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از ژورنالیستان دوست به نمایندگی از حزب : آقایان ژورنالیستان دوست، آقایان ژورنالیستان مخالف 
دموکراتیک خلق افغانستان، به نمایندگی از دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان، به نمایندگی از 

  .ر و مستقل افغانستان تشکر میکنم اراده خلق آزاده، دلی
و همچنان به آقایان ژورنالیستان مخالف که از غرب، از کشورهای امپریالیستی و وابسته تشریف آورده 
اند، خاطر نشان میسازم که وقتی نماینده سازمان جاسوسی امپریالیزم امریکا، شادروان 

وکراتیک خلق افغانستان، نخستین، کی نخستین منشی عمومی کمیته مرکزی حزب دم تره محمد  نور
رئیس شورای انقالبی جمهوری دموکراتیک افغانستان و نخستین صدراعظم جمهوری دموکراتیک 

ای ترور نموده و دولت قانونی افغانستان را با توطئه و . آی. افغانستان را بر اساس توطئه و دسیسه سی
  دسیسه غصب کرد در آنوقت شما آقایان کجا بودید ؟

ان ژورنالیستان مخالف، آقایان به اصطالح شامپیون جهان آزاد، آقایان به اصطالح شامپیون حقوق آقای
آقایان در آن وقتیکه اجنت سیاه، خلق ما را در تحت ترور و وحشت قرار . بشر و در راس مستر کارتر

تمند، روشنفکران، داده بود، و ده ها هزار مردم مظلوم ما را اعم از کارگران، دهقانان، روحانیون شراف
غل و زنجیر کشانید و گروه گروه به زندانها و شکنجه گاه ها فرستاد و قتل استادان و دانشمندان را به 

مصاحبه مطبوعاتی، ببرک کارمل منشی عمومی کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان، 
لی و خارجی رئیس شورای انقالبی و صدراعظم جمهوری دموکراتیک افغانستان با ژورنالیستان داخ

  . جدی در عمارت چهلستون بعمل آوردند٢٠که عصر روز پنجشنبه 
  ببرک کارمل در آغاز این مصاحبه مطبوعاتی که با استقبال پرشور ژورنالیستان مواجه شد،

  ١٣٥٨ر١٠ر٢٠               :  خطاب به آنها گفتند 



عام کرد شما آقایان کجا بودید که امروز گویا شبحی شما را ترسانده باشد که همه با تمام نیرو 
  هوچیگری و هیاهو را در جهان بلند کرده اید ؟

از اثبات و معلوم است که باند امین و امینی ها ارتباط نزدیک و تبانی با ارتجاع بین پاسخ بی نیاز 
  .المللی و ارتجاع امپریالیستی داشت

  .این صف شما است و صف نیروهای مترقی هم حاضر و آماده به مقاومت عادالنه خواهد بود
 .بفرمائید سوال های تانرا ارائه کنید 

   :یون اتحاد شورویسوال نماینده رادیو و تلویز
 هیچگاه مانند امروز این قدر توجه بزرگ به افغانستان معطوف نشده بود، شخصیت های غرب در غرب

هرگونه اعالمیه های را به مناسبت اوضاع افغانستان پخش می نمایند که مایۀ تعجب است، مثًال وزیر 
ار داشت که اتحاد شوروی سعی و دفاع ایاالت متحده امریکا جورج براون درین اواخر در پیکینگ اظه

کوشش مینماید که خلق مسلمان افغانستان را تابع و اسیر سازد شما در مورد اینگونه اظهارات چی 
  می گوئید ؟

 باید گفت که برای من هیچ جای تعجب نیست این کار دشمنان است وظیفه در پاسخ: جواب 
یسه و تبانی است لذا در ارتباط با دشمنان جنبش آزادی بخش ملی در جهان همیشه توطئه و دس

خلق زحمتکش و مسلمان افغانستان و دوست تاریخی و ملی و عنعنوی افغانستان اتحاد شوروی باید 
گفت که این مساله اظهر من الشمس است که همیشه بعد از انقالب کبیر اکتوبر تا امروز اتحاد 

 دوست خلق زحمتکش نه تنهاشوروی دوست صدیق و وفادار خلق های زحمتکش مسلمان، حتی 
  .مسلمان افغانستان بلکه دوست صدیق تمام خلق های زحمت کش جهان بوده است و خواهد بود

 جاللتماب رئیس تا جائیکه ما می فهمیم این اتحاد شوروی بود که :سوال ژورنالیست آلمان غرب 
   نظر شما چیست ؟ که آنرا یک رژیم ظالم و خون خوار می خوانید حمایت میکردامیناز رژیم 
 اتحاد شوروی بر اساس سیاست اصولی صلح آمیز هرگز در امور هیچ کشوری از کشورهای :جواب 

 جهان مداخله نکرده، نمیکند و نخواهد کرد، اتحاد شوروی به اساس اصول سیاست صلح جویانه
قی پشتیبانی همیشه از خلقها و ملل جهان در راه  حق و عدالت در راه آزادی و استقالل صلح و تر

کرده و میکند، بعد از انقالب کبیر ثور الی توطئه شبکه های سازمان جاسوسی کشور های 
 را به شهادت رسانید اتحاد شوروی از دولت قانونی نور محمد تره کیامپریالیستی که شادروان 

ت اصولی شوروی بنابر سیاس  اتحادکی تره پشتیبانی مینمود و بعد از ترور محترم شادروان کی تره
 پشتیبانی میکرد نه از تروریست و اجنت خود از دست آوردهای انقالب کبیر ثور و از خلق افغانستان

 که در ١٩٧٨دسامبر ) ٥(، این پشتیبانی بر اساس معاهده حفیظ الله امینامپریالیزم امریکا ) سیا(
منشور ملل ) ٥١(ملل متحد بحیث یک سند قانونی راجستر شده است و همچنان بر اساس ماده 

  .متحد صورت میگیرد



 قوای اتحاد شوروی که عجالتًا در افغانستان :سی امریکا . بی. سوال نماینده رادیو تلویزیون ای
  است به نظر شما چه وقت خاک افغانستان را ترک خواهد کرد ؟

یکات و  هر وقتیکه سیاست تجاوز کارانه امپریالیزم امریکا به اتحاد رهبری پیکینگ به تحر:جواب 
توطئه های محافل ارتجاعی پاکستان مصر و عربستان سعودی و غیره خاتمه یافت و خطر تجاوز آنها 
از میان رفت در همان روز، همان لحظه قطعات محدود اتحاد شوروی به کشور خود عزیمت خواهد 

  .کرد
 انتخاب  جاللتماب لئونید بریژنف در تیلگرام تبریکیه:سوال نماینده تلویزیون انگلستان 

سوال من اینست که بکدام . دموکراتیک شما را بحیث رئیس حکومت افغانستان تبریک گفته اند
اساس شما دموکراتیک انتخاب شدید و در تحت چه شرایطی این انتخاب صورت گرفت و همچنان اگر 

  اینطور بوده پس چرا نیروهای شوروی شما را در گرفتن قدرت کمک کرد ؟
 که سه بار در گذشته کشور ما را قدیم نماینده امپریالیزم بریتانیاآقای آشنای  :جواب 

اشغال کردید و سه بار جواب دندان شکن از افغانها دیده اید به پاسخ شما بپردازم که اگر 
شما بخاطر داشته باشید بعد از انقالب کبیر ثور اینجانب بحیث معاون شورای انقالبی و 

اتیک خلق افغانستان بودم پس از آن بعد از توطئه معاون صدراعظم و منشی حزب دموکر
 و به شهادت ها امینی و امینسازمان جاسوسی، سیا امپریالیزم امریکا در وجود باند 

 اکثریت نزدیک به اتفاق اعضای اصولی کمیته مرکزی نورمحمد تره کیرسیدن شادروان 
مهوری دموکراتیک حزب دموکراتیک خلق افغانستان و اکثریت اعضای شورای انقالبی ج

افغانستان با هم تصمیم گرفتند که باند و توطئه سازمان جاسوسی سیا امپریالیزم امریکا را 
 از میان بردارند، در همان هنگام بر اساس اصولیتی که در حزب و امین الله حفیظدر وجود 

ی و دولت ما وجود داشت آنها اینجانب را بحیث منشی عمومی و بحیث رئیس شورای انقالب
وقتی من دوماه قبل به کشور خود از طریق راه های ده بودند، صدراعظم آینده نامزد کر

و با اکثریت اعضای کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان و شورای انقالبی آمدم 
انقالبی در تماس شدم تمام تدابیر را پیش از اینکه دستگاه امپریالیزم امریکا به کودتایی در 

ن دست بزند پیش از اینکه آنها پالن تجاوز کارانه خود را از مرز های پاکستان افغانستا
درین وقت بر اساس هوشیاری و آگاهی خلق افغانستان بر اساس عملی سازند اتخاذ کردیم 

تصمیم گرفته شد و در . ا.د.بر اساس آگاهی و هوشیاری دولت ج. ا.خ.د.هوشیاری و آگاهی ح
 اجنت و جاسوس امین الله حفیظای دایر گردید که جریان همین جلسات محاکمه 

  .امپریالیزم امریکا محکوم به اعدام شد و مرحله دوم انقالب کبیر ثور آغاز گردید
با . ا.د. رفیق کارمل شما راجع به دورنما های انکشاف مناسبات ج:سوال نمایندۀ روزنامه پراودا 
  همسایگان چی می فرمائید ؟



ع به شما اطمینان می دهم که من کامًال با حسن روابط میان افغانستان  با یک جمله قاط:جواب 
ایران و پاکستان خوشبین هستم و عنقریب ابتکاراتی را روی دست خواهم گرفت که توطئه های 
امپریالیزم امریکا را با متحد چینی اش در ارتباط با مناسبات دوستانه میان خلقهای مسلمان 

  .ن فلج کنیمافغانستان ایران و پاکستا
 رهبران حزب دموکراتیک خلق ١٩٧٨ جاللتماب رئیس از آغاز انقالب :سوال ژورنالیست سویدنی 

افغانستان پیهم همدیگر خود را به قتل می رسانند، آیا شما فکر نمی کنید که چنین چیزی باز هم 
  واقع شود ؟

 دسایس سازمان آدم کشان  به خانم محترم اطمینان می دهم که آخرین بقایایی توطئه های:جواب 
ای در افغانستان خاتمه خواهد یافت، تمام این کشتار ها و توطئه ها که از طرف اجنت . آی. سی

  .امپریالیزم امریکا حفیظ الله امین براه افتاده بود از بیخ و بن و از ریشه از افغانستان خارج خواهد شد
حاد شوروی اعالن کرد که نیروهای می خواهم بپرسم که ات  :سوال نمایندۀ رادیو فنلند 

آیا میتوانید .  به درخواست حکومت افغانستان وارد افغانستان شده اندنظامی آنکشور
بگوئید که این درخواست از طرف حکومت قبلی حفیظ الله امین صورت گرفته بود یا 

  حکومت جدید ؟
است های بعد از عقد معاهده دوستی و همکاری و همسایگی نیک بنابر سی :جواب 

تجاوزکارانه و خرابکارانه که در ماورای مرزها جریان داشت و خراب کاران از طرف معلمین و 
استادان و کوماندو های امریکایی و چینی تقویه میشد در آن هنگام از طرف دولت 
افغانستان درخواست کمک صورت گرفته بود لیکن اتحاد شوروی تا اخیر با این کمک توافق 

کامًال اشکار شد که نقشه امپریالیزم امریکا با اتحاد رهبران چین و ارتجاع نمیکرد وقتی 
استقالل ملی افغانستان، حاکمیت ملی پاکستان طوری است که تمامیت ارضی افغانستان، 

در آنوقت بنابر درخواست حکومت سابق یعنی افغانستان در پرتگاه تهدید قرار میگیرد 
 اتحاد شوروی موافقه کرد که قطعات محدود خود فقه حزببنابر فیصله شورای انقالبی و موا

را به افغانستان صرفًا در صورت تجاوز از خارج مرزها یعنی از طرف امپریالیزم امریکا و 
مرتجعین منطقه به همکاری چین بکار ببرد و بعد از پیروزی مرحله دوم انقالب این کمکها 

  .تاکید و تائید شد
 سوسیالیستی و جامعه آزادی بخش ملی جهان از جامعه: ادیو تلویزیون بلغاریا سوال نمایندۀ ر

روز اول پیروزی انقالب ثور پشتیبانی عمیق خود را بان ابراز داشته اند لطفًا بفرمایید که این 
  همبستگی را در مرحله نوین انقالب افغانستان چه نوع ارزیابی میکنید ؟

د که هرگاه همبستگی برادرانه کشورهای سوسیالیستی نیروهای  به صراحت پاسخ داده میشو:جواب 
مترقی جهان، جنبش های آزادی بخش ملی جهان در یک جبهه از انقالب کبیر ثور افغانستان صورت 



نمیگرفت در افغانستان جنگ داخلی به تحریک امپریالیزم امریکا، ارتجاع منطقه و چین بوجود می 
  .ن به تمام دسایس و توطئه های ارتجاع بین المللی داد آمد این همبستگی جواب دندان شک

 اقدامات اولی پس از . اقدامات اولی دولت انقالبی افغانستان چیست:سوال خبرنگار فرانسوی 
  تأسیس دولت انقالبی جدید در افغانستان چه خواهد بود ؟

ید مطابق به خط مشی  در همان روزهای اول که انقالب کبیر ثور وارد مرحلۀ نوین خود گرد:جواب 
 به اساس تمام زندانیان سیاسی که بیش از ده هزار میشوددولت جمهوری دموکراتیک افغانستان 

 و امیناین پروسه هم اکنون جریان دارد که تمام بقایای ظلم و ستم باند . عفو عمومی آزاد گردید
  . کن گردد این آدم کشان و جاسوسان امپریالیزم امریکا از جامعه ریشه امینی ها

رئیس، شما جزء کشورهای غیر منسلک و  اغلی  :سوال ژورنالیست جمهوریت اتحادی آلمان 
نهضت عدم انسالک هستید، آیا شما خود را با موجودیت قشون شوروی در افغانستان غیر منسلک 

  احساس میکنید ؟
دفاع از حاکمیت  این یک اصل اوبجکتیف و عینی است که ما برای حفظ استقالل ملی برای :جواب 

ملی و تمامیت ارضی کشور خود با کمک مادی و معنوی اتحاد شوروی در جمله کشورهای واقعی 
  .عدم تعهد قرار گرفته ایم

   میکنید ؟ارزیابی را چطور مرحله جدید انقالب ثور شما :سوال ژورنالیست یونان 
تان بشکل سیستماتیک و  اصوًال پاسخ شما در خط مشی دولت جمهوری دموکراتیک افغانس:جواب 

 که مردم افغانستان که وارد مرحله دوم ارزیابی اینست. علمًا تنظیم شده توضیح گردیده است
 را به انقالب ملی و دموکراتیک ضد فیودالی و ضد امپریالیستیانقالب کبیر ثور گردیده اند 

  .انجام میرسانند 
 رئیس، شما در اولین خطابۀ خود  جاللتماب:سی امریکا . بی. سوال نماینده تلویزیون ای

فرمودید که امپریالیزم امریکا در توطئه شهادت نور محمد تره کی و همچنان در تحت اختناق 
  نگهداشتن خلق افغانستان دست داشت آیا شما چه چیز دارید که این مسایل را ثابت کند ؟

ن جاسوسی سیا امپریالیزم  در مطبوعات جهان تمام اسناد توطئه ها و دسایس سازماعنقریب :جواب 
  .امریکا افشا خواهد گردید 

و . ا.د. رفیق کارمل به نظر شما آینده روابط بین دولت ج:سوال نمایندۀ اخبار النداز لبنان 
  کشورهای عربی بخصوص جنبش آزادی بخش فلسطین جطور خواهد بود ؟

، روابط مبارزان در یک صف فشرده  این روابط به مثابه روابط برادران فداکار، روابط قهرمانان:جواب 
  .علیه صهیونیزم و امپریالیزم بوده و خواهد بود 

 جاللتماب رئیس، شما قبًال فرمودید که بنابه درخواست :سوال نمایندۀ اسوشیتد پرس امریکا 
میخواهم . حکومت افغانستان برای کمک های مادی و معنوی قشون شوروی به افغانستان آمده اند



 آیا این گزارشات غربی ها درست است که در حدود هفتاد و پنج هزار عسکر شوروی در سوال کنم که
  درست میباشد و یا مبالغه است ؟. افغانستان است 

 با دستگاه دروغ پراگنی غرب  این کامًال بدیهی است که مبالغه است مگر آقای سوال کننده:جواب 
  .آشنایی ندارد 

رئیس، شما بحیث یک کشور غیر منسلک یک کشور  اغلی  :سوال نمایندۀ پرس ترست اف اندیا 
غیر متعهد در مورد افزایش قشون در امتداد سرحد تان با پاکستان چه فکر میکنید در همسایگی شما 

  من نمی خواهم بگویم که پاکستانی است و یا امریکایی ؟. نیروهای نظامی تقویت شده است 
ت شرافتمند حقیقت را در مقابل ژورنالیستان کشور  متشکرم که شما بحیث یک ژورنالیس:جواب 

های غربی افشا کردید و گفتید که در جوار مرز افغانستان اردوگاه های نظامی کشورهای امپریالیستی 
و چین و مرتجعین پاکستانی برای تجاوز به تمامیت ارضی افغانستان آمادگی میگیرند، ولی به شما 

به مانند یک پارچه فوالدین به آنها چنان جواب دندان شکن اطمینان میدهم که خلق افغانستان 
  . خواهد داد که در گذشته سه بار به اشغالگران استعمارگر و امپریالیست بریتانیا داده بود 

رئیس، اخیرًا  اغلی  :سوال نمایندۀ مجله ورلد ستار امریکا ژورنالیست ایاالت متحده امریکا 
 افغانستان خواند، آیا حکومت قانونی را امین لهال حکومت حفیظجمهور کارتر  رئیس

 خواند و چرا قانونی را حکومت امین حکومت کارترمیتوانید دلیل تانرا ابراز کنید که چرا 
   بود ؟امینمشتاق 
، طوریکه قبًال توضیح شد باید سازمان استخباراتی جاسوسی از سوال شما متشکرم :جواب 

 و متفق خود از نماینده و ایجنت خود چون امپریالیستی و کارتر از رفیق متحد
 دفاع و پشتیبانی کند و این به اصطالح شامپیون حقوق بشر خود را پهلوی رضا محمد

  .شریک جنایات و جرم نابخشودنی به طراز فاشیستی نماید
 چند نفر از جمله قشون شوروی در چند هفته گذشته زخمی شده بقتل رسیده و یا گرفتار :سوال 

   ؟شده است
  . یکنفر هم کشته نشده است :جواب 

قسمیکه جاللتماب شما فرمودید و قبًال گفتید که امین  :سوال نمایندۀ اسوشتید پرس 
  ایجنت امپریالیزم امریکا بود پس او چرا قشون شوروی را در افغانستان دعوت کرد ؟

 قطعات ایجنت امپریالیزم امریکا از اتحاد شوروی طلب کمک حفیظ الله امین :جواب 
محدود را نکرده بود بلکه این کمک به اراده و تصویب نزدیک به اتفاق آرای شورای انقالبی 

  .جمهوری دموکراتیک افغانستان صورت گرفته است
شما در یکی از خطابه های خود در مورد اتحاد تمام  :سی انگلستان . بی. سوال نمایندۀ رادیو بی

  ُلطفًا درین مورد اگر توضیح بدهید ؟ نیروهای مترقی افغانستان صحبت کردید



 رهبری مرحلۀ دوم انقالب کبیر ثور رهبری حزب، دولت و حکومت جمهوری دموکراتیک :جواب 
افغانستان تعهد شرافتمندانه را که در پیشگاه خلق آزاده و شرافتمند افغانستان سپرده است عبارت 

 را که یکی از جبهه وسیع ملی پدروطنید ازین است هرآنچه که میگوید، آنرا پیاده و تطبیق مینما
اصول اساسی مرحلۀ دوم انقالب کبیر ثور است شما شاید در همین روزهای نزدیک از امشب شروع در 

  .مطبوعات افغانستان و هم در عمل و پراکتیک مشاهده خواهید کرد
افغانستان است  باز هم چه تعداد قطعات شوروی در :اس امریکا . بی. سوال نماینده تلویزیون سی

  و آیا خلق افغانستان شما را با موجودیت این قطعات حمایت میکنند ؟
قطعات محدود نظامی اتحاد شوروی در افغانستان بحیث یک نیروی احتیاط و بالقوه در برایر  :جواب 

تجاوز از خارج مرزها به افغانستان موجود است و خلق سپاسگزار و شرافتمند افغانستان در صورت 
وز یک کشور خارجی که به تحریک امپریالیزم امریکا و تبانی با چین صورت گیرد دوش به دوش تجا

 در جنگ کبیر طوریکه .در راه آزادی، استقالل ملی و حاکمیت ملی افغانستان مبارزه خواهد کرد
میهنی علیه فاشیزم، علیه اشغالگران موضع گیری کرد و در راه آزادی بسیاری کشور های 

   . اساسی گرفتجهان سهم
در اولین مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران فرمودید که از  :سوال نمایندۀ آژانس باختر 

امین شناخت کافی دارید، به این ارتباط آرزومندم توضیح فرمائید که دسایس و  الله حفیظ
  تخریبات امین در نهضت انقالبی افغانستان چطور آغاز گردید ؟

امین هم اکنون در رادیو و تلویزیون افغانستان و  الله حفیظ ع و جنایات در بارۀ طومار فجای:جواب 
یان خواهد داشت و تمام حقایق افشأ خواهد در آینده هم جر. جراید کشور توضیحات داده شده است

  .شد
  .جواب سوال شما وقت زیاد را دربر میگیرد، پاسخ شما در جراید نشر خواهد شد

 یک نکته باید خاطر نشان گردد که نشرات امپریالیستی امین الله حفیظراجع به شناخت 
امریکا یک وقت افشأ کرده بود کسانیکه رئیس انجمن محصلین خارجی در امریکا بوده اند 

ای را نمی پذیرفتند رئیس انجمن محصلین در امریکا شده . آی. تا عضویت سازمان سی
 محصلین در امریکا بود و افتخار افتخار میکرد که رئیس انجمنامین  الله حفیظ. نمیتوانست

 ایشیا فوندیشن یکی از موسساتی است که از .ای را حاصل کرده بود. آی. عضویت سی
با نامۀ متحد المال خویش امین  الله ای تقویه میشود موسسه ای که حفیظ. آی. طرف سی

 ارسال  و آن نامه موجود است و به تمام افغانها در آن وقتبه همکاری آن افتخار میکرد
 امین درین نامه نوشته است که وی از ایشیا فوندیشن چندین هزار دالر کمک .گردیده بود

 .حاصل کرده بود
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