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مصوبه شورای انقالبی جمهوری دموکراتیک افغانستان
شهر کابل
شماره ()۹۹۲
مورخ ۴۶۳۱/۲/۶
ً
پیرامون پیام گروه پارلمانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی باعضای پارلمانهای کشور های جهان
در شرایط و احوال که ،بشریت مترقی و صلحدوست جهان ،به نسبت ادامه بی سابقه مساابقات تسالیحاتی وروو و تهشاهاو
تب آلود و جنون آمیز محافل جنگ طلب امپریالیستی در راس امپریالیزم ایااتت متحادا امری اا در جهات بارنم زدن تاوازن
نساابی قااواو موجااود و تنییاار تناسااب قااواب بااه ننااا انحصااارات ساارمایدارو ،ساا،ت نرااران انااد ،شااوراو انقهباای جمهااورو
دموکراتیک افنانستان مت ی بر اصول اساسی جمهورو دموکراتیک افنانستان بر مبنااو ماوازین و پار نسایب نااو سیاسات
صلح آمیزو نمزیستی مسالمت آمیز ،بحیث عضو فعال جناب عادم انساهب ،ب،ااطر کاان تشانه در جهاان ،لجاام زدن باه
مسابقات تسلیحاتی و ،لا سهح کامل و ب،ااطر نجاات نمیشاری سایارا ماا از فاجعاه نساتوو ،پیراماون پیاام ماروا پارلماانی
اتحاد جمانیر شوروو سوسیالیستی به اعضاو پارلمان کشور ناو جهان تصویب مینماید :
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شوراو انقهبی جمهاورو دموکراتیاک افنانساتان ،احسااس و نررانای عمیا ماروا پارلماانی اتحااد شاوروو را در
رابطه با مسابقات تسلیحاتی ورا وو ،جدو تلقی نمودا بمثابه یک امر مبرم در حالی ه با این احساس شرینانه ،ود
را شری ک میداند ،ابت اار باه موقاا و شاجاعانه اتحااد جماانیر شاوروو سوسیالیساتی و ماروا پارلماانی آن شاور را
استقبال و در مبارزا به ،اطر جلومیرو از افزای مزید وراد ،انه ناو نسته او و ت میل آن ،نمبستری قاطعانه
،ویشرا اعهم میدارد .
شوراو انقهبی جمهورو دموکراتیک افنانستان تصمیم ا،یر اتحاد شوروو را که توسط رفی م  .س  .مرباا فا
منشی عمومی کمیته مرکزو حزب کمونیست اتحاد شوروو مبنی بر قظاا ی جانباه نار موناه اننجاارات دروو کاه
از تاریخ  – ۶آمست ساالجارو الای اول جناورو  ۶۸۹۶معتبار میباشاد ،مانناد ساایر اقادامات صالحدو ساتانه اتحااد
شوروو و پیمان دفاعی و ارسا یک عمل شجاعانه دانسته ،از آن قاطعانه پشتیبانی مینماید .
شوراو انقهبی جمهورو دموکراتیاک افنانساتان ،معتقاد اسات کاه رسایدن باه ،لاا ساهح کامال ایان ،واسات مبارم
بشریت قطا فورو و عام و تام ازمایشات وروو را میطلبد و دسات یاافتن باه ایان امار را میتاوان فقاط در محتاواو
پیشنهادات اتحاد جمانیر شوروو سوسیالیستی جستجو نمود .
شوراو انقهبی جمهورو دموکراتیک افنانستان ،در مقابله بابر نامه ناو نهایت ،طرناب وروو امری ا و طرد و
دفا ننوو سیاست غارتررانه امپریالیزم و ارتجاا و رفاا تشانه در منطقاه در سااحه ام اناات ،اوی در قادم اول،
طرد و دفا تجاوزات و مدا،هت ،ارجی در اماور دا،لای جمهاورو دموکراتیاک افنانساتان ،و ناابودو کامال باناد
ناو مسلح اشرار صادر شدا از ،ارج دانسته ،پیاروزو کامال انقاهب ملای و دموکراتیاک ثاور را ف تاور مهام در
راا تامین صلح و ثبات دایمی در منطقه میداند .
شوراو انقهبی جمهورو دموکراتیک افنانستان مسابقات تسالیحاتی وروو را بمثاباه عامال اساسای باروز ،طارات
بزرگ در برابر آیندا تمام تمدن بشرو که باعاث تشادید و افازای تشانه در جهاان مردیادا ،بمثاباه ماانا اصالی در
راا رشد صلح آمیز اقتصادو ،سیاسی ،اجتماعی و کلتورو و ساد راا بشاریت شامردا ،مصامانه و اساتوار در امار
جلومیرو از این ،طرات مبارزا می ند .
شااوراو انقهباای جمهااورو دموکراتیااک افنانسااتان تاکیااد مینمایااد کااه فعالیاات ناااو ح وماات جمهااورو دموکراتیااک
افنانستان درعرصه سیاست ،ارجی ،در جهت تامین و تح یم صلح و امنیت بین المللی ،بر مبنااو اصاول اساسای
جمهورو دموکراتیک افنانستان متمرکز بودا ،باتمام نیرو ته میورزد تا،واست مروا پارلمانی اتحااد شاوروو،
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بمثاباه ،واسات نمااه ماا ،مبنای باار این اه رفاجعااه نیارو شایما و ناماساااکین نبایاد ت ارار شااود و رر،اکساتر نسااتوو
نرمز روو زمین ما ننشیندنن تحق یابد .
شوراو انقهبی جمهورو دموکراتیک افنانستان ،مطاب به تصامیم کننرانس سار تاسارو حازب دموکراتیاک ،لا
افنانسااتان لویااه جرمااه عظاایم و تاااری،ی رمااور  ۵ -۳ثااور ۶۳۶۱ن و جرمااه عااالی قبایاال رمااور  ۳۱ -۳۳ساانبله
 ۶۳۶۱ن در جهاات رشااد و توسااعه ناار فااه بیشااتر مناساابات دوسااتی و عنعنااوو و نم اریهاااو برادرانااه بااا اتحاااد
شوروو بازرگ و ساایر کشاور نااو سوسیالیساتی ،تقویات نمبساتری انقهبای باا تماام نهضات نااو آزادو ب،ا و
توسعه نم ارو باسایر کشور نا در امر صلح ،مجدانه عمل مینماید .
شوراو انقهبی جمهورو دموکراتیک افنانستان ،مشی سیاست ،ارجی اتحاد جمانیر شوروو سوسیالیستی منجمله
جهات نهایت مهم آنرا که در مصاحبه ا،یر م  .س  .مرباف منشی عمومی کمیته مرکزو حزب کمونیست اتحاد
شوروو با مجله ررتاایمنن امر ی اایی اراهاه مردیادا اسات ،بساود نماه ،لقهااو جهاان دانساته ،از آن پشاتیبانی دایمای
،ویشرا اعهم میدارد .
ببرک کارمل
رئیس شورای انقالبی جمهوری
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