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Çﻣﯿﻦ Ç æÇﻣﯿﻨﯿﺎä
 Ïﺧﭙﻞ ﺗﻮ ãÇÏ Ñﭘﻪ ﺗﻮ æÇ æÑﺗﻨ-ﻮ ﮐ,ﯾﻮ ﮐﯽ
ﮔﯿﺮ  æÇﻣﺎ Êﺷﻮá
د ﺟﻼد اﻣﯾن ﺑﺎﻧد ﮐﻠﮫ ﭼﯽ د دوﻟت واک ﺗر ﻻﺳﮫ ﮐړ ﺑﯽ ﻟدﯾﻧﮫ ﭼﯽ >ﺎن د ﺗﺎرﯾﺦ ﻟﮫ ﻗﮭر او وﯾری ﺳره
ﻣﺧﺎﻣﺦ ووﯾﻧﯽ ﭘﮫ داﺳﯽ ﮐﺎروﻧو ﯾﯽ ﻻس ﭘوری ﮐړ ﭼﯽ زﻣوږ د Jراﻧو او ﺷرﯾﻔو زﯾﺎر اﯾﺳﺗوﻧﮑو ﮐرﮐﮫ
ﯾﯽ ﻻ وﭘﺎروﻟﮫ او د ھر ﺣﺳﺎس ﺿﻣﯾر ﺳره د ھﻐﮫ د دوﻟت د ﻧﺳﮑوروﻟو او د ھﻐﮫ ﭘﮫ >ﺎی د ﺛور
اﻧﻘﻼب د ﻻ ﭘر ﻣﺧﺗ Rﻟﯾﺎری ﭼﺎری ﺑﮫ وﺳﻧﺟوﻟﯽ ﺷوی.
ﺣﻔﯾظ ﷲ د اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم د اﻣﯾن اﺟﻧټ ﭘﮫ ﺗوJﮫ د ﺧﭘﻠو وظﯾﻔو د ﺗر ﺳره ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ،د اﻣرﯾﮑﯽ د ﺗور
دﺳﺗور او ﺗورو ھﯾﻠو د ﺗر ﺳره ﮐوﻟو ﭘﮫ ﻣﯾﻧﮫ دوﻣره اوﭼت Jﺎﻣوﻧﮫ ﭘورﺗﮫ ﮐړ ،ﭼﯽ د اﻣرﯾﮑﯽ ﭘﺧواﻧﯽ
ﺟﻣﮭور رﯾﯾس ﺟﯾﻣﯽ ﮐﺎرﺗر د ھﻐﮫ ﭘﮫ ﺑوﯾﻧﺎﮐو ھډوﮐو ﻟﮫ ھﻐﮫ >ﺎﯾﮫ د ﺳﺗرJو ﻧﮫ ر\ﯽ او[ﮑﯽ وروﻟﯽ او
ﭘری ژړﻟﯽ.
د اﻣﯾن او اﻣﯾﻧﯾﺎﻧو ﺟﺎﺳوس او ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎره ﺑﺎﻧد د ﺧﭘل ﻋﻣر ﭘﮫ ﻟﻧډه ﻣوده ﮐﯽ ﺗر ډﯾری ﻣودی ﻟﭘﺎره
ﻗﮭﻘراﯾﯽ Jﺎم د ﻧﮭﺿت او وطن ﭘﮫ ﺿد اوﭼت ﮐړ او د وطﻧﭘﺎﻟو ھﯾﻠﯽ ﯾﯽ ﭼﯽ د ﺛور د ﭘرﺗﻣﯾن او وﯾﺎړ ﻧﮫ
ډک اﻧﻘﻼب ﻧﮫ درﻟودل ،ﻟﮫ ﺧﺎورو ﺳره ﺧﺎوری ﮐړی او د ﻧﺎﺑودی ﺧواﺗﮫ ﯾﯽ وﺳﭘﺎرﻟﯽ.
د ﺛور د اﻧﻘﻼب ﺳﺗری او ﺗﺎرﯾﺧﯽ وظﯾﻔﯽ د اﻣﯾن او اﻣﯾﻧﯾﺎﻧو د ﻧﺎوړو ﺣرﮐﺗوﻧو ﭘﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﮫ ﯾوا>ﯽ ﻟﮫ
ﺧﻧډوﻧو ﺳره ﻣﺧﺎﻣﺧﯽ ﮐﯾدی ،ﺑﻠﮑﯽ د ھﻐو ﺳﺗرو وظﯾﻔو ﭘﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﮐﯽ ﯾﯽ ډﯾر ﺣﺳﺎﺳﯾﺗوﻧﮫ ھم ﭘﯾدا ﮐړل.
د ﺛور د ﺳﺗر اﻧﻘﻼب د ﺳﺗرو ارﻣﺎﻧو د ﺗر ﺳره ﮐوﻟو ﺗوان او طﺎﻗت د اﻣﯾن او اﻣﯾﻧﯾﺎﻧو ﭘﮫ ﺗور ﺑﺎﻧد ﮐﯽ ﻧﮫ
ﻟﯾدل ﮐﯾده او ﻧژدی وو ﭼﯽ د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن د ﺧﻠﮑو د ﺳﺗر ﭘﺎcون او ﺑری [ﮑﻠﯽ ﺑڼ ﭼﯽ د ﻣﺳﺗﺑد داوود د
دوﻟت ﭘﮫ ﻧﺳﮑورﯾدﻟو ﺗر ﻻﺳﮫ ﺷوی وو ،د ﺟﻼد اﻣﯾن ﭘﮫ ﺑﯽ آﺑﮫ دوره ﮐﯽ وچ او اﻏزن ﺷﯽ.
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د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﺟﺎت ﺑ[وﻧﮑﯽ او ﻗﮭرﻣﺎن اردو ﯾﯽ ﻟﮫ ﺧﻠﮑو ﻧﮫ ﺗﺟرﯾد ﮐړ ،ﻗوﻣﯽ او ﻟﺳﺎﻧﯽ ﺗوﭘﯾروﻧﮫ ﯾﯽ
وﭘﺎرول ،ﮐﺎرJران ﯾﯽ د ﺧﭘﻠﯽ ﺧو[ﯽ ﻟﭘﺎره او د >ﺎن د ﺳﺎﺗﻠو ﻟﭘﺎره ﻗرﺑﺎن ﮐړل ،ﻓﺎﺑرﯾﮑﯽ )Jل ﺑﮭﺎر او
داﺳﯽ ﻧور( ﯾﯽ وﺗړل ،ﺑزJراﻧو ﺗﮫ د ﺑﯽ >ﺎﯾﮫ او ﺟﺑری ﻣﺎرﺷوﻧو ،دﺳﺗور ورﮐول ﮐﯾدل ،ﺑزJری
ﻣﺣﺻوﻻت ﭼﯽ د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن د اﻗﺗﺻﺎد اﺳﺎﺳﯽ ﭘﺎﯾﮫ \Jل ﮐﯾږی ،ﺗر ھر وﺧت ﻧﮫ وروﺳﺗﮫ ﭘﺎﺗﯽ ﺷو ،د
ﺑﯾﮑﺎری ﻣزﻣﻧﮫ ﺗﺑﮫ ﻻ ﭘﺳﯽ اوږده ﺷوه .ﺑزJراﻧو ﺑﺎﻧدی ﮐور ﮐﻠﯽ ،ﺳور اور وJر>ﯾد او [ﺎروﻧو ﺗﮫ ﯾﯽ
ﻣﮭﺎﺟرت وﮐړل.
ورور وژﻧﮫ ﭘﮫ ﯾوه ﻟوﺑﮫ ﺑدﻟﮫ ﺷوه ،د اﻣﯾن ﺑﺎﻧد ﺳﭘﯾcﻠﯽ او ﺷرﯾف وطن ﭘﺎل ﻋﻧﺎﺻر ﯾﯽ ﭘﮫ ﺑﯽ اﺳﺎﺳﮫ
ﺗورو ﻣﺣﮑوﻣول او وژل ﺑﮫ ﯾﯽ .د ﮐﺎرJراﻧو ﭘﮫ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺻﻧدوﻗوﻧو او اﺗﺣﺎدﯾو ﮐﯽ د اﻣﯾن د ﺑﺎﻧد ﭘﻠﯽ
ﮐﯾدل د ﮐﺎرJراﻧو د وروروﻟﯽ او ﯾوواﻟﯽ د >ﻧﺧﯾر ﺷﻠول وو ،او ﮐﺎرJران ﯾﯽ ﭼﯽ ﭘﮫ ډﯾرو ﺧوارﯾو او
ﺳﺗوﻧزو ﺳره ﻣﺗﺷﮑل ﮐړی ﺷوی ؤ ،ﺑﯾل ،ﺗﯾت او ﭘرک ﮐړل.
د دھﻘﺎﻧﯽ ﮐوﭘراﺗﯾﻔوﻧو او ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺻﻧدوﻗوﻧو د ﺻﻣﯾﻣﯾت ډﮐﮫ ﻓﺿﺎ ﭘﮫ ﺑدﺑﯾﻧﯽ او ﺧودﻧﻣﺎﯾﯽ ﺑدﻟﮫ ﺷوی وه.
دھﻘﺎﻧﯽ ﮐوﭘراﺗﯾﻔوﻧﮫ ،ﺑﺎﻏداری ﮐوﭘراﺗﯾﻔوﻧﮫ او داﺳﯽ ﻧورو ﮐوﭘراﺗﯾﻔوﻧو ﺗﮫ ﻻزم اھﻣﯾت ﻧﮫ ورﮐول ﮐﯾده
او ﺻرف د ھﻐوی ﻧﮫ ھم د ﺑﺎﻧد د ﮐﻣﮑﯽ وﺳﯾﻠو ﭘﮫ ﻧوم ﻏو[ﺗﮫ اﺳﺗﻔﺎده وﮐړی.
اﻣﯾن ،دا ﻣﺷﮭور او ﻣﻌﺎﺻر ﻣﯾرﻏﺿب ،د ﺧﭘﻠو ﺷوﻣو اﻋﻣﺎﻟو او د ﺧﭘل ﺗورو داﻣوﻧو ﭘﮫ ﺗﻧkو ﮐړﯾو ﮐﯽ
د ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﮫ ﺣﮑم ﺑﻧدی ﺷوی ﻣوزی ﺣﯾوان ﻧور وﻧﺷو ﮐړای ﺗر دی زﯾﺎت د وران ﮐﺎرﯾو ﻋﺎﻣل وJر>ﯽ،
او د ﺛور د اﻧﻘﻼب ﻣﻔﺎھﯾم ﻟﮫ ﻣﯾﻧ>ﮫ ﯾوﺳﯽ او ﺧﭘل ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎداراﻧو ﺗﮫ د وطن د ﻻ >ﭘﻠو ﭘﮫ ﻗﯾﻣت ﺧدﻣت
وﮐړی.
د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﺗﻣن او ﻏﯾرﺗﻣن ﺧﻠﮏ ددﻏﮫ ﺗورﻣﺧﯽ اﺟﻧټ ﭘﮫ ﮐﺎروﻧو ﭘوه ﺷول او د ﺛور د اﻧﻘﻼب د ﻻ
ودی ﻟﭘﺎره ﯾﯽ د ھﻐﮫ ﺗورﻣﺧﯽ lول داړه ﻣﺎران د ﺑﺎﻧډ ﻣﻠkری د ﺳﯾﺎﺳت ﻟﮫ ﻣﺧﯽ ووﯾﺳﺗل او وطن ﯾﯽ ﯾو
>ل ﺑﯾﺎ د ﺧﺎرﺟﯽ JوډاJﯾﺎﻧو ﻟﮫ ﺧطروﻧو وژﻏوره.
ﭘﮫ ھﯾواد ﮐﯽ د ﻧوی ژوﻧد ﭘﯾل د ھﯾواد ﭘﮫ وﭼو رJوﻧو ﮐﯽ ﺗوده وﯾﻧﮫ و>ﻐﻠوﻟﮫ او د ھﯾواد د ﻋﻼج ﻟﭘﺎره د
واﻗﻌﯽ او ر[ﺗﯾﻧﯽ ﯾوواﻟﯽ ﺷﻌﺎر ﭘﮫ ﻋﻣل ﮐﯽ ﭘﻠﯽ ﮐول وطن ﻟﮫ ﺗﯾرو ،زوروﻧﮑو ﮐړاووﻧﮫ ﺧﻼﺻول دی،
او د وطن د آزادی ﻟﭘﺎره د وطن د اﺻﯾﻠو ﺑﭼﯾﺎﻧو او وﻓﺎدارو دوﺳﺗﺎﻧو ﯾوﻣوlﯽ ﮐﯾدل اﺳﺎﺳﯽ ﭼﺎره ﺑﻠﻠﮫ
ﮐﯾږی.
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