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بسم الله الرحمن الرحیم
وطنداران رنجکشیده و مسلمان افغانستان السالم علیکم !
مردان و زنان قهرمان کشور !
از همه اولتر اجازه دهید ،تا قبل از ارائه مشی سیاسی دولت و حکومت جمهوری دموکراتیک
افغانستان ،از طرف کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان ،شورای انقالبی و حکومت
جمهوری دموکراتیک افغانستان ،از طرف خود اینجانب ببرک کارمل عمیقترین تاثرات و
همدردیها ،عظیم ترین احترامات و درودهای آتشین را بمناسبت رنجهای بیکران و اشکهای
خونین شما بمناسبت حبس و زندان ،تبعید و مهاجرت های جبری ،زجر و شکنجه های
وحشیانه و غیر انسانی ،شهادت و کشتار جمعی ده ها هزار مادران و پدران ما برادران و
خواهران ما دختران ،پسران و کودکان ما که از طرف حفیظ الله امین میرغضب و بدستور
مستقیم این جالد آدمکش بعمل آمده به پیشگاه شما تقدیم بدارم .از سوی دیگر اعالم میگردد
که حفیظ الله امین ،این دشمن غدار الله و امین که بنام خدا و اسالم ،بنام انسانیت و ملیت بنام
خلق و خلقی علیه خدا و اسالم ،علیه انسانیت و ملیت ،علیه خلق و خلقی وحشیانه جنگید ،این
دشمن وطن و ضد ملی که اردوی آزادیبخش افغانستان را ،بنفع دشمنان داخلی و خارجی
پارچه پارچه کرد و بهترین سربازان خورد ضابطان ،افسران قهرمان و جوانان مارا ،هموطنان
شرافتمند و زحمتکش مارا ،به فجیعترین وضع به زندانها و کشتار گاهها فرستاد،
حفیظ الله امین این نمایندهء )سی.آی.ای( جاسوس توطئه گر امپریالیزم امریکا ،این خاین به
وحدت حزب و دولت به قوای مسلح و انقالب آزادیبخش ثور ،این قاتل و شیاد تاریخ که حتی
در برابر شادروان نورمحمد تره کی رهبر عزیز و بنیادگذار شرافتمند حزب ما ،نخستین منشی
عمومی ح.د.خ.ا و نخستین رئیس شورای انقالبی و صدراعظم جمهوری دموکراتیک افغانستان
که نام بزرگش جاویدان باد ،به میرمن بیمار ،نجیب و دلیرش و به خانواده شریفش رحم نکرد،
استقالل افغانستان را مورد معامله ارتجاع خارجی قرار داد و معادل هزاران ملیون ثروت ملی ما
را غارت و حیف و میل کرد ،غیرت و شرف و ناموس مردم غیور و باننگ افغان را مورد تحقیر و
توهین قرار داد برای ابد از صحنه زنده گی وطن محبوب مان افغانستان محو گردید و بنابر

طوفان خشم و نفرت خلق ،قهر و غضب ملت در دادگاه عادالنه انقالبی خلق و مستضعفین
افغانستان یکجا با چند چاکرش بسزای اعمال طاغوتی و شیطانی خود رسید و میرسد.
هموطنان ستمدیده !
اکنون در این لحظاتیکه بر اساس اراده اکثریت مردم افغانستان وارد مرحله نوینی از انقالب ملی
و دموکراتیک کبیر ثور میشویم ،دوران تاخت و تاز حاکمیت دود مان امینی ها این مستکبرین
و خائنان به خلق و وطن به پایان رسید و جبهه ملی پدروطن برهبری حزب دموکراتیک خلق
افغانستان ،با اتکاء به اراده اکثریت عظیم توده های مردم کشور و بکمک اردوی آزادیبخش
افغانستان ،بخاطر دفاع از دست آوردهای بزرگ انقالب کبیر و پر جالل ثور ،قدرت حاکمه را
بدست گرفت .اکنون ما ایمان راسخ داریم ،که انقالب ما از عهده دشواریهای عظیم فعلی بر
خواهد آمد .تاریخ مردم ما در این لحظات یکی از بزرگترین و شگفت انگیز ترین چرخشی را
انجام میدهد ،که برای احراز آزادی و زنده گی مستقل مردم ما ،اهمیت عظیم و بی پایان دارد.
این چرخشی است از ظلم و وحشت بسوی خوشبختی ،کار و زنده گی صلح آمیز ،این چرخشی
است از مصائب و آالم بی پایان ،از استبداد ستمگران درنده خوی و استثمار گران خونخوار از
جامعه مصیبت زده ای طراز استبداد آسیایی بسوی آینده تابناک دموکراسی واقعی ،آزادی و
برابری ،ترقی و عدالت و ایجاد جامعه واقع ًا دموکراتیک .چرخشی است از جنگ و نفاق داخلی
بسوی صلح بسوی اعتالی وحدت ملی و برادری ملیتها ،اقوام و صاحبان مذاهب مختلف
خلقهای ما اعم از ﭘښﺘﻮن ،تاجک ،هزاره ،ازبک ،ترکمن ،بلوچ ،نورستانی و غیره ،و مذاهب ما اعم
از اهل تسنن و تشیع و دیگر مذاهب و قبایل دلیر ما ،از اینجاست که بر اساس اراده آهنین
مردم افغانستان اعالم میگردد که :
تمام هموطنان مسلمانیکه در اثر ظلم و ستم حفیظ الله امین خون آشام ،جه در خارج کشور
پناه گزینند و یا در داخل ،نا آگاهانه و یا انتقام جویانه در اثر تحریکات ستمگران و دشمنان
داخلی و خارجی به برادرکشی مشغول اند ،برادرانه و صادقانه دعوت میگردد که به سرزمین
مستقل و صلحجوی پدری و مادری خود افغانستان محبوب با تمام آزادی و اطمینان عودت
کنند سالحهای دشمن را بدولت انقالبی و ملی خود تحویل دهند ،به برادرکشی خاتمه دهند و
داوطلبانه آرامش و مصونیت را درکشور باز گردانند.
دولت جدید انقالبی و ملی افغانستان در حدود امکانات در تامین شرایط جبران خسارات مادی
و معنوی تمام هموطنانیکه از ظلم و ستم امینی ها چون سگ های زنجیری اش اسدالله امین،
عبدالله امین خساره مند شده اند جد و جهد خواهد ورزید .همچنان به رهبران و کادرهای

حزبی ،به تمام ضابطان ،ماموران نظامی و ملکی از باال تا پایین و نو جوانان خلقی وطنپرست که
اشتغال بوظایف حزبی و دولتی دارند اطمینان داده میشود که در صورت وفاداری و همکاری با
مرحله نوین انقالب پرافتخار ثور به استثنای انگشت شمار جنایتکار امینی ها ،دیگر تمام حقوق
حزبی دولتی ،نظامی و معنوی آنان جدًا رعایت خواهد گردید.
اردوی آزادیبخش و قهرمان افغانستان !
به تبلیغات دروغین دشمنان باور نکنید !
دلیر و با انضباط از شرف و ناموس مردم وطن تان آگاهانه و فداکارانه دفاع کنید !
هموطنان رنجکشیده و عذاب دیده کشور !
معلوم و آشکار است که به تاریخ  ٧ثور  ١٣۵٧انقالب ملی و دموکراتیک مردم افغانستان آغاز
نهاد.
پیروزی انقالب شکوهمند ثور ،ضربه شدید و تکاندهنده بر پیکر ارتجاع فیودالی ،ارتجاع منطقه
و امپریالیزم جهانی وارد آورد و دورنمای درخشانی را برای رهایی خلق زحمتکش وطن گشود و
در اثر آن یک سلسله اصالحات دموکراتیک و تحول انقالبی اعم در ساحه سیاسی اقتصادی
اجتماعی و فرهنگی بنفع خلق افغانستان صورت گرفت.
ولی با کمال تاسف بنابر اشتباهاتی ،بخصوص بنابر رهبری توطئه آمیز و جنایتکارانه ضد حزبی
ضد دولتی و ضد انقالبی و ضد انسانی حفیظ الله امین ،در بسیاری جهات ،حزب و دولت در
انحراف و گمراهی ها ،در کوره راههای مهلک و مدهش ،مطابق به خواست ارتجاع و امپریالیزم،
سوق داده شد ،که هرگاه اکنون نیروهای اصیل انقالبی و وطنپرست ابتکار خالق انقالبی را
بتاسی از اندیشه های مترقی انقالب پر شکوه ثور در دست نمیگرفتند امکان آن برده میشد که
حاکمیت ملی ،استقالل و تمامیت ارضی وطن پر افتخار مان ،افغانستان محبوب و صلح منطقه
در خطر جدی قرار میگرفت و افغانستان بیک کشتار گاه ملیونها فرزند خود تبدیل میگردید.
بدین جهت شورای جدید انقالبی جمهوری دموکراتیک افغانستان خود را ادامه دهنده و تکامل
دهنده ارمانهای واالی انقالب کبیر ثور اعالم میدارد و وظیفه اولی خود میداند که انقالب رهایی
بخش ثور را در صراط المستقیم سمت دهد ،اشتباهات و خطا های مهلک و غم انگیز را تصحیح
و اصالح نماید ،فجایع را جبران کند و بحران را رفع نماید.
اصول اساسی که نظام سیاسی افغانستان روی آن ها استقرار مییابد و دولت جمهوری
دموکراتیک افغانستان بر مبنای تشکیل جبهه متحد ملی پدر وطن ما ،به رهبری حزب طبقه
کارگر و تمام زحمتکشان افغانستان ح.د.خ.ا موظف بتامین و دفاع آنهاست عبارت اند از :

حاکمیت ملی ،استقالل ملی ،تمامیت ارضی ،دموکراسی واقعی ،ایجاد سیستم دموکراتیک دولت
و اداره ،تحکیم بنیاد قانونیت انقالبی دموکراتیک در حیات جامعه و دولت ،بسط و توسعه
سازمانهای توده یی.
در حالیکه وظیفه مستقیم ما در شرایط کنونی )معمول داشتن( سوسیالیزم نیست ،دولت جدید
جمهوری دموکراتیک افغانستان وظیفه تاریخی ملی خود میداند که  :پایه های مترقی،
اجتماعی و سیاسی جمهوری دموکراتیک افغانستان ،این دستاورد بزرگ انقالب ثور را بسط و
توسعه و استحکام بخشد ،انقالب ملی و دموکراتیک ضد فیودالی و ضد امپریالیستی و ضد
کمپرادوری را به پیروزی نهایی برساند ،و در اولین فرصت ممکن وظایف مبرم زیرین را اجرا
کند :
 .1اعالم آزادی تمام زندانیان سیاسی ،که از دم ساطور حفیظ الله امین تبهکار سر به
سالمت برده باشند و در شرایط الزم لغو قانون اعدام.
 .2لغو تمام مقررات ضد دموکراتیک و ضد انسانی و منع گرفتاریها ،توقیف ها و تعقیبات
خود سرانه و تفتیش منازل و عقاید.
 .3احترام به اصول مقدس اسالم ،آزادی وجدان ،عقیده و مراسم مذهبی حمایت از نظام
کانون خانواده ،رعایت اصل مالکیت قانونی ،مشروع و عادالنه شخصی که عاری از
استثمار ستمگرانه اختالس رشوه خوری ،سود خوری ،احتکار و قاچاقبری باشد.
 .4احیای امنیت و مصونیت فردی و اجتماعی ،آرامش و صلح و نظم انقالبی در کشور.
 .5تامین شرایط سالم آزادیهای دموکراتیک اعم از آزادی تشکیل احزاب مترقی و وطن
پرست و سازمانهای توده ای یا اجتماعی ،مطبوعات ،تظاهرات ،اجتماعات و نمایشهای
خیابانی ،تامین حق کار و تحصیل تامین آزادی و محرمیت مکاتبات ،مخابرات ،مسافرت
و مصوونیت منزل.
 .6توجه و کمک جدی و بنیادی به نسل نو جوان و شاگردان مکاتب ،محصالن و
روشنفکران کشور بدون تبعیض.
هموطنان گرامی !
در حالیکه ازبین بردن فقر ،مرض و عقب مانده گی اقتصادی جهل و بیسوادی ،بیکاری و
نابرابری ،ستم ملی و اجتماعی در افغانستان ،ایجاد یک اقتصاد مستقل ملی و تسریع آهنگ
رشد اقتصادی ،برطبق پالنهای علمی رشد اجتماعی ،اقتصادی و از جمله تاسیس صنایع مستقل

ملی و صنعتی ساختن کشور و اعتالی سطح زنده گی توده های مردم اهداف عمومی انقالب
کبیر ثور است.
دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان ،در کوتاه ترین زمان ممکن وظایف اساسی زیرین را
انجام میدهد :
در رشته سیاست داخلی :
اجرای مراحل بعدی اصالحات ارضی دموکراتیک ،الغای بقایای مناسبات فرتوت فیودالی ،پایان
دادن به تسلط تاجران خارجی و نماینده گی های انحصارات امپریالیستی ،بسط و توسعه بخش
عامه در عرصه های اقتصادی ،رهنمایی ،تشویق و حمایه اهل کسبه ،زمینداران و تاجران
کوچک و متوسط و سرمایه داران ملی ،دموکراتیک کردن بنیادی حیات سیاسی ،اجتماعی و
دستگاه دولتی رشد و تکامل زبانها و فرهنگهای ملی تمام ملیت ها و اقوام برادر افغانستان،
اجرای انقالب فرهنگی ،طرد نفوذ بقایای استعمار کهن ،استعمار نو و امپریالیزم در تمام عرصه
ها.
در رشته سیاست خارجی :
دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان ،از سیاست اصولی صلحجویانه ،بر مبنای اصول بیطرفی
مثبت و فعال و همزیستی مسالمت آمیز ،از سیاست دفاع از صلح و دیتانت )تشنج زدایی( از
تحدید سالحهای ستراتیژیک هسته ای و خلع سالح عام وتام ،از حقوق بشر و جنبش های
آزادیبخش خلقهای تحت ستم -بمثابه یک عضو وفادار سازمان ملل متحد و کشورهای غیر
متعهد ،پشتیبانی و پیروی میکند و تمام قراردادهای منعقده میان افغانستان و کشورهای جهان
را رعایت و احترام مینماید و با نیروهای صلح دوست ،در یک جبهه وسیع جهانی ،علیه جنگ و
جنگ طلبان ،استعمار کهن و استعمار نو ،امپریالیزم و صهیونیزم ،فاشیزم و راسیزم ،اپارتاید و
نژاد پرستی میرزمد.
و همبستگی بین المللی خود را با سیستم جهانی اصالت اجتماعی ،جنبشهای جهانی کارگری و
نهضت های آزادیبخش ملی و اجتماعی کشورهای آسیا ،افریقا و امریکای التین بسط و توسعه
میدهد.
مردم و دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان با رعایت کامل معاهده دوستی و همکاری مورخ
 ٧دسامبر  ١٩٧٨مطابق به شانزدهم قوس  ١٣۵٧که ماهیت ًا ضامن صلح و امنیت دایمی در
منطقه است ،با اتحاد شوروی ،کشور کبیر صلح ،دوستی خدشه نا پذیر برادرانه خود را که مظهر
اراده استقالل طلبانه و وطن پرستانه مردم افغانستان  ،طی شصت سال بعد از استقالل کشور

بوده است و اکنون بیک اصل اساسی سنن شایسته و عنعنه عالیه ملی ما تبدیل گردیده است،
با صداقت مطلق که ناشی از خصلت افغانی ،ملی ومترقی ماست در سطح عالیتر و به طراز نوین
و در تمام ابعاد گسترش میدهد.
دولت افغانستان در حالیکه انقالب ملی و اسالمی ضد امپریالیستی و ضد سلطنتی توده های
عظیم خلقهای برادر ایران را شادباش میگوید ،ابتکار نزدیکی و تحکیم دوستی میان دو کشور
دوست را که رشته های مشترک تاریخی بهم بسته دارند و در ماهیت امر کوچکترین اختالفی
دربین نیست در دست خواهد گرفت.
ملل افغانستان و پاکستان با هم رشته های جدا ناپذیر برادری دارند .دولت افغانستان از طریق
مذاکرات دوستانه با زمامداران مسوول پاکستان ،در راه رفع هرگونه اختالفات و سوء تفاهمات،
صادقانه و برادرانه سعی و تالش خواهد کرد.
از آنجاییکه مردم صلحجوی افغانستان سیاست جنگ طلبانه و توسعه طلبانه ،مداخله جویانه و
تحریک آمیز را مردود اعالم میدارد ،از لحاظ پرنسیپ ،این حق و اراده خود مردمان برادر
ﭘښﺘﻮن و بلوچ ماست که نسبت به سرنوشت و خوشبختی خود تصمیم میگیرند.
رشته های مستحکم سرنوشت مشترک و روابط دوستانه و برادرانه مردم افغانستان با خلق صلح
دوست هند ،در اعماق تاریخ منطقه ما ریشه های پر توان دارد لذا تاکیدمیگردد که توسعه و
تحکیم بیشتر روابط افغان و هند یکی از عوامل جدی ثبات صلح و امنیت در منطقه بشمار
میرود.
مردم افغانستان آرزومند دوستی بی شایبه با جمهوری توده ای چین یکی دیگر از کشورهای
همجوار ما میباشد.
جمهوری دموکراتیک افغانستان در حالیکه بر مبنای اصل صلح و دوستی ملل در روابط با تمام
کشورهای جهان دست نجیبانه و صاف صلح و دوستی دراز میکند ،با کشورهای غیر متعهد یا
کشورهای اسالمی و عربی و خلقهای زحمتکش آنها ،روابط برادری و اسالمی خود را انکشاف
میدهد و از جنبش آزادیبخش خلقهای قهرمان فلسطین ،قاطعانه پشتیبانی میکند.
هموطنان گرامی !
شالوده قدرت اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان ،ناشی از مردم بوده و بمردم تعلق دارد و
قدرت سیاسی آنرا بر اساس قانون اساسی تطبیقی و انسانی دموکراتیک و مترقی کشور که در
زودترین زمان ممکن تدوین خواهد گردید ،جرگه های نماینده گان مردم یعنی شوراهای ملی و
محلی تشکیل خواهد داد ،انتخاب اعضای جرگه نماینده گان مردم ،بر اساس حق انتخاب

عمومی مساوی مستقیم ،آزاد و رای مخفی اعمال میگردد .جمهوری دموکراتیک افغانستان از
لحاظ سازمان دولتی بر پایه تساوی حقوق و اتحاد آزاد و داوطلبانه تمام ملیتها ،اقوام برادر که
در وطن واحد و مشترک افغانستان ساکن اند ،بصورت جمهوری متحده افغانستان تاسیس
خواهد گردید.
بصراحت و عزم راسخ و تزلزل ناپذیر اعالم میگردد که هدف نهایی ما محو هرگونه استثمار فرد
از فرد ،سرکوب بی امان مقاومت مرتجعان ،ستمگران و استثمارگران ،استقرار جامعه نوین و
مترقی افغانستان است.
هموطنان عزیز ! معلوم است که طی ده ها سال تا کنون ،از دولت های جابر و بی کفایت
افغانستان از زمامداران کاذب دودمان نادریها و امینی ها ،حرفهای عوام فریبانه و وعده های
دروغین فراوان شنیده اید ولی بگذار با تواضع اعالم بداریم که )عمل مالک حقیقت است( پس
آنچه ما میگوییم ،در عمل زنده گی تجربه کنید ،ما بدین گفته شرافتمندانه و انسانی اعتقاد
راسخ داریم که )در حقیقت آن سیاست مدار و زمامدار دولتی خوشبخت و سعادتمند است که
همیشه بتواند چیزی بگوید که واقع ًا در باره آن میاندیشد چیزی را انجام میدهد که حقیقت ًا آنرا
الزم و ضروری میداند و برای هدفی کار و پیکار میکند که واقع ًا بدان معتقد است(.
سربازان ،مردم زحمتکش و استثمار شونده افغانستان ،کارگران ،دهقانان ،محصالن ،جوانان،
روشنفکران و ماموران !
در هر جاییکه هستید ،در بارکهای نظامی و سنگرهای جهاد ملی ،در شهرها و دهات در
کارگاهها و مدارس ،در اداره ها و مشاغل آزاد ،در کوهها و دره ها ،در دشتها و غژدی ها ،در
جاده ها و بازار ها آگاه باشید ! که دشمنان ملی و طبقاتی شما میخواهند شما را بخاک و خون
بکشند شما را مختنق سازند ،حقوق و آزادیهای شما را پایمال نمایند و انقالب رهایی بخش
شما را سرکوب کنند .پس وظیفه مقدس شماست ،که دوش بدوش تحت شعار های )آزادی
برای مردم ! کار برای بیکاران ! زمین برای دهقانان !( از جمهوری دموکراتیک تان ،از انقالب
رهایی بخش تان ،از دهات ،عالقه داری و شهرهای تان ،از شرف و ناموس وطن تان در مقابل
دشمنان مرتجع و خرابکار در مقابل بقایای ارتجاع سلطنتی و چاکران انگشت شمار حفیظ الله
امین این فاشیست سفاک و حیوان صفت فداکارانه و متحدانه دفاع نمائید.
روحانیون وطندوست... ،کشور ،دموکراتها ،آزادیخواهان ،تحول طلبان ،ترقیخواهان ،وطنپرستان،
جوانان ،روشنفکران ،خلقی های اصیل و حقیقی ،پیشتازان طبقه کارگر و زحمتکشان
افغانستان ! همه تحت پرچم صلح و آزادی ،استقالل و بیطرفی ،دموکراسی و ترقی ،برابری و

برادری ،عدالت اقتصادی و اجتماعی در یک جبهه وسیع پدروطن واحد مان ،افغانستان سربلند
و پر افتخار متحد شوید ! و برای یک لحظه به شیادان ،به امینی ها ،به باندهای ارتجاع سیاه و
سیاه به دشمنان داخلی و خارجی فرصت ندهید.
مبارزه ما مبارزه مشروع ،عادالنه و حقیقت ًا انقالبی است ،اتحاد و وحدت ما ضامن پیروزیست.
جمهوری دموکراتیک افغانستان یار و یاور وفادار مردم عذاب دیده افغانستان است.
دوستان و رفقای جانباز ! به پیش ،چون فوالد آبدیده ،فشرده و همبسته با هم ،به پیش.
دوستان و رفقا ! با تواضع و فروتنی انقالبی همه در راه شهیدان قهرمان ما ،در راه انقالب در راه
خدمت به خلق و وطن ،در راه ارمانهای واالی زحمتکشان افغانستان به پیش.
بر افراشته باددرفش پر افتخار افغانستان متحد و مترقی ،آزاد و مستقل !
زنده باد مردم زحمتکش و قهرمان افغانستان !
زنده و پیروز باد مرحله نوین انقالب کبیر ثور !
پیروزی نهایی از آن زحمتکشان افغانستان است !
* ﺕﺎﻳﭗ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮﯼ از  :ع  .ق  .ﻓﻀﻠﯽ
** تکیه ها از »اصالت« است.
*** هر نوع استفاده و نقل قول از »بیانیه تاریخی ببرک کارمل در باره مشی سیاسی دولت« صرف با ذکر منبع و نام
سایت »اصالت« مجاز است !
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