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 20/05/2015              نصیبه اکرم حیدری

 

 «خطاب به مردم افغانستان»
 

 و معذرت پورتالتبصره 
 

اول به تاریخ محمد داؤد خان  سردارکه  است ««خطاب به مردم»»باالی رد بحث آنجا که موضوع مواز 
 .سرطان 26 بیانیۀنه باالی ، ندسانیده بودبه سمع مردم رشمسی از ورای امواج رادیو افغانستان  1352سنبله 

را هم شهید  سردار 1352سرطان  26ه اصل بیانیۀ ک نصیبه اکرم حیدری همیرمن محترم ۀقسمت اول نوشت
این مطلب ینک ا از نشر باز مانده بود. غلط فهمیبه اثر یک ، مردم با خود داشت در آغار قبل از خطاب به

  .تا سوء تفاهمی در زمینه رخ ندهد مهم و تأریخی را به صورت مکمل تکراراً به نشر می سپاریم
 

** * ** 
 

 

 افغان جرمن آنالین!  وزین به توجه مسؤولین  پورتال 

در نوشتۀ هفته قبل به شما خوانندگان گرانقدر وعده نموده بودم تا اصل " بیانیه خطاب به مردم را"  
از نوار ثبت شدۀ شهید سردار محمد داؤد خان دوباره روی کاغذ  ریخته و با شما شریک سازم،  تا 

هرمان شهید توانسته باشم صدای بس پر احساس این خادم واقعی وطن، این رهبر با شهامت و این ق
را یک بار دیگر به وطن پرستان واقعی اهداء نمایم. اینک خوشوقتم که توانستم به این وعده وفا نمایم 
و آن بیانیۀ مهم و تأریخی اولین رئیس جمهور افغانستان عزیز را در ذیل به مطالعۀ شما عزیزان 

 تقدیم نمایم.  نصیبه اکرم حیدری 

** * ** 
 

 اعالم نظام جمهوریبیانیۀ 
 ش1352سرطان  26یخ رأکه به ت

 نشر شده بود ز طرف سردار محمد داؤد خان مرحوما
 

 نستان میافغا درنگذاری جمهوریت هـ ش  و از بنیا1352سرطان  26ول تح سال از 33هـ ش 1385سرطان 26با  

د سال ص بیش از دو گشود و به نظام سلطنتی با یک عمر ریخ کشورآت جدیدی را در ۀگذرد. این تحول بزرگ، صفح

دید، این هدف اساسى،  گربیان خان د ؤمحمد دا شهید سردار ،آنطرف بانی  جمهوریت که از ۀاعالمی خاتمه بخشید. در

  بود: براى ایجاد یك افغانستان نوین، مضمر
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 ن عزیز سالم!خواهران و برادرا

جوى هدفى بودم كه براى مردم افغانستان و  جست خدمت وطنم همیشه در لیت هاى مختلف درومسؤطول مدت  بنده در

، و گرددمخصوصاً طبقه محروم و نسل جوان مملكت ما یك محیط مثبت و واقعى نشو و نماى مادى و معنوى میسر 

یت لوؤو احساس مسگرفته ى و عمران وطن خود سهم راه تعال بدون تبعیض و امتیاز درن همه افراد وطن ما آ در

دن نع رسیبه تجارب به شکل های مختلف ما رظد تا عواملی را که نآمپری شد و مساعی زیادی بعمل مدت ها س نمایند.

مملكت امنیت قابل اعتبارى قایم سازیم كه تحول  بین برداریم و مخصوصاً در از به چنین هدفی می شدند، تدریجاً 

بخشد و از نشو و نماى  نیتووازه بدهد. به نسل جوان احسا س مصصورت سالم اجه دى و اجتماعى را بمثبت اقتصا

وطن ما صفحه جدیدی  علتی سراغ  نداشتم که در گیری نماید. پس از طی این مراحل، دیگرجلورتجاعى خرافى و ا

و  دیموکراسی واقعی نگردد. من برای سعادت وطن خود جز قایم ساختن یک غرض رسیدن به هدف فوق بازه ب

بنده  رظنه ندارم. ب اکثریت مردم افغانستان برقرار باشد، راه دیگری سراغ نداشتم ومعقول که اساس آن بر خدمت به 

مین کامل حقوق مردم و اعتراف کامل به اصل حاکمیت ملی است که باید أتهداب اصلی چنین یک وضع اجتماعی ت

 د نشود.و یا پوشیده خللی وار به دو اصل فوق ظاهر
 

این آرزوی مقدسی بود که مرا وادار ساخت، ده سال قبل من و رفقایم پیشنهاد آخرین خود را به حضور شاه سابق 

. آن آرزوی مقدس چرا به این بی سر و سامانی مملکت منجر کنیم یق آنرا برای خیر و سعادت ملت تمنپیش و تطبی

و راه خطا را تعقیب کردند، داستانی است بس طوالنی  گردید و چرا آن رفقای ضعیف النفس از اصل هدف منصرف

که تفصیل آن درین فرصت کوتاه گنجایش ندارد و در فرصت مساعد البته به اطالع هموطنان عزیز رسانیده خواهد 

 تهداب آن ءآن امید های دیرینه و آن آرزوهای نیک به دیموکراسی قالبی که ابتدا صورت نتیجه آن شد تا بهر شد. 

، منافع شخصی، طبقاتی و بر تقلب و دسایس، بر دروغ، ریا و مردم فریبی استوار گردیده بود، مبدل گردید. بر عقده

اما تمام این تبلیغات دروغین در ظرف همین ده سال نتوانست حقایق تلخ را که عبارت از انحطاط و ورشکستگی 

دنیای خارج  از انظار ملت افغانستان ومطلق وضع اقتصادی، وضع اداری، وضع اجتماعی و سیاسی مملکت باشد، 

ان یک رژیم مطلق العننارشیزم و رژیم سلطنت مشروطه به کراسی یعنی حکومت مردم به یک ابپوشاند. خالصه دیمو

جان مردم افتادند و پیروی از فورمول تفرقه انداز و ه ها به جان هم دیگر و ب کدام ازین قدرت مبدل شده و هر

این فضای ملوث و تیره و تار از بدبختی و  ۀملکت افروختند تا بتوانند در سایسرتاسر م حکمرانی کن، آتشی را در

 فقر و فالکت مقاصد شوم مادی و ممکن سیاسی خود را حاصل نمایند. 

 را با یک دنیا تأسف و تألم نگاه می وطن خود گوشه و کنار مملکت که بودند این حالت رقتبارهر وطن دوستان در 

بخت ملت مطلع و به اصالح خود الخره از وضع بدردا این دستگاه فاسد و فرسوده باف که امروز وکردند و به امید آن

خرچ دادند. اما نتیجه ثابت ساخت که این امید بکلی بی جا و رژیم و دستگاه ه تحمل را ب خواهد کوشید، انتهای صبر و
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ماند. لذا همه وطن دوستان و خصوصاً حدی فاسد گردیده که دیگر امید و انتظاری برای اصالح آن باقی نه دولت ب

 .بختی نجات یابدتمه داده شده و وطن ازین ورطه بداردوی افغانستان تصمیم گرفت که دیگر به این نظام فاسد خا
 

 هموطنان عزیز!

ام جمهوریت است و با ظن ام جدیدی که عبارت ازظبین رفت و ن ام ازظن ناطالع شما برسانم که دیگر ای باید به 

 شماه من از صمیم قلب این اولین جمهوریت افغانستان عزیز را ب اسالم موافق است، جا گزین آن گردید. روحیه 

خواهم.  گویم و آنرا برای سعادت و سرفرازی افغانستان عزیز و ملت افغانستان مسعود و میمون می تبریک می

ویم. گ تان تبریک می ۀهمه قیت را باردوی فداکار افغانستان به هر کجا و گوشه و کنار مملکت که هستید، این موف

فظ حاکمیت ملی افغانستان است مواظب خواهید بود. حخود که عبارت از تأمین امنیت و  وظایفه یقین دارم همچنان ب

زدیک به ن ۀفرصت کوتاه ممکن نیست و در آیند نظام نوین طبعاً باخود ریفورم های بنیادی دارد که تفصیل آن درین

 هد رسید.ااطالع هموطنان عزیز خو
 

های نظامی و قضاوت آزاد خود مردم افغانستان  سیاست خارجی افغانستان به اساس بیطرفی عدم انسالک در پیمان

استوار خواهد بود. سیاست بین المللی افغانستان بر اساس تمنیات ملی کشور برای حیات مادی و معنوی مردم ما 

شود که برآوردن تمنیات ما بیشتر  طور واضح معلوم میه ب مطرح گردیده است. از روی مساعی و آرزو های ملی ما

 تواند در آرزو های ملی خود موفق شود. از همه به صلح جهان نیازمند است. هیچ کشوِر جز در پرتو صلح گیتی نمی

دانیم، بیشتر ازهمه کس خواهان  چون ما بیشتر از همه کس خود را نیازمند سعی در راه انکشاف مملکت خود می

همه مردم و ملل جهان  افغانستان صلح خواهی و دوستی با نخستین سیاست ۀم جهان هستیم، ازین رو پایصلح و سل

یا چه  است. درین آرزو از هیچگونه تبعیض در مورد هیچ کشور یا مردم، چه خورد و یا چه بزرگ، چه دور و

گیرد. عنصری که سیاست  سرچشمه میمستقل از تمنیات مردم افغانستان  ۀاین اراددر نزد ما وجود ندارد.  نزدیک،

بخشد، صداقت و صمیمیت آشکار آن است که از استقالل اراده ملی مردم  عنعنوی افغانستان را امتیاز می ۀبیطرفان

 کند. افغانستان نمایندگی می

تشئید  و دت افغانستان را با دول متحابه بر پایه تزلزل ناپذیر استوار نگاه داشته و در توسیعؤبه این اساس روابط م

های شخصی، ایجاد و جلب همکاری بین المللی، سعی بعمل خواهد آمد و آرزوی  ماسی، تماسمزید آن از طریق دیپلو

آن نتایج مثبت و عملی گرفته شود. این نظام اساسات منشور ملل متحد را که هدف آن سعادت و  ما این است که از

پاکستان که یگانه کشوری است که روی  مورد روابط ما با شمارد. در آرامش دنیای بشری است، ملحوظ و محترم می

حل آن موفق نگردیده ایم، سعی دایمی ما برای یافتن راه ه قضیه پشتونستان با آن اختالف سیاسی داریم و تا کنون ب

 حل قضیه پشتونستان دوام خواهد کرد.

ان، از همه وطن پرست تبریک گفته و در خاتمه یک بار دیگر این موفقیت بزرگ ملی را به همه هموطنان عزیز خویش

خاصه اردوی فدا کار افغانستان که از هیچگونه سعی و کوشش مقدور و خالصانه دریغ ننموده اند، از صمیم قلب 
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کنم. چون سعی و آرزوی ما نمی تواند نقطه انجام داشته باشد، دوام این  اظهار تشکر و امتنان خود را تقدیم می

 دریافت آن امید قوی دارم.ه ما است که ب ۀاز تمنیات قلبی همجوان کشور  ۀطبق همکاری از طرف همه افراد،

 

 زنده باد افغانستان

 پاینده باد جمهوریت

 

 

 بیانیه

 «نخطاب به مردم افغانستا»

 سردار  شهید محمد داؤد خان اولین رئیس جمهور افغانستان
 

 هـ ش از رادیو افغانستان پخش شد1352که شب اول سنبله سال 
 

 هموطنان گرامی 

جوزا است. اما از سالیان دراز معمول برین شد که یاد بود  6میدانند که تاریخ استرداد افغانستان در حقیقت 

تجلیل گردد. امسال هم به پیروی از تعامل گذشته خود را وجداناً مکلف میدانم آنروز مقدس ملی در اول سنبله 

 تا تبریکات خود را به مناسبت این روز فرخنده بهمه هموطنان گرامی تقدیم کنم.

سه پیکار بزرگ ملت افغانستان در برابر تجاوز استعمار گواه بزرگ و انکار ناپذیری است از فدا کاری، 

 ست نا پذیر مردم ما.وطندوستی و عزم شک

استرداد استقالل کشور که پنجاه و چهار سال قبل به همت رهبران جلیل القدر افغانستان و به نیروی اردو و 

 لشکر های ملی و فدا کار ملت افغان صورت گرفت بار دیگر نمونۀ کاملی از همین مفهوم بود.

لیحضرت غازی محمد نادر شاه شهید و آن ما خدمات فراموش ناشدنی اعلیحضرت غازی امان هللا خان و اع

مردان بزرگ را که در صف اعلی مجادله با بیگانگان قرار داشتند و قربانی های فرزندان این سرزمین را 

که با رشادت فطری و آزادیخواهی در راه آزادی جان سپردند، بنظر تقدیر و احترام نگریسته به ارواح تمام 

 ان میفرستم."شهدای معرکۀ استقالل درود فراو
 

بعد از یک تحلیل همه جانبه از اوضاع جاری کشور در ساحات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی افغانستان، 

 مؤسس جمهوریت بیانیۀ خویش را چنین ادامه دادند:
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اقتصادی خویش آغاز کردند موید این است که شتاب  -تجربۀ برخی از کشور های دیگر که به رشد اجتماعی 

زدن به هر وسیلۀ ممکن و نا ممکن برای رفع فوری عقب ماندگی های قرون و اصالح  زده گی و دست

فوری تمام امور کاریست طفالنه و عملی است بی نتیجه. لذا باید با درایت و متانت با سنجش دقیق و با 

د. استفاده از حد اکثر امکانات به غرض اصالح جامعه و تامین شرایط برای بهبودی وضع مردم آغاز کر

باید قدم به قدم ساحۀ فعالیتهای عملی را بسط و گسترش داد، مرحله به مرحله به پیشرفت. شرط ضروری 

 انجام موفقانۀ وظایف مبرم ملی با شرکت قاطبۀ مردم در حیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور است.
 

 هموطنان، اکنون در مرحلۀ قرار داریم که سوال هائی زیادی مطرح است:
 

 رده میتوانیم؟ از کجا باید شروع کرد؟ به کدام جهت باید رفت؟چه ک
 

برای جواب به این پرسشها باید قبل ازهمه اعالم داشت که در اوضاع و احوال کنونی وظیفۀ عمده و مبرم 

و ضروری دولت جمهوری جوان افغانستان تحکیم پایه های رژیم جمهوری، تامین امنیت کامل، مصونیت و 

ر کشور است تا شرایط سالم و مطمئن دیموکراتیک برای مردم سراسر افغانستان بدون تبعیض رعایت قانون د

و امتیاز آماده گردد و در زود ترین فرصت کمیسیونی به غرض مطالعه و تدوین مسوده قانون اساسی جدید 

اذ له انفجمهوریت تعیین و پس از طی مراحل قانونی و تصویب آن از طرف لویه جرگه افغانستان به مرح

درآید و دیموکراسی حقیقی تحقق یابد. دولت جمهوری افغانستان خواهان تحول عمیق و اساسی در نظام 

اجتماعی کشور است. دولت با در نظرداشت و ایفای وظایف متذکره و به موازات آن در اجرای وظایف ذیل 

 مجدانه سعی خواهد کرد:
 

 اصالحات اساسی -1

کلیه قوای دولتی بدست مردم و استقرار ون امکان آن بوجود آمده است که با ازبین رفتن رژیم گذشته اکن

 حاکمیت ملی در وجود جمهوریت جوان و دیموکراتیک افغانستان متمرکز گردد. 

 

 حاکمیت ملی 

ع اوشان مناف پشتیبانی صمیمانۀ اکثریت مردم افغانستان برخوردار است و ازخوشبختانه جمهوریت جوان از 

 نمایندگی میکند.
 

درآینده براساس قانون اساسی جمهوریت که نافذ میگردد، تجدید انتخابات هیئت دولت جمهوری و تفکیک 

 قوای دولت بر اساس تساوی حقوق و اشتراک قانونی مردم افغانستان صورت خواهد گرفت.
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افغانستان و حاکمیت ملی که از وظایف دولت جمهوری بمنظور دفاع از تمامیت ارضی و استقالل وطن ما 

مقدس آن است با در نظرداشت موازنۀ قوا درین منطقۀ دنیا، قوای مسلح و قدرت دفاعی کشور را تقویه 

 خواهد نمود. اردوی جوان افغانستان دیگر یک اردوی جمهوریت است.
 

و سرعت عمل و سیستم دولت جمهوری دستگاه اداری دولت را از لحاظ پرسونل، شیوه های کار، سادگی 

 اداره تصفیه و اصالح خواهد کرد و آنرا سر از نو تشکیل و تکامل خواهد داد.
 

دولت جمهوری افغانستان که براساس منافع همگانی در نتیجۀ فداکاری مردم وطنپرست بوجود آمده است، 

ت و دیگر قوانین بسط و توسعۀ حقوق از آزادیهای اساسی دیموکراسی را در وجود قانون اساسی جمهوری

 متمم آن بخاطر ترقی و تکامل جامعه، استحکام نظام جدید و پیشرفت مادی و معنوی الزم میشمارد.
 

دولت جمهوری افغانستان برای تامین آزادیهای مردم در چوکات منافع ملی و مصالح رژیم جمهوری از 

 همین اکنون به اقدامات مقتضی متوسل خواهد شد. 

 

 مساله ملی

تان کشوری است که درآن اقوام برادر مختلف زندگی دارند، رشته های مختلف، این ساکنین افغانستان افغانس

را بهم پیوند می دهد که در تاریخ طوالنی کشور سرنوشت مشترک داشته و در راه استقالل و آزادی کشور 

 د.متحدانه مبارزه    کرده اند، در ایجاد فرهنگ مشترک ملی باهم همکاری نموده ان

مادی و معنوی بین مردم افغانستان بر اساس برابری، برادری  لذا دولت جمهوری برای ایجاد واقعی روابط

 و دوستی سعی مینماید و درپی آنست که همه انواع و اشکال تبعیض را ریشه کن سازد.

 

 اصالحات اقتصادی -2

این عقب ماندگی مستلزم آنست که گام های  ظ اقتصادی کشوری است درحال رشد و رفعافغانستان از لحا

سریع و وسیعی درین زمینه برداشته شود تا تحوالت بنیادی درین مورد اجرا گردد و یک اقتصاد ملی مستقل 

 مترقی هماهنگ و بر اساس پالن و بر پایه ساینس و تکنولوژی معاصر باید ایجاد شود.

 

 توسعه صنایع

ع سنگین از قبیل صنایع استخراج معادن، ایجاد صنایع فلز کاری و دولت جمهوری افغانستان ایجاد صنای

ماشین سازی، صنایع کیمیاوی و برق را که ضامن پیشرفت سریع اقتصاد و تحکیم استقالل کشور است حایز 

اهمیت بزرگ میشمارد و در تحت سکتور اقتصادی دولتی اقدامات جدی را در زمینه مرعی خواهد داشت. 

 حاجیگک بمنظور ایجاد کارخانه ذوب آهن و صنعتی ساختن کشور آرزوی دیرین ماست. استفاده از معدن
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دولت جمهوری، سرمایه گذاریهای خصوصی و تشبثات فردی را در رشتۀ ایجاد صنایع کوچک و متوسط و 

صنایع دستی تشویق و حمایت خواهد کرد و همکاریهای الزم را بین سرمایه های دولتی و خصوصی بمنظور 

 ، هماهنگی و رشد متعادل اقتصاد ملی بصورت مختلف بوجود خواهد آورد.ترقی

دولت جمهوری حمایت از صنایع ملی، صنایع دستی و هنرهای ملی را وظیفه جدی خود می شمارد و سیاست 

 حمایوی را از صنایع و تجارت داخلی در برابر رقابت اموال و سرمایه های خارجی در پیش خواهد گرفت.

 

 تجارت

دولت جمهوری تجارت خارجی کشور را به اساس یک تجارت رهنمایی شده بر روی منافع ملی رهبری 

 خواهد کرد.

 

 در ساحه پولی و مالی 

دولت جمهوری اسعار خارجی را در کشور کنترول جدی خواهد کرد. دولت از دوران پول در بازار سیاه 

 سر سود فاحش جلوگیری بعمل خواهد آورد.

فغانستان سیستم مالیاتی کشور را براساس رجحان دادن مالیات مستقیم بر غیرمستقیم اصالح دولت جمهوری ا

   خواهد کرد.   
 

 زراعت

دولت جمهوری افغانستان اصالحات اراضی را برای منافع اکثریت مردم افغانستان یکی از اقدامات عمده 

پروگرام اصالحات بنیادی خویش در نظر خواهد گرفت. کوپراتیف ها و شرکتهای تعاونی زراعتی تولید  در

 و مصرف با اشتراک اکثر زارعین و به نفع آنان به وسیلۀ دو لت جمهوری تاسیس خواهد شد.
 

اهد داد. دولت اراضی بایر را در صورتیکه امکان آن موجود باشد آباد و شبکه های آبیاری را توسعه خو

 همچنان دولت تدابیر علمی را برای بسط و توسعۀ تربیۀ حیوانات اتخاذ خواهد کرد.
 

 ساختمان مواصالت و حمل و نقل

دولت جمهوری ساختمان های عامه را مطابق به مقتضیات و شرایط عصر بوجود خواهد آورد، فعالیتهای 

 واقعی قرار مقررات آن توزیع خواهد کرد. خانه سازی را تسریع خواهد کرد و به بی خانه ها و مستحقین
 

دولت شهرسازی را در کشور اصالح  و بخصوص پالن بیست و پنجساله تجدید ساختمان شهر کابل را 

 تطبیق خواهد نمود.
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دولت شبکه های مواصالتی را توسعه، شهرها و مراکز عمده اقتصادی کشور را بوسیله راه های اساسی 

 ن تاسیس شبکه های راه آهن را برای آینده کشور مطالعه خواهد نمود.موتر رو باهم وصل و امکا
 

دولت جمهوری بمنظور تسریع حمل و نقل و تامین رفاه مردم وسایل ترانسپورتی عامه و در درجه اول 

شرکت های بزرگ ترانسپورتی را رهنمائی و تقویت خواهد کرد و در امور سرویس های شهری برای مردم 

 ا در نظر دارد. سهولت بیشتری ر

 

 اصالحات اجتماعی -3

مادی و معنوی محروم اند و از لحاظ  طلق مردم از حقوق و نعماتدر وضع کنونی کشور ما اکثریت م

اجتماعی در شرایط دشوار بسر می برند. این وضع رقت بار به هیچ وجه متناسب با مدنیت معاصر و در 

خور مردم نجیب و مستعد افغانستان نیست، لذا دولت جمهوری افغانستان پروگرام اصالحاتی ذیل را در نظر 

 دارد:
 

 بهبود شرایط کار

ای بهبود شرایط کار، معیشت مامورین و مستخدمین دولتی و سایر مردم اقدامات مقتضی دولت جمهوری بر

را بعمل خواهد آورد. ارتقا به مقامات دولتی بر اساس شایستگی، تقوا، صالحیت و سوابق خدمت، روحیه 

 وطن دوستی و عشق به خدمت در راه اعتال و ترقی وطن، صورت خواهد گرفت.
 

اقدامات خویش حد اقل دستمزد کارگران را متناسب به مخارج زندگی و احتیاجات دولت در جملۀ نخستین 

ضروری مادی و معنوی ایشان و ساعات کار کارگران را تعیین خواهد کرد و اصل مزد مساوی در برابر 

 کار مساوی را برقرار خواهد ساخت.
 

 کار و تأمین مصونیت حقوق فردی دولت قانون مترقی و دیموکراتیک کار را بمنظور اصالح و بهبود شرایط

 و اجتماعی کار گران صنعتی و زراعتی وضع و تطبیق خواهد کرد.
 

دولت جمهوری بیمه های اجتماعی را برای مامورین و مستخدمین دولتی و سایر اتباع کشور نظر به وضع 

ایط غرض بهبود شر و بنیه مالی خویش تاسیس خواهد کرد و نیز بهبود وضع بلدیه را جزء اقدامات خویش به

 زندگی مردم در نظر خواهد گرفت و در تثبیت کرایه خانه ها، موسسات و دکاکین جداً اقدام خواهد کرد.
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 ترقی عمومی

دولت جمهوری افغانستان بر پروگرام های معارف تجدید نظر نموده و آنها را اصالح خواهد کرد. برای 

مملکت بر اساس فرهنگ ملی و مترقی مبارزه خواهد امحای بیسوادی عمومی و ایجاد تحول فرهنگی در 

 نمود و نسل جوان را با تقوا و با روحیه وطن دوستی و خدمت به مردم پرورش خواه داد.
 

دولت تعلیمات ابتدائی عمومی و مجانی را برای تمام کودکان از دختر و پسر از طریق بسط و توسعۀ مکاتب 

های تعلیمات متوسط و عالی بمنظور پرورش کادر علمی آماده  دولتی  تامین خواهد کرد. همچنان زمینه

 خواهد ساخت.
 

دولت جمهوری برای بسط و توسعۀ مطبوعات و انتشارات بمنظور بیداری مردم کمک موثر خواهد کرد و 

هنرهای ملی تیاتر، سینما و رادیو را تقویه و توسعه خواهد بخشید و همچنان برای ایجاد شبکۀ تلویزیون در 

 لکت عندالزوم اقدام خواهد کرد.مم

 

دولت به منظور توسعۀ تحقیقات علمی و تاریخی در باره مدنیت گذشتۀ مملکت برای حفظ آثار باستانی و 

تحقیقات باستانشناسی و تاسیس موزیم های ملی اقدام الزم را مرعی خواهد داشت. دولت در ایجاد کتابخانه 

 کشور سعی بعمل خواهد آورد.ها به سویه های مختلف و در نقاط مختلف 

 

دولت جمهوری طب معالجوی و شفاخانه های دولتی را بسط و توسعه خواهد داد، تا زمینۀ تداوی و معالجه 

برای عموم اهالی کشور، حتی المقدور فراهم گردد. مخصوصاً طب وقایوی را توسعه خواهد بخشید و برای 

الزم را فراهم خواهد کرد. دولت نظر به ایجاب وضع جلو گیری از بیماری های ساری وسایل و تجهیزات 

مالی مملکت زایشگاه ها، شیرخوارگاه ها و کودکستان ها را بمنظور حمایه مادران و کودکان و رشد سالم و 

 تربیت نسل جدید ایجاد خواهد کرد.

 

خواهد شد.  دولت برای ریشه کن کردن فحشاء، اعتیاد به چرس، تریاک و الکهول به اقدامات جدی متوسل

 همچنان علیه گرانی، احتکار و قاچاق جداً مبارزه خواهد کرد.

 

دولت جمهوری برای ایجاد شرایط الزم جهت تامین و تساوی حقوق زنان افغان با مردان افغان در کلیه شئون 

 حیات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اقدام خواهد کرد.

 

مسکون شدن کوچی ها و همچنان توزیع امالک دولتی را برای دولت شرایط الزم را حتی المقدور جهت 

 مردمان بی زمین فراهم خواهد آورد و آثار حیات بدوی کوچی  و عشیره وی را از بین خواهد برد.
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 هموطنان عزیز!

مسلم است که ترقی اقتصادی و اجتماعی و تحول فرهنگی، اجرای ریفورم های بنیادی و تامین دیموکراسی 

هم ارتباط نزدیک دارند. در وضع سیر تکامل منطقه و جهان تحول عظیم اجتماعی و سیاسی به  واقعی، با

وقوع پیوسته است و جنبش های ملی و اجتماعی بطور روز افزون اوج میگیرد. نیروهای صلح دوست و 

 غانستانآزادیخواه در برابر جنگ و تجاوز در جهان طرفداران بیشتر پیدا می کند. دولت جمهوری جوان اف

با در نظر داشت تحوالت جهانی و به تأسی از سیاست داخلی مترقی خویش مسایل آتی را در سیاست خارجی 

 خود در نظر میگیرد:

افغانستان همیشه یک کشور صلح دوست بوده و این سیاست بخصوص از طرف دولت جمهوری جوان 

ان در حالیکه به معاهدات عادالنۀ بین دولت جمهوری افغانست افغانستان بصورت دوامدار تعقیب میگردد.

المللی خود وفادار میباشد، معتقد است که با کمک کشورهای عضو سازمان ملل متحد و به اتفاق سایر 

کشورهای صلح دوست جهان، میتواند در امر تامین صلح و امنیت، رفع تشنجات بین المللی و موفقیت سیاست 

 دیتانت، سهم بگیرد.

 

دولت جمهوری افغانستان معتقد است که باید به سیاست استعمار و نژاد پرستانه خاتمه داده شود. اصل حق 

تعیین سرنوشت ملل تحقق یابد، آثار تجاوز بر کشورهای عربی از میان برده شود و حقوق ملی مردمان 

ر ی اجتماعی مختلف بطوفلسطینی احیاء گردد. سیاست همزیستی مسالمت آمیز میان کشورهای پیرو نظام ها

دوامدار تعقیب گردد و به سیاست تجاوز و جنگ خاتمه داده شود و از توسل به قوه  در زمینۀ حل مسایل 

مورد اختالف اجتناب بعمل آید. بخاطر اعتقاد به این هدف ها دولت جمهوری افغانستان بر اساس سیاست 

پیمان های نظامی، احترام به منشور ملل متحد،  مستقل صلح جویانه، بیطرفی مثبت و فعال و عدم شرکت در

پشتیبانی از نهضت آزادیخواهی، دوستی و همکاری و تحکیم روابط حسنه با تمام کشورهای صلح دوست 

جهان که بسط  و توسعۀ روابط  و همکاری اقتصادی،  فنی و فرهنگی به این کشورها، بر مبنای منافع متقابل 

 خواهد آمد. ملی استوار باشد، اقدام بعمل

 

دولت جمهوری افغانستان به پیروی از ارادۀ آزاد مردم خود یکبار دیگر به تائید از اعالمیه جمهوری به 

صراحت و صداقت اعالم میدارد که ماهیت سیاست داخلی و خارجی افغانستان را اصل صلح و عدالت، 

ر میکنم که زیستن در صلح و تقویۀ آزادی ملی، حاکمیت ملی و استقالل ملی تشکیل میدهد. بنا برآن تکرا

 عالیق دوستانه، به اساس احترام متقابله بهمه مردم و ملل دنیا، یکی از آرزوهای قلبی ما است.
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به حکم اصول همجواری خاطر نشان میسازم که روا بط همسایگی نیک دوستی ما با اتحاد جماهیر شوروی 

م چین مناسبات دوستانه و صمیمانه داریم و آرزومندیم خلل ناپذیر است. با همسایه دیگر خود جمهوریت مرد

 این دوستی باز هم گسترش یابد. 

روابط ما با برادران ایرانی همیشه دوستانه بوده و امیدواریم این روابط دوستانه بیشتر تحکیم گردد.  در 

ستان و حقوق له پشتونمورد مناسبات ما با پاکستان باید گفت که متأسفانه این یگانه کشوری است که روی مسئ

حقۀ برادران پشتون و بلوچ خود با آن اختالف نظر داریم. دولت جمهوری افغانستان با حوصله و خون 

سردی کامل در راه پیداکردن راه حل مسالمت آمیز و شرافتمندانۀ مسئلۀ ملی پشتونستان مجدانه سعی خواهد 

با منافع دو کشور و با منافع ترقی و تحکیم صلح در  کرد. ما عقیده داریم که مناسبات افغانستان و پاکستان

 منطقه مطابقت دارد و امیدواریم سر انجام به این امر توفیق خواهیم یافت.

پیوند های معنوی فراوان ما را با کشور های ملی و مترقی عربی بسته میسازد. ما با کشورهای غیر منسلک 

مار، به هر شکلی که باشد، و تبعیض نژادی، همکاری جهان سوم بخاطر تامین صلح و مبارزه علیه استع

نزدیک خواهیم داشت.  رشته های محکم  و وجوه مشترک قابل توجه دوستی ما را با هند و بنگله دیش تامین 

کرده است و خواهان صلح دایمی در نیم قاره میباشیم. درین موقع بیمورد نخواهد بود از تمام موسسات بین 

دوست مخصوصاً اتحاد شوروی، اضالع متحدۀ امریکا، جمهوریت فدرالی آلمان،  المللی و همه ممالک

جمهوریت مردم چین و تمام ممالک دوست که در راه انکشاف و پیشرفت وطن ما سهم گرفته اند، قدردانی 

 نموده و از صمیم قلب از طرف دولت و مردم افغانستان اظهار تشکر نمایم.
 

 هموطنان عزیز!

تا با صراحت که خاصه ما افغانها است در روشنی واقعی ترقی خواهانه اسالمی و مطابق به اجازه میخواهم 

ایجابات عصر و زمان اعالم دارم که دولت جمهوری جوان افغانستان در راه اصالحات بنیادی، بدون شتاب 

که  مستشعریم قدم به قدم و بیاری خدا، بدون لغزش بجانب افراط و تفریط ،  شجاعانه پیش خواهد رفت. ما

وظیفۀ اساسی دولت جمهوری افغانستان درین مرحله تاریخی عبارت از پایان بخشیدن به نا برابری های 

اجتماعی، فقر، عقب ماندگی که در طول قرون متوالی دامنگیر کشور ما است، تحکیم استقالل سیاسی و نیل 

 به استقالل اقتصادی میباشد.

زه بخاطر ترقی اجتماعی، ایجاد یک اقتصاد مستحکم ملی، وارد نگردد، دولت جمهوری هرگاه در مرحلۀ مبار

استقالل سیاسی کشور و حاکمیت ملی مردم ما به مخاطره می افتد.  بخاطر ایجاد یک اقتصاد ملی متکی به 

ساینس و تکنولوژی معاصر، برای ارتقای سطح زندگی مردم ما الزم است که ریفورم های عمیق و بنیادی 
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و اجتماعی اجرا گردد، سکتور دولتی تحکیم و تکامل یابد، کشور صنعتی و صنایع ملی احداث اقتصادی 

 گردد، دیموکراسی در حیات اجتماعی سیاسی و اقتصادی تعمیم یابد.

صرف تحوالت انقالبی واقعی کشور را قادر خواهد ساخت که استقالل ملی خویش را تحکیم نماید و با 

 بزرگ در شاهراه ترقی اقتصادی و اجتماعی گام نهد.اطمینان به یاری خداوند 
 

 هموطنان عزیز و گرامی!

ایفای این وظایف عظیم ملی ایجاب میکند که درین مرحله خطیر و حساس تاریخی تمام نیروهای ملی و 

مترقی و تمام طبقات وطندوست کشور در یک جبهۀ وسیع تحت لوای رژیم جمهوریت جوان کشور متحد 

ضل خداوند جهت اصالحات بنیادی و ایجاد یک افغانستان نوین مقتدر و مترقی، با شور و شوق گردند و به ف

وطن پرستانه، با شجاعت و اطمینان به آینده، با سرود انقالبی جمهوری جوان افغانستان عزیز به توکل خالق 

 بی نیاز به پیش روند.
 

 مذهـب زنـده دالن خواب پریشانـی نیست

 دیگری ساختن استاز همین خاک جهان 
 

 زنده و جاوید باد افغانستان

 سربلند باد مردم افغانستان

 برافراشته باد بیرق جمهوری

 

 و من هللا التوقیق

 پایان
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