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  !رفقای عزیز 

درین روز حادثه مهمی در کشور ما بوقوع پیوست، حزب واحد دموکراتیک  درست پانزده سال قبل
بخاطر امر بزرگ ) رمحمد تره کینو(خلق افغانستان با تشکیل نخستین کنگره آن در راسش شادروان 

مورد ستم و سعادتمند ساختن انسان زحمتکش وطن درین روز  نجات طبقه کارگر و تمام توده های
  .بنیاد گذاشته شد

بمثابه مدافع راستین منافع زحمتکشان کشور در عرصه پیکار  حزب دموکراتیک خلق افغانستان
خالق ایدیالوژی رهائی بخش طبقه کارگر را در طبقاتی راه خود را به پیش گشود و امکان تطبیق 

  .بوجود آورد شرایط مشخص جامعه ما
این سالح بران زحمتکشان  حزب واحد دموکراتیک خلق افغانستانکار و پیکار خستگی ناپذیر 

دورانساز کشور در عرصه مبارزه علیه ارتجاع و امپریالیزم و بخاطر پایان بخشیدن به تسلط جهنمی 
ر حاکم استثمارگر در جامعه ما، در عرصه جلب متحدین طبقاتی طبقه کارگر کشور در طبقات و اقشا

عرصه مبارزه بخاطر دموکراسی، ترقی و عدالت اجتماعی، در عرصه تطبیق و تحقق آزادیهای اجتماعی 
  .و ملی که با هم پیوند ناگسستنی دارند حایز اهمیت عظیم و پر بها است

تاریخ پانزده ساله خویش از مراحل گوناگونی گذشته و طی  حزب دموکراتیک خلق افغانستان
تجارب فراوانی در عرصه های مختلف مبارزات اجتماعی و سیاسی، سازمانی و ایدیولوژیک کسب کرده 

  .است
طی این سالهای جوشان مبارزه علیه ارتجاع و امپریالیزم بخاطر استقالل و دموکراسی و در راه بیدار 

مردم و حزب دموکراتیک خلق افغانستان به پیروزیهای بزرگی دست یافته و کردن و متشکل ساختن 
به مشکالت عدیده ای برخورده است، مساعی برای تامین وحدت رهبری و سازمانی حزب که در سال 

به موفقیت انجامید حادثه مهمی در تاریخ پر از نشیب و فراز حزب ماست که زمینه های بسیار  1356

ت انقالبی در کشور بوجود آورد، وحدت حزب دموکراتیک خلق افغانستان به مساعدی برای فعالی
  .بزرگترین و عمده ترین منبع پیروزی های بعدی آن مبدل گردید

طی یک دهه و نیم حزب دموکراتیک خلق افغانستان به محور اساسی پیکار انقالبی بخاطر تغییر 
ا در امر تدارک و رهبری انقالب ظفر مند انقالبی جامعه ما تکامل یافت، حزب رسالت عظیم خود ر

ملی و دموکراتیک در کشور یعنی انقالب کبیر ثور موفقانه بسر رساند و بدینقرار تیوری انقالبی را با 
  .عمل انقالبی بطور خالق پیوند داد

 انقالب شکوهمند ثور و تحول برجسته و مهم انقالبی اخیر که انقالب ما را بمرحله تکامل یافته نوین
  .وارد کرد با نام و کار خالق حزب دموکراتیک خلق افغانستان پیوند ناگسستنی داد



این یک حقیقت درخشان است که انقالب ظفر آفرین ثور نمیتوانست بدون شرکت وسیع همه جانبه 
حزب و دیگر نیروهای ملی و دموکراتیک در امر تدارک و اجرای آن به پیروزی برسد، نو آوری خالق 

خاطر وارد کردن انقالب ملی و دموکراتیک ما، بمرحله نوین کیفی و تکامل یافته انقالبی آن اخیریکه ب
پیوست اهمیت و نقش حزب دموکراتیک خلق افغانستان را برجسته تر و درخشانتر ساخت،  به ظهور

 تحوالت اخیر در کشور شواهد انکار ناپذیر و نوینی است که حقانیت و اصولیت و حقیقت حزبی ما را
  .به اثبات میرساند

اهمیت حیاتی حزب ما در آنست که منافع طبقه کارگر و همه زحمتکشان کشور و تمام طبقات و 
اقشار دموکراتیک ملی را بنحو دقیق و عمیق منعکس میسازد و در یک جبهه وسیع ملی پدروطن راه 

مسایل حاد و بغرنج ترقی اجتماعی را هموار میکند و امکانات آنرا بوجود می آورد که به تمامی 
اجتماعی مرحله کنونی تکامل جامعه ما پاسخ مثبت داده شود و پرابلمهای زندگی اجتماعی و 
اقتصادی کشور یکی پی دیگر حل و فصل گردد پروگرام مرحله نوین تکامل انقالب ثور در معرض اجرا 

  .راسی آماده گرددو هرچه زودتر شرایط کار صلح آمیز امنیت و آزادی واقعی و دموک قرار گیرد
جامعه ما به سر کردگی حزب دموکراتیک خلق افغانستان در راهی پیش خواهد رفت که تجربه 

  .درخشان کشورهای پیشرو عصر ما نشانداده است
تحول جامعه ما بسوی پیشرفت و ترقی در جهت صنعتی کردن کشور، جمعی کردن زراعت و انجام 

اتیک خلق افغانستان است که آنرا در یک جبهه وسیع به انقالب فرهنگی، وظیفه اساسی حزب دموکر
  .شایستگی انجام خواهد داد و باید هم انجام دهد

  !رفقای پیکار جو 
اکنون عمده ترین مطلب که در برابر خلق کشور قرار گرفته دفاع از انقالب در برابر ضد انقالب داخلی 

افغانستان در پیشاپیش این مبارزه و حزب دموکراتیک خلق . و مداخله گران امپریالیستی است
  .قهرمانانه و شجاع و دلیر قرار دارد

و اصلی استقالل ملی و منافع حیاتی کشور ها و  نیروهای ارتجاع و امپریالیزم، این دشمنان واقعی
خلقها، اکنون از هیچ تالش و تقالئی خود داری نمیکنند تا واقعیات را در کشور ما دگرگون جلوه گر 

بهانه جدیدی برای تشدید مداخالت خود در امور داخلی کشور های منطقه و از جمله کشور سازند، و 
  .ما بدست آورند

نیرو های امپریالیستی در راس امپریالیزم امریکا و هوا داران سیاست ارتجاعی آن در منطقه ما که از 
جنبش آزادیبخش خلق ما  آغاز پیروزی انقالب کبیر ثور مذبوهانه تالش ورزیده اند تا بطرق گوناگونی

امپریالیزم به موازات ایجاد تحریکات . را مختنق سازند و راه پیشرفت و ترقی کشور ما را سد کنند
ارتجاعی مداخله گرانه و سیاست تهاجمی و تجاوزکارانه خود در کشور ما در پی آن بود تا دست 

نفوذ داده بود تخریب نماید ولی  آوردهای انقالبی خلق ما را توسط عمال و جواسیس خود که در درون
ارانه حزب، خلق و کمک های بیشائبه مادی و معنوی دوست واقعی راه سپاسگزار از برخورد هشی

پیشرفت و ترقی، آزادی و استقالل ملی کشور ما اتحاد شوروی و کمک به هنگام برادرانه آن که این 



پریالیزم و وابستگان آن با گرفتن ، اکنون امتوطئه های دشمنان خارجی افغانستان خنثی گردید
چهره حق بجانب در واقع بخاطر بر افتادن رژیم فاشیستی حفیظ الله امین خاین و خونخوار 
و مرگ این جاسوس سابقه دار امپریالیزم امریکا و امینی های جنایتکارش گریه و نوحه 

ردمداری آقای و سگهای زنجیری آنها به س سرائی میکنند رهبران کشور های امپریالیستی
کارتر با اظهارات مداخله گرانه و تالشهای تب آلود خویش صریحًا در امور داخلی ما مداخله 
مینمایند، مگر میتوانند پنهان کنند که هم اکنون به چه مقیاس مصروف تدارک برای تجاوز 
به حقوق، آزادی و استقالل خلقها و کشور های مختلف جهان هستند و نیرو های ارتجاعی 
ضد پیشرفت و ضد ترقی را در نقاط مختلف جهان و از جمله در کشور ما مسلح میسازند، 

و ) حکومت رسمی( آقای کارتر ماشین خون آشام امین توطئه گر رسوا و جاسوس سیاه را
قانونی و شخص او را بنام رئیس جمهور افغانستان یاد کرده است و از حفیظ الله امین چون 

  .فرزند وفادار امپریالیزم امریکا دفاع میکند، وضع کامًال روشن است
و باند تروریستی وی بصراحت دفاع مینمایند و  امیننیرو های امپریالیستی و ارتجاع منطقه، از 

له خود را شریک جرم یک قاتل حرفه ای که ده ها هزار تن از وطن پرستان و هموطنان باینوسی
  .مسلمان ما را به شهادت رسانده است نشان میدهند

بنا به سیاست خارجی صلح آمیز ماست که در باره همسایگان خویش ایران، پاکستان و چین و 
محافل ارتجاعی حرفی نمی  حریکاتهمچنان برخی کشور های عربی و مسلمان علی الرغم هرگونه ت

گوئیم ولی تعجب آور است که چگونه صدا های این کشور ها با صدای امپریالیزم امریکا و دیگر کشور 
  .های امپریالیستی در یک جبهه هماهنگ گردیده است

به قاطعیت و با اطمینان کامل میتوان گفت که مساعی حلقه های امپریالیستی و ارتجاعی ضد انقالب 
ا برای واژگون جلوه دادن تغییرات مثبتی که در زندگی خلق ما و در کشور اخیرًا بوقوع پیوسته است م

به شکست کامل مواجه میشود، اکنون خلق کشور ما هدف تبلیغات زهرآگین امپریالیستی و وابستگان 
استقالل وطنپرستان و هوا داران راه ترقی و پیشرفت، دموکراسی و  ،آنرا بدرستی تشخیص میدهند

ملی در باره تحول انقالبی اخیر در کشور و در باره مناسبات دوستانه و برادرانه حسن همجواری که 
بین جمهوری دموکراتیک افغانستان و همسایه بزرگ شمالی ما اتحاد جماهیر شوروی و همچنان با 

ردم ما ارزیابی دیگر کشور های برادر و صلحدوست موجود است مطابق به منافع و مصالح توده های م
  .مثبت دارند

مناسبات عمیقًا دوستانه و برادرانه که بین کشور ها و خلقهای جمهوری دموکراتیک افغانستان و اتحاد 
شوروی موجود است و همکاریها و کمک های بزرگ و بی شائبه اقتصادی و تخنیکی سیاسی و نظامی 

و ترقی، دفاع از دموکراسی، استقالل ملی  اتحاد شوروی که از سالهای طوالنی باینسو بمنظور پیشرفت
و تمامیت ارضی کشور ما مبذول میگردد پیوسته با قدردانی از پشتیبانی وسیع مردم ما برخوردار بوده 

  .و می باشد



با این جهت ارائه پاسخ مثبت از جانب اتحاد شوروی به مطالبه دولت و حکومت جمهوری دموکراتیک 
های سیاسی و معنوی بشمول کمک های عاجل نظامی مطابق به  افغانستان مبنی بر اعطای کمک

بین جمهوری  1978دسمبر سال  5مطابق  1357قوس  14معاهده دوستی و حسن همجواری مورخ 

مساعد خلق شریف  دموکراتیک افغانستان و اتحاد جماهیر شوروی به عکس العمل مثبت و فوق العاده
  .و آزاده ما مواجه گردیده است

محدود نظامی اتحاد شوروی که بخاطر جلوگیری از تجاوزات پیهم دشمنان خارجی ُکمک های 
ملی افغانستان تقاضا گردیده است  افغانستان از خارج سرحدات بخاطر دفاع از استقالل و حاکمیت

بصورت قطع مطابق به منشور ملل متحد و حقوق بین المللی بوده و تخلف از اصول عدم تعهد بوده 
  .نمیتواند

منشور ملل متحد هر کشور حق دارد در صورت لزوم از دولت دوست خود کمک  51بق به ماده مطا

درخواست نماید هر وقتیکه حکومت و دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان خواسته باشد و تجاوزات 
خارجی بر قلمرو کشور مان افغانستان از میان برود صلح و امنیت منطقه تضمین گردد، قطعات 

ما بنابر عشق . کوچک اتحاد شوروی با رضایت خاطر خاک افغانستان را ترک میدهندمحدود و 
به جهانیان اعالم میداریم  آتشینیکه به شرف و ناموس خاک وطن خود داریم با بانگ رسا و بی هراس

که هر گاه دشمنان خارجی افغانستان دست از تحریکات و تجاوزات در ساحه قلمرو ملی ما نبردارند، 
اساس ارادۀ مردم افغانستان کمک های بیشتری از اتحاد شوروی و دیگر کشورهای صلحدوست  ما بر

جهان بخاطر دفاع از دست آوردهای انقالب کبیر ثور، بخاطر دفاع از استقالل و حاکمیت ملی و ساحه 
خاک مقدس خود چون روش ویتنام قهرمان، کیوبای قهرمان، حبشه و انگوالی قهرمان، ملل قهرمان 

با صدای بلند اعالم میداریم که عراب و عرب فلسطین و غیره درخواست خواهیم کرد باز هم ا
بزرگترین افتخار و غرور ملی مردم آزاده و صلحدوست افغانستان ازینجا ناشی میشود که 

و ارتجاعی علیه یورش انقالب به کاخهای استبداد و ارتجاع  سیاهترین محافل امپریالیستی
الیزم، در یک جبهه نامقدس سیاه بمثابه خصم آشتی ناپذیر خلق قهرمان استعمار و امپری

، در هر حال مردم افغانستان در وجود یک جبهه وسیع ملی و دولت افغانستان قرار گرفته اند
جمهوری دموکراتیک افغانستان به رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان بطور پیگیر و بی امان 

رساندن نهایی انقالب دموکراتیک و ملی ضد فیودالیزم و ضد امپریالیزم برای دلیرانه بخاطر به پیروزی 
یک افغانستان آزاد مستقل علیه دشمنان داخلی و خارجی شجاعانه به پیش میرود و یک گام به عقب 

  .نخواهد رفت
سر و صدای زیان آمیز و خاینانه دشمنان باین معنی است که دیگر دشمنان ما شکست خورده  !رفقا
خلق کشور ما تا کنون به تجربه خود دریافته اند که حزب دموکراتیک خلق . خلق ما پیروز شده اند و

افغانستان مدافع پیگیر و سرسخت منافع واقعی ملی مردم افغانستان بوده و دارای پیوندهای عمیق 



اکن این خلقی است به سعادت و سرنوشت حال و آینده، به آزادی، سربلندی، رفاه و ترقی خلقهای س
سرزمین دلبستگی عمیق دارد، دفاع از تمامیت ارضی و استقالل سیاسی و اقتصادی و حاکمیت ملی 
کشور را وظیفه مقدس خود میشمرد، باین جهت اعتقاد عمیق حزب ما به بین المللیت از ماهیت 

حزب ما  وطن پرستی و بین المللیت. طبقاتی، جهانبینی و خصلت عمیقًا وطنپرستانه آن ناشی میشود
  .با یکدیگر پیوند ناگسستنی دارند

در برابر خلق، طبقه کارگر و همه  در پانزدهمین سالگی حزب دموکراتیک خلق افغانستان
زحمتکشان کشور تجدید پیمان میکنیم که پرچم مبارزه علیه امپریالیزم و ارتجاع و در راه آزادی، 

  .ه برافراشته نگهداریمدموکراسی، استقالل ملی و تمامیت ارضی کشور را هموار
  

  ! زنده باد حزب واحد دموکراتیک خلق افغانستان
  

  ! زنده باد آزادی و دموکراسی برای مردم افغانستان
  

  ! زنده باد مردم زحمتکش افغانستان
  

ملی وطن پرافتخار مان  اکمیتحبه پیش در راه حفظ استقالل ملی و تمامیت ارضی و 
  !عزیز  افغانستان
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