د ﺁﺳﻴﺎ ﭘﻪ زړﻩ ﮐﯽ د اﻣﻴﻦ او اﻣﻴﻨﻴﺎﻧﻮ د اﺳﺘﺒﺪاد او اﺳﺘﻌﻤﺎرﯼ
او ﻓﺎﺷﻴﺴﺘﯽ ځﻨځﻴﺮ وروﺳﺘﯽ ﮐړﯼ ﻣﺎﺕﻪ ﺷﻮﻩ
د ﺣﻔﻴﻆ اﷲ اﻣﻴﻦ ،زﻣﻮژ ﺧﻠﮑﻮ او ګﺮان وﻃﻦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ ددﻏﻪ ﺧﺎیﻦ ﻓﺎﺷﻴﺴﺘﯽ رژیﻢ
ﻧﺴﮑﻮر ﺷﻮ او د ﺟﻨﺎیﺘﮑﺎرو اﻣﻴﻨﻴﺎﻧﻮ ﺣﺎکﻤﻴﺖ ﭘﺎﯼ ﺗﻪ ورﺱﻴﺪ.
ﺑﺒﺮﮎ کﺎرﻣﻞ ﭼﯽ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠﮏ د دﻣﻮکﺮاﺗﻴﮏ واﺣﺪ ګﻮﻧﺪ د ﻣﺮکﺰﯼ کﻤﻴټﯽ او د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دﻣﻮکﺮاﺗﻴﮏ ﺟﻤﻬﻮریﺖ د ﻧﻮﯼ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﻮرا ﻝﻪ ﺧﻮا د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠﮏ د
دﻣﻮکﺮاﺗﻴﮏ واﺣﺪ ګﻮﻧﺪ د ﻣﺮکﺰﯼ کﻤﻴټﯽ د ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﺸﯽ او د دﻣﻮکﺮاﺗﻴﮏ ﺟﻤﻬﻮریﺖ د
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﻮرا د رﺋﻴﺲ او ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ وټﺎکﻞ ﺷﻮ ،ﭘﻪ یﻮﻩ ویﻨﺎ کﯽ د اﻣﻴﻦ د ﻣﺮګﺒﺎر
رژیﻢ او د ﺛﻮر د ﺱﺘﺮ اﻧﻘﻼب د ﻝﻮړو ﺁرﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﻝﻪ ﻣﺨﯽ ﭼﯽ د ﺧﻠﮑﻮ رښﺘﻴﻨﯽ ﺁزادﯼ او
ﻣﺼﺌﻮﻧﻴﺖ او د ټﻮﻝﻮ دﻣﻮکﺮاﺗﻴﮑﻮ ﻃﺒﻘﻮ او ﻗﺸﺮوﻧﻮ ﺣﻘﻮق ﺗﺎﻣﻴﻨﻮﯼ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
دﻣﻮکﺮاﺗﻴﮏ ﺟﻤﻬﻮریﺖ د اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﻮرا ﻝﻪ ﺧﻮا د ﺣﺎکﻤﻪ ﻗﺪرت یﻌﻨﯽ دوﻝﺖ د ﺑﻴﺎﻧﻴﻮﻝﻮ ﭘﻪ
۶ر١٠ر١٣۵٨
ﺑﺎب داﺱﯽ وویﻞ :

ﺑﺴﻢ اﷲ اﻝﺮﺣﻤﻦ اﻝﺮﺣﻴﻢ
زﻩ ﺑﺒﺮﮎ کﺎرﻣﻞ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠﮏ د دﻣﻮکﺮاﺗﻴﮏ واﺣﺪ ګﻮﻧﺪ د ﻣﺮکﺰﯼ کﻤﻴټﯽ ،د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دﻣﻮکﺮاﺗﻴﮏ ﺟﻤﻬﻮرﯼ ﺷﻮرا ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دﻣﻮکﺮاﺗﻴﮏ ﺟﻤﻬﻮرﯼ دوﻝﺖ او
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻝﻪ ﺧﻮا د ﺣﻔﻴﻆ اﷲ اﻣﻴﻦ د اﻣﺮیﮑﺎ ددﻏﻪ ﺱﻔﺎﮎ ﺟﺎﺱﻮس او ﻇﺎﻝﻢ دیﮑﺘﺎﺗﻮر او
ﻋﻮام ﻏﻮﻝﻮوﻧﮑﯽ ﻓﺎﺷﻴﺴﺘﯽ رژیﻢ د ﻣﺮګﺒﺎرﻩ ﻧﺴﮑﻮریﺪو او ړﻧګﻴﺪو ﻝﻪ اﻣﻠﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺎﺱﯽ
ځﻮریﺪﻝﻮ وﻃﻨﻮاﻝﻮ او ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺱﻨﯽ یﺎﺱﺖ کﻪ ﺷﻴﻌﻪ ،د هﻴﻮاد ﭘﺎﮎ زړﯼ او
ﻣﺘﻘﯽ ﻋﺎﻝﻤﺎن یﺎﺱﺖ کﻪ روﺣﺎﻧﻴﻮن د وﻃﻦ د ﻗﻬﺮﻣﺎن اردو ﺱﺮﺑﺎزان یﺎﺱﺖ کﻪ اﻓﺴﺮان،

وﻃﻦ دوﺱﺘﻪ ﻣﻠﯽ ﺱﻮداګﺮ یﺎﺱﺖ کﻪ ﻣﻠﯽ ﭘﺎﻧګﻪ وال ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن زیﺎرایﺴﺘﻮﻧﮑﯽ کﺴﺐ ګﺮ
یﺎﺱﺖ کﻪ ﻧﻨګﻴﺎﻝﯽ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ او ﻗﺒﺎیﻞ ،د وﻃﻦ ګډﻩ ﭘﻪ ﺷﺎ ﺷﭙﺎﻧﻪ یﺎﺱﺖ کﻪ کﻮﭼﻴﺎن ،دوﻝﺘﯽ
ﻣﺎﻣﻮریﻦ ،ﻣﺨﮑښ روﺷﻨﻔﮑﺮان او ځﻮاﻧﺎن ،کﺎرګﺮﯼ ﻧﺎریﻨﻪ او ښځﯽ ،ﺑﺰګﺮ ﻧﺎریﻨﻪ یﺎﺱﺖ
کﻪ ښځﯽ ،ﭘﻠﺮوﻧﻪ ،ﻣﻴﻨﺪﯼ وروڼﻪ یﺎﺱﺖ کﻪ ﺧﻮیﻨﺪﯼ ﭼﯽ ﺗﺮ اوﺱﻪ ﭘﻮرﯼ د ﺗﺎریﺦ د ﺱړﯼ
وژوﻧﮑﯽ ﺟﻼد او ﺷﻴﺎد ﺣﻔﻴﻆ اﷲ اﻣﻴﻦ او اﻣﻴﻨﻴﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﺟﻎ ﻻﻧﺪﯼ وﯼ درود ﻝﻴﮋم او ﻣﺒﺎرکﯽ
وایﻢ او ﻧړیﻮاﻝﻮ ﺗﻪ اﻋﻼﻣﻮم ﭼﯽ د ﺁﺱﻴﺎ ﭘﻪ زړﻩ کﯽ د اﻣﻴﻦ او اﻣﻴﻨﻴﺎﻧﻮ د اﺱﺘﺒﺪاد او
اﺱﺘﻌﻤﺎرﯼ او ﻓﺎﺷﻴﺴﺘﯽ ځﻨځﻴﺮ وروﺱﺘﯽ کړﯼ ﻣﺎﺗﻪ ﺷﻮﻩ او د ﺁزاد او ﺧﭙﻠﻮاﮎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻣﻠﯽ ﭘﺮﭼﻢ زﻣﻮژ د وروڼﻮ ﺧﻠﮑﻮ واﺣﺪ ﺑﻴﺮغ ﭘښﺘﺎﻧﻪ دﯼ کﻪ ﺗﺎﺟﮏ ،هﺰارﻩ دﯼ کﻪ ازﺑﮏ،
ﺗﺮکﻤﻦ دﯼ کﻪ ﺑﻠﻮڅ ،ﻧﻮرﺱﺘﺎﻧﯽ دﯼ کﻪ ﺑﺪﺧﺸﺎﻧﯽ او ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن کﯽ ﻧﻮر اوﺱﻴﺪوﻧﮑﯽ
وﻃﻨﻮال ﻝﻪ ﺑﺮم او ﺟﻼل څﺨﻪ ﭘﻪ ډﮎ ﺑﺮیﺎﻝﯽ ﻣﺎرش ﺱﺮﻩ یﻮځﻞ ﺑﻴﺎ اوﭼﺖ ﺷﻮ ،د اﻣﻴﻦ
ﺧﻠﮑﻮ او وﻃﻦ ﺗﻪ ددﻏﻪ ﺧﺎیﻦ یﮑﻪ ﺗﺎز او ﻏﺎﺻﺐ رژیﻢ د ﺧﭙﻠﻮ ﺟﻨﺎیﺎﺗﻮ ﺗﺮ ﻓﺸﺎر ﻻﻧﺪﯼ ټﻮټﯽ
ټﻮټﯽ ﺷﻮ او د هﻐﻪ ﻃﺎﻏﻮﺗﯽ او وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ ﺗﻮﻣﺎر وځﭙﻞ ﺷﻮ ،د اﻣﻴﻨﻴﺎﻧﻮ ﺟﻨﺎیﺘﮑﺎراﻧﻮ ﺣﮑﺎیﺖ
ﭘﺎﯼ ﺗﻪ ورﺱﻴﺪ .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دﻣﻮکﺮاﺗﻴﮑﻪ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﻮرا د ﺛﻮر د ﺱﺘﺮ اﻧﻘﻼب د
ﻝﻮړو ارﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ اﺱﺎس ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ځﻨځﻴﺮﻣﺎﺗﻮوﻧﮑﻮ او ﺁزادو ﺧﻠﮑﻮ د ارادﯼ ﭘﻪ اﺗﮑﺎ د
ګﻮﻧﺪ او د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠﯽ ﻣﺘﺤﺪیﻨﻮ د ﺑﺮیﺎﻝﯽ ﭘﺎڅﻮن ﭘﻪ اﺗﮑﺎ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د وﻃﻦ ﭘﺎﻝﻮ ﺱﺮﺑﺎزاﻧﻮ
او اﻓﺴﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺱﺘﻪ ﺣﺎکﻤﻪ ﻗﺪرت یﻌﻨﯽ دوﻝﺖ ﺑﻴﺮﺗﻪ ﭘﻪ ﻻس کﯽ واﺧﻴﺴﺖ.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دﻣﻮکﺮاﺗﻴﮏ ﺟﻤﻬﻮریﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﻮرا ﭘﻪ ټﻴﻨګ ﻋﺰم او رښﺘﻴﻨﯽ ﺑﺎور ﺱﺮﻩ
اﻋﻼﻣﻮﯼ ﭼﯽ د ﺧﻠﮑﻮ رښﺘﻴﻨﯽ ﺁزادﯼ او ﻣﺼﺌﻮﻧﻴﺖ د ﺱﻴﺎﺱﯽ ﺑﻨﺪیﺎﻧﻮ ﺁزادﯼ ،رښﺘﻴﻨﯽ
دﻣﻮکﺮاﺱﯽ ،ﺑﻴﮑﺎراﻧﻮ ﺗﻪ کﺎر ،کﺎرګﺮاﻧﻮ ﺗﻪ د کﺎر د ﺷﺮایﻄﻮ ښﻪ واﻝﯽ او ﺑﺰګﺮ ﺗﻪ ځﻤﮑﻪ ﺑﻪ
ﺗﺎﻣﻴﻦ کړﯼ.
د هﻐﻮ هﻴﻮادواﻝﻮ د ﺑﻴﺮﺗﻪ راﺱﺘﻨﻴﺪو ﺧﻮﻧﺪﯼ او ﻣﺼﻮن ﺷﺮایﻂ ﺑﻪ ﻝټﻮﯼ ﭼﯽ د اﻣﻴﻦ د
ﺧﻮﻧړﯼ دﺱﺘګﺎﻩ د ﻇﻠﻢ او ﺱﺘﻢ ﻝﻪ اﻣﻠﻪ یﯽ ﺑﻬﺮ ﺗﻪ کډﻩ کړﯼ دﻩ ،او د دوﻝﺘﯽ ﺽﺪ ﺟګړﻩ ﻣﺎرو
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻝﻪ ﺱﻴﺎﺱﯽ ﻻرﯼ ﺣﻞ کړﯼ.
د ټﻮﻝﻨﯽ د ټﻮﻝﻮ دﻣﻮکﺮاﺗﻴﮑﻮ ﻃﺒﻘﻮ او ﻗﺸﺮوﻧﻮ ﺣﻘﻮق ﺑﻪ ﭼﯽ ﺱﺮﺑﺎزان ،کﺎرګﺮان ،ﺑﺰګﺮان،
روﺣﺎﻧﻴﻮن ،کﺴﺐ ګﺮ کﻮﭼﻨﯽ ﻣﺘﻮﺱﻂ ﻣﺎﻝﮑﺎن ﻣﻠﯽ ﺱﻮداګﺮ ،ﻣﻠﯽ ﭘﺎﻧګﻪ وال ،اﺱﺘﺎدان،
ﭘﻮهﺎن ،ﻝﻴﮑﻮال ډاکﺘﺮان ،اﻧﺠﻨﻴﺮان ،هﻨﺮﻣﻨﺪان ،ﻣﺎﻣﻮریﻦ او ﻧﻮر وﻃﻨﻮال دﯼ ژوﻧﺪﯼ او
دﻓﺎع ﺑﻪ یﯽ وکړﯼ.
د ژوﻧﺪ او ﺱﻮﻝﻪ ایﺰ کﺎر د ﭘﻴﺪاکﻮﻝﻮ ﭘﻪ ﻻرﻩ کﯽ ﺑﻪ ښﺎروﻧﻮ او کﻠﻴﻮ ﺗﻪ د ﻝﻮﻣړﻧﻴﻮ اړﺗﻴﺎوو ﭘﻪ
رﺱﻮﻝﻮ کﯽ کﻮښښ وکړﯼ.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ټﻮﻝﻮ اوﺱﻴﺪوﻧﮑﻮ ﻣﻠﻴﺘﻮﻧﻮ او ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺣﻘﻮق د اﺱﻼم د ﻣﻘﺪس دیﻦ او د
روﺣﺎﻧﻴﺖ د ټﻮﻝﻨﯽ د ﻣﻠﯽ ﻝﻮړو دودوﻧﻮ او رواﺟﻮﻧﻮ اﺣﺘﺮام ،د کﻮرﻧﯽ او ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻠﮑﻴﺖ د
کﺎﻧﻮن اﺻﻞ ﺑﻪ ﭘﻪ رښﺘﻴﻨﯽ ډول ﺗﻀﻤﻴﻦ او ﺗﺎﻣﻴﻦ کړﯼ او د اﻣﻴﻨﻴﺎﻧﻮ ﺟﻨﺎیﺘﮑﺎران ﺑﻪ د ﺧﻠﮑﻮ
د ﻗﺎر او د ﻣﻠﺖ ﻋﺎدﻻﻧﻪ او ﺷﺮﻋﯽ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺗﻪ وﺱﭙﺎرل ﺷﯽ.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د زرګﻮﻧﻮ ﺱﺘﻢ ځﭙﻠﻮ ،هﻴﻮادواﻝﻮ ﻣﺎدﯼ او ﻣﻌﻨﻮﯼ زیﺎﻧﻮﻧﻪ او ویﻨﻪ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان
ﺷﯽ ،اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﻮرا د ﺗﺎﺱﻮ ﺱﺮﺑﺎزاﻧﻮ ،وړو ﺽﺎﺑﻄﺎﻧﻮ او د وﻃﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻮ اﻓﺴﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻠﻨﻪ
ورکﻮﯼ ،هﺮﭼﻴﺮﯼ ﭼﯽ یﺎﺱﺖ د وﻃﻦ د ﻣﻬﺎﺟﺮیﻨﻮ او ﺱﺘﻢ ځﭙﻠﻮ ﺁوارﻩ ګﺎﻧﻮ د ﻣﺴﺌﻠﯽ ﺗﺮ ﺣﻞ
او د کﻮرﻧﻴﻮ ﻧﺎ ﺁراﻣﻴﻮ او ﺑﺤﺮان ﺗﺮ ﻝﻪ ﻣﻴﻨځﻪ ﺗﻠﻮ ﭘﻮرﯼ ،ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺱﻨګﺮوﻧﻮ او ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﺑﺎرکﻮﻧﻮ کﯽ د کﻮرﻧﻴﻮ او ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ دښﻤﻨﺎﻧﻮ د هﺮډول ﻧﺎوړﻩ ﻣﻘﺼﺪ ﭘﻪ وړاﻧﺪﯼ او د ﺛﻮر د

ﺱﺘﺮ اﻧﻘﻼب د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ددﻣﻮکﺮاﺗﻴﮏ ﺟﻤﻬﻮریﺖ د اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﻮرا د ﻣﻠﺖ او ﺧﭙﻞ وﻃﻦ د
ﺷﺮف او ﻧﺎﻣﻮس څﺨﻪ ﭘﻪ ﺱﺮښﻨﺪﻧﻪ دﻓﺎع وکړﯼ ،هﻮښﻴﺎر ،ﺑﺎاﻧﻈﺒﺎﻃﻪ او ﻣﺘﺤﺪ اوﺱﯽ.
اﺟﺎزﻩ ﻣﻪ ورکﻮﯼ ﭼﯽ د وﻃﻦ د ﺁزادﯼ ،ﺧﭙﻠﻮاکﯽ او د ﺧﺎورﯼ د ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ دښﻤﻨﺎن د ﺗﺎﺱﻮ ﭘﻪ
ﻣﻴﻨځ کﯽ ﻧﻔﻮذ او رﺧﻨﻪ وکړﯼ ،ﺱﺘﺎﺱﻮ ﻣﻠﯽ او اﻧﻘﻼﺑﯽ دوﻝﺖ ﺑﻪ ټﻮل ﺗﺪاﺑﻴﺮ وﻧﻴﺴﯽ ،ﭼﯽ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﯽ ﺁزادﯼ ﺑښﻮﻧﮑﯽ اردو ،اړﺗﻴﺎوﯼ ﻝﺮﯼ کړﯼ او د ﺱﺮﺑﺎزاﻧﻮ کﻮرﻧﻴﻮ ﺣﺎﻝﺖ
ښﻪ کړﯼ او د ﺣﺰﺑﯽ ﻝﻪ ښﮑﺘﻪ ﻧﻪ ﭘﻮرﺗﻪ دوﻝﺘﯽ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﻣﻠﮑﯽ او ﻏﻴﺮ ګﻮﻧﺪﯼ ﻏړو د
ﺣﻘﻮﻗﻮ ﭼﯽ د ﺧﻠﮑﻮ د ګټﻮ ﺽﺪ او د ﺛﻮر د ﺱﺘﺮ اﻧﻘﻼب ﺽﺪ ﻧﻪ وﯼ دریﺪﻝﯽ او یﺎ وﻧﻪ
دریﮋﯼ ﻣﻼﺗړ وکړﯼ.
ګﺮاﻧﻮ وﻃﻨﻮاﻝﻮ !
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ددﻣﻮکﺮاﺗﻴﮏ ﺟﻤﻬﻮریﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﻮرا اﻋﻼﻣﻮﯼ ،ﭼﯽ ﺣﺎکﻤﻪ ﻗﺪرت یﻌﻨﯽ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ددﻣﻮکﺮاﺗﻴﮏ ﺟﻤﻬﻮرﯼ دوﻝﺖ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ټﻮﻝﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻮرﯼ اړﻩ ﻝﺮﯼ او ﭘﻪ
ډیﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﮋدﯼ وﺧﺖ کﯽ ﺑﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠﮏ د دﻣﻮکﺮاﺗﻴﮏ واﺣﺪ ګﻮﻧﺪ د کﺎرګﺮﯼ
ﻃﺒﻘﯽ ګﻮﻧﺪ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ټﻮﻝﻮ زیﺎرایﺴﺘﻮﻧﮑﻮ ﺗﺮ ﻣﺸﺮﯼ ﻻﻧﺪﯼ د ټﻮﻝﻮ ﻣﻠﯽ او
دﻣﻮکﺮاﺗﻴﮑﻮ ﻃﺎﻗﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﺟﻮړﻩ کړﯼ او د ﻣﺘﺮﻗﯽ او وﻃﻨﭙﺎﻝﻮ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ او
ﺗﻮدﻩ یﻴﺰو ﺱﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ د ﺟﻮړیﺪو د ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻮ ،ﺑﻴﺎن او ﻏﻮﻧډﯼ د ﺁزادﯼ ﭘﻪ ګډون ﭘﻪ ټﻮﻝﯽ
دﻣﻮکﺮاﺗﻴﮑﯽ ﺁزادﯼ ﺗﻀﻤﻴﻦ کړﯼ .اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ د ﺱﻮﻝﻪ یﻴﺰ ﺑﻬﺮﻧﯽ ﺱﻴﺎﺱﺖ ،د
ﻣﺜﺒﺘﯽ او ﻓﻌﺎﻝﯽ ﺑﻴﻄﺮﻓﯽ ﺱﻴﺎﺱﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ کړﯼ او د ﻧړﯼ ﻝﻪ ټﻮﻝﻮ ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ او دوﻝﺘﻮﻧﻮ ﺱﺮﻩ ﭘﻪ
ﻝﻮﻣړﯼ درﺟﻪ کﯽ ﻝﻪ ﺧﭙﻠﻮ ګﺎوﻧډیﻮ هﻴﻮادو ﺱﺮﻩ د ﺱﻮﻝﯽ او ﻣﻠﯽ دوﺱﺘﯽ د ﺱﻴﺎﺱﺖ د اﺻﻞ
ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ د ﺧﭙﻠﯽ دوﺱﺘﯽ رواﺑﻂ ﭘﺮاﺧﻪ کړﯼ او ﻧﺎوړو ﺗﻔﺎهﻤﻮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻝﺮﯼ کړﯼ ،ﭘﻪ
ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ ډګﺮ کﯽ ﺑﻪ ﺱﻮﻝﯽ ،د ﺧﻠﮑﻮ د ﺁزادﯼ د ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺧﭙﻠﻮاکﯽ او ﺗﺮﻗﯽ ﭘﻪ ﺟﺒﻬﻪ کﯽ،
د ﺟګړﻩ ﻣﺎرو او ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻗﻮاوو ،اﻣﭙﺮیﺎﻝﻴﺰم او ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺰم ﭘﺮ ﺧﻼف ودریﮋﯼ.
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮ د ﻣﻮﺱﺴﯽ او د ﻧﺎﭘﻴﻠﻴﻮ هﻴﻮادو یﻮ وﻓﺎدار او ﻓﻌﺎل ﻏړﯼ او د ﻧړﯼ د
زیﺎرایﺴﺘﻮﻧﮑﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ رښﺘﻴﻨﯽ او هﻤﺮزﻣﻪ دوﺱﺖ ﺑﻪ وﯼ.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او د ﻧړﯼ د هﻴﻮادو ﺗﺮ ﻣﻴﻨځ ټﻮل ﺷﻮﯼ ﺗړوﻧﻮﻧﻪ او د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮ د ﺱﺎزﻣﺎن
ﻣﻨﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺎﺋﻴﺪ او رﻋﺎیﺖ کړﯼ.
د وﻃﻦ زیﺎرایﺴﺘﻮﻧﮑﻮ او ﺑﯽ وزﻝﻮ ﺧﻠﮑﻮ !
دوﺱﺘﺎﻧﻮ او ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻮ ﻣﻠګﺮو !
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻠﯽ ﺁزادﯼ ﺑښﻮﻧﮑﯽ اردو !
زﻣﻮﻧﮋ ﺟﻬﺎد یﻮ ﺱﺘﺮ او ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺟﻬﺎد دﯼ ،د ﻋﺪل او ﺗﻘﻮا ﭘﻪ ﻻرﻩ کﯽ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠﮑﻮ
ﺟﻬﺎد دﯼ.
ﭘﺮیﮋدﯼ ﭘﻪ دﻏﻪ ﺱﭙﻴڅﻠﯽ ﺟﻬﺎد کﯽ زﻣﻮژ د ﺷﻬﻴﺪو او ﺱﺘﺮو ﻧﻴﮑﻮﻧﻮ څﻴﺮﯼ زﻣﻮژ د ویﺎړﻝﯽ
او ﺱﺮﻝﻮړﯼ وﻃﻦ ګﺮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺁزادﯼ د ﻻرﯼ د ﺷﻬﻴﺪاﻧﻮ او ﻏﺎزیﺎﻧﻮ څﻴﺮﯼ او د ﺛﻮر
د ﺱﺘﺮ اﻧﻘﻼب د ﺷﻬﻴﺪو ،ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻣﻠګﺮو ،ارواښﺎد ﻧﻮرﻣﺤﻤﺪ ﺗﺮﻩ کﯽ ،ﻣﻴﺮاکﺒﺮ ﺧﻴﺒﺮ او
زﻣﻮژ د ﻧﻮرو ﺷﻬﻴﺪاﻧﻮ او ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻮ څﻴﺮﯼ ﺗﺎﺱﻮ ﺗﻪ ﻗﻮت وﺑښﯽ.
وړاﻧﺪﯼ د ﻏﺎﺻﺒﺎﻧﻮ کﺒﺮﺟﻨﻮ ﻣﺴﺘﮑﺒﺮاﻧﻮ ،اﺱﺘﺜﻤﺎرګﺮاﻧﻮ ،او وراﻧﮑﺎراﻧﻮ،
د ﭘﻮرﻩ ﻣﺎﺗﻮﻝﻮ ﭘﻪ ﻝﻮر !
ﻣړﻩ دﯼ وﯼ ﻧﺎدرﯼ ﺱﺘﻤګﺮان او ویﻨﯽ څښﻮﻧﮑﯽ اﻣﻴﻨﻴﺎن ،ﻣړﻩ دﯼ وﯼ ارﺗﺠﺎع او
اﻣﭙﺮیﺎﻝﻴﺰم او د هﻐﻮ ځﻨځﻴﺮﯼ ﺱﭙﯽ.

وړاﻧﺪﯼ د ﺛﻮر د ﺱﺘﺮ اﻧﻘﻼب د ﺱﺘﺮو هﻴﻠﻮ ،د ﺱﻮﻝﯽ ﺁزادﯼ ،ﺧﭙﻠﻮاکﯽ او دﻣﻮکﺮاﺱﯽ کﺎر او
ﻣﺒﺎرزﯼ ﺗﺮﻗﯽ او هﻮﺱﺎیﻨﯽ ،ﺑﺮاﺑﺮﯼ او وروروﻝﯽ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠﮑﻮ د ﻋﺪاﻝﺖ او
ﻧﻴﮑﻤﺮﻏﯽ ﭘﻪ ﻝﻮر.
دوﺱﺘﺎﻧﻮ او ﻣﻠګﺮو ،د ﺛﻮر د ﺱﺘﺮ اﻧﻘﻼب ﺗﺮ ﭘﺮﭼﻢ ﻻﻧﺪﯼ ﻓﻴﻮډاﻝﯽ ﺽﺪ ،اﻣﭙﺮیﺎﻝﻴﺴﺘﯽ ﺽﺪ او
کﻤﭙﺮادورﯼ ﺽﺪ ،د ﻣﻠﯽ او دﻣﻮکﺮاﺗﻴﮏ اﻧﻘﻼب د وروﺱﺘﯽ ،ﺑﺮیﺎﻝﻴﺘﻮب ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ د ﭘﻮرﻩ او
ﺑﺸﭙړ یﻮواﻝﯽ او اﺗﺤﺎد ﭘﻪ ﻝﻮر.
وړاﻧﺪﯼ ،د ﻧﻮﯼ ﺱﺮﻝﻮړﯼ او ﺁزاد او ﺧﭙﻠﻮاﮎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺟﻮړوﻝﻮ ﭘﻪ ﻝﻮر.
ﺑﺮﯼ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د زیﺎرایﺴﺘﻮﻧﮑﻮ او اﺱﺘﺜﻤﺎرﺷﻮیﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ دﯼ.
د ﺗﻮدو اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺱﻼﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪﯼ کﻮﻝﻮ ﺱﺮﻩ.
* ﺗﺎیﭗ کﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﯼ از  :ع  .ق  .ﻓﻀﻠﯽ
هﺮ ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎدﻩ و ﻧﻘﻞ ﻗﻮل از ﺏﻴﺎﻧﻴﻪ رﻓﻴﻖ ﮐﺎرﻣﻞ ﺻﺮف ﺏﺎ ذﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ و ﻧﺎم ﺳﺎیﺖ »اﺻﺎﻟﺖ« ﻣﺠﺎز اﺳﺖ !
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