﺑﻠوﭼﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﻣﺧﺗﻧﻖ ﺳﺎﺧﺗﯾد.
ﺑﺎﯾد راه ﺗﮑﺎﻣل ﻓرھﻧﮕﮭﺎی ﻣﻠﯽ و زﺑﺎﻧﮭﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻋم از ﭘﺷﺗو ،دری ،ازﺑﮑﯽ ،ﺗرﮐﻣﻧﯽ و ﺑﻠوﭼﯽ و
ﻏﯾره از طرﯾﻖ دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ھﻣوار و ﺳﺗم ﻣﻠﯽ رﯾﺷﮫ ﮐن ﺷود.
ھم اﮐﻧون ﺗﺣت ﻗدرت ﺷﻣﺎ ﺗوده ھﺎی ﻋظﯾم زﻧﺎن ﻧﺟﯾب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋﻣﻼً ﻓﺎﻗد ھرﮔوﻧﮫ ﺣﻘوق دﻣوﮐراﺗﯾﮏ
ھﺳﺗﻧد و در ﺗﺣت ﺳﺗم و ﺗﺑﻌﯾض وﺣﺷت و ﺗرور ،رﻋب و ﺗرس ارﺗﺟﺎع ﺑﺳر ﻣﯾﺑرﻧد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺻدراﻋظم
ﻣوظف در ﺧط ﻣﺷﯽ ﺗﺎن ﺣﺗﯽ ﺟرات ﺗﻣﺎس ﺑﮫ آﻧرا ﻧداﺷﺗﯾد.
دﺳﺗﮕﺎه ﭘﻠﯾس و ﺿﺑط اﺣواﻻت ﺷﻣﺎ در ﺗﺣت ﻧﻔوذ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﺳﯽ.آی.ای و آﻟﻣﺎن ﻏرب ﺗﻔﺗﯾن
و ﺑﯾداد ﻣﯾﮑﻧﻧد .وﺿﻊ زﻧداﻧﮭﺎی ﺗﺎن ﻓﺎﺟﻌﮫ اﻧﮕﯾز اﺳت .ھر روز ﺻدھﺎ ﺗوطﺋﮫ و دﺳﺗﺑرد ،ﺗﺟﺎوز ﻣﺷﮭود
و ﺑﯾﺷرﻣﺎﻧﮫ ﺑر آزادی ھﺎی ﻣﺻرح در ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺑر اﺳﺗﻘﻼل ﻗوه ﻗﺿﺎﺋﯾﮫ ،ﺑر اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺣﻘوق ﺑﺷر ﮐﮫ
ﻋوام ﻓرﯾﺑﺎﻧﮫ ﺑﺎن ﺗﻌﮭد ﺳﭘرده اﯾد ﺑﻌﻣل ﻣﯾﺂورﯾد .در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺷورا ﻣﺳﺗﺑداﻧﮫ ﻣداﺧﻠﮫ ﮐردﯾد .ﻗﺎﻧون

ﺷﺎرواﻟﯽ ھﺎ ،اﺣزاب ﺟرﮔﮫ ھﺎی وﻻﯾﺗﯽ را ﻣﻠﺗوی ﺳﺎﺧﺗﯾد ﺑﺎ وﺟود اﯾﻧﮑﮫ دوﮐﺗور ﻋﺑداﻟظﺎھر ﻣذﺑوﺣﺎﻧﮫ
ﺗﻼش ﮐرده اﺳت ﮐﮫ در ﺧط ﻣﺷﯽ ﺧود را ﺷﺎﻣﭘﯾون ﻗﺎﻧون واﻧﻣود ﮐﻧد وﻟﯽ اﺻﻼً از ﺗطﺑﯾﻖ ﻗواﻧﯾن
ﻓوق اﻟذﮐر دم ﻧزده اﺳت.
ﺎﻏﻠﯽ ﺻدراﻋظم ﻣوظف ،در ﺧط ﻣﺷﯽ ﺗﺎن از اﻧﺎرﺷﯽ ،ﺑﯽ ﻧظﻣﯽ ،اﺧﻼل ،اﻣﻧﯾت ،ﺧودﺳری ،ﻗﺎﻧون
ﺷﮑﻧﯽ ،ﺗﻘوﯾت دﺳﺗﮕﺎه اﻣﻧﯾت ،ﺗﻌﻘﯾب ﻋدﻟﯽ و ﺗﺄﻣﯾن و ﻧظم ﻓراوان ﺣرف زده اﯾد و روی آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺧﺻوص
ﺗﺎﮐﯾد ﮐرده اﯾد .در اﯾﻧﺟﺎ ﻻزم ﻣﯾﺎﻓﺗد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻣﺎم رﻓﻘﺎ و دوﺳﺗﺎن و ﺗﻣﺎم ﻧﯾروھﺎی ﺗرﻗّﯾﺧواه وطن ﭘرﺳت
ھﺷﯾﺎر ﺑﺎش دھﯾم ﮐﮫ ﻟﺑﮫ ﺗﯾز و ھدف ازﯾن ﮐﻠﻣﺎت ﺗﮭدﯾد ﻧﮭﺿت آزادی ﺑﺧش ﻣﻠﯽ ﮐﺷور و ﺳرﮐوﺑﯽ
آﺷﮑﺎر ،ﻗﺳﺎوت ﮐﺎراﻧﮫ و ﺧﺷن ﭘﻠﯾس آﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻗﺎﻧون ﮔذاری ﺿد ﺧﻠﻖ و ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮥ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻗﺎﻧون
ﺑﮑﺎر ﺑرده ﺧواھد ﺷد ﻟذا ﺑﺎﯾد ﺗﻣﺎم ﻧﯾروھﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﺗرﻗﯽ ﮐﺷور ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھر وﻗت دﯾﮕر ﺗﻔرﻗﮫ ﻣﯾﺎن ﺧود
را ﮐﻧﺎر ﺑﮕذارﻧد و در ﯾﮏ ﺟﺑﮭﮫ وﺳﯾﻊ ﻣﺑﺎرزه ﻓﺷرده ﺑﺎ ھم ،ﻣﺗﺣد ﺷوﻧد و ﻧﻘﺷﮫ ﺷوم ارﺗﺟﺎع را ﻓﻠﺞ
ﮐﻧﻧد .زﯾرا اﮔر اﺳﺗﻌﻣﺎل اﯾن ﮐﻠﻣﺎت و ﻋﺑﺎرات اﻗﻼً ﺑﻐرض دﻓﺎع از ھﻣﯾن دﻣوﮐراﺳﯽ ﺻوری و ﻗﺎﻧون
اﺳﺎﺳﯽ ھم ﻣﯾﺑود ﺑﺎﯾد اﯾن دﺳﺗﮫ ﺑﺎﺻطﻼح ھواداران ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ در ﺧط ﻣﺷﯽ ﺧود ﺻرﯾﺣﺎ ً واﺿﺢ
ﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ دﺷﻣن ﻧظم و اﻣن ﻋﺎﻣﮫ و دﺷﻣن آزادی و ﺗرﻗﯽ و ﻣﻠت و وطن ﻣﺣﺎﻓل ارﺗﺟﺎع ﺳﯾﺎه داﺧﻠﯽ،
ﻣﺗﻧﻔذان ﻣﺣﻠﯽ ،ﻓﺗﻧﮫ اﻧﮕﯾزان ،ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﺗﺧرﯾب ﮐﺎراﻧﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و در ﻣرﮐز آن اداره ﻓﺎﺳد دوﻟت و
ﻧظﺎم ﻓرﺗوت ﻓﺋوداﻟﯽ و ﻗﺑﯾﻠوی اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟب ﺧودﺳری ھﺎ ﻗﺎﻧون ﺷﮑﻧﯽ ھﺎ ،اﺧﻼﻟﮕری ھﺎ ،اﻧﺎرﺷﯽ
ﮔری ھﺎ ،ﺗﺣرﯾﮑﺎت و ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ھﺎی ﻧﻔﺎق و ﺧدﻋﮫ و ھرج و ﻣرج ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻣﺎﻧﻊ ﻋﻣده در راه ﺗطﺑﯾﻖ
آزادی ھﺎی ﻣﺻرح در ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ھﺳﺗﻧد و ﺣﻘوق و آزادی ھﺎی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻣردم ،ﮐراﻣت و ﻓﺿﯾﻠت
اﻧﺳﺎﻧﯽ را ﻟﮕد ﮐوب ﻣﯾﮑﻧﻧد.
ﺑﺎﯾد در راه ﺗطﺑﯾﻖ آزادی ھﺎی ﻣﺻرح در ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺑﯾدرﯾﻎ ﻣﺑﺎرزه ﮐرد .ﺷﻣﺎ ﺣﮑوﻣﺗﯽ ھﺎ در ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت
دروﻏﯾن ﺗﺎن ،در ﭘروﮔرام ھﺎ و ﺧط ﻣﺷﯽ ﭘر از ﻧﯾرﻧﮓ و ﻋوام ﻓرﯾﺑﺎﻧﮫ ﺗﺎن از آزادی ،ﻋداﻟت و
دﻣوﮐراﺳﯽ و ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻗﺎﻧوﻧﯽ دم ﻣﯾزﻧﯾد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻋﻣﻼ ﻗﺎﻧون ﺟﻧﮕل در ﮐﺷور ﺣﮑﻣﻔرﻣﺎﺳت .طﺑﻘﺎت
ﺣﺎﮐم و ﮔﻣﺎﺷﺗﮕﺎن ﺷﻣﺎ ﭼون ﮔرﮔﺎن درﻧده ﺧوی ﺑﺟﺎن و ﻣﺎل ﻣردم اﻓﺗﺎده اﻧد.
راﺳﺗﯽ ﻣﻧظور ﺗﺎن از اﯾن دﻣوﮐراﺳﯽ ﭼﯾﺳت؟ آﺧر ﭼرا ﻣردم ﻣﺎ را ﮔول ﻣﯾزﻧﯾد دﻣوﮐراﺳﯽ طﺑﻘﺎﺗﯽ
ﻣوﺟود ﺷﻣﺎ اﺻﻼً وﺳﯾﻠﮫ ﻣظﺎﻟم و ﺗﺎﺧت و ﺗﺎز ﺑرای ﻣﺳﺗﺑدﯾن ،ﻣرﺗﺟﻌﯾن و ﻣﺗﻧﻔذان ﻣﺣﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺷت
ﻧﺎﭼﯾز از ﻣﻠت را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾدھﻧد .در واﻗﻊ دﻣوﮐراﺳﯽ طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻣوﺟود دﻣوﮐراﺳﯽ ﺳر و دم ﺑرﯾده ،ﺟﻌﻠﯽ
و ﺳﺎﻟوﺳﺎﻧﮫ اﯾﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﺗواﻧﮕران در ﺣﮑم ﺳﻌﺎدت و ﺑرای رﻧﺟﺑران و زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن در ﺣﮑم دام ﻓرﯾب
اﺳت .ﺑﮫ ﯾﻘﯾن ﮐﮫ ﻧورﭼﺷﻣﯽ ھﺎی ﻓﺎﺳد طﺑﻘﺎت ﺣﺎﮐم از ھرﮔوﻧﮫ آزادی ﺗﺎ دﺳﺗﺑرد ﺑﺟﺎن و ﻧﺎﻣوس ﻣردم
ﺑرﺧوردار اﻧد.

آﻗﺎﯾﺎن ﺻﺎﺣﺑﺎن ﻗدرت ،ﭼرا از ﺗﺷﮑﯾل ﻣﺳﺗﻘل اﺣزاب از اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔران دھﻘﺎﻧﺎن و ﻣﺣﺻﻼن
ﻣﯾﺗرﺳﯾد؟ ﭼرا از آزادی ﺑﯾﺎن ،ﺗظﺎھرات و اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت ﻣﯾﺗرﺳﯾد؟ ﭼرا از ﺑﯾداری ،اﺗﺣﺎد و ﺗﺷﮑل ﺧﻠﻖ
ﻣﯾﺗرﺳﯾد؟ ﻣﻌﻠوم اﺳت ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﻧﺣﯾث ﻣﺎھﯾت ﺗﺎن ﺿد دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و ﺿد ﺧﻠﻖ ھﺳﺗﯾد و اﻣﺗﯾﺎزات
ﺑزرگ طﺑﻘﺎﺗﯽ و ﺑﻘﺎی ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﻣﺧﺎطره ﻣﯾﺎﻧدازد.
ﺷﻣﺎ ﻣﺣﺎﻓل ﺣﺎﮐم ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗوری از ﺳﯾﺎﺳت ﻧﺎﮐﺎم رژﯾم ﺣﺎﮐم اﯾران و رژﯾم ﺧون
آﺷﺎم ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣﯾﻣون وار ﺗﻘﻠﯾد ﮐﻧﯾد .ﺑﺎﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ ﻏول ھﺎی اﻧﺣﺻﺎرات اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﻣرﯾﮑﺎ ،آﻟﻣﺎن
ﻏرب ﺟﺎﭘﺎن و اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن و ﺣﺗﯽ ﺧود اﯾران و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را در ﮐﺷور وﺳﯾﻌﺎ ً ﻣﺳﻠط ﮔرداﻧﯾد و ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ
اﯾﺟﺎد اﺣزاب دﺳﺗوری و ﻓرﻣﺎﻧﺑردار ﺣﺎﮐم از »دﻣوﮐراﺳﯽ« ﯾﮏ ﻗﯾﺎﻓﮫ »ﻣﺳﺦ ﺷده و ﮐﺎذب ﺗرﺗﯾب دھﯾد.
ﺑﺎﯾد ﻋﻠﯾﮫ اﺣزاب ﭼﺎﮐر ﻣﻧش -در راه دﻣوﮐراﺳﯽ واﻗﻌﯽ -ﺣﻘوق و آزادی ھﺎی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ -آزادی
ﻣطﺑوﻋﺎت ﻣﻠﯽ و ﻣﺗرﻗﯽ -ﺗﺷﮑﯾل ﻣﺳﺗﻘل اﺣزاب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و وطن ﭘرﺳت -اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی
ﺗوده ای دﻟﯾراﻧﮫ ﻣﺑﺎرزه ﮐرد!
ھﻣوطﻧﺎن!
ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﮫ داﺷت ﺣﮑوﻣت ھﺎی ﮐﮫ در وﺿﻊ ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﮫ وﺟود ﻣﯾﺂﯾد ﻣوﻟود ﺗﺿﺎدھﺎ ،دﺳﺎﯾس و ﻗدرت
طﻠﺑﯽ ھﺎی ﺟﻧﺎح ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺣﺎﻓل ﺣﺎﮐم ﺑوده و وﺳﯾﻠﮫ ﻓرﯾﺑﻧده و زﺟر دھﻧده ﺑﯾش ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﻧﻔوذ و
ﻣداﺧﻠﮫ ﻗدرت ھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در آﻧﮭﺎ ﻣﺷﮭود اﺳت.
دﺳﺗﮭﺎی ﻣداﺧﻠﮫ ﮔران ﺧﺎرﺟﯽ از اﻣور داﺧﻠﯽ ﮐﺷور ﻣﺎ ﮐوﺗﺎه! ﻣﺣﺎﻓل ﻣرﺗﺟﻊ ﺣﺎﮐم و ﻣﺣﯾل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﺗﺣرﯾﮑﺎت ارﺗﺟﺎع ﺳﯾﺎه اﻓراطﯽ ﻗﺻدا ً دھﺷت اﻓﮑﻧﯽ و اﺧﻼﻟﮕری ﻣﯾﮑﻧد ﺗﺎ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺑرای از ﺑﯾن
ﺑردن ﮐﺎﻣل آزادی ھﺎی ﻣﺻرح در ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ و ﺳرﮐوﺑﯽ ﺧوﻧﯾن ﻧﮭﺿت رھﺎﺋﯽ ﺑﺧش ﻣﻠﯽ ﺑدﺳت
آورﻧد و ﺑﯽ ﭘرده و آﺷﮑﺎرا دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﻓردی و ﺣﮑوﻣت وﺣﺷﯾﺎن اﺧﺗﻧﺎق را اﺳﺗﺣﮑﺎم ﺑﺧﺷﻧد.
ﺑﺎﯾد ﻧﯾروی ارﺗﺟﺎع ﺳﯾﺎه اﻓراطﯽ را ﺟدی ﮔرﻓت .ﻧﺑﺎﯾد ھﺷﯾﺎری را از دﺳت داد .ﺑﺎﯾد ﺟﺑﮭﮫ وﺳﯾﻌﯽ از
ﻣﻧورﯾن وطن ﭘرﺳت را ﻋﻠﯾﮫ اﯾن دﺷﻣن ﻋﻣده ﺧﻠﻖ ﺗﺷﮑﯾل داد و آﻧرا ﺑﯽ اﻣﺎن در ھم ﮐوﺑﯾد.
ﺷﻣﺎ ﺣﮑوﻣت ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺟرم ﻋظﯾﻣﯽ را در ﺟﻠوﮔﯾری از ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺳﺎﺧﺗن ﮐﺷور در ﺣﻔظ و ﺗﻘوﯾت
ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﺋوداﻟﯽ ،زﻧده ﮔﯽ ھﻼﮐت ﺑﺎر ﻗﺑﯾﻠوی و ﮐوﭼﯽ ﮔری ،ﻧظﺎم ﻓرﺳوده و ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ -ﺗﺟﺎرت
درھﺎی ﺑﺎز و ﻧﻔوذ ﺗﺎﺟران و اﻧﺣﺻﺎرات ﺧﺎرﺟﯽ ﻣرﺗﮑب ﺷده اﯾد ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ آن اﮐﻧون اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋﻘب
ﻣﺎﻧده ﺗرﯾن ﮐﺷور ﺟﮭﺎن اﺳت.

ھﯾﺋت ﺣﺎﮐﻣﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن درک ﮐرده ﮐﮫ ﺑدون ﯾﮏ ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه دﯾﮕر طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت ﺑﮫ ﻗدرت و ﺳﻠطﮫ
ﺧود اداﻣﮫ دھد ﺑدﯾن ﺟﮭت در ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ اﻗﺗﺻﺎدی ﺣﮑوﻣت ھﺎ ﮔراﯾش ﺟدﯾدی ﺑرای ﺗﻘوﯾت ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
ﺑوروﮐراﺗﯾﮏ و ﮐﻣﭘرادوری و ﻏول ھﺎی اﻧﺣﺻﺎرات ﺧﺎرﺟﯽ در ﮐﺷور ھوﯾدا اﺳت.
دادن اﻣﺗﯾﺎزات و ﺗﺿﻣﯾن ھﺎی ﻓراوان و ﺑﺎﻻﺗر از ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺑرای ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ
در ﻗﺎﻧون ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺧﺻوﺻﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در ﻗﺎﻧون ﺳﯾﺎه ﺑﺎﻧﮑﮭﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ ﮐﮫ در دورۀ
ﺣﮑوﻣت ﺎﻏﻠﯽ اﻋﺗﻣﺎدی روی ﻓﺷﺎر و دﺳﯾﺳﮫ در ﺟرﯾﺎن اﻓﺗﺎد ھﻣﮫ ﻣﺑﯾن ﺳﯾﺎﺳت ﺿد ﻣﻠﯽ دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺑﮫ ﺧﺎطر اﯾﺟﺎد ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه ﺟدﯾد و ﻧﻔوذ روز اﻓزون اﺳﺗﻌﻣﺎر ﻧوﯾن اﺳت.
ﺑدﯾن ﺟﮭت ﺑﯽ ارﺗﺑﺎط ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺎﻏﻠﯽ ﻋﺑداﻟظﺎھر ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﺗﻌﻘﯾب ﺟﺎدۀ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﮐﮫ ﺑﮫ
وال اﺳﺗرﯾت ﻣﯾﺎﻧﺟﺎﻣد در ﺧط ﻣﺷﯽ ﺗﺎن ﻗوﯾﺎ ً راه را ﺑرای ﻧﻔوذ و ﺳﻠطﮥ اﻧﺣﺻﺎرات ﺧﺎرﺟﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
زﯾر ﻧﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺧﺻوﺻﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ ﻗﯾﻣت ﺗﺧرﯾب ﺳﮑﺗور ﻋﺎﻣﮥ اﻗﺗﺻﺎد رﺳﻣﺎ ً و ﻋﻠﻧﺎ ٌ ﺑﺎز ﮐرده
اﯾد و ﺑﮫ ﺻورت ﻓرﯾﺑﻧده ﯾﮑﯽ از ﻋواﻣل ﻓﻘر ﻣﺎﻟﯽ دوﻟت و ﻣﺷﮑﻼت اﻗﺗﺻﺎدی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﺷور را ﺑﮫ
ﻏﻠط و ﻧﺎﺷﯾﺎﻧﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﻣﮏ ھﺎ و ﻗرﺿﮫ ھﺎی ﺛﻣر ﺑﺧش و ﻣﺳﺎﻋد در ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن زﯾرﺑﻧﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﺷور
داﻧﺳﺗﮫ اﯾد اﮔر اﻧدﮐﯽ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﻠﯽ در ﻧظر ِﻣﯾﺑود ﺑﺎﯾد ﻣﯾﺎن -ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻣﺳﺎﻋد و ﺛﻣر ﺑﺧش ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ
اﯾﺟﺎد اﻗﺗﺻﺎد ﻣﻠﯽ ﮐﺷور ﻣﯾﺎﻧﺟﺎﻣد از ﯾﮑﺳو و ﻗرﺿﮫ ھﺎی اﺳﺎرت آور و اﺳﺗﺛﻣﺎری ﻣﺎﻧﻧد ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری
ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﻏﯾر ﻣﻔﯾد در ﭘروژه ھﺎی ﺑزرگ وﻟﯽ ﻣرده وادی ھﻠﻣﻧد ﺑرق ﻣﺎھﯾﭘر و ﻣﯾدان ھواﺋﯽ ﻗﻧدھﺎر
از ﺳوی دﯾﮕر ﺧط روﺷن ﻣﻠﯽ ﻣﯾﮑﺷﯾدﯾد اﮔر ﯾﮏ ﺳﻧﺟش وطن ﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ و ﺑﺳﯾط ﺣﺳﺎﺑﯽ وﺟود ﻣﯾداﺷت
ﺗﺷﺧﯾص ﻣﯾدادﯾد ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﻗﻠم ﺣﺎﺻل ﻓروش ﮔﺎز ﺑﺧش ﻋﻣده ای از ﮐﻣﮑﮭﺎ و ﻗرﺿﮫ ھﺎی ﻣﺳﺎﻋد
ﺛﻣر ﺑﺧش و طوﯾل اﻟﻣدت را ﮐﮫ در ﻋرﺻﮥ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن زﯾرﺑﻧﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﺷور ﻣﺎ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﮑﺎﻓو
ﻣﯾﮑرد.
از اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﻧظرﯾﺎت ﻧﺎﻗص و ﺿد ﻣﻠﯽ اﻗﺗﺻﺎدی ﺷﻣﺎ در ﺧط ﻣﺷﯽ ﻋﯾﻧﺎ ً ﺗﻌﻘﯾب ﻧظرﯾﺎت ﻣﺷﺎورﯾن
اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﺷورھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ آﻧﮭﺎﺳت ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن زﯾرﺑﻧﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﺷور را
اﻗﺗﺻﺎدا ً ﻏﯾر ﻣﻔﯾد اﻋﻼن ﮐرده اﻧد ﺗﺎ ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب راه را ﺑرای اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻣﯾﻠﯾوﻧر ھﺎی اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ،
ﺟرﻣﻧﯽ ،ﺟﺎﭘﺎﻧﯽ ،اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ و ﻏﯾره در ﮐﺷور ھﻣوار ﮐﻧﻧد.
آﻗﺎی ﻋﺑداﻟظﺎھر ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻏﻠط و ﺑدون ﻓﮭم اﻟﻔﺑﺎی ﻋﻠم اﻗﺗﺻﺎد و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣواد ده ﮔﺎﻧﮫ ﻣﻧدرج در ﺧط
ﻣﺷﯽ را ﻋﺎﻣل و ﻋﻠت ﻣﺷﮑﻼت اﻗﺗﺻﺎدی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓﻘر ﻣﺎﻟﯽ دوﻟت و ﻋدم ﺳرﻋت رﺷد اﻗﺗﺻﺎدی
ﮐﺷور واﻧﻣود ﮐرده اﯾد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﯾن ﻣواد ﺑرای ﻣﺎ ﯾﮏ ﺳﻧد اﻓﺷﺎ ﮔری و اﻋﺗراف و ﻣﺣﮑوﻣﯾت ﺗﻣﺎم

ﺣﮑوﻣت ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت وﻟﯽ ﻋﻠﻣﺎ ً آﻧﮭﺎ ھﻣﮫ ﻣﻌﻠول اﺳﺗﻧد ﻧﮫ ﻋﻠت و ﻋﺎﻣل ﻋﻘب ﻣﺎﻧده ﮔﯽ و ﻣﺷﮑﻼت
ﻋظﯾم ﮐﺷور ﻣﺎ ھﻣﺎﻧﺎ ﻧظﺎم ﻓرﺳوده و ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ اﻗﺗﺻﺎدی -اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم و دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت.
آﻗﺎی ﻋﺑداﻟظﺎھر! ﺷﻣﺎ ﺑﺎ اﯾن ﺧط ﻣﺷﯽ ﺗﺎن ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ راه ھﺎی ﺣل ﻋﻠﻣﯽ و اﺳﺎﺳﯽ ﻓﻘر اﻗﺗﺻﺎدی ﺗﻘوﯾت
ﻣﺎﻟﯽ دوﻟت و اﯾﺟﺎد ﯾﮏ اﻗﺗﺻﺎد ﻣﻠﯽ را ﻧﺷﺎن دھﯾد ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺎھراﻧﮫ از ﻟﺣﺎظ اﯾدﺋوﻟوژی در ﻣوﺿوع دﻓﺎع
از ﻋواﻣل اﺳﺎﺳﯽ ﻋﻘب ﻣﺎﻧده ﮔﯽ ﮐﺷور ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻼﮐﺎن ﺑزرگ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران ﺑزرگ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم
و اﺳﺗﻌﻣﺎر ﻧوﯾن اﯾن دﺷﻣﻧﺎن ﺗرﻗﯽ و ﭘﯾﺷرﻓت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﯾد و اﺟرای ھﻣﮫ وظﺎﯾف ﺧطﯾر
ﮐﺷور را ﺻرﻓﺎ ً ﺣواﻟﮫ ﺑﮫ وﺿﻊ ﻗواﻧﯾن ﮐرده اﯾد اﯾن دﯾﮕر ھذﯾﺎن اﺳت ﺑﺎﯾد ﺧﺎطرﻧﺷﺎن ﺳﺎﺧت ﮐﮫ ﻋﺎدﻻﻧﮫ
ﺗرﯾن و دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺗرﯾن اﻗﺗﺻﺎدی ھم ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﺑدون ﯾﮏ دوﻟت دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺑدون ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺧﻠﻖ ﺑدون
ﺗﺣوﻻت اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﻧﯾﺎدی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺟرد ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺧود را در ﯾﮏ ﮐﺷور ﺗﺣت
ﺷراﯾط ﻗرون وﺳطﺎﺋﯽ -ﻣﺛل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺿﻣﯾن ﮐﻧد ﭘس ﻣﻌﻠوم اﺳت ﻗواﻧﯾن اﻗﺗﺻﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ را ﮐﮫ ﺷﻣﺎ
ﺧواھﺎن آن ھﺳﺗﯾد ﺑرای ﺣﻔظ ﻣﻧﺎﻓﻊ طﺑﻘﺎت ارﺗﺟﺎﻋﯽ اﺳت ﻧﮫ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺧﻠﻖ .ﻟذا ﺑﺎﯾد در ﺑراﺑر ﭼﻧﯾن ﺣﺎﮐﻣﯾت
ﻗﺎﻧون ﮐﮫ ﻣظﮭر ﺣﺎﮐﻣﯾت زورﻣﻧدان ﻣرﺗﺟﻊ اﺳت ﺑﯽ اﻣﺎن ﻣﺑﺎرزه ﮐرد.
ﺑﺎز ھم ﺑﺎﯾد ﺧﺎطرﻧﺷﺎن ﺳﺎﺧت ،ﮔﻔﺗﺎر ﻣﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ طرﻓدار ﺣﺎﮐﻣﯾت و وﺿﻊ ﻗﺎﻧون ﻧﯾﺳﺗﯾم
ﻣﺎ ﺟدا ً طرﻓدار وﺿﻊ و ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻗﺎﻧون ھﺳﺗﯾم وﻟﯽ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻗﺎﻧون دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺗوده ھﺎی ﻣردم
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﭘﯾﺷﮕﺎه ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻋﻼم ﻣﯾدارم ﮐﮫ ﮐﻧدی رﺷد اﻗﺗﺻﺎدی ﻓﻘر و ﻗﺣطﯽ و ﻗﯾﻣﺗﯽ ﮐﻧوﻧﯽ
ﻋﻣدﺗﺎ ً ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﯾﺎﺳت ﻏﻠط و ﺿد ﻣﻠﯽ دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺟﮭت ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﮐﻣﭘرادوری ﯾﻌﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم و ﺗﻘوﯾت ﺗﺷﺑﺛﺎت ﺧﺻوﺻﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺿﻌﯾف و ﺑدﻧﺎم ﮐردن ﺳﮑﺗور
ﻋﺎﻣﮫ اﻗﺗﺻﺎد ﺗﺳﻠﯾم ﺷدن ﺑﮫ ﻧظرﯾﺎت و ﻧﻔوذ ﻣﺷﺎوران اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﺷورھﺎی ﻏرﺑﯽ ﻣﺎﻧﻧد ای آی دی و
ﮔروپ ﻧﯾﺗن اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ھﻧدرﮐﺳن آﻟﻣﺎﻧﯽ ،ﺻﻧدوق ﭘوﻟﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮭﺎﻧﯽ و آﺳﯾﺎﯾﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ در
اﺛر آن طﯽ ﭼﻧد ﺳﺎل اﺧﯾر ﻗﯾﻣت ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ در ﺣدود ) (٢٠٠درﺻد اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ و ارزش اﻓﻐﺎﻧﯽ
ﻓوق اﻟﻌﺎده ﭘﺎﯾﯾن آﻣده اﺳت ،ﻗﯾﻣت ﮔﻧدم طﯽ دھﺳﺎل اﺧﯾر ) (۶ﻣرﺗﺑﮫ ﺑﺎﻻ رﻓﺗﮫ اﺳت  ١،۵درﺻد آھﻧﮓ
رﺷد ﺑﮫ ﺗﻧﺎﺳب  ٢،٩درﺻد اﻓزاﯾش ﻧﻔوس ﭘرﺗﮕﺎه ﻓﻘر و ﻋﻘب ﻣﺎﻧده ﮔﯽ ﮐﺷور ﻣﺎ را ﻋﻣﯾﻘﺗر ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت.
ﻋواﯾد ﻣﻠﯽ ﻣﺎ ﭘﺳت ﺗرﯾن ﻋواﯾد ﻣﻠﯽ ﺟﮭﺎن اﺳت.
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ از طرﯾﻖ ﺻدور ﺳرﻣﺎﯾﮫ و اﻣوال در ﮐﺷور ﻣﺎ و ﺗﺟﺎرت ﻧﺎﺑراﺑر ﺷﻌﺑده ﺑﺎزی ﺑﺎ ﻗﯾﻣت ھﺎ و
ﻣﻧظﻣﺎ ً اﺳﻌﺎر و ﻗرﺿﮫ ھﺎی اﺳﺎرت آور و اﻋﻣﺎل ﻓﺷﺎر از ﺟﺎﻧب ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،ﮐﻣﮏ ﺑﮫ
ﻣﺣﺎﻓل ارﺗﺟﺎﻋﯽ و ﺑﮫ ﻣوازات آن ﻗﺎﭼﺎﻗﺑری و ﻏﺎرت آﺷﮑﺎر زﻣﺎم داران و زورﻣﻧدان ﺗﺟﺎرت دﻻﻟﯽ از
طرﯾﻖ ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ ﺑﺎ ﮐﺷورھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻓﺳﺎد د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﻧﮏ اﺧﺗﻼس و ﻧﺷر ﺧودﺳراﻧﮫ ﻣﯾﻠﯾﺎرد ھﺎ

اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﻠت ھﻣﮫ در ﯾﮏ ﺟﺑﮭﮫ ﺳﯾﺎه اﻗﺗﺻﺎدی دﺳت ﺑﮭم داده ﻋﺎﻣل و ﺑﺎﻋث اﺳﺗﺛﻣﺎر وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ
ﺗوده ھﺎی ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ ﻣﺎ ،ﻓﻘر رﮐود و ﻣﺷﮑﻼت اﻗﺗﺻﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺷور ﻣﺎ و ﺗﺎراج ﻣﻌﺎدل ﻣﯾﻠﯾﺎرد ھﺎ دﻻر-
ﺑراﺑر ﺑﮫ ﺑﯾش از ﺻد ﺳﺎل ﻋواﯾد ﻣﻠﯽ دوﻟت و ﭼﭘﺎول ﺛروت ھﺎی ﻣﻠﯽ ﻣﺎ ﺷده اﻧد.
ﻟﯾﮑن ﺧط ﻣﺷﯽ ﺣﮑوﻣت ﻣوظف در ﺗﻣﺎم اﯾن ﻋرﺻﮫ ھﺎ ﺑﺎز ھم ﺑﯾرﺣﻣﺎﻧﮫ ﺳﮑوت ﮐرده اﺳت.
ﺎﻏﻠﯽ دوﮐﺗور ﻋﺑداﻟظﺎھر :راه ﺧط ﻣﺷﯽ ﺷﻣﺎ راھﯾﺳت ﭘر از رﻧﺞ و ﻋذاب ﺑرای ﻣردم ﻣﺎ راه ﻧﺟﺎت در
اﯾن ﻋرﺻﮫ راھﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ و ﺗﺟﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻠﯽ ﺷود و ﺳﮑﺗور ﻋﺎﻣﮫ اﻗﺗﺻﺎد ﺗﻘوﯾت ﺷود
ﮐﺷور ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺷود.
داراﯾﯽ ھﺎی ﻏﺎرت ﮔران ﺑﯾت اﻟﻣﺎل و دزدان ﺛروت ھﺎی ﻣﻠﯽ ﮐﺷور رﺷوه ﺧوران زﻣﯾن ﺧوران و
ﺧﺎﺋﻧﯾن ﺑﮫ ﻣﻠت ﺑﺎﯾد ﻣﺻﺎدره و ﻣﻠﯽ ﺷود ﺗﻣﺎم اﻧﺣﺻﺎرات و ﺗﺎﺟران ﺧﺎرﺟﯽ از ﮐﺷور طرد ﺷود.
ﻣﺎ ﺟز اﯾﻧﮑﮫ ﻣﮭﻣﺗرﯾن ،ﻋﻣده ﺗرﯾن و ﺣﯾﺎﺗﯽ ﺗرﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ ﮐﺷور ﻣﺎ را ﭘﯾﺷرﻓت ﺳرﯾﻊ اﻗﺗﺻﺎدی ﺗﺷﮑﯾل
ﻣﯾدھد ﮐﮫ در ﻗﻠﻣرو روﺑﻧﺎی دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺎﻧﻊ ﺷده اﺳت.
ﺣﮑوﻣت ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻋرﺻﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ ﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﺳﯾﺎﺳت ﺗوازن ،ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮔری و ﺳﺎزش ﺑﺎ رژﯾم
ھﺎی ارﺗﺟﺎﻋﯽ را ﺑﺟﺎی ﺳﯾﺎﺳت ﺑﯽ طرﻓﯽ ﻓﻌﺎل و ﻣﺛﺑت ﺑﮫ ﺣﺳﺎب آورده اﻧد از ھﻣﮫ ﺿد ﻣﻠﯽ ﺗر اﯾﻧﮑﮫ
در ﻣﺗن ﭼﺎﭘﯽ ﭘﺷﺗو و دری ﺧط ﻣﺷﯽ ﮐﻧوﻧﯽ ﺷﺎﻏﻠﯽ ﻋﺑداﻟظﺎھر ﺣد اﻗل اﺻطﻼح ﺳﯾﺎﺳت ﺑﯽ طرﻓﯽ ﻣﺛﺑت
و ﻓﻌﺎل ﻧﯾز ﺑرای اوﻟﯾن ﻣرﺗﺑﮫ و ﻗﺻدا ً ﺑﯾﺑﺎﮐﺎﻧﮫ و ﻋﻠﻧﺎ ً ﺣذف ﺷده ﺑود ﮐﮫ در اﺛر ﺻدای اﻋﺗراض ﻣن ﺑﺎ
ﺗﺷوﯾش و ﻧﺎ آراﻣﯽ ﺧﺎص.
ﺧﺎص ،ﺑﺎ ﮐراھت ﺧﺎطر و ﺑدون اﻋﺗﻘﺎد ﺑﮫ آن ﻣﺻﻧوﻋﺎ ً و ظﺎھرا ً و ﻓﯽ اﻟﻣﺟﻠس اﺻطﻼح ﺳﯾﺎﺳت ﺑﯽ
طرﻓﯽ ﻓﻌﺎل و ﻣﺛﺑت را در ﺧط ﻣﺷﯽ اﺻﻼح و ﻋﻼوه ﮐردﻧد وﻟﯽ دﯾﮕر ﺳودی ﻧدارد ﻧﻘﺷﮫ و اﻧدﯾﺷﮫ
دروﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺎن در زﻣﯾﻧﮫ آﺷﮑﺎر ﺷده اﺳت -و اﮔر ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺳت ﺗﻌﺟب آور اﺳت ﮐﮫ ﭼطور
ﺣﯾﺎﺗﯽ ﺗرﯾن ﭘرﻧﺳﯾپ ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﻣظﮭر اراده ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﺻﻠﺢ ﺟوﯾﺎﻧﮫ ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
اﺳت اﻋﻣﺎل و ﻓراﻣوش ﻣﯾﺷود و از ﭼﺎپ ﻣﯽ اﻓﺗد)!(
ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮑﺎر ﺑردن ﻣﺟرد اﺻطﻼح ﻗﺿﺎوت آزاد ،از ﻧظر ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﯾﺗواﻧد ﺳﺎزش ﺑﺎ ﻧﯾروھﺎی ﺟﻧﮓ،
ﺗﺟﺎوز اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم و در راس آن اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم اﻣرﯾﮑﺎ ،اﯾن ژاﻧدارم ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،و ﺿدﯾت ﻋﻠﯾﮫ ﻧﯾروھﺎی
ﺻﻠﺢ ،آزادی و ﺗرﻗﯽ در ﺟﮭﺎن ﺗﺣرﯾف و ﺗوﺟﯾﮫ ﺷود اﮔر ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺳت اﻗﻼً ﭼرا در ﺧط ﻣﺷﯽ اﺷﺎره ای
ھم ﺑﮫ ﮐﻧﻔراﻧس ھﺎی ﺑﺎﻧدوﻧﮏ ،ﺑﻠﮕراد ،ﻗﺎھره و ﻟوﺳﮑﺎ ﻧﺷده اﺳت ،و ﺻرﻓﺎ ً ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗذﮐر ﺳطﺣﯽ در

ﻣﺳﺎﻟﮫ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن و ﺷرق ﻣﯾﺎﻧﮫ و دﯾﮕر ﺗﻣﺎم ﻣﺳﺎﯾل ﺟدی ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﻧﮭﺿﺗﮭﺎﯾﯽ آزادی ﺑﺧش ﻣﻠﯽ ﺧﻠﻖ ھﺎی-
آﺳﯾﺎ -اﻓرﯾﻘﺎ ،اﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن و ﻣﻧطﻘﮫ و رواﺑط ﺑﺎ ﮐﺷورھﺎی ھﻣﺟوار -ﻋﻣدا ً از ﻧظر اﻧداﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت.
ﺳﯾﺎﺳت دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﻠﯽ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن و ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن از اﺑﺗدای -ﺗﺟزﯾﮫ ﻧﯾم ﻗﺎره ھﻧد ﺑزرگ -ﺗﺎ
ﮐﻧون ارﺗﺟﺎﻋﯽ ،ﻋوام ﻓرﯾﺑﺎﻧﮫ و ﻧﺎﮐﺎم ﺑوده اﺳت -و ﺑﮫ ﺷﯾوه اداره اﺳﺗﻌﻣﺎری -ظﺎھرا ً ﺑﻧﺎم ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن وﻟﯽ
در ﺣﻘﯾﻘت ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺗﺣﮑﯾم ارﺗﺟﺎع ﻗﺑﯾﻠوی و ﻓﺋوداﻟﯽ در اﯾن طرف و آن طرف ﺧط اﺳﺗﻌﻣﺎری دﯾورﻧد
ﻋﻣل ﺷده اﺳت.
ﺳﮑوت ﺣﮑوﻣت اﻋﺗﻣﺎدی و ﺣﮑوﻣت ﻣوظف ﻋﺑداﻟظﺎھر در ﺧط ﻣﺷﯽ وی -در ﺑراﺑر ﺳﯾﺎﺳت ﺗرور و
آدم ﮐﺷﯽ و اﺧﺗﻧﺎق ﻧظﺎﻣﯽ ﮔر اﺳﻼم آﺑﺎد ،اﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﺷﺗﯽ از ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران ﺳﺗﻣﮕر ﭘﻧﺟﺎﺑﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﺧﻠﻖ
ھﺎی ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن و ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن و ﺑﻧﮕﻼدش و ﻋدم ﮔرﻓﺗن ﻋﻼﻗﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﺄﻟﮫ ﻣﮭﺎﺟرﯾن ﺑﻧﮕﺎﻟﯽ -در واﻗﻊ ﯾﮏ
ﺟﺑن ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺳﺎزش ﺑﺎ ﻣﺣﺎﻓل ﺣﺎﮐم ﭘﻧﺟﺎﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ھدف ﻋﻣده آن ﺟز ﺣﻔظ ﻗدرت ﺣﺎﮐم و ﺗرس از
اﻋﺗﻼی ﺟﻧﺑش اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺗّﺣداﻧﮫ ﺧﻠﻖ ھﺎی ﺑرادر ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن و ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن و ﺧﻠﻖ ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭼﯾز
دﯾﮕری ﺗﻠﻘﯽ ﺷده ﻧﻣﯾﺗواﻧد.
اﮐﻧون دﯾﮕر وﺿﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﮫ ﺧﺻوص از ﻟﺣﺎظ ﻣﺳﺄﻟﮫ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن و ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﺗﻐﯾﯾر ﮐرده اﺳت.
اﯾدﺋوﻟوژی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن رو ﺑﮫ زوال اﺳت .ﺑﺎﯾد در ﺑراﺑر اوﺿﺎع و اﺣوال ﺟدﯾد در ﻣﻧطﻘﮫ و ﻣوج ﻧوﯾن ﺟﻧﺑش
رھﺎﯾﯽ ﺑﺧش ﺧﻠﻖ ھﺎی ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن و ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻣﺳﺎﻟﮫ ﺧط ﺗﺣﻣﯾﻠﯽ اﺳﺗﻌﻣﺎری و رو ﺑﮫ
اﻣﺣﺎء دﯾورﻧد -ﺑﺎ دﻗت و ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ ،وطن ﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ و ﺧﻼق ﺑرﺧورد ﮐرد و در زﻣﯾﻧﮫ ﺷﺟﺎﻋﺎﻧﮫ ﺧط ﻣﺷﯽ
ﻧوﯾن اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺗﺧﺎذ ﮐرد!
در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣﺎ اﺣﯾﺎی ﺣﻘوق ﺧﻠﻖ ﺑزرگ ﭼﯾن را در ﻣﻠل ﻣﺗﺣد اﺻوﻻً ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و آﻧرا ﺑﮫ ﻧﻔﻊ
ﺻﻠﺢ ﻣﯾﭘﻧدارﯾم ،و طرﻓدار ُﺣﺳن ھﻣﺟواری ﻣﯾﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭼﯾن ھﺳﺗﯾم وﻟﯽ آﻧﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﻋث ﭘﯾﺷرو
ھﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﺗرﻗﯽ ﻣﯾﺷود -ﻣوﺿﻌﮕﯾری ﻏﯾر اﺻوﻟﯽ ﺷووﻧﯾزم ﻋظﻣت طﻠﺑﺎﻧﮫ ﭼﯾن و ﻣﺎﺋوﯾﺳت ھﺎی
ﺷﻌﻠﮫ اﻓروز ،در ﻣﻧطﻘﮫ و ﺑﻧﮕﻼدش اﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﯽ اﻟرﻏم اراده ﺧﻠﻖ زﺣﻣﺗﮑش ﭼﯾن از ﯾﮑﺳو ﻋﻣﻼً ﺑﮫ ﻧﻔﻊ
ﻗوای ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﻣﻧطﻘﮫ و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻣﯾﺎﻧﺟﺎﻣد و ﺻﻠﺢ ﻣﻧطﻘﮫ را ﺗﮭدﯾد ﻣﯾﮑﻧد -و از ﺳوی دﯾﮕر ﻋﻠﯾﮫ
ﻧﮭﺿت ھﺎی آزادی ﺑﺧش ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن و ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ﺗﻣﺎم ﮐﺷورھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﺗوﺟﮫ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑﺎﯾد آﮔﺎه ﺑود -ھر ﮔﺎه ﺧﻠﻖ ﻣﺑﺎرز ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن و ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز ﻣﺑﺎرزه را ﺑﮫ
ﺧﺎطر آزادی ﻣﻠﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ از دﺳت ﺑدھﻧد ،راه دﯾﮕری را اﻧﺗﺧﺎب ﺧواھﻧد ﮐرد ﮐﮫ در ﯾﮏ ﺟﺑﮭﮫ وﺳﯾﻊ
ﻣﻠﯽ از ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺑﯾدرﯾﻎ ﺧﻠﻖ ھﺎی ﻗﮭرﻣﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرﺧوردار ﺧواھﻧد ﺑود.

ﻣﯾﮕوﯾﻧد ﮐﮫ ﺑوﺗو اﯾن ﻣﺣرک ﮐﺷﺗﺎر وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ﺻدھﺎ ھزار ﻣﺳﻠﻣﺎن ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و دﺷﻣن ﭘﺷﺗون ھﺎ از ﮐﺎﺑل
دﯾدن ﻣﯽ ﮐﻧد .اﺧطﺎر ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺑوﺗوی ﻗﺎﺗل اﯾن ﻋﺎﻣل اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم -و ﻗﺎﺻد ﺟﻧرال ھﺎی
ﺧون آﺷﺎم اﺳﻼم آﺑﺎد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ھﺎی ﺷدﯾد ﻣردم ﻣﺎ ﭼون اﮔﻧﯾو ﻗﺎﺻد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم رو ﺑﮫ رو ﺧواھد
ﺷد!
دﺳت ﺧوﻧﯾن ﺟﻧرال ھﺎی ﻓﺎﺷﯾﺳت ﭘﻧﺟﺎﺑﯽ از ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن و ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن و ﺑﻧﮕﻼدش ﮐوﺗﺎه! ﭘﯾروز ﺑﺎد ﻧﮭﺿت
آزادی ﺑﺧش ﻣﻠﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺧﻠﻖ ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن و ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن در ﯾﮏ ﺟﺑﮭﮥ وﺳﯾﻊ ﺿد
ارﺗﺟﺎع و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم!
راﺳﺗﯽ ﮐﺗﺎب اﻧﻘﻼب ﺳﻔﯾد اﺛر ﺷﺎه اﯾران را ﺧواﻧده ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﻣﯾﮕوﯾد:
»ﭼطور روزی ﺷﺎه ﺳﻠطﺎن ﺣﺳﯾن ﺻﻔوی در ﭘﺎﯾﺗﺧت ﺧودش ﺑﮫ دﺳت ﯾﮏ ﻣﺷت دزد ﻗﺎﻓﻠﮫ زن ﻣﺣﺎﺻره
ﻣﯾﺷد«.
ﻣﻼﺣظﮫ ﮐﻧﯾد! »ﯾﮏ ﻣﺷت دزد ﻗﺎﻓﻠﮫ زن« ﮐﮫ ﻣﻧظورش اﻓﻐﺎﻧﮭﺎﺳت .ﺷرم ﺑر ھﯾﺋت ﺣﺎﮐﻣﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ
ﺑﺎز ھم داد از ﻏرور ﻣﻠﯽ و وطن ﺧواھﯽ ﻣﯾزﻧﻧد و ﺑﺎ رژﯾم ﺣﺎﮐم و ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳوس ﺳﺎواک اﯾران ﻋﻠﯾﮫ
ﻧﮭﺿت ھﺎی آزادی ﺑﺧش ﺧﻠﻖ ھﺎی ﺑرادر دو ﮐﺷور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و اﯾران ﮐﮫ رﯾﺷﮫ ھﺎی ﻣﺷﺗرک ﺗﺎرﯾﺧﯽ
دارﻧد ،در زد و ﺑﻧد ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻧد .ﺑرﺧورد ﺗﺳﻠﯾم طﻠﺑﺎﻧﮫ -در زﻣﯾﻧﮥ آب ھﯾرﻣﻧد در ﺑراﺑر
ﺷﺎﻧﺗﺎژ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم اﻣرﯾﮑﺎ و ﺗﮭدﯾد ﻧظﺎﻣﯽ دوﻟت اﯾران و ﺑﮫ ھدر رﻓﺗن ﻣﯾﻠﯾﺎردھﺎ اﻓﻐﺎﻧﯽ و در ﺣدود ٢٠٠
ﻣﯾﻠﯾون دﻻر در ﭘروژۀ وادی ھﻠﻣﻧد ،ﻣﮭﺎﺟرت دھﮭﺎ ھزار ھﻣوطن ﻣﺎ ﺑﮫ اﯾران ،ﻣوﺿﻌﮕﯾری ﺳﺎزش
ﮐﺎراﻧﮫ در ﺑراﺑر ﭘﮑﺗﮭﺎی ﺳﻧﺗو و ﺳﯾﺎﺗو و ﮐرﺷﻣﮫ ﺑﺎزی ھﺎ ﺑﺎ آر ،ﺳﯽ ،دی ھﻣﮫ ﻣﺑﯾن ﺳﯾﺎﺳت ﮐرﻧش و
ﺿد ﻣﻠﯽ دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت.
ﻣﺎ ﺑﮫ ﺣﯾث وطن ﭘرﺳت ﺗرﯾن ﻓرزﻧدان اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن -ﺧﺎطر ﻧﺷﺎن ﻣﯾﺳﺎزﯾم ﮐﮫ ارﺗﺟﺎع راﺳت اﻓراطﯽ و
ﺷﻌﻠﮫ اﻓروزان ﭼپ اﻓراطﯽ ،ﮐﮫ ﺣﺗﯽ از اﺳﺗﻌﻣﺎل ﮐودﮐﺎن ﻣﻌﺻوم و ﺧردﺳﺎل ﻣﺎ ﻧﯾز ﺑرای ﻣﻘﺎﺻد زﺷت
و ﺷوم ﺧود ﺷرم ﻧدارﻧد ،ﻋﻣﻼً در زﯾر ﻟوای اﻧﺗﯽ ﺳوﯾﺗﯾﺳم در ﯾﮏ ﺟﺑﮭﮥ ﺑﺎ ﺟﻧﺎح راﺳت ﻣﺣﺎﻓل ﺣﺎﮐم و
ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺟﺎﺳوﺳﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در ﺗﻔﺗﯾن و ﺗوطﺋﮫ اﻧد ﺗﺎ رواﺑط ﻧﯾﮏ و ُﺣﺳن ھﻣﺟواری اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
و اﺗﺣﺎد ﺷوروی را ﺑﺳود ارﺗﺟﺎع و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم و ﺷووﻧﯾﺳم ﺑرھم ﺑزﻧﻧد و ﺗﻣﺎم ﺛﻣر ﺑﺧش ﮐﻣﮏ ھﺎی
اﻗﺗﺻﺎدی و ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﺑدون ﻗﯾد و ﺷرط و ﺳﮭل اﺗﺣﺎد ﺷوروی را ﮐﮫ در ﺑﯾش از ھﻔﺗﺎد ﭘروژه ﺻﻧﻌﺗﯽ
زراﻋﺗﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ و زﯾرﺑﻧﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﻠﯽ ﻣﺎ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ و ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺑﮫ ) (۶٠ﻣﯾﻠﯾﺎرد اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎدل
ﺑﮫ ﺑﯾﺳت ﺳﺎﻟﮫ ﻋواﯾد ﺣﻘﯾﻘﯽ دوﻟت ﺑﮫ اﻋﺗﺑﺎر ﺳﺎل ) -(۴٩ﻣﯾرﺳد و ﺑﺎ ﻗرﺿﮫ ھﺎی اﺳﺗﺛﻣﺎری ﮐﺷورھﺎی

اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻗﺎﺑل ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑوده ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﺑدﻧﺎم و ﺗﺧرﯾب ﮐﻧﻧد و ﻗﺻدا ً ﻣﺎﻧﻊ ﺑزرﮔﯽ در راه رﺷد و اﯾﺟﺎد
اﻗﺗﺻﺎد ﻣﻠﯽ ﮐﺷور ﺑﮫ وﺟود آورﻧد.
ﻣﺎ ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﮐوﭼﮑﺗرﯾن ﺑﯾم و ﺗرس از اﺗﮭﺎﻣﺎت دروﻏﯾن و ﻧﺎ ﻣرداﻧﮫ ﻣﻔﺗرﯾﺎن ﻓروﻣﺎﯾﮫ و ﺗﺣرﯾﮏ
اﻏواﮔران و ﺗوطﺋﮫ دھﺷت اﻓﮑﻧﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﺑﮫ ﺣﯾث ﭘُر ﺷور ﺗرﯾن وطن ﭘرﺳﺗﺎن و ﺳرﺷﺎر از ﻏرور
ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﭘﯾﺷﮕﺎه ﻣردم ﺣﻖ ﭘرﺳت ﺧود ﺑﯾﺎن ﻣﯾدارﯾم ﮐﮫ ﻣﯾزان دوﺳﺗﯽ و دﺷﻣﻧﯽ ﻣﺎ -در ﺑراﺑر ﮐﺷورھﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑر اﺳﺎس ﺻﻠﺢ و آزادی در ﺟﮭﺎن اﺳﺗﻘﻼل و ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻋﻣوﻣﯽ ﺧﻠﻖ و وطن ﻣﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺣﺑوب
ﺑﻧﺎ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.
ﺑر ﭘﺎﯾﮥ اﯾن اﺻول وطن ﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯾﮕوﯾﯾم :ﺑﺎﯾد از ﺗوﺳﻌﮫ و ﺗﺣﮑﯾم ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻧزدﯾﮏ اﻓﻐﺎن-
ﺷوروی ﺻرﯾﺣﺎ ً دﻓﺎع و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺷود -و در ﺑراﺑر ﺗﻣﺎم دﺳﺗﯾﺎران ﻣرﺗﺟﻊ ﺧﺎرﺟﯽ و ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ وطن
ﺧواھﯽ را ﺑﮫ ﺻورت ﻋوام ﻓرﯾﺑﺎﻧﮫ ،ﻣﺟرد و در ﭼﺎرﭼوب ﺗﻌﺻﺑﺎت و ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺗﻧﮓ ﻧظراﻧﮫ طﺑﻘﺎﺗﯽ و
اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ ﺧود ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻣﯾﮑﻧﻧد و ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺛﻣر ﺑﺧش ھر دو ﮐﺷور ﻣﺳﺗﻘل ھﻣﺟوار را ﺿد ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺟﻠوه ﻣﯾدھﻧد و از ﻓﺋوداﻟﯾﺳم و ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری دﻓﺎع ﻣﯾﮑﻧﻧد ﺷﺟﺎﻋﺎﻧﮫ ﻣﻘﺎوﻣت ﮐرد و ﭘرده از
ﭼﮭره ﺷﯾطﺎﻧﯽ آﻧﮭﺎ دور اﻓﮑﻧد ،ﺷﺎرﻻﺗﺎﻧﯽ ،دروغ و ﮐذب ﺷﺎن را درﺑﺎره اﻓﺷﺎ و ﺑرﻣﻼ ﺳﺎﺧت .زﯾرا
ﺣﻘﺎﯾﻖ روﺷن و ارﻗﺎم ﮔوﯾﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﮐﮫ رواﺑط ﻧزدﯾﮏ و ﺻﻠﺢ ﺟوﯾﺎﻧﮫ و دوﺳﺗﺎﻧﮥ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و اﺗﺣﺎد
ﺷوروی ﮐﺎﻣﻼً ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﻣردم و وطن ﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﺳﺗﻘﻼل و ﺗرﻗﯽ ﮐﺷور ﻣﺎ ﻣطﺎﺑﻘت دارد.
ﺎﻏﻠﯽ دﮐﺗور ﻋﺑداﻟظﺎھر -:اﯾن ﭼﮕوﻧﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﺑﯽ طرﻓﯽ ﻣﺛﺑت و ﻓﻌﺎل و ﻗﺿﺎوت آزاد اﺳت ﮐﮫ ﻧﮫ
ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی ﺳﻠف ﺷﻣﺎ و ﻧﮫ ﺧود ﺷﻣﺎ در ﺧط ﻣﺷﯽ ﺗﺎن اﺑراز داﺷﺗﮫ اﯾد ﮐﮫ اﯾن اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم و در راس آن
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم اﻣرﯾﮑﺎﺳت ﮐﮫ ﺗﺟﺎوزﮐﺎر و ﺟﻧﮓ طﻠب اﺳت ﺑﮫ ﺳﺗﻣﮕری ﺑر ﺑﺳﯾﺎری ﺧﻠﻖ ھﺎی ﺟﮭﺎن ﺑﮫ
ﺷﻣول ﺧﻠﻖ ھﺎی ﺷرﯾف و ﺳﯾﺎه ﭘوﺳﺗﺎن اﻣرﯾﮑﺎ اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﻧد ،و ﮐﻣﺎﮐﺎن ﻣﻧﺑﻊ ﺗﮭدﯾد داﯾﻣﯽ اﻣر ﺻﻠﺢ و
ﺗرﻗﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت ،ﺑﺎﻋث ﺧوﻧرﯾزی در وﯾﺗﻧﺎم و دﯾﮕر ﮐﺷورھﺎی ھﻧد ﭼﯾن ﻣﯽ ﺷود ،اﺳراﺋﯾل را ﻋﻠﯾﮫ
ﺧﻠﻖ ھﺎی ﻋرب ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﭼﮕوﻧﮫ ﻗﺿﺎوت آزاد اﺳت در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ دھﮭﺎ ﻣﯾﻠﯾون ﺧﻠﻖ ﮐﺎرﮔر
ﻧﺟﯾب اﻣرﯾﮑﺎ ﻋﻠﯾﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم اﻣرﯾﮑﺎ ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ﺟدی ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد و اﺳﻧﺎد ﺳری ﻓﺟﺎﯾﻊ ﭘﻧﺗﺎﮔون را
اﻓﺷﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد وﻟﯽ ﺳﯾﺎﺳت »ﻗﺿﺎوت آزاد« ﺣﮑوﻣت ﻣوظف اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺑﺎرۀ ﺳﯾﺎﺳت ﺗﺟﺎوزﮐﺎراﻧﮫ
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم اﻣرﯾﮑﺎ در ﺳﮑوت ﻣﺣض اﺳت.
دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﯾﮑﺳو از اﯾﺟﺎد رواﺑط ﺑﺎ ﺟﻣﮭورﯾت ھﺎی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و ﺗوده ای آﻟﻣﺎن ،ﮐوﺑﺎ ،وﯾﺗﻧﺎم
و ﮐورﯾﺎ اﺟﺗﻧﺎب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و از ﺳوی دﯾﮕر در ﻧزدﯾﮑﯽ و اﯾﺟﺎد ﭘﯾﻣﺎن ھﺎی اﯾدﺋوﻟوژﯾﮑﯽ ﺑﺎ رژﯾم ھﺎی
ﻣرﺗﺟﻊ و واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧد.

ﺳﯾﺎﺳت ﺑﯽ طرﻓﯽ ﻓﻌﺎل و ﻣﺛﺑت و ﻗﺿﺎوت آزاد اﯾﻧﺳت ﮐﮫ دﻟﯾراﻧﮫ ﺷﻌﺎر دھﯾم:
اﺳراﺋﯾل ﺑﺎﯾد ﺧﺎﮐﮭﺎی اﺷﻐﺎﻟﯽ اﻋراب را ﺗرک ﮐﻧد!
ﺣﻘوق ﻣﮭﺎﺟرﯾن ﻋرب ﻓﻠﺳطﯾن ﺑﺎﯾد اﻋﺎده ﺷود!
ﻣرگ ﺑر اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم اﻣرﯾﮑﺎ ﮐﮫ اﺳراﺋﯾل اﺷﻐﺎﻟﮕر را ﺗﻘوﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد!
ﭘﯾروز ﺑﺎد ﻧﯾروھﺎی ﻣﻘﺎوﻣت ﻓﻠﺳطﯾن!
زﻧده ﺑﺎد دوﺳﺗﯽ ﺧﻠﻖ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺧﻠﻖ ھﺎی ﻋرب در ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم و ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳم!
اﺳﺗﻘﻼل ،آزادی و ﺻﻠﺢ ﺑرای وﯾﺗﻧﺎم ﻗﮭرﻣﺎن!
اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ھﺎ از وﯾﺗﻧﺎم ﺧﺎرج ﺷوﯾد!
در ﻓرﺟﺎم:
ﺧﻠﻖ ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺧﻠﻖ ھﺎی ﺟﮭﺎن در ﻣﺑﺎرزات ﻣﺷﺗرک در ﺗﻌرض وﺳﯾﻌﺗری ﻋﻠﯾﮫ ﻗوای
ارﺗﺟﺎع و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم در اﺗﺣﺎد و وﺣدت ﺑﺎ ﺳﮫ ﻧﯾروی ﮐﺑﯾر ﻋﺻر ﻣﺎ:
)ﺳﯾﺳﺗم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﺟﻧﺑش رھﺎﺋﯽ ﺑﺧش ﻣﻠﯽ(
ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺻﻠﺢ اﺳﺗﻘﻼل ﻣﻠﯽ ،ﺗرﻗﯽ ،دﻣوﮐراﺳﯽ و ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﻣﺗﺣد ﺷوﯾد!
اﮐﻧون ﺳوال ﺣﯾﺎﺗﯽ و ﻋﻣده -:راه ﻧﺟﺎت ﺧﻠﻖ ھﺎی ﮐﺷور ﻣﺎ از ﺳﺗم و اﺳﺗﺛﻣﺎر طﺑﻘﺎﺗﯽ و ﯾوغ ﺳﺗم ﻣﻠﯽ
و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐدام اﺳت و وظﺎﯾف ﻣﺑﺎرزه ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﻣﺎ ﭼﯾﺳت؟
ﺑﺎ ﻋﺑﺎرات ﻓﺷرده اﻋﻼم ﻣﯾدارﯾم ﮐﮫ در ﻧﮭﺎﯾت اﻣر ﻧﻘطﮫ آﺗش زای ﻣﺑﺎرزه ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺧﻠﻖ ﻣﺎ ﻋﺑﺎرت اﺳت
از -:اﻧﺗﻘﺎل ﻗدرت ﺣﺎﮐم و ﮔرﻓﺗن ﺣﮑوﻣت ﺷورا و ﻗﺿﺎ از دﺳت طﺑﻘﺎت ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺣﺎﮐم ،ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ طﺑﻘﺎت
و ﻗﺷر ھﺎی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠﻖ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ رھﺑری طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و ﭘﯾش آھﻧﮓ آن زﯾرا ﺣﮑم آﻣراﻧﮫ ﺗﺎرﯾﺦ
اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﻼﮐﺎن و ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران و ﻧﻔوذ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم را از ﮐﺷور ﺑر
اﻧداﺧت ،ﻧﺧﺳت اﻧﻘﻼب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و ﺳﭘس ﺗﺣول ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ را ﺑﮫ اﻧﺟﺎم رﺳﺎﻧد.
ھﻣوطﻧﺎن ﮔراﻧﻣﺎﯾﮫ!
ﺑﺎز ھم ﻧﺎم ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم -ﮐﮫ ﻧﻔوذ روزاﻓزون ﻣﯾﺎن ﺧﻠﻖ ھﺎی ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺟﮭﺎن ﮐﺳب ﻣﯾﮑﻧد آﺗش در ﺟﺎن
ﻣزوراﻧﮫ ،ﺟﺎھﻼﻧﮫ و ﻓﺗﻧﮫ ﮔراﻧﮫ ﻋﻠﯾﮫ دﯾن اﺳﻼم و ﺧﻠﻖ ھﺎی ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻗرار
دﺷﻣﻧﺎن ﺧﻠﻖ ﻣﯾﺎﻧدازد و آﻧرا ّ
ﻣﯽ دھد.

از آﻧﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﻣﺣﺗوای اﺳﺎﺳﯽ دوران ﻣﺎ را -اﻧﺗﻘﺎل از ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد ،ﻻزم
ﻣﯾﺎﻓﺗد ﮐﮫ ﺣﻘﯾﻘت راه ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم را ﺑﮫ ﺻورت ﻋﺎﻣﮫ ﻓﮭم روﺷن ﮐﻧﯾم:
ھﻣوطﻧﺎن! ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﮐﮫ ھدف ﻏﺎﺋﯽ ﻣﺎﺳت راه ﻧﺟﺎﺗﺑﺧﺷﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﺧﻠﻖ ھﺎ را ﺑﮫ ﺳر ﻣﻧزل آزادی،
ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ ،ﻋداﻟت و ﻣﻌﻧوﯾت ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯾرﺳﺎﻧد ،آزادی اﻧﺟﺎم ﻣراﺳم ﻣذھﺑﯽ را ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد ،ﺑﮫ
ﻋﻘﺎﯾد دﯾﻧﯽ اﺣﺗرام ﻣﯾﮕذارد ،زن و ﺧﺎﻧواده را ﻣﺣﺗرم ﻣﯾﺷﻣﺎرد ،ﺧﺻوﺻﯾﺎت و ﺳﻧن ﻣﻠﯽ را رﻋﺎﯾت
ﻣﯾﮑﻧد ،ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺷﺧﺻﯽ ﺑر ﻋواﯾد دﺳﺗرﻧﺞ اﻓراد و ﺣﻖ وراﺛت ﻧﺎﺷﯽ از آﻧرا ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻗﺎﻧون ﺣﻔظ
ﻣﯾﮑﻧد ،طﯽ زﻣﺎن ﮐوﺗﺎه ﮐﺷور را ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻣﯾﺳﺎزد ،ﺑﮫ ﺳﺗﻣﮕری ﻣﻠﯽ و اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻧﺳﺎن از اﻧﺳﺎن ﭘﺎﯾﺎن
ﻣﯾﺑﺧﺷد ،ﺑﯾﮑﺎری ،ﻗﺣطﯽ ،ﻓﻘر ،ﺑﯾﻣﺎری ،ﺑﯾﺳوادی ،و ﺑﺣران ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی را ﮐﺎﻣﻼً از ﺑﯾن ﻣﯾﺑرد،
ﺻﺣت و ﻣﻌﺎرف را ﺑرای ھﻣﮕﺎن ﺗﺄﻣﯾن ﻣﯾﮑﻧد ،ﺑﮫ دھﻘﺎﻧﺎن زﻣﯾن ،آب و ﻧﺎن ﻣﯾدھد ،ﺳطﺢ ﻋﺎﻟﯽ زﻧده ﮔﯽ
ﻣﺎدی و ﻣﻌﻧوی را ﺑرای طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و ھﻣﮫ ﺗوده ھﺎی ﻣردم ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد ﺧﻠﻖ را از ظﻠﻣت و ﺟﮭل
ﺑﯾرون ﻣﯽ ﮐﺷد ،ﻋﻠم و ﺗﺧﻧﯾﮏ را ﺗرﻗﯽ ﻣﯾدھد ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧوﯾﻧﯽ ﻣﯾﺳﺎزد ﮐﮫ در آن ﻧﮫ ﺛروﺗﻣﻧد ﺑﺎﺷد و ﻧﮫ
ﻓﻘﯾر ،ﻧﮫ ظﺎﻟم ﺑﺎﺷد و ﻧﮫ ﻣظﻠوم ،ھﻣﮫ ﺑﺎﯾد ﮐﺎر ﮐﻧﻧد و از زﺣﻣت ﺧود و ﮐﺎر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد ،ﻧﮫ
اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺷت ﻗﻠﯾﻠﯽ از ﻣﻼﮐﺎن ،ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران ،زﻣﺎم داران ،و ﺑوروﮐرات ھﺎی ﺳﺗﻣﮕر و رﺷوه ﺧوار
ﺑﺣﺳﺎب رﻧﺞ و ﻋذاب و ﺧون ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ ﻧﻔر ﺛروﺗﻣﻧد ﺷوﻧد و در ﮐرﺳﯽ ھﺎی ﻗدرت دوﻟت ﺗﮑﯾﮫ زﻧﻧد .وﻟﯽ
ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ وظﯾﻔﮫ ﻣﺎﺳت ﺗﺎ در راه اﻧﺟﺎم ﭘﯾﮕﯾر اﻧﻘﻼب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺿد ﻓﺋوداﻟﯽ
و ﺿد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ،در راه اﯾﺟﺎد ﺟﺑﮭﮫ ﻣﺗﺣد دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻣﻠﯽ و دوﻟت دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻣﻠﯽ از طرﯾﻖ ﺗﮑﺎﻣل
ﻣﺗرﻗﯽ ﻏﯾر ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﺟداﻧﮫ ﻣﺑﺎرزه ﮐﻧﯾم.
در ﺧﺎﺗﻣﮫ ﺧﻠﻖ رﻧﺟدﯾده اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن! ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ زﻣﺎم داران و ﺣﮑوﻣت ھﺎی ﮐﮫ روی ﻓﺷﺎر ،ﺧﺎرج از اراده
ﻣﻠﯽ ﺷﻣﺎ ﺧﻠﻖ زﺣﻣﺗﮑش و از ﻗﺻر ھﺎ ﺑﮫ وﺟود ﻣﯾﺎﯾﻧد اﻋﺗﻣﺎد و ﺑﺎور ﮐرد ﻓﻘط زﻣﺎم داران و ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی
ﮐﮫ از درون ﺧﻠﻖ و در ﺧدﻣت ﺧﻠﻖ و از ﻣﯾﺎن طوﻓﺎن ھﺎی ﻣﺑﺎرزه رھﺎﯾﯽ ﺑﺧش ﺧﻠﻖ -ﭘﺎک و ﺑﺎ ﺗﻘوا ﺑﺎ
اﯾﻣﺎن و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﯾرون ﻣﯽ ﺑرآﯾﻧد ،ﻣﯾﺗوان اﻋﺗﻣﺎد و ﺑﺎور ﮐرد.
ﺧﻠﻖ ﺳﺗﻣدﯾده وطن -طﺑﻘﺎت ﺣﺎﮐم داوطﻠﺑﺎﻧﮫ از ﻗدرت ﺧود ﺻرف ﻧظر ﻧﻣﯾﮑﻧﻧد ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻧﺟﺎت ﺗﺎن
ﺑﯾدار ﺷوﯾد ،ﺑﺎ ھم ﻣﺗﺣد و ﻣﺗﺷﮑل ﺷوﯾد دﺷﻣﻧﺎن آﺷﺗﯽ ﻧﺎﭘذﯾر و ﺧدﻣﺗﮕﺎران ﺻدﯾﻖ ﺗﺎن را ﺑﺷﻧﺎﺳﯾد
ﺑﯽ ﺗرس ﻣﺑﺎرزه ﮐﻧﯾد!
ﺑﺎ ﻣﺷت ﭘوﻻدﯾن ﺧﻠﻖ ﻣﯾﺗوان دﺷﻣﻧﺎن ﺧﻠﻖ را درھم ﺷﮑﺳت و ﺗﻣﺎم ﺧﺎﺋﻧﯾن ﺑﮫ ﻣﻠت را ﺳرﻧﮕون ﺳﺎﺧت!
ﺧﺷم ﻣﻘدس ﺧﻠﻖ ،ﺧﺷم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﯾروﻣﻧدی در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺎ ذﺧﯾره اﺳت .ﺑﺎﯾد ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ اﯾن آرﻣﺎﻧﮭﺎی
ﻋﺎﻟﯾﮫ ﺧﻠﻖ ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ و ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎن واﺣد ﺳرﺗﺎﺳری طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺗﺣت

ﭘرﭼم ﺳﺎزﻣﺎن واﺣد دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠﻖ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﯾﺷﺗر و ﺑﺎز ھم ﺑﯾﺷﺗر ﺗﺣﮑﯾم ﺑﺧﺷﯾد ﻣﺎ از ﺻﻣﯾم ﻗﻠب ﺑﺎ
ﺗﻣﺎم ﻧﯾروی ﻣﻠﯽ وطﻧﭘرﺳت دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و ﺗرﻗّﯾﺧواه در ﭼوﮐﺎت اﺻول و در ﺗﺣت ﭘﻼﺗﻔورم و ﻣرام
ﻣﺷﺗرک ﻋﻠﯾﮫ دﺷﻣﻧﺎن ﻣﺷﺗرک طﺎﻟب اﺗﺣﺎد و وﺣدت ھﺳﺗﯾم.
ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺗﻔرﻗﮫ ﺟوﯾﯽ ﺧﺎﺗﻣﮫ داد!
ﺑﺎﯾد ارﮔﺎﻧﮭﺎی ﻧﺷراﺗﯽ دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠﻖ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن -ﺟراﯾد »ﺧﻠﻖ« و »ﭘرﭼم« ﺧﻠﻖ ﮐﮫ ﺧﻼف ﻗﺎﻧون ﻗﯾد
ﺷده اﻧد آزاد ﺷوﻧد!
ﺑﺎﯾد زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ از ﺣﺑس رھﺎ ﺷوﻧد!
رﻓﻘﺎ! ﭘرﭼم داران ﭘﯾﮑﺎر ﺟوی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠﻖ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن! ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ھﺷﯾﺎر ﺑﺎش ﻣﯾدھﯾم ﮐﮫ دﺷﻣﻧﺎن داﺧﻠﯽ
و ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺎ ﻓوق اﻟﻌﺎده ﻓﺗﻧﮫ اﻧﮕﯾز ﺣﯾﻠﮫ ﮔر و ﺑﯽ رﺣم اﻧد و ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﺣﯾث وطﻧﭘرﺳت ﺗرﯾن آﺷﺗﯽ
ﻧﺎﭘذﯾر ﺗرﯾن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗرﯾن و اﺻوﻟﯽ ﺗرﯾن ﻧﯾروی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﺷور ﺗﺷﺧﯾص داده اﻧد و در ﻟﯾﺳت ﺳﯾﺎه ﮔرﻓﺗﮫ
اﻧد و ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻗدرت ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ در ﻣرﺣﻠﮫ اول در ﺻﻔوف ﺷﻣﺎ ﺗﻔرﻗﮫ و ﺑﯽ اﻋﺗﻣﺎدی اﯾﺟﺎد ﮐﻧﻧد،
ﻧﯾروھﺎی ﺷﻣﺎ را از درون ﻣﻧﻔﺟر ﮐﻧﻧد و ارادۀ ﻣﺑﺎرزۀ ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﺣﯾث ﭘرﭼم داران و ﭘﯾش آھﻧﮓ ﻧﮭﺿت
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻠﻖ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻓﻠﺞ ﮐﻧﻧد در اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ھﺷﯾﺎری و ﺷﺟﺎﻋت و اﺻوﻟﯾت در ﺻﻔوف ﺗﺎن
ﺑرﺧورد ﮐﻧﯾد و ﻋﻠﯾﮫ ھرﮔوﻧﮫ اﻧﺣراﻓﺎت ﭼپ و راﺳت ﺑرزﻣﯾد ﻋ ّﻣﺎل دﺷﻣﻧﯽ را در ﻣﯾﺎن ﺧود راه ﻧدھﯾد
وﺣدت و ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺗﺎن را ﭼون ﻣردﻣﮏ ﭼﺷم ﺧود ﺣﻔظ ﮐﻧﯾد اﯾدﺋوﻟوژی ﻋﻠﻣﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎن را ﭘﺎک
و ﻣﻧزه ﻧﮕﮫ دارﯾد دﺷﻣﻧﺎن ﺗﺎن ظﺎھرا ً ﻧﯾروﻣﻧد وﻟﯽ ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ زوال اﺳت ﭼون دﻻوران ﭘﯾﺷﺗﺎز ﺑﮫ ﭘﯾش
روﯾد ﺑﮫ رﻧﺞ ھﺎی ﺧﻠﻖ ﺑﯽ اﻧدﯾﺷﯾد و ﺑﮫ وطن ﻋﺷﻖ ﺑورزﯾد ﺟﺎن ھﺎی ﻣﺎ در راه ﺧدﻣت ﺑﮫ وطن،
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘُر اﻓﺗﺧﺎر و ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ ﺧﻠﻖ ﮔراﻧﻣﺎﯾﮫ ﻣﺎ وﻗف ﺑﺎد!
ﺧﻠﻖ ﮐﺎرﮔر ﮐﺷور! ﺟواﻧﺎن وطﻧﭘرﺳت! در ھر ﮐﺟﺎی وطن ﮐﮫ ھﺳﺗﯾد ھﺷﯾﺎراﻧﮫ و ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ در ﻧﮭﺿت
ﺷرﮐت ﮐﻧﯾد از ﺗﺳﻠﯾم طﻠﺑﯽ و ﻣﺎﺟراﺟوﯾﯽ ھر دو اﺣﺗراز ﮐﻧﯾد و ﺑﮫ اﺳﺗﻧﺎد ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺑﺎرزه را در
دﻓﺎع از آزادی ھﺎی ﻣﺻرح در ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ )ﻏﺎﻟﻣﻐﺎل ﻋده وﮐﻼء( ﺎﻏﻠﯽ رﺋﯾس ﮔﻔت وﮐﯾل ﺻﺎﺣب
ﺗﺎﺳو ﭘﺧﭘﻠﮫ ﺗﺻوﯾب ﮐړﯾدی ﭼﮫ ھر وﻣره ﺧﺑری ﮐوی ﺗﺻوﯾب ﻣوﺟود ده.
ﻋﻠﯾﮫ ﻗﺣطﯽ ،و ﻗﯾﻣﺗﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺣﺗﮑرﯾن و ﺳود ﺧوران ،ﻋﻠﯾﮫ ظﻠم و اﺳﺗﺛﻣﺎر وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ﻣﻼﮐﯾن و ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن،
ﻋﻠﯾﮫ ﺗﺎﺟران ﺑزرگ دﻻل و ﻣﺎﻣوران ﺳﺗﻣﮕر ،ﻋﻠﯾﮫ ﻣظﺎﻟم ﺣﮑوﻣت )ﺷﺎﻏﻠﯽ وﮐﯾل ﺻﺎﺣب ﺧﺗم ﮐﻧﯾد ﻟطﻔﺎ ً(
و اداره ﻓﺎﺳد و ﺷﮑﻧﺟﮫ دھﻧده دوﻟت ﻋﻠﯾﮫ ﺗﻣﺎم ﻗواﻧﯾن و اﻋﻣﺎل ﺿد ﺧﻠﻖ و ﺿد دﻣوﮐراﺗﯾﮏ -ﺳﺎزﻣﺎن
دھﯾد.

ﺷﻌﺎر ﻟﻐو ﺗﻣﺎم ﻗرض ھﺎی ﺳر ﺳود ﻓﺎﺣش دھﻘﺎﻧﺎن ،وﺿﻊ و اﺟرای ﻗواﻧﯾن ﻣﺗرﻗﯽ ﮐﺎر ،دھﻘﺎﻧﯽ و اﺟﺎره
داری ،ﻣﺎﻟﯾﮫ ﻣﺗرﻗﯽ و ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﻣردم ،ﺷﻌﺎر ﺣﻖ ﮐﺎر ،ﺣﻖ ﺗﺣﺻﯾل ،ﻧﺎن ،آب و زﻣﯾن را ھرﭼﮫ
رﺳﺎﺗر و رﺳﺎﺗر ﺳﺎزﯾد! ﻓرﯾﺎد ﺗﺎن را ﺑﯽ ﺗرس ﺑﻠﻧد ﺗر ﮐﻧﯾد! ﻣﺑﺎرزه ﻣرگ و زﻧده ﮔﯾﺳت ﺣﻖ داده ﻧﻣﯾﺷود
ﺣﻖ ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯾﺷود! ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻣرﺗﺟﻌﯾن ،ﻣﺳﺗﺑدﯾن ﺧﺎﺋﯾﻧﯾن و ﻋﺎﻣﻠﯾن دﺷﻣن ﺑر ﺣﻖ اﺳت.
اﮐﻧون در ﮐﺷور ﻣﺎ ﻧﺑرد طﺑﻘﺎﺗﯽ و ﺟﻧﮓ ﺑﯾن ﮐﮭﻧﮫ و ﻧو ،ﺣﻖ و ﺑﺎطل ﺗرﻗﯽ و ارﺗﺟﺎع آزادی و اﺳﺗﺑداد
و ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ﻣردم ﻋﻠﯾﮫ ﺣﮑوﻣت ﺷورا و ﻗﺿﺎ آﻏﺎز ﯾﺎﻓﺗﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﺧواھد ﯾﺎ ﻧﺧواھد ﻧﮭﺿت اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﮐﺷور ﻣﺎ ﻗﮭرا ً و ﺟﺑرا ً رﺷد ﻣﯾﮑﻧد.
در اﺧﯾر ﺑﮕذار از ﺗﻣﺎم ﻧﯾروھﺎی وطﻧﭘرﺳت و ﺗرﻗّﯾﺧواه ﮐﺷور در ﯾﮏ ﺳﻧﮕر ﭘﯾﮑﺎر ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﻣﺗﺣد ﺷوﻧد
در ﭘﯾوﻧد ﺑﺎ ﺧﻠﻖ و در ﺧدﻣت ﺧﻠﻖ ﻧﯾروﻣﻧد ﺗر رﺷد ﮐﻧﻧد .ﻗدم ﺑﮫ ﻗدم ،ﻣوج ﺑﮫ ﻣوج از ﯾﮏ ﭘﯾروزی ﺑﮫ
ﭘﯾروزی دﯾﮕر ﺑﮫ ﭘﯾش روﻧد و ﺳراﻧﺟﺎم ﺑﮫ دژ اﺳﺗﺑداد و ارﺗﺟﺎع ﻓﺋوداﻟﯽ و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﯾن دﺷﻣﻧﺎن ﻏدّار
ﺧﻠﻖ ﮐﺷور ﻣﺎ ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎﻧﮫ ﯾورش ﺑرﻧد و آﻧﮭﺎ را ﺳرﻧﮕون ﮐﻧﻧد.
ﺑﮕذار ﭘرﭼم ﮐﺑﯾر ﻣﺑﺎرزه ﺑﮫ ﺧﺎطر اﯾﺟﺎد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧوﯾن ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻘﺗدر و واﺣد ﮐﮫ در آن
ﻧﮫ ﺛروﺗﻣﻧد ﺑﺎﺷد و ﻧﮫ ﻓﻘﯾر ﻧﮫ ظﺎﻟم ﺑﺎﺷد و ﻧﮫ ﻣظﻠوم در اھﺗزاز درآﯾد .وﺣدت و ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺧﻠﻖ ھﺎی
ﺑرادر ﮐﺷور ﻣﺎ ،ﺿﺎﻣن ﭘﯾروزی آﯾﻧده ﻣﺎﺳت -زﻧده ﺑﺎد ﺧﻠﻖ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن!
زﻧده ﺑﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠﻖ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﯾن اﺻﯾل ﺗرﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯾش آھﻧﮓ و رزﻣﻧده طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر و ﺗﻣﺎم ﺧﻠﻖ ﮐﺷور!
از ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻻزم ﻧﺑﺎﯾد ﺗرﺳﯾد! ﺑﯽ ھراس و ﺑﺎ ﻋزم راﺳﺦ ﺗﺣت ﭘرﭼم ظﻔر آﻓرﯾن ﺧﻠﻖ ،ﺗﺣت ﭘرﭼم اﻧدﯾﺷﮫ
ھﺎی ﭘﯾﺷروی ﻋﺻر ﻣﺎ ﺑﮫ ﭘﯾش!
ﭘﯾروزی ﺣﺗﻣﺎ ً از آن ﺧﻠﻖ ﻣﺎﺳت!
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