ﮐﺑﯾـــر ﻓﻘﯾــــری

اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و دﻣوﮐراﺳﯽ:
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از ﻋﻧﺎﺻر ﺳﺳت ﻣﻧﺣرف و ﭼپ ﻧﻣﺎ ﺗﺎ ﺗﻧدروان اﺳﻼﻣﯽ راﺳت ﮔرا ،در داﺧل ﻗدرت ﮐﻧوﻧﯽ ﻓﺎﺷﯾﺳﺗﯽ
ﻣرﺗﺟﻊ و ﺳﻔﺎک ﮐﮫ ﻧﮫ دﻣوﮐراﺳﯽ وﺟود دارد ﻧﮫ دوﻟت و ﻧﮫ ﺣﻘوق ﻣدﻧﯽ ،ھﻣﮫ ﻣﯾﮑوﺷﻧد زﻣﯾﻧﮫ ی ﮐﺎر،
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ﻣﻘﺎم و ﮐرﺳﯽ را ﺑﮫ ﺧود طﻠب ﮐﻧﻧد .در اﯾن ﺟﺎی ﺷﮏ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻋﻧﺎﺻر ﻣرﺗﺟﻊ ﻧظﺎﻣﯾﮕر و ﻗدرت
طﻠب در داﺧل ﻧظﺎم و ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣﺎﻓﯾﺎﯾﯽ ﮐﺎﺑل وﺟود دارد ،و ﻣﯾﺧواھﻧد ﺑﺎﻻی ﻣردم ﻣظﻠوم و ﻧﺎدان ﮐﺷور
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ﺣﺎﮐم ﺑﺎﺷﻧد .ﻣﺎﻧﻧد آﯾﯾﻧﮫ ﺷﻔﺎف و دﻗﯾق ھوﯾدا َﮐردﯾده اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن راﻧده ﺷده ھﺎی ﺳﺳت ﻋﻧﺻر دﯾروز
ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ ﻧﺎﻣردان راه آزادی ﺳر زﻣﯾن ﻣﻘدس ﻣﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در زﯾر ﯾﮏ ﭼﺗر ﺑﺎﻻی ﻣردم ﺣﮑوﻣت ﻣﯽ
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ﮐﻧﻧد و ﺧود را ﺧدﻣﺗﮕﺎر ﻣردم و ﻣﯾﮭن ﭘرﺳت ﻣﯾﭘﻧدارﻧد  ،. . .ﮐدام ﻣﯾﮭن ﭘرﺳت؟ ﮐدام ﺧدﻣﺗﮕﺎر؟ ﮐﯽ
ﻣﯾﺗواﻧد ﻣﺎﻧﻧد ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﮐﮫ در زﯾر ﯾﮏ ﺧﯾﻣﮫ ی ﯾﺦ در ﺳرﻣﺎی زﻣﺳﺗﺎن ﺣﯾﺎت ﺧوﯾش را ﺑﺳر ﻣﯾﺑرﻧد
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زﻧده َﮐﯽ ﮐﻧد و ﺑﺎز در ﭘﮭﻠوی آن از ﻣردم و ﻣﯾﮭن ﺧود دﻓﺎع ﮐﻧد؟ اﯾن ﮐﺎر را ﮐرده ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد و ﺣﺗﯽ
در ﻓﮑر آﻧﮭﺎ ﻧﯾﺳﺗﻧد .اﯾﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺟز از ﻗدرت طﻠﺑﯽ ،ﮐرﺳﯽ و ﻣﻘﺎم طﻠﺑﯽ دﯾﮕر ﮐﺎری ﻧدارﻧد .ﯾﮏ ﻓرد
اﺻﯾل در ﻣﻘﺎﺑل ﯾﮏ اﺷرار ﺑﮫ ﭼﮫ طرﯾق ﺻﺣﺑت ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺎ ﺟﺎی رﻧﺞ اﺳت و ھرﮔز ﺗوﺟﮫ
ﺟدی ﺑﮫ ﺣﻘﺎﯾق ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺧﺎرﺟﯽ در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﮐﺷور ﺷﺎن ﻧﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد .ھﻣﯾﺷﮫ ﮐوﺷش ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺧود را ﺑﺎ ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﻏﻠطﯽ ﮐﮫ دارﻧد ﺑﺎزی دھﻧد .اﯾن راه ﻣﺑﺎرزه ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺟﻔﺎ در ﻣﻘﺎﺑل
ﻣﺑﺎرزه رﻓﺗﮕﺎن ،ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺗﮫ ﮔﺎن و آزادای ﺧواھﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﻋﻣر ﺷﺎﻧر در راه ﺧدﻣت ﺑرای ﻣردم و
وطن ﻗرﺑﺎن ﮐردﻧد و ﯾﮏ ﻗدم ﻋﻘب ﺑﮫ طرف دﺷﻣن ﭘﺎ ﻧﮕذاﺷﺗﻧد .ﻣﺎ و رﻓﻘﺎی ﻣﺎ )ﻓرزﻧدان اﺻﯾل ،ﻧﺟﯾب
و ﭘر اﻓﺗﺧﺎر ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن( دﺷﻣن ﮐﺳﯽ ﻧﯾﺳﺗﯾم ،ﺑﻠﮑﮫ ھﻣﮫ ی ﻣﺎ از ھﻣدﯾﮕر ﺧود
ﻣﯽ آﻣوزﯾم و ﻣﯽ آﻣوزاﻧﯾم و ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﻧده ی ﯾﮏ دﯾﮕر ﺧود ھﺳﺗﯾم .ﺗﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن و دﺷﻣﻧﺎن آزادی واﻗﻌﯽ
و دﻣوﮐراﺳﯽ واﻗﻌﯽ از ﻧﺎم و ﻧﺷﺎن ﻣﺎ ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﻧد و ﺗﻣﺎم ﺧراﺑﯽ ھﺎی ﺧود را در ﻣﻘﺎﺑل ﻣردم
ﺑﺎﻻی ﻣﺎ ﺗﺣﻣﯾل ﻧﮑﻧﻧد ﮐﮫ اﻣروز ﻣﺎ از رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و ﻧﺷﺳت ھﺎی ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ ﺷﺎن ﺗﻣﺎﺷﺎ و ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﯾﮑﻧﯾم
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ﮐﮫ رﻓﻘﺎی ﻣﺎ ھر روز در ﻣﻘﺎﺑل ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﻧوﮐران ﺷﺎن ﺧﻣﯾده ﻣﯾروﻧد ﮐﮫ ﺗﺎ دﯾروز آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺟز از آدم
ﮐﺷﺗن دﯾﮕر ﭼﯾزی را ﻧﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد .ﻣﺎ ﺑﺎﯾد اﯾن را ﺑﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ھﻣﯾن ﻣﺑﺎرزه ﺣزب در داﺧل
ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻋﻘب ﻣﺎﻧدهء اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑود ﮐﮫ از ﺑرﮐت آن ﺑﺳﯾﺎری ھﺎ ھﻣﮫ ﭼﯾز را آﻣوﺧﺗﻧد و ﺣﺎﻻ ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ
ﺧود را ﺑﮫ دﺳت دﺷﻣﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﻘﺎم رﺳﺎﻧدﻧد! اﯾن ﯾﮏ ﺣرف ﺗﺧﯾﻠﯽ ﻧﯾﺳت ﺣﻘﯾﻘت راه ﻣﺑﺎرزه اﺳت ﮐﮫ از
َﮐذﺷﺗﮫ ﺗﮭداب آن ﻣﺳﺗﺣﮑم َﮐذاﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت ﺑدون ﮐدام ﺳرﻣﺎﯾﮫ و ﺑدون ﮐدام ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ .از اﯾن
ﺣﻘﺎﯾق ﻧﺑﺎﯾد ﭼﺷم ﭘوﺷﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾم! ﻋﻘل ﺳﻠﯾم ﭼطور ﻣﯾﺗواﻧد از ﺣﻘﺎﯾق ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﻣﺑﺎرزه آزادی ﺧواھﺎﻧﮫ و
دادﺧواھﺎﻧﮫ ﺣزب ﺷﮭﯾدان ﮔﻠﮕوﻧﮑﻔن ﻣﺎ ﮐﮫ در ﺗﻣﺎم طول ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺷﮑل ﮐدام ﺣزب
وﺟود ﻧداﺷت ﭼﺷم ﭘوﺷﯽ ﻧﻣﺎﯾد .اﮔر راه اﯾن ﺣزب ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎن را ﺗﻌﻘﯾب ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد ﭘس ﭼرا ﺑﮫ ﺷﮑل
اﻧﺣراﻓﯽ و ﺳﺎزﺷﮑﺎراﻧﮫ؟.
ھﻣوطﻧﺎن ﻋزﯾز و رﻓﻘﺎی ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﻣﮭرﺑﺎن!
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ﺗﺎ وﻗﺗﯾﮑﮫ در زﯾر ﭼﺗر اﯾن ﻋﻧﺎﺻر دﺳت ﻧﺷﺎﻧدهء ھﻣﺎن اﻧﮕﻠﯾس ﮐﮫ اﻣروز ﺟﺎﻣﮫ ﺑدل ﮐرده ﺑﺎ ﻧﺎم و ﻧﺷﺎن
اﻣرﯾﮑﺎ داﺧل ﺳر زﻣﯾن ﻣﺎ ﺷده اﺳت و ﺑﺎﻻی ﻣرد و زن اﻓﻐﺎن ﺣﮑوﻣت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﮫ ﻧﺎم اﻧﺟﺎم ﺧدﻣت
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وظﯾﻔﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ھرﮔز ﯾﮏ ﺣزﺑﯽ اﺻﯾل ،اﻓﻐﺎن اﺻﯾل و ﻣﺑﺎرز واﻗﻌﯽ راه آزادی ﺧواھﺎن ﺧطﺎب
ﻧﻣﯽ ﺷوﯾد و ﭘرﭼم ﺳرخ ﺣزب را ﻟﮑﮫ دار ﻣﯽ ﺳﺎزﯾد!
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ﺗﺎ وﻗﺗﯾﮑﮫ ﯾﮏ دوﻟت ﻣردﻣﯽ ،ﻣﺳﻠﮑﯽ و دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﮐﮫ از ﺣﻘوق ﺷﮭروﻧدان ،ﮐﺎر َﮐران ،دھﺎﻗﯾن و ﺗﻣﺎم
ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دﻓﺎع ﻧﮫ ﻧﻣﺎﯾد و ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ را ﻧداﻧد ھرﮔز ﻣﺳﺎﯾل و ﭘراﺑﻠم ھﺎی ﮐﮫ در ﮐﺷور وﺟود
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دارد ﺣل ﻧﺷده و ﻧﺧواھد ﺷد.
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