
  
  

  

  

  

  

  

  

از مطالعه، ارزیابی و نتیجه گیری عینی و عملی که شما از انقالب ثور، حزب و دولت جمهوری 

  .دموکراتیک افغانستان طی چند روز اقامت در کابل بعمل آوردید صمیمانه تشکر می کنم

یقین دارم که دوستان عزیز ما بنابر اندیشه و تفکر مترقی و خردمندانه شان تمام حقایق را 

راجع به ضرورت مرحله نوین انقالب ثور جمع آوری و مطالعه کرده اند و حقایق را تشخیص 

  .داده اند

ای امریکا .آی.باید متذکر شد که بر حسب توطئه و نقشه سخت محیالنه سازمان جاسوسی سی

از صدها بدعت جنایات و خیانت هایی را که در کشور ما تحمیل کردند یکی هم این بود که 

له امین می خواست کیش شخصیت خودرا وحشیانه باالی مردم زحمتکش ما حفیظ ال

  .کند تحمیل

اما حزب، دولت و حکومت کنونی افغانستان در پیشگاه مردم خود یک تعهد شرافتمندانه سپرده 

 لذا این حقیقت را بر اساس که همیشه برای مردم خود و جهانیان جز حقیقت و واقعیت نگوید،

هرگاه هوشیاری بالقوه و بالفعل مردم تان به شما تکرارًا ارائه می کنم که اراده مردم افغانس

افغانستان در تحت رهبری حزب واحد دموکراتیک خلق افغانستان، فداکاری اردوی قهرمان و 

شجاع افغانستان و کمکهای بی شایبه و برادرانه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نمی بود، 

د مرحله نوین خود نمی گشت و امروز نه تنها در افغانستان بلکه در انقالب پیروزمند ثور وار

  .منطقه یک فاجعه عظیم تاریخی رخ میداد

ای اداره استخباراتی .آی.این فاجعه عظیم و دراماتیک بر اساس نقشه باند امین در تبانی با سی

سادات و اسرائیل امریکا، توطئه رهبری پیکن، ارتجاع منطقه با زد و بند همیشگی با رژیم های 

و دیگر نیروهای ارتجاعی طوری طرح ریزی شده بود که تطبیق آن نصفی از جمعیت افغانستان 

ببرک کارمل منشی عمومی کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان، 

انقالبی و صدراعظم جمهوری دموکراتیک افغانستان هیآت سازمان همبستگی  شورای رئیس

تشکر از اعالم  ای انقالبی مالقات کرد و ضمن اظهارخلقهای آسیا و افریقا را در تاالر مقر شور

  :پشتیبانی سازمان همبستگی خلقهای آسیا و افریقا با انقالب ثور بخصوص مرحله نوین آن گفتند 

 ١٣۵٨ر١١ر۴



 می برد، استقالل، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور از بین میرفت و حتی نهضت را از میان

اسالمی ایران تحت رهبری آیت الله امام خمینی سرکوب میشد و در منطقه فاجعه یی 

  .تر از چلی رخ میداد انگیز غم

در خاتمه سالم های گرم و پیکارجویانه مردم افغانستان، حزب دموکراتیک خلق افغانستان و 

دولت افغانستان را به تمام رفقا و دوستان انقالبی، آزادی خواه و پیکارجوی آسیا و افریقا و 

گویید که افغانستان بخصوص سازمان همبستگی خلقهای آسیا و آفریقا برسانید و به آنها ب

انقالبی دوش بدوش در پهلوی سازمان همبستگی خلقهای آسیا و آفریقا وظایف انقالبی خود را 

بر ضد امپریالیزم، صهیونیزم، اپارتاید و تبعیض نژادی پیش میبرد و یقین دارم که درین راه از 

ه ارتجاعی و  خواه علیه نیروهای سیامساعدت و کمک نیروهای مترقی، صلح دوست و آزادی

  .امپریالیستی، استعمار و استعمار نو برخوردار خواهیم بود
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