زﻣﻮږ ﭘﺮوﻟﺘﺎری ﻣ ﯾﻨﮫ ،ﺷﺮف او ژوﻧﺪ
زﻣﻮږ ﭘﮫ واﺣﺪ ﮔﻮﻧﺪ ﮐﯽ ﯾﻮ د

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠ د دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻮﻧﺪ د ﺳﺮه ﺑﯿﺮغ د ﭘﻮرﺗﮫ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
د ﺧﻠﮏ د دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻮﻧﺪ د ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻤﯿ ﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﺸﯽ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
ﺟﻤﮭﻮری دوﻟﺖ د اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﻮرا د رﺋﯿﺲ او ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﺑﺒﺮک ﮐﺎرﻣﻞ د وﯾﻨﺎ ﻣﺘﻦ .
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ورو ﻮ او ﻣﺒﺎرزو ﻣﻠ ﺮو!
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺖ د ﻣﻠﯽ -دوﻟﺘﯽ ﺑﯿﺮغ د ﭘﻮرﺗﮫ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﮫ ﺑﺎره ﮐﯽ زﻣﺎ د
وﯾﻨﺎ ﭘﮫ دوام ﭘﺮﯾ دی د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠ ﻮ د دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻮﻧﺪ ،د ﮐﺎر ﺮی ﻃﺒﻘﯽ او د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻮﻟﻮ زﯾﺎراﯾﺴﺘﻮﻧﮑﻮ د ﻮﻧﺪ ﺳﻮر ﺑﯿﺮغ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺖ ﻟﮫ
ﻣﻠﯽ او دوﻟﺘﯽ ﺑﯿﺮغ ﺳﺮه ﻨ ﭘﮫ ﻨ ﭘﻮرﺗﮫ ﮐ و او ﭘﺪی ﺧﻼﻗﻮ ﻻرو ﭼﺎرو ﺳﺮه زﻣﻮږ
د ﻮﻧﺪ د ﻧﮫ ﻣﺎﺗﯿﺪوﻧﮑﯽ وﺣﺪت ﭘﮫ ﻗﺴﻢ ﺧﻮړوﻧﮑﻮ د ﻤﻨﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪی د اور ﻟﻤﺒﯽ ﺑﻠﯽ ﮐ و.
ﭘﺮﯾ دی ،د ﺧﭙﻞ ﮔﻮﻧﺪ ﺳﻮر ﺑﯿﺮغ دﻏﮫ د ﻧ ی د ﻣﻠﯿﻮﻧﻮﻧﻮ ﺷﮭﯿﺪو ﮐﺎر ﺮاﻧﻮ د ﭘﺎﮐﻮ وﯾﻨﻮ دﻏﮫ
ارز ﺘﻨﺎک ،د دﻏﯽ ډﻟﯽ ﺨﮫ د ﺛﻮر د ژﻏﻮرﻧﺪه اﻧﻘﻼب د ﺷﮭﯿﺪاﻧﻮ ﭘﮫ ﭘﺎﮐﻮ وﯾﻨﻮ ﻠﯽ ﺑﯿﺮغ
ﭘﻮرﺗﮫ ﮐ و ﭼﯽ ﯾﻮ ﻞ ﺑﯿﺎ د ارﺗﺠﺎع او اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺰم ﻣﺎ ﯽ د اور ﻏﻮر ﻮوﻧﮑﯽ ﭘﮫ ﺷﺎن
ﻣﺮﮔﻮﻧﯽ وﻟﺮزوو.
ﭘﺮﯾ دی ،د ﺧﭙﻞ ﻮﻧﺪ ﺳﻮر ﺑﯿﺮغ ﭼﯽ ھﻢ زﻣﻮږ د ھﯿﻮاد د ﻣﻠﯿﻮﻧﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﻨﻮ د ﭘﺎ ﻮﻧﻮﻧﻮ
ﮑﺎرﻧﺪوی دی او ھﻢ د ﺮاری او دﻏﻨﻤﻮ د وږی ﭘﮫ ﻧ ﺎن ﺳﺮه زﻣﻮږ د ھﯿﻮاد د
ﮐﺎر ﺮاﻧﻮ او ﺑﺰ ﺮاﻧﻮ د ﯾﻮواﻟﯽ ﺮ ﻨﺪوی دی ﭘﻮرﺗﮫ ﮐ و او د ﻓﯿﻮداﻟﯽ ﺿﺪ او اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﺿﺪ او ﮐﻤﭙﺮادوری ﺿﺪ ﻣﻠﯽ او دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﻧﻘﻼب وروﺳﺘﯽ ﺑﺮی ﺗﮫ ﭘﮫ رﺳﻮﻟﻮ ﺳﺮه
ﺑﯿﺎھﻢ د ﺧﭙﻞ ﻮﻟﻨﯿﺰ اﻧﻘﻼب د راﺗﻠﻮﻧﮑﯽ ﭘ او د ﺑﺮﯾﺎﻟﯽ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﮫ ﻻره ﮐﯽ ﻣﺦ ﭘﮫ وړاﻧﺪی د
ﮐﺎر ﺮی ﻃﺒﻘﯽ د د ﻤﻨﺎﻧﻮ ﭘﮫ ﺳﻨ ﺮوﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪی ﯾﺮﻏﻞ وﮐ و.
ﭘﺮﯾ دۍ زﻣﻮږ د ﻮﻧﺪ د ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻮ ،د دﻏﮫ ﻮﻧﺪ ﺷﮭﯿﺪاﻧﻮ ددﻏﮫ ﻮﻧﺪ اروا ﺎد ﺷﮭﯿﺪ
ﻧﻮرﻣﺤﻤﺪ ﺗﺮه ﮐﯽ ،ﺧﯿﺒﺮاﻧﻮ او زﻣﻮږ د زر ﻮﻧﻮ ﮔﺮاﻧﻮ ﺷﮭﯿﺪاﻧﻮ ﻣﻠﮕﺮو د ﺳﺮه ﺑﯿﺮغ ﭘﮫ
اوﭼﺘﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﭼﯽ ﻧﻮر زﻣﻮږ د ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﻣﺒﺎرزی ﭘﮫ ﺳﻨ ﺮ ﮐﯽ ﻟﮫ ﻣﻮږ ﺳﺮه ﻧﺸﺘﮫ ﺧﻮ د
ھﻐﻮی ﺧﻮﻧ ی وﯾﺎړﻟﯽ او ﭘﺮﺗﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮی زﻣﻮږ ﭘﮫ زړوﻧﻮ او وﺟﺪان ﮐﯽ ژوﻧﺪی او د ﺗﻞ
ﻟﮫ ﭘﺎره ﭘﺎﺗﯽ دی.
ﯾﻮ ﻞ ﺑﯿﺎ ﺧﭙﻞ ﻧﮫ ﺑﯿﻠﯿﺪوﻧﮑﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻮن د ﻧ ی د ﺳﻮﻟﯽ د ﺧﻠﮑﻮ د آزادی ،د ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د
ﺧﭙﻠﻮاﮐﯽ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺗﺮﻗﯽ ﻟﮫ ﻗﻮﺗﻮﻧﻮ ﯾﺎ ﭘﮫ ﺻﺤﯿﺢ ﻋﺒﺎرت زﻣﻮږ د ﭘﯿ ﯾﻮ ﻟﮫ درﯾﻮ ﻗﻮﺗﻮﻧﻮ
د ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم د ﻧ ﯾﻮال ﺳﯿﺴﺘﻢ ،د ﮐﺎر ﺮی ﻃﺒﻘﯽ د ﻧ ﯾﻮاﻟﻮ ﻏﻮر ﻨ ﻮﻧﻮ ،د ﻣﻠﯽ او ﻮﻟﻨﯿﺰی

ﺧﭙﻠﻮاﮐﯽ ﺑﺨ ﻮﻧﮑﯽ ﻏﻮر ﻨ ﭘﮫ ﺳﺮ ﮐﯽ ﯾﯽ زﻣﻮږ ﺳﺘﺮ ﺎوﻧ ی او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﻧ ی د
زﯾﺎراﯾﺴﺘﻮﻧﮑﻮ ﻟﮫ ر ﺘﯿﻨﯽ دوﺳﺖ ﺷﻮروی اﺗﺤﺎد ﺳﺮه ﺮ ﻨﺪ ﮐ و.
ﭘﺮﯾ دۍ زﻣﻮږ د ﻧﻮی ﻃﺮاز ﻮﻧﺪ د ﺳﺮه ﺑﯿﺮغ ﭘﮫ اوﭼﺘﻮﻟﻮ ﺳﺮه د ﭘﻠﺮﻧﯽ ھﯿﻮاد ﭘﮫ ﯾﻮه
ﭘﺮاﺧﮫ ﻣﻠﯽ ﺟﺒﮭﮫ ﮐﯽ د ﺧﭙﻞ وﯾﺎړﻟﯽ ھﯿﻮاد د ﺮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،اﻧﻘﻼﺑﯽ او ﻗﮭﺮﻣﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻮرﯾﺪﻟﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﮫ د ر ﺘﯿﻨﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﮫ ﻻره ﮐﯽ اوږه ﭘﮫ اوږه ﭘﮫ زړه ورﺗﯿﺎ او ﻣﯿ اﻧﮫ ﭘﮫ
ﮐﻤﯿﻨﯽ او ﺗﻮاﺿﺢ ﺳﺮه ﻣﺦ ﭘﮫ وړاﻧﺪی ﺑﯿﺎ ھﻢ ﻣﺦ ﭘﮫ وړاﻧﺪی ﻻړ ﺷﻮ.
ﭘﺮﯾ دۍ زﻣﻮږ د ﻮﻧﺪ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻮﻧﺪ د ﺳﺮه ﺑﯿﺮغ ﭘﮫ اوﭼﺘﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﭘﮫ ﯾﻮه
ﻧ ﯾﻮاﻟﮫ ﭘﺮاﺧﮫ ﺟﺒﮭﮫ ﮐﯽ د ھﯿﻮاد ﭘﺎﻟﻨﯽ ﭘﮫ ﻣﯿﻨﮫ او د اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﭘﮫ ﺟﻮھﺮ ﺳﺮه ﻟﮫ
ﺧﭙﻠﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻠ ﺮو او دوﺳﺘﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﯾﻮ ﺎی او ﭘﮫ ه د اﺳﺘﺒﺪاد او ارﺗﺠﺎع ،زاړه
او ﻧﻮی اﺳﺘﻌﻤﺎر ،ﻧ ﯾﻮال اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺰم او دھﻐﮫ د وﯾﻨﯽ ﻮﻧﮑﻮ اﻧﺤﺼﺎراﺗﻮ ،ﺻﮭﯿﻮﻧﯿﺰم او
ﻓﺎﺷﯿﺰم ،راﺳﯿﺰم او آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ د ﻮﻟﻮ ﻣﺎ ﯿﻮ ﭘﺮﺿﺪ د ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﮫ ﺑﺮﯾﺎﻟﯽ ﻣﺎرش ﺳﺮه ﭘﮫ ﻣﺦ ﻻړ
ﺷﻮ.
زﻣﺎ ﻣﻠ ﺮو ،وﯾﻨﻮ ،ﺎن ،ﺗﻦ او وﺟﻮد! راﺷﯽ ،ﯾﻮ ﻞ ﺑﯿﺎ د ﮐﺎر ﺮاﻧﻮ او ﺑﺰ ﺮاﻧﻮ د ﯾﻮواﻟﯽ
ﺗﺮ دﻏﮫ ﺳﺮه ﺑﯿﺮغ ﻻﻧﺪی ﻟﻮړه وﮐ و ﭼﯽ د ﺧﭙﻞ وﯾﺎړﻟﯽ ﻮﻧﺪ د اﺻﻮﻟﯽ ﯾﻮواﻟﯽ ،د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠﮑﻮ د دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻮﻧﺪ د اﯾﺪﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﯾﻮواﻟﯽ ،د ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﯾﻮواﻟﯽ ،د ﺧﭙﻞ
ﻮﻧﺪ د ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﻮواﻟﯽ ﺑﯿﺮغ د ﺧﭙﻠﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﯿﻮری ﺑﯿﺮغ ،ﭘﮫ ﻮﻟﻮ ﺳﺮ ﻨﺪﻧﮫ ،ﻟﮫ ﺎﻧﮫ
ﺗﯿﺮﯾﺪﻧﮫ او د ﺧﭙﻠﻮ وﯾﻨﻮ او ﺳﺮوﻧﻮ ﭘﮫ ﻗﺮﺑﺎﻧﻮﻟﻮ ﺳﺮه اوﭼﺖ ،وﺳﺎﺗﻮ.
او ﻟﮑﮫ د ﯾﻮ وﺟﻮد او روح ﭘﮫ ﺷﺎن ورو ﻮ ﯾﻮ د ﺑﻞ ﭘﮫ و وﯾﻨﻮ ﺳﺮه ﭘﮫ ډﯾﺮه زﯾﺎﺗﮫ ﻣﯿﻨﮫ د
ﺳﺘﺮو او درﻧﺪو اﻧﻘﻼﺑﯽ وﻇﯿﻔﻮ د اﺟﺮا ﻟﮫ ﭘﺎره ﭼﯽ ﭘﮫ ﺗﯿﺮه ﺑﯿﺎ د ﺛﻮر د ﺑﺮﯾﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻟﮫ
ﻧﻮی ﭘ او وروﺳﺘﮫ ﻣﻮږ ﺗﮫ راﺳﭙﺎرﻟﯽ ﺷﻮی ،ﻻس ﭘﮫ ﻻس ﻟﮑﮫ د ﻧ ی د زﯾﺎراﯾﺴﺘﻮﻧﮑﻮ د ﻧﮫ
ﻣﺎﺗﯿﺪوﻧﮑﯽ زرﯾﻦ او ﻓﻮﻻدی ﻨ ﯿﺮ د ﮐ ﯾﻮ ﭘﮫ ﺷﺎن ﻣﺦ ﭘﮫ وړاﻧﺪی.
زﻣﻮږ د ﺑﺮﯾﺎﻟﯽ ﺗﻮب ﭘﮫ ﻟﻮر ،زﻣﻮږ د راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ﻧﺴﻠﻮﻧﻮ د رو ﺎﻧﮫ راﺗﻠﻮﻧﮑﯽ ﭘﮫ ﻟﻮر ﺑﯿﺎ ھﻢ
ﻣﺦ ﭘﮫ وړاﻧﺪی ﻮ.
ﻣﻠ ﺮو! زﻣﻮږ ﭘﺮوﻟﺘﺎری ﻣ ﯾﻨﮫ ،ﺷﺮف او ژوﻧﺪ زﻣﻮږ ﭘﮫ واﺣﺪ ﻮﻧﺪ ﮐﯽ ﯾﻮ دی ،دوه ﻧﮫ
دی ،ﯾﻮازی دا د ﻧ ی د ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ د ﻤﻨﺎن دی ﭼﯽ دواړه واﯾﯽ ،ﻣ ه دی وی د ﻤﻨﺎن.
ﻟﮫ ﭘﺮوﻟﺘﺮی دﻏﻮ ﻧﺠﯿﺒﻮ ﺳﺘﺮو ارﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﺳﺮه د ﺧﭙﻞ وﯾﺎړﻟﯽ او ﺮان ﻮﻧﺪ د ھﻐﮫ ﻮﻧﺪ
ﺑﯿﺮغ ﭼﯽ زﻣﻮږ ﺷﺮف او ﻋﻘﻞ دی ،د ھﻐﮫ ﻮﻧﺪ ﭼﯽ زﻣﻮږ زړه او وﺟﺪان دی ﭘﻮرﺗﮫ ﮐﻮم.

ژوﻧﺪی دی وی د ﺛﻮر ﺑﺮﯾﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب!
* ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی از  :ع  .ق  .ﻓﻀﻠﯽ
** ﺗﮑﯿﻪ هﺎ از »اﺻﺎﻟﺖ« اﺳﺖ.
*** هﺮ ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎدﻩ و ﻧﻘﻞ ﻗﻮل از »ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ی ﺑﺒﺮک ﮐﺎرﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻦ درﻓﺶ ﺣﺰﺑﯽ« ﺻﺮف ﺑﺎ ذﮐﺮ
ﻣﻨﺒﻊ و ﻧﺎم ﺳﺎﯾﺖ »اﺻﺎﻟﺖ« ﻣﺠﺎز اﺳﺖ !
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