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 تاسو د ټول ملت لپاره بيلګه ياست
  ١٩۵٠ سپتمبر ٢۵

  مائوتسه دون

  

  :و د ملي کنفرانس استازو ملګرود جګړې د اتالنو او د صنايع، کرنې او د پوځ د بيلګه ايزه کارکوونک

د چين کمونيست ګوند مرکزي کميټه ستاسو کنفرانس ته د ګرمو شاباسيو د ليږلو په ترڅ کې، ستاسو له فعاليتونو 

  .منندوی دی او دې فعاليتونو ته د قدر په سترګه ګوري

ه او د صنعتي او کرنې توليد تاسو پر بی شميرو ستونزو او سختيو باندې غالب شوي او د دښمن د نابودۍ په مبارز

تاسو د چين ټول ملت لپاره بيلګه ياست، ھغه . د زياتيدنې په احيا کې مو ستره ميړانه، ھوښياري او ھاند ښودلی دی

فعالين ياست چې د ولس موضوع مو د کار په ټولو برخو کې مخ ته بيولی ده او د خلکو له دولت څخه د مالتړ يوه 

د چين کمونيست ګوند مرکزي کميټه، ټول ګوند . ت او د خلکو تر منځ د اړيکو پل ياستنيغه ستنه او د ولسي دول

او ملت دې ته رابلي چې له تاسو زده کړي او په ورته وخت کې تاسې ګران استازي ملګري او د جګړې ټول 

. ايزه کارکوونکي رابلي چې له ولسونو او د مبارزې په بھير کې زده کړې ته ادامه ورکړئاتالن او د ھيواد بيلګه 

تاسو به يوازې د غرور او ځان منلې په وړاندې د مقابلې او د زده کړې د نه ستومانه کيدونکی ادامې له الرې 

يله کې د خپل نوم وړ وتوانيږئ چې د چين ستر ولسي جمھوريت ته د پام وړ خدمت ته ادامه ورکړئ او په پا

  .ووسئ

د دې تر سره کول . چين بايد ځواکمنه ملي دفاع او اقتصاد جوړ کړي، دا ھغه دوه دندې دي چې ستر اھميت لري

له ھغه نژدې او کلک يووالي سره تړاو لري چې تاسو ملګري يې د ولسي آزادي بخښوونکي پوځ له قوماندانانو او 

و کارګرانو او دھقانانو سره ټينګوی؛ ستاسو د ټولو منظم کوښښ سره ارتباط جنګيالو او د ولس د نورو برخو ټول

د چين ولسی جمھوريت د تاسيس لومړني کليزې په درشل کې ستاسو جلسه له ځانګړي اھميت څخه برخمنه . لري

  .ھيله کوومونږ تاسو ته په کنفرانسونو کې د بريا او د راتلونکو ورځو په کارونو کې د سترو برياليتوبونو . ده
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د چين د کمونيست ګوند د مرکزي کميټې د تبريکۍ پيغام چې د جګړې د اتالنو او د پوځ او کرنې او صنايع بيلګه ايزه کارکوونکو په ملي 

  .کنفرانس کې ولوستل شو

  

 

 


