د اﻧﻘﻼﺑﻰ ﺷﻮرا ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻰ ﻏﻮﻧډه ﻛﻰ د ﺑﺒﺮك ﻛﺎرﻣﻞ
رﭘﻮرټ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ د اﻧﻘﻼﺑﻰ ﺷﻮرا ﺳﺘﺮه او ﺗﺎرﻳﺨﻰ ﻏﻮﻧډه د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
د ﺧﻠﻚ د دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﮔﻮﻧﺪ د ﻣﺮﻛﺰى ﻛﻤﻴټﻰ د ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﻨﺸﻰ ،د اﻧﻘﻼﺑﻰ ﺷﻮرا د رﺋﻴﺲ او
ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﺑﺒﺮك ﻛﺎرﻣﻞ ﭘﻪ ﻣﺸﺮى د ﻫﻐﻰ ﺷﻮرا ﭘﻪ ﻣﻘﺮ ﻛﻰ وﺷﻮه او ﭘﻪ ﻫﻐﻰ ﻛﻰ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺟﻤﻬﻮرى دوﻟﺖ اﺳﺎﺳﻰ اﺻﻮل د ډﻳﺮ ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ او ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﻪ ﻓﻀﺎ ﻛﻰ د راﻳﻮ
ﭘﻪ اﺗﻔﺎق ﺗﻀﻮﻳﺐ ﺷﻮل .
د دﻏﻰ ﻏﻮﻧډى ﭘﻪ ﭘﻴﻞ ﻛﻰ د ﻗﺮآن ﻋﻈﻴﻢ اﻟﺸﺎن څﻮ آﻳﺘﻮﻧﻪ وﻟﻮﺳﺘﻞ ﺷﻮل او ورﭘﺴﻰ
ﺑﺒﺮك ﻛﺎرﻣﻞ ﭘﻪ ﻳﻮه وﻳﻨﺎ ﺳﺮه ﻏﻮﻧډه ﭘﺮاﻧﺴﺘﻠﻪ او وﻳﻰ وﻳﻞ :

٢۵ر١ر١٣۵٩

د ﻟﻮى ﺧﺪاى ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ !
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ د اﻧﻘﻼﺑﻰ ﺷﻮرا د ﻣﺤﺘﺮﻣﻮ ﻏړو ،د ټﻮل
ﻫﻴﻮاد د رﻧځﻴﺪﻟﻮ ﺧﻠﻜﻮ د آزادى ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﻰ د اوږدو ﭘﻴړﻳﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﻛﻰ ﻳﻰ د ﻛﻮرﻧﻴﻮ
او ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﺟﺒﺎرو اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮔﺮاﻧﻮ ،اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮاﻧﻮ ،ﭼﭙﺎوﻟﮕﺮو ﺟﻼداﻧﻮ او ﺳﺘﻤﮕﺮاﻧﻮ
د ﺟﺴﻤﻰ او روﺣﻰ ،ﻣﺎدى او ﻣﻌﻨﻮى ﺷﻜﻨﺠﻮ ﻻﻧﺪى ﻳﻰ ﻻس او ﭘښﻰ وﻫﻠﻰ دى .
د اﺳﻼم ﻣﻘﺪس دﻳﻦ ﺗﻪ د اﺣﺘﺮام د رﻋﺎﻳﺖ او د ﻫﻐﻪ د دﻓﺎع ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ د ﻫﻴﻮاد د ﻣﻠﻰ
ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ د ځﻤﻜﻰ د ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ او ﻣﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼل د دﻓﺎع ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ د ﺛﻮر د ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ اﻧﻘﻼب
د ارزښﺘﻮﻧﻮ د دﻓﺎع ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ د ﺳﻮﻟﻰ ،دﻣﻮﻛﺮاﺳﻰ ،آزادى ،ټﻮﻟﻨﻴﺰى ﺗﺮﻗﻰ او د ﺧﻠﻜﻮ
ﻧﻴﻜﻤﺮﻏﻰ او ﺳﻮﻛﺎﻟﻰ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﻪ ﮔﺮان ﻫﻴﻮاد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﻰ د ﻣﻴﺸﺘﻪ وروڼﻮ ﺧﻠﻜﻮ
د ټﻮﻟﻮ ﻗﺒﺎﻳﻠﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ او ﻣﻠﻴﺘﻮﻧﻮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ د ﺑﺮاﺑﺮى ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ د ټﻮﻟﻨﻴﺰ ،اﻗﺘﺼﺎدى،
ﺳﻴﺎﺳﻰ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ،ﻃﺒﻘﺎﺗﻰ او ﻣﻠﻰ ﺳﺘﻢ او اﺳﺘﺜﻤﺎر د ټﻮﻟﻮ ډوﻟﻮﻧﻮ د ﺑﻴﺨﻰ ﻟﻪ ﻣﻴﻨځﻪ
وړﻟﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ د ﻫﻴﻮاد ټﻮﻟﻮ اوﺳﻴﺪوﻧﻜﻮ ﺗﻪ د ﭘﺮاﺧﻮ دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻜﻮ آزادﻳﻮ او ﺣﻘﻮﻗﻮ د
ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ،د ﻗﻬﺮﻣﺎن او اﻧﻘﻼﺑﻰ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻧﻮى ټﻮﻟﻨﻰ د ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ،
ﭼﻰ ﭘﻪ ﻫﻐﻰ ﻛﻰ ﻟﻪ ﺳړى ﻧﻪ د ﺳړى اﺳﺘﺜﻤﺎر د ﺗﻞ ﻟﭙﺎره ﻟﻪ ﻣﻴﻨځﻪ ﻻړ ﺷﻰ .
ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﻰ د اﻣﻨﻴﺖ او د ﻓﺮد د ﻣﺼﺌﻮﻧﻴﺖ او د اﻧﻘﻼﺑﻰ دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺖ ،د
ورورى او ﺑﺮاﺑﺮى او ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﻋﺪاﻟﺖ د ﺑﻴﺎ راژوﻧﺪى ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ او ﭘﻪ ﺧﺎﺻﻪ ﺗﻮﮔﻪ د
ﮔﺮان ﻫﻴﻮاد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او د ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪى د ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ د درك ﭘﻪ اﺳﺎس ﭘﻪ ﻳﻮه

دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻜﻪ او آزاده ﻓﻀﺎ ﻛﻰ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ
د اﺳﺎﺳﻰ اﺻﻮﻟﻮ د څﻴړﻧﻰ ﻏﻮر او ﺗﺼﻮﻳﺐ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ د اﻧﻘﻼﺑﻰ ﺷﻮرا دوﻫﻢ اﺟﻼس ﭘﺮاﻧﻴﺰم .
ﺑﺒﺮك ﻛﺎرﻣﻞ وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﭼﻰ د اﻧﻘﻼﺑﻰ ﺷﻮرا ﺗﺎرﻳﺨﻰ او درﻧﺪه ﻏﻮﻧډه ﻳﻰ
ﭘﺮاﻧﺴﺘﻠﻪ د ﻏﻮﻧډى ﻛﺮڼﻼره ﻳﻰ وړاﻧﺪى ﻛړه ﭼﻰ د اﻧﻘﻼﺑﻰ ﺷﻮرا د ﻏړﻳﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د راﻳﻮ
ﭘﻪ اﺗﻔﺎق ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮه ورﭘﺴﻰ ﺑﺒﺮك ﻛﺎرﻣﻞ ﻳﻮ اوږد رﭘﻮرټ وړاﻧﺪى ﻛړ ﭼﻰ ﻣﺘﻦ ﻳﻰ
دادى :

ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ د اﻧﻘﻼﺑﻰ ﺷﻮرا ﻣﺤﺘﺮﻣﻮ ﻏړﻳﻮ د ﺛﻮر د
وﻳﺎړﻟﻰ اﻧﻘﻼب ﻟﻪ ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب وروﺳﺘﻪ ﭼﻰ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠﻚ د دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ
ﮔﻮﻧﺪ ،د ﻛﺎرﮔﺮى ﻃﺒﻘﻰ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ټﻮﻟﻮ زﻳﺎراﻳﺴﺘﻮﻧﻜﻮ ﮔﻮﻧﺪ ﭘﻪ ﻣﺸﺮى وﺷﻮ
زﻣﻮږ ﭘﻪ ﻫﻴﻮاد ﻛﻰ د ﻧﻮى ﻃﺮاز دوﻟﺖ د ﺟﻮړﻳﺪو ﻟﭙﺎره ﻻزم اﺳﺎﺳﺎت ﻣﻨځﺘﻪ راﻏﻠﻞ او
اوس دﻏﻪ د ﻧﻮى ﻃﺮاز دوﻟﺖ د ﺧﭙﻠﻰ ﺑﺸﭙړﺗﻴﺎ ﭘﻪ ﻣﺸﺨﺼﻰ ﻻرى ﺑﺎﻧﺪى روان دى .
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ د ﻣﻮﻗﺘﻰ اﺳﺎﺳﻰ اﺻﻮﻟﻮ اﻋﻼم او ﺗﺴﻮﻳﺪ د
ﺛﻮر اﻧﻘﻼب د ارزښﺘﻮﻧﻮ د ټﻴﻨﮕښﺖ د ﻫﻴﻮاد د ﻣﻠﻰ او دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻜﻰ ودى او د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د راﺗﻠﻮﻧﻜﻰ اﺳﺎﺳﻰ ﻗﺎﻧﻮن د ﺟﻮړوﻟﻮ ﺑﻨﺴټ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ ﻟﻪ ﻋﺎﻟﻰ ﺷﻮرا ﺳﺮه د ﻟﻮﻳﻰ ﺟﺮﮔﻰ د ﺟﻮړﻳﺪو ﺗﺮ وﺧﺘﻪ ﭘﻮرى د
ﻧﻮى دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﻧﻈﻢ د ټﻴﻨﮕښﺖ ﻟﭙﺎره د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ
ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻧﻈﺎم ټﺎﻛﻰ ،زﻣﻮږ د ﻫﻴﻮاد د ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻛﻰ ﺧﺎص اﻫﻤﻴﺖ ﻟﺮى.
ﻟﻜﻪ ﭼﻰ ﺗﺎﺳﻮﺗﻪ څﺮﮔﻨﺪه ده د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ د وزﻳﺮاﻧﻮ ﺷﻮرا د
 ١٣۵٨ﻛﺎل د ﺣﻮت ﭘﻪ  ٣٠ﻧﻴټﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ د ﻣﻮﻗﺘﻰ
اﺳﺎﺳﻰ اﺻﻮﻟﻮ د ﻣﺴﻮدى د ﺗﺪوﻳﻦ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﻰ ﭼﻰ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ټﻮﻟﻮ ﺧﻠﻜﻮ د
آزادى او ﺧﭙﻠﻮاﻛﻰ ارادى ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﮔﻰ وﻛړى ځﻴﻨﻰ ﺗﺼﻤﻴﻤﻮﻧﻪ وﻧﻴﻮل او ﭘﻪ دى
ﻣﻘﺼﺪ ﻳﻰ د ﻋﺪﻟﻴﻪ وزارت ﭘﻪ ﭼﻮﻛﺎټ ﻛﻰ ﻳﻮ ﺧﺎص ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺟﻮړ ﻛړ ﭼﻰ وروﺳﺘﻪ
ﺑﻴﺎ د ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺑﻴﺮو ،ﺣﻜﻮﻣﺖ او اﻧﻘﻼﺑﻰ ﺷﻮرا د رﺋﻴﺴﻪ ﻫﻴﺎت او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د

ﺧﻠﻚ د دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﮔﻮﻧﺪ د ﻣﺮﻛﺰى ﻛﻤﻴټﻰ د ﭘﻠﻴﻨﻮم ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ ﻫﺮ اړﺧﻴﺰه او دﻗﻴﻘﻪ
ﺗﻮﮔﻪ وڅﻴړل ﺷﻮ او اوس د وروﺳﺘﻰ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻟﭙﺎره اﻧﻘﻼﺑﻰ ﺷﻮرا ﺗﻪ وړاﻧﺪى ﻛﻴږى .
ﻣﻮﻗﺘﻰ اﺳﺎﺳﻰ اﺻﻮل ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻛﻠﻰ ﻃﺮﺣﻪ ﻛﻰ د ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﺳﻴﺎﺳﻰ او د اﻗﺘﺼﺎدى ﻧﻈﺎم
زﻣﻮږ د ﻫﻴﻮاد د اﺗﺒﺎﻋﻮ ،آزادﻳﻮ ،اﺳﺎﺳﻰ ﺣﻘﻮﻗﻮ او وﻇﻴﻔﻮ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ د دوﻟﺘﻰ ﺟﻮړښﺖ ﻣﻬﻢ اﺳﺎﺳﺎت ﺑﻪ اﻋﻼم او ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛړى .
دﻏﻪ ﻣﻮﻗﺘﻰ اﺳﺎﺳﻰ اﺻﻮل د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠﻚ د دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﮔﻮﻧﺪ د ﺳﻴﺎﺳﻰ
ﻛړﻧﻼرى او ﻫﺪﻓﻮﻧﻮ د ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛﻴﺪو ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ رول او وﻇﻴﻔﻰ ﻛﻠﻚ ارزښﺘﻨﺎك ﭘړاو ﺑﻠﻞ ﻛﻴږى زﻣﻮږ د ﻫﻴﻮاد اﻗﺘﺼﺎدى،
ټﻮﻟﻨﻴﺰ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ،ﻣﻠﻰ ،ﻣﺬﻫﺒﻰ ،ﻗﺒﻴﻠﻮى ﺧﺎص ﺷﺮاﻳﻂ او ﻧﻮر ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ
څﺮﮔﻨﺪ ﻛړى د اﺻﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻛﻰ دﻏﻪ ﻣﻮاد ﺑﺎﻳﺪ د ﺟﺪى اﻫﻤﻴﺖ ﻟﺮوﻧﻜﻰ او ﻟﻮﻣړى
درﺟﻪ وﺑﻮﻟﻮ .
د ﺛﻮر اﻧﻘﻼب د ارزښﺘﻮﻧﻮ ،ﻣﻠﻰ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ،ﻣﻠﻰ ﺧﭙﻠﻮاﻛﻰ ،او زﻣﻮږ د ﮔﺮان ﻫﻴﻮاد ،د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ د ﺧﺎورى ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ دﻓﺎع د اﺳﻼم د ﻣﻘﺪس دﻳﻦ
اﺣﺘﺮام ،رﻋﺎﻳﺖ او د ﻣﻨﺎﺳﻜﻮ د اداﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﻰ ﭘﻮره آزادى .
د ټﻮل ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﺟﻮړښﺖ او د ﻫﻴﻮاد د ﺳﻴﺎﺳﻰ ژوﻧﺪ رښﺘﻴﻨﻰ دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﺰه ﻛﻮل د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ د ﭘﺮاﺧﻮ ﺣﻘﻮﻗﻮ او دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻜﻮ آزادﻳﻮ ورﻛﻮل د ﻣﻠﻰ ﺳﻤﺴﻮر
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨځﺘﻪ راوړل د ﻋﺎﻣﻪ ﻫﻮﺳﺎﻳﻨﻰ د ﺳﻄﺤﻰ ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﻰ ﻟﻮړواﻟﻰ او د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ټﻮﻟﻮ ﺧﻠﻜﻮ د اﻗﺘﺼﺎدى ټﻮﻟﻨﻴﺰى او ﻓﺮﻫﻨګﻰ ودى ﭼټﻜﺘﻴﺎ ،د ادارى
دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﻧﻈﻢ ﻣﻨځ ﺗﻪ راﺗﻠﻞ ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻰ ژوﻧﺪ ﻛﻰ د ﺑﺮﺧﻰ اﺧﻴﺴﺘﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره د
زﻳﺎراﻳﺴﺘﻮﻧﻜﻮ د ﭘﺮاﺧﻮ ﻗﺸﺮوﻧﻮ ﺟﻠﺒﻮل او د اﻧﻘﻼﺑﻰ دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺖ
ټﻴﻨګښﺖ د ﻓﺮدى ﺣﻘﻮﻗﻮ او د ﺧﻠﻜﻮ د ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ د ټﻮﻟﻨﻰ د ﻧﻈﻢ ﺗﺎﻣﻴﻦ او ﺳﺎﺗﻨﻪ د
ﻛﻮرﻧﻰ د ﻛﺎﻧﻮن څﺎرﻧﻪ او دﻓﺎع د ﺑﺸﭙړى ﺳﻮﻟﻰ د ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻟﻪ ﭘﺎره ﭘﺮ ﻟﻪ ﭘﺴﻰ ﻫﻠﻰ ځﻠﻰ
او ﻣﻠﻰ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ او د ﺧﺎورى ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﺗﻪ د اﺣﺘﺮام او د ﻳﻮ ﺑﻞ ﭘﻪ ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو ﻛﻰ
د ﻻس ﻧﻪ وﻫﻠﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﻰ د ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﭘﺮاﺧﻰ ﻫﻤﻜﺎرى د ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭼﻠﻮل د ﺛﻮر اﻧﻘﻼب
ډﻳﺮه ښﻪ ښﻴﮕڼﻪ ﭘﻪ ﻫﻴﻮاد ﻛﻰ د ﻧﻮى ﻃﺮاز دوﻟﺖ او ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻗﺪرت را ﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﻛﻴﺪل
دى .

دﻏﻪ ټﻜﻰ ﭘﻪ ﻻﻧﺪى ډول د اﺳﺎﺳﻰ اﺻﻮﻟﻮ د رول ﭘﻪ ﺑﺎره ﻛﻰ ﺧﭙﻞ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻧﻌﻜﺎس
ﻣﻴﻨﺪﻟﻰ دى ﭘﺪى وﻳﻨﺎ ﭼﻰ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺟﻤﻬﻮرى دوﻟﺖ د ﻛﺎرﮔﺮاﻧﻮ،
ﺑﺰﮔﺮاﻧﻮ ،ﻛﺴﺒﮕﺮو ،ﻛﻮﭼﻴﺎﻧﻮ ،روښﻨﻔﻜﺮاﻧﻮ او ﻧﻮرو زﻳﺎراﻳﺴﺘﻮﻧﻜﻮ او د ﻫﻴﻮاد د
ټﻮﻟﻮ دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻜﻮ او وﻃﻨﭙﺎﻟﻮ ﻗﻮﺗﻮﻧﻮ او ټﻮﻟﻮ ﻣﻠﻴﺘﻮﻧﻮ او ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﮔډون د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ټﻮﻟﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮ زﻳﺎراﻳﺴﺘﻮﻧﻜﻮ ﺧﭙﻠﻮاك او دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ دوﻟﺖ دى ،ﭘﻪ
ﻣﺴﻮده ﻛﻰ وﻳﻞ ﺷﻮﻳﺪى ﭼﻰ دوﻟﺖ د ﺧﻠﻜﻮ د ﺳﻮﻛﺎﻟﻰ او ﻧﻴﻜﻤﺮﻏﻰ ﻟﭙﺎره ﺧﺪﻣﺖ
ﻛﻮى د وﮔړو ﺳﻮﻟﻪ اﻳﺰ ﺧﻮﻧﺪى او آرام ژوﻧﺪ ﻫﺮ اړﺧﻴﺰ وده د ﻫﻐﻮى د ﻣﻠﻜﻴﺖ ،د
ﺣﻘﻮﻗﻮ د ﺣﻴﺜﻴﺖ او ﻣﻠﻰ دود دﺳﺘﻮر ﺳﺎﺗﻨﻪ ﺗﻀﻤﻴﻨﻮى  .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ ﻛﻰ دوﻟﺘﻰ ﻗﺪرت ﭘﻪ زﻳﺎراﻳﺴﺘﻮﻧﻜﻮ ﭘﻮرى اړه ﻟﺮى د ﭘﻮره ﻣﻠﻰ او ﺳﻴﻤﻪ
ﻳﻴﺰو دوﻟﺘﻰ ارﮔﺎﻧﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭼﻰ ﻟﻪ دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻜﻰ ﻻرى ﺗﺎﻣﻴﻨﻴږى ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻴږى .
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠﻚ دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﮔﻮﻧﺪ ،د ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺗﮕﻼرى د اﺳﺎﺳﻰ ﻣﻮادو ﭘﻪ ﻧﻈﺮ
ﻛﻰ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮه د اﺳﺎﺳﻰ اﺻﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﺴﻮده ﻛﻰ اﻋﻼﻣﻴږى ﭼﻰ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ
دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ ﻛﻰ د زﻳﺎر اﻳﺴﺘﻮﻧﻜﻮ ﻗﺪرت د ﭘﻠﺮﻧﻰ وﻃﻦ ﭘﻪ ﻣﻠﻰ ﭘﺮاﺧﻰ
ﺟﺒﻬﻰ ﺑﺎﻧﺪى ﻣﺘﻜﻰ دى ﭼﻰ د ﻫﻴﻮادټﻮل ﻣﺘﺮﻗﻰ دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ او وﻃﻨﭙﺎل ﻗﻮﺗﻮﻧﻪ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠﻚ د دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﮔﻮﻧﺪ ﭘﻪ ﻣﺸﺮى د ﻣﺘﺮﻗﻰ آزادى او دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻜﻰ
ﻧﻮى ټﻮﻟﻨﻰ د ﺟﻮړوﻟﻮ د ﻋﻤﻮﻣﻰ ﭘﺮوﮔﺮام ﻟﻪ ﻣﺨﻰ ﻳﻮ ﻻس او ﻳﻮ ﻣﻮټﻰ ﻛﻮى او ﻫﻢ ﭘﻪ
دوﻟﺖ او ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﻰ د ﭘﻼرﻧﻰ وﻃﻦ د ﻣﻠﻰ ﺟﺒﻬﻰ ﻣﻘﺎم ټﺎﻛﻰ .
ﭘﻪ دى ﺗﻮﮔﻪ د ﭘﻠﺮﻧﻰ وﻃﻦ – د ﻣﻠﻰ ﺟﺒﻬﻰ د ﺟﻮړﻳﺪو ﻟﭙﺎره د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ اﻧﻘﻼﺑﻰ ﺷﻮرا او ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻫﻠﻰ ځﻠﻰ ﻛﻮى ﺣﻘﻮﻗﻰ اﺳﺎﺳﺎت
را ﻣﻴﻨځﺘﻪ ﻛﻴږى .
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠﻚ د دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﮔﻮﻧﺪ د ﺛﻮر د ﭘﺮﺗﻤﻴﻦ اﻧﻘﻼب او د
ﺣﻔﻴﻆ اﷲ اﻣﻴﻦ د وﮔړﻧﻰ ﺿﺪ ﻧﻈﺎم ﭘﻪ ﻧﺴﻜﻮروﻟﻮ ﻛﻰ د ﺛﻮر اﻧﻘﻼب د ﻧﻮى ﭘړاو ﭘﻪ
ﺗﺪارك ﻓﻴﻮډاﻟﻰ ﺿﺪ او اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﻰ ﺿﺪ ﻣﻠﻰ او دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻜﻮ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻃﺮﺣﻪ
او ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻮﻟﻮ ﻛﻰ ﺳﺘﺮ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﻰ دى .
د اﺳﺎﺳﻰ اﺻﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﺴﻮده ﻛﻰ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠﻚ د دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﮔﻮﻧﺪ د ﻛﺎرﮔﺮى
ﻃﺒﻘﻰ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ټﻮﻟﻮ زﻳﺎراﻳﺴﺘﻮﻧﻜﻮ ،د ﮔﻮﻧﺪ رﻫﺒﺮى ﻛﻮوﻧﻜﻰ رول ﭼﻰ

زﻣﻮږ ﭘﻪ ﻫﻴﻮاد ﻛﻰ ټﻮل اﻧﻘﻼﺑﻰ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻪ د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻧﻪ ﺷﻠﻴﺪوﻧﻜﻰ
اړﻳﻜﻰ ﻟﺮى ﺗﺼﻮﻳﺒﻴږى .
ﭘﻪ اﺳﺎﺳﻰ اﺻﻮﻟﻮ ﻛﻰ وﻳﻞ ﺷﻮﻳﺪى ﭼﻰ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠﻚ دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﮔﻮﻧﺪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠﻜﻮ د ارادى ﻟﻪ ﻣﺨﻰ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻛﻮرﻧﻰ او ﺑﻬﺮﻧﻰ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻛﻰ د ﻣﻠﻰ او
دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ اﻧﻘﻼب اﺻﻮل د ﺧﭙﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﻼك ﮔﺮزوﻟﻰ د ﺛﻮر اﻧﻘﻼب د ﻫﺪﻓﻮﻧﻮ او
وﻇﻴﻔﻮ ﺗﺪرﻳﺠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻞ ټﺎﻛﻰ د ﻋﺎدﻻﻧﻪ او د ﻓﺮد ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻓﺮد ﻟﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر څﺨﻪ د
ﺧﻼﺻﻰ ﻧﻮى ټﻮﻟﻨﻰ ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﻛﻰ د ﻫﻴﻮاد د ټﻮﻟﻮ ﺧﻠﻜﻮ د ﻣﺒﺎرزى ﻻرښﻮدﻧﻪ ﻛﻮى .
د ﭘﻠﺮﻧﻰ وﻃﻦ د ﻣﻠﻰ ﺟﺒﻬﻰ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ او ټﻴﻨﮕﺘﻴﺎ ﭘﺮوﺳﻪ او د ﻫﻴﻮاد ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻰ اداره
ﻛﻰ د زﻳﺎراﻳﺴﺘﻮﻧﻜﻮ د ﭘﺮاﺧﻰ ﺑﺮﺧﻰ اﺧﻴﺴﺘﻨﻰ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﺮ زﻳﺎدى اﻧﺪازى ﭘﻮرى د
ﭘﺮﮔﻨﻴﺰو او ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ د ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ او ﺻﻼﺣﻴﺖ ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ او ودى ﺑﺎﻧﺪى
ﻣﺘﻜﻰ وى .
ﭘﺪﻏﻪ دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺿﺮورت ﺑﺎﻧﺪى ﭘﻪ اﺗﻜﺎ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻣﺴﻮده ﻛﻰ اﻋﻼﻣﻴږى ﭼﻰ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ ﻛﻰ د ﻛﺎرﮔﺮى اﺗﺤﺎدﻳﻮ د ښځﻮ او ځﻮاﻧﺎﻧﻮ د
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﻋﻠﻤﻰ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ،ﻫﻨﺮى ،ټﻮﻟﻨﻴﺰ او د زﻳﺎراﻳﺴﺘﻮﻧﻜﻮ د ﻧﻮرو ټﻮﻟﻨﻴﺰو او
دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻜﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ د دوﻟﺖ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺣﻤﺎﻳﻪ او ﻫڅﻮل ﻛﻴږى .
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ ﻛﻰ د اﺳﻼم د ﺳﭙﻴڅﻠﻰ دﻳﻦ د ﻣﻘﺪﺳﺎﺗﻮ او
ﻋﻨﻌﻨﺎﺗﻮ ژور درﻧﺎوى ﻛﻴږى  .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠﻚ دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﮔﻮﻧﺪ ،ﻣﺮﻛﺰى
ﻛﻤﻴټﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ اﻧﻘﻼﺑﻰ ﺷﻮرا او ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻟﻪ دى ټﻜﻰ
ﺳﺮه ﭘﻪ ډاﮔﻪ ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎ ﺗﻤﺎس ﻧﻴﻮﻟﻰ دى .
د دﻏﻪ اﺻﻞ ﻟﻪ ﻣﺨﻰ ﭘﻪ ﻣﺴﻮده ﻛﻰ د اﺳﻼم د ﺳﭙﻴڅﻠﻰ دﻳﻦ ﭘﻪ وړاﻧﺪى د دوﻟﺖ
اﺻﻮﻟﻰ او ﻟﻪ درﻧﺎوى ډك دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺳﻠﻮك اﻋﻼم او ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺷﻮﻳﺪى د ټﻮﻟﻮ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره د دﻳﻨﻰ ﻣﻨﺎﺳﻜﻮ د اداﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﭘﻮره آزادى او ډاډه
ﻓﻀﺎﺗﻀﻤﻴﻨﻴږى .
دوﻟﺖ د دﻳﻨﻰ ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪو روﺣﺎﻧﻴﻮﻧﻮ او ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﻟﻪ وﻃﻦ ﭘﺎﻟﻮﻧﻜﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﻨﻮﻧﻮ د ﻫﻐﻮى
د وﻇﻴﻔﻮ او ﻣﻜﻠﻔﻴﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ اﺟﺮا ﺳﺮه ﻛﻮﻣﻚ او ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮى .
د ﻧﻮرو ادﻳﺎﻧﻮ ﭘﻴﺮوان د ﺧﭙﻠﻮ دﻳﻨﻰ او ﻣﺬﻫﺒﻰ ﻣﺮاﺳﻤﻮ ﭘﻪ اﺟﺮاء ﻛﻰ ﭘﺪى ﺷﺮط ﭘﻮره
آزادى ﭼﻰ د ټﻮﻟﻨﻰ اﻣﻨﻴﺖ او ﺳﻮﻛﺎﻟﻰ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﻜړى او ﻟﻪ ﺑﺸﺮ دوﺳﺘﺎﻧﻪ اﺻﻮﻟﻮ ﺳﺮه

ﺳﻢ وى  .څﻨﮕﻪ ﭼﻰ د دﻳﻦ او ﺧﻠﻜﻮ دښﻤﻨﺎن د اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺰم ﮔﻮډاﮔﻴﺎن د اﺳﻼم د ﭘﺎك
دﻳﻦ ﺗﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﻻﻧﺪى ﻫﻠﻰ ځﻠﻰ ﻛﻮى ﭼﻰ ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻰ ﻻرى ﻛړى او د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠﻜﻮ د ﻣﺘﺮﻗﻰ او اﻧﻘﻼﺑﻰ ښﻴﮕڼﻮ ﭘﺮ ﺧﻼف ﻳﻰ وﻟﻤﺴﻮى
د اﺳﺎﺳﻰ اﺻﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﺴﻮده ﻛﻰ ټﻴﻨﮕﺎر ﺷﻮﻳﺪى ﭼﻰ ﻫﻴڅﻮك ﺣﻖ ﻧﻠﺮى د اﺳﻼم ﻟﻪ
ﺳﭙﻴڅﻠﻰ دﻳﻦ څﺨﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ د ﺧﻠﻜﻮ د ﮔټﻮ ﭘﺮ ﺧﻼف د
ﻧﻮرو ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ د ارﺗﻜﺎب د وﺳﻴﻠﻰ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د ﻣﻠﻰ ﺿﺪ او وﮔړﻧﻰ ﺿﺪ د ﺧﻠﻜﻮ د آزادى
ﺿﺪ او ﻣﻠﻰ ﺧﭙﻠﻮاﻛﻰ ﺿﺪ د ﻣﻠﻰ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺿﺪ او د ځﻤﻜﻰ د ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﺿﺪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻮ
ﭘﻪ ﻣﻘﺼﺪ اﺳﺘﻔﺎده وﻛړى .
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻛﻤﻴﺖ ﭘﻪ ﻟﺤﺎظ ﻛﻮﭼﻨﻰ او ﻳﺎ ﻟﻮﻳﻰ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ټﻮﻟﻮ وروڼﻮ ﺧﻠﻜﻮ
ﭘښﺘﻨﻮ ،ﺗﺎﺟﻜﻮ ،ﻫﺰارو ،ازﺑﻜﻮو ،ﺗﺮﻛﻤﻨﻮ ،ﺑﻠﻮڅﻮ ،ﻧﻮرﺳﺘﺎﻧﻴﻮ ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ او
ﻣﻠﻴﺘﻮﻧﻮ او ددى ﻫﻴﻮاد اﺳﻼم د ﻣﻘﺪس دﻳﻦ د ﻣﺬﻫﺒﻮﻧﻮ د ﭘﻴﺮواﻧﻮ ﺳﻨﻰ دى ﻛﻪ ﺷﻴﻌﻪ
ﮔډ او واﺣﺪ وﻃﻦ دى .
او د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﺎوره ﻛﻰ ﮔﻦ ﺷﻤﻴﺮ ﻗﺒﺎﻳﻞ او ﻛﻮﭼﻴﺎن ژوﻧﺪ ﻛﻮى .
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﻰ د ﺗﻞ د ﭘﺎره د ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ ﻣﻨﺴﻮﺧﻮ رژﻳﻤﻮﻧﻮ د ﻧﮋادى او ﻣﻠﻰ ﺗﻮﭘﻴﺮ
ﻇﻠﻢ او ﺳﺘﻢ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﺎى ﺗﻪ رﺳﻮل ﺷﻮﻳﺪى ﻣﻠﻰ اﻣﺘﻴﺎزوﻧﻪ او ﻣﺤﺪودﻳﺘﻮﻧﻪ ﻟﻐﻮه او د
ټﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ،ﻣﻠﻴﺘﻮﻧﻮ ،ﻗﺒﺎﻳﻠﻮ او د ﻫﻐﻮى د ژﺑﻰ او ﻓﺮﻫﻨﮓ د آزادى ودى ﻟﻪ ﭘﺎره
ﻻزم ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﻴﺪا ﺷﻮﻳﺪى .
د اﺳﺎﺳﻰ اﺻﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﺴﻮده ﻛﻰ د ﺛﻮر اﻧﻘﻼب ﻟﻪ ﻫﺪﻓﻮﻧﻮ او ارﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ اﻋﻼم
ﺷﻮﻳﺪى ﭼﻰ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ټﻮﻟﻮ ﻣﻠﻴﺘﻮﻧﻮ،
ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ او ﻗﺒﺎﻳﻠﻮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ د ﺑﺮاﺑﺮﺗﻴﺎ ،د وروروﻟﻰ د دوﺳﺘﻰ او ﻫﺮ اړﺧﻴﺰى ودى د
ﻣﺮﺳﺘﻰ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻮى د ﻫﻐﻮى دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ او ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺣﻘﻮق ﺗﻀﻤﻴﻦ او د
ﻫﻴﻮاد د ټﻮﻟﻮ ﻣﻠﻴﺘﻮﻧﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ،او ﻗﺒﺎﻳﻠﻮ ،ډﻳﺮ ښﻪ ارزښﺘﻨﺎك ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻣﻴﺮاﺛﻮﻧﻪ او
دود دﺳﺘﻮر ﺗﺜﺒﻴﺖ او ﺳﺎﺗﻰ .
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺟﻤﻬﻮرى دوﻟﺖ د ﻫﻴﻮاد د ټﻮﻟﻮ ﺳﻴﻤﻮ د اﻗﺘﺼﺎدى،
ټﻮﻟﻨﻴﺰى او ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ودى ﭘﻪ ﺳﻄﺤﻪ ﻛﻰ د ټﻮﻟﻮ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﻳﻮ ﭘﻮره ﻟﻪ ﻣﻴﻨځﻪ وړل ﺧﭙﻞ ﻳﻮ
ډﻳﺮ ﻣﻬﻢ ﻫﺪف ﮔڼﻰ .

دوﻟﺖ د ﻛﻮﭼﻴﺎﻧﻮ ،ﻗﺒﺎﻳﻠﻮ او ﻣﺎﻟﺪارو ﻟﻪ ﭘﺎره ﭘﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﻟﻪ څړ ځﺎﻳﻮﻧﻮ څﺨﻪ د
وړﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎدى اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﻀﻤﻴﻨﻮى د ﻫﻴﻮاد ﭘﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﻛﻰ د ﻛﻮﭼﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره آزاداﻧﻪ
ﮔﺮځﻴﺪل ﺗﻀﻤﻴﻨﻮى او ﻫﻐﻮى ﺗﻪ ﻻزﻣﻰ ﻣﺎدى ﻣﺮﺳﺘﻰ رﺳﻮى  .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
ﺧﭙﻠﻮاﻛﻰ د دﻓﺎع ﭘﻪ ﻛﺎر ﻛﻰ زﻣﻮږ د ﺧﺎورى ﭘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻰ او ﺟﻨﻮب ﺧﺘﻴځﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﻰ
زﻣﻮږ د ﻣﻴﺸﺘﻪ ﭘښﺘﻨﻮ ﻗﺒﺎﻳﻠﻮ د ارزښﺘﻨﺎﻛﻰ وﻧډى ﻟﻪ ﻣﺨﻰ د اﺳﺎﺳﻰ اﺻﻮﻟﻮ ﭘﻪ
ﻣﺴﻮده ﻛﻰ راﻏﻠﻰ دى ﭼﻪ دوﻟﺖ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ د ﺟﻨﻮﺑﻰ او
ﺟﻨﻮب ﺧﺘﻴځﻮ ﺳﺮﺣﺪوﻧﻮ د دﻓﺎع ﭘﻪ ﻛﺎر ﻛﻰ او د ﺧﭙﻠﻰ اﺳﺘﻮﮔﻨﻰ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﻰ د
ﺳﻮﻟﻰ او ﺳﻮﻛﺎﻟﻰ د ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﻪ ﻛﺎر ﻛﻰ د ﻫﻴﻮاد د ﻗﺒﺎﻳﻠﻮ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ او ﺳﭙﻴﻦ ږﻳﺮو د
وﻃﻨﭙﺎﻟﻮﻧﻜﻰ رول ﻣﻼﺗړ ﻛﻮى او د دﻏﻪ ﺷﺮﻳﻔﺎﻧﻪ او وﻃﻨﭙﺎﻟﻮﻧﻜﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻪ اﻏﻴﺰﻣﻦ
ﺗﻌﻤﻴﻞ ﻛﻰ ﻫﺮ اړﺧﻴﺰه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮى .
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺟﻤﻬﻮرى دوﻟﺖ ﭘﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ډﮔﺮ ﻛﻰ د ﻳﻮه ﺳﻮﻟﻪ دوﺳﺖ
دوﻟﺖ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮ .
د اﺳﺎﺳﻰ اﺻﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﺴﻮده ﻛﻰ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ د ﺳﻮﻟﻪ
دوﺳﺖ ﺑﻬﺮﻧﻰ ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺳﺎﺳﻰ ﻛﺮښﻰ اﻋﻼم ﺷﻮﻳﺪى .
ﭘﻪ ﻧﻮرو اﺻﻮﻟﻮ ﺳﺮﺑﻴﺮه د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺟﻤﻬﻮرى دوﻟﺖ د
اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﺘﻰ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د اﺻﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﻨﻴﺎد ﻟﻪ ټﻮﻟﻮ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﻰ ﻫﻴﻮادو ﭘﻪ
ﺗﻴﺮه ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ﺷﻮروى اﺗﺤﺎدﺳﺮه د ﻫﺮ اړﺧﻴﺰى دوﺳﺘﻰ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ او ټﻴﻨﮕﺘﻴﺎ ﺗﻪ او ﭘﻪ
روﻏﻪ ﺟﻮړه ﻛﻰ د ﮔډ ژوﻧﺪ د اﺻﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﻰ ﻟﻪ ﻧﻮرو ﻣﻠﻜﻮﻧﻮ او ﭘﻪ ﺗﻴﺮه ﺑﻴﺎ ﻟﻪ
ﮔﺎوﻧډﻳﻮ دوﻟﺘﻮﻧﻮ او د ﻧﺎﭘﻴﻠﻮ ﻫﻴﻮادو ﻟﻪ ټﻮﻟﻮ دوﻟﺘﻮﻧﻮ او ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮ ﺧﻠﻜﻮ ﺳﺮه د
دوﻟﺘﻰ دوﺳﺘﺎﻧﻪ اړﻳﻜﻮ ﺗﺎﻣﻴﻦ او ټﻴﻨﮕﺘﻴﺎ ﺗﻪ ځﺎﻧﮕړى ﭘﺎم ﺳﺎﺗﻰ .
ﭘﻪ ﻣﺴﻮده ﻛﻰ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ د اﻗﺘﺼﺎدى ﻧﻈﺎم اﺳﺎﺳﺎت
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮﻳﺪى ددى ﻣﻄﻠﺐ ﭘﻪ ﻗﻴﺪ ﺳﺮه ﭼﻰ ﭘﻪ اوﺳﻨﻰ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﻰ ډول ډول
ﻣﻠﻜﻴﺘﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ  .ﭘﻪ ﻣﺴﻮده ﻛﻰ ټﻴﻨﮕﺎر ﺷﻮى دى ﭼﻰ دوﻟﺖ ﻫﺮ ډول ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﻠﻜﻴﺖ
دوﻟﺘﻰ ﻣﻠﻜﻴﺖ ﻳﻌﻨﻰ د ﺧﻠﻜﻮ د ﻋﺎﻣﻪ ﻣﻠﻜﻴﺖ ،ﻛﻮﭘﺮاﺗﻴﻔﻰ ﻣﻠﻜﻴﺖ ،ﺧﺼﻮﺻﻰ
ﻣﻠﻜﻴﺖ او ﺷﺨﺼﻰ ﻣﻠﻜﻴﺖ ﺳﺎﺗﻨﻪ او دﻓﺎع ﻛﻮى ،ﺗﺮ ځﻤﻜﻰ ﻻﻧﺪى ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ ﻧﻮرو
ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ د اﻧﺮژى د ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ ،ﺑﺎﻧﻜﻮﻧﻮ ،د ﺑﻴﻤﻰ د ﻣﻮﺳﺴﻮ ﭘﻪ درﻧﺪو ﺻﻨﺎﻳﻌﻮ ﻛﻰ

د ﺗﻮﻟﻴﺪ د ﻣﻬﻤﻮ وﺳﺎﻳﻠﻮ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻰ دﺳﺘﮕﺎو رادﻳﻮ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻣﻠﻜﻴﺖ د دوﻟﺖ ﭘﻪ
اﻧﺤﺼﺎر ﻛﻰ دى .
ﭘﺪى ﺗﺮڅ ﻛﻰ ﻳﺎدوﻧﻪ ﺷﻮى د ﺧﻠﻜﻮ د ﻋﺎﻣﻪ ﻣﻠﻜﻴﺖ ځﺎﻧﮕړى ﻣﻼﺗړ ﻛﻴږى او دﻏﻪ راز
دوﻟﺖ د ﻫﻐﻮ ﺷﺮﻛﺘﻮﻧﻮ د ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭼﻰ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﻛﻰ دوﻟﺘﻰ وﻧډى ﺷﺘﻪ ﻫڅﻮﻧﻪ ﻣﻼﺗړ او
څﺎرﻧﻪ ﻛﻮى .
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠﻚ د دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﮔﻮﻧﺪ د ﻛﺮﻧﻰ د ﺗﮓ ﻻرى او د ځﻤﻜﻮ د
دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻜﻮ اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ د دوام د ﻣﺨﻜﻴﻨﻰ اﻋﻼم ﺷﻮى ﺗﮓ ﻻرى ﻟﻪ ﻣﺨﻰ ﭘﻪ ﻣﺴﻮده
ﻛﻰ وﻳﻞ ﺷﻮﻳﺪى ﭼﻰ دوﻟﺖ د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ اﺣﻜﺎﻣﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ﭘﺮ ځﻤﻜﻰ ﺑﺎﻧﺪى د ﺑﺰﮔﺮو او
ﻧﻮرو ځﻤﻜﻪ واﻟﻮ ﻣﻠﻜﻴﺖ ﺗﻀﻤﻴﻨﻮى ﻟﻪ ﺑﺰﮔﺮو ﺳﺮه د ﻛﺮﻧﻰ د ﭼﺎرو ﭘﻪ ﮔټﻮر ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ
ﻛﻰ ﻻزﻣﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮى او د ﺗﻮﻟﻴﺪى اﺳﺘﻬﻼﻛﻰ ﻛﻮﭘﺮاﺗﻴﻔﻮﻧﻮ او د ﻛﺮﻧﻰ ﭘﻪ ﭼﺎرو ﻛﻰ
د ﻧﻮرو ډول ډول ﻛﻮﭘﺮاﺗﻴﻔﻮﻧﻮ او د ﻛﺮﻧﻰ ﭘﻪ ﭼﺎرو ﻛﻰ وده ﻫڅﻮى او ﻣﻼﺗړ ﻳﻰ ﻛﻮى .
د اﺳﺘﻬﻼﻛﻰ ﺷﻴﺎﻧﻮ د ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ او د ﻣﻠﻰ ﺻﻨﺎﻳﻌﻮ د اﻧﻜﺸﺎف او د ﺻﻨﺎﻳﻌﻮ او د
اﻗﺘﺼﺎد د ﻧﻮرو ﺑﺮﺧﻮ ﭘﻪ وده ﻛﻰ د ﻣﻠﻰ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺳﻜﺘﻮر د ﺑﺮﺧﻰ اﺧﻴﺴﺘﻨﻰ ﭘﻪ
ﻣﻘﺼﺪ د اﺳﺎﺳﻰ اﺻﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﺴﻮده ﻛﻰ راﻏﻠﻰ دى ﭼﻰ د ﻛﺴﺒﮕﺮو د ﺗﻮﻟﻴﺪى ﭼﺎرو او
د ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻪ ﻛﻮﭘﺮاﺗﻴﻔﻮﻧﻮ ﻛﻰ د ﻫﻐﻮى د ﺧﭙﻠﻰ ﺧﻮښﻰ د ﻳﻮاﻟﻰ ﻫڅﻮﻧﻪ او ﻧﻨﮕﻪ ﻛﻮى .
دوﻟﺖ ﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮه ﺳﻢ د ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻣﻠﻜﻴﺖ ﻣﻼﺗړ ﻛﻮى ﺧﻮ د ټﻮﻟﻨﻰ او ﺧﻠﻜﻮ د ﮔټﻮ
ﭘﺮ ﺧﻼف ﻟﻪ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻣﻠﻜﻴﺖ څﺨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺎزه ﻧﻪ ﺑﻮﻟﻰ .
د ﻟﻮﻣړى ځﻞ ﻟﭙﺎره د ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻣﻠﻜﻴﺖ ﻣﺼﺌﻮﻧﻴﺖ ﭼﻰ ﻟﻪ روا ﻻرى ﻻس ﺗﻪ راﻏﻠﻰ وى
او د ﻓﺮد او ﻛﻮرﻧﻰ د اړﺗﻴﺎو ﻟﻪ ﭘﺎره ﺗﺮى ﻛﺎر اﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴږى ﻗﺎﻧﻮﻧﺎْ ﭘﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﭘﻴږﻧﺪل
ﻛﻴږى .
د ټﻮﻟﻨﻴﺰى ﺳﻮﻛﺎﻟﻰ او ﻓﺮﻫﻨﮓ د ﺳﻄﺤﻰ د ﻟﻮړوﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﻰ ﭘﻪ ﻣﺴﻮده ﻛﻰ اﺻﻮل
او ﻫﺪﻓﻮﻧﻪ اﻋﻼم ﺷﻮﻳﺪى ﭼﻰ د ﻫﻐﻮ ﭘﻪ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻴﺪو ﺳﺮه د ﻓﻴﻮډاﻟﻰ او ﻓﻴﻮډاﻟﻰ ﻧﻪ
ﻣﺨﻜﻰ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﻮ ﭘﺎﺗﻰ ،ﺑﻴﺴﻮادى ،ﻧﻴﺴﺘﻰ ،رﻧځ او ټﻮﻟﻨﻴﺰى ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮى ﻟﻪ ﻣﻴﻨځﻪ ځﻰ
او د ﺧﻠﻜﻮ د ﭘﺮﮔﻨﻮ د ﻓﺮﻫﻨﮓ او ﺷﺨﺼﻴﺖ د اﻧډوﻟﻴﺰى ودى اﻣﻜﺎﻧﺎت ﭘﻴﺪا ﻛﻴږى .
د دى ﻣﻘﺼﺪ ﻟﻪ ﭘﺎره د ﺑﻴﺴﻮادى د ﺑﻴﺨﻰ ﻟﻪ ﻣﻴﻨځﻪ وړﻟﻮ د ﭘﻮﻫﻨﻰ د روﻏﺘﻴﺎ ﺳﺎﺗﻨﻰ
ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻮ ﻋﻠﻢ او ﺗﺨﻨﻴﻚ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ او ﻫﻨﺮ ﺑﺪﻧﻰ روزﻧﻰ او ورزش او ﻋﺎﻣﻰ
ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﭼټﻜﻰ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﻻره ﻛﻰ ﭘﺮ ﻟﻪ ﭘﺴﻰ ﭘﺮوﮔﺮاﻣﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻴږى .

دﻏﻪ راز ﭘﻪ ﻣﺴﻮده ﻛﻰ د ځﻮاﻧﺎﻧﻮ دﻏﻪ د ﻧﻮى دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻜﻰ ټﻮﻟﻨﻰ د ﺟﻮړوﻧﻜﻮ د
څﺎرﻧﻰ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﻰ د دوﻟﺖ ﻣﻬﻤﻰ وﻇﻴﻔﻰ ټﺎﻛﻠﻰ ﺷﻮى دى د اﺳﺎﺳﻰ اﺻﻮﻟﻮ ﭘﻪ
ﻣﺴﻮده ﻛﻰ د اﺗﺒﺎﻋﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺣﻘﻮق او آزادى ﻃﺮﺣﻪ او ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﻮﻳﺪى
او د ټﻮﻟﻨﻰ او دوﻟﺖ ﭘﻪ وړاﻧﺪى د اﺗﺒﺎﻋﻮ ﻣﻬﻤﻰ وﻇﻴﻔﻰ ﭘﻪ ﮔﻮﺗﻪ ﺷﻮﻳﺪى .
ﭘﻪ ﻣﺴﻮده ﻛﻰ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ وړاﻧﺪى د ﻧﮋادى او ﻗﺒﻴﻠﻮى ،ژﺑﻰ ،ﺟﻨﺲ د اﺳﺘﻮﮔﻨﻰ د ځﺎى
دﻳﻦ او ﻣﺬﻫﺐ ،ﺗﺤﺼﻴﻼﺗﻮ ،ﻧﺴﺐ ،ﺷﺘﻤﻨﻰ او ټﻮﻟﻨﻴﺰ درﻳځ د ﺗﻌﻠﻖ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﻰ ﻧﻴﻮﻟﻮ
ﭘﺮﺗﻪ د ټﻮﻟﻨﻰ د اﻗﺘﺼﺎدى ﺳﻴﺎﺳﻰ ټﻮﻟﻨﻴﺰ او ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ژوﻧﺪ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﻛﻰ د اﺗﺒﺎﻋﻮ
د ﺣﻘﻮﻗﻮ د ﺑﺮاﺑﺮﺗﻴﺎ اﺻﻮل ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﻮﻳﺪى دى .
ﭘﺪى ﺗﺮڅ ﻛﻰ وﻳﻞ ﺷﻮى دى ﭼﻰ ﻫﻴڅﻮك ﻧﺸﻰ ﻛﻮﻻى د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ د ﮔټﻮ او ښﻴﮕڼﻮ او د ﻧﻮرو اﺗﺒﺎﻋﻮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ او آزادﻳﻮ ﭘﺮﺧﻼف ﻟﻪ
دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻜﻮ ﺣﻘﻮﻗﻮ او آزادﻳﻮ څﺨﻪ اﺳﺘﻔﺎده وﻛړى ﭘﻪ ﻣﺴﻮده ﻛﻰ د اﺗﺒﺎﻋﻮ د ټﻮﻟﻨﻴﺰو
ﺳﻴﺎﺳﻰ او ﻓﺮدى ﺣﻘﻮﻗﻮ او آزادﻳﻮ د ﻣﻠﻰ او دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﺗﻌﻤﻖ ﻛﻰ د دوﻟﺖ
د ځﺎﻧﮕړى ﻣﻴﻨﻰ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﻮى ده .
ﭘﻪ ﻫﻤﺪى ډول د اﺳﺎﺳﻰ اﺻﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﺴﻮده ﻛﻰ د اﺗﺒﺎﻋﻮ ﺳﺘﺮى وﻇﻴﻔﻰ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ څﺨﻪ د
ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺘﺮام او دﻫﻐﻪ رﻋﺎﻳﺖ د ټﻮﻟﻨﻴﺰ او اﻧﺴﺎﻧﻰ ﭼﺎل ﭼﻠﻨﺪ رﻋﺎﻳﺖ د وﻇﻴﻔﻮ او
وﺟﻴﺒﻮ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮل او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ د ﻧﻮرو
ﻛﺴﺎﻧﻮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺣﻘﻮق او ښﻪ وﻳﺎړ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﻳﺪى د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ د اﺳﺎﺳﻰ اﺻﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﺴﻮده ﻛﻰ ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ او ﮔټﻮر ﻛﺎر د وﻃﻦ د ﻫﺮ
وﮔړى ﻟﻪ وﻳﺎړه ډك دﻧﺪى ﺑﻠﻞ ﻛﻴږى .
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ د وﺳﻠﻪ وال ﭘﻮځ ﭘﻪ ﻟﻴﻜﻮ ﻛﻰ ﺧﺪﻣﺖ او زﻣﻮږ
د ﻣﻘﺪس وﻃﻦ ﮔﺮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او د ﺛﻮر اﻧﻘﻼب د ارزښﺘﻮﻧﻮ دﻓﺎع ښﻪ او ﻣﻘﺪس ﻛﺎر
دى .
ﭘﻪ ﻣﺴﻮده ﻛﻰ وﻳﻞ ﺷﻮﻳﺪى ،ﭼﻰ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ وﺳﻠﻪ وال
ﭘﻮځ د اﻧﻘﻼب د ارزښﺘﻮﻧﻮ ،ﻣﻠﻰ ﺧﭙﻠﻮاﻛﻰ ،ﻳﻮواﻟﻰ د ځﻤﻜﻰ د ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ او دﻫﻴﻮاد د
ﻣﻠﻰ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ او د ﺧﻠﻜﻮ د آزادى او اﻣﻨﻴﺖ دﻓﺎع ﻛﻮى .

دوﻟﺖ د وﺳﻠﻪ وال ﭘﻮځ د ﭘﻴﺎوړﺗﻴﺎ او ټﻴﻨﮕښﺖ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻴﺰ ژوﻧﺪ ﻛﻰ د وﺳﻠﻪ وال ﭘﻮځ د
ﻣﻨﺴﻮﺑﻴﻨﻮ د ﻓﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮﺧﻰ اﺧﻴﺴﺘﻨﻰ ﺗﺎﻣﻴﻦ د ﺳﺮﺑﺎزاﻧﻮ او اﻓﺴﺮاﻧﻮ د ﻛﻮرﻧﻴﻮ د ژوﻧﺪ د
ﺷﺮاﻳﻄﻮ د ښﻪ واﻟﻰ ﭘﻪ ﺑﺎره ﻛﻰ ﻻزم ﺗﺪﺑﻴﺮوﻧﻪ ﻧﻴﺴﻰ .
د ﺧﻠﻜﻮ د دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻜﻮ ﺣﻘﻮﻗﻮ او آزادﻳﻮ او د ﻫﻐﻮى د اﺳﺎﺳﻰ وﻇﻴﻔﻮ ﺗﺜﺒﻴﺖ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ ﻛﻰ د ﻣﺮﻛﺰى اﺳﺎﺳﻰ اﺻﻮﻟﻮ څﺨﻪ د ﻓﺮد ﻧﻮى
ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﻘﺎم دى او دوﻟﺖ د ﻫﻐﻪ د ودى او ټﻴﻨﮕښﺖ ﻟﻪ ﭘﺎره زﻳﺎر ﺑﺎﺳﻰ او دﻫﻐﻪ د
ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره ﻻزم ﺳﻴﺎﺳﻰ اﻗﺘﺼﺎدى او ټﻮﻟﻨﻴﺰ او ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاﺑﺮوى .
د دوﻟﺘﻰ او ادارى دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﻧﻈﻢ ﻣﻴﻨځ ﺗﻪ راوړل د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ ﻳﻮ اﺳﺎﺳﻰ ﻫﺪف دى د اﺳﺎﺳﻰ اﺻﻮﻟﻮ د ﻣﺴﻮدى د دوﻟﺘﻰ او ادارى
ﻗﺪرت د ارﮔﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﻰ د ﻋﻤﻮﻣﻰ آزادو ،ﭘټﻮ ،ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻮ او ﺑﺮاﺑﺮو راﻳﻮ
اﺧﺴﺘﻠﻮ ﻟﻪ ﻻرى د دوﻟﺘﻰ ﻗﺪرت د ډﻳﺮ ﻟﻮړ ارﮔﺎن ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ د ﻟﻮﻳﻰ ﺟﺮﮔﻰ ﻳﺎ د ﻋﺎﻟﻰ
ﺷﻮرا د ﺟﻮړﻳﺪو ﻣﻼﺗړ ﺷﻮى دى ﻟﻮﻳﻪ ﺟﺮﮔﻪ د ﺧﭙﻞ ﻛﺎر ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻧﻰ اﺟﻼس ﻛﻰ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ اﺳﺎﺳﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺼﻮﻳﺒﻮى .
ﭘﻪ ﻣﺴﻮده ﻛﻰ ﻳﺎدوﻧﻪ ﺷﻮى ﭼﻰ د ﻟﻮﻳﻰ ﺟﺮﮔﻰ ﻳﺎ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ د ﻋﺎﻟﻰ ﺷﻮرا ﻟﻪ ﭘﺎره د ﻻزﻣﻮ ﺷﺮاﻳﻄﻮ د ﭘﻴﺪا ﻛﻴﺪو ﺗﺮ وﺧﺘﻪ ﭘﻮرى اوس،
اﻧﻘﻼﺑﻰ ﺷﻮرا د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ د دوﻟﺘﻰ ﻗﺪرت ډﻳﺮ ﻟﻮړ ارﮔﺎن
ﮔڼﻞ ﻛﻴږى .
اﻧﻘﻼﺑﻰ ﺷﻮرا د اﺳﺎﺳﻰ اﺻﻮﻟﻮ د ﻣﺴﻮدى ﻟﻪ ﻣﺨﻰ د ﻣﻘﻨﻨﻪ ﻗﻮى وﻇﻴﻔﻰ ﭘﺮ ﻣﺦ ﺑﻴﺎﻳﻰ
د اﻧﻘﻼﺑﻰ ﺷﻮرا رﺋﻴﺴﻪ ﻫﻴﺎت ﺣﻜﻮﻣﺖ او ﻧﻮر دوﻟﺘﻰ ارﮔﺎﻧﻮﻧﻪ ﺟﻮړوى ،د دوﻟﺖ
ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻰ اﻗﺘﺼﺎدى ،ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﭘﺮوﮔﺮاﻣﻮﻧﻪ او ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻨﻈﻮروى د ﻧﻮرو ﻫﻐﻮ
ﻣﻮﺿﻮﻋﮕﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺎره ﻛﻰ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻴﺴﻰ ﭼﻰ د اﻧﻘﻼﺑﻰ ﺷﻮرا ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳﺠﺎﺑﻮى .
د اﻧﻘﻼﺑﻰ ﺷﻮرا د ﻏﻮﻧډو ﺗﺮ ﻣﻨځ ﻣﻮده ﻛﻰ د اﻧﻘﻼﺑﻰ ﺷﻮرا رﺋﻴﺴﻪ ﻫﻴﺎت د اﻧﻘﻼﺑﻰ
ﺷﻮرا داﻳﻤﻰ ﻓﻌﺎل ار ﮔﺎن او د دوﻟﺘﻰ ﻗﺪرت ډﻳﺮ ﻟﻮړ واﻛﺪار دى د اﺳﺎﺳﻰ اﺻﻮﻟﻮ ﭘﻪ
ﻣﺴﻮده ﻛﻰ د اﻧﻘﻼﺑﻰ ﺷﻮرا د رﺋﻴﺴﻪ ﻫﻴﺎت واﻛﻮﻧﻪ ﭘﻪ ډاﮔﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮﻳﺪى .
د اﻧﻘﻼﺑﻰ ﺷﻮرا رﺋﻴﺴﻪ ﻫﻴﺎت د دوﻟﺖ د ډﻟﻪ ﻳﻴﺰ ډﻳﺮ ﻟﻮړ ﻣﻘﺎم ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ د اﻧﻘﻼﺑﻰ ﺷﻮرا
د ﻏﻮﻧډو د ﺟﻮړﻳﺪو د ﻧﻴټﻰ د ټﺎﻛﻨﻰ د ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ د ﻓﺮﻣﺎﻧﻮﻧﻮ د ﻧښﺎﻧﻮﻧﻮ او ﻣﺪاﻟﻮﻧﻮ د

ورﻛړى د ټﺎﻛﻠﻮ ﻣﺠﺎزاﺗﻮ د ﺑﺨښﻨﻰ ﻳﺎ د ﻛﻤﻮﻟﻮ او د ﻧﻮرو وﻇﻴﻔﻮ د ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ
وﻇﻴﻔﻰ ﭘﻪ ﻏﺎړه ﻟﺮى .
د اﺳﺎﺳﻰ اﺻﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﺴﻮده ﻛﻰ د وزﻳﺮاﻧﻮ د ﺷﻮرا ﺗﺮﻛﻴﺐ ،واﻛﻮﻧﻪ او وﻇﻴﻔﻰ د
دوﻟﺘﻰ ﻗﺪرت د ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻮﻟﻮ د اﺟﺮاﺋﻴﻪ ﻟﻮړ ارﮔﺎن ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮى دى .
ﭘﻪ ټﻮل ﻫﻴﻮاد ﻛﻰ د ټﻮﻟﻮ ارﮔﺎﻧﻮﻧﻮ ،ﻣﻮﺳﺴﻮ او اﺗﺒﺎﻋﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د وزﻳﺮاﻧﻮ د ﺷﻮراد
ﺗﺼﻮﻳﺒﻮﻧﻮ او ﻧﻮرو ﺳﻨﺪوﻧﻮ اﺟﺮا ﻛﻮل ﺿﺮورى دى .
د اﺳﺎﺳﻰ اﺻﻮﻟﻮ ﻣﺴﻮده د دوﻟﺖ د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰو ارﮔﺎﻧﻮﻧﻮ د ﺗﺸﻜﻴﻞ او ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺘﺮى
ﻛﺮښﻰ او اﺻﻮل ټﺎﻛﻰ  .د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰو ادارى ارﮔﺎﻧﻮﻧﻮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﻣﻬﻤﻮ ﻣﺴﺌﻠﻮ
څﺨﻪ دى ﭼﻰ ﺧﻠﻚ ﻳﻰ ﻟﻪ ﻣﺮﻛﺰى ﻟﻮړو ارﮔﺎﻧﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﻛﻮى .
د ﺛﻮر اﻧﻘﻼب ﻟﻪ ﻧﻮى ﭘړاو وروﺳﺘﻪ د ﻗﻀﺎﻳﻰ دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﻧﻈﺎم د ﺟﻮړوﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺷﺮاﻳﻂ او ﻻرى ﭼﺎرى ﻣﻨځ ﺗﻪ راﻏﻠﻰ دى .
د اﺳﺎﺳﻰ اﺻﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﺴﻮده ﻛﻰ د دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻧﻈﺎم ﺟﻮړﻳﺪل

ﭘﻪ

دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻜﻪ ﺗﻮﮔﻪ د ﻗﻀﺎوت ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮل ﻟﻪ ﻫﻐﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ ﻗﻀﺎوت ﻛﻰ ﺧﭙﻠﻮاﻛﻰ
ﻣﺤﻜﻤﻰ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ وړاﻧﺪى د اﺗﺒﺎﻋﻮ ﺑﺮاﺑﺮى ﭘﻪ څﺮﮔﻨﺪو ﻏﻮﻧډو ﻛﻰ ﭘﻪ ﻗﻀﻴﻮ ﺑﺎﻧﺪى
ﻏﻮر د دواړو ﺧﻮاوو ﭘﻪ ﻣﻮرﻧﻰ ژﺑﻪ ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ د ﺗﻮرن ﻟﻪ ﭘﺎره د دﻓﺎع ﺣﻖ د ﻣﺤﻜﻤﻮ د
ﻓﻴﺼﻠﻮ ﻣﺪﻟﻞ واﻟﻰ او ﻧﻮر اﻋﻼم او ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﻮﻳﺪى .
ﻣﺴﻮدى د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ د څﺎرﻧﻮاﻟﻰ د ارﮔﺎﻧﻮﻧﻮ د ﺟﻮړﻳﺪو
او د ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ د ﻻرو ﭼﺎرو ﻣﻬﻢ اﺻﻮل ټﺎﻛﻠﻰ دى  .د اﺳﺎﺳﻰ اﺻﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﺴﻮده ﻛﻰ
څﺮﮔﻨﺪه ﺷﻮﻳﺪه ﭼﻰ ﻟﻮى څﺎرﻧﻮال د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ د ارﮔﺎﻧﻮﻧﻮ
د ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ د رﻫﺒﺮى دﻧﺪه ﭘﻪ ﻏﺎړه ﻟﺮى او د څﺎرﻧﻮاﻟﻰ ارﮔﺎﻧﻮﻧﻪ د ﻣﺮﻛﺰﻳﺖ د اﺻﻞ ﭘﺮ
ﺑﻨﺴټ واﺣﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺸﻜﻴﻠﻮى او ﻟﻪ ﻟﻮى څﺎرﻧﻮال او د وﻻﻳﺎﺗﻮ ،ښﺎروﻧﻮ ،وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ
او ﻋﻼﻗﺪارى ﻟﻪ څﺎرﻧﻮاﻟﻴﻮ څﺨﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮﻳﺪى .
د څﺎرﻧﻮاﻟﻰ ارﮔﺎﻧﻮﻧﻪ ﺧﭙﻠﻰ دﻧﺪى د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰو ارﮔﺎﻧﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻰ څﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﭘﻪ
ﺧﭙﻠﻮاﻛﻪ ﺗﻮﮔﻪ اﺟﺮا ﻛﻮى  .د اﺳﺎﺳﻰ اﺻﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﺴﻮده ﻛﻰ ټﻴﻨﮕﺎر ﺷﻮﻳﺪى ﭼﻰ ﻟﻮى
څﺎرﻧﻮال او څﺎرﻧﻮاﻻن د ﻣﺮﻛﺰى او ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰو ارﮔﺎﻧﻮﻧﻮ دوﻟﺘﻰ ﮔډو او ﺧﺼﻮﺻﻰ
ﻣﻮﺳﺴﻮ ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ او د ﭼﺎرو د ﻣﺴﻮوﻟﻴﻨﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ د ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ
او اﺣﺘﺮام څﺎرﻧﻪ ﻛﻮى .

دﻏﻪ راز د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ ﻟﻪ اﻧﻘﻼﺑﻰ ﺷﻮرا او د ﻫﻐﻰ ﻟﻪ رﺋﻴﺴﻪ
ﻫﻴﺎت ﺳﺮه د ﻟﻮى څﺎرﻧﻮال ﻣﻬﻤﻰ اړﻳﻜﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮﻳﺪى .
د اﺳﺎﺳﻰ اﺻﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﺴﻮده ﻛﻰ د ﭘﺨﻮاﻧﻰ ﭘﺮﻳﻜړى ﻟﻪ ﻣﺨﻰ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ دوﻟﺘﻰ ﻧښﺎن او ﺑﻴﺮق ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﻮﻳﺪى د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ اﺳﺎﺳﻰ اﺻﻮل د ﻳﻮه ﻣﻮﻗﺘﻰ اﺳﺎﺳﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻫﻤﻴﺖ ﻟﺮى او د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ د اﺳﺎﺳﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺮ ﺗﺼﻮﻳﺒﻴﺪو ﭘﻮرى ﺑﻪ ﻧﺎﻓﺬ
وى .
د اﺳﺎﺳﻰ اﺻﻮﻟﻮ ﺗﺼﻮﻳﺐ زﻣﻮږ ﭘﻪ ﮔﺮان ﻫﻴﻮاد ﻛﻰ د رښﺘﻴﻨﻰ دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ او ﻣﺘﺮﻗﻰ
اﺳﺎﺳﻰ ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﺪوﻳﻦ ﭘﻪ ﻻره ﻛﻰ ﻳﻮ ﻣﻬﻢ ﭘړاو ﮔڼﻞ ﻛﻴږى .
اﺳﺎﺳﻰ اﺻﻮل زﻣﻮږ ﭘﻪ ﻫﻴﻮاد ﻛﻰ د ﻣﻠﻰ دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ اﻧﻘﻼب د راﺗﻠﻮﻧﻜﻰ ودى او
ﺑﺸﭙړﺗﻴﺎ او دﻫﻐﻪ د وروﺳﺘﻰ ﺑﺮى ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﻰ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠﻚ د دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ
ﮔﻮﻧﺪ د ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻛړﻧﻼرى ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ښﻜﺎرﻧﺪوى دى او ﭘﻪ ﻫﻴﻮاد ﻛﻰ د دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ
ژوﻧﺪ د ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻮﻟﻮ او د ﺧﻠﻜﻮ د دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ دوﻟﺖ د ټﻴﻨﮕﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره ﻛﻠﻜﻰ او
ټﻴﻨﮕﻰ ﺳﺘﻨﻰ ﭘﻴﺪا ﻛﻮى .
د اﺳﺎﺳﻰ اﺻﻮﻟﻮ ﺗﺼﻮﻳﺐ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠﻜﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ټﻴﻨﮕښﺖ او
زﻣﻮږ د ﻫﻴﻮاد د ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻧﻈﻢ د ﮔډوډوﻟﻮ د ﭘﺎره د ﻛﻮرﻧﻴﻮ دښﻤﻨﺎﻧﻮ د ﻫﻠﻮ ځﻠﻮ د
ﺷﻨډوﻟﻮ ﭘﻪ ﻻره ﻛﻰ ﻳﻮ ﻣﻬﻢ ﮔﺎم دى .
د ټﻮﻟﻮ دوﻟﺘﻰ ارﮔﺎﻧﻮﻧﻮ او ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ د ورځﻴﻨﻮ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ زﻳﺎﺗﻮاﻟﻰ او
ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ د ﻧﻮﻳﻮ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﻮﺳﺴﻮ ﺟﻮړﻳﺪل ﺑﻪ د اﺳﺎﺳﻰ اﺻﻮﻟﻮ د اﺣﻜﺎﻣﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﻰ
وﺷﻰ .
د ﻧﻮﻳﻮ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ او ﻓﺮﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﺗﺴﻮﻳﺪ د اﺳﺎﺳﻰ اﺻﻮل ﭘﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛﻰ د اﺳﺎﺳﻰ وﻇﻴﻔﻮ
او ﻣﻜﻠﻔﻴﺘﻮﻧﻮ اﻳﺠﺎد ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﻛﻰ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻪ او ﺗﻌﺪﻳﻼت ﭼﻰ د اﺳﺎﺳﻰ اﺻﻮﻟﻮ
د ﺗﺼﻮﻳﺐ څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ ﻧﺎﻓﺬﻳږى او د ﻫﻐﻮ د ﺳﻤﻼﺳﻰ ﺑﺪﻟﻮن او ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺿﺮورت وى
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻧﻘﻼﺑﻰ ﺷﻮرا د رﺋﻴﺴﻪ ﻫﻴﺎت او د دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺟﻤﻬﻮرى ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻪ
ﻏﺎړه دى .
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠﻚ دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﮔﻮﻧﺪد ﻣﺮﻛﺰى ﻛﻤﻴټﻰ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺑﻴﺮو او ﭘﻠﻴﻨﻮم او
ﺣﻜﻮﻣﺖ او د اﻧﻘﻼﺑﻰ ﺷﻮرا رﺋﻴﺴﻪ ﻫﻴﺎت ډاډ ﻟﺮى ،ﭼﻰ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ

ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ د اﻧﻘﻼﺑﻰ ﺷﻮرا ﻣﺤﺘﺮم ﻏړى د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ د
اﺳﺎﺳﻰ اﺻﻮﻟﻮ د ﺗﺼﻮﻳﺐ ﭘﻪ ﻛﺎر ﻛﻰ ﭼﻰ د ﻫﻴﻮاد د ﻣﻠﻰ او دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻜﻮ وﻇﻴﻔﻮ د
ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻴﺪو ﭘﻪ ﻻره ﻛﻰ ﻳﻮ ﻣﻬﻢ ﮔﺎم ﺑﻠﻞ ﻛﻴږى زﻣﻮږ د ﮔﺮان ﻫﻴﻮاد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
رﻧځﻴﺪﻟﻮ ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪى ﭘﻪ ﭘﻮره ﭘﻮﻫﻰ او د ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﻪ اﺣﺴﺎس ﺳﺮه ﭼﻠﻨﺪ ﻛﻮى .
د اﻧﻘﻼﺑﻰ ﺷﻮرا ﻟﻪ ﺧﻮا د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ د اﺳﺎﺳﻰ اﺻﻮﻟﻮ ﭘﻪ
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺳﺮه د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻰ او ﺣﻘﻮﻗﻰ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ
ﻛﻰ ﻧﻮى ﭘړاو ﭘﻴﻞ ﻛﻴږى .
ﻣﻠﮕﺮو ،دوﺳﺘﺎﻧﻮ !
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ د اﻧﻘﻼﺑﻰ ﺷﻮرا ﻣﺤﺘﺮﻣﻮ ﻏړو !
ﻫﻴﻮادواﻟﻮ ،د ﻣﺴﻠﻤﺎن او ﻗﻬﺮﻣﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن زﻣﻮږ د ﺧﭙﻠﻮاك اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻧﻮى او
ﻣﺘﺮﻗﻰ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،د دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ او وﻳﺎړﻟﻰ ﺳﺮﻟﻮړى او ﻟﻪ ﻏﺮور څﺨﻪ د ډك
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ او ﻧړى ﻛﻰ د ﭘﺮﺗﻤﻴﻦ او د ﺟﻼل څﺨﻪ د ډك اﻧﻘﻼﺑﻰ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺑﻴﺮغ رﭘﻴږى .
ژوﻧﺪى دى وى د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ د ﮔﻮﻧﺪ ﻳﻮواﻟﻰ او زﻣﻮږ د
ﺧﻠﻜﻮ ﺳﺮه د اﻧﻘﻼﺑﻰ دوﻟﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪ .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ټﻮﻟﻮ زﻳﺎر اﻳﺴﺘﻮﻧﻜﻮ او آزادو
ﺧﻠﻜﻮ ﻳﻮواﻟﻰ د ﺛﻮر د ﭘﺮﺗﻤﻴﻦ اﻧﻘﻼب د ﻫﺪﻓﻮﻧﻮ او آرﻣﺎﻧﻮﻧﻮ د ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب ﺿﺎﻣﻦ دى.
ژوﻧﺪى دى وى اﻧﻘﻼب ،وړاﻧﺪى د ﺳﻮﻟﻰ او اﻣﻨﻴﺖ ،ﺧﭙﻠﻮاﻛﻰ او دﻣﻮﻛﺮاﺳﻰ،
دوﺳﺘﻰ او وروروﻟﻰ ،ﺑﺮاﺑﺮى ،ﺗﺮﻗﻰ ،او ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻰ ﭘﻪ ﻟﻮر !
* ﺗﺎﻳﭗ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﯼ از  :ع  .ق  .ﻓﻀﻠﯽ
** ﺗﮑﻴﻪ هﺎ از »اﺻﺎﻟﺖ« اﺳﺖ.
*** هﺮ ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎدﻩ و ﻧﻘﻞ ﻗﻮل از »ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﯼ ﺑﺒﺮﮎ ﮐﺎرﻣﻞ در دوهﻤﻴﻦ اﺟﻼس ﺷﻮراﯼ اﻧﻘﻼﺑﯽ«
ﺻﺮف ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ و ﻧﺎم ﺳﺎﻳﺖ »اﺻﺎﻟﺖ« ﻣﺠﺎز اﺳﺖ !
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