ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل :

ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻠﯽ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
راهﻬﺎ و وﺳﺎﯾﻞ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی
ﺟرﯾده ﭘرﭼم ،ﺷﻣﺎره )اول( ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ  ٢٣ﺣوت  ١۴ ،١٣۴۶ﻣﺎرچ ١٩۶٨

ﺗﺎﯾپ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗری از ع  .ق  .ﻓﺿﻠﯽ
ﺳرﻟوﺣﮫ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺷور ﻣﯾﮕوﯾد» :ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﻧظﯾم ﺣﯾﺎت ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت
ﻋﺻر و ﺑر اﺳﺎس واﻗﻌﺎت ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓرھﻧﮓ ﻣﻠﯽ -ﺑﻣﻧظور ﺗﺎﻣﯾن ﻋداﻟت و ﻣﺳﺎوات ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗطﺑﯾق
دﻣوﮐراﺳﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻗﺗﺻﺎدی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ  . . .و در ﻧﮭﺎﯾت ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﺷﮑﯾل ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣرﻓﮫ و
ﻣﺗرﻗﯽ« ﺑر ﻣﺑﻧﺎی اﺻول ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ﻋﻠﻣﯽ ﺧﻼق و اﯾدﺋوﻟوزی ﭘﯾﺷرو ﻋﺻر ﻣﺎ و اﻧطﺑﺎق ﺑر ﺷراﯾط
ﮐﻧوﻧﯽ ﺟﻧﺑش اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑر اﺳﺎس روﺣﯾﮫ وطن ﭘرﺳﺗﯽ و ﻣﺎھﯾت ﺑﺷرﯾت زﺣﻣﺗﮑش ،ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﺷﮑﯾل
ﺟﺎﻣﻌﮫ ای آزاد از ﺗﻧﺎﻗﺻﺎت طﺑﻘﺎﺗﯽ ،ﻓﺎرغ از ﺑﮭره ﮐﺷﯽ اﻧﺳﺎن از اﻧﺳﺎن و آزاد از اﺳﺎرت و ﺳﺗم ﻣﻠﯽ
ﺑﮫ ﺣﯾث »ھدف ﻏﺎﯾﯽ«.
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اﻋﻼم ﻣﯾدارﯾم ﮐﮫ ﭘرﭼم ﻣﻘدس ﺟﮭﺎد و ﻣﺑﺎرزه ﺿد ارﺗﺟﺎع داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ را ﺗﺎ ﻣرگ و ﭘﯾروزی
ﺳرﺑﻠﻧد و اﺳﺗوار ﻧﮕﮭﮫ ﺧواھﯾم داﺷت.
وﻟﯽ درک اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ در ﻣﺑﺎرزه اھﻣﯾت ﻋظﯾم ﮐﺳب ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ در ﮐﺷور ﻣﺎ در ﻣرﺣﻠﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﻧوﻧﯽ
ﺗﺿﺎد ﻋﻣده ﺑﯾن ﺗوده ھﺎی ﻋظﯾم دھﻘﺎن و ﻣﺷﺗﯽ از ﻓﺋوداﻟﮭﺎ و ﺧﻠق و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم ﺣل ﻧﮕردﯾده و ھﻧوز
ﻧظﺎم اﺳﺗﺑدادی و ﺑﻘﺎﯾﺎی ارﺗﺟﺎع ﻗرون وﺳطﺎﺋﯽ و اﺳﺗﻌﻣﺎر در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣوﺟود اﺳت،ﻟﮭذا اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در
ﻣرﺣﻠﮫ ﻣﺑﺎرزه و ﺟﻧﺑش دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و ﻣﻠﯽ ﻗرار دارد ﻧﮫ در ﻣرﺣﻠﮫ »ھدف ﻏﺎﯾﯽ« ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ ھﺎ
ﻧﺎﺷﯾﺎﻧﮫ و ﻋوام ﻓرﯾﺑﺎﻧﮫ آﻧرا ﺑﺣﯾث ﻣﺳﺋﻠﮫ روز و ﺟزء وظﺎﯾف و ھدف ﻧزدﯾﮏ ﺳﯾﺎﺳﯽ طرح ﻣﯾﮑﻧﻧد.
ﺟﻧﺑش دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و ﻣﻠﯽ در واﻗﻌﯾت اﻣر ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ ﺗدارک ﺿروری و ﻣﻘدﻣﮫ ﯾﯽ ﺑرای ﺟﻧﺑش ﻣرﺣﻠﮫ
»ھدف ﻏﺎﯾﯽ« ﮐﮫ ﺑﺻورت اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر دﻧﺑﺎﻟﮥ ﺟﻧﺑش دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﺳت ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯾرود.
در ﺟﻧﺑش دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﻣﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ در ﯾﮏ دوران ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﮔردﯾده اﺳت،
اﮐﺛرﯾت ﻋظﯾﻣﯽ ﺧﻠﻘﮭﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻋم از ﮐﺎرﮔران ،دھﻘﺎﻧﺎن و ﭘﯾﺷﮫ وران )زﺣﻣت ﮐﺷﺎن ﺷﮭر و ده(،
ﺗرﻗﯽ ﺧواھﺎن ،روﺷن ﻓﮑران و دﯾﮕر ﻗﺷرھﺎ و ﻋﻧﺎﺻر ﻣﻠﯽ ،دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ،وطن ﭘرﺳت و ھﻣﭼﻧﺎن
ﺻﺎﺣﺑﺎن ﻣﻠﮑﯾت ھﺎی ﻣﺗوﺳط و ﮐوﭼﮏ ﺷﮭر و ده و ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران ﻣﻠﯽ )ﺑورژوازی ﻣﻠﯽ( اﺷﺗراک
ﺧواھﻧد داﺷت.
ھدف ﻋﻣده و وظﯾﻔﮫ ﻣﻠﯽ ﻣﺎ در ﻣرﺣﻠﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﻧوﻧﯽ ﻧﯾل ﺑﮫ اﯾﺟﺎد ﺣﮑوﻣت دﻣوﮐراﺳﯽ ﻣﻠﯽ اﺳت.
ﺣﮑوﻣت دﻣوﮐراﺳﯽ ﻣﻠﯽ در ﮐﺷور ﺑر ﺑﻧﯾﺎد ﺟﻧﺑش وﺳﯾﻊ ﺧﻠق ھﺎی ﮐﺷور ﺑﮫ ﺻورت ﻣﮭم ﺗرﯾن ﻧﻘطﮥ
ﭼرﺧش ﻣﺑﺎرزه ﺿد ﻓﺋوداﻟﯾزم و ﺿد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾد.
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اﺳﺗﻘرار ﺣﮑوﻣت دﻣوﮐراﺳﯽ ﻣﻠﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣظﮭر ﭘﯾروزی ﻧﯾروھﺎی وطﻧﭘرﺳت و دﻣوﮐراﺗﯾﮏ
ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺋودال ھﺎ ،ﺗﺟﺎر ﺑزرگ دﻻل واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ اﺳﺗﻌﻣﺎر ،ﺑورژوا -ﺑﯾروﮐراﺗﯾﮑﯽ )ﻣﺎﻣورﯾن ﻋﺎﻟﯾرﺗﺑﮫ ﻓﺎﺳد
ﺗﺎﺟر ﭘﯾﺷﮫ و رﺷوه ﺳﺗﺎن( و ﻣﺎھﯾت و ﭘدﯾده ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی ،ﻓرھﻧﮕﯽ و اﯾدﺋوﻟوژﯾﮑﯽ اﺳﺗﻌﻣﺎر و
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم ﺧواھد ﺑود .اﺳﺗﻘرار اﯾن دﻣوﮐراﺳﯽ در واﻗﻌﯾت اﻣر زﻣﯾﻧﮫ ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ ﺣﮑوﻣت اﺻﯾل ﻣردم ﺑر
ﻣردم را ﺗﮭﯾﮫ ﺧواھد دﯾد.
دﻣوﮐراﺳﯽ ﻣﻠﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧظﺎم آﻧرا ﻧﻣﯽ ﺗوان ﻗﺑﻼً ﺑﺎ ﻣﺷﺧﺻﺎت آن طرح رﯾزی ﮐرد
ﺗرﮐﯾﺑﯽ اﺳت از اﺳﺗﻘﻼل ﮐﺎﻣل ﻣﻠﯽ )ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی( ،دﻣوﮐراﺳﯽ ﮐردن زﻧدﮔﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی
و ﺗﺳرﯾﻊ رﺷد ﻣﺗرﻗﯽ ﺗوﻟﯾد )رﺷد ﺳرﯾﻊ اﻗﺗﺻﺎد( و اﺣداث ﺻﻧﺎﯾﻊ ﺑزرگ ﻣﻠﯽ از طرﯾق ﻏﯾرﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن ﺗﮑﺎﻣل ﺧود ﺑﮫ »ھدف ﻏﺎﯾﯽ« ﻣﻧﺗﺞ ﻣﯾﮕردد.
ﺣﮑوﻣت دﻣوﮐراﺳﯽ ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﺑﺎ راه رﺷد ﻏﯾرﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﭘﯾوﻧد ﻧﺎﮔﺳﺳﺗﻧﯽ دارد ﺣﮑوﻣﺗﯽ
ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﺑر ﺿد اﺷﮑﺎل ﺟدﯾد اﺳﺗﻌﻣﺎر و ﯾوغ ﺳرﻣﺎﯾﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺣﮑوﻣت ﺑﮫ
ﺷﯾوۀ دﯾﮑﺗﺎﺗوری و اﺳﺗﺑدادی را ﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺣﻘوق و آزادی ھﺎی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و ھﻣﭼﻧﺎن اﺻﻼﺣﺎت
اﺳﺎﺳﯽ و دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ارﺿﯽ را ﺑﮫ ﻧﻔﻊ دھﻘﺎﻧﺎن اﺟرا ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد.
اﻧدﯾﺷﮫ دﻣوﮐراﺳﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﺣﯾث ھدف اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ در ﻣرﺣﻠﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﻧوﻧﯽ ﻣظﮭر رﺷد و ﺗﮑﺎﻣل
ﺗﯾوری و ﭘراﮐﺗﯾﮏ ﺟرﯾﺎن ﻣﺑﺎرزه رھﺎﯾﯽ ﺑﺧش ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﺳوﯾﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷراﯾط ﮐﺷور ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼً
وﻓق ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺷرط ﻻزم ﮔذار ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ )ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ﻣﺧﺗﻠف ﮐﮫ ﺷراﯾط ﺣﮑم ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد( ﺑﮫ »ھدف ﻏﺎﯾﯽ«
ﻣﯾﮕردد.
ﺗﻌﻘﯾب راه رﺷد ﻏﯾرﺳرﻣﺎﯾﮫ داری در ﮐﺷوری ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﺗﮭﯾﮫ ﻣﻘدﻣﺎت ان در ﺣﺎل ﭘﯾداﯾش اﺳت ،در
واﻗﻌﯾت اﻣر ﺗﺎ ﺣدودی ﻣﻌﯾن ھﻣﺎن ﻧﻘش ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ ﻗواﻧﯾن ﺗﮑﺎﻣل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری )ﮐﮫ ارﺗﺟﺎع و اﺳﺗﻌﻣﺎر ﻣﺎﻧﻊ رﺷد ﺑﮭﻧﮕﺎم آن ﮔردﯾده اﺳت( ﺑﮫ ﺣﯾث ﺗدارک ﻣﺎدی و
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﮑﮫ »ھدف ﻏﺎﯾﯽ« ﻣﺎﺳت اﯾﻔﺎ ﻣﯾﮑرد.
ﺑﻧﯾﺎد طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺣﮑوﻣت دﻣوﮐراﺳﯽ ﻣﻠﯽ ﻣرﮐب از طﺑﻘﺎت و ﻗﺷرھﺎ و ﻧﯾروھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ وطﻧﭘرﺳت و
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ از آﻧﮭﺎ ﻧﺎم ﺑرده ﺷد) .درﺑﺎره ﻣﺳﺋﻠﮫ رھﺑری طﺑﻘﺎت و ﭘﯾﺷﺎھﻧﮕﺎن در
ﺟﻧﺑش و ﺗﺣﻠﯾل ﻋﻠﻣﯽ ان ﺑﻧﺎﺑر ﺷراﯾط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻣﻠﯽ ﮐﺷور در ﻣﻘﺎﻻت آﯾﻧده ﺟرﯾدۀ ﭘرﭼم وﺳﯾﻌﺎ ً ﺑﺣث
ﺧواھﯾم ﮐرد(
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ﺳوال ﺟدی درﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ آﯾﺎ ﺣﮑوﻣت ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻧوﻋﯽ از ﺣﮑوﻣت ھﺎی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ
ﻣﺣﺳوب ﺷوﻧد؟ ﺟواب ﻣﻧﻔﯽ اﺳت »زﯾرا ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻗوی دوﻟت در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﺳﺎﻟﯾﺎن دراز ﺑﺎﻻی
طﺑﻘﺎت ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺿد دﻣوﮐراﺳﯽ و ﺿد ﺧﻠﻘﯽ اﺳﺗوار اﺳت ) «. . .از ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﻓرﮐﺳﯾون د.خ .در وﻟﺳﯽ
ﺟرﮔﮫ(.
ﺳوال دﯾﮕری طرح ﻣﯾﮕردد ﮐﮫ ﭘس »ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﮐرد« ﺗﺎ ﺣﮑوﻣت دﻣوﮐراﺳﯽ ﻣﻠﯽ اﯾﺟﺎد ﺷود ،وظﺎﯾف
ﻣﻠﯽ ﻣﺎ در ﻣرﺣﻠﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﻧوﻧﯽ اﺟرا ﮔردد و ﺟﻧﺑش ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺧود ﻧﺎﯾل آﯾد؟ ﺑزرﮔﺗرﯾن اﻣر
ﺑرای ﺗﺣﻘق ﺑﺧﺷﯾدن وظﺎﯾف ﻣﻠﯽ ،درک اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺣﯾﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺣﻠﻘﮫ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺑﺎرزه و ﭘﯾﺷﺑرد ﺟﻧﺑش
در راه اﺳﺗﻘرار دﻣوﮐراﺳﯽ ﻣﻠﯽ ﻋﺑﺎرت اﺳت از اﯾﺟﺎد ﺟﺑﮭﮫ ﻣﺗﺣد دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و ﻣﻠﯽ ﭘﺎﯾﮫ دار و ﺗﻘوﯾت
روزاﻓزون آن در آﯾﻧده ﻧزدﯾﮏ.
در ھﻣﺎن ﺑدو اﻣر ﺗﺷﺧﯾص دادﯾم ﮐﮫ ﻧﯾل ﺑﮫ اﯾن اﻣر ﺗﺎرﯾﺧﯽ در ﻗدم اول اﯾﺟﺎب ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد وﺣدت
ﮐﻠﯾﮫ ﻣﺣﺎﻓل و ﻋﻧﺎﺻر ﭘراﮔﻧده ﺗرﻗﯾﺧواه و وطﻧﭘرﺳت در ﯾﮏ ﺟرﯾﺎن واﺣد و ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫ ﮐﮫ ﺗﯾوری ﭘﯾﺷرو
رھﻧﻣﺎی ﻋﻣل آﻧﮭﺎﺳت در ﭼوﮐﺎت اﺻول ﺑﮫ ﺗرﺗﯾﺑﯽ ﺗﺄﻣﯾن ﮔردد ﮐﮫ :از طﺑﻘﮫ ﭘﯾﺷرو زﺣﻣﺗﮑش ﮐﺷور
ﭘﯾﺷﺎھﻧﮕﯽ ﮔردد  ،. . .ﯾﮏ ﻣرام ﺟﺎﻣﻊ و ﻋﻠﻣﺎ ً ﺗﺣﻠﯾل ﺷده ﮐﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻋﻣوم ﺧﻠق ھﺎی ﮐﺷور و ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻋﻣدۀ
ﻣﺗﺣدﯾن ﻣﺎ را در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﻣﻌﯾن ﺗﺎرﯾﺧﯽ از ﻟﺣﺎظ ھدف ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ
ﺗﺄﻣﯾن ﮐﻧد ،ﺑﮫ وﺟود آﯾد) .اﯾن ﻣرام در ﺷﻣﺎره اول و دوم ﺟرﯾدۀ ﺧﻠق اﻧﺗﺷﺎر ﯾﺎﻓت (.ﻧظﺎم و ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن
دروﻧﯽ آن ﺑر اﺳﺎس ﻣوازﯾن ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ﻋﻠﻣﯽ و ﺑر ﺟﮭﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﻣرﮐزﯾت دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ،اﻧﺗﻘﺎد و اﻧﺗﻘﺎد
از ﺧود اﺳﺗوار ﺑﺎﺷد ،ﺷراﯾط ﮐﺷور ﺧط ﻣﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ و ﺟﺎری و ﺷﻌﺎر ھﺎی ﻣواﻓق ﺑﮫ روز ﺧود را
ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣﺎﯾد )ﮐﮫ در ﺟﻠﺳﺎت رای اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺷﺎﻏﻠﯽ اﻋﺗﻣﺎدی از طرﯾق ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ھﺎی ﻓرﮐﺳﯾون
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق در وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ وﺳﯾﻌﺎ ً ﭘﺧش ﮔردﯾد( در ﻣﺑﺎرزۀ روزﻣره ﺷرﮐت ﺧﻼق و ﻓﻌﺎل ﮐﻧد و
ﭘﯾوﻧد ﺧود را ﺑﺎ ﻣردم ﺑﮫ وﺟود آورد .و ﻣﺑﺎرزه ﺑﯾروﻧﯽ آن در ﻋرﺻﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ و
ﻣﻠﯽ اﻋم از اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی و ﺷﯾوه ھﺎ و اﺷﮑﺎل ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺑﺎرزه ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﮫ ﺷراﯾط در
ﻧظر و ﻋﻣل )ﺗﯾوری و ﭘراﮐﺗﯾﮏ( ﺻورت ﮔﯾرد از اﺻول ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ﻋﻠﻣﯽ در ﺑراﺑر اﻧﺣراف
رﻓورﻣﯾﺳﺗﯽ و ﻣﺎﺟراﺟوﯾﯽ و ﺑدﻋﺗﮕری ﭼپ و راﺳت دﻟﯾراﻧﮫ دﻓﺎع ﮐﻧد ،وﺣدت و ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ را ﭼون
ﻣردﻣﮏ ﭼﺷم ﺧود ﺣﻔظ ﻧﻣﺎﯾد ،ﺧﺻوﺻﯾت ﻣﻠﯽ و ﺧﻠﻘﯽ را در ﺧود ﭘرورش دھد ،وطﻧﭘرﺳﺗﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻣﻠﯽ را ﺑﺎ اﺣﺳﺎس ﻧﺟﯾب ﺑﺷرﯾت ﻣﺗرﻗﯽ ﺑﺧﺎطر ﺗﺣول ﺑﻧﯾﺎدی در ﮐﺷور درآﻣﯾزد.
ﻣﺎ ﻋﻠﻣﺎ ً ﻣﻌﺗﻘدﯾم ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ از ﻟﺣﺎظ ﻋﯾﻧﯽ و ذھﻧﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت دارد ﮐﮫ ﺣرﮐت ﺧود را در راه رﺷد
ﻧﮭﺿت دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و ﻣﻠﯽ و اﯾﺟﺎد ﺟﺑﮭﮫ ﻣﺗﺣد و ﺣﮑوﻣت دﻣوﮐراﺳﯽ ﻣﻠﯽ و راه رﺷد ﻏﯾرﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری ﺗﺣت رھﺑری ھر ﯾﮏ از طﺑﻘﺎت دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺷروع ﮐﻧد .وﻟﯽ ﺑﺧﺎطر ﺑﺎﯾد داﺷت ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﯾروزی
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رﺳﺎﻧدن و اﻧﺟﺎم اﯾن وظﺎﯾف ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ ﺿد ارﺗﺟﺎع ،ﺿد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺑﮫ طور ﭘﯾﮕﯾر و
اﻧﺗﻘﺎل ﺑﮫ »ھدف ﻏﺎﯾﯽ« و ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺟﺎﻣﻌﮥ واﻗﻌﺎ ً ﻣرﻓﮫ و ﻣﺗرﻗﯽ ﺻرف ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی ﭘﯾﺷرو ﺟﺎﻣﻌﮫ ﯾﻌﻧﯽ
ﮐﺎرﮔران ﺑﮫ اﺗﺣﺎد دھﻘﺎﻧﺎن و ﺑﮫ رھﺑری ﻧﯾروھﺎی واﺣد ﺗرﻗﯽ ﺧواه و ﭘﯾﺷﺎھﻧﮓ آن ﮐﮫ ھﺳﺗﮫ و ﺳﺗون
ﻓﻘرات ﺟﺑﮭﮫ ﻣﺗﺣد دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺗﺷﮑﯾل ﺧواھد داد اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت .در اﯾن ﺟﺎﺳت
ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی ﭘراﮔﻧده ﺗرﻗﯽ ﺧواه وطن ﭘرﺳت ﮐﺷور از ﻣﺳؤوﻟﯾت ﻋظﯾم و وظﯾﻔﮫ ﻣﺷﺗرک ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺧود
آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻧد و ﺑﺎﯾد در ﻗدم اول وﺣدت ﮐﻠﯾﮥ اﻓراد و ﻣﺣﺎﻓل و ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﺗرﻗﯽ ﺧواه و دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﮐﺷور ﺑر
ﻣﺑﻧﺎی وﺣدت اﯾدﺋوﻟوژﯾﮑﯽ ،ﻣراﻣﯽ ،ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ  . . .و ﺧط ﻣﺷﯽ و رھﺑری ﺗﺄﻣﯾن ﮔردد و از ﺗﻔرﻗﮫ و
روﺣﯾﮫ ﺳﯾﮑﺗﺎرﯾﺳﺗﯽ و ﻟﻐزﯾدن ﺑﮫ ﭼپ و راﺳت اﺣﺗراز ﺟوﯾﻧد و ﺑدون وارد ﮐردن اﺗﮭﺎﻣﺎت ﺷﺧﺻﯽ،
اﻟزام ﺑﯽ دﻟﯾل و ﻓﺣﺎﺷﯽ در ﺑراﺑر ﯾﮑدﯾﮕر )اﯾن ﺷﯾوۀ ﻣﺑﺎرزه ﻓﺎﺳد ﮐﻧﻧده ﭘﯾوﺳﺗﮫ در ﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺑﺎرزات
ﻣﻠﯽ ﺧواﺳت و ﻧﻘﺷﮫ طﺑﻘﮥ ﺣﺎﮐﻣﮫ ارﺗﺟﺎﻋﯽ و ﺗوطﺋﮫ ﮔران اﺳﺗﻌﻣﺎری ﺑوده اﺳت( در ﭼوﮐﺎت اﺻول
ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫ ﺷوﻧد و اﺧﺗﻼﻓﺎت ﺧود را ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻣرﮐزﯾت دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ،ﺑر ﻣﺑﻧﺎی اﺻل )وﺣدت ،اﻧﺗﻘﺎد و
اﻧﺗﻘﺎد از ﺧود ،اﻋﺗراف و ﻣﺑﺎﺣﺛﮫ آزاد و اﺻوﻟﯽ و اﯾﺟﺎد وﺣدت( ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﺣل ﮐﻧﻧد ،و ﯾﺎ ﺣد اﻗل در
ﺑدو اﻣر وﺣدت ﻋﻣل ﻋﻠﯾﮫ ارﺗﺟﺎع داﺧﻠﯽ و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ را ﺗﺄﻣﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﻧﯾروھﺎی ﺗرﻗﯽ ﺧواه ﮐﺷور ﻣﺗوﺟﮫ ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ ارﺗﺟﺎع ﺑﯽ رﺣم و ﺗوطﺋﮫ ﮔر در ﮐﻣﯾن اﺳت و ﺣﻠﻘﮫ
اﺧﺗﻧﺎق را ﺑﺎ ﺣﯾل ﮔوﻧﺎﮔون ﺗﻧﮕﺗر ﻣﯾﺳﺎزد! درﺳت ﺗرﯾن راه و ﻧﯾروﻣﻧد ﺗرﯾن وﺳﯾﻠﮫ و ﺳﻼح ﻧﺟﺎت ﻣردم
در ﮔﺎم اول وﺣدت و ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ ﻧﯾروھﺎی ﺗرﻗﯽ ﺧواه و از ﺑﯾن ﺑردن ﻣرﺣﻠﮥ ﻣﺣﻔل ﺑﺎزی و ﺧرده ﮐﺎری
و ﺧرده ﮔﯾری اﺳت .ﻣﺎ ﺑﮫ ﮐﻠﯾﮫ ﻣﺣﺎﻓل ﺗرﻗﯽ ﺧواه ﮐﺷور ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ اﻋﻼن ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾم ﮐﮫ »ﻧﻘض وﺣدت
در ﭘردۀ ﻓرﯾﺎد ھﺎی وﺣدت طﻠﺑﯽ« ﺧﯾﺎﻧت ﺑﮫ اﻣر ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ﻋﻠﻣﯽ ﺧﻠق ﮐﺎرﮔر و وطن ﻣﺣﺑوب ﻣﺎ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت .ﻣﺎ در ﭼوﮐﺎت اﺻول )اﻗﻼً در ﻋﻣل ﻣﻧﺣﯾث ﻣﻘدﻣﮥ وﺣدت ﮐﺎﻣل( اﯾﺟﺎد وﺣدت ﻧﯾروھﺎی
ﺿد ارﺗﺟﺎع ،ﺿد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم و ﺿد ﺟﻧﮓ را در ﻋرﺻﮥ ﻣﻠﯽ و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﯾﮏ ﺿرورت ﺗﺎرﯾﺧﯽ
ﻣﯾداﻧﯾم .ﻣﺎ ﻣﻌﺗﻘدﯾم ﮐﮫ ﺑدون وﺣدت ﺗرﻗﯽ ﺧواھﺎن ﮐﺷور ﺑﺳط و ﺗوﺳﻌﮫ و ﺑﮫ ﭘﯾروزی رﺳﺎﻧﯾدن ﺟﻧﺑش
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و ﻣﻠﯽ و اﯾﺟﺎد ﺟﺑﮭﮫ ﻣﺗﺣد در زﻣﯾﻧﮫ ﻧﺎﻣﻣﮑن اﺳت .ﻣﺎ روی اﯾﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﻠق و ﻣﺑﺎرزه
دارﯾم ،ﭘرورش و ﺗﺑﺎرز ھرﮔوﻧﮫ ﺧودﺧواھﯽ ،رھﺑری ﺷﺧﺻﯽ ،و ﺑﻠﻧد ﭘروازی را در ﺧوﯾﺷﺗن ﺧﯾﺎﻧت
ﺑﮫ اﻣر وﺣدت ﻣﯾداﻧﯾم .زﯾرا ﻣﻼک ﻗﺿﺎوت ﻣﺎ اﺻول ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ﻋﻠﻣﯽ ،ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧﻠق و وطن اﺳت و ﺑﮫ
رﻧﺟﮭﺎی اﮐﺛرﯾت ﻋظﯾم ﺧﻠق ھﺎی ﺧود ﻣﯽ اﻧدﯾﺷﯾم .ﻣﺎ از ﺻﻣﯾم ﻗﻠب ﺣﺎﺿرﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎدات اﺻوﻟﯽ
ﺗرﻗﯽ ﺧواھﺎن ﮐﮫ از اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی وطﻧﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ،ﺑﺎ ﺗواﺿﻊ و ﺷﯾوه ﻣﺗرﻗﯽ
ﮔوش ﻓرا دھﯾم و ھرﮔﺎه ﻧظرات اﻧﺗﻘﺎدی آﻧﮭﺎ درﺳت ﺑﺎﺷد ﻣﺎ ﻋﻠﻧﺎ ً اﻋﺗراف ﺧواھﯾم ﮐرد ،ﺗﺎ ﺣﺿوری
ﺗﺑﺎدل ﻧظر و ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ و ﻗﺿﺎوت رﻓﯾﻘﺎﻧﮫ ﺿورت ﮔﯾرد.
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ﺗرﻗﯽ ﺧواھﺎن! رﺳﺎﻟت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﺎﺳت ﺗﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﻧﻔﺎق و اﻓﺗراق دﻟﯾراﻧﮫ در ﮐﺎدر اﺻول و اﺧﻼق ﻣﺗرﻗﯽ
ﻣﺑﺎرزه ﮐﻧﯾم ،ﮐﺎﻧون ﮔرم ﺧﺎﻧواده ﺗرﻗﯽ ﺧواھﺎن وطن ﭘر ارج اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﮫ وﺟود آورﯾم! ﻓﺿﺎی
ﺻﻣﯾﻣﯾت و رﻓﺎﻗت ،ﻓداﮐﺎری و ھﻣﮑﺎری را ھرﭼﮫ زودﺗر و ﻣﺳﺗﺣﮑم ﺗر در ﺧود اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾم! زﻣﺎن از
دﺳت ﻣﯽ رود ،ﻣردم ﻣﺎ ﺷدﯾداً رﻧﺞ ﻣﯽ ﮐﺷﻧد! ﻧﯾروھﺎی ارﺗﺟﺎع ،اﺳﺗﺑداد و اﺳﺗﻌﻣﺎر و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم ھر
روز ﺑر ﻓراز ﮐﺷور ﺳﺎﯾﮫ ﺗﺎرﯾﮏ وﺣﺷﺗﻧﺎک ﺧود را ﻣﯽ اﻧدازﻧد.
ﻣﺳؤوﻟﯾت ﻋظﯾم ﺗﻣﺎم ﻣﺣﺎﻓل ،ﻋﻧﺎﺻر و ﻧﯾروھﺎی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ،وطﻧﭘرﺳت و ﺑﮫ ﺧﺻوص در ﻣرﮐز آﻧﮭﺎ
ﻧﯾروھﺎی ﺗرﻗﯽ ﺧواه ﮐﺷور اﺳت ﮐﮫ اﺗﺣﺎد و وﺣدت دروﻧﯽ ﺧود و اﺗﺣﺎد ﺧود را ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر و ﺑﺎ
ﭘرﭼﻣداران ﭘﯾﺷرو و ﮐﺷﺎف دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق در ﯾﮏ ﺻف و ﯾﮏ ﺟﺑﮭﮫ ﻣﺗﺣد ﺑﮫ ﺧﺻوص در ﻗدم اول
در ﺳﺎﺣﮫ ﺑﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗن وﺟوه ﻣﺷﺗرک )ﻧﮫ وﺟوه اﻓﺗراق( ﺑﮫ وﺟود آورﻧد و در راه اﯾﺟﺎد ﯾﮏ
ﺣﮑوﻣت دﻣوﮐراﺳﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﺟﮭت »ھدف ﻏﺎﯾﯽ« ﻣﺑﺎرزه ﮐﻧﻧد.
ﻋﻧﺎﺻر ﭘراﮔﻧده ﺗرﻗﯾﺧواه ﮐﺷور ﺑﺎﯾد ﻣﺗوﺟﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ رو ﮔﺷﺗﺎﻧدن از ﻧﯾروھﺎی ﻣﻠﯽ ،دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و
وطن ﭘرﺳت )ﺑﻧﺎ ﺑر اﺧﺗﻼف ﻧظر اﯾدﺋوﻟوژﯾﮑﯽ در ﺑﯾن ﻣﺎ و آﻧﮭﺎ( ﻣﻧﺣرﻓﺗرﯾن و ﺑد ﺗرﯾن ﻣظﮭر ﻣﻧﻔرد
ﺷدن از ﻣردم )ﺳﯾﮑﺗﺎرﯾزم( و ﺟزﻣﯾت )دﮔﻣﺎﺗﯾﺳم( و ﻣوﺿﻊ ﮔﯾری ﺗﻧﮓ ﻧظراﻧﮫ و ﺧودﺧواھﺎﻧﮫ ﻣﯾﺑﺎﺷد
ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ در ﻣﺑﺎرزه ای ﺗﺣﻘق ﻣرام دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق و ﭘﯾﺷﺑرد ﺟﻧﺑش دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻣﻠﯽ ﺿد
ﻓﺋوداﻟﯾزم و ﺿد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم ﯾﮏ اﺷﺗﺑﺎه ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﻋﻔو اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ ﺑﺷﻣﺎر ﺧواھد رﻓت.
در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﮐﯾداً اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﺟﺑﮭﮫ ﻣﺗﺣد دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و ﻣﻠﯽ ﺿد اﺳﺗﺑداد ،ﺿد ارﺗﺟﺎع ،ﺿد اﺳﺗﻌﻣﺎر را
در وﺿﻊ ﻣوﺟود و ﺿد ﻓﺋوداﻟﯾزم و ﺿد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم را در ﻣرﺣﻠﮥ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﮫ ﺣﯾث وظﺎﯾف ﻣﻠﯽ
ﻣورد ﺗوﺟﮫ و ھدف اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾد ﻗرار داد ﺑﺎزھم ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺳﻌﯽ و ﮐوﺷش ﻓراوان در راه وﺣدت ﮐﻠﯾﮫ
ﺗرﻗﯽ ﺧواھﺎن ﮐﺷور و اﯾﺟﺎد اﺻوﻟﯾت در ﺑﯾن آﻧﮭﺎ را ﺑرای ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ از ﯾﺎد ﺑرد .زﯾرا ﺑدون وﺣدت
ﺗﻣﺎم ﻋﻧﺎﺻر ﺗرﻗﯾﺧواه در ﯾﮏ ﺟرﯾﺎن ﺑﮫ ﭘﯾروزی رﺳﺎﻧدن ﻧﮭﺎﺋﯽ ﺟﻧﺑش ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت.
»وطن ﻣﺣﺑوب ﻣﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﮭن ،ﺳﻧن ﭘراﻓﺗﺧﺎر ،ﻧﯾروھﺎی اﻧﺳﺎﻧﯽ و ﺛروت ھﺎی طﺑﯾﻌﯽ ﻓراوان
دارد« ﺧﻠق ھﺎی زﺣﻣﺗﮑش و ﻧﺟﯾب ﮐﺷور ﻣﺎ آرزوﻣﻧد ﺟدی ﺗرﻗﯽ و رﺷد ﺳرﯾﻊ اﻗﺗﺻﺎدی و ﻓرھﻧﮕﯽ
اﻧد .از اﯾﻧرو ﺑﺎﯾد آﻧﮭﺎ را ﻣﺗﺷﮑل ﺳﺎﺧت و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺷﻌور طﺑﻘﺎﺗﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ داد .ﺗوده ھﺎی ﻣردم ﺑﺎ
ﺻﻣﯾﻣﯾت و ﭘﺎﮐﯽ از ﺟﻧﺑش ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
اﮔر در ﮐﺷور ﻣﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت دﻣوﮐراﺳﯽ ﻣﻠﯽ اﺳﺗﻘرار ﯾﺎﺑد ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺻورت ﻗطﻊ ﻣﯽ
ﺗواﻧد ﮐﮫ از طرﯾق راه رﺷد ﻏﯾر ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و ﺗﺟﮭﯾز درﺳت ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻧﺳﺎﻧﯽ و طﺑﯾﻌﯽ و رھﺑری
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ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎ اﺳﻠوب ﻣﺟرب ﻋﻠﻣﯽ در ﺟﮭت آزادی و ﺗرﻗﯽ در ﻣوﻋد ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐوﺗﺎه و ﻓﺷرده ای ﺑدون
ﮔذﺷﺗﺎﻧدن درد و رﻧﺞ طوﻻﻧﯽ و ذاﺗﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ ﻋﻘب ﻣﺎﻧده ﮔﯽ دﯾرﯾﻧﮫ و ﻣزﻣن ﺧود ﺧﺎﺗﻣﮫ دھد.
ﺗﺣﻘق اﯾن وظﺎﯾف ﻣﻠﯽ در ﻣرﺣﻠﮥ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﮭدۀ ﻧﯾروھﺎی ﺗرﻗﯽ ﺧواه اﺳت ﮐﮫ در ﻗدم اول ﯾﮏ
ﭘﺎرﭼﮫ واﺣد آھﻧﯾن را ﺗﺷﮑﯾل داده و ﺑﺎ ھم روی ﭼوﮐﺎت اﺻول ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ﻋﻠﻣﯽ و رھﺑری دﺳﺗﺟﻣﻌﯽ
وﺣدت را ﺗﺄﻣﯾن ﮐﻧﻧد.
در ﺗﺣت ﭘرﭼم وﺣدت ﻧﯾروی ﺗرﻗﯾﺧواه وطن ﭘرﺳت!
در راه اﯾﺟﺎد ﺟﺑﮭﮥ ﻣﺗﺣد دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و ﻣﻠﯽ!
در راه اﺳﺗﻘرار ﺣﮑوﻣت دﻣوﮐراﺳﯽ ﻣﻠﯽ و راه رﺷد ﻏﯾرﺳرﻣﺎﯾﮫ داری!
در راه طرد ﻓﺋوداﻟﯾزم و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم از وطن ﻣﺣﺑوب ﻣﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن!
در راه ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﺟﻧﮓ ،اﺳﺗﻌﻣﺎر ﮐﮭن و ﻧوﯾن و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم و طرد آن از ﺳﯾﺎرۀ ﻣﺎ!
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