د ا.د.ج .دری رﻧﮕﮫ ﺑﯿﺮغ د اﺳﻼم د ﻣﻘﺪس دﯾﻦ او ھﯿﻮاد ﻟﮫ
ﺗﺎرﯾﺦ او ﻓﺮھﻨﮓ ﺳﺮه زﻣﻮږ د اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯿﻨﯽ او ﺻﺪاﻗﺖ
ﺮﮔﻨﺪوی دی

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺖ د ﻣﻠﯽ او دوﻟﺘﯽ دری رﻧﮕﮫ ﺑﯿﺮغ د ﭘﻮرﺗﮫ ﮐﻮﻟﻮ
ﻟﮫ اﻣﻠﮫ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠﮑﻮ د دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻮﻧﺪ د ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻤﯿ ﯽ د ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﺸﯽ د
ا.د.ج .د اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﻮرا رﺋﯿﺲ او ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﺑﺒﺮک ﮐﺎرﻣﻞ د وﯾﻨﺎ ﻣﺘﻦ١٣۵٩ /٣ /١ .

ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
ﻣﻠ ﺮو ،دوﺳﺘﺎﻧﻮ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آزادو او ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﻮ ﺧﻠﮑﻮ ! ﺑﯿﺮغ او ﻧ ﺎن د ﺑﺸﺮﯾﺖ د ﺗﺎرﯾﺦ
ﭘﮫ ﺑﮭﯿﺮ ﮐﯽ د ﻮﻟﻨﻮ ،ﺟﺮ ﻮ او د ﺧﻠﮑﻮ د ﺑﯿﻠﻮ ﺑﯿﻠﻮ ډﻟﻮ ،ﭼﯽ ﻗﺒﯿﻠﯽ ،ﻗﻮﻣﻮﻧﮫ او ﻣﻠﺘﻮﻧﮫ ،ﻃﺒﻘﯽ
او ﻗﺸﺮوﻧﮫ ،ﻮﻧﺪوﻧﮫ او ﻮﻟﻨﯿﺰ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﮫ ﭘﮑﯽ دی ،د ھﻮﯾﺖ د ﺗﺸﺨﯿﺺ د ﻧ ﻮ ﻧ ﺎﻧﻮ او
ﺳﻤﺒﻮﻟﻮﻧﻮ ﭘﮫ ﻧﺎﻣﮫ ،د ﺧﭙﻠﻮ ﻟﻮړو ارﻣﺎﻧﻮﻧﻮ د ﺗﺄﻣﯿﻦ ﭘﮫ ﺑﺮﺧﮫ ﮐﯽ د ﺧﻠﮑﻮ د ﯾﻮواﻟﯽ ،آزادی،
ﺧﭙﻠﻮاﮐﯽ او ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ،ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﻣﺒﺎرزو او اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻏﻮر ﻨ ﻮﻧﻮ او ﺧﭙﻠﻮاﮐﯽ ﻏﻮ ﺘﻮﻧﮑﻮ
ﻧﮭﻀﺘﻮﻧﻮ د ﻣﺨﮑ ﻮ ﺳﻤﺒﻮﻟﻮﻧﻮ ﭘﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﭘﺮﺗﮫ ﻟﮫ دی ﭼﯽ د ﺳﺘﻤ ﺮاﻧﻮ او ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻨﻮ،
اﺷﻐﺎﻟ ﺮاﻧﻮ ،اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺮاﻧﻮ ،ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﺎﻧﻮ ،اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﺎﻧﻮ او د ﻧ ی د ﻧﻮرو ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻗﻮﺗﻮﻧﻮ
ﺑﯿﺮﻏﻮﻧﮫ ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯽ و ﻧﯿﺴﻮ ،ﺗﻞ ﺷﻨﮫ زﻣﻮږ د ھﯿﻮاد ﻟﺮﻏﻮﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﯽ د ھﻐﮫ د زړورو
ﺑﭽﯿﺎﻧﻮ ﻟﮫ ﻣﺒﺎرزو زړورﺗﻮب ،ﺳﺮ ﻨﺪﻧﻮ او ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﯿﻮ ﺤﮫ ډک دی.
د ﻧ ی د ﻧﻮرو ﻮﻟﻮ ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ او ﺧﻠﮑﻮ ﭘﮫ ﺷﺎن ﻟﻮړ ﺑﯿﺮﻏﻮﻧﮫ او وﯾﺎړﻟﯽ ﻧ ﺎﻧﻮﻧﮫ درﻟﻮدﻟﯽ دی،
زﻣﻮږ د ﺧﻠﮑﻮ ﭘﮫ ﻓﻮﻟﮑﻠﻮرﯾﮑﻮ او ﮐﻠﺘﻮری ﻨﺠﯿﻨﻮ او ﻟﮫ ﺷﺘﻤﻨﯽ ډﮐﻮ ادﺑﯿﺎﺗﻮ او ژﺑﻮ ﮐﯽ د
ﺑﯿﺮق ،ﺑﯿﺮغ ،درﻓﺶ ،ﭘﺮﭼﻢ ،راﯾﺖ ،ﻋﻠﻢ ،ﻟﻮا ،ﺟﻨ ه ،ﺗﻮغ او ﻧﻮرو ﮐﻠﻤﻮ ﺗﻞ ﻟﻮړ ﻣﻘﺪس او
ﺳﺮﻟﻮړی ﺎﯾﻮﻧﮫ درﻟﻮدﻟﯽ دی او زﻣﻮږ د ﻟﺮﻏﻮﻧﯽ ھﯿﻮاد د ﻣﻠﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﮫ ﻮﻟﻮ ﻟﮫ ﻟﻮړو او
زورو ډﮐﻮ دوراﻧﻮﻧﻮ ﮐﯽ زﻣﻮږ د زﯾﺎراﯾﺴﺘﻮﻧﮑﻮ ﺧﻠﮑﻮ آزادو او ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﻮ ﺧﻠﮑﻮ د ﺷﺮﯾﻔﻮ او
اﻧﺴﺎﻧﯽ ارﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ھﺪﻓﻮﻧﻮ او ﺧﭙﻠﻮاﮐﯽ ﻏﻮ ﺘﻮﻧﮑﻮ ﻣﺒﺎرزو ﺮ ﻨﺪوی دی.
د ﻟﻤﺮ د ﺳﺘﺮ ﯽ پ ﻧ ﺎن ﺳﺮه د ﻃﺎوس د ﺑﯿﻠ ﯽ ﺑﯿﺮﻏﻮﻧﮫ ،زﻣﻮږ د ﻧﯿﮑﻮﻧﻮ د ﺧﺎوری ﭘﮫ
ﻠﻮر ،ﭘﻨ ﮫ زره ﮐﻠﻨﻮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﻓﺴﺎﻧﻮ او ﭘﺤﻮاﻧﯿﻮ ادﺑﯿﺎﺗﻮ او ﮐﻠﺘﻮر ﮐﯽ ﻼﻧﺪه اﻧﻌﮑﺎس
ﻟﺮی.
د ﻧﻮﻣﯿﺎﻟﯽ ﺑﻠﺢ ﺑﯿﺮﻏﻮﻧﮫ ﭼﯽ د ھﻐﮫ ﭘﮫ ﻟﻮړو ﺑﺮﺟﻮﻧﮫ رﭘﺎﻧﺪه وو د ﺑﺨﺪی او ﺑﺨﺪﯾﺎﻧﻮ ﺳﺘﺮﺗﻮب
ﮑﺎرﻧﺪوی دی د ﮐﺎوه آھﻨ ﺮ د ﺮﻣﻨﯽ ﺑﻨﺪ ﭼﯽ د ﮐﺎوﯾﺎﻧﯽ ﺑﯿﺮغ ﭘﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﻧ ﯾﻮال ﺷﮭﺮت
ﻟﺮی د ﺳﻔﺎﮐﻮ ﺿﺤﺎﮐﺎﻧﻮ د ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯿﻮ او ﻇﻠﻤﻮﻧﻮ ﭘﺮﺧﻼف زﻣﻮږ د ﻟﺮﻏﻮﻧﯽ ھﯿﻮاد د ﺧﻠﮑﻮ
د زړور ﭘﺎ ﻮن او د ﻣﺮﯾﺎﻧﻮ ،ﮐﺴﺒ ﺮو او ﺑﺰ ﺮاﻧﻮ د ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﻣﺒﺎرزو ﻟﮑﮫ د
ﺳﭙﺎرﺗﺎﮐﻮس د ﭘﺎ ﻮن ﭘﮫ ﺷﺎن د ﻧ ی د ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﻣﺒﺎرزو ﭘﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﯽ ﺛﺒﺖ دی.

د ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﮫ اوږدو ﮐﯽ ﻮ ﻠﮫ ﺛﺎﺑﺘﮫ ﺷﻮی ﭼﯽ د ﮐﺎر ﺮاﻧﻮ ،ﺑﺰ ﺮاﻧﻮ ،ﮐﺴﺒ ﺮو ،ﺷﺮﯾﻔﻮ او
ﺣﭙﻠﻮاﮐﯽ ﻏﻮ ﺘﻮﻧﮑﻮ روﺣﺎﻧﯿﻮﻧﻮ ،ﻏﺎزﯾﺎﻧﻮ او ھﯿﻮاد ﭘﺎﻟﻮﻧﮑﻮ ﭘﮫ ون زﻣﻮږ د ﺧﺎوری ﭘﮫ
ﻣﻠﯿﻮﻧﻮﻧﻮ ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﻮ اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ د ﺧﭙﻠﯽ ﺧﭙﻠﻮاﮐﯽ او آزادی د د ﻤﻨﺎﻧﻮ ﭘﮫ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯽ ﭼﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺗﻮﻏﻮﻧﮫ ﯾﯽ ﭘﮫ ﻻس ﮐﯽ ؤ ﭘﮫ ﺳﺮ ﻨﺪﻧﯽ او ﻓﺪاﮐﺎری ﺳﺮه ﻣﺒﺎرزه ﮐ ﯾﺪه ،ﺧﭙﻞ ﺳﺮوﻧﮫ ﯾﯽ
ﻗﺮﺑﺎن ﮐ ی او د ﺷﮭﺎدت ﺟﺎﻣﻮﻧﮫ ﯾﯽ ﻠﯽ دی زﻣﻮږ ﭘﮫ ﻟﺮﻏﻮﻧﯽ ﺧﺎوره ﮐﯽ د اﺳﺎرت او
ﻣﺮﺋﯿﺘﻮب ﻟﮫ ﻗﯿﺪ ﺨﮫ د ژﻏﻮرﻧﯽ ﻟﭙﺎره د ﻣﺒﺎرزی ﺗﺮ ﺑﯿﺮغ ﻻﻧﺪی ﭘﮫ ﻟﺲ ﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﻨﯿﺰ او
ﺑﺰ ﺮی ﻏﻮر ﻨ ﻮﻧﮫ ﻣﻨ ﺗﮫ راﻏﻠﯽ دی .د ﺑﺰ ﺮی ﻟﮫ دﻏﻮ ﻏﻮر ﻨ ﻮﻧﻮ ﺤﮫ ﯾﻮه ﻼﻧﺪه
ﻧﻤﻮﻧﮫ د رو ﺎﻧﯿﺎﻧﻮ ﭘﮫ ﻧﺎﻣﮫ د ﺑﺰ ﺮاﻧﻮ ﻏﻮر ﻨ دی ﭼﯽ د ﭘﻮه ﺳ ی ﭘﯿﺎوړی ﺷﺎﻋﺮ او
ﭘﺎک ﻧﯿﺘﮫ ﺻﻮﻓﯽ او اﻓﻐﺎن زړور ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﯿﺮ رو ﺎن ﭘﮫ ﻣﺸﺮی ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮ.
د ﺑﯿﺮغ ﺗﻮر ﺳﻮر او زرﻏﻮن دری رﻧ ﻮﻧﮫ ﭼﯽ ﺗﺮ ھﻤﺪی ﮫ ﻣﻮده ﻣﺨﮑﯽ ﭘﻮری ﭘﮫ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯽ ﯾﯽ رواج درﻟﻮد او اوس د ﺗﺎرﯾﺦ او ﻣﻠﯽ دودوﻧﻮ ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯽ ﻧﯿﻮﻟﻮ ﺳﺮه او ﻟﮫ
اوﺳﻨﯿﻮ ﻣﺸﺨﺼﻮ ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ او د ﻮﻟﻨﯿﺰو ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻮ د ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ھﯿﻮاد ﭘﮫ
ﻧﻮی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘ او ﯾﻌﻨﯽ د ﺛﻮر د ﺑﺮﯾﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﭘﮫ دوﯾﻢ ﭘ او ﮐﯽ ﭘﻮرﺗﮫ ﮐﯿ ی ،زﻣﻮږ ﭘﮫ
ﻮﻟﻨﮫ ﮐﯽ ژوری ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﻮړی ﻟﺮی او زﻣﻮږ د ﺧﻠﮑﻮ د ﻣﺒﺎرزی ﻟﮫ ﻟﻮړو ژورو ﺨﮫ
ډﮐﻮ ﭘ اوﻧﻮ ﺳﺮه ﻧﮫ ﺷﻠﯿﺪوﻧﮑﯽ اړﯾﮑﯽ ﻟﺮی.
ﺗﻮر رﻧ  ،د اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ د ﭘﺨﻮاﻧﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﯾﻌﻨﯽ د اوﺳﻨﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﯿ ﻧﯽ
زﯾ ووﻧﮑﯽ د ﺧﺎوری د آزادی ﻏﻮ ﺘﻮﻧﮑﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ددﻏﮫ ﻟﮫ ﻣﯿﻨﯽ ډک وﻃﻨﭙﺎل او زړور
ﻻر ﻮد د ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﺎﻧﮫ ﻏﻮر ﻨ د ﺑﯿﺮغ رﻧ دی.
دﻏﮫ راز دﻏﮫ ﺑﯿﺮغ د ﺧﺮاﺳﺎن د ﺟﻨ ﯿﺎﻟﯿﻮ ﻋﯿﺎراﻧﻮ ﺑﯿﺮغ ؤ ﭼﯽ د ھﻐﻮی د ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﺎﻧﮫ
ﻣﺒﺎرزوﭘﮫ ﺑﮭﯿﺮ ﮐﯽ رﭘﻮل ﮐﯿﺪه.
د ﺑﯿﺮغ ﺗﻮر رﻧ د ﻋﺒﺎﺳﯿﺎﻧﻮ ﭘﮫ دوران ﮐﯽ د ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﺧﺎوری د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮ ھﺴﮑﯿﺮﻟﻮ د
آزادی ﻏﻮ ﺘﻮﻧﮑﯽ ﻣﺒﺎرزی اﻧﻌﮑﺎس ورﮐﻮوﻧﮑﯽ ؤ ﭼﯽ ﻟﮫ دوھﻤﯽ ھﺠﺮی ﭘﯿ ی وروﺳﺘﮫ
ﯾﯽ ﻧﮋدی دوه ﭘﯿ ی ﯾﯽ زﻣﻮژ ﭘﮫ ھﯿﻮاد ﮐﯽ ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ﻏﺮش درﻟﻮد.
ﭘﮫ ﻠﻮرﻣﮫ او ﭘﻨ ﻤﮫ ھﺠﺮی ﭘﯿ ی ﮐﯽ د ﻏﺰﻧﻮﯾﺎﻧﻮ د ﺗﻤﺪن د ﺳﺘﺮﺗﻮب ﭘﮫ دوران ﮐﯽ د
ﻏﺰﻧﻮﯾﺎﻧﻮ د دوﻟﺖ د ﺑﯿﺮغ رﻧ ﺳﻮر ؤ ،ﭼﯽ ﺗﺮ دﻏﮫ ﺑﯿﺮغ ﻻﻧﺪی ﻟﮫ دی ﺟﻤﻠﮫ ﺨﮫ د
اﺳﻼم ﻣﺒﯿﻦ دﯾﻦ ﭘﮫ اوﺳﻨﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯽ ﺧﭙﻮر ﺷﻮ .ﺳﻮر رﻧ زﻣﻮږ د وﯾﺎړﻟﯽ ھﯿﻮاد د
وﻃﻨﭙﺎﻟﻮ او ﻏﯿﺮﺗﻤﻨﻮ ﻏﺎزﯾﺎﻧﻮ د ﺧﻮﻧ ﯾﻮ ﭘﺎ ﻮﻧﻮﻧﻮ ﺮ ﻨﺪوی ،د آزادی او اﺳﺘﻘﻼل د ﻻری د
ﺷﮭﯿﺪاﻧﻮ ﭘﮫ ﺗﯿﺮه د اﻧ ﻠﯿﺲ د اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺮاﻧﻮ ﭘﺮﺧﻼف د ھﻐﻮی د ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﻣﺒﺎرزو رﻧ دی
زﻣﻮږ د ﺟﻨ ﯿﺎﻟﯿﻮ ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻮ او ﻏﺎزﯾﺎﻧﻮ ﭘﮫ ﻣﻨ ﮐﯽ د زﻣﺮو ﭘﮫ ﯿﺮ د زړورو ﻮ ﻟﮑﮫ
ﻣﻼﻟﯿﻮ ﭼﯽ د آزادی ﻏﻮ ﺘﻮﻧﮑﻮ ﻣﺒﺎرزو ﺳﻮر ﺑﯿﺮغ ﯾﯽ ﺗﺮ ﭘﺎﯾﮫ ﭘﻮری ﭘﮫ ﺧﭙﻠﻮ وﯾﻨﻮ ﻟ ﻟﻮ
ﻻﺳﻮﻧﻮ ﮐﯽ ﻟﻮړ وﺳﺎﺗﮫ او د ﻣﯿﻮﻧﺪ ﭘﮫ ډ ﺮ ﮐﯽ ﯾﯽ اﻧ ﻠﯿﺴﯽ اﺷﻐﺎﻟ ﺮو ﺗﮫ ﺑﯿﺨﯽ ﻣﺮ ﻮﻧﯽ
ﻣﺎﺗﮫ ورﮐ ه.
د اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﻧ ﻠﯿﺴﺎﻧﻮ ﭘﺮﺧﻼف د ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﻮ او ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د درﯾﻮ ﻧﻮﻣﯿﺎﻟﯿﻮ ﻋﺎدﻻﻧﮫ
ﺟ و ﭘﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﯽ ﺛﺒﺖ دی ﺳﺮ ﺑﯿﺮه ﭘﺮدی ﭘﮫ دوھﻤﮫ ھﺠﺮی ﭘﯿ ی ﮐﯽ د ﺳﺮو ﺟﺎﻣﻮ
ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ ﭼﯽ د ھﻐﮫ وﺧﺖ د اﺳﺘﺒﺪاد ﭘﮫ ﺧﻼف ﯾﯽ د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﻣﺸﮭﻮرو ﻏﻮر ﻨ ﻮﻧﻮ ﺗﮫ
ﺳﺎزﻣﺎن ورﮐ ﺳﻮر ﺑﯿﺮغ درﻟﻮد.
زرﻏﻮن رﻧ ﭘﮫ اﻧ ﻠﯿﺴﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺮ ﻻس وھﻮﻧﮑﻮ او ﺗﯿﺮی ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺑﺎﻧﺪی زﻣﻮږ د
ﺧﻠﮑﻮ د ﺑﺮی ﮑﺎرﻧﺪوی دی.
دﻏﮫ رﻧ زﻣﻮږ د ھﯿﻮاد ﭘﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﯽ ﻟﮫ دی ھﻢ ﻟﺮﻏﻮﻧﯽ رﯾ ﯽ ﻟﺮی ﮑﮫ زﻣﻮږ د
ﻟﺮﻏﻮﻧﯽ وﻃﻦ د ﻧﻮﺑﮭﺎر د ﺗﻤﺪن د وﺧﺖ د ﺑﯿﺮغ رﻧ ﭘﮫ ﻟﺮﻏﻮﻧﯽ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐﯽ زرﻏﻮن ؤ.

دﻏﮫ راز زرﻏﻮن رﻧ د ﺳﻤﺴﻮرﺗﯿﺎ ،ﻧﯿﮑﻤﺮﻏﯽ او آﺑﺎدی ﻧ ﮫ ﻧ ﺎﻧﮫ ھﻢ ﻠﮫ ﮐﯿ ی او ﻟﮫ
ﭘﺨﻮاﻧﯿﻮ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﺨﮫ ﻟﮫ ﺗﯿﺮو ﺨﮫ ﺗﺮ اوﺳﮫ ﭘﻮری ﭘﮫ اﺳﻼﻣﯽ ﻧ ی ﮐﯽ د ﭘﺎم وړ رﻧ ﻮﻧﮫ
دی او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن زﯾﺎراﯾﺴﺘﻮﻧﮑﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﻠﮏ ورﺗﮫ ارز ﺖ ورﮐﻮی.
د ھﯿﻮاد ﻟﮫ ﭙﻠﻮاﮐﯽ او ﻟﮫ ھﯿﻮاد ﺨﮫ د اﻧ ﻠﯿﺲ د اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺰم ﻟﮫ ﺷ ﻟﻮ وروﺳﺘﮫ ﭘﮫ ﯾﻮه ﺑﯿﺮغ
ﮐﯽ د رﻧ ﻮﻧﻮ ﺗﺮﮐﯿﺐ زﻣﻮږ د ﻣﻠﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻟﮫ ﻟﻮړو او ژورو ﺨﮫ پ ډﮐﻮ دوراﻧﻮﻧﻮ ﮐﯽ
زﻣﻮږ د ھﯿﻮاد د ﺑﯿﺮﻏﻮﻧﻮ د درﯾﻮ واړو رﻧ ﻮﻧﻮ ﺗﺮﮐﯿﺐ د ﻏﺎزی اﻣﺎن اﷲ ﭘﮫ وﺧﺖ ﮐﯽ د
ﻟﻮﯾﯽ ﺟﺮ ﯽ ﻟﮫ ﺧﻮا ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯽ د ﺑﯿﺮغ د ﺗﺎرﯾﺦ ﻟﮫ ﯿ ﻟﻮ وروﺳﺘﮫ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﻮ ،او د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻠﮑﻮ د ﺳﺮ ﭘﮫ ﺳﺘﺮ ﻮ وﻣﺎﻧﮫ او ﺗﺎﺋﯿﺪ ﯾﯽ ﮐ  ،ﻟﻨ ه دا ﭼﯽ زﻣﻮږ ﭘﮫ ھﯿﻮاد ﮐﯽ د
ﺑﯿﺮغ ﺗﻮر ﺳﻮر او زرﻏﻮن دری رﻧ ﻮﻧﮫ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اوږدی رﯾ ﯽ او ﭘﺲ ﻣﻨﻈﺮ ﻟﺮی او ھﺮ
ﯾﻮ ﯾﯽ زﻣﻮږ د ﺧﻠﮑﻮ د ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﺎﻧﮫ او ﺣﻤﺎﺳﮫ زﯾ وﻧﮑﻮ ﺟ و ﮑﺎرﻧﺪوی دی.
ﭘﺪی ډول زﻣﻮږ دری رﻧ ﮫ ﻣﻠﯽ -دوﻟﺘﯽ ﺑﯿﺮغ ﭘﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﺳﺮه ﻻس ﺗﮫ ﻧﺪی راﻏﻠﯽ ﺑﻠﮑﯽ
زﻣﻮږ د ھﯿﻮاد د ﻮ زره ﮐﻠﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﮫ ﺗﺮڅ ﮐﯽ ﯾﯽ دﻏﮫ ﺑ ﮫ او ھﻮﯾﺖ ﻏﻮره ﮐ ﯾﺪی ﭼﯽ
زﻣﻮږ د ﺧﻠﮑﻮ د ﺗﺎرﯾﺨﯽ دودوﻧﻮ او وﯾﺎړﻧﻮ ،د ﭘﺮ ﻨﯿﺰو او ﻣﻠﯽ ﻣﺒﺎرزو او د اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﻮ ﺮ ﻨﺪوی او زﻣﻮږ د ﻮﻟﻨﯽ د ﺑﺸﭙ ﺗﯿﺎ د ﺎﮐﻠﻮ ﭘ اووﻧﻮ د ﺿﺮورت ﮑﺎرﻧﺪوی
دی .د اﻣﯿﺮاﻧﻮ ،ﭘﺎﭼﺎﯾﺎﻧﻮ او ﺳﻼﻃﯿﻨﻮ ذوق او ذھﻨﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﭘﮑﯽ ھﯿ ﮑﻠﮫ ﺎﮐﻮﻧﮑﯽ رول ﻧﮫ
درﻟﻮد.
ﭘﮫ ﻟﺮﻏﻮﻧﯽ زﻣﺎﻧﮫ ﮐﯽ ﻧ ﺎﻧﻮﻧﻮ زﯾﺎﺗﺮه د ﻮد ﺑﺘﻮ او زﻣﺮﯾﺎﻧﻮ ﯿﺮی درﻟﻮدی ،ﺗﺮ ﻮ ﭼﯽ ﭘﮫ
دﯾﺎرﻟﺴﻤﮫ ھﺠﺮی ﭘﯿ ی ﮐﯽ دوﻟﺘﯽ ﻧ ﺎن ﭘﮫ ﺗﻮر ﺑﯿﺮغ ﺑﺎﻧﺪی د ﻣﺤﺮاب او ﻣﻨﺒﺮ ﺑ ﮫ ﻏﻮره
ﮐ ه.
د ھﯿﻮاد ﻟﮫ ﺧﭙﻠﻮاﮐﯽ وروﺳﺘﮫ ﭘﮫ ﺗﻮر ،ﺳﺮه او زرﻏﻮن دری رﻧ ﮫ ﺑﯿﺮغ ﺑﺎﻧﺪی ھﻤﻐﮫ د ﻏﺮه
او ﻟﻤﺮ ﻧ ﺎن وﮐﯿﻨﺪل ﺷﻮ ﭼﯽ ﻧﻦ د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﮫ ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن ﻣﯿﺪان ﮐﯽ رﭘﯿ ی.
ﻣﺤﺮاب او ﻣﻨﺒﺮ او د ﻏﻨﻤﻮ وږی د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﮫ دری رﻧ ﮫ ﺑﯿﺮغ ﺑﺎﻧﺪی د ﻧ ﺎن ﭘﮫ ﺗﻮ ﮫ ﯾﻮ
ﻞ ﺑﯿﺎ د ﻟﻮﯾﯽ ﺟﺮ ﯽ ﻟﮫ ﺧﻮا وﻣﻨﻞ ﺷﻮ.
زﻣﻮږ د ھﯿﻮاد د ﻟﺮﻏﻮﻧﻮ ﺑﯿﺮﻏﻮﻧﻮ او ﻧ ﺎﻧﻮﻧﻮ اﺳﻄﻮری ،ﺣﻤﺎﺳﯽ او ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﺮﯾﻤﺎﻧﮫ ﻏﻨﺎ او
ﺗﻨﻮع ﻟﺮی.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺖ دوﻟﺘﯽ ﻧ ﺎن ﭘﮫ زرﻏﻮن ﻣﺘﻦ ﺑﺎﻧﺪی ﭘﮫ ﺮاری ﮐﯽ د
ﻣﺤﺮاب او ﻣﻨﺒﺮ ،ﻏﻮړﯾﺪﻟﯽ ﮐﺘﺎب د ﻟﻤﺮ د راﺧﺘﻮ د وړاﻧ ﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ دی ﭼﯽ د ﻏﻨﻤﻮ ﭘﮫ
وږو ﮑﻠﯽ او ﺗﻮره ،او ﺳﺮه او زرﻏﻮﻧﮫ ﭘ ﯽ ﺗﺮی ﭼﺎﭘﯿﺮه ده او د ﭘﻨ ﻮ ﻨ و ﺳﻮر ﺳﺘﻮری
ﭘﮫ ﭘﺎﺳﻨﯽ ﺑﺮﺧﮫ ﮐﯽ د ﻏﻨﻤﻮ د وږو ﭘﮫ دواړو ﺳﺮوﻧﻮ ﮐﯽ ﭘﺮوت دی.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺖ دوﻟﺘﯽ ﺑﯿﺮغ دری رﻧ ﻮﻧﮫ ﻟﺮی ﭼﯽ د ﺗﻮرو ،ﺳﺮو او
زرﻏﻮﻧﻮ ﭘ ﯿﻮ ﭘﮫ ﺑ ﮫ ﭘﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺮه ﻟﮫ ﻟﻮړ ﺨﮫ ﺗﺮ ﯿ ﮫ ﭘﻮری اﻓﻘﺎْ ﭘﮫ ﯾﻮ اﻧﺪازه دی.
د ھﻐﮫ ﻟﮫ ﻟﺮ ﯽ ﺨﮫ د ﺑﯿﺮغ د ﻟﻮړی ﺑﺮﺧﯽ ﭘﮫ رﺑﻊ ﮐﯽ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
ﺟﻤﮭﻮرﯾﺖ دوﻟﺘﯽ ﻧ ﺎن ﻟ ﯿﺪﻟﯽ دی د ﺑﯿﺮغ د ﺳﻮر ﻧﺴﺒﺖ د ھﻐﮫ د اوږدواﻟﯽ ﯾﻮ ﭘﮫ دوه دی.
د آزاد او ﺧﭙﻠﻮاک اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﻃﻨﻮاﻟﻮ!
دﻏﮫ اوﺳﻨﯽ دری رﻧ ﮫ ﺑﯿﺮغ او ﻧ ﺎن ﻟﮫ ھﺮه ﭘﻠﻮه زﻣﻮږ د ﺧﻠﮑﻮ ﻟﮫ ارادی ﺨﮫ را وﻻړ
ﺷﻮﯾﺪی .زﻣﻮږ ﻟﮫ ﺗﺎرﯾﺦ او ﻟﮫ ﻮ ﻣﻠﯽ او دﯾﻨﯽ دودوﻧﻮ زﻣﻮږ ﻟﮫ ﻣﺘﺮﻗﯽ او اﻧﻘﻼﺑﯽ
ارﻣﺎﻧﻮﻧﻮ زﻣﻮږ د ﻮﻟﻨﯽ د ﺑﺸﭙ ﺗﯿﺎ ﻟﮫ اوﺳﻨﯿﻮ ﺷﺮاﯾﻄﻮ او ﭘ او ﺳﺮه ﺑﯿﺨﯽ ﺳﻤﻮن ﺧﻮری.
ﻟﮫ دﻏﯽ ﺟﻤﻠﯽ ﺨﮫ د ﺑﯿﺮغ ﭘﮫ ﺗﻮر رﻧ ﮐﯽ ﭘﮫ ﮐﻠﯽ ﺗﻮ ﮫ د اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ او د ھﻐﮫ د
ﺟﻨ ﯿﺎﻟﻮ اﻧ ﯾﻮاﻻﻧﻮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺒﺎرزی ﻣﻨﻌﮑﺴﯽ دی.

د ﺑﯿﺮغ ﭘﮫ ﺳﺮه رﻧ ﮐﯽ زﻣﻮږ د ﺧﻠﮑﻮ او د آزادی او ﺧﭙﻠﻮاﮐﯽ او د آزادی ﺑ ﻮﻧﮑﯽ
اﻧﻘﻼب د ﻻری د ﺷﮭﯿﺪاﻧﻮ د ﻣﯿ اﻧﯽ ﻣﺒﺎرزی ﭘﺮﺗﯽ دی ﭼﯽ ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﺎﻧﮫ وﺟﻨ ﯿﺪل ،ﺳﺮوﻧﮫ ﯾﯽ
ورﮐ ل ﺧﻮ د ﻣﺒﺎرزی ﺑﯿﺮغ ﯾﯽ ﻟﮫ ﻻﺳﮫ ور ﻧﮫ ﮐ .
د ﺑﯿﺮغ زرﻏﻮن رﻧ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﺳﻼﻣﯽ ﻮﻟﻨﯽ اﻧﻌﮑﺎس د ھﯿﻮاد د ﺳﻤﺴﻮرﺗﯿﺎ ،ﻧﯿﮏ
ﺑﺨﺘﯽ ،آﺑﺎدی او ﻏﻮړﯾﺪو اﻧﻌﮑﺎس دی.
ﭘﮫ ﻧ ﺎن ﮐﯽ :ﻣﺤﺮاب زﻣﻮږ ﭘﮫ اﺳﻼﻣﯽ ﻮﻟﻨﮫ ﮐﯽ د زﯾﺎراﯾﺴﺘﻮﻧﮑﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ د ﻋﺒﺎدت
ﻣﻘﺪس ﺎی او ﻣﻨﺒﺮ ﭘﮫ ﺳﻤﮫ ﻻره د ﺣﻖ او ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﮫ ﻻره ،د ﺑﺮاﺑﺮی او وروروﻟﯽ ﭘﮫ
ﻻره ،د ﺑﺮاﺑﺮﺗﯿﺎ او ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﮫ ﻻره ،د ﺳﻮﻟﯽ او د ﺳﻔﺎﮐﻮ ﺟﺒﺎراﻧﻮ د ﻇﻠﻢ او ﺳﺘﻢ ﻟﮫ ﺟﻎ ﺨﮫ
د ھﺴﮑﯿﺮﻟﻮ ﯾﻌﻨﯽ د زﯾﺎراﯾﺴﺘﻮﻧﮑﻮ د آزادی ﭘﮫ ﻻره ﺑﺎﻧﺪی د ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ د ﻻر ﻮدﻧﯽ ﺎی دی.
د ﺧﺮاﺳﺎن ﻟﻤﺮ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﺮﻏﻮﻧﯽ ﻧﻮم دی.
ﺧﺮاﺳﺎن ﯾﻌﻨﯽ ھﻐﮫ ھﯿﻮاد ﭼﯽ ﻼﻧﺪه ﻟﻤﺮ ﭘﮑﯽ راﺧﯿﮋی ﺑﯿﺎھﻢ ﭘﺪی ﻣﻌﻨﯽ ﭼﯽ زﻣﻮږ د
ﺧﻠﮑﻮ آزادی ﺑ ﻮﻧﮑﯽ ﻟﻤﺮ زﻣﻮږ ﭘﮫ ﺮان وﻃﻦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯽ د ﺗﻞ ﻟﮫ ﭘﺎره ﻠﯿ ی.
ﻏﻮړﯾﺪﻟﯽ ﮐﺘﺎب د رو ﺎﻧﻮﻟﻮ او روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﻮ ﺳﻤﺒﻮل ،زﻣﻮږ د زﯾﺎراﯾﺴﺘﻮﻧﮑﻮ ﺧﻠﮑﻮ د ﻋﻠﻤﯽ
او ﻓﺮھﻨ ﯽ اﻧﻘﻼب ﺳﻤﺒﻮل دی.
د اﻓﻐﺎن ﺳﺘﻮری د ھﻐﮫ ﻟﮫ ﺗﺎرﯾﺨﯽ او ﻣﻠﯽ ﺳﻮاﺑﻘﻮ ﺳﺮه زﻣﻮږ د ﺧﻠﮑﻮ د اﻗﺒﺎل او ﺑﺮی ﮫ
ﻧ ﺎﻧﮫ ده .ﺮاری ﯾﺎ د ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺮخ د ﮐﺎر او دوران ﺟﻮړوﻧﮑﯽ ﮐﺎر ﺮی ﻃﺒﻘﯽ او زﻣﻮږ د
ھﯿﻮاد د ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﯿﺪو ﮫ ﻧ ﺎﻧﮫ ده.
د ﻏﻨﻤﻮ وږی د زراﻋﺘﯽ ھﯿﻮاد او زﻣﻮږ د زﯾﺎراﯾﺴﺘﻮﻧﮑﻮ ﺑﺰ ﺮو د ﺳﺘﺮ رول او زﻣﻮږ ﭘﮫ
ﺮان وﻃﻦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯽ د ﮐﺮﻧﯽ او ﺑﺮﮐﺖ د ﯽ ودی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﯽ ﮐﻮی.
ﭘﮫ دی ډول د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺖ ﻣﻠﯽ -دوﻟﺘﯽ ﺑﯿﺮغ او ﻧ ﺎن ﻟﮫ ھﯿ ډول
ﺗﻨ ﻧﻈﺮی او ذھﻨﯿ ﺮی او د ﻮﻟﻨﯽ ﭘﮫ ﻋﯿﻨﯽ واﻗﻌﯿﺘﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪی د ﺧﭙﻠﯽ ارادی د ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻟﮫ
ﭘﺎره ﻟﮫ ﺑﯽ ﺎﯾﮫ ھﻠﻮ ﻠﻮ ﭘﺮﺗﮫ د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮ زﯾﺎراﯾﺴﺘﻮﻧﮑﻮ او ﻧﻮرو وﻃﻨﻮاﻟﻮ د ارادی ﻟﮫ ﻣﺨﯽ
او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠﮑﻮ د دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻮﻧﺪ د ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻤﯿ ﯽ د ﭘﻠﯿﻨﻮم ﭘﮫ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺖ د اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﻮرا ﻟﮫ ﺧﻮا ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮ ﭼﯽ ﻣﺎ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
د دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺖ د اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﻮرا او ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﯽ د ھﻐﮫ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﮫ ﻟﻨ ه
ﺗﻮ ﮫ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﻮﻟﮫ ﻏﻮ ﺘﻮﻧﮑﻮ او ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪو ﺧﻠﮑﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪی اﻋﻼم ﮐ ل.
زﻣﻮږ ﻣﻠﯽ دوﻟﺘﯽ ﺑﯿﺮغ او ﻧ ﺎن ﭼﯽ ﭘﮫ ﺟﺪی ﺗﻮ ﮫ زﻣﻮږ د ﻮﻟﻨﯽ د ﻋﯿﻨﯽ واﻗﻌﯿﺘﻮﻧﻮ ﭘﮫ
ﻧﻈﺮ ﮐﯽ ﻧﯿﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﺟﻮړ ﺷﻮﯾﺪی د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠﮑﻮ د ﭘﺮاﺧﻮ ﺣﻘﻮﻗﻮ او آزادﯾﻮ د ژوﻧﺪی
ﮐﻮﻟﻮ ﭘﮫ ﻻره ﮐﯽ ﻣﮭﻢ ﺎم ﺑﻠﻞ ﮐﯿ ی او د ﭘﻼرﻧﯽ وﻃﻦ ﭘﮫ ﯾﻮه ﻣﻠﯽ ﻣﺘﺤﺪه ﺟﺒﮭﮫ ﮐﯽ د ﻮﻟﻮ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮑﻮ او وﻃﻨﭙﺎﻟﻮ ﻃﺎﻗﺘﻮﻧﻮ د ﺟﻠﺐ او ﺗﺸﮑﻞ او ددﻏﯽ ﺟﺒﮭﯽ د ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻟﭙﺎره زﻣﻮږ د
ﻮﻟﻨﯽ د اوﺳﻨﯽ ﭘ او ﺟﺪی ﺿﺮورت دی ﻻره اوارﯾ ی.
ﭘﮫ ډاډه او ﭘﺎﺧﮫ اﯾﻤﺎن ﺳﺮه اﻋﻼﻣﯿ ی ﭼﯽ ډﯾﺮ ژر د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺖ
ﻣﻠﯽ -دوﻟﺘﯽ ﺑﯿﺮغ او ﻧ ﺎن د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻮﻟﻮ ﺧﻠﮑﻮ ،ﻮﻟﻮ ﻗﺒﺎﯾﻠﻮ ،ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ او ﻣﻠﯿﺘﻮﻧﻮ د
ﯾﻮواﻟﯽ او ﭘﯿﻮﺳﺘﻮن ﭘﮫ ﺳﻤﺒﻮل ﻟﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ﻮﻟﻨﯿﺰ او ﻓﺮھﻨ ﯽ ﺗﻤﺎﯾﺰ او ﺗﻮﭘﯿﺮ ﭘﺮﺗﮫ
ﺑﺪﻟﯿ ی.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺒﺎرز ﺧﻠﮏ ﺑﮫ ﺗﺮ ﺧﭙﻞ دری رﻧ ﮫ ﺑﯿﺮغ ﻻﻧﺪی د ﺛﻮر د ﭘﺮﺗﻤﯿﻦ اﻧﻘﻼب او د
ﺧﭙﻠﻮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﯿ ﻮ د دﻓﺎع ﭘﮫ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﭙﻞ ﯾﻮواﻟﯽ او ﭘﯿﻮﺳﺘﻮن ﻟﮫ ﭘﺨﻮا ﺨﮫ زﯾﺎت ﯿﻨ
ﮐ ی.

دادی د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺖ دری رﻧ ﮫ ﺑﯿﺮغ ﭘﻮرﺗﮫ ﮐﻮو ،او ﯾﻮ ﻞ ﺑﯿﺎ د
ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﮑﻮ او وﻃﻦ ﭘﮫ وړاﻧﺪی د ﻣﻠﺖ او ھﯿﻮاد ﻟﮫ ﺗﺎرﯾﺦ د اﺳﻼم ﻟﮫ ﻣﻘﺪس دﯾﻦ ﻟﮫ دود او
ﻓﺮھﻨ ﺳﺮه ﺧﭙﻠﮫ ﻣﯿﻨﮫ او اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺻﺪاﻗﺖ ﺮ ﻨﺪوو.
ﭘﺪی ﺷﯿﺒﻮ ﮐﯽ ﭼﯽ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺖ ﻣﻠﯽ -دوﻟﺘﯽ ﺑﯿﺮغ ﭘﻮرﺗﮫ ﮐﯿ ی
ﯾﻮ ﻞ ﺑﯿﺎ اﻋﻼﻣﻮو ﭼﯽ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠﮑﻮ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻮﻧﺪ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
ﺟﻤﮭﻮری ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﺛﻮر د ﭘﺮﺗﻤﯿﻦ اﻧﻘﻼب د دﻓﺎع ﭘﮫ ﻻره ﮐﯽ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠﮑﻮ د
ارﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ،ھﺪﻓﻮﻧﻮ ،ﺑﺮﯾﺎﻟﯿﺘﻮﺑﻮﻧﻮ او اﻧﻘﻼﺑﯽ ﯿ ﻮ د ﺳﺎﺗﻠﻮ ﭘﮫ ﻻره ﮐﯽ د ھﯿﻮاد د ﺑﯿﺎ
ﺟﻮړوﻟﻮ او ﻟﮫ ھﺮ ډول ﺳﺘﻢ او اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺨﮫ د ﯾﻮی ﺧﻼﺻﯽ ﻧﻮی ﻮﻟﻨﯽ د ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﮫ ﻻره
ﮐﯽ د ﯾﻮه ﻣﺼﻮن او دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ژوﻧﺪ د ﺷﺮاﯾﻄﻮ د ﭘﯿﺪا ﮐﻮﻟﻮ او د ﺳﻮﻟﮫ ﯾﯿﺰ ﮐﺎر او
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺒﺎرزی ﻟﮫ ﭘﺎره د ﭘﻮره اﻣﻨﯿﺖ د ﺗﺎﻣﯿﻦ ﭘﮫ ﻻره ﮐﯽ ﻟﮫ وﯾﺮی ﭘﺮﺗﮫ ﻣﺼﻤﻢ ﭘﮫ ﻏﻮ ﮫ
او زړورﺗﯿﺎ ﺳﺮه ﭘﺮﻣﺦ ﯽ.
او د ﺧﭙﻞ وﻃﻦ د زﯾﺎراﯾﺴﺘﻮﻧﮑﻮ ﻟﮫ دﻏﮫ آزادی ﺑ ﻮﻧﮑﯽ ﺳﺘﺮ او ﻣﻘﺪس ﺟﮭﺎد ﺨﮫ ﺑﮫ ﯾﻮ ﺎم
او ﯾﻮه ﻟﻮﯾﺸﺖ ﭘﮫ ﺷﺎ ﻻړ ﻧﺸﻮ.
ﻣﻮږ ﺑﮫ ﻧﮫ ﯾﻮازی ھﯿ ﮑﻠﮫ د اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻗﻮﺗﻮﻧﻮ او د ﺳﯿﻤﯽ د ارﺗﺠﺎع ،ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ
ﻏﻮ ﺘﻮﻧﮑﻮ ﺷﻮوﻧﯿﺴﺘﺎﻧﻮ ،ﮐﻮرﻧﯽ ارﺗﺠﺎع او د اﻧﻘﻼب ﺿﺪ ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻠﻮروﻧﮑﻮ ﻣﺰدورو
ﻋﻨﺎﺻﺮو د ﺷﺎﻧﺘﺎژوﻧﻮ ،ﺗﻮﻃﺌﻮ ،ﻟﻤﺴﻮﻧﻮ ،ﻻس وھﻨﻮ او ﺧﯿﺎﻧﺘﮑﺎره ﺗﯿﺮﯾﻮ او وراﻧﮑﺎرﯾﻮ ﺗﮫ
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺸﻮ ﺑﻠﮑﯽ ددی ﭘﮫ ﻋﮑﺲ د ﺧﭙﻞ ھﯿﻮاد د آزادو او زﯾﺎراﯾﺴﺘﻮﻧﮑﻮ ﺧﻠﮑﻮ د واﺣﺪی
او ﯾﻮ ﻣﻮ ﯽ ارادی ﭘﺮ اﺳﺎس ﺑﮫ دﻏﮫ ﻮل ﯿ ھﻤﺘﮫ او ﺳ ی وژوﻧﮑﯽ ،د وﻃﻦ دﻏﮫ
د ﻤﻨﺎن او اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﭘﺎﻟﻮﻧﮑﯽ اﺟﯿﺮان ﻟﮫ ﺟﺮړو ﺨﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻨﺪی ﺗﮫ وﺳﭙﺎرو.
ﻣﻠ ﺮو ،دوﺳﺘﺎﻧﻮ ،زړورو او ﭘﺘﻤﻨﻮ وﻃﻨﻮاﻟﻮ ! د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮ زﯾﺎراﯾﺴﺘﻮﻧﮑﻮ ﺧﻠﮑﻮ!
ﻮل د ﻣﻠﯽ ﺧﭙﻠﻮاﮐﯽ او ﻣﻠﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ او د ﻤﮑﯽ د ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ د دﻓﺎع ﻟﮫ ﭘﺎره د ﻧﻮی ﻮﻟﻨﯽ د
ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﮫ ﻻره ﮐﯽ ،د ﺳﻮﻟﯽ او آزادی ﭘﮫ ﻻره ﮐﯽ ،د ﭘﺮﻣﺨﺘ او ﻮﻟﻨﯿﺰ ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﮫ ﻻره
ﮐﯽ ،د وروری او ﺑﺮاﺑﺮی ﭘﮫ ﻻره ﮐﯽ زﻣﻮږ د زﯾﺎراﯾﺴﺘﻮﻧﮑﻮ ﺧﻠﮑﻮ د ﻧﯿﮑﻤﺮﻏﯽ ﭘﮫ ﻻره
ﮐﯽ ،د ﻗﮭﺮﻣﺎن او اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﮫ ﻻره ﮐﯽ د ﭘﻠﺮﻧﯽ وﻃﻦ ﭘﮫ ﯾﻮه ﭘﺮاﺧﮫ ﻣﻠﯽ ﺟﺒﮭﮫ ﮐﯽ
ﻣﺦ ﭘﮫ وړاﻧﺪی.
اوﭼﺖ دی وی د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺖ ﻣﻠﯽ -دوﻟﺘﯽ ﺑﯿﺮغ.
ژوﻧﺪی دی وی د ﺛﻮر ﺑﺮﯾﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب.
د آزاد او ﺧﭙﻠﻮاک اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﺮﻟﻮړی او ﻟﮫ ﻏﺮور ﺨﮫ ډک اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﯿﺮغ د ﻟﻮی
ﺧﺪای ﭘﮫ ﺗﻮﻓﯿﻖ او اﺗﮑﺎء او زﻣﻮږ د ﺧﻠﮑﻮ ﭘﮫ اراده اوﭼﺘﻮم.

* ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی از  :ع  .ق  .ﻓﻀﻠﯽ
** ﺗﮑﯿﻪ هﺎ از »اﺻﺎﻟﺖ« اﺳﺖ.
*** هﺮ ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎدﻩ و ﻧﻘﻞ ﻗﻮل از »ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ی ﺑﺒﺮک ﮐﺎرﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻦ ﺑﯿﺮق ﻣﻠﯽ و دوﻟﺘﯽ« ﺻﺮف ﺑﺎ
ذﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ و ﻧﺎم ﺳﺎﯾﺖ »اﺻﺎﻟﺖ« ﻣﺠﺎز اﺳﺖ !
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