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افغانها یک دشمن داخلی دارند، حزب منحلۀ دیموکراتیک خلق   
 

موږ افغانان، ... هېڅ کورنی دوښمن  ، "نداریمافغانها هیچ دشمن داخلی  ما  "که   زمانیکه ادعا میکنیم 

به بی راهه سوق دهیم،گویا تالش    !"،نه لرو تا یک تعداد جوانان افغان را  البته از      می ورزیم 

دوستی، چه داخلی باشد و چه هم خارجی، در این مبحث صحبتی نمی کنم، چون در دوستی های این  

  و زمانه اعتباری نیست و دنیا هم دنیای مادی است که همه چیز و همه کس را با پول می سنجند   دور

معیار دوستی هم است، چه داخلی باشد و چه هم خارجی. اما افغانها در فرجام و با بیشتر از   و پول

چهار دهه، دوست و دشمن را الاقل ازهم سوا کرده اند و شناخته اند، هرچند شناخت دوست واقعی  

کاریست دشوار، اما در همین چهل و اندی سال پسین، با گوشت و پوست و استخوان خود احساس  

یم و با عقل و منطق و شعور دریافتیم و با تجربه های ممتد و طوالنی با چشم و سر مشاهده  کرد 

  حزب منحله ای به نام بی مسمی   ا کردیم که دشمن اصلی و خونی و قسم خوردۀ داخلی افغانها، همان

دیموکراتیک خلق" است، البته هر دو شاخۀ آن که یکی مشهور به خلق است که در حقیقت دشمن  “

است و آن دیگری بنام"پرچم"، که پرچم افغانستان را سخت لگدمال کرد و پرچم آزادی را در    خلق

چهارسوق شهر به دار کشید و پرچم غرورملی را با گلوله های زهراگین روسی، سوراخ سوراخ  

 کرد و کشوری را تباه و برباد کرد و باشندگان مظلوم آنرا از دم تیغ عداوت خود کشید. 

ا دشمن شناخته شدۀ داخلی داریم، آنهم اعضا، پیروان و پادوان حزب دیموکراتیک  بلی هموطن! م

خلق است که دمار از روزگار مردم شریف و بی دفاع و مظلوم ما سخت بدر آوردند و کشور زیبای  

 ما را به ویرانۀ غم انگیزی مبدل نمودند و... 

حقیقت دیده به    در!"،  کورنی دوښمن نه لرو   هېڅ  ...،موږ افغانان،  اینکه امروز ما داد بزنیم که "

و در نتیجه هشتم ثور   1357دانسته در پی پرده پوشی جنایات بی حد و حصر کودتاچیان هفتم ثور  

اعضا، پیروان، دنباله روان و بقایای مفرور و    ا، برآمده ایم و آب به آسیاب دشمن که همان  1371
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نادان سته تالش ورزیده ایم تا آن جنایات و ددمنشی ها به  منفور آنها باشند، ریخته ایم و دانسته یا 

 فراموشی سپرده شوند که شرم آنانی باد که مشغول چنان تقال های بیهوده و تهوع آور اند. 

هرگز نمی گزاریم تا آن جنایات عظیم تاریخ کشور و آن خونریزی ها و ددمنشی ها و بگیر و ببند  

ها، و زنده به گور کردن ها، و ناخن کشیدن ها و    جدا کردنها و زنجیر و ذوالنه ها و بند از بند  

چشم کشیدن ها و توهین و تحقیر ها و شکنجه ها و...، به فراموشی سپرده شوند. این خواب است و  

خیال است و محال است و جنون. دشمن اصلی و قسم خوردۀ داخلی افغانها، حزب دیموکراتیک خلق  

تند، بودند و خواهند بود و مردم افغانستان هرگز آنهمه جرم  هس   1357و کودتاچیان منفور هفتم ثور  

و جنایت و خطا و خیانت و خباثت و رزالت را فراموش نمی کنند و تا یک نفر افغان است، دشمن  

 افغان کودتاچیان است. 

بلی هموطن! دشمن درجه یک داخلی تمام مردم مظلوم افغانستان، کودتاچیان بی آزرم هفتم ثوری  

دند و خواهند بود. بگذار فریاد برآورند و قلقله کنند و بگویند و بنویسند و که افغانها دشمن  هستند، بو

داخلی ندارند، بگذار جنایات خلقی ها و پرچمی های وطن فروش، جاسوس و جنایتگستر را پرده  

ورنی  ک هېڅ   ...،موږ افغانان، پوشی کنند و به خیال باطل خودشان، چیغ بزنند و نعره سر دهند که" 

برند و چرند بگویند و سفسطه  ب و بگذار آب در هاون بکوبند و زیره به کرمان    ،!"دوښمن نه لرو 

ببافند و تبلیغ کنند و هزار و یک ترفند دیگر...، بیائید نگذاریم جنایات و ددمنشی ها و کشتار های  

 حصر خلقی های دون و پرچمی ها شوم، فراموش گردد.  بی حد و 

م خوردۀ داخلی دارند، آنهم حزب منحلۀ دیموکراتیک ضد خلق، مشمول خلق  افغان ها یک دشمن قس 

 و پرچم! 

و صد البته که هم لرو و خوب هم لرو، فقط باید توان تفریق  "  کورنی دوښمن لرو...  موږ افغانان بلی!  

و خدا   دوست از دشمن را داشته باشیم و با یک وجدان بیدار قضاوت کنیم وسیه را سپید جلوه ندهیم

 را حاضر دیده و بعد قضاوت های آنچنانی بکنیم. 

شد، به دوست توان گفت 
ُ
 با که توان گفت اینکه دوست مرا کشت ؟      دشمن اگر میک

 

 


