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  !ھموطنان عزیز، شرافتمند، آزاده، سربلند و زحمتکش

از جانب خود  و بھ نماینده گی از ھمراھانم در سفر  عید سعید قرباناجازه بدھید بھ مناسبت حلول 

صمیمانھ ترین شادباش ھا و درود ھا را توام با عشق پرشور بھ وطنم  بھ اتحاد شوری کوتاه دوستانھ

بھ شما خواھران، برادران، پدران، مادران و فرزندان پاک نھاد، مبارز و با شھامت کشور در ھر 

  .جایی کھ ھستید، تقدیم بدارم

را بھ ھمھ ملل مسلمان جھان و برادران پشتون و بلوچ ما کھ بھ  ده عید سعید اضحیایام فرخنھمچنان 

  .پیکار مقدس آزادی بخش خود ادامھ می دھند، صمیمانھ شاد باش می گویم

تجلیل ھمھ سالھ از عید سعید اضحی، سنت واالی اسالمی مردم ما و منبع الھام در جھت فداکاری و 
اه وطن و در راه دفاع از صلح و آرامش، رفاه و سعادت و سربلندی دادن قربانی در راه خدا، در ر

  .مردم میباشد



درین روز ھای نشاط و صفا و صمیمیت بھ ھمھ خانواده ھای داغدار و زجر دیده کشور کھ عزیزان 

خودرا در نتیجۀ ظلم و وحشت باندیست ھا، دزدان و قطاع الطریقان چپاولگر اجیر از دست داده اند 

لب و با احساس عمیق احترام بھ خاطر ھمھ شھیدان راه آزادی، سعادت، آرامش و سربلندی از صمیم ق

  .مردم ما اظھار تسلیت مینمایم

در اوضاع و احوالی کھ ما زنده گی می کنیم و کشور ما در معرض تجاوز غارتگرانۀ نوکران 

واھان قربانی و فداکاری منافع وطن و صلح و آرامش مردم، از ما خارتجاع و امپریالیزم قرار دارد 
درین پیکار برحق کھ در راه انجام مسوولیت ھای خویش بھ خاطر سعادت مردم مومن،  .می باشد

عدالت پسند و آزاده کشور بھ پیش می بریم، یاری خداوند بزرگ، پشتیبانی توده ھای زحمتکش و 

  .مردم صلحدوست جھان با ماست

ھوم عمیق بزرگ دینی می باشد بلکھ از فضلیت انسانی روز ھای فرخنده عید نھ تنھا پیام آور مف
مبنی بر دعوت ھمۀ مسلمانان جھان بھ خلوص نیت، صفای عقیدت، آشتی، دوستی و ھمبستگی 

ولی دشمنان سوگند خورده اسالم و مسلمانان زحمتکش کشور ما  .برادرانھ نیز برخوردار می باشد

  .مانع برقراری صلح و برادری، آرامی و ترقی مردم کشور ما میگردند

ما یقین کامل داریم کھ مردم زحمتکش و با شھامت ما از دشواری ھای کنونی کھ در نتیجۀ مداخالت 

یانت پیشھ گان رھبری کنونی چین ایجاد مستقیم و غارتگرانۀ ارتجاع و امپریالیزم بھ ھمکاری خ

مسلحانھ  گردیده، پیروزمندانھ بدر خواھند آمد و بھ مداخالت مستقیم و بیشرمانھ آنان منجملھ مداخالت

در امور داخلی ما کھ بھ شکل جنگ اعالن ناشده علیھ افغانستان آزاد و مستقل، قھرمان و انقالبی براه 

  .مختل میسازد، پایان خواھد بخشیدافتاده و صلح و امنیت مردم ما را 

نیروھای صھیونیستی و امپریالیستی در زد و بند خاینانھ با سادات و در زیر پوشش معاھده ننگین 

کمپ دیوید بھ اشغال سرزمین ھای عربی و تجاوزات مسلحانھ وسیع علیھ خلقھای عرب فلسطین و 

برحق و عادالنھ مسلمانان جھان بخصوص مردم لبنان ادامھ میدھد، ولی ما یقین داریم کھ مبارزات 

مبارزه عادالنھ مردم بال کشیده فلسطین و خلق لبنان علیھ ارتجاع عرب، صھیونیزم اسرائیل و 

  .امپریالیزم امریکا بھ پیروزی می رسد

بھ خصوص درین ایام فرخنده عید آنچھ مایۀ تاسف فراوان ما میگردد، جنگ برادرکشی ایست کھ بین 

ما عقیده راسخ داریم کھ این جنگ نھ . ن ھمسایھ یعنی ایران و عراق براه افتاده استدو کشور مسلما

این جنگ جنگیست کھ زمینھ ھای آن . بھ نفع توده ھای مردم ایران و نھ بھ نفع مردم عراق میباشد

نسوز درین جنگ خانما .ذریعھ امپریالیزم امریکا مھیا گردیده و آتش خونین آنرا امپریالیزم دامن میزند



برادران مسلمان یکدیگر را بھ قتل می رسانند ولی صھیونیزم، امپریالیزم و عظمت طلبان چینی بھ 

مردم افغانستان با نگرانی ناظر ادامھ این جنگ اند و خواھان حل مسالمت . خاطر آن شادی می کند

  .آمیز بحران کنونی بین ایران و عراق میباشند

خلیج را بھ یک النۀ خطرناک جنگ و آتش افروزی مبدل سازد تا امپریالیزم در تالش است کھ منطقھ 

  .بدین وسیلھ سیادت آزمندانۀ نفتی خود را بر کشور ھای منطقھ تحمیل نماید

ولی ما اعتقاد راسخ داریم کھ نیروھای صلحدوست جھان بھ خصوص اردوگاه سوسیالیستی و در 

بھ تمایالت جنگ طلبانھ محافل امپریالیستی، راس کشور کبیر شورا ھا با نیروی عظیم خویش قادر اند 

  .لگام بزنند

در فرجام یکبار دیگر این ایام فرخنده را بھ ھمھ مردم شریف، آزاده و زحمتکش افغانستان و کافھ 

مسلمانان زحمتکش جھان مبارکباد گفتھ سعادت و خوشبختی، ترقی و رفاه، صلح و آرامش و کار پر 

جھت اعمار یک زنده گی آباد و مترقی، شگوفان و سربلند تمنا دارم،  ثمر و خستگی ناپذیر شان را در

آرزو میکنم مردم زجر کشیده و زحمتکش ما در جھت جبران عقب ماندگی ھای دردناک ناشی از 

دوره ھای سیاه گذشتھ در تحت درفش پر افتخار انقالب ملی و دموکراتیک ثور و بھ خصوص مرحلۀ 

  .انسانی بھ پیش روند ی ھای چشمگیر و قلل شامخ افتخاراتنوین تکاملی آن بھ سوی پیروز
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