دﺳﺎﻣﺒﺮ در ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ

ﻏروﺑت روﺷن از روز اﺳت ای ﺧورﺷﯾد آزادی
ﻓروغ ﺧﺎطرت در ﮐوی دل ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺟﺎ دارد
ﻣﺷو اﻓﺳرده از رﻣزی ﻏروب آﻓﺗﺎب ای دل
ﮐﮫ ﻓردا در طﻠوﻋش ﺻد ھزاران روز ھﺎ دارد

ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺑر ﺑرای ﮐﻠﯾﮫ داد ﺧواھﺎن ﺗرﻗﯾﺧواه و ﻋداﻟت ﭘﺳﻧد ﮐﺷور ﻣﺎ ﺑﻣﺛﺎﺑﮫ ﻣﺎه ﻏﻣﺑﺎر ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﻣﺎه وداع
ﺑﺎ رھﺑر ﻓرزاﻧﮫ ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن زﻧده ﯾﺎد ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل اﺳت .اول دﺳﺎﻣﺑر ﺳﺎل
 ١٩٩۶ﻣﯾﻼدی رھﺑر ﻣﺣﺑوب زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﯾﺷوای ﺟﻧﺑش روﺷﻧﻔﮑری و ﺗرﻗﯽ ﺧواھﺎﻧﮫ
ﮐﺷور ﻣﺎ ﺑﮫ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﭘﯾوﺳت .ﻣرگ زﻧده ﯾﺎد ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل ،ﻓرزﻧد ﺻدﯾق ﺧﻠق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،دوﺳت
ﺧﻠﻘﮭﺎ ،رھﺑر ﺟﻧﺑش ﭼپ و دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و ﮐﻠﯾﮫ ﺗرﻗﯽ ﺧواھﺎن ﻋداﻟت ﭘﺳﻧد ﮐﺷور ﻣﺎ ﺿﺎﯾﻌﮫ ﺑزرگ و
ﺟﺑران ﻧﺎ ﭘذﯾر ﺑوده اﺳت .ﺑﮫ اﯾن ﻣﻧﺎﺳﺑت ﯾﺎد و ﺧﺎطرات ﺷﺧﺻﯾت ﻣﻠﯽ و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،اﺑر ﻣرد ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﻌﺎﺻر ﮐﺷور ﻣﺎ را ھﻣﯾﺷﮫ ﮔراﻣﯽ ﻣﯾدارﯾم.
زﻧده ﯾﺎد ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل از ھﻣﺎن آﻏﺎز ﺟواﻧﯽ در زﻣﺎن ﺗﺣﺻﯾل ،دوره زﻧدان و ﭘس از آن ،ﺳرﻧوﺷت
ﺧوﯾش را ﺑﺎ ﺳرﻧوﺷت ﻣردﻣش ﮔره زده ﺑود ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ از ﭘﯾﺷواﯾﯽ ﺟﻧﺑش ﻣﺣﺻﻠﯾن داﻧﺷﮑده ﮐﺎﺑل ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ
اﯾﺳﺗﺎدﮔﯽ در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ دوره ھﻔﺗم ﺷورای ﻣﻠﯽ در دﻓﺎع از ﻋداﻟت و ﺳﮭم ﻓﻌﺎل آن در ﺟﻧﺑش
ﺳرﺗﺎﺳری روﺷﻧﻔﮑری و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ اﺳﺗﺑداد ،ارﺗﺟﺎع و اﺳﺗﻌﻣﺎر ،راه اﻧدازی ﻣﺑﺎرزات ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ و
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ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ ﮐﺎر ﺳﯾﺎﺳﯽ در اﻣر ﺑﺳﯾﺞ و ﺗﺷﮑل ﺣﻠﻘﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﻣﻧظور ﺗﺎﺳﯾس ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ
ﺧﻠق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎ رھﺑری ﺧردﻣﻧداﻧﮫ ﺣزب د .خ .ا .و دوﻟت ﺟﻣﮭوری دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻧﻘش
ﻓﻐﺎل آن در ﺟﻧﺑش ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺻﻠﺢ ،آزادی و دﻣوﮐراﺳﯽ از ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی درﺧﺷﺎن رھﺑر ﻓﻘﯾد ﺟﻧﺑش
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺷورﻣﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﺷﺎد روان ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل ﺗﻣﺎم ﻋﻣر ﭘر ﺑﺎر ﺧود را در راه آرﻣﺎﻧﮭﺎی واﻻی ﺧﻠق ﺳﺗﻣدﯾده اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﻗف
ﻧﻣود .ﺷﺧﺻﯾت واﻻی ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل از ﻋﺷق ﺑﮫ اﻧﺳﺎن زﺣﻣﺗﮑش ،اﺻول و اﺧﻼق ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺗرﻗﯽ و
ﺟﮭﺎﻧﺑﯾﻧﯽ ﻋﻠﻣﯽ ﻣﺎﯾﮫ ﻣﯾﮕرﻓت .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ اﻧدﯾﺷﮫ و ﺧردﻣﻧدی ،ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻓﮑری ،ﺷﺟﺎﻋت و ﺻداﻗت،
ﺟﺳﺎرت و ﻣﻧﺎﻋت ﮐﻼم و ﻓﺻﺎﺣت ﺑﯾﺎن ،ﭘﯾﺷﺑﯾﻧﯽ و دﮔر اﻧدﯾﺷﯽ ،ﻟﯾﺎﻗت و ﮐﺎرداﻧﯽ اﯾن اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳت
ﭘر ﺷور و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﯾﺎﻧﮕر ﺷﺧﺻﯾت واﻻی ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل ﻓﻘﯾد ﺑود.
ﺷﺧﺻﯾت زﻧده ﯾﺎد ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل ﻣﻠﮭم از ﻋﺷق ﺑوطن ،ﺧردﻣﻧدی ﺧﻼﻗﺎﻧﮫ ،ﭘﯾﮕﯾری و ﺧﺳﺗﮕﯽ ﻧﺎ ﭘذﯾری،
ﺛﺑﺎت ﮐﺎری ،ﺗﺣرک وﻓﺎداری ،واﻗﻌﺑﯾﻧﯽ ،اﻧدﯾﺷﮫ ﺗرﻗﯽ ﺧواھﯽ ،دﻟﺳوزی ،ﻣوﺿﻌﮕﯾری اﺻوﻟﯽ و ﺛﺑﺎت
ﻓﮑری ،از ﺧﺻﺎﯾل ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل ﺑود .زﻧده ﯾﺎد ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل ﺑﻣﺛﺎﺑﮫ ﻣوﺳس ح.د.خ.ا .اﻋﺿﺎی
ﺣزب را ﺑﮫ وﺣدت و ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯾﮑرد .و ﺣﻔظ وﺣدت ﺣزﺑﯽ را ﺑﻣﺛﺎﺑﮫ ﻣردﻣﮏ ﭼﺷم و
ﺿﺎﻣن ﭘﯾروزی ﻣﯾداﻧﺳت .ﮐﺎرﻣل ﻓﻘﯾد ﺣزب را از ﮔزﻧد اﻣراض ﮐوﺗﮫ ﻧظری ،ﻗﺑﯾﻠﮫ ﮔراﯾﯽ و ﺗﻣﺎﯾﻼت
ﺳﻣﺗﯽ و ﻗوﻣﯽ و از ھر ﮔوﻧﮫ آﻟودﮔﯽ ھﺎ و اﻣراض ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻓﯾوداﻟﯽ ﭘﺎک و ﻣﻧزه ﻧﮕﮫ ﻣﯾداﺷت .و ﺑر ﻋﻠﯾﮫ
ﻋواﻣل ﻧﻔﺎق و ﺗﻔرﻗﮫ درون ﺣزﺑﯽ و در ﺑراﺑر ﻓراﮐﺳﯾوﻧﯾزم و ﮔروه ﺑﺎزی ھﺎی ﻏﯾر اﺻوﻟﯽ ﻣﺑﺎرزه ﺑﯽ
اﻣﺎن ﻣﯾﮑرد.
ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل ﺑﺎ ﻋﺷق ﺳر ﺷﺎر ﺑﮫ اﻧﺳﺎن زﺣﻣﺗﮑش و ﺑﺎ اﻋﺗﻘﺎد راﺳﺦ و درک وﺳﯾﻊ از ﺟﮭﺎﻧﺑﯾﻧﯽ ﻋﻠﻣﯽ
ﮐﮫ ﺧﺻﻠت اﺻﻠﯽ اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﺟﺎوداﻧﮫ او را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾداد ،در ﺗﻣﺎم ﺑﯾﺎ ﻧﺎت و ﺳﺧﻧراﻧﯽ ھﺎی ﺧود ﺑﮫ
اﻋﺿﺎی ﺣزب ﻣﯽ آﻣوﺧت ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺣزب رزﻣﻧده زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﻣﺟﮭز ﺑﺎ اﻧدﯾﺷﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺟﮭﺎﻧﺑﯾﻧﯽ ﻋﻠﻣﯽ
و ﺑﯾﻧش روﺷن طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺧواھد ﺗواﻧﺳت ﮐﮫ ﺗوده ھﺎی ﻣردم را ﺑﺳوی اھداف و آرﻣﺎﻧﮭﺎی واﻻی ﺷﺎن
ﺳﻣت و ﺳو دھد و ﭼﻧﯾن ﺣزب ﻣﯾﺗواﻧد ﺗﻣﺎم ﻧﯾرو ھﺎی ﻣﻠﯽ ،دﻣوﮐراﺗﯾﮏ را در ﯾﮏ ﺟﺑﮭﮫ وﺳﯾﻊ،
ﺑﻣﻧظور رﺷد دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و ﺗرﻗﯽ ﮐﺷور ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻧد.
ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل ﺑﮫ اﺻول ﻋﻘﯾدﺗﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺧﻼق ﻣﺗرﻗﯽ ﭘﺎﺑﻧدی ﻣﺣﮑم داﺷت و ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎ ﻏرور و ﺑﯽ
ﺑﺎک از ﻣواﺿﻊ اﺻوﻟﯽ ﺷﺟﺎﻋﺎﻧﮫ دﻓﺎع ﻣﯾﮑرد .ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل ﻣﻧﺣﯾث ﯾﮏ رھﺑر داﻧﺎ و ﺳﺧﻧور ﺗواﻧﺎ از
ﻓرھﻧﮓ ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑرﺧوردار ﺑود .ﻣطﺎﻟﻌﮫ و ﻧوﺷﺗن ﺟز زﻧدﮔﯽ رﺳﻣﯽ و ﺷﺧﺻﯽ ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل ﺑود
داﻧش و ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻣﯾق ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل از ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯾﺎت و ﻓﻠﺳﻔﮫ ،ﭘﺎﯾﮫ اﺻﻠﯽ ﺧرد او ﺑﺣﺳﺎب ﻣﯽ آﻣد.
ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل ﻣﻌﺗﻘد ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎﯾد وظﺎﯾف اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺑﺎ اﺗﺣﺎد و ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺗﻣﺎم ﻧﯾروھﺎی
ﻣﻠﯽ دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و ﻣﺗرﻗﯽ در ﯾﮏ ﺟﺑﮭﮫ وﺳﯾﻊ ﻣﻠﯽ و اﯾﺟﺎد ﺣﮑوﻣت دﻣوﮐراﺳﯽ ﻣﻠﯽ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﺷﮑل ﮔﯾرد .ﺗﺎ زﻣﯾﻧﮫ زﻣﺎﻧﻲ ،اﺻوﻟﯽ و ﺷراﯾط ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ اھداف ﻏﺎﯾﯽ ﻧظﺎم ﻋداﻟت و ﻣﺳﺎوات و
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ﺑدون ﺑﮭره ﮐﺷﯽ اﻧﺳﺎن ﺑوﺳﯾﻠﮫ اﻧﺳﺎن ﻣﺳﺎﻋد ﮔردد ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل ﻣﻌﺗﻘد ﺑود ﮐﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﭼﻧﯾن ﻧظﺎﻣﯽ از
طرﯾق اﯾﺟﺎد ﺟﺑﮭﮫ وﺳﯾﻊ ﻧﯾروھﺎی ﻣﻠﯽ دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و ﻣﺗرﻗﯽ و ﻣﺷﺎرﮐت ﻣردم ﻣﻣﮑن اﺳت.
ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل ﺑﻣﻧظور ﻣﺷﺎرﮐت دادن ﻋﻣوم ﻣﻠﯾﺗﮭﺎ و اﻗوام ﺳﺎﮐن ﮐﺷور در اﻣور دوﻟﺗﯽ از ﻣﻠﯾت ﺑرادر
ھزاره در ﮐرﺳﯽ ﺻدارت و از ﻣﻠﯾت ھﺎی ازﺑﯾﮏ ،ﺗرﮐﻣن ،ﺑﻠوچ ،ﻧورﺳﺗﺎﻧﯽ ،ﭘﺷﮫ ﯾﯽ و اھل ھﻧود در
ﻣﻘﺎم ھﺎی وزارت و ﻣﻌﺎدل آن و از ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮔﺎن اﻗوام و ﺳﻧدﯾﮑﺎ ھﺎی ﮐﺎرﮔری و دھﻘﺎﻧﯽ و اھل ﮐﺳﺑﮫ در
ﻣﻘﺎم ھﺎی ﻋﺎﻟﯽ رﯾﺎﺳت ﻣدﯾرﯾت وﻻﯾت ﺑرﮔزﯾد.
و در ﺑﺧش اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺗﺎﺳﯾس اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔری ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی زﻧﺎن ،ﭘﯾﺷﮫ وران ،ﺟواﻧﺎن ،اھل ﮐﺳﺑﮫ
و اﺻﻧﺎف ،ﮐﺎر ﺑرای ﺑﯾﮑﺎران و اﺟرای اﻣﺗﯾﺎزات ﺑرای ﻋﻠﻣﺎ و روﺣﺎﻧﯾون ،اﺟرا و اﻋطﺎی ﻣواد
ارﺗزاﻗﯽ ﮐوﭘوﻧﯽ و راﯾﮕﺎن ﺑرای ﻣﺎﻣورﯾن دوﻟت و ﮐﺎرﮔران ،رﺷد ﻓرھﻧﮓ و ﻣﻌﺎرف ﻋﺻری و اﻋزام
ﺟواﻧﺎن ﺑﻣﻧظور ﺗﺣﺻﯾل ﺑﮫ ﺧﺎرج ﮐﺷور ،رﺷد ﻓرھﻧﮓ و ادﺑﯾﺎت ،آزادی زﺑﺎن و ﻣطﺑوﻋﺎت و دروس
ﻣﮑﺎﺗب ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣﺎدری ،ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﺷﮭدا و ﻣﻌﻠوﻟﯾن ،ﺗﺳﺎوی ﺣﻘوق زﻧﺎن ﺑﺎ ﻣردان ،رﯾﺷﮫ
ﮐن ﺳﺎﺧﺗن ﻧﺎﺑراﺑری ھﺎی ﻧژادی ،زﺑﺎﻧﯽ ،ﻗوﻣﯽ ،ﺳﻣﺗﯽ طﺑﻘﺎﺗﯽ ،ﻣذھﺑﯽ ،ﻣﻠﯽ و اﺳﺗﻌﻣﺎری و اراﯾﮫ
ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧﺳت زﻣﯾﻧﮫ ﺑرای ﮔذار ﻗﺎﻧوﻧﻣﻧد در ﺟﮭت ﭘﯾروزی ھﺎی ﻣﻠﯽ و دﻣوﮐراﺗﯾﮏ
را ﻣﺳﺎﻋد ﺳﺎزد و ﺗﺎﻣﯾن ﺣﻘوق ﺷﮭروﻧدی دﻣوﮐراﺗﯾزه ﺷدن ﺣﯾﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣردم ﻣﺻوب در
ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ و ﺗﺻوﯾب ﻗﺎﻧون ﻟﻐو اﻋدام و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺑﮫ ﻣراﺟﻊ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﺟرا و ﻋﻣﻠﯽ ﮔردﯾده اﺳت.
ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل ﺑﺎ درک ﻋﻣﯾق از ﺗﺿﺎد ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑرای وﺣدت و ﺗﺎﻣﯾن واﻗﻌﯽ ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﭘروﮔراﻣﮭﺎی زﯾر ﺑﻧﺎﯾﯽ را در ﻧظر داﺷت و ﺑرای ﭘﯾﺎده ﮐردن ﺗﺻﺎﻣﯾم ﻋﻣﻠﯽ در ﯾﮏ ﭘروﺳﮫ ﻗﺎﻧوﻧﻣﻧد
رﺷد اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن وﺣدت ﻣﻠﯽ و ﺗرﻗﯽ در ﮐﺷور اﺗﺧﺎذ ﮐرده ﺑود .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ در زﻣﺎن زﻣﺎﻣداری
آن زﻧده ﯾﺎد ،ﺟرﮔﮫ ھﺎی اﻗوام و ﻗﺑﺎﯾل ،ﻣﻠﯾﺗﮭﺎی ﭘﺷﺗون ،ھزاره ،ازﺑﯾﮏ ،ﺑﻠوچ ﭘﺷﮫ ﯾﯽ ،اھل ھﻧود،
ﻧورﺳﺗﺎﻧﯽ و ﻏﯾره ﺗﺷﮑﯾل ﮔردﯾد و اﺗﺑﺎع ﺟﻣﮭوری دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻋم از ﻣردان و زﻧﺎن ﺑدون
در ﻧظرداﺷت ﺗﻌﻠﻘﺎت ﻣﻠﯾﺗﯽ ،ﻧژادی ،ﻟﺳﺎﻧﯽ ،ﻗﺑﯾﻠﮫ ﯾﯽ و ﻗوﻣﯽ ،دﯾﻧﯽ ،ﻣذھﺑﯽ و ﻋﻘﺎﯾد ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﺗﺣﺻﯾل
ﺣﻘوق و ﻣﮑﻠﻔﯾت ھﺎی ﻣﺳﺎوی داﺷﺗﻧد.
ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل ﻧﻣﺎد ﺑزرگ آزادی ﺧواھﯽ ﮐﺷور ،ﻣداﻓﻊ راﺳﺗﯾن اﺳﺗﻘﻼل ،ﺗﻣﺎﻣﯾت ارﺿﯽ ،ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣﻠﯽ
و ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﻋﻠﯾﺎی ﮐﺷور ﻣﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﺷﺧﺻﯾت ﻣﺑﺎرز و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل ﺑﻣﺛﺎﺑﮫ ﯾﮏ رھﺑر ﺣزﺑﯽ
ﻣﺗﺷﮑل از ﺗﻣﺎم ﻣﻠﯾﺗﮭﺎ ،اﻗوام و ﻗﺑﺎﯾل و ﯾﮏ ﺷﺧﺻﯾت ﻓرا ﻗوﻣﯽ و ﻓراﻣﻠﯾﺗﯽ و ﺑﻣﺛﺎﺑﮫ ﯾﮏ
اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳت و ﻓراﮔﯾر ﺗوده ھﺎی زﺣﻣﺗﮑﺷﯽ ﺑود.
ﺑﻘول روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر ھﻧدی ﺷﺧﺻﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل ﭼﻧدﯾن دھﮫ ﻗﺑل از دوره رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری او
ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺑود .ﭘﯾش از آﻧﮑﮫ رﯾﯾس ﺟﻣﮭور ﺷود ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل ﺷده ﺑود او ﻣﺎﻧﻧد دﯾﮕر از ﺷﺧﺻﯾﺗﮭﺎی
ھﻣطرازش در دوران ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ﺳر ﺑﻠﻧد ﮐرد و در دھﮫ ﭘﻧﺟﺎه ﻗرن ﮔذﺷﺗﮫ ﺷﺧﺻﯾﺗش ﺷﮑل
ﮔرﻓت او روﺷﻧﻔﮑران را ﺑرای ﭘﯾدا ﮐردن راه ﺣل ھﺎی ﺑرون رﻓت از ﻋﻘب ﻣﺎﻧدﮔﯽ ﺑﮫ ﺗﻔﮑر واداﺷت.
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ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل وطﻧﭘرﺳت ﭘر ﺷور ،اﻧﻘﻼﺑﯽ و آﺗﺷﯾن ﻣﺟﮭز ﺑﮫ اﯾدﺋوﻟوژی طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و ﻋﻘﺎﯾد
اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﭘروﻟﺗری ﺑود و ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺧﺻﻠت اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻔﮑر آن را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾداد.
دﯾدﮔﺎه ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل دﯾدﮔﺎه طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑدﻓﺎع از طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و دھﻘﺎﻧﺎن و ﺳﺎﯾر زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﺑر ﺿد طﺑﻘﺎت
اﺳﺗﺛﻣﺎﮔر ارﺗﺟﺎع اﺳﺗﺑداد و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم ﺑود و ﻣوﺿﻌﮕﯾری اش در ﺳطﺢ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑر ﺿد ارﺗﺟﺎع و
اﺳﺗﻌﻣﺎر و اﻣﭘر ﯾﺎﻟﯾزم ﺑدﻓﺎع از ﺻﻠﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ و دوﺳﺗﯽ ﺧﻠﻘﮭﺎ واﺿﺢ ﺑود.
ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل در راﺑطﮫ ﺑﮫ دﺷﻣﻧﺎن ﺳوﮔﻧد ﺧورده اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﯾﺷﺑﯾﻧﯽ ﮐرده ﻣﯾﮕﻔت آﻧﺎن ﻧﻣﯾﺧواھﻧد در
ھﻣﺳﺎﯾﮕﯽ ﺷﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آرام و ﻣرﻓﮫ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد او ﻣداﺧﻼت و ﺗﺟﺎوز ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ ھﺎ را ﺑر ﺣرﯾم
ﮐﺷور ﻣﺎ در ﺗﺑﺎﻧﯽ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺣﺎﻣﯾﺎن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ آﻧﮭﺎ ﻣﯾداﻧﺳت.
اﮐﻧون ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣرﺣﻠﮫ ﺣﺳﺎس ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺧود ﻗرار دارد ،دوام ﻣداﺧﻼت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ ھﺎ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ
ﮐﺷور ﻣﺎ ﺑﯾﺷﺗر از ھﻣﮫ ﻧﯾﺎت ﺷوم رژﯾم ﮐرﻧﯾﻠﯽ را ﺑﺎ ﺷرﮐﺎی ﺟﮭﺎدی -طﺎﻟﺑﯽ ،داﻋﺷﯽ ،اﻟﻘﺎﻋده و دﯾﮕر
ﺗرورﯾﺳﺗﺎن و ﻣﺗﺟﺎوزﯾن ﺧﺎرﺟﯽ ﺑر ﻣﻼ ﻣﯾﺳﺎزد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر رﺳﺎﻟت ﻋظﯾم ﻧﯾروھﺎی ﺗرﻗﯾﺧواه ﮐﺷور ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً اﻋﺿﺎی ﺳﺎﺑق ح.د.خ.ا .و ﺳﺎﯾر
ﻧﯾروھﺎی ﭼپ و ﺗرﻗﯾﺧواه ﮐﺷور اﺳت ﮐﮫ ﺑرای اﺳﺗﺣﮑﺎم ﺟﻧﺑش ﻋداﻟﺗﺧواھﯽ ﺳرﺗﺎﺳری ﮐﺷور ﺑﻣﻧظور
اﺗﺣﺎد و اﺋﺗﻼف ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗرﻗﯽ ﺧوھﺎن ﻋداﻟت ﮔﺳﺗر از ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﺗﻼش ﺧﺳﺗﮕﯽ ﻧﺎ ﭘذﯾر درﯾﻎ ﻧﮫ
ورزﯾده و ﺻﻔوف ﻣردﻣﯽ ﺧوﯾش را ﻓﺷرده ﺗر ﺳﺎزﻧد .و ﺑﺧﺎطر ﻧﺟﺎت وطن از ھرﮔوﻧﮫ ﻣداﺧﻼت
دﺷﻣن و ﭼﺎﻟﺷﮭﺎی ﺧطر ﻧﺎک اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺑزرگ و ﺑﯾﺳﺎﺑﻘﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھر وﻗت دﯾﮕر ﻋﻣﻼً ﻣﺗﺣد ﮔردﻧد.
رﻓﻘﺎی ھﻣرزم! ﮔراﻣﯾداﺷت از ﯾﺎد و ﺧﺎطرات ﺑزرﮔﺎن ﻓﻘط ﻣﻼک ﻋﻣل ﻗرار دادن اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ ،ﻧﺻﺎﯾﺎ و
آﻣوزه ھﺎی آﻧﺎن اﺳت .ﺗﺣﮑﯾم وﺣدت ﺣزﺑﯽ و ﺗرﻗﯾﺧواھﯽ ﺿﺎﻣن ﭘﯾروزی ﻣﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷد.
رﻓﺗﯽ و در ره ﺗو ھزاران دﯾﮕر اﺳت
آﻣوزه ﺗو ﺟﻧﺑش و ﺗوﻓﺎن دﯾﮕر اﺳت
ﺧورﺷﯾد ﺑﺎ ﻏروب و طﻠوع ﺟﺎوداﻧﮫ ﺷد
ﻣرگ ﺗو ھم ﺗوﻟد دوران دﯾﮕر اﺳت
ﻋﺑداﻟوﮐﯾل ﮐوﭼﯽ
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