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ﭘﯿﺮوزي ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻧﻮﯾﻦ اﻧﻘﻼب ،ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻘﻼل ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ و
ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ ﻣﺎ را از ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺑﻮدي ﻧﺠﺎت داد
ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت ﺷﺻت و دوﻣﯾن ﺳﺎﻟﮕرد اﺳﺗرداد اﺳﺗﻘﻼل ﮐﺷور
 ٢٧اﺳد ١٣۶٠

ھﻣوطﻧﺎن ﺷرﯾف ،ﺧواھران و ﺑرادران ﻋزﯾز!
ﻓردا ﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑزرﮔﺗرﯾن و ﺷور اﻧﮕﯾز ﺗرﯾن ﺣوادث ﺗﺎرﯾﺦ ﺳرزﻣﯾن ﻣﻘدس ﺧود را ﺗﺟﻠﯾل ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﯾم .اﺟﺎزه
ﺑدھﯾد ،ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت ﺷﺻت و دوﻣﯾن ﺳﺎﻟﮕرد ﭘﯾروزی ﺑزرگ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﯾﻌﻧﯽ اﺳﺗرداد اﺳﺗﻘﻼل
ﮐﺷور را از ﺗﺣت ﺳﻠطﮥ اﻣﭘراﺗوری اﺳﺗﻌﻣﺎری اﻧﮕﻠﯾس از ﺟﺎﻧب ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠﻖ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و دوﻟت ﺟﻣﮭوری دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و از ﺟﺎﻧب ﺧود ﺑﮫ ھﻣﮫ ﺷﻣﺎ از ﺻﻣﯾم ﻗﻠب ﺷﺎد ﺑﺎش
ﺑﮕوﯾم.
ﻣﺎ ﺷﺻت و دوﻣﯾن ﺳﺎﻟﮕرد اﺳﺗﻘﻼل وطن ﭘدری ﺧوﯾش را در ﺷراﯾطﯽ ﺑرﮔزار ﻣﯾﮑﻧﯾم ﮐﮫ ﻣردم ﻣﺎ ﯾﮑﺑﺎر
دﯾﮕر در ﻣﻌرض آزﻣﺎﯾش ﻧوﯾن ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻗرار دارﻧد .اﻣروز ﻣردم آزادۀ وطن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر دﻓﺎع از
اﺳﺗﻘﻼل ،ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣﻠﯽ ،ﺗﻣﺎﻣﯾت ارﺿﯽ ﮐﺷور و دﺳﺗﺎوردھﺎی ﻧﺟﺎﺗﺑﺧش اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧوﯾش دﻟﯾراﻧﮫ و ﺑرﮔﺷت
ﻧﺎﭘذﯾر در ﺑراﺑر ﺗﺟﺎوزات و ﻣداﺧﻼت ﺑﯾﺷرﻣﺎﻧﮥ ارﺗﺟﺎع ،اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم و ھژﻣوﻧﯾزم ﺑﮫ ﻧﺑرد ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ اﻧد.
اﺳﺗﻘﻼل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺷراﯾطﯽ ﺑﮫ دﺳت آﻣد ﮐﮫ ﻗﺎرۀ آﺳﯾﺎ ﺗﺎزه راه ﺑﯾداری و ﭘﯾﮑﺎر ﺿد اﺳﺗﻌﻣﺎری را در
ﭘﯾش ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود .ﺣوادث اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺑرﺧﯽ از ﮐﺷورھﺎی ﻗﺎرۀ آﺳﯾﺎ در ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم اﻧﻘﻼب ﮐﺑﯾر اﮐﺗوﺑر،
ﺗﻧﺎﺳب ﻧﯾروھﺎ را ﺑﮫ ﻧﻔﻊ آزادی ﺧﻠﻘﮭﺎ و اﺿﻣﺣﻼل ﺗدرﯾﺟﯽ ﺳﯾﺳﺗم ﻣﺳﺗﻌﻣراﺗﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم ﺗﻐﯾﯾر داده ﺑود .در
ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ وطﻧﭘرﺳﺗﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ اﻟﮭﺎم از ﻣﺑﺎرزات دﻟﯾراﻧﮥ ﻣﺷروطﮫ ﺧواھﺎن اول ﺑرای ﺑﺎر ﻧﺧﺳت
درﻓش آزادی را در آﺳﯾﺎ ﺑراﻓراﺷﺗﮫ و درﯾن ﺟﺎدۀ ﭘﯾﮑﺎر ﻣﻘدس ﺑﮫ ﺳرﻣﺷﻖ و ﻧﻣوﻧﮫ ﺑرای ﻣﺑﺎرزات اﺳﺗﻘﻼل
طﻠﺑﺎﻧﮥ ﺧﻠﻘﮭﺎی ﻗﺎرۀ آﺳﯾﺎ ﺑﺧﺻوص ﺧﻠﻘﮭﺎی ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻣﺑدل ﮔردﯾد.
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اﺳﺗﻘﻼل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﺎده و آﺳﺎن ﺑﮫ دﺳت ﻧﯾﺎﻣده ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﻓرزﻧدان رﺷﯾد وطن ﺑﺎ ﺷور و ﻋﺷﻖ ﺳوزان ﺑﮫ
آزادی و دﻟﮭﺎی ﭘر از ﻣﮭر وطن ،ﺑﺎ دادن ﺟﺎﻧﮭﺎی ﺷﯾرﯾن و رﯾﺧﺗن ﺧوﻧﮭﺎی ﭘﺎك ﺧود در ﯾﮏ ﻧﺑرد ﻋﺎدﻻﻧﮫ
و ﺣﻣﺎﺳﮫ آﻓرﯾن ،ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻗدرت اﺳﺗﻌﻣﺎری آن وﻗت را ﺑﮫ ﺷﮑﺳت اﻓﺗﺿﺎح آﻣﯾز واداﺷﺗﻧد و در ﻗﻠب آﺳﯾﺎ
زﻧﮓ ﭘر ﺗوان آزادی را ﺑﮫ ﺻدا در آوردﻧد .ﻣردم ﻗﮭرﻣﺎن و آزادۀ وطن ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ دﻓﺎع از اﺳﺗﻘﻼل،
ﺣﺎﮐﻣﯾت و ﺷرف ﻣﻠﯽ ﺧود در ﺑراﺑر ﺗﺟﺎوزﮔران اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﻲ ﺳﮭم ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﯾﯽ را در راه ﻣﺑﺎرزه ﺑﮫ ﺧﺎطر
در ھم ﮐوﺑﯾدن ﺳﯾﺳﺗم ﺳﻠطﮥ اﺳﺗﻌﻣﺎری ﻗﺎرۀ آﺳﯾﺎ ادا ﮐردﻧد.
ھﻣوطﻧﺎن ﺷراﻓﺗﻣﻧد و اﻧﻘﻼﺑﯽ!
ﻣردم ﺳﻠﺣﺷور و ﺑﺎ ﺷﮭﺎﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﺷور ﺧود ھﻣواره از اﺳﺗﻘﻼل ،ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣﻠﯽ
و ﺗﻣﺎﻣﯾت ارﺿﯽ ﮐﺷور ﺧوﯾش ،ﭼون ﻣردﻣﮏ ﭼﺷم دﻓﺎع ﻧﻣوده و درﯾن راه ﻣﻘدس از دادن ھﯾﭻ ﻧوع ﻗرﺑﺎﻧﯽ
درﯾﻎ ﻧورزﯾده اﻧد.
اﺗﺣﺎد و وﺣدت ﻋﻣل ھﻣﮥ ﻧﯾروھﺎی ﺗﺣول طﻠب ،آزادﯾﺧواه ،اﻧﻘﻼﺑﯽ و وطﻧﭘرﺳت ﮐﺷور ﯾﮑﯽ از ﺳﻧن ﻣﺑﺎرزات
آزادﯾﺧواھﺎﻧﮥ ﻣردم ﻣﺎ را و رﻣز ﭘﯾروزی آﻧﺎن را در ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ اﺳﺗﻌﻣﺎر اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﻧﮕﻠﯾس ،ﺗﺷﮑﯾل
ﻣﯾدھد .دﺷﻣن در ھرﮔوﻧﮫ ﺷراﯾطﯽ ﺑﺎ ﺣﯾل و ﻧﯾرﻧﮕﮭﺎی ﮔوﻧﺎﮔون وﺣدت ﻋﻣل وطﻧﭘرﺳﺗﺎن ﯾﻌﻧﯽ وﺛﯾﻘﮥ ﭘر
اﻋﺗﺑﺎر ﻣﺑﺎرزه و ﭘﯾروزی آﻧﮭﺎ را ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ ﻗرار داده اﺳت.
اﺳﺗﻘﻼل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﯾﻣت ﺧوﻧﮭﺎی ﭘﺎك ﻓرزﻧدان ﺧﻠف ﺧﻠﻖ ﺗﺣت رھﺑری ﻓرزﻧد وطن ﻏﺎزی اﻣﺎن ﷲ ﺑﮫ
دﺳت آﻣد ﻣدﺗﯽ ﺑﻌد ،در اﺛر ﺗوطﺋﮫ ھﺎ ،دﺳﺎﯾس و ﻣداﺧﻼت اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم اﻧﮕﻠﯾس در اﻣور داﺧﻠﯽ ﮐﺷور ﻣﺎ در
ﻣﻌرض ﺧطر ﻧﺎﺑودی ﻗرار ﮔرﻓت.
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم اﻧﮕﻠﯾس ﺑﮫ ﮐﻣﮏ اﯾﺟﻧﺗﮭﺎ و ﻋﻣﺎل ﺧوﯾش و ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻋﻘب ﻣﺎﻧده ﮔﯽ ﮐﺷور و ﺗﻌﻣﯾم ﺧراﻓﺎت
و ﺗﻌﺻﺑﺎت ،ﺑﺎ ﺣﯾﻠﮫ ،ﻧﯾرﻧﮓ ،ﻋواﻣﻔرﯾﺑﯽ ،اﯾﺟﺎد ﺗﻔرﻗﮫ و در اﺛر ﺗوطﺋﮫ ھﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺧوﯾش ،اﻏﺗﺷﺎﺷﺎت و
ﺑﯾﻧظﻣﯽ ھﺎ را در ﮐﺷور ﻣﺎ ﺳﺎزﻣﺎن داد و ﺳراﻧﺟﺎم ﭼﺎﮐر ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷدۀ ﺧوﯾش ﯾﻌﻧﯽ ﻧﺎدر ﻣﺳﺗﺑد را ﺑر ارﯾﮑﮥ
ﺳﻠطﻧت ﻧﺷﺎﻧد و ﻋﻣﻼً اﺳﺗﻘﻼل ﮐﺷور ﻣﺎ را در ﻣﻌرض ﻧﺎﺑودی ﻗرار داد.
ﻧﯾروھﺎی ﺳﯾﺎه ارﺗﺟﺎﻋﯽ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯾس ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎدۀ ﻧﺎﻣﺷروع از دﯾن ﻣﻘدس اﺳﻼم ،اذھﺎن ﺗوده ھﺎی ﻣردم
را در ﺑﺎره ﻣﺎھﯾت دوﻟت اﻣﺎﻧﯽ ﻣﻐﺷوش ﺳﺎﺧت و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻓﺿﺎی ﺑﯽ اﻋﺗﻣﺎدی و ﺧﺻوﻣت را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آن
اﯾﺟﺎد ﻧﻣود .ھﻣوطﻧﺎن ﻣﺎ ﺑﮫ ﯾﺎد دارﻧد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻋﻣﺎل اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم اﻧﮕﻠﯾس ﭼون ﻻرﻧس ،در ﻣﯾﺎن ﻣردم ﺑﺎ
دﯾﺎﻧت ،ﺻﺎدق و ﺷرﯾف ﻣﺎ ﺑﮫ ﺗﺣرﯾﮑﺎت ﺧﺎﯾﻧﺎﻧﮫ دﺳت زدﻧد.
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ھﻣوطﻧﺎن ﻋزﯾز!
اﻣروز ﻧﯾز ارﺗﺟﺎع ،اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم ،ﻣزدوران و ﻋﻣﺎل ﺑﯾﺷرم آﻧﮭﺎ ،ﻋﻠﯾﮫ اﺳﺗﻘﻼل و آزادی ﻣردم ﻣﺎ ﺧﺎﯾﻧﺎﻧﮫ ﺗوطﺋﮫ
ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد و ﺑﺎز ھم از ھﻣﺎن ﺳﻼﺣﮭﺎی ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷدۀ دﯾروزی اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣوده اﻣﯾد ھﺎی ﭘوچ و ﺑﯽ ﭘﺎﯾﮫ ﯾﯽ را ﺑﮫ
ﺧﺎطر ﺑرﮔرداﻧدن ﺟرﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺷور ﻣﺎ ﺑﺎ روح ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺧود ﭘﺧش ﻣﯾﮑﻧﻧد .وﻟﯽ ﻏﺎﻓل ازﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺣﮑم زﻣﺎن
و ﺑﮫ ارادۀ ﻣردم ﻣﺎ اﻧﻘﻼب ﻣﺎ ﺑرﮔﺷت ﻧﺎﭘذﯾر اﺳت.
ﻣﺎ اﻣروز در ﺷراﯾطﯽ ﺑﮫ ﺳر ﻣﯾﺑرﯾم ﮐﮫ ﻣوﺟودﯾت ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی آزادﯾﺑﺧش ﻣﻠﯽ ،ﺟﻧﺑش ﻋظﯾم ﮐﺎرﮔری ﺟﮭﺎﻧﯽ
و اردوﮔﺎه ﺻﻠﺢ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه ﺷﮑﺳت ﻧﺎﭘذﯾر و ﻋظﯾم ھﻣﮫ ﻧﯾروھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﮭﺎن ﺗﻐﯾﯾر ﺑرﮔﺷت ﻧﺎﭘذﯾری
را ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﻧﯾروھﺎی آزادی و اﺳﺗﻘﻼل ﻣﻠﯽ ،دﻣوﮐراﺳﯽ و ﺗرﻗﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﺟﮭﺎن ﭘدﯾد آورده اﻧد .ﻣﺎ اﻣروز
در ﺷراﯾطﯽ ﺑﮫ ﺳر ﻣﯾﺑرﯾم ﮐﮫ اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﭘﯾﺷرو ﻋﺻر ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﻔوذ وﺳﯾﻊ در ﻣﯾﺎن ﺗوده ھﺎی ﻣردم ﺑﮫ ﻧﯾروی
ﺑزرگ ﻣﺎدی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺑدل ﮔردﯾده اﺳت.
ﻣﺑﺎرزات دﻟﯾراﻧﮥ ﻣردم ﻣﺎ در ﺳﺎل ھﺎی ﺑﻌد از ﺣﺻول اﺳﺗﻘﻼل و ﺗﺳﻠط ﺧﺎﻧوادۀ ﻣﺳﺗﺑد ﺳﻠطﻧﺗﯽ ،اﺷراﻓﯽ و
واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ اﺳﺗﻌﻣﺎر ،ھرﮔز ﺑﮫ ﺳردی ﻧﮕراﯾﯾد و ﭘﺎﯾﺎن ﻧﭘذﯾرﻓت .در اداﻣﮥ ھﻣﯾن ﻣﺑﺎرزات دﺷوار ﻣردم ﻣﺎ ﺑود
ﮐﮫ اﻧﻘﻼب ﺛور ﺑﮫ ﭘﯾروزی رﺳﯾد و راه ﺗﺣﻘﻖ اﺳﺗﻘﻼل واﻗﻌﯽ ﮐﺷور ﻣﺎ ﮔﺷوده ﺷد .ﺑﺎ ﭘﯾروزی اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ و
دﻣوﮐراﺗﯾك ﺛور ﻣﺑﺎرزات ﺗرﻗﯾﺧواھﺎﻧﮫ ﻣردم ﻣﺎ اﺑﻌﺎد ﮔﺳﺗرده و ﻧوﯾﻧﯽ ﮐﺳب ﮐرد و ﺗوده ھﺎی وﺳﯾﻊ ﻣردم ﻣﺎ
ﺑﮫ ﺳوی اﻧﻘﻼب و ﺣﻔظ دﺳﺗﺎوردھﺎی آن ﺟﻠب ﺷدﻧد .ﺑﺎ ﺗﮑﯾﮫ ﺑر ھﻣﯾن ﺳﻧن ﺷرﯾﻔﺎﻧﮥ ﻣﺑﺎرزۀ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣردم ﻣﺎ،
ﺑﮫ اﻧﺣراف ﻧﻧﮕﯾﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﺳﯾر اﻧﻘﻼب ﺳﺎزﻣﺎن داده ﺷده ﺑود ،ﺧﺎﺗﻣﮫ داده ﺷد.
ﭘﯾروزی ﻣرﺣﻠﮥ ﻧوﯾن و ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ اﻧﻘﻼب ﯾﮑﺑﺎر دﯾﮕر اﺳﺗﻘﻼل و ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣﻠﯽ ،ﺗﻣﺎﻣﯾت ارﺿﯽ و دﺳﺗﺎوردھﺎی
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺎ را از ﺧطر ﻧﺎﺑودی ﻧﺟﺎت داد و ﻓﺻل ﻧوﯾﻧﯽ را در ﺑراﺑر ﻣردم ﻣﺎ در ﺟﮭت ﺗﺣﮑﯾم اﺳﺗﻘﻼل ﻣﻠﯽ
و اﻋﻣﺎر ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻧوﯾن ،ﺷﮕوﻓﺎن و اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮔﺷود.
دﺷﻣﻧﺎن دﯾرﯾﻧﮥ ﺳﻌﺎدت و آزادی ﻣردم ﻣﺎ اﻣروز ھم ﺑﺎ ﻏﻠﺗﯾدن در داﻣﺎن ﮐﺛﯾف و آﻟوده ﺑﮫ ﻧﻧﮓ و ﺟﻧﺎﯾت
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم ﻣﯾﺧواھﻧد ﮐﺷور ﻣﺎ را در ﻟﺟﻧزار ﺑدﺑﺧﺗﯽ ،ﺗﺑﺎھﻲ و واﺑﺳﺗﮫ ﮔﯽ ﺑﮫ اﺳﺗﻌﻣﺎر و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم ﺑﮑﺷﺎﻧﻧد.
ﺟﻧﮓ اﻋﻼن ﻧﺎﺷده ﻋﻠﯾﮥ ﻣردم ﻣﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺳﺗدام از طرﯾﻖ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮥ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم در رأس
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم اﻣرﯾﮑﺎ و دﺳﺗﯾﺎران ﭼﯾﻧﯽ آن ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﯾﮕردد ،ھدف دﯾﮕری را ﺟز ﻧﺎﺑودی اﺳﺗﻘﻼل و ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣﻠﯽ
ﮐﺷور ﻣﺎ ،ﺗﺟزﯾﮫ ﺳرزﻣﯾﻧﯽ ﭘر اﻓﺗﺧﺎر ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ﻣﺎ و ﻧﺎﺑودی دﺳﺗﺎوردھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣردم ﻣﺎ ﺗﻌﻘﯾب ﻧﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
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ﻣردم ﻣﺎ ﺑﺎ اﺗﺣﺎد ﺑرادراﻧﮫ و وﺣدت ﻋﻣل اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺑراﺑر اﯾن ﺗﺟﺎوز ﺧﺎﯾﻧﺎﻧﮫ ارﺗﺟﺎع ،ھژﻣوﻧﯾزم و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم
ﺑﮫ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺗﮫ و از وطن ﻣﺣﺑوب و دﺳﺗﺎوردھﺎی اﻧﻘﻼب دﻓﺎع ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﻣﺎ درﯾن ﻧﺑرد ﺑرﺣﻖ و دﺷوار ﺗﻧﮭﺎ
ﻧﯾﺳﺗﯾم .ھﻣﺎﻧﺳﺎن ﮐﮫ ﺟﻣﮭوری ﺟوان ﺷوروی در ﺗﺣت رھﺑری وﻻدﯾﻣﯾر اﯾﻠﯾﭻ ﻟﻧﯾن دوﺳت ﺑزرگ ﻣﻠل ﺷرق
و ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن زﺣﻣﺗﮑش ،اوﻟﯾن ﮐﺷوری ﺑود ﮐﮫ اﺳﺗﻘﻼل و ﺣﺎﮐﻣﯾت ﮐﺷور ﻣﺎ را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﻌد از ﺣﺻول آن
ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧت و دﺳت دوﺳﺗﯽ را ﺑﮫ ﺳوی ﻣردم ﻣﺎ دراز ﻧﻣود ،اﻣروز ھم اﺗﺣﺎد ﺷوروی ﺑزرگ ،ﻣﺎ را
در ﻣﺑﺎرزه ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﻣﺎ ﻋﻠﯾﮥ ﻣداﺧﻼت و ﺗﺟﺎوزات اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم ،ارﺗﺟﺎع ﻣﻧطﻘﮫ و ھژﻣوﻧﯾزم ﯾﺎری ﻣﯾرﺳﺎﻧد.
اﺗﺣﺎد ﺷوروی ﺑﺎ اﻋطﺎی ﮐﻣك ﺑﻣوﻗﻊ در ﺟواب درﺧواﺳت ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ذﯾﺻﻼح دوﻟﺗﯽ و ﺣزﺑﯽ ﺟﻣﮭوری
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،در دﺷوار ﺗرﯾن ﻟﺣظﺎت ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺷور ﻣﺎ ،ﻣردم ﻣﺎ را در اﻣر دﻓﺎع ﻗﺎطﻊ از اﺳﺗﻘﻼل
و ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣﻠﯽ ﯾﺎری ﻧﻣوده و ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺧدﻣت ﺗﺎرﯾﺧﯽ را ﺑﮫ ﻣردم ﻣﺎ اﻧﺟﺎم داده اﺳت .اﮔر ﮐﻣك ﺑﻣوﻗﻊ و
ﺑرادراﻧﮥ اﺗﺣﺎد ﺷوروی ﻧﻣﯽ ﺑود اﻣروز ﺑﮫ طور ﻗطﻊ از اﺳﺗﻘﻼل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭼﯾزی ﺑﺟﺎ ﻧﻣﺎﻧده ﺑود .اﯾن واﻗﻌﯾت
ﺳرﺳﺧت ﺗﺎرﯾﺧﯽ را دﺷﻣﻧﺎن واروﻧﮫ ﺟﻠوه داده در زﻣﯾﻧﮫ ﺑﺎ ﺑﯾﺷرﻣﯽ ﺗﻣﺎم ﻗﻠب واﻗﻌﯾت ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد وﻟﯽ ﺗﺎرﯾﺦ
ﺷﺎھد ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ اﺳﺗﻘﻼل وطن ﻣﺎ از ﮔزﻧد ﺗﺟﺎوزات ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﺎن ،ﺑﮫ ارادۀ ﻣردم ﻗﮭرﻣﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺑﮫ
ﮐﻣﮏ ﺑرادران ﺷوروی ﻣﺎ ﺣﻔظ ﮔردﯾد و اﮐﻧون ﺗﺣﮑﯾم ﻣﯾﮕردد.
ھﻣوطﻧﺎن ﻋزﯾز!
اﮐﻧون در ﻣرﺣﻠﮥ ﻧوﯾن و ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ اﻧﻘﻼب ﺛور ،درﻓش اﺳﺗﻘﻼل واﻗﻌﻲ ،اﻧﻘﻼب و ﮐﺎر و ﭘﯾﮑﺎر ﺳﺎزﻧده و ﺷور
آﻓرﯾن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑر ﻓراز ﮐﺷور ﮐﮭن و ﻣﺣﺑوب ﻣﺎ ﺑﺎ ﻏرور و اﻓﺗﺧﺎر آﻓرﯾﻧﯽ در اھﺗزاز اﺳت.
زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺣت ﺑﯾرق اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ و اھداف اﻧﺳﺎﻧﯽ اﻧﻘﻼب ﺛور در ﺻﻔوف ﺟﺑﮭﮥ ﻣﻠﻰ ﭘدروطن ﺑﮫ
رھﺑری ﺣزب ﭘﯾﺷﺗﺎز و ﯾﮑﭘﺎرﭼﮥ ﺧوﯾش ،ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠﻖ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺧﺎطر دﻓﺎع از دﺳﺗﺎوردھﺎی
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧوﯾش ،در راه ﺣﻔظ و ﺗﺣﮑﯾم اﺳﺗﻘﻼل و ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣﻠﯽ ﮐﺷور و در راه اﻋﻣﺎر ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻧوﯾن ﻣﯾرزﻣﻧد.
درﯾن ﻧﺑرد زﻧده ﮔﯽ ﺳﺎز و دﺷﻣن ﺳوز ،ﻗﮭرﻣﺎﻧﯽ ھﺎی ﻣردم ﻣﺎ ،اردوی ﭘر اﻓﺗﺧﺎر ،ﺎرﻧدوی و ارﮔﺎﻧﮭﺎی
اﻣﻧﯾﺗﯽ ﮐﺷور در ﺗﺣت رھﺑری ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی ﺣزب ﻣﺎ ﺿﺎﻣن ﭘﯾروزی ﻣﺎﺳت.
ﻣﺎ ،در اﯾن ﻟﺣظﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﺻت و دوﻣﯾن ﺳﺎﻟﮕرد اﺳﺗرداد اﺳﺗﻘﻼل ﺳرزﻣﯾن ﻣﻘدس ﺧود را ﺗﺟﻠﯾل ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﯾم،
درودھﺎی آﺗﺷﯾن و ﭘر ﺷور ﺧود را ﻧﺛﺎر آن راد ﻣرداﻧﯽ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﯾم ﮐﮫ در راه ﺣﺻول ﺷرف ،آزادی و اﺳﺗﻘﻼل
وطن ﺟﺎم ﺷﮭﺎدت ﻧوﺷﯾده اﻧد.
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درود ﭘرﺷور ﺑﮫ روان ﭘﺎک ﺷﮭدای راه آزادی!
زﻧده ﺑﺎد ﻣردم آزاده و ﺷراﻓﺗﻣﻧد اﻓﻐﺎ ﻧﺳﺗﺎن!
زﻧده ﺑﺎد وطن ﻣﺣﺑوب ﻣﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آزاد ،ﻣﺳﺗﻘل ،اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺳرﺑﻠﻧد و ﭘراﻓﺗﺧﺎر!
زﻧده ﺑﺎد ﺻﻠﺢ و آزادی ﺧﻠﻘﮭﺎی ﺟﮭﺎن!
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