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  :بسم الله الرحمن الرحیم 

  !برادران و خواهران گرامی 

بنابه صالحیتی که از جانب حزب واحد دموکراتیک خلق افغانستان، شورای ! هموطنان عزیز 

اینجانب تفویض گردیده است اعالم انقالبی و حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان به 

میدارم که دین مقدس اسالم، رسوم و عنعنات ملی ما از اجداد و نیاکان ما بحیث میراث 

. گرانمایه برای مردم ما بجا مانده و هیچکس حق ندارد علیه آنها قرار گیرد و از آنها رو بگرداند

 خلقهای کشور ما اصول جدا دین مقدس اسالم، رسوم و عنعنات پسندیده اقوام و ملیت ها و

مردم . ناپذیر نظام ملی و کلتور ملی و گنجینه های گرانبهای معنوی وطن عزیز ما هستند

مسلمان ما میدانند که در دوران حکومت های استبدادی خانواده نادری همه مذاهب دین 

 اسالم تحت تبعیض شدید قرار داشت و به خصوص مومنین بمذهب شیعه و معتقدین مقدس

بمذاهب دیگر مورد تحقیر و توهین قرار میگرفتند همچنان رسوم و عنعنات ملی اقوام و 

  . تحقیر و توهین میشدندملیتهای مختلف کشور ما نیز

یکی از شعار ها و هدفهای انقالب ثور را احترام و ایمان خدشه ناپذیر نسبت بدین مقدس اسالم 

یض و هرگونه قید و بند تشکیل میداد ولی و رهایی رسوم و عنعنات ملی مردم ما از تحت تبع

با تاسف باید اظهار داشت که امین خاین و باند جنایتکار و خونریزش جنایات بزرگی را علیه 

مردم نجیب ما، علیه دین و معتقدات مقدس دینی مردم ما، علیه رسوم و عنعنات پسندیده 

ی صاحب عقیده و مذهبی را انسانها. اقوام، ملیتها و خلقهای شریف کشور ما مرتکب شدند

بخاطر مذهب و عقیده شان مورد تعقیب قرار دادند و سرکوب کردند، اهل تسنن را در برابر اهل 

تشیع، یک قوم را علیه قوم دیگر، یک ملیت را در برابر ملیت دیگر، یک والیت را علیه والیت 

د جنایت کارش عده زیادی دیگر تحریک نمودند و میان مردم ما نفاق افگندند، امین خاین و بان

از روحانیون شریف و برجسته، حضرات، علمای دینی و مذهبی، مولوی ها و عالمه ها، شیوخ، 

بیانیه ببرک کارمل منشی عمومی کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان، 

ورای انقالبی و صدراعظم جمهوری دموکراتیک افغانستان که از طریق رادیو و رئیس ش

  : تلویزیون جمهوری دموکراتیک افغانستان ایراد نمودند 

 ١٣۵٨ر١١ر۵



، پیران، فقیران، مال ها و طالبین دین و بزرگان و سران اقوام واعظین، مبلغین، خطیب ها

فگندند و به مختلف را تحقیر، توهین، تعقیب و بازداشت کردند، شکنجه دادند به زندانها ا

  .شهادت رساندند

تعداد زیادی از روحانیون، حضرات، مالها و بزرگان اقوام ما بخاطر نجات خود به ترک خاک و 

وطن عزیز خویش مجبور شدند و تعدادی از آنان در تحت تاثیر تبلیغات ضد انقالبی دشمنان 

ع مردم خود گام فریب خوردند و در راه نادرست مبارزه بر ضد انقالب ثور و بر ضد مناف

  .گذاشتند

 که انقالب ثور وارد مرحله نوین تکامل خود گردید، همه ١٣۵٨ جدی ۶بعد از حوادث 

روحانیون و مردم مسلمان ما که محبوس بودند بر طبق فیصله حزب واحد دموکراتیک خلق 

و افغانستان به سلسله اقدامات جدی علیه کارهای جنایت آمیز امین خاین از حبس رها شدند 

 و بدون هراس و ترس عبادات و شعایر مذهبی خویش را بجا میاورند احترام کامل به اکنون آزاد

معتقدات دینی و مذهبی به سنن و رسوم آنان صورت میگیرد و مطابق به سن و سال استعداد و 

  .عالقمندی بکار برای خدمت به مردم و وطن خویش جلب میشوند

  !برادران و خواهران گرامی 

بار دیگر رسمًا و علنًا شورای انقالبی و حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان قاطعانه و یک 

صادقانه ازادی عام و تام عقاید، مذهب، رسوم، و سنن ملی مردم کشور را، آزادی کامل اجرای 

مراسم و عبادات مذهبی مردم را اعم از اهل تسنن و تشیع را بر طبق اصول دین مبین اسالم 

، تکیه خانه ها، خانقاها و خانه ها از آزادی انجام شعایر دیگر مذاهب را که بعنوان در مساجد

ارثیه های نیاکان آنان باقی مانده، آزادی تمام مذاهب را که با اصول انسانی و انسان دوستی 

تضاد ندارند، مصئونیت و امنیت جامعه اسالمی ما و مردم ما را بمخاطره نمی اندازد اعالم 

 اظهار میگردد کسانیکه بخواهد نسبت به معتقدات دینی و مذاهب همچنان با قاطعیت .میدارم

نسبت به سنن و عنعنات مردم ما بی احترامی کنند مردم مسلمان ما را بنابر معتقدات شان 

مورد تحقیر و توهین، و تحت فشار قرار دهند و علیه دین مقدس اسالم قرار گیرند قانونًا جلب و 

 دولتی مجازات خواهند شد، این اعالم و اظهارات که بنمایندگی از شورای بر طبق قوانین

جمهوری دموکراتیک افغانستان صورت میگیرد پس از نشر در مطبوعات  انقالبی و حکومت 

همچنان اعالم میگردد آنعده از . قوت قانونی کسب کرده و به الیحه قانونی مبدل خواهد شد

بزرگان اقوام و اتباع کشور که خاک افغانستان را ترک گفته اند روحانیون، حضرات مالها، علما و 

در صورت بازگشت بخاک و وطن خویش مورد احترام قرار میگیرند آزادی و مصئونیت عام و تام 



آنان تضمین میگردد درجات، مقامات، دارایی غصب شده و آزادی کار و فعالیت آنان در 

 تمامیت ارضی استقالل ملی و حاکمیت ملی کشور صورتیکه بر ضد منافع ملت و دولت و بر ضد

  .قرار نگیرند، اعاده میشود

ما به تمام روحانیون کشور و عده میدهیم که در حدود امکانات مالی دولت برای تامین شرایط 

ما دست دوستی و برادری بسوی . الزم جهت انجام دادن مراسم مذهبی مساعدت خواهیم کرد

می نماییم و آنان را بمبارزه مشترک بخاطر صلح و آزادی، استقالل  جهان  دراز تمام مسلمانان

  .و ترقی، عدالت اجتماعی، برادری و برابری دعوت مینماییم

ما به مردم شریف خود اطمینان میدهیم که این بیانیه بنا به حکم وجدان پاک ما بنا به احترام 

ا به عالقمندی شدید ما به سعادت و عمیق ما نسبت به خلق ما و به ارثیه های گرانبهای آنان بن

  .نیک بختی مردم ما و نسبت امر تامین آزادی و دموکراسی در کشور، صورت گرفته است

  

  .زنده باد مردم مسلمان، آزاد، نجیب و شجاع افغانستان

  .پیروز باد انقالب شکوهمند ثور
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