ﻋﻠﯽ رﺳﺗﻣﯽ

ﺑﺒﺮک ﮐﺎرﻣﻞ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاهﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ رﻓﺖ

ﻧﺎم ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل ﭘﯾوﻧد ﻋﻣﯾق و ﻣﺳﺗﺣﮑم ﺑﺎ ﺟﻧﺑش آزادﯾﺧواھﯽ ،ﻋداﻟت ﺧواھﯽ ،ﻣﻠﯽ و دﻣوﮐراﺗﯾﮏ
ﮐﺷور ﻣﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دارد.
ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل ﺑﻣﺛﺎﺑﮫ ﺷﺧﺻﯾت ﻣﺑﺎرز دﻟﯾر و ﺷﺟﺎع ﭘرﺷور اﻧﻘﻼﺑﯽ از ﻋﻧﻔوان ﺟواﻧﯽ ﺑرای ﺗﺣﻘق ﻋداﻟت
و ﻣﺳﺎوات اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﻧﺎھﻧﺟﺎری ھﺎی ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی ﺧودﮐﺎﻣﮫ اﺳﺗﺑدادی در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺷور ﻣﺎ ﺛﺑت اﺳت،
ﮔراﻧﺑﮭﺎ ﺗرﯾن ارﺛﯾﮫ ای ﮐﮫ ﺷﺎد روان ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل ﺑﻣﺎﻧﻧد اﻧﺳﺎن ﮐﻧش ﮔر زﻣﺎن ﺑرای ھﻣرزﻣﺎن دﻟﯾر
ﺧود ﺑﺎﻗﯽ ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت ،ھﻣﺎﻧﺎ ﺧﺻﻠت و روش اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺳﺧﻧﺎن ﭘرﺷور و آﺗﺷﯾن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯾﮭن ﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ
ﭘﯾش از ﺣﺎﮐﻣﯾت و ﺑﻌد از ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺗظﺎھرات ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ در رأس
اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﻣﺣﺻﻠﯾن داﻧﺷﮕﺎه ﮐﺎﺑل و ھﻣﭼﻧﺎن در ﺷورای دوره دوازده و ﺳﯾزده دوﻟت ﺷﺎھﯽ ﻣﺣﻣد ظﺎھر
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﯾث ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺷﮭروﻧدان ﮐﺎﺑل اﻧﺗﺧﺎب ﺷده ﺑود و ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﻌد از ﻗﯾﺎم ھﻔت ﺛور ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﯾث
ﻣﺳﺋوول ﺣزﺑﯽ و دوﻟﺗﯽ اﯾﻔﺎی وظﯾﻔﮫ ﻣﯾﻧﻣود ،ﻣﯾﺑﺎﺷد.
زﻧده ﯾﺎد ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل ﺷﺧﺻﯾت ﻧﺳﺗوه ،ﻣﻠﯽ ﭘﺳﻧد ،دﻣوﮐرات و ﻣﺑﺎرز ﭘرﺷور اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑرای ﺗﺣﻘق
ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑود .او ھﻣواره ﺳرﭼﺷﻣﮫ ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ واﻗﻌﯾت ھﺎی ﻣوﺟود زﻣﺎن ﺧود را ﻣطرح ﻣﯽ
ﮐرد و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻣﺗوﺟﮫ راﺳﺗﺎ و ﺳﯾر ﺗﮑﺎﻣل آﯾﻧده ﺑود .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺳﺑب اﺳت ﮐﮫ او را ﯾﮏ ﻓرد ﭘوﯾﺎ و
ﮐﻧش ﮔر ﺳﯾﺎﺳﯽ زﻣﺎن ﻧﺎﻣﯾد.
زﻧده ﯾﺎد ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل :ﺑرای رھﺎﯾﯽ زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﮐﺷور از ﭘﻧﺟﮫ ﻓﻘر و ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ و ﻣظﺎﻟم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ،
ﺗﺻوری ﺧوﺷﺑﯾﻧﺎﻧﮫ از آﯾﻧده ﮐﺷور داﺷت و ﺑرای ﺑﯾرون رﻓت از ﺣﺎﻟت ﻣوﺟود ﺧواھﺎن و ﻣداﻓﻊ ﺑدﯾل
ﺧﺎﺻﯽ ﺑرای آن اراﯾﮫ ﻣﯾﮑرد .ﻣﯽ ﮐوﺷﯾد ﺗﺎ طرﺣﯽ ﻣﺷﺧص ﮐﮫ آرزوی دﯾرﯾﻧﮫ ﻣردم را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾداد،
ﺗﺣﻘق ﺑﺧﺷد.
ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل :ﺷﺧﺻﯾت ﻣﺑﺎرز ﺧﺳﺗﮕﯽ ﻧﺎﭘذﯾر ،ﺑرای آرﻣﺎﻧﮭﺎی واﻻی زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﮐﺷور ﺑود ﮐﮫ اﯾن ﻓدا
ﮐﺎری را از ﺣﺎﻓظﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻓرھﻧﮓ ﭘر ﻏﻧﺎی ﻣﻠﯽ ﻣﺎ ﺑﮫ ارث ﺑرده ﺑود ،ﺑدون وﻗﻔﮫ و ﻣﺟﺎل زﻣﺎﻧﯽ اﻟﯽ
آﺧرﯾن روزھﺎی ﺣﯾﺎت ﺧود اداﻣﮫ داد.

ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل :ﺷﺧﺻﯾت ﻓرھﯾﺧﺗﮫ ﮐﮫ آﻣوزش ﻣﺑﺎرزه را از اﻧدﯾﺷﮫ و اﯾدﺋوﻟوژی اﻧﻘﻼﺑﯽ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و
ھﻣﮫ زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن و ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی دﻣوﮐرات ،ﻣﻠﯽ و ﻣﺗرﻗﯽ در ﺟﮭﺎن ﺑرای ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﯽ رزﻣﯾدﻧد ﻓرا
ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ،آﻧرا آﻣوﺧت و آﻣوزش داد ،و ﺑﺎ ﻓرھﻧﮓ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ژرف ﻧﮕری ﺑﮫ ﭘﯾش رﻓت ،و
ﺳﺎﯾر ﻧﺧﺑﮫ ﮔﺎن را در اﯾن راه ﭘﯾش ﮔﺎم و ﻣﺟﮭز ﺳﺎﺧت .ﺗﻌﻠﻘش ﺑﮫ اﻧدﯾﺷﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﯾﺷرو اﻧﺳﺎﻧﯽ ،درک
وی از دردھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ و درﻣﺎﻧﮭﺎی واﻗﻌﯽ آن درد ھﺎ ﺑود .از اﻋﺗﻘﺎد و ﭘﯾوﻧد ﺧود و رﻓﻘﺎی ھﻣرزم
ﺧوﯾش ﺑﮫ اﻧدﯾﺷﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﺎﺑﻧﺎک ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺑﺎھﺎت ﻣﯾﮑرد ،از آن اﻧدک ﭘروای ﻧداﺷت ﮐﮫ در
ﺑراﺑر ﻧوﮐران اﺳﺗﻌﻣﺎر و ارﺗﺟﺎع ﺑﺎ اﺳﺗواری ،ﺗﻣﺎم ﺷﯾﻔﺗﮕﯽ ﺧود را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾن راه اﻋﻼم دارد و آﻧرا
ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻣﺣرک اﻧﮕﯾزه ای ﮐﻠﯾﮫ اﻋﻣﺎل ﺣﯾﺎﺗﯽ ﺧوﯾش ﻣﯽ ﺷﻣرد.
ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل ﻣﻠﯽ ﭘﺳﻧد ﺑود :راه و ﺳﺑﮏ ﻣﺑﺎرزه آزدﯾﺧواھﺎﻧﮫ و دﻣوﮐراﺗﯾﮏ را از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺑﺎرزهء
آزدﯾﺧواھﺎﻧﮫء اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﻗﮭرﻣﺎن ﮐﺷور ﻣﺎ ﮐﮫ ﺑرای اﺳﺗﻘﻼل و ﺣﺎﮐﻣﯾت ارﺿﯽ وطن ﺟﺎﻧﮭﺎی ﺧوﯾش را
ﻧﺛﺎر ﻧﻣوده ﺑودﻧد آﻣوﺧت .ﯾﮕﺎﻧﮫ وﺳﯾﻠﮫ و ﺗﺣرک در اﯾن ﻋرﺻﮫ ﻣﺑﺎرزه اﺳﺗﻘﻼل طﻠﺑﺎﻧﮫ و ﻣﺗرﻗﯽ ﺟﻧﺑش
ﻣﺷروطﮫ و ﯾﺎ ﺗﺟدد ﺧواھﺎن ﮐﺷور ﺑود؛ ﮐﮫ آﻧرا ﺳر ﻣﺷق اﯾداﻟﮭﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧود ﻗرار داده و ﺑرای آن
ﻣﺑﺎرزه ﮐرد و ﻧﺎم وی ھﻣﯾﺷﮫ در ﭘﮭﻠوی آﻧﮭﺎ ﺟﺎوﯾدان اﺳت.
زﻧده ﯾﺎد ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل اﻧﺳﺎن دﻣوﮐرات اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘر ﺷور ﺑود :در راه آزادی و ﺟﻣﮭور ﻣردم ﺑرای اداره
ﻧظﺎم دوﻟﺗﯽ ﺧواﺳﺗﺎر ﺟﺑﮭﮫ ﻣﺷﺗرک از ﺗﻣﺎم ﻧﯾروھﺎی ﻣﺗرﻗﯽ و ﻣﻠﯽ و ھﻣﮫ زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن اﻋم از ﭘﯾﺷﮫ
وران ،دھﻘﺎﻧﺎن ،ﮐﺎرﮔران ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران ﻣﻠﯽ و ﻣﺗﺷﺑﺛﯾن ﺧﺻوﺻﯽ روﺣﺎﻧﯾون وطن ﭘرﺳت و ﺗﺣول
طﻠب و ﺗﺟدد ﺧواه ﺑود ،ﺗﺎ آﺧرﯾن ﻟﺣظﮫ ھﺎی زﻧده ﮔﯽ ﺧود ﺑﮫ آن وﻓﺎدار ﻣﺎﻧد.
طوری ﮐﮫ دﺳﺗﮕﯾر ﭘﻧﺟﺷﯾری ﯾﮑﯽ از ﻧﺧﺑﮫ ﮔﺎن و از ﻧزدﯾﮑﺎن ھﻣرزم ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل در ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺑﻧﺎم "ﻧﻘش
ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل در اﯾﺟﺎد ﺟﻣﻌﯾت دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن" ﭼﻧﯾن ﻓرﻣوده اﻧد . . ." :ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﻧﺷر
ﻣرام ﺟﻣﻌﯾت دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻧﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ھدﻓﯽ را ﮐﮫ در ﺑراﺑر ﻧﮭﺿت و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ
ﻧﮭﺎد "اﺳﺗﻘرار دوﻟت دﻣوﮐراﺳﯽ ﺧﻠﻘﯽ ﺑﮫ ﺣﯾث ھدف اﺳﺗراﺗﯾژک ﺑدون ذﮐر اﯾﺟﺎد ﺟﺑﮭﮫء ﻣﺗﺣد
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ از ﻧﯾروھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑوده اﺳت ـ وﻟﯽ از ﺳوی ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل "ﺣﮑوﻣت دﻣوﮐراﺳﯽ ﻣﻠﯽ و
ﺗﻌﻘﯾب راه رﺷد ﻏﯾر ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و ﭘﯾش ﮐﺷﯾدن ﺷﻌﺎر ﺟﺑﮭﮫ ﻣﺗﺣد ﻣﻠﯽ و دﻣوﮐراﺗﯾﮏ طﺑق ﺗﺣﻠﯾل
ﻋﻠﻣﯽ ﺷراﯾط ﮐﺷور "ﻣطرح ﮔردﯾد و اﯾن طرح ﭘس از ﻣﺑﺎﺣﺛﺎت و ﮔﻔت و ﮔو ھﺎی طوﻻﻧﯽ در
ﻣراﻣﻧﺎﻣﮫ "ﺟﻣﻌﯾت دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق" ﻣورد ﺗﺻوﯾب ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻗرار ﮔرﻓت و در ﺟرﯾده ﺧﻠق ﻧﺷر ﺷد".
ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل در ﺗﻣﺎم ﻋرﺻﮫ ھﺎی ﻣﺑﺎرزه ﺧوﯾش ﺑﺎ ﻓﺻﺎﺣت و ﺑﻼﻏت ﺑﯽ ﻧظﯾر ﮐﻼم ،ﻧظر و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد
و اﻧﺗﻘﺎدھﺎی ﺧود را ﻣطرح ﻣﯾﮑرد و ﻋﻠﯾﮫ ھر ﻧوع اﻧﺣراﻓﺎت ﻣﺑﺎرزه ﻣﯾﻧﻣود و اﻧﺳﺎن ﻓرا ﻗوﻣﯽ ﻓرا

ﻣﻠﯾﺗﯽ ﺑود ،ﺧود را واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ آرﻣﺎﻧﮭﺎی ﺟﻧﺑش ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺻﻠﺢ و ﻋداﻟت ﻣﯾداﻧﺳت و ﺑرای ﺗﺣﮑﯾم وﺣدت
ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ اﻗوام و ﻗﺑﺎﯾل ﮐﺷور از ھﯾﭻ ﻧوع ﻓداﮐﺎری درﯾﻎ ﻧﻣﯽ ورزﯾد و ﺑﯽ ھراس ﺑرای ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ
ﺻﻔوف ﺣزب و ﺗﺣﮑﯾم ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ آن ﺗپ و ﺗﻼش ﻣﯾﮑرد و ھر آن ﻟﺣظﮫ در اﯾن ﻋرﺻﮫ آﻣﺎده
ھر ﻧوع ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻧوی ﺧوﯾش ﺑود.
زﻧده ﯾﺎد ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل ﺑرای ﺗﺣﮑﯾم و دﻓﺎع از اﺻول ﻣراﻣﯽ و ﻣﻘررات ﺣزﺑﯽ و دوﻟﺗﯽ ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ ﺑﺎ
روﺣﯾﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯽ رزﻣﯾد و از ھر ﻧوع ﻓداﮐﺎری ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن آن درﯾﻎ ﻧﻣﯾﮑرد .ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﺑﻌد از ﭘﯾروزی
ﻗﯾﺎم ھﻔت ﺛور ﺑﻧﺎ ﺑر ﻣوﺿﻊ ﮔﯾری ﺳﺎﻟم ﺧود ﻋﻠﯾﮫ اﻧﺣراﻓﺎت رھﺑری از اﺻول ﻣراﻣﯽ ﺣزﺑﯽ و دوﻟﺗﯽ
ﮐﮫ ﺑر ﺿد ﺣﺎﮐﻣﯾت و ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺗوده ھﺎی ﮐﺷور ﺑود ،ﺗوﺳط رھﺑری ﺣﺎﮐم وﻗت از ﮐﺷور ﺑﮫ ﺧﺎرج ﺗﺑﻌﯾد
ﮔردﯾد.
زﻧده ﯾﺎد ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل در آﺧرﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎی رھﺑری ،در راس ﺣزب و دوﻟت ﺗﺻور ﺷﻔﺎف و ﺟﺎﻣﻊ از
آﯾﻧده ﮐﺷور اراﯾﮫ ﻣﯾﮑرد؛ او ﻣﯾﮕﻔت ﮐﮫ "ھر ﻧوع ﻓﯾﺻﻠﮫ ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﮐﮫ در آن ﻧﻘش ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ
ﺧﻠق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در اﯾﺟﺎد دوﻟت آﯾﻧده اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن ،ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﻧﺑﺎﺷد و آﻧرا ﻣﻧزوی از روﻧد ﺗﺷﮑﯾل
ﺳﺎﺧﺗﺎر دوﻟﺗﯽ آﯾﻧده ﻗرار دھﻧد ،ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑزرﮔﯽ در ﮐﺷور و ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﮫ وﺟود ﺧواھد آﻣد .ﭼﻧﺎن ﺣﺎﻟت
داﻣﻧﮕﯾر وطن ﻣﺎ ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ ﺗﺎ ﺳﺎﻟﮭﺎی طوﻻﻧﯽ از ﺑﯾن ﻧﺧواھد رﻓت .در ﮐﺷور ﺧﺎﻧﮫ ﺟﻧﮕﯽ ﮐوﭼﮫ ﺑﮫ
ﮐوﭼﮫ ،ﻣﺣﻼت و ﺷﮭرھﺎ ﺑﮫ وﺟود ﺧواھد آﻣد ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺟوی ھﺎی ﺧون در ﮐﺷور روان ﺧواھد
ﺷد ".ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ اﻣروز ﻣﺎ ﺷﺎھد ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ آن ھﻣﮫ ﭘﯾﺷﺑﯾﻧﯽ ھﺎ ﺑطور ﻋﯾﻧﯽ ﺗﺣﻘق ﭘذﯾرﻓت ،ﮐﮫ ﺗﺎﺑﺣﺎل
ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻧﯾروی ﻧظﺎﻣﯽ ﮐﺷور ھﺎی ﻏرﺑﯽ "ﻧﺎﺗو" و ﺑﺎ ﺳﮭم ﮔﯾری ﻓﻌﺎل ﻋﺳﺎﮐر اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣوﻓق ﺑﮫ
ﺻﻠﺢ ﺳر ﺗﺎﺳری ﻧﮫ ﺷده اﻧد .اﯾن ﻧﯾروھﺎ ﺑﺎﻟﺧﺻوص اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ ،ﺑﺎ ﺑﮭﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ
ﻣﯾﮑوﺷﻧد ،ﺗﺎ ﺑرای اھداف دور و ﻧزدﯾﮏ ﺧوﯾش ﺑﺎ اﯾﺟﺎد ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﺿرورت ﻣوﺟودﯾت ﺧود
را در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑطور داﯾﻣﯽ ﺗوﺟﯾﮫ ﻧﻣﺎﯾد.
ﺑﻌد از ﺳﻘوط ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن )ﺣزب وطن( ﺷﺎدروان ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل ﺑﮫ
رﻓﻘﺎی ھﻣرزم ﺧوﯾش ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﯾﺎدت اش ﻣﯾرﻓﺗﻧد ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯾﮑردﻧد ﮐﮫ" :اﻋﺿﺎی ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﻠﯽ ﮐﺷور ﻣﺎﺳت ﺑﮑوﺷﯾد ﺗﺎ دوﺑﺎره ﺧود را ﺑﺳﯾﺞ و ﺣزب ﺧوﯾش را ﻓﻌﺎل ﺳﺎزﯾد اﯾن
اﻣﺎﻧت ﺗﺎرﯾﺧﯽ را ﺑﮫ ﻧﺳل ﻓردای ﮐﺷور ﺗﺳﻠﯾم ﮐﻧﯾد ،اﯾن وظﯾﻔﮫ وطﻧﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﻣﺎﺳت".
ﺑرای ھﻣﮫ اﻋﺿﺎی ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن )ﺣزب وطن( ﺿرورت اﺳت ﺗﺎ ﺑر ﺷﺎﻟوده
ﺗﺟﺎرب و ﻧﺻﺎﯾﺢ رھﺑران ﺧردﻣﻧد ﺧوﯾش ﺑﺎ ھم ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ اﻓراد واﺑﺳﺗﮫ و ﻣﺗﺣد ﺑﮫ آرﻣﺎﻧﮭﺎی واﻻی اﻧﺳﺎن
زﺣﻣﺗﮑش ﺑﺧﺎطر ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن واﺣد و ﯾﺎ "ﺟﺑﮭﮫ واﺣد" دﻣوﮐرات و ﻣﻠﯽ ﭼپ ﻣﺗﺷﮑل و اﯾن ﻣﺳؤوﻟﯾت

ﻋظﯾم ﻣﯾﮭن ﭘرﺳﺗﯽ را در ﻗﺑﺎل ﻧﺳل اﻣروزی و ﻓردای ﮐﺷور اﯾﻔﺎء ﻧﻣﺎﯾﯾم .ﻋﻠﯾﮫ ھر ﻧوع ﻋﻣﺎل ﺗﺧرﯾب
ﮐﻧﻧده دﺷﻣﻧﺎن ﻣﯾﮭن و ﻧﯾروھﺎی ﻣﻠﯽ وطن ﭘرﺳت ﺑﻣﺎﻧﻧد ﺣﺳن اﻣﯾری ﻣﺷﮭور ﺑﮫ "ﺳﯾﻐﺎﻧﯽ ﻣﺎﺋوﯾﺳت" و
ھﻣدﺳﺗﺎن ﻓﺎﺷﯾﺳت آﻧﮭﺎ ﺑﺳﯾﺞ ﺷده و دﺳﺎﯾس و ﺗوطﺋﮫ ھﺎی ﺟﻧﺎﯾﺎت ﮔراﻧﮫ آﻧﮭﺎ را ﮐﮫ ﺑر ﭘﯾﮑر وﺣدت ﻣﻠﯽ
و ﺻﻠﺢ ﺳرﺗﺎﺳری در وطن ﺻدﻣﮫ وارد ﻣﯾﮑﻧﻧد ،رزﻣﯾده و ﭼﮭره ھﺎی ﻧﺎ ﺑﮑﺎر و ﻏﯾر اﻧﺳﺎﻧﯽ اوﺑﺎﺷﺎﻧﮫ
آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن اﻓﺷﺎء و اﻋﻣﺎل ﺷﺎن را ﻣﺣﮑوم ﻧﻣﺎﯾﯾم.
ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑﺳوی وﺣدت و ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ ھﻣﮫ ﻧﯾروھﺎی ﻣﺗرﻗﯽ و دﻣوﮐرات ﭼپ!
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