بیانیه ببرک کارمل منشی عمومی کمیته مرکزی ح.د.خ.ا ،رئیس شورای انقالبی و
صدراعظم جمهوری دموکراتیک افغانستان که از طریق رادیو تلویزیون ج.د.ا .ایراد گردید :
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بسم الله الرحمن الرحیم
هموطنان گرامی ،برادران و خواهران عزیز !
ما با صداقت و صمیمیت تعهد سپرده ایم که همه حقایق را به پیشگاه شما مردم
شریف و عذاب کشیده وطن با صراحت و آشکارا بیان نمائیم .بنا براین اکنون بشما
خطاب کرده و میخواهم در باره دشواریها و مشکالت و مسایل فوری و پر مسوولیت و
با اهمیت که در مقابل مردم زحمتکش و شجاع افغانستان در مقابل مردان و زنان
نجیب ما قرار دارد صحبت نمایم .این مشکالت و مسایل به آینده وطن محبوب ما به
فرزندان و نسل های آینده ما بستگی دارد .ما باید دقیق ًا مطالعه ،ارزیابی و بررسی
نماییم که چگونه میتوانیم براین مشکالت غلبه حاصل کنیم ،مسایل ضروری حاد و
پیچیده را حل نمائیم و وظایف تاریخی خویش را با موفقیت انجام دهیم و شرایط کار
صلح آمیز را در مملکت خود بوجود آوریم .ما شک و تردیدی نداریم که به اتکا به
خداوند بزرگ و بر مبنای اراده مردم آزادیخواه و دلیر افغانستان به کُمک قشون
آزادیبخش افغانستان در تحت رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان و بر اساس
وحدت حزب ،دولت ،اردو و خلق کشور در اثر کُمک های بزرگ بی غرضانه و برادرانه
اتحاد شوروی و تمام نیروهای ملی و مترقی ضد امپریالیستی و به کُمک مسلمانان
راستین و مستضعف جهان پیروز خواهیم شد ،ولی همگان میدانند که پیروزی بخودی
خود بدست نمی آید .برای اینکه در عرصه مبارزه علیه دشمنان افغانستان ،علیه
مزدوران و دارو دسته امپریالیزم ،توفیق حاصل نمایم باید اول خود ما تمام نیروی
خویش را یکجا و متمرکز سازیم و وحدت و انظباط شعوری و ملی و وطنپرستانه خودرا

قبل از همه تحکیم بخشیم .شرط اول و عمده برای رسیدن به پیروزی عبارتست از
اینکه :
هرفرد از هموطنان ما باید به صورت خستگی ناپذیر کار و کوشش کند .ما باید هرچه
زودتر به برادرکشی و تجاوزات دشمنان آزادی و استقالل کشور پایان دهیم و تمام
بی نظمی ها و خودسری ها و تصادمات داخلی را از بیخ و بن و از ریشه از میان
برداریم و از آرمانهای واالی انقالب ثور دفاع و پشتیبانی نماییم وضع مردم وضع
اقتصاد هر خانواده خویش هر دهقان و هر کوچی هر کارگر و هر کاسب هر معلم و هر
مامور هر تاجر و هر زحمتکش وطن خویش را بهبود بخشیم تا هر فرد هموطن خود را
در خانه و وطن خود آزاد و مصئون احساس کند .بطور مشخص در برابر هر فرد وطن و
در برابر هر عضو حزب ما یک وظیفه عمده در پیش است و آن عبارت است از خدمت
به خلق و اعتالی سطح زنده گی توده های مردم و کوشش برای پیشرفت اقتصادی
کشور .اینجانب با طالع شما هموطنان گرامی میرسانم که دولت شما اجناس و مواد
مورد احتیاج اولیه مردم را به مقادیر کافی در دست دارد که از طرف اتحاد شوروی
دوست صادق مردم افغانستان و دیگر دوستان صمیمی افغانستان در اختیار ما
گذاشته شده است .ولی سوال در اینجا است که چرا در بازارها ،شهر ها و دهات کشور
مقادیر این مواد و اموال ضروری مردم کم است و قیمتهای آنها بلند میباشد .دلیل
اینستکه ادمکشان ،تروریستها ،باندیستها ،خرابکاران ،رهزنان و وطنفروشان و
مزدوران امپریالیزم عمدًا و دستوری و همچنان اشخاص دیگری که در تحت تاثیر
تبلیغات دروغین و فریبکارانه راه خود را گم کرده اند در برابر نقل و انتقاالت مواد
مورد احتیاج شدید مردم به شهر ها و قریه ها کارشکنی و موانع ایجاد میکنند .پس
چه باید کرد که اجناس و مواد الزمه اولیه مردم توزیع و در دکانها و بازار ها عرضه
گردد و در عین حال قیمت های آنها باال نرود ؟ برای انجام این امر الزم است تا
مقاومت این آدمکشان و قطاع الطریقان و مزدوران امپریالیزم که در برابر انتقال
ال از میان
اجناس به شهر ها و قریه ها موانع ایجاد مینمایند در هم شکسته شود و کام ً
برداشته شوند و در کشور امنیت برقرار گردد و یک فیر تفنگ آدمکشان در وطن مان
افغانستان عزیز بگوش نرسد.

هموطنان عزیز ،جوانان شرافتمند و پرافتخار افغانستان ! من از جانب حزب و دولت
جمهوری دموکراتیک افغانستان به شما خطاب کرده و از شما دعوت مینمایم که در
تحت رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان و اداره های دولتی و بکمک قوای
مسلح و څﺎرﻧﺪوﯼ وطن تان در هر محل برای حفاظت راه ها و پلها و گذرگاه ها برای
حفاظت و حراست موتر ها و کاروانهای باربری گروه های داوطلب و مقاومت علیه
ادمکشان و خرابکاران و دزدان تشکیل دهید.
از راه ها از دهات از شهر ها از شرف و ناموس تان دلیرانه و با شهامت دفاع کنید.
هموطنان گرامی ! برادران و خواهران ! فرارسیدن بهار نزدیک میشود وظیفه هر فرد
زحمتکش وطن اینست که برای جمع آوری محصوالت خوب و فراوان زراعتی کمک
نماید .الحمدالله که خداوند متعال بما کمک و یاری رسانید و امسال بارندگی های
زیادی برای ما که فراوانی در پی دارد ارزانی کرده است.
وظیفه جدی و ضروری و حیاتی ما اینست که زمینهای خوب و پر محصول خویش را
سر وقت و به هنگام قلبه و کشت و زرع کنیم .حکومت شما بقدر الزم تخم های
اصالح شده درجه اول گندم و پنبه و مقدار کافی کود در دسترس دارد .ما همچنان
تراکتور و ماشین االت زراعتی در اختیار داریم .ما حاضر و آماده هستیم که تخم ،کود
و ماشین آالت زراعتی و در صورت ضرورت جدی کمکهای پولی نیز در اختیار دهقانان
عزیز و زحمتکش خویش بگذاریم.
حکومت تصمیم گرفته است که برای کشت سال آینده ،سال  ١٣۵٩قیمت های خرید
پنبه خام را به اندازه  ٢٠فیصد و قیمت های خرید لبلبو را  ٣٠فیصد افزایش بدهد،
عالوت ًا حکومت تضمین میکند تا مقدار الزم گندم برای خوراکه پنبه کاران و لبلبو
کاران که خود به کشت گندم اقدام نه ورزند به قیمتهای امتیازی و ارزان در اختیار
آنان بگذاریم .مقامات و سازمان های حزبی و حکومتی در سرتاسر کشور با همکاری
دهقانان وطنپرست کار انتقال تخم زراعتی و کود را به دهات انجام خواهند داد .ولی
ضرور است که خود مردم نیز با شجاعت کمک و مساعدت نمایند تا عناصر ضد
انقالب ،رهزنان و آدمکشان و مزدوران امپریالیزم در امر انتقال کود و تخم و غیره
مشکالت و موانع ایجاد نکنند.

هموطنان عزیز !
اطالع دارید که در مناطق مختلف کشور تعدادی از زمینداران مهاجرت و فرار کرده
اند و زمینهای آنان بی صاحب مانده است آنها یا در تحت تاثیر تبلیغات عوام فریبانه
ارتجاع و امپریالیزم و یا به خاطر حفظ جان خود از ترس تعقیبات و ظلم و ستم حفیظ
الله امین این جاسوس امپریالیزم امریکا و باند جنایتکارش دست باین عمل زده اند و
همچنان تعدادی از صاحبان زمین بدست امین ادمکش و جالدانش بقتل رسیده اند.
من از شما دعوت میکنم تا تمام زمینهائیرا که بی صاحب مانده اند کشت کنید و
حکومت به صاحبان زمینها که بوطن بازمیگردند و به وارثان آنها کُمک خواهد کرد یا
به عبارت دیگر نباید گذاشت که یک پارچه کوچک زمین زراعتی هم بدون کشت
باقی بماند.
دهقانان زحمتکش ،زمینداران و مالکین اراضی !
دولت ج.د.ا حق مالکیت شما را بر زمینهای در دست داشته شما قانون ًا به رسمیت می
شناسد و به زودی اسناد رسمی زمین و دستورالعمل هایی برای تطبیق قانون امور
زمینداری تنظیم و صادر مینماید و اسناد واگذاری زمینهای اضافه جریبی داخل نصاب
ساحه زمینداری را عادالنه تنظیم خواهد کرد .بموجب این اسناد حق مالکیت قانونی
دهقانان و زمینداران بر زمین متعلقه انتقال و ترکه زمین به ورثه یا شرکا و خرید و
فروش زمین بین همدیگر تضمین میگردد.
مسوولین دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان به همکاری دهقانان و زمینداران
هموطن خویش یک جنبش واقعی زراعتی را در کشور به نفع توده های وسیع مردم
بوجود خواهد آورد .روابط خود را با دهقانان زحمتکش مستحکم خواهد ساخت و به
احتیاجات و خواسته های قانونی مشروع آنان جواب مثبت خواهد داد.
کارگران و دهقانان زحمتکش !
کاسبان و تاجران افغانستان !
از شما و از هر فرد وطنپرست کشور دعوت می نمایم هر جاییکه هستید سر بلند و با
غرور و مطمئن کار های تانرا انجام دهید ،برای انتقال و عرضه اجناس و مواد الزمه که
برادران و خواهران ،پدران و مادران و اوالدهای شما سخت ضرورت دارند صمیمانه و

فداکارانه کُمک و مساعدت کنید .به تبلیغات خاینانه و دروغهای دشمنان افغانستان
گوش فرا ندهید و فریب نخورید ،دولت مصئونیت ،امنیت و آزادیهای شما را تامین و
تضمین خواهد کرد.
روحانیون و علمای شرافتمند ! از شما تقاضا میکنم که بخاطر سعادت و نیکبختی
مردم و بخاطر دفاع از آزادی و استقالل وطن محبوب خویش ،جمهوری دموکراتیک
افغانستان همه روزه به بارگاه ایزد متعال دعا کنید.
برادران و خواهران ! وحدت و انضباط انقالبی را در میان خود تحکیم بخشید
فعالیتهای خرابکارانه آدمکشان و رهزنان ،تروریستها ،وطنفروشان ،مزدوران
امپریالیزم را خنثی و ناکام سازید.
زنده باد افغانستان آزاد و مستقل ،افغانستان دموکراتیک و واحد.
باتکای خداوند بزرگ مردم رنجکشیده افغانستان کامیاب و سربلند است و خواهد
بود.
و سرانجام دشمنان داخلی و خارجی افغانستان نابود و محو خواهد گردید.
)و من الله توفیق(
* ﺗﺎﻳﭗ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﯼ از  :ع  .ق  .ﻓﻀﻠﯽ
** تکیه ها از »اصالت« است.
*** هر نوع استفاده و نقل قول از »بیانیه ی رادیو تلویزیونی ببرک کارمل « صرف با ذکر منبع و نام
سایت »اصالت« مجاز است !
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