ﺑرج ﺟدی ﺑﻣﺛﺎﺑﮫ ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻣﺎه و ﻧﻘطﮫ ﻋطفِ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻر ﮐﺷور ﻣﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﮐﮫ ﯾﺎزدھم
ﺟدی  ١٣۴٣ﻣﺻﺎدف اﺳت ﺑﮫ ﺗﺎﺳﯾس ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺷﺷم ﺟدی  ١٣۵٨ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ
روز ﻧﺟﺎت ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از اﺳﺗﺑداد طﺎﻏوﺗﯽ ﺣﻔﯾظ ﷲ اﻣﯾن و ﺑﯾﺳت و ﺳوم ﻣﺎه ﺟدی  ١٣۵٨ﺑراﺑر
اﺳت ﺑروز ﺗﺎﺳﯾس اداره ﺧدﻣﺎت و اطﻼﻋﺎت دوﻟﺗﯽ ﺟﻣﮭوری دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن.
ﺳﺎﻟروز ھﺎی ﮔراﻣﯽ اﯾن ﺳﮫ روﯾداد ﺑزرگ و ﺗﺎرﯾﺧﯽ را ﺑرای رﻓﻘﺎی ﻣﺣﺗرم و ﮐﻠﯾﮫ دادﺧواھﺎن
وطﻧدوﺳت ﮐﺷور ﺗﺑرﯾﮏ و ﺗﮭﻧﯾت ﮔﻔﺗﮫ ﻣوﻓﻘﯾت آرزو ﻣﯾﮑﻧم.
ﺗﺎﺳﯾس ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آﻏﺎز ﻓﺻل ﻧوﯾﻧﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺷورﻣﺎ ﺑوده و ﻧﻘش ح.د.خ.ا .در
ﮔﺳﺗره اﻧﮑﺷﺎف ﻓﮑری و ﺟﻧﺑش ﺳﯾﺎﺳﯽ داد ﺧواھﺎﻧﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﻘش اﺳﺎﺳﯽ و ﯾﮏ واﻗﻌﯾت اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘذﯾر
ﻣﯾﺑﺎﺷد .درﺳت ﻧﯾم ﻗرن و اﻧدی ﻗﺑل ،زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ  ٣۵ﺳﺎل از دوران ﺣﮑوﻣت اﺳﺗﺑدادی ﻧﺎدر -ظﺎھر
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ﻧﺎن ﺧﺷﮏ ﺣل ﻧﺷده ﺑود .ﮐﺷور ھﻣﭼون آراﻣﮕﺎه ﺧﺎﻣوش
ﻣﯾﮕذﺷت ،در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﻧوز
ِ
ﻣﺷﮑل َﻧﺑو ِد ِ
ت ﺳﮑوت ﻗرار داﺷت .ﺟﻧﺑش ﻣﺷروطﯾت ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺟﻧﺑش آزادی
ﺑرای ﺳﮑﻧﮫ ی ﻧﯾﻣﮫ
ﺑﯾدار ﺧود در ﺣﺎﻟ ِ
ِ
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ﺧواھﯽ و ﻋداﻟت ﭘﺳﻧدی ﻗﺑﻼً ﺳرﮐوب ﮔردﯾده ﺑود .آزادی ﺧواھﺎن در ﺑﺎﺳﺗﯾل ھﺎی دھﻣزﻧﮓ ،ﺳرای
ﻣوﺗﯽ و ﺳﯾﮫ ﭼﺎل ھﺎی ارگ ھﻣﺎﻧﻧد ﻣرده ﮔﺎن ﻣﺗﺣرک ﻧﻔس ﻣﯽ ﮐﺷﯾدﻧد .در ﮐﺷور ﻋﻘب ﻧﮕﮭداﺷﺗﮫ ﺷده
ﻣﺎ ﺟﮭل ،ﻣرض ،ﻓﻘر و اﺳﺗﺑداد ﺑﯾداد ﻣﯾﮑرد .در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﭘﻠﮫ ھﺎی ﺗرﻗﯽ و ﺗﻌﺎﻟﯽ را طﯽ
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ﻧﻣوده ﺑودﻧد وﻟﯽ ﻣﻠت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرﻏم داﺷﺗن ﮐﺷوری دارای ﺧﺎک زراﻋﺗﯽ ﺣﺎﺻﻠﺧﯾز ،ﺳر ﺷﺎر از
ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ وﻣردم ﺑﺎ اﺳﺗﻌداد و ﻣﺳﺗﻌد ﺑﮑﺎر و ﺗﺣﺻﯾل در ھﻣﺎن ﭘﻠﮫ اول ﯾﻌﻧﯽ در زﯾر ﺧط ﻓﻘر ﻗرار
داﺷﺗﻧد.

ﺑﺎ وﺟود ﯾﮏ ﺳﻠﺳﻠﮫ ﺗﻐﯾﯾرات و ﺗﺣوﻻت ﻣﺛﺑت و ﻧﺎﭼﯾز از طرف ﺣﮑوﻣت ،ﻣﮕر ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اوﺿﺎع
رﻗﺗﺑﺎر ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣﯾﺎن ﻣرگ و زﻧدﮔﯽ و در ﺷراﯾط ﺳﺧﺗﯽ ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑردﻧد .در ﺑﺧش
اﻗﺗﺻﺎدی ﻣردﻣﺎن ﺑﻌﺿﯽ از وﻻﯾﺎت ﺷﻣﺎل و ﺷرﻗﯽ و ﺟﻧوب ﻏرﺑﯽ ﮐﺷور از ﺷدت ﻓﻘر و ﺗﻧﮕدﺳﺗﯽ
ﻣﺟﺑور ﺑﻔروش ﻓرزﻧدان ﺧود ﮔردﯾده ﺑودﻧد .در دھﮫ ﭘﻧﺟﺎه ﺧورﺷﯾدی ﺑرای ﺑﺳﯾﺎری ﻣردم ﮐﺷور ﺣﺗﺎ
ﻧﺎن ﺟوآﻟوده ﺑﮫ ﮔﯾﺎه ﺗﻠﺦ ھم ﻣﯾﺳر ﻧﺑود .ﮐﺎر اﻣور زراﻋﺗﯽ ﺑﺷﮑل ﺳﻧﺗﯽ و ﺑﺎ ھﻣﺎن وﺳﺎﯾل اﺑﺗداﯾﯽ ﮔﺎو و
آھن ﺟرﯾﺎن داﺷت .ﮐﺳب ﮔران و دھﺎﻗﯾن ﺗوﺳط ﻓﯾوداﻻن ﺑﯾرﺣم ﺗﺣت اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺷدﯾد ﻗرار داﺷﺗﻧد ظﻠم
ژاﻧدارﻣری ،ﻓﺳﺎد اداری ،رﺷوت و اﺧﺗﻼس ﺳراﭘﺎی دوﻟت را ﻓراﮔرﻓﺗﮫ ﺑود.
ﺑﮭره ﮐﺷﯽ اﻧﺳﺎن ﺗوﺳط اﻧﺳﺎن ﻋرﺻﮫ ھﺎی زﻧدﮔﯽ را ﺑرای طﺑﻘﺎت ﻣظﻠوم و ﻣﺣروم ﮐﺷور ﻏﯾر ﻗﺎﺑل
ﺗﺣﻣل ﮐرده ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺛر آن ﺗوده ھﺎی ﻣردم روز ﺑروز ﺧﺎﻧﮫ و ﮐﺎﺷﺎﻧﮫ ﺧود را ﺗرک ﻧﻣوده راه
ﻣﮭﺎﺟرت را در ﭘﯾش ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﮫ ﺻﻔوف ﻓﻘﯾران ﻣﺳﮑﯾﻧﺎن و ﺑردﮔﺎن ﻣﯽ ﭘﯾوﺳﺗﻧد .ﺷﮕﺎف ﺑﯾن طﺑﻘﺎت
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ﺑﺎﻻﯾﯽ و ﻧﺎدار از ﺣد ﮔذﺷﺗﮫ ﺑود .در ﺑﺧش ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﺑرای ﻣرﯾﺿﺎن ﻋﻼج و درﻣﺎﻧﮕری ﺑﺗﻧﺎﺳب
ﻧﻔوس ﮐﺷور وﺟود ﻧداﺷت .ﺗﻣﺎم ﻣرﯾﺿﯽ ھﺎی ﻣردم ﺑﯽ ﺑﺿﺎﻋت ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﮔﯾﺎھﺎن ،طب ﺳﻧﺗﯽ و ﺑﮫ
اﺧذ طوﻣﺎر و ﺗﻌوﯾذ ،ﭘُف و ﭼُف ﺣواﻟﮫ ﻣﯾﺷد .ﺑﻘرار اﺣﺻﺎﯾﮫ ھﻣﺎن ﺳﺎﻟﮭﺎ در ﺣد اوﺳط ﺑرای ھر ﯾﮑﺻد
ھزار ﻧﻔر ﯾﮏ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ و دو ﮐﻠﻧﯾﮏ ﮐﮫ ﺗﻌداد داﮐﺗر ھﺎی ﻣﻌﺎﻟﺞ آن ﺑﮫ ﺷﻣﺎر اﻧﮕﺷﺗﺎن ﯾﮏ دﺳت ﻧﻣﯽ
رﺳﯾد .در ﺑﺧش ﻣﻌﺎرف و ﻓرھﻧﮓ رژﯾم ﺷﺎھﯽ اﺳﺗﺑدادی ﭼﺷم وطن را از دﯾده ﺑﺎن ﺗﻣدن و ﻓرھﻧﮓ
ﺟﮭﺎن ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﻣﺳﺗور و ﻋﻘب ﻧﮕﮭداﺷﺗﮫ ﺑود .طﺑق اﺣﺻﺎﯾﯾﮫ در اﮐﺛر وﻻﯾﺎت ﮐﺷور ﺑرای ھر ﯾﮑﺻد
ھزار ﻧﻔر ﯾﮏ ﺑﺎب ﻣﮑﺗب ﻟﯾﺳﮫ دو ﺑﺎب ﻣﺗوﺳطﮫ ﯾﺎ اﺑﺗداﯾﯾﮫ و دھﺎﺗﯽ وﺟود داﺷت از اﺧﺑﺎر و ﻣطﺑوﻋﺎت
در ﺑﺳﯾﺎری وﻻﯾﺎت ﺧﺑری ﻧﺑود و از ﻟﺣﺎظ ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﻣﻧزوی ،ﺳرﺑﺳﺗﮫ و دور از اﻧظﺎر
ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﻗرار داده ﺑودﻧد .ﻣردم از ﻟﺣﺎظ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﻓرﻗﮫ ھﺎی ﻣذھﺑﯽ ،ﻗوﻣﯽ ،ﺳﻣﺗﯽ و زﺑﺎﻧﯽ ﺗﻘﺳﯾم
ﮔردﯾده و ﺳﯾﺎﺳت ﺗﻔرﻗﮫ اﻧداز و ﺣﮑوﻣت ﮐن ﺣﮑﻣﻔرﻣﺎ ﺑود و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﯾﮏ ﮐﺷور ﻣﺗروک در ﺣﺎﻟت
اﻧزوا و دور از رواﺑط ﻋﺎدی اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻗرار داﺷت و ھرﭼﮫ از ﺗوﻟﯾدات داﺧﻠﯽ ﺑدﺳت
ﻣﯽ آﻣد ﺧوراک اﻋﻠﯾﺣﺿرﺗﺎن واﻻ ﺣﺿرﺗﺎن ،ﺷﯾﺦ و ﺷﺎه و ﻣﺷﺎﯾﺦ ،ﺧﺎﻧﻘﺎ ،ﻣﯾر و ﻣﻠﮏ ،ارﺑﺎب و ﻣﻼ،
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ﺧﺎن و ﻣﻼﮐﯾن و ھزاران ﻣﻔﺗﺧوار دﯾﮕر ﻣﯾﮕردﯾد.
ﺑﺎ اﯾﻧﺻورت در ﺟرﯾﺎن رﺷد ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺗوﻟﯾدی ﺳرﻣﺎﯾداری ﻣﺑﺎرزه اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﯾﺎن طﺑﻘﺎت اﺳﺗﺛﻣﺎر ﮔر و
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اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺷوﻧده اوج ﻣﯾﮕرﻓت .ﺗﺿﺎدھﺎی درون ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺗﺷدﯾد ﻣﯾﺷد ﺑﻘول ﻣﺣﺗرم دﺳﺗﮕﯾر
ﭘﻧﺟﺷﯾری ،ﻣﺑﺎرزه اﻗﺗﺻﺎدی طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و ﺗﻣﺎم زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزه ﺳﯾﺎﺳﯽ آﻧﺎن ﺗﻠﻔﯾق ﻣﯽ ﯾﺎﻓت.
ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺧﺎطر ﺗﺣوﻻت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻧﯾل ﺑﮫ اھداف ﺳﯾﺎﺳﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ ﮔردد ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ
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ﺗﺷﮑﯾل اﺣزاب ﺳﯾﺎﺳﯽ از ﺟﻣﻠﮫ ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﺷﮑل ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و ﺗﻣﺎم زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﺑوﺟود ﻣﯽ
آﯾد.

در ﭼﻧﯾن اوﺿﺎع ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی و ﺷراﯾط ﻣﻠﯽ و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ وارﺛﺎن و اداﻣﮫ دھﻧدﮔﺎن ﺳﻧن
ﻣﺑﺎرزات دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و ﻣﻠﯽ ﻣﺷروطﮫ ﺧواھﺎن و ﺟواﻧﺎن و روﺷﻧﻔﮑران اﺣزاب و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ
وﯾش زﻟﻣﯾﺎن ﻧدای ﺧﻠق ،ﺟﻣﻌﯾت وطن و دﯾﮕر ﺣﻠﻘﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﭼپ ﻣﺗرﻗﯽ درﻓش ﻣﺑﺎرزه ﻣﻠﯽ و
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن را ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ١٨ﺳﻧﺑﻠﮫ  ١٣۴٢ﺧورﺷﯾدی ﺑﻧﺎم ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺗدارک ﺑر
اﻓراﺷﺗﮫ ﺑودﻧد .ﮐﮫ ﺑﻧﺎم ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺳرﭘرﺳت ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯾﺷد .ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺗدارک ﮐﻧﮕره ﻣوﺳس ح.د.خ.ا .ﺑرای
ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر در ﺟﻣﺎل ﻣﯾﻧﮫ ﮐﺎﺑل در ﻣﻧزل ﮐراﯾﯽ زﻧده ﯾﺎد ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل داﯾر ﮔردﯾد .و ﯾﮑﺳﺎل ﭘس از آن
از ﻣﯾﺎن ﺣﻠﻘﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﺗدارک ﮐﻧﮕره ﻣوﺳس ﺑﺗدرﯾﺞ ﻓراھم ﺷد و ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮐﻧﮕره ﺟﻣﻌﯾت
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺳﺎﻋت دوی ﺑﻌد از ظﮭر  ١١ﺟدی  ١٣۴٣ﺧورﺷﯾدی در ﺷﮭر ﮐﺎﺑل ﺗدوﯾر
ﯾﺎﻓت .ﻧور ﻣﺣﻣد ﺗره ﮐﯽ ﺑدﻟﯾل ﺳن ﺑﯾﺷﺗر و رﺳوم ﭘﺳﻧدﯾده ،ﺑﺣﯾث ﻣﻧﺷﯽ اول ﺣزب و ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل
ﺑﺻﻔت ﻣﻧﺷﯽ دوم ﯾﺎ ﻣﻌﺎون ﺣزب اﻧﺗﺧﺎب ﮔردﯾد.
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ﺗﺎﺳﯾس ح.د.خ.ا .ﭼون ﺳﺗﺎره ی در آﺳﻣﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎﺑﯾدن ﮔرﻓت .اﺻول ﮐﻠﯽ ﻣراﻣﯽ ﺣزب ﮐﮫ
در ﺟراﯾد »ﺧﻠق« و »ﭘرﭼم« ﻧﺷر ﺷد ﻋﺑﺎرت ﺑود از دﻓﺎع از اﺳﺗﻘﻼل ﺗﻣﺎﻣﯾت ارﺿﯽ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣﻠﯽ
ﮐﺷور ﺗﻣرﮐز ﻗوای دوﻟﺗﯽ در دﺳت ﻣردم و ﺣﮑوﻣت دﻣوﮐراﺳﯽ ﻣﻠﯽ ،ﺗﺎﻣﯾن ﺣﻘوق و آزادی ھﺎی ﻣردم
و اﻗﺷﺎر زﺣﻣﺗﮑش ،اﻧﮑﺷﺎف اﻗﺗﺻﺎدی راه رﺷد ﻏﯾر ﺳرﻣﺎﯾداری و ﺗﻘوﯾﮫ ﺳﮑﺗور دوﻟﺗﯽ ،دﻓﺎع از ﺣق
ﺧود ارادﯾت ﻣردم ﭘﺷﺗون و ﺑﻠوچ ﺗﻌﻘﯾب ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺳﺗﻘﻼﻧﮫ و ﺻﻠﺣﺟوﯾﺎﻧﮫ ،دﻓﺎع از ﺻﻠﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺑﯾطرﻓﯽ ﻣﺛﺑت و ﻓﻌﺎل.
ھﻣﭼﻧﺎن اﺻول اﺳﺎﺳﯽ و اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﺣزب را ﻋﺿوﯾت داوطﻠﺑﺎﻧﮫ ﮐﺎرﮔران دھﻘﺎﻧﺎن ﺳﺎﯾر زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن و
روﺷﻧﻔﮑران وطﻧﭘرﺳت و ﺗرﻗﯽ ﺧواه ﺑﺎ روﺣﯾﮫ ﺳﻧﺗراﻟﯾزم و دﻣوﮐراﺳﯽ وﻓﺎدار ﺑﮫ اﺻول
اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾزم ﭘروﻟﺗری ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾداد .ﭘس از ﺗﺎﺳﯾس ﺣزب دﯾری ﻧﮕذﺷﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﺣﻔﯾظ ﷲ اﻣﯾن
ھﻣﭼون ﻣﺎر ﺳﯾﺎه از آﺳﺗﯾن ﺣزب ﺳر ﺑرون ﮐرد و اﻧﺷﻌﺎب را ﺑر ﺣزب ﺗﺣﻣﯾل ﻧﻣود وﻟﯽ ﻧﺗواﻧﺳت ﮐﮫ
ﺟرﯾﺎن ﻣﺑﺎرزه را ﻣﺗوﻗف ﺳﺎزد ﺗﺎ آﻧﮑﮫ ﭘس از دھﺳﺎل ﺟداﯾﯽ ﺣزب در ﺳﺎل  ١٣۵۶ﺑﺎ )ﻓﺷﺎر( در واﻗﻊ
)ﺑوﺣدت ﻣﯾﮑﺎﻧﯾﮑﯽ( ﻧﺎﯾل ﮔردﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ روﯾداد ﺛور  ١٣۵٧ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗﺣوﻻت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮔردﯾد.
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وﻟﯽ اﻣﯾن ﺑﺎر دﯾﮕر ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺷﮑﺳﺗن وﺣدت ﺣزب را ﺑدوش ﮔرﻓت در ﮔﺎم ﻧﺧﺳت ،رھﺑران ﺣزﺑﯽ
ﭘرﭼﻣداران ﺻدﯾق ﮐﺷور را ﺑﮫ ﺗرک وطن ﻣﺟﺑور ﺳﺎﺧت و ھزاران ﺳر ﺳﭘرده ﺣزب را راھﯽ زﻧداﻧﮭﺎ
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ﻧﻣوده و ﺳر ﺑﮫ ﻧﯾﺳت ﮐرد اﻣﯾن ﺑﮫ اﯾن ﺑﺳﻧده ﻧﮑرد و ﭼﻧدی ﺑﻌد ﻧورﻣﺣﻣد ﺗره ﮐﯽ رھﺑر ﺧود را ﻧﯾز ﺑﮫ
ﻗﺗل رﺳﺎﻧد .ھرﭼﻧد ح.د.خ.ا .ﺑﺎ ﺻدور ﻓراﻣﯾن ﺳودﻣﻧد ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﻣردم ﮔﺎم ﺑرداﺷﺗﮫ ﺑود وﻟﯽ ﺣﻔﯾظ ﷲ اﻣﯾن
ﻧﺎ اﻣﯾن ﺣزب را ﺑﺎ ﻣردم ﻣواﺟﮭﮫ ﺳﺎﺧت و ﺑرﺧﯽ از ﻣردم را ﺑﻧﺎم اﺷرار زﻧداﻧﯽ و ﺑرﺧﯽ دﯾﮕری را
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ﺳرﮐوب ﻧﻣود ﺗﺎ ﻣردم ﺳﯾل ﻣﮭﺎﺟرت را ﺑﺳوی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و اﯾران ﺑوﺟود آوردﻧد .ژاﻧدرﻣری ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و
رژﯾم آﺧوﻧدی اﯾران ﮐﮫ ﭼﻧﯾن روزی را از ﺧدا ﺧواﺳﺗﮫ و ﺑرای ﺗﺟﺎوزات ﺷﺎن ﻣﻧﺗظر ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺑودﻧد ،ﺑﺎ
ﺳرﺑﺎز ﮔﯾری از ﻣﯾﺎن ﻣﮭﺎﺟرﯾن ﺑﺳﺎﺧﺗن ﺗﻧظﯾم ھﺎی "ﺟﮭﺎدی" در ﻣﺷﮭد و ﭘﺷﺎور ﭘرداﺧﺗﮫ و ﺑﮫ ھﻣراھﯽ
ﺧراﺑﮑﺎران ﻋرب و ﻋﺟم ﮐﺷورﻣﺎ را ﻣورد ﺗﺟﺎوز و ﺗﺧرﯾب ﻗرار دادﻧد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﭘﻠﮭﺎ ،ﻣﮑﺎﺗب،
ﺗﺎﺳﯾﺳﺎت ﻋﺎم اﻟﻣﻧﻔﻌﮫ ،د ﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﺑرق ،ﻓﺎﺑرﯾﮑﺎت ،دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ و زﯾر ﺳﺎﺧﺗﺎر ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی
را ﺑﮑﻠﯽ ﻣﻧﮭدم و ﻧﺎﺑود ﮐردﻧد .آﻧﻘدر وطن را ﺑﮫ ﻣﯾل ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺗﺧرﯾب ﮐردﻧد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻣﺧﺎﻟﻔﯽ ﺑﺎ وطن ﺧود
در ﺗﻣﺎم دﻧﯾﺎ ﭼﻧﯾن ﻧﮑرده ﺑود.
در ﭼﻧﯾن ﺣﺎل و ھوا دوﻟت ﻧور ﻣﺣﻣد ﺗره ﮐﯽ ﻣﺟﺑور ﺑود ﺗﺎ از اﺗﺣﺎد ﺷوروی ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻣﮏ ﻧظﺎﻣﯽ
ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟب آن ﻗوای ﻣﺣدود ﻧظﺎﻣﯽ اﺗﺣﺎد ﺷوروی ﺑﻧﺎ ﺑﮫ درﺧواﺳت دوﻟت ﻧورﻣﺣﻣد ﺗره ﮐﯽ ﺣﺗﺎ
ﻗﺑل از ﻣﺎه ﺟدی وارد ﺧﺎک اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮔردﯾده ﺑود ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﻌد ھﺎ اداﻣﮫ داﺷت .اﻣﺎ در داﺧل ﮐﺷور ﺣزب
و ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ دﯾﮕر ﺗﺣﻣل ﺣﮑوﻣت دﯾﮑﺗﺎﺗوری اﻣﯾن را ﻧداﺷﺗﻧد ﺑﺎ روﯾداد ﺷﺷم ﺟدی ،دوﻟت اﻣﯾن
ﺳرﻧﮕون ﮔردﯾد.
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ﺷﺷم ﺟدی  ١٣۵٨روز ﻧﺟﺎت ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از اﺳﺗﺑداد رژﯾم ﺧوﻧﺗﺎی اﻣﯾن ﺑوﺳﯾﻠﮫ زﻧده ﯾﺎد
ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل اﻋﻼم ﮔردﯾد .ﺑﺎ روﯾﮑﺎر آﻣدن ﺗﺣول ﺷﺷم ﺟدی از طرف زﻧده ﯾﺎد ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل ﻣﻧﺷﯽ
ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،رﯾﯾس ﺷورای اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺻدر اﻋظم
ﺟﻣﮭوری دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻓرﻣﺎن ﻋﻔو ﻋﻣوﻣﯽ زﻧداﻧﯾﺎن ﺻﺎدر ﮔردﯾد ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از رھﺑران
"ﺟﮭﺎدی" ﻣﺎﻧﻧد ﺳﯾﺎف و دﯾﮕران ﻧﯾز ﺷﺎﻣل ﻋﻔو ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد .ھﻣﭼﻧﺎن ﻣراﺳم ﻓﺎﺗﺣﮫ در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﮐﺷﺗﮫ
ﺷدﮔﺎن زﻣﺎن اﻣﯾن ﺧون آﺷﺎم در ﺗﻣﺎم ﻣﺳﺎﺟد و ﺗﮑﺎﯾﺎی ﮐﺷور راه اﻧدازی ﺷد .ﭘس از آن دوﻟت ﻧو ﺑﻧﯾﺎد
ﻣردﻣﯽ ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ اھداف ﻣراﻣﯽ و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻋﻣل ﺧود در ﻋرﺻﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ :دﻓﺎع از اﺳﺗﻘﻼل ،ﺗﻣﺎﻣﯾت
ارﺿﯽ و ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣﻠﯽ ﮐﺷور را در ﺳر ﻟوﺣﮫ ﮐﺎر ﺧود ﻗرار داد و ﺑدﻓﺎع از ﺣﻘوق ﺣﻘﮫ طﺑﻘﺎت و
اﻗﺷﺎر زﺣﻣﺗﮑش و ﻣﺷﺎرﮐت دادن ﻣردم و ﻋﻣوم ﻣﻠﯾﺗﮭﺎی ﺳﺎﮐن در ﮐﺷور در ﺑﺧﺷﮭﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ھﺎی ﺳرﻧوﺷت ﺳﺎز ﮐﮫ ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺷور از ﻣﻠﯾت ھزاره ﺻدراﻋظم و
از ﻣﻠﯾت ھﺎی ازﺑﯾﮏ ،ﺑﻠوچ ،ﭘﺷﮫ ﯾﯽ ،ﻧورﺳﺗﺎﻧﯽ و اھل ھﻧود در ﺳطوح وزﯾر ،ﺳﻔﯾر ،رﯾﯾس ،واﻟﯽ و
ﻣﻧﺷﯽ ﺑرﮔزﯾده ﺷد .ھﻣﭼﻧﺎن ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ دوﻟت ﺑﺎ اﯾﺟﺎد ﺟﺑﮭﮫ ﻣﻠﯽ ﭘدر وطن و ﺗﺎﺳﯾس اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎ
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ﺟرﮔﮫ ھﺎی ﻗوﻣﯽ و ﻣﻠﯾت ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﮐﺷور ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺷور روﯾدﺳت ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد و
در ﻋرﺻﮫ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﺎ روﺣﯾﮫ اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾزم ﭘروﻟﺗری ﺑر ﭘﺎﯾﮫ اﺣﺗرام ﻣﺗﻘﺎﺑل و ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺻﻠﺢ آﻣﯾز،
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ﺑﯾطرﻓﯽ ﻣﺛﺑت و ﻓﻌﺎال و در ﺿدﯾت ﺑﺎ اﺳﺗﻌﻣﺎر و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم و طرﻓدار ﺻﻠﺢ و ﺑرادری و دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ
ﺧﻠﻘﮭﺎی ﺟﮭﺎن ،وظﺎﯾف و ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻣﮭم ﺳﯾﺎﺳﯽ دوﻟت را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾداد.
در ﻋرﺻﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ :دﮔرﮔوﻧﯽ ھﺎﯾﯽ ﺑﺳود اﮐﺛرﯾت ﻣردم ﺻورت ﮔرﻓت و دﮔرﺳﺎزی ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ،
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اﻗﺗﺻﺎدی ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﺳﯾﻣﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺗﻐﯾﯾر داد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ اﺣﯾﺎی ﺣﻘوق و آزادی ھﺎی
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ زﻧﺎن ،ﺟواﻧﺎن ،و ﺗﻣﺎم اﺻﻧﺎف و ﮐﺳﺑﮫ ﮐﺎران ،اﯾﺟﺎد اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ و ﻧﮭﺎد ھﺎی
اﻧﺗﻔﺎﻋﯽ و ﺗﺷﮑل اﺻﻧﺎف ،ﺗطﺑﯾق ﺳﯾﺎﺳت ﺑراﺑری و ﺑرادری ﻣﻠﯾﺗﮭﺎی ﺳﺎﮐن در ﮐﺷور ،راه اﻧدازی
ﺳﺎﺧت و ﺳﺎز و ﺗﺎﻣﯾن ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺗوازن و ﻋﺎدﻻﻧﮫ در ﺷﮭر و دھﺎت ﺑرای رﻓﺎه زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن و
اﯾﺟﺎد ﮐوﭘراﺗﯾف ھﺎ و ﮐﻠﮑﺗﯾﻔﮭﺎی اﻧﺗﻔﺎﻋﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ و اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎی ﺻﻧﻔﯽ ﮐﺎرﮔران زﻧﺎن ﺟواﻧﺎن
ژورﻧﺎﻟﯾﺳﺗﺎن و ﻏﯾره روﯾدﺳت ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد.
در ﺑﺧش اﻗﺗﺻﺎدی :ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ح.د.خ.ا ،.اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ و ﺗﻘﺳﯾم ﻋﺎدﻻﻧﮫ آب،
ﺣﻣﺎﯾت دوﻟت از ﮐﺎر ﮔران دھﻘﺎﻧﺎن و ﺳﺎﯾر زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ،رﺷد ﺗوﻟﯾدات و ﺻﻧﺎﯾﻊ ﺗﺟﺎرت و ﺻﻧﻌت،
ﺗﻘوﯾت ﺳﮑﺗور دوﻟﺗﯽ ،ﺗﺷوﯾق ﻣﺗﺷﺑﺛﯾن ﺧﺻوﺻﯽ ،اﯾﺟﺎد ﮐوﭘراﺗﯾف ھﺎی زراﻋﺗﯽ و دھﻘﺎﻧﯽ ،ﺗوزﯾﻊ
ﻣواد ارﺗزاﻗﯽ ﮐوﭘوﻧﯽ راﯾﮕﺎن ،اﻋطﺎی ﻗرﺿﮫ ھﺎ ،اﻧﮑﺷﺎف ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن و ﻧوﺳﺎزی ،ﺗﺷوﯾق ﻣﺎدی و
ﻣﻌﻧوی زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﮐﺷور ،ﺑﻠﻧد ﺑردن ﺗوﻟﯾدات ﺻﻧﻌﺗﯽ و ﮐﺷﺎورزی ،رﺷد ﺗوﻟﯾدات ﻣواد ﺧﺎم و ﻏﯾره
ﮐﺎرھﺎی ﺛﻣر ﺑﺧش از اﻟوﯾﺗﮭﺎی ﮐﺎری دوﻟت ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯾرﻓت.
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در ﺑﺧش ﻓرھﻧﮕﯽ :ﮔﺳﺗرش ﻣﻌﺎرف ﻋﺻری در ﺳرﺗﺎﺳر ﻣﻣﻠﮑت ،اﺣﯾﺎی ﺣﻘوق ﺣﻘﮫ ﺗﻣﺎم ﻣﻠﯾﺗﮭﺎ و
اﻋطﺎی ﺣق آﻣوزش ﺑزﺑﺎن ﻣﺎدری ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺷور ،ﻣﻌرﻓﯽ و اﻋزام ھزاران ﻧﻔر
ﻣﺣﺻﻠﯾن دﺧﺗر و ﭘﺳر ﺟﮭت ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻋﺎﻟﯽ و ﻣﺳﻠﮑﯽ ﺑﮫ ﺧﺎرج از ﮐﺷور ،اﺟﺑﺎری ﺳﺎﺧﺗن ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت
دوره اﺑﺗداﯾﯾﮫ و ﮔﺳﺗرش آﻣوزش ﺳواد در ﺳرآﺳر ﮐﺷور ،ﺗوﺳﻌﮫ ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ و رﺳﺎﻧﺷﯽ،
آزادی ﺑﯾﺎن ،ﻧﺷر اﺧﺑﺎر و ﻣﺟﻼت ،ﺟراﯾد و روز ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ،آزادی ﻗﻠم و ﻣطﺑوﻋﺎت و ﺳﺎﺧﺗﺎر ھﺎی
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ ﻗواﻧﯾن ﻧﺎﻓذه ﮐﺷور از ﺟﻣﻠﮫ دﺳﺗﺎ ورد ھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد.
در ﺑﺧش ﺗﺎﻣﯾﻧﺎت ﺻﺣﯽ :دوﻟت ﺑرای ﺻﺣت و ﺳﻼﻣﺗﯽ ﻣردم اﯾﺟﺎد ﺷﺑﮑﮫ ھﺎ و ﻣوﺳﺳﺎت ﺻﺣﯽ،
ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻋﺻری و ﮐﻠﻧﯾﮏ ھﺎی ﻣﺟﮭز ﺑﺎ ﺗﺧﻧﯾﮏ و ﻟوازم ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ،اﺟرای ﻣﻌﺎﻟﺟﮫ راﯾﮕﺎن و اﮐﻣﺎل
ﭘرﺳوﻧل طﺑﯽ در ﺳراﺳر ﮐﺷور .در ﻣﺟﻣوع دوﻟت ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن آب و ﻧﺎن ،ﻟﺑﺎس و ﺳر ﭘﻧﺎه و ﺻﺣت
ﻣﻧدی ﻣردم ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻗوت ﺗﻼش ﺑﺧرچ داده اﺳت وﻟﯽ دﯾری ﻧﮕذﺷت ﮐﮫ ﺗطﺑﯾق ﭘروﮔراﻣﮭﺎی ﺧدﻣﺗﮕذاری
ﺑﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،آﺗش ﺑﺟﺎن دﺷﻣﻧﺎن ﺳوﮔﻧد ﺧورده اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷﻌﻠﮫ ور ﮔردﯾد و آﻧﺎن ﺑﺧﺎطر ﻣﻘﺎﺻد
ﺷوم ﺧود دﺳت ﺑدﺳت ھم داده ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻋﻠﯾﺎی ﮐﺷور را آﻣﺎج ﺣﻣﻼت دھﺷت اﻓﮕﻧﺎﻧﮫ ﺧود ﻗرار دادﻧد.
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ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ آﻣدﯾم دﺷﻣﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑر ﺧﻼف ھﻣﮫ ﻣﻌﯾﺎر ھﺎ ،ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻋﻠﯾﺎی ﮐﺷورﻣﺎ را آﻣﺎج ﮔرﻓﺗﮫ و
ﺗﺎراج ﮐردﻧد وﻟﯽ دوﻟت ﺟﻣﮭوری دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺧﺎطر دﻓﺎع از اﻣﻧﯾت ،ﺟﺎن و ﻣﺎل ﻣردم،
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ﺑدﻓﺎع از ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻋﻠﯾﺎی ﮐﺷور و ﺑﺧﺎطر ﺟﻠو ﮔﯾری از ﺣﻣﻼت دھﺷت اﻓﮕﻧﺎﻧﮫ دﺷﻣﻧﺎن ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺗﺻﺎﻣﯾم و ﺗداﺑﯾر ﻻزم را اﺗﺧﺎذ ﻧﻣود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟب آن اداره ﺧدﻣﺎت و اطﻼﻋﺎت دوﻟﺗﯽ :ﺑﺗﺎرﯾﺦ ٢٣
ﺟدی  ١٣۵٨ﺧورﺷﯾدی ﺗﺎﺳﯾس ﮔردﯾد .ﺣزب ﺑﮭﺗرﯾن ﮐﺎدر ھﺎی ورزﯾده را ﺑﮫ ارﮔﺎن ﺧدﻣﺎت و
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اطﻼﻋﺎت دوﻟﺗﯽ ﻣﻌرﻓﯽ و ﻣوظف ﺳﺎﺧت ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺗﺧرﯾﺑﮑﺎراﻧﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن دوﻟت را ﺧﻧﺛﯽ ﻧﻣوده و
از ﺣﻣﻼت دھﺷت اﻓﮕﻧﺎﻧﮫ ﺟﻠوﮔﯾری و دﺳﺎﯾس ارﺗﺟﺎع ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را از رﯾﺷﮫ ﻧﺎﺑود ﺳﺎزﻧد .اداره ﺧدﻣﺎت
و اطﻼﻋﺎت دوﻟﺗﯽ ﺑﻣﺛﺎﺑﮫ دﺳﺗﯾﺎر ﻣطﻣﺋن ح.د.خ.ا .و ارﮔﺎن رزﻣﯽ آن در ﻣﺣراب ﺣزب ﻗرار داﺷت ﮐﮫ
از طرف زﻧده ﯾﺎد داﮐﺗر ﻧﺟﯾب ﷲ ﺷﮭﯾد اداره ﻣﯾﺷد .از ﻣﯾﺎن اﻧﺑوه وظﺎﯾف ،اﺳﺎﺳﯽ ﺗرﯾن آﻧرا ﻋﻣدﺗﺎ ً ﺳﮫ
ﻣوﺿوع ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾداد .اول دﻓﺎع از اﺳﺗﻘﻼل ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﺗﻣﺎﻣﯾت ارﺿﯽ و ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣﻠﯽ ﮐﺷور ،ﺗﺎﻣﯾن
اﻣﻧﯾت دوﻟﺗﯽ و ﻋﻣوم ﻣﻠت .دوم رﺷد آﮔﺎھﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ وطﻧﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ و ﺧدﻣت ﺑﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن .ﺳوم ﺧﻧﺛﯽ
ﺳﺎﺧﺗن ﺗوطﯾﮫ ھﺎ و دﺳﺎﯾس ﺷوم ارﺗﺟﺎع داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و دﺷﻣﻧﺎن ﺳوﮔﻧد ﺧورده اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن .ارﮔﺎن
اﻣﻧﯾت دوﻟﺗﯽ ﮐﮫ از ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﺗرﯾن ﮐﺎدر ھﺎ ی ورزﯾده و ﭘﺎک ﻧﮭﺎد ح.د.خ.ا .ﺗﺷﮑﯾل ﮔردﯾده ﺑود ﺑﺎ دﺳت
ﭘﺎک ﻗﻠب ﮔرم و ﻣﻐز ﺳرد وظﺎﯾف وطﻧﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ ﺧود را اﻧﺟﺎم ﻣﯾداد .و در ﺷب و روز ھﻣﭼون ﺳرﺑﺎزان
ﻓداﯾﯽ آﻣﺎده ﺧدﻣت ﺑود ه اﻧد.
ﻗﺎﺑل ﯾﺎد آورﯾﺳت ﮐﮫ در زﻣﺎن ﺣﺎﮐﻣﯾت ح.د.خ.ا .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺗﻣﺎم ﻋﻧﺎﺻر ارﺗﺟﺎﻋﯽ و اﺳﺗﺑدادی در ﺗﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ
وﻟﯾﻧﻌﻣﺗﺎن ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ ﺷﺎن در ﯾﮏ ﺻف ﻧﺎﻣﻘدس ﺑر ﻋﻠﯾﮫ دوﻟت و ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣﻠﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد وﻟﯽ
ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر از ﺧﺎک ﮐﺷور را ﻏﺻب ﮐﻧﻧد و آﺧرﯾن ﺧط ﭘوز آﻧﮭﺎ در ﺟﻧﮓ ﺟﻼل
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آﺑﺎد ﻣﺷﺧص ﮔردﯾد .زﯾرا ﮐﺎرﻣﻧدان ﺧﺎد ﺑﺎ ﻋﺷق ﺑوطن و ﺧدﻣت ﺑﮫ ھﻣوطﻧﺎن ﻋزﯾز ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری ﻣردم
ﺷرﯾف ﮐﺷور ،اﺷﺧﺎص ﺟﺎﻧﯽ و ﺧراﺑﮑﺎران ،ﻗﺎﺗﻠﯾن دھﺷت اﻓﮕﻧﺎن ،دزدان ،ﻗﺎﭼﺎﻗﺑران ،رﺷوت ﺧواران
اﺧﺗﻼس ﮔران و ﻣﻔﺳدﯾن را ﺑﮫ ﭘﻧﺟﮫ ﻗﺎﻧون و ﻋداﻟت اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺳﭘردﻧد .آﻧﺎن در ﺗطﺑﯾق ﻗﺎﻧون ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر
ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﻣﺳﺎﯾل ﻣﺎدی و ﻣﻌﻧوی ﻧرﻓﺗﮫ زﯾرا ﻟﺑﺎس آﻧﮭﺎ ﺟﯾب ﻧداﺷت ﮐﮫ در ﺑﯾن آن ﭘول ﺑرﯾزﻧد .در اﺧﯾر
ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ ﻣﮭﻣﺗرﯾن دﺷﻣﻧﺎن ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و دوﻟت ﺟﻣﮭوری دﻣوﮐراﺗﯾﮏ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﮐﺎرﻣﻧدان اﻣﻧﯾت دوﻟﺗﯽ را ﺧﺻﻠﺗﺎ ً آدﻣﮑﺷﺎن ﺣرﻓﮫ وی ،دزدان ،اﺧﺗطﺎف ﮔران ،ﻗﺎﭼﺎﻗﭼﯾﺎن
ﻣواد ﻣﺧدر و ﺗﺧرﯾب ﮐﺎران ﺳﺎﺧﺗﺎر ھﺎی زﯾرﺑﻧﺎﯾﯽ ﮐﺷور ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾداد زﯾرا ﺣزب و دوﻟت
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آﻣﺎج ھﺟوم دھﺷت اﻓﮕﻧﺎن و ﺗرورﯾﺳﺗﺎن اﺟﯾر ﺷده از ﭼﻧدﯾن ﮐﺷور دﻧﯾﺎ در ﯾﮏ
ﺟﻧﮓ ﻏﯾر ﻋﺎدﻻﻧﮫ و ﻧﺎ ﺑراﺑر ﻗرار داﺷت .ﺑﺂﻧﮭم ح.د.خ.ا .و دوﻟت ﺟﻣﮭوری اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻧﯾروی اﺗﺣﺎد
ﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺑود ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑﺎ دﻓﺎع ﻣﺳﺗﻘﻼﻧﮫ از وطن ﭘﺎﺳداری ﮐﻧد.
در اﺧﯾر ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ ﺣﻘﺎﻧﯾت ح.د.خ.ا .دوﻟت ﺟﻣﮭوری دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ارﮔﺎﻧﮭﺎی ﻗوای ﻣﺳﻠﺢ،
از ﯾﮑﺳو ﺑﮫ ﻣﻌﯾﺎر ھﺎ و درﺟﮫ ﺧدﻣﺗﮕذاری آﻧﺎن ﻣﻌﯾن ﻣﯾﺷود و از ﺟﺎﻧﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﯾزان دﺷﻣﻧﯽ دﺷﻣﻧﺎن
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اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ارﮔﺎﻧﮭﺎی ﯾﺎد ﺷده ﻣﺷﺧص ﻣﯾﮕردد .زﯾرا دﺷﻣﻧﺎن ﺳوﮔﻧد ﺧورده اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،اﻋﺿﺎی ﺻدﯾق
ﺣزب و دوﻟت ﺟﻣﮭوری دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را در ﺻدر ﻟﯾﺳت ﺳﯾﺎه ﺷﺎن ﻗرار داده اﻧد .ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ ھﺎ
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ﮐﮫ ﺗﺎ اﮐﻧون ﺑﮫ ﺗﺟﺎوزات ﺧود در ﺣرﯾم ﮐﺷور ﻣﺎ اداﻣﮫ ﻣﯾدھﻧد ھﻣﯾن ﻣوﺿﯾﻊ ﮔﯾری ﺷﺎن ﺧود ﻧﺷﺎﻧدھﻧده
زﺑوﻧﯽ و ﺑزدﻟﯽ اﯾﺷﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ارﮔﺎﻧﮭﺎی ﯾﺎد ﺷده ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﮐﮫ اﺟﯾران داﺧﻠﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳر و ھزار
زﺑﺎن ﺑر ﻋﻠﯾﮫ اﺻﯾل ﺗرﯾن وطﻧﭘرﺳﺗﺎن ﮐﺷور دﺳت ﺑﮫ ﺗوطﯾﮫ و ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻣﯽ زﻧﻧد.
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اﻣﺎ ﻣردم ﺷرﯾف اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﺟﺎرب ﺗﻠﺦ و ﺷﯾرﯾن ﮔذﺷﺗﮫ اﮐﻧون دوﺳﺗﺎن و دﺷﻣﻧﺎن ﺧود را
ﺑﺧوﺑﯽ ﺗﺷﺧﯾص داده روز ﺗﺎ روز طﻠﺳم ﻣزوراﻧﮫ و رﯾﺎ ﮐﺎراﻧﮫ دﺷﻣﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﺎ ﺷور وطﻧﭘرﺳﺗﯽ
و ﺧردﻣﻧداﻧﮫ ﺷﺎن ﺷﮑﺳﺗﺎﻧده و د ﯾﮕر ﻓرﯾب آﻧﮭﺎ را ﻧﺧواھﻧد ﺧورد .اﮐﻧون وﻗت آن رﺳﯾده اﺳت ﮐﮫ
وطﻧﭘرﺳﺗﺎن واﻗﻌﯽ ﮐﺷور در ﯾﮏ ﺧط ﻣﻘدس ﺑدور ھم ﺑﺳﯾﺞ ﮔردﯾده ﺑدﻓﺎع از وطن و ﻧﺟﺎت ﻣردم ﮐﺷور
ﻣﺑﺎرزه دادﺧواھﺎﻧﮫ را ﺗﺷدﯾد ﺑﺧﺷﯾده و در ﻣﻘﺎﺑل ﺗوطﯾﮫ و دﺳﺎﯾس ﺗﺟﺎوز ﮐﺎران ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ ،آدﻣﮑﺷﺎن و
دھﺷت اﻓﮕﻧﺎن ،ﺑدﻓﺎع از ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻋﻠﯾﺎی ﻣردم ،از اﺳﺗﻘﻼل ،ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣﻠﯽ و ﺗﻣﺎﻣﯾت ارﺿﯽ ﮐﺷور ﻣﺑﺎرزه
ﺧواھﻧد ﮐرد.
ﺑر اﻓراﺷﺗﮫ ﺑﺎد ﭘرﭼم ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن!
ﺟﺎودان ﺑﺎد ﺧﺎطره ﺗﺎﺑﻧﺎک ﺷﺷم ﺟدی  ١٣۵٨روز ﻧﺟﺎت ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن!
ﮔراﻣﯽ ﺑﺎد ﻧﺎم و ﯾﺎد ﺧﺎد ﻣﺎن واﻗﻌﯽ ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن!
ﻋﺑداﻟوﮐﯾل ﮐوﭼﯽ
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