دنوی کال په مناسبت د ببرک کارمل وینا
د ﻧﻮى ﻛﺎل ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠﻚ ددﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ګﻮﻧﺪ د ﻣﺮﻛﺰى ﻛﻤﻴټﻰ د ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﻨﺸﻰ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ د اﻧﻘﻼﺑﻰ ﺷﻮرا او ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﺑﺒﺮك ﻛﺎرﻣﻞ د وﻳﻨﺎ ﻣﺘﻦ :
١ر١ر١٣۵٩

ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ

ګﺮاﻧﻮ وﻃﻨﻮاﻟﻮ !
ښﺎرى او ﻛﻠﻴﻮاﻟﻮ ﺧﻮﻳﻨﺪو او وروڼﻮ !
دوﺳﺘﺎﻧﻮ او ﻣﻠګﺮو !
د زړه ﻟﻪ ﻛﻮﻣﻰ ﺗﺎﺳﻰ ﺗﻪ د ﻧﻮى ﻛﺎل ،د ﻟﺮﻏﻮﻧﻰ ﻧﻮروز د ﺟﺸﻦ د ﺑﺰګﺮ د ورځﻰ د
ﻛﺮﻛﻴﻠﻰ د ﺟﺸﻦ ،زﻣﻮږ د ډﻳﺮ ﭘﺨﻮاﻧﻰ وﻃﻦ د څﻠﻮر زره ﻛﻠﻦ ﺗﺎرﻳﺦ د ﻳﺎدوﻧﻰ د ورځﻰ
د ﻣﺰار ﺷﺮﻳﻒ د ﺳﺮو ﮔﻠﻮﻧﻮ او د ﺳﺨﻰ د ﻣﻴﻠﻰ د ﺟﺸﻦ ﭘﻪ ژوﻧﺪ او ﭘﻪ ﻧﺎاﻣﻴﺪى او
ﺗﺮوږﻣﻰ ﺑﺎﻧﺪى د اﻣﻴﺪ او رڼﺎ د ﺑﺮى د ﺟﺸﻦ ﻣﺒﺎرﻛﻰ واﻳﻢ  .ﮔﻮﻧﺪى وى ﭼﻰ ۱۳۵۹
ﻛﺎل د ﺳﻤﺴﻮرﺗﻴﺎ ،ﺑﺮﻛﺖ او ﭘﺮﻳﻤﺎﻧﻰ ﻛﺎل زﻣﻮږ د ټﻮﻟﻮ زﻳﺎراﻳﺴﺘﻮﻧﻜﻮ د ﻣﺒﺎرزى او
اﻣﻴﺪ د ﻏﻮټﻴﻮ د ﻣﻴﻮى ورﻛﻮل ﻛﺎل ،د ﺳﻮﻟﻰ ،ﺗﺮﻗﻰ ،دﻣﻮﻛﺮاﺳﻰ او ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﻪ
ﻻره ﻛﻰ زﻣﻮږ د ﻫﻴﻮاد د ﺧﻠﻜﻮ د ﺳﺘﺮو ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮﺑﻮﻧﻮ ﻛﺎل ﺷﻰ .
ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﻰ د ﻧﻴﻜﻤﺮﻏﻰ او ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻰ ،ﻛﺮارى او اﻣﻨﻴﺖ ،ﭘﺨﻼﻛﻴﺪو او دوﺳﺘﻰ
ﻛﺎل ،زﻣﻮږ د رﺑړﻳﺪﻟﻮ ﺧﻠﻜﻮ د آزادى او ﺑﺎور او ډاډ د ژوﻧﺪى ﻛﻴﺪو ﻛﺎل ،زﻣﻮږ د
ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ ټﭙﻮﻧﻮ او دردوﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪى د ﭘﺘﻰ اﻳښﻮدو ﻛﺎل وى .
دﭘﺴﺮﻟﻰ ﭘﻪ راﺗﻠﻮ ﺳﺮه ﻧﻮى ﻛﺎل ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ﻣﻮږ څﺨﻪ ﻏﻮاړى ﭼﻰ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺮه د
ﻳﻮواﻟﻰ ﺗړون وﻛړو او د ﺧﭙﻞ وﻃﻦ د آزادى او آﺑﺎدى ﭘﻪ ﻻره ﻛﻰ ﻏﻮڅ او ﻛﻠﻚ ﮔﺎﻣﻮﻧﻪ
واﺧﻠﻮ.
ﺗﻴﺮ ﻛﺎل ﻟﻪ ﻳﻮى ﺧﻮا زﻣﻮږ د وﻃﻦ د ﻣﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ﭘﺮﮔﻨﻮ د ﭘﺎره د زﻳﺎﺗﻮ ﻛړاووﻧﻮ ﻛﺎل و ﺧﻮ
ﻟﻪ ﺑﻠﻰ ﺧﻮا ﻳﻮ داﺳﻰ ﻛﺎل و ﭼﻰ د اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺰم ،د ﻛﻮرﻧﻰ او ﺳﻴﻤﻰ د ﺗﻮرى ارﺗﺠﺎع او د
ﻫﻐﻮى د ﻛﻮرﻧﻴﻮ اﻧډﻳﻮاﻻﻧﻮ ﺣﻔﻴﻆ اﷲ اﻣﻴﻦ او د اﻣﻴﻨﻴﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﺧﻼف ﺧﻮﻧړى ﻣﺒﺎرزه
ﻛﻰ زﻣﻮږ د ﻫﻴﻮاد رﺑړﻳﺪﻟﻮ او زﻳﺎراﻳﺴﺘﻮﻧﻜﻮ ﭘﺮﮔﻨﻮ ﻣﺒﺎرزه ﻛﻮوﻧﻜﻰ ارادى ﺣﻘﻴﻘﺖ

وﻣﻮﻧﺪ او د ﺛﻮر ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ اﻧﻘﻼب ﭘﻪ ﺧﭙﻞ اﺻﻮﻟﻰ ﺑﻬﻴﺮ ﻛﻰ د ﺧﭙﻞ ﺗﻜﺎﻣﻞ دوﻳﻢ ﭘړاو ﺗﻪ
ورﺳﻴﺪ.
د ﺗﻴﺮ ﻛﺎل ﭘﻪ اوږدو ﻛﻰ زﻣﻮږ ﭘﻪ ﻫﻴﻮاد ﺑﺎﻧﺪى ﺣﺎﻛﻢ ﺗﺮور او اﺧﺘﻨﺎق او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ څﺨﻪ
ﭘﻴﺪا ﺷﻮى وﭼﻜﺎﻟﻰ او ﻛﻢ ﺣﺎﺻﻠﻰ ﻟﻪ ﻛﻮر وراﻧﻮوﻧﻜﻮ ﺟﮕړو او ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻟﻤﺴﻮﻧﻮ څﺨﻪ
د ﺗﺠﺎرﺗﻰ او اﻗﺘﺼﺎدى ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ څﺨﻪ ﭘﻴﺪاﺷﻮى ځﻨډ ﭼﻰ د اﻣﻴﻦ د واﻛﺪارى د دورى
د ﻧﺎوړه ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻤﻰ ﻣﻠﻰ ﺿﺪ او دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺿﺪ او ﺧﺎﺋﻴﻨﺎﻧﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻰ
راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮى و زﻣﻮږ ﺧﻠﻠﻚ ﻟﻪ وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ ﻋﺬاﺑﻮﻧﻮ او ﻛړاووﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻛړل .
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻛﺎل ﻛﻰ ﭼﻰ ﺗﻴﺮ ﺷﻮ ،ﺳﻔﺎك اﻣﻴﻦ او اﻣﻴﻨﻴﺎﻧﻮ د ﺧﻠﻜﻮ د ﺗﻴﺮوﻳﺴﺘﻮﻧﻜﻮ ﻧﺎرو
او اﻧﻘﻼﺑﻰ درواﻏﺠﻨﻮ ﻟﻔﺎﻇﻴﻮ ﺗﺮ ﭘﺮدى ﻻﻧﺪى ﻟﻪ ﮔﻮﻧﺪ او ﺧﻠﻜﻮ ،اﻧﻘﻼب او دوﻟﺖ
ﺳﺮه ﺧﻴﺎﻧﺖ وﻛړ ﭘﻪ ﺧﻮﻧړﻳﻮ ﺟﮕړو ،ﺗﻌﻘﻴﺒﻮﻧﻮ ،آزاروﻧﻮ د وﻃﻨﭙﺎﻟﻮ ﭘﻪ ﺷﻜﻨﺠﻮ او
اﻋﺪاﻣﻮﻧﻮ ﺳﭙﻜﺎوﻳﻮ ،ﺑﻰ اﺣﺘﺮاﻣﻴﻮ زﻣﻮږ د ﻣﺆﻣﻨﻮ آزادو ،او ﺻﺎدﻗﻮ ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ
ﻧﻮاﻣﻴﺴﻮ ،د دﻳﻨﻰ ﻣﻘﺪﺳﺎﺗﻮ ،ﻣﺬﻫﺒﻰ ﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﻮ او ﻗﻮﻣﻰ ﺗﻌﻠﻘﺎﺗﻮ ﺑﺎﻧﺪى ﭘﻪ ﺗﻴﺮى
ﻻس ﭘﻮرى ﻛړ .
ددﻏﻮ ﺳﺎدﻳﺴﺘﻰ او ﻣﺎﺟﺮاﻏﻮښﺘﻮﻧﻜﻮ ﺳﻠﻮﻛﻮﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ زﻣﻮږ وﻃﻦ د اﻗﺘﺼﺎدى،
ټﻮﻟﻨﻴﺰ او ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ژور ﺑﺤﺮان ﻟﻪ ﻛړﻧﮓ او ﻣﻌﻨﻮى او اﺧﻼﻗﻰ ﻓﺴﺎد ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷﻮ .
ﻫﻐﻮى وﻏﻮښﺘﻞ زﻣﻮږ د ﻫﻴﻮاد د آزادو ﺧﻠﻜﻮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ او ﻣﺒﺎرزه ﻟﻪ ﻣﻴﻨځﻪ ﻳﻮﺳﻰ او
اﻧﻘﻼﺑﻰ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﭘﻪ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺿﺪ ﺷﻜﻨﺠﻮ ﺳﺮه ﺟﺴﻤﺎً او روﺣﺎً ﺧﻮار او ذﻟﻴﻞ ﻛړى ﭼﻰ
ﭘﺪى ﺗﻮﮔﻪ د ﺣﻖ ﭘﻪ ﺑﺮى او آزادى ،ﺣﻘﻴﻘﺖ او ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻪ د ﻫﻐﻮى اﻣﻴﺪ ﭘﻪ ﻧﺎاﻣﻴﺪى
ﺑﺪل ﻛړى .
ﺧﻮ ﻫﻐﻮى ﭼﻰ د ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺑﺼﻴﺮت ﻳﻌﻨﻰ ﺧﭙﻠﻮ اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ او اﻧﮕﻠﻴﺴﻰ ﺑﺎداراﻧﻮ ﺗﻪ د
ﺧﺪﻣﺖ ﻛﻮﻟﻮ د ذﻣﻰ ﻟﻪ ﻣﺨﻰ د ﻣﻠﻰ او دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺳﻴﺎﺳﺖ د اﻋﻤﺎﻟﻮ ﭘﺮ اﺳﺎس ﻋﻤﻞ
ﻛﺎوه ﻧﻪ ﭘﻮﻫﻴﺪل ﭼﻰ ﺧﻠﻚ ﺑﻪ ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ د ﺳﺘﻤﮕﺮو د ﺷﻜﻨﺠﻰ د ﻻﺳﻪ ﻳﻰ ﺗﻦ ﭘﻪ وﻳﻨﻮ
ﻟړﻟﻰ وى او د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠﮕﺮو ﭘﻪ ﺷﻬﺎدت ﻳﻰ زړه ﻟﻪ ﻏﻤﻮﻧﻮ ډك وى ﺧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﻰ
ﺣﻘﻴﻘﺖ او آزادى ،ﺣﻖ او ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻪ ورﺳﻴږى .
د ﺟﺪى د ﺷﭙږﻣﻰ ﻧﻴټﻰ ﭘﺎڅﻮن د ﺛﻮر اﻧﻘﻼب د ﻧﻮى ﭘړاو ﭘﻴﻞ د دﻏﻪ آزاد ﺳﺒﺎوون ﻳﻮ
ﻗﻮى زﻳﺮى و او زﻣﻮږ د ﺧﻠﻜﻮ د آزادى او ﻧﻴﻜﻤﺮﻏﻰ د ﭘﺎره ﻳﻰ ﭘﺮاﺧﻪ ﻟﺮﻟﻴﺪ او ﻧﻮى

اﻓﻘﻮﻧﻪ ﭘﺮاﻧﺴﺘﻞ او د ﺧﻠﻜﻮ د آزادى او د ﻫﻴﻮاد د اﻗﺘﺼﺎدى او ټﻮﻟﻨﻴﺰى ﭼټﻜﻰ ودى
دﭘﺎره ﻳﻰ ﻻزﻣﻰ ﻻرى اوارى ﻛړى .
زﻣﻮږ د ﻫﻴﻮاد آزاد او ﻣﺒﺎرز ﺧﻠﻚ او د ﻫﻐﻮى ﭘﻪ ﻣﺨﻜﻰ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠﻚ
دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﮔﻮﻧﺪ دﻏﻪ د ﺷﻬﻴﺪاﻧﻮ او ﺳﺮښﻨﺪوﻧﻜﻮ ﮔﻮﻧﺪ دﻏﻪ د ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﺘﻤﻨﻮ او
زړورو ﮔﻮﻧﺪ ،د ﻣﺒﺎرزى ﺑﻴﺮغ ﻻﭘﺴﻰ رﭘﺎﻧﺪه او اوﭼﺖ وﺳﺎﺗﻪ ،د ﺳﺘﻤﮕﺮاﻧﻮ وﻋﺪو
ﻫﻐﻮى وﻧﻪ ﻏﻮﻟﻮل ،د ﺳﻔﺎﻛﻮ ﺟﻼداﻧﻮ وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ ځﻮروﻧﻮ د ﻫﻐﻮى ﻻﺳﻮﻧﻪ او زړوﻧﻪ
ﺳُﺴﺖ ﻧﻪ ﻛړل او د اﻋﺪام ﺣﻜﻢ د ﻫﻐﻮى ﭘﺮ ﻋﻘﻴﺪو ،اﻳﻤﺎن او ارادو ﻛﻰ ﻫﻴڅ ډول ﺧﻨډ
را ﻧﻪ وﺳﺖ .
ﻛﻪ ﭼﻴﺮى زﻣﻮږ د زرﮔﻮﻧﻮ ﻣﻠﮕﺮو وﻃﻨﻮاﻟﻮ ،د آزادى او ﻋﺪاﻟﺖ د ﻻرى ددﻏﻮ رښﺘﻴﻨﻮ
ﻣﺒﺎرزﻳﻨﻮ د ژوﻧﺪ ﺳﺮه ﮔﻼن رژﻳﺪﻟﻰ دى ﻫﻐﻪ ﮔﻼن ﭼﻰ د ﻣﻘﺎوﻣﺖ او ﻣﺒﺎرزى ﻧښﻪ
ﻧښﺎﻧﻪ او د ﺷﺮف او آزادى ښﻜﺎرﻧﺪوى دى ﺗﻞ ﻏﻮړﻳﺪﻟﻰ دى ځﻜﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻚ ﭼﻰ د
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺒﺎرزى ،ﺷﺮف او آزادى ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ دى د ﺗﻞ د ﭘﺎره ژوﻧﺪى دى .
د اﻣﻴﻦ دﻏﻪ ﻧﺎاﻣﻴﻦ ﻣﻠﻰ ﺿﺪ ،دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺿﺪ او اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺿﺪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻧﻪ ﻳﻮازى
زﻣﻮږ د ﺧﻠﻜﻮ د ﺣﻴﺜﻴﺖ ،ﺷﺮف ،ﻧﺎﻣﻮس او ﻧﻴﻜﻤﺮﻏﻰ دﭘﺎﻳﻤﺎﻟﻮﻟﻮ د ﭘﺎره ﺑﻠﻜﻰ زﻣﻮږ
د ﻫﻴﻮاد د ﺣﻴﺎﺗﻰ ﮔټﻮ ﭘﺮﺧﻼف د دښﻤﻨﺎﻧﻮ د ﻟﻤﺴﻮﻟﻮ د ﭘﺎره ﻫﻢ ﻋﻤﻞ ﻛﺎوه او د
اﻧﻘﻼب ﺿﺪ ﺗﻮرﻣﺨﻮ او ﭘﻪ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺰم ﭘﻮرى د ﺗړﻟﻮ ډﻟﻮ د ورځ ﭘﻪ ورځ ﻟﻤﺴﻮﻧﻮ
ﻫڅﻮﻧﻮ او زړورﺗﻴﺎ او د ﻫﻐﻮى د وراﻧﻜﺎرو ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ د ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻻره روان و .
ددﻏﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻰ زﻣﻮږ د ﺧﻠﻜﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺪارى ډﻟﻰ ﭼﻰ ﭘﻪ ﻋﻴﻨﻰ ﺗﻮﮔﻪ او د
ﭘﺮﻳﻤﺎﻧﻮ ﮔډوﻛټﻮ ﻣﺰﻳﻮاووﺟﻮﻫﻮ ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻰ او ﭘﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﺎﻧﺪى ټﻴﻨﮕﻰ وﻻړى دى د
اﻧﻘﻼب دښﻤﻨﺎﻧﻮ ﺗﻴﺮوﻳﺴﺘﻨﻰ او ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ او د ﺧﭙﻞ ځﺎن او ﺧﭙﻞ اﻧﻘﻼب د دښﻤﻨﺎﻧﻮ
ﭘﻪ ﻟﻴﻜﻪ ﻛﻰ ودرﻳﺪﻟﻰ .
رﺑړﻳﺪﻟﻮ وﻃﻨﻮاﻟﻮ !
ﺳﺘﺎﺳﻰ اﻧﻘﻼﺑﻰ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻟﻪ ټﻮﻟﻮ ﻫﻠﻮ ځﻠﻮ او اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻮ څﺨﻪ ﻛﺎر واﺧﻠﻰ ﭼﻰ د اﻧﻘﻼب
ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮو او د ﭘﺎﻛﻮ ،ﺑﻰ ﻏﺮﺿﻪ او ﺳﺎده زړو ﻫﻴﻮادواﻟﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺳﺮﺣﺪوﻧﻪ ﭼﻪ ﭘﻪ
ﻧﺎﭘﻮﻫﻰ ﺳﺮه ﻏﻮﻟﻴﺪﻟﻰ دى ډﻳﺮ زﻳﺎت ﻣﺸﺨﺺ او روښﺎﻧﻪ ﺷﻰ او زﻣﻮږ رښﺘﻴﻨﻰ او
ﻏﻮﻟﻴﺪﻟﻰ ﺧﻠﻚ د اﻧﻘﻼب د ﺳﭙﺎﻫﻴﺎﻧﻮ او وﻃﻦ د ﺳﺎﺗﻮﻧﻜﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻛﻰ ﺧﭙﻞ اﺻﻠﻰ
ځﺎى ﺑﻴﺎ ﭘﻴﺪا ﻛړى او ﺗﻌﻠﻴﻢ ورﻛړﺷﻮى ډﻟﻰ ،ﻏﻠﻪ ،اوﺑﺎﺷﺎن ،ﻛﺎﻧﮕﺴﺘﺮان

ﻻروﻫﻮﻧﻜﻰ او د ﺣﺮﻓﻮى اﻧﻘﻼﺑﻴﻮﻧﻮ ﺿﺪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻳﻮازﻳﻨﻰ ﺑﻴﻠﻮاﻟﻰ ﻛﻰ ﻣړه او وراﺳﺘﻪ
ﺷﻰ .
ﻫﻴﻮادواﻟﻮ :
د ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ رژﻳﻤﻮﻧﻮ ﻣﻴﺮاث د ﻓﺠﺎﻳﻌﻮ او ﺑﺪﻣﺮﻏﻴﻮ او ﻻﻧﺠﻮ ﻏﺮوﻧﻪ ﻣﻮږ ﺗﻪ ﭘﺮﻳښﻰ
دى ،ﻣﻮږ ﺗﻪ ﻳﻰ وران ﺷﻮى ﻫﻴﻮاد ،ځﻮرﻳﺪﻟﻰ ﺧﻠﻚ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻪ او ټﻮﻛﺮ ټﻮﻛﺮ اﻗﺘﺼﺎد،
ﺳﺘﻮﻧﺰى او ﻗﻮﻣﻰ او ﻗﺒﻴﻠﻮى ﻣﻠﻰ او ﻣﺬﻫﺒﻰ ﺳﺘﺮى او ﭘﻴﭽﻠﻰ ﻣﺴﺎﻟﻰ ﭘﺮﻳښﻰ دى.
ﺧﻮ ﭘﻪ زړورﺗﻴﺎ ﺳﺮه وﻳﻠﻰ ﺷﻮ ﭼﻰ زﻣﻮږ ﻫﻴﻮاد د ﭘﻮره ﺑﺸﺮى ﻗﻮاوو ،زﻳﺎﺗﻮ ﻃﺒﻴﻌﻰ
ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ او د ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪى ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻓﻀﺎ د ﺷﺘﻪ واﻟﻰ ﭘﻪ ﺷﺎن د ټﻮﻟﻨﻴﺰى
اﻗﺘﺼﺎدى ودى ﭘﺮاخ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﭼﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺪه ﺗﺮى ﺷﻮى ﻟﺮى ﭼﻰ ﻳﻮازى او ﻳﻮازى د
ﺳﻮﻟﻪ ﻳﻴﺰى او آراﻣﻰ ﻓﻀﺎ ﺷﺘﻪ واﻟﻰ دى ﭼﻰ ﻛﻮﻟﻰ ﺷﻮ ﻫﺮاړﺧﻴﺰه اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺮى وﻛړو
او د ﺳﺘﻮﻧﺰو ﻟﻪ ټﻮﻟﻮ ﻏﺮوﻧﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ ﻣﻴړاﻧﻪ ﺗﻴﺮ ﺷﻮ او د ﻫﻴﻮاد ټﻮﻟﻰ ﻣﻠﻰ او ټﻮﻟﻨﻴﺰى
ﻣﺴﺎﻟﻰ ﺣﻞ ﻛړو .
ﻛﻠﻚ اﻳﻤﺎن ﻟﺮو ﭼﻰ د ﻟﻮى ﺧﺪاى ﭘﻪ اﺗﻜﺎ او د ﻫﻴﻮاد د ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ ﭘﻴﺎوړو ﻣټﻮ او د
ټﻮﻟﻮ ﻣﻠﻰ او دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻜﻮ ﻋﻨﺎﺻﺮو او زﻣﻮږ د ﻫﻴﻮاد د ټﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ او ﻣﻠﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ
ﻛﻠﻚ او ټﻴﻨﮓ ﻳﻮواﻟﻰ او ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﺳﻤﺴﻮر ،ﺳﺮﻟﻮړى ،ﭘﺮﻣﺦ ﺗﻠﻠﻰ ،ﭘﻴﺎوړى
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺟﻮړﻳږى ﻫﻢ دا اوس ﺑﺎ وﻗﺎره او اﻧﻘﻼﺑﻰ ﺑﺎور ﻟﺮوﻧﻜﻰ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻧړى
ﭘﻪ ډﮔﺮ ﻛﻰ زﻣﻮږ د اوﺳﻨﻰ دوران ﻗﻬﺮﻣﺎن دى .
د ﭘﻠﺮﻧﻰ وﻃﻦ ﭘﺮاﺧﻪ ﻣﻠﻰ ﺟﺒﻬﻪ ﭼﻰ ټﻮل ﻣﻠﻰ ،دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ او ﺗﺮﻗﻰ ﻏﻮښﺘﻮﻧﻜﻰ
ﻗﻮﺗﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺮ ﺧﭙﻞ ځﺎن را ټﻮل ﻛړى د ﻧﻮى اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺟﻮړﻳﺪو ﭘﻴﺎوړى ﺳﻴﺎﺳﻰ
وﺳﻠﻪ ده ﭼﻰ ﻣﻮږ د ﻫﻐﻰ د ﺟﻮړﻳﺪو او ﺑﺸﭙړﺗﻴﺎ او ﻻزﻳﺎﺗﻰ اﺻﻮﻟﻰ ﭘﺮاﺧﻮاﻟﻰ ﭘﻪ ﻻر
ﻛﻰ ﮔﺎم ﭘﻪ ﮔﺎم ﭘﺮ ﻣﺦ ځﻮ .
ﭘﻪ ﻧﻮى ) (۱۳۵۹ﻛﺎل ﻛﻰ زﻣﻮږ د ﻫﻴﻮاد ﺧﻠﻚ ،ﮔﻮﻧﺪ او دوﻟﺖ ډﻳﺮى ﺳﺘﺮى وﻇﻴﻔﻰ
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛړى ﺑﺎﻳﺪ د ﻫﻴﻮاد د اﻗﺘﺼﺎدى او ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﺳﻤﻰ او ﺳﺎﻟﻤﻰ ودى ﻟﭙﺎره ﭘﻪ
ﻋﻠﻤﻰ ډول د ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮى ﭘﻼن ﻟﻪ ﻣﺨﻰ د ﻛﺮﻧﻰ او ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪاﺗﻮ ﺳﻄﺤﻪ ﭘﻪ ﭘﻮره
اﻧﺪازه زﻳﺎﺗﻪ ﻛړى د ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ او ﻃﺒﻰ ﭼﺎرو او ﺳﻤﺒﺎﻟﻮﻟﻮ ﻻ وده ﻳﻰ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛړه او د
ﻫﻴﻮادواﻟﻮ د ﻫﻮﺳﺎﻳﻰ او ﻛﻮر د ﻟﻮﻣړﻧﻴﻮ او ﺿﺮورى اړﺗﻴﺎوو د ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻰ ﺑﺮاﺑﺮ
ﻛړل .

ﻫﻴﻮادواﻟﻮ ،دوﺳﺘﺎﻧﻮ ،ﻣﻠﮕﺮو !
دﻟﺘﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ د ﻧﻮى ټﻮﻟﻨﻰ د ﺟﻮړوﻟﻮ د ﺛﻮر اﻧﻘﻼب د ارزښﺘﻮﻧﻮ د ﭘﺮاﺧﻮاﻟﻰ او
ټﻴﻨﮕښﺖ ﻟﭙﺎره ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻫﻤﺎﻏﻪ ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ او رښﺘﻴﻨﻰ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻰ ﺳﺮه د ﻫﻐﻰ ﭘﻪ ﺳﻞ
ﺑﺮاﺑﺮه ﻗﻮت ﺳﺮه ﺟﮕړى ﺗﻪ دوام ورﻛړو ﻫﻐﻪ ﺟﮕړه ﭼﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻫﺮ اړﺧﻴﺰى ﺳﻴﺎﺳﻰ
واﻗﻊ ﺑﻴﻨﻰ ﺳﺮه او ﭘﻪ اﻧﻘﻼﺑﻰ او اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻫﻮښﻴﺎرى او ﺷﺮاﻓﺖ ﺳﺮه ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻰ ﻣﻠﮕﺮى
وى .
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ د ﺧﭙﻞ ﻛﻮرﻧﻰ ﻛﻠﻚ او اﻧﻘﻼﺑﻰ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﻪ
ﭘﻮره ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﻛﻰ د ﻧړى ﻟﻪ ټﻮﻟﻮ ﻫﻴﻮادو ﺳﺮه ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ اړﻳﻜﻮ ﻛﻰ د ﺳﻮﻟﻰ ﻏﻮښﺘﻨﻰ
اﺻﻮﻟﻰ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻏﻮاړى او د ﻳﻮه ﻧﺎﭘﻴﻴﻠﻰ ﻫﻴﻮاد ﭘﻪ ډول دى او وى ﺑﻪ ،ﻣﻮږ د ﻣﺜﺒﺖ او
ﻓﻌﺎل ﻧﺎﭘﻴﻠﺘﻮب د اﺻﻮﻟﻮ او ﺳﻮﻟﻪ ﻳﻴﺰى ﮔډ ژوﻧﺪ او د ﻻﻧﺠﻮ د ﻛﻤښﺖ ﻳﻌﻨﻰ ﭘﻪ ژوره
او ﻓﻌﺎﻟﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﺑﻪ د دﻳﺘﺎﻧﺖ او ﺑﻰ وﺳﻠﻰ ﻛﻮﻟﻮ د ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﻼﺗړ وﻛړو او ﭘﻪ ﻳﻮه ﻧړﻳﻮاﻟﻪ
ﭘﺮاﺧﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻛﻰ ﺑﻪ ﻟﻪ ﺳﻮﻟﻪ دوﺳﺘﻮ ﻗﻮﺗﻮﻧﻮ ﺳﺮه د ﺟﮕړى او ﺟﮕړى ﻏﻮښﺘﻮﻧﻜﻮ
ﭘﺮﺧﻼف د زاړه او ﻧﻮى اﺳﺘﻌﻤﺎر ﭘﺮﺧﻼف د اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺰم او ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺰم ﭘﺮﺧﻼف د
ﻓﺎﺷﻴﺰم او راﺳﻴﺰم ﭘﺮﺧﻼف د ﻧﮋادﭘﺎﻟﻨﻰ او اﭘﺎرﺗﺎﻳﺪ ﭘﺮﺧﻼف ﻣﺒﺎرزه وﻛړو.
ﻧړﻳﻮال اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺰم ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﻰ ﻳﻰ د اﻣﺮﻳﻜﺎ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺰم ،د ﺳﻴﻤﻰ او ﻧړى ارﺗﺠﺎع او
ﭼﻴﻨﻰ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻏﻮښﺘﻮﻧﻜﻰ ﭼﻰ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠﻜﻮ د ﭘﺮ ﻟﻪ ﭘﺴﻰ ﻣﺒﺎرزو او ﺷﻮروى
اﺗﺤﺎد د وﺳﻠﻪ وال ﭘﻮځ د ﻟږو ﻗﻄﻌﻮ د ﻣﻮﻗﺘﻰ ﺷﺘﻪ واﻟﻰ د اﻏﻴﺰى ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺧﭙﻠﻰ ﻧﺎوړى
ﻧﻘﺸﻰ ﻟﻪ ﻣﻴﻨځﻪ ﺗﻠﻮﻧﻜﻰ وﻟﻴﺪﻟﻰ ﻟﻪ ﻳﻮى ﺧﻮا ﻳﻰ د ﺛﻮر د اﻧﻘﻼب ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻰ زﻫﺮﺟﻦ
او ﻫﺴﺘﺮﻳﻚ او دروﻏﺠﻦ او ﻟﻪ ﻟﻴﻮﻧﺘﻮﺑﻪ ډك ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﭘﻴﻞ ﻛړى او ﻟﻪ ﺑﻠﻰ ﺧﻮا
ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺮﺧﻼف د ﺗﻴﺮى ﻛﻮوﻧﻜﻮ او وراﻧﻜﺎرو ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ د اډى ﭘﻪ
ﺗﻮﮔﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮى او ﭘﻪ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﻛﻰ اﺟﻴﺮ ،وراﻧﻜﺎر ،ﻻروﻫﻮﻧﻜﻰ او ﺟﻨﺎﻳﺘﻜﺎر
ﻛﺴﺎن روزى او د وژﻧﻰ ،ﻟﻮټﻤﺎرى ،اور اﭼﻮﻧﻰ او وراﻧﻜﺎرى ﻟﭙﺎره ﻳﻰ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ
راﻟﻴږى ﺑﺎﻳﺪ ټﻮﻟﻮ ﺗﻪ څﺮﮔﻨﺪه وى ﭼﻰ زﻣﻮږ د ﻫﻴﻮاد ،ﮔﻮﻧﺪ ،دوﻟﺖ ،وﺳﻠﻪ وال او
اﻣﻨﻴﺘﻰ ﭘﻮځ ﺑﻪ ﻫﻴﭽﺎﺗﻪ اﺟﺎزه ورﻧﻜړى ﭼﻰ ﺳﺮ او ﻣﺎل او زﻣﻮږ د ﮔﺮان ﻫﻴﻮاد
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﺎﻣﻮس او ﺷﺮف ﺗﻪ د ﻫﺮى ﭘﻠﻤﻰ ﻟﻪ ﻣﺨﻰ ﭼﻰ وى ﺧﭙﻞ ﻻس اوږد ﻛړى .
وﻃﻨﻮاﻟﻮ !

ﻟﻪ څﻪ ﻣﻮدى را ﭘﺪى ﺧﻮا اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ او اﻧﮕﻠﻴﺴﻰ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﻰ ټﻮﻟﻨﻰ او ﭘﻪ ﻫﻐﻮى
ﭘﻮرى ﺗړﻟﻰ ارﺗﺠﺎﻋﻰ او ﻟﻮﻳﻰ ﻏﻮښﺘﻮﻧﻜﻰ ﻏﻮاړى ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ او زﻣﻮږ ﭘﻪ ﻫﻴﻮاد ﻛﻰ د
ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻮرو ﻛﺎروﻧﻮ ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﻴﺮ ﻛړى او ﭘﻪ ﻏﻮﻟﻮ او دﺳﻴﺴﻰ ﺟﻮړوﻟﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ اﺻﻄﻼح د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻴﻮﺗﺮاﻟﻮ او ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن داﻳﻤﻰ ﻧﺎﭘﻴﻠﺘﻮب ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻧﺎﭘﻴﻠﺘﻮب د
ﺗﻀﻤﻴﻦ ،د ﺳﻮﻟﻰ د ﺳﺎﺗﻨﻰ د ﻗﻮا ،د ﺳﺮﺣﺪوﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻠﻮ د ﭘﻮځ او ﻧﻮر ﺧﺎﺋﻨﺎﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻮ
ﭘﻪ ﺑﺎب ﺧﺒﺮى ﻛﻮى  .دﻏﻪ د ﭼﻞ ول او ټﮕﻰ ﺑﺮﮔﻰ ﺳﻴﺎﺳﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﻛﻰ ﻫﻤﺎﻏﻪ
زوړ ﭘﺨﻮاﻧﻰ ﻳﻌﻨﻰ د اﻧﮕﻠﻴﺴﻰ ﻓﺮﻧﮕﻴﺎﻧﻮ د اﺳﺘﻌﻤﺎرى ادارى ﺳﻴﺎﺳﺖ دى ﭼﻰ د
اﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻟﻪ وﺧﺘﻪ د ﻫﻴﻮاد ﺗﺮ ﺧﭙﻠﻮاﻛﻰ ﭘﻮرى ﭘﻪ څﻮ ﻟﻜﻮ ﻛﻠﺪارو ﻳﻰ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺠﺰﻳﻪ او ﺗﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻻﻧﺪى راوﺳﺘﻪ  .اى زاړه ﻛﻴﺪوﻧﻜﻴﻪ ! د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺧﭙﻠﻮاك او ﭘﻮه ﺧﻠﻚ ﻧﻮر ﺗﺎ ښﻪ ﭘﻴﮋﻧﻰ  .ﻟﻪ دى اﻣﻠﻪ ﭘﻪ ډاﮔﻪ او ﻏﻮڅﻪ ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ
اﻋﻼﻣﻮو ﻫﻐﻪ ټﻮﻟﻰ ﺑﻰ ځﺎﻳﻪ ﻫﻠﻰ ځﻠﻰ ﭼﻰ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ د
ﺣﻜﻮﻣﺖ او ﺧﻠﻜﻮ ﺗﺮ ﺷﺎ ﭘﺮ ﻫﻐﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻧﺪى د ﺧﺒﺮو ﭘﻪ ﻏﺮض ﭼﻰ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ
ﻛﻮرﻧﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻮرى اړه ﻟﺮى ﻛﻴږى زﻣﻮږ د ﻫﻴﻮاد ﭘﻪ ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو ﻛﻰ ﭘﻪ ډاﮔﻪ ﻻس
وﻫﻨﻪ او زﻣﻮږ د ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ روا ﺣﻘﻮﻗﻮ ﺑﺎﻧﺪى ﺗﻴﺮى دى ﭼﻰ ﻫﻴڅ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻠﺮى او ﻟﻪ ﻣﺎﺗﻰ
ﺳﺮه ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ وى او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻠﻚ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺧﺎﺋﻨﺎﻧﻪ ﻃﺮﺣﻰ ﭘﻪ ﻛﺮﻛﻰ او ﻏﻮﺳﻰ
او ﺧﭙﮕﺎن ﺳﺮه ﺑﻴﺨﻰ ردوى  .زﻣﻮږ دښﻤﻨﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻮه ﺷﻰ ﭼﻰ د ﺛﻮر اﻧﻘﻼب اوس ﭘﻪ
څﺮﮔﻨﺪ واﻗﻌﻴﺖ ﺑﺪل ﺷﻮى ﭼﻰ دﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﻛﻰ ﻧﻴﻮﻟﻮ څﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ زﻣﻮږ د ﻫﻴڅ ﻳﻮى ﻣﻠﻰ
ﻣﻬﻤﻰ ﻣﺴﺌﻠﻰ وروﺳﺘﻰ او ﺑﻨﺴټﻴﺰ ﺣﻞ اﻣﻜﺎن ﻧﻠﺮى .دا ﻳﻮازى او ﻳﻮازى د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺧﻠﻚ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ دى ﭼﻰ ﺣﻖ ﻟﺮى د ﺧﭙﻞ ﻫﻴﻮاد د ﻣﺴﺌﻠﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب ﺗﺼﻤﻴﻢ
وﻧﻴﺴﻰ او ﺑﺲ ،ﻧﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻴﺎن ،اﻧﮕﻠﻴﺴﺎن ،ﭼﻴﻨﺎﻳﺎن ،اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻧﻮر دښﻤﻨﺎن ﭼﻰ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺗﻮرو څﻴﺮو ﺑﺎﻧﺪى ﻳﻰ د اﺳﻼم د ﻣﻘﺪس دﻳﻦ ﭘﻪ دﻓﺎع،
دروﻏﺠﻦ او ﻋﻮام ﻏﻮﻟﻮوﻧﻜﻰ ﭘﺮدى اﭼﻮﻟﻰ او ﭘﻪ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﻛﻰ د ﭼﺎ ﺧﺒﺮه
)د اﺳﻼﻣﻰ ﺟﺮﮔﻰ او ﻛﺎﻧﮕﺮى( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮ ﺧﻠﻜﻮ او د ﻧړى د
ﺳﻠﮕﻮﻧﻮ ﻣﻠﻴﻮﻧﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮ زﻳﺎر اﻳﺴﺘﻮﻧﻜﻮ ﺧﻠﻜﻮ ﭘﺮ ﺧﻼف او د اﺳﻼم د ﻣﻘﺪس دﻳﻦ
ﭘﺮ ﺧﻼف ﺗﻮﻃﺌﻪ او دﺳﻴﺴﻪ ﻛﻮى او د ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﭘﻪ ﻣﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻋﺮﺑﻰ ﺧﻠﻚ او د
اﺳﻼم ﻣﻘﺪﺳﺎت ټﻜﻮى او ﺗﺮ ﭘښﻮ ﻻﻧﺪى ﻛﻮى ﻫﻤﺪا اوس د اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺰم ټﻮﻟﻮ
ﮔډاﮔﻴﺎﻧﻮ او ﭘﻪ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﻛﻰ ارﺗﺠﺎع ﺗﻪ ﺧﺒﺮدارى ورﻛﻮل ﻛﻴږى ﭼﻰ د اﻧﻘﻼﺑﻰ

ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺮ ﺧﻼف ﺑﻪ ﻫﺮ ډول ﻓﺘﻨﻪ اﭼﻮوﻧﻜﻰ ﺗﺼﻤﻴﻤﻮﻧﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او
ﺗﺮﻗﻰ ﻏﻮښﺘﻮﻧﻜﻰ ﻧړى د ټﻮﻟﻮ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻮ ﺧﻠﻜﻮ ﻟﻪ ﻛﻠﻚ ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺳﺮه ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ
ﺷﻰ او د ﻫﻐﻮ ټﻮل ﻧﺎوړه ﻋﻮاﻗﺐ ﺑﻪ د ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن د ارﺗﺠﺎﻋﻰ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ ،د اﻣﺮﻳﻜﺎ او
اﻧﮕﻠﻴﺲ د اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺰم او ﭼﻴﻨﻰ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻏﻮښﺘﻮﻧﻜﻰ او د ﻫﻐﻮى د ﭘﻠﻮﻳﺎﻧﻮ او
ﮔﻮډاﮔﻴﺎﻧﻮ او د ﺳﻴﻤﻰ د ﺟﮕړه ﻏﻮښﺘﻮﻧﻜﻮ ﭘﻪ ﻏﺎړه وى .
ﻣﻮږ اﺧﻄﺎر ورﻛﻮو ،ﭼﻰ د ﻻﻧﺠﻮ د رښﺘﻴﻨﻰ ﻋﻠﺖ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﭘﺮﺗﻪ ﭼﻰ زﻣﻮږ ﭘﺮ
ﻫﻴﻮاد ﺑﺎﻧﺪى ﺑﻬﺮﻧﻰ او ﻋﻤﺪﺗﺎً د ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﺧﻮا ﻻس وﻫﻨﻪ او وﺳﻠﻪ وال ﺗﻴﺮى دى د
ﻫﻤﻴﺸﻨﻰ او ﻣﺤﺘﻮى ﻟﺮوﻧﻜﻰ ﻫﻴڅ ډول ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺣﻞ ﻻره ﺑﻪ اﻣﻜﺎن و ﻧﻪ ﻟﺮى او ﻋﻤﻠﻰ
ﺑﻪ ﻧﻪ ﺷﻰ ،ﻫﻤﺪا اوس ﻧښﻰ ﻧښﺎﻧﻰ ﭘﻪ ﻻس ﻛﻰ ﺷﺘﻪ ﭼﻰ څﺮ ﮔﻨﺪوى ﭘﻪ دﻏﻮ ﻫﻴﻮادوﻧﻮ
ﻛﻰ ﭘﻪ ﭘﻴﺴﻮو ،وﺳﻠﻰ او ﺟﻨﮕﻰ ﻣﻬﻤﺎﺗﻮ ،اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ ،اﻧﮕﻠﻴﺴﻰ ،ﭼﻴﻨﺎﻳﻰ،
ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻰ ،اﺳﺮاﺋﻴﻠﻰ او ﻣﺼﺮى ښﻮوﻧﻜﻰ ﺳﺮه وﺳﻠﻪ وال اﺟﻴﺮ اﻓﺮاد روزل ﻛﻴږى او
ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻢ ډول د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺧﺎوره ﺑﺎﻧﺪى وﺳﻠﻪ وال ﺗﻴﺮى ﻛﻮى .
دﻏﻪ اﺟﻴﺮ ﺑﺎﻧډوﻧﻪ او ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﻤﺪا اوس ﭘﻪ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﻛﻰ ﭘﻪ ﭘﻨځﻮس ﻣﺮﻛﺰوﻧﻮ او
ﻛﻤﭙﻮﻧﻮ ﻛﻰ روزل ﻛﻴږى او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ راﻟﻴږل ﻛﻴږى ﻟﻪ ﻫﻴﭽﺎ څﺨﻪ ﭘټﻪ ﻧﻪ ده ﭼﻰ
اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﻰ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻏﻮښﺘﻮﻧﻜﻰ ﻗﻮﺗﻮﻧﻪ ﭘﻪ ټﮕﻰ او ﺑﺮﮔﻰ ﻫﻠﻰ ځﻠﻰ ﻛﻮى ﭼﻰ ﻟﻪ
ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن څﺨﻪ د ﻫﻐﻪ د ﮔﺎوﻧډﻳﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﺧﻼف د ﺗﻌﺮﺿﻰ اډى ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﻛﺎر واﺧﻠﻰ .
ﺧﻮ ﻣﻮږ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠﻜﻮ د ټﻴﻨﮕﻰ او ﻏﻮڅﻰ ارادى ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ واﻳﻮ ﭼﻰ ﺗﺮدى
وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ دﻏﻪ ﺗﻮﻃﺌﻰ او دﺳﻴﺴﻰ زﻣﻮږ د ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ زړورو ﻣﺒﺎرزو ﺳﺮه زﻣﻮږ د
ﻫﻴﻮاد د ﺧﭙﻠﻮاﻛﻰ ﻟﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻮ ﭘﻪ ژور ﭘﻴﺴﺘﻮن ﺳﺮه د اوﺑﻮ د ﺳﺮ ځﻚ ﺷﻰ ﻧﻮ دﺣﻞ
ﻻره څﻪ ده ؟
ددﻏﻮ ﻛړﻛﻴﭽﻨﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ د ﺳﻤﻼﺳﻰ ،دواﻣﺪار او ﺣﺘﻤﻰ ﺣﻞ ﻻره ﺑﺎﻳﺪ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ټﻮﻟﻮ
ډول ډول ﻻس وﻫﻨﻮ ﭘﻪ ﺳﻤﻼﺳﻰ ،ﭘﻮره او ﺑﻰ ﻗﻴﺪ او ﺷﺮﻃﻪ ﺑﻨﺪﻳﺪو ،ﭘﻪ ﺗﻴﺮه ﺑﻴﺎ ﭘﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﻰ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﺗﻴﺮﻳﻮ ﭘﻪ ﭘﻮره ﺑﻨﺪﻳﺪو ﻛﻰ وﻟټﻮل ﺷﻰ .
ددﻏﻪ ﻣﻄﻠﺐ د ﭘﺎره ﺑﺎﻳﺪ د وﺳﭙﻨﻰ ﭘﻪ څﻴﺮ ﻛﻠﻚ ﺗﻀﻤﻴﻦ وړاﻧﺪى او ﻋﻤﻠﻰ ﺷﻰ ،ﭼﻰ
ﺗﺮ دى وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻴڅﻜﻠﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﭘﺎﻛﻪ ﺧﺎوره ﻛﻰ دﻏﻪ ډول ﻻس وﻫﻨﻰ او
ﺗﻴﺮى و ﻧﻪ ﺷﻰ .

ﻳﻮازى ﭘﻪ دﻏﻪ ﺻﻮرت ﻛﻰ او ﻧﻪ آن ﻟﻪ ﻫﻐﻰ ﻳﻮه ورځ ﻣﺨﻜﻰ ﺑﻪ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن څﺨﻪ
دﺷﻮروى اﺗﺤﺎد وﺳﻠﻪ وال ﭘﻮځ د ﻟږو ﻗﻄﻌﺎﺗﻮ د وﺗﻠﻮ د ﭘﺎره ﻻزم ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻰ  .ﻧﻮ
ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﻰ ﺑﺎﻳﺪ وواﻳﻮ ﭼﻰ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن څﺨﻪ د ﺷﻮروى اﺗﺤﺎد د وﺳﻠﻪ وال ﭘﻮځ د
وﺗﻠﻮ ﻧﻴټﻪ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړى ﮔﺎم ﻛﻰ د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﭘﻪ ﺳﻠﻮك ﭘﻮرى اړه ﻟﺮى ﭼﻰ زﻣﻮږ ﭘﻪ ﻛﻮرﻧﻴﻮ
ﭼﺎرو ﻛﻰ ﭘﻪ ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﻮ ﺑﻨﻮﻻس وﻫﻰ .
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻴړﻧﻰ ﺧﻠﻚ ﭘﻪ ﻧړى ﻛﻰ ﻫﻴڅ ﻳﻮه ځﻮاك ﺗﻪ د ﺧﭙﻞ ﻫﻴﻮاد ﭘﻪ ﭼﺎرو ﻛﻰ د
ﻻس وﻫﻨﻰ ﺣﻖ ﻧﻪ ورﻛﻮى او ﻫﺮ ډول ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﺗﻴﺮﻳﻮ او ﻻس وﻫﻨﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ د وﺳﭙﻨﻰ ﭘﻪ ﺷﺎن
ﭘﻪ ﻛﻠﻚ ﺳﻮك ﺳﺮه ﻏﺎښ ﻣﺎﺗﻮﻧﻜﻰ او وژوﻧﻜﻰ ځﻮاب ورﻛړى .
ﻣﻮږ د ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ د ﺧﻠﻜﻮ ،د ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ ﻣﺒﺎرزو ﭘﻮره ﻣﻼﺗړ ﻛﻮو اﻣﻴﺪ ﻟﺮو د ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﻧﻨﮕﻴﺎﻟﻰ ﺧﻠﻚ د اﻣﺮﻳﻜﺎ د اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺰم ،ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺰم او ارﺗﺠﺎع ﻟﻪ ټﻮﻟﻮ دﺳﻴﺴﻮ ﺳﺮه
ﺳﺮه د ﻧړى د ﺳﻮﻟﻪ دوﺳﺘﻮ او ﻣﺘﺮﻗﻰ ﻫﻴﻮادو ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ او ﻣﻼﺗړ ډﻳﺮ ژر د ﺧﭙﻠﻮ
ﻣﻘﺪﺳﻮ ارﻣﺎﻧﻮﻧﻮ د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻻره ﻛﻰ ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﺷﻰ .
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﻠﻚ د ﻋﺮﺑﻮ او ﻧړى د ټﻮﻟﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮ ﺧﻠﻜﻮ وروڼﻪ دى د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ ﭘﻪ ټﻮل ﺻﺪاﻗﺖ او ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﺳﺮه د ﻧړى ﻟﻪ ټﻮﻟﻮ
ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ،ﭘﻪ ﺗﻴﺮه ﺑﻴﺎ د ﺳﻴﻤﻰ او ﮔﺎوﻧډﻳﻮ ﻫﻴﻮادو ﺳﺮه د ﺣﻘﻮﻗﻮ د ﺑﺮاﺑﺮى ،د
ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ د درﻧﺎوى او د ﻳﻮ ﺑﻞ ﭘﻪ ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو ﻛﻰ د ﻻس ﻧﻪ وﻫﻠﻮ د اﺻﻮﻟﻮ ﭘﻪ اﺳﺎس
د ډﻳﺮو ښﻮ دوﺳﺘﺎﻧﻪ رواﺑﻄﻮ ﻫﻴﻠﻪ ﻟﺮى او ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻛﻰ ﻟﻪ وروڼﻮ او ﮔﺎوﻧډﻳﻮ ﻫﻴﻮادو
ﺳﺮه ﭼﻰ ﭘﻪ ﻣﻄﻠﻖ ډول او ﺑﻰ ﻗﻴﺪو ﺷﺮﻃﻪ زﻣﻮږ د ﻫﻴﻮاد ﻣﻠﻰ ﺧﭙﻠﻮاﻛﻰ ،ﻣﻠﻰ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ
او د ځﻤﻜﻰ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛړى د ﺣﺎﻟﺖ د ﻧﻮرﻣﺎل ﻛﻴﺪو د داﻳﻤﻰ ﺳﻮﻟﻰ ،دوﺳﺘﻰ
او اﻣﻨﻴﺖ د ﺗﺎﻣﻴﻦ د ﭘﺎره ﭼﻤﺘﻮ دى .
د ورور ﻫﻴﻮاد اﻳﺮان ﺳﺮه د اﺳﻼﻣﻰ وروروﻟﻰ ﻣﺰى ددى ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﻛﻮى ﭼﻰ دواړه،
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻫﻴﻮادوﻧﻪ د وروروﻟﻰ او ښﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﭘﻪ ﻓﻀﺎ ﻛﻰ ژوﻧﺪ وﻛړى او د دواړو
ﻫﻴﻮادو ﺗﺮ ﻣﻨځ ﭘﻮﻟﻰ د ﺳﻮﻟﻰ او وروروﻟﻰ او دوﺳﺘﻰ ﭘﻮﻟﻰ وى .
ﻟﻪ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﺳﺮه ﻫﻢ ،ﭼﻰ د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﭘﺘﻤﻨﻮ ﺧﻠﻜﻮ ﺳﺮه ﺗﺎرﻳﺨﻰ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ او اﺳﻼﻣﻰ
ژور ﻣﺰى ﻟﺮو دوﺳﺘﺎﻧﻪ رواﺑﻂ ﻏﻮاړو ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻻره ﭼﻰ د ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن واﻛﻤﻦ ﻣﻘﺎم ﻳﻌﻨﻰ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺷﺎ و ﺧﻮا ﻛﻰ د ﻛړﻛﻴﭻ د زﻳﺎﺗﻴﺪو ﻻره ﻏﻮره ﻛړى د ﻫﻐﻰ ﻻرى ﻣﻌﻨﻰ
ﻟﺮى ﭼﻰ ښﻪ ﭘﺎى ﻧﻪ ﻟﺮى او ددﻏﻰ اﻧﮕﻠﻴﺴﻰ ﻻرى ﻏﻮره ﻛﻮل ﺑﻪ ﻳﻮازى او ﻳﻮازى د

ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن د ﭘﺎره واﻗﻌﻰ ﺧﻄﺮ وى ﻧﻪ د اﻧﻘﻼﺑﻰ ﻗﻬﺮﻣﺎن او ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﭘﺎره،
ﻟﻪ ﺳﻮﻟﻰ او ﺻﻔﺎ څﺨﻪ ﭘﻪ ډﻛﻪ ﻓﻀﺎ ﻛﻰ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﭘﻪ څﻨﮓ ﻛﻰ ژوﻧﺪ ﻛﻮل داده ﺳﻤﻪ ﻻره،
دادى ددواړو ﻫﻴﻮادو د ﺧﻠﻜﻮ ﮔټﻰ او ﻫﻴﻠﻰ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻛﻰ د اﻣﻨﻴﺖ او ﺛﺒﺎت ﻛﻠﻜﻪ
ﻏﻮښﺘﻨﻪ .
زﻣﻮږ ﭘﻪ ﻧﻈﺮﭘﻪ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﻛﻰ د اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺰم ﻧﻔﻮذ او د ﮔﺎوﻧډﻳﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ د ﺗﻴﺮى د اډى ﭘﻪ
ﺗﻮﮔﻪ ﻟﻪ دﻏﻪ ﻫﻴﻮاد څﺨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻮل د دﻏﻪ ﻫﻴﻮاد د اﻣﻨﻴﺖ ﭘﻪ ﮔټﻪ ﻧﻪ دى ﺑﻠﻜﻰ د
ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن اﻣﻨﻴﺖ ﺑﻪ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻧﻮرو ﮔﺎوﻧډﻳﺎﻧﻮ ﺳﺮه د ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن د
دوﺳﺘﺎﻧﻪ او ﺳﻮﻟﻪ ﻏﻮښﺘﻮﻧﻜﻮ رواﺑﻄﻮ ﭘﻪ ټﻴﻨﮕﺘﻴﺎ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﭘﻮرى اړه ﻟﺮى .
د ﻫﻨﺪ ﻟﻪ ﺳﺘﺮ ﻫﻴﻮاد ﺳﺮه زﻣﻮږ د ﻫﻴﻮادرواﺑﻂ ﻟﻪ ﻧﻴﻜﻪ ﻣﺮﻏﻪ ﺗﻞ دوﺳﺘﺎﻧﻪ دى ،دﻏﻪ
رواﺑﻂ ﭼﻰ ژورى ﺗﺎرﻳﺨﻰ ﺟﺮړى ﻟﺮى او د دواړو دوﺳﺘﻮ ﻫﻴﻮادو د ﺧﻠﻜﻮ ﭘﺮ ﻧﻴﺘﻮﻧﻮ
او ﻫﻴﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪى وﻻړ دى ﻻﭘﺴﻰ ﭘﺮاﺧﻴږى .
ﻫﻴﻮادواﻟﻮ ،وروڼﻮ ،ﺧﻮﻳﻨﺪو ،دوﺳﺘﺎﻧﻮ او ﻣﻠﮕﺮو !
دادى ﻣﻮږ د ﻧﻮى ﻛﺎل ﭘﻪ درﺷﻞ ﻛﻰ ﻳﻮ ،ﻳﻮازى ﺳﺘﺎﺳﻰ زوال ﻧﻪ ﻣﻨﻮﻧﻜﻰ ﻗﻮت دى ﭼﻰ
د ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ ﭘﻪ ﻟﻮر ،د روښﺎﻧﻪ ﺳﺒﺎ ورځﻮ ﭘﻪ ﻟﻮر ،د ﺳﺘﺮو ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮﺑﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﻮر ،د
ﺳﻮﻟﻰ ،ﭘﺨﻼﻛﻴﺪو او آزادى ﺗﺮﻗﻰ او ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﻪ ﻟﻮر ،د وروروﻟﻰ او ﺑﺮاﺑﺮى ﭘﻪ ﻟﻮر
ﻻره ﭘﺮاﻧﻴﺰى .
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﻰ د وﻳﺮى ﺗﻮره څﻴﺮه د ﺗﻞ د ﭘﺎره ورﻛﻪ ﺷﻮى ده ﻧﻮر ﻟﻪ ﺳﺒﺎ ﻣﻪ ډارﻳږى
د ﺳﻮﻟﻰ ﻟﻪ آزادى او آﺑﺎدى راﺗﻠﻮﻧﻜﻰ د ﭘﺎره ﻣﺒﺎرزه وﻛړى او ﭼﻤﺘﻮ و اوﺳﻰ ،ﻫﻐﻮ
ﮔﺮاﻧﻮ وﻃﻨﻮاﻟﻮ ﺗﻪ ﭼﻰ د ﺟﺒﺎر اﻣﻴﻦ د ﻇﻠﻢ او ﺳﺘﻢ د ﻻﺳﻪ ﺗښﺘﻴﺪﻟﻰ او ﻳﺎ ﻛډه ﭘﻪ ﺷﺎ
ﮔﺮزى د ﻧﻮى ﻛﺎل او ﻧﻮى ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ د وروروﻟﻰ ﺑﻠﻨﻪ ورﻛﻮل ﻛﻴږى ﭼﻰ ﭘﻪ ﭘﻮره
ﺑﺎور او ډاډ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ اﺳﻼﻣﻰ او اﻓﻐﺎﻧﻰ ﻏﺮور او ﺳﺮ ﻟﻮړى ﺳﺮه ﺧﭙﻠﻮ ﻛﻮروﻧﻮ ﺗﻪ ﺧﭙﻠﻮ
ﮔﺮاﻧﻮ ﻛﻮرﻧﻴﻮ ،ﺧﭙﻠﻮ ﺑﭽﻴﺎﻧﻮ او ﺧﭙﻠﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ راﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﻰ ﭘﻪ ﻣﺎدى او ﻣﻌﻨﻮى
ﻟﺤﺎظ ﺳﺘﺎﺳﻰ د ټﻮل ژوﻧﺪ ﺣﻴﺜﻴﺖ ﭘﺖ او ﺷﺮف او راﺗﻠﻮﻧﻜﻰ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻛﻴږى ،ﺑﻴﺮﺗﻪ
ﺧﭙﻠﻮ ﺟﻮﻣﺎﺗﻮﻧﻮ او ﺗﻜﻴﻪ ﺧﺎﻧﻮ ﺗﻪ راﺷﻰ او ﭘﻪ ﺳﻮﻟﻪ او اﻣﻨﻴﺖ ﭘﺨﻼﻛﻴﺪو او دوﺳﺘﻰ
ﻛﻰ ﭘﻪ رښﺘﻴﻨﻮ اﺳﻼﻣﻰ او اﻓﻐﺎﻧﻰ ﭘﺎﻛﻮ ﻧﻴﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺧﭙﻞ وﻃﻦ ﻛﻰ د ﺧﭙﻠﻮ
وﻃﻨﻮاﻟﻮ د ﭘﺎره ﭘﻪ آزاداﻧﻪ ﺗﻮﮔﻪ د اﷲ اﻛﺒﺮ ﻏږ ﭘﻮرﺗﻪ ﻛړى او ﭘﻪ ﺳﻮﻟﻪ ﻳﻴﺰ ﻛﺎر ﭘﻪ
ﻛﺮﻛﻴﻠﻪ او ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻس ﭘﻮرى ﻛړى او اﺟﺎزه ورﻧﻪ ﻛړى ﭼﻰ ﺳﺘﺎﺳﻰ د وﻃﻦ د آزادى او

ﺧﭙﻠﻮاﻛﻰ دښﻤﻨﺎن د اﷲ اﻛﺒﺮ ﺗﺮ ﻣﻘﺪس ﻛﻠﻤﻰ ﻻﻧﺪى ﺳﺘﺎﺳﻰ وروڼﻪ او ﺧﻮﻳﻨﺪى،
ﺑﭽﻴﺎن ،ﭘﻠﺮوﻧﻪ او ﻣﻴﻨﺪى ﭘﻪ ډﻟﻪ ﻳﻴﺰه ﺗﻮﮔﻪ ووژﻧﻰ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻠﻚ اﺳﻴﺮ او
ﺧﭙﻞ ﻣﺮﻳﺎن ﻛړى .
د ﭘﺴﺮﻟﻰ ﭘﻪ دى ښﻜﻠﻮ او ﺑﺨﺘﻮرو روځﻮ ﻛﻰ ﭼﻰ ﭘﻪ ﻛښﺖ او ﻛﺎر ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزه
ﺑﻮﺧﺖ ﻳﺎﺳﺖ ﺗﺎﺳﻰ ﺗﻪ ډاډ درﻛﻮم ﭼﻰ ﺳﺘﺎﺳﻰ اﻧﻘﻼﺑﻰ دوﻟﺖ ددى ﺗﻮان او ټﻴﻨﮕﻪ
اراده ﻟﺮى ﭼﻰ ﺳﺘﺎﺳﻰ د ﭘﺖ ،ﻧﺎﻣﻮس ،اﻧﺴﺎﻧﻰ او اﺳﻼﻣﻰ ښﻪ واﻟﻰ او ﻣﻘﺎم ،ﻣﻠﻜﻴﺖ
او ﻛﻮرﻧﻰ ﻛﻠﻜﻪ دﻓﺎع وﻛړى .
د وﻃﻦ د اﺑﺎدوﻟﻮ د ﺣﻮﺻﻠﻰ ډك ﻛﺎر ﺗﻪ دوام ورﻛړى د ﻣﺎدى ﻧﻌﻤﺘﻮﻧﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ زﻳﺎت
ﻛړى  .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺟﻤﻬﻮرى ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﻫﻴﻮاد ﻟﻪ ټﻮﻟﻮ زﻳﺎر اﻳﺴﺘﻮﻧﻜﻮ
ﺑﺰﮔﺮو څﺨﻪ ﭼﻰ د ځﻤﻜﻮ د اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳﻰ ځﻤﻜﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛړى ﻏﻮاړى ﭼﻰ ﭘﻪ
ﭘﻮره ډاډ او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻰ ﻧﻴﻜﻤﺮﻏﻰ راﺗﻠﻮﻧﻜﻰ ﺑﺎﻧﺪى ﭘﻪ ﺑﺎوردرﻟﻮدﻟﻮ ﺳﺮه ﺧﭙﻠﻰ ځﻤﻜﻰ
وﻛﺮى ،د ﻛﺮﻧﻰ د ﺣﺎﺻﻼﺗﻮ او ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻄﺤﻪ ﻟﻮړه ﻛړى ﻟﻜﻪ څﻨﮕﻪ ﭼﻰ ﭘﺨﻮا وﻳﻞ ﺷﻮى
دى ډﻳﺮ ژر ﺑﻪ د ځﻤﻜﻰ د ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ اﺻﻮﻟﻰ ﺳﻨﺪوﻧﻪ ووﻳﺸﻞ ﺷﻰ ﭼﻰ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ډول ﭘﻪ
ﺧﭙﻠﻮ ځﻤﻜﻮ ﺑﺎﻧﺪى د ﺑﺰﮔﺮو او ﻛﺮوﻧﺪﮔﺮو د ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺣﻖ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﻰ .
ﻣﺒﺎرزو وﻃﻨﻮاﻟﻮ !
ﭘﻪ ﻫﺮ ځﺎى ﻛﻰ ﭼﻰ ﻳﺎﺳﺖ د ﺧﭙﻞ اﻧﻘﻼب ﭼﻰ ﺳﺘﺎﺳﻰ د ژوﻧﺪ ،راﺗﻠﻮﻧﻜﻰ ﻧﻴﻜﻤﺮﻏﻰ
ﺿﺎﻣﻦ دى د دښﻤﻨﺎﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪى ﻛﻠﻜﻪ او زړه وره دﻓﺎع وﻛړى ،ﻓﺘﻨﻪ اﭼﻮوﻧﻜﻰ،
ﺳړى ژوﻧﻜﻰ ،ﭘﺮدى ﻧﻮﻛﺮان او ﻣﺮﻳﺎن او ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ځﺎن څﺨﻪ وﺷړى او وى
ټﻜﻮى او ﻟﻪ ﭘﺨﻮا څﺨﻪ زﻳﺎت د ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻠﺮوﻧﻮ او ﻧﻴﻜﻮﻧﻮ ﭘﻪ وﻃﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻗﻬﺮﻣﺎن او
اﻧﻘﻼﺑﻰ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﻰ ﺳﻮﻟﻪ او اﻣﻨﻴﺖ ټﻴﻨﮓ ﻛړى ﭼﻰ زﻣﻮږ ﺑﭽﻴﺎن او راﺗﻠﻮﻧﻜﻰ
ﻧﺴﻠﻮﻧﻪ د ﺧﭙﻞ ﭘﻠﺮﻧﻰ وﻃﻦ ﭘﻪ ﻏﻴږ ﻛﻰ ﻧﻴﻚ ﺑﺨﺘﻪ ،ﻧﻴﻜﻤﺮﻏﻪ ،آرام او ﺳﻮﻛﺎﻟﻪ ژوﻧﺪ
وﻛړى .
د اوﺳﻨﻰ دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻜﻰ دﻧﻴﺎ او د اﻧﻘﻼب د ښﻴﮕﻨﻮ د ﺳﺎﺗﻨﻰ د ﺧﻠﻜﻮ د ﭘﺮﮔﻨﻮ ﺗﺮﻣﻨځ د
ﻳﻮواﻟﻰ د ټﻴﻨﮕﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﻻره ﻛﻰ ﻫﻠﻰ ځﻠﻰ وﻛړى  .دښﻤﻨﺎن ﻣﻮ و ﻧﻪ ﻏﻮﻟﻮى د ﺧﭙﻞ دوﻟﺖ
ﻋﻤﻞ او ﺳﻠﻮك د ﻗﻀﺎوت ﻣﻌﻴﺎر وﮔﺮځﻮى .

ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻚ ﭼﻰ ﻳﻮ ﻣﻮټﻰ او ﺑﻴﺪار وى ،ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ ﻣﺒﺎرزه او ﻛﺎر ﻛﻮى ،او ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﻰ
ﺟﻨﮕﻴږى ﻟﻪ ټﻮﻟﻮ ﺳﺨﺘﻴﻮ ﺳﺮه ﺳﺮه ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﻛﻴږى  .وﻃﻨﻮاﻟﻮ ،ﺧﻮﻳﻨﺪو ،وروڼﻮ،
دوﺳﺘﺎﻧﻮ او ﻣﻠﮕﺮو !
د ﮔﻮﻧﺪ ﻳﻮواﻟﻰ ،د دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﻣﻠﻰ ﻗﻮﺗﻮﻧﻮ ﻳﻮواﻟﻰ ،د ﺧﻠﻜﻮ ﻳﻮواﻟﻰ ،زﻣﻮږ
اﺳﻼﻣﻰ وروروﻟﻰ ،ﻳﻮواﻟﻰ ،د ﭘﻠﺮﻧﻰ وﻃﻦ ﻟﻪ ﻣﻠﻰ ﺟﺒﻬﻰ ﺳﺮه د ﮔﻮﻧﺪ ﭘﻴﻮﻧﺪ ،د ﻫﻴﻮاد
ﻟﻪ ټﻮﻟﻮ زﻳﺎراﻳﺴﺘﻮﻧﻜﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮ ﺧﻠﻜﻮ ﺳﺮه د ﮔﻮﻧﺪ اړﻳﻜﻰ ،د ﺛﻮر د ژﻏﻮرﻧﺪه
اﻧﻘﻼب او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺟﻤﻬﻮرى دوﻟﺖ ﺿﺎﻣﻦ ،د آزاد او ﺧﭙﻠﻮاك
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻗﻬﺮﻣﺎن او اﻧﻘﻼﺑﻰ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺿﺎﻣﻦ دى .
ﻫﻴﻮادواﻟﻮ د وﻃﻦ ﭘﺘﻤﻨﻮ او زﻳﺎر اﻳﺴﺘﻮﻧﻜﻮ ﺧﻠﻜﻮ ﻟﺮﻏﻮﻧﻰ ﻧﻮروز د ﺑﺰﮔﺮ ورځ او ﻧﻮى
ﻛﺎل دى ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻣﺒﺎرك وى .
ﻟﻮى ﺧﺪاى دى ﺳﺘﺎﺳﻰ ﺳﺎﺗﻨﺪوى وى .
* ﺗﺎﻳﭗ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﯼ از  :ع  .ق  .ﻓﻀﻠﯽ
** تکیه ها از »اصالت« است.
*** هر نوع استفاده و نقل قول از »بیانیه ی ببرک کارمل به مناسبت سال نو  « ١٣۵٩صرف با ذکر منبع و
نام سایت »اصالت« مجاز است !
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