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  باقی میماند، مردم جهان كاگر باند امین سفّا

  صحنه هاي را مشاهده میکردند که شاید نظیرش در تاریخ تراژیدي بشریت بی نظیر میبود. 

   از ژورنالیستان کشورھای دوست هیک عدبا ببرک کارمــل  مطبوعاتی مصاحبھ

  ١٣۵٨سوم دلو  شنبھ چارروز  رظھبعد از  مچارو نیساعت 

  

از ژورنالیستان کشورھای دوست  هیک عد ١٣۵٨ببرک کارمل ساعت چار و نیم بعد از ظھر چارشنبھ سوم دلو 

  را برای مصاحبھ مطبوعاتی پذیرفتھ و بھ سوال ھای شان پاسخ گفتند:

  ببرک کارمل در آغاز این مصاحبھ گفتند:

جای مسرت است کھ بار دیگر دوستان عزیز را در فضای دوستی مالقات و بھ کشور مھمان نواز افغانستان 

فضای کامالً آزاد و صراحت لھجھ سوال ھای خود را مطرح  خوش آمدید میگویم. دوستان میتوانند در

  سازند، من در خدمت شان ھستم.

  سوال ژورنالیست پولندی:

رفیق رییس شورای انقالبی، آیا گفتھ میتوانید در صورتیکھ تسلط امین تا امروز دوام میکرد در افغانستان 

  چھ بھ وقوع می پیوست.

بعضاً این مسالھ مطرح میشود کھ اگر قدرتی  وست مردم پولند: دوستان عزیز: ژورنالیست کشور دجواب

در جھان وجود میداشت کھ چرخ زمان را بھ عقب میراند، در آن صورت خدای ناخواستھ شما صحنھ ھای 

وحشتناک و تراژیدی را در افغانستان و حتی در منطقھ مشاھده میکردید. اگر باند امین این طاغوت شیطانی، 

یت وفادار و پُر استعداد سازمان جاسوسی امپریالیزم امریکا بعد از شش جدی یعنی بعد این خدمتگزار نھا

از روزیکھ انقالب پیروزمند ثور وارد مرحلھ نوین خود شده باقی میماند در آن وقت مردم جھان صحنھ 

ظیر ھایی را مشاھده میکردند کھ شاید نظیرش در تاریخ و در حوادث تراژیدی بشریت کم سابقھ و بی ن

  میبود.
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اگر ژورنالیستان دوست نشرات رادیویی، تلویزیونی و ارگان مرکزی دولت جمھوری دموکراتیک 

افغانستان، حقیقت انقالب ثور و کابل نیو تایمز یا عصر جدید کابل را بھ زبان انگلیسی دقیقاً تعقیب کرده 

ت وحشتناک باند امین با ھمدستی ارتجاع باشند و یا در آینده تعقیب کنند در آنجا با اسناد و شواھد توطئھ سخ

سیاه داخلی، منطقھ و بین المللی از واشنگتن تا پیکینگ از لندن تا قاھره از قاھره تا تل آبیب و ارتجاع 

دیگر کشورھا برخواھند خورد کھ طبق آن باید از ده تا دوازدھم ماه جدی در افغانستان یک کودتای خونین 

، حتی اسناد و شواھدی کھ بعد از ایجاد رھبری جدید جمھوری ادداشت ھیاوجود می آمد، بھ وحشتناک 

دموکراتیک افغانستان بدست آمده است یادداشتھای شخصی بھ قلم خود حفیظ هللا امین وجود دارد کھ ھر 

، اپشتونھا، ھزاره ھا، ازبک ھ ءوالیت افغانستان را، ھر قوم و ملیت افغانستان را بصورت مثال ساحھ

تاجیکھا را تقسیم دو کرده است و چنین معلوم میشود کھ او با از بین رفتن نصف نفوس افغانستان  ترکمن ھا،

ھم حاضر بوده این پالن سیاه ارتجاعی و امپریالیستی را در افغانستان تطبیق کند، باین اساس بھ قیمت از 

مریکا، ارتجاع داخلی و منطقھ بین رفتن نصف جمعیت افغانستان باید این نقشھ سیاه، سی آی ای امپریالیزم ا

  بوسیلھ امین تطبیق میشد.

شواھد و اسناد کافی موجود است کھ حفیظ هللا امین و باند طراز فاشیستی وی یا بھتر است بگویم طراز 

کنگستر ھای امریکایی با تبانی و ارتباط نزدیک و رفت و آمد ھا و جلسات سری با مشھور ترین نمایندۀ 

ام گلبدین حکمت یار و در ارتجاع سیاه و مزدور زرخرید امپریالیزم، بھ نمایندگی دشمنان افغانستان بن

علنی و مخفی رھبری  لعّماسرویس انگلستان سازمان سی آی ای و  تاینتلیجنسازش با دستگاه جاسوسی 

سرویس اسرائیل نقشھ یی در دست اجرا داشت کھ تمام زندانی ھای سیاسی، اکثریت  تاینتلیجنپیکن، 

ت نزدیک بھ اتفاق روشنفکران افغانستان نزدیک بھ اتفاق اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان، اکثری

انجنیران، داکتران، مامورین کشوری و نظامی افغانستان  پروفسورھا،اعم از استادان معلمان، محصالن، 

را با یک ترور دستھ جمعی بمراتب وحشیانھ تر از واقعاتیکھ در کمپوچیا و واقعاتیکھ بنا بر توطئھ 

  بین ببرد.امپریالیزم امریکا در چیلی رخداد از 

انقالب شکوھمند ثور را از میان بردارند،  آورد ھایخالصھ ھدف دشمنان افغانستان آن بود تا تمام دست 

استقالل، حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان را مورد تھدید جدی قرار بدھند و تا آنجا کھ افغانستان را 

  ھ شده افغانستان قرار گیرد.مورد تجزیھ و تحت نفوذ کشورھای امپریالیستی یا دشمنان شناخت
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ولی این پالن و نقشھ شیطانی و طاغوتی بر اساس اراده آزاده خلق افغانستان توسط حزب دموکراتیک خلق 

افغانستان کھ انقالب پیروزمند ثور را وارد مرحلھ جدید  شبھ کمک اردوی قھرمان و آزادی بخافغانستان 

  ساخت، نقش بر آب شد.

ده و مستقل افغانستان خلق غیور افغانستان، خلق سپاس گزار افغانستان مراتب از اینجاست کھ مردم آزا

تشکرات خود را از کمک بھ موقع و بھ ھنگام اتحاد شوروی بزرگ و صلحجو ابراز میدارند، زیرا بھ 

اتحاد شوروی کشورھای مترقی و  ھکمک قدرت مادی و معنوی و بھ اتکای موقف قدرتمند صلح جویان

رھای سوسیالیستی و نیروھای مترقی جھان تمام دسایس و توطئھ ھای دشمنان آزادی و صلح دوست کشو

استقالل افغانستان از میان برداشتھ شد، این پیروزی امروز ارتجاع بین المللی، در راس امپریالیزم امریکا 

  و رھبری فتنھ گر چین را بھ جنون و بھ بیماری ھستریک مبتال ساختھ است.

    ویزیون چکسلواکی:سوال نماینده تل

از مرحلھ نوین انقالب ثور تقریباً یک ماه میگذرد این یک مدت بسیار کوتاه است ولی با وجود آن آیا گفتھ 

  میتوانید تا چھ حد پالن ھای شما در این مدت تطبیق شده است؟

  :جواب

مردم شرافتمند تشکر از دوست جمھوری سوسیالیستی چکسلواکی کھ من خاطرات بسیار عالی انسانی از 

بعد از وارد  و زحمتکش کشور شما دارم. برای شما بگویم کھ بزرگ ترین نتیجھ انقالب پیروزمند ثور

شدن بھ مرحلھ نوین، طوریکھ قبالً در جواب یکی از ژورنالیستان دوست گفتھ شد، ناکام ساختن یا فلج 

ان رھبری پیکینگ بود کھ این خود یکی کردن یک توطئھ رذیالنھ و سیاه ارتجاع سیا امپریالیزم و فتنھ گر

  از کارھای عظیم خلق افغانستان و دولت جمھوری دموکراتیک افغانستان بھ حساب میرود.

مطابق بھ تصمیم کمیتھ مرکزی حزب واحد دموکراتیک خلق افغانستان، مطابق بھ فیصلھ شورای انقالبی 

در اولین روزھای مرحلھ نوین انقالب و حکومت جمھوری دموکراتیک افغانستان بزرگ ترین کاری کھ 

ثور صورت گرفت عفو عمومی تمام زندانیان سیاسی بود کھ بدون تبعیض و تمایز افکار سیاسی، تعلق 

سازمانی، قوم، ملیت، نژاد، مذھب و جنس از زندان ھا رھا شدند و این در نوع خود اقدام بزرگی بود کھ 

  ی از زندان ھای امین جالد آزاد گردیدند.در اثر آن بیش از پانزده ھزار زندانی سیاس
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ھمچنان گفتھ میتوانیم کھ تغییر رھبری در حزب و دولت و حکومت کاری بود بیسابقھ و بی نظیر، چنانچھ 

و صفوف حزب بھ صورت یکپارچھ از  اکادر ھارگانھای عالی رھبری حزب و دولت تمام رھبران و 

ستان تمام دستگاه دولتی و تمام اردوی با شھامت و غیور افغانلحاظ نظر و عمل با یک ارادۀ واحد و ھمچنین 

بصورت متحد و یکپارچھ بھ طراز جدید وطنپرستانھ متشکل شده اند و توام با وحدت و ھمبستگی با خلق 

افغانستان در موضع دفاع از استقالل ملی، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور قرار گرفتھ اند کھ این ھم 

و اراده بزرگ مردم افغانستان و از کارھای با اھمیت و پر ارزش و مظھر شعور عالی  در نوع خود یکی

  دفاع از شرف و ناموس وطن تلقی شده میتواند.

نکتھ دیگری کھ میتوان آنرا با اھمیت تلقی کرد اینست کھ در طی یک ماه کھ زمان بی نھایت کوتاھی در 

میراث بسیار بسیار نامطلوب و زشتی کھ از دوران پروسھ و وضع انقالبی یک کشور است و با وجود 

ترور و اختناق حفیظ هللا امین برای ما باقیمانده باز ھم حزب، دولت و حکومت توانست نظم و قانونیت 

  دموکراتیک و انقالبی را تا حدود وسیعی در سراسر افغانستان تامین کند.

غانی و انسانی در پھلوی برخورد دموکراتیک کار با اھمیت دیگری کھ طی یکماه صورت گرفتھ برخورد اف

در اثر تبلیغات دروغین  ھو اصولی و با شیوه ھای عادالنھ دین مقدس اسالم است، اغلب ھموطنانی ک

شخصی  در برابر ظلم و استبداد نظام تروریستی احیاناٌ ارتجاع منطقھ و ارتجاع خارجی آواره بودند و یا 

ً متوجھ این امر شدند و تشخیص و خانوادگی حفیظ هللا امین بھ مقا ومت ھای مسلحانھ دست میزدند فورا

دادند کھ دیگر نباید آلھ و وسیلھ تبلیغات دروغین دشمنان خلق و وطن افغانستان شوند اغلب اینھا در مراجع 

و مراکز حزبی و دولتی سالح خود را بھ زمین گذاشتند و اکنون کھ سال نو و موسم زراعت شروع میشود 

  ای صلح آمیز زراعتی و کارھای دیگر میپردازند.بکار ھ

نتایج کار  ثمن حیدوستان اگر بھ توضیح جزئیات تمام مطالب بپردازم وقت زیاد را احتوا می کند لیکن 

یکماه بھ صراحت متذکر میشوم کھ نھ تنھا در مالقات ھای مستقیم بلکھ در بیش از ده ھا ھزار نامھ، پیامھای 

کثریت نزدیک بھ اتفاق تمام اقشار و طبقات مردم افغانستان شخصاً بھ اینجانب بھ آدرس تیلیفونی نمایندگان ا

سرور، خوشی، تائید  رضایتشورای انقالبی، حکومت یا کمیتھ مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان، 

لت و و پشتیبانی خود را از مرحلھ نوین انقالب پیروزمندانھ ثور، حزب دموکراتیک خلق افغانستان، دو

حکومت جمھوری دموکراتیک افغانستان ابراز داشتھ اند، پشتیبانی اکثریت نزدیک بھ اتفاق تمام روشنفکران 

افغانستان نمایندگان کارگران، دھقانان، جوانان زنان بخصوص نمایندگان علما و دانشمندان دینی و مذھبی 
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کھ مشی و سیاست جدید مرحلھ نوین و روحانیون مذاھب دین مقدس اسالم ھمھ نمایندگی از این میکنند 

  وجود حزب و دولت جمھوری دموکراتیک افغانستان مورد تایید قرار میگیرد.انقالب شکوھمند ثور در 

فروختھ شده و زرخرید ارتجاع منطقھ و  لعّمامحدود مزدوران اجنبی یک عده  هالبتھ بھ استثنای یک عد

و پوند خریده شده اند و دست تگدی و گدایی بھ ھر جا دراز می کنند،  دالرارتجاع بین المللی کھ بھ واسطھ 

آنھا کھ آلھ دست دشمنان استقالل ملی افغانستان، دشمنان تمامیت ارضی افغانستان، دشمنان حاکمیت ملی 

در پاکستان بھ کمک جنگ طلبان امپریالیست امریکایی فتنھ گران چینی،  تسرحّداافغانستان اند و آن طرف 

ین کھ خود را بھ اسرائیل و امپریالیزم و بھ کمپ گو سادات این مزدور بی صھیونیسموران اجنت ھای مزد

دیوید کارتر فروختھ و با تمام منافع و مصالح اعراب فلسطین و دیگر خلق ھای عرب معاملھ کرده در 

از ھر وقت دیگر سیاه علیھ افغانستان تحریکات می کنند، ولی مردم افغانستان کھ بیش  سنا مقدجبھھ 

  ھوشیار و آگاه اند بھ آنھا جواب الزم خواھند داد.

  :کوباسوال نماینده کشور 

موقف شما در برابر نھضت عدم انسالک چیست و شما برای تحکیم وحدت و ھمبستگی بیشتر این نھضت 

  چھ اقداماتی را در نظر دارید؟

  :جواب

افغانستان بھ صورت عنعنوی در طول تاریخ خود ھمیشھ یک کشور صلح دوست بوده و کشوری بوده کھ 

پرنسیپ ھای عدم تعھد را نھ تنھا رعایت و احترام کرده بلکھ یکی از بنیاد گذاران جنبش کشورھای غیر 

خصوص بعد از آنکھ جرات روی حقایق علمی می توان اعالم کرد کھ افغانستان بھ بھ  ااین رمتعھد بوده و 

انقالب ثور وارد مرحلھ نوین خود شده است، نسبت بھ ھر زمان و ھر شرایط دیگر در سنگر کشورھای 

قرار خواھد داشت و بر اساس اصول جنبش کشورھای  وغیر متعھد بھ صورت استوار صدیق و پیکار ج

ر نوین، در برابر امپریالیزم در در برابر ارتجاع بین المللی در برابر استعمار کھن و استعما دغیر متعھ

قرار خواھد گرفت و دوش بدوش برای صلح آزادی،  نژاد پرستی، راسیزم، آپارتاید و صھیونیسمبرابر 

استقالل ملی، ترقی و پیشرفت کشورھای غیر متعھد و کشورھای عقب مانده جھان مبارزه و پیکار خواھد 

کرد.
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  سوال نماینده ارگان حزب کمونیست بلغاریا:

  رفیق کارمل! شما آینده افغانستان را چگونھ پیشبینی مینمایید؟

  :جواب

دوست عزیز میخواھم توجھ شما را بھ این نکتھ جلب نمایم کھ تمام تحلیل ھای ما بر اساس قوانین رشد 

زنیم بلکھ علماً می توانیم  فال نمیتکامل جامعھ استوار است یعنی بر پایھ ساینس اجتماعی استوار است، ما 

پیشبینی کنیم، لذا بر اساس قانون تکامل اجتماعی و عمدتاً بر اساس اراده خود مردم افغانستان بر اساس 

حزب  دانش مترقی کھ حزب دموکراتیک خلق افغانستان بھ آن مجھز است بر اساس اصول مرامی

و دولت دموکراتیک خلق افغانستان کھ علماً تنظیم شده است، بر اساس خط مشی عمومی و جاری حزب 

جمھوری دموکراتیک افغانستان و بر اساس اینکھ کھنھ رو بھ زوال و نو رو بھ شگوفانیست و بر اساس 

اینکھ افغانستان در مدار پروسھ تکامل جھانی قرار دارد میتوان بھ جرات علماً پیشبینی کرد کھ دور نیست 

نوین یک افغانستان دموکراتیک یک  کھ در قلب آسیا بنام افغانستان یک افغانستان مترقی، یک افغانستان

افغانستان آزاد، مستقل صلحجو، شگوفان، سربلند غنی و مقتدر ایجاد شود، یعنی افغانستان مرفھ، سربلند، 

در آن  ھافغانستان با کلتور پیشرفتھ، با اقتصاد پیشرفتھ، با سطح پیشرفتھ حیات توده ھای مردم، افغانستانیک

ق مساوی، دموکراتیک برخوردار خواھند بود افغانستانیکھ در آن از ظلم و تمام اقوام و ملیت ھا از حقو

فقیری کھ از فقر خود ذلیل باشد و نھ غنی کھ با غرور و ستم نشانی نخواھد ماند افغانستانیکھ در آنجا نھ 

ندیشھ تکبر زندگی کند، بلکھ افغانستانیکھ در آن عالی ترین عدل و تقوا کھ کامالً با مقتضیات عصر، با ا

ھای پیشرو عصر ما با اندیشھ ھای مترقی و با اصول و اساسات عدل و تقوا و عدالت اسالمی مطابقت و 

توافق خواھد داشت، افغانستانیکھ ھر تبعۀ آن، ھر فرد آن در وطن خود، در خانھ خود، در کشور خویش 

د و از لحاظ حیات مادی و خود و آینده خود و خانواده خود را، اوالد و فرزند خود را مصون احساس کن

  معنوی، کلتوری و فرھنگی با این احساس کھ فرد برای ھمھ و ھمھ برای فرد زندگی نماید.

  سوال ژورنالیست بلغاریا:

 ً بفرمایید کھ چھ گامھای  شما نقش جبھھ وسیع ملی پدر وطن را در افغانستان چگونھ ارزیابی میکنید و لُطفا

در راه تشکیل این جبھھ وسیع ملی پدر وطن برداشتھ شده است؟
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معلوم است کھ ھر پدیده سیاسی در شرایط جداگانھ در ھر جامعھ و کشور بھ شکل خاص خود تطبیق  بلی!

  بکنیم. توانیم کھ ایدۀ سیاسی یک کشور را بر کشور دیگر تحمیل کنیم و یا اقتباسمیشود، ما نمی

جبھھ ملی در افغانستان از خود سوابق تاریخی دارد کھ وقتاً فوقتاً در برابر دسیسھ و توطئھ ھای خارجی 

و  کپراکتیدر  ءانحاو در برابر استبداد دوره ھای سلطنتی تشکیل شده و بھ شکلی از اشکال بھ نحوی از 

بھ  ھجوم خود قرار دادحملھ و اشغالگران خارجی افغانستان را مورد  ھوقتی کعمل ظھور کرده است. 

وص طی قرن نزده و در شروع قرن بیست کھ استعمار کھن و امپریالیزم انگلیس سھ بار بر افغانستان صخ

حملھ کرد و بھ صورت وحشیانھ مظالمی را در افغانستان بھ وجود آورد تمام خلق افغانستان یک پارچھ و 

متحد در یک جبھھ وسیع ملی پدر وطن در برابر تجاوز انگلیس ھا قرار گرفتند و قشون انگلیس را از 

افغانستان راندند کھ افسانھ ھا و داستان ھای آن نھ تنھا در ادبیات ملی افغانستان بلکھ در ادبیات غرب ھم 

روز وقتاً فوقتاً برای تامین اھداف آشکار و نمایان است. ھمچنین بعد از تحصیل استقالل افغانستان تا بھ ام

نیست کھ سوال  یدلچسپملی جبھات ملی بھ شیوه بالنسبھ دوامدار در افغانستان ایجاد شده است و خالی از 

کننده عزیز متعلق بھ جمھوری خلق بلغاریا است کھ در آنجا ھم سالھا قبل جبھۀ فادرلند یا پدر وطن بابتکار 

یجاد شده بود و ھمچنین این جبھات در دیگر مناطق اروپا ھم موجود و رھبری رفیق مشھور دیمتروف ا

 ھجاھایی کامروز این جبھھ ملی وجود دارد، ھمچنان در کشور ھای دیگر در  چکسلواکیبوده مثالً در 

مختلف جبھات ملی و دموکراتیک در کشورھای  لبااشکابخش ملی مبارزه میکنند  جنبش ھای آزادی

مریکای التین وجود دارد و یا در حال طی کردن پروسھ تکامل خود است، باید بخاطر آسیایی، افریقایی و ا

آورد کھ یک جبھھ ملی قھرمان در ویتنام علیھ تجاوزات امپریالیزم امریکا جنگید و امروز ھم یک جبھھ 

قالل و امپریالیزم برای دفاع از حقوق و آزادی و است صھیونیسمملی از اعراب فلسطین قھرمانانھ علیھ 

عرب فلسطین میجنگند، پس ما می بینیم کھ مسالھ ایجاد جبھھ ملی یک اصل تفتینی یا تبلیغاتی و پروپاگندی 

نیست، بلکھ این یک اصل مسلم است کھ از اراده و ضرورت مردم و شرایط زمان شان ظھور می کند. 

ر وطن را اعالم کرده وسیع پد لذا حزب، دولت و حکومت جمھوری دموکراتیک افغانستان کھ جبھھ ملی

بھ آن صادق است و آنرا در ساحۀ تطبیق می آورد و مقدمات آنرا ھم شروع کرده است، مثالً طوری کھ 

ما شخصیت ھای شما اطالع دارید در حکومت ما سھ تن غیر حزبی شرکت دارند و در شورای انقالبی 

ت آزادی خواه و مترقی را من غیر حزبی موجود است. تا کنون دھھا تن از شخصیت ھای ملی، دموکرا

ً مالقات کرده ام و دیگر رفقای ما ھم با نماینده ھای اقشار و سازمان ھای سیاسی، گروھھای  شخصا
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اجتماعی مذاکره میکنند و آنھا ھم آماده گی خود را نشان داده اند و این مطلب زیر مطالعھ دقیق قرار دارد 

ضمون جبھھ وسیع ملی پدر وطن خود را اعالن خواھیم و عنقریب در یک مدت معین ما شکل، ماھیت و م

  کرد.

  سوال ژورنالیست جمھوریت دموکراتیک آلمان:

از ارسال پیام شما عنوانی رھبر جلیل القدر ملت ایران حضرت آیت هللا امام خمینی و بعد از آن رھایی بعد 

کشورھای ھمسایھ را چگونھ ارزیابی زندانیان پاکستانی در افغانستان، شما آینده مناسبات بین افغانستان و 

  میکنید؟

  :جواب

ھای دوست دیگر ھم چندی پیش از من کرده بود، من بھ  عزیز! این سوال را یکی از ژورنالیستدوست 

و اصولی حزب، دولت و  ھوی بھ صراحت خوشبینی خود را ابالغ کردم کھ بنا بر ارادۀ صلح جویان

حکومت جمھوری دموکراتیک افغانستان ما مطمئن ھستیم و خوشبین ھستیم کھ این موج موقتی تحریک 

آمیز و تفتین آمیز دستگاه ارتجاع بین المللی در راس امپریالیزم امریکا از میان برداشتھ می شود و عنقریب 

و من امیدوارم و مطمئن ھستم کھ بنا بر اراده  خواھیم گرفت تروی دسما پی ھم و پیگیر ابتکاراتی را 

جویانھ مردم ایران و بنا بر اراده صلح جویانھ مردم پاکستان سر انجام بر اساس عقل سلیم برای تامین   صلح

  صلح در منطقھ بھ ابتکارات و پیشنھادات ما پاسخ مثبت خواھند داد.

امام خمینی و احساس شریفانھ ایکھ ین زمینھ بھ خصوص من نسبت بھ حق و عدالت پسندی حضرت ا در

راجع بھ جھان اسالم دارند مطمئن ھستم، نھضت انقالبی ضد امپریالیستی خلق ایران تحت رھبری حضرت 

 ً روابط و مناسبات بین کشور ھای مسلمان را بھ شکل بھتر ایجاد میکند و حتماً در برابر  امام خمینی حتما

و ھمبستگی تمام خلق ھای مسلمان جھان یکی از اصول اساسی  ابتکارات ما پاسخ مثبت میدھد زیرا وحدت

  خلق ایران را تحت رھبری امام خمینی تشکیل میدھد.

ما برخالف تمام اصول  یجوار ھمموضوع پاکستان یک مسالھ علیحده است، امروز مرزھای پاکستان در 

رار گرفتھ است. با وصف آن و روابط حسن ھمسایگی کامالً زمینھ و وسیلھ تجاوزات دشمنان افغانستان ق

حزب، دولت و حکومت افغانستان سعی می کند تا از طریق و راه ھای گوناگون اعم از راه ھای دیپلماتیک 

و روابط دوستانھ و پیامھا بھ شکلی از اشکال سوء تفاھمھا را مرتفع ساختھ و دوستی برادرانھ را میان دول 

  غانستان و پاکستان بھ وجود آورد.افغانستان و پاکستان و خلق ھای صلح جوی اف
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، گرم سالم ھایست کھ ا بر آن خواھش من اینچنان معلوم میشود کھ از دوستان کسی سوالی ندارد. بن

یک افغانستان و صمیمانھ، دوستانھ و برادرانھ مردم افغانستان، حزب، دولت و حکومت جمھوری دموکرات

نب را بھ خلق ھای برادر کشور ھای برادر و دوست بھ حزب، دولت حکومت سالم ھای گرم شخص اینجا

  و بھ رھبران محترم خود برسانید.

نقالبی و قھرمان، افغانستان آزاد و مستقل بھ مناسبت پشتیبانی برادرانھ و شجاعانھ کشورھای افغانستان ا

برادر کھ در عرصھ بین المللی از پیکار و مبارزۀ عادالنھ خلق افغانستان پشتیبانی میکنند و شما دوست، 

   سپاسگزار است.کھ از آن کشور ھا نماینده گی میکنید از صمیم قلب متشکر و  دوستان ژورنالیست
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