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Honvédek, határőrök, rendőrök, munkásőrök!

Tisztesek, tiszthelyettesek, zászlósok, tisztek, tábornokok!A Fegyveres Erők Napján a Magyar Népköztársaság kormánya nevében köszöntjük Önöket szeretett hazánk fegyveres védelmezőit, határaink őrzőit, a közrend és közbiztonság oltalmazóit, azokat, akik fáradtságot nem ismerő helytállással, odaadással teljesítik társadalmilag fontos, semmi mással nem pótolható hivatásukat.A Fegyveres Erők Napján tisztelettel és nemzeti büszkeséggel emlékezünk szabadságharcos és forradalmár elődeinkre, akik hősi elszántsággal küzdöttek nemzeti függetlenségünkért, a magyar és más népek szabadságáért. Elismeréssel tekintünk a haza, a nép érdekeit szolgáló fegyveres erőink és testületeink létrehozásában és fejlesztésében kiemelkedő szerepet vállalt harcostársainkra, küzdőtársainkra, bajtársainkra. Kegyelettel emlékezünk azokra a mártírokra, akik nehéz, embert próbáló történelmi helyzetekben vállalták a fegyveres küzdelmet. Tisztelettel hajtjuk meg a kegyelet zászlaját azok előtt, akik határaink őrzése, a közrend és közbiztonság oltalmazása során életüket vesztették.Napjainkban hatalmas méretű és gyors ütemű változásoknak vagyunk tanúi és cselekvő résztvevői. A visszafordíthatatlanná vált reformfolyamatok a magyar társadalom modellváltását készítik elő, amellyel a harmadik évezredre kívánunk méltó helyet találni az épülő új „európai otthonban”. A gazdaság dinamizálásával, a demokratikus szocializmus politikai intézményrendszerének kiépítésével, a humánus és szolidáris társadalmi viszonyok megteremtésével a civilizáció élvonalába akarjuk felküzdeni magunkat. Mindezek megvalósítása a magyar nép, az egész nemzet érdeke, s egyben jelenünk és szocialista jövőnk nagy vállalkozása.
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Az emberiség történetének nagy pillanatát éljük, egy olyan korszakot, amelyben néhány év alatt nagyobb utat tesz meg a világ a szembeállástól a tartós béke, a sokoldalú együttműködés irányába, mint előzőleg évtizedek alatt. Kézzel fogható eredményei vannak a szovjet-amerikai párbeszédnek, s kirajzolódnak az európai haderőcsökkentési tárgyalások reális lépéseinek a körvonalai is. A gyökeres fordulat elérése, a védelemhez ésszerűen elégséges erő megteremtése érdekében azonban még további erőfeszítésekre, aktív fellépésre van szükség. Ennek tudatában és védelmi szövetségünk katonai doktrínájával összhangban konszenzusra esélyes javaslatok kidolgozására törekszünk.Következetes külpolitikai erőfeszítéseinkkel párhuzamosan, kormányunk jóváhagyása alapján folytatjuk a haderőreformot, korszerűsítjük hadseregünk szervezetét, fegyverzetét, fejlesztjük katonáink felkészítését. Népköztársaságunk kormánya a közrend és közbiztonság fenntartása érdekében - az ország teherbíró képességével összhangban - mindent megtesz azért, hogy fegyveres testületeink szervezeti struktúrája, felszereltsége és felkészültsége megfeleljen a kor követelményeinek.A Fegyveres Erők Napját azzal ünnepelhetjük méltóképpen, ha a nép szolgálata ügyéért érzett felelősséggel, a rendelkezésünkre bocsátott anyagi eszközökkel, erőforrásokkal ésszerűen takarékoskodva, becsülettel teljesítjük a haza védelméből, a közrend és közbiztonság oltalmazásából, a demokratikus átmenet békés jellegének támogatásából és az ifjúság neveléséből reánk háruló feladatokat.Az ünnep alkalmából megtisztelő feladataik végrehajtásához kívánunk erőt, egészséget, magánéletükben sok örömet és boldogságot.Budapest, 1989. szeptember 29.
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