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  !هموطنان گرامی، برادران و خواهران 
  

یک انقالب ما امروز موضوعات بحث و یا تزس هایی را در مورد خصلت ملی و دموکرات
ما باید احساس مسوولیت . و وظایف تاخیر ناپذیر آن در شرایط کنونی مطرح مینمایم

عظیم ملی و با مطالعه دقیق علمی شرایط جامعه افغانی در مرحله کنونی انقالب، به 
خاطر تأمین صلح و امنیت در داخل کشور و منطقه ما و توسعه بازهم بیشتر پایه های 

ما به توجه و . النه اجتماعی ترین و دموکراتیک با هم جمع شده ایماجتماعی نظام عاد
دلچسپی زنده شما به پیروزی در امر مشترک ما امیدواریم و یقین داریم و اعتقاد 

 انرژی عظیم توده ها را بر می انگیزد و وضع داریم که وظایف بزرگ ملی و انقالبی
ت و ترقی اجتماعی کشور کشور را هرچه بیشتر عادی و شرایط را برای پیشرف

تر میسازد، زیرا پروسه قانونمند عینی انقالب ملی و دموکراتیک کشور که  مساعد
ناشی از شرایط مشخص جامعه ما و اراده خلق افغان میباشد، برای عناصر دارای عقل 

  .سلیم انقالبی و خردمند، روشن و مسلم است
تان به شرکت سربازان و افسران  مردم افغانسقیام مسلحانه ١٣٥٧ ثور سال ٧بتاریخ 

ا به پیروزی رسید، بدین ترتیب پروسه .خ.د.وطنپرست کشور در تحت رهبری ح
 تاریخی در - آغاز گردید و دورنمای جدید ملیضد امپریالیستی و ضد فیودالیانقالب 

 و تأمین منافع توده های برابر مردم ما گشوده شد، انقالب ثور بخاطر مصالح ملی
بخاطر آن اهداف و آرمانهایی بوقوع پیوست که وطنپرستان، وسیع مردم 

خواهان، نیروهای ملی و مترقی و دموکرات های واقعی طی سالهای متمادی در  آزادی
  .راه آن فداکارانه مبارزه کرده اند

انقالب ملی و دموکراتیک ثور بخصوص مرحله نوین و تکاملی آن رویداد عظیم 
شمار می آید که سمت کلی و گرایشهای عمده رشد و تاریخی ملی سرزمین افغانها ب

  .تکامل جامعه افغانی را مشخص ساخت
خلق زحمتکش و نجیب افغانستان همه وطنپرستان، تمام ملیتها، اقوام و قبایل کشور 
با شور و هیجان از انقالب خود استقبال و پشتیبانی نموده، طبقه کارگر جوان و توده 



 پایه سیاسی جامعه نوین را تشکیل داده و تأمین تحدانههای عظیم، اقشار دهقانان م
  .منافع سایر اقشار وطنپرست مردم را تضمین کردند

انقالب ضربه خورد کننده ای را بر کلیه اشکال ستم ملی و اجتماعی سود خوری و 
نظام فیودالی بیروکراتیک که باعث فقر، بدبختی و دربند کشیدن خلق ما در طول 

د، وارد آورد و توده های عظیم انقالبی با احترام عمیق و رعایت جدی قرنها گردیده بو
 دولت طراز نوین یعنی جمهوری سنن و عنعنات تاریخی، فرهنگی و مذهبی

ا .د.بجاست که امروز بار دیگر وظایف اساسی ج. دموکراتیک افغانستان را ایجاد کردند
  :را یادآور شویم که عبارتند از 

 .کمیت ملی و تمامیت ارضی کشوردفاع از استقالل و حا −
 .تحکیم مزید دستاورد های انقالب ثور، نیل به اهداف و آرمانهای آن −
تأمین شرکت وسیع زحمتکشان و تمام نیروهای مترقی کشور در تحوالت  −

 دموکراتیک، تبدیل افغانستان - انقالب ملیضد امپریالیستی و فیودالی  ضد
 .بکشور شگوفان و پیشرفته

 چند ماهیکه از پیروزی انقالب می گذرد، کشور ما به موفقیت های طی هفت سال و
ا تحوالت اجتماعی و اقتصادی بشمول .د.قابل مالحظه ای دست یافته است، در ج

اقتصاد ملی و فرهنگ خلقهای کشور رشد می . اصالحات ارضی و آب انجام میگیرد
و توسعه حقوق و یابد و پروسه دموکراتیزه ساختن حیات اجتماعی و سیاسی، بسط 

 مظاهر روشن تمایل مردم .آزادی های دموکراتیک مردم در کشور ادامه دارد
افغانستان به پشتیبانی از انقالب و توسعه روز افزون پایه های اجتماعی انقالب، تدویر 

 و شرکت فعاالنه  عالی قبایل عنعنوی و جرگهموفقانه لویه جرگه تاریخی و دموکراتیک
 که ،اداره دولتی در سالجاری میباشد و  ارگانهای محلی قدرتمردم در انتخابات

انقالب برابری تمام ملیتها و اقوام و قبایل کشور و حقوق .  ادامه داردپروسه آن 
مساوی برای کلیه اتباع کشور را بیدون تبعیض و تمایز و صرف نظر از موقف اجتماعی 

ی و شیعه و مذاهب دیگر ملیت، قوم، قبیله، جنس و مذهب آنان اعم از مذهب سن
  .اعالم داشته است که در عمل تحقق می یابد



ا، صادقانه دین مبین اسالم را احترام می گذارد، آنرا رعایت و پشتیبانی .د.دولت ج
  . مینماید

موقف بین المللی کشور ما استحکام یافته، نقش آن در جنبش عدم انسالک فعالتر و 
 این همه تغیرات در شرایطی تحقق می . استروابطش با دول مترقی وسیعتر گردیده

ا به مداخله .د.پذیرد که امپریالیزم بین المللی و اجیران مزدور آن در امور داخلی ج
ا مجبور به مبارزه .د.مسلحانه توسل میجویند و در چنین اوضاع و احوال، دولت ج

  .شدید علیه نیروهای ضد انقالب داخلی و تحمیل شده خارجی میباشد
انتخابات ارگان های محلی قدرت و  و آغاز موفقانه  لویه جرگه، جرگه عالی قبایلتدویر

، حمایت و پشتیبانی پرشور مردم را در تائید تمام از سیاست داخلی و اداره دولتی
  .خارجی حزب و دولت و پروسه دگرگونیهای انقالبی در افغانستان نشان داد

 معنی حاکمیت خلق توسط خود خلق رشد در افغانستان انقالبی و نوین، دموکراسی به
مییابد و شرکت متساوی الحقوق تمام اهالی کشور در اداره امور دولتی، سیاسی، 
اجتماعی و اقتصادی، فرهنگی و معنوی تأمین میگردد و نقش زحمتکشان در عرصه 

  .های نامبرده ارتقاء می یابد
هه ملی پدروطن از حمایت ا و جب.د.ا، شورای انقالبی، حکومت ج.خ.د.کمیته مرکزی ح

بیدریغ خلق زحمتکش و دلیر افغانستان عمیقًا سپاس گزار بوده و معتقد است که 
خلق افغان  بیشتر وحدت همه اقشار و نیروهای ملی و دموکراتیک ضامن پیروزی های

  .می باشد
دشمنان انقالب افغانستان بمنظور ایجاد موانع در راه پیشرفت کشور در جهت تطبیق 

ت انقالبی، دموکراسی و ترقی اجتماعی و اعمار جامعه نوین دموکراتیک به تحوال
آنها تالش میورزند تا چنان مطالب . رذیالنه ترین توطئه ها و دسایس دست میزنند

معنوی و فساد اخالقی را ناروا و نا درست و جعلی را به انقالب نسبت بدهند و انجماد 
  .یفانه آن مغایرت کامل دارداشاعه نمایند که با خواست و اهداف شر

امپریالیزم نمی خواهد واقعیت انقالب ما را بپذیرد و با نا دیده گرفتن اراده خلق 
مستقل افغان، مذبوحانه تالش میورزد آنرا از حق انتخاب راه انکشاف و ترقی 

  .اجتماعی محروم سازد و امنیت آنرا مورد تهدید و تجاوز قرار دهد



ه تاکید الزم دیده میشود که در باره خصلت انقالب ثور، بدین جهت یکبار دیگر ب
اهداف و خصوصیات آن و در باره برخی مسایل اساسی در رابطه به رشد و پیشرفت 
جامعه ما روشنی بیشتر انداخته شود، ضرورت این امر ازینرو نیز حاد میباشد که 

داخلی و خارجی تعدادی از هموطنان ما بنابر تبلیغات دروغین و زهر آگین دشمنان 
فریب خورده اند و بنابر اعمال ضد مردمی ماجراجویانه و ذهنیگرانه رهبری قبل از 
مرحله نوین انقالب، اهداف و وظایف انقالب ملی دموکراتیک و دورنمای آنرا بدرستی 
درک نکرده اند، بدین جهت دشواریها، خصوصیات، خصلت و اهداف و وظایف انقالب 

 و راه ها و وسایل عملی نیل به پیروزی برای توسعه هرچهملی و دموکراتیک ثور 
بیشتر و عمیق تر پایگاه اجتماعی انقالب و جلب صادقانه هرچه بیشتر متحدین 

  :اجتماعی، سیاسی معتقد به آرمانهای انقالب بشکل تزس ها ذیًال مشخص میگردد 
شکل راه پیشرفت انقالب در کشور ما هموار نبوده و یک پروسه طوالنی و م .١

 .میباشد که مرحله بمرحله به پیش میرود
بغرنجی روند دموکراتیزه ساختن حیات اجتماعی و سیاسی و تحقق 
دگرگونیهای مهم اجتماعی و اقتصادی در کشور تنها ناشی از عقبماندگی ها و 
پرابلمهای گذشته و دشواری های مبارزه با ضد انقالب داخلی و خارجی نبوده 

فات و خطاهای جدی نیز در این زمینه نقش فاجعه انگیز بلکه اشتباهات، انحرا
  .و تراژیک داشتند

اعمال جنایت آمیز حفیظ الله امین و باند وی، زیانهای سنگین و بسیار دردناکی 
  .را به امر انقالب ملی و دموکراتیک کشور ما وارد کرد

انه تجارب حاصله ثابت میسازد که راه دیگر انسانی و وطنپرستانه و بشردوست
بجز تحقق اصول آزادی، دموکراسی و ترقی اجتماعی برای نجات مردم ما از 
عقب مانده گی قرون متمادی وجود ندارد، ولی تحقق اصول هیچگاه امر سهل 

باید در نظر گرفت که در شرایط کنونی، رشد و پیشرفت . نبوده و نخواهد بود
وسه و مرحله طوالنی انقالب ملی و دموکراتیک در افغانستان بطور عینی یک پر

این امر بنوبه اول ناشی از این حقیقت است که نظام . و مشکل تاریخی میباشد
پرستی،  جدید دموکراتیک در افغانستان، اقتصاد عقبمانده، بیسوادی، جهالت



فقر و گرسنگی، بیکاری، بیماری و عقبمانده گی اجتماعی اکثریت مطلق مردم، 
لی و ماقبل فیودالی قرون وسطایی، پراگنده مناسبات اجتماعی عقبمانده فیودا

گی نیروهای دموکراتیک و تفرقه ملی را از رژیم های گذشته به ارث برده است، 
ما کار طوالنی، پیگیر و با   کشوردربدین جهت نیل به ترقیات مادی و معنوی 

  .حوصله را ایجاب میکند
 گوناگونی که در تحلیل و ارزیابی دقیق و واقعبینانه سیاسی و مسایل بغرنج

اوضاع و احوال کنونی در برابر کشور ما قرار دارد و بررسی انتقادی 
دستاوردهای موجود، زمینه آنرا فراهم میسازد تا راه های هرچه مناسب تر 
رشد و ترقی جامعه ما متناسب با شرایط موجود کشور و جامعه تشخیص 

  .گردند
 تحقق برنامه و مطالبات در کشور در نتیجه مساعی قهرمانانه زحمتکشان،

 دموکراتیک ادامه دارد، این انقالب با منافع اکثریت مطلق مردم ما -انقالب ملی
 مطابقت کامل دارد، بدین لحاظ همه وطنپرستان که به آرمانهای واالی انقالب
معتقد و دلبسته هستند، حق دارند و باید در امر ساختمان افغانستان نوین و 

به طور قطع نباید اجازه داده شود که بر پایه برخورد . ددموکراتیک سهم بگیرن
ماجراجویانه و بیماری کودکانه، چشم پوشی و طفره رفتن از خصلت ملی و 
دموکراتیک انقالب انحرافات چپ روانه و افراطی در پروسه انقالب ملی و 
دموکراتیک کشور ما در نتیجه برخورد ذهنیگرانه و جزمی و ولنتاریستی و 

هدف اساسی ما اینست .  رونما گردد گرفتن حقایق سرسخت جامعه مانادیده
که در سر تاسر کشور چنان شرایطی فراهم آورده شود تا تمام مسایل ملی 
مورد بحث کشور در فضای انسان دوستانه، دموکراتیک، آزاد و حسن اعتماد، 

و همکاری و هماهنگی، برادری و برابری بطور دسته جمعی بشیوه صلحجویانه 
 .بدون توسل به سالح حل و فصل گردد منافع و مصالحه ملی و بر مبنای اصل

ماهیت حاکمیت دولتی در جمهوری دموکراتیک افغانستان ناشی از خصلت  .٢
ملی و دموکراتیک انقالب ماست و این حاکمیت حق شرکت وسیع همه 
عم وطنپرستان واقعی و نماینده گان تمام اقشار و گروه های اجتماعی کشور، ا



از کارگران، دهقانان، زمینداران متوسط، پیشه وران، روشنفکران، منسوبین 
 متشبثین خصوصی و سرمایه داران ملی، قوای مسلح از سرباز تا جنرال،

تجاری و صنعتی روحانیون و شخصیت های اجتماعی با اعتبار تمام ملیتها، 
امر کلیه ارگان های اقوام و قبایل یعنی نماینده گان تمام خلق افغانستان را در 

 و اداره امور دولت و فعالیتهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قدرت
ما از جرگه ها یا شورا های . در عمل مد نظر میگیرد و تضمین مینماید

موسفیدان که در برخی محالت فعالیت مینمایند بحیث یک شکل عنعنوی 
 . خود گردانی پشتیبانی میکنیم

رجی، ارتجاعی، امپریالیستی و مبارزه مسلحانه بر خلق ما هرگاه مداخله خا
تحمیل نمیگردید، ارگانهای حکومتی در تمام سطوح مدتها قبل از این بطور 
انتخابی در کشور ما به وجود می آمدند، انجام چنین انتخابات دموکراتیک و 

وظایف دولت مستقل جمهوری دموکراتیک و . آزاد وظیفه مبرم ما بوده و هست
ا که مظهر اراده خلق .د.دولت ج. انقالبی هم سنگین و هم بغرنج و پیچیده است

 و اقتصادی و شگوفانی فرهنگ های ما است، راهی جز تامین ترقی اجتماعی
مترقی و ملی کشور، ارتقای سطح زندگی مردم، استقرار صلح و امنیت پایدار و 

آمیز، مطمین و تضمین خدشه ناپذیر، ایجاد شرایط الزم برای کار آرام و صلح 
 لذا مسلمًا جهت .شده تمام مردم افغانستان هدف دیگری را تعقیب نمی نماید

توسعه پایه های اجتماعی ساختمان جامعه عادالنه نوین تدابیر بنیادی اتخاذ 
میگردد و تمام متحدین سیاسی مربوط به اقشار مختلف جامعه ما به شرکت در 

  .لتی جلب میگردندکلیه ارگانهای قدرت و اداره دو
برخورد جدید نسبت به مسایل مربوط به توسعه پایه های اجتماعی انقالب قرار 

 :ذیل است 
آماده گی برای همکاری وسیع سراسری ملی بر پایه منافع همه خلق و  -

 .مصالح ملی 
توسعه ترکیب ارگانهای رهبری کننده دولت یعنی شورای انقالبی و  -

ساختن نمایندگان با اعتبار مردم که ا با شامل .د.شورای وزیران ج



منافع اقشار و گروه های مختلف جامعه ما را میتوانند انعکاس دهند، 
یعنی این مقامات صرفًا در انحصار حزب دموکراتیک خلق افغانستان 

توسعه تماس و مذاکره و مفاهمه با عناصریکه تا کنون نا  .نخواهند بود
قالب قرار دارند و یا از اعمال ضد آگاهانه در موقف خصمانه در برابر ان

 .ملی و ضد انقالبی خویش نا دم و پشیمان اند
گذشت های اصولی و ممکن به خاطر توافق ملی، مصالحه اصولی و  -

 مطابق به مصالح ملی کشور و صلح و امنیت سراسری انعطاف پذیر
 . وطنی 

 و بدین جهت ما از کلیه هموطنان و وطنپرستان واقعی افغانستان آزاد
مستقل دعوت مینمائیم تا در امر نوسازی تاریخی رستاخیز ملی کشور و 

  . فرزندان آینده خویش فعاالنه سهم بگیرندسعادت
آغوش مادروطن بروی تمام هموطنان افغان که در خارج کشور اند، بدون 

 مستقل، دموکراتیک و نوین با تبعیض و تمایز بخاطر اعتالی افغانستان
 .ان با گرمی و مصونیت عام و تام باز استحفظ کرامت انسانی ش

کارگران، دهقانان زحمتکش و پیشه وران، شما پایه های واقعی و توده یی  .٣
انقالب هستید، آینده انقالب در دست های توانا و پر آبله تان سپرده شده 

 .است
ا به نفع دهقانان زحمتکش با .د.حل عادالنه مساله ارضی و آب در ج

 و منافع قانونی و مشروع قشر های متحد دیگر درنظرداشت خصوصیات
دهقانان و زمینداران متوسط و صاحبان باغ ها و اشجار مثمر و غیر مثمر و با در 
نظر داشت حق ملکیت شخصی بر زمین و مواشی، جلب تمام دهقانان برای 
شرکت فعاالنه در اصالحات ارضی جاری، بذل کمک های همه جانبه به دهقانان 

عطای قروض، تخم بذری و کود کیمیاوی، تامین آنان از لحاظ مواد در زمینه ا
 مورد ضرورت، کمک در زمینه فروش محصوالت آنان، کمک در امر اولیه

تشکیل کوپراتیف های دهقانی بطور کامًال داوطلبانه و ارتقای فرهنگ توده 
 محلی، حایز های ملیونی دهقانان کشور با در نظر داشت شرایط و خصوصیات



باید رشد محصوالت زراعتی، تحت کشت قرار دادن . میت درجه اول میباشداه
زمین های بایر و تاسیس فارم های دولتی به منظور عرضه بهتر مواد غذایی 
برای مردم و مواد خام برای صنایع، توسعه مزارع و آبیاری اراضی را به کمک 

خصوصی در  تشویق و پشتیبانی از ابتکارات بخش .وجوه دولتی تامین کرد
رابطه به افزایش تولید محصوالت زراعتی کاالیی، یا به عباره دیگر محصوالت 
قابل فروش آزاد، مجاز دانستن قانونی ایجاد فارمها و کمپلکس های زراعتی 
میکانیزه بزرگ در اراضی بکر و بایر و زمین هائیکه در عمل از آنها استفاده نمی 

ی و مطابق به شرایط انقالب ملی و دموکراتیک شود برای ما یک سیاست اصول
 وظیفه عمومی مردم میباشد، حفظ و مراقبت منابع آب و شبکه های آبیاری

  .است
ا برای جلب هرچه وسیعتر زحمتکشان کشور در امر اعمار جامعه .د.دولت ج

نوین و در رهبری امور دولتی در جهت ارتقای سطح رفاه مادی و معیشتی آنان، 
یط کار و زندگی کارگران و کارمندان و برای تامین امکانات جهت بهبود شرا

 .اعمار منازل مسکونی در آینده نیز مواظبت دایمی بعمل خواهد آورد
سرمایه داران ملی، تجاری و صنعتی، شما در رشد اقتصاد و ثروتمندی و  .٤

 .شگوفایی کشور سهم قابل مالحظه دارید
ل انقالب از لحاظ رشد اقتصاد ملی سکتورخصوصی باید سهم خویش را در تکام

سیاست دولت انقالبی ملی و دموکراتیک ما هیچگاه به زیان منافع . ایفا نماید
بخش ملی خصوصی که نقش با اهمیت را در حیات اقتصادی کشور ایفا مینماید 

 صادقانه میان دولت و نبوده است، برعکس هدف اینست تا همکاری مطمین و
ما در نظر داریم تا پایه های اقتصادی و . ین گرددمتشبثین خصوصی ملی تام

حقوقی الزم جهت تنظیم مناسبات متقابًال مفید متشبثین ملی را با دولت هم 
در چارچوب سکتور مختلط و هم بر مبنای همکاری های انفرادی، توسعه 
بخشیم به متشبثین سکتور خصوصی و مختلط برای مصوونیت در برابر رقابت 

امکانات عملی را برای محافل . کمک نموده و از آنها دفاع کنیمسرمایه خارجی 



متشبث ملی خصوصی در عرصه نمایندگی از خود و دفاع از منافع خود در 
  .مقامات دولتی و جبهه ملی پدروطن تامین نماییم

حقوق و صالحیت های شورای مشورتی اقتصادی و نقش اتاق های تجارت و 
  .وسعه و ارتقاع خواهد یافتصنایع در حیات اقتصادی کشور ت

ما سعی خواهیم کرد تا حجم تولیدات صنعتی از طریق رشد سریع سکتور های 
دولتی و مختلط، تشویق تاسیس موسسات کوپراتیفی و بذل کمک به متشبثین 
خصوصی و دستگاه های پیشه وران و کسبه کاران دایمًا افزایش یابد، در رابطه 

غذایی برای سرمایه داران خصوصی، ملی به ایجاد موسسات صنایع سبک و 
امکانات و تسهیالت الزم فراهم خواهد شد تا آنانیکه موسسات کوچک و 

 خویش را در مدت کوتاهی جبران می کنند و متوسط را که مصارف احداث
در سیاست مالی، مالیاتی قرضه دهی . منفعت بار میاورند، تاسیس نمایند

 منافع سکتور خصوصی در صنایع، گمرکی و قیمت گذاری از جانب دولت
  .ترانسپورت، خدمات و تجارت نیز مدنظر گرفته خواهد شد

شخصیت های پر افتخار علم و فرهنگ و هنر، استادان، معلمان، دکتوران،  .٥
انجنیران، مهندسان، متخصصان رشته های مختلف، ماموران، کارمندان دولت، 

 درفش دانش و فرهنگ و شما الهامبخش مبارزه خلق و حاملین ! روشنفکران
علم و فن و هنر برای خلق هستید، شما سخاوتمندانه بذر عقل و خیر اندیشی 
را بیافشانید و بدین ترتیب در قلوب مردمان عشق بی پایان به خلق و به وطن 

 .انقالبی افغانستان را پرورش دهید
 آنها متعلمان و محصالن جوان، نیروی الیزال کادر های ملی آینده کشور اند،

فرزندان پر تحرک و سازنده پدروطن بوده و توجه جدی بخواست های مادی و 
ما باید جهاد ملی و مبارزه خود را علیه بیسوادی . معنوی آنان مبذول میگردد

  :شعار ما اینست . بخصوص در میان جوانان تشدید بخشیم
ه کشور  قرار داشته باشد، نسل بالندهر آنچه بهتر است باید در خدمت کودکان

از هر آنچه که برای آموزش و پرورش موفقانه و رشد جسمی و فرهنگی الزم 



است و زمینه پرورش وطن پرستان واقعی و آتشین در وجود آنان فراهم می 
 .آورد، برخوردار میگردند

ما از مکاتب، شفاخانه ها، کودکستان ها و پرورشگاه ها از فرزندان و 
سایر اماکن مقدس با هوشیاری و بیداری شهدا، مساجد و مدارس و   خانواده

بیشتر محافظت خواهیم کرد و در اعمار و مواظبت از آنها توجه بیش از پیش 
مبذول خواهیم داشت ما در نظر داریم که این موضوع را در فرمان خاص 

 .شورای انقالبی تسجیل نماییم
الی ما روشنفکران را کماکان در کار انجام تحوالت فرهنگی و تسریع اعت

اقتصادی و اجتماعی کشور جلب نموده و برای فعالتر ساختن کار اتحادیه های 
ما مانع ایجاد سایر سازمان های که بیانگر . ایجادگرانه آنان کمک خواهیم کرد

 .منافع روشن فکران باشند نخواهیم شد
ا در زمینه حل مساله ملی تضمین می نماید و در عمل میکوشد تا .د.دولت ج .٦

 ها، اقوام و قبایل برادر ساکن در وطن واحد مان افغانستان نوین و تمام ملیت
دموکراتیک نه تنها از برابری حقوقی، برادری و دوستی بلکه از تساوی عملی 
نیز در حیات اقتصادی و رشد فرهنگهای باستانی خود بشمول تحصیل به 

ترقی های مادری برخوردار باشند، برای رسیدن باین هدف باید رشد و   زبان
بیشتر مناطق سکونت اقلیت های ملی و قبایل را که از لحاظ اجتماعی عقب 
مانده هستند، تامین نموده و زمینه های نمایندگی عادالنه تمام اقوام و قبایل 
را در مقامات دولتی و اجتماعی مرکزی و محلی و در جبهه ملی پدروطن 

اکان سیاست ایل کمفراهم آوریم، ما اعالم میداریم که نسبت به قب
 معتقدیم که قبایل در اعتماد صلح و همکاری تعقیب خواهد شد، ما حسن

لحظات بغرنج کنونی بیش از پیش در امور دولت و به نوبه اول در امر دفاع از 
وطن در برابر تجاوزات نیروهای ارتجاعی امپریالیستی و وابسته به امپریالیزم 

 .شرکت خواهند ورزید



جرگه ها که شکلی از خودگردانی عنعنوی آزاد قبایل ا به عنعنه .د.دولت ج
ما یقین داریم که این جرگه ها با ارگان های محلی، . است، احترام میگذارد

  .دولتی و سازمان های اجتماعی فعاالنه همکاری خواهند کرد
 اتحاد و با تحقق تصامیم تاریخی جرگه عالی قبایل،! اقوام و قبایل قهرمان 
  . را در راه دفاع از سرحدات وطن انقالبی متمرکز سازیدتشریک مساعی خویش

 مبنی بر این را که صلح در سراسر افغانستان به نتیجه گیری جرگه عالی قبایل
  .صلح و امنیت و ستر سرحدات در قبایل مربوط میباشد، بخاطر داشته باشید

ام  آزاد از تما با رعایت و احترام در عرصه زندگی عنعنوی قبایل.د.دولت ج
امکانات استفاده خواهند کرد تا کمک های برادرانه الزم اقتصادی تجاری، 

 .بلوچ مبذول بداردپ تون و اجتماعی و فرهنگی را به قبایل سرحدی 
ما بطور پیگیر و جدی در راه تحکیم جبهه ملی پدروطن، توسعه حقوق  .٧

دموکراتیک و صالحیت های آن سعی و کوشش مینماییم تا همه کسانیکه 
 .وی صمیمی شرکت در ساختمان افغانستان نوین را داشته باشدآرز

و به قوانین، رسوم و عنعنات مردم ما احترام می گذارند به کار و مبارزه در راه 
این امر جذب گردند، همچنان فعالیت سازمانهای توده ای اجتماعی از قبیل 

تان و اتحادیه های صنفی، سازمان های دموکراتیک جوانان و زنان افغانس
  .اتحادیه های روشنفکران ایجاد گر توسعه و بهبود خواهند یافت

از جانب دیگر در راه ایجاد چنین سازمانها و گروه های دیگر اجتماعی، سیاسی 
مشروط بر اینکه با اهداف انقالب ثور مخالف نباشند و حاضر به همکاری با 

 هماهنگ جبهه ملی پدروطن و ارگان های حاکمیت خلق باشند و در راه
ساختن نیازمندیها و منافع اقشار و طبقات مختلف مردم با اهداف عمومی 
 چدولت کمک نمایند و علیه رژیم ملی و دموکراتیک ما بمبارزه دست نزنند، هی

 بر قرار خواهد در این صورت روابط ما با آنها بحیث متحدین. مانعی وجود ندارد
 .گردید

شما حامل !  امامان محترم خطاب نمایممی خواهم به علما و روحانیون و مال  .٨
روشنی ایمان در میان خلق پر غرور افغان هستید، دعوت تاریخی اسالم مبنی 



بر آزادی و صلح، برابری و برادری، عدالت و امنیت را که شعار انقالب ما نیز 
 .است، بگوش فرد فرد کشور برسانید

دگی افغان ها، احترام ا و شوون زندگی ما یعنی شوون زن.د.در اصول اساسی ج
و حمایت از دین مبین اسالم و تامین آزادی کامل برای ادای مناسک دینی 
تضمین گردیده است، ما به علما و روحانیون اسالمی در فعالیت وطنپرستانه 
آنان کمک و مساعدت می نماییم، از مساجد و موسسات دینی و از وضع مادی 

یر کنفرانس های اسالمی در کشور روحانیون، تربیت روحانیون جوان و تدو
بهیچ کسی نباید اجازه داده شود که از دین مبین مواظبت مشخص می کنیم، 

اسالم برای اغراض آلوده خود به نفع دشمنان افغانستان، استعمارگران و 
امپریالیست ها و مزدوران اجیر آنها علیه منافع مردم زحمتکش، نجیب، آزاده و 

 زیرا این بزرگترین گناه در برابر خداوند ستفاده نماید،مسلمان افغانستان سوء ا
  .است، صرف شیاطین قادر به ارتکاب چنین جرایم هستند

اصول انقالب ملی و دموکراتیک ما که عبارت از آزادی ملی، دموکراسی، 
دوستی، ترقی و عدالت اجتماعی، احترام به اسالم و به کانون خانواده و  انسان

رامت انسانی سعادت و آرامش، حفظ عنعنات و رسوم ملکیت، حقوق بشر، ک
پسندیده پدران و نیاکان ما میباشد، برای هر فرد انسان مطبوع و قابل پذیرش 

 . است 
شما مسوولیت امر بزرگ ملی یعنی دفاع ! ، افسران و جنراالن شجاع سربازان .٩

تان آنرا از خلق انقالبی افغانستان در برابر تجاوز مسلحانه امپریالیزم و همدس
 .به عهده دارید

افغانستان انقالبی نه تنها دارای دوستان بلکه دارای دشمنان نیز می باشد، 
 را علیه افغانستان جنگ اعالم ناشدهامپریالیزم بین المللی و ارتجاع منطقه 

 تحمیل کرده و به آن ادامه میدهد و کارزار وسیع دروغ و افترا آت را انقالبی
نداخته است علی الرغم اراده ما مبارزه مسلحانه را بر ما، به علیه کشور ما براه ا

  .ناحق تحمیل کرده اند 



ا جهت دفاع از حاکمیت دولتی، تمامیت ارضی و استقالل ملی .د.دولت ج
افغانستان در برابر مداخالت خارجی مجبور گردید تا کمک الزم را طبق موازین 

عنعنوی افغانها تقاضا نماید حقوق بین الدول از اتحاد شوروی دوست صدیق و 
و این کمک بموقع مبذول گردیده دولت ما با تاکید و بار دیگر خاطر نشان می 

بمجرد اینکه مداخله مسلحانه خارجی در امور کشور ما قطع گردد و سازد که 
عدم تجدید آن بطور مطمین تضمین گردد، قطعات محدود نظامی اتحاد 

در حال حاضر ما پیگیرانه سعی و . شدشوروی از افغانستان خارج خواهند 
 ارندوی،  و کامپلکس دفاعی متشکل از اردو، تالش می نماییم تا سیستم واحد

خاد، گروه های مدافعان انقالب، ملیشا، سپاهیان انقالب، گروه های دفاع 
  .خودی، قطعات مختلف قومی و غیره را در کشور خویش تکمیل کنیم 

ید در امر تحکیم و تقویت همه جانبه قوای هر فرد وطنپرست افغانستان با
مسلح آزادی بخش قهرمان کشور و ارتقای سطح احضارات محاربوی آن 

 وظایف و دین مقدس خویشرا مستقالنهبکوشد، تا اینکه قوای مسلح بتواند 
برای حفظ تمامیت ارضی کشور، استقالل ملی و دفاع از انقالب در برابر وطن و 

  .مردم ایفا نماید 
یم قابلیت دفاعی وطن ما پیشرفت بسوی منافع و مصالحه ملی عامل با تحک

  .ا می باشد.د.اهمیت قطع مداخله مسلحانه خارجی و جنگ روانی علیه ج
باید جدًا خاطر نشان ساخت که مبارزه جانبازانه و عادالنه خلق افغان  بر ضد 

خلق ما به تجاوز و مداخله خارجی در امور داخلی کشور مان ادامه دارد ولی 
 .پیروزی نزدیک آن اعتقاد راسخ دارند 

ا عبارت از تحکیم صلح همگانی و توسعه .د. دولت جسیاست خارجیهدف  .١٠
 فعالیت ما در عرصه سیاست خارجی .همکاری همه جانبه بین المللی میباشد

بر رعایت منشور ملل متحد، اصل همزیستی مسالمت آمیز، رفع تشنج، صلح و 
ید با تمام کشور های جهان، سیاست عدم انسالک فعال و دوستی متقابًال مف

مثبت، تحکیم مناسبات دوستانه با کشور های غیر منسلک و تمام دول و ملل 
با احساس . ا.د.دولت ج. اسالمی و بخصوص کشور های همسایه مبتنی میباشد



مسوولیت در پیشگاه خلق و تاریخ صادقانه آرزومند حل صلح آمیز اوضاع 
با فداکاری، نقش . ا.خ.د. پر افتخار ما ححزب. انستان میباشداطراف افغ

پیشاهنگی را در روند انقالب ایفا مینماید، حزب ما نیروی سمتدهنده و 
سازماندهنده جامعه ما بوده بیانگر مصالح و منافع بنیادی دولتی و ملی مردم 

قدم اعضای حزب ما امتیازی جز امتیاز رزمیدن در صف م. افغانستان میباشد
مبارزان از جان گذشته، راه ترقی و سعادت خلق وطن و اعمار افغانستان نوین 

ا ایدیولوژی و نظریات خود را بهیچ کس تحمیل .خ.د.ح. و دموکراتیک را ندارند
 و نیرو های دموکراتیک ارج میگذارد، نمیکند و به عقاید تمام وطنپرستان

ر وطن و با سازمانهای مناسبات حزب با تمام قشر های وطنپرست خلق سراس
اجتماعی کشور و با تمام متحدین خود بر اصول هموطنی احترام و رعایت 

 .متقابل و حسن همکاری سازنده اعتماد و صداقت متکی میباشد
در این لحظه حساس تاریخی ما بوضاحت درک میکنیم که برای تحقق آرمان ها 

مبستگی و همکاری  دموکراتیک ثور، وحدت، هو اهداف واالی انقالب ملی و
همه اتباع افغان و تمام نیروهای ملی و وطنپرست دموکراتیک و ترقی خواه 

وحدت تمام . کشور، چون هوا برای تنفس انسان ضروری و حیاتی میباشد
خلقها، ملیتها، اقوام و قبایل کشور ما موجب توسعه پایگاه اجتماعی انقالب 

 د مان افغانستان دموکراتیکمیگردد و پیروزی ترقی و شگوفانی پدروطن واح
انقالبی و نوین را تضمین میکند، وحدت خلق ما ضامن شکست ناپذیری ما در 

  .برابر دشمن است 
در پایان سخنان خود بشما باید بگویم که ما امروز در مورد ! برادران و خواهران 

مسایل متعدد مشوره کردیم، اندیشه های زیادی در ذهن هر کدام از ما خطور 
  .ه استکرد

نظریات و پیشنهادات تانرا به کمیته مرکزی حزب، شورای انقالبی و 
ا و یا بروزنامه های حقیقت انقالب ثور، هیواد و انیس ارسال .د.وزیران ج شورای

 حاکمیت دولتی در میان نمایید، همچنان افکار و نظریات خود را با نماینده گان
 نفع امر مشترک ما و به نفع خلق و بگذارید هر نظر و پیشنهاد مثبت و ابتکار به



وطن ما است، به نفع صلح سراسری و امنیت در کشور ما است، به نفع کار صلح 
حزب و دولت پیوسته با مردم . آمیز و مصوونیت هر خانواده افغان است

زحمتکش افغان خود مشوره نموده و عنعنات دموکراسی جرگه یی را رشد 
  .خواهند داد 

  ! برادران دوستان، خواهران،
تا زمانیکه باند های مزدور و اجیران آدمکش صادر شده از خارج در ! هموطنان 

سرزمین ما وجود دارد، تا هنگامیکه مادران و کودکان ما می گریند، یتیمان و 
زنان و پیر مردان ما ناچار به وحشت و دهشت مواجه اند هیچ عضو حزب 

رست نمیتواند احساس دموکراتیک خلق افغانستان به مثابه یک وطنپ
بگذار هرکس بگوید که امروز در صفوف . خوشبختی کند و یا خوشبخت باشد

 قرار دارد که در سال های دشوار از وطن از انقالب در برابر کشتار و آنانی
ویرانی دفاع مینمایند، در جهاد مقدس آزادی انسان زحمتکش افغان، فداکارانه 

اده نوین اجتماعی دموکراتیک و ملی خلق و قهرمانانه شرکت مینمایند و خانو
  ! همه بخاطر کار و پیکار انقالبی دست بدست هم دهیم .افغان را بنیاد می نهند

  !افغانها قلب واحد یعنی وطن واحد دارند 
  !ا، همه هموطنان به پا خیزیم .د.همه در راه وحدت و همبستگی تمام خلق ج
دارد و مرحله بمرحله بدون جهش، انقالب ملی و دموکراتیک افغانستان ادامه 
  .فراجهیدن از مراحل ضروری به پیش میرود

تحت این شعار انقالب ما همه چیز بنام و ! رفقا، دوستان، متحدان، هموطنان 
  !برای انسان نجیب آزاده و زحمتکش افغان، به پیش 
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