
 
 

بھ این معنا کھ یازدھم . کشور ما میباشد معاصر در تاریخ نقطھ عطفِ  و دی بمثابھ مھمترین ماهبرج ج

ھ ب مطابق ١٣۵٨ششم جدی ، غانستانمصادف است بھ تاسیس حزب دموکراتیک خلق اف ١٣۴٣جدی 

برابر  ١٣۵٨ماه جدی سوم  بیست و وحفیظ هللا امین از استبداد طاغوتی روز نجات مردم افغانستان 

  . جمھوری دموکراتیک افغانستان اطالعات دولتی روز تاسیس اداره خدمات واست ب

کلیھ دادخواھان  وتاریخی را برای رفقای محترم و بزرگ  سالروز ھای گرامی این سھ رویداد

  . تھنیت گفتھ موفقیت آرزو میکنم تبریک و کشور وطندوست

در  .ا.خ.د.حنقش  بوده و ماتاریخ کشور یس حزب دموکراتیک خلق افغانستان آغاز فصل نوینی درتاس

یک واقعیت انکار ناپذیر  جنبش سیاسی داد خواھانھ افغانستان نقش اساسی و گستره انکشاف فکری و

 ظاھر -نادر ران حکومت استبدادیسال از دو ٣۵زمانیکھ ، اندی قبل درست نیم قرن و. میباشد

آرامگاه خاموش  کشور ھمچون. خشک حل نشده بود نانِ  بودِ نَ  در افغانستان ھنوز مشکلِ ، میگذشت

جنبش مشروطیت یگانھ جنبش آزادی . سکوت قرار داشت در حالتِ  خود نیمھ بیدارِ  ی برای سکنھ

سرای ، ی دھمزنگآزادی خواھان در باستیل ھا. قبالً سرکوب گردیده بودپسندی عدالت  خواھی و

در کشور عقب نگھداشتھ شده . کشیدند چال ھای ارگ ھمانند مرده گان متحرک نفس میسیھ  ی وموت

تعالی را طی  در شرایطی کھ جھانیان پلھ ھای ترقی و. استبداد بیداد میکرد فقر و، مرض، ما جھل

سر شار از ، کشوری دارای خاک زراعتی حاصلخیزنموده بودند ولی ملت افغانستان برغم داشتن 

زیر خط فقر قرار  یعنی در اول تحصیل در ھمان پلھ و مستعد بکار بع طبیعی ومردم با استعداد ومنا

  . داشتند

بھ اوضاع با توجھ  مگر، از طرف حکومتناچیز  وتحوالت مثبت  یرات ویبا وجود یک سلسلھ تغ

در بخش  .در شرایط سختی بسر می بردندزندگی و  در میان مرگ و افغانستانمردم ، رقتبار جامعھ

تنگدستی  وکشور از شدت فقر جنوب غربی  وشرقی  اقتصادی مردمان بعضی از والیات شمال و

حتا  دھھ پنجاه خورشیدی برای بسیاری مردم کشور در. بودندگردیده  بفروش فرزندان خود مجبور

گاو و  داییابتوسایل با ھمان بشکل سنتی و  یزراعتکار امور . میسر نبودھم گیاه تلخ بھ نان جوآلوده 

ظلم توسط فیوداالن بیرحم تحت استثمار شدید قرار داشتند دھاقین  کسب گران و. آھن جریان داشت

  . سراپای دولت را فراگرفتھ بود ساختال رشوت و، فساد اداری، ژاندارمری

محروم کشور غیر قابل  بھره کشی انسان توسط انسان عرصھ ھای زندگی را برای طبقات مظلوم و

کاشانھ خود را ترک نموده راه  روز بروز خانھ وآن توده ھای مردم  ه بود کھ باالثرتحمل کرد

قات شگاف بین طب. می پیوستندبردگان  ومسکینان بھ صفوف فقیران  پیش گرفتھ و را درمھاجرت 
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درمانگری بتناسب  و برای مریضان عالج در بخش صحت عامھ. نادار از حد گذشتھ بود باالیی و

طب سنتی و بھ ، نھای مردم بی بضاعت با استفاده از گیاھا تمام مریضی. ود نداشتنفوس کشور وج

برای ھر یکصد  در حد اوسط بقرار احصایھ ھمان سالھا. حوالھ میشد ُچف و ُپف، تعویذ ومار وطاخذ 

 نمیدست  یک دو کلنیک کھ تعداد داکتر ھای معالج آن بھ شمار انگشتان ھزار نفر یک شفاخانھ و

نگ فرھ رژیم شاھی استبدادی چشم وطن را از دیده بان تمدن و فرھنگ ر بخش معارف ود. رسید

برای ھر یکصد  کشورطبق احصاییھ در اکثر والیات . بود عقب نگھداشتھ جھان پیشرفتھ مستور و

مطبوعات  د داشت از اخبار ودھاتی وجو ھزار نفر یک باب مکتب لیسھ دو باب متوسطھ یا ابتداییھ و

دور از انظار  سربستھ و، از لحاظ سیاسی افغانستان را منزوی نبود ووالیات خبری  یدر بسیار

زبانی تقسیم  سمتی و، قومی، مردم از لحاظ اجتماعی بھ فرقھ ھای مذھبی. جھانیان قرار داده بودند

افغانستان بیک کشور متروک در حالت و  بود حکومت کن حکمفرما انداز وسیاست تفرقھ  گردیده و

بدست داخلی سیاسی جھانی قرار داشت و ھرچھ از تولیدات  اقتصادی وعادی از روابط  دور ا وانزو

، مال ب واربا، ملک میر و، خانقا، مشایخ شاه و شیخ و، ن واال حضرتانمی آمد خوراک اعلیحضرتا

  . ھزاران مفتخوار دیگر میگردید مالکین و خان و

 مایداری مبارزه اجتماعی میان طبقات استثمار گر ودر جریان رشد مناسبات تولیدی سر با اینصورت

ای درون جامعھ پیوستھ تشدید میشد بقول محترم دستگیر تضادھ. استثمار شونده اوج میگرفت

. مبارزه سیاسی آنان تلفیق می یافت تمام زحمتکشان با مبارزه اقتصادی طبقھ کارگر و، نجشیریپ

گردد سازماندھی  نیل بھ اھداف سیاسی آغاز می سازماندھی اجتماعی بخاطر تحوالت اجتماعی و

تمام زحمتکشان بوجود می  تشکیل احزاب سیاسی از جملھ عالیترین شکل سازماندھی طبقھ کارگر و

  . آید

ادامھ دھندگان سنن  بین المللی وارثان و شرایط ملی و اقتصادی و، اجتماعی، چنین اوضاع سیاسی در

نھای سیاسی سازما روشنفکران احزاب و جوانان و اھان وملی مشروطھ خو مبارزات دموکراتیک و

 دیگر حلقات سیاسی چپ مترقی درفش مبارزه ملی و و جمعیت وطن، ویش زلمیان ندای خلق

خورشیدی بنام کمیتھ تدارک بر  ١٣۴٢ سنبلھ ١٨برای نخستین بار بتاریخ را  دموکراتیک زحمتکشان

برای  .ا.خ.د.حکمیتھ تدارک کنگره موسس . میشد کھ بنام کمیتھ سرپرست نامیده. افراشتھ بودند

یکسال پس از آن  و. ببرک کارمل دایر گردیدزنده یاد  ل مینھ کابل در منزل کرایینخستین بار در جما

نخستین کنگره جمعیت  واز میان حلقات سیاسی زمینھ ھای تدارک کنگره موسس بتدریج فراھم شد 

ورشیدی در شھر کابل تدویر خ ١٣۴٣جدی  ١١د از ظھر بساعت دوی بعافغانستان خلق دموکراتیک 

ببرک کارمل  بحیث منشی اول حزب و، پسندیده رسوم کی بدلیل سن بیشتر و  هنور محمد تر. یافت

  . دوم یا معاون حزب انتخاب گردید بصفت منشی
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کھ  اصول کلی مرامی حزب. چون ستاره ی در آسمان سیاسی افغانستان تابیدن گرفت .ا.خ.د.حتاسیس 

عبارت بود از دفاع از استقالل تمامیت ارضی حاکمیت ملی  نشر شد »پرچم« و »خلق«در جراید 

آزادی ھای مردم  تامین حقوق و، حکومت دموکراسی ملی کشور تمرکز قوای دولتی در دست مردم و

دفاع از حق ، تقویھ سکتور دولتی انکشاف اقتصادی راه رشد غیر سرمایداری و، اقشار زحمتکش و

دفاع از صلح جھانی ، صلحجویانھ وبلوچ تعقیب سیاست خارجی مستقالنھ  خود ارادیت مردم پشتون و

  . فعال بیطرفی مثبت و

 حزب را عضویت داوطلبانھ کارگران دھقانان سایر زحمتکشان واساسنامھ  واصول اساسی ھمچنان 

ار بھ اصول دموکراسی وفاد سنترالیزم و با روحیھ ترقی خواه وروشنفکران وطنپرست 

از تاسیس حزب دیری نگذشتھ بود کھ حفیظ هللا امین س پ. انترناسیونالیزم پرولتری تشکیل میداد

کھ انشعاب را بر حزب تحمیل نمود ولی نتوانست  از آستین حزب سر برون کرد وسیاه ھمچون مار 

در واقع ) فشار(با  ١٣۵۶مبارزه را متوقف سازد تا آنکھ پس از دھسال جدایی حزب در سال جریان 

  . منجر بھ تحوالت سیاسی گردید ١٣۵٧کھ با رویداد ثور نایل گردید ) بوحدت میکانیکی(

رھبران حزبی ، نخستدر گام شکستن وحدت حزب را بدوش گرفت لیت مسئوگر ولی امین بار دی

ھا ھزاران سر سپرده حزب را راھی زندان بھ ترک وطن مجبور ساخت و پرچمداران صدیق کشور را

بھ  نیزرا رھبر خود کی  هترنورمحمد چندی بعد  بھ نیست کرد امین بھ این بسنده نکرد و سر موده ون

امین  ولی حفیظ هللا ھ بودبا صدور فرامین سودمند بھ نفع مردم گام برداشت .ا.خ.د.حھرچند . قتل رساند

برخی دیگری را  ونی مردم را بنام اشرار زندااز برخی  نا امین حزب را با مردم مواجھھ ساخت و

 ژاندرمری پاکستان و. ایران بوجود آوردند تا مردم سیل مھاجرت را بسوی پاکستان و سرکوب نمود

با ، برای تجاوزات شان منتظر بھانھ بودند ایران کھ چنین روزی را از خدا خواستھ و آخوندیرژیم 

بھ ھمراھی  اور پرداختھ وپش در مشھد و "ادیجھ"بساختن تنظیم ھای سرباز گیری از میان مھاجرین 

، مکاتب، پلھاچنانچھ . قرار دادند تخریب و را مورد تجاوز ماعجم کشور عرب وخرابکاران 

زیر ساختار ھای اقتصادی  ھای صنعتی وھدستگا، فابریکات، ھای برقه ستگا د، لمنفعھتاسیسات عام ا

کردند کھ ھیچ مخالفی با وطن خود را بھ میل بیگانھ تخریب  آنقدر وطن. نابود کردندمنھدم و را بکلی 

  . چنین نکرده بود تمام دنیا در

کی مجبور بود تا از اتحاد شوروی تقاضای کمک نظامی   هدر چنین حال و ھوا دولت نور محمد تر

کی حتا   هنورمحمد تردولت درخواست بھ قوای محدود نظامی اتحاد شوروی بنا  کند کھ بھ موجب آن

اما در داخل کشور حزب . فغانستان گردیده بود کھ تا بعد ھا ادامھ داشتقبل از ماه جدی وارد خاک ا

دولت امین ، ششم جدی امین را نداشتند با رویدادحکومت دیکتاتوری مردم افغانستان کھ دیگر تحمل  و

  . سرنگون گردید

esalat.org

PDF gemaakt met pdfFactory Pro probeerversie www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


یلھ زنده یاد روز نجات مردم افغانستان از استبداد رژیم خونتای امین بوس ١٣۵٨جدی  ششم

منشی  ششم جدی از طرف زنده یاد ببرک کارملبا رویکار آمدن تحول . کارمل اعالم گردید  ببرک

صدر اعظم  س شورای انقالبی ویری، عمومی کمیتھ مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان

کھ برخی از رھبران  گردید صادر ی زندانیانعفو عموم فرمان، جمھوری دموکراتیک افغانستان

کشتھ  مراسم فاتحھ در رابطھ بھ ھمچنان. قرار گرفتند دیگران نیز شامل عفو مانند سیاف و "جھادی"

پس از آن دولت نو بنیاد . شد تکایای کشور راه اندازی مساجد و شدگان زمان امین خون آشام در تمام

تمامیت ، دفاع از استقالل  :در عرصھ سیاسی برنامھ عمل خود مردمی مطابق بھ اھداف مرامی و

 بدفاع از حقوق حقھ طبقات و قرار داد ورا در سر لوحھ کار خود کشور حاکمیت ملی  وارضی 

مقامات  عموم ملیتھای ساکن در کشور در بخشھای سیاسی و مشارکت دادن مردم و و اقشار زحمتکش

 و گیری ھای سرنوشت ساز کھ برای نخستین بار در تاریخ کشور از ملیت ھزاره صدراعظم تصمیم

 والی و، سیری، سفیر، اھل ھنود در سطوح وزیر نورستانی و، پشھ یی، بلوچ، از ملیت ھای ازبیک

با ایجاد جبھھ ملی پدر وطن و تاسیس اتحادیھ ھا ھمچنان پایھ ھای اساسی دولت . منشی برگزیده شد

 و شد ین بار در تاریخ کشور رویدست گرفتھبرای نخستملیت ھای مختلف کشور  جرگھ ھای قومی و

، میزآ ھمبستگی صلحو احترام متقابل بر پایھ رولتری بین المللی با روحیھ انترناسیونالیزم پ در عرصھ

دوستی با  برادری و طرفدار صلح و لیزم واامپری در ضدیت با استعمار و فعاال و بیطرفی مثبت و

  . ھای مھم سیاسی دولت را تشکیل میداد وظایف و فعالیت، خلقھای جھان

، دگرسازی ھای سیاسی بسود اکثریت مردم صورت گرفت و یدگرگونی ھای :اجتماعی صھدر عر

آزادی ھای  چنانچھ احیای حقوق و. ر دادیفرھنگی سیمای جامعھ را تغی اجتماعی و، اقتصادی

نھاد ھای  ایجاد اتحادیھ ھا سازمانھا و، کسبھ کاران تمام اصناف و و، جوانان، دموکراتیک زنان

راه اندازی ، کشور رادری ملیتھای ساکن درب ابری وتطبیق سیاست بر، ل اصنافتشک انتفاعی و

 دھات برای رفاه زحمتکشان و عادالنھ در شھر و تامین خدمات اجتماعی متوازن وساز و  ساخت و

اتحادیھ ھای صنفی کارگران زنان جوانان  سازمانھا و، کلکتیفھای انتفاعی ایجاد کوپراتیف ھا و

  . غیره رویدست گرفتھ شد یستان وژورنال

، تقسیم عادالنھ آب اصالحات ارضی و، .ا.خ.د.حنامھ ھای اقتصادی مطابق بھ بر :در بخش اقتصادی

، صنعت صنایع تجارت و رشد تولیدات و، سایر زحمتکشان حمایت دولت از کار گران دھقانان و

توزیع ، دھقانی تی وایجاد کوپراتیف ھای زراع، تشویق متشبثین خصوصی، تقویت سکتور دولتی

 تشویق مادی و، نوسازی انکشاف ساختمان و، اعطای قرضھ ھا، مواد ارتزاقی کوپونی رایگان

غیره  رشد تولیدات مواد خام و، کشاورزی بلند بردن تولیدات صنعتی و، معنوی زحمتکشان کشور

  . ای کاری دولت بشمار میرفتاز الویتھکارھای ثمر بخش 
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 احیای حقوق حقھ تمام ملیتھا و، معارف عصری در سرتاسر مملکتگسترش  :در بخش فرھنگی

اعزام ھزاران نفر  معرفی و، اعطای حق آموزش بزبان مادری برای نخستین بار در تاریخ کشور

اجباری ساختن تعلیمات ، بھ خارج از کشور مسلکی و جھت تحصیالت عالیپسر  دختر ومحصلین 

، رسانشی اطالعاتی وتوسعھ شبکھ ھای ، سرآسر کشور آموزش سواد در گسترش ره ابتداییھ ودو

ساختار ھای  و مطبوعات م وآزادی قل، روز نامھ ھا جراید و، مجالت نشر اخبار و، آزادی بیان

  . قوانین نافذه کشور از جملھ دستا ورد ھای فرھنگی میباشدسیاسی مطابق بھ 

، موسسات صحی شبکھ ھا وایجاد سالمتی مردم  برای صحت ودولت  :تامینات صحی در بخش

اکمال  واجرای معالجھ رایگان ، تخنیک و لوازم پیشرفتھ مجھز باکلنیک ھای  وی عصری شفاخانھ ھا

صحت  وسر پناه  لباس و، نان برای تامین آب ودر مجموع دولت . در سراسر کشورپرسونل طبی 

پروگرامھای خدمتگذاری  تطبیقبا تمام قوت تالش بخرچ داده است ولی دیری نگذشت کھ مندی مردم 

آنان بخاطر مقاصد  و گردیدر نان سوگند خورده افغانستان شعلھ وآتش بجان دشم، بمردم افغانستان

. منافع علیای کشور را آماج حمالت دھشت افگنانھ خود قرار دادند دادهشوم خود دست بدست ھم 

 را آماج گرفتھ و مانافع علیای کشورم، عیار ھابر خالف ھمھ م نانچھ کھ گفتھ آمدیم دشمنان افغانستانچ

، مال مردم جان و، افغانستان بخاطر دفاع از امنیت دولت جمھوری دموکراتیکولی تاراج کردند 

 دشمنان مردم افغانستانی از حمالت دھشت افگنانھ بخاطر جلو گیر بدفاع از منافع علیای کشور و

 ٢٣بتاریخ   :اطالعات دولتی داره خدمات وتدابیر الزم را اتخاذ نمود کھ بھ موجب آن ا تصامیم و

 بھ ارگان خدمات و حزب بھترین کادر ھای ورزیده را. خورشیدی تاسیس گردید ١٣۵٨جدی 

 ھای تخریبکارانھ مخالفان دولت را خنثی نموده و موظف ساخت تا فعالیت اطالعات دولتی معرفی و

اداره خدمات . ندرا از ریشھ نابود سازدسایس ارتجاع پاکستان  و حمالت دھشت افگنانھ جلوگیریاز 

کھ در محراب حزب قرار داشت ارگان رزمی آن  و .ا.خ.د.حن ئمطمبمثابھ دستیار  اطالعات دولتی و

ً ، وظایف انبوه از میان. از طرف زنده یاد داکتر نجیب هللا شھید اداره میشد سھ  اساسی ترین آنرا عمدتا

تامین ، حاکمیت ملی کشور تمامیت ارضی و، سیاسیل دفاع از استقال اول. موضوع تشکیل میداد

خنثی  سوم. خدمت بمردم افغانستان رستانھ ووطنپسیاسی رشد آگاھی  دوم. عموم ملت امنیت دولتی و

ارگان . دشمنان سوگند خورده افغانستان ی وخارج دسایس شوم ارتجاع داخلی و ساختن توطیھ ھا و

تشکیل گردیده بود با دست  .ا.خ.د.حپاک نھاد  ا ی ورزیده وامنیت دولتی کھ از شایستھ ترین کادر ھ

 انسرباز نروز ھمچو در شب و و. مغز سرد وظایف وطنپرستانھ خود را انجام میداد پاک قلب گرم و

  . ه اندفدایی آماده خدمت بود 

تبانی با استبدادی در  ی وبا آنکھ تمام عناصر ارتجاع .ا.خ.د.حقابل یاد آوریست کھ در زمان حاکمیت  

حاکمیت ملی قرار گرفتھ بودند ولی  پاکستانی شان در یک صف نامقدس بر علیھ دولت و ولینعمتان

آخرین خط پوز آنھا در جنگ جالل  غصب کنند و نتی متر از خاک کشور رایک سانتوانستھ بودند کھ 
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مکاری مردم با ھ خدمت بھ ھموطنان عزیز زیرا کارمندان خاد با عشق بوطن و. آباد مشخص گردید

رشوت خواران ، قاچاقبران، دزدان، قاتلین دھشت افگنان، خرابکاران اشخاص جانی و، شریف کشور

آنان در تطبیق قانون تحت تاثیر . عدالت الھی می سپردند بھ پنجھ قانون و مفسدین را گران و سختالا

در اخیر . آن پول بریزندجیب نداشت کھ در بین  معنوی نرفتھ زیرا لباس آنھا مادی و ھیچگونھ مسایل

ولت جمھوری دموکراتیک د و دموکراتیک خلق افغانستانگفت کھ مھمترین دشمنان حزب باید 

ً کارمندان امنیت دولتی را خصلت افغانستان و قاچاقچیان ، گران اختطاف، دزدان، آدمکشان حرفھ وی ا

دولت  حزب و اھای زیربنایی کشور تشکیل میداد زیر کاران ساختار تخریب مواد مخدر و

از چندین کشور دنیا در یک  تروریستان اجیر شده دموکراتیک افغانستان آماج ھجوم دھشت افگنان و

نیروی اتحاد  دولت جمھوری افغانستان بھ و .ا.خ.د.ح بآنھم. نا برابر قرار داشت عادالنھ و جنگ غیر

  . با دفاع مستقالنھ از وطن پاسداری کند ھ بود سالھاتوانست

، ارگانھای قوای مسلح تان ودولت جمھوری دموکراتیک افغانس .ا.خ.د.حباید گفت کھ حقانیت  در اخیر

از جانبی بھ میزان دشمنی دشمنان  و معین میشود اندرجھ خدمتگذاری آن ھا واز یکسو بھ معیار 

ق اعضای صدی، سوگند خورده افغانستانزیرا دشمنان . مشخص میگردد ان با ارگانھای یاد شدهافغانست

پاکستانی ھا . لیست سیاه شان قرار داده اند دولت جمھوری دموکراتیک افغانستان را در صدر حزب و

خود نشاندھنده موضیع گیری شان کھ تا اکنون بھ تجاوزات خود در حریم کشور ما ادامھ میدھند ھمین 

ھزار  یک سر و با کھ اجیران داخلی آنھا. ده میباشدایشان نسبت بھ ارگانھای یاد ش بزدلی زبونی و

  . تبلیغ می زنند زبان بر علیھ اصیل ترین وطنپرستان کشور دست بھ توطیھ و

دشمنان خود را  شیرین گذشتھ اکنون دوستان و مردم شریف افغانستان با توجھ بھ تجارب تلخ و اما

ر وطنپرستی را با شو دشمنان افغانستان ریا کارانھ روز تا روز طلسم مزورانھ و بخوبی تشخیص داده

کھ اکنون وقت آن رسیده است . یگر فریب آنھا را نخواھند خورد و د شکستانده خردمندانھ شان و

کشور نجات مردم  وطنپرستان واقعی کشور در یک خط مقدس بدور ھم بسیج گردیده بدفاع از وطن و

 و آدمکشان، پاکستانی دسایس تجاوز کاران ھ ودر مقابل توطی و مبارزه دادخواھانھ را تشدید بخشیده

مبارزه  رکشوتمامیت ارضی و  حاکمیت ملی، از استقالل، بدفاع از منافع علیای مردم، دھشت افگنان

  . خواھند کرد

   !دموکراتیک خلق افغانستانبر افراشتھ باد پرچم حزب 

  !روز نجات مردم افغانستان ١٣۵٨ جاودان باد خاطره تابناک ششم جدی

  !مان واقعی مردم افغانستان یاد خاد ام وگرامی باد ن

   کیل کوچیعبدالو
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