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  !هموطنان گرامی 

  !مردم زحمتکش، مسلمان و نجیب جمهوری دموکراتیک افغانستان 
زی حزب دموکراتیک خلق افغانستان، شورای انقالبی و اجازه بدهید به نماینده گی از کمیته مرک

حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان و از جانب خود به مناسبت حلول عید سعید فطر به پیشگاه 
شما مردم شرافتمند و متدین کشور و تمام خلقهای برادر کشور های اسالمی بهترین تمنیات و 

لی شما مردم نجیب افغانستان و تمام مردمان مسلمان تبریکات را تقدیم نموده سعادت، ترقی و تعا
  .جهان را آرزو نمایم

  !برادران و خواهران مسلمان و زحمتکش 
این نخستین عیدیست که شما مردم مسلمان و زحمتکش افغانستان بعد از پیروزی مرحله نوین 

زه بدهید تا در این اجاتکامل انقالب ثور یعنی مرحله نجات مردم، انقالب و وطن برگزار می کنید، 
لحظات سرور و شادمانی به روان پاک همه شهدای راه حق و عدالت که بنا بر ظلم و ستم 

 و برای آن وطنپرستان سر گذشته، دیگر در بین ما نیستند درود و سپاس فراوان نثار کرده
سپرده و صدیقی که تا آخر با ایمان کامل و وفادرای به خلق مستضعف کشور پایداری و 

 مردم زحمتکش و متدین ما فریضه اسالمی امسال .انبازی نموده اند عید جاودان را آرزو کنمج
 به امین نا امین ظلم و استبداد رژیم طاغوتیماه مبارک رمضان را در حالی ادا نمودند که از قید 

همت جوانان وطنپرست و دلیر اردوی آزادیبخش ما تحت رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان 
 قهرمان و انقالبی در راه تحقق آرمانهای زاد گردیده اند در راه اعمار وطن پر افتخار مان افغانستانآ

واالی انقالب نجات بخش ثور و در راه به پیروزی رساندن نهایی انقالب ملی، دموکراتیک کشور به کار 
 ما در راه آینده و پیکار سازندۀ خود ادامه می دهند ولی این اراده پاک مردم آزاده و زحمتکش

درخشان وطن، به مقاومت وحشیانه ارتجاع و امپریالیزم با استفاده سوء از نام مقدس اسالم ولی در 
واقعیت امر ضد دین مقدس اسالم مواجه گردیده است آنها با سنگ اندازی در راه تأمین زندگی 

بیانیه ببرک کارمل منشی عمومی کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان، 
 به مناسبت رئیس شورای انقالبی و صدراعظم جمهوری دموکراتیک افغانستان

  ١٣٥٩ر٥ر٢١                    :سعید فطر عید



کاری و مسلمان کشی و برادرانه اسالمی و سعادتمند، صلح آمیز و شگوفان هموطنان ما، با خراب
مداخله بیشرمانه و آشکارا در امور داخلی کشور ما می خواهند مردم ما را به منجالب بدبختی و 

 سوق دهند، ولی مردم زحمتکش و غیور ما با سربلندی و پیگیری بر علیه دسایس فتنه فالکت
ستی ملل پیروزمندانه انگیزیهای دشمنان صلح آزادی، برادری، برابری، ترقی، عدالت اجتماعی و دو

میرزمند و ایمان کامل دارند که فاقه کشی های پر تقوی و عدل شریفانه ایام صیام در پی خود روز 
های عید را به ارمغان می آورند و مردم غیور افغانستان ستمگران و دشمنان سعادت و خوشبختی 

  .خود را به گور سیاه میسپارند
  !خواهران و برادران هموطن 

د عالوه از جنبه های دینی آن این فضیلت اجتماعی را هم داراست که مسلمانان زحمتکش را  عیایام
آرزومندم روی این . با خلوص نیت و صفای عقیدت با هم به اشتی، دوستی و همبستگی دعوت میدارد

حکمت تابناک با همبستگی اتحاد و دوستی بیشتر مردم ما در فضای صلح و شادمانی این روز های 
در راه اعمار یک جامعه آباد و مترقی،  تا باشد که مردم آزاده و مسلمان مارا سپری نمایند نیک 

سبات تولیدی جامعه رفاه همگانی و عدالت اجتماعی، در جهت جبران عقب ماندگی های ناشی از منا
کهنه و میراث نفوذ استعمار نو و مداخالت امپریالیستی، ارتجاع منطقه، شوونیزم عظمت طلب چین و 
 ضد انقالب که به وسیله رژیم نظامیگر پاکستان در راه برگزاری جشن دیگر جشن بزرگ ملی یعنی

گی آرام شما را پیروزی کامل و قطعی بر ارواح خبیثه، بر جنایت کارانیکه آرامش ما را و زند
و زندگی صلح امیز شما را به کمک باداران امپریالیستی خود برهم میزنند، مکاتب، شفاخانه 
ها و مساجد شما را به آتش میکشند و به آدمکشی و ترور فرزندان مسلمان و روحانیون 
شریف میپردازند در یک صف متحد و فشرده رزمیده و به پیش روند و درفش پیروزی را بر 

  . سربلند و پر غرور وطن ما بلند نگهدارندقلل
 امپریالزم امریکا، صهیونیزم اسرائیل،،  و روز های خوشی مسلمانان جهاندر این ایام خجسته عید

 باز هم تجاوزات خود را بر حقوق حقه مردم دشمنان سوگند خورده خلقهای جهان و عالم اسالم
به  دایمی نموده آنرابیت المقدس را  تصرف ندمیخواهبرادر ما، خلق قهرمان فلسطین ادامه داده 

 یهودیهای صهیونیست به مثابه پایگاه و مرکز توطئه های ضد کشور های حیث پایتخت
  .مترقی عرب و متطقه درآورند

 اعتراض  امپریالیستی و صیهونیستی شدیدًا و با انزجار توطئه این ما در کنار برادران فلسطینی خود بر
  بر ضد توطئه های در یک جبهه متحد وسیعلمانان جهان دعوت میکنیم تانموده و از تمام مس

 مبارزه نمایند، ما از دشمنان مردم زحمتکش عرب و اسالم انقالبی ضد امپریالیزم و ضد صهیونیزم
جنبش انقالبی و مبارزات ضد امپریالیستی خلق برادر ایران پشتیبانی کامل نموده مداخالت و توطئه 

قایای ساواک و عمال پهلوی و امپریالیزم جهانخوار امریکا را علیه جمهوری اسالمی های بیشرمانه ب
  .ایران و خلق های آن محکوم میکنیم



در فرجام یکبار دیگر این ایام فرخنده را به همه مردم افغانستان، برادران پشتون و بلوچ و 
 ایران و همه مسلمانان زحمتکش جهان از جمله خلق های برادر کشور های همجوار

  .پاکستان تبریک گفته سعادت و خوشبختی و سر فرازی شانرا ارزو مینمایم
  

زنده باد اتحاد برادرانه مسلمانان زحمتکش و مستضعف جهان علیه ارتجاع،  -
 .امپریالیزم و صهیونیزم 

 .زنده باد صلح و دوستی خلقهای جهان  -
 .مستقل برافراشته باد بیرق جمهوری دموکراتیک افغانستان، آزاد و  -
 .زنده باد خلقهای برادر زحمتکش و مسلمان افغانستان قهرمان و انقالبی  -
 .نابود باد دشمنان مردم زحمتکش مسلمان جهان  -

 .فرخنده باد عید سعید فطر مسلمانان جهان  -
  

  !هموطنان عزیز 
روزهای عید سعید فطر را به خوشی و سرور مطابق به سنن و رسوم پرنشاط و سرشار 

  .دوستی و اشتی سپری کنید از صلح و 
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