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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  !ګرانو وطنوالو 

  !ښارى او كليوالو خويندو او وروڼو 
  !دوستانو او ملګرو 

د زړه له كومى تاسى ته د نوى كال، د لرغونى نوروز د جشن د بزګر د ورځى د 
 تاريخ د يادونى د ورځى كركيلى د جشن، زموږ د ډير پخوانى وطن د څلور زره كلن

د مزار شريف د سرو گلونو او د سخى د ميلى د جشن په ژوند او په نااميدى او 
 ۱۳۵۹گوندى وى چى . تروږمى باندى د اميد او رڼا د برى د جشن مباركى وايم  

كال د سمسورتيا، بركت او پريمانى كال زموږ د ټولو زيارايستونكو د مبارزى او 
ى وركول كال، د سولى، ترقى، دموكراسى او ټولنيز عدالت په اميد د غوټيو د ميو

  .الره كى زموږ د هيواد د خلكو د سترو برياليتوبونو كال شى 
 پخالكيدو او دوستى په پاى كى د نيكمرغى او خوشحالى، كرارى او امنيت،

كال، زموږ د ربړيدلو خلكو د آزادى او باور او ډاډ د ژوندى كيدو كال، زموږ د 
  .په ټپونو او دردونو باندى د پتى ايښودو كال وى خلكو 

دپسرلى په راتلو  سره نوى كال يو ځل بيا له موږ څخه غواړى چى له هغه سره د 
يووالى تړون وكړو او د خپل وطن د آزادى او آبادى په الره كى غوڅ او كلك گامونه 

  .واخلو
د زياتو كړاوونو كال و خو تير كال له يوى خوا زموږ د وطن د مليونونو پرگنو د پاره 

له بلى خوا يو داسى كال و چى د امپرياليزم، د كورنى او سيمى د تورى ارتجاع او د 
هغوى د كورنيو انډيواالنو حفيظ اهللا امين او د امينيانو پر خالف خونړى مبارزه 
كى زموږ د هيواد ربړيدلو او زيارايستونكو پرگنو مبارزه كوونكى ارادى حقيقت 

 د افغانستان د خلك ددموكراتيك ګوند د مركزى كميټى د عمومى منشى د نوى كال له امله
  :يك جمهوريت د انقالبى شورا او صدراعظم ببرك كارمل د وينا متن د افغانستان د دموكرات

 ١٣۵٩ر١ر١



و د ثور بريالى انقالب په خپل اصولى بهير كى د خپل تكامل دويم پړاو ته وموند ا
  .ورسيد

 حاكم ترور او اختناق او له هغه څخه   زموږ په هيواد باندىد تير كال په اوږدو كى
پيدا شوى وچكالى او كم حاصلى له كور ورانوونكو جگړو او بهرنيو لمسونو څخه 

داشوى ځنډ چى د امين د واكدارى د دورى د تجارتى او اقتصادى معاملو څخه پي
د ناوړه غير علمى ملى ضد او دموكراتيك ضد او خائينانه سياست په نتيجه كى 

  . زموږ خللك له وحشيانه عذابونو او كړاوونو سره مخامخ كړل رامينځ ته شوى و 
په هغه كال كى چى تير شو، سفاك امين او امينيانو د خلكو د تيرويستونكو نارو 

انقالبى درواغجنو لفاظيو تر پردى الندى له گوند او خلكو، انقالب او دولت او 
سره خيانت وكړ په خونړيو جگړو، تعقيبونو، آزارونو د وطنپالو په شكنجو او 

ؤمنو آزادو، او صادقو خلكو په اعدامونو سپكاويو، بى احتراميو زموږ د م
علقاتو باندى په تيرى نواميسو، د دينى مقدساتو، مذهبى معتقداتو او قومى ت

  .الس پورى كړ 
ددغو ساديستى او ماجراغوښتونكو سلوكونو له امله زموږ وطن د اقتصادى، 

  .ټولنيز او فرهنگى ژور بحران له كړنگ او معنوى او اخالقى فساد سره مخامخ شو 
هغوى وغوښتل زموږ د هيواد د آزادو خلكو مقاومت او مبارزه له مينځه يوسى او 

هرمانان په انسانى ضد شكنجو سره جسماً او روحاً خوار او ذليل كړى چى انقالبى ق
پدى توگه د حق په برى او آزادى، حقيقت او عدالت ته د هغوى اميد په نااميدى 

  .بدل كړى 
خو هغوى چى د سياسى بصيرت يعنى خپلو امريكايى او انگليسى بادارانو ته د 

يك سياست د اعمالو پر اساس عمل خدمت كولو د ذمى له مخى د ملى او دموكرات
كاوه نه پوهيدل چى خلك به كه څه هم د ستمگرو د شكنجى د السه يى تن په وينو 
لړلى وى او د خپلو ملگرو په شهادت يى زړه له غمونو ډك وى خو په پاى كى 

  .حقيقت او آزادى، حق او عدالت ته ورسيږى 
او پيل د دغه آزاد سباوون يو د جدى د شپږمى نيټى پاڅون د ثور انقالب د نوى پړ

قوى زيرى و او زموږ د خلكو د آزادى او نيكمرغى د پاره يى پراخه لرليد او نوى 



افقونه پرانستل او د خلكو د آزادى او د هيواد د اقتصادى او ټولنيزى چټكى ودى 
  .دپاره يى الزمى الرى اوارى كړى 

 د افغانستان د خلك زموږ د هيواد آزاد او مبارز خلك او د هغوى په مخكى
دموكراتيك گوند دغه د شهيدانو او سرښندونكو گوند دغه د قهرمانانو پتمنو او 
زړورو گوند، د مبارزى بيرغ الپسى رپانده او اوچت وساته، د ستمگرانو وعدو 

، د سفاكو جالدانو وحشيانه ځورونو د هغوى السونه او زړونه هغوى ونه غولول
م د هغوى پر عقيدو، ايمان او ارادو كى هيڅ ډول خنډ سُست نه كړل او د اعدام حك

  .را نه وست 
كه چيرى زموږ د زرگونو ملگرو وطنوالو، د آزادى او عدالت د الرى ددغو رښتينو 
مبارزينو د ژوند سره گالن رژيدلى دى هغه گالن چى د مقاومت او مبارزى نښه 

ه هغه خلك چى د نښانه او د شرف او آزادى ښكارندوى دى تل غوړيدلى دى ځك
  .مقاومت مبارزى، شرف او آزادى سرچينه دى د تل د پاره ژوندى دى 

 دغه ناامين ملى ضد، دموكراتيك ضد او انسانى ضد سياست نه يوازى اميند 
زموږ د خلكو د حيثيت، شرف، ناموس او نيكمرغى دپايمالولو د پاره بلكى زموږ 

ولو د پاره هم عمل كاوه او د د هيواد د حياتى گټو پرخالف د دښمنانو د لمس
 امپرياليزم پورى د تړلو ډلو د ورځ په ورځ لمسونو انقالب ضد تورمخو او په

  .هڅونو او زړورتيا او د هغوى د ورانكارو عملونو د توجيه كولو په الره روان و 
ددغه سياست په نتيجه كى زموږ د خلكو معلومدارى ډلى چى په عينى توگه او د 

و مزيواووجوهو خاوندانى او په انقالب باندى ټينگى والړى دى د پريمانو گډوكټ
انقالب دښمنانو تيرويستنى او ناآگاهانه او د خپل ځان او خپل انقالب د دښمنانو 

  .په ليكه كى ودريدلى 
  !ربړيدلو وطنوالو 

ستاسى انقالبى دولت به له ټولو هلو ځلو او امكاناتو څخه كار واخلى چى د انقالب 
 او ساده زړو هيوادوالو تر منځ سرحدونه چه په رو او د پاكو، بى غرضهضد عناص

ناپوهى سره غوليدلى دى ډير زيات مشخص او روښانه شى او زموږ رښتينى او 
غوليدلى خلك د انقالب د سپاهيانو او وطن د ساتونكو په منځ كى خپل اصلى 

گستران ځاى بيا پيدا كړى او تعليم وركړشوى ډلى، غله، اوباشان، كان



الروهونكى او د حرفوى انقالبيونو ضد په خپل يوازينى بيلوالى كى مړه او وراسته 
  .شى 

  :هيوادوالو 
د پخوانيو رژيمونو ميراث د فجايعو او بدمرغيو او النجو غرونه موږ ته پريښى 
دى، موږ ته يى وران شوى هيواد، ځوريدلى خلك ناتوانه او ټوكر ټوكر اقتصاد، 

  . سترى او پيچلى مسالى پريښى دى او قبيلوى ملى او مذهبىستونزى او قومى
خو په زړورتيا سره ويلى شو چى زموږ هيواد د پوره بشرى قواوو،  زياتو طبيعى 
منابعو او د بين المللى مساعدى سياسى فضا د شته والى په شان د ټولنيزى 

و يوازى د اقتصادى ودى پراخ امكانات چى استفاده نده ترى شوى لرى چى يوازى ا
سوله ييزى او آرامى فضا شته والى دى چى كولى شو هراړخيزه استفاده ترى وكړو 
او د ستونزو له ټولو غرونو څخه په ميړانه تير شو او د هيواد ټولى ملى او ټولنيزى 

  .مسالى حل كړو 
كلك ايمان لرو چى د لوى خداى په اتكا او د هيواد د خلكو په پياوړو مټو او د 

 او دموكراتيكو عناصرو او زموږ د هيواد د ټولو قومونو او مليتونو په ټولو ملى
گ يووالى او پيوستون سمسور، سرلوړى، پرمخ تللى، پياوړى كلك او ټين
 جوړيږى هم دا اوس با وقاره او انقالبى باور لرونكى افغانستان د نړى  افغانستان

  .په ډگر كى زموږ د اوسنى دوران قهرمان دى 
ن پراخه ملى جبهه چى ټول ملى، دموكراتيك او ترقى غوښتونكى د پلرنى وط

قوتونه به پر خپل ځان را ټول كړى د نوى افغانستان  د جوړيدو پياوړى سياسى  
وسله ده چى موږ د هغى د جوړيدو او بشپړتيا او الزياتى اصولى پراخوالى په الر 

  .گام پر مخ ځو  كى گام په 
گوند او دولت ډيرى سترى وظيفى هيواد خلك، كال كى زموږ د ) ۱۳۵۹(په نوى 

بايد تر سره كړى بايد د هيواد د اقتصادى او ټولنيز سمى او سالمى ودى لپاره په 
علمى ډول د تنظيم شوى پالن  له مخى د كرنى او صنعتى توليداتو سطحه په پوره 
 او د اندازه زياته كړى د فرهنگى او طبى چارو او سمبالولو ال وده يى تضمين كړه

كور د لومړنيو او ضرورى اړتياوو د تامين شرايط يى برابر هيوادوالو د هوسايى او 
  .كړل 



  !هيوادوالو، دوستانو، ملگرو 
دلته هم بايد د نوى ټولنى د جوړولو د ثور انقالب د ارزښتونو د پراخوالى او 

سل ټينگښت لپاره بايد په هماغه خردمندانه او رښتينى قهرمانى سره د هغى په 
ه چى بايد په هر اړخيزى سياسى برابره قوت سره جگړى ته دوام وركړو هغه جگړ

واقع بينى سره او په انقالبى او انسانى هوښيارى او شرافت سره قهرمانى ملگرى 
  .وى 

د افغانستان دموكراتيك جمهوريت د خپل كورنى كلك او انقالبى سياست په 
 په خپلو اړيكو كى د سولى غوښتنى هپوره پيوستون كى د نړى له ټولو هيوادو سر

اصولى سياست غواړى او د يوه ناپييلى هيواد په ډول دى او وى به، موږ د مثبت او 
فعال ناپيلتوب د اصولو او سوله ييزى  گډ ژوند او د النجو د كمښت يعنى په ژوره 
يواله او فعاله توگه به د ديتانت او بى وسلى كولو د سياست مالتړ وكړو او په يوه نړ

 جبهه كى به له سوله دوستو قوتونو سره د جگړى او جگړى غوښتونكو پراخه
پرخالف د زاړه او نوى استعمار پرخالف د امپرياليزم او صهيونيزم پرخالف د 

  .فاشيزم او راسيزم پرخالف د نژادپالنى او اپارتايد پرخالف مبارزه وكړو
ليزم، د سيمى او نړى ارتجاع او نړيوال امپرياليزم په سر كى  يى د امريكا امپريا

چينى پراختياغوښتونكى چى د افغانستان د خلكو د پر له پسى مبارزو او شوروى 
 د وسله وال پوځ د لږو قطعو د موقتى شته والى د اغيزى له امله خپلى ناوړى اتحاد

نقشى له مينځه تلونكى وليدلى له يوى خوا يى د ثور د انقالب په مقابل كى زهرجن 
ستريك او دروغجن او له ليونتوبه ډك تبليغات پيل كړى او له بلى خوا او ه

پاكستان د افغانستان پرخالف د تيرى كوونكو او ورانكارو فعاليتونو د اډى په 
توگه استعمالوى او په پاكستان كى اجير، ورانكار، الروهونكى او جنايتكار 

 لپاره يى افغانستان ته كسان روزى او د وژنى، لوټمارى، اور اچونى او ورانكارى
راليږى بايد ټولو ته څرگنده وى چى زموږ د هيواد، گوند، دولت، وسله وال او 
امنيتى پوځ به هيچاته اجازه ورنكړى چى سر او مال او زموږ د گران هيواد 

  . ته د هرى پلمى له مخى چى وى خپل الس اوږد كړى افغانستان ناموس او شرف
  !وطنوالو 



دى خوا امريكايى او انگليسى امپرياليستى ټولنى او په هغوى له څه مودى را پ
پورى تړلى ارتجاعى او لويى غوښتونكى غواړى په سيمه او زموږ په هيواد كى د 
خپلو نورو كارونو تاريخ هير كړى او په غولو او دسيسى جوړولو سره په اصطالح د 

فغانستان د ناپيلتوب د افغانستان  نيوترالو او، د افغانستان دايمى ناپيلتوب، د ا
ئنانه مطالبو تضمين، د سولى د ساتنى د قوا، د سرحدونو د ساتلو د پوځ او نور خا

گى برگى سياستونه په واقعيت كى هماغه دغه د چل ول او ټ. په باب خبرى كوى 
زوړ پخوانى يعنى د انگليسى فرنگيانو د استعمارى ادارى سياست دى چى د 

د هيواد تر خپلواكى پورى په څو لكو كلدارو يى عبدالرحمن له وخته   امير
د افغانستان ! اى زاړه كيدونكيه .  استعمار الندى راوسته افغانستان تجزيه او تر

له دى امله په ډاگه او غوڅه يو ځل بيا . خپلواك او پوه خلك نور تا ښه پيژنى 
هوريت د اعالموو هغه ټولى بى ځايه هلى ځلى چى  د افغانستان د دموكراتيك جم

حكومت او خلكو تر شا پر هغى موضوع باندى د خبرو په غرض چى د افغانستان په 
كورنى موضوع پورى اړه لرى كيږى زموږ د هيواد په كورنيو چارو كى په ډاگه الس 

تبار نلرى او له ماتى وهنه او زموږ د خلكو په روا حقوقو باندى تيرى دى چى هيڅ اع
ئنانه طرحى په كركى او غوسى سره به مخامخ وى او د افغانستان خلك دغه شان خا

 زموږ دښمنان بايد پوه شى چى د ثور انقالب اوس په .گان سره بيخى ردوى او خپ
څرگند واقعيت بدل شوى چى  دهغه په پام كى نيولو څخه پرته زموږ د هيڅ يوى ملى 

دا يوازى او يوازى د افغانستان .  او بنسټيز حل امكان نلرىمهمى مسئلى وروستى
خلك او د افغانستان دولت دى چى حق لرى د خپل هيواد د مسئلو په باب تصميم 
ونيسى او بس، نه امريكائيان، انگليسان، چينايان، اسرائيليان او د افغانستان 

ين په دفاع، نور دښمنان چى په خپلو تورو څيرو باندى يى د اسالم د مقدس د
دروغجن او عوام غولوونكى پردى اچولى او په پاكستان كى د چا خبره 

په نامه د افغانستان د مسلمانو خلكو او د نړى د ) گرىگى او كانجر اسالمى د(
گونو مليونو مسلمانو زيار ايستونكو خلكو پر خالف او د اسالم د مقدس دين سل

په مليونونو قهرمان عربى خلك او د ئه او دسيسه كوى او د فلسطين پر خالف توط
اسالم مقدسات ټكوى او تر پښو الندى كوى همدا اوس د امپرياليزم ټولو 
گډاگيانو او په پاكستان كى ارتجاع ته خبردارى وركول كيږى چى د انقالبى 



مسلمان افغانستان پر خالف به هر ډول فتنه اچوونكى تصميمونه د افغانستان او 
د ټولو قهرمانو خلكو له كلك عكس العمل سره به مخامخ ترقى غوښتونكى نړى 

شى او د هغو ټول ناوړه عواقب به د پاكستان د ارتجاعى مقاماتو، د امريكا او 
انگليس د امپرياليزم او چينى پراختيا غوښتونكى او د هغوى د پلويانو او 

  .گوډاگيانو او د سيمى د جگړه غوښتونكو په غاړه وى 
چى د النجو د رښتينى علت د له منځه وړلو پرته چى زموږ پر موږ اخطار وركوو، 

هيواد باندى بهرنى او عمدتاً د پاكستان له خوا الس وهنه او وسله وال تيرى دى د 
هميشنى او محتوى لرونكى هيڅ ډول سياسى حل الره به امكان و نه لرى او عملى 

 په دغو هيوادونو ندوىگ ، همدا اوس نښى نښانى په الس كى شته چى څربه نه شى
ليسى، چينايى، گى مهماتو، امريكايى، انگكى په پيسوو، وسلى او جن

ئيلى او مصرى ښوونكى سره وسله وال اجير افراد روزل كيږى او پاكستانى، اسرا
  .په منظم ډول د افغانستان په خاوره باندى وسله وال تيرى كوى 
 په پنځوس مركزونو او دغه اجير بانډونه او عناصر همدا اوس په پاكستان كى

كمپونو كى روزل كيږى او افغانستان ته راليږل كيږى له هيچا څخه پټه نه ده چى 
گى او برگى هلى ځلى كوى چى له امپرياليستى او پراختيا غوښتونكى قوتونه په ټ

  . پاكستان څخه د هغه د گاونډيانو پر خالف د تعرضى اډى په توگه كار واخلى 
د خلكو د ټينگى او غوڅى ارادى په نامه وايو چى تردى خو موږ د افغانستان 
ئى او دسيسى زموږ د خلكو په زړورو مبارزو سره زموږ د وروسته به دغه توط

په ژور پيستون سره د اوبو د سر ځك شى نو دحل هيواد د خپلواكى له دوستانو 
  الره څه ده ؟

ايد د بهرنيو ټولو ددغو كړكيچنو حاالتو د سمالسى، دوامدار او حتمى حل الره ب
ډول ډول الس وهنو په سمالسى، پوره او بى قيد او شرطه بنديدو، په تيره بيا په 

  .افغانستان كى د بهرنيو وسله والو تيريو په پوره بنديدو كى ولټول شى 
ددغه مطلب د پاره بايد د وسپنى په څير كلك تضمين وړاندى او عملى شى، چى 

انستان په پاكه خاوره كى دغه ډول الس وهنى او تر دى وروسته به هيڅكله د افغ
  .تيرى و نه شى 



يوازى په دغه صورت كى او نه آن له هغى يوه ورځ مخكى به له افغانستان څخه 
 نو .دشوروى اتحاد وسله وال پوځ د لږو قطعاتو د وتلو د پاره الزم شرايط برابر شى 

اتحاد د وسله وال پوځ د په پاى كى بايد ووايو چى له افغانستان څخه د شوروى 
گام كى د هغه چا په سلوك پورى اړه لرى چى زموږ په كورنيو وتلو نيټه په لومړى 

  .چارو كى په بيال بيلو بنوالس وهى 
د افغانستان ميړنى خلك په نړى كى هيڅ يوه ځواك ته د خپل هيواد په چارو كى د 

هنو ته به د وسپنى په شان الس وهنى حق نه وركوى او هر ډول بهرنيو تيريو او الس و
  .په كلك سوك سره غاښ ماتونكى او وژونكى ځواب وركړى 

موږ د فلسطين د خلكو، د قهرمانانه مبارزو پوره مالتړ كوو اميد لرو د فلسطين 
 د امريكا د امپرياليزم، صهيونيزم او ارتجاع له ټولو دسيسو سره خلك ننگيالى

 په مرسته او مالتړ ډير ژر د خپلو دوسره د نړى د سوله دوستو او مترقى هيوا
  .مقدسو ارمانونو د ترالسه كولو په الره كى بريالى شى 

د افغانستان مسلمان خلك د عربو او نړى د ټولو مسلمانو خلكو وروڼه دى د 
افغانستان دموكراتيك جمهوريت په ټول صداقت او صميميت سره د نړى له ټولو 

اونډيو هيوادو سره د حقوقو د برابرى، د گ هيوادونو، په تيره بيا د سيمى او 
حاكميت د درناوى او د يو بل په كورنيو چارو كى د الس نه وهلو د اصولو په اساس 

اونډيو هيوادو گد ډيرو ښو دوستانه روابطو هيله لرى او په سيمه كى له وروڼو او 
اكميت سره چى په مطلق ډول او بى قيدو شرطه زموږ د هيواد ملى خپلواكى، ملى ح

او د ځمكى تماميت تضمين كړى د حالت د نورمال كيدو د دايمى سولى، دوستى 
  .او امنيت د تامين د پاره چمتو دى 
 ورورولى مزى ددى غوښتنه كوى چى دواړه، د ورور هيواد ايران سره د اسالمى

مسلمان هيوادونه د ورورولى او ښه تفاهم په فضا كى ژوند وكړى او د دواړو 
  .منځ پولى د سولى او ورورولى او دوستى پولى وى هيوادو تر 

له پاكستان سره هم، چى د هغه له پتمنو خلكو سره تاريخى، فرهنگى او اسالمى 
ژور مزى لرو دوستانه روابط غواړو، خو هغه الره چى د پاكستان واكمن مقام يعنى 

الرى معنى د افغانستان په شا و خوا كى د كړكيچ د زياتيدو الره غوره كړى د هغى 
لرى چى ښه پاى نه لرى او ددغى انگليسى الرى غوره كول به يوازى او يوازى د 



پاكستان د پاره واقعى خطر وى نه د انقالبى قهرمان او مسلمان افغانستان له پاره، 
له سولى او صفا څخه په ډكه فضا كى د يو بل په څنگ كى ژوند كول داده سمه الره، 

كو گټى او هيلى په سيمه كى د امنيت او ثبات كلكه دادى ددواړو هيوادو د خل
   .ښتنه وغ

زموږ په نظرپه پاكستان كى د امپرياليزم نفوذ او د گاونډيو پر ضد د تيرى د اډى په 
توگه له دغه هيواد څخه استفاده كول د دغه هيواد د امنيت په گټه نه دى بلكى د 

گاونډيانو سره د پاكستان د پاكستان امنيت به له افغانستان او د هغه له نورو 
  .گتيا او پراختيا پورى اړه لرى دوستانه او سوله غوښتونكو روابطو په ټين

د هند له ستر هيواد سره زموږ د هيوادروابط له نيكه مرغه تل دوستانه دى، دغه 
روابط چى ژورى تاريخى جرړى لرى او د دواړو دوستو هيوادو د خلكو پر نيتونو 

  .ړ دى الپسى پراخيږى او هيلو باندى وال
  !گرو هيوادوالو، وروڼو، خويندو، دوستانو او مل

دادى موږ د نوى كال په درشل كى يو، يوازى ستاسى زوال نه منونكى قوت دى چى 
د پرمختگ په لور، د روښانه سبا ورځو په لور، د سترو برياليتوبونو په لور، د 

د ورورولى او برابرى په لور سولى، پخالكيدو او آزادى ترقى او عدالت په لور، 
  .الره پرانيزى 

په افغانستان كى د ويرى توره څيره د تل د پاره وركه شوى ده نور له سبا مه ډاريږى 
د سولى له آزادى او آبادى راتلونكى د پاره مبارزه وكړى او چمتو و اوسى، هغو 

 يا كډه په شا گرانو وطنوالو ته چى  د جبار امين د ظلم او ستم د السه تښتيدلى او
گرزى د نوى كال او نوى ژوند په خاطر د ورورولى بلنه وركول كيږى چى په پوره 
باور او ډاډ په خپل اسالمى او افغانى غرور او سر لوړى سره خپلو كورونو ته خپلو 
گرانو كورنيو، خپلو بچيانو او خپلو قومونو ته راستانه شى په مادى او معنوى 

حيثيت پت او شرف او راتلونكى ضمانت كيږى، بيرته لحاظ ستاسى د ټول ژوند 
 پخالكيدو او دوستى خپلو جوماتونو او تكيه خانو ته راشى او په سوله او امنيت

كى په رښتينو اسالمى او افغانى پاكو نيتونو سره په خپل وطن كى د خپلو 
 كار په  غږ پورته كړى او په سوله ييزاهللا اكبروطنوالو د پاره په آزادانه توگه د 

كركيله او توليد الس پورى كړى او اجازه ورنه كړى چى ستاسى د وطن د آزادى او 



 تر مقدس كلمى الندى ستاسى وروڼه او خويندى، اهللا اكبرخپلواكى دښمنان د 
بچيان، پلرونه او ميندى په ډله ييزه توگه ووژنى او د افغانستان خلك اسير او 

  .خپل مريان كړى 
و او بختورو روځو كى چى په كښت او كار ژوند او مبارزه د پسرلى په دى ښكل

گه بوخت ياست تاسى ته ډاډ دركوم چى ستاسى انقالبى دولت ددى توان او ټين
اراده لرى چى ستاسى د پت، ناموس، انسانى او اسالمى ښه والى او مقام، ملكيت 

  .او كورنى كلكه دفاع وكړى 
م وركړى د مادى نعمتونو توليد زيات د وطن  د ابادولو د حوصلى ډك كار ته دوا

 د افغانستان دموكراتيك جمهورى حكومت د هيواد له ټولو زيار ايستونكو. كړى 
  ترالسه كړى غواړى چى په ځمكهبزگرو څخه چى  د ځمكو د اصالحاتو له امله يى

پوره ډاډ او په خپلى نيكمرغى راتلونكى باندى په باوردرلودلو سره خپلى ځمكى 
كرنى د حاصالتو او توليد سطحه لوړه كړى لكه څنگه چى پخوا ويل شوى وكرى، د 

دى ډير ژر به د ځمكى د مالكيت اصولى سندونه وويشل شى چى په قانونى ډول په 
  .خپلو ځمكو باندى د بزگرو او كروندگرو د مالكيت حق تثبيت شى 

  !مبارزو وطنوالو 
وند، راتلونكى نيكمرغى په هر ځاى كى چى ياست د خپل انقالب چى ستاسى د ژ

ضامن دى د دښمنانو په وړاندى كلكه او زړه وره دفاع وكړى، فتنه اچوونكى، 
 ژونكى، پردى نوكران او مريان او جاسوسان له خپل ځان څخه وشړى او وى  سړى

ټكوى او له پخوا څخه زيات د خپلو پلرونو او نيكونو په وطن مسلمان قهرمان او 
له او امنيت ټينگ كړى چى زموږ بچيان او راتلونكى انقالبى افغانستان كى سو

نسلونه د خپل پلرنى وطن په غيږ كى نيك بخته، نيكمرغه، آرام او سوكاله ژوند 
  .وكړى 

د اوسنى دموكراتيكى دنيا او د انقالب د  ښيگنو د ساتنى د خلكو د پرگنو ترمنځ د 
 نه غولوى د خپل دولت دښمنان مو و.  د ټينگتيا په الره كى هلى ځلى وكړى يووالى

  .عمل او سلوك د قضاوت معيار وگرځوى 



هغه خلك چى يو موټى او بيدار وى، قهرمانانه مبارزه او كار كوى، او پرله پسى 
وطنوالو، خويندو، وروڼو، . جنگيږى له ټولو سختيو سره سره بريالى كيږى 

  !دوستانو او ملگرو 
الى، د خلكو يووالى، زموږ د گوند يووالى، د دموكراتيك ملى قوتونو يوو

اسالمى ورورولى، يووالى، د پلرنى وطن له ملى جبهى سره د گوند پيوند، د هيواد 
 اړيكى، د ثور د ژغورنده دله ټولو زيارايستونكو مسلمانو خلكو سره د گون

انقالب او د افغانستان د دموكراتيك جمهورى دولت ضامن، د آزاد او خپلواك 
  .و انقالبى افغانستان ضامن دى افغانستان د قهرمان ا

هيوادوالو د وطن پتمنو او زيار ايستونكو خلكو لرغونى نوروز د بزگر ورځ او نوى 
  .كال دى تاسو ته مبارك وى 

   . لوى خداى دى ستاسى ساتندوى وى 
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