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  !هموطنان  شرافتمند، زحمتکش و مسلمان افغانستان، رفقا و دوستان
بنمایندگی از کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان، شورای انقالبی و حکومت جمهوری 
دموکراتیک افغانستان و از جانب خود صمیمانه ترین شاد باشها و تبریکات را به مناسبت سومین 

ور به پیشگاه مردم زحمتکش و شرافتمند افغانستان انقالبی و قهرمان سالگرد انقالب شکوهمند ث
  .تقدیم میدارم

سه سال از سرنگونی قدرت فعال مایشایی استثمارگران، از پیروزی انقالب ملی، دموکراتیک ثور، 
پیروزی انقالب ثور . از ایجاد قدرت حاکمه انقالبی متعلق به توده های مردم در افغانستان میگذرد

ابه نقطۀ عطف عظیم در تاریخ کهن سرزمین ما جامعۀ ما را در مسیر دگرگونی های عمیق بمث
راه نجات از عقب ماندگی را به ایجاد جامعه مبتنی بر عدالت واقعی اجتماعی را . انقالبی قرار داد

  .در کشور ما هموار نمود
ا گام های بلند بسوی تجربه انقالب ثور و به خصوص مرحلۀ نوین تکاملی آن نشان داد که ما ب

  .هدف عالی ساختمان جامعۀ نوین نزدیکتر میشویم و به پیروزی های عظیم دست میابیم
نوید انقالب بخصوص بعد از پیروزی مرحلۀ نجات انقالب، مردم و وطن که به همه اشتباهات و 

یس دشمن خیانت های گذشته ناشی از انحراف انقالب از مسیر اصلی آن در اثر نفوذ عمال و جواس
 ما توانستیم انقالب را با وجود دشواری در وجود امین و امینیها در درون حزب داغ باطله زده شد

ها و ناهمواری ها با وجود جنگ اعالم ناشده تجاوز کارانۀ امپریالیستی علیه افغانستان انقالبی در 
  .تمام جهات به پیش ببریم و به آن وسعت و عمق بیشتری ببخشیم

عمیق خود را در ت  و دموکراتیک ثور و به خصوص مرحلۀ نوین و تکاملی آن تاثیراانقالب ملی
احیای اعتماد توده های مردم به . همه عرصه های زندگی اجتماعی در کشور ما وارد نموده است

حزب و انقالب، سهمگیری روز افزون نیروهای ملی ترقی خواه در دفاع از انقالب ثور و دست 
م وسیعتر پایه های اجتماعی حزب و دولت انقالبی ما روی آوری کتله های آوردهای آن استحکا

وسیع خلق بسوی انقالب، تثبیت نقش رهبری کننده و سازنده حزب دموکراتیک خلق افغانستان 
در پروسه تحوالت انقالبی و در کلیه عرصه های زندگی جامعه اعتالی رو به تزاید پرستیژ بین 



افغانستان همه و همه عناصری اند که قویًا نمودار تحکیم پایه های المللی جمهوری دموکراتیک 
اجتماعی انقالب ما میباشد این پدیده های جدید در پروسه انقالب ما از اهمیت بزرگی برخوردار 

  .اند
هنوز بسیاری مسائل حل ناشده در برابر ماست که با . این پیروزی ها هنوز پیروزی نهایی نیست

  .ز عهدۀ حل آنها طوری که زمان و تجربه نشان میدهد بخوبی بیرون خواهد شداطمینان انقالبی ا
امر رشد و تکامل انقالب ما و تحقق وظایف عظیم تاریخی آن با شرایط مساعد بین المللی رشد 

 بدین جهت ما توجه جدی به .عمومی و چگونگی اوضاع در منطقه و جهان ارتباط ناگسستنی دارد
  .انقالبی خود می دانیممسایل سیاست خارجی و 

 سیاست خارجی اصولی حزب دموکراتیک خلق افغانستان و دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان
بر اساس اصول صلح و دوستی همزیستی مسالمت آمیز میان خلقها و بنای همکاری و حسن تفاهم 

حترام بحق با کشورهای منطقه و جهان متکی بر تساوی حقوق احترام متقابله میان کشورها، ا
حاکمیت و استقالل ملی و تمامیت ارضی عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر، احترام به حقوق 
ملل در امر تعیین سرنوشت خویش عدم انسالک رعایت منشور ملل متحد و پشتیبانی بیدریغ از 

  .جنبشهای انقالب و ضد امپریالیستی در سراسر جهان استوار است
نی جهان که در اثر تعمیل سیاست های ماجراجویانه ارتجاع و امپریالیزم ما در اوضاع و احوال کنو

ابرهای تیره تشنج مسابقات تسلیحاتی و خطرجنگ افق مناسبات بین المللی را به تیره گی می 
کشاند مبارزه در راه صلح تشنج زدایی، خلع سالح و تحدید مسابقات تسلیحاتی را بعنوان وظیفه 

  .ینماییمعمده همه بشریت تلقی م
ما معتقدیم که در اوضاع بغرنج کنونی جهان، مبارزه در راه پیروزی پروگرام صلح در دهه جاری که 
در گذارش لونید بریژنف به بیست و ششمین کنگرۀ حزب کمونست اتحادشوروی ارئه گردید 

گرام میتواند اقدام کلیدی در مبارزه بخاطر صلح عمومی در سال های هشتاد باشد ما از این پرو
حمایت مینماییم و در راه تحقق آن همراه با همه نیروهای صلح طلب جهان به نبرد خود ادامه 

  .خواهیم داد
باتکای سیاست خارجی اصولی و صلحجویانه جمهوری دموکراتیک ! هموطنان گرامی، دوستان

همی  ما طی یکسال گذشته در مناسبات با کشورهای همسایه باقدامات و ابتکارات مافغانستان
حکومت جمهوری دموکراتیک ) ١٩٨٠ می ١۴مطابق  (١٣۵٩ ثور ٢۴در . متوسل گردیدیم

افغانستان پروگرام مشخص را جهت عادی ساختن اوضاع در منطقه مطرح ساخت ما به ادامه این 
ابتکارات پیشنهادات سازنده و تکمیل کننده دیگر را چه در مطبوعات و نشرات و چه در پیامهای 

انس کشورهای اسالمی منعقده در طایف و کنفرانس وزرای خارجه کشورهای رسمی به کنفر
ما آمادگی کامل خود را برای حل اختالفات از . متعهد منعقده در دهلی نیز مطرح نمودیم غیر

طریق مذاکره و آغاز گفتگو های دوجانبه بیان نمودیم میتوان گفت که حکومت جمهوری 



نات تالشهای گسترده یی را به خاطر عادی شدن اوضاع در دموکراتیک افغانستان با تمام امکا
تالشهای که مبین روش سیاست صلحجویانه خارجی ماست ما گامهای . منطقه به خرچ داده است

الزم را برداشته ایم اما اکنون به زمامداران کشورهای همسایه، پاکستان و ایران مربوط است که تا 
 شدن اوضاع در منطقه می اندیشند و چگونگی اوضاع چه حدی به مسوولیت خود در قبال عادی

  .را درک مینمایند و به پیشنهادات سازندۀ ما چه پاسخ عملی ارایه مینمایند
دوستی برادری مردم افغانستان با خلقهای زحمتکش عالم اسالم همیشه ادامه دارد، بسط و 

ن قاطعانه دفاع و پشتیبانی می توسعه مییابد، توده های عظیم مسلمانان جهان از انقالب افغانستا
فقط حلقه های مزدور ارتجاع و امپریالیزم اند که مذبوحانه و بیشرمانه علیه مردم زحمتکش . کنند

  .افغانستان توطئه مینمایند
ما استوار و بالانحراف مشی اصولی سیاست خارجی خود را در منطقه و جهان تعقیب خواهیم کرد 

داد تا در مورد مقدرات جامعه ما و در مورد راهی که مردم و همچنین بکسی اجازه نخواهیم 
  .انتخاب نموده اند مداخله نماید

ما یکبار دیگر تالشهای امپریالیزم در راس امپریالیزم جنایت کار امریکا را در جهت تشدید تشنج 
و مسابقات تسلیحاتی، ایجاد و توسعه پایگاه های نظامی، گسیل نیروهای جدید نظامی علیه 

نبش آزادی بخش ملی و در مجموع اقدامات تروریستی بین المللی که بوسیله نیروهای ج
امپریالیستی علیه خلقهای جهان سازمان داده میشود و لبه تیز آن متوجه نیروهای انقالبی است 

  .بشدت محکوم مینماییم
میدارند که صلح و امنیت در منطقه حکم میکند، خلقهای جهان با صدای پر توان قاطعانه اعالم 

امپریالیزم بین المللی و جنگ طلب در راس امپریالیزم امریکا از شرق میانه، از خلیج فارس از بحر 
به صدور مزدوران آدمکش و ضد انقالب . ارسال اسلحه به پاکستان راقطع کنید. هند خارج شوید

  .برای تجاوز به افغانستان خاتمه دهید
ت جمهوری دموکراتیک افغانستان به روابط با همه حزب دموکراتیک خلق افغانستان و حکوم

کشورهاییکه از انقالب نجات بخش مردم ما پشتیبانی مینمایند بخصوص با کشورهای 
سوسیالیستی در راس اتحادشوروی صلح دوست ارج فراوان قایل است ما در آینده نیز این 

دی استقالل و ترقی اجتماعی مناسبات را که عامل مهمی در راه طرد دفع تجاوز خارجی و حفظ آزا
  .در کشور ماست بسط و گسترش خواهیم داد

. در برابر نسل با وجدان و رسالت مند کنونی، وظایف انقالبی عظیمی قرار دارد! هموطنان عزیز
مضمون عمده این وظایف را ایجاد تحوالت عمومی دموکراتیک و تصفیه مناسبات اقتصادی و 

فیودالی و ماقبل فیودالی به منظور ایجاد پایه های جامعه نوین در اجتماعی از آثار قرون وسطایی 
کشور بهبود سطح رفاه مردم، تحکیم پایه های اقتصاد مستقل ملی، از بین بردن گرسنگی، 

، اقتصادی و تامین دموکراسی جهالت، بیسوادی و مرض از طریق عملی ساختن تحوالت اجتماعی



عنات ملی، فرهنگی و مذهبی ملیتها، اقوام، قبایل و گروه در همه سطوح جامعه ما با رعایت و عن
  .های ملی ساکن کشور ما تشکیل می دهد

 در ساحه در عرصه وظایف داخلیکمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان بطور اعم 
اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی امر دفاع از دست آورد های انقالب ثور و حاکمیت دولتی و استقالل 

محبوب مان افغانستان تحکیم دوستی میان اقوام قبایل و ملیتهای افغانستان تقویت هرچه وطن 
 پاسداران وطن و انقالب دموکراسی کردن حیات بیشتر قوای مسلح پرافتخار افغانستان بمثابه

قانونیت دموکراتیک و مبارزه با خودسری ها و بی قانونی ها ارتقاء اقتصادی و اجتماعی تعمیل 
سطح رفاه کارگران، دهقانان و سایر زحمتکشان کشور و بهبود شرایط کار آنان تامین کار برای 
بیکاران تکمیل و تحکیم ارگانهای امنیت دولتی و ارگانهای نظم اجتماعی تحکیم وحدت صفوف 

ع زحمتکشان از طریق سازمانهای اجتماعی آنان در چارچوب جبهه و جلب توده های وسی. ا.خ.د.ح
ملی پدروطن، باالبردن سطح آموزش فرهنگ و تربیت فنی و حرفوی مردم و حفظ و رشد گنجینه 
  .های فرهنگی خلقهای وطن محبوب مان افغانستان را بمثابه خطوط اصلی وظایف خود مدنظر دارد

 افغانستان باید صدراعظم بحیث رئیس شورای وزیران مطابق باصول اساسی جمهوری دموکراتیک
تعیین گردد و باید کمیسیونی در دستگاه حکومت و اداره بمثابه خدمتگار واقعی مردم زحمتکش 

  .حزب و شورای انقالبی در زمینه تصمیم اتخاذ خواهد کرد. افغانستان تشکیل گردد
از .  از گذشته بجا مانده استهای سنگینیمیراث. ما در شرایط دشواری قرار داریم! هموطنان گرامی

جانب دیگر دشمنان انقالب افغانستان اعم از ضد انقالب داخلی ارتجاع منطقه، امپریالیزم و در 
راس امپریالیزم امریکا در تبانی با هژمونیست های مرتد پیکن هنوز به سنگ اندازی در راه انقالب 

با آنهم پیروزی های که ما در . دشواری های ما می افزایداین ها عواملی اند که بر . ما ادامه میدهند
  .جریان پیکار انقالبی بدست آورده ایم مثبت و عظیم است

ضد . جریان مبارزه با ضد انقالب گواه بر پیشروی نیروهای انقالبی و موفقیتهای چشمگیر ماست
ست که هنوز به هیچ وجه انقالب دشمنان مردم افغانستان مغلوب گردیده اما آنچه نباید پنهان این

  .نابود نگردیده است
هنوز مبارزه ما برای پاک کردن دامان مقدس وطن از وجود ناپاک باندهای جنایت کار ضد انقالبی، 

  .دزدان و غارتگران ادامه دارد
طی یک سال گذشته ما با اقدامات جدی توفیق یافتیم ما توانستیم ستونهای موزون انقالب را در 

روهای ضدانقالبی بسیج سازیم درین نبرد عظیم کلیه نیروهای ملی و مترقی کشور کشور علیه نی
و پیش از همه و مقدم برهمه اعضای حزب ما به شیوۀ رزمی کمر بستند و در راه دفاع از انقالب 

این امر تجربه با اهمیتی برای . بسوی جهات نبرد جهت نابودی کامل دشمنان انقالب شتافتند
  .برای جنبش انقالبی کشوراستحزب و در مجموع 



رندوی و قوای امنیتی انقالبی توانست به  اطی یکسال گذشته قوای مسلح قهرمان افغانستان و 
  .خوبی مهارت کافی و لیاقت انقالبی در مبارزه با نیروهای ضد انقالبی نشان دهد

رنگونی رژیم نیروهای وطن پرست قوای مسلح که نقش برجسته یی را در پیروزی انقالب ثور و س
ضد مردمی ایفاء نمود در مرحلۀ کنونی آمادگی کامل خودرا برای دفاع مرحله کنونی، آمادگی 
کامل خودرا برای دفاع مطمئن و قاطع از انقالب و حفظ استقالل ملی و حاکمیت ملی افغانستان در 

  .برابر توطئه های خارجی به اثبات رسانیده است
کنون در گروه های مدافعین انقالب بخاطر تامین امنیت هزاران هموطن زحمتکش ما همین ا

ساحات و مناطق شان به خاطر مبارزه با اشرار متشکل گردیده اند و قهرمانانه در دفاع از دست 
و سازمانهای . ا.خ.د.رندوی، اعضای ح ای دوشادوش قوای مسلح قهرمان ما، آورد های انقالب

 مدافع انقالب را که نمایشگر سهمگیری فعال مردم ما گسترش صفوف نیروهای. اجتماعی میرزمند
  .در پروسه دفاع از انقالب است بسیار عالی و مثبت ارزیابی مینماییم

نقش رهبری کنندۀ حزب تقویت . تعمیق بیشتر یافت. ا.خ.د.طی یک سال گذشته وحدت صفوف ح
  .گردید

جتماعی حزب تغییرات پایگاه اجتماعی حزب استحکام و گسترش بیشتر کسب نمود در ترکیب ا
 تا سی فیصد اعضای جدید حزب را کارگران، ٢۵قابل مالحظه بوقوع پیوست که در مجموع 

حزب از لحاظ کمی کتله های وسیع . دهقانان، سربازان و دیگر زحمتکشان تشکیل میدهند
اتوریته سازمانهای حزبی فزونی گرفت و در مجموع . زحمتکشان را در صفوف خود تنظیم نمود

توان طی یکسال گذشته از تکامل هرچه بیشتر حزب از روند تحکیم آن بمثابه مساله مرکزی می
  .کار و پیکار انقالبی یادآوری نمود

طی یکسال گذشته زمینه های بهم پیوستگی و اتحاد وسیع نیروهای ملی و دموکراتیک تحت 
  .درفش جبهۀ وسیع ملی پدروطن مساعد گردید

 پیوستگی بیشتر در صفوف سازمان های صنفی و اجتماعی گرد می زحمتکشان کشور ما برای بهم
  .آیند و بدینگونه تعهد خودرا در برابر انقالب و مردم ادا مینمایند

. ما طی یکسال گذشته توانستیم در جهت تحکیم اقتصاد ملی کشور گامهای استوار برداریم
 حاصالت زراعتی ١٣۵٩بی در سال الرغم دشواریها و فعالیتهای خرابکارانۀ نیروهای ضد انقال  علی

 ١٣۵٨ما مطلوب بود و حجم تولیدات عده یی از موسسات دولتی و مختلط به مقیاس سال 
افزایش یافت و بعضی ازین موسسات صنعتی توانستند بیشتر از پالن پیشبینی شده کار خودرا 

  .انجام دهند
اده حداکثر از منابع مالی  بدون کسر تحقق یافت و استف١٣۵٩برای نخستین بار بودجۀ سال 

  .کشور صورت گرفت رونق تجارت و بازار را علی الرغم دشواریها میتوان بسیار خوب ارزیابی کرد



 زمینه های رشد سریعتر اقتصاد ملی، کلتور، معارف و صحت شرایط بهتر برای ١٣۵٩در سال 
 کمک های بیغرضانه و بی بر پایۀ همین امکانات و با تکیه بر. رشد همه جانبه کشور مساعد گردید

 را ١٣۶٠شایبه کشور دوست ما اتحادشوروی توانستیم طرح پالن رشد اقتصادی، اجتماعی سال 
 نماییم که با تطبیق آن دگرگونیهای با اهمیتی در زندگی اجتماعی اقتصادی مردم و در تنظیم

از سال جاری دستمزد بر پایه همین امکانات توانستیم از آغ. سیمای جامعه ما وارد خواهد گردید
  .کارگران و مستخدمان را باال ببریم

باید باطالع تان برسانم که همین امروز هیات رئیسه شورای انقالبی تصمیم مهمی اتخاذ نمود 
 ذمت آنان ١٣۵٩  و ۵٨ -۵٧بمقصد کمک بیشتر به زارعان کشور و جرایم مالیه اراضی سالهای 

 ٨۶٠نی میشود مورد عفو قرار گرفت ازین کمک دولت که بالغ بر هفتصد و بیست دو ملیون افغا
  . ملیون نفر را احتوا میکند مستفید خواهند گردید۴،٣هزار خانوادهء دهقان که مجموعًا 

 تن زندانی های سیاسی را مورد عفو قرار داد و بار دیگر ٧٠۶همچنان هیات رئیسه شورای انقالبی 
کسیکه سالح را . رای فرزندان واقعی کشور باز استاعالم مینماید که آغوش مادروطن ُپرافتخار ب

بزمین بگذارد صلح و امنیت کشور را برهم نزند مطابق بعدالت با آنان برخورد صورت خواهد 
  .گرفت

هموطنان عزیز ما با جرئت اذعان میکنیم که مسایل حل ناشده فراوان در برابر ما قرار دارد ولی 
  .ان عمل مسایل حل ناشده را حل نمایدانقالب توانائی آنرا دارد که در جری

ما به نبرد صادقانه و اصولی خود در راه عملی نمودن اهداف انقالب و تامین دگرگونی عمیق 
به وظیفه بالواسطه طرد و دفع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ادامه میدهیم ولی مقدم بر همه باید 

حل بسیاری از مسایل انقالب با . داخت که مانع عمدۀ تکامل سریع انقالب ماست پرتجاوز خارجی
 ما نبرد تامین امنیت عام و تام در کشور و جلوگیری از تجاوز جنایتکارانه امپریالیستی ارتباط دارد

   .با ضد انقالب را تا سرحد نابودی کامل آن ادامه خواهیم داد
ا توطئه های نیروهای نیروهای ضد انقالبی باید بدانند که شرایط کنونی با دوران نهضت امانی که ب

اکنون ذهنیت جامعه ما ذهنیت نیم . ارتجاعی داخلی و خارجی سرکوب گردید تفاوت عمیق دارد
اکنون عوامل فراوانی وجود دارد که شرایط کنونی را از دوران نهضت . قرن پیش از امروز نیست

  .معهسیر تحوالت انقالبی تائیدی است براین واقعیت روش جا. امانی تفاوت میبخشد
 و درست ازین از راه مبارزه که حزب ما انتخاب نمودهنا همواری ها و سختیها ما علی الرغم تمام 

  .راه به پیروزی نهایی گام به گام نزدیکتر میشویم برنمیگردیم
ما به دشواریها عادت کرده ایم و نه تنها با دشواریها بلکه با تجربه و بیرونرفت از دشواریها، این امر 

ست باین واقعیت روشن که تنها به اعمال سیاست اصولی بمثابه یگانه سیاست درست مربوط ا
  .میتوان به پیچیده ترین پرابلمها پاسخ داد اینست رمز پیروزی ما



در پایان میخواهم بگویم بهترین شیوه برگزاری سالگرد انقالب ثور عبارت است از تمرکز تمام 
  .دقت و توجه بروی مسایل حل ناشده انقالب

باید تمام دقت توجه را بروی این مسایل حل ناشده که هنوز فراوان است تمرکز داد و از یک 
 .پیروزی به پیروزی دیگر دلیرانه به پیش رفت

  
  
  

  !دست ارتجاع و امپریالیزم از کشور ما کوتاه
  

  .مردم افغانستان جدًا خواهان صلح و امنیت است
  

  ! ُپرافتخار، آزاد و مستقل افغانستان انقالبی وزنده باد انقالب، مردم، وطن ُپرافتخار ما
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