
  د آسيا په زړه کی د امين او امينيانو د استبداد او استعماری
   وروستی کړی ماته شوهځنځيراو فاشيستی 

  
 زموژ خلکو او ګران وطن افغانستان ته ددغه خاین فاشيستی رژیم ،د حفيظ اهللا امين

  .نسکور شو او د جنایتکارو امينيانو حاکميت پای ته ورسيد
دموکراتيک واحد ګوند د مرکزی کميټی او د  ک دببرک کارمل چی د افغانستان د خل

 ی شورا له خوا د افغانستان د خلک ددموکراتيک جمهوریت د نوی انقالب افغانستان د
دموکراتيک جمهوریت د  دموکراتيک واحد ګوند د مرکزی کميټی د عمومی منشی او د

 امين د مرګبار انقالبی شورا د رئيس او صدراعظم په توګه وټاکل شو، په یوه وینا کی د
رژیم او د ثور د ستر انقالب د لوړو آرمانونو له مخی چی د خلکو رښتينی آزادی او 
 مصئونيت او د ټولو دموکراتيکو طبقو او قشرونو حقوق تامينوی د افغانستان د

لو په دموکراتيک جمهوریت د انقالبی شورا له خوا د حاکمه قدرت یعنی دولت د بيانيو
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

دموکراتيک واحد ګوند د مرکزی کميټی، د  د افغانستان د خلک دزه ببرک کارمل 
دموکراتيک جمهوری دولت او  دموکراتيک جمهوری شورا، د افغانستان د افغانستان د

تور او حکومت له خوا د حفيظ اهللا امين د امریکا ددغه سفاک جاسوس او ظالم دیکتا
غولوونکی فاشيستی رژیم د مرګباره نسکوریدو او ړنګيدو له امله د افغانستان تاسی  عوام

 مسلمانانو ته سنی یاست که شيعه، د هيواد پاک زړی او ځوریدلو وطنوالو او مستضعفو
متقی عالمان یاست که روحانيون د وطن د قهرمان اردو سربازان یاست که افسران، 



ګر یاست که ملی پانګه وال، د افغانستان زیارایستونکی کسب ګر وطن دوسته ملی سودا
یاست که ننګيالی قومونه او قبایل، د وطن ګډه په شا شپانه یاست که کوچيان، دولتی 

 بزګر نارینه یاست ، کارګری نارینه او ښځی، مخکښ روشنفکران او ځوانان،مامورین
ر اوسه پوری د تاریخ د سړی  پلرونه، ميندی وروڼه یاست که خویندی چی ت،که ښځی

وژونکی جالد او شياد حفيظ اهللا امين او امينيانو تر جغ الندی وی درود ليژم او مبارکی 
وایم او نړیوالو ته اعالموم چی د آسيا په زړه کی د امين او امينيانو د استبداد او 

انستان استعماری او فاشيستی ځنځير وروستی کړی ماته شوه او د آزاد او خپلواک افغ
م زموژ د وروڼو خلکو واحد بيرغ پښتانه دی که تاجک، هزاره دی که ازبک، چملی پر

ترکمن دی که بلوڅ، نورستانی دی که بدخشانی او په افغانستان کی نور اوسيدونکی 
وطنوال له برم او جالل څخه په ډک بریالی مارش سره یوځل بيا اوچت شو، د امين 

 تاز او غاصب رژیم د خپلو جنایاتو تر فشار الندی ټوټی خلکو او وطن ته ددغه خاین یکه
 طاغوتی او وحشيانه تومار وځپل شو، د امينيانو جنایتکارانو حکایت ټوټی شو او د هغه

دموکراتيکه جمهوری انقالبی شورا د ثور د ستر انقالب د  د افغانستان د. پای ته ورسيد
وونکو او آزادو خلکو د ارادی په اتکا د لوړو ارمانونو په اساس، د افغانستان د ځنځيرمات

ګوند او د خپلو ملی متحدینو د بریالی پاڅون په اتکا او د افغانستان د وطن پالو سربازانو 
  .او افسرانو په مرسته حاکمه قدرت یعنی دولت بيرته په الس کی واخيست

اور سره دموکراتيک جمهوریت انقالبی شورا په ټينګ عزم او رښتينی ب د افغانستان د
اعالموی چی د خلکو رښتينی آزادی او مصئونيت د سياسی بندیانو آزادی، رښتينی 

د کار د شرایطو ښه والی او بزګر ته ځمکه به دموکراسی، بيکارانو ته کار، کارګرانو ته 
  .تامين کړی

د هغو هيوادوالو د بيرته راستنيدو خوندی او مصون شرایط به لټوی چی د امين د 
ه د ظلم او ستم له امله یی بهر ته کډه کړی ده، او د دولتی ضد جګړه مارو خونړی دستګا

  .مسئله به له سياسی الری حل کړی
د ټولنی د ټولو دموکراتيکو طبقو او قشرونو حقوق به چی سربازان، کارګران، بزګران، 
، روحانيون، کسب ګر کوچنی متوسط مالکان ملی سوداګر، ملی پانګه وال، استادان

 ليکوال ډاکتران، انجنيران، هنرمندان، مامورین او نور وطنوال دی ژوندی او پوهان،
  .دفاع به یی وکړی

د ژوند او سوله ایز کار د پيداکولو په الره کی به ښارونو او کليو ته د لومړنيو اړتياوو په 
  .رسولو کی کوښښ وکړی

 مقدس دین او د افغانستان د ټولو اوسيدونکو مليتونو او قومونو حقوق د اسالم د د
روحانيت د ټولنی د ملی لوړو دودونو او رواجونو احترام، د کورنی او شخصی ملکيت د 
کانون اصل به په رښتينی ډول تضمين او تامين کړی او د امينيانو جنایتکاران به د خلکو 

  .د قار او د ملت عادالنه او شرعی محکمی ته وسپارل شی
د افغانستان د زرګونو ستم ځپلو، هيوادوالو مادی او معنوی زیانونه او وینه به جبران 
شی، انقالبی شورا د تاسو سربازانو، وړو ضابطانو او د وطن قهرمانو افسرانو ته بلنه 
ورکوی، هرچيری چی یاست د وطن د مهاجرینو او ستم ځپلو آواره ګانو د مسئلی تر حل 

 او بحران تر له مينځه تلو پوری، په خپلو سنګرونو او نظامی او د کورنيو نا آراميو
ډول ناوړه مقصد په وړاندی او د ثور د  بارکونو کی د کورنيو او بهرنيو دښمنانو د هر



ستر انقالب د افغانستان ددموکراتيک جمهوریت د انقالبی شورا د ملت او خپل وطن د 
  .ر، باانظباطه او متحد اوسیشرف او ناموس څخه په سرښندنه دفاع وکړی، هوښيا

اجازه مه ورکوی چی د وطن د آزادی، خپلواکی او د خاوری د تماميت دښمنان د تاسو په 
مينځ کی نفوذ او رخنه وکړی، ستاسو ملی او انقالبی دولت به ټول تدابير ونيسی، چی د 

حالت افغانستان د ملی آزادی بښونکی اردو، اړتياوی لری کړی او د سربازانو کورنيو 
ښه کړی او د حزبی له ښکته نه پورته دولتی، نظامی، ملکی او غير ګوندی غړو د 

 دریدلی او یا ونه حقوقو چی د خلکو د ګټو ضد او د ثور د ستر انقالب ضد نه وی
  .دریژی مالتړ وکړی

  !ګرانو وطنوالو 
د د افغانستان ددموکراتيک جمهوریت انقالبی شورا اعالموی، چی حاکمه قدرت یعنی 

افغانستان ددموکراتيک جمهوری دولت، د افغانستان په ټولو خلکو پوری اړه لری او په 
ډیر ممکن نژدی وخت کی به د افغانستان د خلک د دموکراتيک واحد ګوند د کارګری 

یستونکو تر مشری الندی د ټولو ملی او ولو زیاراطبقی ګوند او د افغانستان د ټ
بهه جوړه کړی او د مترقی او وطنپالو ګوندونو او دموکراتيکو طاقتونو څخه پراخه ج

توده یيزو سازمانونو د جوړیدو د مطبوعاتو، بيان او غونډی د آزادی په ګډون په ټولی 
انقالبی افغانستان به د سوله یيز بهرنی سياست، د . دموکراتيکی آزادی تضمين کړی

لتونو او دولتونو سره په مثبتی او فعالی بيطرفی سياست تعقيب کړی او د نړی له ټولو م
لومړی درجه کی له خپلو ګاونډیو هيوادو سره د سولی او ملی دوستی د سياست د اصل 

 به لری کړی، په نه پر بنسټ د خپلی دوستی روابط پراخه کړی او ناوړو تفاهمو
المللی ډګر کی به سولی، د خلکو د آزادی د ملتونو د خپلواکی او ترقی په جبهه کی،   بين

  .ه مارو او ارتجاعی قواوو، امپریاليزم او صهيونيزم پر خالف ودریژید جګړ
د ملګرو ملتو د موسسی او د ناپيليو هيوادو یو وفادار او فعال غړی او د نړی د 

  .زیارایستونکو مسلمانانو رښتينی او همرزمه دوست به وی
لتو د سازمان د افغانستان او د نړی د هيوادو تر مينځ ټول شوی تړونونه او د ملګرو م

  .ئيد او رعایت کړیمنشور به تا
  !د وطن زیارایستونکو او بی وزلو خلکو 

  !دوستانو او قهرمانو ملګرو 
  !د افغانستان ملی آزادی بښونکی اردو 

زمونژ جهاد یو ستر او عادالنه جهاد دی، د عدل او تقوا په الره کی د افغانستان د خلکو 
  .جهاد دی

اد کی زموژ د شهيدو او سترو نيکونو څيری زموژ د ویاړلی پریژدی په دغه سپيڅلی جه
او سرلوړی وطن ګران افغانستان د آزادی د الری د شهيدانو او غازیانو څيری او د ثور 

  او، ارواښاد نورمحمد تره کی، ميراکبر خيبرد ستر انقالب د شهيدو، مشرانو ملګرو
  .وبښیزموژ د نورو شهيدانو او قهرمانو څيری تاسو ته قوت 

وړاندی د غاصبانو کبرجنو مستکبرانو، استثمارګرانو، او ورانکارانو، 
   !لور  په  ماتولو پوره د

مړه دی وی نادری ستمګران او وینی څښونکی امينيان، مړه دی وی ارتجاع او 
  .امپریاليزم او د هغو ځنځيری سپی



و دموکراسی کار او وړاندی د ثور د ستر انقالب د سترو هيلو، د سولی آزادی، خپلواکی ا
مبارزی ترقی او هوساینی، برابری او ورورولی او د افغانستان د خلکو د عدالت او 

  .نيکمرغی په لور
دوستانو او ملګرو، د ثور د ستر انقالب تر پرچم الندی فيوډالی ضد، امپریاليستی ضد او 

ر د پوره او کمپرادوری ضد، د ملی او دموکراتيک انقالب د وروستی، بریاليتوب په خاط
  .بشپړ یووالی او اتحاد په لور

  .وړاندی، د نوی سرلوړی او آزاد او خپلواک افغانستان د جوړولو په لور
  .بری د افغانستان د زیارایستونکو او استثمارشویو خلکو په برخه دی

  . د تودو انقالبی سالمونو په وړاندی کولو سره
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