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اعالميه مشترک افغانستان و اتحاد شوروی
جاللتماب محمدھاشم ميوندوال صدراعظم افغانستان و خانم محترمه ايشان بنا به دعوت حکومت شوروی از تاريخ  ١٢الی
 ٢١دلو  ١٣۴۴مطابق اول الی ده فيروری  ١٩۶۶به اتحاد شوروی مسافرت رسمی و دوستانه نمودند.
درين مسافرت رسمی ذوات آتی الذکر در معيت جاللتماب محمدھاشم ميوندوال صدراعظم بودند:
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جاللتماب نوراحمد اعتمادی وزير امور خارجه ،جاللتماب پوھاند دکتور عبدالحيکم ضيائی وزير پالن ،جاللتماب جنرال
محمد عارف سفير کبير افغانی در اتحاد شوروی ،دکتور روان فرھادی مدير عمومی سياسی وزارت امور خارجه ،ښاغلی
وکيل عبدالغفور باھر و ښاغلی وکيل ھالل الدين بدری اعضای ولسی جرگه افغانستان ،دکتور عبدالواحد کريم مدير روابط
اقتصادی وزارت امور خارجه و ديگر شخصيت ھای رسمی افغانی.

جاللتماب محمدھاشم ميوندوال صدراعظم با زعمای دولت اتحاد شوروی ل .ای .بريژنيف ،ا .ن .کاسيگين ،ن .و.
پادگورنی .ات گ .ت مازوروف ،ا .ا .گروميکو وزير امور خارجه مالقات و مذاکره نمودند.
درين مذاکرات از طرف اتحاد شوروی اشخاص ذيل شرکت نمودند:

ای .و .ارخيپف معين اول رئيس کميتۀ دولتی شورای وزيران اتحاد شوروی در امور روابط اقتصادی با دول خارجه ،د.
س .سيميونوف معين وزارت امور خارجۀ اتحاد شوروی ،پ .ن کوميکين معين وزير تجارت خارجی اتحاد شوروی ،ک.
ای الکساندروف سفير کبير اتحاد شوروی در افغانستان ،س .پ .کيکتيف رئيس شعبۀ کشور ھای شرق ميانه در وزارت
خارجۀ اتحاد شوروی ،و .ب سپانداريان رئيس ادارۀ تجارت با کشور ھای جنوب شرقی آسيا و شرق نزديک وزارت
تجارت خارجی اتحاد شوروی.
از جانب افغانستان در مذاکرات وزير امور خارجه ،وزير پالن ،سفير کبير افغانی و مدير عمومی سياسی وزارت امور
خارجه سھم گرفتند .اين مالقات ھا و مذاکرات در محيط دوستی و صميميت و حسن تفاھم کامل که مميزۀ عاليق ديرينۀ ھر
دو کشور ميباشد ،صورت گرفت.
جاللتماب محمدھاشم ميوندوال صدراعظم با ھمراھان ايشان با شھر مسکو پايتخت اتحاد شوروی آشنا شده به شھر ھای
يالتا ،دوشنبه تاشکند و سمرقند مسافرت نمودند جاللتماب صدراعظم و ھمراھان ايشان در موقع بازگشت از سمرقند به

تاشکند از ناحيۀ دشت باير بازديد نموده در آنجا با تاسيسات آبياری و تجارب بھره برداری از زمين ھای خشک آشنا شدند
در ضمن اين مسافرتھا مھمانان عاليقدر افغانی موقع يافتند با زندگی مردم شوروی شناسايی بعمل آورند ايشان از موسسات
صناعتی ،علمی و فرھنگی اتحاد شوروی به شمول جمھوريت ھای شوروی سوسياليستی تاجکستان و ازبکستان ديدن
نمودند و در ھمه جا از ايشان پذيرايی صميمی و گرم بعمل آمد.
در مسکو جاللتماب محمدھاشم ميوندوال و ھمراھان ايشان در مجلس مالقات دوستانه ای با اعضای انجمن روابط دوستی
و فرھنگی اتحاد شوروی و افغانستان شرکت نمودند.
-١در جريان مذاکرات مسکو که در محيط حسن تفاھم و صميميت انجام يافت در بارۀ مسايل مربوط به روابط دوستانه
افغانستان و اتحاد شوروی و ھمچنين راجع به مسايل بين المللی که مورد عالقه طرفين ميباشد ،تبادل افکار بعمل آمد.
طرفين از وضع فعلی مناسبات اتحاد شوروی و افغانستان که دارای خصوصيت دوستانه واقعی و حسن ھمجواری بوده با
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منافع ملی مردم افغانستان و اتحاد شوروی مطابقت دارد ،رضايت خود را اظھار نمودند.

طرفين راجع به جريان انکشاف اقتصادی و اجتماعی کشور ھای خود تبادل افکار نمودند.

طرفين تصميم واثق خويش را برای دوام روابط دوستی ،ھمسايگی نيک اعتماد متقابل ،عدم مداخله در امور يکديگر مجدداً
اظھار داشته و اين حقيقت را تاييد نمودند که حفظ و تشئيد اين روابط مطابق آرزومندی صميمی مردمان ھر دو کشور و به
منفعت صلح و امنيت منطقۀ آسيا و ھمه جھان ميباشد.

طرفين با رضايت مندی عميق متذکر شدند که چھل و پنج سال قبل بتاريخ ده حوت  ١٢٩٩مطابق  ٢٨فبروری ١٩٢١
معاھدۀ دوستی مبنی بر احترام متقابل و شناسايی استقالل يکديگر در شھر مسکو بين ھر دو کشور منعقد گرديد و طی اين
ساليان اين معاھده از طرف ھر دو دولت با کمال صميميت رعايت ميشود و آن سند مھم تاريخی را يکی از عوامل دوام و
تشئيد صلح درين ناحيۀ جھان شناخته اند و می شناسند.

طرفين اظھار عقيدۀ مشترک نمودند که مساعدت ھای اتحاد شوروی به افغانستان در عملی شدن نخستين و دومين پالن پنج
سالۀ افغانستان نقش بارزی داشته و در تھيۀ زيربنای اقتصادی آن ،قسمت مھمی را تشکيل ميدھد.
طرفين اظھار عقيده نمودند تصميمی که اتحاد شوروی برای دوام اين مساعدتھای دوستانه و بی شايبه در عملی شدن
سومين پالن پنج سالۀ افغانستان ) ١٣۴۶ – ۵١مطابق  (١٩۶٧ – ٧٢اتخاذ کرده است ،تاثير وسيع و مثبت خواھد داشت.
طرفين عقيدۀ راسخ دارند که برای توسعۀ بيشتر ھمکاری اقتصادی و تخنيکی و علمی و فرھنگی و روابط تجارتی بين
اتحاد شوروی و افغانستان که مطابق منافع جانبين ميباشد دورنما و امکانات وسيع وجود دارد.

طرفين از جريان عاليق تجارتی بين ھردو کشور اظھار رضايت و در بارۀ توسعۀ مزيد اين روابط بر اساس منافع ھر دو
طرف اظھار موافقت نمودند طرفين ابراز يقين نمودند که خاتمه يافتن شاھراه سالنگ و شاھراه غربی افغانستان که به
مساعدت ھای دوستانۀ اتحاد شوروی صورت گرفته در توسعۀ تجارت و مواصالت و حمل و نقل بين اتحاد شوروی و
افغانستان و ھمچنين بين اتحاد شوروی و جنوب آسيا تاثير بزرگ و نافع وارد خواھد کرد.
جاللتماب صدراعظم افغانستان در بارۀ جستجوی امکانات مزيد بھبود عاليق بين کشور ھای منطقه و توسعه ھمکاری
مسالمت آميز بين آنھا بر حسب خط مشی حکومت خويش که به نفع دوام سياست تحکيم استقالل پشتيبانی از حق تعيين
سرنوشت مردمان و ملل و عدم الحاق بوده ،با آرزوھا و منافع ملت افغانستان و صلح جھان موافق ميباشد ،نظريات خويش
را توضيح کردند .جاللتماب رئيس شورای وزيران اتحاد شوروی تاييد نمودند که سياست عدم الحاق و بيطرفی افغانستان و
سياست آن در راه تحکيم صلح و دوستی بين مردمان جھان در بھبود اوضاع منطقۀ مذکور و رفع کشيدگی ھای بين المللی
سھم بارزی دارد.
طرفين اظھار عقيده نمودند عاليق ھمسايگی نيک ،دوستی بی شائبه و ھمکاری اقتصادی موجود بين افغانستان و اتحاد
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شوروی بھترين نمونۀ ھمزيستی مسالمت آميز بين دو کشور دارای رژيم ھای مختلف ميباشد و تقويت روز افزون اين
عاليق موافق به آرزو ھای صميمی و مصالح ھر دو ملت و منفعت صلح جھان است.
-٢-

طرفين راجع به مھمترين مسايل بين المللی تبادل افکار نموده اظھار داشتند که ھر کدام مساعی خويش را برای تحکيم
صلح و امنيت بين المللی بطور خستگی ناپذير ادامه خواھند داد.

طرفين مفيد بودن تماس ھای متقابل زعمای ھر دو کشور را خاطر نشان نموده پرنسيپ ھای مندرجۀ اسناد و اعالميه ھای
مشترک افغانستان و اتحاد شوروی را که مطابق منافع صلح و ھمکاری بين المللی ميباشد ،مجدداً تاييد و اظھار عقيده می
نمايند که توسعۀ اين چنين تماس ھا بين زعمای کشور ھای منطقه برای بھبود تفاھم و ھمکاری مفيدترين و موثرترين اقدام
است.

طرفين پشتيبانی کامل خود را از مجاھدات مردمان و مللی که برای تامين حق تعيين سرنوشت و آزادی خويش عليه تسلط
اجنبی و در مقابل استعمار و اشکال مختلف آن مجادله ميکنند ،اظھار نمودند.
طرفين اعتقاد راسخ دارند که انحالل پايگاه ھای نظامی خارجی و برقراری مناطق فارغ از سالح ذروی مطابق منفعت
صلح عمومی و تمايل و آرزو ھای کشور ھا و ملل جھان ميباشد.
طرفين عقيده دارند که رعايت اصول مندرجۀ منشور ملل متحد از طرف ھمه دول جھان الزمی است تا آنکه سازمان
مذکور در تحکيم صلح و امنيت جھان و ترقی بشريت نقش موثرتری ايفا کند.

نقش روز افزون اعضای جديد ملل متحد در جريان فعاليت آن سودمند بوده و توقع ميرود در سايۀ اين امر فعاليت اين
سازمان جھانی کسب توسعه کند و متوجه آن شود که به حصول منافع حل موضوع خلع سالح عام و تام و رفع کامل
استعمار بھر اسم و رسمی که باشد و به ترقی اقتصادی ھمه ملل جھان مساعدت نمايد.
طرفين اھميت بارز اعالميۀ مصوبۀ بيستمين دورۀ اجالسيۀ مجمع عمومی سازمان ملل متحد را در بارۀ عدم دخالت در
امور داخلی دول و رعايت استقالل و حاکميت آنان را خاطر نشان نموده ضرورت مبرم اجرای بالشرط مقررات آن
اعالميه را متذکر شدند.
طرفين اھميت بزرگ فيصله نامۀ بيستمين دورۀ اجالسيه مجمع عمومی سازمان ملل متحد را در بارۀ ضرورت انعقاد
ھرچه زودتر پيمان عدم اشاعه و انتشار سالح ذروی خاطر نشان نمودند و درين پيمان نبايد »ھيچگونه روزنه ای وجود
داشته باشد که عملی نمودن اشاعه و انتشار مستقيم يا غير مستقيم سالح ذروی را بھر شکلی که باشد ،برای دول دارای
اسلحۀ ذروی يا فاقد آن امکان پذير سازد« انعقاد اين گونه پيمان دربارۀ عدم اشاعه و انتشار سالح ھستوی موافق منافع
تمام مردمان ميباشد .طرفين اظھار اميد نمودند که دول ذيعالقه به چنان موافقۀ برسند که بموجب آن تعھد نمايند از ھر
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گونه استعمال سالح ذروی دست گرفته و ھمه آزمايشھای ذروی را بدون استثنا ممنوع شمرده و اظھار نمايند که حاضرند
سالح ذروی را منع و نابود سازند.

طرفين برين عقيده اند که بايد برای حصول موافقه در باب خلع سالح عام و تام به مساعی ادامه داده شود و ھمچنين در
راه انجام اقدامات الزمه جھت محدود ساختن مسابقۀ تسليحاتی و تخفيف کشيدگی ھای بين المللی ابراز مجاھدت شود.
طرفين تاييد کامل خود را از تصميم نامۀ ملل متحد راجع به لزوم انعقاد يک کنفرانس جھانی خلع سالح مجدداً اظھار و
ابراز اميد نمودند که چنين اجتماع که در آن ھمه ملل بايد سھم گيرند ،راه را برای خلع سالح تدريجی چه در قسمت سالح
ذروی و چه سالح عادی خواھد کشود.

طرفين عقيده دارند که جمھوريت مردم چين يگانه نمايندۀ ملت چين بوده و بايد حقوق آن در سازمان ملل متحد اعاده شود و
مقام قانونی خود را در آن سازمان اشغال نمايد.

طرفين به مناسبت وخامت اوضاع ويتنام و خطر توسعۀ جنگ در ناحيۀ ھند چين که صلح جھانی را مورد مخاطره بزرگی
قرار ميدھد ابراز نگرانی شديد مينمايند .طرفين موقف ھای خود را در بارۀ اين موضوع بيک ديگر شرح دادند و معتقد
ميباشند که مسئلۀ ويتنام را ميتوان براساس قرارداد ھای سال  ١٩۵۴ژنيو مربوط به ھند چين حل نمود .تا اينکه اين امکان
برای مردم ويتنام ميسر گردد که بدون ھيچگونه مداخله از خارج سرنوشت خود را تعيين نمايند و به حقوق غير قابل انکار
خويش برای صلح ،استقالل و وحدت نايل گردند .طرفين از جريان مثبتی که امکانات بھبود روابط را بين ھند و پاکستان
ميسر نموده اظھار رضايت مينمايند جاللتماب محمد ھاشم ميوندوال صدراعظم افغانستان از مساعی اتحاد شوروی و
زعمای آن برای تشکيل کنفرانس تاريخی تاشکند تقدير شايانی نموده اين مساعی را برای صلح منطقه و ھمه جھان مفيد

خوانده اند .طرفين اظھار يقين نمودند که پيروی صميمانۀ روحيۀ اجتماع تاشکند توسط ھند و پاکستان امکانات تفاھم و
ھمکاری و صلح را بين اين دو کشور فراھم آورده است.
طرفين عقيده دارند که در مورد حل اختالفات بين المللی با شرکت کشور ھای منطقه ،روح تفاھم و آمادگی برای حل
مسايل از راه مذاکرات صلح آميز مطابق عدالت و منافع مردمان و ملل و ديگر اصول منشور سازمان ملل متحد امکانات
را برای روابط نيک و ھمکاری اقتصادی و فرھنگی و نيز موجبات آنرا که دول در تحکيم صلح و امنيت به نفع تمام
بشريت سھم بگيرند فراھم ميسازد.
طرفين عقيده دارند که مسافرت صدراعظم افغانستان باتحاد شوروی و تبادل افکاری که بعمل آمد به توسعه و تحکيم بيشتر
روابط دوستانه اتحاد شوروی و افغانستان و به افزايش اعتماد متقابل ھر دو دولت و ھر دو ملت مساعدت خواھد نمود.
صدراعظم افغانستان محمدھاشم ميوندوال از جانب اعليحضرت معظم ھمايونی محمدظاھر شاه و از جانب حکومت
افغانستان ،ل  .ای  .بريژنيف ا  .ن  .کاسيگين ون  .و  .پادگورنی را دعوت نمودند تا در فرصت مناسب به افغانستان
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مسافرت دوستانه نمايند اين دعوتھا با تشکر قبول شد.

