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ﺑﺑــرک ﮐﺎرﻣـــل :

ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﺘﺤﺪ در ﯾﮏ ﺟﺒﻬﻪ واﺣﺪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺮ ارﺗﺠﺎع ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ

ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯾم ﻗرن ﻣﺑﺎرزات ﺧﻠق ﮐﺷور ﻣﺎ ﻋﻠﯾﮫ اﺳﺗﺑداد ،ارﺗﺟﺎع و اﺳﺗﻌﻣﺎر ﮔﻧﺟﯾﻧﮫ اﯾﺳت از ﺗﺟﺎر آﻣوزﻧده
ﮐﮫ اﺳﺗﻔﺎده درﺳت از آن ﻣﯾﺗواﻧد ﺳرﻣﺷﻘﯽ ﺑرای ﻣﺑﺎرزه ﻧﺟﺎت ﺑﺧش ﮐﻧوﻧﯽ و آﯾﻧده ﻣﺎ ﺑﺎﺷد .ﻣﺑﺎرزات
ﭘﯾﺷﺂھﻧﮕﺎن راه آزادی ﮐﺷور ﻣﺎ ﻓراز و ﻧﺷﯾب ھﺎی ﻓراواﻧﯽ را طﯽ ﮐرده و ﻣواﺟﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﺳت ھﺎی ﻏم
اﻧﮕﯾزی ﺷده اﺳت .ﯾﮑﯽ از ﻋﻠل ذھﻧﯽ اﯾن ﺷﮑﺳت ھﺎ ،ھﻣﺎﻧﺎ وﺟود ﭘراﮔﻧده ﮔﯽ ھﺎی ﻓﮑری و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
در ﺑﯾن ﻧﯾروھﺎی ﻣﻠﯽ ﺑوده ﮐﮫ آﺛﺎر زﯾﺎﻧﺑﺧش آن ﺗﺎ اﻣروز ﺑﺎﻗﯾﺳت .آﻧﭼﮫ در وﺿﻊ ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﺻورت ﯾﮏ
واﻗﻌﯾت ﺳرﺳﺧت اﺣﺳﺎس ﻣﯾﺷود ،ﻟزوم وﺣدت و اﺗﺣﺎد ﻧﯾروھﺎی ﺗرﻗﯾﺧواه و وطن ﭘرﺳت ،ﻣﻠﯽ و
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ در ﻣﺑﺎرزه ﺑرای دﻣوﮐراﺳﯽ و اﺳﺗﻘﻼل ﻣﻠﯽ ﮐﺷور ﻋﻠﯾﮫ ارﺗﺟﺎع داﺧﻠﯽ و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم اﺳت.
ﻣراﺣل ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺑﺎرزه ھر ﺑﺎر وﺣدت و اﺗﺣﺎد ﻧﯾروھﺎی ﻣﻌﯾن را ﺿرور ﻣﯾﺳﺎزد.
ﺗﺷﺧﯾص ھدف در ھر ﻣرﺣﻠﮫ ﻣﺑﺎرزه و اﻗدام دﻟﯾراﻧﮫ در اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺗﺣد ﻣﯾﺗواﻧد ﭘﯾروزی را ﺗﺳرﯾﻊ ﮐﻧد،
در ﻋﮑس آن ﺗﺟﺎرب ﺗﻠﺦ و ﻧﺎﮔوار ﮔذﺷﺗﮫ ﺗﮑرار ﻣﯾﺷود و ﻧﻔﺎق و اﻓﺗراق ﺟﻧﺑش را ﺑﮫ ﻋﻘب ﻣﯽ اﻧدازد
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و ﯾﺎ آﻧرا ﻣواﺟﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﺳت رﻗت آور و طوﻻﻧﯽ ﻣﯾﺳﺎزد .ﻟذا ﯾﮑﯽ از ﻋﻣده ﺗرﯾن ﻣﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﮫ اﮐﻧون در
ﺑراﺑر ﺟﻧﺑش دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و ﻣﻠﯽ ﮐﺷور ﻣﺎ ﻗرار دارد ،ﻣﺳﺄﻟﮫ ﺗﺄﻣﯾن وﺣدت و اﺗﺣﺎد ﺗﻣﺎم ﻧﯾروھﺎی
ﺗرﻗﯾﺧواه و وطن ﭘرﺳت و دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﺳت.
ﺑﺎﯾد ﺟداً در ﻧظر داﺷت ﮐﮫ اﯾﺟﺎد ﺗﻔرﻗﮫ و ﻧﻔﺎق در ﺟﻧﺑش ﻣوﺟود ﮐﺷور ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ زﯾﺎن ﻧﯾروھﺎی ﺗرﻗﯾﺧواه
وطﻧﭘرﺳت ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺿرر ﺟﻧﺑش و در آﺧرﯾن ﺗﺣﻠﯾل ﺑﮫ ﺿرر ﺧﻠق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد.
ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﺷور ﻣﺎ و ﻣﻠل ﺟﮭﺎن ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﮐﮫ ﻓﻘط ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزه ﻣﺗﺣد ﻣﯾﺗوان ﺑر دﺷﻣن ﻣﺷﺗرک ﻏﻠﺑﮫ ﮐرد.
اﯾن اﻣر ﺑﮫ ﺧﺻوص در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﻧﯾروھﺎی ارﺗﺟﺎﻋﯽ داﺧﻠﯽ و ھﻣﮫ ﻧﯾروھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑرای اﺳﺗﺣﮑﺎم ﺧوﯾش و ﺳرﮐوﺑﯽ ﻧﮭﺿت ﻣﻠﯽ و دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺿد ﻓﺋوداﻟﯾزم و ﺿد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم
در ﺗوطﺋﮫ و اﺗﺣﺎد اﻧد و اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی زھرآﮔﯾن ﻧﻔﺎق ﻓﺿﺎی ﮐﺷور را ﻣﺳﻣوم ﻣﯾﺳﺎزد ،ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھر زﻣﺎن
دﯾﮕر ﺿروری ﺗر اﺳت.
ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯾﮑﮫ ﻣرﺑوط ﺑﻣﺎﺳت ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺣﻠﯾل ﻋﻠﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﻧوﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺗﺷﺧﯾص ﻣﺳﺋووﻟﯾت
ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺧوﯾش ،ﺑراﯾن ﻋﻘﯾده اﺳﺗوارﯾم ﮐﮫ راه ﻧﺟﺎت ﺧﻠق ﻣﺎ از اﺳﺎرت ارﺗﺟﺎع داﺧﻠﯽ و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم
وﻗﺗﯽ ھﻣوار ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ وﺣدت و اﺗﺣﺎد ﺗﻣﺎم ﻧﯾروھﺎی ﺗرﻗﯾﺧواه و ﻣﻠﯽ ﮐﺷور ﭘﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺷود و
ﺟﺑﮭﮫ واﺣدی از ﺟرﯾﺎﻧﺎت ،ﻣﺣﺎﻓل ،اورﮔﺎﻧﮭﺎی ﻧﺷراﺗﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ و ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده طﺑﻘﺎت
زﺣﻣﺗﮑش و دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑر اﺳﺎس ﯾﮏ ﭘروﮔرام ﻋﻣﻠﯽ ﻣﺷﺗرک و ﺑﺎ ﺣﻔظ اﺳﺗﻘﻼل و اﯾدﺋوﻟوژی
و ھدﻓﮭﺎی ﺧﺎص ﺧود ،ﺑوﺟود آﯾد .ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾن اﺻل ﻣﻌﺗﻘدﯾم ﮐﮫ ﺗﮑﯾﮫ ﺑر اﺧﺗﻼﻓﺎت و ﭘراﮔﻧده ﮔﯽ ﻧﯾروھﺎ
ﺑﺿرر ﺧﻠق و ﺑر ﺿد ﺟﻧﺑش دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و ﻣﻠﯽ اﺳت و ﺑﺎﻟﻌﮑس اﺗﺣﺎد ﻋﻣل ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﻧﻘﺎط ﻣﺷﺗرک در
ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ دﺷﻣن ﻣﺷﺗرک ،زﻣﯾﻧﮫ ﭘﯾروزی را ﺗدارک ﻣﯾﺑﯾﻧد .ﻓﻘط در ﻋرﺻﮥ ﻣﺑﺎرزه ﻓﻌﺎل و دﻟﯾراﻧﮫ ﺑر
ﺿد دﺷﻣن ﻣﺷﺗرک )ارﺗﺟﺎع داﺧﻠﯽ و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ( ﺗوام ﺑﺎ ﺻﺣﺑت و اﻧﺗﻘﺎد دوﺳﺗﺎﻧﮫ و اﺻوﻟﯽ و ﻣﺷﺎوره
ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﻣﯾﺗوان اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻣوﺟود را در ﺑﯾن ﻧﯾروھﺎی ﺗرﻗﯾﺧواه ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ﻋﻠﻣﯽ و اﯾدﺋوﻟوژی
ﭘﯾﺷرو رھﻧﻣﺎی ﻋﻣل ﺷﺎﻧﺳت ،از ﻣﯾﺎن ﺑرداﺷت و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻋﻠﯽ رﻏم ﺗﻣﺎم ﻣﺷﮑﻼت ﻣوﺟود از ﺑوﺗﮫ
آزﻣﺎﯾش ﭘﯾروزﻣﻧداﻧﮫ ﺑﯾرون آﻣد و وﺣدت ﺗﻣﺎم ﻧﯾروھﺎی ﺗرﻗﯾﺧواه را در ﯾﮏ ﺟرﯾﺎن واﺣد ﺗﺄﻣﯾن ﮐرد.
رﻓﻘﺎ و دوﺳﺗﺎن ﻣﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﻔرﻣﺎﺋﯾد!
ﻣﺎ ﺳﯾﺎﺳت ﺗﻔرﻗﮫ و اﻓﺗراق را در ﻣﯾﺎن ﻧﯾروھﺎی ﺗرﻗﯾﺧواه ﻗوﯾﺎ ً ﻣﺣﮑوم و آﻧرا ﻋﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم و
ارﺗﺟﺎع داﺧﻠﯽ ﻣﯾﺷﻣﺎرﯾم ،ﺟرﯾﺎن وطﻧﭘرﺳت ﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣداﻓﻊ ﻣﻧﺎﻓﻊ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و ھﻣﮫ زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن
ﺷﮭر و ده ﺧﻠق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺳؤوﻟﯾت ﺧطﯾری ﮐﮫ در اﻣر وﺣدت ﻧﯾروھﺎی ﺗرﻗﯾﺧواه وطن
ﭘرﺳت و اﺗﺣﺎد ﺟﻣﯾﻊ ﻧﯾروھﺎی ﻣﻠﯽ و دﻣوﮐراﺗﯾﮏ دارد ،ﻣﺷﯽ اﺻﻠﯽ ﺳﯾﺎﺳت ﺧود را ﻣﺑﺎرزه ﺑرای
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ﺗﺷﮑﯾل ﺟﺑﮭﮫ ﻣﺗﺣد دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و ﻣﻠﯽ ﻗرار داده اﺳت و ﺑﺎ وﺟود ﻧﻔﺎق اﻓﮕﻧﯽ ھﺎ و دﺷواری ھﺎی
ﺑزرگ ،ﺑﺎ ﺳرﺳﺧﺗﯽ و دﻟﯾراﻧﮫ در ﭼوﮐﺎت اﺻول و ﺑرﺧورد ﻣﺗرﻗﯽ در اﯾن راه ﺳﻌﯽ ﻓراوان ﻣﺑذول
ﺧواھد داﺷت .زﯾرا ارﺗﺟﺎع داﺧﻠﯽ و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم را ﺻرف ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزه ﻣﺗﺣد در ﯾﮏ ﺟﺑﮭﮫ واﺣد ﻣﯾﺗوان
واژﮔون ﺳﺎﺧت) .ب  .ک(
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