
كارمل د انقالبى شورا په تاريخى غونډه كى د ببرك  
 رپورټ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  !د لوى خداى په نامه 
د افغانستان د دموكراتيك جمهوريت د انقالبى شورا د محترمو غړو، د ټول 
 هيواد د رنځيدلو خلكو د آزادى په خاطر چى د اوږدو پيړيو په ترڅ كى يى د كورنيو

رانو گرو جالدانو او ستمگرانو، چپاولگ، استعمارگرانواستثمار او بهرنيو جبارو 
  .د جسمى او روحى، مادى او معنوى شكنجو الندى يى الس او پښى وهلى دى 

د اسالم مقدس دين ته د احترام د رعايت او د هغه د دفاع په خاطر د هيواد د ملى 
لى انقالب حاكميت د ځمكى د تماميت او ملى استقالل د دفاع په خاطر د ثور د بريا

د ارزښتونو د دفاع په خاطر د سولى، دموكراسى، آزادى، ټولنيزى ترقى او د خلكو 
ران هيواد افغانستان كى د ميشته وروڼو خلكو گنيكمرغى او سوكالى په خاطر په 

د ټولو قبايلو قومونو او مليتونو د حقوقو د برابرى په خاطر د ټولنيز، اقتصادى، 
 ملى ستم او استثمار د ټولو ډولونو د بيخى له مينځه ى، طبقاتى اوگسياسى، فرهن
 د هيواد ټولو اوسيدونكو ته د پراخو دموكراتيكو آزاديو او حقوقو د وړلو په خاطر

برابرولو په خاطر، د قهرمان او انقالبى افغانستان د نوى ټولنى د جوړولو په خاطر، 
  .ينځه الړ شى چى په هغى كى له سړى نه د سړى استثمار د تل لپاره له م

په ټولنه كى د امنيت او د فرد د مصئونيت او د انقالبى دموكراتيك قانونيت، د 
ورورى او برابرى او ټولنيز عدالت د بيا راژوندى كولو په خاطر او په خاصه توگه د 
گران هيواد افغانستان او د خلكو په وړاندى د مسووليت د درك په اساس په يوه 

د افغانستان د دموكراتيك جمهوريت د انقالبى شورا ستره او تاريخى غونډه د افغانستان 
دموكراتيك گوند د مركزى كميټى د عمومى منشى، د انقالبى شورا د رئيس او  د خلك د
قر كى وشوه او په هغى كى د افغانستان د  ببرك كارمل په مشرى د هغى شورا په مصدراعظم

 د ډير صميميت او پيوستون په فضا كى د رايو اساسى اصولدموكراتيك جمهورى دولت 
  .په اتفاق تضويب شول 

د دغى غونډى په پيل كى د قرآن عظيم الشان څو آيتونه ولوستل شول او ورپسى 
١٣۵٩ر١ر٢۵                :  په يوه وينا سره غونډه پرانستله او ويى ويل كارمل ببرك



 د افغانستان د دموكراتيك جمهوريت فضا كىدموكراتيكه او آزاده 
د څيړنى غور او تصويب په خاطر د افغانستان د دموكراتيك اصولو  اساسى د

  . پرانيزم دوهم اجالسجمهوريت د انقالبى شورا 
 وروسته له هغه چى د انقالبى شورا تاريخى او درنده غونډه يى ببرك كارمل

 چى د انقالبى شورا د غړيو له خوا د رايو پرانستله د غونډى كرڼالره يى وړاندى كړه
 يو اوږد رپورټ وړاندى كړ چى متن يى ببرك كارملپه اتفاق تصويب شوه ورپسى 

  : دادى
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

د افغانستان د دموكراتيك جمهوريت د انقالبى شورا محترمو غړيو د ثور د 
 د خلك د دموكراتيك وياړلى انقالب له برياليتوب وروسته چى د افغانستان

گوند، د كارگرى طبقى او د افغانستان د ټولو زيارايستونكو گوند په مشرى وشو 
زموږ په هيواد كى د نوى طراز دولت د جوړيدو لپاره الزم اساسات منځته راغلل او 

  . الرى باندى روان دى ىاوس دغه د نوى طراز دولت د خپلى بشپړتيا په مشخص
اعالم او تسويد د اساسى اصولو يك جمهوريت   د موقتى د افغانستان د دموكرات

ثور انقالب د ارزښتونو د ټينگښت د هيواد د ملى او دموكراتيكى ودى او د 
افغانستان د راتلونكى اساسى قانون د جوړولو بنسټ په توگه د افغانستان د 

د دموكراتيك جمهوريت له عالى شورا سره د لويى جرگى د جوړيدو تر وخته پورى 
نوى دموكراتيك نظم د ټينگښت لپاره د افغانستان د دموكراتيك جمهوريت 

  .سياسى نظام ټاكى، زموږ د هيواد د تاريخ په سرنوشت كى خاص اهميت لرى
لكه چى تاسوته څرگنده ده د افغانستان د دموكراتيك جمهوريت د وزيرانو شورا د 

جمهوريت د موقتى  نيټه د افغانستان د دموكراتيك ٣٠ په حوت كال د ١٣۵٨
 د مسودى د تدوين په برخه كى چى د افغانستان د ټولو خلكو د اساسى اصولو

 نماينده گى وكړى ځينى تصميمونه ونيول او په دى آزادى او خپلواكى ارادى
مقصد يى د عدليه وزارت په چوكاټ كى يو خاص كميسيون جوړ كړ چى وروسته 

ا د رئيسه هيات او د افغانستان د بيا د سياسى بيرو، حكومت او انقالبى شور



خلك د دموكراتيك گوند د مركزى كميټى د پلينوم له خوا په هر اړخيزه او دقيقه 
  .توگه وڅيړل شو او اوس د وروستى تصويب لپاره انقالبى شورا ته وړاندى كيږى 

 په خپله كلى طرحه كى د ټولنيز سياسى او د اقتصادى نظام اساسى اصول موقتى 
 د اتباعو، آزاديو، اساسى حقوقو او وظيفو او د افغانستان د يوادزموږ د ه

  .دموكراتيك جمهوريت د دولتى جوړښت مهم اساسات به اعالم او تثبيت كړى 
گوند د سياسى  د افغانستان د خلك د دموكراتيك اساسى اصول دغه موقتى 

اتيك كړنالرى او هدفونو د تر سره كيدو په پروسه او د افغانستان د دموكر
جمهوريت رول او وظيفى كلك ارزښتناك پړاو بلل كيږى زموږ د هيواد اقتصادى، 
ټولنيز، فرهنگى، ملى، مذهبى، قبيلوى خاص شرايط او نور خصوصيتونه به 
څرگند كړى د اصولو په منځ كى دغه مواد بايد د جدى اهميت لرونكى او لومړى 

  .درجه وبولو 
يت، ملى خپلواكى، او زموږ د گران هيواد، د د ثور انقالب د ارزښتونو، ملى حاكم

افغانستان د دموكراتيك جمهوريت د خاورى تماميت دفاع د اسالم د مقدس دين 
  .احترام، رعايت او د مناسكو د اداكولو په برخه كى پوره آزادى 

د ټول ټولنيز جوړښت او د هيواد د سياسى ژوند رښتينى دموكراتيزه كول د 
  پراخو حقوقو او دموكراتيكو آزاديو وركول د ملى سمسورافغانستان خلكو ته د

اقتصاد منځته راوړل د عامه هوساينى د سطحى پرله پسى لوړوالى او د 
افغانستان د ټولو خلكو د اقتصادى ټولنيزى او فرهنګى ودى چټكتيا،  د ادارى 
دموكراتيك نظم منځ ته راتلل په سياسى ژوند كى د برخى اخيستو له پاره د 

ارايستونكو د پراخو قشرونو جلبول او د انقالبى دموكراتيك قانونيت زي
ټينګښت د فردى حقوقو او د خلكو د مالكيت د ټولنى د نظم تامين او ساتنه د 

 څارنه او دفاع د بشپړى سولى د تامين له پاره پر له پسى هلى ځلى كورنى د كانون
 يو بل په كورنيو چارو كى او ملى حاكميت او د خاورى تماميت ته د احترام او د

الس نه وهلو له مخى د بين المللى پراخى همكارى د سياست چلول د ثور انقالب  د
ډيره ښه ښيگڼه په هيواد كى د نوى  طراز دولت او سياسى قدرت را مينځ ته كيدل 

  . دى 



د رول په باره كى خپل مستقيم انعكاس د اساسى اصولو دغه ټكى په الندى ډول 
 پدى وينا چى د افغانستان دموكراتيك جمهورى دولت د كارگرانو، ميندلى دى

بزگرانو، كسبگرو، كوچيانو، روښنفكرانو او نورو زيارايستونكو او د هيواد د 
ټولو دموكراتيكو او وطنپالو قوتونو او ټولو مليتونو او قومونو په گډون د 

ك دولت دى، په افغانستان د ټولو مسلمانو زيارايستونكو خپلواك او دموكراتي
مسوده كى ويل شويدى چى دولت د خلكو د سوكالى او نيكمرغى لپاره خدمت 
كوى د وگړو سوله ايز خوندى او آرام ژوند هر اړخيز وده د هغوى د ملكيت، د 

 د افغانستان په دموكراتيك .حقوقو د حيثيت او ملى دود دستور ساتنه تضمينوى 
 د پوره ملى او سيمه كو پورى اړه لرىجمهوريت كى دولتى قدرت په زيارايستون

  .ييزو دولتى ارگانونو له خوا چى له دموكراتيكى الرى تامينيږى عملى كيږى 
د افغانستان د خلك دموكراتيك گوند، د سياسى تگالرى د اساسى موادو په نظر 

په مسوده كى اعالميږى چى د افغانستان په د اساسى اصولو كى نيولو سره 
يت كى د زيار ايستونكو قدرت د پلرنى وطن په ملى پراخى دموكراتيك جمهور

جبهى باندى متكى دى چى د هيوادټول مترقى دموكراتيك او وطنپال قوتونه د 
افغانستان د خلك د دموكراتيك گوند په مشرى د مترقى آزادى او دموكراتيكى 

هم په نوى ټولنى د جوړولو د عمومى پروگرام له مخى يو الس او يو موټى كوى او 
  .دولت او ټولنه كى د پالرنى وطن د ملى جبهى مقام ټاكى 

 د ملى جبهى د جوړيدو لپاره د افغانستان د –په دى توگه د پلرنى وطن 
دموكراتيك جمهوريت انقالبى شورا او حكومت هلى ځلى كوى حقوقى اساسات 

  .را مينځته كيږى 
ين انقالب او د د افغانستان د خلك د دموكراتيك گوند د ثور د پرتم   

 ضد نظام په نسكورولو كى د ثور انقالب د نوى پړاو په  گړنى د وامين اهللا حفيظ
و بدلونونو په طرحه تدارك فيوډالى ضد او امپرياليستى ضد ملى او دموكراتيك

  .او عملى كولو كى ستر خدمتونه سرته رسولى دى 
گوند د كارگرى يك په مسوده كى د افغانستان د خلك د دموكراتد اساسى اصولو 

طبقى او د افغانستان د ټولو زيارايستونكو، د گوند رهبرى كوونكى رول چى 



زموږ په هيواد كى ټول انقالبى بدلونونه د هغه له فعاليتونو سره نه شليدونكى 
  .اړيكى لرى تصويبيږى 

گوند كى ويل شويدى چى د افغانستان د خلك دموكراتيك اساسى اصولو  په
 او ملى خلكو د ارادى له مخى په خپل كورنى او بهرنى سياست كى د افغانستان د د

 د خپل عمل مالك گرزولى د ثور انقالب د هدفونو او اصول انقالب دموكراتيك
 له خوا د فرد له استثمار څخه د  تعميل ټاكى د عادالنه او د فرد تدريجىوظيفو

  .ارزى الرښودنه كوى ټولنى په جوړولو كى د هيواد د ټولو خلكو د مبخالصى نوى 
د پلرنى وطن د ملى جبهى د پراختيا او ټينگتيا پروسه او د هيواد په سياسى اداره 
كى د زيارايستونكو د پراخى برخى اخيستنى تامين به تر زيادى اندازى پورى د 
پرگنيزو او ټولنيزو سازمانونو د فعاليت او صالحيت په پراختيا او ودى باندى 

  .متكى وى 
وكراتيك ضرورت باندى په اتكا سره په مسوده كى اعالميږى چى د پدغه دم

 د ښځو او ځوانانو د افغانستان په دموكراتيك جمهوريت كى د كارگرى اتحاديو
سازمانونو علمى، فرهنگى، هنرى، ټولنيز او د زيارايستونكو د نورو ټولنيزو او 

  .څول كيږى دموكراتيكو سازمانونو فعاليتونه د دولت له خوا حمايه او ه
د افغانستان په دموكراتيك جمهوريت كى د اسالم د سپيڅلى دين د مقدساتو او 

گوند، مركزى د افغانستان د خلك دموكراتيك .  عنعناتو ژور درناوى كيږى 
كميټه د افغانستان د دموكراتيك جمهوريت انقالبى شورا او حكومت له دى ټكى 

  .سره په ډاگه بيا بيا تماس نيولى دى 
دغه اصل له مخى په مسوده كى د اسالم د سپيڅلى دين په وړاندى د دولت د 

اصولى او له درناوى ډك دموكراتيك سلوك اعالم او تاكيد شويدى د ټولو 
 مسلمانانو له پاره د دينى مناسكو د اداكولو په مقصد پوره آزادى او ډاډه

   .فضاتضمينيږى
له وطن پالونكو فعالينونو د هغوى دولت د دينى شرافتمندو روحانيونو او عالمانو 

  .د وظيفو او مكلفيتونو له اجرا سره كومك او مرسته كوى 
 مراسمو په اجراء كى پدى شرط پوره د نورو اديانو پيروان د خپلو دينى او مذهبى

آزادى چى د ټولنى امنيت او سوكالى تهديد نكړى او له بشر دوستانه اصولو سره 



خلكو دښمنان د امپرياليزم گوډاگيان د اسالم د پاك گه چى د دين او  څن.م وى س
دين تر نامه الندى هلى ځلى كوى چى يو شمير مسلمانان بى الرى كړى او د 
افغانستان د خلكو د مترقى او انقالبى ښيگڼو پر خالف يى ولمسوى 

هيڅوك حق نلرى د اسالم له په مسوده كى ټينگار شويدى چى اصولو  اساسى د
 د افغانستان د دموكراتيك جمهوريت د خلكو د گټو پر خالف د سپيڅلى دين څخه

نورو عملونو د ارتكاب د وسيلى په نامه د ملى ضد او وگړنى ضد د خلكو د آزادى 
ضد او ملى خپلواكى ضد د ملى حاكميت ضد او د ځمكى د تماميت ضد تبليغاتو 

  .په مقصد استفاده وكړى 
 خلكو  لويى، د افغانستان د ټولو وروڼوافغانستان د كميت په لحاظ كوچنى او يا

پښتنو، تاجكو، هزارو، ازبكوو، تركمنو، بلوڅو، نورستانيو نورو قومونو او 
مليتونو او ددى هيواد اسالم د مقدس دين د مذهبونو د پيروانو سنى دى كه شيعه 

  .گډ او واحد وطن دى 
  .او د هغه په خاوره كى گن شمير قبايل او كوچيان ژوند كوى 

 ه افغانستان كى د تل د پاره د پخوانيو منسوخو رژيمونو د نژادى او ملى توپيرپ
ظلم او ستم سياست پاى ته رسول شويدى ملى امتيازونه او محدوديتونه لغوه او د 
ټولو قومونو، مليتونو، قبايلو او د هغوى د ژبى او فرهنگ د آزادى ودى له پاره 

  .شويدى الزم شرايط پيدا 
په مسوده كى د ثور انقالب له هدفونو او ارمانونو سره سم اعالم و د اساسى اصول

شويدى چى د افغانستان دموكراتيك جمهوريت د افغانستان د ټولو مليتونو، 
قومونو او قبايلو د حقوقو د برابرتيا، د ورورولى د دوستى او هر اړخيزى ودى د 

 تضمين او د دموكراتيك او قانونى حقوق مرستى سياست عملى كوى د هغوى 
هيواد د ټولو مليتونو قومونو، او قبايلو، ډير ښه ارزښتناك فرهنگى ميراثونه او 

  .دود دستور تثبيت او ساتى 
د افغانستان دموكراتيك جمهورى دولت د هيواد د ټولو سيمو د اقتصادى، 
ټولنيزى او فرهنگى ودى په سطحه كى د ټولو نابرابريو پوره له مينځه وړل خپل يو 

  . مهم هدف گڼى ډير



دولت د كوچيانو، قبايلو او مالدارو له پاره په عادالنه توگه له څړ ځايونو څخه د 
وړيا استفادى امكانات تضمينوى د هيواد په قلمرو كى د كوچيانو له پاره آزادانه 

 د افغانستان د .گرځيدل تضمينوى او هغوى ته الزمى مادى مرستى رسوى 
 زموږ د خاورى په جنوبى او جنوب ختيځو سيمو كى خپلواكى د دفاع په كار كى 

په د اساسى اصولو زموږ د ميشته پښتنو قبايلو د ارزښتناكى ونډى له مخى 
مسوده كى راغلى دى چه دولت د افغانستان د دموكراتيك جمهوريت د جنوبى او 

  په سيمو كى د گنىجنوب ختيځو سرحدونو د دفاع په كار كى او د خپلى استو
 سوكالى د تامين په كار كى د هيواد د قبايلو د مشرانو او سپين ږيرو د سولى او

وطنپالونكى رول مالتړ كوى او د دغه شريفانه او وطنپالونكى فعاليت په اغيزمن 
  .تعميل كى هر اړخيزه مرسته كوى 

گر كى د يوه سوله دوست په بين المللى ډ د افغانستان دموكراتيك جمهورى دولت
  .امينځ ته شو دولت په توگه ر

ت د سوله موكراتيك جمهوري دد افغانستان د په مسوده كىد اساسى اصولو 
  .دوست بهرنى سياست اساسى كرښى اعالم شويدى 

په نورو اصولو سربيره د افغانستان د دموكراتيك جمهورى دولت د 
انترناسيوناليستى پيوستون د اصولو په بنياد له ټولو سوسياليستى هيوادو په 

ته او په  گتيابيا له شوروى اتحادسره د هر اړخيزى دوستى پراختيا او ټينتيره 
گډ ژوند د اصولو له مخى له نورو ملكونو او په تيره بيا له روغه جوړه كى د 

 خلكو سره د گاونډيو دولتونو او د ناپيلو هيوادو له ټولو دولتونو او مسلمانو
  .ين او ټينگتيا ته ځانگړى پام ساتى دولتى دوستانه اړيكو تام

صادى  نظام اساسات په مسوده كى د افغانستان د دموكراتيك جمهوريت د اقت
تصويب شويدى ددى مطلب په قيد سره چى په اوسنى افغانستان كى ډول ډول 

په مسوده كى ټينگار شوى دى چى دولت هر ډول قانونى ملكيت . ملكيتونه شته 
لكو د عامه ملكيت، كوپراتيفى ملكيت، خصوصى دولتى ملكيت يعنى د خ

دفاع كوى، تر ځمكى الندى منابعو نورو ملكيت او شخصى ملكيت ساتنه او 
طبيعى منابعو د انرژى د منابعو، بانكونو، د بيمى د موسسو په درندو صنايعو كى 



د توليد د مهمو وسايلو مخابراتى دستگاو راديو تلويزيون ملكيت د دولت په 
  .كى دى انحصار 

پدى ترڅ كى يادونه شوى د خلكو د عامه ملكيت ځانگړى مالتړ كيږى او دغه راز 
دولتى ونډى شته هڅونه مالتړ او دولت د هغو شركتونو د فعاليت چى په هغو كى 

  .څارنه كوى 
د افغانستان د خلك د دموكراتيك گوند د كرنى د تگ الرى او د ځمكو د 

خكينى اعالم شوى تگ الرى له مخى په مسوده دموكراتيكو اصالحاتو د دوام د م
كى ويل شويدى چى دولت د قانون له احكامو سره سم پر ځمكى باندى د بزگرو او 
نورو ځمكه والو ملكيت تضمينوى له بزگرو سره د كرنى د چارو په گټور پرمختگ 
كى الزمه مرسته كوى او د توليدى استهالكى كوپراتيفونو او د كرنى په چارو كى 

  . نورو ډول ډول كوپراتيفونو او د كرنى په چارو كى وده هڅوى او مالتړ يى كوى د
د استهالكى شيانو د توليد پراختيا او د ملى صنايعو د انكشاف او د صنايعو او د 
اقتصاد د نورو برخو په وده كى د ملى خصوصى سكتور د برخى اخيستنى په 

 د كسبگرو د توليدى چارو او په مسوده كى راغلى دى چىد اساسى اصولو مقصد 
  .د توليد په كوپراتيفونو كى د هغوى د خپلى خوښى د يوالى هڅونه او ننگه كوى 

دولت له قانون سره سم د خصوصى ملكيت مالتړ كوى خو د ټولنى او خلكو د گټو 
  .پر خالف له خصوصى ملكيت څخه استفاده مجازه نه بولى 

نيت چى له روا الرى الس ته راغلى وى د لومړى ځل لپاره د خصوصى ملكيت مصئو
او د فرد او كورنى د اړتياو له پاره ترى كار اخيستل كيږى قانوناْ په رسميت پيږندل 

  .كيږى 
د ټولنيزى سوكالى او فرهنگ د سطحى د لوړولو په برخه كى په مسوده كى اصول 

الى نه او هدفونه اعالم شويدى چى د هغو په عملى كيدو سره د فيوډالى او فيوډ
مخكى مناسباتو پاتى، بيسوادى، نيستى، رنځ او ټولنيزى نابرابرى له مينځه ځى 

  .او د خلكو د پرگنو د فرهنگ او شخصيت د انډوليزى ودى امكانات پيدا كيږى 
د دى مقصد له پاره د بيسوادى د بيخى له مينځه وړلو د پوهنى د روغتيا ساتنى 

گ او هنر بدنى روزنى او ورزش او عامى  علم او تخنيك، فرهنټولنيزو تاسيساتو
  .خدمتونو د چټكى پرمختيا په الره كى پر له پسى پروگرامونه عملى كيږى 



دغه راز په مسوده كى د ځوانانو دغه د نوى دموكراتيكى ټولنى د جوړونكو د 
په د اساسى اصولو څارنى په برخه كى د دولت مهمى وظيفى ټاكلى شوى دى 

ه پاره دموكراتيك حقوق او آزادى طرحه او تضمين شويدى مسوده كى د اتباعو ل
  .او د ټولنى او دولت په وړاندى د اتباعو مهمى وظيفى په گوته شويدى 

په مسوده كى د قانون په وړاندى د نژادى او قبيلوى، ژبى، جنس د استوگنى د ځاى 
نيولو دين او مذهب، تحصيالتو، نسب، شتمنى او ټولنيز دريځ د تعلق په نظر كى 

پرته د ټولنى د اقتصادى سياسى ټولنيز او فرهنگى ژوند په ټولو برخو كى د اتباعو 
  .تيا اصول تثبيت شويدى دى د حقوقو د برابر

پدى ترڅ كى ويل شوى دى چى هيڅوك نشى كوالى د افغانستان د دموكراتيك 
گټو او ښيگڼو او د نورو اتباعو د حقوقو او آزاديو پرخالف له جمهوريت د 

دموكراتيكو حقوقو او آزاديو څخه استفاده وكړى په مسوده كى د اتباعو د ټولنيزو 
سياسى او فردى حقوقو او آزاديو د ملى او دموكراتيك ژوند په تعمق كى د دولت 

  .د ځانگړى مينى مستقيمه نتيجه تثبيت شوى ده 
خه د په مسوده كى د اتباعو سترى وظيفى له هغو څد اساسى اصولو په همدى ډول 

قانون احترام او دهغه رعايت د ټولنيز او انسانى چال چلند رعايت د وظيفو او 
 وجيبو صادقانه سرته رسول او د افغانستان د دموكراتيك جمهوريت د نورو
كسانو قانونى حقوق او ښه وياړ مشخص شويدى د افغانستان د دموكراتيك 

او گټور كار د وطن د هر په مسوده كى ټولنيز صادقانه د اساسى اصولو جمهوريت 
  .وگړى له وياړه ډك دندى بلل كيږى 

د افغانستان د دموكراتيك جمهوريت د وسله وال پوځ په ليكو كى خدمت او زموږ 
د مقدس وطن گران افغانستان او د ثور انقالب د ارزښتونو دفاع ښه او مقدس كار 

  .دى 
مهوريت وسله وال په مسوده كى ويل شويدى، چى د افغانستان د دموكراتيك ج

هيواد د پوځ د انقالب د ارزښتونو، ملى خپلواكى، يووالى د ځمكى د تماميت او د
  .ملى حاكميت او د خلكو د آزادى او امنيت دفاع كوى 



دولت د وسله وال پوځ د پياوړتيا او ټينگښت په ټولنيز ژوند كى د وسله وال پوځ د 
زانو او افسرانو د كورنيو د ژوند د منسوبينو د فعالى برخى اخيستنى تامين د سربا

  .شرايطو د ښه والى په باره كى الزم تدبيرونه نيسى 
د خلكو د دموكراتيكو حقوقو او آزاديو او د هغوى د اساسى وظيفو تثبيت د 

څخه د فرد نوى اساسى اصولو افغانستان په دموكراتيك جمهوريت كى د مركزى 
ټينگښت له پاره زيار باسى او دهغه د حقوقى مقام دى او دولت د هغه د ودى او 

  .عملى كولو له پاره الزم سياسى اقتصادى او ټولنيز او فرهنگى شرايط برابروى 
د دولتى او ادارى دموكراتيك نظم مينځ ته راوړل د افغانستان د دموكراتيك 

د مسودى د دولتى او ادارى د اساسى اصولو جمهوريت يو اساسى هدف دى 
 آزادو، پټو، مستقيمو او برابرو رايو په برخه كى د عمومىقدرت د ارگانونو 

اخستلو له الرى د دولتى قدرت د ډير لوړ ارگان په توگه د لويى جرگى يا د عالى 
شورا د جوړيدو مالتړ شوى دى لويه جرگه د خپل كار په لومړنى اجالس كى د 

  .افغانستان د دموكراتيك جمهوريت اساسى قانون تصويبوى 
 كى يادونه شوى چى د لويى جرگى يا د افغانستان د دموكراتيك په مسوده

جمهوريت د عالى شورا له پاره د الزمو شرايطو د پيدا كيدو تر وخته پورى اوس، 
انقالبى شورا د افغانستان د دموكراتيك جمهوريت د دولتى قدرت ډير لوړ ارگان 

  .گڼل كيږى 
 مقننه قوى وظيفى پر مخ بيايى د مسودى له مخى دد اساسى اصولو انقالبى شورا 

د انقالبى شورا رئيسه هيات حكومت او نور دولتى ارگانونه جوړوى، د دولت 
پرمختيايى اقتصادى، ټولنيز پروگرامونه او بودجه منظوروى د نورو هغو 

  .انو په باره كى تصميم نيسى چى د انقالبى شورا تصويب ايجابوى موضوعگ
د انقالبى  د انقالبى شورا رئيسه هيات   ځ موده كىد انقالبى شورا د غونډو تر من

په د اساسى اصولو گان او د دولتى قدرت ډير لوړ واكدار دى  شورا دايمى فعال ار
  .د انقالبى شورا د رئيسه هيات  واكونه په ډاگه تنظيم شويدى  مسوده كى 

 انقالبى شورا  د انقالبى شورا رئيسه هيات د دولت د ډله ييز ډير لوړ مقام په توگه د
 د نښانونو او مدالونو د د غونډو د جوړيدو د نيټى د ټاكنى د قوانينو د فرمانونو



وركړى د ټاكلو مجازاتو د بخښنى يا د كمولو او د نورو وظيفو د سرته رسولو 
  .وظيفى په غاړه لرى 

په مسوده كى د وزيرانو د شورا تركيب، واكونه او وظيفى د د اساسى اصولو 
  .رت د عملى كولو د اجرائيه لوړ ارگان په توگه مشخص شوى دى دولتى قد

د په ټول هيواد كى د ټولو ارگانونو، موسسو او اتباعو له خوا د وزيرانو د شورا
  .تصويبونو او نورو سندونو اجرا كول ضرورى دى 

مسوده د دولت د سيمه ييزو ارگانونو د تشكيل او فعاليت سترى د اساسى اصولو 
د سيمه ييزو ادارى ارگانونو تشكيل له هغو مهمو مسئلو . ول ټاكى كرښى او اص

  .څخه دى چى خلك يى له مركزى لوړو ارگانونو څخه غوښتنه كوى 
د ثور انقالب له نوى پړاو وروسته د قضايى دموكراتيك نظام د جوړولو له پاره 

  .مساعد شرايط او الرى چارى منځ ته راغلى دى 
كى د دموكراتيك قضايى نظام جوړيدل  په په مسوده د اساسى اصولو 

دموكراتيكه توگه د قضاوت سرته رسول له هغو څخه په قضاوت كى خپلواكى 
محكمى د قانون په وړاندى د اتباعو برابرى په څرگندو غونډو كى په قضيو باندى 
غور د دواړو خواوو په مورنى ژبه محاكمه د تورن له پاره د دفاع حق د محكمو د 

  .لل والى او نور اعالم او تثبيت شويدى فيصلو مد
مسودى د افغانستان د دموكراتيك جمهوريت د څارنوالى د ارگانونو د جوړيدو 

په مسوده كى د اساسى اصولو .  چارو مهم اصول ټاكلى دى او د فعاليت د الرو
څرگنده شويده چى لوى څارنوال د افغانستان د دموكراتيك جمهوريت د ارگانونو 

 د رهبرى دنده په غاړه لرى او د څارنوالى ارگانونه د مركزيت د اصل پر د فعاليت
بنسټ واحد سيستم تشكيلوى او له لوى څارنوال او د والياتو، ښارونو، ولسواليو 

  .او عالقدارى له څارنواليو څخه جوړ شويدى 
 له مداخلى څخه پرته په د څارنوالى ارگانونه خپلى دندى د سيمه ييزو ارگانونو

په مسوده كى ټينگار شويدى چى لوى د اساسى اصولو . لواكه توگه اجرا كوى خپ
څارنوال او څارنواالن د مركزى او سيمه ييزو ارگانونو دولتى گډو او خصوصى 
موسسو ټولنيزو سازمانونو او د چارو د مسوولينو له خوا د قوانينو د برابر تطبيق 

  .او احترام څارنه كوى 



د دموكراتيك جمهوريت له انقالبى شورا او د هغى له رئيسه دغه راز د افغانستان 
  .هيات سره د لوى څارنوال مهمى اړيكى تنظيم شويدى 

په مسوده كى د پخوانى پريكړى له مخى د افغانستان د د اساسى اصولو 
 دولتى نښان او بيرق تشريح شويدى د افغانستان د دموكراتيك جمهوريت
د يوه موقتى اساسى قانون اهميت لرى او د  اساسى اصولدموكراتيك جمهوريت 

افغانستان د دموكراتيك جمهوريت د اساسى قانون تر تصويبيدو پورى به نافذ 
  .وى 

 تصويب زموږ په گران هيواد كى د رښتينى دموكراتيك او مترقى د اساسى اصولو
  .اساسى قانون د تدوين په الره كى يو مهم پړاو گڼل كيږى 

 هيواد كى د ملى دموكراتيك انقالب د راتلونكى ودى او زموږ پهاساسى اصول 
بشپړتيا او دهغه د وروستى برى  په برخه كى د افغانستان د خلك د دموكراتيك 
گوند د سياسى كړنالرى مستقيم ښكارندوى دى او په هيواد كى د دموكراتيك 

او ژوند د عملى كولو او د خلكو د دموكراتيك دولت د ټينگولو له پاره كلكى 
  .ټينگى ستنى پيدا كوى 

 د ټينگښت او تصويب د افغانستان د خلكو تر منځ پيوستوند اساسى اصولو 
زموږ د هيواد د سياسى نظم د گډوډولو د پاره د كورنيو دښمنانو د هلو ځلو د 

  .شنډولو په الره كى يو مهم گام دى 
ياتوالى او د ټولو دولتى ارگانونو او سازمانونو فعاليت د ورځينو قوانينو ز

د احكامو له مخى د اساسى اصولو پراختيا د نويو حقوقى موسسو جوړيدل به 
  .وشى 

په تطبيق كى د اساسى وظيفو اساسى اصول د نويو قوانينو او فرمانونو تسويد د 
د اساسى اصولو او مكلفيتونو ايجاد په هغه قوانينو كى بدلونونه او تعديالت چى 

 او د هغو د سمالسى بدلون او تعديل ضرورت وى د تصويب څخه وروسته نافذيږى
د افغانستان د انقالبى شورا د رئيسه هيات او د دموكراتيك جمهورى حكومت په 

  .ى دغاړه 
د افغانستان د خلك دموكراتيك گوندد مركزى كميټى سياسى بيرو او پلينوم او 

موكراتيك حكومت او د انقالبى شورا رئيسه هيات ډاډ لرى، چى د افغانستان د د



د جمهوريت د انقالبى شورا محترم غړى د افغانستان د دموكراتيك جمهوريت 
د تصويب په كار كى چى د هيواد د ملى او دموكراتيكو وظيفو د اساسى اصولو 

سرته رسيدو په الره كى يو مهم گام بلل كيږى زموږ د گران هيواد افغانستان د 
  .د مسئوليت په احساس سره چلند كوى رنځيدلو خلكو په وړاندى په پوره پوهى او 

په د اساسى اصولو د انقالبى شورا له خوا د افغانستان د دموكراتيك جمهوريت 
تصويب سره د افغانستان د دموكراتيك جمهوريت په سياسى او حقوقى پرمختيا 

  .كى نوى پړاو پيل كيږى 
  !ملگرو، دوستانو 

  !ورا محترمو غړو د افغانستان د دموكراتيك جمهوريت د انقالبى ش
هيوادوالو، د مسلمان او قهرمان افغانستان زموږ د خپلواك افغانستان د نوى او 
مترقى افغانستان، د دموكراتيك او وياړلى سرلوړى او له غرور څخه د ډك 
افغانستان په سيمه او نړى كى د پرتمين او د جالل څخه د ډك انقالبى افغانستان 

  .بيرغ رپيږى 
 افغانستان دموكراتيك جمهوريت د گوند يووالى او زموږ د ژوندى دى وى د

د افغانستان د ټولو زيار ايستونكو او آزادو  .خلكو سره د انقالبى دولت پيوند
  .خلكو يووالى د ثور د پرتمين انقالب د هدفونو او آرمانونو د برياليتوب ضامن دى

 دموكراسى، ژوندى دى وى انقالب، وړاندى د سولى او امنيت، خپلواكى او
  !دوستى او ورورولى، برابرى، ترقى، او خوشبختى په لور 

  
 فضلی. ق . ع : تايپ کامپيوتری از  *
 

 .است» اصالت«تکيه ها از ** 
  

» بيانيه ی ببرک کارمل در دوهمين اجالس شورای انقالبی« هر نوع استفاده و نقل قول از ***
 !مجاز است » اصالت« صرف با ذکر منبع و نام سايت
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