)ﺳﺎل (١٣۶۴
ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺷﻔﺎھﯽ زﻧده ﯾﺎد رﻓﯾق ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل در ﺟﻣﻊ ﺷﮭرﯾﺎن و زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﻗﻧدوز
از روی ﻧوار وﯾدﯾوﯾﯽ ﺗوﺳط ع  .ق  .ﻓﺿﻠﯽ ﯾﺎدداﺷت و ﺗﺎﯾپ ﮔردﯾده اﺳت.

ﺑرادران و ﺧواھران ﻋزﯾز ھﻣوطن ،وﻗﺗﯽ ﻣن ﻣﯽ آﻣدم از طرفِ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی و ﺑﯾروی ﺳﯾﺎﺳﯽ و
داراﻻﻧﺷﺎی آن ﯾﻌﻧﯽ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی ﺣزب ﻣﺎ ،ح.د.خ.ا ،.ﺣﺎﻣﯽ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧﻠق ﺳراﺳر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ھم ﭼﻧﺎن
ﺷورای اﻧﻘﻼﺑﯽ ج.د.ا .و ﺣﮑوﻣت ج.د.ا .ﺑﮫ ﻣن وظﯾﻔﮫ دادﻧد ﮐﮫ از ﺻﻣﯾم ﻗﻠب ﺷﺎدﺑﺎﺷﮭﺎ ،درودھﺎ،
آرزوھﺎی ﻧﯾﮏ را ﺑﮫ ﺷﮭرﯾﺎن ﮔراﻣﯽ ﻗﻧدوز ﺧﺎﺻﺗﺎ ً و ﻋﻣوﻣﺎ ً ﺑﮫ وﻻﯾﺎت ﺷﻣﺎﻟﺷرق و ﺷﻣﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از
طرﯾق ﺷﻣﺎ ﺑرﺳﺎﻧم) .ﮐﻔزدﻧﮭﺎی ﻣﻣﺗد و اﺑراز اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺷﮭرﯾﺎن ﻗﻧدوز(
ھم ﭼﻧﺎن اﺟﺎزه دھﯾد از اﻋﻣﺎق روح ،ﻗﻠب و وﺟدان اﻧﻘﻼﺑﯽ و وطﻧﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن و ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن
آرﻣﺎﻧﮭﺎی ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ و ﺳﻌﺎدت ﺷﻣﺎ ﺑرادران و ﺧواھران ھﻣوطن و ﺳراﺳر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را آرزو ﻧﻣﺎﯾم.
)ﮐﻔزدﻧﮭﺎی ﻣﻣﺗد ﺷﮭرﯾﺎن ﻗﻧدوز(
ھﻣوطﻧﺎن ،ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮔﯽ از ﺣزب و دوﻟت و ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮔﯽ از ﻣردم زﺣﻣﺗﮑش اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎرھﺎ ﭼﮫ در
ﺳﺎﯾر وﻻﯾﺎت
ﭘﻠﯾﻧوﻣﮭﺎی ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی ،ﭼﮫ در ﮐﻧﻔراﻧس ﺳرﺗﺎﺳری ،ﭼﮫ در اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﺷﮭرﯾﺎن ﮐﺎﺑل و
ِ
و ﭼﮫ در ﻟوﯾﮫ ﺟرﮔﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﻧﺗﺧب ﺧﻠق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭼﮫ در ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺑﺎﯾل و ﭼﻧد روز ﻗﺑل
ﺑﺎزھم در ﻧﺷﺳﺗﯽ وﺳﯾﻊ و ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺷورای اﻧﻘﻼﺑﯽ آرﻣﺎﻧﮭﺎی ﮐﺑﯾر و واﻻی اﻧﻘﻼب ﺛور ،ﺣزب و
دوﻟت را ﺑﮫ ﭘﯾﺷﮕﺎه ﺧﻠق ﺷراﻓﺗﻣﻧد و آزادهء اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ ﺗﻘدﯾم ﻧﻣوده ام .ھدف از ﺗﻣﺎم اﯾن
ﺻﺣﺑﺗﮭﺎ ﺻﺣﺑت ﻣﺣض ﻧﺑوده اﺳت ،در ﺣدود ﺑﯾﺳت و ﯾﮑﺳﺎل ﺑدﯾﻧﺳو از آن روزی ﮐﮫ ح.د.خ.ا .اﯾﺟﺎد
ﮔردﯾد و ﻣن ﺑﺎرھﺎ اﯾن اﻣر را ﺧﺎطرﻧﺷﺎن ﺳﺎﺧﺗﮫ ام ﮐﮫ ﺣزب ﻣﺎ ،ﺣزب ﻓرزﻧدان ﭘدران آزاده و ﻣﺳﺗﻘل
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻓرزﻧدان ﭘدران و ﻣﺎدران رﻧﺟﮑﺷﯾده ،ﺗﻌﮭد ﺳﭘرده اﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻗرﺑﺎﻧﯾﮭﺎ از ﺟﺎن و دل و
زﻧده ﮔﯽ ﺑﺎ ﻗﺑول ﻣرگ و ﻏل و زﻧﺟﯾر زﻧدان و ﺣﺑس و ﺗرور و وﺣﺷت ھﻣﮫ وﻗت و ھﻣﮫ وﻗت در
ﺧدﻣت ﺧﻠق زﺣﻣﺗﮑش اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎ زﻧده اﺳت ﻗرار ﮔﯾرد و در راه آزادی واﻗﻌﯽ ﺧﻠق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و در
راه ﺗﺣﮑﯾم اﺳﺗﻘﻼل ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در دﻓﺎع از ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺧﻠق و وطن ﭼون ﺳﺧره اﺳﺗوار ﭼون ﮐوه
اﺳﺗوار ﻗرار ﮔﯾرد .اﯾن را ﻋﻣل اﻧﻘﻼب ﺛور ﺑﮫ اﺛﺑﺎت رﺳﺎﻧﯾد .و در اﯾن راه ﺑﮫ ﺣق اﺳت ﮐﮫ ﻣﯾﮕوﯾﻧد
ح.د.خ.ا .ﯾﻌﻧﯽ ﺣزب ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎن و ﺷﮭﯾدان ﯾﻌﻧﯽ ﺣزب در ﺧدﻣت ﺷﻣﺎ ) .زﻧده ﺑﺎد ح.د.خ.ا ،.زﻧده ﺑﺎد
رھﺑر ﮔراﻣﯽ ﻣﺎ رﻓﯾق ﮐﺎرﻣل(
ھدف ﻣن ازﯾن ﯾﺎدآوری ﭼﮫ ﺑود؟ ھدف اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺑﺣث ﺗﻧﮭﺎ از ﭘﺷت ﻣﯾﮑروﻓون در ﺟﻠﺳﺎت و
ﻣﯾﺗﯾﻧﮕﮭﺎ ،ھورا ﮐﺷﯾدن و ﭼﮏ ﭼﮏ زدﻧﮭﺎ و ﺻرف ﺣرف ﻣطرح ﺑﺣث ﻧﯾﺳت ،ﺑل ﮐﮫ اﯾن وظﯾﻔﮫ
ﺣزب ،ﺣﮑوﻣت و دوﻟت ج.د.ا .ﺑﻌد از اﻧﻘﻼب ﺛور و ﻣرﺣﻠﮫ ﺟدﯾدی ﻣﺗﮑﺎﻣل اﻧﻘﻼب ﺛور اﺳت ﮐﮫ ﻋﻣً
ﻼ
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آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﺑﮫ آن ﺻﺎدق و وﻓﺎدار ﺑﺎﺷد و آن را در ﺳﺎﺣﮫ ﻋﻣل در ﺧدﻣت ﻣردم ﺑﺎﯾد ﮐﮫ ﭘﯾﺎده
ﮐﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻣﻠﯽ ﮐﻧد .در ﺗﻣﺎم ﮐرۀ زﻣﯾن ،در ﺗﻣﺎم ﻣﻠل ﺟﮭﺎن ،ﺧﻠﻘﯽ ﮐﮫ اراده ﮐرده ﮐﮫ آزاد و ﺧوﺷﺑﺧت
ﻣرﻓﮫ زﯾﺳت ﮐﻧد ﺑدون اﻧﻘﻼب ،ﺑدون از ﺧودﮔذری ،ﺑدون ﻗﯾﺎم اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻧﺑوده اﺳت .در ھر
ﻧﻘطﮥ ﺟﮭﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮥ از رﺷد و ﺗﮑﺎﻣل ﺧود رﺳﯾده اﻧد ﺑرای ﻧﺟﺎ ِ
ت ﻧﺗﻧﮭﺎ ﺧﻠﻘﯽ ﮐﮫ زﻧده ھﺳﺗﻧد ،ﺑل
ﮐﮫ ﺑرای ﺳﻌﺎدت و ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ و آزادی واﻗﻌﯽ اﻧﺳﺎن زﺣﻣﺗﮑش اﻧﻘﻼﺑﮭﺎ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﺑرای
ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ ﻓرزﻧدان آﯾﻧدۀ آﻧﮑﺷور اﻣر طﺑﻌﯾﺳت .اﻣروز ﻣﺎ زﻧده ھﺳﺗﯾم ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮭﺎی در ﺑراﺑر ﺧﻠق و
وطن دارﯾم ،ﯾﮏ ﻧﺳل ﻣﯽ آﯾد ﯾﮏ ﻧﺳل ﻣﯾرود ،ﻣﺎ ھم در ﺑراﺑر ﻧﺳل ﻣوﺟود ﻣﺳووﻟﯾت دارﯾم ھم در
ﺑراﺑر ﻧﺳل آﯾﻧدۀ ﮐﮫ در ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﻣﺎ ﺗوﻟد ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد ھم ﻣﺳؤوﻟﯾت دارﯾم ،ﯾﻌﻧﯽ در ﺑراﺑر ﻓرزﻧدان
ﺧود .ﭘدران ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻣﯾدھﻧد ﺑرای ﺳﻌﺎدت و ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ ﺧﺎﻧواده و ﻓرزﻧدان ﺧود .در اﯾن ﺻورت اﺳت
ﮐﮫ ﻣﯾﺗوان ﯾﮏ وطن آﺑﺎد و ﺷﮕوﻓﺎن و ﻣرﻓﮫ و ﻣﺗرﻗﯽ را اﯾﺟﺎد ﮐرد ،دراﯾن ﺻورت اﺳت ﮐﮫ آن ﺧﻠق
ﺳر ﺑﻠﻧد و ﺑﺎ ﻏرور و اﻓﺗﺧﺎر ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ اﯾن وطن ﺷﮕوﻓﺎن ،اﯾن وطن ﺗرﻗﯽ وطن ﻣن اﺳت
ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﺎ ِ
وطن ﻓرزﻧدان ﻣن اﺳت.
در اﯾن ﮐﺷوری ﮐﮫ وطن ﻣﺎ اﺳت و ﻣﺎ در آن زﯾﺳت ﻣﯾﮑﻧﯾم ﻣﺎ از ﺧود ﻓراﯾﺿﯽ دارﯾم ،ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﯽ
دارﯾم .ﺣزب اﯾن ﻣﺳؤوﻟﯾت را درک ﮐرد ﮐﮫ اﻧﻘﻼب ﮐرد ،دوﻟت ج.د.ا .اﯾﺟﺎد ﺷد ،ﺗﻣﺎم ﻧظﺎم ﺳﺗﻣﮕر و
اﺳﺗﺛﻣﺎرﮔر را ،ﻧظﺎم ظﺎﻟم ﺳﻠطﻧﺗﯽ و ﺣﮑوﻣﺗﯽ و اﺷراﻓﯽ را از ﻣﯾﺎن ﺑرداﺷت .اﺻل ﺗﺳﺎوی ﺣﻘوق ﺗﻣﺎم
ھﻣوطﻧﺎن را اﻋﻼم داﺷت ،ﻟﯾﮑن آﯾﺎ آن دﺷﻣﻧﺎن دﯾروز ﮐﮫ ﻣردم را ﻣﯽ ﭼﺎﭘﯾدﻧد ،ﺑﮭره ﮐﺷﯽ و اﺳﺗﺛﻣﺎر
ﻣﯾﮑردﻧد ،ﺧون آن را ﻣﯽ ﻣﮑﯾدﻧد ،آن ھﺎ را ﺗﺣت ظﻠم و ﺳﺗم ﻗرار ﻣﯾدادﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ ﺗوده ھﺎی ﻋظﯾم
دھﻘﺎﻧﯽ و ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ،آﯾﺎ آن دﺷﻣﻧﺎن آرام ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧﻧد؟ ﺧوب ،آﯾﺎ در ﺟﮭﺎن ﻣداﻓﻌﯾﻧﯽ دارﻧد؟
ﺑﻠﯽ ،ھم دﺷﻣﻧﺎن داﺧﻠﯽ اﻧﻘﻼب ھم دﺷﻣﻧﺎن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﻧﻘﻼب ﯾﮏ ﺟﺑﮭﮫ ﻧﺎﻣﻘدس ﺿد اﻧﻘﻼب ،ﺿد وطن
واﺣد ﻣﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺿد ﺧﻠق ﻣﺎ ،ﺿد ﻣﻠﯾﺗﮭﺎ و اﻗوام و ﻗﺑﺎﯾل ﻣﺎ ،ﺿد اﺗﺣﺎد و ﺑرادری ﻣﺎ ،ﺿد ﺗرﻗﯽ و
ﭘﯾﺷرﻓت و دﻣوﮐراﺳﯽ و آزادی ﻣﺎ اﯾﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﺟﺑﮭﮥ ﺳﯾﺎه ﺗﺷﮑﯾل داده اﻧد و اﯾن در ﺟﮭﺎن در ھر ﮐﺷور
ھﻣﯾن طور ﺑوده اﺳت و ھﻣﭼﻧﯾن اﮐﻧون اﮔر ﺷﻣﺎ ﺑﮫ رادﯾوھﺎ ﺷﻧﯾده ﺑﺎﺷﯾد در ھرﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣردم ﻗﯾﺎم ﮐرده
ﺑرای آزادی و ﺳﻌﺎدت ﺧود اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم آﻣرﯾﮑﺎ ،ﻧﺎم رﯾﮕن را ﺷﻧﯾده ﺑﺎﺷﯾد ،و ﮐﺷورھﺎی ھﻣﺟوار ﻣرﺗﺟﻊ
و ظﺎﻟم و ﺳﺗﻣﮕر و ﻧظﺎﻣﯾﮕر در اطراف ﮐﺷورھﺎ ﻣﺗﺣد ﺷدﻧد ﺑﺎ ﺿداﻧﻘﻼﺑﯾون ﺑﺎ آدﻣﮑﺷﺎن ،ﻗطﺎع
اﻟطرﯾﻘﺎن ،اﺟﯾران ﻣزدور اﯾن ھﺎ ﻣواﻧﻊ را در ﺑراﺑر ﭘﯾﺷرﻓت و ﺗرﻗﯽ اﯾﺟﺎد ﮐردﻧد .آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺧواھﯾد
ﻏﻼم و ﺑردۀ ارﺗﺟﺎع ،ارﺗﺟﺎع ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،ارﺗﺟﺎع داﺧﻠﯽ ،ﺿداﻧﻘﻼب داﺧﻠﯽ ،ﺿداﻧﻘﻼب ﺧﺎرﺟﯽ،
ﻧظﺎﻣﯾﮕران ﻣرﺗﺟﻊ ﺳﺗﻣﮕر ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ ،ﻣﺣﺎﻓل ﻣرﺗﺟﻊ اﯾراﻧﯽ ،ﺗوﺳﻌﮫ طﻠﺑﺎن ﭼﯾﻧﯽ ﺑﺎﺷﯾد ﯾﺎ ﻣﯾﺧواھﯾد آزاد
ﺑﺎﺷﯾد؟ اﯾن ﺳوال را ﺑﺎﯾد ﺟواب ﺑدھﯾد ،ﻣﯽ ﺧواھﯾد آزاد ﺑﺎﺷﯾد ﯾﺎ ﺑرده؟ )ﺷﮭرﯾﺎن ﻗﻧدوز :آزاد ﺑﺎﺷﯾم( ،آﯾﺎ
آزادی ُﻣﻔت ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ آﯾد؟ ﺑﺎﯾد ﺑﮕوﺋﯾم آن ﯾﺎ ﻧﮫ ؟ )ﺷﮭرﯾﺎن ﻗﻧدوز :ﻧﮫ ،ﻧﮫ( ،ﺑﺎﯾد در راه آزادی
ﻣﺑﺎرزه ﮐرد و ﻗرﺑﺎﻧﯽ داد و ﺗﺣﻣل و ﺣوﺻﻠﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯽ را داﺷت اﮔر ﻣﯾﺧواھﯾم ﯾﮏ ﺧﻠق زﻧده و
ُﭘراﻓﺗﺧﺎر ،درﻓش ﻣﺎ و ﺑﯾرق ﻣﺎ در ﺟﮭﺎن در اھﺗزاز ﺑﺎﺷد ،اﮔر ﻣﯾﺧواھﯾم ﯾﮏ ﮐﺷور ﻣﺳﺗﻘل و آزاد
ﺑﺎﺷﯾم .ﭘس ﻣﺎ در ﯾﮏ ﻣرﺣﻠﮫ ﺷﮑﯾب و ﺗﺣﻣل و ﺣوﺻﻠﮫ و ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻗرار دارﯾم .ﺗﺎ ﮐﮫ ﺿداﻧﻘﻼب ﻣﺣو
ً
ﻧﺷود ،ﺗﺎ ﮐﮫ اﻣﻧﯾت و ﺻﻠﺢ در ﮐﺷور ﺗﺎﻣﯾن ﻧﮕردد ھﯾﭼﮕﺎه ﺣق ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ و ﺳﻌﺎدت را ﻧدارد .ﺷﺧﺻﺎ
ﻣن ھﯾﭻ ﺣق ﻧدارم ﮐﮫ اﺣﺳﺎس ﮐﻧم ﮐﮫ ﺧوﺷﺑﺧت و ﺳﻌﺎدﺗﻣﻧد ھﺳﺗم ﺗﺎ ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺷﻣﺎ ﺧوﺷﺑﺧت و
ﺳﻌﺎدت ﻣﻧد ﻧﺑﺎﺷﯾد) .اﺑراز اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺷوراﻧﮕﯾز و ﮐف زدﻧﮭﺎی ﻣﻣﺗد ﺷﮭرﯾﺎن ﻗﻧدوز(
ﺑﯾﺎﯾﯾد از طرﯾق ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﻣﻠﯾﺗﮭﺎ و اﻗوام ھﻣوطن ﺷﻣﺎل ﺧود اﻋم از ﺗﺎﺟﮏ و ﭘﺷﺗون و ازﺑﮏ و
ﺗرﮐﻣن و ﺳﺎﯾر ﻣﻠﯾﺗﮭﺎ و ﻗوم ھﺎی ﮐﮫ ﻣﻧﺣﯾث اﻟﻣﺟﻣوع در ﺷﻣﺎل ﮐﺷورﻣﺎ ﻗرار دارﻧد ﺑﮕوﯾﯾم ﮐﮫ وظﯾﻔﮫء
ﻧﺧﺳت ،ﻋﻣده و ﻋﺎﺟل و ﻓوری ﻣﺎ ﭼﯾﺳت؟ ﻣﺎ دو روز ﻗﺑل اﻋﻼم ﮐردﯾم ﻋﺎدی ﺷدن وﺿﻊ در ﮐﺷور،
ﺗﺄﻣﯾن ﺻﻠﺢ و اﻣﻧﯾت در ﮐﺷور و ﻣﺻوﻧﯾت در ھرﺧﺎﻧواده ﮐﺷورﻣﺎ ،ﻣن از رﻓﯾق ﻣﺳؤول زون ﺳوال
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ﮐردم ﮐﮫ ﺧواﺳت ﻋﺎﺟل و ﺿروری ﻣردم ﭼﮫ اﺳت؟ ﺑرای ﻣن ﮔﻔت ﮐﮫ اول ﭼﯾزی ﮐﮫ اﯾن ھﺎ ﻣﯾﺧواھﻧد
ﮐﮫ در ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﺧود آرام و ﻣﺻون و در ﺻﻠﺢ و اﻣﻧﯾت زﯾﺳت ﮐﻧﻧد ،ھﻣﯾن طور اﺳت؟ )ﺷﮭرﯾﺎن
ﻗﻧدوز :ﺑﻠﯽ( ،ﺧواﺳت ﺷﻣﺎ اول ھﻣﯾن اﺳت؟ )ﺷﮭرﯾﺎن ﻗﻧدوز :ﺑﻠﯽ ،ﺑﻠﯽ( ،درﺳت ،ﺑﺑﯾﻧﯾد ﺻﻠﺢ و اﻣﻧﯾت
ﺷﻣﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﯾد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد اﯾن را ﺣزﺑﯽ را ﮐﮫ ادﻋﺎ ﮐرده دوﻟﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ وﺟود آﻣده ﺑﺎﯾد ﺑرای ﻣﺎ ﺗﺄﻣﯾن ﮐﻧد
ت از ﺣق ﺷﻣﺎﺳت ،ﻟﯾﮑن دوﻟت از ﮐدام ﻣرﺟﻊ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺎزل ﻧﻣﯾﺷود ،دوﻟت از ﺧود ﺧﻠق
اﯾن ﯾﮏ ﻗﺳﻣ ِ
ﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺷور دوﻟﺗﯽ ﺑﮫ وﺟود آﻣد ﮐﮫ ﻣﺎ آن را دوﻟت ﺣﺎﮐﻣﯾﺗﯽ
ﺑﺎﯾد ﺑﺎﺷد ،ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر در
ِ
ﺧود ﻣردم ﻣﯾﮕوﯾﯾم ﺧﻠق ﻣﯾﮕوﯾﯾم و از طرف ﺧود ﺧﻠق ﻣﯾﮕوﯾﯾم ،اﯾن اراده ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت ﮐﮫ
ﻓﺷرده و ﻣﺗﻣرﮐز در وﺟود دوﻟت اﺳت ،ﻣن در ﻟوﯾﮫ ﺟرﮔﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺑودم ﮐﮫ دﯾﮕر زﻣﺎﻣدار و واﻟﯽ از
ﻣرﮐز ﮐﺎﺑل ﺑﮫ وﻻﯾﺎت ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣﯾﮕردد اﯾن اراده ھروﻻﯾت ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﺧود واﻟﯽ ھﺎ و ﺧدﻣﺗﮕذار ھﺎی
ﺧودرا در ﺣﮑوﻣت ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ ﺑﺎﯾد اﯾﺟﺎد ﮐﻧد ﻣﺎ آﻏﺎز ﮐردﯾم) .ﮐف زدﻧﮭﺎی ﻣﻣﺗد ﺷﮭرﯾﺎن ﻗﻧدوز(
دوﻟت از ﺧﻠق ﯾﻌﻧﯽ از ﺷﻣﺎ اﺳت ،اﮔر ﮐﺳﺎﻧﯽ ﭘﯾدا ﻣﯾﺷود زﻣﯾن ﻻﯾزروع و ﺑﺎﯾری را ھم آﺑﺎد ﻣﯾﺳﺎزد
دوﻟت ﺑراﯾش ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧد و ھر ﻗدر زﻣﯾﻧﯽ را ﮐﮫ او ﺑﺗواﻧد آﺑﺎد ﺑﺳﺎزد ﻣﺎ ﺑراﯾش ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم اﻟﺑﺗﮫ
زﻣﯾن آﺑﺎد ﻣرﺑوط ﺑﮫ اراده ﺧو ِد دھﻘﺎن ھﺎ اﺳت از طرفِ ﺧو ِد دھﻘﺎن ھﺎ ،اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ ﺗﻌﻘﯾب
ﻣﯾﺷود اﯾن را ﻣردم ﻗﺑول ﮐرد ،ﻟوﯾﮫ ﺟرﮔﮫ ﻣﻧﺗﺧب ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎﺋﯾد ﮐرد ،اﯾن ﺑﺎ زور ﻧﯾﺳت ،اﯾن ﺑر
اﺳﺎس اراده داوطﻠﺑﺎﻧﮫ دھﻘﺎﻧﺎن اﺳت ھﻣﮫ اﻗﺷﺎر و طﺑﻘﺎت دھﻘﺎن .ﺗﻣﺎم روﺣﺎﻧﯾون ،ﻣﻼ اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺣﺗرم ﻣﺎ
ﺑﮫ ﺷﻣول ﺗﻣﺎم رﯾﺷﺳﻔﯾد ھﺎ ،ﺑزرﮔﮭﺎی ﻗوم و ﻗﺑﯾﻠﮫ و ده و ﻗرﯾﮫ ﺑﺑﯾﻧﯾد ھﻣﮫ ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در وﺟود
ت ﺗﻣﺎم ﻣردم اﺳت ،اﯾن ﻧﮫ از ﯾﮏ ﻋده ﻣﺣدود و ﯾﮏ اﺷﺧﺎص
دوﻟت ج.د.ا .ظﺎھر ﻣﯾﺷود ﯾﻌﻧﯽ دوﻟ ِ
ﻣﺣدود ﯾﺎ ﯾﮏ ﺣزب ،ﺑل ﮐﮫ از ھﻣﯾن ﺧﺎطر اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﮔﻔﺗﯾم ﺟﺑﮭﮫ ﻣﻠﯽ ﭘدروطن ﯾﮏ ﺟﺑﮭﮫ وﺳﯾﻊ
اﺳت ،اﻣروز ھم ﺑرادران ﻣﺎ ھم ﺧواھران ﻣﺎ ھم ﮐودﮐﺎن ﻣﺎ ﺑﮫ ﻧﺣو از اﻧﺣﺎ ھﻣﮫ در ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺟدﯾد و ﻧوﯾن آزاد و ﻣﺳﺗﻘل اﯾﻧﮭﺎ ﮐﺎر و ﭘﯾﮑﺎر ﻣﯾﮑﻧﻧد .اﯾن دﺷﻣﻧﺎن ﻣﺎ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎب دروغ و
ﺟﻌل و ﻓرﯾب را ﺑﺎﻻی ﻣﺎ ﺗﺣﻣﯾل ﻣﯾﮑﻧد .ﺧوب ،ھﻣوطﻧﺎن ﮔراﻣﯽ ،وﻗﺗﯽ ﮐﮫ دوﻟت از ﺧودﺷﻣﺎ اﺳت و
اﻣﻧﯾت و ﻣﺻوﻧﯾت ھم ﻣﯾﺧواھﯾد ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾد ﺷﻣﺎ از دوﻟت ﺗﺎن دﻓﺎع ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﻧﮑﻧﯾد؟ دوﻟت ﺗﺎﻧرا ﺗﻘوﯾت ﺑﮑﻧﯾد
ﯾﺎ ﻧﮑﻧﯾد؟ ﺑﺎ دوﻟت ﺗﺎن ھﻣﮑﺎر ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ ﺧود ھﻣﮑﺎر ﺑﺎﺷﯾد ﯾﺎ ﻧﮫ ﺑﺎﺷﯾد؟ )ﺷﮭرﯾﺎن ﻗﻧدوز :ﺑﺎﺷﯾم( ،ﯾﺎ ﺑﮫ
ﻋﺑﺎره دﯾﮕر ﺗﺎ ﺣدودی از ﺧود دﻓﺎع ﮐﻧﯾم در ﺑراﺑر دزد و ﻗطﺎع اﻟطرﯾق ﯾﺎ ﻧﮫ ؟ ﭘس ﺑﮫ ﭼﮫ ﺗرﺗﯾب ﮐﮫ ﻣﺎ
ﺑﺎﯾد ﯾﮏ اﺗﺣﺎد ﻋﻣوﻣﯽ ﯾﮏ وﺣدت اﺗﻔﺎق ﺗﻣﺎم ﺧﻠق دوش ﺑﮫ دوش در ﯾﮏ ﺟﺑﮭﮫ و ﺳﻧﮕر ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﯾﮏ
دﯾﮕر ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺷﮭرھﺎ ،ﻣراﮐز وﻻﯾﺎت ،وﻟﺳواﻟﯽ ھﺎ ،دھﺎت و ﻗرﯾﮫ ﺟﺎت ﺧودرا از ﻗطﺎع اﻟطرﯾق ھﺎ و
دزدان ﻣﺗﺟﺎوزﯾن ﺑﮫ ﺷرف و ﻧﺎﻣوس و ﺧﺎﻧواده ﻣﺎ ﺑﺎﯾد از ﺑﯾﺦ و ﺑن ﻣﺣو ﺳﺎزﯾم ﺗﻧﮭﺎ ارادۀ ﺷﻣﺎ )ﮐف
زدﻧﮭﺎی ﻣﻣﺗد ﺷﮭرﯾﺎن ﻗﻧدوز( ﻣﯾﺗواﻧد اﯾن ﮐﺎر را ﺑﮑﻧد) .ﮐف زدﻧﮭﺎی ﻣﻣﺗد ﺷﮭرﯾﺎن ﻗﻧدوز(
ﺑﮫ ده و ﻗرﯾﮫ و وﻟﺳواﻟﯽ و ﻋﻼﻗﮫ داری و وﻻﯾﻠت ﺣرف ﺗﺎﻧرا ﺑرﺳﺎﻧﯾد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ھﻣﺎن ﺑﺎﻧدھﺎی آدﻣﮑش
دﯾروز ﮐﮫ ﻓرﯾب دﺷﻣﻧﺎن را ﺧورده اﻧد ﻓرﯾب ﺷﯾﺎطﯾن را ﺧورده اﻧد اﮔر ﺣﺎﺿر و آﻣﺎده ﻣﯾﺷوﻧد ﮐﮫ
ﺳﻼح را ﺑر زﻣﯾن ﻣﯾﮕذارﻧد و ﭘﺷﯾﻣﺎن و ﻧﺎدم ھﺳﺗﻧد و در ﻋوض ﺣﺎﺿر ﺑﮫ ﺧدﻣت در راه ﻣردم و در
راه وطن و آﺑﺎدی ﮐﺷور ھﺳﺗﻧد و از دوﻟت ﺧود ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد از اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ و دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺗﺎﺋﯾد ﻣﯽ
ورزﻧد در راه اﯾﺟﺎد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دﻣوﮐراﺗﯾﮏ آزاد ﻧوﯾن ﻣﺳﺗﻘل و ﺑرادر ﺑﺎ ﺗﻣﺎم اﻗوام ﺧدﻣت ﻣﯾﮑﻧﻧد ﺳﺎﺣﮫ
ﻋﻔو ﺧﻠق ﻋظﯾم اﺳت ﺧﻠق آن ھﺎ را ﻋﻔو ﻣﯾﮑﻧد اﮔر اﯾن ھﺎ ﺳﻼح ﺑر زﻣﯾن ﺑﮕذارﻧد ھرﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﺷد در
ھرﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﺷد اﮔر اوﻻد ﻣن را ھم در ﭘﯾش روﯾم ﮐﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ظﻠم ھﺎی ﺳرﺳﺧﺗﯽ را ھم ﮐرده ﺑﺎﺷد
ﻟﯾﮑن اﮔر ﭘﺷﯾﻣﺎن و ﻧﺎدم ﺑﺎﺷد ﺧﻠق ﻋﻔو ﻣﯾﮑﻧد ﺧﻠق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﯾﺎﯾﻧد ﺑﻔرﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺻﻠﺢ و اﻣﻧﯾت را
در ﮐﺷور ﺧود ﺗﺄﻣﯾن ﮐﻧﯾم و اﯾن ھﺎ آﻟﮫ و وﺳﯾﻠﮫ ﺷﯾﺎطﯾن ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻣرﺗﺟﻌﯾﯾن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ او رﯾﮕن و
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎی ﮐﮫ ﺧﻠق ﻋرب را ﺧﻠق ﻣﺳﻠﻣﺎن را در ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺳراﺋﯾل از طرﯾق اﺳراﺋﯾل ﻗﺗل ﻋﺎم
ﻣﯾﮑﻧﻧد ﻣﯾﮑﺷﻧد اﯾن دﺷﻣن و دﺷﻣن ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﮭﺎ اﻧد دﺷﻣن اﻓﻐﺎﻧﮭﺎ ﯾﻌﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﻣﺎم ﺧﻠق ﺑرادر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن،
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اﮔر دﯾﮕر ﻓرﯾب آن ھﺎ را ﻧﻣﯾﺧورد و ﻋﻠﯾﮫ آن ھﺎ ﻣﺑﺎرزه ﻣﯾﮑﻧد آﯾﺎ ﻣﯾﺗواﻧم ﺑﮫ ﺟرﺋت ﭘﯾﺎم ﺷﻣﺎرا ﺑﮫ
ﺣزب و دوﻟت ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺑرﺳﺎﻧم ﺑﮫ ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن اﻋﻼم ﮐﻧم ﺧﻠق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺣﺎﺿر اﺳت آﻧﮭﺎ را ﻋﻔو ﮐﻧد
)ﺷﮭرﯾﺎن ﻗﻧدوز :ﺑﻠﯽ ،ﺑﻠﯽ ،ﺑﻠﯽ آ( ،ھﻣﯾن ﺟﺎ ھﻣوطﻧﺎن ﻣﺎ ھﺳﺗﻧد ازﺑﮏ ھﺎی ﻣﺎ ﺗرﮐﻣن ھﺎی ﻣﺎ ﺗﺎﺟﮏ
ت از
ھﺎی ﻣﺎ ھﺳﺗﻧد ﺗﺷرﯾف دارﻧد ،ﻧﻣﯾداﻧم اﯾن ﺟﺎ ﺑﻌﺿﯽ رﯾﺷﺳﻔﯾدھﺎی
ﻣﻌزز ﻣوﺟود ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺧﺎطرا ِ
ِ
ﭼﮭل ﺳﺎل و ﭘﻧﺟﺎه ﺳﺎل و ﺷﺻت ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد؟ آﯾﺎ ھﻣﯾن ﺳﮫ ﺟﻣﮭورﯾت ﺷوروی ﮐﮫ در
ھﻣﺟوار ﻣﺎ ﺑﻧﺎم ﺗﺎﺟﮑﺳﺗﺎن ﺷوروی ،ازﺑﮑﺳﺗﺎن ﺷوروی ،ﺧوب ﺗرﮐﻣﻧﺳﺗﺎن ﯾﮏ ذره از اﯾن ﺟﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ
دارد ﻗﺑل از اﻧﻘﻼب ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ اﻣروز ﺷﻣﺎ زﻧده ﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧﯾد ﻋﻘب ﻣﺎﻧده ﺗر ﺑود اﮔر ﻣﺎ او زﻧده ﮔﯽ
ﺳﻌﺎدﺗﻣﻧد و ﺧوﺷﺑﺧت و ﭘﯾﺷرﻓت و ﺗرﻗﯽ را ﮐﮫ آﻧﺟﺎ آﻣده ﻣﺎ ﺑﯾﺎرﯾم آﯾﺎ اﯾن ﻣﺧﺎﻟفِ دﯾن اﺳﻼم اﺳت؟
)ﺷﮭرﯾﺎن ﻗﻧدوز :ﻧﯽ ،ﻧﯽ ،ﻧﯽ( ،اﮔر ﻣﺎ ﺑﻧدھﺎی ﺑرق داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ،ﺳرک ھﺎی ﻗﯾرﺷده داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ،ﺧط
آھن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ،اﮔر ﻣﺎ ﭘروژه ھﺎی ﺑزرگ زراﻋﺗﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ،اﮔر ﻣﺎ ﻣﻌﺎدن ﺧودرا اﺳﺗﺧراج ﮐﻧﯾم
و ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﻣرﻓﮫ و زﯾﺑﺎ ﺑﺳﺎزﯾم ،ﺑرق ﺑرای ﺗﻣﺎم دھﺎت ﺧود ﺑرﺳﺎﻧﯾم آﯾﺎ اﯾن ﻣﺧﺎﻟفِ دﯾن اﺳﻼم
اﺳت؟ )ﺷﮭرﯾﺎن ﻗﻧدوز :ﻧﯽ ،ﻧﯽ ،ﻧﯽ( ،ﻣﺧﺎﻟف ﻋﻧﻌﻧﺎت و رﺳوﻣﺎت و ﻏرور ﻣﺎﺳت؟ )ﺷﮭرﯾﺎن ﻗﻧدوز:
ﻧﯽ ی ی ی ﻧﯽ( ،ﺧوب ،ﺑﺑﯾﻧﯾم آن ھﺎ ﭼﮫ ﮐردﻧد؟ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﯾﺎد ﺑﮕﯾرﯾم از ﺗﺟرﺑﮫ اﺗﺣﺎد ﺷوروی از ھﻣﺳﺎﯾﮫ
ﻧزدﯾﮏ ﺧود ﻣﺎ ﺑﮫ واﺳطﮫ اﻧﺳﺎن ھﺎی زﺣﻣﺗﮑش ﺧود اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ واﺳطﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ ﺧود زﻣﯾن ھﺎی
ﻏﻧﯽ و ﻓراوان درﯾﺎ و آﺑﮭﺎ ﮐوه ھﺎی ﭘُر از ﻣﻌﺎدن ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن و اﻧﺟﻧﯾران و ﮐﻣﮏ ھﺎی
ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ و ﻣﺎدی اﺗﺣﺎدﺷوروی ﯾﮑﺟﺎی ﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾم ﮐﮫ ﯾﮏ وطن ﺷﮕوﻓﺎن و آﺑﺎد و زﯾﺑﺎ و ﻣﻘﺑول ﮐﮫ ﺗﻣﺎم
ﻓرزﻧدان ﻣﺎ ﺳﻌﺎدﺗﻣﻧد ﺑﺎﺷﻧد ﺑﮫ وﺟود ﺑﯾﺎورﯾم  .ﻧﯾروی ﺧﻠق -ﻧﯾروی ﻻﯾزال ،ﻧﯾروی ﻋظﯾم و ﮐﺑﯾر و
ﺑزرگ اﺳت ،ﯾﮑﺑﺎر ﺧﻠﻘﯾﮑﮫ آﮔﺎه ﺷد ،ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓت ،اراده ﮐرد ﻣﺗﺣد ﺷد ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ﮐﮭﻧﮫ را
واژﮔون ﺑﺳﺎزﻧد و ﺟﮭﺎن ﻧوی را ﺑﮫ وﺟود ﺑﯾﺎورﻧد ،اﻟﺑﺗﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ،آﻧﺎً ﻧﮫ .ﻧﮫ ﺑﮫ آن ﺷﯾوه ھﺎی
ﺗرور و وﺣﺷت و اﺧﺗﻧﺎق و ﻧﻔﺎق اﻓﮕﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﻔﯾظ ﷲ اﻣﯾن اﯾن ﮐﺎر را در اﯾن ﺟﺎ ﺷﻣﺎ اطﻼع دارﯾد ﮐﮫ
ﻣﯾﺧواﺳت ﺗطﺑﯾق ﮐﻧد .ﻧﯽ ،از راه اﻧﺳﺎﻧﯽ از راه دﻣوﮐراﺗﯾﮏ از راه اﺣﺗرام ﺑﮫ ﮐراﻣت اﻧﺳﺎﻧﯽ ،اﺣﺗرام
ﺑﮫ ﺧﺻوﺻﯾﺎت و ﻋﻧﻌﻧﺎت ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﻋﻧﻌﻧﺎت ﻣﺣﯾطﯽ ،اﺣﺗرام ﺑﮫ دﯾن ﻣﻘدس اﺳﻼم ،اﺣﺗرام ﺑﮫ ﺧﺻوﺻﯾﺎت
ھر ﻗوم ھر ﻣﻠﯾت ﺑﺎ ﺷﮕوﻓﺎﻧﯽ ﺧﺻوﺻﯾﺎت ھر ﻣﻠﯾت و ھر ﻗوم ،زﺑﺎن ،ﻓرھﻧﮓ ،ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻣﻧطﻘﮫ ﺟﺎی ﺑﮫ
اﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾم ﻧﻔﺎق ھﺎ را از ﺑﯾن ﺑﺑرﯾم .ﯾﮏ ﮐﺎرﮔر ﭘﺷﺗون ،ﯾﮏ ﮐﺎرﮔر ﺗﺎﺟﮏ ،ﯾﮏ ﮐﺎرﮔر
ازﺑﮏ ،ﯾﮏ ﮐﺎرﮔر ﺗرﮐﻣن ،ﯾﮏ ﮐﺎرﮔر ﺑﻠوچ ،ﯾﮏ ﮐﺎرﮔر ﻧورﺳﺗﺎﻧﯽ ،ﯾﮏ ﮐﺎرﮔر ﭘﺷﮫ ﯾﯽ و ﻏﯾره ،ﯾﮏ
ﮐﺎرﮔر اھل ھﻧود در ﯾﮏ ﻓﺎﺑرﯾﮏ ﮐﺎر ﻣﯾﮑﻧﻧد ﻣﺎﺑﯾن ﺷﺎن ﭼﮫ اﺧﺗﻼف اﺳت؟ ھﯾﭻ اﺧﺗﻼف ﻧﯾﺳت ،اﯾن ھﺎ
زﯾر ﯾﮏ ﺳﻘف ﮐﺎر ﻣﯾﮑﻧﻧد .ﻟذا ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﺣﻠﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر ھﺎی ﻣﺗﺣد ھﺳﺗﻧد ،ھﻣﮫ در ﯾﮏ ﻓﺎﺑرﯾﮏ در ِ
ھﺎی ﺧود را ﺑﮫ اﺳﺎس ﺣﻘوق ﻣﺗﺳﺎوی ﺑﺎھم ﻣﺗﺣد ﺑﺳﺎزﯾم .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ اﻧﻘﻼب و دوﻟت ﭘﺎﯾﮫ ھﺎ و رﯾﺷﮫ
ھﺎﯾش در ﻣﺎﺑﯾن اﻋﻣﺎق ﺗوده ھﺎی ﻋظﯾم ﺧﻠق اﺳﺎس ﮔرﻓت ﺿﺎﻣن ﺻﻠﺢ و اﻣﻧﯾت اﺳت و ﻣﺻوﻧﯾت
اﺳت وﺿﻊ ﻋﺎدی ﻣﯾﮕردد و ﻣردم و ﺧﻠق و وطن و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﭘﯾش ﻣﯾرود و ﺗرﻗﯽ ﻣﯾﮑﻧد ،ﭘﯾﺷرﻓت
ﻣﯾﮑﻧد .اﯾن وظﯾﻔﮫ اوﻟﯽ و ﻣﺑرم و اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎﺳت .اﻣروز ﺣزب و دوﻟت در ﻓﮑر اﯾن اﺳت ﮐﮫ راه ھﺎی
ﺣل اﯾن ﻣﺳﺎﯾل را ھم ﺑﮫ ﺻورت ﻗﺎﻧون و ھم در ﻋﻣل ﺑﺎﯾد ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧد ھرﭼﮫ زودﺗر ﺑراﺳﺎس ﻓﯾﺻﻠﮫ
ھﺎی اﺧﯾر ﺷورای اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺗواﻧﻧد ﻣﺳﺎﯾل و ﻣﺷﮑﻼت را ﺣل ﺑﺳﺎزد و راه ﺻﻠﺢ و اﻣﻧﯾت را در ﮐﺷور
ﺗﺄﻣﯾن ﻧﻣﺎﯾد.
ﻧﺎﺑود و ﻣﺣو ﺑﺎد دﺷﻣﻧﺎن داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻠق آزاده ،ﺷراﻓﺗﻣﻧد و زﺣﻣﺗﮑش ﺟﻣﮭوری دﻣوﮐراﺗﯾﮏ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن! )ﺷﮭرﯾﺎن ﻗﻧدوز :ﻧﺎﺑود ﺑﺎد !(
زﻧده ﺑﺎد و ﺳرﺑﻠﻧد ﺑﺎدُ ،ﭘرﻏرور ﺑﺎد ،آزاد و ﻣﺳﺗﻘل ﺑﺎد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻧوﯾن! )ﺷﮭرﯾﺎن ﻗﻧدوز:
زﻧده ﺑﺎد !(
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زﻧده ﺑﺎد ﺧﻠق ﺷراﻓﺗﻣﻧد ،دﻟﯾر و اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن! )ﺷﮭرﯾﺎن ﻗﻧدوز :زﻧده ﺑﺎد !(
ﭘﯾروز ﺑﺎد اﻧﻘﻼب آزادﯾﺑﺧش ﺧﻠق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن! )ﺷﮭرﯾﺎن ﻗﻧدوز :ﭘﯾروز ﺑﺎد !(
ﺗﺷﮑر) ،ﮐﻔزدﻧﮭﺎی ﻣﻣﺗد و اﺑراز اﺣﺳﺎﺳﺎت ﮔرم و ﺷورآﻓرﯾن ﺷﮭرﯾﺎن ﻗﻧدوز ،رﻓﯾق ﮐﺎرﻣل ﻋزﯾز زﻧده
ﺑﺎد ! ،زﻧده ﺑﺎد رﻓﯾق ﮐﺎرﻣل ﻋزﯾز !(
ﺗﮭﯾﮫ و ﺗﺎﯾپ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗری از ع  .ق  .ﻓﺿﻠﯽ

ﺗﺻﺎوﯾر رھﺑر ﻣﺣﺑوب زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺟﻣﻊ ﺷﮭرﯾﺎن ﻗﻧدوز
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ﺗوﺟﮫ !
ﮐﺎﭘﯽ و ﻧﻘل ﻣطﺎﻟب از »اﺻﺎﻟت« ﺻرف ﺑﺎ ﮐﺳب ﻣﺟوز ﮐﺗﺑﯽ از »اﺻﺎﻟت« ﻣﺟﺎز اﺳت !
ﮐﻠﯾﮫ ی ﺣﻘوق ﺑر اﺳﺎس ﻗواﻧﯾن ﮐﭘﯽ راﯾت ﻣﺣﻔوظ و ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ »اﺻﺎﻟت« ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
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