
، در داخل قدرت کنونی فاشیستی راگراست 

، کار ی زمینھھمھ میکوشند ، دنیدموکراسی وجود دارد نھ دولت و نھ حقوق م

 قدرتو  گردر این جای شک نیست کھ عناصر مرتجع نظامی

مظلوم و نادان کشور باالی مردم ، و میخواھند 

صر دیروز کھ ھمان رانده شده ھای سست عن

حکومت می  مردمباالی  ما افغانستان در زیر یک چتر

؟ کی گار؟ کدام خدمتپرستمیھن کدام  

یخ در سرمای زمستان حیات خویش را بسر میبرند 

 حتی و این کار را کرده نمی توانند ؟ند

یک فرد . ندارندکاری  یگرد طلبی ، کرسی و مقام

جھ تو گزو ھرجای رنج است برای ما 

ھمیشھ کوشش می . نمی نمایندکشور شان 

بلکھ جفا در مقابل ، این راه مبارزه نیست

در راه خدمت برای مردم و  شانرآزادای خواھان است کھ تمام عمر 

، نجیب فرزندان اصیل(ما و رفقای ما . 

 از ھمدیگر خود ھمھ ی ما، بلکھ نیستیم

تا مخالفین و دشمنان آزادی واقعی . ھستیم

کنند و تمام خرابی ھای خود را در مقابل مردم 

ھ میکنیم عو مطال اکھ امروز ما از رسانھ ھا و نشست ھای تلویزیونی شان تماش

  
  کبیـــر فقیــــری

 : فغانستان و دموکراسی

راست  تندروان اسالمی تا چپ نما و منحرف سست

دموکراسی وجود دارد نھ دولت و نھ حقوق م مرتجع و سفاک کھ نھ

در این جای شک نیست کھ عناصر مرتجع نظامی .کنندمقام و کرسی را بھ خود طلب 

، و میخواھند وجود دارد مافیایی کابل حاکمیت نظام و طلب در داخل

کھ ھمان رانده شده ھای سست عن شفاف و دقیق ھویدا َکردیده است یینھمانند آ

ما افغانستان در زیر یک چتریکجا با نامردان راه آزادی سر زمین مقدس 

 ،. . . پندارندیمردم و میھن پرست م متگارو خود را خد

یخ در سرمای زمستان حیات خویش را بسر میبرند  ی در زیر یک خیمھ ھھای ک خانوادهمیتواند مانند 

ندو میھن خود دفاع کند و باز در پھلوی آن از مردم 

، کرسی و مقامبھ جز از قدرت طلبی اینھا. تندنیسدر فکر آنھا 

برای ما قابل یک اشرار بھ چھ طریق صحبت مینماید کھ 

کشور شان  در رابطھ بھخارجی  ی و مناسباتیخحقایق تار

این راه مبارزه نیست. کنند کھ خود را با سیاست ھای غلطی کھ دارند بازی دھند

آزادای خواھان است کھ تمام عمر و  ، جان باختھ گانرفتگان

. داشتننگذد و یک قدم عقب بھ طرف دشمن پا وطن قربان کردن

نیستیم کسیدشمن ) و پر افتخار حزب دموکراتیک خلق افغانستان

ھستیم خود رگدی یک ی تکمیل کننده و و می آموزانیم

کنند و تمام خرابی ھای خود را در مقابل مردم استفاده ن سوء و دموکراسی واقعی از نام و نشان ما

کھ امروز ما از رسانھ ھا و نشست ھای تلویزیونی شان تماش باالی ما تحمیل نکنند

کبیـــر فقیــــری   

  
فغانستان و دموکراسیا

سست عناصراز 

مرتجع و سفاک کھ نھ

مقام و کرسی را بھ خود طلب 

طلب در داخل

مانند آ. باشند حاکم

یکجا با نامردان راه آزادی سر زمین مقدس 

و خود را خد کنند

میتواند مانند 

ند و باز در پھلوی آن از مردم زنده َکی ک

در فکر آنھا 

قابل یک اشرار بھ چھ طریق صحبت مینماید کھ اصیل در م

حقایق تار بھجدی 

کنند کھ خود را با سیاست ھای غلطی کھ دارند بازی دھند

رفتگانمبارزه 

وطن قربان کردن

و پر افتخار حزب دموکراتیک خلق افغانستان

و می آموزانیم می آموزیم

و دموکراسی واقعی از نام و نشان ما

باالی ما تحمیل نکنند
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کھ تا دیروز آنھا بھ جز از آدم خمیده میروند نوکران شان  ھای رفقای ما ھر روز در مقابل سیاستکھ 

ما باید این را بیاد داشتھ باشیم کھ ھمین مبارزه حزب در داخل . ر چیزی را نمی دانستندگدی کشتن

 متاسفانھ ھمھ چیز را آموختند و حاال بسیاری ھا آناز برکت  عقب ماندهء افغانستان بود کھ جامعۀ

این یک حرف تخیلی نیست حقیقت راه مبارزه است کھ از  !ندخود را بھ دست دشمنان بھ مقام رساند

از این  .دام سرمایھ و بدون کدام سیاست خارجیَکذشتھ تھداب آن مستحکم َکذاشتھ شده است بدون ک

و  عقل سلیم چطور میتواند از حقایق تاریخی و مبارزه آزادی خواھانھ !یمیحقایق نباید چشم پوشی نما

کھ در تمام طول تاریخ افغانستان بھ ھمان شکل کدام حزب ما  گلگونکفن حزب شھیدان دادخواھانھ

بھ شکل  پس چرا را تعقیب مینمایند این حزب قھرمانانراه  اگر .چشم پوشی نماید وجود نداشت

 .؟سازشکارانھانحرافی و 

  !ھموطنان عزیز و رفقای بی نھایت مھربان

لیس کھ امروز جامھ بدل کرده با نام و نشان گکھ در زیر چتر این عناصر دست نشاندهء ھمان انیتا وقت

خدمت  انجامزن افغان حکومت می کنند بھ نام  و امریکا داخل سر زمین ما شده است و باالی مرد

، افغان اصیل و مبارز واقعی راه آزادی خواھان خطاب یک حزبی اصیل گز، ھرباشیدوظیفھ داشتھ 

 ! نمی شوید و پرچم سرخ حزب را لکھ دار می سازید

، دھاقین و تمام ، کارَکراناز حقوق شھروندانو دموکراتیک کھ  مردمی، مسلکیکھ یک دولت یتا وقت

مسایل و پرابلم ھای کھ در کشور وجود  گزند ھرنھ نماید و سیاست خارجی را ندا دفاع افغانستان مردم

 .شددارد حل نشده و نخواھد 
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