
 انیه رفیق ببرك کارملیب

 و. ا.خ.د.منشی عمومی کمیته مرکزي ح

 .ا.د.رئیس شوراي انقالبی ج

 بمناسبت تجلیل از

  شصت و پنجمین سالگرد استرداد استقالل کشور
  ١٣۶٣اسد  ٢٨

  

  )فضلی. ق . ع : تایپ کامپیوتری از(

 ٢٠١٠مارچ  ٢۵

 



  
 

  

  

  !ھموطنخواھران و برادران 

  !رفقا و دوستان

این سالروز  .اسد با رویداد پر جالل و با عظمت استرداد استقالل سیاسی کشور مصادف است ٢٨
یکی از پر غرور ترین، درخشان ترین و الھام بخش ترین صفحات زرین تاریخ پر افتخار کشور زیبا 

درست شصت و پنج سال قبل سیطره خونین و ننگین سیستم امپراطوری . و کھنسال ما افغانستان است
ی ساکن افغانستان استعماری انگلیس در زیر ضربات خورد کننده قیام مسلحانھ آزادیبخش ملی خلقھا

. مضمحل گردید، استقالل سیاسی کشور حاصل شد و جنبش آزادی بخش ملی در آسیا اوج گرفت
اجازه دھید بھ مناسبت این روز تاریخی بھترین مراتب تبریکات و شادباش ھای گرم و انقالبی کمیتھ 

تیک افغانستان مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان، شورای انقالبی و حکومت جمھوری دموکرا
استرداد استقالل سیاسی کشور . تقدیم بدارم و شخص خودرا بھ شما ھموطنان دلیر و شریف افغان

میراث گرانبھا و امانت مقدس پدران و مادران ما و نتیجھ جانبازی ھای عظیم مبارزان راه آزادی و 
خونریز و غدار یعنی  استقالل در جنگ عادالنھ، اما دشوار و نا برابر علیھ دشمن محیل و شیاد،

استعمار و امپریالیزم انگلیس است، ھزارن ھزار از فرزندان آزاده وطن ما زندگی شیرین شان را در 
بگذار درین سالروز ظفر آفرین و مسعود بروان . راه آزادی و استقالل افغانستان محبوب قربان کردند

تشین را نثار کنیم و با سپاس بیکران پاک ھمھ قھرمانان ملی و مبارزان شھید راه آزادی درودھای آ
ملی خلق افغانستان  -درفش ھای گلگون و بیرق ھای سرخ خونین آنانرا در نبرد مقدس کنونی انقالبی

در برابر جنگ بیرحمانھ، خونین و رذیالنھ دشمنان مردم و وطن ما یعنی جنگ اعالم ناشده ارتجاع و 
خونتای نظامی پاکستان و  -مریکا و رژیم ھای وابستھ آنامپریالیزم در راس امپریالیزم ایالت متحده ا

بر افراشتھ و بر  -گروه ھای ضدانقالب داخلی و خارجیمحافل مرتجع ایران و ھژمونیزم چین و تمام 
  .افراشتھ تر نگھداریم و بھ پیش تازیم، تجاوز و مقاومت دشمنان را در ھم شکنیم

در سھ جنگ بزرگ وطنی علیھ وحشی ترین و  ما نبرد دشوار و قھرمانانھ نیاکان و پدران بزرگ
بھ نمونھ الھام بخش و درخشان در آسیا مبدل  -استعمار انگلیس - نیرومند ترین قدرت استعماری وقت

سنن بزرگ و آزادیخواھانھ مبارزان راه آزادی و استقالل میراث گرانبھایی برای خلق ھای . گردید
  .لیھ درندگان امپریالیستی، ارتجاع و ضدانقالب استدر جنگ عظیم ملی انقالبی ما ع افغانستان

پروسھ رشد و تکامل مبارزات آزادیخواھانھ خلق ھای افغانستان را نمیتوان از جریان پر توان انقالبی 
 ١٩٠٧-١٩٠۵بھ شھادت تاریخ انقالب بورژوا دموکراتیک . جھانی در آغاز سده بیستم مجزا دانست

ضت روشن گری و استقالل طلبانھ کشورما بجا گذاشت و پیروزی روسیھ از جملھ اثرات معین بر نھ

و رئیس شورای . ا.خ.د.متن بیانیھ رفیق ببرک کارمل منشی عمومی کمیتھ مرکزی ح
 بمناسبت تجلیل از شصت و پنجمین سالگرد استرداد استقالل کشور. ا.د.انقالبی ج



انقالب کبیر سوسیالیستی اکتوبر کھ نقطھ چرخش عظیم در تاریخ سراسر جھان است و دوران نوین 
آزادی واقعی انسان زحمتکش را در تاریخ بشریت گشود، بمثابھ نیروی محرکھ تکان دھنده در 

  .رما عمل نمودمبارزات آزادی خواھانھ زحمتکشان کشو

پیروزی انقالب کبیر اکتوبر سیستم امپراطوری مستعمراتی امپریالیزم را از بیخ و بن تکان داد و 
دوران رھایی و بیداری شرق را نوید داد و بھ گسترش وسیع و بیسابقھ نھضت ھای نجات بخش ملی 

کھ خلقھای افغانستان کبیر است  در تحت تأثیر مستقیم اکتوبر. خلقھای تحت استعمار، منجر گردید
توانستند پس از مبارزات قھرمانانھ و پذیرش قربانی ھای بی شمار بھ کسب استقالل سیاسی نایل آیند 

این حوادث سترگ دارای اھمیت زیاد و رھکشا . و بھ مشعل فروزانی در بیداری شرق مبدل گردند
استرداد . ت ستم آسیا بودبرای رشد و توسعھ بیشتر مبارزه آزادی بخش ملی مردمان مظلوم و تح

استقالل سیاسی کشورما محصول بالواسطھ و مستقیم پیکار قھرمانانھ ھمھ ملیت ھا، اقوام و قبایل 
ساکن افغانستان اعم از پشتون ھا، تاجک ھا، ھزاره ھا، ازبکھا، ترکمن ھا، بلوچھا، نورستانی ھا، 

زرگ انقالبی، وقف و فداکاری قھرمانان سنن ب. پشھ یی ھا و دیگر اقوام و ملیت ھای افغانستان است
زنان، مردان و جوانان، روحانیون وطنپرست، روشنفکران مشروطھ خواه و  - و شھدای راه استقالل

منشا درسھای بزرگ و آموزنده تاریخی برای خلق ما در  آزادی دوست بخصوص در لحظھ حاضر
طرازبندی . نقالبی جامعھ ما استمبارزه بھ خاطر طرد تجاوزات امپریالیستی و در راه نوسازی ا

تجربیات تاریخی مبارزه خلق ما علیھ استعمار انگلیس بھ صراحت ثابت میکند کھ ارتقای کیفی مبارزه 
زحمتکشان علیھ امپریالیزم در جنگ بزرگ ملی بھ نتایج مثبت قطعی بھ استقالل ملی و انقالب 

  .داخلی می انجامداجتماعی ضد طبقات حاکمھ ارتجاعی، ستمگر و استثمار گر 

، در محافل وسیع ))جمھوری صلح((انقالب اکتوبر و تأسیس روسیھ شوروی کھ در کشور ما بنام 
اجتماعی مورد استقبال قرار گرفت، توجھ اساسی را بھ امر مساعدت بھ استرداد استقالل افغانستان 

در عقدنامھ برست  ١٩١٨لنین بنیاد گذار نخستین کشور سوسیالیستی جھان در سال  .معطوف داشت
  .لیتوفسک تاکید نمود کھ استقالل سیاسی و اقتصادی افغانستان بائیست احترام گردد

پس از احراز استقالل سیاسی افغانستان دولت شوروی نخستین کشور سوسیالیستی جھان است کھ بھ 
سمیت استقالل و حاکمیت ملی افغانستان را بر ١٢٩٨مطابق حمل  ١٩١٩تاریخ بیست و ھفت مارچ 

شناخت و قرارداد ننگین انگلیس و رژیم تزاری از جملھ درباره تقسیم سرزمین افغانستان را منسوخ 
  .اعالم داشت

خلق افغانستان در وجود روسیھ شوروی دوست بزرگ و مطمئن خودرا میدید کھ میتواند در مواقع 
زحمتکشان افغانستان را این تمایل اراده سنتی . دشوار و حساس تاریخی بھ پشتیبانی آن حساب کند

امان هللا شاه در پیام دوستانھ کشور مستقل و آزاد افغانستان عنوانی رھبران دولت جمھوری جوان 
شوروی بھ خصوصی عنوانی والدیمیر ایلیچ لنین کھ با استقبال گرم رھبران شوروی مواجھ شد 

  .بھ گوشھ یی از اسناد تاریخی مراجعھ میکنیم .انعکاس داده است

شوروی بھ خاطر حفظ آزادی و استقالل افغانستان  - ث نمونھ یکی از رویداد ھای روابط افغانمنحی
  .تذکار داده میشود



عنوانی امان هللا شاه راجع بھ ) ١٩١۶می  ١٢( ١٢٩٨والدیمیر ایلیچ لنین در ثور . توجھ بفرمایید
  :افغانستان نوشت

. . . وری از تسلط خارجھ مدافعت کرده است ملت آزاد و مستقل افغان کھ آزادی خودرا با کمال دال((
برقرار شدن مناسبات دیپلوماسی فیمابین دو ملت . . . ما دوستان صمیمی اھالی مملکت افغان ھستیم 

بزرگ روس و افغان باعث خواھد شد کھ این دو ملت دست یاری و معاونت بھ ھمدیگر داده، ھرگونھ 
. . زادی و ملل آنھا واقع شود دفع و برطرف نمایند سوء قصدی کھ از جانب غارتگران خارجھ بر آ

دھم ( ١٩٢١بدین جھت در معاھده فیمابین افغانستان و روس مورخ بیست و ھشت فبروری  .))
بھ مقاصد استحکام مناسبات دوستانھ فیمابین : ((بھ صراحت خاطرنشان گردید کھ) ١٢٩٩ حوت

افغانستان و روس و برای محافظھ استقالل حقیقی افغانستان دولت عالیھ بھیھ افغانستان ازیک طرف و 
دولت جمھوری شوروی فدراتیف سوسیالیستی روسیھ از طرف دیگر عقد این معاھده را مقرر نمودند 

برای محافظھ ((شوروی کھ در مفھوم  - توجھ شود باالی نکتھ اساسی و اصل دوستی افغان. .)) . 
  .بیان میگردد)) استقالل حقیقی افغانستان

تاسیس مناسبات دیپلوماتیک بین افغانستان و روسیھ شوروی نقش بزرگی در تحکیم استقالل سیاسی و 
ی درین دوران مرحلھ دشواری را از سر شورو روسیھ. مواضع بین المللی کشور ما ایفا نمود

ھجوم و تجاوز چھارده کشور امپریالیستی و جنگ داخلی مانع ازآن نشد کھ دوست و . میگذراند
کمک . ھمسایھ بزرگ شمالی ما از بذل کمک ھای بزرگ انترناسیونالیستی بھ افغانستان مضایقھ کند

استقالل کشور در برابر تجاوزات و  ھای بال عوض دولت شوروی کشور مارا قادر گردانید تا از
مراجعھ شود بھ کمک ھای سیاسی، . (مداخالت قدرتھای امپریالیستی بی ھراس و قھرمانانھ دفاع نماید

  )١٩٢٠اقتصادی و نظامی بعد از استقالل در سال 

کمک ھا و مساعدت ھای اتحادشوروی در طول زمان سیاسی، اقتصادی و نظامی بعد از استرداد 
کشور تا کنون و در آینده نھ تنھا نقش اساسی را در رشد اقتصادی و اجتماعی افغانستان داشتھ استقالل 

و خواھد داشت بلکھ بحیث عامل نیرومند حفظ استقالل، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور بوده 
اتحادشوروی تا کنون در بیش از یکصدو پنجاه پروژه اقتصادی صنعتی، . ھست و خواھد بود

تخنیکی و فرھنگی کمک سرشاری را بھ افغانستان مبذول داشتھ و میدارد کھ موجب تحکیم  زراعتی،
ً از سال ھای پنجاه بھ . اقتصادی کشور گردیده است استقالل بعد از جنگ جھانی دوم و مخصوصا

در این میان میتوان از . اینطرف کمک ھای شوروی ابعاد وسیعتر و گسترده تر را بخود گرفت
کیلومتر سرک جدید و اسفالت شده میدانھای ھوایی، فابریکھ ھا، سیلوھا، دستگاه خانھ  ١۶٠٠ساختمان 

سازی، کمک در ساحھ اکتشاف و استخراج نفت و گاز، سروی معادن، ایجاد پایھ ھای نخستین صنایع 
کیمیاوی، استخراج نفت و گاز، دستگاه ھای انرژی برق و بند آبیاری و پروژه ھای زراعتی، 

رانسپورتی، تسھیالت تجارتی و مالی و پرورش بیش از ھفتصد ھزار کارگر ماھر، تأسیس موسسات ت
تا امروز ھزاران نفر از کادرھای ملی ما . مراکز تربیت کادرھای ملی و غیره و غیره یادآوری نمود

در اتحاد شوروی تربیت و پرورش یافتھ کھ اکنون در رشتھ ھای مھم اقتصاد ملی مصروف فعالیت 
بعد از انقالب ثور و مرحلھ نوین آن این ھمکاری ھا با اتحاد شوروی بزرگ وسعت بیسابقھ . اند

موجودیت اتحادشوروی و کمک ھا و ھمکاری ھای آن در طول خالصھ اینکھ . تاریخی یافتھ است
تاریخ بعد از استرداد استقالل سیاسی کشور عامل نیرومند و قوی پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور 

  :استقالل ملی، اعم از سیاسی و اقتصادی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور است و حفظ



اما اگر یکبار بتاریخ بعد از استقالل کشور نگاه عمیق اندازیم، می بینیم کھ سیاست استعمار و 
امپریالیزم یعنی اروپا و امریکا در برابر کشور ما درست در نقطھ تقابل سیاست لنینی اتحادشوروی 

سراسر این دوران پر از توطئھ ھا و دسایس ارتجاع و امپریالیزم علیھ استقالل، . داشتھ و داردقرار 
استعمارگران انگلیسی کھ موجودیت کشور مستقل . آزادی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشورماست

رما بھ افغانستان را در قلب آسیا تحمل نمی توانستند بھ حیل گوناگون بھ مداخالت رذیالنھ علیھ کشو
مطبوعات رسمی وقت انگلستان با بی شرمی تمام طرح . توطئھ ھا و دسایس بیسابقھ مبادرت ورزیدند

  .تجزیھ افغانستان را میریختند

 براه انداختن تحریکات با استعمارگران با تکیھ بھ نوکران محلی و استفاده نا جایز از دین مقدس اسالم
تالش پیوستھ و مداوم غارتگران  .سرنگون ساختندمداخالت نظامی حکومت غازی امان هللا را 

امپریالیستی بھ این مسالھ معطوف بود تا حد اکثر افغانستان را از نقشھ سیاسی جھان معدوم گردانند یا 
حد اقل آن نوع حکومت را در کشور ما مستقر سازند کھ بتوانند در خدمت ستراتیژی تجاوز گرانھ و 

طوریکھ امروز ھم این . این نقشھ ھا و پالنھا ھمیشھ ادامھ داشتھ است .غارتگرانھ امپریالیست ھا باشد
رژیم  -سیاست خاینانھ استعماری از طرف امپریالیزم امریکا و متحدین ناتوی آن و وابستگان آن

بصورت جنگ اعالم ناشده علیھ افغانستان  - نظامیگر پاکستان، ارتجاع ایران و توسعھ طلبان چینی
انگلیسھا این سیاست خصومت آمیز را در مجلھ نشنل رویو چاپ لندن در سال . ددانقالبی تعقیب میگر

ً با آن معتقد بودیم: ((بدینگونھ طرازبندی نمودند ١٩١٩ این راه . تنھا راه حل ھمان است، کھ ما قبال
حل عبارت ازین است کھ قسمت قابل مالحظھ از خاک این کشور یعنی کشور افغانھا بھ احتمال قوی 

و قندھار تصرف گردد در مدتی کھ بدین نحو آرامشی موقت برقرار میگردد باید حکمرانی پیدا کابل 
این فرد، نادر عامل زرنگ .)) شود کھ در راه قبول مزایای اتحاد با انگلستان سخت گیری نماید

  . استعمار انگلیس بود

دادن امان هللا شاه و سرکوب استعمار با سقوط . انگلیسھا با توطئھ و دسیسھ نادر را بقدرت رسانیدند
نھضت جوانان افغان توانست وقفھ طوالنی را در رشد و تکامل عرصھ ھای گوناگون زندگی 

جابرانھ و ظالمانھ تطبیق کند و با تکیھ بر دودمان  اقتصادی، اجتماعی، فرھنگی و سیاسی جامعھ ما
. در کشور ما اعمال کند فاسد و خاین ضدملی و ضد دموکراتیک نادر سیاست اداره استعماری را

طوریکھ امروز فرزند وی محمدظاھر شاه مخلوع و دارو دستھ مرتجع او از طریق کمک خاینانھ 
امپریالیزم امریکا و متحدین آن و خنتای نظامی پاکستان میخواھد راه پدر خاین و مستبد خودرا تعقیب 

نظام فرتوت و منسوخ سلطنتی و ارتجاع  و. نماید و افغانستان را دوباره اسیر و برده امپریالیزم سازد
سیا را بھ خلق افغانستان تحمیل دوباره نماید ولی این ارمانھا را ھمراه با بادران امپریالیستی خود 

  .یکجا بھ دوزخ خواھند برد

در سال ھای قبل از جنگ جھانی دوم فاشیست ھا در جای پای انگلیس ھا قدم گذاشتھ و برای 
نموده بودند، فاشیست ھا در تالش  استراتیژیک تجاوزگرانھ نقش مھمی را تعیین افغانستان در پالنھای

بودند تا از افغانستان بمثابھ پایگاه تجاوز علیھ نھضت ھای آزادیبخش ملی، علیھ کشور صلحدوست و 
امپریالیستی در نیم قاره ھند  -مدافع کبیر آزادی ملل جھان یعنی اتحاد شوروی برقابت ھای استعماری

تفاده برند و جنبش استقالل طلبانھ خلق ھند را سرکوب کنند و در افغانستان رژیم فاشیستی سیاه را اس
  .استقرار بخشند و آنرا تابع رژیم وحشی فاشیستی آلمان سازند و استقالل کشورما را نابود کنند



ثر مبارزات اما در ا. فاشیست ھا شبکھ وسیع از سازمان ھای جاسوسی را در کشور ما ایجاد نمودند
پیگیر و قھرمانانھ مردم افغانستان و سیاست صلح جویانھ اتحادشوروی این پالنھای فاشیستی عقیم 

  .گذاشتھ شد، استقالل و بیطرفی افغانستان حفظ گردید

فاشیست ھای ھتلری در زیر ضربات خردکننده اردوی قھرمان اتحادشوروی نابود گردید و بشریت از 
در نتیجھ پیروزی ھای جنبش ھای آزادیبخش ملی . تاریزم جاپان رھایی یافتفاجعھ طاعون سیاه و ملی

امپریالیزم ایاالت متحده امریکا کھ بعد . از تسلط استعماری انگلیس رھایی یافت بخش عظیمی از آسیا
از جنگ جھانی دوم نیرومند ترین قدرت امپریالیستی جھان بود جای امپریالیزم انگلیس را در آسیا 

  .داشغال کر

امپریالیست ھای نو خاستھ امریکایی نیز در برنامھ ھای تجاوز گرانھ خود تالش داشتند تا افغانستان 
را از سیاست بیطرفی جدا نموده و وابستھ بھ سرمایھ انحصاری امپریالیستی امریکا سازند و بھ مثابھ 

آن استفاده کنند، خلق تختھ خیز تجاوز علیھ اتحاد شوروی و نھضت ھای آزادیبخش ملی در منطقھ از 
افغانستان را اسیر و حقیر و برده سازند و استقالل افغانستان را کھ خونبھای ھزاران ھزار فرزندان 

  .افغان بوده است در مخاطره اندازند

بدین ترتیب تجاوزات و مداخالت مداوم و گسترده امپریالیزم و ارتجاع علیھ کشوما خاتمھ نیافت تا 
نقالب ملی و دموکراتیک ضد امپریالیستی و ضد فیودالی ثور خلقھای افغانستان سرانجام با پیروزی ا

توانستند از چنبره خونین تسلط آشکار و نا مریی استعمارگران نوین و امپریالیست ھا رھایی یابند و 
  .مبارزات آزادیخواھانھ و مترقی ما ابعاد نوین و گسترده یی کسب نماید

دیگر استقالل و آزادی خلقھای مارا از توطئھ ھا و دسایس ارتجاع  مرحلھ نوین انقالب ثور یکبار
درینجا نیز . منطقھ، امپریالیزم بین المللی و در رأس امپریالیزم امریکا و توسعھ طلبان چین نجات داد

دست پر قدرت دوست دیرین ما اتحاد شوروی بزرگ بھ کمک افغانستان شتافت و گرنھ دیگر امروز 
سپاس از کمک بھنگام اتحادشوروی . و غیر متعھد وجود نمیداشت ی آزاد و مستقلافغانستان انقالب

دوست صدیق افغان ھا و پشتیبان راستین آزادی و استقالل ملی وطن ما، دولت ما، دولت جمھوری 
  .دموکراتیک افغانستان

  !خواھران و برادران

شرایطی تجلیل بعمل می آوریم کھ بیشتر ما از شصت و پنجمین سالگرد استرداد استقالل افغانستان در 
از ششسال از پیروزی انقالب سپری میگردد و ما بھ استقبال رویداد بزرگ و حایز اھمیت تاریخی 

امر مسلمی است کھ . بیستمین سالگرد تأسیس حزب دموکراتیک خلق افغانستان بھ پیش می رویم
رین مدت خلقھای افغانستان بھ رھبری ششسال و چند ماه از نظر تاریخی زمانی کوتاھی است اما د

  .حزب دموکراتیک خلق افغانستان بھ دست آورد ھای بزرگ و مھمی نایل آمده اند

درین فرصت الزم است یادآور شوم کھ ھموطنان ما بدرستی درک و تشخیص نموده اند کھ بھ 
ی حزب ما بھ مل -پیروزی رسانیدن نھایی انقالب ملی و دموکراتیک ثور بزرگترین خدمت تاریخی

انقالب کھ تحت رھبری مستقیم حزب ما بھ پیروزی رسید مظھر . خلق رنج کشیده کشور است
مشخص عمل کرد منطقی قوانین تکامل اجتماعی و تبلور قرن ھا مبارزه خلقھای رنجدیده افغانستان 

د کشور انقالب کھ اقشار طبقات جبار و ستمگر را سرنگون نمو. بخاطر رھایی ملی و اجتماعی است



را در شاھراه تابناک اعتالی اقتصادی و اجتماعی قرار داد و افق ھای نوین بھروزی و سعادت را 
  .بروی خلقھای عذابدیده افغانستان گشود

 - انقالب ثور از لحاظ خصوصیات، اھداف و سھم گیری زحمتکشان در تحقق دگرگونی ھای سیاسی

موکراتیک در جھت ایجاد جامعھ بدون استثمار اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی آن، انقالب ملی و د

مسلم است کھ  .انسان از انسان و محو تمام انواع و اشکال ستم استثمار ملی و اجتماعی در کشور است

این انقالب ضربھ مھلکی بھ منافع ارتجاع و امپریالیزم و طبقات استثمارگر داخلی این دشمنان آشتی نا 

ً نمیتوانست خشم و نفرت دشمنان زحمت کشان افغانستان را پذیر زحمتکشان افغانستان وارد ن مود و بنا

بر نھ انگیزد، مبارزه ما مبارزه طبقاتی است بھ ھمین خاطر انقالب ما چون دیگر انقالبھای اجتماعی 

با وسیعترین عملیات تجاوز و مداخلھ گرانھ ارتجاع و امپریالیزم و مقاومت مسلحانھ طبقات استثمارگر 

مداخلھ و تجاوز مستقیم قدرت ھای امپریالیستی و وابستھ بھ آن علیھ کشورما . واجھ گردیدو مرتجع م

کھ شرایط دشواری را از سر میگذشتاند مطرح بود و آتش جنگ تباھکن منطقھ و کشور مارا تھدید 

درین آوان دشوار و حساس تاریخ کشور ما دوست تاریخی زحمتکشان افغانستان یعنی اتحاد . میکرد

ھیر شوروی سوسیالیستی بنا بر درخواست جمھوری دموکراتیک افغانستان با بذل کمک جما

انترناسیونالیستی بھ خلق، استقالل و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور مارا در دفع و طرد تجاوز 

خلق . یستی کمک نمود و پالن اشتعال جنگ منطقھ را نقش بر آب ساختو مداخلھ ارتجاعی امپریال

  .نستان بھ این کمک بزرگ ارج فراوان قایل اند و اھمیت تاریخی آنرا بدرستی درک مینمایندھای افغا

بھ صراحت و بھ بانگ رسا اعالم میداریم کھ دعوت موقتی قطعات محدود نظامی اتحاد شوروی 

صرف و صرف بخاطر طرد و دفع مداخالت و تجاوزات دشمنان خارجی و بخاطر دفاع از آزادی و 

، حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی افغانستان بر مبنای اصول و موازین قانونی استقالل ملی

   .صورت گرفتھ است

  :درین سالروز تاریخی ملی استقالل افغانستان بار دیگراعالم میداریم کھ

قطعات محدود نظامی اتحادشوروی دوست افغانھا تنھا و تنھا ھنگامی بوطن کبیر و صلحدوست خود 

ً اطمینان حاصل کنند کھ تجاوزات و حمالت مسلحانھ و عودت خواھند کرد  کھ مردم افغانستان کامال

قطع گردیده و  مداخالت امپریالیزم و ارتجاع از پاکستان و ھم از ایران بصورت عام و تام از ریشھ

استقالل و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی جمھوری دموکراتیک افغانستان بطور موثق و عملی تضمین 

  .دیگر ھرگز مداخلھ در امور داخلی کشورمان از خارج صورت نمیگیرد شده است و



علت و پایھ اساسی دعوت قانونی دولت جمھوری دموکراتیک افغانستان از قطعات محدود نظامی 

اتحادشوروی بھ استناد معاھده دوستی، حسن ھمجواری و ھمکاری بین جمھوری دموکراتیک 

و ماده پنجاه و یک منشور ملل متحد تنھا و تنھا دفاع  الیستیافغانستان و اتحاد جماھیر شوروی سوسی

مشروع از آزادی و استقالل از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور در برابر حمالت مسلحانھ علیھ 

افغانستان انقالبی کھ بخصوص از طرف امپریالیزم و ارتجاع از پاکستان سازمان داده میشود و 

  .میگیرد میباشد ھمچنان از ایران و سیکیانگ چین صورت

بھ مقصد یادآوری توجھ شود بھ نکات چند از معاھده دوستی و حسن ھمجواری و ھمکاری کھ بین 

دسمبر سال ) پنج(جمھوری دموکراتیک افغانستان و اتحاد جماھیر شوروی سوسیالیستی بھ تاریخ 

ً در سازمان ملل متحد ثب ١٣۵٧مطابق چھارده قوس  ١٩٧٨   .ت گردیده استانعقاد یافتھ است و رسما

  :در معاھده آمده است

جمھوری دموکراتیک افغانستان و اتحاد جماھیر شوروی سوسیالیستی با تاکید وفاداری بھ ھدفھا و 

کھ تھداب روابط  ١٩٣١و معاھده سال  ١٩٢١اصول معاھده بین افغانستان و اتحادشوروی در سال 

گذاشتھ و واجد منافع حیاتی ملی آنھا  دوستی و حسن ھمجواری بین خلقھای افغانستان و شوروی را

میباشد و با آرزومندی بھ تحکیم ھرچھ بیشتر دوستی و ھمکاری ھمھ جانبھ دو کشور با اظھار عزم 

راسخ بھ انکشاف دست آوردھای اجتماعی و اقتصادی خلقھای افغانستان و شوروی و برای حفظ 

استقالل ملی،  نیروھاییکھ در راه صلح امنیت و استقالل آنھا و بطرفداری قطعی از ھمبستگی تمام

دموکراسی و ترقی اجتماعی مجادلھ میکنند و با ابراز عزم راسخ بھ مساعدت تقویھ صلح و امنیت در 

آسیا و سراسر جھان و سھمگیری در انکشاف عالیق بین کشورھا و در تحکیم ھمکاری ثمربخش 

خود و با  تقویھ پایھ حقوقی روابط معاھداتی متقابل و مفید در آسیا و با در نظرداشت اھمیت بزرگ بھ

معاھده دوستی، حسن . تائید مجدد وفاداری بھ ھدف ھا و اصول منشور ملل متحد تصمیم گرفتند

  .موافقت نمودند. . . ھمجواری و ھمکاری را منعقد و 

  :توجھ کنید در ماده اول معاھده گفتھ میشود

ً عزم راسخ خودر دوستی خلل ناپذیر بین دو کشور و  ا بھ تحکیم و تعمیقطرفین عالیین متعاھدین رسما

انکشاف ھمکاری ھمھ جانبھ بر اساس تساوی حقوق و احترام بھ حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و 

  .عدم مداخلھ در امور داخلی یکدیگر اعالم میدارند

  :در ماده چھارم معاھده گفتھ میشود



عنعنات دوستی و حسن ھمجواری و منشور ملل متحد طرفین عالیین متعاھدین بتاسی از روحیھ 

بمقصد تامین امنیت و استقالل و تمامیت ارضی دو کشور با ھم مشوره نموده و تدابیر مناسب را 

بھ منظور تقویھ قدرت دفاعی، طرفین عالیین متعاھدین . بموافقت جانبین در زمینھ اتخاذ خواھند کرد

س موافقتنامھ ھای مربوطھ کھ بین طرفین عقد شده دوام انکشاف ھمکاری را در ساحھ نظامی باسا

  :خواھند داد

  :در ماده پنجم معاھده گفتھ میشود

جمھوری دموکراتیک افغانستان سیاست صلح اتحاد جماھیر شوروی سوسیالیستی را معطوف بھ 

  .تحکیم دوستی و ھمکاری با تمام کشورھا و خلقھا محترم میشمارد

لیستی سیاست عدم انسالک جمھوری دموکراتیک افغانستان را کھ عامل اتحاد جماھیر شوروی سوسیا

  .مھم نگھداری صلح بین المللی و امنیت میباشد محترم میشمارد

  :منشور سازمان ملل متحد میگوید) ۵١(توجھ کنید، ھمچنان ماده 

یر الزم را ھرگاه علیھ یک عضو ملل متحد حملھ مسلحانھ بوقوع برسد تا آنزمانیکھ شورای امنیت تداب

برای حفظ صلح و امنیت بین المللی اتخاذ نماید ھیچ یک از مقررات این منشور بھ حق طبیعی دفاع 

  .مشروع، خواه فردی و خواه دستھ جمعی، صدمھ وارد نخواھد کرد

تدابیری کھ توسط اعضا برای اعمال این حق دفاع مشروع اتخاذ میگردد باید بالفاصلھ بھ شورای 

ده شود و نباید بھ ھیچ صورتی صالحیت و مسوولیت شورای امنیت را کھ بر طبق امنیت گزارش دا

این منشور در ھر موقعی کھ ضروری تشخیص دھد، برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی 

و ھمچنان . ا.د.مسلح ساختن پاکستان بخاطر یک سیاست تعرض علیھ ج .اقدام می نماید، متاثر سازد

  .علیھ جمھوری ھند

حقایق صدور ضدانقالب و باند ھای صادر شده از پاکستان بھ کمک، تحریک و سازماندھی مستقیم 

ایاالت متحده امریکا و متحدین وی و ھژمونیزم چین از لحاظ مالی، اسلحھ و تعلیم و تربیھ باندھا از 

ضدانسانی  ایران بھ داخل قلمرو جمھوری دموکراتیک افغانستان و اعمال وحشیانھ و ننگین و فجایع

آنھا بھ تمام پدران، مادران، برادران و فرزندان ما و جھانیان شرافتمند مشھود و آشکار و بی نیاز از 

اثبات و کمک بھنگام قطعات محدود نظامی اتحادشوروی برای حفظ استقالل و تمامیت کشور ما نجات 

  .بخش است و این مسئلھ داخلی ماست



رشد و تکامل ناگزیر گردید در دو جبھھ بھ تمرکز انرژی و مساعی از اینجاست کھ انقالب در پروسھ 

جبھھ مبارزه بھ خاطر حفظ و توسعھ دستاوردھای انقالب و جبھھ بزرگ : بزرگ خویش بپردازد

مبارزه ملی علیھ تجاوز و مداخلھ ارتجاع و امپریالیزم و حفظ استقالل و تمامیت ارضی و حاکمیت 

  .شور مان افغانستانملی و اصل سیاست عدم انسالک ک

تالش و مساعی بزرگ خلق ما در انجام وظایف مبرم در ھردو جبھھ عظیم حایز اھمیت تاریخی 

عظمت وظایف انجام داده شده را میتوان درین مالحظھ نمود کھ افغانستان بمثابھ یک کشور . است

زرگترین کشور کوچک اما دارای خلق زحمتکش، قھرمان و مبارز توانستھ و میتواند در برابر ب

امپریالیستی عصرما، امپریالیزم ایاالت متحده امریکا، متحدین ناتوی این کشور، ھژمونیست ھای چین 

و تمام رژیم ھای گوش بفرمان منطقھ آن از خود قھرمانی، شھامت، دلیری و مقاومت فراموش 

امل تاریخ و زیرا حق و عدالت، عقل سلیم جھان صلحدوست و قانون عینی تک. ناشدنی نشان دھد

  .خلق افغان و بسود مصالح ملی افغانستان و بھ نفع صلح و امنیت منطقھ و جھان است انقالب بجانب

  !ھموطنان گرامی

انقالب علی الرغم جنگ جنایتکارانھ امپریالیزم و ارتجاع بھ عمده ترین دست آورد خویش یعنی 

. ریخ ملی کشور نایل گردیده استاستقرار حاکمیت سیاسی زحمتکشان برای نخستین بار در سیر تا

استقرار شکل نوین حاکمیت مبتنی بر اساسات اندیشھ ھای پیشرو عصرما این امکان را مھیا ساخت 

در واقعیت امر ارمان ھای انسانی مبارزان قھرمان راه . تا راه نیمھ رفتھ استقالل افغانستان ادامھ یابد

تسلط دوباره استعمار بھ اشکال نوین و ظریفتر آزادی در نتیجھ سرکوب نھضت ملی دوره امانی و 

تحقق نیافت و در نتیجھ جنبش آزادیخواھانھ و ترقی خواھانھ کشورما بنا بر عدم مساعدت اوضاع 

داخلی و وضع بین المللی نتوانست بھ مرحلھ عالیتر رشد و تکامل یعنی مرحلھ تامین و تحکیم اساسی 

معذالک . نیادی با خصلت ملی و دموکراتیک ارتقا کنداستقالل ملی و تحقق دگرگونی ھای عمیق ب

علی الرغم دشواریھا کاروان پرجالل جنبش انقالبی متوقف نگردید و در مرحلھ معین از قوام و 

پختگی جنبش حزب دموکراتیک خلق افغانستان توانست رھبری جنبش انقالبی و جامعھ را بھ دست 

یق بنیادی بھ نفع زحمتکشان را در پیش گیرد و استقالل گرفتھ با کیفیت و غنای نوین راه تحوالت عم

  .واقعی ملی افغانستان انقالبی، آزاد و غیرمنسلک را تامین نماید

در وجود جبھھ ملی پدروطن تحت رھبری  امروز وحدت عمل تمام طبقات و اقشار زحمتکش جامعھ

صحت سیاست اصولی و  حزب دموکراتیک خلق افغانستان ضامن ادامھ تحوالت و نمونھ درخشان از



پیامد منطقی این امر تحقق پیگیر . انقالبی حزب ما در قبال سرنوشت و مقدرات خلق افغانستان است

  .ترین ازادی ھای دموکراتیک و بالنتیجھ سھمگیری زحمتکشان کشور در اداره امور دولت است

دموکراتیک افغانستان، در کنار سایر پیشرفت ھای اقتصادی و اجتماعی انفاذ اصول اساسی جمھوری 

تصویب قانون ارگانھای محلی قدرت دولت و اداره و سایر قوانینی کھ مبنای حقوقی نظام نوین را می 

از برکت ساسیت درست و . سازد از دست آوردھای بزرگ حزب، دولت و زحمتکشان افغانستان است

نونیت انقالبی و اصولی حزب و دولت است کھ اکنون در کشور ما تمام قواعد و موازین قا

  .دموکراتیک تحقق مییابد

حزب دموکراتیک خلق افغانستان و دولت جمھوری دموکراتیک افغانستان بھبود و ارتقای سطح زنده 

ً معتقد . گی مادی و فرھنگی زحمتکشان را ھدف عمده استراتیژی اقتصادی خویش میداند ما عمیقا

اقتصادی اجتماعی  رات اساسی بنیادی امر انکشافھستیم و تجربھ ما نشان میدھد کھ بدون ایجاد تغیی

بر پایھ درک مشخص این واقعیت است کھ . بھ نفع زحمتکشان نھ تنھا میسر نیست، بلکھ نا ممکن است

حزب کھ برنامھ عمومی دموکراتیک و انقالبی )) برنامھ عمل((حزب و دولت با تحقق بخشیدن بھ 

  .است، بھ دست آوردھای بزرگ نایل خواھد آمد

انقالب از لحاظ تامین کامل استقالل اقتصادی در راه حل مسالھ ارضی و دھقانی در جھت تعاونی 

کردن و میکانیزه ساختن زراعت در کشور و افزایش حاصلدھی، زمین، کار و تولید، تسریع آھنگ 

رشد صنایع و استخراج معادن در جھت صنعتی ساختن کشور، انجام انقالب فرھنگی و با سواد 

ن تمام اھالی کشور، حل دموکراتیک مسالھ ملی و سر انجام محو کامل و بنیادی ستم ملی و ساخت

اجتماعی، ارتقای سطح زندگی مادی و معنوی زحمتکشان و رفاه ھمگانی در کشور گامھای متین 

چنانچھ علی الرغم جنگ اعالم ناشده ارتجاع و امپریالیزم . برداشتھ و مرحلھ بھ مرحلھ بھ جلو میرود

  :ھژمونیزم علیھ افغانستان انقالبی بازھم بمناسبت روز استقالل کشور خاطرنشان می گردد کھ و

حزب ما با تحقق بخشیدن بھ برنامھ دموکراتیک ارضی و آب کھ ھم اکنون کار آن جریان دارد 

  .مناسبات ظالمانھ فیودالی را در ھم شکست

حزب و دولت در زمینھ ایجاد زراعت ماشینیزه بازسازی سیستم ھای آبیاری ایجاد فارمھای زراعتی 

بھ صورت مشخص تر علی الرغم ادامھ . و کوپراتیفھای دھقانی گامھای با اھمیتی بھ پیش گذاشتھ اند

عرصھ و تشدید جنگ اعالم ناشده ارتجاع و امپریالیزم و اقدامات جنایت کارانھ ضد انقالب در 

بھ ھشتاد و ھشت اعشاریھ یک ملیارد افغانی  ١٣۶٢زراعت حجم محصول ناخالص زراعتی در سال 



و دو فیصد افزایش را نسبت  ١٣۵٧بالغ گردیده کھ ھفت اعشاریھ یک فیصد افزایش را نسبت بھ سال 

  .نشان میدھد ١٣۶١بھ سال 

 ١٣۶٢در سال . نجام داده استدولت در زمینھ کمک بھ دھقانان زحمتکش کشور اقدامات عاجل را ا

کشورما یکصدو دوازده ھزار تن کود کیمیاوی، سیزده ھزار تن تخم بذری گندم،  دھقانان زحمتکش

چھار اعشاریھ شش تن تخم بذری پختھ و چھارده تن تخم بذری لبلبو و شصت میلیون افغانی ادویھ 

  .زراعتی بکمک دولت بھ دست آوردند

زمینھای زراعتی کشور از طرف دھقانان زحمتکش وطن بھ طور تمام )  ١٣۶٣(در سالجاری 

  .کشت گردیده است کھ حاصل و بھره خوب بدست میدھد نورمال

در فارم ھای دولتی در اثر توجھ دولت بھبودی الزم بمیان آمده است سی و پنج فیصد افزایش در 

  .استبیانگر این امر  ١٣۶٢در سال  ١٣۶١محصول ناخالص زراعتی نسبت بھ سال 

در نتیجھ مساعی حزب و دولت . دولت بھ امر بھبود سیستم ھای آبیاری توجھ جدی مبذول داشتھ است

  .آب برای پنجصد ھزار ھکتار زمین زراعتی تامین گردیده است

مانوفاکتوری، دستی و تولید صنعتی نیز دستآورد ھای مھمی وجود  در عرصھ صنایع خصوصی

در مقایسھ با سال  ١٣۶٢دھد کھ تولید ناخالص در سال  شاخص ھای رشد نشان می. داشتھ است

شانزده فیصد، چھار اعشاریھ ھفت فیصد و بیست و نھ  لترتیبادر رشتھ ھای متذکره ھریک با ١٣۶١

  .اعشاریھ ھشت فیصد افزایش را نشان میدھد

تجارت خارجی . تجارت خارجی در مدت زمانی بعد از انقالب انکشاف محسوسی کسب نموده است

  .ر سالجاری بھ مقایسھ سال گذشتھ یک اعشاریھ ھفت فیصد افزایش کسب خواھد کردد

در عرصھ رشد صنایع معادن، انرژی و مواد سوخت، ترانسپورت و مواصالت و مخابرات بھ 

خصوص در سکتور دولتی اقتصاد و ھمچنان سکتور مختلط و خصوصی گامھای استوار، مشخص و 

ً پالن شده برداشتھ شده اس ت کھ ارقام و حقایق منتشره در ارگان ھای رسمی دولت گویای آن علما

  .است

بطور کلی شاخص ھای رشد در عرصھ ھای محصول نا خالص ملی و عاید ملی استفاده شده و ذخیره 

شش فیصد و شش اعشاریھ سھ فیصد افزایش نموده  - ١٣۵٧در مقایسھ با سال  ١٣۶٢شده در سال 

ادی حزب دموکراتیک خلق افغانستان و دولت جمھوری است کھ این امر صحت سیاست اقتص

  .نشان میدھد دموکراتیک افغانستان را



یکبار دیگر خاطرنشان میسازیم کھ کمک ھای وسیع و ھمھ جانبھ کشورھای سوسیالیستی و برادر و 

  .در راس اتحاد جماھیر شوروی سوسیالیستی نقش بزرگ در پیروزی ھای ما ایفا نموده و مینماید

ً معتقد ھستیم کھ پایھ ھای مادی و فرھنگی جامعھ نوین را نمیتوان بدون انجام انقالب فرھنگی ما عم یقا

حزب و دولت انقالبی ما انقالب فرھنگی را با در نظرداشت مختصات ملی، تاریخی و . بنیان نھاد

ھزار  تا کنون بیشتر از یک میلیون و چھل و ھشت. سنن پسندیده مردم افغانستان تحقق می بخشند

ھموطن بیسواد ما در کورس ھای سوادآموزی در مدت زمانی بعد از انقالب از فیض سواد مستفید 

ً مساعی بزرگ در سمت تعلیم و تربیھ اطفال قبل از مکتب در سطح ملی سازمان . گردیده اند عالوه تا

ً ترویج گردیده است نان در عرصھ ھمچ. داده شده است و پروگرام سواد حیاتی برای نوجوانان وسیعا

امحای ستم ملی، تامین اصل برادری و برابری میان ملیتھا و اقوام ساکن وطن واحد مان افغانستان 

فرھنگ ھای شایستھ، ادبیات و ھنر ھای ملی ما کھ . اقدامات عملی و تضمین شده بعمل آمده است

می یابد و با  تاریخ کھن ملی خلقھای کشور ماست رشد و تکامل بخشی از گنجینھ ھای پرافتخار

مضمون نوین و مترقی و خالق انقالبی از موضوع زحمتکشان، وطن پرستی و انترناسیونالیزم و بر 

  .اساس اندیشھ ھای پیشرو عصرما غنی و غنی تر، شگوفان و شگوفان تر میگردد

حقوق و آزادیھای وسیع دموکراتیک مردم و دموکراسی واقعی در جھت دموکراسی زحمتکشان یا 

در ) شوراھا(مردم روز تا روز در وجود جرگھ ھا . تیزه کردن کشور بسط و توسعھ می یابددموکرا

امور قدرت و اداره دولت فعاالنھ شرکت مینمایند و حاکمیت خلق استقرار می یابد و نیرومند می 

 ما از تجربھ تلخ. ما مصمم ھستیم تا پیروزی ھای حاصلھ را با تمام نیرو و انرژی حفظ کنیم. گردد

دیگر امپریالیزم قادر . دھھ بعد از انقالب دوره امانی درس عبرت گرفتھ ایم. . . * شکست نھضت

  .نخواھد بود با نیرنگھای شناختھ شده خویش خلق مارا فریب دھد و بزانو در آورد

در وضع کنونی قوای مسلح ما بھ علم و فن، . اکنون ما قوای مسلح قھرمان مجرب و آبدیده داریم

استراتیژی و تاکتیک جنگ انقالبی علیھ ضدانقالب و باندیتیزم تجھیز گردیده و قاطعانھ علیھ تجاوز و 

قوای مسلح قھرمان ما از دست آوردھای انقالب کھ بطور . مداخلھ ارتجاع و امپریالیزم می رزمد

ل نوین آشکار تداوم و تحقق عملی آرمانھای شریف قھرمانان راه استقالل کشور با محتوا و شک

خون مبارزان راه استقالل کشور امروز در عروق فرزندان . انقالبی میباشد، جانبدارانھ دفاع میکند

قوای مسلح ما ضامن تحکیم . می جوشد رنج و نجیب خلق ما کھ در قوای مسلح قھرمان گرد آمده اند،

  .استقالل وطن ما کھ با پیروزی انقالب احیا و اعتال یافتھ، میباشد

  !عزیزھموطنان 



زحمتکشان . یکی از دست آوردھای بزرگ انقالب تعقیب سیاست خارجی اصولی و صلحجویانھ است

مردم صلحدوست اند و خلق ھای افغانستان در طول تاریخ و در شرایط کنونی کھ حاکمیت سیاسی 

. ندزحمتکشان در کشور استقرار یافتھ است ھیچگاه منشا تجاوز و مداخلھ علیھ دیگران نبوده و نیست

. حکومت جمھوری دموکراتیک افغانستان بیانگر مصالح و منافع واقعی ملی مردم افغانستان است

بتاسی ازین اراده صلحدوستانھ مردم افغانستان و ماھیت نظام انقالبی جمھوری دموکراتیک افغانستان، 

گان روشن بھ ھم. ما صمیمانھ خواستار صلح و ھمزیستی مسالمت آمیز با کشور ھای ھمسایھ ھستیم

است کھ اوضاع کنونی متشنج اطراف افغانستان از سیاست تجاوزگرانھ امپریالیزم و در راس اداره 

ماجراجو و ضد صلح ریگن رئیس جمھور ایاالت متحده امریکا و متحدین ناتو و وابستھ آن، 

تختھ خیز ھژمونیستھای چین، ارتجاع منطقھ و ارتجاع عرب ناشی گردیده است کھ از پاکستان بمثابھ 

اکنون بیشتر از یکصدو ھفده اردوگاه نظامی ضد  .تجاوز و مداخلھ علیھ کشورما استفاده می کند

انقالبی در قلمرو ھای پاکستان و ایران و چین وجود دارد کھ از آن خون و آتش مرگ و میر را در 

  .کشورما جاری میکنند

است خارجی رسمی ایاالت متحده امریکا اداره ریگن کھ تروریزم دولتی و بین المللی را بھ سطح سی

اکنون دیگر بھ . ، در راس تمام فعالیتھا و کار زار ضد افغانستان انقالبی قرار داردارتقا داده است

ھیچکس پوشیده نیست کھ اداره کنونی امپریالیزم امریکا باندھای جنایتکار ضد انقالبی را با صرف 

مویل و مسلح مینماید و آنھارا برای کشتار مردم بیگناه میلیونھا دالر از طریق سی آی ای تربیت، ت

تخریب مکاتب، مساجد، شفاخانھ ھا، خطوط مواصالتی و سایر پروژه ھای ساختمانی و صنعتی و 

ً با اشتراک فعاالنھ در جنگ اعالم ناشده  ھمچنان .زراعتی بھ کشور ما میفرستد رھبران چین اخیرا

  .الش میورزند تا از شرکای امریکایی خود عقب نمانندعلیھ جمھوری دموکراتیک افغانستان ت

از طرف دیگر امپریالیزم امریکا، متحدین غربی آن و توسعھ طلبان چین با وارد کردن فشار ھرچھ 

بیشتر بر پاکستان و ایران تالش میورزند تا رژیم ھای حاکم نظامیگر و مرتجع بر این کشورھا را 

  .، بکشانند.ا.د.ناشده علیھ ج ھرچھ بیشتر و عمیقتر بھ جنگ اعالن

ھمچنان دشمنان آزادی و استقالل و انقالب افغانستان از طریق وسایل جمعی تبلیغات زھرآگین و 

دروغین، افترآت رذیالنھ و جعلیات بیشرمانھ را بھ زبان ھای پشتو، دری و دیگر زبانھا پخش 

پشاور، کویتھ، کراچی، تھران، مشھد رادیو ھای صدای امریکا، بی بی سی لندن، پاکستان، . مینمایند

، اسرائیل و دھھا استیشن ھای مخفی و )چین(و زابل ایران، رادیوی عربستان سعودی، مصر، پیکن 

علنی و نشرات ارتجاعی بھ تبلیغات خصمانھ و خاینانھ دست میزنند و رھبران و زمامداران جنگ 

الیستی و وابستھ از تمام تربیون ھا و و جنگ طلب و نمایندگان، انحصارات کشور ھای امپری افروز



سفر ھای رسمی و غیررسمی چھ در نزدیک قلمرو کشورمان و چھ در دیگر کشورھا و سازمانھای 

  .بین المللی علیھ افغانستان انقالبی تحریکات فتنھ گرانھ و ابلیس مآبانھ را دامن میزنند

اوضاع اطراف افغانستان تا کنون دو جمھوری دموکراتیک افغانستان بخاطر نیل بھ حل صلح آمیز 

ما ھمزمان با . بار بھ طرح پیشنھادات و ابتکارات سازنده و خالق و انعطاف پذیر متوسل گردیده است

آغاز و ادامھ مذاکرات با پاکستان از طریق نماینده منشی عمومی سازمان ملل متحد در ژنیو کھ اکنون 

ما ھمواره از مساعی نماینده منشی عمومی . ئھ نمودیموارد سومین دور خود می گردد پاسخ مثبت ارا

جمھوری . سازمان ملل متحد در زمینھ حل و فصل سیاسی پشتیبانی نموده و ھمکاری الزم را مینمائیم

دموکراتیک افغانستان بھ تمام اقدامات ممکن و معقول در سمت رسیدن بھ توافق قابل قبول متشبث 

ما نیت صلح آمیز . است تا حسن نیت مشابھ از خود نشان دھنداکنون بر ھمسایگان م .گردیده است

   .درین راه باز ھم از بذل ھیچگونھ کوششی دریغ نخواھیم ورزید. داریم

امروز جمھوری دموکراتیک افغانستان از پرستیژ بزرگ بین المللی ھم در جامعھ بین المللی و ھم بھ 

تان یکی از بنیاد گذاران آنست برخوردار حیث کشور غیرمنسلک در جنبش عدم انسالک کھ افغانس

با شکست ھایی کھ نصیب امپریالیزم و چاکران ضد انقالب آن میگردد بھ یقین پرستیژ . گردیده است

  .افغانستان انقالبی بازھم اعتالی بیشتر و بیشتر خواھد یافت

ً انسانی و صلحدوستانھ سیاست  خارجی خود از جمھوری دموکراتیک افغانستان بنا بر ماھیت عمیقا

ً مبارزات کشورھای سوسیالیستی و  ھمھ مساعی نیروھای صلح و ترقی، آزادی و استقالل مخصوصا

-٢۴در راس اتحادشوروی و از تمام پروگرام و پیشنھادات صلح لنینی اتحادشوروی در کنگره ھای 

احبھ ھا و پلینوم ھای کمیتھ مرکزی حزب کمونیست اتحادشوروی، پیامھا، اعالمیھ ھا، مص، ۶—٢۵

بیانیھ ھا و پیشنھادات رفیق کنستانتین چرنینکو منشی عمومی کمیتھ مرکزی حزب کمونست و صدر 

در کنفرانسھای مادرید،  دولت اتحادشوروی ھیات رئیسھ شورای عالی اتحادشوروی و سایر رھبران

رتر جنرآل ستاکھلم، پیشنھادات اعضای پیمان وارسا، در پراگ مسکو، پیامھا و بیانیھ ھا بھ سک

سازمان ملل متحد در راه خلع سالح، تحکیم صلح پایدار و امنیت مطمئن خلقھا و دیگر مسایل مربوط 

بھ جلوگیری از جنگ ھستوی و غیرھستوی و رفع تشنجات بین المللی پشتیبانی عام و تام، قاطعانھ و 

از پیشنھادات و ابتکارات  ما. صمیمانھ نموده و در راه حصول این اھداف شریفانھ مبارزه پیگیر میکند

اخیر اتحادشوروی در عرصھ جلوگیری از مسابقات تسلیحاتی در زمین و فضای خارجی، عدم 

گسترش سالح ھستوی، ایجاد مناطق عاری از سالح ھستوی، تقلیل مصارف نظامی تعھد کشورھای 

ھمچنان از تقاضای  دارای سالح ھستوی مبنی بر آنکھ نخستین کشور استعمال کننده آن نخواھند بود و

کشورھای عضو پیمان وارسا بھ اعضای پیمان ناتو درباره امضای معاھده مربوط بھ عدم استعمال 



متقابل نیروی نظامی و داشتن روابط صلح آمیز بین ھم، پشتیبانی کامل مینمائیم و معتقدیم کھ تحقق این 

ایجاد فضای اعتماد متقابل تخفیف  پیشنھادات و ابتکارات منجر بھ بھبود کامل اوضاع بین المللی و

  .تشنجات، تحکیم امنیت بین المللی و صلح پایدار خواھد گردید

افغانستان انقالبی از مبارزات ھمھ خلقھای تحت ستم و کشور ھای از بند رستھ کھ مورد مداخالت و 

البی و سایر خلقھای ما از نیکاراگوای انق. تجاوزات امپریالیزم قرار گرفتھ اند، پشتیبانی قاطع مینماید

امریکای التین کھ در برابر مداخالت و توطئھ ھای امپریالیزم امریکا از استقالل ملی و تمامیت 

ارضی و دستآوردھای خلق ھای خود دفاع مینمایند، از مبارزات انگوال و خلقھای جنوب افریقا علیھ 

امپریالیزم پشتیبانی عام و تام تجاوز و تسلط جویی نژادپرست پریتوریا و علیھ توطئھ ھا و دسایس 

ما مساعی کشورھای صلحدوست ساحلی بحر ھند برای مبدل ساختن آن بھ منطقھ صلح و . مینمائیم

ً از آن  فاقد سالح ذروی و پیشنھادات اتحادشوروی در این زمینھ را بھ دیده قدر نگریستھ و کامال

کاری سھ کشور ھند و چین ویتنام، الوس و ھمچنان ما از پیشنھادات سازنده و ابت. پشتیبانی مینمائیم

کمپوچیا برای صلح و ھمکاری در منطقھ پشتیبانی کامل میکنیم، ما خواھان صلح و امنیت در خلیج 

  .بدون مداخلھ امپریالیزم و مخالف جنگ برادرکشی میان ایران و عراق میباشیم

. ی و ریشھ دار تاریخی دارندخلقھای افغانستان با برادران عرب خود در شرق میانھ عالیق طوالن

جمھوری دموکراتیک افغانستان بتاسی از اراده مردم افغانستان خواھان حل و فصل عادالنھ و ھرچھ 

سریعتر و رفع اوضاع پر تشنج شرق میانھ است و یگانھ راه حصول این ھدف را در باز گردانیدن 

حقوق مسلم خلق عرب فلسطین  سرزمینھای عربی کھ توسط اسرائیل اشغال گردیده و تامین عملی

ما از پیشنھادات اخیر و . می بیند بشمول حق تشکیل دولت مستقل و در قطع مداخالت امپریالیزم

ابتکاری اتحادشوروی در مورد حل و فصل مسایل شرق میانھ کھ متکی بر ارزومندی نیل بھ صلح 

ق ھای ساکن این منطقھ است بطور ھمھ جانبھ و عادالنھ و پایدار در شرق میانھ و تامین حقھ تمام خل

  .قطع و کامل پشتیبانی میکنیم

  !ھموطنان آزاده و انقالبی افغانستان

در تاریخ بطور کلی و در شرایط انقالب و جنگ بھ صورت خاص توقف در جای خود نھ تنھا ممکن 

ی تحت تاریخی است لذا باید بھ پیش رفت افغانستان کھ از طریق انقالب -نیست بلکھ انتحار ملی

رھبری حزب ما بھ جمھوری دموکراتیک افغانستان دست یافتھ است و حاکمیت زحمتکشان را اعالم 

داشتھ است از صلح، آزادی خلق، استقالل ملی، دموکراسی واقعی، ترقی و عدالت اجتماعی قھرمانانھ 



و درفش سرخ کارگری گام بر  دفاع میکند، بھ جلو بسوی جامعھ فارغ از استثمار فرد از فرد با مارش

  .میدارد

انقالب ثور نھ تنھا آرمانھای تحقق نیافتھ نھضت استقالل طلبانھ را تحقق می بخشد بلکھ افغانستان 

عزیز را بمثابھ یکی از پرافتخار ترین کشورھای مستقل و آزاد جھان در ردیف کشورھای پیشرفتھ و 

  .ساخت خواھدمرجع اعمال خلقھای منطقھ مبدل 

نھ عقب میرویم و نھ توقف میکنیم، با ھمھ افغان ھای وطنپرست و صلح جو یعنی تمام خلقھای  ما

ساکن وطن واحد مان افغانستان باھم بدور جبھھ ملی پدروطن جمھوری دموکراتیک افغانستان تحت 

رھبری حزب خردمند، حزب وطنپرست ما، حزب دموکراتیک خلق افغانستان بخاطر ساختمان جامعھ 

و سعادتمند برای فرزندان ما، رزمندگان ما، برای انسان زحمتکش وطن پیوستھ و استوار، با گام نوین 

  .ھای متین و با صالبت، با غرور انقالبی، بی امان و بی ھراس بھ پیش میرویم

، با داشتن وطن آزاد و مستقل خود افغانستان انقالبی، مغرور و ما بحیث وطنپرستان انترناسیونالیست

  .خاریمپر افت

ما از گنجینھ ھای ملی عنعنات و رسوم پسندیده و کلتور ملی و تاریخ درخشان و کھنسال خلقھای 

ما از شرف و ناموس وطن از خاک و وطن خود، از خاک و ! کشور خود جانبازانھ پاسبانی میکنیم

  !وطن افغانھا پاسبانی میکنیم

ھای شامخ آزادی و استقالل ادامھ میدھیم و  ما راه خونین پدران و مادران قھرمان وطن را بجانب قلھ

  !در جھت انقالب اجتماعی و فرھنگی باز ھم بھ پیش میرویم و آنرا رشد و تکامل میدھیم

ما بھ قیام ھای ملی خلقھای وطن خود علیھ اشغالگران و استعمارگران خارجی سر احترام فرود می 

  !آوریم

  !کنیم و بھ افغانستان عشق میورزیمما بھ خلق زحمتکش افغان با جان و دل خدمت می

در برابر دوست سپاسگزار . خلق زحمتکش افغانستان حقیقت پرست، آزادیدوست نجیب و با پاس است

و از دشمن بیزار است، در دوستی با اتحاد شوروی استوار و وفادار و با ارتجاع و امپریالیزم آشتی 

  .ناپذیر است



انستان، جھان و نظم کھن جنگ، ارتجاع و ظلم را در کشور از جریان پرتوان و توفان زای انقالب افغ

بیخ و بن در ھم میشکند و جھان و نظم نوین صلح و ترقی، آزادی و عدالت برادری و برابری را 

  .جاگزین آن میسازد

 !درود بھ روان پاک قھرمانان ملی و شھیدان راه استقالل و آزادی وطن -

 !انقالبی و غیرمنسلک زنده باد آزادی و استقالل افغانستان -

 !زنده باد انقالب -

  فضلی. ق . ع : تایپ کامپیوتری از

  

و رئیس شورای انقالبی . ا.خ.د.منشی عمومی کمیتھ مرکزی ح ببرک کارملمتن بیانیھ رفیق ((ھرنوع استفاده و نقل قول از  •

صرف با ذکر منبع و )) بمناسبت تجلیل از شصت و پنجمین سالگرد استرداد استقالل کشور جمھوری دموکراتیک افغانستان

 !مجاز است» اصالت«نام سایت 
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