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P A R A N C S A

a Fegyveres Erők Napja alkalmából.

Honvédek, határőrök, rendőrök, munkásőrök!
Tisztesek, tiszthelyettesek, zászlósok, tisztek, tábornokok!
A Fegyveres Erők Napján forradalm i pártunk, korm ányunk nevében köszöntjük 

Önöket, szocialista hazánk, dolgozó népünk fegyveres védelmezőit.
Egész népünk bizalma, szeretete, fegyverbarátaink elism erése és tisztelete övezi 

fegyveres erőinket és testü leteinket azért a szilárd helytállásért, amellyel magasztos 
h ivatásukat teljesítik  — óvják szeretett hazánk határait, függetlenségét, biztonsá
gát, szocialista vívm ányait, a közrendet és közbiztonságot, s becsülettel eleget tesz
nek internacionalista kötelezettségeiknek.

Elvtársak!
Forradalm i pártunk  és korm ányunk következetes politikájának, dolgozó népünk 

áldozatvállalásának eredm ényeként a M agyar Népköztársaság jól felkészült, a kor 
színvonalán álló, a dolgozó néppel összeforrott fegyveres erőkkel és testületekkel 
rendelkezik. Néphadseregünk, határőrségünk, rendőrségünk, m unkásőrségünk egy
mással szoros együttm űködésben teljesíti a fe jle tt szocialista társadalom  építéséből, 
az ifjúság szocialista szellemű neveléséből reá háruló megtisztelő kötelezettségeit. A 
Szovjetunió és a Varsói Szerződés többi fegyveres erőivel m egbonthatatlan szövet
ségben, szilárd pro letár internacionalista elkötelezettséggel védik népeink békéjét, 
biztonságát és szolgálják a társadalm i haladás ügyét.

A Fegyveres Erők N apján mély tisztelettel emlékezünk szabadságharcos és for
radalm ár elődeinkre, m indazokra, akik történelm ünk folyam án önfeláldozóan harcol
tak  a m agyar nemzet és más népek függetlenségéért, szabadságáért, a társadalm i fel- 
em elkedésért. Megbecsüléssel gondolunk a m unkáshatalom , szocialista vívm ányaink 
m egterem téséért és védelm éért fegyverrel küzdő harcostársainkra. K egyelettel em
lékezünk hősi halált halt elvtársainkra. Dicső elődeink példája kiapadhatatlan  fo rrá
sa a mai és a jövő nemzedékek helytállásának.

Elvtársak!
Az elm últ közel negyven év ala tt a m agyar nép, forradalm i pártja  vezetésével, 

történelm i m értékkel m érve is nagyot alkotott. Lerakta, s m egszilárdította új, szocia
lista társadalm unk alap jait és ma a fejlett szocializmus m egvalósításán munkálkodik.
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Sorra valósulnak meg mindazok a nagyszerű célok, am elyekért az előttünk já r t  nem 
zedékek küzdöttek. A M agyar Szocialista M unkáspárt következetes m arxista—leni
nista politikája kivívta népünk bizalm át és élvezi cselekvő tám ogatását. Munkások, 
parasztok, értelmiségiek, párttagok és pártonkívüliek, idős és fiatal nemzedékek 
egyetértése, alkotó együttműködése, odaadó, áldozatos m unkája m egbízható alapja 
szocialista társadalm i rendünk folyamatos m egújulásának.

P ártunk  nyílt, őszinte és következetes politikája eredm ényeként népünk m egér
ti, hogy a mai feszültségekkel, gazdasági nehézségekkel terhes világban célkitűzése
ink m egvalósításáért érdemes többet tenni, áldozatokat vállalni. További előrehaladá
sunk kulcsa, vívm ányaink megőrzésének záloga a szilárd bizalom, hazafiúi tenn i aka
rás és a szocialista közösség országaival való hatékonyabb együttm űködés.

Társadalm unk életének jelentős időszaka lesz 1985 tavasza. Forradalm i pártunk 
XIII. kongresszusa és felszabadulásunk 40. évfordulója lehetőséget terem t ahhoz, 
hogy kritikus és felelősségteljes m érleget készítsünk a m agunk választotta ú t négy 
évtizedéről, társadalm i-gazdasági fejlődésünkről. Ezekre a társadalom politikai ese
m ényekre készülve a gyárakban és a szövetkezetekben, az intézm ényekben és a 
fegyveres erőknél széles körű szocialista versenymozgalom bontakozott ki, m ely m él
tóképpen fejezi ki egész népünk cselekvőkészségét, nemzeti program unk megvalósí
tására irányuló elhatározását.

Elvtársak!
A. világpolitikai helyzetben, szocialista építőm unkánk nemzetközi feltételeiben 

az elm últ időszakban egy sor aggodalomra okot adó változás következett be. A szél
sőséges im perialista erők ism ételt tám adásokat intéznek a szocializmus, a béke és a 
társadalm i haladásért küzdő erők ellen. A fegyverkezési verseny újabb hullám át 
kényszerítik az emberiségre, és a világűr m ilitarizálásával, az eurorakéták telepíté
sével a történelm ileg kialakult katonai erőviszonyok m egváltoztatására törekszenek.

A testvéri szocialista országok a m ostani bonyolultabb és feszültebb nemzetközi 
helyzetben is m indent m egtesznek azért, hogy folytatódjék a különböző társadalm i 
rendszerű országok közötti békés egymás m ellett élés egyedül ésszerű irányzata. Hig
gadt és józan politikájukkal újabb és ú jabb erőfeszítéseket tesznek az enyhülés vív
m ányainak megvédése, az im perialista m esterkedések elhárítása érdekében. Ez a 
politika élvezi az emberiség sorsáért felelősséget érző, a társadalm i haladásért küzdő 
erők cselekvő tám ogatását.

A M agyar Népköztársaság, egész népünk teljes odaadással veszi ki részét a bé
kéért folyó küzdelemből. Szüntelenül erősítjük együttm űködésünket a szocialista 
közösség országaival, a haladásért küzdő békeszerető erőkkel. A Varsói Szerződés
ben töm örült szövetségeseinkkel együtt k itartóan  m unkálkodunk fegyveres erőink 
további fejlesztésén, felkészültségének a kor színvonalán tartásán. A szocialista or
szágok fegyveres erőinek együttm űködése védelmi képességünk magas szinten ta r tá 
sának pótolhatatlan forrása, amely egyben a gyakorlatban ju tta tja  kifejezésre in ter
nacionalista fegyverbarátságunkat és cselekvési egységünket.

Elvtársak!

A Fegyveres Erők N apját azzal ünnepeljük méltóképpen, ha pártunk, népünk, 
a szocializmus irán ti szilárd elkötelezettséggel, becsülettel te ljesítjük  a haza védel
méből, a közrend és a közbiztonság oltalmazásából, a fe jle tt szocialista társadalom  
építéséből és az ifjúság neveléséből reánk háruló feladatokat.

A fegyveres erők és testületek megtisztelő feladatainak végrehajtásához kívá
nunk erőt, egészséget, egyéni életükben sok örömet és boldogságot.

Éljen és virágozzék szeretett hazánk, a M agyar Népköztársaság!
Éljen népünk forradalm i vezető ereje, a M agyar Szocialista M unkáspárt!
Éljen a testvéri szocialista országok népeinek és fegyveres erőinek m egbontha

tatlan  internacionalista barátsága!

Éljen a szocializmus és a béke!

 Budapest, 1984. szeptember 29.

Czinege Lajos hadseregtábornok Dr. Horváth István
honvédelmi miniszter belügyminiszter
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