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 تذکر کوتاه

ک مدار، پخش اسناده در راستای باز نشر وصفحۀ انترنیتی راه پرچم افتخار دارد ک

حزب دموکراتیک ار جمهوری دموکراتیک افغانستان وپیککار وبیانگر نشرات و

گذارش های رفیق ببرک مصاحبه ها و مجموعۀ بیانیه ها، باردیگر، خلق افغانستان

تحکیم »با عنوان  کارمل در پلینومهای کمیته مرکزی و نخستین کنفرانس حزبی  را 

  انترنیت همگانی میسازد. در دنیای « حزب و پیوند آن با خلق

از طریق  ه پرچم، چندی قبل این مجموعه راصفحۀ انترنیتی راآوری است که دقابل یا

نسبت کیفیت پایین  در اختیار هموطنان قرار داده بوده که متأسفانهاه پرچم وبسایت ر

 مخصوصا  ، آن با انترنیت ضعیفسهل  امکان دانلود ( MB 3،34وحجم زیاد ) سکن

بنابر خواست ؛ برای رفع این معضله وتوأم با دشواری های بود کشوردر داخل 

( در اختیار شما  MB 3حجم ) و اینک متن تازه با  به بازتایپ آن اقدام  ،هموطنان

 قرار داده میشود.

جمهوری دموکراتیک  دولت نشراتو مدارکهمگانی ساختن اسناد، کردن ودر پیدا

یک دین  نشراتمدارک و افغانستان ما را یاری رسانید. همگانی ساختن چنین

 مکلفیت ما است. و

 دانندگان صفحۀ انتر نیتی راه پرچمگر

 ایمیل: 

 rahparcham@gmail.com 

 آدرس ما در انترنیت:

http://rahparcham1.org 
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 این مجموعه ۀدربار

 نیافغانستان، خصومت وعناد دشمنان ومخالف کیدموکرات یسقوط دولت جمهور با

حزب ما، نتنها فروکش نکرد بلکه آن با مردم وطن و یداخلو یمنطقو ،یالملل نیب

وطن و  ینرایو و کیدولت دموکرات یدستاوردهاو آرمانها، اهداف بیتخر یبرا

شده  نییپا یها ی. جهادردندرا بکار ب یرانگریبه مراتب و یها وهیش ،کشتن مردم

وعامه آنچه را  یبا غصب موسسات دولت یزیچنگ رانگریو یروهایاز کوه همانند ن

درآوردند و  شیخو یمیوتنظ یدانسته" به تصرف شخص متیکه قابل انتقال بود "غن

 یها میتنظ یجفا نینابود ساختند. بزرگترشکستند وانتقال بود؛  رقابلیآنچه را که غ

 بود. رانیپاکستان و ا یبه کشورها یمحرم ادارات دولت سناددادن ا میتسل ،یجهاد

 یقوا تی"، در آغاز خواستند با برجسته ساختن موجودنی"مجاهد یالملل نیب انیحام

افغانستان  کیدموکرات یکشور را متوجه جمهور یرانیجنگ و و تیمسئول ،یشورو

خط بطالن بکشند  کیدولت دموکرات ۀده کیاز  شیب یساخته و برهمه دستاوردها

 . رندیجشن بگ شرایخو یدست پرورده ها یروزیو پ

گران  لیتحل سندگان،یآنها بشمول نووابسته به  یارتباط جمع لیوسا یبعد ۀمرحل در

ت افغانستان خواستند با سکو کیدموکرات یمخالف دولت جمهور ستانیو ژورنال

 ،افغانستان کیدموکرات یدر جمهور یوسازندگ یدر مورد اقدامات آبادان یوخاموش

وضع  رامونیها، پ لیتحلنوشتن مطالب و نیآنرا از اذهان مردم محو سازند. آنان ح

ساخته شده  یداوود به دولت اسالم یو حوادث افغانستان تالش داشتند تا از جمهور

                                          ۀدر فاصل ایکه گو ندینما نیتلق نیبزنند وچن زیاز جانب آنها، خ

تنها در افغانستان صورت نگرفته است و یمثبت یکار چیه 1992ـ  1979 سالهای

 مدت دانسته اند.  نیا ۀرا سمبول ونمونه هم نیهللا ام ظیحف روببندیبگ اهیس ۀدور

شدن هرماه  یبا سپراست و طرفانهیب خ،یتار یگذشت زمان و داور خوشبختانه

 ،یوسازندگ یقرن گذشته از جنگ تا آبادان یالدیهشتاد م ۀده یها دادیوهرسال، رو

وشش سال گذشته با چشم  ستیب یو مردم ط ابدی یو م افتهیوخوبتر وضاحت  شتریب

به ظاهر  یها هیکنند که همسایگوشت خود احساس موبا پوست و نندیب یم شیخو

کدام منظور  یمشترک، چرا وبرا نی، فرهنگ، زبان و د خیداشتن تار یمدعدوست و

کدام  یرو ،یالملل نیوارتجاع عرب وجهانخواران بکرده  جادیرا ا یجهاد یمهایتنظ

 سالح ،پول حسابیامکانات بو کرده یگذار هیو اهداف، بر آنها سرما ها زهیانگ



 یاسیس هیاز آنها حما یالملل نیقرار داده و در سطح ب آنها اریرا در اخت  واطالعات

 ووطن را در مقابل مردم یاتیچه جنا "یآزادم واسال" انیمدعو کردندیم یغاتیوتبل

 شوند؟یمرتکب شده وم

افغانستان  کیدموکرات یاهداف، خواستها وعملکرد جمهور حیتوض یراستا در

از  ۀگوناگون، بازپخش مجموع یخلق افغانستان، در عرصه ها کیوحزب دموکرات

و  یانقالب یشورا سیببرک کارمل رئ قیرف یها، مصاحبه ها وگذارش ها یسخنران

تا  دینمایم مکخلق افغانستان ک کیحزب دموکرات یمرکز تهیکم یعموم یمنش

 یرا برا یدسترس نهیو زم دیکشور بدست آ خیاز تار ۀدور کی کاریاز کاروپ ریتصو

 قاسم آسمایی . دیطرف حوادث کشور فراهم نما یب یمشتقان بررس
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ۀجزء جدایی ناپذیر خانواد تانسافغاندموکراتیک خلق  حزب

طبقه کارگر استطرازنوین احزاب 

علوم اجتماعی کمیته مرکزی حزب کمونست اتحاد شورویانستیتوت  شفاهی در ۀنییاب

 1981 فبروری 24

! انقالبیرزو بام ان جوانرفقا، 

نده و لبانسل  ن یامی، در ناسیونالیسترا در یکی از کانونهای انترافتخار دارم که خود

از صمیمم قلب سپاسگزاری عمیق و  . نخست اجازه دهیدبمیای جدید می یاسازنده دن

.ا را به پیشگاه د دولت ج.، مردم وخود، حزب نیاپاه، افتخار وسپاس بی برادران

ششمین کنگره حزب کمونیست لنینی اتحاد شوروی که تحت رهبری بیست و

ت یارهبابرای اولین فت ویار ل.ای. بریژنف گشایش کبی شخصیت برجسته لنینیست

 . ابراز بدارم ،انددر آن شرکت ورزیده  انقالبی تانسافغان گاننماینده 

م کنگره های حزب کمونیست اتحاد شوروی در تاریخ بشری ریشه های مستحک

نگذاران ایدیولوژی طبقه یانبوغ بنپراندیشه های رهایبخش وآزادیبخش بر اساس 

رد و هر مرحله از کنگره های حزب کمونیست اتحاد شوروی در واقعیت کارگر دا

ی خلق های بزرگ انسان، عظیم وشگوفانن تکامل بانه تنها پله های عالیتر نرد امر

به شمار می  جهان، بلکه مراحل تکامل تمام بشریت زحمتکش اتحاد شوروی است

 .آید

 آینده را در مسکو می جهان همه یشهاندره ما تفکر ویاوبشریت س جهانوز تمام امر

ونیست اتحاد شوروی در بر، کنگره های حزب کمکبیر اکتو انقالببینند. بعد از 

عظیم  ۀدر گنجین امرهر کنگره در واقعیت است.  بعد در مسکو دایر شدهلنینگراد و

. گزارش رفیق گرامی غنای بزرگتری به وجود آورده استانقالبي بینی علمی  جهان

علمی،  کتیوریك وپراتی  ، خالق از لحاظبهجانهمه  مقتمام ع باال.ای بریژنف 

یق بریژنف در . طوریکه رفخلق کبیر شوراهاست شگوفانمظهر عالیترین تجارب 

مشی وجود دارد یکطرف دو خط معاصر دو راه و جهاندر : گزارش خود فرموده

ه است، دنما عقبه ونهراه اهریمنی، راه جنگ، بدبختی، تحریکات، تجاوزات وراه ک

، خلع سالح وآینده تتاندییگر ومشی دیگر، راه صلح، سعادت وخوشبختی، طرف د

وز در امر. درفش این راه نجاتبخش بشریت ونسل آینده است شگوفانپرسعادت و

تحاد شوروی در اهتزاز بوده است ششمین کنگره حزب کمونیست او وجود بیست
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پر از دشواری راه پر پیچ وخم و : راه طی شدهوخواهد بود. طوریکه در گزارش آمده

ها، پر از مشکالت، راه خونین برای سعادت بشریت بوده است واین راه مخصوص 

نوشت بشریت را تغییر سرکبیر اکتوبر انقالب اتحاد شوروی کبیر است که بعد از 

 . داد

ملی ودموکراتیك ضد فیودالی انقالب راسخ داریم که  مانیا انقالبیپتومسیم وما به ا

و م به گام در راه پیروزی، سعادت گالیستی برگشت ناپذیر است ویادامپروض

  خوشبختی مردم ما به پیش میرود

صحبت های ر بگیرم ومن فکر می کنم که هنوز وقت است که در پشت تربیون قرا

ابراز  امرکه دیروز در بدو وقت است یعنی چه؟ یعنی این ؛نمایم بهجانهمه وسیع و

نه تنها برای خلق کبیر اتحاد شوروی  بهجانهمه ق علمی وداشتم، یک گزارش خال

، جمله به جمله کنون وقت آن است که کلمه به کلمهبلکه برای بشریت داده شد. ا

از آن آموختیم  از آنکه گزارش را عمیق مورد مطالعه، غور ودقت قرار بدهیم بعد

رات جدید در ساس ابتکاا روتفکر جدید وب یشه انددر  توانیمموزیم، بعد می یاید ببا یا

گام های قویتر ومطمئن  انقالبیرزه بام در راهسی ویاساحه کار ایدیولوژیك، تربیت س

 . داریمتر ودقیقتر بر

رائه شد آخرین قسمت گزارشی که از طرف رفیق ل. ای. بریژنف به کنگره ا در

یتوت انست به عمل آمد و یکی از وظایف مهم تأکیدسی یاسالی تربیت ایدیولوژی وبا

علوم اجتماعی وابسته به کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی خواهد بود تا 

تعلیم و  ،دانشاعزام میشوند از لحاظ انستیتوت  رفقایی را که جهت تحصیل به این

 دگردانمسلح اً قوی انقالبیبینی علمی و جهانسی بر اساس یاپرورش ایدیولوژی و س

خلق های میلیونی  توانندبخود میروند در آنجا  قالبیانکشورهای  که وقتی این رفقا به 

 . های رهایی بخش مسلح و نیرومند بسازندانقالب را در راه 

علوم انستیتوت  چقدر آرزو داشتم که اگر من هم مثل شما افتخار می داشتم که در

ل می کردم .ولی اکنون وظایف .ش تحصیااجتماعی وابسته به کمیته مرکزی ح.ك.

ه افتخار نشستن است ک عظیم و بزرگ چناندر کشور ما  انقالبیف ، وظایعملی

ون انقالبی. شما و دیگر برای من میسر نیست دانشاز علم و شاردرین کرسی های سر

  سی ویاتربیت سو دانش صیل را درین کانونهایتحمایه گران که فرصت جهان

ی وابسته به علوم اجتماعانستیتوت  ایدیولوژیک که یکی از نمونه های بزرگ آن

جدیت از آن استفاده تمام نیرو و باید باش به دست آورده اید  .اك . کمیته مرکزی ح.

 نمایید

به فراگیری انستیتوت  ون که به حیث نمونه در ینانقالبیشما نسل جدید  باوز امر

کنیم ویك نکته دقیق را می  ر به گذشته مراجعه میبامشغولید یک انقالبیتحصیل 

سی را فرا می یاسو انقالبی دانشچه مشکالت طاقت فرسا علوم و باما  پدران : بینیم
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ار اوایل قرن بیست هنوز آثطور مثال در روسیه طی قرن نزده وگرفتند به 

 نبازبه  انقالبی بزرگ و گاندیگر نویسنده و انقالبیبینی علمی و جهاننگذاران یابن

بزرگ  گانس نویسنده بزرگ روو مانی قهریاروسی ترجمه نشده بود ولی پرولتار

که پلخانوف و مکتبش و بعد از آن  مانز دموکرات در قرن نزده داشتند، لیکن تا آن

   مانز ون آنانقالبیروسی پخش نشده بود، برای  نبازبه  شانوالدیمیر ایلیچ لنین آثار 

خود فرا گیرند. به این جهت لنین  نبازرا به  انقالبیبینی  جهانمشکل بود که تمام 

بینی علمی  جهاننگذاران یاکه آثار بن هاینبازید یکی از باه توصیه می کرد که همیش

ی یارفته شود. پرولتارشد، فرا گباون و تئوریسن ها به آن نوشته شده انقالبیو دیگر 

های کهنه سعی می کردند که بعض آثارو نوشته هارا کاغذ بازمینی ها روس در زیر

ترین  بهجانهمه  بزرگترین، بهترین عمیق ترین ویم مطالعه کنند. لیکن اکنون می بین

حاال برای نسل موجود تمام است و شگوفاننو در اتحاد شوروی  علوم بشریت علم

 انقالبیمجرب نه تنها در خدمت نسل  دانشمنداناستادان، معلمین و باآثار وسیع 

خدمت  در انترناسیونالیستیاهمیت با امر، بلکه به مثابه یك اتحاد شوروی زندانفر

دیده می شود.  قرار گرفته است که ساده ترین نمونه آن درین محفل جهانهمه مردم 

 جهانفراگرفتن  ،مقدم تر از همه انقالبیقاطع یک اهمیت و بانتیجه اینکه وظیفه 

 چنانفراگرفتن  بابینی خالق. جهان، بلکه بینی دگمجهانه ناست. اما  انقالبیبینی علمی 

خود تطبیق کرد. در  کشوررا در شرایط خاص جامعه وآنتوان بخالق که  دانش

.ش ارائه گردید ا ك . ششمین کنگره ح.ابتکاری که در بیست وگزارش جدید و

در  انقالبیبینی علمی  جهاناحکام عام عمومی و قوانینتصریح شده که بر اساس 

 تفاوت می انقالب، تاكتیك واستراتیژی انقالب شرایط هر کشور و جامعه راه های 

ً ایدیولوژیك قویو انقالبیید ما از لحاظ تیوری باکند. در حالیکه  ید بامسلح شویم،  ا

استفاده از تجارب تمام  بارا  انقالبیآنراهم فرا بگیریم که چگونه تیوری  یتوانای

های آزادیبخش می انقالب  ، مترقي، احزاب کمونیستی وکارگری وانقالبیاحزاب 

همچنین بر افراشت ورا برانقالب درفش سرخ  ودو در جامعه خ در کشور خودتوان 

عمیق از لحاظ اجتماعی، و بهجانهمه ید جامعه خودرا بامترقی و انقالبیمبنای تیوری 

یل باقهب، ملیت ها، اقوام وت، عنعنات، سنن، مذیاسی، خصوصیااقتصادی، س

نسل  چنان. همشناختو ت مردم درك كردیاصوخصو ، کرکتروسوابق تاریخی

ید در نظر بانکته مهمی را  انقالبیهر کشور بر اساس تیوری انقالبي پرچمدار و

مسلح به  انقالبینوین، حزب ك حزب طرازیرت است از ایجاد باشد و آن عباه داشت

بدون موجودیت و تکامل چنین ، انقالبیبینی علمی  جهانگر، به ایدیولوژی طبقه کار

 اصول و احکام لنینی است که این یکی از. پذیر نیست امکانانقالب یروزی پحزبی 

 مانزشد بدون سالح بران یعنی یک ساباولو تمام شرایط عینی در یک جامعه آماده 

 انقالبیاستفاده از تیوری  با. در شرایط کشور ما ممکن نیست انقالبپیروزی  انقالبی

، جوانپیشاهنگ طبقه کارگر آگاه و عناصر تانسافغانبقه کارگر، مردم ایدیولوژی طو

وعلى الرغم یک سلسله  دزده سال قبل ایجاد کرشانن خودرا نویطراز حزب
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ه فیودالی دمانفوق العاده عقبهم در یک کشور زباشکست ها و هاوجزر هات، مدبااشت

 فیودالی وضدملی ودموکراتیک ضد انقالبدرفش  توانستیودالی قبل فوما

لق حزب دموکراتیک خ نوین یعنیلیستی را تحت رهبری حزب طرازیاپرام

 مان، پیکار مردم زحمتکش و قهرتانسافغان انقالبزد. اینجاست که افرابر تانسافغان

حزب ما به منزله یکی از تجارب نوینی است که کشورهای مشابه ورفقای و تانسافغان

ارب آن مطالعه خود قرار بدهند و از تجمورد توجه و توانندهمرزم ما آنرا نیز می 

صورت گرفت، در آخرین تحلیل حزب هاتی که بااشت داشتدرنظر بااستفاده نمایند. 

ملی ودموکراتیك  انقالبوطنپرست موفق شد که در پروسه سایر نیروهای ملی و باا م

بخصوص هر گاه کمک عظیم اتحاد و جهانبه پیش رود ولی اگر نیروهای مترقی 

وصف اینکه مردم ما دارای یک  باوجود اراده قاطع خلق ما باشوروی نمی بود 

 باما نه تنها  انقالبزهم باایدیولوژی علمی بود  بامجهز  جوانوطرازنوین ب حز

لیزم در یاامپرارتجاع و النهم ورذیوش پالن مواجه می شد بلکه بر اساس شکست 

 ما سرکوب واستقالل و آزادی کشورانقالب ، ، شوونیزم چینیکاامر لیزم یاامپررأس 

 ربا. به این جهت یکقرار می گرفت ندشمنامورد تجزیه میرفت و ن یامما نیز از 

وسایر  تانسافغانیک خلق تاز طرف حزب دموکراو تانسافغاندیگر به نام مردم 

، به خلق كبیر اتحاد شورویخودرا   دموکراتیک سپاسگزاری عمیقنیروهای ملی و

ش و  .ا، حزب کمونیست اتحاد شوروی، کمیته مرکزی ح. ك. دولت اتحاد شوروی

 .ه مرکزی در رأس به رفیق بزرگ ل.ای. بریژنف ابراز میدارمسی کمیتیابیروی س

 ! ، رفقای انترناسیونالیستانقالبیرز وبام تاندوسرفقا، 

د یاوقت ز شما برای من المهامبخش است . برای اینکه انترناسیونالیستیکانون گرم 

کانکریت مطرح گردد هر رفیق شم و مسایل به صورت مشخص وباشمارا نگرفته 

شد مطرح نماید من حاضرم به پاسخ آن بای را که داشته سوالهر  آزادانه دانمی تو

 . بپردازم

 ت: سواالبخش 

 : رفیق هندی سوالپاسخ به 

ششمین کنگره تدویر بیست و با مانزمیشود که هم هرسانید تاندوسا وبه اطالع رفق

دوستی و  ها ما جشن شصتمین سالگردزب کمونیست اتحاد شوروی درین روزح

 شوروی را تجلیل می کنیم .  ـ افغاندوستی داد قرار

تش به یاخصوصیر کمك های اتحاد شوروی وثکرد که نقش وتأ سوالرفیق ما

. کوتاهی که ما داریم کافی نیست مانز مسئله چیست؟ برای توضیح این  تانسافغان

زندگی مردم ما آنقدر  شئونهمکاری اتحاد شوروی در تمام ی وریا، توضیح كمك

 . و بزرگ است که نوشتن آن کتابهای قطوری را ایجاب میکندبیکران 
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همکاری اتحاد و بکنم که سنگی مستحکم دوستی، کمك  اعالنکافی خواهد بود اگر 

گذاشت فکر می کنم بیشتر ازین کدام ترم  والدیمیر ایلیچ لنین تانسافغان باشوروی را 

 . شوروی وجود نخواهد داشت افغانواصطالح از کمك ودوستی 

بود، یعنی هنگامی  نمی 1۹1۹آن در سال  نیباپشتیاتحاد شوروی و مانزاگر کمك هم

م کرده یای انگلیس قلیستی وقت یعنیاعلیه بزرگترین قدرت امپر تانسافغانکه مردم 

ر بابرای نخستین  تانسافغان. در تاریخ جدی بود سوالبود موفقیت وپیروزیش قابل 

 جوانوری روسیه بزرگ که در آنوقت جمه یک قدرت بادوستی و برادری قرارداد 

 . رسانیداقتصادی ما کمك سی ویابه استقالل س امر، واین بود به امضا رسید

ز اعم ا تانسافغانگی مردم  ون زندهئوت کمك های اتحاد شوروی در تمام شفهرس

ر وسیع است. هرگاه در یانظامی بس، فرهنگی وسی، علمي، تخنیکییااقتصادی، س

ار می آید، اگر شاهراه مطرح بحث قر نیاماز صنایع مدرن به کشورها حرفي 

، ، تخنیکم هاتخنیکیی های علمی وهنځ، پوگیرد، اگر فارم های زراعتی، مکاتبمی

مطرح بحث قرار می گیرد کمك های اتحاد شوروی  انسانهنر وحتی پرورش رت وآ

اتحاد  بجاناز  تانسافغانر استقالل باطوریکه نخستین مانهجای نخستین را داراست. 

ر از طرف اتحاد بااپریل نیز برای اولین  انقالب، شوروی به رسمیت شناخته شد

در حساس ترین از طرف اتحاد شوروی  چنان. همسمیت شناخته شدبه رشوروی 

، تانسافغانونیستی، کمک به موقع به مردم  نبود، هستیلحظات مرگ وزنده گی، بودو

کمك اتحاد شوروی  تانسافغانه همین ترتیب همه در رسید ب تانسافغان یقانونبه دولت 

پوست و گوشت لمس خواهند کرد مردم  باخواهند دید وبه چشم سر  شئونرا در تمام 

 . ما چنین احساس دارند

صراحت اعالم داشتم که اگر کمک به هنگام اتحاد شوروی نمی  بادر آغاز صحبت 

بلکه آزادی و استقالل  می رفت ن یامما از انقالب دستاوردهای وز نه تنها امربود 

حتی کوبنده و تاندوسای میکنم این قاطع ترین حرف بر مان. گهم می خوردما نیز بر

 . لیزم است و خواهد بودیاارتجاع و امپر ،ما دشمنان ترین پاسخ برای 

از امواج رادیو، تلویزیون وجراید راجع به  تاندوسوز رفقا وامریقین دارم که 

شند، باعطف توجه کرده  تانسافغانای. بریژنف در مورد گزارش رفیق ل. 

در گزارش ارائه  انقالبیو مانقهر به مثابه یک کشور تانسافغانموقف ردیگر بایک

 لیزم در رأسیاقاطع برای ارتجاع بین المللی وامپرشکن و دندانشد که جواب 

به تحریکات  تانسافغانکشورهای مرتجع که علیه ، شوونیزم چین ویکاامرامپریالیزم 

 . شدباو تجاوزات دست می زنند، می 

 : دیگر پرسنده سوالدر مورد 
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، شاخ هنیام، شرق احمر ۀعرب، بحرهند، بحیر ۀلیزم در خلیج، در بحیریاموقف امپر

طی سفر خود نیز در که ل. ای. بریژنف چنان، بخصوص در خلیج فارس افریقا

 باشش ارائه نمود ه بیست ودیروز که به کنگر گزارشهمچنین در هند و مانپارل

 . خالق پاسخ داده شده استمیق و، عبهجانهمه  ، صراحت، علمي

اتکا به دکتورین کارتر زیر  بالیستی یاامپر انحصاراتمعلوم است که  گان به همه

استفاده ازین دکتورین  باقوای عکس العمل سریع را « تییاحفظ مناطق ح»  عنوان

در پی تحریکات جنگی است وهمه اطالع دارند  اخته ومتمرکز س ت تاندیهای ضد 

.  اندناتو در خلیج موضع گیری کرده کشورهای  و  یکاامرقوای بحری که بحریه و

بود اما اکنون  بهانه شانیی در تهران برای یکاامرهای  گاناگر دیروز موضوع گرو

، یج عرب، خلیج فارس، خلزهم در بحرهندبا اندفته یاهای نیز نجات  گانوکه گر

، سعودی تانبر اساس توطئه کمپ دیوید در مصر، عربس چنانهمبحیره احمر و

لیستی موجود است. این قدرت یاامپر تجاوزکارانهپایگاه های  یاسومالی، کین ،مانع

اتحاد شوروی است که اینها را از لحاظ تحریکات جنگی لگام لیزم ویاصلح و سوس

 . زده صلح را دفاع می کند

 :(دیگر )هند سوال

ست یاما از سش بییاارزکه در کنگره دعوت شده و یکاامرت نماینده گی یاموجودیت ه

 چیست؟ یکاامر

چه ریگن که حاال روی صحنه آمده و چه  یکاامرست جمهوری یاست اداره ریاس

 اینانلیستی ویاامپر انحصاراتست یاس اندکارتر که در حقیقت دوروی یك سکه 

ید فراموش کرد که با. نیکا هستندامرلیزم یارخوار امپجهان انحصارات گاننماینده 

ن بین طبقات روشون اصیل وواقعی هستند مرز مشخص وانقالبیبرای عناصری که 

ید توجه کرد که باطبقات استثمار شونده وستمدیده وجود دارد. ستمگر و استثمارگر و

یکه  استثمار وستم قرار دارند. از آنجای کارگر است و در تحت یکاامراکثریت خلق 

 یکاامربزرگی است برای خلق کارگر  انحصاراتط جمعی در انحصار باوسایل ارت

 .که حقایق را درک کنند و تشخیص بدهند مشکل است

هنده و اندشخود ن یکاامرالت متحده یات نماینده گی حزب کمونیست ایاشرکت ه

حزبی یکا از خود پیشاهنگ وامر، طبقه کارگر یکاامرنگر اینست که خلق کارگر یاب

رز، دالور وشجاع باو عناصر آگاه آن در وجود حزب م یکاامر. طبقه کارگر دارد

. على الرغم دشواری ها، می رزمندیکاامرالت متحده یاخود یعنی حزب کمونیست ا

ت نماینده گی یام ههزبایکا ایجاد میشود امری که از طرف اداره موانع مشکالت و

اد شوروی شر کت می کند و این خود ششمین کنگره حزب کمونیست اتحدر بیست و

ر و پرستیژ عظیم در بادهنده اینست که حزب کمونیست اتحاد شوروی از اعت شانن

ت نماینده یاشر کت ه . لذایکاامرالت متحده یاخوردار است حتی در اکره زمین بر
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ششمین کنگره حزب کمونیست در بیست و یکاامرالت متحده یاگی حزب کمونیست ا

تأثیر  یکاامرالی طبقه کارگر باایدیولوژیك سی ویاخود از لحاظ ساتحاد شوروی 

 . مثبت و ثمربخش دارد

 : جنوبی یافریقات رفقای سواال

های زمندییاتأمین ن ست دولت در راه ایجاد شرایط مادی براییاجهات اصلی س ـ1

 ؟ کدام استدهقانان 

ملی و  انقالبیك ماهیت خود اپریل از لحاظ کرکتر و انقالبکه کرد  تأکیدید با

لیستی است. از لحاظ اصول مرامی و تیوری یاضد امپردموکراتیك ضد فیودالی و

انقالب ملی و دموکراتیك  ۀاولین، اساسی وعمد ۀوظیف انقالبیپراتیک و انقالبی

نفوس ت فیودالی در دهات تشکیل میدهد. بای مناسیافیودالی را محو تمام بقاضد

ها زنده م میلیون است که در حدود دومیلیون در شهرونی پانزدهدر حدود  تانسافغان

گی قبیله وی، کوچی و نیمه کوچی  گی می کنند ودر حدود دو نیم الی سه میلیون زنده

غیرمستقیم مربوط به دهات و زده میلیون به صورت مستقیم ویادارند وده الی 

روی عمده نیدهقانان  زراعت زنده گی می کنند. به این ترتیبزمین و باط باارتدر

ت یاید دگرگونی در حباماست که  انقالبی مندقانونکم و، لذا به اساس حماست انقالب

 اصالحاتاز طریق  صرفاً  امرت فیودالی به وجود آید واین باامحای مناس بادهات 

ساده  مسئله ارضی  اصالحات مسئله . البته انددموکراتیک ارضی عملی شده می تو

 .نیست

ارضی  اصالحاتمی کرد که  تأکیدارضی  اصالحاتر مورد د جهان گرانکاررهبر 

 . بعد از مطالعه عمیق صورت گیردط و دقت ویااحتتوجه و با

ارضی  اصالحات هات بزرگ که در زمینهبااپریل علی الرغم اشتانقالب بعد از 

دولت جمهوری و تانسافغانم حزب دموکراتیک خلق هزباصورت گرفت 

ند که در حدود هفتصد هزار هکتار زمین را به سه موفق شد تانسافغاندموکراتیک 

برخورد ر جدی در میتود ویاهات بسباتوزیع نماید. از یکسو اشت خانواده صد هزار 

های صادر  تندی بادیگر  بجانصورت گرفت و از  تانسافغانارضی در  اصالحات

 دهقانانتهدیدی که در برابر وچین و تانپاکساز  خصوصاً مشده از خارج کشور 

، سبب شد ت در دهاقین به وجود آورددهش، وحشت وخوف ،، رعبصورت گرفته

بد بعد از مرحله  یابود تحقق ن پالن ارضی ما آنطوریکه مطابق به  اصالحاتکه 

توجه و  باارضی را  اصالحاتثور است که پروگرام مرحله دوم  انقالبنوین 

 پالن مطابق به ها ودیگر کشورصوص اتحاد شوروی وبراساس استفاده از تجارب بخ

ً علم نهضت کوپراتیفی و به صورت  باتحلیل شده طرح کردیم، توأم شده وتنظیم  ا

 .دهقانیان وجرگه های دهقانطبقاتی سی ویاارتقای شعورس باتوأم   نهباطلداوو آگاهانه
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های زمندییان توانیم، ما بهاتبارفع اشتباکه در مرحله دوم  هستمامیدوارمن 

 . را تأمین کنیم تانسافغانن دهقانااستراتیژیك 

به خاطر به سر رسانی وظایف مبرم  انقالب  حزب و دولت پس از مرحله نوین 

استفاده از کمک  با توانستدهقانان زمندی ها و بهبود شرایط مادی یابرای رفع ن

از لحاظ دهقانان معادل صد میلیون روبل اتحاد شوروی برای رفع احتیاجات اولیه 

دیگر  بجاناز تی کمک بکنند وری، کود وماشین آالت زراعن تخم بذرسانید

ت باپراتیف های جدید را ایجاد کنند وقیم حبوکوپراتیف ها را تقویه نمایند. کو

دهقانان از لحاظ شرایط مادی به  اندمحصوالت زراعتی را طوری تنظیم کنند که بتوو

م خرید محصوالت . حکومت قیرا بنمایدآنانزمندی های عاجل یانورفع  اندکمك برس

قیمت تخم بذری،  ،برد بخصوص در ساحه پخته و لبلبو البازراعتی را از دهاقین 

تا تسهیالت مشخص به دهاقین صورت  ، ماشین آالت زراعتی را پایین آوردکود

 .بگیرد

اقدامی  داخلی و خارجی چه انقالبضدرزه علیه بادر م تانسافغان: خلق دیگر سوال

 ؟ نموده است

 ضدی بزرگی هاندباماه میگذرد  پانزدهکه از آن در حدود  انقالبنوین در مرحله 

از بین رفته محو شده و کامالً  تانپاکسصادر شده از خارج بخصوص از  انقالب

 .است

و روبر تانسافغانقوای امنیتی قوای مسلح و باداخلی وخارجی انقالب  ضدنیروهای 

به شکل  تانپاکسصادر شده از دهای بانیم یعنی یو گما که اشرار می   توانندمیشده ن

قطاع  باگروپهای کوچک پنج نفری و ده نفری که در دهات، در شهر ها و شاهراه ما 

، مساجد وحریق ها، مکاتب  خانهشفا، ترور، آدمکشی منفجر ساختن پل ها ،الطریقی

ضد باندهای آدمکشی این شیوه تروریستی وکردن مزارع دست می زنند. علیه 

رزه باوقرارگاه عمومی م وزیراننوم سوم کمیته مرکزی، شورای ، پلیانقالب

را به کلی  ها ندبای تروریست ها ویاتا آخرین بقا اند تدابیری اتخاذ کرده انقالبضدبا

 یمتوانستمی؟ اگر این مشکل نمی بود ما ابودسازند لیکن مشکل ما در کجاستنمحو و

از بین ببریم.  مانزر کمترین که آخرین فیر تفنگ و آخرین تروریست را از کشور د

، ندیت ها باکشور ماست  بودن طبیعی سرحداتزباز آنجاییکه مشکل اساسی ما در ا

 تانپاکس، چین، مصر، یکاامردور به کمک اجیر و مزو انقالب  اشرار وعناصر ضد

استفاده  بای وچینایی و تانپاکسیی، مصری، یکاامرسالح های  بامعلمین ومربیون و با

، در کمپ ها تربیت و پرورش می شوند و مرتجع عربیکشورهای  الر ودراز پت

 باا می گردند یعنی در حقیقت ما مداخل کشور تانسافغانز باهرروز از سرحدات 

ون هستیم نه اینکه اشده مواجه بوده ایم و تا کنن  اعالنیك جنگ باتجاوزات خارجی 

 . در داخل کشورانقالب ضدهای نبرد بامواجه 
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 :سوال

 دارد؟ وجود نیاجربه علت موجودیت پیروان سابق امین در حزب دو  یاآ

که طبقات در جامعه زمانی ید به رفقا تصریح شود تا بااز لحاظ پر نسیپ یک نقطه 

هم اختالفات و تفاوت های نظر طرازنوین است حتی در حزب طبقه کارگر و حزب 

 . شدبامی داشته  وجود

 امرعمده واساسی در واقعیت  ك اصل زرین،اصل سنترالیزم دموکراتیک به حیث ی

، درین شك نیست که حزب ما حزب حل اختالفات درونی حزبی است کلید

 ل کنگره او یاایجاد کنگره مؤسس  روز اول مانهاز  تانسافغاندموکراتیک خلق 

سلسله اختالفات و جود  انقالبیتیوری و تجربه جامعه وفقرعقب مانده گی بنابر 

نفوذ  ؛صورت گرفت انشعابدر حزب ماشد و بحرانموجب  جداً داشت. ولی آنچه 

لیزم علمی، ضدایدیولوژی طبقه کارگر یامنحرف ضدسوس ندبایک عنصر خاین ویك 

به حیث عمال واجنت دشمن در داخل  امرلیزم در ماهیت یادر ماسك دروغین سوس

ال امین عم انقالبمرحله نوین  با. وی بود ندباو « امین»حزب است که حفیظ هللا 

، تكتیك سییاوحدت حزب از لحاظ رهبری، ایدیولوژیکی، سین رفت وخود او از بو

 یاو  نیاجردو  باتأمین شد. لذا ما در داخل حزب مواجه سازمانی وستراتیژیك و

ً ات نیستیم اما نیاجر د و از میشو کخاین امین در حزب در ندبای یاوجود بقا بعضا

میدهیم که پروسه وحدت اصولی  اطمینانود خ تاندوسبین میرود. لذا به رفقا و

 . گام های متین و استوار به پیش میرود بایك حزب ما گانوار

 : رفقای اتریشی سوال

داشته  شورشی را ثور خصلتانقالب مدعی هستند که  تانسافغان انقالب دشمنان

 های مترقی چگونه توسعه دادهوتأثیر نیرو انقالباست، در سال های اخیر زیربنای 

چگونه وحدت در حزب فرکسیون در حزب چگونه نقش داشت ومیشود وجود دو 

 ایجاد شد؟

 انقالب   دشمنان است طوریکه رفقای اتریشی ما گفتند که  دشمنان رفقا یکی حرف ـ 

 دشمنان ل حرف باثور خصلت شورشی داشت، مادن انقالب مدعی هستند که  تانسافغان

 .نمی رویم

م شنوید. یکی هعجیب است که شما درین روز ها  ریادکتورین جدید ریگن بس

آزادیبخش اجتماعی را ه آقای ریگن تمام جنبش های ملی وتروریزم بین المللی ک

شما به این ادعای دشمن موافق و ما یاهمردیف به تروریزم بین المللی قرار میدهد. آ

ً  ؟هستیم سی اسا قانوناساس اصول عمومی اپریل بر انقالبر حال هنه. به  طبعا

ً  تانسافغانسی و کلتوری یا، سدر شرایط مشخص اجتماعی انقالب به رهبری  علما

لفعل مردم زحمتکش بالقوه وبابر اساس اراده  تانسافغانحزب دموکراتیک خلق 
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به  جهانکه از طرف تمام  تانسافغانمردم زحمتکش  نی باپشتیو به تأیید و  تانسافغان

 انقالب  تعیین کننده هری از اصول اساسی وآمد. یک ، به وجودرسمیت شناخته شده

 انقالب  ه از مانپیده های عظیم مردم تا کدام حدود ورهایی بخشی اینست که تو

اپریل در  انقالبقتیکه نی می نمایند وباپشتیرا رهبری می کنند  انقالبوحزبی که 

 توانیممی  شد ما به جرأت گفتهبالغه داشته باشد بدون اینکه جنبه م  اعالن تانسافغان

نیز شاهد است  جهانشاهد هستند و یاو  یام ما خود گواوضاع و احوال مرد مانهدر 

 قاطعانهر ثو انقالباپریل یعنی  انقالباز  تانسافغانکه بیش از نودونه فیصد مردم 

هات رهبری سابق و تفتین بااشتبنابر  ید اعتراف کرد که  با. میکردند نیباپشتیوجدی 

اکثریت مردم ضدحکومت استبدادی امین قرار زمانی عد از مدت حفیظ هللا امین ب

لنسبه کوتاه در بادر مدت  اپریل انقالبمرحله دوم  یاگرفت و بعد از مرحله نوین 

که زیربنای اجتماعی  توانستحزب وحکومت  ماهی که سپری میشود پانزدهمدت 

ها  مین نماید. دهمیسر بود تأ امکانرا تا حدودی که  البانقحتی اقتصادی سی ویاسو

شکیل می دهند از خط مشی جدید جلسات تمردم ما گروه، گروه میتنگی ها و هزار از

میکنند. درین شک نیست که در  نی باپشتیتأیید و جبهۀ ملى پدروطنحزب، دولت و 

ً شانحزب ما در طی  ً  زده سال وقتا شد، بامده یاای متعددی به وجود نهفرکسیون  فوقتا

رین رزه کرد تا آخبان علیه فرکسو نیزم همیشه در داخل حزب مروی همین دلیل لنی

. در حزب ما دو لحظه های زنده گی نوشته ها وآثارش علیه فرکسیونیزم بوده است

ً فرکسیون عمده  لحاظ  این تفاوت که این دو فرکسیون از باوجود داشت ولی  واقعا

هم در وحدت بود اگر  با عمالً ، ایدیولوژی استراتیژی اهداف، مرامنامه، اساسنامه

س عامل اختالف تاکتیکی کردیم پرا عامل ذهنی تثبیت کنیم و او ندباعمال امین و

در حزب  1۹77سال در  حل اختالفات تاکتیکی وحدت بعد از دهباسرانجام  بوده و 

 تانسافغاناپریل در  انقالببزرگی این وحدت پیروزی . محصول خالق وتأمین گردید

و  انشعابتفتین امین وحدت در داخل حزب برهم می خورد،  برهم بنازباست. ولی ا

، به مردم به حزب تأثیر انقالبنیزم به برهم زدن وحدت یعنی لطمه زدن به فرکسیو

 .یمدتانمیگذارد ما تجربه تلخ راگذش

وحدت زهم بامین ا اداره، حکومت ورژیم انگیزغم على الوصف تراژیدی بزرگ و

ساخت.  ما را نجات داد و آنرا وارد مرحله نوین قالب ره به وجود آمد وانباحزب دو

؟ روی حکم و اینست رمز پیروزی در وحدت، اما چگونه وحدت صورت گرفت

کادرهای ما. این تجربه تلخ درك رفقای رهبری حزبی و با انقالبی مندقانوندستور 

گاه وحدت در حزب مامی بود. ما . هروشیرین شکست وپیروزی حزب ماست

 . شکست میخوردیم ودیم و همینکه وحدت بر هم می خورد ماپیروزمی ب

 ! تاندوسرفقا و 

جنبش کارگری هستید این تجربه را و کادرهای حزب طبقه کارگر و جوانهمه شما 

نیروهای  ، اتحاداصل زرین لنینی وحدت طبقه کارگر به حضور شما تقدیم کردم که
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، وحدت طبقه لحجوصنیروهای دموکراتیك، وحدت ووطنپرست و مترقیملی و

اساس تادر داخل احزاب خود از صداقت وراستی و بر کارگر ازاعم مسایل است

 . نماییم مانروح لنینیزم در راه وحدت سعی و مجاهدت بی ا

 : رفقای کانگو سوال

هستند واسالم به مواضع مستحکم محافظه  مانفیصد مردم مسلنود تانسافغاندر 

بینی علمی چه  جهانبر پایه  تانسافغانک خلق کارانه استوار است، حزب دموکراتی

 ؟ نوع فعالیت دارد

 :جواب

مذهب دین و مسئله  ر خالق بریارفقا دیروز گزارش رفیق ل. ای بریژنف پاسخ بس

 . داد

قایل است  فراوانبخصوص دین اسالم احترام تمام عنعنات وسنن و با عمیقاً ما  حزب

ماه بعد از که چند تانسافغانک هوری دموکراتیو این اصل در اصول اساسی جم

 .گفته شده است صریحاً تدوین شده  انقالبیاز طرف شورای  انقالبمرحله نوین 

ید بامیکنند وزنده گی  مسلمانان تانسافغاننه فیصد بلکه بیشتر در ودر حدود نود

هات رهبری سابق در حزب ودولت در برابر بااشتبنابر  همزبااعتراف کرد که 

یکی  مسئله د صورت گرفت که این یابی احترامی ز تانسافغانردم معتقدات دینی م

 . از عوامل دیگر تجرید شدن حزب و دولت از مردم بود

به عمل آورد تا  فراوانمجاهدت اپریل حزب ودولت سعی وانقالب ر مرحله نوین د

یروز وموفق توده های مردم از بین بردارد. و درین راه پ ن یاماین سوء تفاهم را در 

، تکیه زب در تمام اماکن مقدسه در مساجدوصفوف ح ، کادر هارهبرانتمام هم شد و

احترام عمیق شرکت کردند و صادقانهینی ومذهبی ها در هنگام مراسم ومناسك د خانه

ف حزب و دولت به عمل آوردند. از طر تانسافغانبه معتقدات دینی مردم زحمتکش 

اسالمی در  شئونست یاگردید ر ون دایرروحانیهای بزرگ  کنفرانسجلسات و

روزها مقدمات وتدارکات ایجاد شورای  ایجاد شد. درین وزیرانچارچوب شورای 

جبهۀ ملى ون جزء روحانیگرفته میشود. شورای  تانسافغانمالهای ون، علما وروحانی

 . خواهد بود پدروطن

 : دوم سوال

جاییکه اطالع داریم  تا تانسافغانبیسوادی یکی از جدی ترین مسایل است در  مسئله 

فامیل هامی ترسند تا آموزگاران به قتل می رسند و تانسافغاندر بعضی از مناطق 

به نظر شما اقدامات دولت برای اعزام  یارا در مکاتب شامل کنند آشان  زندانفر
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دولت چه نوع خیر؟ حزب ویاطق به مشکالت مواجه است و معلمین به این منا

 ؟ عالقه مندی وامنیت معلمین اتخاذ نمودهاقداماتی را برای تشویق، 

 : جواب

 ! رفقا

آغاز شده  اپریلانقالب بعد از  تانسافغاندر  نهضت ایجاد کورس های سواد آموزی

باندهای فته است البته ما به مشکالت تروریزم از طرف یاتوسعه ن بسط وهمچنیو

جه هستیم معلمین مواو گردان، شادخترانو سران بخصوص در برابر پانقالب ضد

 کامالً را یعنی از حالت نورمال  ت معارف مایاه دشمن موفق نیست که حمانبه آن پی

 .ت معارف در کشور فعال استیاپنج فیصد حالی نود و برهم زند نود

 : ت رفقای دنماركسواال

مشخص اتخاذ  در جامعه چه اقدامات آنانبهبود وضع و زناندر زمینه آموزش 

 ؟دمیگرد

و روشن  واضح در کشور ما از خود تاریخچه یی دارد مگر آنچه نزنانهضت  مسئله 

جسته یی در نهضت نقش بر تانسافغان شاناست که حزب طبقه کارگر وهمه زحمتک

ایجاد شده  زنانبرای   نهباطلداوداشته است. اکنون کورس های سواد آموزی  زنان

وزش می گیرند یکجا آم زنان با مردانیعنی « نشینکوارد »است. در فاکولته ها 

. تساوی موجود است دخترانو سرانا صنوف هشت آموزش یکجایی پت چنانهم

زنده گی در اصول اساسی جمهوری دموکراتیک  شئوندر تمام  مردان با زنانحقوق 

 . شده است اعالن تانسافغان

تأسیس حزب دموکراتیک خلق  با مانزهم تانسافغان زناندموکراتیک  مانزسا

دکتورس اناهیتا راتب زاد عضو  زده ساله تحت رهبری رفیقشان سابقهبا تانسافغان

 .خودرا تعقیب می کند توده ییای وسیع هسی ایجاد شده فعالیت یابیروی س

چیست ؟ جواب : اگر خالصه انقالب  در برابر اهداف  محصالنبرخورد  دوم : سوال

شرکت  تانسانافغ انجواندموکراتیک  مانزدر سا یا تانسافغان محصالنبکنم اکثریت 

ودر مقابل  انداکثریت آنها عضو حزب  یاجنبی حزب ماست و  مانزدارند که یک سا

 .قرار دارند انقالب در سنگر حزب، دولت و شجاعانه  انقالب ضدتمام فعالیت های 

 : ت رفقای سوریهسواال

داد  نیاپاخود  اسالمی به کارکشورهای  کنفرانسسعودی  تاندر عربس اخیراً   ـ1 

  شما درین مورد چیست؟نظر 
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چه  تانسافغان خارجی ضددر مورد فعالیت ارتجاع داخلی و کنفرانستصامیم این 

 تأثیری گذاشته است؟

 : جواب

اسالمی طایف  کشورهای کنفرانسنخست از کشور برادر سوریه متشکریم که در 

ری ه موضعگی. البته تا جاییکداشت تانسافغان انقالب  ر دفاع از موضعگیری قاطع د

   مانزساین وصهیونیزم در دفاع از خلقهای فلسط ضداسالمی در طایف بر

حدی سادات و تا و ضد لیزم وضد توطئه کمپ دیویدیاامپرآزادیبخش فلسطین وضد

شد این باپایگاه های نظامی در منطقه داده شده  بابه نفع صلح در منطقه و ضدیت 

های اسالمی در واقعیت از کشوربی می کنیم . ولی عده یازجهتی است که ما مثبت ار

میتود بخصوص  با یکاامرلیزم یاس امپرلیزم بین المللی در رأیابه امپر وابسته امر

مسئله  ”. ما اندعامل نفاق در جوامع اسالمی  ”مسئله  افغانستان”به اصطالح 

 . را از بیخ و بن مورد تردید قرار میدهیم ”افغانستان

 : دوم سوال

قایل هستیم چگونه  فراوانارزش  تانسافغانکراتیک خلق ما برای نقش حزب دمو

چگونه  باتوده ها تقویت میدهد درین راه  نیامرا ر خودباحزب شما نفوذ واعت

 ؟ مشکالت مواجه هستید

 جواب: 

صورت می گیرد و  چگونه دفاع انقالباین یک اصل لنینی است. مهم اینست که از 

 . چطور از خود دفاع میکندانقالب 

 ی استفاده می کنیم . افغانتیوری لنینی در شکل  ما از

 انقالب  دستاوردهای دفاع از  امردر چیست و انقالب ضددرجه مقاومت  : سوم سوال

 ؟ سرکوب می گرددانقالب ضدازه اندکدام  تا

 : جواب

 .شمباپاسخ داده  قبالً فکر می کنم که این سوال را 

 : سوال رفقای پرتگال

چه صدمه وارد می کنند وبرای جلب کوچی  انقالبیر روند د تانسافغانن در یاکوچ

 ؟ داتی وجود دارامکانت اجتماعی چه یاها در ح

 : جواب
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خود به کدام مشکلی انقالب ما در شرایط کشور خود از لحاظ کوچی ها در روند 

جدی مواجه نشده ایم مشکل ناشی از یک موضوع تاریخی وملی است که همیشه 

بنابر آب و  (تانپاکستغییر فصل به آنطرف )به طرف بنابر  تانسافغانکوچی های 

ی تانپاکسبه اصطالح مهاجرین،  عنوان. اکنون زیرسال مهاجرت می کنندهوای هر

نمی گذارند به صورت را محاصره کرده و ها ها به واسطه قوای نظامی، کوچی

ر که تغیی دانندمی  تاندوسالبته رفقا و وطن خود عودت کنند.صلح آمیز به 

کوتاه حل  مانزدر  آسان نیست وساده و امرگی کوچی ها یک  ت زندهیاخصوص

صنعتی ساختن ارضی و  اصالحات باکوچی را یکجا  مسئله . لذا اندشده نمی تو

ی مرکزی اتحاد یااستفاده از تجارب آس با. بخصوص حل کردتوان کشور می 

کوچی ها بعد  مسئله  پرابلم کوچی ها راحل کنیم . پروسه حل توانیم، ما میشوروی

ارضی یک عده  اصالحاتایم که در ه توانست ماانقالب ثور آغاز گردیده است واز 

 شئونکوچی ها در  انکشافمتوطن نماییم البته رشد وساکن بسازیم و از کوچیها را

 . را ایجاب می کند   مانزمختلف 

 : ت رفقای لبنانسواال

  دهید؟ معلومات تانسافغان تشکیل آن درو جبهۀ ملى پدروطنره بادر ـ 1

هر  یاو جبهه ملی پدروطن ، ز لحاظ پر نسیپ جبهه، جبهه ملی ودموکراتیك: اجواب

، تاریخی و ملی هر کشور است سییاشد ناشی از خصلت و کرکتر سبانام دیگری که 

انقالب ثور چه در مرامنامه حزب وچه در مشی جاری وعمومی حزب قبل از 

دولت ما بخصوص بعد از مرحله برای خط مشی حزب وانقالب بعد از  چنانهمو

 ،دموکراتیكملی و که تمام نیروهای جبهۀ ملى پدروطنالی تشکیل باثور  انقالبنوین 

شده است. چندی قبل اولین  تأکیدد می سازد به کرات مترقی و وطنپرست را متح

آن بل دایر گردید که در های ملی، دموکراتیك ووطنپر ست در کانیرو کنفرانس

تمام نیروهای ملی، دموکراتیك ووطنپرست، طبقات واقشار دموکراتیك  گاننمایند

، پیشه دهقانانو  گرانکارن، وروحانی، یلباملیتها، اقوام وق گان، نماینده وملی کشور

 . ، خرده بورژوازی یعنی بورژوازی ملی شرکت داشتندوران، اهل کسبه

یه های صنفی، اتحادیه های تحاداجتماعی، کلتوری اعم از اسازمانهای  چنانهم

راتیک دموک   مانز، ساناجوان دموکراتیک مانز، ساهای زراعتیکارگری، کوپراتیف

همه درین  گان، اتحادیه نویسنده هنرمندان، اتحادیه تان، اتحادیه ژورنالیسزنان

جبهه ملی کمیسیونی ) کمیسیون تدارکات کنگره  کنفرانساشتراك داشتند و  کنفرانس

در  جبهۀ ملى پدروطنکرد که شاید در بهار سال آینده کنگره  انتخابرا  (پدروطن 

دوست دعوت به عمل می کشورهای   مهمانانو  تاندوس، ز رفقاکابل دایر گردد ا

 . آید
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 : سوم سوال

و نقش  تانسافغاننافع دولتی دفاع از م امرهای مسلح اتحاد شوروی در نقش نیرو

 ؟تسی کدام اسیایتیزم سندباه علیه زرباهای ملی و وطنپرست در منیرو

 : جواب

طی علیه تجاوزات یاقطعات محدود نظامی اتحاد شوروی به حیث یك نیروی احت

، څارندوی، نیروهای حزبی مانقرار دارد این اردوی قهر تانسافغانخارجی در 

هستند که علیه تروریستها،  تانسافغانوسایر نیروهای ملی و وطنپرست و خود مردم 

 .رزه میکنندبایتیزم مندباکوچک صادر شده و ی باندها

 رزه عمومی ملی وباآن در م رهبرانوجلب محافل مذهبی  نیاجر: سوم سوال

 ؟ وطنپرستی چگونه است

 : جواب

ید نکته خاصی را به با به طور مؤجز پاسخ داده شده قبالً  سوالوصف اینکه به این با

 !شما روشن کنم

ومال وجود دارد ولی از تمام  روحانیصد هزار ودر حدود بیش از د تانسافغاندر 

ون قرار اطالعات دقیقی که ما به دست داریم بیش از یک الی دو فیصد روحانیگروه 

 تانپاکسآنهم در خارج از کشور مخصوص و آگاهانهانقالب ، شعوری وضد باآنها 

ها یت مالبوده واکثر تانلیسیاسنتی امپر دوران زمو ایرانهمیشه  آنانرار دارند که ق

از حزب وحکومت بخصوص از  آنانست بیطرف بوده یک عده یی از یادر س یا

 . انداز طرف تروریست ها شهید شده  آنانمیکنند و شماری از  نی باپشتیمرحله نوین 

 : یات رفقای ایتالسواال

از راه  تانسافغان ارائه کردند مبنی بر اینکه موضوعپیشنهادهای  های مختلف کشور

سی این موضوع یادر حل س انداین ابتکارات میتو یاحل شود به نظر شما آمذاکرات 

 که در نتیجه نیروهای مسلح اتحادشوروی بیرون کشیده شود. به شدباسهمی داشته 

 ؟دخاتمه داده شو لیزم یاامپرو همجوارکشورهای  ه دخالت از سوی گونره

 : جواب

ق رفیق ال.ای بریژنف در الهم در گزارش خزبا سوالترین جواب در برابر این به

ششمین کنگره حزب کمونیست اتحاد شوروی داده شده است. این تنها از بیست و

اتحاد شوروی  نیباپشتی، تأیید وتانسافغاناساس ابتکار بر تانسافغانطرف 

 لیستی و دوست بوده که ما پیشنهاد کردیم بخصوصییادیگر برادر سوسکشورهای  و
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در پشت میز مذاکرات  آماده استحاضر و تانسفغاناکه  (1۹80اعالمیه ماه می )

ختالف را مطرح بحث ، مسایل مورد اسییال صلح آمیز ساساس حبربنشیند و

 باآماده است تنها وتنها هر وقت حاضر و تانسافغانفصل کند. لذا قرارداده حل و

 سی حل و فصلیاپشت میز مذاکره بنشیند و تمام مسایل را از لحاظ س ایرانو تانپاکس

 . کند

ید با شاندر مورد عودت قطعات محدود نظامی اتحاد شوروی به وطن صلحجوی 

 واشکال مداخالت و تجاوزات از خارج در امور داخلی انواع که تمام   یمانزگفت تا

ید، موضوع یان نیامنیرومند در و تضمین قویکشور ما از بیخ وبن قطع نگردد و

 .اندد بحث شده نمی توخروج قطعات محدود نظامی اتحاد شوروی مور

 : ت رفقای ترکیهسواال

 ً عمل می کنند  زیر نقاب اسالم تانسافغانرا که در  نقالباضدماهیت نیروهای  لطفا

 !توضیح دهید

 جواب : 

رزه میکنند بام تانسافغانرا که زیر ماسك اسالم علیه  انقالبضدماهیت نیروهای 

ره بابه ع یاح مجاهدین اسالمی ! اکنون ببینیم که ازین به اصطالید شناختباچگونه 

شناخت  دفاع میکند. این کلیدکشورها  دیگر که ماسك اسالم را به رخ کشیده کدام 

این  مسلماً  شد.باکه زیر ماسك اسالم فعالیت می کنند می  انقالبماهیت نیروهای ضد

، در پشت پرده اسراییل وشوونیزم اعراب امرست، سادات خاین به یکاامر لیزم یاامپر

 ایرانشاهنشاه ك وی ساوایا، بقاتانپاکسین در وجود رژیم نظامیگر توسعه طلب چ

یر ماسك خصوصیتی که زلیزم اعراب اینست ماهیت ویاامپر وارتجاع وابسته به

 انده میکنند. اگر اینها دوست اسالم رزبام انقالبضدهای نیرو تانسافغاناسالم در 

هایست که از شمرده شد نیرو البادر  نها در موضع حق قرار دارند، نیروهای کهوای

را میخواهد پایتخت  مسلماناناسراییلی که محل مقدس  ،می کنندنی باپشتیاسراییل 

آزادیبخش فلسطین را به  مانزاعراب فلسطین را سرکوب کند، ساخود بسازد و

هستند. مدافعین این به  مسلمانانضد ها ضداسالم ورسمیت نمیشناسند، این نیرو

این شیطان است  امر، زیر نام اسالم فعالیت می کنند در واقعیت هدیناصطالح مجا

 . که ماسك اسالم را پوشیده است

 : دوم سوال

 ً نیروهای  یامعلومات دهید آ تانسافغانترکیب جامعه و مانساختدر مورد  لطفا

 ! پایگاه های اجتماعی دارند انقالبیضد
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کارگر، اقشار  جوان است از طبقهاجتماعی مرکب از لحاظ طبقاتی و تانسافغانامعه ج

ن ، بورژوازی قسم کوچک صنعتی ، اهل کسبه، اقشار روشنفکراوران، پیشه دهقانان

هاست که متحدین طبقه کارگر در وملی، بورژوازی کوچک، متوسط واین نیر

می  تانسافغانرت از خلق بادموکراتیک بوده که عانقالب ملی واوضاع و احوال 

 . می نمایند نی باپشتیانقالب ، دولت وز حزبکه ا اندشد واینها با

کان فیودال مال ی نظام فیودالی،یادر داخل در برابر خلق نیروهای دشمن شامل بقا

ون مرتجع وقشر کمپرادور وبیروکرات های روحانی بعضی ازیل وبامرتجع قسران و

 با نیباضدخلق ودر تانقالب وضد اینانشد. باسابقه دار، ارستوکراتهای سابقه می 

ید گفت که در داخل کشور آنها پایگاه با. اندشوونیزم لیزم ویاامپرارتجاع منطقه و

وسایر  یکاامر، در مصر، چین تانپاکسدر  شاندارند مگر پایگاه اجتماعی الزم ن

های مرتجع عربی است یعنی دشمن در داخل پایگاه اجتماعی ندارد در خارج کشور

 . دارند تجاوزگرنظامیگر و ن یامحا آنانکشور 

 : سوم سوال

مختلف  هاینبازملیت های مختلف که یل وباموجودیت ق بادر رابطه  انقالب در روند 

حزب برای حل چنین مشکالت راه حل اتخاذ  یادارند به چه مشکالت مواجه هستید آ

 ! کرده است

 : جواب

ملی   مسئلۀشد. نمونه زنده حل باناسیونالیزم است، مشکالت هم می البته تا طبقات و

به این مشکالت توان را شما در اتحاد شوروی می بینید که از طریق راه حل لنینی می 

استفاده از تجارب اتحاد شوروی گام های عملی وسریع  با تانسافغانفایق آمد. ما در 

مسئلۀ  ملی وین در راه حل ثور بخصوص بعد از مرحله نانقالب روشن بعد از 

، که در اصول اساسی تانسافغانملیت های ها ونبازتساوی حقوق  انعکاس. گذاشتیم

، تعلیم و تربیه نبازر، باو چه در عمل، اخ قوانینودیگر در اساسنامه حزب در جبهه 

 . همه در نظر گرفته شده است، قدم به قدم در ساحه تطبیق آن پیش میرویم

 : چهارم سوال

خودرا  انقالبیدضلیستی پروپاگند یاهای ارتجاعی امپربه کمک کی نیروچگونه و

این پروپاگند های ازند وظایف حزب در برابر دنا یمبه راه  تانسافغانعلیه خلق 

 ؟تچیس انقالبیضد

وز در امرکه جنگ ایدیولوژیك وجنگ پروپاگندی  دانندمی تاندوسرفقا و: جواب

سرد بیش از پیش تقویت  دامن زدن جنگ بابخصوص طی دو سه سال اخیر  جهان

 تبلیغاتی، رادیویی، النهاز تمام وسایل رذی شوونیزملیزم ویا. ارتجاع، امپرفته استیا
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 انقالب   و علیهجراید وسایل مادی، پول واسلحه واز هر نیرر وباتلویزیونی، اخ

، اند می کنند و تمام ارواح خبیثه ارتجاع بین المللی را بسیج کرده استفاده تانسافغان

روغ پراگنی به تبلیغات خود می گذارند در ماشین های د باگامی را که رولی ه

پی می برد که همه  امرن به این یاجهانالجنزار عمیقتر فرو میروند و افکار عمومی 

بین المللی  تاندوسکمک  با. البته ما هم ، اتهام وجعل بیش نیستیغات دروغاین تبل

ایق براساس حق دشمنان خود در رأس اتحاد شوروی بزرگ علیه تبلیغات دروغین 

تمام می رزمیم و دالورانهو مانا یست راستین بیابرمبنای حقیقت وس ارقامو

 .را فلج می سازیمآنانافسونگری های 

 : سواالت رفقای کانادا

حزب جهت حل  یااست آ چه نوع تانسافغانثور در برابر ملیت های انقالب تأثیر   ـ1

 ؟ برنامه یی دارد مسئله این 

 : جواب

رهایبخش ملی  انقالب یك  تأثیر تانسافغاندر سرنوشت ملیت های  اپریلانقالب تأثیر 

مسئلۀ  لنینی حل برنامه برنامه نظری وعملی داریم آن مسئلۀ  ملی را دارد . برای حل 

 . استملی 

 : دوم سوال

خورد بر یاچه نوع است؟ آ تانسافغان باکنونی  مانزمتعهد در برخورد کشورهای غیر

 ؟رخی یاتغییر کرده  تانسافغانیک وکراتجمهوری دم بااین کشورها 

متعهد آگاهی دارند که بیست سال قبل البته رفقا از اصول و پرنسیپ کشورهای غیر

ونگ که اصول آن استوار است ندبای کنفرانسمقدمات آن در ریخته شد و در بلگراد

د نو، راسیزم، صهیونیزم به خاطر ایجاو کهنهلیزم، استعمار یاعلیه امپررزه بادر م

کشورهای  صلح پر نسیپ های و ت تاندیاقتصادی و در دفاع از  النهعادنظم جدید و

د و از پر نسیپ متعهغیرکشور آزاد، مستقل و تانسافغانشکیل میدهد. متعهد را تغیر

های دفاع می نماید. البته در کشور قاطعانهد در جنبش متعهغیر کشورهایهای 

 با شان خوردعی وجود دارد که برسی واجتمایاسیستم های مختلف سغیرمتعهد 

غیرمتعهد  امرکشورهایی که در  . لذا آنمتعهد تفاوت میکندنسیپ های جنبش غیرپر

ولی  اند تانسافغانها صادق نیستند ضد پرنسیپ بودن وفادار و در موضع دفاع ازین 

 تانسافغاندوست نزدیك وصدیق  اندمتعهد بودن خود وفادار امرآنکشور هایی که در 

 . شدبامی  انقالبی تانسافغانسربلندی  واین مایه افتخار و اند
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                                                               تانسافغانو آزادیبخش خلق های طرازنوین اردوی 

 ی صلح، آزادی و ترقی قرار داردجهانوسیع  ۀدر جب

 

                           ننگرهار 11حزبی فرقه فعالین و زانباسر، سراناجتماع اف اهی درنیه شفیاب

 1360 حمل30

 

مسلح قوای  مانضابطان قهروخرد سرانواف زانباسر گان، نماینده تاندوس، رفقا

 ! مستقل، آزاد ومان، قهرانقالبی تانسافغانآزادیبخش 

نمیتوانم بیش  اید که مرا در فضایی قرار داده تانهای پاك وجدان قلب ها و  باشما 

ی به شما تقدیم بدارم )کف زدنهای پرشور از یک احساسی عمیق، سپاسگزار

، تعلیم و طباانض ونه وی غندتوپچی از لحاظ دسپلین،مشاهدات نم با (هوراهابا

، سرانوافخردضابطان ، زانباسرتمام  انقالبیگرم و واقعاً ل با، از لحاظ استقتربیت

 . برای من سرور بی نهایت عظیم دست داد

 ! وطن مانقهر  نزندافر

ما، حزب  شهیدانو قهرمانان  حزب ، کمیته مرکزیهرلحظه در کابلهر روز و

شما در قهرمانانه   از پیکار انقالبیحکومت وشورای  ،تانسافغاندموکراتیک خلق 

ناموس ، از شرف وتانسافغان ماندشوارترین لحظات دفاع از سرحدات وخاك مقدس 

 . شما را برای لحظه یی هم فراموش نمیکنندوکافی دارند ن خود اطالع دقیق ووط

عمیقترین  انقالبیشورای حزب، حکومت و بجانموظف میدانم که از خودرا  ،من

شکوهمند ثور به شما تقدیم بدارم  انقالببه پیشواز سومین جشن خودرا سپاسگزاری 

 ) )هوراهای پرشور

 ! مانقهر تاندوسرفقا و 

م که تعظیم فرود می آوریم مگر فراموش نکنیرته ما به پیشگاه وطن وخلق خود سالب

داخلی، ارتجاع منطقه،  انقالبضداهریمنی و شیطانیهای نیرو با تانسافغانوز امر

 تانسافغان. پس بگذار کشورهای مرتجع عربی مواجه استلیزم، هژمونیزم ویاامپر

 به پیشگاه دوستخودرا  انقالبی، مترقی و یافغانسپاس عمیق ردیگر بایک مانقهر

. )کف زدنهای ممتد خود اتحاد شوروی نیز تقدیم بدارد، همیشه گی وجاویدانی بزرگ

 (و هوراها
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 ! مانقهر زانباسررفقا 

ها بیندیشیم رباید با ز نیز است، به یک نکته عمیقبا، سرکه هر افسر فهم این نکته با

به قدرت  ،تانسافغاناساس اراده مردم آزاد  بهعقب مانده گی على الرغم  تانسافغانکه 

، تانسافغانب دموکراتیک خلق به رهبری حز تانسافغانفوالدین قوای مسلح  بازوان

این رستاخیز عظیم  (کف زدنهابرپا داشت. )هوراها و یاخیز عظیمی را در آسرستا

مرحله نوین آن به صورت  بخصوصانقالب  ظفر آفرین ثور ودر وجود  یادر قلب آس

 .فتیارز بات شاندرخبرجسته و

رها ارائه کرده ام لیکن آنرا از جمله آن بامن  الوصف اینکه این تذکرات راعلى 

 . گردد ها تکراررباو هارباید باصول اساسی می پندارم که ا

می  تأکیدثور بخصوص مرحله نوین آن به صراحت تکرار می کنم و انقالب  بعد از 

، آزاد و انقالبی انتسافغانوز امرنمیبود  نمایم که هر گاه کمک بهنگام اتحاد شوروی

، در کنگره در بزرگترین تریبیون بین المللی مستقل وجود نمیداشت. این مطلب را من

 بارسا و نگبا باششم حزب کمونیست اتحاد شوروی در کنگره حزب لنین بیست و

 (اعالم داشته ام . )کف زدنها وهوراها تانسافغانصراحت به نام مردم 

 !مانقهر سرانافو تاندوس، رفقا

آنرا بر اساس عشق وطنپرستی عشق خدمتگزاری کرد و تأکیدید باچرا این نکته را 

؟ برای در عقل و خرد خود تشخیص داد عمیقاً  تانسافغان ۀبه مردم مظلوم ورنجکشید

 لیزم یاامپرس لیزم بین المللی در رأیالی، امپروز تمام ارتجاع بین الملامراینکه 

، تانپاکسمحافل ارتجاعی و تانپاکسظامیگر ن، رژیم ، هژمونیزم مرتد چینیکاامر

لیزم انگلیس، ارتجاع یاامپر، وارث استعمار وتانسافغانکهنه کار مردم  دشمنان  این

 تانسافغان انقالب  سعی میکنند که انقالب ضد، ارتجاع داخلی وایراناعراب، ارتجاع 

  ؟ را سرکوب کنند، از کدام طریق

اتحاد شوروی را در گام اول بر هم بزنند و تانسافغانازین طریق که دوستی مستحکم 

بر بیسوادی سوء استفاده و بناعقب مانده گی بر بنا تانسافغانو از احساسات مردم 

، مگر است مانمسل شانکشور زحمتک تاننس مسلم است که افغا امر. در حالیکه نمایند

که ودرا ختراژیدی کشور و انگیزغم  ۀعلى الوصف آن ما به خاطر داریم یك مرحل

، استعمار کهنه مادشمنان در آن وقت وجود آمد و هللا به ماندر وقت نهضت غازي ا

به کمک  تانسافغانعقب مانده گی سوء استفاده از باا و، زیر همین نامهانگریزکار 

 انقالبی جوانکه نهضت  توانستهای ایجنت واجیر خود خانواده یک سلسله 

  . را در نطفه خف سازد تانسافغان

 از لحاظ اقتصادی سال گذشتهوارد کرد و انقالبضدالرغم تمام فشارهایی که  على
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گفت که موفق توان های اقتصادی خود، می پالن در کشورشرایط مساعد بود. ما در 

 . و پیروز بودیم

 ماناتکا به اردوی قهر با، هم تشکیل خواهد شد جبهۀ ملى پدروطندرین روزهایی که 

و هژمونیزم برای دفاع از لیزم یارزه علیه ارتجاع، امپربام، ما تا آخر در تانسافغان

 . ما ادامه خواهد داشتانقالب ثور به پیش خواهیم رفت وانقالب  هایدستاورد

وهژمونیزم قرار گرفته است ویك  لیزم یاامپر ۀآله ووسیل تانپاکسمگر از آنجایی که 

، به این مناسبت از یم ترور وکودتادر آنجا حاکم است یعنی یک رژ رژیم نظامیگر

سی یاوما مسایل را از لحاظ سر وصالحیت ندارد که بر میز مذاکره بنشیند یاخود اخت

شود که رژیم نظامیگر  هرسانیدید به اطالع شما با، فصل کنیم. مگر رفقای گرامیحل 

 . روت نشسته استبار باالی انبا تانپاکس

هم  با تانپاکس ل طلب، ملی، دموکراتیك وتحوروز به روز نیروهای وطنپرست

بیش از پیش تقویت و تانپاکسرزات خودرا علیه رژیم نظامیگر بامتشکل تر شده ، م

 . تحکیم می بخشد

نیروهای وضع بر وفق مرام  هم ایرانشود که در  هرسانیدید باهمچنین به اطالع شما 

روز به روز رشد  ایران، نیروهای ملی و وطنپرست لیستی نیستیاارتجاعی وامپر

 . بدیاتکامل می و

سی ونارضایتی مردم دچار یاس بحرانویستی پیکنگ به یک همچنین رژیم مائ

های غرب در کشور بحرانلیستی ویاومواجه است. تضادهای کشورهای امپر

ترقی رشد ا روز به روز به نفع نیروهای صلح، آزادی وروزافزون است، تناسب قو

ما، از یک طرف تناسب قوا به  البیانقرزات بایب در متند. به این ترو تکامل میک

بزرگی داریم، در رأس اتحاد شوروی بزرگ،  تاندوسدیگر ما  بجاننفع ماست از 

 . ، برگشت ناپذیر میسازدهای آن رامانثورو آر انقالبکه پیروزی 

 ! رفقا

ها پیشبینی کرده نمی  نکته دقیق و مهم دیگر اینست که: هیچ طبقه، حزب وحتی نابغه

 ؟ ، از کجا شروع و آغاز میگردددر یک کشور به چه شکلنقالب اکه  توانند

که  تانسافغانتکامل جنبش آزادیبخش ملی بر اساس پروسه رشد و تانسافغانانقالب 

 امردر واقعیت  ،به دست گرفت تانسافغانراتیک خلق را حزب دموک انقالبیابتکار 

 . فتیاآغاز  تانسافغاناز کانون پر قدرت، شجاع و وطنپرست اردوی 

اتکا به نیروی اردوی  با! از آنجایی که محترم تاندوس، همرزمسران رفقای عزیز، اف

آزادیبخش را آغاز کرد، انقالب تحت رهبری حزب ما،  تانسافغانمردم  ،تانسافغان
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، به عهده شما تانسافغانهم وظیفه سنگین درجه اول تاریخ به عهده قوای مسلح زبا

فیودالی وضد دملی ودموکراتیك ض انقالبت تا که اس تانسافغان مانقهران جوان

 . ، به پیروزی نهایی برسدلیستییاامپر

، که اردوی آزادیبخش ما دیگر اردوی طراز کهن نیست، پس توجه کنید رفقای عزیز

ای یک اردوی است و در ج تانسافغاناردوی ما اکنون یک اردوی آزادیبخش مردم 

 . زادی و ترقی قرار داردآ ی صلح،جهاندر جبهه وسیع طرازنوین 

شده در زیر یونیفورم های نظامی خود ف من این است که اردوی ما تنها وتجریدحر

گی کند. اردوی ما چون یک قدرت پر تحرك در اعماق توده های مردم  زنده اندنمیتو

واز خاك مقدس خود علیه جنگ  انقالبدستاوردهای ید از باو دوش به دوش  یکجا

، هدف من و آزادی دفاع کند. توجه بفرماییدجی برزمد واز وطن ناشده خار  اعالن

 چنانآبدیده گردد، آزموده و چنانید باز باسر این است که اکنون اردوی ما ازجنرال تا

مردم به  بااتکا به مردم و دوش به دوش  با میزد کهیامردم ب با چنان، تحرك پیدا کند

، از یکسو تمام تانسافغان بری حزب دموکراتیک خلقحیث قدرت عظیم تحت ره

ید از بیخ و بن بارا که در خاك ما صلح و آرامش را برهم میزنند  تانسافغان دشمنان 

 با دوش به دوش تانسافغاننابود سازد واز طرف دیگر قوای مسلح آزادیبخش محو و

به  انقالبشبخت را مطابق به اهداف سعادتمند وخو، زنده گی نوین تانسافغانمردم 

 .پیش برد

 جهاندر این جای شک نیست که در ! تانسافغان مانشرافتمند اردوی قهر قوماندانان

 مانو آزادیبخش مرد انقالبیهای وز بخصوص در اوضاع واحوال جنبشامرو دیروز

 . مرسوم است قهرمانان و  شهیدان ، احترام گذاشتن، تقدیر معنوی ومادی از جهان

تا  انقالبیکه در سنگرهای پیکار تانسنافغا سران افوخردضابطان ، زانباسرتمام 

ً ، اندثور دفاع کرده انقالب دستاوردهای کنون از  . هستند تانسافغانخلق  قهرمانان معنا

ی است که همیشه از یک پیروزی به مانرت از آن قهرباعجاویدانی ی مانولیکن قهر

کشور  پیروزی دیگر، از یك سنگر به سنگر دیگر و به قله های شامخ ترقی و آزادی

 . خود نایل آییم

ون آنکه لحظه یی به خود بیندیشند، که بد اند کسانینند؟ یاک جاویدان قهرمانان  ببینیم 

آینده کشور خود، ره نسلهای باشرف خود در ، روح، قلب ووجدان همیشه در اعماق 

 دخترانو سران ، پکودکان، زندانفری مادی ومعنوی ورفاه خوشبختره سعادت وبادر 

 . اند جاویدانقهرمانان  اینانیشند، اندطن مقدس خود می آینده و

 ! قهرمانان  د چنینبازنده 
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                                                                  تانسافغان مانخلق زحمتکش و مسل

 ماستانقالب فاع از دستاوردهای د تکیه گاه خلل ناپذیر

 

 به مناسبت تانسافغانجمهوری دموکراتیک  انقالبیورای نیه در جلسه فوق العاده شیاب

 1360 ثور  6   انقالب ثورسومین سالگرد 

 

 ! تاندوسرفقا و 

واز  احکومت ج.د.و انقالبی، شورای اد. خ . به نماینده گی از کمیته مرکزی ح.

 انقالب  تبریکات را به مناسبت سومین سالگرد و ش هاباه ترین شادمانخود صمی بجان

تقدیم  مانو قهر انقالبی تانسافغانشرافتمند به پیشگاه مردم زحمتکش و همند ثورشکو

 . میدارم

ملی و انقالب واز پیروزی  گرانسه سال از سرنگونی قدرت فعال مایشائی استثمار

 تانسافغانده های مردم در متعلق به تو انقالبیدموکراتیك ثور، از ایجاد قدرت حاکمه 

عطف عظیم در تاریخ کهن سرزمین ما، ۀثور به مثابه نقطانقالب . پیروزی میگذرد

 ر داده، راه نجات از عقبقرا انقالبیما را در مسیر دگرگونی های عمیق  ۀجامع

، راه ایجاد جامعه مبتنی بر عدالت واقعی اجتماعی را در کشور ما هموار ه گیدمان

 .نمود

گام های بلند  باکه ما  داد شانبخصوص مرحله نوین تکاملی آن نانقالب ثور و ۀتجرب

نزدیکتر میشویم و به پیروزی های  جامعۀ نوین  مانساختبه سوی هدف عالی 

 .بیمیاعظیمی دست می 

، مردم و وطن انقالب، مرحله نجات بانقالنوین  بخصوص بعد از پیروزی مرحله

از مسیر اصلی  انقالب، انحرافاتنتهای گذشته ناشی از یاهات وخباکه بر همه اشت

، وجود امین وامینی ها در درون حزبر اثر نفوذ عمال وجواسیس دشمن در آن د

وجود باناهمواری ها، دشواریها و وجود بارا  انقالب یمتوانستطله زده شد اما باداغ 

در تمام جهات  انقالبی تانسافغانلیستی علیه یاامپر تجاوزکارانهناشده و  اعالنجنگ 

 . ی ببخشیمعمق بیشتربه پیش ببریم وبه آن وسعت و

 انقالب  است که  سختدهنده این واقعیت سر شانشور ما نک انقالبیسیر تحوالت 

 . شکست ناپذیر است تانسافغان
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 تکاملی آن تأثیرات عمیق ملی ودموکراتیك ثور وبخصوص مرحله نوین وانقالب 

ی یادر همه عرصه های زنده گی اجتماعی در کشور ما وارد نموده است. احخودرا 

های ملی و ، سهمگیری روزافزون نیروانقالبتوده های مردم به حزب و اداعتم

، استحکام بیشتر پایه های اجتماعی ثور ودستاوردهای آنانقالب رقیخواه در دفاع از ت

انقالب، تثبیت های وسیع خلق به سوی  روی آوری کتله ما انقالبیحزب و دولت 

در پروسه تحوالت  تانسنافغاسازنده حزب دموکراتیک خلق نقش رهبری کننده و

ر بااعتودر کلیه عرصه های زنده گی جامعه، اعتالی رو به تزاید پرستیژ و انقالبی

ً که قو اندهمه و همه عناصری  ابین المللی ج. د. یه های اجتماعی نمودار تحکیم پا یا

ما از اهمیت بزرگی  انقالب. این پدیده های جدید در پروسه شدباما می انقالب

 . ندابرخوردار 

شده در برابر ر مسایل حل نایا. هنوز بسیروزی ها هنوز پیروزی نهایی نیستاین پ

میدهد،  شانتجربه نو مانزاز عهده حل آنها طوری که  انقالب، اطمینان باماست که 

 . به خوبی بیرون خواهد شد

اعد بین شرایط مس باما وتحقق وظایف عظیم تاریخی آن انقالب رشد و تکامل  امر

. به ط ناگسستنی داردباارت جهانطقه و گی اوضاع در منرشدعمومی و چگون المللی

 انقالبیست خارجی را جزء وظایف تاریخی و یااین جهت ما توجه جدی به مسایل س

 . خود می دانیم

، بر اساس اصول صلح و دوستیا د.  ست خارجی اصولی ح.د. خ .ا ودولت ج.یاس

کشورهای منطقه  بای همکاری وحسن تفاهم خلقها وبنا ن یامهمزیستی مسالمت آمیز 

ها، احترام به حق حاکمیت کشور ن یاممتکی بر تساوی حقوق، احترام متقابله  جهانو

تمامیت ارضی، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر، احترام به ملی و و استقالل

ور ملل متحد و نشت م، رعایانسالك خویش، عام سرنوشت تعیین  امرق ملل در حقو

استوار  جهانلیستی در سراسر یاامپروضد انقالبییغ از جنبش های بیدرنی باتیپش

  .است

نه ارتجاع یاماجراجوستهای یاکه در اثر تعمیل س جهانما در اوضاع و احوال کنونی 

تسلیحاتی وخطر جنگ بر کره زمین  مسابقات ، ابرهای تیره تشنج ، لیزمیاو امپر

 عنوان تسلیحاتی را به  مسابقات تحدید ع سالح ورزه در راه خلبا، مفکنده استسایه ا

 . وظیفه عمده همه بشریت تلقی مینماییم

پیروزی پروگرام صلح  رزه در راهبامو جهاننج کنونی غرما معتقدیم که در اوضاع ب

به بیست  تانسافغاندر دهه جاری که در گزارش لیونید بریژنف دوست صدیق مردم 

دی در اقدام کلی انداد شوروی ارائه گردید، میتومونیست اتحو ششمین کنگره حزب ک

. ما از این پروگرام حمایت شدباصلح عمومی در سالهای هشتاد  رزه به خاطربام
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به نبرد خود  جهانطلب  صلحنیروهای همه  بامینماییم و در راه تحقق آن همراه 

 . ادامه خواهیم داد

 ! تاندوس، گرامی هموطنان

، تانسافغاننه جمهوری دموکراتیک یاصلحجوولی وست خارجی اصیاتکیه بر س با

ت و ابتکارات مهمی های همسایه به اقداماکشور بات بایکسال گذشته در مناس ما طی

حکومت جمهوری  (1۹80می  14مطابق ) 135۹ثور  24. در متوسل گردیدیم

ساختن اوضاع در منطقه  پروگرام مشخصی را جهت عادی تانسافغاندموکراتیك 

سازنده و تکمیل کننده دیگری پیشنهادهای  ، ما به ادامه این ابتکارات مطرح ساخت،

های کشور کنفرانسی به مم های رسیاچه در تمام پنشرات وراچه در مطبوعات و 

منعقده در غیرمتعهد  کشورهایوزرای خارجه  کنفرانساسالمی منعقده درطایف و

اختالفات از طریق مذاکره ای حل برخودرا گی کامل  دهلی نیز مطرح نمودیم ما آماده

گفت که حکومت جمهوری توان مین نمودیم ویاب بهجانوآغاز گفتگوهای دو

، تالش های گسترده یی را به خاطر عادی اتامکانتمام  با تانسافغاندموکراتیک 

ست روشن یا، تالشهایی که مبین ساوضاع در منطقه به خرج داده است شدن

 زمامدارانایم. اما اکنون به برداشته الزم را ما گام های  ؛نه خارجی ماستیاصلحجو

عقل سلیم به بامربوط است که تا چه حدی  ایرانو تانپاکسهمسایه، کشورهای 

یشند وچگونگی اوضاع دنا یمل عادی شدن اوضاع در منطقه بامسؤولیت خود در ق

 .به پیشنهادهای سازنده ما چه پاسخ عملی ارائه مینمایندرا درک می نمایند و

خلقهای زحمتکش عالم اسالم همیشه ادامه دارد،  با تانسافغانبرادری مردم ی ودوست

 قاطعانه تانسافغانانقالب از  جهان مسلمانانبد. توده های عظیم یابسط و توسعه می 

 مذبوحانهلیزم است که یا. فقط حلقه های مزدور ارتجاع و امپرمیکنند نی باپشتیدفاع و

 . توطئه مینمایند تانسفغانامردم زحمتکش  ۀه علیمانو بیشر

 جهاندر منطقه و خودرا ست خارجی یا، مشی اصولی سانحرافبدون ما استوار و

 ۀهمچنین به کسی اجازه نخواهیم داد تا در مورد مقدرات جامعتعقیب خواهیم کرد و

 .، مداخله نمایداندنموده  انتخابما و در مورد راهی که مردم ما 

را در  یکاامرجنایتکار  لیزم یاامپردر رأس  ،لیزمایردیگر تالش های امپربایک ما

، گسیل توسعه پایگاه های نظامیایجاد و تسلیحاتی مسابقات تشدید جهت ایجاد تشنج و

در مجموع اقدامات تروریستی نظامی علیه جنبش آزادیبخش ملی و نیروهای جدید

داده  مانزسا جهانلیستی علیه خلق های یابین المللی که به وسیله نیروهای امپر

 . ، به شدت محکوم مینماییماست انقالبییز آن متوجه نیروهای ت ۀمیشود ولب

لیزم بین المللی و یاامپر: اعالم میدارند که قاطعانه، صدای پرتوان با جهانخلقهای 

، از خلیج فارس، از بحر هند، شرق میانهاز  یکاامرامپریالیزم  طلب در رأس جنگ
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آدمکش مزدوران    ! به صدور را قطع کنید تانپاکسال اسلحه به خارج شوید! ارس

  د!خاتمه دهی انقالبی تانسافغانلیه به تجاوز عانقالب ضدو

همه کشورهایی که  با به روابط تانسافغانوحکومت جمهوری دموکراتیک  اح.د. خ.

لیستی یا، بخصوص کشورهای سوسمینمایند ینباجاتبخش مردم ما پشتینانقالب از 

ت باما در آینده نیز این مناس اندقایل  فراوانوروی صلحدوست ارج در رأس اتحاد ش

ترقی ی در راه طرد ودفع تجاوز خارجي وحفظ آزادی، استقالل ورا که عامل مهم

 . اجتماعی در کشور ماست بسط و گسترش خواهیم داد

 ! عزیز هموطنان

ارد. عظیمی قرار د انقالبی، وظایف ورسالتمند کنونی وجدانباابر نسل در بر

ت بامضمون عمده این وظایف را ایجاد تحوالت عمومی دموکراتیك وتصفیه مناس

قبل فیودالی به منظور ایجاد قرون وسطایی فیودالی وما اجتماعی از آثاراقتصادی و

اد حکیم پا یه های اقتص، تنوین، در کشور، بهبودسطح رفاه مردم ۀپایه های جامع

مرض از طریق عملی ساختن ت، بیسوادی وگی، جهالمستقل ملی، از بین بردن گرسن

رعایت  بامعه ما اقتصادی و تأمین دموکراسی در همه سطوح جا ـ تحوالت اجتماعی

یل و گروه های ملی ساکن با، قسنن وعنعنات ملی، فرهنگی ومذهبی ملیتها، اقوام

 . کشور ما تشکیل میدهد

رصه وظایف به طور اعم در ع تانسافغانکمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق 

ثور انقالب  دستاوردهای دفاع از  امرسی یاداخلی در ساحه اقتصادی، اجتماعی و س

تحکیم دوستی و ، تانسافغان ماناستقالل وطن محبوب و شانحاکمیت دولتی زحمتکو

 چه بیشتر قوای مسلح پرهر، تقویت تانسافغانملیتهای یل وبااقوام، ق نیامبرادری 

ت اقتصادی یادموکراتیک کردن ح ،انقالبپاسداران وطن وبه مثابه  تانسافغان افتخار

، ها یقانونبی خودسری ها و بارزه بامت دموکراتیک ویقانون، تعمیل یماعو اجت

کشور وبهبود شرایط کار  شانسایر زحمتکودهقانان و گرانکارارتقای سطح رفاه 

 های گانارامنیت دولتی وهای گانارتأمین کار برای بیکاران، تکمیل وتحکیم ، آنان

جلب توده و تانسافغاننظم اجتماعی، تحکیم وحدت صفوف حزب دموکراتیک خلق 

جبهۀ ملى در چهارچوب  آناناجتماعی سازمانهای از طریق  شانهای وسیع زحمتک

ورشد  وی مردم وحفظتربیت فنی وحرفال بردن سطح آموزش، فرهنگی وبا، پدروطن

را به مثابه خطوط اصلی  تانسفغانا مانگنجینه های فرهنگی خلق های وطن محبوب 

 .وظایف خود قرار داده است

 ید صدراعظم به حیثبا. تانسافغانساسی جمهوری دموکراتیک مطابق به اصول ا

ید تحولی در دستگاه حکومت واداره به مثابه باتعیین گردد و وزیرانرئیس شورای 

کمیته مرکزی  رونما گردد. البته وظیفه تانسافغانردم زحمتکش خدمتگار واقعی م

 . است که در زمینه تصمیم اتخاذ نمایند انقالبیشورای حزب و
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 ! گرامی هموطنان

ه است. دمانجا  ما در شرایط دشواری قرار داریم . میراث های سنگینی از گذشته به

، ، ارتجاع منطقهداخلیانقالب اعم از ضد تانسافغانانقالب  دشمنان دیگر  بجاناز 

ونیست های مرتد پیکنگ هژم بانی بادر ت یکاامرلیزم یاپردر رأس املیزم ویاامپر

که بر  انداملی ما ادامه میدهند. اینها همه عوانقالب ازی در راه اندنوز به سنگ ه

به  انقالبیرپیکا نیاجرآنهم پیروزی هایی را که در  بااید. زفادشواریهای ما می 

 .، مثبت و عظیم استدست آورده ایم

یت های موفقو انقالبیای هگواه بر پیشروی نیرو قالبانضد بارزه بام نیاجر

، اما آنچه را مغلوب گردیده تانمردم افغا نسدشمنان و انقالبضد، چشمگیر ماست

ید نابود گردد. بابه هیچ وجه نابود نگردیده است و کرد اینست که هنوزپنهان  یدباکه ن

ار جنایتکباندهای  کمقدس وطن از وجود ناپا ماندن دارزه ما برای پاک کرباهنوز م

 .ادامه داردوغارتگران  دزدان انقالبیضد

تون های منظم س یمتوانست. ما فتیمیاما به اقدامات جدی توفیق  ی یکسال گذشتهط

ین نبرد عظیم کلیه بسیج سازیم. در ا انقالبیضدهای را در کشور علیه نیرو انقالبی

زب ها، به شیوه عضای حمقدم بر همه انیروهای ملی ومترقی کشور وبیش از همه و

بودی کامل به سوی جبهات نبرد جهت ناانقالب در راه دفاع از رزمی کمر بستند و

در مجموع برای و اهمیتی برای حزب ما باتجربه  امر. این شتافتند انقالب دشمنان 

 . کشور ماست انقالبیجنبش 

ما  البیانققوای امنیتی ، څارندوی وتانسافغان مانال گذشته اردوی قهرطی یکس

 انقالب  ضدنیروهای  بارزه بارادر م انقالبیقت یالبه خوبی، مهارت کافی و توانست

 . دهند شاناز خود ن

ثور و انقالب های وطنپرست قوای مسلح که نقش برجسته یی را در پیروزی نیرو

برای خودرا  سرنگونی رژیم ضد مردمی ایفا نمود، در مرحله کنونی آماده گی کامل 

تمامیت ارضی ، حفظ استقال ملی، حاکمیت ملی وانقالبوقاطع از  ندفاع مطمئ

 . است هرسانیدت بادر برابر توطئه های خارجی به اث تانسافغان

انقالب به خاطر هموطن زحمتکش ما همین اکنون در گروه های مدافعین  هزاران

  و انداشرار متشکل گردیده  بارزه بابه خاطر م شانمناطق تأمین امنیت ساحات و

، ما، څارندوی مانوشادوش اردوی قهرد انقالبیدستاوردهای در دفاع از قهرمانانه 

 امراجتماعی می رزمند. ما سازمانهای و تانسافغانحزب دموکراتیک خلق  اعضای

را که نمایشگر سهمگیری فعال مردم در انقالب های مدافع گستر ش صفوف نیرو

 . بی مینماییمیاارزمثبت ر عالی ویااست بسانقالب پروسه دفاع از 
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فت . نقش رهبری کننده یاتعمیق بیشتر  ا طی یکسال گذشته وحدت صفوف ح.د. خ.

گسترش بیشتر کسب نمود . در د. پایگاه اجتماعی حزب استحکام وحزب تقویت گردی

 25ترکیب اجتماعی حزب تغییرات قابل مالحظه به وقوع پیوست که در مجموع 

 شاندیگر زحمتکو زانباسر، دهقانان، گرانارکید حزب را فیصد اعضای جد 30تا

را در صفوف خود  شانتشکیل می دهند. حزب از لحاظ کمی کتله های وسیع زحمتک

طی یکسال توان حزبی فزونی گرفته و در مجموع میسازمانهای تنظیم نمود. اتوریته 

 مر کزی کار مسئله گذشته از تکامل هرچه بیشتر حزب از روند تحکیم آن به مثابه 

 .د آوری نمودیا، انقالبیو پیکار 

دموکراتیك نیروهای ملی و اتحاد وسیعگی وگذشته زمینه های بهم پیوستطی یکسال 

 . مساعد گردید جبهۀ ملى پدروطنتحت در فش 

صنفی و سازمانهای کشور ما برای بهم پیوسته گی بیشتر در صفوف  شانزحمتک

 .ومردم ادا مینمایند انقالبدر برابر  خودرا اجتماعی گرد می آیند و به اینگونه تعهد 

در جهت تحکیم اقتصاد ملی کشور گامهای استوار  یمتوانستما طی یک سال گذشته 

در  انقالبضدفعالیت های خرابکارانه نیروهای برداریم . على الرغم دشواری ها و

یی از مؤسسات  حجم تولیدات عدهزراعتی ما مطلوب بود و حاصالت 13۵۹سال 

بعضی از این مؤسسات صنعتی فت ویاافزایش  1358تلط به مقیاس سال مخدولتی و

 .دهند انجام خودرا  ، کار پیشبینی شده پالن ند بیشتر از توانست

ثر از منابع استفاده حداکفت ویابدون کسر تحقق  13۵۹ر بودجه سال بابرای نخستین 

توان ا میزار را على الرغم دشواری هبامالی کشور صورت گرفت. رونق تجارت و

 . بی کردیار خوب ارزیابس

، معارف و صحت زمینه های رشد سریعتر اقتصاد ملی، کلتور 13۵۹در سال 

 . کشور مساعد گردید بهجانهمه  شرایط بهتر برای رشد 

تکیه بر کمک های بیغرضانه وبی شایبه کشور دوست ما  باات وامکانبر پایه همین 

را تنظیم نماییم  13۶0جتماعی سال یاقتصادرشد ا پالن طرح  یمتوانستاتحاد شوروی 

اقتصادی مردم و در  ـاهمیتی در زنده گی اجتماعی  باتطبیق آن دگرگونی های  باکه 

از آغاز سال  یمتوانستات امکانارد خواهد گردید. بر پایه همین ما وسیمای جامعه 

 . ال ببریمبارا  مانو مستخد گرانکارجاری دستمزد 

تصمیم مهمی اتخاذ  انقالبیی ت رئیس شورایاوز هامرم که همین ید به اطالع برسانبا

 ـ ۵7اراضی سال های  ۀ. به خاطر کمک بیشتر به زارعان کشور جرایم مالینمود

ی میشود، مورد عفو افغاندو میلیون لغ بر هفتصد وبیست وباکه  آنان 13۵۹و  ۵8

 4،3 ۀجموعکه م دهقان  خانوادههزار  (8۶0. از این کمک دولت )قرار گرفت

 . مستفید خواهند گردید ،میلیون نفر را احتوا میکند

رچم
اه پ
ر



 

 

2۹ 

 

قرارداد سی را مورد عفو یای سزندانتن  70۶ انقالبیت رئیسه شورای یاه چنانهم

واقعی کشور   زندانفربرای پرافتخار وطن ردیگر اعالم مینماید که آغوش مادرباو 

نیت کشور را بر هم نزنند که سالح را به زمین بگذارند، صلح و ام کسانیز است. با

 .برخورد صورت خواهد گرفت آنانمطابق به عدالت به 

  ! عزیز هموطنان

 انقالب  در برابر ما قرار دارد ولی  فراوانمیکنیم که مسایل حل ناشده  اذعانجرأت با

 . عمل مسایل حل ناشده راحل نماید نیاجرآنرا دارد که در  یتوانای

تأمین دگرگونی وانقالب ر راه عملی نمودن اهداف ود دواصولی خ صادقانهما به نبرد 

ید به وظیفه بامقدم بر همه  فرهنگی ادامه میدهیم. ولیعمیق اجتماعی واقتصادی و

ماست پرداخت انقالب عمده تکامل سریع  عمانخارجی که بالواسطه طرد ودفع تجاوز

لوگیری از تجاوز تام در کشور و جتأمین امنیت عام و باانقالب ری از مسایل یاحل بس

تا سرحد نابودی کامل  را انقالبضد باط دارد. ما نبرد بایستی ارتلیاامپر هجنایتکاران

رزه از آن باکه پیروزی در م بگوییم توانیمکامل می اطمینان باآن ادامه خواهیم داد. 

 ! است تانسافغان، از آن مردم ماست

توطئه  بای که مانا ضتنه دوران   باکه شرایط کنونی  دانندبید با انقالبهای ضدنیرو

تفاوت عمیق دارد. اگر ، گردید خارجی سرکوبهای نیروهای ارتجاع داخلی و

ند توانستلیزم یاامپرجاعی در زیر چتر حمایت استعمار وه ارتیاهای سدیروز نیرو

تجارب ده ها سال پیش را در شکل  توانندمیوز نامرکوب کنند ی راسرماننهضت ا

نیرومند به  انقالبیکشور عملی نمایند. اکنون حزب  انقالبیهای دیگر آن علیه نیرو

. قوای مسلح آزادیبخش مثابه عامل ذهنی آگاه، رهبری جامعه مارا به دست دارد

دفاع میکنند .اکنون انقالب ما چون یک مشت فوالدین از  ۀو مردم آزاد تانسافغان

ن اردوگاه نیرومند وز نیست. اکنوامرذهنیت جامعه ما ذهنیت نیم قرن پیش از 

گاه استوار و مطمئن  لیستی در رأس کشور کبیر شوراها وجود دارد که تکیهیاسوس

ی وجود دارد که فراوانتشکیل می دهند. اکنون عوامل  جهانترقی را در صلح و

 .نهضت اما نی تفاوت می بخشد دوران  شرایط کنونی را از 

 انقالب  ما که  ۀوشن جامعاین واقعیت ر، تأییدی است برانقالبی سیرتحوالت

 . دیگرشکست ناپذیر است تانسافغان

 ماننیروی این شکست ناپذیری را اراده خلل ناپذیر اکثریت مردم زحمتکش و مسل

نیروهای بیدریغ  نیباپشتیانقالب ونجاتبخش دستاوردهای در جهت دفاع از  تانسافغان

سختی ها از مواریها وى الرغم تمام ناهتشکیل میدهد اما عل جهانترقی در وصلح 

نموده است، درست از این راه، به پیروزی نهایی  انتخابرزه یی که حزب ما باراه م

 . گام به گام نزدیکتر میشویم
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تجربه غلبه بر دشواریها  با، بلکه دشواریها باایم ونه تنها  دشواری ها عادت کرده باما 

ست اصولی به یااعمال س بامربوط به این واقعیت روشن است که تنها  امربه این 

به پیچیده ترین پرابلم ها پاسخ داد . اینست رمز توان می  ست درستیاه سگانمثابه ی

 !پیروزی ما

 :رت است ازباع انقالب ثورمیخواهم بگویم بهترین شیوه برگزاری سالگرد  نیاپادر 

 . انقالب   تمرکز تمام دقت و توجه کار وعمل برای مسایل حل ناشده

است تمرکز داد  فراوانو توجه را به روی این مسایل حل ناشده که هنوز ید دقت با

دست ارتجاع . به پیش رفتقهرمانانه   و دلیرانهو از یک پیروزی به پیروزی دیگر 

صلح و امنیت در داخل  خواهانجد آ تانسافغانمردم  لیزم از کشور ما کوتاهیاو امپر

 ! اندمنطقه کشور و

، آزاد پرافتخارزهم باو  انقالبی تانسافغان مانپرافتخار وطن ، مردم وانقالبد بازنده 

 ! و مستقل
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                                                                                                     ، جبهۀ ملى پدروطن

 است تانسافغاننوین  مظهر عملی وحدت نیروهای سازنده جامعه

 

                                                                       جبهه ملی پدروطن در کنگره مؤسس نیه یاب

 1360 جوزای 2۵

 

  ! و خواهران برادران، محترم گاننماینده 

به  تانسافغانوطنپرست های ملی وی که از طرف نیرواز کمیسیون عالبه نماینده گی 

مناسبت شده بود به شما به  انتخابتدویر کنگره مؤسس جدی برای تدارك و (6تاریخ )

 . میگویم شباآغاز کار، تبریك وشاد 

آزاده ما اهمیت استثنایی وفوق العاده یی را برای این تمام مردم نجیب وحزب ما و

شد که برای با جبهۀ ملى پدروطنید تشکیل باکار کنگره  ۀ. نتیجه عمداند کنگره قایل

ایجاد  تانسافغانما وطن محبوب وانقالبي  یتانسباورافتخار پر در تاریخ بانخستین 

سی، اجتماعی و یاسسازمانهای فعال ر وباپراعت رت از سیستمبامیگردد. این جبهه ع

تمام طبقات واقشار دموکراتیك وملی جامعه ما خواهد  گانمتشکل از نماینده و توده یی

 تانمساعی تمام وطنپرسو انقالبیشوق، انرژی، شوروخواهد داد تا  امکانبود که 

 . منسجم گرددهم متحد وبا شگوفاننوین و تانسافغان اعمارمشترك  امرکشور در 

، اقواموگروه های اجتماعی، ملیتها و هاعملی وحدت نیرومظهر جبهۀ ملى پدروطن

 . عزیز است تانسافغان مانواحدپیروان مذاهب مختلف ساکن وطن یل وباق

به مثابه پایه اجتماعی و دهقانان و گرانکارحاد تی چنین وحدت را اتاساس طبقا

استوار، ه مبنای مطمئن وگاناین ی ما تشکیل میدهد. براساس انقالبیسی دولت یاس

 . ما تأمین میگردد وطنپرست وطنهای ملی واتحاد واقعی تمام نیرو

ور برداشته میشود ثپرافتخار انقالب تعمیق بسط و امربه این ترتیب گام نوین در 

 . بدیادامنه گسترده تر می الب وسعت وانقو

ما در خارج از کشور در  تاندوسمیسازیم که  شان، خاطر نسپاسرضایت و باما 

سی، اجتماعی وتوده یی یاسسازمانهای اتحاد های و جایی که مدت هاست سیستم ها

جبهه تمام امور مربوط به ایجاد نند، تدویر کنگره وموفقیت عمل میک باوجود داشته و

به طور شایسته را به درستی و تانسافغاندر جمهوری دموکراتیک پدروطن  ملی

 ه وتاندوسش های باشادمها ویاپ امراین زندۀ  . شاهداند قدردانی نمودهبی ویاارز
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کشورهای   یی وتودهاجتماعی سازمانهای یی است که از طرف ه برادران

 . است منسلك فرستاده شدهلیستی وکشورهای غیریاسوس

  مانزبه این ساخودرا  همانقلبی وصمی امتنان، کنگره گاننماینده  بجاندهید از باجازه 

همبستگی   امرو ارزشمند آنها را در  بهاگراندهم که تجارب  اطمینانها ابراز داشته 

دقت  باجامعه  بهجانهمه  و یکپارچه ساختن توده های وسیع مردم به خاطر ترقی 

خالقیت مطابق به شرایط خاص ابتکار و باآموزش قرار داده ه ومورد مطالع

 .از آن استفاده خواهیم کرد تانسافغان

حکم اجتماعی ضرورت عام، مبرم ووحصول ترقی ملی وعقب مانده گی رفع    

اتحاد  خواهانمستلزم و امرت که تحقق عملی این واضح اس چنانجامعه است. هم

 وده های مردم ور یعنی وسیعترین تکشو تانمه وطنپرسههمه طرفداران ترقی 

 . شدبامی هموطناناکثریت قاطع 

تی ضرورت یابه چنین اتحادی به خاطر حل پروبلم های ح تانسافغانوطن محبوب ما 

ما در جهت حصول وحدت  تاندوساستفاده از تجربه  باما به همین مفهوم مبرم دارد و

 .این وحدت صحبت میکنیمسازمانی تأمین شكل معین های وسیع و توده

 ! محترم گانده نماین

رگی است کار بز منطقی نیاپادر کشور ما  جبهۀ ملى پدروطنتدویر کنگره وایجاد 

 کنفرانس گانابتکار نماینده دادند و انجام  تانتمام وطنپرسکه کمیسیون عالی تدارك و

 . ل نمودندباگرمی استق باهای ملی و وطنپرست را نیرو

مربوط سازمانی کار موفقانه  انجام ، نه تنها حاکی از ایجاد جبهه مانزدر عین 

ما، دولت ما انقالب نگر نتایج واقعۀ بزرگی و وسیعی است که یاشد، بلکه نمابامی

انقالب بعد از  تانسافغانوتمام جامعۀ ما تحت رهبری مطمئن حزب دموکراتیک خلق 

 .وبخصوص مرحله نوین آن به دست آورده است ثور

جبهۀ ملى پرست مبنی بر ایجاد وطنی ملی وهانیرو کنفرانسوسیع تصامیم  انعکاس

است.  امرمحافل اجتماعی کشور ما شاهد این توده های مردم و ن یامدر  پدروطن

عکس  بار شدند و خب بااین تصامیم در سراسر کشور پخش گردید. در همه جا از آن 

شرافتمند وطن . صدها هزار فرزند نجیب والعمل وسیع، گرم، فعال ومثبت مواجه شد

نیروهای  کنفرانس( جدی سال گذشته که ۶نمودند و بعد از ) نباپشتیا از ایجاد جبهه م

، ده ها میتنگ بزرگ نمود انتخابتدارك کنگره جبهه را ملی و وطنپرست کمیسیون 

جبهۀ آن به طرفداری از ابتکار ایجاد  گانتشکیل گردید، که اشتراک کننده  توده ییو 

برای خودرا عام وتام  و آماده گی  هرسانیدویب قطعنامه هایی به تص ملى پدروطن

شرکت در فعالیت آن ومتحد شدن به خاطر خوشبختی و ترقی مردم ووطن ابراز 

 . داشتند
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برای خودرا  ه گیآماد تانسافغاناقشار اجتماعی به این ترتیب وسیعترین محافل و

طرف حزب  دموکراتیک که ازحاد به دور پروگرام تحوالت ملی وعالیتر اتشکل نو و

 .دادت پیش گردیده است، اظهار نمودنسعوپر شگوفانجامعه  اعمارما برای 

 ! محترم گاننماینده 

انقالب ناشی از ماهیت  تانسافغاندر جمهوری دموکراتیک  جبهۀ ملى پدروطنایجاد 

وظایف اهداف و موفقانهضرورت اجرای دموکراتیک در کشور ما بوده ووملی 

 . آنرا می طلبدانقالب 

دموکراتیك انقالب ملی و ثور به مثابهانقالب ید دید که بارای درک بهتر این مطلب ب

 انقالب  برای چه کدام است؟ به خاطر چه و است؟ اهداف و وظایف آن انقالبیچگونه 

 به وقوع پیوست؟

مراجعه میکنیم .  مدارك اساسی حزب و دولتت به اسناد وسواالبرای پاسخ به این 

زب های کمیته مرکزی حتزو تانسافغانوری دموکراتیک در اصول اساسی جمه

به مثابه نتیجه طبیعی  انقالب ثورمیگردد که  شاننخاطر تانسافغاندموکراتیک خلق 

، گرانقعی از ظلم استعماربه خاطر آزادی وا تانسافغان شانزحمتک طوالنیرزه بام

ا در برابر ، وظایف عمومی دموکراتیک ره گیدمانبیرحم وعقب گران، استثماربجان

ت ملی بافیودالی در مناسماقبل ی فیودالی ویایعنی محو تمام بقا خود قرار میدهد.

م کبی زمین ودهقانان ، توزیع زمین به واجتماعی، تحدید زمینداری بزرگ مالکی

رشد اد ملی، ارتقای سطح زندگی مردم و، اعتالی اقتصزراعتی گرانکارزمین و

سی یاست اجتماعی ویا، دموکراتیزه ساختن حتانسافغانساکن  مانفرهنگ ملی مرد

ت یاشد و خصوصبالیستی مییاما دارای خصلت ملی ضدامپرانقالب   مانزو در عین 

یل با، تفاوت ها در سنن وعنعنات مردم، اقوام و قملی ، احساسات عمیق مذهبي

هداف پاسخگوی منافع وسیعترین را منعکس میسازد .حصول این ا تانسافغانمختلف 

 . اکثریت قاطع مردم استی جا معه وقشرها

تحوالت وسیع  پیگیرقی ملی کشور به برکت تحقق کامل وبه این ترتیب تر

 مستقیماً و توده های وسیع مردم  شانتحوالتی که زحمتک چنان، به مثابه دموکراتیك

 . در آن ذینفع بوده و از آن مستفید میگردند حاصل میشود

که در نتیجه آن به وجود نوع وشكل دولتی را دموکراتیك ما ملی وانقالب خصلت 

 نی باپشتی، دهقانانو گرانکاردولت را اتحاد . پایه این آمده است، نیز معین میسازد

شایسته وطن  زندانفرواقعی و تان، تمام وطنپرسشاناشتراك تمام زحمتکوسیع و

ان، پیشه ور، انقالبینیروهای مسلح  سران زان و افباسر ،محبوب ما، روشنفکران

 . تجارملی تشکیل میدهدن صنایع ملی وبا، صاحون و طنپرستروحانین، یاکوچ
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، الی اتحاد طبقاتباوجود آمده است ثور به انقالب به این ترتیب دولتی که در نتیجه 

تمایل . چنین اتحادی ناشی از خواست ووطنپرست اتکا داردنیروهای ملی واتحاد 

و عقب مانده گی وطن، رفع  بهجانهمه  ترقی برای تأمین  تانسافغان تانتمام وطنپرس

، سود ۔ فیودال گرانیعنی مشتی از استثماردرهم شکستن مقاومت نیروهای کهنه 

لکی معالیرتبه مرتجع نظامی و تانروکرا، بیاجیرمزدوران    ، تانه پرسیا، سانخور

شد. بامی می گردند، نی باپشتیمنطقه  ، هژمونیزم وارتجاعلیزمیاسابق که به وسیله امپر

رت است باوطنپرست عهای ملی وچنین اتحاد نیروسازمانی سی ویاسشكل ومظهر 

 .وز آنرا ایجاد می نماییمامره ما ک جبهۀ ملى پدروطناز 

سی یاس ـاهداف و وظایف اساسی جبهه کدام است؟ مقام جبهه در ساختار اجتماعی 

 ؟ ما کدام است انقالبی

اتکا بر تحلیل علمی  با13۵۹ ( جدی6دۀ )های ملی و وطنپرست منعقنیرو کنفرانس

جبهۀ های ملی ووطنپرست چنین نتیجه گیری نمود: راه ها و اشکال ایجاد اتحاد نیرو

سی است یاس ـ اجتماعیسازمانهای  توده ییوسیع ورت از سیستم باع ملى پدروطن

 تشکیل میدهد، طبقات، اقشار و گروهدهقانان و گرانکارستون فقرات آنرا اتحاد که 

مذهبی را برای اجتماعی، ملی ونیروهای ، تاندموکراتیک، تمام وطنپرسملی وهای 

 . متحد میسازد مانهمکاری به خاطر وطن محبوب 

رت است از متحد ساختن باع جبهۀ ملى پدروطن ۀعمد ۀبه این ترتیب وظیف

جامعۀ اعمارمشترك  امردر  آنانمساعی و انرژی به  آنانکشور و اراده  تانوطنپرس

 . تانسافغانمترقی در ، دموکراتیک وشگوفانو ین نو

ست یا، ستانسافغانومی حزب دموکراتیک خلق وظیفه آن است تا مشی عم چنانهم

وضیح نماید. را تبلیغ و ت تانسافغانحکومت جمهوری دموکراتیک و انقالبیشورای 

 و آگاهانهبرای اشتراك  تانسافغانتمام مردم نجیب وشریف توده های عضو جبهه و

رعایت اصول دین مقدس احترام و باجامعه عدالت اجتماعی   مانساخت امرفعال در 

ی مردم ما بسیج معنوسنن بخصوص تاریخی، ملی، روحی ودرنظرداشت و اسالم

 .متشکل شوندو

 تانسافغاندموکراتیک  را در جمهوری شانپایه حاکمیت زحمتک جبهۀ ملى پدروطن

 .تشکیل خواهد داد

به منظور  را تانسافغانوحدت مردم جمهوری دموکراتیک  جبهه وظیفه دارد تا

نماید  دموکراتیك تأمینانقالب ملی وکامل رشد عالیت مشترك در راه تحقق پیگیر وف

در اداره اموردولت و جامعه  تانسافغانع باپرورش وجلب وسیع اتتربیت و امربه و

 . اندکمک رس
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مشترك در راه آینده  کارپیکشور برای کارو تانه تمام وطنپرسدر چارچوب جبه

 . متحد میگردند شانپرفروغ و درخ

لی آن است خود تکام مرحله نوین خصوصاً مانقالب ثور و بدینگونه، جبهه که مولود

 .رشد بیشتر آن مبدل می گرددبه عامل تعمیق و

  مانساخت امرع مردم در توده های وسیفعالیت جبهه به جلب نیروهای جدید و

ابتکارات اجتماعی به نفع مردم و دولت ما مساعدت خواهد  شدر ،اقتصادی وفرهنگی

 . آینده وطن تالش خواهد ورزیدوز وامر  زندانفردر راه خوشبختی و کرد

آزادیخواه دالور و هموطنان بسیجتحکیم قدرت دفاعی کشور و امرفعالیت جبهه به 

چرخ  که تالش می ورزدانقالب ضدقطعی کامل وسرکوب رزه به خاطر باوطن در م

را به سوی پیشرفت وترقی  تانسافغانپیشرفت بیشتر و دگردانتاریخ را به عقب بر

 گیشود، کمک خواهد کرد. این فعالیت به عرصه همبست عمان بهجانهمه  اجتماعی

اسی وصلح نیز گسترش های ترقی، دموکرتمام نیرو بامردم ما  انترناسیونالیستی

 ـاجتماعی سازمانهای  باکاری را همت دوستی وبامناس هجبه زیرا .فتیاخواهد 

 . سی مشابه در خارج از کشور برقرار نموده توسعه خواهد دادیاس

ی عادات یاریجی عواقب و بقابه این ترتیب، ماهیت ومفهوم فعالیت جبهه رارفع تد

ها و گروه هایی که در مجموع نیروها ، قشرن یامعدم همکاری ، عدم اعتماد ومنسوخ

ك وطنپرست برای اشتراشرافتمند و هموطنانو جلب تمام  سازدرا می تانسافغانخلق 

دفاع از آن در برابر توطئه ها، بلند وسروین ون تانسافغان  مانساخت امرفعال در

 . ثور، تشکیل میدهدانقالب  دشمنان تجاوزات و دسایس

که به حیث  توده یی اجتماعیسازمانهای کیب جبهه را تنها به تر به همین سبب نیز ما

 . شد، محدود نمیسازیمباسسان جبهه میمؤ

یل باهای جبهه برای تمام ق. درز استباکشور  تانهمه وطنپرسآغوش جبهه برای 

، برای های مختلف مذهبی وبه یک کلمه نیاجر، پیروان مذاهب وتانسافغانواقوام 

، ومترقی شگوفانمحبوب ما، به کشور سعی می ورزند وطن  صادقانهکه  کسانیهمه 

 .شدباز میبا، رومند مبدل گرددنیو دباآ

 ! محترم گاننماینده 

به این هدف خدمتگزار مردم، مسؤولیت تاریخی رسیدن  انقالبیحزب ما و حکومت 

کترین تزلزل قبول نمودند. ما تمام مساعی و نیرو را اندبدون و قاطعانهرا  نهبانجی

 . در راه رفاه و آسایش مردم وخدمت به آن صرف خواهیم نمود
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تی ومهم تمام نیروهای ملی یاثور، منافع ح انقالبست خود در مرحله نوین یاس ما در

 . اجتماعی و وطنپرست را به شکل الزم آن مد نظر میگیریمو

 تانسافغاناستواری وجدیت کار خواهیم کرد تا برای طبقه کارگر  باما درین جهت 

شد و باریخی آن مقامی در جامعه و دولت تامین شود که شایسته ودر خور رسالت تا

بر مبنای ترقی تخنیکی و رشد زنده گی این طبقه  اشتغال کامل و بهبود دایمی شرایط

 . میسر گردد های مولدهنیرو

 تانسافغاندهقانان برای  مسئله ما تمام تدابیر الزم را اتخاذ خواهیم نمود تا مهمترین 

ی یاکه بقاسنجیده شده اساس تحوالت جدی، مؤثر ووآب برزمین  مسئله یعنی 

را مطابق به اصول  دهقان بیعدالتی تاریخی نسبت به میلیونها خوری وفیودالیزم، سود

 . و دموکراتیک حل گردد النهعاد، النهدین مقدس اسالم رفع میکند، به شکل عاق

وران، کسبه  ات کامل به پیشهامکانیکی از جهات مهم کار ما در آینده نیز تأمین 

، تا ن صنایع ملی وتاجران ملی خواهد بودباکوچک، صاحاران، تجار اندکاران، دک

مطمئن  قوانینثمر بر اساس پربرای فعالیت مفید وخودرا  یل وسانیرو، قدرت و

. ما از ندانددارند، به کار  ت که همه به آن ضرورتبادر شرایط نظم و ث النهعادو

ه هم اکنون نوین ک تانسافغانمیدهیم که در  اطمینانبه روشنفکران وطنپرست خود 

ی ملت، فرهنگی شگوفانآن آغاز نموده ایم، این تمام اقدامات الزم برای  اعماربه کار 

 . فتیاخواهد  انجام ثمر معنوی به خاطر ترقی وطن محبوب و فعالیت پر

ن وطنپرست، به تمام یامالن، مؤذنان وباخطی، مانون نجیب اعم از عالروحانیما به 

احترام و دقت  با، که در کشور ما همیشه میدهیم یناناطممؤمنان اعم از سنی وشیعه 

مناسک دین مقدس اصول و عمانبالیط الزم جهت تعمیل واجرای آزاد وتمام شرا

 . اسالم رعایت خواهد گردید

ه یل دعوت به همکاری وسیع و ومؤثر به خاطر آیندباقملیت ها ووام وما از تمام اق

مردمی ما متوجه آن و انقالبیدولت حزب و ستیاس .مینماییم ی گانهمه تابناك ورفاه 

ست بر یاشرایط ترقی را فراهم آورد. این س تانسافغاناست تا برای تمام مردم نجیب 

ؤولیت نسبت به اصول و سنن تاریخی، مس باخورد دقیق وبره وماناحترام صمی اساس

یل بایم قدار اطمینان. ما یل پایه گذاری شده استباقت ها و، ملیممعنوی وفرهنگی اقوا

جبهۀ ملى لند، از باخود بقهرمانانه وپرافتخار ه حق دارند به تاریخ پشتون ک ۀآزاد

کشور ما اعم از پشتون، یل باقمینمایند وتمام ملیت ها، اقوام ونی باپشتی پدروطن

، هتانمشترك وطنپرس امری وغیره در تانهزاره، ترکمن، بلوچ، نورس ،کبیتاجیك، از

 . م الزم و شایسته خواهند گرفتبدون تبعیض و تمایز سه

انقالب ق ه مردم شرط ضروری تحکیم و تعمیتانوطنپرسبه این ترتیب وحدت وسیع و

جامعۀ ما به شمار میرود. اما این وحدت،  پیروزمندانهی و دموکراتیک وپیشروملی 
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خود به خودی نه بلکه در نتیجه همکاری حکومت مردمی و تمام و آگاهانهغیر

. ما بر ایجاد میشودپایه گذاری و انقالبیدولت به دور حزب و تانسنافغا تانوطنپرس

رزات بامدرس های که از تاریخ خویش آموخته ایم و بر تجارب عظیم تاریخی که از 

وخته ایم اند، مردم خود، به خاطر آزادی، استقالل، حاکمیت، تمامیت ارضی و ترقی

 . اتکا داریم

رت از باتاریخ ما ع سییادرس های عمده س : یکی ازگفتتوان کامل می اطمینان با

 همکاری بهتنها در صورت اتحاد، وحدت و تانسافغان تانآن است که وطنپرس

 . اندفته یابه اهداف مطروحه دست پیروزی رسیده و

رزات بابهترین سنن م به مثابه شایسته ترین وارث تانسافغانحزب دموکراتیک خلق 

 مسئله حل طرح و باطنپرست کشور های ولیستی نیرویاضدامپرو آزادیبخش

 . های توده های عظیم را منعکس میسازد ماندموکراتیک آرملی ونیروهای 

 بادارد که مردم ما زمانی در آن خصوصاً مرزات ریشه های عمیق تاریخی بااین م

 گرانآنرا دفع نمودند. این پیروزی بر استعمار ،مواجه شده یاتانتجاوز استعماری بری

کان ما بود، بلکه مقاومت مشترك وقاطع یاو ن پدران ی ماننها ناشی از قهرانگلیس نه ت

 آنانهمکاری و تفاهم حبوب وبر مبنای وفاداری به وطن م گراندر برابر تجاوز آنان

 . مشترك نقش عمده را ایفا نمود امربه خاطر 

اد برای یکپارچه گی و اتح تانسافغان  زندانفرآرزوی شایسته ترین  مانزدر همین 

نضج گرفت و بعد  شاندرخه ووحدت به خاطر استقالل وآینده بهتر وتانملی وطنپرس

 . فتیابه طور مداوم رشد و تحکیم 

، تحقق ریفورم های مترقی دوم مشروطیتدر مرحله جنبش اول و مانآرو یشه انداین 

جنبش دوره هفت رزات ضد رژیم ترور واختناق نادرشاه وباخان، در م هللا مانا

رز و تجلی باقوت هرچه بیشتر تباثور  انقالب های قبل از  نهضت سالملی وشورای 

 تانسافغانراتیک خلق اتحاد و وحدت در طرح های برنامه حزب دموک یشه اند. فتیا

 . فتیاسته شای ورشد انعکاس

ها را به شکل میکانیکی  یشهانداین  تانسافغانبدیهی است که حزب دموکراتیک خلق 

صراحت و  بار آنرا با، بلکه برای نخستین س ننمودبام خود اقتگرااد وپرودر اسن

ق در جهت حصول نه تنها قابل تحق عمالً و روشنی به مثابه طرح علم تنظیم شده

 . ، بلکه آزادی اجتماعی نیز ارائه داشته استآزادی ملی

 :است آمده 1344مصوبه سال  تانسافغاندر برنامه حزب دموکراتیک خلق 

متحد متشکل خواهد بود از جبهه  تانسافغانومت دموکراتیک ملی سی حکیاپایه س»

دهقانان ، گرانکارت یعنی ، دموکراتیك ووطنپرسملی عمومی قدرتهای ترقیخواه
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ومتوسط و بورژوازی  مالکین خرد ، خرده بورژوازیومنورین مترقی، اهل حرفه

ت اجتماعی یاح ی )سرمایه دار ملی( که در راه استقالل ملی ، تعمیم دموکراسی درلم

، مجاهده ملی لیستی وضد فیودالییاجنبش دموکراتیك ضد امپر ن اندرس نیاپاو به 

 «.ودموکراتیک مینمایند

 تانسافغان تانبه مثابه اتحاد تمام وطن پرس جبهۀ ملى پدروطنایل مربوط به ایجاد مس

 یشه در مرکز توجه حزب قرار داشته، بحثملی کشور همبه خاطر ترقی اجتماعی و

رسیدن به قدرت دولتی نه تنها طرح و  با. حزب ما وسیع روی آن صورت میگرفت

 پالن ، بلکه خود داشت بارا  جبهۀ ملى پدروطن واقعبینانهدل شده وعلما مست ۀنظری

 .مشخص عملی ایجاد آنرا نیز پیش کشید

 انقالبیبر همین اساس مسایل مربوط به ایجاد جبهه در )خطوط اساسی وظایف 

 انعکاسطرح و 13۵7ثور  1۹( منتشره تانسافغانمهوری دموکراتیک حکومت ج

اصول صورت  از انحرافدرین عرصه نیز در مرحله تسلط امین  متأسفانهفت. یا

وجود  که در گذشته نیز تانسافغانملی طرح اتحاد نیروهای وطنپرست و. گرفت

 . پیوستن، در عمل به تحقق داشت

وز در مرحله نوین امرچنین اتحادی فقط نی سازماشکل گیری شرایط برای ایجاد و

فوف آن معطوف شده ثور هنگامیکه تمام توجه حزب به وحدت صانقالب تکامل 

بد، مساعد یاپیکار مشترك تحکیم می تاروز این وحدت به برکت کارواست و روز

 . تسا دهنده این واقعیت شانصراحت ن باکنگره مؤسس جبهه تدویر کار. گردید

و  انقالبیمینماییم که تنها حکومت سربلندی یت، احساس غرور وحقا نباماهمه 

ه طبقات، اقشار، گروههای مانهمکاری صمیتأمین اتحاد واقعی و قادر به مردمی ما

 .شدبا، ملی، مذهبی وطنپرست میاجتماعینیروهای تمام یل وبا، قدموکراتیك ملی و

 تانسافغانت یاصخصوی راطرح میکنیم: کدام شرایط مشخص تاریخی وسوالاکنون 

 ؟دسازممکن می عمالً ملی اکثریت قاطع مردم مار اه وتانوحدت وطنپرس

تاریخ آن جستجو کرد. و ت ساختار جامعه مایادر خصوصتوان را می سوالپاسخ این 

س جانخود مت گانشنده باکرد که کشورما از لحاظ جمعیت و شانید خاطر نبانخست 

شنده بااقوام، ساکنان شهر و ده ، از ملیت ها ودی یابزرگ، تعداد ز نیست. ده ها قبیلۀ

 . کشور ما را تشکیل میدهند گان

هم یکجا کار با تانسافغانمردم  کشور از تمام بخشهای تانلنتیجه برای آنکه وطنپرسبا

ضروری  آنانکشور برزمند، اتحاد  شانو درخ شگوفانبه خاطر آینده وپیکار نمایند و

 . است
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بخشها وگروه های مختلف  وارتجاع بین لیزم یاامپرسال  هاده ید فراموش کرد که بان

ی دشمنی و همکاری وحتاعتماد و تخم نفاق کاشته وآتش عدم ما ساکنان کشور

رزه باکار، م باتنها  تانسافغان تان. در نتیجه وطنپرسخصومت را دامن زده است

ه و نیروی گذشته را رفع نمود شوماین میراث   توانندمی، وحدت عمل واتحاد مشترك

 . تحکیم بخشندوتقویت  تانسافغان بهجانهمه  به خاطر تأمین ترقی خودرا 

 مذبوحانهتالشهای  وز نیز ازامر مانوطن محبوب  ودشمنان انقالب ثور دشمنان 

بخشهای مختلف مردم، قراردادن آنها در برابر ن یاماد تفرقه خود به غرضی ایج

الخره تضعیف آزادی مردم در بایل وباقو اقوام ن یام، دامن زدن اختالفات یکدیگر

نمی ورزند. لهذا شکست و  بارزه به خاطر رشد کشور، ابامو انقالبجهت دفاع از 

 تانسافغانوحدت نیروهای ملی و وطنپرست کو بیدن قطعی آنها بدون اتحاد و درهم

 . ممکن نیست

وجاری از این جهت نیز ضرور است که مسایل مبرم  تانالخره، اتحاد وطنپرسبا

قطعی سرکوبی ، تأمین تقویت حکومت مردم در محالتکیم وکشور چون تح

و سرعت  بارا  ترانسپورتتجارت و ،رشد تولید صنعتی وزراعتیو انقالبضد

تمام زحمتکش و خانواده گی هر  زندهتوان موفقیت حل نماییم. تنها بر چنین پایه یی می

 . مردم را در مجموع بهبود بخشید

مردم ما به صلح و تمام اعالم میداریم که کشور ما وصراحت  بادرین رابطه ما 

ضرورت دارد. ما این  هموطنانآرامش سراسری وطنی یعنی صلح برای فرد فرد 

طرح را برای آن پیش می کشیم که الترناتیف معقول دیگری وجود ندارد و راه 

 .تی جامعه ما دیده نمیشودیادیگری برای حل معضالت ومسایل مبرم و ح

 ؟ صلح سراسری وطنی چیست وما آنرا چگونه درك مینماییم

ور، بحث وبررسی غتأمین شرایط عادی صلح آمیز وآرام برای  معنایپیش از همه به 

قطع تالشها برای استفاده از سالح  معنایفصل آنهاست، این به حل ومسایل موجود و

بته تنها فاکت . الدشباکه هنوز در جامعه ما وجود دارد ومیوزور جهت حل اختالفاتی 

 . ها موجب تشویش نمیگرددموجودیت تفاوت نظر

ۀ نوین جامع اعمارر در طول تاریخ متمادی کشور در راه بازیرا ما برای نخستین 

حین رفتن به این راه  آن اقدامی که یامشخص این  ب جوان، گام گذاشته ایم النهعادو 

در نتیجه بحث قرار گیرد وجرودل نظر، باتید هم مورد باو انداتخاذمیشود، میتو

. بیهوده نیست که میگویند واقعیت در نتیجه مناقشه نظر معین گردد موجب تفاوت

خودرا  حثات بامن میشود وما به هیچ وجه از این مناقشات ویاعرز میکند وباحثه تباوم

 ..کنار نخواهیم کشید
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ات موجود مکانامردم ، بعد از این هم از تمام  انقالبیبرعکس حزب ما و حکومت 

ساختن  شگوفانخوشبخت و هدف ما یعنیست ما ویااستفاده خواهند کرد تا حقیقت س

 . همه وقت توضیح وروشن گرددو مردم در همه سطوح ، در همه جاوطن و

الی مردم ما بااسلحه وارتجاع به زور  لیزم یاامپرما تالشها به منظور تحمیل اراده ا

 بابرادر کشی به جنگ خونین و انافغانیک بین اتلوگ صلح آمیز دموکریاو تبدیل د

مواجه میگردد و  تانسافغانشکن وقاطع تمام نیروهای ملی و وطنپرست  دندانپاسخ 

 .چنین تالشها محکوم به شکست کامل و ننگین است

ستم ایجنت های فریب، جور وبنابر  که یآنانح حقایق به ما هیچگاهی از توضی

ز نخواهیم ایستاد. از همین رو با، اندست منحرف شده ارتجاع از راه درلیزم ویاامپر

جهت مقدس ما و یتانسبالتر همه ساکنان سرزمین نیز به منظور اتحاد هرچه کام

، ما صلح آنان ن یاملوگ دموکراتیک یابرای دآرام تأمین شرایط عادی صلح آمیز و

وز وفردا امریل مسا توانیمسراسر وطنی را پیشنهاد میکنیم و تنها به این ترتیب ما می

 . حل نماییم گانرا به نفع هر فرد و همه 

دموکراتیک در پراتیک ملی وانقالب واجرای وظایف اساسی  حل معنایهمه اینها به 

توسعه  با. این وظایف فعالیت مشترك نیروهای ملی و وطنپرست استرمبنای عمل وب

، ط داردباری ارتدیگ بااینها یکی  ها همراهی میشود.تحکیم وحدت عمل این نیروو

 تانسافغانسوى پیشروی عمومی ما به و انقالبزیرا منطق زنده گی، منطق تکامل 

 . چنین حکم میکند شان، به سوی فردای درخشگوفانپرسعادت و

 محترم !  گاننماینده 

ه را به خوبی تانوطنپرسات عملی ایجاد وحدت ملی وامکانما ضرورت اصولی و

از مشکالتی که در این راه وجود دارد  چنان. ما همروشنی می بینیم بادرك نموده 

، ضرورت رفع جدایی تاریخی است که اه هستیم، فکر میکنیم وظیفه عمدهآگ کامالً 

نیروهای ملی و اجتماعی  ن یاممنطقه در رابطه لیزم، ارتجاع داخلی ویابه وسیله امپر

عی این چه گی واقاز طریق تأمین یکپار امرکشور ما ایجاد گردیده است. اجرای این 

 . پذیر است امکانتعمیق آن ثور وبه نفع رشد و انقالبنیروها بر مبنای اصول 

داریم که به حل وظیفه  ما بر یک سلسله عوامل عینی و ذهنی اتکا امردر حصول این 

 . تاریخی ما مساعدت میکند

رمایه ت سبامناس کمتر مورد تأثیر نسبتاً نخست این که ساختار اجتماعی جامعۀ ما 

ملی  انقالب ه در مرحله تانایجاد اتحاد ملی ووطنپرس با. ما الری قرار گرفته استسا

ن بانموده و از صاحاتی که ناشی از این وضع است، استفاده امکاندموکراتیک از و

یل، علما، باورؤسای ق سراناز  چنانهموطنپرست صنایع، تجار، پیشه وران و

 نهبانجیین کار در اندحاضر و عالقه مندی دارند کهکسانیاز همه ون وروحانی، نیامال
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 امروسعادتمند در اجرای  شگوفان تانسافغان اعماره خاطر سهم خودرا ادا نمایند، ب

 . عوت مینماییمدمشترك 

ر به طبقه بات مرگباثور ضرانقالب  ید گفت که حتی در مرحله اول بادر واقعیت هم 

بزرگی وارد  سودخورانواستثمارگر ال ، فیوداالن، مالکان فیودراستثمارگ اساسۍ

 . گردید

لیزم یاهای امپر ون وایجنتانقالبیضدباندهای ظیفه سرکوبی کامل ما واکنون 

 . میدهیم انجام موفقیت  باوارتجاع منطقه را 

دهقانان یعنی  تانسافغانبه نفع اکثریت قاطع مردم  انقالبیما به رشد تحوالت ارضی 

ت بای مناسیابقاخواران وسودین رفتن کامل فیوداالن، ز ب. ازحمتکش ادامه میدهیم

ً است و مانزفئودالی در زنده گی ما فقط مربوط به  از    مانزید گفت که این با ضمنا

 .لحاظ تاریخی کوتاه خواهد بود

به آن درجه رشد خود  تانسافغانکرد که در  شانید خاطر نباره سرمایه ملی بااما در 

های کمپرادور بزرگ وطفیلی ایجاد گردد و خانواده و انحصاراتنرسیده است که 

لیستی در شرایط یاالمللی امپر بین انحصارات باپیوند وابسته گی سرمایه ملی بزرگ 

 . رخ دهد انحصاراتتسلط این 

ً  تانسافغانسرمایه ملی  کوچک است توسط ون صنایع وتجار مبامربوط به صاح عمدتا

، تخنیکی حصول سطح شایسته رشد اقتصادیگی و، رفع عقبما نده که در ترقی کشور

 . شندباو فرهنگی ذینفع می

همه اینها به آن معنی نیست که ما موجودیت ودرجۀ حدت تضادهای اجتماعی را که 

، بیشتر از بی نمیکنیمیاید ارزباطورشاید و دارد، به درستی و به وجود در جامعه ما

 ن یاماز  ها خود به خوداین تضاد به پیش رفتن جامعه باآن ما هرگز فکر نمیکنیم که 

 .وهموار میشوند میرو ند

حوالت اجازه میدهد که در مرحله ت تانسافغانت ساختار جامعه کنونی یاما خصوصا

 باحد شوند زیرا این دگرگونیها تم وطنپرستهای ملی وملی و دموکراتیک تمام نیرو

 . طویل المدت آنها مطابقت داردمنافع اساسی و

ه دامن زدن سنت منفور دوری جدایی، عدم همیشه بدشمنان رغم آنکه ۔ على ال دوم

تلف مردم، گروههای ملی و مخت بین اقشاربااعتماد در مناس همکاری وعدم

 دشمنان ، اما همواره در هنگام تهدیدات اندیل کشور پرداخته بااقوام وق ،اجتماعی

به خاطر  تانسانافغ تانرزۀ مشترك وطنپرسبام نهبانجیبرای استقالل وطن سنت 

پیروز پرافتخار رها این سنت بانده پر فروغ آن نیز وجود داشته وسعادت وطن و آی

رچم
اه پ
ر



 

 

42 

 

ثور انقالب وز در مرحله نوین امرشده است. حکم تاریخ است که این سنت پر بها 

 . به طور قطعی پیروز گردد

 یفانهشره ازین عامل مساعد وسنت تانوطنپرستحکیم اتحاد ملی وید ضمن ایجاد وباما 

 . استفاده نموده بران اتکا نماییم کامالً 

راه خودرا على الرغم  تانسافغان تاناتحاد وطنپرس نیاجر۔ اگر در گذشته ها  سوم

اما مقاومت این محافل مواجه میشد،  باست محافل حاکمه می گشود ویامخالفت وس

تغییر  نیاجراین  بادت برگشت ناپذیر در جهت مساعاکنون همه چیز به طور قاطع و

ما  انقالبیحکومت و تانسافغانت حزب دموکراتیک خلق سیا، زیرا سفته استیا

به عمل تحقق پذیرد و ایجاد مینماید تا چنین اتحادی درشرایط الزم و ضروری را 

تفصیل  با. اجازه بدهید پیرامون این مطلب فعال حر کت ما به پیش مبدل گردد نیروی

 . بیشتر صحبت نمایم

توده های وسیع مردم در مدت هفده ماهی که از پیروزی مرحله حزب وکار ایجادگر 

 جهات عمده تحوالت ملی و ری را درمیگذرد نتایج بینظی ثور انقالبنوین 

 . ر آورده استبادموکراتیک به 

نخستین تدابیر ت گردد وباث بای در کشور عادی و اجازه داد تا اوضاع عموم امراین 

ز تحکیم و تقویت سیستم تأمین مردم ابقه کارگر وطمحسوسی در جهت بهبود وضع 

 .ز اولیه اتخاذ گرددیاکاالهای مورد نلحاظ مواد خوراکی، مواد سوخت و

 شانک، تمام زحمتدهقاناننگر منافع طبقه کارگر، یاب گانبه مثابه ار انقالبیحکومت 

 عرصه اقدامات دروگرام وسیع تدابیرالی تحقق پروبا، تانسافغان تانو تمام وطنپرس

بیشتر ترقی مادی ومعنوی هرچه ت تأمین فرهنگی در جههای اقتصادی، اجتماعی و

 با زحمتکش و تمام مردم نجیب ما خانواده معیشت هر کشور ما وبهبود زنده گی و

 . حرارت کار مینمایدشدت و

اساس ع برباادی های اتآزنیت، احترام به حقوق ودرین ضمن ایجاد فضای قانو

دولت ما واحترام به دین مقدس اسالم در ضمن تأمین شرایط  النهدعا قوانینرعایت 

 . شدبامناسک مذهبی اهمیت خاصی را دارا می الزم برای مؤمنان جهت اجرای

 انقالبیهای شورای  مانو فر قوانین، تانسافغاناصول اساسی جمهوری دموکراتیک 

مردم  زندانفرکرامت همه س آن تصویب شده است، حقوق، شرف وکه بر اسا

وتضمین نموده ودموکراتیزه ساختن تدریجی وپیگیر همه جهات  یاما را اح مانقهر

. اختن را در عمل پیش بینی مینمایدجامعه، تأمین این دموکراتیزه سزنده گی دولت و

، اعتماد، همکاری و برادری احترام ،ت نوینباشده را استقرار مناس انجام نتیجه کار 

 شان شریفانهت افغا نستا ن در فعالیت مشترك ووطنپرستمام نیروهای ملی و  ن یام

و  حقانیتدر عمل به  تانسافغان تان. وطنپرسبه خاطر وطن محبوب تشکیل میدهد
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به معتقد گشته و انقالبیحکومت و تانسافغانست حزب دموکراتیک خلق یادرستی س

 اعمارقعی وا امکانه گانید وهای خوآرزوها و مانن آریالی وبست به مثابه تجیااین س

 .ما مینگرند یتانسبادر سر زمین  بهجانهمه  جامعه عدالت اجتماعی و ترقی 

توده های وسیع مردم در جهت ایجاد جا معه و شانکه مساعی زحمتک واضح است

توحید گردد، درصف مشترك به فته، منظم ویا مانزید سابا تانسافغان شگوفاننوین و

شرایطحصول آن. این است یکی از  . این است یکی از مهمترینواحدسوی هدف 

 . مهمترین مسایل لحظۀ جاری

میبینند  در اوضاع و احوال موجود به روشنیخودرا  وظایف  تانسافغان تانوطنپرس

هرچه فشرده تر به دور حزب دموکراتیک خلق  آنان. به خوبی درک مینمایندو

نیروی رهبری  ،شانکلیه زحمتکبقه کارگر وشده ط این پیشاهنگی شناخته تانسافغان

به طور دایمی  آنانیکپارچه میگردند. دولت ما، متحد وه وهدایت کننده جامعه وکنند

کنگره زمانی ک انددسپلین را بلند میبرند. در ظرف دهی ومانزسطح آگاهی خود، سا

 ان جواندموکراتیک  مانزساکوپراتیفها و، های اتحادیه های صنفیکنفرانسو ها

، گاننویسند ، اتحادیه هایتانسافغان زنانتیک دموکرا مانزسا ،تانسافغان

این گردهمایی  نیاجرفت در یا نیاپا موفقانه تشکیل گردید و هنرمندانو تانژورنالیس

ترقی ملی و اجتماعی ،  امربه  تانسافغان تانوفاداری وطنپرس توده ییهای وسیع و 

به روشنی  بیانقالحکومت و تانسافغاناز حزب دموکراتیک خلق  آنانکامل نی باپشتی

 . رز گشتباو صراحت کامل مت

های ملی و وطنپرست مظهر قانع کننده یی از وحدت نیرو تانسافغانیل باجرگه های ق

یل که در تاریخ باو افراد ق رهبران، سران ر، باور بوده درین جرگه های پر اعتکش

زب حسیاست نسبت به خودرا  ، تفاهم کامل اندافتخار داشته ور نقش مهم و پرکش

 ی که به منظور تحکیمعاس، نسبت به مانقالبیحکومت و تانسافغاندموکراتیک خلق 

صراحت  با، وطن صورت میگیرد بهجانهمه  قی توسعه تحوالت در جهت تأمین ترو

 مقام شایسته و سزاوار  تانسافغانیل باقم و. شکی نیست که اقوان داشتندیاروشنی بو

 . احراز خواهند کرد وطنپرستدر اتحاد نیروهای ملی وخودرا 

ً  انقالب زحمتکش  مسلمانانتوانی از اراده ر پرهثور مظدموکراتیك ملي و عمیقا

 ن، ویا، مالاستقرار عدالت واقعی اجتماعی است. علمای دینیبرای  تانسافغان

 تانسافغانون روحانیون نجیب ووطنپرست از طریق شورای عالی علما و روحانی

 مسلمانانو اتحاد  شگوفانن ونوی تانسافغان اعمارترك مش امردر خودرا  سهم شایسته 

 .، ادا مینماینداکثریت قاطع مردم ما را میسازند ست که روطنپ

های حکومتی و  گانبخش وسازنده به نفع ترقی کشور بین ارهمکاری سودمند، ثمر

ن وطنپرست صنایع ملی در چارچوب شورای مشورتی اقتصادی مربوطه و باصاح

 .بدیارشد می موفقانه ، تانسافغانجمهوری دموکراتیک  وزیرانرای شو

رچم
اه پ
ر



 

 

44 

 

 اد وت، اعتمیقانونمبنای سی بریات اجتماعی سیادر کشور فعال شدن عمومی ح

به مشاهده  عمالً مذهبی های اجتماعی ملی وو، نیرتانهمکاری مطمئن بین وطنپرس

به طور ازند و را میس تانسافغان. همین نیروها هستند که اکثریت قاطع مردم میرسد

 . اندقرار گرفته  بهجانهمه  ترقی قاطع در راه آینده، راه عدالت اجتماعی و

واقعی و  وحدت وسیع مردم، اتحاد ما گانبر همین پایه است که در برابر دیده 

تاریخی بهترین  مانآر . به این ترتیبنیروها به وجود می آید همکاری مؤثر این

کشور جامه عمل  تانه تمام وطنپرسمانیره اتحاد عمیق وصمبامردم در  زندانفر

 .میپوشد

این اتحاد مطرح است زیرا تمام اجزای اساسی متشكله سازمانی تشکل  مسئله اکنون 

 . به وجود آمده است توده ییاجتماعی سازمانهای آن یعنی 

این موضوع فهرست مؤسسین دسته جمعی جبهه را که  بااجازه بدهید، در رابطه 

خود به کمیسیون سازمانهای نها به نماینده گی از توده های عضو های رهبری آ گانار

 در خواست تحریری مبنی بر آمادهپدروطن عالی تدارك کنگره مؤسس جبهۀ ملى 

، اندجهت رشد وتحکیم آن تقدیم داشته  بهجانهمه  همکاری گی عضویت در جبهه و

 . اعالم بدارم

 تانسافغاندموکراتیک  جمهوری جبهۀ ملى پدروطناعضای دسته جمعی مؤسس 

 : رتند ازباع

 .تانسافغانحزب دموکراتیک خلق ـ 

 .تانسافغاناتحادیه های صنفی ـ 

 .  تانسافغاناتحادیه های کوپراتیفی ـ 

 .  تانسافغانان جواندموکراتیك  مانزساـ 

 .  تانسافغان زناندموکراتیک  مانزساـ 

 .  تانسافغان گاناتحادیه نویسنده ـ 

 .  تانسافغان تانالیساتحادیه ژورنـ 

 .  تانسافغان هنرمنداناتحادیه ـ 

 .  تانسافغانصلح، همبستگی و دوستی  مانزساـ 

 .  تانسافغانشورای مشورتی اقتصادی جمهوری دموکراتیک ـ 
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 . تانسافغانون روحانیشورای علما وـ 

 یل . باق گانجرگه نماینده ـ 

به همه  محترم گانماینده ن شما بجاناجازه دهید از طرف کمیسیون عالی تدارك واز 

عمیق نموده اظهار یقین نمایم که  امتنانابراز  جبهۀ ملى پدروطناعضای مؤسس 

در چارچوب کنگره ، تجلی شایسته  شانآنها در فعالیت عملی مستقیم  نهبانجیابتکار 

 . فتیارشد الزم خواهد و

اشی از مجموع در عمل ن تانسافغان تانبه این ترتیب وظیفه ایجاد اتحاد وسیع وطنپرس

شد. تنها واقعیت تدویر کنگره مؤسس بااقتصادی میسی ویاشرایط نوین اجتماعی، س

ات عظیم و امکاندموکراتیك ثور انقالب ملی ودر مرحله نوین  جبهۀ ملى پدروطن

 . حصول چنین وحدتی را به خوبی و به روشنی متجلی میسازددورنمای مساعد و

مبنای درك روشن  رابر جبهۀ ملى پدروطنات پرداخت. امکانین ید به تحقق ابااکنون 

 . و صریح از اهداف و وظایف آن ایجاد میکنیم

 !محترم گاننماینده 

در جبهه ملی پدروطن سی ایجاد یایعنی اینکه اهمیت س مسئله اکنون به آخرین 

 .چیست؟ می پردازیم

 جبهۀ ملى پدروطنیجاد ا هاگر آنچه را که گفتیم جمعبندی کنیم به این نتیجه میرسیم ک

تشکیل و فعال شده  قبالً سی که یاس ـاجتماعی سازمانهای یك ازدیاد ساده تعداد  تنها

جبهۀ اهمیت اصولی تشکیل بزرگترین آنها خواهد بود.  مانز، نیست، گرچه این سااند

 . ر بزرگی استیابس تانسافغانجمهوری دموکراتیک  ملى پدروطن

عادی شدن عمومی قانع کننده یی از این حادثه شاهد جدید وید گفت که باپیش از همه 

احترام توده های وسیع و ما، اعتماد و انقالبیتحکام دولت ، اساوضاع در کشور ما

 . شدباآزادۀ ما به آن مینجیب و تمام مردم امردر واقعیت 

 ۀبندیارشدبنده ویاد وحدت استحکام ن نیرومنیاب: تشکیل جبهه تجلی ودوم اینکه

ست حزب یاثور، س انقالببر مبنای اصول  تانسافغانست وطنپرملی ووهای نیر

 تانسافغان اعماررزان راه بامو تانومساعی وطنپرس تانسافغاندموکراتیک خلق 

 . شدبامی شگوفانسعادتمند و

یکپارچه گی و برادری وسیعترین امرسوم اینکه: تشکیل جبهه به معنی گام جدی در 

بر مبنای دموکراتیک وبر پایه احترام وتحکیم  تانسفغانانیروهای اجتماعی و ملی 

 . است آنانآزادی های اجتماعی حقوق و
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 امربرای گرفتن سهم شایسته در  تانسافغانات هر وطنپرست امکاناین اقدام  با

و  توده ییوسیع  مانزچوب سافعالیت در چار باته وفیاتوسعه  ی وطنشگوفان

 . فتیام افزایش خواهد سه این جبهۀ ملى پدروطندموکراتیک 

ثور پرافتخار  انقالب   میدهد که شانروشنی ووضاحت نبا: تشکیل جبهه چارم اینکه

 کامالً پیچیده را حل نماید واشکال ه قادر است مسایل اجتماعی بزرگ ودرین مرحل

 . نوین اتحاد تمام نیروهای ملی ووطنپرست را به وجود آورد

وظایف آینده در رابطه  انجام برای خودرا ، مسایل حل این با تانسافغان تانرسما وطنپ

ی در شگوفانجامعۀ عدالت اجتماعی ، ترقی و  اعمارحصول هدف عمده ما، یعنی  با

 . آماده میسازیم تانسافغان

 ! محترم گاننماینده 

اتحاد و  امررا در  گام فوق العاده مهم تانسافغاندر  جبهۀ ملى پدروطنایجاد  باما 

 .اجتماعی کشور برداشته ایمی ویکپارچه گی مل

اما این یکی از نخستین گامهای آغاز بزرگ تاریخی درین جهت است. البته تشکل 

ر مهم است . لیکن تأمین مؤثریت فعالیت آن یاعملی جبهه بس مانساختوسازمانی 

سی کشور نیز یاسیعنی تبدیل جبهه به جزء متشکله وضروری سیستم اجتماعی و

 .اهمیت کمتر ندارد

خاطر سعادت کشور به  تانید به آنچه ضرور است یعنی اتحاد مؤثر وطنپرسباجبهه 

ایجاد جبهه، تعیین اهداف، وظایف  با. به این ترتیب ما و ترقی وطن مبدل گردد

شیم تا کار جبهه از محتوای واقعی والزم باید متوجه باهم  باوساختار آن ، همه 

ید وسیله بازنده گی تشکیل گردیده است شد. جبهه که مطابق به خواست بابرخوردار 

 . شدبابه طرف بهبود و پیروزی زنده گی  تحول ایناصولی ومؤثر تغییر و

 ! تانسافغانهای ملی و وطنپرست د وحدت نیروبا زنده

 ! جبهۀ ملى پدروطند بازنده 

 ! ما پیروز میشویم
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                                                   تانسافغانری دموکراتیک رانه بین جمهوروابط براد

                                            جهانبه نفع صلح در  یاچکوسلواک لستییاسوس و جمهوری

 شدبای کارگری می جهانجنبش  و تحکیم مواضع

 فت پراگیانیه در ضیاب

 1360 سرطان 2

 

 !، رفقای عزیزرفیق محترم گوستاف هوساك

قلبی خودرا به مناسبت پذیرایی گرم و  صادقانهعمیق و امتنانمراتب اجازه بدهید 

به خاطر کلمات افتخارشما به عمل آمد وو پر باه یی که از ما در کشور زیمانصمی

، حترم گوستاف هوساكن شد، به شما رفیق میال از ما بباگرم ورفیقانه یی که به استق

 باومردم زحمتکش و  هاهمه کمونیست فت ویاشما رفقای عزیز حاضر درین ض

از اقامت خود درین سرزمین مسرورم  خصوصاً تقدیم بدارم من  یاشهامت چکوسلواک

از نزدیك تجدید  تانکشور خلق شما و بافتم تا یاموقع آنرا نیز درینجا بوده ام و قبالً که 

 . دیدار کنم

 شاندرخبه مثابه مظهر عالی و یادولت چکوسلواکما به این دعوت حزب کمونیست و

دوستی بزرگی که خلقها، احزاب و دولت های ما را به هم پیوند میدهد ارج میگذاریم 

ا گام مهمی است در ی از کشور برادر چکوسلواکیافغانت یازدید هباما یقین داریم که 

دو ند دوستی و برادری بین خلقهای هرهم بیشتر رشته های نیرومزباراه تحکیم 

، بلکه به مثابه ورهای مایك حادثه جدید نبودهن کشکشور. دوستی بزرگ موجود بی

ما کشورهای  بین  هتاندوس یك عنعنه ریشه دار در تاریخ معاصر کشور ما روابط

ثور بخصوص مرحله نوین تکاملی  انقالب. لیکن بعد از پیروزی وجود داشته است

 . آن این دوستی در سطح کیفی نوینی قرار گرفت

ل بالیستی در قیای سوسیاچکوسلواک اسیونالیستیانترنست یاسوه برادران کمک های

سنگپایه نیرومند این دوستی را در همه حال وهرنوع شرایطی تشکیل  تانسافغانمردم 

 . داده است

ه پیش میرویم. درین ب انقالبیبه سوی تحوالت اساسی عقب مانده گی ما از رکود و

پایه های مادی   انمساخت شما در کارپرافتخار ، کشور بهجانهمه  پیکار عظیم و

ری یا، مردم ما را ونالیستیسینترنا ا حیۀ عمیقرو باوسیع  جامعۀ نوین فنی و

بخصوص کمک و چنانلیستی همیای سوسیاکوسلواکچه برادران . کمك هایاندمیرس

ه تنها در های برادر، نشوروی بزرگ و دیگر کشورهای عظیم و نجاتبخش اتحاد 
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ئن رشد عمومی ک میکند، بلکه پایه های مطمرا کم ، مارفع مشکالت مبرم کنونی

جمهوری ه برادران همه این کمك های کشور ما را تحکیم وتکمیل مینماید.

عمیق مردم ما نسبت به خلق برادر  امتنانعث با یالیستی چکوسلواکیاسوس

 .میگردد یاچکوسلواک

 ! رفقا

و خستگی  طوالنیرزات باو طبیعی م مندقانونملی و دموکراتیك ثور که نتیجه انقالب 

الهام از  با، شدبات تکامل جامعۀ ما مییاه ضرورپاسخ طبیعی بو ناپذیر مردم ما

بیدریغ  نی باپشتیه مردم ما ، در نتیجه ارادۀ راسخ و خواهانوی آزادی رزات عنعنبام

ی به نفع صلح، ترقی جهانسطح  در هایع مردم ومساعدت تناسب نیروتوده های وس

تحت رهبری مستقیم  تانسافغاندلیر اردوی  زانباسرو  سران ف، به همت الیزمیاسوسو

. مردم ما این به پیروزی رسید تانسافغانکمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق 

خویش در جهت تأمین عدالت  شریفانههای مانآغاز تحقق آرراسر پیروزی بزرگ

ی عذابدیده ی ، ترقی کشور و تعمیل دموکراسی به نفع توده هاگان، رفاه همه اجتماعی

ند به همین دانستمی جهانمردم ویك فكتور عمده تحکیم صلح وآرامش در منطقه و

، سراسر جامعۀ درد کشیده و انقالبحمایت از نی وباپشتیی از جهت موج عظیم

ر در تاریخ با، قدرت برای اولین انقالب. در نتیجه پیروزی مارا فراگرفت ۀستمدید

نده گی از آنها به حزب دموکراتیک خلق به نمایو شانکهنسال کشور به زحمتک

 . کشور تعلق گرفت شانشاهنگ طبقه کارگر و همه زحمتکپی این تانسافغان

ر پکشور وظایف  شانجهتگیری قاطع به نفع زحمتک بادموکراتیك ثور انقالب ملی و

دگرگونیهای عمیق  انجام، تمامیت ارضی، حفظ استقالل، حاکمیت ملیافتخار 

های دموکراتیك توده های مردم و تعمیل دموکراسی مان، تحقق آر اقتصادی، اجتماعی

ملی  ه، رسوم وسنن پسندیدمراعات جدی عنعناتودرنظرداشت  بابه نفع توده ها را 

 .یل و گروه های ملی ساکن کشور کثیرالمله ما به عهده داردباتمام ملیتها، اقوام، ق

 باکاملی خویش  نوینملی ودموکراتیک کشورما بخصوص پس از مرحله  انقالب

کنونی نجات داده عقب مانده گی را از  های عظیمی که در پی دارد مردم مادستاورد

شور اجتماعی ک راه پیشرفت ملی  تانسافغانو تحت رهبری حزب دموکراتیک خلق 

 باریفورمهای دموکراتیک  انجام های سالم واصولی وما را از طریق تطبیق میتود

قدمهای مناسب بدون  بادرك منطقی و بارشد جامعه ما داشت مرحله کنونی نظردر

ما از رژیمهای گذشته، انقالب . وظایف، می گشاید انجام بدون کوتاهی از  له عج

همه این  توانستبه میراث برده است. ما نخواهیم  ی رافراوانهای عقب مانده گی 

ود را جبلمهای موهدف ما آنست تا پرو .کالت رادر مرحله کنونی حل نماییممش

حل بخشی از آنها بنای حل مجموع این پرو بلمها  بابررسی نموده تشخیص بدهیم و

 . را پی ریزی نماییم
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بی نهایت سنگین،  ما قرار دارد انقالبیوز در برابر حزب و دولت امروظایفی که 

حد را تا سرخود انقالبیستیم وظایف ما مصمم ه .شدبابغرنج وپرمسؤولیت می 

ی در یک جبهه وسیع جهانطح در س انقالبی تانسافغانپیش ببریم. پیروزی نهایی به 

 . لیستی، همه وظایف خویش را ادا خواهد نمودیاامپرو ضد انقالبی ۀوهمبست

 نیاپاگی حزبی خویش در جهت  ت اجتماعی وزندهیاما در همه عرصه های ح

زرگی تالشهای باصولی دن به عملکردشیوه های بیروکراتیك، استبدادی و غیربخشی

ه ت حزبی بیاتجدید ححزبی وسازمانهای  مانساختتجدید  در جهتبه کار برده ایم و

ً . ما فته ایمیاپیروزیهای معینی دست  تنها انقالب تنها ومعتقد هستیم که پیروزی  عمیقا

پذیر است. ما بعد از  امکاناصولی  واحدك حزب نیرومند ویتحت رهبری دقیق 

 نیرومند را ایجاد نموده واحدچنین حزب  یته مرکزیاهمیت کمبان شش پلینوم دتانگذش

 بارا در جهت تطابق کامل سرعتی فزاینده فعالیت های خودبا روزایم، حزب ما هر

ر میسازد و وظایف خودرا به مثابه یانوین ع تی طرازنورمهای اصول زرین تشکیال

 . میدهد انجام رهبر واقعی جامعه 

دولت جمهوری و تانسافغانیک خلق عمده ترین وظیفه کنونی حزب دموکرات

ات به خاطر تأمین امنیت امکانرتست از استفاده از همه باع تانسافغاندموکراتیک 

زنده گی عادی مردم ما را بر هم میزنند تا به زعم خود عدم  ما دشمنان در کشور. 

 باتا  ما در تالش هستند دشمنانبدهند.  شاناداره امور ن امررا در قابلیت حزب ما

 نیاجراخالل را در نه، فضای عدم اعتماد، ناآرامی ویاوحشبی نظمی های  یجادا

ی ورند. ولی ما به اتکای اراده مردم خود و نیرویامراودات روزمره مردم به وجود ب

ناشی از  مانداریم. این ای مانای انقالبعظیم حزب خود به شکست نهایی ضد

 انقالب  جامعۀ ما، نادرستی راه ضد واقعات، انقالبیتحول پروسه  نیاجری مندقانون

 دشمنان وز فریب امر متأسفانهکه  کسانیل باراه ماست. برخورد ما در ق حقانیتو 

سوگند  دشمنان در برابر است و انعطافنرمش و با، اندخورده را  ما انقالبوطن و

آن بیشتر  ۀمردم ما حتی بخشهای فریب خوردوبرگشت ناپذیر و قاطع انقالبخورده 

ت از بهبود وضع رتسبانهایی حزب ما عردند که هدف عمده وگیش متقاعده میاز پ

قبل و فرتوت فیودالي وما النهعادت غیربا، رهایی از چنگال مناسشانزنده گی زحمتک

های  انسانجامعه یی که در آن  ،شگوفاند، مترقی وبافیودالی وایجاد جامعه آزاد، آ

 . ده گی خواهند کردزن صحتمند ، آگاه، متعهد وشرافتمند آزاد،

ش قرار در مسیر اصولی تکامل خویانقالب ما، انقالب بعد از پیروزی مرحله نوین 

جمهوری  تاکتیک اسناد مهمی از قبیل اصول اساسیاز نظر ستراتیژی وگرفت و

به  تانسافغانهای کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق وتز تانسافغاندموکراتیک 

ی تکامل نماهارنافذ گردید که اهداف نزدیك و دو ثورانقالب مناسبت دومین سالگرد 

ات گذشته را هبامارا گشوده اشتانقالب های پیروزی  . راهمیدهد انعکاسجامعۀ مارا 

 . تصحیح مینماید
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حو مثبت گام گی عادی مردم خود به ن ی مجدد فضای آرامش زندهیاما در جهت اح

ت به یقانونو قانوناعی مبتنی بر لت اجتم، مادر راه تأمین عدابرداشته و برمیداریم

 تانسافغان. تصویب اصول اساسی جمهوری دموکراتیک اقدامات الزم متوسل شدهایم

اساسی  قانونبه مثابه  تانسافغانجمهوری دموکراتیک  انقالبیاز طرف شورای 

ت یقانونوسه ایجاد پایه های حقوقی وپر امررکن مهمی را در  مؤقت کشور ما

ر ملی اصل مساوات در باما تشکیل میدهد. در ین سند پراعت وردر کش یکدموکرات

، آزادیهای دموکراتیک برای همه وظایف انجام های الزم جهت  ، ایجاد زمینهحقوق

 .یل و گروه های ملی ساکن کشور ما، تضمین شده استباملیت ها، اقوام ، ق

 رفقای عزیز ! 

دموکراتیك طیف وسیعی وی لمانقالب  درین مرحله از تکامل جا معه ما تحت درفش 

چه افزایش در چنان. اند مستفید گردیده انقالبطبقات جامعه ما از ثمرات از اقشار و

، تدابیر مشخص جهت کمک به ماموران پایین رتبهو اجیران، گرانکارهای دستمزد

پیکار وسیع  اختن اند، به راه آنانال بردن قیمت مواد تولیدی عمده بااز قبیل دهقانان 

ات وسیع به خاطر دسترسی مردم به امکانبیسوادی، کوشش در جهت تأمین  علیه

  .است امره وسیع وغیره مؤید این مانارزشهای فرهنگی و تأمین خدمات صحی به پی

 ! رفقا

یك کشور تیپیک  کشور ماما در مرحله ملی ودموکراتیک قرار دارد وانقالب 

ارضی  مسئله و دهقانان ی به  بهجانهمه  شد. بنابرین ما توجه عمیق وبامی زراعتی

ارضی در شرایط مغشوشی  اصالحات. على الرغم اینکه مرحله اول معطوف میداریم

زده ملیون یامجموع  ودر دهقانیهزار خانوار  2۹۶. صاحب زمین شدن عملی گردید

هات سنگین گذشته و بااشت اصالح بارادر پی داشت. ما در مرحله کنونی دهقان 

ولی بدون از دست دادن  فراوانط یااحتدقت و باارضی  صالحاتال پروگرام تکمی

ایم در زمینه حل همه مشکالت مبرم ه توانستن ، حرکت میکنیم .اگرما تا کنونفرصت

  اعالنجنگ ز ناشی ا، در درجه اول خود به طور کامل به موفقیت برسیممردم 

  ه دارای ابعاد وناشد اعالنشد این جنگ باکشور ما میعلیه لیستی بریاناشدۀ امپر

 تانسافغان دشمنان گی عادی مردم ما را برهم زده است.  وسیعی بوده و زنده ب جوان

پالن تطبیق  عمانخویش  حیوانیم وتطبیق نقشه های ش باش هستند تا در تال انقالبی

به  با تانسافغانی ورشد جامعه ماگردند. ولی حزب دموکراتیک خلق انکشافهای 

مردم در جهت نابودی های حزب ومل به بسیج وسیع نیروتن ابتکار عدست گرف

 شرایط الزم جهت رشد آتیه کشور پرداخت.  تأمینانقالب وضد

متناسب در همه سطوح سازمانهای ت اجتماعی و ایجاد یای مجدد حیاما در جهت اح

اجتماعی نیرومندی سازمانهای . هم اکنون ه به ابتکارات مقتضی دست زده ایمجامع

در جهت دفاع از وظایف معمول، صفوف نیرومندی را  انجام برعالوه  در کشور ما
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 وان جواندموکراتیک سازمانهای میدهند،  تشکیل انقالبیدستاوردهای انقالب و

اتحادیه کوپراتیف های  ،تانسافغانموکراتیک ، اتحادیه های صنفی جمهوری دزنان

ا وغیره توده هالیست ژورنو گاننویسنده ، شعرا وهنرمندانزراعتی، اتحادیه های 

 .اندهای وسیعی از مردم ما را در صفوف خود متحد ساخته 

 رفقا ! 

 مسئله ، حل ارضی اصالحات انجام نونی از قبیل مبرم کما به حل پرابلمهای حاد و

ملی نیروهای عمل  ملی، دموکراتیزه ساختن وسیع زنده گی اجتماعی و تأمین وحدت

که حل یکی به حل  امرداشت این درنظر باو ط بهم با، در ارترو وطنپرست کشو

 . ، میپردازیماندری میرسیادیگری 

اقدامات الزم ات به ابتکارات وامکاندر زمینه همه مسایل مبرم کنونی، ما در حدود 

 امرایم که بدون سهمگیری توده های مردم در  دست زده ایم. ما همواره معتقد بوده

 امکاناجتماعی ی، اقتصادی وانکشافای گرامهوجامعه، تطبیق پرسرنوشت تعیین 

تمام طبقات، اقشار،  گانپذیر نیست. ما در جهت اعتالی درجه سهمگیری نماینده 

 رزیده ایم .ما بعدنه کوششی دریغ نوهای مردمی از هیچگومحافل و نیرو ،ها گروه

جبهۀ ملى  یمتوانستالخره باایجاد زمینه های الزم روزی وباش فراواناز زحمات 

 باشخصیت های به مرکز تجمع تمام نیروهای ملی ووطنپرست ورا به مثا طنپدرو

 .وجهه اجتماعی در جامعه و متعهد در برابر مردم خود، ایجاد نماییم

داشته است. ما به وجود  در کشور ما از گذشته های دور به اینسو عنعنه جرگه ها

 ستفاده معقول از آنهاادی قایل هستیم ویاوی حل مسایل مبرم اهمیت زاین شیوه عنعن

. این جبهه یکی از عالیترین میدانیمتوده ها  سازماندهیرا یکی از مراحل نوین شکل 

در امور اداره دولت و  آنانمظاهر تعمیل دموکراسی به نفع توده ها وسهمگیری 

ملی و تاریخی  هسنن پسندیددرنظرداشت  با جبهۀ ملى پدروطنشد. تأسیس باجامعه می

، گسست ناپذیر به خاطر ترقی آن است که مردم مادر وحدت ایمعنکشورما به 

ثمر میگردند. پیکار پرد مرحله نوینی از کار وخوشبختی وطن خود واری وشگوفان

 نی باپشتیاز  انقالبیاست که استقرار نظام نوین  امرهنده این اندشتشکیل این جبهه ن

 . ده گی ودفاع مینمایدتوده های وسیع مردم برخوردار بوده از منافع آنها نماین

اجتماعی و تأمین  ما تشکیل این جبهه را گام مهمی در راه تحکیم پایه های عدالت

. میدانیم ی وخوشبختی مردم خود شگوفان ،سریعتر در جهت اعتالات بیشتر وامکان

ات و شرایط جدیدی را جهت امکاناجتماعی کشورما، سی ویات سیااین حادثه مهم ح

فاهم متقابل به خاطر در ت تانتمام وطنپرسومؤثر بهجانهمه  ، هصادقانهمکاری های 

 هگرانه و تمام تالشهای حیل وردآ تأمین صلح در منطقه به وجود میترقی کشور 

ما را بیشتر از پیش به ناکامی مواجه میسازد. مؤجز اینکه انقالب وطن و دشمنان 

تشدید فعالیت به توسعه واهمیتی  بابه مثابه نیروی محرکه  جبهۀ ملى پدروطنتشکیل 
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، ر ما به خاطر حل پرابلمهای موجودس کشویامردم ما نه تنها در مق بهجانهمه  های 

بخشیدن  نیاپا، بخصوص در جهت تأمین صلح پایدار، جهانبلکه درسطح منطقه و

 ت تاندیتحکیم طلب وتوسعه و تسلیحاتی ، لگام زدن به محافل جنگ مسابقات به 

 . کمک میکند

شدۀ ارتجاع، نا  اعالندشوار ما را در برابر جنگ  ۀرزبام جبهۀ ملى پدروطنتشکیل 

 . وهژمونیزم نیروی بیشتر می بخشد لیزمیاامپر

قراردارد.  النهعادمبرهن است که کشورها در معرض چنین جنگ غیر گان به همه

 مسلح به کشور انقالبیضدباندهای اجیر آدمکش حرفه وی خارجی ودوران اعزام مز

ها ومؤسسات عام  خانهشفا، ه منظور ترور افراد بیگناه، به آتش کشیدن مکاتبما ب

ی جهت برهم زدن فضای آرامش اجتماعسرکها وغیره و ،تخریب پلهاالمنفعه و

ز باکوشش در جهت و انقالبیمردم به دور دولت جلوگیری از تجمع توده ها و

همه موازین بارا که  هماناهداف عمده این جنگ بیرحون نظم منسوخ اجتماعی دگردان

حقوق بین المللی مغایرت دارد، تشکیل میدهد. از پیروزی نظامی درین جنگ که و

. این پیروزی بر پایه تجرید ماست بات: که پیروزی نهایی ید گفبابگذریم به صراحت 

ت است . تشکیل باز از اثیاتوسعه حمایت توده ها از رژیم ما بی نو انقالبضدکامل 

. على الرغم خود داریم با میدهد که ما حمایت وسیع مردم را شانن طنجبهۀ ملى پدرو

ما در ضدیت دشمنان ید گفت که بای که فرا راه ما قرار دارد، فراوانپیروزی های 

خودرا  ضدانقال بیدموکراتیک کشور ما میکوشند فعالیت های انقالب ملی و با

. ت که در برابر ما صف می بنددی اسوارتجاع بین الملل لیزم یاامپرانسجام دهند. این 

بین  تاندوسدر جهت جلب بیشتر واصولی حمایت خودرا  ید مساعیباما  نبنابرا

 . سوق دهیم تانسافغاناز  انقالبیمترقی ونیروهای المللی یعنی 

و  جهانهمه کشورهای صلحدوست رزه مقدس تنها نبوده وبادرین م تانسافغانمردم 

، لیستییاسوس کشورهایصرما، جامعۀ ع انقالبیمترقی و همه نیروهای

ی برادر ووطن کبیر لنین اتحاد شوروی و این دوست صدیق ملی و یاچکوسلواک

امنیت پایدار تا صلح وزمیم میر . ماقرار دارند انقالبی تانسافغانار تاریخی ما، در کن

ست خارجی دولت جمهوری دموکراتیک یامنطقه ما تأمین گردد. سدر کشور و

داخلی عدم مداخله در امورتنی بر اصول همزیستی مسالمت آمیز، مب تانسافغان

تسلیحاتی و به  مسابقات بخشیدن به  نیاپارزه در راه باحسن همجواری، م ،گراندی

دولت  صادقانهمشخص عملی وپیشنهادهای  شد. ما از بامی  تتاندین رسانیدپیروزی 

 انقالبیشخصیت برجسته اتحاد جماهیر شوروی که توسط رفیق لیونید ایلیچ بریژنف 

 ت تاندیمعاصر وشامپیون صلح، به منظور کاهش مسابقه تسلیحاتی ذره وی ، تحکیم 

نموده تطبیق آنها را  نی باپشتیی مطرح شده است، جهانصلح المللی و و امنیت بین

 جهانتأمین فضای صلح آمیز در ر جهت تخفیف تشنجات بین المللی گامهای اساسی د

که در  تانسافغاندر زمینه حل اوضاع پیرامون  تانسافغان نقالبیا. دولت میدانیم 
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هژمونیزم در امور داخلی لیزم ویا، امپره مداخالت وتجاوزات ارتجاع منطقهنتیج

کشور ما به وجود آمده است، به ابتکارات الزم و مشخص دست زده است که از آن 

 13د آن در اعالمیه مجد تأکیدو  1۹80ماه می  14از اعالمیۀ مؤرخ توان جمله می

مشخص پیشنهادهای  . ما دنام بر تانسافغانهوری دموکراتیک دولت جم 1۹81می 

 تانسافغانسی اوضاع اطراف یایی را جلو گذاشته ایم که هدف از آن حل س واقعبینانهو

اساس احترام  بر ایرانو  تانپاکسهمجوار یعنی کشورهای  بات باو عادی ساختن مناس

شد . حکومت باتمامیت ارضی یکدیگر ، مساوات ومنافع متقابل میو متقابل به حاکمیت

سی از یاپیشنهاد کرد تا تمام مسایل مربوط به حل س تانسافغانجمهوری دموکراتیک 

 همطرح گردد، ما حتی موافقه کردیم تا از مساعی جمیل طریق مذاکرات مستقیم

 . ملل متحد استفاده نماییم مانزسرمنشی سا

سی یاضرورت یک حل س در حالیکه در برابر تانپاکس ۀهای حاکممع األسف حلقه 

زریدند، خودداری ور کردند، نه تنها از دادن جواب مثبت به ابتکارات ما یاسکوت اخت

به  دنداناز پنجه پا تا  تانپاکسراه دیگری را در پیش گرفتند: راه تسلیح  کامالً بلکه 

شدند که هدف از آن  یکاامرمتحده الت یاا بامعاملۀ وسیع تسلیحات  آنها داخل یك

 . است تانعلیه افغا نس تجاوزکارانهپیشبرد نقشه های 

آنچه »شویم که میگوید: آور میدیای را از ضرب المثلی تانپاکس حکمرانانولی ما 

که تمام نقشه های آنها که برای  دانندبید بااین نکته را . «و خواهی کردمیکاری در

، محکوم به شکست اندون کشیده انقالبیضد  باهمدستی  در تانسافغان انقالبتخریب 

 . است

 تانپاکسهای حاكمه  از حلقهردیگر بایک تانسافغانحکومت جمهوری دموکراتیک 

ی دست بردارند ومداخالت خودرا افغاننه ضدیامیخواهد تا از جهت گیری ماجراجو

عضالت منطقه قطع نموده برای حل صلح آمیز و سازنده م تانسافغاندر امور داخلی 

 . یندیابه میز مذاکره ب

سایر اعضای مترقی  بابوده و همراه  انسالك یك عضو فعال جنبش عدم  تانسافغان

لیستی که مبتنی یاسی های امپرعلیه پالی النهرزات مستدام خودرا فعابااین جنبش، م

ادپرستی کلو نیالیزم و نژی کلونیالیزم، نیویاهمه بقامحوکامل شد به خاطر باکتاد میبرد

 .ادامه خواهد داد

 ! رفقا

مادر سطح عالی قرار داشته و به  کشورهایبین ه برادران خوشوقتیم از اینکه روابط

ی کارگری به طور روز افزون رشد جهانو تحکیم مواضع جنبش  جهاننفع صلح در 

رفیق گوستاف هوساك ، در  را که توسط شما انترناسیونالیستی. ما حمایت مینماید

 امتنانگردید، به نظر تأکید یاین کنگرس حزب کمونیست چکوسلوواکزدهمشان
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مینگریم و به نوبه خود برای مردم چکوسلواکیا همه پیروزیها را در تطبیق پروگرام 

 . اجتماعی و اقتصادی مصوبه این کنگرس آرزو میکنیم انکشاف

لیستی یاجمهوری سوسو تانسافغانجمهوری دموکراتیک  نیامروابط موجود 

حزاب برادر تطابق داشته ا انترناسیونالیستیرهای دقیق روابط یامع با یاسلواکچکو

 .پیماید مسیر تکامل خودرا به نحو مطلوب می

، تانسافغانبیکران حزب دموکراتیک خلق  امتنانمراتب سپاس عمیق وردیگر بایکما 

 که شما یارا از کمیته مرکزی حزب کمونیست چکوسلواک تانسافغانحکومت و مردم 

ی کارگری در رأس جهانرفیق گرامی، گوستاف هوساك شخصیت شناخته شده جنبش 

 یادلیر چکوسلواکشهامت و با، ومردم زحمتکش یا، حکومت چکوسلواکآن قرار دارید

ری یا بی شایبه خودوه برادران کمک های باکه درین روزگار دشوار مردم ما را 

 . ، ابراز میداریمرسانندمی

و  تانسافغان موجود بین جمهوری دموکراتیکه رادرانببگذار دوستی بزرگ و

، ترقی وعدالت دو کشور، صلحهر مانبه نفع مرد یالواکلیستی چکوسیاجمهوری سوس

 . بدیا رشداجتماعی بیشتر وسعت و

ته مرکزی حزب کمونیست به صحت منشی عمومی کمیخودرا اجازه دهید جام 

رفیق گوستاف هوساك، به  یالیستی چکوسلواکیا، رئیس جمهوریت سوسیاچکوسلواک

، چکوسلواکیا افغانبزرگ وه برادران صحت رفقای چکوسلواکی، به خاطر دوستی

 انترناسیونالیستیهمبستگی  ، به خاطر لیستی چکوسلواکیایاطر جمهوری سوسبه خا

 .ره ما، بلند کنیمیادر س جاودانو به خاطر استقرار صلح  جهان انقالبیهمه نیروهای 
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 لیمیقا  فراوان رجاداریم،  یاخلق چکوسلواک بای بزرگی که به دوست ما

 فت براتیسالوایانیه در ضیاب

 1360 سرطان 4

 

 ! گرامی تاندوسرفقا و 

ای مها ونیات نیك رفیقانه اعضیا، اولتر از همه به مثابه حامل بهترین پاجازه بدهید

ودهای گرم و بهترین در انقالبی تانسافغانمردم  تانسافغانحزب دموکراتیک خلق 

عمیق خودرا به خاطر پذیرایی  امتنانرا نثار شما نمایم ومراتب ه برادران شورپر

سلواك پرافتخار و یتانسبا، بات ا فغانی در سرزمین زییاهایی که از هتاندوسگرم و 

نواز  مانهاز طریق شما به همه مردم دلیر ومبه عمل آمد به شما و مانهای قهر

د می آورم یا، روزهای دشواری را به ص در این لحظاتسلواك تقدیم بدارم. بخصو

 مانهبردم ویك لحظه هم از می شما به حالت تبعید به سر می باکه در سرزمین زی

ی عزیز سلواکی خود بی شخص تاندوسشما و رفیقانه، محبت وصمیمیت نوازی

را نسبت به حزب کمونیست . همواره بهترین احساسات سپاسگزاری نصیب نبودم

 شگوفانی یازء الینفك چکوسلواکبه مثابه ج مانشما سلواك های قهری وسلواک

در اعماق قلب خود حفظ خواهم  انقالبی تانسافغانپرافتخار لیستی ودوست یاسسو

 . نمود

دعوت کمیته بنابر  که  تانسافغانت حزبی ودولتی جمهوری دموکراتیک یااعضای ه

 یالیستی چکوسلواکیاسوسو حکومت جمهوری  یامرکزی حزب کمونیست چکوسلواک

 مانهجی از احساسات گرم ممو بامینمایند، در هر قدم  به کشور پرافتخار شما سفر

شند که خاطرات گرم پرشور این مسافرت را بامواجه می انقالبیصمیمیت نوازی و

 . همواره در قلب خود حفظ خواهند نمود

ده گی اجتماعی، احات زنما، در همه سکشورهای  ن یامما به دوستی بزرگی که 

 دموکراتیک در کشورملی وانقالب بعد از پیروزی ته وفرهنگی وجود داشاقتصادی و

. این دوستی قایل هستیم نیاپافته است، ارج بی یاما به مرحله کیفی نوینی ارتقا 

 دوران  بخشیدن به  نیاپاما و انقالبی مرحله نوین تکاملی بزرگ بعد از پیروز

عالی وطرازه برادران در کشور ما، به دوستی انقالبیروسه ننگین در مسیر پانحراف 

پایه های مستحکم اصول بر یاچکوسلواکو تانسافغانمبدل گردیده است. دوستی 

فرهنگی استوار بوده اقتصادی، فنی و بهجانهمه  همکاری های و انترناسیونالیستی

  . بدیابه صورت مستدام توسعه و تحکیم می 

 عالقه مندی بابزرگ و خدشه ناپذیر به این دوستیو یرومندمردم کشورما به اعتقاد ن
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 .ی برادر خشنود میشوندیااز پیشرفت های کشور چکوسلواک فراوان

 بین المللی کشور شما  تمام در افتخارات عظیمسربلندی غرور و  با تانسافغانمردم 

 .دانندمیدوست جدایی ناپذیر کشور شما شریك به مثابه برادر وخودرا 

قهرمانانه  میامردم سلواك افتخار مینمایند. ققهرمانانه  به گذشته تانسفغانامردم 

شرکت رفیق ارجمند گوستاف هوساك در مقام  باسلواك ها  1۹44ضدفاشیستی سال 

 مایه  یاچکوسلواکپرافتخار رهبری آن، نه تنها برای مردم سلواك ودر مجموع کشور 

منجمله مردم  جهانه وضد فاشیستی است، بلکه تمام مردم آزاد، ترقیخواسربلندی 

ما آنرا جزء گنجینه افتخارات بزرگ بین المللی مشترك برای  انقالبیعذابدیده کشور 

ارجمند مبرهن است که حزب  تاندوس. به شما دانندمی جهانون انقالبیهمه 

 انجام بالانقطاع در راه از بدو تأسیس خود همواره و تانسافغاندموکراتیک خلق 

روحیۀ  یک از اعضای حزب ماخویش رزمیده است. هر رناسیونالیستیانتوظایف 

که ناشی انترناسیونالیزم  امر. وفاداری ما به داردانترناسیونالیزم  روح باعجین  عمیقاً 

عمل و تجربه  نیاجرشد، در بااز اعتقاد راسخ ما به اصولیت وضرورت این اصل می

 . فته استیاستحکام ا مانصخره های کوه های کشور ما به سان انقالب

طبقه کارگر واحزاب طرازنوین وفاداری به همین اصل زرین روابط احزاب  با

، لیستییابرادر سوس کشورهایاست که همه احزاب حاکم  جهان انقالبیمترقی و

جنبش های آزادیبخش ملی، در صدر سرمایه داری وکشورهای  احزاب طبقه کارگر 

 .رهایی بخش کشور ماقرار دارند انقالبفعین همه، کشور کبیر شوراها در ردیف مدا

شوروی در قلب خود دارند.  مانمردم ما سپاس بیکران نسبت به اردوی قهر

 دشمنان م وه و شیاشوروی در کشور ما نقشه س موجودیت قطعات محدود نظامی

نیروهای  تانبه گورس تانسافغان، مردم و وطن ما را مبنی بر تبدیل نمودن انقالب

ما و مرکز توطئه و تجاوزعلیه جنبش های  ماندر درجه اول حزب قهر و انقالبی

 . آزادیبخش منطقه ما، مواجه به شکست قطعی ساخت

ات امکانهژمونیزم همه و لیزم یاامپراهریمنی ارتجاع، نیروهای از اینجاست که تمام 

. اند نجاتبخش آن معطوف داشتهدستاوردهای ما و انقالب  باخودرا در جهت ضدیت 

ه از تجاع و مانر بیرحیاناشده بس اعالنوز کشور ما در معرض یك جنگ مرا

ناشده   اعالن، قرار دارد. این جنگ اندنی باد پیکن در تتمر رهبران بالیزم که یاامپر

ی است ، دارای انسانضد و هجنایتکارانبین المللی  قوانینعلیه کشور ما که از لحاظ 

آدمکش  شد. از اعزام گروه های مزدور،بامیر گسترده و جهات گوناگون یاابعاد بس

خارجی و رفته تا ارسال سیل سالحها واسعارگ انقالبیفراری ضدباندهای خارجی و

به خاطر  ه اینانخ تبلیغاتی دروغین واتهامات و شیطانیتوطئه های  اختن اندبه راه 

بیگناه کشور و  گانسالخورده و کودکانه مانکشتار بیرحاخالل نظم اجتماعی و

، مساجد وغیره. ولی مردم ها، به آتش کشیدن مکاتب خانهشفا تخریب پلها، سرکها و
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ً دراك ماهیت باما  به صورت فزاینده یی علیه آنها  انقالبیضدباندهای و حشیانه  عمیقا

 . می زنند مانرزه بی ابادست به م

 در جهتخودرا  نیروی عظیم ابتکاری تی ویاما به صورت مستدام قابلیت حانقالب 

. اندت میرسباشد، به اثبامنطقی برای کشور ما مین والترناتیف ممک هگانکه ی امراین 

، اصولی، ملی همه نیروهای سالم توانستمادر مرحله نوین تکاملی خویش  انقالب

اساسی  گاهیه به مثابه تک جبهۀ ملى پدروطنو وطنپرست کشور را در چارچوب 

 انقالبیدستاوردهای در جهت دفاع از  گردآورده و نیروی عظیمی را انقالبیدولت 

 .مردم ما تشکیل بدهد

باندهای سرکوبی  میدهم که مردم ما از یکسو به اطمینانارجمند  تاندوسبه شما 

 های ناشی از رژیم های مستبد یویراندیگر  بجاناز می پردازند و انقالبیضد

های مستحکم جامعۀ  پایه  مانساخت، اشرافی و خاین گذشته را ترمیم نموده به سلطنتی

شوار، همواره کمك های نوین در کشور ما مشغولند. ما در این کار بزرگ و پیکار د

ه برادرانمنجمله کمک های وسیع ودوست و رهایکشوبزرگ بی شایبه و

را  یاوسیع خلق برادر چکوسلواکهمبستگی  خود داشته و  بای برادر را یاچکوسلواک

  .در کنار خویش احساس میکنیم

 ! ارجمند، رفقای عزیز انتدوس

ی یاکنونی چکوسلواک ی از سفرانگیزشورو بهاگرانخاطرات  باور خویش ما به کش

، برمی گردیم . اجازه ، بخش دیگر آنرا تشکیل میدهدبااقامت در سلواکی زیبرادر که 

میته مرکزی حزب کمونیست به کخودرا  نیاپابی  امتنانهید مراتب سپاس وبد

به  آنانه برادران نوازی مانهل گرم ومبای به مناسبت استقمردم سلواکسلواکی و

 . ت همراهانم ابراز بدارمیانماینده گی از ه

 ! زهم بیشتر و بیشتر حزب کمونیست سلواكبابه پیروزی 

 لیستی ! یاسوس شگوفانو  ی نیرومندیابه خاطر چکوسلواک

ولت ها و بین احزاب، ده برادرانبه خاطر دوستی پایدار، همیشه گی، بزرگ و

  ! ما مانمرد

 !  انترناسیونالیستیهمبستگی به خاطر 

 ! ره مایابه خاطر صلح و دوستی ملل در س
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                           ، مدرن و دارای قابلیتییح توده لیل قوای مسلح به قوای مستبد

 است مینظا ۀا در عرصماز وظایف اساسی محاربوی عالی 

 

 بی قوای مسلحنیه در جلسه فعالین حزیاب

 1360 اسد 2۵

 

  !رفقای عزیز

فعالین حزبی اردوی  باوزی را امرمالقات  ح. د. خ. اسی کمیته مرکزی یابیروی س

، زونها و گروپهای دفاع از تیانظامی والا ، خاد وڅارندوی، رهبری حزبی و.ج. د

 .اندتی میدیانهایت مهم و حانقالب 

اساسی ترین وظیفه کمیته تی ترین ویاح، عمده ترین اع واحوال کنونی کشوردر اوض

های حزبی، دولتی و نظامی  گانتمام ار، ا . د. ج انقالبیشورای  ،ح. د. خ. امرکزی 

د ضشکست کامل عناصر انقالب ثور،دستاوردهای از  مسلحانهرتست از دفاع باع

نده مردم آوری شرایط صلح آمیز برای کارسازفراهم انقالب داخلی وخارجی و

 . تانسغاناف مانقهر

جمهوری دشمنان نهایی سرکوبی در جهت نیروها بسیج تمام  امربرای تحقق این 

انقالب ثور گذشته . حوادثی که بعد از ستاز اهم مسایل ا تانسافغاندموکراتیک 

تدوین  ح.د. خ.ادرستی مشی را که توسط پلینوم های کمیته مرکزی است، صحت و

تحت  فراوانوجود مشکالت  باشور ما ک شاناست. زحمتک هرسانیدت باشده به اث

زنده گی نوین به پیروزی های  اعماردر ح. د.خ. ا رهبری پیشاهنگ رزمنده خویش 

. اقتصاد ملی کشور به صورت عموم مطابق به مشی که اندناپذیر نایل گردیده  انکار

ت و تحکیم با، ثاقتصادیعقب مانده گی در جهت رفع ح. د. خ.ا کمیته مرکزی  توسط

. بدیاتکامل میو انکشافشده بود،  بهبودسطح زنده گی مردم تدوینور دولتی وسکت

 واحدتدوین سیستم و شانرشد تولید، ارتقای عواید زحمتکتدابیر در زمینه تشویق و

 . شده اتخاذ گردیده است پالنشاخص های 

تماعی تمام اقشار جامعه ما صورت گرفته، پایه اجهمبستگی زهم بیشتر باتحکیم 

   مانزبه مثابه معتبر ترین ساجبهه ملی پدروطن . در کشور بدیاتوسعه میب بسط وانقال

 تانسافغان اعمارسیی که میلیونها وطنپرست را در جهت اشتراك در یاوس توده یی

  . نوین، متحد میسازد تأسیس گردید

  دشمنان یکی از شواهد دیگر نقش بر آب ساختن تالشهای  جبهۀ ملى پدروطنتأسیس 
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زورگویی ، ترور و نفور سابق از طریق توسل به اسلحهحمیل نظام های مبرای ت

، پیشه دهقانان، بخصوص طبقه کارگرت جمعیت کشور وشد. اکثریباالی مردم میبا

اقتصادی را که در کشور ، تحوالت اجتماعی وشانقشار زحمتکدیگر اوران و

ی دموکراتیک حیثیت جمهورر وبامی نمایند. اعت نیباپشتیصورت گرفته حمایت و 

 . بدیادر عرصه بین المللی رشد می  تانسافغان

های .ا از دستادوردج. های مهم درساحه نظامی نیز رو نما گردیده و قوای مسلحموفقیت

رزه باثور به نحو شایسته یی دفاع می نمایند. پرسونل قوای مسلح در م انقالب

رز بارا ت ود گذری هااز خی ها ومانمردم زحمتکش ما قهر دشمنان ه علیه تانسرسخ

مدالهای ها و شاناردو وڅارندوی به اخذ نز باوسرداده صدها افسر، خرد ضابط 

 . میگردندو انددولتی مفتخر گردیده 

یکسال بعد از پلینوم سوم کمیته مرکزی ح.د.  نیاجری که در نظام در نتیجه تدابیر

 قوای مسلح کشورو به دست حکومت کامالً تیف ستراتیژیکی یااتخاذ شده است انس خ.ا

ی آنها در یاسرکوب گردیده، بقاانقالب ضدبزرگی باندهای . فته استیا انتقال

ً ، قسمکوچك پراگنده شدهخرد و گروپها ی چارچوب  .انددر بین اهالی منحل گردیده  ا

فعالیت ایفا نموده و نقش بزرگیانقالب ضدرزه علیه عناصر باخاد وڅارندوی در م

های  النهپرسونل څارندوی روز به روز. کارکنان خاد وستآنها هدفمندتر گردیده ا

 حزب و امرصداقت به ه گی، شهامت ومردانرا کشف نموده  انقالبضدعناصر 

به صورت مقنع  تانسافغانتکامل اوضاع در و انکشافمیدهند.  شاناز خود نانقالب 

مینمایند.  راعما، زنده گی نوین را انحراف میدهد که مردم ما ثابت قدم و بدون  شانن

دیگر رشته های زنده گی ، کلتوری وسی، اجتماعی، اقتصادییار ساحات سآنچه د

شد. ماراه تکامل باکشور می شانبد جوابگوی منافع اساسی زحمتکیامی یافته و یا انجام 

، راه نوین النهعادجامعه  اعماراز بین بردن سیستم فرتوت فیودالی، راه راه  ،خودرا

ی به انسانو شریفانهدر این راه  مانهراس و بی ا بیایم و نموده انتخابثور  انقالب

 . پیش میرویم

، هیچ افترا، هژمونیستولیستی یاتوطئه امپرهیچ دسیسه و، جهانهیچ نیرویی در 

رزه با. ما در ماندازین راه منحرف ساخته نمیتو را لیستی، مایاتهمت و پروپاگندامپر

ادار و از همه اولتر دوست مطمئن ووف تاندوسهمبستگی خویش پیوسته  النهعاد

 . حقیقی ما اتحاد شوروی را احساس کرده و میکنیمبزرگ و

کزی حزب مر ا. بریژنف منشی عمومی کمیته .ل رفیق با بجانمالقات اخیر این

ت رئیسه شورای عالی اتحاد شوروی و دوست یاهکمونیست اتحاد شوروی صدر

  . شدباشوروی می افغانلل ناپذیر ی دوستی خیامثال گو تانسافغانبزرگ مردم 

 شوروی به پاس کمك های مانبه مردم قهرخودرا  عمیق سپاسردیگر بایکوز ما امر
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 مسئله تاریخ ما، لحظاتی که که در لحظات مشکل و حساس  ه انترناسیونالیستیبرادران

مفکوره و عقیم ساختن توطئه ها مسئله ووطن ما، لحظاتی که  انقالب گی  زندهمرگ و

آید  شد، به عمل میبامتحدین چینی آن مطرح میو یکاامرلیزم یاامپر هجنایتکارانی ها

 . ابراز میداریم

آزادی کشور را گرامی که استقالل وکسانیهمه و تانسافغاننیروهای وطنپرست 

شکست  ما انقالب. را فراموشی نخواهند کرده برادران میدارند هرگز این کمک های

  رزاتباید به صراحت گفت که مبایش می رود، ولی به پ موفقانهناپذیر است و

زنده گی نوین در شرایط دشواری ادامه  اعماربه خاطر  تانسافغانمردم قهرمانانه 

هژمونیستی و نیروهای ، یکاامرالت متحده یای در رأس اجهان لیزمیاامپردارد. 

فعالیت  في السابق بهکما اندی مردم ما خشمگین گردیده ارتجاعی که از موفقیت ها

دخالت های میدهند و ثور ادامه انقالبخود در برابر  نه یاوحشو هگرانهای تجاوز

، جنگ پلید را بر ضد هیاسنیروهای آشکار آنها در امور کشورما قطع نگردیده و این 

ومسلح نموده به کشور ما صادر تربیه  را  انقالبضدندهای  بااخته و اندما به راه 

 .میکنند

دست زده و به سوختن اماکن، مکاتب  انسان هادو پیکن به کشتار صجیران واشنگتن ا

ده شده بر دا زنانو ربودن مواشی دوام میدهند. از سالح هایی که برای ره حاصالت

 .و اطفال استفاده مینمایند مردان، پیرزنان، گردانضد شا

 را به پیش انقالبیضدآگین ه خویش، پروپاگند زهرزنانعمال رهدشمن در پهلوی ا

 افغاناستفاده سوء از ناسیونالیزم ارتجاعی فیودالی کوشش میکند تا دوستی  بامیبرد و

ا . شوروی را به نام ساخته و اعتماد مردم و منسوبین عسکری را نسبت به ح . د.خ

از بین برده و شرایط ترس و بی اعتمادی  تانسافغانو حکومت جمهوری دموکراتیک 

 . را در کشور ایجاد نماید

نفوذ حزب را در حل مسایل وارتقای نقش  ا .سی کمیته مرکزی ح. د. خیاس بیروی

، گام انقالبرزه علیه ضد باال بردن سطح رهبری حزبی در تمام پروسه مبا، نظامی

 ،دی تکامل اردویابی میکند  مسایل بنیاثور ارزانقالب   دشمناننخستین جهت نابودی 

در کشور  انقالبیدر جهت برقراری نظم امنیتی و فعالیت آنها  های گانار، څارندوی

و رهنمودها پایه اسناد مرامی، برب وست حزیاید مطابق به سبایز در آینده ن

   مانزید به تکامل تمام حلقه های سابادستورهای آن حل وفصل گردد. توجه خاص 

 وتعیین کادرها، ارتقای شعور و انتخاب، ، خاداردو، څارندوی انکشافنظامی و

، اجتماعی دولتیسازمانهای عالیت سریع تمام ختن فآنها، هماهنگ سا البیانقبیداری 

 . ما معطوف گردد طبقاتي دشمنان و نظامی جهت شکستن مقاومت 

، رزه پیگیر را به خاطر وحدت اصولیبام اد.خ. .سی کمیته مرکزی حیابیروی س

 رزه علیهبایك و کامل صفوف حزب جهت حل و فصل مؤثر مسایل اصولی مگانار
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، مشی اساسی فعالیت . تأمین وحدت حزبیدانندمیتی یاح موضوعانقالب  ضدعناصر 

ت اجتماعی را تشکیل یاتمام حدولت و موفقانه  انکشافحزبی اساس  هایگانارتمام 

ثور  انقالبوطن ما وسرنوشت سازیم که  شانمیخواهیم خاطر نردیگر بایک. میدهد

فراموشی این بسته گی دارد. وا. ا همه اعضای ح.د. خ ۀبه وحدت و کارهماهنگ شد

 معنایاصل تقویه روز افزون وحدت حزب به  پرنسیپ اساسی یعنی فراموشی

 . شدبامیانقالب های واالی ماننت به آریاخ

گروپ زی وباتقاضا نموده است که از فرکسیون  اً کرار ا کمیته مرکزی ح.د. خ .

مخالفین عمل آید و وگیری بهجل قاطعانهحزبی به صورت سازمانهای بندی در 

 تانسافغانن از عضویت حزب دموکراتیک خلق با، دهشت افگنان و جاه طلوحدت

حزبی این خواستهای حزب سازمانهای اخراج گردند. در ضمن در بعضی از 

خواست خویش به جناح بنابر   اد. خ . .مراعات نگردیده و یکتعداد از اعضای ح

. لذا وقت آن اندو افترا منصرف نگردیده های قبلی از اتهامات متقابل، دروغگویی 

ید از گفتار به کردار باسی یاسحزبی و های گاناررسیده است که فعالین حزبی تمام 

 . گروپ بندی جلوگیری نمایندزی وبااز فرکسیون قاطعانهپرداخته و

څارندوی وقوای امنیتی  سییاس های گانار ا .سی اردوی ج.دیاست عمومی امور سیار

 رفیقانهت بامناسخالقی در داخل کلکتیف های حزبی وفضای مساعد ا در استقرار

ً که  ح. د. خ. ابین اعضای  ید نمونه مثال بابه گروپهای مختلف تعلق داشتند،  سابقا

حزبی را در جهت تحقق خط مشی حزب سازمانهای   مانزمطابق به خواست بوده و

ی بیرو بری نمایند ووحدت وفشرده گی صفوف خویش ره بهجانمبنی بر تحکیم همه 

حزبی ودولتی سازمانهای حید مساعی ه مقصد توا ب.د.خ .سی کمیته مرکزی حیاس

معنوی کشور در جهت سرکوبی ات مادی وامکانبسیج وطنپرست ونیروهای تمام 

شورای دفاع  چنان. همدانستد.ا را ضروری  .کامل دشمن، ایجاد شورای دفاع ج

 . ا را الزمی میشماردهلسوالی ت و ویاایجاد قرارگاه های محلی وال

تمام قدرت دولتی و سی یاتحت رهبری بیروی س در صالحیت شورای دفاع ج.د .ا

مذکور فعالیت تمام مؤسسات  اقتصادی داده شده است وشورایرهبری نظامی و

دستاوردهای را در جهت دفاع از  ان جوانحزبی، صنفی وسازمانهای ، نظامی، دولتی

 . هد کردثور منسجم خوا انقالب

ط بابیشتر اردو ارتهرچه تحکیم تقویت و با چنانهمانقالب ! دفاع مطمئن از رفقا

زی بات اوضاع در کشور نقش عمده را باا است که در ث.دارد. قوای مسلح ج. د

 دشمنان در جلوگیری از توطئه های ا د. .ج نموده و تکیه گاه مستحکم حزب و دولت

 . شدباکشور می شانمقدس زحمتکدستاوردهای و دفاع از 

، اربه ویحمعالی  فته و دارای قابلیتیا، تعلیم ، مدرنتوده ییتبدیل اردو به اردوی 

 !ماناینست وظیفه عمده 
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اردو مبذول گردد و  با شانط توده های وسیع زحمتکباید توجه خاص به تحکیم ارتبا

 . وحدتومدافع مطمئن خودرا ببیند ید هر تبعه کشور ما در وجود اردو، دوستبا

 . شدبامیانقالب  دشمنان بر  و مردم ضامن تمام پیروزی های ما دوار

 ! رفقا

آزمایشی سی حزبی اعضای اصلی ویاتربیه سسی اردو در سیستم تعلیم و یاس ۀادار

ً .  داده است شاناهمیت از خود نابتکار پر اح.د. خ. در پنجصد گروپ درسی  تقریبا

جامعۀ نوین  اعماروانقالب  وط به دفاع از ، مسایل مرباس های ایدیولوژی علمیاس

ید به صورت جدی باسی قوای مسلح یاانی سدمانت قویاا تدریس میگردد. ه. د .ج در

توجه اصلی بزرگ اقدام نماید وجزءوتامهای در بهبود امور پرورشی در قطعات و

سی پرسونل وارتقای آگاهی یاوضع مورال به س بهجانهمه در ین ساحه جهت تحکیم 

ید تبلیغ باطبقاتی معطوف گردد.  دشمنان در بین منسوبین و انزجار نسبت به  قالبیان

انقالب در امور دفاع از  امردر  سران و افخردضابطان ، زانباسری های مانقهر

 . ه وسیعتر صورت گیردمانپرورشی اردو به پیسی ویا، سایدیولوژیکی

.ا را برای دج. مانکه ما لقب قهرها را نافذ کردیم. ممکن است شاننمدالها و قانونما 

رعالی یااز خود شهامت بس انقالب دشمنان رزه علیه بای که در متاناعطا به وطنپرس

ملی و  قهرمانانید با انجوان خصوصاً مع کشور ما با، تثبیت نماییم. اتاندداده  شانن

 البیانقپیکار در کار و شانراشناخته، از آنها آموخته و از نمونه های  تانوطنپرس

 .سر مشق بگیرند

 قوماندانان. بدیا ید ارتقابا اد.ج.نقش س. انجوانه تاننظامی وطنپرس در تربیت

س. د.ج.ا را در جهت سازمانهای های محلی حزبی ابتکار  گانارسی ویاسهای گانار

از آنها نی نموده وباپشتیحمایت و بهجانهمه ان جوانداوطلب تشکیل گروه های 

 . مواظبت نمایند

نابودی  .گذشته نیست دشمن سال ندمانوزی امرد آور شویم که دشمن یااست الزم 

 ت آنها را مجبور ساخت تا تاکتیک یایک سلسله عمل نیاجربزرگ اشرار در باندهای 

 .، اقتصادی و نظامی بپردازدخرابکاری ایدیولوژیکیبه ترور و تغییر داده وخودرا 

ت مذهبی مردم نه میزند، از احساساومکارا هگرانهای حیله دشمن دست به پروپاگند

، روحیه ضد ثور عمل میکندانقالب لیه ع ه مانخصتهمت های  باسوء استفاده کرده و

دی را علیه دوست صدیق ما اتحاد شوروی یاشوروی را خلق مینماید و دروغهای ز

 . می بندد

رضی رزه تعبام شد. الزم استبات روزمره خواستار تقریه کارایدیولوژیکی ما مییاح

چهره حقیقی آنها را ، اهداف ارتجاعی وه پروپاگندهای دشمن به پیش ببریمرا علی
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اتحاد شوروی در ه برادران کمک هایثور و انقالبره باید حقیقت در باافشا کنیم. 

 . ا عمیقتر و وسیعتر تشریح و توضیح گردد. تأمین امنیت ج. د امر

قطعی آنها خواستار ارتقای  تشکسو ب انقالضدرزه علیه عناصر باوظایف تشدید م

ید به طور باشد. آنها بایڅارندوی مهای امنیتی وگاناربیشتر فعالیت مثبت زهم با

مل بیداری کا انقالبدستاوردهای در دفاع از عمل کرده و النهفعاوشجاعانه ، قاطعانه

را افشا انقالب   ضدعناصر اندیشه های ها وپالن  شمانزبه وقت و شند وباداشته 

 . نمایند وخنثی

محارب حزب تبدیل ید به حیث قطارهای تکمیل شده وباقوای څارندوی در عمل 

 .دهد انجام را در کشور  شانافتخار وظایف تأمین آرامش و امنیت زحمتک باگردد و 

دتر یاز انقالبضدرزه علیه عناصر بامسؤولیت مربوط به تشدید محل مسائل پر

ست توسط اشخاص در یاوشیده نیست که س. پکادرهاست بابوط به شکل بهتر کار مر

نظامی شرط ، دولتی ون جهت تقویه بعدی کادرهای حزبیده میگردد، به اییاعمل پ

 شد . بادر عمل می ح. د. خ. است نظامی یاده کردن سیاقطعی پ

در اردو کادرها ت باازه یی ثاند. تا سیمدرین ساحه به نتایج معین بر یمتوانستما 

فته است و یاسی آنها ارتقا یاساست، مهارت مسلکی و  رت گرفتهوڅارندوی صو

 . میرسد نیاپادر قوای مسلح به  انقالبیوفادار به وظایف  سران سه تکمیل افپرو

ها  خانههای وزارت ستیا، رحزبی و دولتی های گانارته مرکزی، سی کمییابیروی س

ربوط به خط مشی اصولی را در مسایل م قاطعانهو دوایر را مؤظف می سازد تا 

ت یای را نظر به خصوصنظامیند، یعنی کادرهای حزبی، دولتی وتطبیق نماکادرها 

رزه بادادن م مانزوقا بلیت سا ثورانقالب  به  شانهای عملی ووفاداری ، کارسییاس

نظامی توجه   بی قرار دهند. در شرایطیاارز طبقاتی، مورد دشمناناکتیف علیه 

کادرهای تعلیم و تربیه و پرورش  مسئله در جهت  یدباحزبی ودولتی  های گاناراصلی 

، وحدت انقالب  امر، جدی، فعال ووفادار به سی، پیکارجو، الیقیاس ۀآزمود سراناف

 . حزب اصولیت ودولت معطوف گردد

 سران های افمواظبت دایمی را نسبت به کادر انقالبیودولت  ح. د. خ. اکمیته مرکزی 

پرورش تقای آموزش وده گی وارنشرایط ز بهبود وضع مادی، معنوی، در جهت

ن، . در پهلوی آمیدهدداده و شانور نث انقالب های ماندر فضای وفاداری به آر شان

سی، یاست عمومی امور سیار، ستر درستیز وحزب و دولت از وزارت دفاع ملی

در حل  شانرا در تطبیق وظایف محوله  سران های افبلند بردن حس مسؤولیت کادر

های جزءوتام و قطعاتمحاربوی یل مشخص مربوط به تحکیم قابلیت فصل مساو

 . بزرگ می طلبد

 در مقابل وظایف انگاریبدون سازش علیه سستی وسهل رزه قطعی وباالزم است م
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ی صورت گیرد. سعی کاغذ پرانداخل اطاق و کاررزه علیه میتودبامحاربه وی، م

د وضع حقیقی امور را در یباسی یاکن سهر کاران ودمانشود تا هر افسر، هرقو

نان عطف دوبوده، به ما زانباسر. همیشه در بین کتله های اندقطعات وجزءتام ها بد

دفاع از  امرتیف آنها را در یانسارا مطالعه نموده و شانتوجه کرده طبیعت وحالت 

 . دهد انکشافطبقاتی  دشمنان نابودی انقالب و

  ! رفقا

را به  شانآورد که ما کتله های وسیع زحمتکر می باها هنگامی موفقیت تمام کار

بسیج نماییم .اما برای رسیدن به این مقصد الزم است  دشمنان رزه علیه باخاطر م

به صورت فوق العاده دهقانان  ن یاملخاصه در باتوده ها و ن یامدر سی  یاکارسکه 

د به یباحزب سازماندهی اساس مرکز ثقل تمام امور حزبی و . به همینتقویه گردد

 . بدیا انتقال مناطق قبیله ویها، قرا، دهات وولسوالی ها، عالقه داری

غیرقابل قلعه بدهیم که هر قریه وهرده به دژ و ید در مقابل خود وظیفه قرارباما 

ید به طور سریع و بدون وقفه به بامقصد  . به همینتبدیل گردد دشمنان تسخیر برای 

کیل به تشمحالت مسکونی و در مؤسسات وانقالب در دفاع از سازمانهای تأسیس 

وی بپردازیم وقرارگاه های هماهنگی کننده والیتی سیستم دفاع خود به خود منطق

رت از تأمین اشتراك باید نقش مهم را ایفا نماید ووظیفه اصلی آنها عباوولسوالی 

، څارندویهای جزءوتام قدرت دولتی،  های گانارته های حزبی کمی بامساعی دایمی 

گروپهای  النهن مستقاز بین بردانقالب جهت کشف وگروه های دفاع از اد وخ

 . شدبان می هزرتخریبکار و

ط ید طور پیگیر وظایف مربوباگردیده است  کدر آن مناطقی که از وجود اشرار پا

به تطبیق عملی مصوبه کمیته فصل گردد وری حل ویاآبارضی و اصالحاتبه 

ارضی و تقسیم بندی  اصالحاته ر مورد ادامد ا ج.د. وزیرانمرکزی و شورای 

 .اقدام به عمل آیددهقانان زمین و سهمیه آب به  النهعادجدید و

، در قدم اول زمینها به فامیل های منسوبین اردو ارضی اصالحاتپیشبرد  نیاجردر 

ها، دوایر، کمیته های والیتی  خانهوڅارندوی داده شود. مهم است که تمام وزارت

اد دولتی در بین مردم نفوذ کرده و از نزدیك مواظب تامین مو های گاناروولسوالی و 

بهتر شود. به قوام بهتر وا با. الزم است کار شندباضرورت اولیه برای اهالی 

های دتر به عمل آید. اشکال میتودیاز ، رسوم و رواجهای قومی، احترامعنعنات

به این مقصد به طور وسیع بد ویا انکشافدر بین اقوام وسیعتر  سییاکارسپیشبرد 

 . های قومی در محالت استفاده گردد از جرگه

توده  باح. د.خ. ا  طباسی جهت تحکیم ارتیاسالزم است شکل اساسی کار حزبی و

مالحظه فعالیت گروپهای تبلیغ و  ید به صورت قابلباهای مردم بهتر ساخته شود. 
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 سفیدان، قریه داران، ریش نمالیا باط بابخصوص از طریق ارت مردم نیامترویج در 

 . توسعه داده شودیل بسط وبامشران قو

 ! رفقا

نگر یاکه ب توده ییاجتماعی وسازمانهای سی کمیته مرکزی به یاالخره بیروی سبا

نقش بزرگی رادر و محسوب میگردند تانسافغاناقشار وطنپرست منافع تمام طبقات و

یل است. در کشور بزرگی قا ، اهمیتمزدور ایفا میکنندباندهای رزه علیه بام

 جبهۀ ملى پدروطنتأسیس شده است. تأسیس  توده یی، اجتماعی و سییاسسازمانهای 

ت یاح اعمارمترقی جامعه ما جهت نیروهای تمام ح. د.خ. ا که در آن تحت رهبری 

آمیز در زنده گی مردم ، پدیده افتخاراندمتحد شده انقالب دفاع از دستاوردهای نوین و

سازمانهای ، انقالببالانقطاع عناصر ضد  مسلحانهشرایط حمالت  ماست. در

صل آن فنظامی وحل و مانزت یامقتضت وباید متوجه ایجابا توده ییتماعی واج

 ان جواندموکراتیک سازمانهای . اتحادیه های صنفی، شندبانظامی سی ویامسایل س

ی ناپذیر جهت دفاع رزه خسته گباید از مبا، اتحادیه های روشنفکران مترقي نزنانو 

یل کشورما باقخلق ها و ۀدتر از عنعنات پسندیدیاید زباشند. بااز قدرت مردمی دور 

های دروغین که تحت شعار کسانیافشای ، دردسات دین اسالم حسن استفاده کردهو مق

علیه ع صادق کشور، بربامقابل اتمدافعین اسالم ماسك به رو میکشند، اما در عمل به 

 . ع مردم زحمتکشما تعرض می نمایند، مساعی به خرج دهنداراده و مناف

صدها اجتماعی را در بسیج ده ها وسازمانهای حزب در شرایط کنونی وظیفه مهم 

جنایتکار و در پرورش وطنپرستی باندهای علیه  آگاهانهرزه باهزار زحمتکش به م

 انقالب  ای دفاع از همه بر» ید توسط شعار باع کشور می بیند. کار آنها باو ات ان جوان

 . تعیین گردد« و محو ضدانقالب

ات خود امکاناجتماعی، در حدود سازمانهای ید بااین وظیفه خصلت اصولی دارد که 

طبقاتی کمک نمایند. لیکن  دشمنانرزه علیه باڅارندوی در مو به اردو، خاد النهفعا

مهم درین است  . نقصمده استیال نات به صورت کامل استفاده به عمامکاناز این 

های بزرگ اجتماعی فقط در شهرکابل و یکعده از شهرسازمانهای که فعالیتهای 

محالت این کار به طور ضعیف پیش برده میشود و ت ویامربوط میشود. در وال

ید این نواقص وضعف در کار با. وده های وسیع زحمتکش کم مؤثر استالی تبا

 .دزودتر بر طرف گردهرچه اجتماعی سازمانهای 

نقش فعال را وسایل اطالعات انقالب ضدرزه عمومی علیه عناصر بادر م چنانهم

سالح قوی حزب در بسیج توده ها، منسوبین اردو،  یکجمعی ایفا میکند. این وسایل 

د آوری است یابه شمار میرود .قابل  اجیرانباندهای خاد و څارندوی غرض نابودی 

موضوعات نظامی را پخش نموده و  تلویزیونکه روزنامه های مرکزی، رادیو و
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 در معرض انقالبمنسوبین عسکری را در راه دفاع از  قهرمانان  کارنامه های 

 . نمایش می گذارند

 ! رفقا

ندی شده یی که توضیح گردید همه وهمه ناشی از نتایج اساسی و فورمولبنکات و

ای ت هاستقامسی در کشور ویاستجزیه وتحلیل اوضاع، احوال وحقایق نظامی و

 انعکاسشد که بامیانقالب ضدکامل نیروهای مشخص کار ما جهت امحای قاطع و

 .سی حزب ما به شمار میرودیاس نظر بیرویدهنده و

بیشتر اردو، څارندوی زهم بااجرای وظایف داده شده از طرف حزب جهت تحکیم 

 کارخواستار انقالب ضدرزه علیه عناصر بامسازماندهی و خاد در مورد تشکیل و 

، اجتماعی، مؤسسات نظامی و بسیج همه حزبی، دولتیسازمانهای خستگی ناپذیر 

 .شدباکشور می سییانیروهای اقتصادی س

عقیده راسخ دارد که اردوی  ج.د. ا انقالبیشورای سی کمیته مرکزی ویابیروی س

 باتمام نیروهای وطنپرست، و امنیتی دولتی ما های گانارما، څارندوی و مانقهر

ومردم آزاد انقالب بل ه در مقاتانوطنپرسوجدان شرافت و باسؤولیت عالی احساسی م

 امر. این نمایند، استقالل ملی کشور را حفظ وامنیت وطن خودرا تأمین میتانافغا نس

 .شدباجدا می شانهای دیرینه زحمتک مانجوابگوی منافع عالي وآر

دولت اتحاد نینی وبه کمیته مرکزی حزب لخودرا  سپاسگزاری عمیقردیگر بایکما  

ه گی نوین، دفاع از زند اعمار امردرک عمیق پرابلمهای ما، در  باشوروی که 

 ما انقالبو بی غرضانه جهت پیروزی نهایی  بهجانهمه  کمک های ثور وانقالب  

 .، اظهار می نماییماندم گرفته هس

هامبخش رهبر وال تانسافغانحزب دموکراتیک خلق ثور وپرافتخار  انقالبد بازنده 

  !آن

 ! شوروی و اتحاد تانسافغانخلل ناپذیر ه وجاوداند دوستی بازنده 

 !ثورانقالب دستاوردهای ما، مدافع پرافتخار  ماند قوای مسلح قهربازنده 

رچم ! حتمی است انقالبضدپیروزی کامل ، قاطع و نهایی بر عناصر 
اه پ
ر



 

 

67 

 

ملی و   یتمکاحاستقالل،  گرید ر با، یکانقالبنوین  ۀپیروزی مرحل        

 تمامیت ارضی ما را از خطر نابودی نجات داد

 

 نیه به مناسبت شصت و دومین سالگرد استرداد استقالل کشوریاب

 1360 اسد 27

 

 !عزیز برادران، خواهران و شریف هموطنان

مین مقدس خودرا ترین حوادث تاریخ سرزانگیزشورما یکی از بزرگترین و فردا

وزی بزرگی دومین سالگرد پیربه مناسبت شصت و اجازه بدهیدتجلیل مینماییم و

استقالل کشور را از تحت سلطه امپراتوری استرداد ، یعنی تانسافغانتاریخی مردم 

دولت و تانسافغانکمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق  بجاناستعماری انگلیس از 

 شباخود به همه شما از صمیم قلب شاد  بجاناز و تانسافغانجمهوری دموکراتیک 

 . بگویم

دومین سالگرد استقالل وطن پدری خویش را در شرایطی برگزار میکنیم ما شصت و

وز مردم امر. ض آزمایش نوین تاریخی قرار دارنددر معرردیگر بایککه مردم ما 

ی، تمامیت ارضی کشور ، حاکمیت ملما به خاطر دفاع از استقالل انقالبیوطن  ۀآزاد

برگشت ناپذیر در برابر تجاوزات و دلیرانهیش خو انقالبیهای نجاتبخش و دستاورد

. اندخاسته یی برهژمونیزم به نبرد نهاو لیزمیاامپره ارتجاع، مانت بیشرو مداخال

پیکار ضد تازه راه بیداری و یادر شرایطی به دست آمد که قاره آس تانسافغاناستقالل 

 یاقاره آسی  کشورهادر برخی از  انقالبیاستعماری را در پیش گرفته بود. حوادث 

، تناسب نیروها را به نفع آزادی خلقها و کبیر اکتوبانقالب تأثیر مستقیم  در تحت

لیزم تغییر داده بود. در چنین شرایطی یاسیستم مستعمراتی امپر اضمحالل تدریجی

اول برای  خواهانمشروطه  دلیرانهرزات باالهام از م با تانسافغان تانوطنپرس

پیکار مقدس به سر مشق  ۀو درین جادبرافراشته  یار آسفش آزادی را درنخست دربا

 مانبخصوص خلقهای مسل یاخلقهای قاره آس نهباطلرزات استقالل باو نمونه برای م

 . مبدل گردید

 بارشید وطن  زندانفر مده بلکه بهترینیاآسان به دست نساده و تانسافغاناستقالل 

های شیرین جاندادن  با، دلهای پراز مهر وطنن به آزادی وشور وعشق سوزا

، بزرگترین قدرت وحماسه آفرین النهعاددر یک نبردوریختن خونهای پاك خود 

توان زنگ پر  یادر قلب آسبه شکست افتضاح آمیز واداشتند و استعماری آن وقت را

دفاع از  باما  یتانسبازادی وطن آو  مانآزادی را به صدا در آوردند. مردم قهر
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هم شایسته لیستي سیاامپر گرانملی خود در برابر تجاوز استقالل، حاکمیت و شرف

 ادا یااستعماری قاره آس ۀرزه به خاطر در هم کوبیدن سیستم سلطبایی را در راه م

 . کردند

 ! انقالبیشرافتمند و هموطنان

کشور خود همواره از  یتانسبادر طول تاریخ  تانسافغانشهامت  بامردم سلحشور و

، چون مردمک چشم دفاع نموده مامیت ارضی کشور خویشتمیت ملی واستقالل، حاک

 . اندنی دریغ نورزیده باو درین راه مقدس از دادن هیچ نوع قر

وطنپرست کشور و انقالبی، همه نیروهای تحول طلب، آزادیخواهاتحاد و وحدت عمل 

رزه بارا در م آنانرمز پیروزی ه مردم مارا وخواهانرزات آزادیبایکی از سنن م

حیل  باشرایطی هرگونه ، تشکیل میدهد. دشمن در لیستی انگلیسیاتعمار امپرعلیه اس

رزه و پیروزی بار مبااعتیعنی وثیقه پر تانهای گوناگون وحدت عمل وطنپرسنیرنگو

 . آنها را مورد حمله قرار داده است

خلف خلق تحت رهبری فرزند   زندانفرکه به قیمت خونهای پاك  تانسافغاناستقالل 

هللا به دست آمد مدتی بعد، در اثر توطئه ها، دسایس ومداخالت  مانا وطن غازی

 فت.ما در معرض خطر نابودی قرار گر لیزم انگلیس در امورداخلی کشوریاامپر

کشور عقب مانده گی استفاده از  بالیزم انگلیس به کمک ایجنتها وعمال خویش ویاامپر

 در اثر توطئهیبی، ایجاد تفرقه ونیرنگ، عوامفر، حیله بات، باو تعمیم خرافات وتعص

سرانجام  داد و مانزرا در کشورما سا بینظمی هاو خویش، اغتشاشات شیطانیهای 

استقالل  عمالً و اندشچاکر شناخته شده خویش یعنی نادر مستبد را بر اریکه سلطنت ن

 . کشور ما را در معرض نابودی قرارداد

ستفاده نامشروع از دین مقدس اسالم، ا باه ارتجاعی وابسته به انگلیس یانیروهای س

ی مغشوش ساخت ودرنتیجه مانره ماهیت دولت اباتوده های مردم را در  اذهان

د دارند یاما به  هموطنان. فضای بی اعتمادی وخصومت را نسبت به آن ایجاد نمود

، صادق نتیاد بامردم  ن یامانگلیس چون الرنس، در  لیزمیاامپرکه چگونه عمال 

 . دست زدند ه اینانخ به تحریکات وشریف ما 

 !عزیز هموطنان

استقالل وآزادی  وعمال بیشرم آنها، علیه دوران ، مزلیزمیاوز نیز ارتجاع، امپرامر

دیروزی  ۀسالحهای شناخته شد مانهاز زهم باه توطئه مینمایند واینانخ مردم ما

تاریخ کشورما  نیارجن دگردانهای پوچ و بی پایه یی را به خاطر براستفاده نموده امید

و به اراده مردم  مانزخود پخش میکنند. ولی غافل ازینکه به حکم  شیطانیروح  با

وز در شرایطی به سر میبریم که موجودیت امر. اما گشت ناپذیر استما برانقالب  ما 
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به مثابه تکیه ی واردوگاه صلح جهان، جنبش عظیم کارگری جنبشهای آزادیبخش ملی

تغییر برگشت ناپذیری را به  جهان انقالبیعظیم همه نیروهای وگاه شکست ناپذیر 

 پدید آورده جهانترقی اجتماعی در ، دموکراسی وآزادی واستقالل ملینیروهای نفع 

نفوذ وسیع  بارو عصر ما پیشاندیشه های سر میبریم که وز در شرایطی به امر. ما اند

 . مبدل گردیده است انقالبیتوده های مردم به نیروی بزرگ مادی ن یامدر 

مستبد  خانواده تسلط عد از حصول استقالل ومردم مادر سالهای ب دلیرانهرزات بام

. در نپذیرفت نیاپادی نگرایید ورس ، هرگز بهوابسته به استعمارنتی، اشرافی وسلط

راه تحقق انقالب ثور به پیروزی رسید ورزات دشوار مردم ما بود که باادامه همین م

رزات بادموکراتیك ثور مانقالب ملی وپیروزی  بای کشور ما گشوده شد. استقالل واقع

و توده های وسیع مردم ما به  ه مردم ما ابعاد گسترده و نوینی کسب کردخواهانترقی

رزه بام شریفانهتکیه بر همین سنن  باهای آن جلب شدند. حفظ دستاوردو انقالبسوی 

داده شده بود، خاتمه  مانزسا انقالبسیر ننگینی که در م انحرافمردم ما، به  انقالبی

، حاکمیت ملیاستقالل وردیگر بایک انقالبتکاملی پیروزی مرحله نوین و. داده شد

فصل نوینی مارا از خطر نابودی نجات داد و انقالبیدستاوردهای تمامیت ارضی و

 شگوفاننوین،  ۀجامع اعماررا در برابر مردم ما در جهت تحکیم استقالل ملی و 

 .ی گشودنساناو

کثیف و آلوده  مانغلتیدن در دا باوز هم امرآزادی مردم ما دت ودیرینه سعادشمنان 

هي و وابسته  بالیزم میخواهند کشور ما را در لجنزاربدبختی، تیاامپر به ننگ وجنایت

ناشده علیه مردم ما که به صورت   اعالنند. جنگ شانلیزم بکیاامپرگی به استعمار و

 دستیارانو  یکاامرامپریالیزم  لیزم در رأسیابه وسیله امپر تانپاکس مستدام از طریق

کشور جز نابودی استقالل وحاکمیت ملی  چینی آن تغذیه میگردد، هدف دیگری را

مردم ما تعقیب  انقالبیدستاوردهای نابودی و ما یتانسباما، تجزیه سرزمینی پرافتخار

 . نمی نماید

ارتجاع،  ه اینانخ در برابر این تجاوز  انقالبیعمل  دتحووه برادران اتحاد بامردم ما 

دفاع  انقالبدستاوردهای به پا خاسته واز وطن محبوب و  لیزم یاامپرهژمونیزم و

 جوانکه جمهوری  سانمانهدشوار تنها نیستیم. رد برحق ودرین نب . مامی نمایند

 سلمانانمبزرگی ملل شرق و شوروی در تحت رهبری والدیمیر ایلیچ لنین دوست 

بعد از حاکمیت کشور ما را بالفاصله زحمتکش، اولین کشوری بود که استقالل و

 دست دوستی را به سوی مردم ما دراز نمود،حصول آن به رسمیت شناخت و

ما علیه مداخالت وتجاوزات  النهعادرزه بامرا در ، ماوزهم اتحاد شوروی بزرگامر

 . اندیرسری میاهژمونیزم لیزم، ارتجاع منطقه ویاامپر

وذیصالح  یقانوناعطای کمك بموقع در جواب درخواست مقامات  بااتحاد شوروی 

ترین لحظات تاریخ ، در دشوارتانسافغانحزبی جمهوری دموکراتیک دولتی و
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ری نموده و یادفاع قاطع از استقالل و حاکمیت ملی  امرکشورما، مردم ما را در 

ه برادران داده است. اگر کمك بموقع و  انجامبزرگترین خدمت تاریخی را به مردم ما 

ه دمانچیزی بجا ن تانسافغانل وز به طور قطع از استقالامر اتحاد شوروی نمی بود

بیشر می  باوارونه جلوه داده در زمینه دشمنان سخت تاریخی را بود. این واقعیت سر

از گزند تمام قلب واقعیت مینمایند. ولی تاریخ شاهد خواهد بود که استقالل وطن ما 

شوروی  برادرانبه کمک و تانسافغان مان، به اراده مردم قهرگانگانتجاوزات بی

 . اکنون تحکیم میگرددماحفظ گردید و

 !عزیز هموطنان

 انقالب وکار و، درفش استقالل واقعي، ثورب انقالتکاملی مرحله نوین و اکنون در

افتخار غرور و باما  بر فراز کشور کهن ومحبوب انقالبیپیکار سازنده و شورآفرین 

 . آفرینی در اهتزاز است

ثور در صفوف انقالب ی انساناهداف  ها یشه اندتحت بیرق  تانسافغان شانزحمتک

، حزب دموکراتیک رهبری حزب پیشتاز ویکپارچه خویش به جبهۀ ملى پدروطن

، در راه حفظ و تحکیم خویش انقالبیدستاوردهای فاع از به خاطر د تانسافغانخلق 

 زمند . درین نبرد زندهنوین میر ۀجامع اعمارحاکمیت ملی کشور و در راه قالل واست

، څارندوی افتخاری های مردم ما، اردوی پرماندشمن سوز، قهرگی ساز و

امنیتی کشور در تحت رهبری کمیته مرکزی حزب ما ضامن پیروزی های گانارو

 . ماست

 استقالل سرزمین مقدس  ما، در این لحظاتی که شصت و دومین سالگرد استرداد

ی مینماییم مرداننثار آن راد خودرا آتشین و پر شور درودهای ، تجلیل مینماییمخودرا 

 . اند ادت نوشیدههکه در راه حصول شرف، آزادی و استقالل وطن جام ش

 ! شهدای راه آزادی کدرود پرشور به روان پا

 ! تاند مردم آزاده وشرافتمندافغا نسبازنده 

 !پرافتخارو ، سربلندانقالبی، آزاد، مستقل تانسافغانوطن محبوب ما د بازنده 

رچم ! جهانآزادی خلقهای صلح و دبازنده 
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                                                            و طن  ،انقالب ۀدلیر میهن، مدافعین سر سپردان جوان

  افغانستان شانزحمتک و منافع

 در قوای مسلح اس.ج.د.نیه در جلسه فعالین یاب

 1310سنبله  17

 

 ! گرامیز، رفقای ارجمند وباسر ان جوان

که  یآنان باشجاع، ان دلیر وجوان گانشما نماینده  باوز امرمایه خوشی است که 

ما به خاطر سعادت و آزادی  مانرزه در صفوف اردوی قهرباخودرا به م یجوان

 ۀوز وظیفامرمالقات دست داد. ، فرصت اند مردم نجیب وطن عزیز ما وقف نموده

شکوهمند ثور، نابودی  انقالبدستاوردهای از  مسلحانهمهمتر از دفاع مقدستر و

فراهم ساختن شرایط مسالمت آمیز برای کار صلح آمیز وسازنده و انقالبضدکامل 

 . وجود ندارد تانسافغانمردم زحمتکش 

 . است تانسافغان شزحمتکو انقالبی مانتوفنده مردد سهمگین ویافرو این صدا

، تانسافغاندموکراتیک خلق  سی کمیته مرکزی حزبیابه نماینده گی از بیروی س

از طرف خود حضور و تانسافغانجمهوری دموکراتیک  انقالبیت رئیسه شورای یاه

در قوای مسلح  تانسافغان ان جواندموکراتیک  مانزساشما را در اولین جلسه فعالین 

ب خوشنودی ورضایت عمیق خویش را به خاطر آنکه خوشی آمدید میگویم ومرات

 جانهیشور و با، چنین عالقه مندی قلبی باانقالب  شما در چنین لحظه نهایت حساس

ین وظیفه تاریخی تعیین می نمایید، ا فصلومقام خویش را در حل و نقش انقالبی

ک حزب دموکراتیو تانسافغان . درین آواخر در زندگی مردم زحمتکشاظهار نمایم

 . تحوالت بسی مهم رخ داده استتغییرات و تانسافغانخلق 

و مردم  تانسافغانبه مقصد بسیج ساختن همه نیروهای دولت جمهوری دموکراتیک 

سی کمیته مرکزی حزب یاتصویب بیروی س با انقالبضدکشور جهت امحای 

تشکیل  تانسافغان، شورای دفاع جمهوری دموکراتیک تانسافغاندموکراتیک خلق 

. در این اواخر است، که در صالحیت آن تمام قدرت دولتی کشور متمرکز گردیده شد

های محلی  گانارسلح وقوای م ۀاز طرف شورای دفاع، تصامیم مهمی در زمینه تقوی

 . دولتی، جهت تأمین فعالیت اتخاذ گردیده است

ی فعالین حزب ۀشکوهمند ثور جلسانقالب ر بعد از پیروزی بابرای اولین  چنانهم

در قوای مسلح دایر گردید. در این جلسه در محیط  تانسافغانحزب دموکراتیک خلق 

 گانوظایف اردو، خدمات اطالعات دولتی ، څارندوی، اره برادران ه وماننهایت صمی
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بررسی قرار انقالب مورد غورورزه علیه ضدباهای حزبی ودولتی جهت تشدید م

 دشمنان رزه علیه بادهی ممانزدر ساگرفت. تدویر جلسه فعالین حزبي یك گام مهم 

وی ساختن کشور به یک اردوگاه محاربطبقاتی بوده است .این جلسه تحت شعار مبدل 

 انقالب  مردم به خاطر دفاع از بسیج همه نیروهای حزب، دولت و آزادیبخش،

 . صورت گرفت

مورد قبول تأیید  ت اوضاع در کشورباهمه اجراآت مطروحه در زمینه استقرار ث

 . جلسه واقع گردید گانهمه اشتراک کننده 

 ً پرسونل  بامالقات های مهم  تانسافغانکمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق در ضمنا

ذیصالح کمیته  گانی عالیرتبه، نماینده سیاکارکنان سو قوماندانانلح، اداری قوای مس

القات صورت گرفت. این م نیاوالهای کمیته های والیتی و مرکزی در زونها، منشی

نما های این تشخیصی نکات ضعیف در فعالیت ما وتعیین وظایف مبرم ودورها 

 . وظایف را میسر ساخت

 دشمنان رزه ما علیه باتردید، محرك جدید در منتایج این مالقات ها بدون شک و

ارتقای  امر. یقین کامل دارم که جلسه شما عامل مهم دیگری در طبقاتی خواهد بود

و وطنپرست  جوانن یااردو جهت متحد ساختن سپاهان جوانانهای سازمدرجه فعالیت 

 مانای ۀ، این پیشاهنگی رزمنده و پرورندتانسافغانراف حزب دموکراتیک خلق در اط

آماده گی برای وقف همه نیروها جهت نیل به رزه وبام حقانیتتزلزل ناپذیر به 

 . پیروزی نهایی بر دشمن ، خواهد بود

دولت جمهوری دموکراتیک و تانسافغانراتیک خلق کمیته مرکزی حزب دموک

ارات صلح آمیز را مطرح نموده در عرصه بین المللی هم یک سلسله ابتک تانسافغان

 ندمان تانسافغانبه خاك مقدس کشور عزیزما  مسلحانهکه تجاوزات  . از آنجایاند

ً گذشته  هوری دموکراتیک ، دولت جمصورت میگیرد تانپاکساز قلمرو  عمدتا

مسایل مربوط به عادی  تانپاکسدولت  بادیگر پیشنهاد نمود که ربایك  تانسغاناف

به مقصد برقرار  چنانبررسی قرار داده شود. همو ین مورد غوربجانساختن روابط 

، ما آماده گی خویش را برای پیشبرد مذاکرات ایرانکشور  باه تاندوسنمودن روابط 

 مسلحانهارات صلح آمیز متوجه قطع مداخله ایم. این همه ابتک نموده تأکیددر زمینه 

، کسب تضمین بین المللی برای تانسافغانلیستی در امور داخلی یاه امپریاارتجاع س

 .ماست جوانامنیت جمهوری 

 !رفقا

آن گذشته  مرحله نوین مخصوصاً شکوهمند ثور  انقالبکه از پیروزی زمانی مدت 

طرف پلینوم های کمیته مرکزی ی را که از است، به صورت عام وتام صحت خط مش

است. على  هرسانیدت باتدوین شده به اثطرح و تانسافغانحزب دموکراتیک خلق 
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کشور عزیز ما تحت رهبری حزب دموکراتیک  شانالرغم مشکالت متعدد زحمتک

به موفقیت های  تانسافغان شانهمه زحمتکپیشاهنگ طبقه کارگر و تانسافغانخلق 

 . اندنده گی نوین نایل آمده ز اعمار نیاجرچشمگیری در 

 اقتصاد کشور به صورت عموم بر طبق خط مشی کمیته مرکزی حزب دموکراتیک

ملی، تقویه و تحکیم سکتور دولتی ی هرچه زودتر اقتصادیامبنی بر اح تانسافغانخلق 

 . بدیامی  انکشافو بهبود سویه زنده گی مردم 

و در مورد به وجود آوردن  شانحمتکد تولیدات، افزایش عاید زیادر زمینه تشویق ازد

ً م واحدسیستم   انکشاف، اقدامات مهمی اتخاذ گردیده است. در حصه پالنت شخصا

 باما اکنون گام های مهمی برداشته شده است و معارففر هنگ، صحت عا مه و

شوق و جانیشور، ه باوطنپرست کشور  انجوانمیسازیم که  شانهات خاطر نبام

ه و در وظایف پرداخت به اجرای مشکلترین شانطنی بالیری دشهامت و با، آگاهانه

 . میدهند شانزحمتکشی ورزمجویی از خود ن شاندرخضمن نمونه های حیرت آور و

، به  دشمنان ر آتش بامناطقی میفرستد که آنها تحت رگ باخودرا  ان جوان، مادروطن

! این افغان ان جواند به چنین با، افتخار زغال سنگ ادامه میدهندراج نمک واستخ

ش ، وفاداری خویشجاعانهو دالورانهکه اوضاع ایجاب نماید در نبرد زمانی  ان جوان

های عزیزو  جانآماده گی دایمی برای فدا نمودن وانقالب های واالی مانرا به آر

طل در خاك پاك وطن محبوب خود باحق بر خویش به خاطر پیروزی عدالت و جوان

 .رسانندت میبابه اث

 ً را  جوانرز باشیرین مزنده گی  و یجوان، انقالبی جانهیمرمی دشمن شور و بعضا

روز وسیعتر، روح رزمنده آنها توفنده تر روز تا شانآنهم صفوف  باقطع مینماید، 

 . محکمتر میفشاردزهم باسالح به کف داشته را  شان توانایمیگردد دست های 

قهرمانانه   های نا مهتمایل وکار خود، از مانقهر ان جوانون ما از انقالبینسل ارشد 

خار شکوهمند ثور افت بانقالوی راه حزب وبرای پیر آناناز آماده گی دایمی ، شان

پیروزی نهایی  امرهمترین منبع تزلزل ناپذیر ما را در م امرهات مینماید واین بامو

 . میسازد

 ! رفقا

ت بارا به اث امرن ای جهانهای آزادیبخش انقالب  قانون، تکامل جامعه بشری قانون

رزه در راه آزادی و عدالت بااستند که در صف مقدم م ان جواناست که این  هرسانید

 .فدا میکنندخودرا  های شیرین  جان

على الرغم کوشش های عظیمی که از طرف حزب ما به عمل آورده میشود، در اثر 

در  تانسافغانیب مردم نج دشمنان الت متحده و سایر یالیست های ایافعالیت های امپر
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که  انقالبیضد دوران خاک کشور محبوب ما خونریزی ادامه دارد. گذشته از آن مز

تحریک میگردند، کوشش مینمایند که  شان چینایی تانهمدسالت متحده ویاتوسط ا

ذخایر سالح واعاشه متمرکز نموده وخودرا  نیروهای ، متحد ساختهخودرا  مساعی 

دسایس جدید تأسیس کنند. جنایت های برای توطئه و اشرار را در آمادگیباندهای 

 ادامه دارد.دشمنان  نه یاوحش

، ۀحریق ساختهزراعتی راطعم حاصالتها و خانهاشرار مسلح، مکاتب، مساجد و

ی های مردم را چور وچپاول کرده دارای، اموال وهرسانیدرا به قتل  سفیداناطفال ومو

ی یامردم را تهدید کرده، آنها را از مزا ت را اجرا مینمایند تایاحشتناکترین جناو

خوشبختی در را به آزادی و تانسافغانتمایل مردم نجیب انقالب بی بهره ساخته و

نه فقط به  آنانعمل می نماید.  هگرانحیله غرقه کنند. دشمن نهایت مزورانه وخون 

اجرای اعمال تروریستی ودهشت افگنی دست میزنند بلکه می خواهند از طریق 

 ه، ارادگمراه نمودن آگاهی طبقاتفی وتضعیف وبالوژیك، دروغیایبکاری ایدتخر

را در وجود آنها متزلزل  شانبه آینده درخ مانرا شکسته ای تانسافغانمتین مردم 

 . سازد

اخته اندوطن نفاق  یل و ملیت های ساکنباقتالش می ورزند که بین اقوام و دشمنان 

شوروی افترا نمایند. این و افغاننی دوستی یع مادستاوردهای بهاترین برعلیه پر

نه در آمده یاجویکارپهمبستگی  تر اسیونالیستی که اکنون به شکلدوستی بی شایبه وان

، آبدیده گردیده است تانسافغانتیک جمهوری دموکرا دشمنانرزه علیه بادر مو

 .شدبای مردم ما میبهاگراندستاورد ذی قیمت و

، منشی  تانسافغانبزرگ مردم  ، دوستد ایلیچ بریژنفیونیرفیق ل با بجانمالقات این

ت رئیسه شورای یاهزی حزب کمونیست اتحاد شوروی وصدرعمومی کمیته مرک

تزلزل ناپذیری  شاننگر درخیاعالی اتحاد شوروی که در این اواخر صورت گرفت، ب

ری خویش را به کمیته این دوستی بوده است. ما مراتب تشکرات عمیق وسپاسگزا

پرابلم ت ودرك عمیق مشکال بادولت شوروی اظهار مینماییم که ی حزب ومرکز

تمامیت ارضی و از زنده گی نوین ودفاع از استقالل و اعمار امرهای ما در 

و بی شایبه  بهجانهمه  کرده کمک های برخورد شکوهمند ثور  انقالب دستاوردهای 

 .اجرا مینمایند انقالبرا در نیل به پیروزی نهایی 

شوروی  مانن اردوی قهریاکمک ها از قلوب پاك فرد فرد مردم شوروی ،سپاهاین 

 . هستند، ناشی میشودانترناسیونالیست که وطنپرست و 

ارد یعنی در خلقی که برای گام میگذ انقالبی، هر خلقی که به راه تحوالت دمانناگفته ن

ه تانرسخمقاومت س بابه پامی خیزد  بجانو گرانرهایی از یوغ استثمارنجات و

 . طبقاتی مواجه میگردد دشمنان 
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طبقات و  یاطبقه و ، یكشانهای اصیل طبقاتی است، زحمتک انقالبی مندقانوناین 

طبقاتی  دشمنان  طبعاً ، ارگر را از کشور خود محو میسازنداستثماقشار ستمگر و یا

ی به سهولت وآسانی جا را از لحاظ قدرت حاکمه، از لحاظ نظام اقتصاد شانزحمتک

 . ، درك این اصل یك درك علمی استنمیگذارند شاناجتماعی به زحمتک

 انقالب  ضدبااجتماعی همیشه  انقالب، یعنی انقالبطوریکه تاریخ شاهد است 

است. مصایب و مشکالت  هرسانیدت باخورد مینماید. تاریخ این حقیقت را به اثبر

اد شوروی بعد از اتح مانمردم قهر نی های بزرگ راباقرو ، محرومیت هاعظیم

رزه در طول با، ولی خلقهای آن از طریق ماند هکبیر اکتوبر متحمل گردیدانقالب 

رز به خاطر صلح و بابه مثابه پیشاهنگ مساله را پیموده و اکوتاه راه صده مانز

رزه به بادوست بی شایبه همه خلق های کره زمین که در عرصه مو جهانامنیت 

 . ، مبدل گردیده استانده پا خاسته خاطر عدالت، آزادی و ترقی ب

لیست های یاویتنام بینظیر بوده است. امپر مانشهامت و دالوری مردم قهر چنانهم

را به زانو در آورند، مگر خود  انقالبیغربی در طول ده ها سال می خواستند ویتنام 

 . به زانو در آورده شدند

را به آتش  مانکشور قهر این ، خاكن حیله گر ونیرومنداین دشم یکاامرلیزم یاامپر

 آنانرز را از بین برده ولی بر مردم ویتنام و اراده آهنین باکشیده، میلیونها نفر م

 . توانستبرای کسب آزادی فایق آمده ن

ایستاده گی، پایداری  با فلسطین مانحبشه، مردم قهر، نیکاراگوا وخلق های انگوال

رزه بام شگوفانتی به خاطر آینده لیسیاامپرنیروهای علیه قهرمانانه  مقاومتو

 . مینمایند

این گونه مثالها حاکی از آنست که زنده گی نوین فارغ از ستم و بیعدالتی به سهولت 

 رزه مستلزم کار وبا. این مه حاصل گرددتانرزه سرسخباید در مباید ویابه دست نم

شد. هر ابزحمتکش می انسانفداکاری به خاطر آزادی وسعادت پیکار همه نیروها و

 . ید این حقیقت را به خوبی درك نمایدباعاشق به وطن و مردم شرافتمند و جوان

وز در امردر تاریخ کشورما ودرخاطره نسل های آینده تا ابد اسامی آنهایی که 

می جنگند واسامی آنهاییکه به خاطر فردای  مانقهر انقالبیرزین باصفوف م

حفظ خواهد گردید . نسل های آینده کشورما  جاویدانخودرافدا مینمایند،  جان شاندرخ

زنده گی  ریارا به مثابه مع جوان تانوزه وطنپرسامر های نامهی وکارماناین قهر

قبول نموده در قلوب خود آنها را مجسم ساخته و به حیث سنگ محک وفاداری به 

  . از آن استفاده خواهند نمود افغانمادر وطن ، حزب و مردم نجیب 

 شانکه درین لحظه حساس کناره جویی جسته و به دفاع از آینده درخرا  یآنانوطن 
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را به دست فراموشی هم پرده  شانداری ننمایند ، نخواهد بخشید. تاریخ ایبجانوطن 

 . را تقبیح خواهد نمود آناننخوار خو دشمنان  ندمانو 

کار،  باحضار گرامی در این کار نامه ها وتحوالت عظیم سهیم بوده وهمه شما 

 انقالب  پرشکوه تاریخ وطن مارا مینویسید.  پیکار، خون وزنده گی خویش صفحات

بزرگ گفتار رهبر حقانیتردیگر بایک انقالب نیاجرحقیقت شکوهمند ثور و

سی از حفظ آن آسانتر است ، یارا مبنی بر اینکه ، تسخیر قدرت س جهانی یاپرولتار

 .اندبه ثبوت میرس

یی و یکاامرلیست های یامنطقه که توسط امپرع ارتجاو انقالبضدنیروهای تمام 

، فقر، جهل و شدت تام کوشش مینمایند تا ستمبا هژمونیستهای چینی حمایه میگردند،

را تعجیز  تانسافغانبیسوادی را که در طول قرون متمادی روح آزاده مردم شریف 

 . و تعذیب مینمود، حفظ کنند

خود به خود، بدون  شگوفانخاطر آینده  رزه بهباکه فکر می کنند پیروزی در م یآنان

ه باصدها هزار وطنپرست به دست می آید، سخت در اشتده ها وقهرمانانه  پیکارکارو

 . هستند

یست که امرشکوهمند ثور انقالب های خوبی بدانید که دفاع از دستادور ید بهباشما 

ساعی هر فرد شد. بنابر این مبامتعلق می تانسافغانبیش از همه به خود مردم نجیب 

 انقالب  از  تانسافغانید خود مردم با. و یدروز افزون گرددبارزه بار این مد افغان

ید به صراحت به باماست. پدروطن این حکم دفاع کنند وقهرمانانه   آزادیبخش خود

ن اعالم میداریم که قطعات محدود اتحاد یاجهانبه  چنانهمان اعالم بدارم وجوانشما 

ذخیره در برابر تجاوزات ارتجاع خارجی ریزرف و نیرویشوروی به حیث یك 

رزه علیه اشرار با، مانقالبدفاع ازامر. لیکن شدبامی تانسافغانلیستی در یاامپر

 ان جوانشما  ۀجتماعی نوین به عهدیاجامعه اقتصاد  مانساختودهشت افگنان و دزدانو

 . شدبامی تانسافغان

شده است که جبهه ملی پدروطن تأسیس چنین تمایل اکثریت اهالی کشور، منجر به 

و  یابرای اح دشمنان گواه به شکست کوشش های ردیگر بایک مانزتأسیس این سا

 . شدبااستفاده از زور سالح و ترور می باتحمیل نظام منفور گذشته 

آنرا پیدا  یتوانای ، بنابرین عقیده داریم که مردم نجیب کشور ماما خوشبین هستیم

روح بارهای سنگین ستم گذشته را از دوش خود بر کنار نموده بامه خواهند نمود که ه

زنده گی نوین خواهند اعمار، به  شگوفانپیکار و مطمئن به فرادی سرشار از کارو

 . پرداخت

کشور ما روز به روز به  جوانرت از آنست که نسل بابهترین دلیل این حقیقت ع

ً گرفته وقرارتی یاتطبیق وظایف ح نیاجرصورت فعال تر در  خواص و صفات  ضمنا
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.  اندداده  شانی را از خود نمانقهره گی ومردان، شجاعت، عالی از قبیل قاطعیت

سی یاپخته گی س تانسافغان ان جواندموکراتیک  مانزتشکیل سا باکشور  ان جوان

یف از عهده اجرای وظا انجوان گاندادند که بهترین نماینده  شانرز داده نباخویش را ت

 . دمانمسؤولیت عاجز نخواهند رکبیر و پ

رزه باارشد و برای م ون نسلانقالبیبرای پیروی از مسیر  جوان تانآماده گی وطنپرس

شکوهمند ثور بیش از همه در ایفای انقالب های واالی  مانی آرشگوفانبه خاطر 

 تانسافغانجمهوری دموکراتیک  ماندر قوای مسلح قهر جوانن یاوظیفه سپاه هموفقان

 . مینمایدرز بات

وطنپرست  ان جوان به انقالب   دشمنان رزه علیه بادر م انقالب  نقش عمده در دفاع از 

تعلق میگیرد. صرف اردوی مجهز به سالح ووسا یط مدرن که پرسونل آن متشکل 

 دشمنان شد قادر است تا نیروهای اهریمنی باسی دارای آگاهی عالی یاو از نظر س

 . نابودسازد کامالً را شکست داده آنها را 

 جواناردو، خدمات اطالعات دولتی وڅارندوی از جمله آن نیروهایی در جمهوری 

دوخته آنها را منحیث نیروی رهایی  ما به شمار میروند که مردم به آنها چشم امید

 . مینمایندی بخش ومدافعین راستین خود تلق

 انقالب  واالی های  مانآرداف وخویش را به اه مانقوای مسلح ما وفاداری وای

دفاع  شجاعانه حال حاضر از دستادورهای آن و در هرسانیده ثبوت بشکوهمند ثور 

رزه باشجاع ما در موطنپرست و زانباسر. مینمایند را نابودانقالب  دشمنان کرده 

گذری خود ی وازماناز خود قهر تانسافغانمردم زحمتکش دشمنان ه علیه تانسرسخ

اردو، کارکنان خاد  زانباسروخردضابطان ، سرانفمیدهند. صد هاتن از ا شانن

 . اندمدال های دولتی مفتخر گردیده و ها شانوڅارندوی به اخذ ن

قوای مسلح جمهوری دموکراتیک دردست دولت و کامالً ابتکار ستراتیژیکی 

به  ها ندبای این یابقابین برده شده واز  انقالبیضدبزرگی باندهای شد. بامی تانسافغان

، تخریب راه ها، تهدید . دشمن به تروراند نده شدهگکوچک پراخرد و گروپ های

درت ورزیده است. لیکن به مقصد بااهالی وایجاد اوضاع وخیم ومتشنج در کشور م

ید اجراآت خستگی باما  ماننیل به پیروزی نهایی مردم نجیب کشورو قوای مسلح قهر

اردو در این زمینه  ان جوانهای سازمانناپذیر دیگری را تکمیل بدارند و ساحه فعالیت 

 . است نیاپابی  واقعاً 

رزه حاد طبقاتی، ما به دسپلین متین نظامی ضرورت داریم که به حد بادر شرایط م

. تعمیل این آگاهی به توده های وسیع منسوبین شدبااستوار  انقالبیمی بر آگاهی اعظ

 . شدباح میدر قوای مسل جوانفعالین ها وظایف مهم شما کادراردو از و
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سی یا، کارکنان سقوماندانان همکار نزدیکبه مثابه معاون و امرید در واقعیت باشما 

قدرت مبدل زم یکپارچه و پریگانرا به یک ار حزبی بوده اردوی ماسازمانهای و

ها نفر را جهت هزارا، صدها ونموده ومساعی ده ه واحداراده  ، آنرا تابع یكساخته

. شما جلب نمایید انقالب ضدظر یعنی امحای نیروهای به دست آوردن هدف مورد ن

 انقالب  حس مسؤولیت به خاطر سرنوشت  جوانز باسروظیفه دارید که در نهاد هر

ه مرداننمونه های از  بارا پرورش داده  تانسافغانشکوهمند ثور ومردم زحمتکش 

 ی وفداکاری تشویقمانرا به قهر زانباسرتوده های  تانگی و شجاعت شخصی 

 .نمایید

بر اساس ایدیالوژی طبقه کارگر استوار بوده  تانسافغاناردوی جمهوری دموکراتیک 

دفاع  تانروشنفکران مترقی وسایر وطنپرسزحمتکش ودهقانان و گرانکارواز منافع 

نزدیکترین  یدبا جوانفعالین  ید این واقعیت را فراموش کند وشمابامینماید. هیچکس ن

 آنانشید تا با زانباسر انقالبیعقاید ت ویارش نظرپروهمکار حزب در تربیه و

 شندباکی ها می شان دشمنان و  آنها تاندوساز مواضع طبقاتی درك نمایند که  توانندب

دی یاازه زاندرزه نمود. نیروهای ما به بام شانید به خاطر آینده درخباو علیه کی 

های  مانآر جانو اردو از دل جوانفت به شرطی که هر وطنپرست یاافزایش خواهد 

 . شکوهمند ثور را قبول نمایدانقالب واالی 

رزه باشد . مباوسواد می سییاتطبیق این ضرورت، مستلزم بلند بردن درجه پرورش س

در اردو  را فعالین آنهاوان جوانسازمانهای مسؤولیت کار  ۀ، ساحعلیه بیسوادی

درس شد. بامیآموزش سواد سی ویاتشکیل میدهد. اردو بهترین مکتب پرورش س

. افغان جوانز وطنپرست بااینست شعار هر سر دفاع کن ! انقالباز بخوان، کارکن و

را زودتر درك نموده  انقالباهداف رز آگاه بوده ووظایف وبا، یک مسوادباز باسر

ز بیسواد بارزه به طور درست تشخیص میدهد. سرباوموقف خویش را در این م

رزه بانمی فهمد که این مقرار دارد و نقالبیاست و دور از تحوالت یاخارج از س

ه ارتجاع وسیع یا. ازین نقیصه نیروهای سه برای کدام هدف صورت میگیردتانسرسخ

 . استفاده سوء مینمایند

 ! ارجمند جوانرفقای 

است و آنکس وطنپرست  مدرن را به دست شما سپردهمحاربوی وسایط وطن، سالح و

ن تخنیك این سالح ووسایط از آن در محاربه به طور فراگرفت باکه  اندآگاه بوده میتو

، سییاوخته آگاهی ساند باماهرانه استفاده نماید. استعمال ماهرانه سالح دست داشته 

 . شکست ناپذیر می سازد را و وطنپرست ما جوانز باسر

، از از نیروی شما، از قدرت شماانقالب  دشمنان ید با! افغان جوانو تیرررفقای س

مثابه نیروی ضربتی قوی شما را به انزای شما در هراس ووحشت بیفتد وغرش طوف

 . همه نقاط کشور تصور نمایندو قاطع در
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زان شجاع خطاب باهوا ها وکیستها، استحکام چیها، توپچی تانبه شما اخپوری ها، 

، پوست گوشت بارا  و قدرت ضربتی عالی شمامحاربوی ید مهارت با، دشمن مینمایم

برای ابد محو  تانسافغاند احساس نماید واز صحنه زنده گی مردم استخوان خوو

 . گردد

مردم  نی باپشتیردو از عالقه و مردم نهفته است. ا باقدرت اردوی ما در وحدت 

مردم سالح در دست به خاطر آینده روشن و تابناك   زندانفرخوردار است بهترین بر

ت را مستحکم ترسازیم. مردم ز این وحدروز به رو یدبارزه مینمایند. ما بام تانسافغان

، شکست ناپذیرند. هریک از دبه پیش میرون واحدبه سوی هدف  اً ی که متحدواردو

همکاری وشوروی و افغانبه صورت پیگیر دوستی ید همیشه وبا ان جوانشما 

، استقالل را در دفاع از آزادی تانسافغانقوای مسلح جمهوری دموکراتیک محاربوی 

 ندمانهای شوروی توسعه داده، این دوستی را قطعات محدود قوت زانباسر باوانقالب 

تحکیم مزید این  امرمردمک چشم محافظه و به این وسیله سهم شایسته یی را در 

 .دوستی ادا نمایید

 ! رفقا

 انقالب  ضدنیروهای کاملتر زودتر وهرچه تر از نابودی مهم ۀدر حال حاضر وظیف

نمودن کار مسالمت آمیز به مردم  یامهآرامش ووفراهم ساختن شرایط صلح، 

 . وجود ندارد تانسافغانزحمتکش 

 ! شکوهمند ثورانقالب د بازنده 

ما، حزب  انقالب رهبر والهامبخش تانسافغاند حزب دموکراتیک خلق بازنده 

 ! تانسافغان شانراه نجات زحمتک شهیدانو  قهرمانان   اً حزب واقع ،ماپرافتخار 

  ! شوروی افغانه و خلل ناپذیر جاویدان ی د دوستبازنده 

این پاسدار صدیق  تانسافغانجمهوری دموکراتیک  ماند قوای مسلح قهربازنده 

استقالل، دی ومدافع مطمئن آزاشکوهمند ثور، پاسدارصدیق و انقالبومدافع مطمئن 

 ! هاافغانها و کشور  افغانحاکمیت ملی و تمامیت ارضى 

همکار رزمنده حزب  تانسافغان انجوانموکراتیک د مانزد ساباپیروززنده و

ه تانو وطنپرسقهرمانانه   ،در کارنامه های حماسه آفرین تانسافغاندموکراتیک خلق 

 !تاریخی آن

  ! رفقا

 خودانقالب  بامردم خود  بادولت  باحزب،  با! همه افغان مانقهرو زباسر  ان جوان
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فشرده به پیش به سوی ه محکم ونشاه به شانزو وبابه زوباتمام نیروهای خود  با

 ! تانسافغان شانآزادیبخش زحمتکانقالب  دشمنان  قاطعانهو محوکامل 

 

رچم
اه پ
ر



 

 

81 

 

                                              مانقهر افغانستان رندویڅاتحت رهبری حزب دموکراتیک خلق 

  خواهیم ساخت تانسافغاندموکراتیک  جمهوری در را نمونه و

 

 شانن یمانقهر خود از کهرندوی څا زانباسرو  سراناهی هنگام توزیع مدالها برای افنیه شفیاب

 اندداده 

 1360 سنبله 23

 

درودهای ! نخست انقالبی تانسافغان مانز، منسوبین څارندوی قهرباسر تاندوس رفقا

 هت رئیسیا، ه ح . د.خ.ا پرافتخار ما کمیته مرکزی حزب رفیقانهگرم وسالمهای 

شهای خودرا باشادودرودها و تانسافغانجمهوری دموکراتیک  بیانقالشورای 

 تانسافغانوفداکار وزارت داخله جمهوری دموکراتیک  مانحضور شما رفقای قهر

 .تقدیم میدارم

 با. استید تانسافغان جای افتخار تمام است که شما منسوب به وزارت داخله نوین

مراجعه کنیم  تانسافغانله کهنه وزارت داخ انگیزاظهار تأسف، اگر به خاطرات غم 

قت فرسایی را از ، چه شکنجه های طاتانسافغان هدیده میشود که مردم رنجکشید

پولیس، بخصوص بعد از استقرار سلطنت ارم واند، زیر نام ژطرف وزارت داخله

 . اندسلسله مستبد نادرشاه، کشیده 

لیس، عالقه دارها، ارم وپواندروز، که به وسیله ژاستبداد وزارت داخله دیظلم و

 گراناعظم های خونخواری چون هاشم خان ودیصدر امرتحت و نیاوال ،ولسوالها

، فراموش ناشدنی است. مردم کشور از ظلم شده است تعمیل تانسافغانبر مردم 

، در ده، در شهر، خانه، در زارباو زداشتگاه ها، در کوچه هاباو هازندانعاملین 

ند توانستمی، نه نیت شرف وزنده گی میکردندمصئومزارع ودفاتر، نه احساس 

شند. این خصوصیت وزارت داخله با، ملکیت و آزادی داشته مصئونیت ناموسی

بود. تا قبل از  تانسافغانیك لكه درشت ننگی بردامن طبقات حاکم ستمگر  کهنه، خود

 تانسافغان، وزارت داخله « امین»، ترور واختناق دوره استبداد ثور، به شمول انقالب

آزادی مردم تحت پاشنه های آهنین ، ناموس ورفش .آله ووسیله شکنجه مردم بود

 . وزارت داخله قرار داشت

ستمگر واستثمارگر حاکم ن منافع طبقات با، نه تنها حافظ و نگهوزارت داخله کهنه

آن خود  کارمندان سالطین خونخوار مرتجع بود بلکه ، متنفذین مستبد محلی وفیودالی

 . کشور بودند شانزحمتک نگدلی برایجالدان س
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وزارت داخله بدون درک  کارمندان ثور، اگر فردی از انقالب پس از مرحله نوین 

، محتوا و شته وزارت داخله بخواهد به میتودجدانی، بدون درك فجایع گذعمیق و

، ادامه دهنده کار امرشد که در واقعیت بااید متوجه شکل قدیم وظایف خودرا اجرا نم

راسخ  مان. من ایدمانقی خواهد باضد دموکراسی وزارت داخله ضد خلق و نماه

 تانسافغاندارم که چنین افرادی بعد از این در وزارت داخله جمهوری دموکراتیک 

 . راه نخواهند داشت

، دست به ای فداکار، شریف و وطنپرسترفق کامل دارم که تمام شما اطمینانمن 

شند، باه دمانقی باتصادفی در وزارت داخله نوین ما  را که کسانیدست هم داده، چنین 

 .داخل شوند، از وزارت داحله بیرون خواهید ریخت یاو 

ره سوابق ننگین ماشین اداره دولتی کهنه کشور و بخصوص وزارت بادیگر در 

لوژیك وزارت داخله جمهوری یاایدسی ویاس های گانارداخله آن نمی پردازم . وظیفه 

است که در این زمینه رساله ها تدوین نمایند و به پیشگاه مردم  تانسافغاندموکراتیک 

اخله نوین وزارت داخله جمهوری وزارت د در مقابلارائه دارند و تانسافغان

، شرف و ، حزبی که عقلح. د. خ. ارا که تحت رهبری  تانسافغانکراتیک ومد

، کار است انتافغا نس شانزحمتککارگر و، حزبی که پیشاهنگ طبقه ماس وجدان 

در نظروعمل  شانبه پیشگاه زحمتک نوینکند، به صورت نمونه مترقي وطراز می

بری حزب تحت ره تانسافغانثابت نمایند. وزارت داخله جمهوری دموکراتیک 

جمهوری دموکرا۔  ، تحت رهبری حکومتشهیدان، حزب تانسافغاندموکراتیک خلق 

 ،مردم ما، وظایف دموکراتیك انقالبیدموکراتیک و واقعاً ، حکومت تانتیك، افغا نس

و به صورت مشخص در  ، بلکه در عملخویش را نه تنها در نظر انقالبیملی و

 باید با. څارندوی رسانند انجام ها به مردم کشور به جاده ، قریه ها وسنگرها، کوچه

 د.شبا، در دست حزب و دولت نیرومندسالح  ، چونافتخار

معمول وزارت داخله را  ، القاب نظامیوزیمرافقای عزیز به مناسبت صحبت ر

 «سمول»و« لڅار»، «ساتل»ریشه این القاب در افعال  مرور کردم، دیده میشود که

څارندوی، یعنی »نی کردن وبایعنی نظارت کردن ودیده « څارل»پشتو نهفته است و

یعنی « سمول»نی کردن وباهساتل، یعنی نگ»نی می کند، باپیش قراولی که دیده 

دادن . ببینید رفقا، که کلمات دارای مفهوم وسیع پشتو چگونه    مانزیم کردن وساتنظ

کلمه کافی اقعی مفهوم هردر القاب نظامی وزارت داخله وارد شده است، که فهم و

.ا را صریح دوزارت داخله ج. کارمندان است که وظایف مقدس وعالی فرد، فرد 

 . وروشن سازد

به نفع طبقات ستمگر و  این کلمات متجلی بود معنای، محتوای وظایفی که از دیروز

 ، سرمایه داران ون فیودالبابایعنی برای حفظ منافع سالطین، ار ،استثمارگر

وده های زحمتکش این وظایف علیه تسد آن دستگاه به کار برده میشد وفا تانبیروکرا
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که در آن  مانملی و دموکراتیك انقالب  ، به برکت وزامرمردم قرار میگرفت. ولی 

سی را یامیهن قدرت س شانهمه زحمتکا به مثابه پیشاهنگ طبقه کارگر و. د. خ. ح

 نظارت از حفظ منافع و مصالح تودهو نیبابه دست دارد، څارندوی موظف به دیده 

 جامعه ما انسان، برای افتخارالتر از این شرف وبااست.  شانهای میلیونی زحمتک

 انساننافع توده ها زحمتکش وطن خود، به حیث یك وجود ندارد که او در راه حفظ م

 . شدبان شجاع قرار داشته بان و نگهبابیدار، دیده 

 ر ویااین نیز افتخاری بزرگی است که څارندوی ما محافظ نیرومند، هوش چنانهم

سی و فرهنگی توده های یا، سفداکار برای حفظ منافع ومصالح اقتصادی، اجتماعی

 . شدبامردم کشور می

منیتی قوای ا :می گفت« درژنسکی»کبیر اکتوبر  انقالب   دوران   رهبرانی از یک

د، قلب گرم و دست پاك داشته ید مغزسربامی کند،  اوکشور که څارندوی را هم احت

   مانزصحیح سادرك سلیم برای درست وبار، خردمند، یا، هوششد. مغز سرد یعنیبا

عاطفه، با، قلب یانسانعنی قلب دشمن را درست تشخیص کردن. قلب گرم یدادن و

. در شرایط کنونی جمعبند این صفات انقالب عشق به مردم و باقالب وطنپرست توأم 

آن، آماده گی برای دفاع از آن تحت رهبری و دستاوردهای انقالب ودر وفاداری به 

حکومت جمهوری دموکراتیک و تانسافغانك خلق یتوفاداری به حزب دموکرا

، قلب  دانش، حكم مغز یعنی خرد وانقالبیاست. برای څارندوی منعکس  تانسافغان

ر و قلب یاهوشغز سرد واست. لیکن در پهلوی م مانبه مثابه دستور و فر وجدان و

در برابر یک گل ویک ع کشور، باید دست پاك نیز داشت. در برابر فرد فرداتباگرم، 

خاک جمهوری  ودر برابر یك وجب وطنخت میهن، در برابر ثروت های مادردر

. این است خصلت  شدباپاك نا دست ماو قلب ما ،ید ذهن مابان تانسافغاندموکراتیک 

 . شدباید آنرا دارا باما طرازنوین  څارندویکه  انقالبیه وتانوطنپرس

وارتجاع  یکاامرلیزم یادر رأس امپر لیزمیاامپر ۀشدنا  اعالنیك جنگ بااکنون ما 

ست یاس . على الوصف اینکه ماستیمهواجه همدستی هژمونیزم چین مباه منطق

ووطن ، به تحریکات  انقالب دشمنان زهم بال می کنیم ، بارا دن نهبانجینه ویاصلحجو

و بزرگتر امرآن ادامه میدهند. اینجاست که دستاوردهای انقالب ما وو تجاوزات علیه 

. ددکمیت ملی ما مطرح میگرحاحفظ استقالل ملی، تمامیت ارضی و عظیمتر یعنی

نه تنها دفاع از  ۀرزمی نماید، که وظیفباینجاست که وظیفه سنگین څارندوی تا

خاك مقدس خود ید از شرف، ناموس وبابلکه ما  ؛مردم زحمتکشی ماست مصئونیت

 . دفاع کنیم

جمهوری  ما انقالب، مایه افتخار میهنو انقالبمدافعان رزان وباموز امر

. از آنجمله څارندوی اند تانسافغانخلق حزب دموکراتیک و تانسافغاندموکراتیک 

قهرمانانه  زهمباا، ه کمبودیدشواریها، کجروی ها نامالیمات و که على الرغم
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آن دفاع می نمایند. در دستاوردهای انقالب واز وظایف خودرا اجرا می کنند و

، ی تروریستهایاید بقاباتر توان زودتر، سریعتر، قویتر و پرهرچه شرایطی که 

. بخش عمده نابود سازیمرا از کشور محو و شانآدمکو الطریقان، قطاع یتهاندبا

یقین دارم که رفقا  چنان. همڅارندوی ماست مانقوای قهر کارمندان وظایف به عهده 

آمیز در کشور نیز، تأمین در شرایط کار صلح  ، کهاندرا نیز درک کرده  مسئله این 

مزارع ، هرها تا فابریکها وا وشکشورومردم از دهات تا قریه ه مصئونیتامنیت و

نوین، خواهد بود. البته از کمکهای سازنده اتحاد شوروی څارندوی طراز ۀهدبه ع

، در حفظ آزادی رسان ما در خدمت ما به مردمری یابزرگی سپاسگزاریم، که 

 .اندامنیت کشور ما، بوده و مصئونیتو دفاع از خاك مقدس ماواستقالل و در

سوی کار میروند و  هاما که روز هموطنانرندوی ببینید، څا عزیزکارمندان رفقا، 

را چه  شان مصئونیتمیخوابند، تأمین بر میگردند و خانهشبها برای استراحت به 

فقط و  آنان؟ نمایند مصئونیتید احساس بابه کی  اطمینان با آنانکسی به عهده دارد؟ 

مش زنده گی می کنند و آرا بابه څارندوی و وزارت داخله کشور،  اطمینانفقط به 

ارت زهی بدبختی یک کشور، که وزمی نمایند. زهی بدبختی  مصئونیتاحساس 

از  چراانقالب  دشمنان . شدبامردم خود ضد  یا، شدباداخله وڅارندوی آن خواب 

های مردم جهت  خانهننگین استفاده کرده به س څارندوی برای مقاصد شوم وبال

څارندوی به  : برای آنکهمی نمایند. واضح استآنها حمله  جاندستبرد به مال و

 . بی اعتماد گرددپیشگاه مردم بدنام و

میدهد، تأمین  را از دست وقتی که څارندوی و وزارت داخله نزد مردم اعتماد خود

مردم بینهایت مشکل میگردد وحتی شاید ناممکن شود تا حدی که  مصئونیتامنیت و

 . اخله را از تشکیالت کشور خارج ساختتشکیالت څارندوی ووزارت دید نام وبا

وهم در شرایط کار صلح  انقالبضد بااین څارندوی است که هم در شرایط جنگ 

نظم  ۀرا که شیراز شانبااوو گان، شرارت پیشه دزدانبردن وظیفه از بین  ،آمیز

 .جامعه را برهم میزنند، به عهده دارد

څارندوی قرار دارد. ولی  برابر ! توجه کنید که چه وظایف سنگین وبس مهم دررفقا

هایی صورت میگیرد وجای امور  انگاریسهل ، دیده میشود که در زمینه وظایف

س مقدس بالرا حرکت روی هوا، هوسها وآمال شخصی می گیرد و  انقالبیجدی 

شند، باداشته  انقالبیبیدار  وجدان ی که هاانسانڅارندوی لکه دار میشود. رفقا، برای 

 سنگینی در بر دارد در این مسایل از دچه در امرشید که این باده ساس کرشما اح

. در پهلوی فراگیری ایدیولوژی ی مهم استامر، څارندوی کرکترلحاظ اخالق و

و  شان، شناخت منافع زحمتکسییایدسطح تربیت، شعور، درك س باطبقه کارگر، 

عالی نسبت ید دارای شخصیت طرازبا. څارندوی ال بردباشناخت جامعه ووطن را 

دارای کرکتر  م خودهودولتی وحزبی  کارمندان، نسبت به تمام ع کشوربابه تمام ات
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ی را حزب ما، چنین څارندوما، دولت و شانما، زحمتک انقالب. شدباپاك وواال 

 .آرزومند است

ورشد دهید؟ یقینا  ی را برای آینده به وجود آریدحاضرید چنین څارندو یارفقا ! آ

ه است، شما بخصوص پس دمانقی باالرغم میراث بدی که برای ما  علىحاضر استید 

یهای بزرگتر مان. قهراندداده  انجام قهرمانانه   کارهای بزرگانقالب  از مرحله نوین 

عقول مردم جای گرفت واین در قلوب وتوان دتر الزم است تا بیافداکاری های زو

 . الها میسر میشوددر طی س امر

و  تانسافغانخلق  میدهم که تحت رهبری حزب دموکراتیک اطمینانبه صورت قطع 

 . ا خواهیم ساخت.نمونه را در ج. دو مان، څارندوی قهرما تاندوسبه کمک 

پیگیری، ری ویاهوش با آگاهانهن ودسپلین آهنیبا، هم به مثابه یک مشت آهنینبارفقا، 

و ، دولت تانسافغانبری حزب دموکراتیک خلق ره، تحت درفش وپاك ونجیب

 تانسافغان، شگوفاننوین، مترقی و تانسافغانگام در راه ایجاد گام به  ج. د. احکومت 

ما در  څارندویوجود نخواهد داشت، پیش میرویم و که دیگر در آن ستم و استثمار

ودر جهت حفظ وحدت پوالدین حزبی خود قرار  انقالبجهت خدمت به منافع حزب و

 . خواهد داشت
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                           ساختن توده ییما نقش عمده یی در  بیانقالو  جوان سران اف

 ما دارند ماناردوی قهر

 

 موسسات تعلیمی نظامی فارغاننیه در محفل تقویض دیپلومها ومدالها برای یاب

 1360 عقرب 17

 ! جوانو رزبام محصالنو  سران اف رفقا،

. است انگیزورسرشکوه وباما، روز پرافتخار وز در زندگی قوای مسلح امر

و تحصیل کرده  جوان سران های جدید افت تعلیمی نظامی ما، یک گروه کادرمؤسسا

 .تقدیم مینماید تانسافغان، اردوی آزادیبخش مردم فتخارپراو انقالبیرا به اردوی 

سی کمیته مرکزی ح.د. یابرای من جای مسرت است که به نماینده گی از بیروی س

خود به مناسبت موفقیت های شما در  بجانو از  البیانقت رئیسه شورای یاها و. خ

ش باتحصیالت عسکری از صمیم قلب تبریك و شاد پیروزمندانهن رسانیدبه سر  امر

 .آرزو کنم تانگفته موفقیت های بیشتر شما را در خدمت پرافتخار عسکری 

 ! گرامی تاندوسرفقای 

 انقالب  مدافعین  شما در لحظه حساس تاریخی در صف فعالترین ووفادار ترین

 دشمنان ضد بر مسلحانهرزه باوظیفه م .خواهید گرفتخودرا  افتخار ثور جاهای پر

ایجاد شرایط صلح آمیز عناصر ضدانقالب، اشرار وباندهای ، نابودی کامل انقالب

 . از همه چیز مهمتر است تانسافغانبرای کار خالق مردم 

 امرنقش قاطعی در این  تانسفغانااگر تاریخ به قوای مسلح جمهوری دموکراتیک 

به  انقالبیی است که وظیفه افسر چنین اردو روشنمقدس سپرده است، پس واضح و

 تاندوسچه مکلفیتهای پر مسؤولیت به دوش شما شد وباافتخار میپرازه عظیم واندچه 

 . عزیز محول شده است

همه  ی از آنوکه به طور عنعن جوان سران جشن افخوشی است که جای مسرت و

یعنی تجلیل از  جهان شانمتکجشن بزرگ تمام زح با، امسال ساله تجلیل مینماییم

 . لیستی اکتوبر مصادف شده استیاسوسانقالب چهارمین سالگرد شصت و

شکوه حضور بادر این تاالر  اجازه دهید که به نماینده گی از شما رفقای عزیز که

 گانه را تقدیم نموده به نماینده نماشوروی ما تبریکات گرم وصمی تاندوس، به دارید

طن رهبر ، وطن اکتوبر کبیر، ودوست كبیر وصمیمی ما اتحاد جماهیر شوروی
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را ابراز  نیاپا، محبت و احترام بی پرنبوغ آن والدیمیر ایلیچ لنین، احساسات عظیم

 . بدارم

را  جهانتمام  انقالبی ، آغاز عصر جدید تاریخ بشریت وعصر تجدیداکتوبر کبیر

. اگر چه این مدت از نگاه تاریخ کوتاه است، لیکن به طور واضح و ن گذاشتیانب

، نفوذ کرده است جهانا که بر مردم ر انقالبیاندیشه های تی عظیم یاآشکار نیروی ح

، اهمیت اکتوبر نه تنها در آن است که تانسافغان مان. برای مردم قهراندت رسبابه اث

، بلکه اکتوبر آینده تابناک را روشن ساخته است رزه، راهبامپیکار و سیر برای ما

، فتهیااز یوغ وزنجیر اسارت نجات  : مردمی کهداد شانکبیر به طور قانع کننده ن

 . شکست ناپذیر است

نقش  شانکه تمام دسایس خصم آلود و توطئه های  دانندبید باآزاد  تانسافغان دشمنان 

 . ناپذیر استپرافتخار ثور ما شکست انقالب بر آب گردیده و

طبقاتی ما، سال چهارم است که کشور ما، به  دشمنانه تانعلى الرغم مقا بله سر سخ

تیک جمهوری دموکرا شانمینماید. زحمتک اعمارطور پیگیر زنده گی نوین را 

به  تانسافغانخود یعنی حزب دموکراتیک خلق  تحت رهبری پیشاهنگ تانسافغان

. در انداجتماعی نایل آمده سی، اقتصادی ویاموفقیت های چشمگیر در حل وظایف س

، نظر به خط مشی تعیین شده از طرف ین شرایط وضع داخلی و بین المللیتردشوار

 . بدیاحزب و دولت، اقتصاد ملی کشور بسط و توسعه می

و  گرانکار ری ازیاارضی دموکراتیک دوام دارد. حقوق ومعاش بس اصالحات

مستحکمتر گردیده ورو انقالب اساس اجتماعی  ، پایه وفته استیاماموران افزایش 

یل بابه تکامل است. متحد شدن نیروهای مترقی ووطنپرست تمام ملیت ها، اقوام و ق

 نیاجر جبهۀ ملى پدروطندر چارچوب  تانسافغانبه دور حزب دموکراتیک خلق 

د یادر صحنه بین المللی ازد تانسافغانر جمهوری دموکراتیک بادارد حیثیت واعت

 . بدیامی

راتیک خلق خارجی حزب دموکخلی وست دایاگفت که ستوان کامل می اطمینان با

فکران، ، روشندهقانان، گرانکارگرم قشرهای وسیع نی باپشتیمورد قبول و تانسافغان

 تانسافغانیل باتمام ملیت ها، اقوام وقو ، کوچی هاوطندوستتاجران  ون،روحانی

سخت رس رزهباهای سر شار از من سالها، سالای   مانزردیده است. در عین گ عزیزما

 . ثور بوده است انقالبدفاع از دستاوردهای  امردر 

 هگرانتمام مردم زحمتکش ما، در مقابل اعمال تجاوزهای وطنپرست کشور ونیرو

ارتجاعی منطقه نیروهای تمام و یکاامرلیزم یاکه از طرف امپر انقالبعناصر ضد

رزه با. در این ماندبه پا خاسته  انقالبینگ حمایت میشوند، به خاطر ج جهانو

 نی باپشتیمورد  ما النهعادرزه با، حقیقت تاریخی به طرف مردم ماست. این م مسلحانه
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و تخریبکاران  دشمنان قرار گرفته است. هرچند که  جهانمترقی نیروهای وسیع تمام 

وزی کامل موفقیت وپیرزهم با، اندآمده  جانبه صورت جنون آمیز به هیانقالب 

 . نهایی ما حتمی استو

، انقالب دشمنان  مردم ما علیه مسلحانهرزه باسازم که در م شانمیخواهم خاطر ن

 انقالبیافتخار نام عظیم اردوی  باماست. آنها  ماننقش قاطع به عهده قوای مسلح قهر

فعال  تیاعمل با. اندگردیده بیشتر، نایل وبه موفقیت های بیشتر و هرسانیدت بارا به اث

ت قابل مالحظه باضر دشمنان بزرگ اردو به جزءوتامهای محاربوی قطعات و

جای  انقالبضد. عناصر یشمار اشرار از بین برده شده استبباندهای واردشده و 

، در بین اندور شده مان. آنها مجبور به تغییر تكتیك و اند از دست دادهرا  خود پای 

ه دانسترا بیهوده اشرار مقاومت خوداندهای بری از یا، مگر بسمیشوندپنهان  اهالی

سی یا. بیروی سدولتی تسلیم مینمایند های گاناره ، سالح خودرا بدرك ضعف خود با

دولت جمهوری دموکراتیک و انقالبیت رئیسه شورای یا، هحزبکمیته مرکزی 

بی یابه طور عالی ارز انقالبسهم قوای مسلح را در حل وظایف دفاع از  تانسافغان

از خود شجاعت  دشمنان رزه علیه باما در م سران ضابطان و افخرد زانباسرنند. میک

 . میدهند شانی نمانو قهر

. برای من اند دو به اخذ مدالهای عالی دولتی نایل شدهار بیش از یکهزار از منسوبین

فارغ التحصیل ماه حمل سال  سران ری از افیاورشوم که بسآدیاجای مسرت است 

شکوه حضور باکه در این تاالر  یجوان سران افو انداخذ مدال شده جاری موفق به 

، ستدارند، در دوره تحصیالت خود، آن وقت که شرایط ایجاب کرده اسلحه به د

 .انددر مقابل اشرار رزمیده دلیرانه

 ، به نام سعادت وسرانواف زانباسرری از یافدا کارانه، بسرزه برحق وبادر این م

حتی از نیرو و تانسافغانخوشبختی نسلهای آینده ما، سعادت وخوشبختی آینده مردم 

 !انقالبمدافعان شجاع و قهرمانان  ، افتخار بهاندشیرین خویش دریغ نورزیده  جاناز 

 . نخواهند کردرا فرامو آنانی های مانیچگاه قهرماه جواننسل مردم قدر شناس و

، وضع در البانقضدناصر ع بارزه بام امردر  نیاپا وجود موفقیت های بیبا! رفقا

ز به صورت کامل از بین . دشمن هنوه استدمانقی باالت وخیم تا کنون کشور به ح

ً ، تنرفته اس الت متحده یاوارتجاع که در رأس آن ا جهانلیستی یاامپرنیروهای  عالوتا

سعودی و دیگر رژیم های ارتجاعی  تان، مصر، عربسایران، تانپاکس، چین، یکاامر

. آنها به صورت اند د ترساختهیامردم ما ز دشمنان کمک های خودرا به قرار دارند، 

لیح نموده، در جدید تساسلحه مدرن و بامارا  دشمنانه وسیع مانبه پیه ومانبیشر

ما  را تربیه کرده به سرزمین مقدس جدید دورانمزباندهای ، اردوگاه های متعدد

، پیران و داده انجام را  نهیاوحشما اعمال  . این نابکاران در خاك مقدسمیفرستند

به اقتصاد ملی ها ومکاتب را آتش زده و خانهشفا، هرسانیدما را به قتل  کودکان
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. هیچیك ت خون آشام دشمن خاتمه دادیاجنا ید بهبا. اندخسارات بیشمار وارد آورده 

سابقه  دزدانو شاناین آدمک نه یاوحشاعمال  باید که باوطنپرست صادق وطن ما ن

سعادت ما میشوند، بازنده گی اعمار عمانلیزم بوده یااجیر امپرمزدوران     دار که

سی کمیته مرکزی حزب ما در یا. طوریکه معلوم است بیروی سخونسردانه نگاه کند

سی اتخاذ کرده است. شورای دفاع یاس ن اواخر یک سلسله تدابیر بس بزرگای

تام است، به مقصد بسیج و رات عامیاکه دارای اخت تانسافغانجمهوری دموکراتیک 

د ضعناصر  قاطعانهکوبی غرض سر تانسافغانهوری دموکراتیک جم هایکلیه نیرو

در جلسه  انقالبضدرزه علیه عناصر باتأسیس شده است. وظایف تشدید مانقالب 

عام وتام قرار  نی باپشتیمورد بحث و تانسافغانفعالین حزبی حزب دموکراتیک خلق 

ظامی ن، ملکی وحزبیسازمانهای آن، از طرف تمام  انحرافبالبرای تطبیق گرفته و

 بااهمیت و مهم ر. در کمیته مرکزی حزب ما مالقات پتصامیم الزمه اتخاذ شده است

زونها،  آمرینسی اردو، خاد، څارندوی، یاو کارکنان س قوماندانان، ت های ادارییاه

 ان جواندموکراتیک   مانزکارکنان ساهای حزبی والیتی، والی ها و منشی های کمیته

 . در قوای مسلح صورت گرفته است تانسافغان

مواظبت دایمی نسبت جه خاصی وتو تانسافغانکمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق 

انقالب ثور مبذول میدارد  دشمنان  ۀرزه علیبابه اردوی ما منحیث نیروی اصلی در م

محاربوی مدرن و اسلحه وتخنیك  بابه برکت کمک اتحاد شوروی، اردوی ما و

حزبی و سازمانهای  نفوذعصری مجهز شده ومیشود. به طور دوامدار نقش و

فته است. در یادر اردو افزایش  تانسافغان ان جواندموکراتیک  مانزساسازمانهای 

اصلی حزب تعداد اعضای آزمایشی و زانباسروخردضابطان ، سرانبین اف

 ی عظیم جهت پخته گی ایدیولوژیکیکارهازیاد میگردد و تانسافغاندموکراتیک خلق 

بلند بردن حیثیت  . یک سلسله اقدامات مهم جهتدارد نیاجرپرسونل ومحو بیسوادی 

ً أمینات مادی آنها اتخاذشده است وو ت سران های افکادر به  سران اف ۀسوم حص تقریبا

 نجوا سران اف شانفیع نوبتی خویش نایل شده در حدود پنج صد نفر که تعداد بیشتر رت

 .اند استند به صورت فوق العاده ترفیع کرده

، زمین و آب به نوبت نگردیده محدود شانفامیلهای و سران توزیع زمین به اف سهیمۀ

 .زمندمیر دشمنان داده میشود که علیه  کسانیاول به 

تر وفعالتر م مؤثرزهباهای  بوده، کار سران دولت ما به افامید بزرگ مردم، حزب و

کادرهای وزی ما که امرت مهم یادارند. یکی از مقتض انتظاررا  سرانهای افکادر

است که در مفهوم  توده ییرت از تأسیس اردوی بادر آن نقش عمده دارند ع سران اف

محاربوی مردمی عصری، خوب تعلیم و تربیه دیده و دارای قابلیت ید ماهیتاً باعام آن 

 .شدباعالی 
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سی و یا، سیل اکمال شده تعلیم وتربیه عالیردو طبق تشکقبل از همه الزم است که ا

جواب بدهد، ترتیب و  موفقانه محاربوی  تیات پیشبرد عملباکه به ایجامحاربوی 

مجلوبین جدید سی ومحاربوی یاتربیه سو تر متوجه تعلیمدیا. و از همه زبدیا تنظیم

که امسال ترخیص خردضابطان و زانباسر، کوشش شود که از جمله ط گردیدهیااحت

 زانباسراز فرار ادامه خدمت را قبول نمایند و  نهباطلداو شاند یامیشوند، تعداد ز

 . جلوگیری به عمل آید جداً 

ومؤثر پیشبرد  بهجانهمه  یما، خواستار ارتقاانقالب دستاوردهای منافع دفاع از 

 . شدبامیانقالب ضدباندهای علیه محاربوی ت یاعمل

فعالیت بیشتر از خودابتكار وسران افرهای کاددولت اعتقاد کامل دارد که حزب و

ت یاملتجارب عملی خویش را متوجه پیشبرد عداده وتمام معلومات عسکری و شانن

در هر   انقالبعناصر ضدو ها ندبازودتر هرچه ونابودی مؤثرتر زهم بامحاربوی 

 . که پیدا شوند، میسازندزمانی محل و

 تانپاکس با تانسافغان دموکراتیک، مسدود کردن سرحدات جمهوری در شرایط کنونی

عدم انقالب ثور از ناتوانی و دشمنان نقش عظیمی را داراست، زیرا  ایرانو 

ت از عمانموجودیت تجارب قوای سرحدی ما سوء استفاده نموده بدون هیچ نوع م

باندهای ی یابقامسلح و کاروان های اسلحه ومرمی عبور کرده وباندهای سرحدات ما 

ره به بانابودی کامل، دوخود از محو و جانات رده به مقصد نجاشرار شکست خو

 . خارج میروند

مطمئن قاطع و رت از تبدیل قوای سرحدی به نیرویبا، عمقدس ماافتخار ووظیفه پر

شد. شرط حتمی بلند بردن بامی تانسافغاندموکراتیك ومدافع شجاع سرحدات جمهوری 

رت از تأمین وحدت با، عانقالب نابودی کامل عناصر ضددو وارمحاربوي قابلیت 

 . حزبی در اردوستسازمانهای و یکپارچه گی 

شند، بامی تانسافغان آزمایشی حزب دموکراتیک خلقسرانی که اعضای اصلی واف

وکراتیک خلق افغا نستا ن رزه تأمین وحدت حزب دمبادر صف اول م اندمؤظف 

بی های نظامی ما حزگروپ بندی قرار بگیرند. البته غیرزی وبایونسعلیه فرک

 . محسوب میگردند جبهۀ ملى پدروطناعضای   نهباطلداو

دموکراتیک  یك وواقعی حزبگانرفقای عزیز! الزم میدانم که در زمینه وحدت ار

 : حرفي عالوه کنم چند تانسافغانخلق 

را که  دشمنان ، فریب تبلیغات امر، در حقیقت آگاهانهض از رفقا ناعآنجا باز اینجا و

ما،  جوانید رفقای باو های خارج صورت میگیرد، میخورند. اینجاست که از رادی

بینهایت عظیم وسهمگینی در زمینه وحدت اردوی  امراردوی ما، متوجه  ۀخون تاز

، تحت رهبری دولت و تانسافغان، تحت رهبری حزب دموکراتیک خلق تانسافغان
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ید وحدت اصیل باد و شنبامردم  بادر پیوند  تانسافغانحکومت جمهوری دموکراتیک 

 .تأمین نمایند ،خود را، وحدت واقعی خودرا

مین میگفت که وحدت ما تاکتیکی است، نه، بلکه اکنون اانطوریکه حفیظ هللا امین 

 قانون، صل را درک و تشخیص بدهند که وحدت، اصل اساسیید تمام رفقا این ابا

پیشاهنگ طبقه  ،تانسافغانی حزب دموکراتیک خلق جاوداناساسی، همیشه گی و

 . به شمار میرود تانسافغان شانتمام زحمتککارگر و

جایی است که مانه شانکه وحدت را به مثابه تاکتیک تلقی میکنند، جای کسانی! رفقا

 . اندامین وامینی ها قرار گرفته 

یك گانوحدت ار ، به پیشگاه شما اعالم میدارم که پروسهتمام مسؤولیت بارفقا من 

کامل به پیش میرود  اطمینان باو تتانم باگام به گام  تانسافغانخلق حزب دموکراتیک 

 . تکامل خودرا درست واصولی طی مینماید، رشد وشو پرو

 : مینماید در حزب ماروز به روز رشد و تکامل عالی هار اصل وحدت چ

، رفقا، انقالبیتیوری حاظ تئوری مترقی و، یعنی وحدت از لوحدت ایدیالوژیکی ما

ژی و ایدیولو انقالبیتیوری  بادر خارج ازین تاالر که  یادرینجا پیدا میشود  کسی یاآ

دایی تا اکنون ما چنین صشد وباداشته ، موافقت نطبقه کارگری به حزب طراز نوین

 .مستقر استوحدت ایدیولوژیك حزب ما برقرار ورا نشنیده ایم، پس 

، مشی عمومیخط ت در خط مشی جاری ومعنی وحدسی ویا، وحدت ساصل دوم

، تا کنون هیچکس در حزب پیدا نشده که از وحدت از لحاظ تكتیك واستراتیژيیعنی 

 یا اً رسمخودرا  مخالفت  تانسافغانسی حزب دموکراتیک خلق  یالحاظ خط مشی س

سی موجود یای بینیم که وحدت س، لهذاما مشدباداده  انتقال در جلسات حزبی هیشفا

سی جاری و یا، یعنی خط مشی سیژاتیو استر كتیكتاست، یعنی وحدت از لحاظ 

 . در وحدت است کامالً عمومی 

تمام رفقای ما اعضای  است. ما به خوبی می بینیم کهسازمانی اصل دیگر وحدت ـ 

اولیه خود اشتراك می سازمانهای در  النهفعا تانسافغانحزب دموکراتیک خلق 

به  چنان، همی کنندطاعت مالیی حزب اباورزند، و از تصامیم وفیصله های مقامات 

در حزب پروسه تکامل خودرا سازمانی این ترتیب به مالحظه میرسد که وحدت 

 . و اصوال تعقیب می نماید درك

ثور انقالب بعد از مرحله نوین تکامل  رفقا،، من به پیشگاه وحدت رهبری چنانهم

ی و چه مرکز ابالغ میدارم که تمام فیصله ها، تمام تصاویب، در پلینوم های کمیته

، چه در انقالبیت رئیسه و شورای یاه در هچ داراالنشا، چه در سییادر بیروی س

 . حل وفصل گردیده است ،آراء تصویب ، به اتفاقوزیرانشورای 
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در  تانسافغاناحت دیده میشود که وحدت حزب دموکراتیک خلق ضوبابه این ترتیب 

طی مینماید. خودرا ولنینی یك، اصولی گانملکی پروسه واقعی، ارعرصه نظامی و

جامعه، که عقب مانده گی شرایط عینی بنابر دشمن، و نفوذبنابر آنجا ولی اینجا و

ماقبل فیودالی بر روحیه اش نفوذدارد، بعضی از عناصر در وز شرایط فیودالی وهن

ایت نمی کنند و دست به رع ارودسپلین حزبی  طباانض داخل حزب پیدا میشوند که 

 .زی می زنندبامحفل رده کاری و، خخرده گیری

ً  حزب آگاه است. رهبری تمام این عناصر رامی شناسد ولیکن یت اصولبنابر   موقتا

نمایند. خودرا فرصت داده میشود که خودرا تجدید تربیت برای چنین اشخاص مجال و

سی خارج یاشهپر نیرومند حزب ما از عرصه زنده گی س باآن تصحیح کنند در غیر

 . خواهند شد

جفا می کنند،  تانسافغان که به وحدت حزب دموکراتیک خلق کسانیبه این ترتیب 

عفو استند، غیرقابل وطن اینها در پیشگاه مادرمی کنند و نتیاخ آگاهانهنا یاو آگاهانه

هم ملکی و، هم در عرصه نظامی وتانسافغانحدت حزب دموکراتیک خلق لذا اول و

 ماناتکای اردوی قهرو قدرت با، پدروطنجبهۀ ملى بسیج تمام نیروهای متحد در 

 انقالب وضدنابودی کامل توده های مردم برای محو وبازدیك ، در پیوند نتانسافغان

 ! ما صادر شده از خارج، اینست راهباندهای اشرار و

ً این اصل را  افغان  زندانفرهرگاه  کی پیوند ندهند و به خرده لکتییابه صورت د تماما

مقامپرستی ها و به خود خواهی ها وجاه طلبی هات بزنند وکاری وخرده گیری دس

قابل تحمل  تانسافغاندیگر برای رهبری حزب دموکراتیک خلق  امربپردارزند این 

 اندبوده نمیتو

 ! تاندوسرفقا، 

. شدباانقالب ثور میضامن پیروزی  اتحاد شوروی کبیر باه برادران همکاریدوستی و

وحدت  ،جبهۀ ملى پدروطنتوسعه ، بسط وزبم به موازات وحدت حاین اصل راه

، تحت رهبری حزب دموکراتیک خلق آهنین طباانض  با، تانسافغان ماناردوی قهر

  . اتحاد شوروی، ناگسستنی است باه برادران دوستیبا، همه تانسافغان

بیغرضانه قطعات محدود اتحاد شوروی در و انترناسیونالیستیمردم ما از کمکهای 

، قدردانی مینمایند. وظیفه ملی وبین المللی نیابه طور شا تانسافغان ن دشمناع دف امر

 افغانوی قوت های محاربهمبستگی . است که این دوستی را حفظ کنند سران تمام اف

 ـانترناسیونا وطنپرستی و ۀروحی با تمام پرسونل اردو راشوروی را تحکیم بخشند و

ووفاداری  تانسافغانمهوری دموکراتیك یل جباقملیتها وتمام اقوام و ، برادریلیستی

ز باسربدون  انقالبی. موفقیت در جنگ شوروی، پرورش نمایند افغانبه دوستی 

 . پذیر نیست امکانآگاه مبتکر و
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وفادار در راه  گانرزمنده  آن است که سرانبه این سبب یکی از مهم ترین وظایف اف

 انقالب  دستاوردهای دفاع از  آگاه را برایمدافعان فعال وخوشبختی مردم وسعادت و

 ۀروحیبارا  زانباسرخردضابطان والزم است که  چنانهمتربیه وپرورش نمایند. و

 .طبقاتی رحم نکنند دشمنان تربیه نموده به  دشمنان انزجار ونفرت عمیق نسبت به 

 انقالبی النهعالی وفعا ۀروحیباافسر ز، خرد ضابط وباایجاب مینماید که هر سر مانز

 . شدبای دسپلین متین واطاعت کامل دارا

اینست  .استدشمنان کار کنیم. همه چیز برای نابودی  انقالبیروحیه  باید باما 

  ا!م مانزت یا، حکم و مقتضدستور

 ! ، فارغ التحصیالن عزیزسراناف ،رفقای گرامی

پخته گی ، مسلکی وسی عسکرییا، شما معلومات سدر پوهنتون های عسکری

وی ی های روزمره اردمان، اما فعال خود زنده گی، قهراید کسب نموده لوژیکی رایااید

هریک از شما  .شدبا، معلم اصلی و ممتحن سختگیر شما میآنمحاربوی کارهای ما و

جایی که خدمت سی وتخنیکی تعیین میشوید. در هریاانی سدمانبه وظیفه مشخص قو

شید که بابه خاطر داشته ید همیشه با، ید در هر شرایطی که قرار میگیریدمی نمای

ه آن دفاع از منافع گانجدید که هدف ی انقالبیاردوی سران شما مربوط به سپاه اف

ت چنین اردو خصوصیت عالی مسلکی خصل و خود شیدبامردم زحمتکش است، می

 . شد، تعیین مینمایدباسی را که هریک از شما داشته یاسو

طور مصرانه  ! بهدر اردو شوید ست حزبیاس گانهنده د انتقال ید در عملباشما 

یکپارچه تأسیس شود که در و واحدوتامهای شما جمعیت های سعی نمایید تا در جز

محاربوی قادر به اجرای وظایف انقالب ضدباندهای نوع وضع جهت امحای هر

 . شدبا

 یسرانپرسونل است. افبا، کار سران سازم که مهمترین فعالیت اف شاننمیخواهم خاطر

به به حزب و مردم بوده  نیاپادارای وفاداری بی پخته گی ایدیولوژیکی وکه دارای 

عمل را به هرنوع موفقیت در وی استفاده مینمایند وربطور ماهرانه از تخنیك محا

دلسوز سختگیر و آمرینید بارا فراموش نکنید که  امرورند. هیچگاه این یادست م

ً شید. با مواظبت نمایید. ویش توجه وت وخواست های مادونان خیابه ضرور دایما

 . شدباز طبیعی هریک از شما یاید نباز باسرنزدیکی واحترام به شخص 

که دشمن از آن استفاده مینماید نه یی امیتودهای ابلیس، اسلوب ومسلحانهرزه بام شدت

آنرا  خویش قناعت نکرده ۀتخنیکی موجود استار آنست که بر معلومات نظامی خوو

و وقدرت سالح کامل از نیر. الزم است تا به طوربخشید هر لحظه بسط و توسعه

 دشمنان را به طور ماهرانه سوق واداره نموده، محاربوی ت یاعملخود استفاده کرده و

ً را  رزه علیه بادر م شید که موفقیت هابااز بین ببرید. همیشه به خاطر داشته  حتما
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، نیروی ابتكار، استقالل ذیر است که شما دارای اراده متینپ امکانزمانی  دشمنان 

ی بی مانهرق، شجاعت وعالی شخصی، اطاعت، دالوری، جدیت ، دسپلینداوری

کامل دارم که هر یک از شما روز به روز این  اطمینان. من شیدبادر محاربه  نیاپا

. افتخار تحکیم خواهید دادر مؤثر توسعه وت فوق العاده عالی را به طویاخصوص

عالی حفظ کرد، اجرای ورید به طبارا طرازنوین ر اردوی ، شایسته گی افسانقالبی

 .وظیفه عسکری را مقدس شمرد

 ! رفقا

برای فارغ پرافتخار ، نه تنها رویداد مجلل وفارغ شدن از پوهنتون عسکری

واستادان  محصالنت یاسی، هیاکارکنان سو قوماندانانالتحصیالن است، بلکه برای 

را بلکه برای  رای شما نه تنها معلومات خودشد. آنها ببامؤسسات عسکری نیز میو

 مانآگاهی طبقاتی و ایبرای آموزش و چنانهمو اندداده خودرا   جانهریك شما دل و

. اجازه دهید، از طرف اندداده  انجام ، کار عظیمی ثور انقالبهای  مانراسخ به آر

و استادان  مانبه معل انقالبیشما، به نماینده گی از کمیته مرکزی حزب ما وشورای 

 شانآمیز وافتخار نهبانجیتبریک گفته از کار  سران شما نسبت فراغت گروپ جدید اف

 .از صمیم قلب تشکر کنم

هیچ تردیدی نیست که آنها در آینده هم کیفیت پروسه تعلیمی و آموزشی را ارتقا داده 

 مانآینده اردوی قهر سران مورال عالی اف بویت محاریابه طور مصرانه خصوص

 . را تکمیل مینمایندما

کامل ابراز  اطمینان با، اجازه دهید که شما را به راه نیك مشایعت میکنم در حالیکه

افتخار  بانځی عسکری ، ښووپوهنتون های عسکری وبدارم که شما فارغ التحصیالن 

 بارا  افغان مانمردم قهرو تانسافغاناعتماد کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق 

سهم قابل یی را در صف عسکری اخذ نمایید وید مقام شایسته با . لذاخود دارید

قوای مسلح پر افتخارما وجهت محاربوی ارتقای احضارات  امرمالحظه یی را در 

 . بگیرید انقالبنابودی سریع عناصر ضد

 ! تانسعادت شخصی به آرزوی موفقیت های بزرگ و

نیروی رهبری  این تانسافغانثورو حزب دموکراتیک خلق پرافتخار  انقالب  د بازنده 

  ! کننده و الهامبخش آن

 ! شوروی افغان جاوداند دوستی خلل ناپذیر وبازنده 

انقالب مطمئن و شجاع  ا این پاسدار وفادار ومدافع.د. ج ماند قوای مسلح قهربازنده 

 ! ثور

قاطع و کامل عناصر  همه یکجا دست به دست ، به پیش درراه نابودی تاندوسرفقا، 

 ! انقالب  ضد
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را مظهر اتحاد تمام جنبش  افریقاو  یاخلقهای آسهمبستگی  مانزسا ،مردم ما

 اندو رهایی بخش این قاره مید انقالبیهای 

 

افریقا در  و یاهمبستگی خلقهای آس مانزت رئیسه سایانیه هنگام افتتاح دهمین اجالس هیاب

 کابل

 1360 عقرب 27

 

 !محترم ورفقای عزیز نگا، نماینده  تاندوسگرامی،  مهمانان

ر راه صلح ، ترقی رز دبار مبااعتپر گانشما نماینده  مقدم بر همه ، اجازه دهید ورود

پیکارجویانه همبستگی ، عدالت و حقوق بشری را که به خاطر ابراز اجتماعی، آزادی

اخالت که هم اکنون آماج ننگین ترین دسایس تجاوزات ومد انقالبی تانسافغانبا

را به نمایندگی از کمیته  انقالبینیزم قرار دارد به وطن شوویزم ولیارامپ مسلحانه

و از  تانسافغانمردم و انقالبی، شورای تانسافغانکزی حزب دموکراتیک خلق مر

 .تقدیم بدارمهمبستگی  رابه  انقالبیدرودهای ش بگویم و گرم ترین باشاد طرف خود

پایدار خلقهای همبستگی  که نمودار کنفرانسبه کار این  انقالبی تانسافغان شانزحمتک

لیزم بین المللی به یاامپرناشد   اعالنرزه آن علیه جنگ بامردم ما در م بابرادر 

، هژمونیست های خاین چین، یکاامرالت متحده یاخوار اجهان لیزم یاامپرگی کردسر

حاکمیت ملی نت از تمامیت ارضی، استقالل ویا، به خاطر صارتجاع عرب ومنطقه

ضربه  کنفرانسکامل دارند که این  مانقدر نگریسته ای ۀشد، به دیدباما می کشور 

، چین مائویست رهبران، یکاامرالت متحده یالیزم هار ایاگیچ کننده یی دیگری به امپر

 . عرب وارد خواهد نمود ارتجاع منطقه و ارتجاع

پك پدیده  بیانقالیك وراتدموک تانسافغانلیزم علیه یاامپرارتجاع و ۀناشد اعالنجنگ 

صلح و نیروهای المللی علیه  لیزم بینیامجرد نبوده، بلکه بخشی از تهاجم وسیع امپر

ریخی فقط و فقط تحکیم . کلید پیروزی در این نبرد عظیم تااست جهانترقی اجتماعی 

ما، سیستم  دوران انقالبینه سه نیروی یارزمجوهمبستگی چه بیشتر و توسعه هر

جنبش سرمایه داری وکشورهای  نجاتبخشی طبقه کارگر  لیزم، جنبشیای سوسجهان

کشور  مانمردم قهر دلیرانهرزه بابه انکای م جهانهای رهایی بخش ملی در سراسر 

 . شدباما به خاطر آزادی، سعادت و بهروزی توده های مردم می

رزه برحق بااز م نی باپشتی وز جهتامرکه  افریقاو  یاخلق های آسهمبستگی  مانزسا

ه تذكار بیستمین سالگرد ایجاد جنبش عدم بما  انقالبیما در کابل، مرکز کشور  مردم
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، از آغاز فعالیت خود در دفاع از ردهمایی کنونی را تشکیل داده است، گانسالك 

به لطه خونین استعماری قرار داشته ورزه خلقهای مظلوم برای رهایی از سبام

، کمك نموده اندسی نایل گردیده یاکه به کسب استقالل س یجوانکشورهای  رزه بام

 . است

 افریقاو  یاخلقهای آسهمبستگی  مانزسهم بزرگی سا انقالبی تانسافغان شانزحمتک

جنبش های آزادیبخش  ن یامهای پیکارجویانه گسترش پیوندکیم، توسعه ورا در تح

لیستی ارج گذاشته بر آن است که این یاسوسکشورهای   با انسالک  عدمملی وجنبش 

عصر  انقالبیتأثیر متقابل سه نیروی نوع بخصوصی از همکاری وهمبستگی نبش ج

در صدر اتحاد جماهیر شوروی لیزم ویای سوسجهانماست که در پیشاپیش آن سیستم 

 . لیستی قرار داردیاسوس

زافزون به سود تعمیق طبقاتی در عرصه بین المللی به طور رونیروهای تناسب 

لیزم، یاامپرن جنگ ویابه زلیزم ویاسوسقی اجتماعی و، تر، صلح، دموکراسیتتاندی

 یکاامرالت متحده یالیزم ایا. امپرصهیونیزم در تغییر استفاشیزم و ،راسیزم، اپارتاید

نه ضد یاماجراجوگردیده است از خط مشی شکست های شدیدی روبه روبااینکه  با

ید اسلحه نیوترونی برنامه های نظامی تول با یکاامرلیزم یا. امپرنیست گردانصلح رو

 ریگن رئیس جمهور این کشوراً محدود در قاره اروپا که اخیرهستوی و طرح جنگ 

، ، تدارکات و آماده گی های نظامیراتی داد، تروریزم بین المللیپیرامون آن تذک

چیده گی ی جنگ سرد که در اثر آن پییاست احیاسمسابقه لجام گسیخته تسلیحاتی و

ی جدی تمام نیروهای گرانت بین المللی پدید آمده است نباتشنجاتی در مناسها و

، ست صلح اتحاد شوروییارا بر انگیخته است. اما از بر کت س جهانصلحدوست 

لیزم یایک دارد، نقشه های امپرگانماهیت جامعه سوسیا لیستی پیوند ار باستی که یاس

ی وفاجعه خطر یك جنگ هستدورساختن برطرف کردن و نقش برآب گردیده و

د یاه زمانت بین المللی به پیباتثبیت استوار اصول همزیستی مسالمت آمیز در مناسو

 . پیروز گردیده است

 ! ، رفقاعزیز تاندوس

بین المللی و هژمونیست  هار ارتجاعهای ونیرو کلیه  یکاامرالت متحده یالیزم ایاامپر

لیستی یادامپراتیك ضد فیودالی وضدموکرملی و قالب انیکنگ از بدو پیروزی های پ

در راه پیشرفت  مذبوحانهتالش های  بابخصوص مرحله نوین تکاملی آن ور وث

ایجاد اردوگاههای دادن و مانزسا باازی نموده واندسنگ  اقتصاد اجتماعی کشور ما

که  تانپاکسزمین در سر تانسافغان انقالبیضداجیران مزدور  ۀآموزش جنگی و تربی

لیزم بین المللی علیه یااوز ومداخله نظامی امپرخیز تج ۀاین کشور به مثابه تخت

ازند .اما على الرغم تمام دن یامتخریب را به راه کشورها عمل میکند، سبوتاژ و

نوین  ۀجامع  مانساختوهژمونیزم، مردم ما در راه  لیزم یاامپره ماندسایس بی شر
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لی کشور به های اقتصاد م ی خویش ادامه میدهند. هم اکنون رشتهانسانپیکاربه کارو

 ری از رشته های صنایع که به کمکیاهنگ رشد میکند، کار تولید بسماهصورت 

. به همین تر تیب بخش است اطمینانگردیده  اعمارتی لیسیاسوسکشورهای  ه برادران

 . میدهد شانقابل مالحظه رشد را ن میزانآهنگ رشد تولیدات زراعتی یك 

در مرحله کنونی  وکراتیك مادمملی و انقالباجرای وظایف عمومی  پروسه

خود گردیده  ۀارضی که هم اکنون وارد دومین مرحل اصالحاتتحقق  بابخصوص 

متناسب  شانزحمتکزنده گی  الثر ارتقای سطحباعث تحکیم پایه های اقتصاد ملی وبا

خستگی ناپذیر پرتالش و ه. جمعبندی کار خالقتکامل اجتماعی گردیده است قوانینبه 

داده است و  انجام اقتصادی ما در عرصه رشد اجتماعی و نقالبیادولت  که حزب 

 می دهد که اثرات عظیم کمک های انتر شانی نانکشافهای پالن تدوین طرح و

 . شدباشوراها در آن برجسته می بی شایبه کشور بزرگناسیونالیستی و

یعنی حزب  تانسافغان ست خردمندانه وسنجیده حزب دموکراتیک خلقیااز برکت س

 انقالب  کشور به  شانواعتقاد زحمتک اطمینان تانسافغان شانهمه زحمتکبقه کارگر وط

 ۀدیدبهموطن عذا هزارانبرگشت  ن یامین رورمیگردد. دربابه صورت روز افزون 

 بزرگ کاردستاوردهای نمودار منطقی وضع است. یکی از  شان انقالبیما به وطن 

ملی و  انقالبه پایگاه های اجتماعی ما توسع انقالبیگی ناپذیر حزب و دولت خست

فته و به یاسم مادی تج جبهۀ ملى پدروطناست که در وجود  تانسافغاندموکراتیک 

مد منطقی مساعی حزب و دولت یا. پبدیاگسترش بیسابقه می م دامنه وصورت مستدا

 . در کشور ماست انقالبیت دموکراتیك ویقانونما هما نا تأمین  ۀدر مجموع جامع

 ! عزیز ورفقا تاندوس

نصر پر اجتماعی به عنونی ما در جهت اعتالی اقتصادی وک پیروزمندانهاقدامات 

. حزب ما از ط منطقی داردباولوژیك حزب ما ارتایدیاهمیت استحکام تشکیالتی و

 مبدل گردیده است. در  طباانضبابه یک حزب رزمنده وسازمانی لحاظ استحکام 

ه است، همه دتانتا کنون حزب ما از سرگذشکه  انقالبیهای دشوار نبرددوران 

حزب  مان، وفاداری به آرانقالبیدیده گی ، آبسییااعضای حزب به خوبی پخته گی س

درك دقیق از شرایط با. اعضای حزب ما اند رز دادهباو وطنپرستی را از خود ت

 اقتصادی جامعه ما ـدشواری برای نوسازی اجتماعی  واز جهانکشور، منطقه و 

ً  .نداواقف  حدت را از ما مطالبه سازماندهی، دسپلین وواین وضع سطح عالی  مسلما

 هگانییهم حزب وپاستحکام بخشیدن  با واحدیك صف  بسیج تمام نیروها در بادارد ما 

 انقالبیی شایسته گباا قرار دارد، بدون شك گی آن وظایف دشواری را که در برابر م

دیگر گرایش نین حزب ما تأمین گردیده وحدت آه، واندآن خواهیم رسسرانجام  به 

حال تکامل دایمی در آن رخنه کند. این پروسه در اندنبخش نمی تویاهای ناسالم وز
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 قانونید رشد کرد. برای ما این یک باما نیست و  یشهانداست و توقف دریك نقطه 

 .پذیرد عام است که به صورت قطع استثنا نمی

 ! عزیزو رفقا تاندوس

بر پایه اصول همزیستی مسالمت  تانسافغانجمهوری دموکراتیک ست خارجی یاس

 انسالك ، وفاداری به اصل عدم متفاوت اقتصادی ـسیستم های اجتماعی  ن یامآمیز 

ثابه یک کشور صلحدوست برای نه بین المللی ما، پیوسته به میارزمجوهمبستگی و 

همسایه برمبنای کشورها بخصوص کشورهای سایر باه تاندوست باتحکیم مناسحفظ و

عدم مداخله در امورداخلی متقابل به استقالل، حاکمیت ملی وتمامیت ارضی واحترام 

یکدیگر به طور خسته گی ناپذیر سعی کرده به صورت پیگیر از تالش های مشترك 

سالح ، آزادی،  ، خلعدر جهت تأمین صلح جهانخلقهای صلحدوست و تمام کشور ها

نموده نی باپشتی شانسودمند بین المللی بین ای تقابالً ممکاری های هترقی اجتماعی و

 . از هیچگونه مساعدت درین راه دریغ نمیکند

  ! گرامي ورفقا تاندوس

میدهد که صلح، از مبرم  شانره ما نیازحمتکش س انسانیك روزمره میلیون ها پرات

د. ق کامل داربامنافع آتیه تکامل تمدن بشریت انط بازهای عصر ماست ویاترین ن

 دشمنان که  : آوانیمیدهد شانتاریخ نه چندان دور، تاریخ خود ما، تاریخ قرن بیست ن

آن  انگیزغم ، در آتش مصیبت زا واندجنگ را بر بشریت تحمیل نموده ، انسان

اجازه داده شود تا  فروزانید به جنگ ابا. نانده سوخته مانمعصوم نیز بیرح کودکان

لیستی یاید به تمام کانون های جنگ و تشنج امپرباد. فجایع ننگین گذشته را تکرار کنن

 نیاپاه فرومیبرد، مانما را در کام خود بیرح کودکانره ما، که نسل حاضر و یادر س

 . داده شود

زمین ما خواستار زحمتکش سر انسانت که میلیون ها درك این واقعیت اس ۀبر پای

در راه تأمین امنیت  یرانهپیگو  اند جهانصلحدوست  مانهمه مرد باهمبستگی صلح و

وصف باصلح  امر. پیکار میکنند جهانه وصلح در منطقالمللی وخلع سالح و بین

 . آن پیروز شدنی است دشمنان فتنه گری 

ی در روابط بین المللی هآن است که پرابلم های گربر تانسافغانجمهوری دموکراتیک 

حسن نیت حل وفصل گردد.  ابتوأم از طریق مذاکرات سودمند و اندتنها می توتنها و

ً ما  انقالبیدولت حزب و جنوب غرب آسیا، ، جنوب وشرق میانهمعتقدند که  عمیقا

منبع خطرات جنگ ید به مثابه مراکز تشنج وبا، بحر هند وخلیج فارس نشرق دور

ید تمام پایگاه های نظامی باو ندمانقی ببابشریت در مجموع ای منطقه وبرای خلقه

شود ما از تبدیل بحر  برچیدهدرین مناطق منحل و یکاامرمتحده  التیالیزم ایاامپر

حمایت میکنیم. راه بیرون رفت از معضله  اً وی جدهند به منطقه عاری از اسلحه هست
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لی از سرزمین های اشغالی را تنها در صورت بیرون رفتن عساکر اسرایی شرق میانه

 ت مستقل فلسطینتأمین حقوق حقه خلق فلسطین به شمول تشکیل دولاعراب و

 : میدانیم 

نموده و خواهد  نیباپشتی همواره از داعیه برحق خلق عرب فلسطین انقالبی تانسافغان

هند که از طریق  مانصلح اتحاد شوروی در پارلپیشنهادهای  ید تذکر داد که بانمود . 

 الترناتیف برای برگشت بحر هگان، یفتیا انعکاسلیونید ایلیچ بریژنف نیه رفیق یاب

 ششم حزبمطروحه در کنگره بیست وپیشنهادهای حوزه صلح است.  به هند

 شانید خاطر نباط باماست. در این ارت بهجانهمه  کمونیست اتحاد شوروی مورد تأیید

یق لیو نید برژنف فورمولبندی گردد که پروگرام صلح دهه هشتاد که در گزارش رف

سرد   ی جنگیاست احیاسلیحاتی وابقه تسست مسیاه الترناتیف در برابر سگان، یشده

ت این پروگرام یاست خارجی خویش محتویالیزم است. ما در فعالیت در سیاامپر

اتحاد شوروی و  بانموده در زمینه  نی باپشتی تأیید  کامالً جامع صلح دهه هشتاد را 

خویش را متمرکز می سازیم.  بهجانهمه  اعیمس جهانصلحدوست نیروهای تمام 

المللی در مطابقت  ست صلح و امنیت بینیامنافع روند س باو ابتکارات  این پیشنهادها

 . طلب و تجاوز کار لگام میزند جنگنیروهای کامل بوده به 

المللی  این پرنسیپ را در تمام مجامع بین تانسافغانحکومت جمهوری دموکراتیک 

و مورد  از جمله در سی و ششمین جلسه نوبتی اسامبله عمومی ملل متحد طرح کرده

حمایت کامل خودرا از خلقهای آزادی  انقالبی تان. افغا نسحمایت جدی قرار داده است

ی التین که به خاطر آزادی، ترقی و صلح به پا خاسته یکاامرو یاافریقا، آس کشورهای

لیزم را در جهت توطئه گری علیه این یاامپر شیطانیفعالیت های ، ابراز داشته واند

ی تلقی کرده جهانمحکوم نموده و آنرا خطر جدی در راه صلح  نفرت و غیظ باخلقها 

 هگرانه ترین توطئه های تجاوزمانن شاهد یکی از بیشریاجهاناست همین اکنون 

آزادی در ، این جزیره پرافتخار صلح ونی قهرمابال کیوبادر ق یکاامرلیزم یاامپر

نفرت محکوم  بارا  مانی قهرباشند. ما در حالیکه تهدید علیه کیوبای التین مییکاامر

تقیم علیه استقالل، ی و در درجه اول تهدید مسجهاننموده و آنرا تهدید جدی علیه صلح 

ن می یاجهان، از میدانیمی التین یکاامرکشورهای  تمامیت ارضی حاکمیت ملی و

 ی به پاخیزند. انساند ضخطرناك زی باطلبیم تا علیه این 

 ! عزیز ورفقا تاندوس

   مانزپیشنهاد سا تانسافغاندآور شوم که یاید باوفورمولبندی شده به صورت مشخص 

ره بحر هند در اواخر بابین المللی در  کنفرانسملل متحد را در زمینه تدویر یک 

 چنانهمو در کولمبو که هدف آن اعالم بحر هند به منطقه صلح است 1۹81سال 

و  یامردم کمپوچ، جمهوری لیستییاپیشنهاد سه کشور هند وچین، ویتنام سوس
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و بحر  یا، آسرا در مورد اعالم منطقه هندوچین جمهوری دموکراتیک مردم الوس

 . حمایت مینمایدو نی باپشتیهند به مثابه منطقه صلح جدآ 

نه خود یات خارجی صلحجوسیابر پایه س تانسافغانحکومت جمهوری دموکراتیک 

مداخله در اثر تجاوز وکه  تانسافغانمسالمت آمیز اوضاع اطراف فصل برای حل و

ن مجموع اوضاع دگردانبرای برع بین المللی متشنج گردیده است ونظامی ارتجا

مشخص پیشنهادهای  زا آنرا دامن میزند، جتشن لیزم یاامپرمنطقه به حالت عادی که 

حکومت جمهوری  1۹80است. اعالمیه تاریخی چهارده می  طرح نموده

تدابیر مشخص برای عادی ساختن اوضاع و وحاوی اقدامات  تانسافغاندموکراتیک 

 ایرانو  تانپاکس، تانسافغانکشورهای همسایه جمهوری دموکراتیک  ن یامت بامناس

 . حسن نیت متقابل مواجه نگردیدیم با متأسفانهاست که 

پیرامون  تانسافغان حکومت جمهوری دموکراتیک 1۹81چار اگست اعالمیه بیست و

مترقی نیروهای و ل کشورهابالح آمیز مورد استقسی و ابتکارات صیاسفصل حل و

مشخص یه که حاوی ابتکارات جدید عملی وقرار گرفت. این اعالم جهاندر سراسر 

 انعطافر که بااعت بااست به مثابه یك سند  تانسافغانحکومت جمهوری دموکراتیک 

 سی اوضاع پیرامون کشورها در آن برجسته است و آمادهیاالزم برای حل و فصل س

وجود با. بی گردیدیامیدهد ارز شانبلم ها نما را در جهت رفع پرا صادقانهگی 

مذاکرات در زمینه حل  انجامبرای  تانپاکسجدی وعملی ما حکومت  پیشنهادهای

 بجاندو کشور از  نیامت باو بهبود مناس تانسافغانسی اوضاع اطراف یاوفصل س

منطقه نه تنها بهبودی کسب . اوضاع در دست به هیچ اقدام عملی نزده است خود

علیه  هگرانتجاوزننموده بلکه بیشتر به وخامت گراییده است وفعالیت های تخریبی و 

 تانسافغان. در حالیکه حکومت جمهوری دموکراتیک ادامه دارد چنانکشور ما هم

در  بهجان سهیاو بهجان در مذاکرات دو مانزراز آماده گی نموده است تا در هراب

و  تانپاکسهمسایه کشورهای   بانماینده آن  یامنشی ملل متحد و  ب سریاغحضورو

 .سی معضالت وارد مذاکره شودیافصل سبرای حل و ایران

در جهت بیرون رفت  تانسافغانرزه پیگیر ومداوم حکومت جمهوری دموکراتیک بام

منطقه که ناشی از وجود توطئه ها، مداخالت و  از اوضاع واحوال موجوده در

شد و رفع تمام معضالت بالیزم ، ارتجاع وهژمونیزم علیه کشور ما مییامپرتجاوزات ا

به پرستیژ بین المللی دولت  امر. این نه ماستیاست خارجی صلحجویاه یی از سشانن

 ما را دشمنان حتی  1۹81چار اگست ما افزوده است. اعالمیه بیست و انقالبی

الزم راه ها ووسایل عملی  نعطافااعتراف کنند که این پیشنهاد ها  واداشته است تا

 .یده استجانحل پرابلم هارا به صورت جامع و مشخص در خود گن

 ! و رفقا تاندوس
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بوده  انسالك دگذاران جنبش عدم یاکه خود یکی از بن تانسافغانجمهوری دموکراتیک 

ست های یاعمده در س نیاجربه مثابه یك  انسالكاست، عقیده دارد که جنبش عدم 

پیکار در راه صلح و لیستی آن ویاموضعگیری و اقدامات ضدامپرلی بر پایه بین المل

ست. تکامل ی برخوردار اجهانپرستیژ عالی در سطح المللی از حیثیت و امنیت بین

لیزم از جنبش عدم یاامپراردوگاه جنگ وخطرناك اقدامات اوضاع بین المللی و

لیزم در کنار متحد طبیعی یارزه برضد امپربای مجهانمی طلبد تا در جبهه انسالك 

، تشنج و گرفته و اشتهای سیری ناپذیر جنگیلیزم قرار یاخود اردوگاه صلح و سوس

 .لیزم را لگام زنندیامسابقه تسلیحاتی امپر

نه بین یایکارجوپهمبستگی درین روز تاریخی اعالم  تانسافغانجمهوری دموکراتیک 

ه مانصمی تانسافغانانقالب  مردم و باا ر وافریقا یاخلقهای آسهمبستگی  مانزالمللی سا

، كسلغیرمنکشورهای   مانتمام مرد جهانست آرزومند است تا همه ملل صلحدو

لیزم یارزه دشوار علیه مداخالت وتجاوزات امپرباکشور ما را که در م شانزحمتک

ن خاین چین یاجوبرتری و  یکاامرجنایت پیشه  لیزم یاامپربین المللی و در رأس آن 

ازانه می رزمند، بجانرهنگی فاقتصادی ودی اجتماعی ویاراه تحوالت بن و در

نیم آبرنقالب  خود ارج می نهیم واعظیم خلق ها از  نی باپشتینمایند. ما به  نی باپشتی

 لیزم یاامپرما علیه  النهعادرزه بابه نیروی عظیم مادی در م اندمی تو نی باپشتیکه این 

 . مبدل گردد

 فته است که یامشخص خویش درمادر تجربه تاریخی و یانقالبدولت حزب و

نیروهای تمام ولیستی یاسوسبرادر  کشورهایدیگر اتحاد شوروی وهمبستگی 

، بلکه تمام جنبش های آزادیبخش ملی انقالبی تانسافغانلیستی که نه تنها یاضدامپر

، انددار برخور بهجانهمه ی التین از آن به صورت یکاامرو افریقا، یادر سه قاره آس

تمامیت ارضی انقالب، حاکمیت ملی ودفاع از دستاوردهای  امرنقش عظیمی را در 

 .در برابر تجاوز ومداخله خارجی ایفا نموده است تانسافغانجمهوری دموکراتیک 

اتحاد شوروی  بهجانهمه نی باپشتیتاریخ جنبش های آزادیبخش ملی در قرن ما پیوسته 

خود داشته  باترقی اجتماعی به خاطر آزادی ملی وولیستی یاپررزه ضد امبارا در م

 نی باپشتیبه  اطمینان بامعاصر  دوران   انقالبیهم اکنون این بخش عظیم جنبش است و

 .بیدریغ کشور بزرگ شوراها اتکا دارد

اتحاد شوروی را  یبه وعظیم دوست تاریخی خودکمك های بی شا انقالبی تانسافغان

ما تاکنون بخصوص در حساس ترین دوره تاریخ  تحصیل استقالل وطن مانزاز 

ثور تمامیت ارضی، استقالل و حاکمیت ملی ما در انقالب دستاوردهای کشور ما که 

 .معرض خطر قرار گرفته بود، پیوسته گرامی میدارد

 !عزیز تاندوسرفقا و 
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 تانسافغان، مردم و حکومت جمهوری دموکراتیک تانسافغانحزب دموکراتیک خلق 

را در کشور  افریقاو یاخلق های آسهمبستگی  مانزت رئیسه سایاجالسیه هتدویر ا

نه خلق های آزاد یارزمجوهمبستگی  که  اندبی نموده معتقد یاارزش ارز بار یاما بس

  .یست ضروریامر، اطر صلح، دموکراسی وترقی اجتماعیخ رزه بهباشده در م

در اوضاع و احوال کنونی  ما بیانقالدر کشور  کنفرانسما معتقد هستیم که تدویر این 

وهای ترقیخواه، وسیعتر تمام نیرهرچه بسیج اهمیتی را در جهت تشکل وبار یاگام بس

صلح  لیستی آنها به خاطریارزات برحق ضد امپرباتشدید مو جهانصلح پسند منطقه و

 . ترقی اجتماعی تشکیل میدهدو

یکی از عالیترین  نفرانسکوضاحت احساس مینمایند که تدویر این  بامردم کشور ما 

خلقهای همبستگی  مانزساه برادرانو انقالبیبیدریغ همبستگی  ییاگومظاهر زنده و

شد. باآن می ب جوانولی دشوار وذو النهعادرزه بامردم عذابدیده ما در م با یاآسو افریقا

برادر    مانزرا به این مناسبت نسبت به همه اعضای این سا انقالبیبیکران  ماسپاس

 .اعماق قلب خود زنده نگهمیداریم در

به مثابه یك تالش مقدس  کنفرانسنسل های خوشبخت وسعادتمند آینده کشور ما به این 

 .سپاس خواهند نگریست باه مردم ما خواهانرزه ترقیبای در جهت کمک به مانسان

 !  افریقاو یاخلقهای آسهمبستگی  مانزسپاس بیکران به سا

 بین المللی !  انقالبیهمبستگی د بازنده 

 د صلح، دموکراسی و ترقی اجتماعی ! بازنده 

 !تجاوزگرطلب و جنگ لیزمیاامپرمرگ بر 
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                                                        در جمهوری دموکراتیک  انقالبیروند 

 بدیاوتعمیق می رشد تانسافغان

 

 ا .گزارش به پلینوم هفتم کمیته مرکزی ح.د.خ

 1360 قوس 16

 

 ! رفقای عزیز

روی مسایل فوق العاده  تانسافغانهفتمین پلینوم کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق 

، وظایف نوبتی وضع موجود کشوردرنظرداشت  باید بامهمی بحث می نماید. ما 

های قدرت  گانحزب را در عرصه بهبود هرچه بیشتر امور کمیته های حزبی، ار

دعوت پیشنهاد دائر بردر مورد اجتماعی معین سازیم وسازمانهای همه دولتی و

 . حزبی تصمیم اتخاذ نماییم یتاسرسر کنفرانس

به اوجگیری  تانسافغاندر  انقالبیرزه ما گواه آنست که پروسه بامتجربه کار و

 بیشتری را در بین نیباپشتیشکوهمند ثور،  انقالباندیشه های خویش ادامه میدهد. 

 نی باپشتی. بدیاتوسعه می انقالب رشد وماعی . پایه اجته استما کسب نمود هموطنان

. نیروهای مترقی نیز روبه تزاید است بجاناز  تانسافغان مانرزه بر حق مردبااز م

ما، در کشور افریقاو یاخلقهای آسهمبستگی  مانزت رئیسه سایابرگزاری جلسه ه

 . است امرتازه این و شانمظهر درخ

مرحله یی از تکامل خویش قرار دارد که  چنانما، در  بیانقالوز حزب و دولت امر

های قدرت دولتی  گانارهمه مسایل مربوط به تحکیم حزب و میدهد تا امکانبه ما 

تر وماهرانه تر  همسؤوالناقتصاد وغیره را  ۀ، ادارانقالبو جلب توده ها در جهت 

 و طباانضیم تا احترام نسبت به کادرهای خویش وظیفه دار حفظ باحل نماییم. ما 

هرگونه قعی را علیه رزه واباال ببریم. ما مبا را شانهای محوله دسپلین در قسمت کار

زی وعدم ابتكار اعالم میداریم. ما با، مظاهر فرکسیونبی دسپلینی ،بی مسؤولیتی

یست امر. این طن متقبل گردیده ایموسرنوشت ر مسؤولیت عظیمی را به خاط

ما را نسبت به  طباانض ر یامعید با امرا این مانهنه. پرزحمت وسنگین، مگر شریفا 

رچم
اه پ
ر



 

 

104 

 

ید ما در باا تعیین نماید. هدر برابر چگونگی کار شانمسؤولیت های و هاکادر

زب و دولت قرار دارد، در پلینوم وظایفی را که در برابر ح امرروشنایی همین 

 .یمیبررسی نما 

حزب دموکراتیک خلق کام رت است از استحباسی مهمترین وظیفه عیاس هدر ساح

کشور که پروسه مثبت تحکیم  شان، این پیشاهنگ طبقه کارگر وهمه زحمتکتانسافغان

 . دارد نیاجرگی صفوف آن چویکپار

آزمایشی به حزب  شش ماه اول سال جاری در حدود ده هزار عضو نیاجردر 

در طی همین مدت یکعده  چنانهمو اندته شده پذیرف تانسافغاندموکراتیک خلق 

دالیل گوناگون از تشکیل حزب بنابر  تانسافغانعضای حزب دموکراتیک خلق ا

 . اندبیرون شده 

پاك خویش های شیرین وجانقهرمانانه  حزبانقالب وبخشی از این رفقا در راه وطن، 

 گانازی این سرسپرده بجانی ومان، وطن وحزب هیچگاه قهر. مردماندرا فدا نموده 

 ! دبان شاد انند. روان شرا فراموشی نمی ک انقالبراه 

 تانسافغانعده یی هم نسبت اعمالی که مغایر اساسنامه حزب دموکراتیک خلق 

 .مرتکب شده بودند از عضویت حزب اخراج گردیدند

طبقات پیشرو جامعه ما در حزب و گانمهم است که تعداد نماینده  امرالخص این با

ول امسال به صفوف حزب نیمه ا را که در کسانید گردیده است. چهل فیصد یاز

تی که از یاتشکیل میدهند. در والدهقانان ، پیشه وران وگرانکار، اندقبول گردیده 

 الباپنج فیصد ین رقم از پنجاه فیصد تا هفتاد و، ااندنگاه صنعت وزراعت پیشرفته 

ه نیز کار در اولیه در آیندسازمانهای ضرور است تا کمیته های حزبی و .می رود

 گرانکارتوجه خاص به پذیرش  بابهبود تر کیب کیفی آنرا ف حزب وجهت رشد صفو

څارندوی صفوف حزب و . در اردوپیشه وران تکمیل نمایند وبهبود بخشندودهقانان و

ً ید با بد. در موقع پذیرش یارشد خردضابطان و زانباسر به حساب پذیرش عمدتا

به  سی کار رایاادارات امور سد به صفوف حزب، کمیته های حزبی واعضای جدی

رزه به خاطر باآنهایی که در مانقالب ثور امرخاطر برگزیدن اشخاص وفادار به 

   مانزسا ۀمکتب تربی، داده شاناستقرار قدرت مردمی از خود پایمردی ن

کوپراتیف ها ، اتحادیه های صنفی وزناندموکراتیک  مانز، ساان جواندموکراتیک 

 . ، شدت بخشندانده اندرا گذر

 متأسفانهمیدهد.  به خاطر وحدت حزب بخش مهم کار حزبی را تشکیلرزه بام

، که همیشه زی هنوز هم به نظر میخوردبامحفل زی وبامظاهر فرکسیونعناصر و

 .بی اصولی نمی گرددیاحزب بررسی و ارز بجاناز 
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 تانسافغانپیکار مینماییم. به خاطر خوشبختی خلق  واحدمشترك و امرما همه در راه 

انجام دهیم. الزم می صفوف یکپارچه  باید این کار را بامی رزمیم و  ترقی وطنو

بودن در حزب توافق  باتخریبی یونی وسکزهم متذکر شویم که فعالیت فرباد تا افت

 . ید به صورت جدی وحتمی تطبیق کردبارا  قانونندارد واین 

ك اعضای لوژیورزیده گی ایدیوسی ویاپخته گی سبر ماست تا کار تربیت ،  مانزهم

: حزب دموکراتیک خلق اوالً حزب را شدت بخشیم. این کار از آنجا ضرور است که 

 جواناظ تجربه سن اعضای خویش هم از لحهم از لحاظ تجربه تاریخی و تانسافغان

ً . است بد ضرورت است تا اعضای یا: از جهتی که صفوف حزب سریع رشد می ثانیا

اجتماعی زمره حزبی ولتر به کار رواصلی وآزمایشی حزب را به صورت فعا جوان

های مشخص اجرای وظایف ودستور امررا در شاننه یاجلب نمود، کیفیت پیکارجو

 . پرورانید شانواین کیفیت را در وجود  ارتقا بخشید

 ! رفقا

سازمانهای دهی مانزامور سا ال بردن سطحبادی به خاطر یادر این اواخر کار ز

بی ولسوالی، ناحیه وی، شهری، والیتی و ای حز، تقویت رهبری کمیته هحزبی

یته های حزبی ر کمبا. نفوذ واعتحزبی صورت گرفته است های گانارتکمیل ساختار 

، عملی رو به افزایش است واکنون مسایل مربوط به تثبیت وتحکیم قدرت دولتی

ساختن جلب واحضار به قوای مسلح، بهبود کار مؤسسات وادارات را به صورت 

 بارزه بامربوط م اقداماتگردد وفعالین حزبی در همه تدابیر وسی می عینی تر برر

 . را ایفا میکنند هنگپیشانقش انقالب ضد

بزرگی،  فته، اما کاریا ت کادرها تقویتباکت تدابیر اتخاذ شده، طی مدت اخیر ثبه بر

، تقرر و انتخاب امرر زحمتی در جهت توسعه کنترول کمیته های حزبی دپردقیق و

 .یش روستپها در همه حلقه های حزب و دستگاه دولتی کادرتربیه 

مقامات مورد منظوری  ی را که شاملرهبر کارمندان  ۀسی، حلقیامصوبه بیروی س 

، ناحیه وی والیتی، شهری معین می سازد. کمیته های حزبی اندکمیته مرکزی 

 گانصله اریف باصرف  کارمندان دهند. این  انجام ید باوولسوالی نیز چنین کاری را 

که در کمیته  ر مهم است، تا آنهاییابس چنان. همتوانندمیهای حزبی تغییر وتبدیل شده 

کمیته های والیتی چنین و تانسافغانجمهوری دموکراتیک  وزیرانمرکزی، شورای 

پشتکار ، به عهده دارند، از خود مهارت وولیتی را در این بخش عمده فعالیتمسؤ

 انتصابدهند. در موقع  شانا نهو تقرر کادر انتخاب امر واقعی دردر برقراری نظم 

و  را کارمندان جدیت در کار سی ویاتنها کیفیت سآن مقام رهبری، تنها و یادر این 

جه حزب به ودر راه خیر خلق و کارها انجام را در جهت آنانکوشش همچنین سعی و

 .درست، مالک قضاوت خویش قرار دهندو شرافتمندانه
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یته چه بیشتر کار کمکه به منظور دموکراتیزه ساختن هر اندضرور مید سییابیروی س

ت تر کیب کمیته های صالحیر وبادسته جمعی اعتال بردن سطح کارباهای حزبی، 

را توسعه  تانسافغان، ناحیه وی وولسوالی حزب دموکراتیک خلق والیتی، شهری

، یق طبقه کارگرصد گانها، نماینده مانزسامؤسسات و آمرانبخشید. پیش کشیدن 

   مانز، ساوای مسلح اعم از اردو، څارندوی وخاد، ق، روشنفکراندهقانان

را دکه خو تانسافغان زناندموکراتیک  مانزساو تانسافغان انجواندموکراتیك 

های رهبری ما را از لحاظ کیفیت غنا  گان، ترکیب اراندداده  شانخوبی ن کارمندان 

طات باار کمیته های حزبی به وجود آورده و ارت، تحرک جدیدی را در کاند بخشیده

پشتکار در امور، مناسب است ال بردن جدیت وبا. برای اندمردم را وسیعتر ساخته  با

اولیه یی که تعداد سازمانهای ، ا دریك سلسله کمیته های والیتی وشهری حزبت

ائیه به کمیته اجر یا د دارند، از جمله اعضای کمیته های حزبی یك بیرویااعضای ز

این مسایل فیصله ها و  سی در موردیاگردند. بیروی س انتخابتعداد پنج تا هفت نفر 

 . تصامیم بخصوص صادر مینماید

حقوق اعضای دسته جمعی جبهه  بای که اجتماعسازمانهای و جبهۀ ملى پدروطن

، جای بس مهمی را در سیستم شند وتحت رهبری حزب کار می کنندباشامل آن می

ید توجه باسی ایجاد شده در کشور ما، اشغال میکند. کمیته های حزبی یاموزون س

ال بافعالیت خویش را بخواهند تا سطح جدیت و آناننمایند و از  شاندایمی به فعالیت 

همه اهالی کشور  باو زنان، ان جوان، شانتوده های وسیع زحمتک باطات باببرند. ارت

 رسانندری یاتحوالت اجتماعی  ن اندسررا عملی سازند. حزب و دولت را در به سر 

 . صلح سراسری ملی پایدار را برای اهالی وطن مشترك ما تأمین نمایندو

 ! رفقا

به کمك دروغها وافتراها متوجه گمراه ساختن  همانخصدر شرایطی که تبلیغات 

در جمهوری  انقالبینسبت به ماهیت تحوالت  جهانو تانسافغانمحافل اجتماعی 

 توده باط آنرا باشد و سعی دارد وحدت صفوف حزب و ارتبامی تانسغانافدموکراتیک 

ست حزب دموکراتیک خلق یادر زمینه سایدیولوژیک  کارهای مردم ضعیف سازد، 

 .اهمیت فوق العاده عظیمی کسب مینماید تانسافغان

، تا هر نقطه تانسافغان ۀشندبارا به گوش هر انقالب وظیفه آنست که تا ندای حزب و

 آگاهانهرا در جهت زنده گی  مان، هر شخص مسل. همه اقشار مردمرسانیدنی مسکو

 دهقان توده های  ن یامسی حزب در یابیدار ساخت. در حال حاضر کار فعال سفعال و

اهمیت به سزایی کسب نموده است  تانسافغانودر قوای مسلح جمهوری دموکراتیک 

کسب اعتماد توده هاست. به موجودیت وعدم موجودیت دولت دموکراتیک منوط به و

، مقامات رهبری تانسافغانخلق دموکراتیک این منظور اعضای کمیته مرکزی حزب 

توده  ن یامدر  سییاکارسید به بااجتماعی، همه اعضای حزب سازمانهای ، حزبی
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سرانجام  داده و  شاندی از خود نیاابتکارات ز امرر ماست تا در این بها جلب شوند. 

 . ست کامل ایدیولوژیکی مواجه سازیمدشمن را به شک

ورزیده گی فکری اعضای حزب در این شرایط اهمیت به سزایی دارد. کمیته 

ال بردن آماده گی ایدیولوژیك و بامرکزی حزب چندی قبل مصوبه یی راجع به 

در نظر گرفته شد تا صادر کرد و تانسافغانتیوریك اعضای حزب دموکراتیک خلق 

خارجی حزب ست داخلی ویاهای تیوریك مسایل مربوط به سوسیمینار در حلقه ها

 عمیقاً جنبشهای آزادیبخش ملی حزب و مانساخت، تانسافغان دموکراتیک خلق

ید خوب درک کند که با تانسافغانفراگرفته شود. هرعضو حزب دموکراتیک خلق 

اندیشه های مؤظف است تا به صورت روزمره وی بعد از آموزش، این مسایل 

ساکنان اطراف و شانکدولت را به گوش جمعیت زحمتست حزب ویاسمی وتیوری عل

اعضای  ه کامل توسطمان. حال لحظه یی فرا رسیده که این خواست به پیاندخویش برس

 .داده شود انجام ، اعم از رهبری تا صفوف تانسافغان یک خلقتحزب دموکرا

 ! رفقا

فیصله کمیته  اییم. نظر بهما تجربه کار گروه های تبلیغاتی را مثبت بررسی مینم

ست رفیق زیری منشی کمیته مرکزی حزب یامرکزی قرارگاه رهبری آنها تحت ر

ایجاد گردید. سه گروه تبلیغاتی سرتاسری کمیته مرکزی  تانسافغاندموکراتیک خلق 

ا کار این ، تشکیل شده است. امانقالبیشورای و تانسافغانحزب دموکراتیک خلق 

همیشه به صورت مؤثر عمل نمیکند. وترتیب الزم ندارد وگروه ها هنوز برنامه 

 انقالب  اده های زبرما الزم است تا نقش کمیته های حزبی را در ارتقای مؤثریت این 

ال ببریم و برای رهبری آنها کادرهای بانقش بخش های حزب را عهده دارند  عمالً که 

گروه ها در چارچوب  ینی را گسیل نماییم. چنسیادارای فهم سفته ویاتحصیل  حزبی

وظیفه  .اندایجاد گردیده  تانسافغانوکراوزارت امورداخله جمهوری دموزارت دفاع و

کمیته  پالن  باموافق ك ومشتر پالن  بارا شانماست تا آنها را کمك نماییم و فعالیت 

 . های حزبی جهت دهیم

اعی را برای دولتي واجتمسازمانهای کمیته های خودرا، ها ومانزید همه ساباحزب 

  . تربیه وی بسیج نمایدسی ویابهبود کار ایدیو لوژیك س

دهند وما  انجام ند توانستمیدی در این جهت یاکمیته های حزبی کارهای ز سخنرانان 

کمیته مرکزی حزب  سخنراناننیه های یا: بربه یی داریم، به طور مثالچنین تج

، جبهۀ ملى پدروطننگام ایجاد هری کا بل در هش ، کمیتهتانسافغاندموکراتیک خلق 

 شانهای ای ید گفت که سخنرانیباصراحت  باوسیعی به وجود آورد. اما  انعکاس

نمی خواهند در  هجانلجو. برخی از مقامات رهبری حزبی ودولتی شتموقتی دا ۀجنب

از خود  مسئله های حزبی نیز اصولیت الزم را درین  کمیتهن توده ها بروند ویام

ر زنده گی، خصلت یامع ، توده ه ن یامدامنه دار در سی  یاکارسید با نمیدهند. شانن
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تشدید تبلیغ و  امرمقام حزبی گردد. ضرورت مبرم به حزبی هر عضو و کبوس

حزبی به این کار سوق داده کادرهای ترویج به وجود آمده است. الزم است تا بهترین 

 . شوند

های حزب رادر مورد منافع مبرم  هفیصلسی  یاکارسهای میتودتمام اشکال و باید با

دولت از  نی باپشتی، ارضی، مذهب اصالحاتمنجمله در مورد  شانتی زحمتکیاحو

توده ها هرچه  ن یاماقوام در  ها وون وطنپرست برابری واقعی همه ملیت روحانی

نیزم چین، ارتجاع ، هژمولیزمیاید ماهیت ضدمردمی امپرباسیعتر توضیح نمود. و

مال ساخت. الزم است ون داخلی را به صورت فعال وجدی برانقالبیدبین المللی وض

را  ان جوان زحمتکش وخصوصاً  توده های انترناسیونالیستیه و تانوطنپرس ۀتا تربی

 . از ریشه بهتر ساخت

 ! رفقا

. کمیته مرکزی حزب طالعات جمعی وظایف فوق العاده پرمسؤولیتی داردوسایل ا

شتر رادر جهت افزایش نقش این ساحه کار هرچه بی در تانسافغاندموکراتیک خلق 

خواهد برد. برده و به پیش انقالبیه سومطبوعات، رادیو و تلویزیون در تعمیق پر

حیث ختر به باید صورت گیرد. در آینده نزدیك آژانس بار یادرین مورد نیز کار بس

ری تحت رهب حقوق وزارت مبدل خواهدشد که بایك بخش مستقل در سطح وزارت و

کار خواهد  تانسافغاندموکراتیك جمهوری  وزیرانشورای مستقیم کمیته مرکزی و

بد. ما در نظر یات آن در داخل و در خارج کشور توسعه باکرد. در نظر است تا شع

داریم تا اداره نشرات رادیو۔ تلویزیون راچون کمیته دولتی مستقل جدا ساخته و امور 

 .اداره آنرا بهبود بخشیم

این ساحه عمده آنست تاحزبیت عالی در مطبوعات، نشرات رادیو و  اکنون در

ر صورت گیرد تا کیفیت عالی فعالیت همه یاتلویزیون تأمین گردد. الزم است کار بس

 . بدیاوسایل اطالعات جمعی ارتقا 

ت نشراقابل مالحظه یی رهبری مطبوعات و کمیته های والیتی حزبی به طور

ً مستقیمست وشانهای مستقیم ای گاننیم ارال ورادیویی محل را که طی یک س  ا

 . شد، بهبود بخشندباجوابگوی کار آن نزد کمیته مرکزی حزب می

 ! رفقا

پروسه در آینده  این .ها ساده نیستآنقدر انقالبیرشد مطبوعات نوین و  یاپروسه اح

شد. باایدیولوژیک می کارمندان همه مساعی کمیته های حزبی و کزنیز خواستار تمر

پخش مطبوعات که چندی قبل ن واندرسدولتی  واحدبرای اینکه در کشور سیستم 

ید صورت بار یادهد، هنوز کار بس انجام به صورت منظم وظایف را  اندایجادشده، بتو

 بانه حزب ما یاپیکارجو سخنانسی وما تحمل آنرا نداریم که یایست سامرگیرد. این 
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، نرسد. نظر به فیصله کمیته مرکزی به کلی گاهی همد برای توده ها برسد ویاتأخیر ز

ید به باپخش مطبوعات را تأمین می کنند، و ن اندرساداراتی که ها و خانهوزارت 

کمبودی ها در این  ها وصورت فوری تدابیر عملی راجهت از بین بردن نارسایی 

  . فوق العاده مهم، اتخاذ کنند امر

 فته است ، همهیای کننده حزب ما تذكر که در اسناد رهبر ! به این ترتیب طوریرفقا

ومداخالت خارجی  انقالبضد بارزه بام ن اندرس انجامید جهت به باکار ایدیولوژیك 

ها  در وجود توده انقالبیشوق ید موجب اوج شور وباتشدید گردد . این کار تقویت و

در  بیانقالکشور را از قدرت  گانشنده بااکثریت  نی باپشتی، شود و در آخرین تحلیل

ید سطح آگاهی ایدیولوژیک اعضای اصلی و آزمایشی حزب باتأمین نماید.  تانسافغان

حزبی را در سازمانهای نقش را ارتقا بخشید و تانسافغاندموکراتیک خلق 

 . ال بردبای یووتربکارایدیولوژیک 

 ! رفقا

یک سلسله حکومت و تانسافغاندرین اواخر کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق 

قوای مسلح جمهوری محاربوي بردن قدرت البابیری را جهت تحکیم وتدا

طر هماهنگی . به خااختن تشکیالت نظامی اتخاذ نمودنددر س تانسافغاندموکراتیک 

خدمات اطالعات دولتی در ، دولتی، اردو، څارندوی وهای حزبی گانمساعی ار

 . ، شورای دفاع تشکیل گردیدانقالبضد بارزه بام

ط به خدمت عسکری عملی یاحتاحضار دوره های امورد جلب و فیصله نامه در

 ، ضمیمه یی در موردن پایین رتبهباصاحبمنصکادرهای . به منظور تکمیل میگردد

نظامی  کارمندان ن ولومړی بریدمن به اعطای رتبه های دریم بریدمن، دوهم بریدم

بدون  انده جدیت به خرج داداشرار پایمردی و بات جنگی یاعمل و اشخاصی که در

ن دمانیقبا، به تصویب رسیده است، کار در جهت شاندر جه تحصیل درنظرداشت 

جلب و  چنانهمموعد و بطان برای مدت اضافه تر ازوخردضا زانباسر  نهباطلداو

. جلسه فعالین حزبی و تفته اسیاخدمت در څارندوی گسترش جهت  شانجذب 

. برگزاری دولت دایر گردیدزب وح رهبراناك اشتر باانی عالى قوای مسلح دمانقو

ساحات در همه  انقالبضد بارزه باجلسات فعالین حزبی به خاطر شدت بخشیدن م

 . صورت گرفته است

ر پیکاال بردن آماده گی بارت است از باوای مسلح عقتحکیم  امروظیفه دیگر ما در 

 بردن مهارت وابتكار حربی البا، نیامگوری های نظاتسی همه کیاوسجویانه 

. این است افراد اردو وڅارندوی باسی یاسکار حزبی و بهجانهمه ، بهبود سراناف

مسئله  خواستار . این قوای مسلحمحاربوی ال بردن قدرت با امرمر کزی در  مسئله 

سازمانهای سی یا، سهیدمانپشتکار نه تنها مقامات فربااعی مشخص، پیگیر ومس
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، حکومت تانسافغانوکراتیک خلق اولیه قوای مسلح، بلکه کمیته مرکزی حزب دم

های قدرت اداری  گانار، همه کمیته های محلی وتانسافغانجمهوری دموکراتیک 

 .شدبامی

، ادارات و تانسافغان سی اردوی جمهوری دموکراتیکیاسست عمومی اموریار

تا توجه بخصوص خویش را به ایجاد نزدیکی روحی و  اندسی مؤظف یات سباشع

سی  یاکارسید همه روزه بامعطوف سازند.  زانباسروبطان خردضا، سران فکری اف

اقوام ساکن جمهوری و مانهمه مردهمه طبقات واقشار جامعه و نیامپیشرونده فعال و

موازین دین درنظرداشت با، برادریوطنپرستی و ۀروحیبا تانسافغاندموکراتیک 

 . وادی پیش برده شودیسب بارزه باکار در جهت مس اسالم ومقد

  ! رفقا

اومت شدید از طرف وجود مق باید گفت که باوضع اقتصادی کشور  باط بادر ارت

 .سی در کشور تحقق می پذیردیاخارجی، تحوالت معین اجتماعی و سارتجاع داخلی و

عملی نمودن فیصله های پلینوم چهارم کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق  با

در  خصوصاً ست اقتصادی یار ساقتصادی د مانساختدر مورد پرابلم های  تانسافغان

وارد  اصالحاتوصی یک سلسله خص سکتور بادر رابطه ست ارضی ویاساحه س

و  تانسافغانسی کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق یا. مصوبه بیروی سگردید

در ی ارض اصالحاتدر مورد  تانسافغانک جمهوری دموکراتی وزیرانشورای 

 اقدامات جهت تحکیمب رسید. تدابیر وبه تصوی تانجمهوری دموکراتیک افغا نس

. کمک ها به شکل دادن تخم کوپراتیفی در زراعت اتخاذ گردید های دولتی وسکتور

. دستمزد صورت میگیرددهقانان طور قرضه به وي ووسایل یاهای بذری، کود کیم

كتور سمامورین و گرانکارشد، ماکوالت  ال بردهباکم درآمد کارمندان و گرانکار

منازل مسکونی مجهز، بهبود  مانساختد حاصل نمود. تدابیر جهت یادولتی ازد

اد مورد ضرورت اولیه، دیگر موواد خوراکی و، تدارك مگرانکارخدمات صحی 

شورای  قانوناداره دولتي عملی میگردد.  سیستمتعویض و ، تجد یداخذ میگردد

ای تصویب شده ویك سلسله فعالیت ه تانسافغانجمهوری دموکراتیک  وزیران

ادارات صورت زارت ها وو یگذاری، بعضپالن گذاری در مورد کمیته دولتی قانون

عرض قضاوت مهای محلی قدرت و اداره دولتی به  گانار قانون چنان. همگرفته است

 .عامه گذاشته شده استافکار

. وضع ما لداری وب مواد عمده زراعتی جمع آوری شدخ حاصالتطی سال جاری 

گ، تولید استخراج زغال سن پالنگردید. طی نیمه سال اول به حال استقرار حفظ 

ه سازی، تولید انساج پنبه، ی راکمیم موتر و وسایل تخنید، مواد آهن کانکریت، تروک

رهای حمل ناشده از بامقدار  تی وطبع کتب عملی گردید. ازباروغن ن ،گوشت
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راتی کمی به طور قابل مالحظه کاسته شد. حجم خدمات وسایل مخاب تانحیربندر

 . های اقتصادی به کار آغاز کرد فت یک سلسله پروژهیافزونی 

ی که توسط در اقتصاد موجود است. صدمات ماد دییا، مشکالت زدر پهلوی آن

د یاومخابرات وارد گردیده ز ترانسپورت، به صنعت، زراعتانقالب ضداعمال 

م موجودیت کتور خصوصی در تولیدات ملی، عدس شد. عوامل عینی چون تفوقبامی

. وظایف داردخودرا  ماهر نیز نقش کادرهای شرایط جدید، کمبود  تجربه رهبری در

زمندی های مبرم کشور در مرحله فعلی تکامل یاوز از نامراقتصاد ۀعمده در ساح

تولید مینه اعتالی تولیدات صنعتی ملی وماست تا در ز. برآن ناشی می گردد

تولید  ۀگردیم . ضرورت است تا توسع مختلط موفقمحصوالت در سکتور دولتی و

 ، افزایش منابع صادراتیزمند استیاقتصاد ملی سخت به آن نمحصوالت صنعتی که ا

آمد های بودجه دولتی به حساب ارتقای افزایش در چناناسعار خارجی و هم و حصول

نیم سال د سود مؤسسات صنعتی تأمین گردد. دریك ، یک ویامؤثریت اقتصادی و ازد

، مادی و نیروی کار در مهمترین مالی ضرور است تا تمرکز اعظمی منابعآینده 

تجدید و مانساختدر پروژه های تحت  عمدتاً ؤسسات اقتصادی دولت ومو رشته ها

 .صورت گیرد  مانساخت

ی، مواصالتوظایف اساسی را کار نورمال جاده های بزرگی  ترانسپورتدر ساحه 

ها ت دولتی خدمات تخنیکی برای موترامؤسس اعمارترمیم سرك ها، و مانساخت

خصوصی  ترانسپورتتشکیل میدهد . الزم است تا تدابیر مشخص جهت جلب وسیع 

 . ر های دولتي اتخاذ گرددبا انتقال امردر 

ای حجم کاره توسعهآغازنمودن و از نو مسئلهید باضاع واقعی مطابق به او

بیشتر مؤسسات استخراج  رشدو یامعادن جامد، احگاز، نفت و انکشافجیولوژیکی و

 انرژی مؤسسات جدید تولید  اعمارساختمانی، تولید سمنت و، نمک، مواد زغال، نفت

 . نظر گرفته شودو تصفیه نفت مد

دستی را در سکتور خصوصی که نقش قابل مالحظه پرابلم مهم رشد صنایع ماشینی و

أمین اشتغال های مورد مصرف وسیع و تزمندی های مردم کشور به کاالیادر رفع ن

بنابر  یی که یامزا ید از تخفیف هاباید فراموش کرد. به این منظور بااهالی دارد، ن

 . تصمیم دولت برای رشد سکتور خصوصی داده میشود، استفاده وسیع به عمل آید

 ! رفقا

ك یحکومت و تانسافغانکمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق  میدانیدطوری که شما 

، پروگرام تحقق ارضی نموده اصالحاتظور تسریع اجرای سلسله اقدامات به من

ادارات مشخص گردیده ارت ها ومراحل کار و وظایف وزشده و عملی آن تصویب

فعالتر ساختن  خواهان. اوضاع موجود آن نتایج حاصله هنوز کم است باه . همرااست
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وف به معطخودرا  این کار واجرای هدفمند و سیستماتیك آنست. الزم است تا توجه 

هاتی که در مرحله اول سر زده بود، تصحیح بااشت 13۶0آن سازیم که تاخیر سال 

 . گردد

توزیع  قانونه ضی تا حد قابل مالحظه یی مربوط بار اصالحاتمؤثریت آهنگ و

ت اجاره داری زمین است که تنظیم آن تا کنون با، تنظیم مناسآب واستفاده از آن

را  قانونتصویب این ید تکمیل طرح وبامطابق به سنن قدیمی صورت میگیرد 

 . سرعت بخشید

و اجتماعی کشور  رشد اقتصادی پالن گذاری طرح پالن در حال حاضر کمیته دولتی 

ی اقتصادی کشور است مهمی در زنده گ امرتهیه می نماید. این  1361را در سال 

ای کمیته فیصله هو میمها تصا پالنید حین طرح مسوده های باادارات و وزارت ها و

جمهوری دموکراتیک  وزیرانشورای و تانسافغانمرکزی حزب دموکراتیک خلق 

. وظایف پرشدت تصاد، رهنمای عمل خویش قرار دهندرا در مورد رشد اق تانسافغان

 . ولی واقعی را در ساحه تولید محصوالت صنعتی وزراعتی مطرح نمایند

  ! رفقا

بیشتر توده های زحمتکش  ، جلب هرچهثورانقالب  است که تکامل بعدی  بدیهی کامالً 

شد . بامسایل اجتماعی و فرهنگی می موفقانه دی مربوط به حل یابه سوی آن تا حد ز

فرهنگی زمندیهای مردم به مسکن، مؤسسات یاست خودرا در سمت رفع نیاحزب س

شده پالن ، صحت عامه وورزش به صورت ، رشد علوم، امحای بیسوادیو تنویری

 . بخشیدتحقق خواهد 

ال بردن سطح تعلیمات عمومی مردم اهمیت باکه روشن است امحای بیسوادی وچنان

ی برای تجدید دارد. کار بزرگ تانسافغاننوین در  ۀموفقان جامع اعماری برای فراوان

، دموکراتیک واحدید این سیستم باتربیه ملی در پیش روست. بنای سیستم تعلیم و

یکسان  تانسافغانملیتهای جمهوری دموکراتیک و برای همه اقشار وطبقات اجتماعی

 . شدباقابل دسترسی 

هنری مؤسسات فرهنگی و توسعه بیشتر شبکهدر عرصه فرهنگی الزم است ایجاد و

شد، ادامه داده شود. بافرهنگی مردم سی ویاکه تأمین کننده اعتالی دایمی سطح س

خدمات طبی و  رت از بهبودبایکی از مهمترین وظایف در سطح عمومی دولت ع

ید به تدریج شبکه وسیع وگسترده مؤسسات باشد. بااهالی از لحاظ حفظ الصحه میتنویر

ادویه فروشی های دولتی تداوی، معاینه، وقایه، حفظ الصحه، مؤسسات ضد اپیدمی و

 . ، ایجاد گردددر دهات خصوصاً م

 ! رفقا
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بخصوص کسب بیله وی اهمیت قت ملی وبامناسانقالب در مرحله کنونی تکامل 

نه همه ملیت ها و اقوام یامشی مبنی بر رشد مساو انقالبی. حزب و حکومت مینماید

کشور به طور پیگیر تحقق می  انقالبیملی را به تحوالت  یل و جلب اقلیتهایباو ق

ست یاه تا اصول عمده این سدانستست ملی خودرا مؤظف یابخشند . حزب در ساحه س

سی یابرای استقرار اوضاع س امرواعالم بدارد. این  ه یی طرح کندگانراطی سند جدا

 باسی خواهد داشت. یاس اهمیت به سزای جامعۀ نوین تکامل در داخل کشور و

اقوام و ت اعالمیه های خطاب به ملیت ها ومسودامسئله اهمیت این درنظرداشت 

 . یل کشور طرح گردیده به پلینوم حاضر جهت بررسی ارائه میگرددباق

ص عملی را در جهت تأمین الیت عملی خود بعد از ین نیز تدابیر مشخحزب در فع

دفاع از دین مقدس اسالم و آزادی تضمین شد، اجرای مناسک مذهبی که احترام و

اعالم شده است واتخاذ خواهد  «تانسافغاناصول اساسی جمهوری دموکراتیک »در 

از مذهب را به تالش به غرض سوء استفاده هرگونه حزب از  مانز. در عین کرد

 . ، جلو گیری مینمایدد ضد دولت وضدمردممقصد اهداف غرض آلو

مصرانه مشى استراتیژیك حزب در اجرای وظایف ید ضمن تحقق پیگیر وباما 

الحه، هم به مص یدباو حتی توان می  امردهیم . در این  شانپذیری ن انعطافتاکتیکی ، 

همه  با امر. این ه اصول پرداختحفظ وفاداری ب بال معقوالبته در حدود مجاز و

طات و تماس باارت با خصوصاً مای فعالیت ما منجمله مسایل ملی وقبیله وی وبخش ه

، اندگروه های مختلف که وظایف متر قی رادر برابر خویش قرار داده  باهای ما 

 . رابطه دارد

بیم یادر اید نقاط مشترك ربا، ما رزهبات در اشکال و میتودهای معلى الرغم اختالفا

رزه به بادر مما قرار دارد و واحدو آنها را در اجرای وظایفی که در برابر وطن 

خاطر صلح سراسری ملی فعالتر جلب نماییم. تمایالت ومساعی ما در راه جلب به 

مردم ما از  کرزه به خاطر آینده تا بناباقی به یک مسیر موظایف متر انجام خاطر 

مدافعین » خواهد داد تا ماسك  امکانل خواهد شد وا به درستی درك وقبوطرف آنه

ووطن محبوب ما  انقالبمکار واقعی، کینه توز و دشمنان از چهره « مردم و اسالم 

 . برداشته و دریده شود

 ! رفقا

یت در جهت تحکیم ر بزرگ و پرمسؤولیاطوری که می بینید در برابر ما وظایف بس

 های گانارتوریته ای اوتحکیم وارتق، یکپارچه گی صفوف آن، بیشتر حزبهرچه 

ن به خاطر همه امور در جمهوری دموکراتیک یا، افزایش مسؤولیتهای شمحلی دولت

 خصوصاً ید کوشش جدی تری به خاطر جلب اقشار وسیع مردم باما، موجوداست. 

به ما اجازه اساسیست که  امر، در کشور به خرچ داد. این انقالب، در جهت دهقانان
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های اقتصادی وتأمین تدریجی پروبلم به حل مؤثرتر چه به صورت هرمیدهد تا 

 . برای مردم بپردازیمزنده گی  ایط بهترشر

انقالب شکوهمند ما، اجراآت وفعالیت های حزب و ه رشد خود زنده گی، پر وس

را در  تانسافغانحزب دموکراتیک خلق سرتاسری  کنفرانس یرودولت ضرورت تد

 . ور روز قرار میدهدستد

ً  تانسافغانکراتیک خلق تدویر نخستین کنگره حزب دمو مانزاز  هفده سال می  تقریبا

 ،کلشت ۀنیاپیکارجو، پیچیده ودشوار وطوالنی. در طول این مدت حزب راه گذرد

در کشور ما  تانافغا نس. تحت رهبری حزب دموکراتیک خلق تحکیم را پیمودرشد و

ات وسیعی را برای خلق های وطن مکانا، که ور به پیروزی رسیدثند مکوهش انقالب

رشد وتوسعه دولتی  ۀاداره ساختن پیگیر زنده گی اجتماعی ودموکراتیز امرما در

وگرام اول ستراتیژیك پر ۀآورد و وظیفه عمد ن یامفرهنگ ملی به سریع اقتصاد و

شور راه رشد دموکراتیك وملی ک انتخابسی ویاحزب یعنی به دست گرفتن قدرت س

 تانسافغانی که از کنگره اول حزب دموکراتیک خلق رسید. در ظرف سالها انجام به 

محدود برآمد و به حزب  نسبتاً یسیونی وزاپو مانزگذشت، حزب از حالت یک سا

، نیروی شانهمه زحمتکه شده طبقه کارگر وسی شناختیاسر اقتدار، پیشاهنگ سبر

 . یددولت ما، مبدل گردسی جامعه ویارهبری کننده سیستم جدید س

حزب در فعالیت ، تابناك وطن ما ۀبه خاطر آیند مانبی ا هرزباطی این سال های م

یعنی  13۵۹سند مصوبه سال و تانسافغانعملی خویش مرام حزب دموکراتیک خلق 

به پیشواز دومین سالگرد  تانسافغانای کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق زهت»

، مالك عمل قرار داده است. این اسناد دهامه را دارا بوراکه حیثیت برن« ثور انقالب

تیوریك و فعالیت عملی حزب ایفا کرد. بر مبنای  کدر ومثبتی را در رشدنقش عظیم 

توار ست خویش را اسیاس تاناین اسناد کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خنق افغا نس

تحکیم حزب، و مانساختعملی را به خاطر کرد. کارساخته، فیصله های مهمی صادر

تحوالت داده و مانزهای اداری دولتی سا گاناراجتماعی وسازمانهای  بریره

. محتوای اساسی این اسناد همین حال نیز داد انجام اجتماعی را در کشور و اقتصادی

 . در دستور روز قرار دارد

ابل حزب ، وظایف جدیدی را در مقانقالبیرزه باتجربه مزنده گی و در عین حال

دسته جمعی سلسله مکمل مسایل مهمی که تعیین ولی وصل اقرار داده، خواستار ح

شد. بااست، می انقالبسی و فعالیت عملی حزب در مرحله کنونی یاکننده خط مشی س

 تانسافغانتزهای کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق »یکه از تصویب   مانزطی 

زشی در ارذشت، حزب ما تجربه جدید و پرگ «ثورانقالب به پیشواز دومین سالگرد 

آن  باکه همراه  میدانیم دولتی کسب نموده است. همه رهبری امور اجتماعی و امر

وده ت ن یامسی یاسسازماندهی ودی در کار یا، مسایل حل ناشده زما مشکالت بزرگ
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 تکمیل روابطاقشار وسیع مردم و باط ناگسستنی حزب با، در راه تأمین ارتها

به بحث وفیصله دسته جمعی زهم بانها همه اقتصادی در کشور داریم . ایاجتماعی و

ا مانهدر شرایط کنونی  انقالبیدولت عمده برای حزب ومسئله ضرورت دارد. 

ها، جهت  توده ن یامحرك وزنده در تسی پریاسسازماندهی وکار  ۀفعالیت سازند

 . شدباوطن می بهجانهمه  ترقی بی به پیشرفت ویابهبود زنده گی مردم ودست

تاسری حزب دموکراتیک سر کنفرانسرورت عینی برای تدویر ض طبادر این ارت

آینده نزدیك راطرح نماید. همچو  «عملبرنامه » ، تاپیش آمده است تانسافغانخلق 

هرچه تفکر دسته جمعی آماده میگردد، اساسیست برای یکپارچه گی  بابرنامه که 

، و تانسافغانکزی حزب دموکراتیک خلق بیشتر صفوف حزب به دور کمیته مر

های مشخص و شعار آنرا می دهد تا امکاناین برنامه  چنانتحکیم وحدت حزب هم

اقشار مختلف اجتماعی کشور  بااهداف طویل المدت وجهات کار حزب روشن طرح و

شده و پیشرونده  پالن ما تعیین گردد تا بر اساس آن همه اقشار جامعه برای حل 

 .، متحد ساخته شوندکنونی و تکامل آنراتیک در مرحله دموکملی وانقالب  وظایف 

برای  تانسافغانخلق  سی کمیته مرکزی حزب دموکراتیکیااز این جهت بیروی س 

حزب سرتاسری حل اینهمه مسایل پیشنهاد مینماید، تا در ماه های نزدیك كنفرانس 

روی تحکیم  کنفرانسالزم است در این  .دایر گردد تانسافغاندموکراتیک خلق 

توده های وسیع  باط ناگسستنی آن باتأمین ارتسی هرچه بیشتر حزب ویاوسسازمانی 

برنامه عمل برای آینده  ردند. تصویبگمردم بحث صورت گرفته وظایف معین 

 .جای مرکزی راخواهد داشت کنفرانسنزدیک در کار 

و  تانسافغانخلق  طی مدتی که از تدویر پلینوم دوم کمیته مرکزی حزب دموکراتیک

سازمانهای ، در وختهاندب ما گذشت، حزب ما تجربه معینی زسنامه حتصویب اسا

کتور ورتن گردیده است. پروسه تکمیل سیاجدید کار نمامیتودهای حزبی اشکال و

های  کمیته در شهر های بزرگدارد. کمیته های والیتی وحزبی ادامه سازمانهای 

ته های حزبی ، تغییرات در حقوق و وظایف کمیناحیه وی حزب ایجاد شده است

. ضرورت می افتد تا این همه در حیت های مختلف به وجود آمده استدارای صال

سند اساسی حزب که تنظیم کننده زنده گی داخل حزبی یعنی اساسنامه حزب است، 

ی یک سلسله تعدیالت کنفرانسمفید است تا در این  . به این منظور به نظر مابدیا تجسم

 . حزب، وارد آید دو تکمیالت در اساسنامه موجو

حزب ما دارد، اهمیت بزرگی برای کشور ما واسناد دیگری که  کنفرانسدر این 

ید به بابرگزاری آن ری ورتاسی سکنفرانس. آماده گی برای دنبه تصویب برس اندمیتو

ه تر صفوف حزبها را یکپارچه چه فشردسی که وظیفه دارد هریاتبلیغات وسیع س

را به دور آن متحد  شانیع زحمتکسو توده های و  وطن ما گان، بهترین نماینده سازد

آزمایشی حزب جود اعضای اصلی ورا در و انقالبینموده و اوج جدید پایمردی 
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 وظیفه اساسی همه کمیته ها و امراین  ناندرس. به سرد، مبدل گرددانگیزبر

 . شدباهمه اعضای حزب میحزبی وسازمانهای 

 ! رفقا

سی یام سمهدیگر تذکر داده شود که برگزاری این مجمع رباا در اخیر الزم می افتد، ت

بیشتر سطح همه امور هرچه ید رشد باید تصمیم بگیریم، باوز امرکه در مورد آن 

ه ارتقای نقش رهبری کنندرا در حزب ودولت تأمین نماید وبه تحکیم وحدت حزب و

مردم حزب و نیرومندی برای یکپارچه گی وسیلهآن در جامعه ودولت کمك نماید و

جمهوری  انقالبیودولت  تانسافغانبه دور کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق 

 . شدبا تانسافغاندموکراتیک 
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به  تانسافغاندم رعمیق م ظهر سپاسگزاریم« خورشید آزادی» شاناهدای ن

 خلقهای اتحاد شوروی و دولت اتحاد شوروی است

 

 ل. بریژنف به« خورشید آزادی»  شاننیه هنگام اهدای نیاب

 1360 قوس 20

 

 ! نهایت محترم تاندوس! رفقا و یق گرامی لیونید ایلیچ بویژنفرف

مت جمهوری ، حکوانقالبی، شورای تانسافغانکزی حزب دموکراتیک خلق کمیته مر

افتخاری ر پریانهایت پرمسؤولیت وبس ۀوظیف تانسافغانمردم و تانسافغاندموکراتیک 

من است و آن اینکه به  عث سرور بی حدباآن  انجام که  اندرا به عهده من گذاشته 

 تانسافغانعالی جمهوری دموکراتیک  شان)سالگرد( شما نپرافتخار مناسبت جشن 

ترام ، احهبرادراناحساس گرم دوستی کنم و را به شما تفویض« خورشید آزادی» شانن

 .ه ابراز نمایممانسپاس صمیعمیق و

وست دبه همسایه و تانسافغانران مردم مظهر سپاسگزاری بیک شاناعطای این ن

ً لنینی و، حزب کمونیست خود، مردم بزرگی اتحاد شوروی منشی رفیق به شما شخصا

ت رئیسه شورای یادر هصه مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی، عمومی کمیت

 .لیستی شوروی لیونید ایلیچ برژنف گرامی استیاعالی اتحاد جما هیر سوس

 عنوان  ، در همه گوشه های دور افتاده کشور ما به ژنفشما را رفیق گرامی بری

 .میشناسند تانسافغاندوست بزرگ، صمیمی و مطمئن مردم 

داد  شانن مانز ،« آزماید می مانزآهن را آتش ودوستی را »در شرق ما میگویند 

اتحاد شوروی که دارای ریشه های عمیق تاریخی و تانسافغانکه دوستي خلقهای 

 . خپل ناپذیر استیشه مستحکم وشد برای همبامی

ترقی اجتماعی شواهد است، طر آزادی ملی وخابه  تانسافغانرزه باکه تاریخ مچنان

ترین همکاری را در دشواردست برادری واتحاد شوروی همیشه در اولین فرصت 

 . مراحل تکامل کشور ما پیش نموده است

مستقل،  تانسافغانبه ظهور  یانتاعلیه استعمار بری تانسافغانمردم قهرمانانه   رزهبام

غرور در صحنه بین المللی منتج شد. حکومت اتحاد ردارای حاکمیت ملی، سربلند وپ

ر این استقالل را باو برای نخستین  گرانشوروی به رهبری لنین بزرگ پیش از دی

 . به رسمیت شناخت
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رارداد ق انعقاد چنانهمشوروی و افغانت دیپلوماتیک باناسبعد از آن استقرار م

 تانا را به غرض تجرید افغا نسهلیست یاوار امپر دیوانهدوستی ، نه تنها تالش های 

بین عث شناسایی بادی یاه تا حد زلک، بست خارجی خنثی ساختیاعرصه سدر 

 . حاکمیت ملی کشور ما گردیدللی، استقالل دولتی والم

های مختلف را که   نماساختپروژه ها وتوان می تانسافغاندی از مناطق یادر تعداد ز

سمبول و تانسافغانبرادر به مردم اضح كمك بی شایبه همسایه شمالی وسمبول و

به شمار میرود، مشاهده  تانسافغانین همکاری اقتصادی اتحاد شوروی ونزدیکتر

 . نمود

 تعقیب اصول باجنبش مترقی وکارگری واندیشه های پیروی از  بااتحاد شوروی 

بعد از  تانسافغانكمك وسیعی را به جمهوری دموکراتیک  ،واقعیانترناسیونالیزم 

 . مبذول داشته است 13۵7ثور  انقالبپیروزی 

 تانمردم آزادی دوست افغا نسقهرمانانه   رزهبااتحاد شوروی نیرومند از م نی باپشتی

  اعالنارتجاع منطقه جنگ لیزم، هژمونیزم ویاامپره یاسنیروهای در آن هنگامی که 

ست. بهاگران، واقع انداختندبه راه  تانسافغانعلیه جمهوری دموکراتیک  ده یی رااشن

 تانسافغاندیگر  ،نیباپشتیها اعالم داشته ایم واعالم میداریم که بدون این رباما 

 . وجود نمی داشتغیرمنسلك ، آزاد، مستقل وانقالبی

روی به د شونگر حزب کمونیست اتحاعلمی و دورواقعاً ست یانتیجه سنی باپشتیاین 

شخصیت دولتی ستمدار مدبرویاوفادار، سانترناسیونالیست ، رهبری لنینسنت آزموده

 . بزرگ معاصر رفیق لیونید ایلیچ برژنف است

امی لیونید ایلیچ برژنف ضمن قرارداشتن در مقام رهبری حزب رفیق گر شما

م د سهتمام فعالیت خو با جهانروی و در راس دو لت نیرومند نیست اتحاد شوکمو

رزه بامی کمونیستی وکارگری وجهانراتیک جنبشی پعظیم و بیکران در تیوری و

 .آزادیبخش ملی خلقها ادا مینماید

 مارکسیزم جاویدان اندیشه های هدفمندی، ، اعتقاد وانرژیست که شما به چه روشن ا

، استقرار همزیستی مسالمت آمیز جهانزم را به خاطر صلح در سراسرلنینی

وهمکاری نزدیك احزاب  ، تحکیم وحدتنظام های اجتماعی مختلفدارای  کشورهای

، آزادی و ترقی یع از خلقهای که به خاطر استقاللوس نیباپشتیکارگری، کمونیستی و

کمونیزم ،سعادت و رفاه نسل حال لیزم ویارزه مینمایند، به خاطر سوسبااجتماعی م

 . ره ما عملی میسازیدیاهای س انسانو آینده 

آغاز در صفوف  مانهفاشیستی شما از  مانآل بادشوار جنگ پرمشقت و در سال های

تا آخرین روز جنگ قرار گرفتند و جهانلیستی در یامدافعان نخستین کشور سوس

 . همیشه در سنگر مقدم نبرد قرار داشتید
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شور و سی پریا، کارمند سان عسکریدماندر سال های جنگی قابلیت شما به حیث قو

 با. در جبهات جنگی، وضاحت نمودار گردید بابزرگ  جاعتشخصیت دارای ش

 . فاشیستی ادا نمودید گرانسهم شایسته یی را در شکست کامل اشغال

 دایماً ر مشهور است ویانام شما رفیق گرامی بریژنف در تمام قاره های کره زمین بس

نده به آی مانط داده میشود وسمبول ایباعدالت ارتکلمات صلح، آزادی ، برابری و با

 . محسوب میگردد ربهت

 شاننمونه درخو ط گسست ناپذیر داردباحزب لنینی ارت باشما  آگاهانهتمام زنده گی 

 .کاملترین جا معه مترقی است اعماربزرگ لنین، به مردم خود، به نفع  امرخدمت به 

گرامی بریژنف نه تنها برای حزب کمونیست اتحاد شوروی رفیق  جشن سالگرد شما

مون است. شما ره ما گرامی ومییاوی بلکه برای همه بشریت مترقی سو دولت شور

 طبقه کارگر بین المللیجسته جنبش بین المللی کمونیستی وبرشخصیت شناخته شده و

 باروی زمین  وجدانبالیستی که همه افراد یادر رأس نخستین دولت سوسهستید و

 . د، قرار داریدامید بزرگی برای آینده صلح آمیز وسعادتمند به آن مینگرن

 شریفانهعالی واهداف اندیشه های کارخسته گی ناپذیر شما متوجه تحقق بخشیدن به 

همبستگی ، برادری وست دوستییاست لنینی صلح، سیاکه محتوای اساسی سیی است 

 . مترقی را میسازدنیروهای تمام  با

به  حزب کمونیست اتحاد شوروی در تحت رهبری مدبرانه شما، مردم شوروی را

جامعه کمونیستی هدایت میکند. فعالیت این  اعمارسوی پیروزی های نوین، در راه 

شرق است که به خاطر آزادی  مترقی ماننمای روشنی برای مرد حزب ستاره قطب

 .اجتماعی خود میرزمندملی و

 تانسافغانما، رفیق گرامی بریژنف همیشه توجه دقیقی را که شما به سرنوشت مردم 

 اعماررزه به خاطر بابرای ما پشتوانه عظیمی در م هس مینماییم. این توجدارید، احسا

ادقانه وسپاسگزاری عمیق را ص امتنانبوده احساس  شگوفانو النهعاد، نوین ۀجامع

 .گیزدنا یمدر قلب هر فرد کشور ما بر 

رفیق گرامی لیو نید ایلیچ بریژنف برای من جای رضایت بزرگ وواقعی است که 

، تانسافغان، کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق تانسافغانه نام مردم بردیگر بایک

شخص خود  بجاناز و تانسافغانحکومت جمهوری دموکراتیک و انقالبیشورای 

شکوه نسبت این جشن فرخنده به شما تبریک گفته از ته قلب صحت درین روز پر

 . آرزو نمایم طوالنیرا برای سال های تانکامل 
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                             و مردم  تانسافغانمردم  نیامو برادری های دوستی پیوند

 بدیا لیستی هرچه بیشتر گسترش و تحکیم مییای سوسیابلغار

 

 فت صوفیهیانیه در ضیاب

 1360 قوس 2۵

 

 !، رفقای عزیزکوففرفیق محترم تودورژی

که از  به مناسبت پذیرایی گرمیخودرا  ه مانصمی امتناناجازه می خواهیم سپاس و

یی که در  رفیقانه سخنانبه خاطر ی شما به عمل آمد وبازیوپرافتخار ما در کشور 

، فتیااز ما ادا شد به شمارفیق تودورژیکوف، رفقای عزیز حاضر درین ضپذیرایی 

. مسرورم از لیستی تقدیم بدارمیای سوسیاهمه کمونیست ها ومردم زحمتکش بلغار

لیستی که یای سوسیاکشور بلغار باساخت تا  زدید فرصتی را مساعدهبااینکه این 

تحت رهبری خردمندانه حزب کمونیست بلغاریا به رهبری شمارفیق گرامی به 

 هتخنیکی جامعد های مادی ویابن  مانساخت امردر ی جهانپیشرفت های عظیم تاریخی 

کشور شما از نزدیک آشنا  شانزحمتک بالیستی نایل گردیده است ویاپیشرفته سوس

 . شدم

وخدشه ناپذیر  نهیارزمجوهمبستگی  ما به این دعوت رفیقانه که مظهر ناب ترین 

کشور ماست ارج می گذاریم. حزب مردم وبادولت مردمی بلغاریا حزب کمونیست و

از  تانسافغانت عالیرتبه حزبی ودولتی جمهوری دموکراتیک یازدید هباآنیم که ما بر

تحکیم و گسترش پیوند تاریخی در جهت  لیستی گام مهمیای سوسیاکشور برادر بلغار

ً  خلق های دو کشور است. نیامبرادری های دوستی و  ماکشورهای دوستی  مسلما

دار در تاریخ کشور ما  یک پدیده نوین نبوده بلکه به مثابه سنت دیرین وریشه

دموکراتیك انقالب ملی وپیروزی  پس از امردرخشش خاص داشته است که این 

در عالیترین سطح تکامل کیفی نوین  انقالبنوین و تکاملی  ورو بخصوص مرحلهث

 . آن ارتقا نموده است

های  دوران  لیستی دریاسی سویابلغار انترناسیونالیستیست یاسشایبه و کمک های بی

تزلزل ناپذیری است که این دوستی  ۀما آن شالود کشور شاندشوار زنده گی زحمتک

عقب مانده گی غلبه بر  امرما را در است وما بر آن پایه استوار  کشورهایبزرگ 

کمک  جامعۀ نوین   مانساختر گذشته است ودر کار باو نکبت  شومدیرینه که میراث 

هامبخش برای عظیم جاذبه ومنبع ال لیزم به نیروییای سوسجهانسیستم  وزامر. میکند

عیین نی نوین مبدل گردیده است که اثرات تبادگرگونی های زنده گی اجتماعی بر م
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ی جامعه بشری می گذارد. از برکت جهانگر در مجموعه پروسه تکامل تاریخی 

در رأس آن کشور بزرگ شوراهاست که کشور لیزم ویای سوسجهانموجودیت سیستم 

نوین و  ۀجامع  مانساخت امردر  اند نموده انتخابرا  انقالبیهایی که سمت تحوالت 

 .اند ی چشمگیر نایل گردیدهناشی از آن به پیشرفت هادستاوردهای تحکیم 

 ! رفقای گرامی

پاسخ تکامل اجتماعی و قوانینمد منطقی عملکرد یاور پثدموکراتیک انقالب ملی و

ً  ماست. ۀز تکامل جامعیاطبیعی به ن  شاندرین پیروزی عظیم تاریخی زحمتکمسلما

، حزب تانسافغانخلق  تیککراوه به رهبری خالقه حزب ما، حزب دموطن ما ک

وامل مساعد خارجی یعنی ، عفتیا انجام تانسافغان شانهمه زحمتکرگر وطبقه کا

نیروهای افزون تناسب نیروهای طبقاتی در عرصه بین المللی به نفع تعیین روز

لیزم نقش عظیمی را ایفا نمود، زیرا یاسوسصلح، دموکراسی، ترقی اجتماعی و

یخی بشریت را لیزم است که سمت اساسی تکامل تاریاسوسوز اردوگاه صلح وامر

ما این تحول عظیم کیفی را در تاریخ  ۀعذابدیدزحمتکش و هموطنانمعین می کند. 

به  شانسی زحمتکیار حاکمیت سباسی کشور خود که برای نخستین یاسالمند س

سی طبقه کارگر یاس ۀاین پیشوای آبدید تانسافغانرهبری حزب دموکراتیک خلق 

ملی و  انقالبش گفتند. باصمیمیت شاد بافت، یاار استقر شانهمه زحمتککشور ما و

که ره آورد منطقی آن رهایی  انقالببخصوص مرحله نوین تکاملی دموکراتیك ثور و

لی توجه به سنن م باکشور ما از زیر یوغ استبداد طراز فاشیستی است  شانزحمتک

های مطمئن گروه های ملی کشور کثیرالمله ما گامو رسوم تمام ملیت ها، اقوام و

بستن شیوه های به کار بابرداشته واعتالی وطن توار در جهت ترقی وواس

را تحقق می بخشد.  انقالبیدموکراتیک متناسب به آهنگ رشد اجتماعی وظایف 

زنده  دشواری ها ومسایل بغرنجی که از متن بانوین در کشور ما  ۀجامع  مانساخت

را از ما  خالقانهلمی وه است که حل آنها برخورد سنجشمند، عپدید می آید، همراگی 

سهم می گیرند و  شانسازی جامعه اکثریت زحمتکزبا، زیرا در روند می طلبد

منفی در پروسه آتیه رات ناگوار وثاز زنده گی ا برخورد ذهني نادرست و مجرد

 . تکامل جامعه میگذارد

 ۀجامع  مانساختپایه در این واقعیت است که در تعیین اهداف وشیوه های حزب ما بر

نبخش پیش از مرحله نوین یاهات زباتمام قدرت می کوشد از تکرار اشت بانوین 

 است، جداً  انقالبردوش این مرحله باهنوز نتایج تلخ آن  متأسفانهکه  انقالبتکاملی 

 . اجتناب شود

بی یابخش ارزاطمینانآنرا توان حزب ما درین زمینه به پیروزی های معین که می

ست علم تنظیم شده حزب ما که مسؤولیت خطیر یابرکت سنمود نایل آمده است و از 

آینده ما در ه عهده دارد پروگرام های کنونی ورا ب جامعۀ نوین  مانساخترهبری 

رچم
اه پ
ر



 

 

122 

 

م گردیده است. حزب ما به مثابه رهبر آن تنظیو شانمورد تحکیم حاکمیت زحمتک

ه کار بست نوین بر پای ۀجامع مانساختما در جهت  انقالبیدولت این اقدامات حزب و

ن دارد واز تجارب یاا بنم ۀشرایط مشخص جامع باپیشرو عصر ما اندیشه های خالق 

در پیشاپیش آن اتحاد جماهیر لیزم ویای سوسجهانی سیستم جهانر تاریخی باپرغنی و

 .معاصر فیض گرفته است دوران   انقالبیمجموعه جنبشی لیستی ویاشوروی سوس

که بر انقالب تکاملی  هنگی ما در مرحله نوین پروگرامهای اجتماعی، اقتصادی وفر

 اندما تنظیم شده است میتو ۀپایه محاسبه دقیق شرایط اوبژکتیف وسوبژکتیف جامع

ه توانستشد وباپراتیك اجتماعی  بای از تأمین پیوند منطقی این برنامه ها نمونه عال

ین بسیج نو ۀجامع  مانساخترا در  شاناست نیروی سازنده بخش های عمده زحمتک

 . ورهبری کند

ما ارتقای سطح مادی و  اجتماعیاقتصاد ملی و انکشافهدف اساسی پروگرامهای 

زراعتی، صنعتی وبر پایه آهنگی رشد در تولیدات  شانفرهنگی زنده گی زحمتک

گرام اینکه تحقق این پرو بالیدی است. بردن مؤثریت کار در تمامی عرصه های توالبا

 با بعضاً صادر شده از آنسوی سرحدات ما  انقالبضد ها در اثر خرابکاری های

لنسبه مطمئن افزایش درین زمینه ها باآنهم یک آهنگ رشد  بامواجه میگردد  موانع 

فردی و  ۀمیدهد که وارد کردن اراد شانما نوجود دارد. تجارب مشخص حزب 

د. تمام میشو گرانن آور ویاز تمایالت ذهنی در مسایل مبرم اقتصادی تا چه حد

ق کامل دارد وبه همین جهت باکشور ما انط شانمنافع تمام زحمتک باست حزب ما یاس

تحقق پروگرامهای  امردر  شانروز سهمگیری توده های وسیع زحمتکاست که روزتا

 . زسازی کشور ابعاد گسترده تر کسب میکندباما برای  انقالبی

خدشه ناپذیر  مانیروی ایتمامی این اقدامات از برکت قدرت رزمنده گی حزب ما از ن

ست درست است یاه سگانما که یست اصولی یاو س شانخدمت به زحمتک امرآن در 

لوژیك یك حزب یاایدحزب ما اکنون از لحاظ تشکیالتی وچشمه میگیرد. و سر

فوالدین، رسالت تاریخی خودرا به مثابه رهبر آگاه جامعه به  طباانض بایکپارچه و

 . می دهد م انجاشایسته گی ووجه احسن 

جمهوری دموکراتیک و تانسافغانف حزب دموکراتیک خلق یکی از عمده ترین وظای

تام در کشور است. ما درین زمینه على الرغم تالش تأمین امنیت عام و تانسافغان

ه زنده گی آرام ما را بر هم میزنند به دزدانو نهیاوحشکه انقالب ضد هجنایتکاران

به شکست قطعی محکوم است، این حکم  انقالبضد فته ایم،یاپیروزی بزرگی دست 

 . ماست مانزه آمران

ت یقانونشرایط را برای تحقق اصول  انقالبتکاملی وپیروزی مرحله نوین 

اسناد مهمی از جمله انقالب تحکیم آن مساعد ساخت. در این مرحله دموکراتیک و
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رگی در تصویب گردید که گام بز تانسافغاناصول اساسی جمهوری دموکراتیک 

 . سی کشور ماستیازندگی س

 ! رفقای عزیز

جبهۀ آن تشکیل دستاوردهای در مرحله کنونی تکامل جامعه ما یکی از بزرگترین 

یک ضرورت، به عنوان  است که به  تانسافغانجمهوری دموکراتیک  ملى پدروطن

پراهمیتی . تشکیل این جبهه رویداد تحت رهبری آن تحقق پذیرفتو زب ماابتکار ح

، وطنپرست ر تمام نیروهای ملیبارای نخستین ماست که ب ر تاریخ کهنسال کشورد

وناموس  ملی به خاطر دفاع از شرف واحدو ترقیخواه کشور ما را تحت در فش 

به خاطر لیزم وارتجاع ویاامپر مسلحانهدفع تجاوزومداخله وطن برای طرد و

 . نوین به هم پیوند داد ۀجامع  مانساخت امرسهمگیری در 

تشکیل این جبهه عالیترین مظهر تحقق دموکراسی، گام مهم در تحکیم عدالت 

اینکه  با تانسافغانجبهه ملی پدروطن است.  انقالب ضداجتماعی و ضربه کوبنده به 

ی یابلغارپدروطن جبهه  باه توانست کمی سپری گردیده است ، مانزاز مدت تاسیس آن 

بر قرار ه برادران ط محکم وباترلیستی ایابرادر سوسکشورهای  دیگر لیستی ویاسوس

 .رسالت عظیم تاریخیش استفاده برد امردر  آنانسازد واز تجارب 

 ! فقای عزیزر

سرکرده  هبین المللی ب لیزم یاامپرنشده   اعالن نه یاوحش جنگ وز ناظرامرن یاجهان

، ارتجاع عرب هژمونیزم چین ،یکاامرالت متحده یاخوار اجهانلیزم یاامپر گی

 ن یامدرین  تانپاکساست که  تانسافغانارتجاع منطقه علیه جمهوری دموکراتیک و

، صلح و امرند. این خیز تجاوز ومداخله نظامی را علیه کشورها ایفا میک ۀنقش تخت

. جمهوری خطر مواجه میسازد با جداً  جهانلنتیجه در باو امنیت را در منطقه ما

نه خویش که یاست خارجی صلحجوایبه تأسی از اصول س تانسافغاندموکراتیک 

سایه، کشورهای هم باست همزیستی مسالمت آمیز، حسن همجواری یامبنی بر س

همبستگی و  انسالك عدم مداخله در امور یکدیگر وعدم احترام به حق حاکمیت ملی و

رزه در راه صلح، خلع سالح باملیزم وجنگ ویابرضد امپرنه بین المللی ویارزمجو

به ابتکارات  تانسافغانسی اوضاع اطراف یاست برای حل و فصل ست استوار اتانودی

درت بامطابقت کامل دارد ، م جهانمنافع روند صلح در منطقه و  بابزرگ تاریخی که 

دوازده اگست سال  وپیشنهادهای 1۹80پیشنهادهای مورخ چهارده می ورزید، 

سی واقعبین یاسی وماعل وسیع محافل اجتبااستق بااخیر ما که پیشنهادهای  و  1۹81

پرابلم  سییافصل سمشخص حل وتدابیر الزم و انعطافروبرو گردید از  جهان

ل باحسن استق با متأسفانهحل علمی این اختالفات است که  ۀگیرندبرخوردار بوده دربر

 مواجه نگر دیدیم.  گانهمسایه  بجاناز 
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ه پایگاه تجاوز را ب تانپاکسء الحق که کشور یااز رژیم نظامیگر ضردیگر بایکما 

کرده می طلبیم تا از آن اقداماتی  آزاد تبدیلو انقالبی تانسافغانومداخله نظامی علیه 

وفق نمیکند دست برداشته و به  جهانصلح وامنیت در منطقه ما و باکه به طور قطع 

سی پرابلمهای منطقه پاسخ مثبت دهد. ادامه یافصل سما برای حل و صادقانهندای 

ست تشنج و یاهژمونیزم است که سلیزم ویانطقه تنها به نفع امپروضع موجود در م

سایر  باهمراه غیرمنسلك به مثابه یک کشور  انقالبی تانسافغانل میکند. باجنگی را دن

لیستی یاتشنج امپرست جنگی ویارزه علیه سبای مجهاندر جبهه غیرمنسلك  کشورهای

اردوگاه  با انسالك نبش عدم رزه جباما شاهد هماهنگی م جهانمی رزمند.  قاطعانه

لیزم و برای صلح یاترقی اجتماعی متحد طبیعی این نهضت است که علیه امپرصلح و

، دورنمای تکامل رزه میکندبام ت تاندیخلع سالح و ،، کاهش تشنجبین المللیو امنیت 

 . د نوید بخش استیار زیااین پروسه بس

قه ، مسابتدارکات جنگی ی جنگ سرد،یاست احیااوضاع بین المللی در اثر س

بشری ی تولید بم نیوترونی که ماهیت ضد، برنامه هاتسلیحاتی لگام گسیخته هسته وي

سیستمهای نوین اسلحه  اعمار، بیولوژیکیوی ویااست، اسلحه کیم مشهود کامالً آن 

 انفجار مت به وخا یکاامرالت متحده یالیزم ایاتاژ امپرشانکشتارجمعی، تجاوز و

 باتقابل نظامی  ۀآشکارا به پای یکاامرلیزم یاست امپریا. سشده است یدهشانآمیزی ک

د دارد. طفره روی یاجنبش خلق ها بن مسلحانهسرکوب لیزم ویاسوساردوگاه صلح و

سی یاتحدید اسلحه استراتیژیکی هستوي، حل ساز مذاکرات سازنده پیرامون 

برطرف ی وخارج کشورهای ، برچیدن پایگاه های نظامی از منازعات بین المللی

الت یاست خارجی ایاهای داغ تشنج عالیم مشخصه سکردن علل موجودیت بستر

ست چماق یاست از موضع زور وسیاتکیه بر س بااست. این کشور  یکاامرمتحده 

 امربزرگ نیروی واکنش سریع دوصدوسی هزار نفری را تشکیل داده است تا در 

الت یاا« تییامنافع ح»که مناطق  حفظ آن نواحییبخش ملی وسرکوب جنبش های آزاد

 . متحده گردیده است مداخله کند

به صورت  یکاامر الت متحدهیای جنگ سرد ایاست احیامرحله موجود در عملکرد س

 . فزاینده خطر جنگ گرم را افزایش داده است

ً رونالد ریگن از ااً ن توجه است که اخیریاشا وی در اروپا تمحدود هس ل جنگلحتما

بدون تردید بر پایه از آن متأثر گردد، سخن گفت وتجاوزگر این کشور بدون آنکه 

در صدد استقرار ششصد راکت  یکاامرالت متحده یاکه ا این محاسبه ضد بشری است

 .در اروپا برآمده است یکاامرپایگاه های مقدم هستوی برد متوسط ووسایل  باهستوی 

چین  با. این کشور همراه نیست ایکامرالت متحده یاست ضدسلح ایااروپا تنها آماج س

، هیچگاه تا این حد دو کشوراین  رهبراند اظهارات رسمی یاهژمونیست که بر بن

 یااوضاع را در مناطق مختلف آس اندپیرامون مسایل عمده بین المللی نزدیك نبوده 
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ایجاد شبکه های وسیعی از  با یکاامرالت متحده یا. ااندیده شانی کانفجاربه وخامت 

زات برای یاکسب امتاسراییل وو مان، عیاهای نظامی در مصر، صومال، کین گاهپای

سرکوبی  تأسیس پایگاه های نوین برای جا به جا کردن نیروی واکنش سریع برای

دسیسه کمپ دیوید وضع جنبش آزادیبخش ملی عرب وجنبش مقاومت عرب فلسطین و

 . اندیده شانبه بن بست ک شرق میانهرا در 

، اروپای یکاامرلیزم یاجنوب شرق آسیا تالشهای گسترده امپرب غرب ودر بخش جنو

بیشتر کشورهای هرچه یدن شانغرب ومتحد استراتیژیك آنها، شوونیست ها، برای ک

سی نظامی مشهود است تا ازین یاس  مانزانجمن ملل جنوب شرق آسیا )آسیان( به سا

استفاده کنند.  جهانرین منطقه د انقالبیروند بابه مثابه وسیله برای مقابله  مانزسا

لیستی، یاکشور هندوچین، ویتنام سوسسه  پیشنهادهایاز  قاطعانهدرین مورد ما 

 جمهوری دموکراتیک مردم الوس دفاع می کنیم و آنراو یاجمهوری مردم کمپوچ

ما بر آنیم که  میدانیم یاآرامش در منطقه جنوب شرق آسه الترناتیف برای صلح وگانی

الت یایگاه های نظامی ااپتمام ید تأمین گردد وباآمیز  از طریق مسالمت یاوحدت کور

را  یاعساکر این کشور بخش جنوب کورو منحل شود یادر جنوب کور یکاامرمتحده 

 . ترک گویند

جبهه مقدم را کشورهای   یارژیم نژادپرست پریتور بایکدست  یکاامرالت متحده یاا

توسط  یانامیب یقانونغیرز ادامه اشغال پیوسته مورد تهاجم قرار داده است وا

به رهبری  یااز تفویض استقالل به نامیب جنوبی حمایت میکند  یافریقا تاننژادپرس

یدن شاندر جهت ک یکاامرالت متحده یات به عمل می آورد. تالشهای اعمانسواپو م

 سی نظامی ادامه دارد. به همینیاس مانزغربی به یک سا یافریقاکشورهای  جامعه 

جهنمی را علیه قبرس به کار  تمام دسایس یکاامرالت متحده یالیزم ایاگونه امپر

ین جزیره به پایگاه عمده راکتی یدن کامل اگردانبر یکاامراخته است. هدف عمده اند

 . تجاوزگر است مانیدن آن به این پیشانکوهوایی ناتو و

این منطقه به ای  کشورهلیستی خطر فزاینده را برای تمام یااین تالش های امپر

تقالل ملی این کشور اسید وحدت قبرس، حاکمیت وباآنیم که رآورده است، ما بربا

تمام پایگاه های نظامی خارجی منحل وعساکر خارجی از این کشور احترام شود و

 . اخراج گردند

صلح و امنیت را  جاپاندر اوکیناوای  یکاامرپایگاه در بحر هند و یاگارسپایگاه دیگو

 . ید این پایگاه هما منحل گردندبار هند وبحر الكاهل وسیع سبوتاژ میکند، در بح

ی بابه استعمال نیروی نظامی علیه کیو یکاامری التین در اثر تهدید یکاامروضع در 

کشورهای حوزه دا وومداخله در امور داخلی السلوادور ، نیکاراگوای گرینا مانقهر

ید به تمام تهدیدات با یکاامرالت متحده اییده شده است. اشانکارابین به وخامت ک
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را در تعیین سرنوشت  هاداده وحق کشور نیاپای مرکزی وال تین یکاامرنظامی در 

 . گذارد احترام شان

عالقه مندی خاص اوضاع پولند را تعقیب نموده  باحزب ما که از مدت ها به اینسو 

بخشیدن  نیاپابه خاطر  عایت آن اقدامات اخیر شورای دولتی جمهوری پولند رار با

توطئه های عناصر راستگرای افراطی ات وبه حوادث ایجادشده در اثر تحریک

 روزلسکی بهیاورای دولتی پولند را به رهبری بی می نماید. ما اقدامات آتی شیاارز

، اجتماعی و فرهنگی پولند که به قیمت خون منظور در تحت نظم آوردن اقتصادی

ت یقانونبه یقین حفظ آن کشور به دست آمده است و زندانفر میلیون ها تن از بهترین

 .می دانیم یقانونو النهعادرا به همراه خواهد داشت به موقع،  نظم اجتماعی ۀوادار

ً این اقدامات  ما ، آنهایی که در مور داخلی کشور مستقل پولند بودهمربوط به ا صرفا

 شومپولند هستند به هدف  ، در غرب به فکر توطئه علیه مردملندورای سرحدات پو

 . فتیاخویش دست نخواهند 

آمده و به  فراز به دربوداز این آزمون جدید تاریخی سر مردم پولند قادر خواهد

ل وضع کنونی که دارای اهمیت خاص تاریخی برای سرنوشت باشایسته گی در ق

لح و قاطعیت به راه برگشت ناپذیر خود در جهت ص با ، برخورد نموده شدباآنها می

 . رفتلیزم به پیش خواهندیاسوس

 خانواده  ن یامدر وارسا و مانتی مردم پولند به موجودیت آن کشور در پییامنافع ح

ط ناگسستنی دارد. مستحکمترین تضمین بالیستی ارتیامشترك همه کشورهای سوس

همه  باه برادران تی مردم پولند را دوستی خلل ناپذیریابرای خوشبختی تاریخی و ح

رزه علیه بابخصوص اتحاد شوروی که این دوستی در ملیستی ویاسوس رهایکشو

 . فته است، تشکیل میدهدیافاشیزم نضج 

لیستی را یاسوس های شرافتمند روی زمین اقدامات اخیر رهبری پولند انسانهمه 

 . می نمایند نی باپشتیتأیید و 

 !رفقای عزیز

 مانمردوکشورها  رك تمام رزه مشتباتکامل اوضاع بین المللی ضرورت مبرم م

برای لیستی ویاتجاوز امپرست جنگی ویارزه علیه سبارا در م جهانصلحدوست 

از بر کت موجودیت توان معتقد هستیم که می می طلبد. ما جداً  بین المللی امنیت صلح و

بدو پیروزی  مانهلیزم و در رأس کشور بزرگ شوراها که از یای سوسجهانسیستم 

صلح  پیشنهادهایصلح تا  مانلیستی اکتوبر از نخستین فرایکبیر سوس انقالب

لیزم یاامپرنیروهای ششم حزب کمونیست اتحاد شوروی مطروحه در کنگره بیست و

 . منافع بشریت پیوند سرشتی دارد تأمین نمود باصلح پایدار را که را مهار کرد و
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خود از ست خارجی یاپیوسته در فعالیت های س تانسافغانجمهوری دموکراتیک 

صلح که در  ۀهشتاد به نام ده ۀهاد شوروی در مورد اعالم دسازنده اتحپیشنهادهای  

نیه رفیق لیونید ایلیچ برژنف یاششم حزب کمونیست اتحاد شوروی در بکنگره بیست و

ت رئیسه یاهزی حزب کمونیست اتحاد شوروی وصدرمنشی عمومی کمیته مرک

نموده در راه تحقق آن در  نیباپشتی عانهقاطفت یا انعکاسشوروی شورای عالی اتحاد

، کاهش ت تاندیتعمیق روند  بین المللی امنیت رزه برای تأمین صلح وبای مجهانجبهه 

 .خلع سالح می رزمدقابل نظامی وتتشنج و

شورای  1۹81هشت جون سال م که تقاضانامه بیست ومعتقد هستی عمیقاً  چنانما هم

اثرات بزرگی در جهت  اندمیتو جهان مانردمها و مانعالی اتحاد شوروی به پارل

 . تأمین صلح بگذارد

 مانکه در پارل ما پیشنهادهای پنج فقره یی رفیق بریژنف را انقالبیحکومت حزب و

حوزه خلیج ت در بحر هند وباثوه الترناتیف برای تأمین صلح گانهند ارائه شد، ی

 . اندفارس مید

حل پرابلم  بین المللی برای فرانسکناز تدویر  تانسافغانجمهوری دموکراتیک 

ه نماینده گانآزادیبخش فلسطین این ی مانزسانه به شرکت اتحاد شوروی ویامخاور

ح به طرنموده معامله ننگین کمپ دیوید ونی باپشتیمردم عرب فلسطین  یقانون

رز و بامختاری فلسطین را که توطئه یی علیه موجودیت فلسطین ماصطالح خود

 . ح میکنداست، تقبی مانقهر

تشکیل دولت مستقل ملی فلسطینی، اخراج وسرنوشت آنیم که بدون حق تعیین اما بر

عساکر اشغالگر اسرائیل از سرزمین های اشغالی عرب واحترام به حق حاکمیت و 

استقالل کشور لبنان که پیوسته سرحدات پذیرفته شده بین المللی این کشور مستقل 

به شرقمیانه در  اند، صلح نمیتویردائیل قرار میگاسر گرانمورد تهاجم نظامی اشغال

 . آید ن یام

همه  برخورداری از حمایت  بامتجاوز اسراییلی به تشویق و گراناشغال ن یامدرین 

دست به الحاق ارتفاعات جوالن زده است که  یکاامرالت متحده یالیزم ایاامپر بهجان

شرق به وخامت اوضاع در  ه وسیعفروزانجنگ او نهباطلاین اعمال وحركات توسعه 

 باستمداران ماجراجوی اسرائیل را یا، سگران. اما این عمل تجاوزدامن میزند میانه

اخراج عساکر اسراییلی نه تنها از ارتفاعات جوالن  خواهانقاطعیت محکوم نموده 

 . شیمبابلکه از همه سرزمینهای اشغالی عرب می

بدیل ید تدویر گردد گام بزرگی در تباه بین المللی در کولمبو ک کنفرانسبدون تردید 

 . قاطع ما برخوردار است نی باپشتیاز بحر هند به حوزه صلح بوده و
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ردوگاه ا بابه مثابه یک کشور صلحدوست همراه  تانسافغانجمهوری دموکراتیک 

ست یاعلیه س جهانصلحدوست  مانتمام مردو انسالك لیزم، جنبش عدم یاسوسصلح و

 ، فاشیزم، نژاد پرستیلیزم وعلیه استعمار، استعمارنویاامپر وضد صلح هگرانتجاوز

رزه عظیم رهایی با، کاهش تشنج بین المللی در این مبرای صلح خلع سالحوآپارتاید و

 . است جهانصلحدوست نیروهای  بابخش 

خدشه  دو کشور ما در سطح عالیی از دوستی برادران! مسرورم از اینکه روابط رفقا

به نفع صلح و ترقی اجتماعی ارتقا نموده است، ما حمایت بزرگی پایدار ناپذیر و

در سخنرانی  یابلغاررا که در کنگره دوازدهم حزب کمونیست  انترناسیونالیستی

به نوبه خود پیروزی سپاس وقدر نگریسته و ۀفت به دیدیازتاب باکوف رفیق تودورژی

پروگرامهای تحقق  امرجمهوری مردم بلغاریا در  شانهای مزیدی را برای زحمتک

پرافتخار اجتماعی مصوب دوازدهمین کنگره حزب کمونیست اقتصادی و انکشاف

 .بلغاریا آرزو میکنیم

ترقی اجتماعی وح ما وصل مانتی دو کشور به نفع مردما یقین کامل داریم که دوس

 . بیشتر رشد میکند
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                  لیستییاوسوری سهمو ج تانسافغانجمهوری دموکراتیک ن یامروابط 

 بدیاتقویت میپرولتری رشد وانترناسیونالیزم  بلغاریا بر مبنای

 

 فت وار نای بلغاریایانیه در ضیاب

 1360 قوس 28

 

خلق  ! اجازه بدهید، به نماینده گی از کمیته مرکزی حزب دموکراتیکتاندوسرفقا و 

 تانسافغانجمهوری دموکراتیک  مانقهرمردم زحمتکش و ،، حکومتتانسافغان

طریق شما به را به شما رفقا و از  انقالبیگرم درودهای ش وباه ترین شادمانمیص

 . لیستی تقدیم نمایمیاسوس یامردم زحمتکش بلغار

از زادگاه  یالیستی بلغاریاجمهوری سوس شگوفان، پیشرفته وبادیدار از کشور زی

 باورگی دیمتروف برای ما نهایت جالب، مسرتبخش و گی انقالبیشخصیت بزرگی 

ه رفقای بلغاری مانصمینوازیهای گرم و مانهاز مردیگر بایک. میخواهم اهمیت است

تکوین  امررا در  یابلغار مان، پیروزی های عظیم مردم قهراظهار تشکر نموده

 . لیستی آرزو نمایمیافته سوسیاجامعه رشد 

 ! رفقا

 ۀداتکای ارا بهو تانسافغانثور که تحت رهبری حزب دموکراتیک خلق  انقالب

از فصل نوینی در تاریخ اکثریت مردم زحمتکش کشور ما به پیروزی رسید، آغ

به حساب  تانسافغان ۀکشیدبالرنجدیده و ماندر زندگی مردو اله سرزمین ماچندهزارس

ازی اندبر را در جهت النهراه رشد مستق تانسافغانثور، انقالب پیروزی  با. میرود

عدالت اجتماعی که  جامعۀ نوین ه گذاری پایگی های قرون وسطایی ودمان کلیه عقب

زحمتکش به سرنوشت  انسانداده شده و نیاپادر آن برای همیشه به ستم واستثمار 

راه ایجاد دگرگونی های  تانسافغانانقالب . ویش حاکم گردیده است در پیش گرفتخ

 . دی را در کشورما هموار نمودیابنعمیق و

کلیه  بانی بادر ت لیزمیاامپر، ارتجاع و تانسافغان انقالبی پس از پیروزی کانداما 

را  انقالبیدستاوردهای نابودی و ثور انقالب باخاین خویش طریق مقابله  تانهمدس

 پیروزمندانهتمام نیرو را به کار بستند تا از رشد در پیش گرفتند و تانسافغاندر 

 .ما جلوگیری به عمل آورند انقالب

چوب در چار یکاامرالت متحده یانایتکار اجلیزم یاامپردر رأس لیزم ویاامپر

 ۀناشده راعلی  اعالنما نه تنها جنگ انقالب  بامقابله  تجاوزکارانهستراتیژی 
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 تجاوزکارانهاین جنگ  انقالبیضدباندهای ارسال  باآغاز نهاد و انقالبی تانسافغان

ً ناشده را مداوم  اعالن خود ك خطرنا سنفوذ جواسی باد ، بلکه کوشید تا وسعت دا ا

ت باضر ،رز مینمودبات انقالبیرای ما وهره حفیظ هللا امین که در چ ندماندر حزب ما 

از مسیر اصلی  ثور راانقالب  به اینگونه انقالب ما وارد نموده وسنگینی را بر پیکر 

 . شکست سازدآن منحرف ودچار وقفه و

لیزم یاتراتیژیك امپرنقشی را که منحرفان به سردمداری حفیظ هللا امین به سود منافع س

ایفا نمودند یکی از تجارب تلخ در روند  یکاامرالت متحده یااامپریالیزم  در رأسو

 . در کشور استانقالب راه  گان ، درس آموزنده برای رونده انقالبیجنبش های 

 تانسافغانانقالب  بادر مقابله  یکاامرامپریالیزم  لیزم در رأسیااما ستراتیژی امپر

دیکتاتوری خونین امین  .انجامیدری بابه شکست فضیحت فت ویاتحقق ن انجام سر 

ر وارد مرحله نوین ثواز هم فروپاشید وانقالب  1۹7۹فت دسامبر هدر بیست و

 لیزم یاامپریی بود که بر فرق  شکنندهر وبای آن گردید که این خود ضربت مرگلتکام

 . وارد آمد تانسافغاناین دشمن اصلی مردم  یکاامر

زی های عظیم نیروهای ترقیخواه ووطنپرست کشور ما در برابر تجاوزات پیرو

کمک بی شایبه،  بانگونی رژیم جنایتکار امین بعد از سر گان هگانومداخالت بی

حکومت  یقانونرفیقانه اتحاد شوروی کبیر که به خواست وه برادران ،یغرضانهب

 1۹78مکاری دسامبر همطابق به قرارداد دوستی و تانسافغانجمهوری دموکراتیک 

ملل متحد پاسخ مثبت  مانز( منشور سا51اتحاد شوروی و ماده )و تانسافغان ن یام

آنهم در شرایط  انقالبی تانسافغان. کمك اتحاد شوروی به اگسستنی داردط نبا، ارتداد

در خطر  تانسافغانحاکمیت ملی انقالب، تمامیت ارضی ودستاوردهای که  یدشوار

نه بین یارزمجوهمبستگی  های بر جسته د به حیث یکی از نمونهجدی قرار گرفته بو

 . شدباالمللی در عمل می

 ! محترم تاندوس

 انقالب  ضدادامه دارد. هنوز صدور  انقالبی تانسافغانلیستی علیه یاهنوز تجاوز امپر

امش زنده آرر اینجا وآنجا نظم وثالبازهای کشور ما صورت میگیرد ورای مرما واز 

لیستی در منطقه ما به خاطر یا. هنوز کلیه هرم های امپرا مختل میگرددگی مردم م

 هگرانهنوز توطئه وسیع تجاوزاستفاده قرار میگیرد ومورد  تانسافغانانقالب ناکامی 

 . در منطقه ما صلح و امنیت را به مخاطره افگنده است

هبری که به ر انقالبیضدوجود فشارسنگین تحریکات  باما  انقالبیدولت حزب و

است در جهت تثبیت، ه توانست ، هژمونیزم وارتجاع صورت میگیرد،لیزمیاامپر

 . همگام های بلندی بردارد انقالبیدستاوردهای گسترش تحکیم و
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 نیاپاادی از تصقسی، اجتماعی و ایادر عرصه های ستوان می در این زمینه اجماالً 

ی آزادیها و یااح شته،دیکتاتوری گذ دورانو  شوممیراث های یها ومانساکلیه ناب

، تصویب اصول اساسی جمهوری انقالبیت یقانونحقوق دموکراتیك، تطبیق 

احترام به عقاید دینی  اساسی موقت در کشور، قانونبه مثابه  تانسافغاندموکراتیک 

، تأمین امنیت خانواده ملی ، رعایت اصل کانون  ۀعنعنات پسندیدومذهبی ورسوم و

فش دت نیروهای ملی و اجتماعی تحت درحکیم روند وحشخصی افراد ، ت مصئونیتو

اعم از نیروهایی که در چارچوب  کشور ما را شانکه زحمتک جبهۀ ملى پدروطن

، های صنفی، کوپراتیف های زراعتی مختلف مشتمل بر اتحادیهسازمانهای 

، اتحادیه های روشنفکران خالق، شورای  زنانو ان جواندموکراتیک سازمانهای 

، همبستگییل انجمن های صلح، دوستی و باقون، جرگه های اقوام وحانیروعلما و

 مشورتی اقتصادی مشتمل شده وسایر نیروهای ملی واعضای کمیسیون های 

 و انقالب ضد بارزه بااز پیروزی های وسیع در مدموکراتیک را در بر میگیرد و

 . آوری نموددیاحکیم قدرت مردمی در کشور 

را به سود  مشخصقادر گردیده است تا اقدامات  چنانهم ما انقالبیحزب و دولت 

. هم اکنون اندشامعه به میدان عمل بکجاعتال و رشد ای زحمتکش مردم وتوده ه

مرحله اول در  ۀدموکراتیك ارضی در جهت تصحیح وادام اصالحاتمرحله نوین 

یفی کشور ادامه دارد. پیروزی های ما در زمینه حل مسایل کشاورزی، جنبش کوپرات

در زمینه فروش مساعد دهقانان کمک به حد میسازد. رشد تولیدات زراعتی ورا مت

از تدابیر مهم در  یدبا چناند آوری است. همیاقابل  آنانمحصوالت تولیدی مربوط 

افزایش دستمزد صنفی،  اتحادیه هایکشور در چار چوب  شانزمینه تشکل زحمتک

کلکتیف  نیامهای جمعی قراردادقد عو الى پنجاه فیصد چهاراز بیست و گرانکار

پروسه مؤسسات تولیدی که بر پایه آن نقش کارگر آن در رهبری و شانهای زحمتک

حقوق ودموکراتیک در زمینه کار و النهعاد قوانینتدوین های تولیدی تثبیت میگردد و

 .تذکر داد تانسافغانجنبش کارگری  ۀدر ساح گرانکار

مانده  عقببه  توانستآن ماخواهیم  ۀکه در نتیجرویدست گرفته شده است هایی پالن 

عدالت  جامعۀ نوین مقدمات ایجاد دهیم و نیاپا تانسافغانپای سده ها در دیرگی 

ی فراواناجتماعی را در کشور فراهم سازیم. آنچه تاکنون عملی گردیده از اهمیت 

سمت شده در  انجام  به دگرگونیهایتوان برخوردار است. زیرا در کشور ما نمی

بیعدالتی، گسترش معارف دن به کلیه اشکال ستم ودا نیاپا، دممرتأمین حقوق 

. مین وحدت نیروهای مردم کم بهادادتأایجاد اقتصاد مستقل ملی و، وفرهنگ نوین

 انقالب  تنها در نتیجه پیروزی فته تنها ویا انجام کاری که تا کنون در کشور ما 

 .سبمیسر بوده است و انقالبیورهبری حزب 

بر مبنای اصول  تانسافغانست خارجی جمهوری دموکراتیک یا! سای گرامیفقر

  استوار استصلح نه بین المللی و یارزمجوهمبستگی  همزیستی مسالمت آمیز، تعهد
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جمهوری دموکراتیک  1۹81و بیست و چهار اگست  1۹80چهارده می پیشنهادهای  

ه ددهن شانبه خوبی ن تانسنافغامبنی بر حل سیاسي او ضاع پیرامون  تانسافغان

 .شدباما می انقالبیدولت ست صلحدودستی حزب ویاس

بیندیشند و  خرد به حوادثوعقل باایم تا  خواست نمودهدر خود گانما از همسایه 

 . بدیاما ادامه  ۀنگذارند تا تشنج در منطق

 هبجانسه  یاو بهجانبرای مذاکرات دوخودرا  پذیری کامل آماده گی  انعطاف باما 

آن  گانهمسایه و تانسافغان نیامراز داشته ایم که در مذاکرات داده ایم . ما اب شانن

 اندوی شرکت نماید. هیچکس نمی تو ۀملل متحد ویا نمایند مانزمنشی ساسر اندمیتو

استقرار و تانسافغاناطراف سی اوضاع یااز آماده گی اصولی ما به خاطر حل بس

ضعف  مبینماده گی ما برای مذاکرات به هیچ وجه نماید. اما آ انکارمنطقه  رصلح د

نیروی حزب و دولت  همردم ما بی دفاع از خود داریم و. ما نیروی کافی براما نیست

 . دارند اتکا، اطمینان باخود 

 ! رفقا

به سود  جهان ۀدر عرصنیروها ست خارجی معتقدیم که تناسب یاما در عرصه س

. پیروزی خلقها در تغییر نموده است لیزمایامپرن یابه زلیستی ویاجبهه ضد امپر

لیزم طی ده سال گذشته بهترین شاهد ادعای ماست . پس از شکست یارزه علیه امپربام

و  لیزم یاامپر هگرانچیدن تسلط غارت، شاهد بردر ویتنام یکاامرلیزم یاامپرمفتضحانه 

راگوا، ویتنام جنوبی، نیکامنجمله در جهانشور در دوازده ک هاانقالبپیروزی 

رزه خلقهای محروم در بامیدهد که م شانهستیم واین خود ن تانسافغانبوی وبازیم

 .گردیده استبرخوردار استعمار از قوت بیشتری لیزم ویامقابل امپر

ستی در لییاسمتگیری سوس ،، پرتگال ویونانیاشیستی در اسپانسقوط رژیم های فا

 های استبدادم گسستن زنجیرازهیکصد وپنجاه ملیون نفوس و با جهانبیست کشور 

همه نمونه های عمده پیروزی خلقها در همه و جهانمختلف کشورهای وستم در 

، این لیزمیاشند. در برابر شکستهای پیهم امپربامی لیزم یاامپرارتجاع و بامقابله 

ادیبخش جنبش های آزلیستی، جنبش طبقه کارگربین المللی ویاسوسکشورهای 

 باپیروزی های عظیمی را کسب مینماید. متناسب و خلقهاست که نیرو میگیرد

تالش مینماید تا بنا به گفته یی ردیگر بایکاینك امپریالیزم پیروزی های عظیم خلقها،

 را شدت بخشد انقالبیپیشرو و نیروهای بی زخم های کهن تجاوز علیه یاپس از شفا 

 جانسفیر هیولیستی دالس، اتمیاامپر ۀتجاوزکارانست یابه گفت شیطان بزرگ سو

 . جنگ را به وجود آورد دوران  اوضاع روانی  انگیز

لیزم در یاامپر مذبوحانهی را تالش های جهانست یاخصوصیت مهم لحظه کنونی س

لیزم و در یاتشدید تشنج تشکیل میدهد. امپرصلح ودستاوردهای  باجهت مقابله 
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سی یامن زدن به تشنج سدا باالت متحده میکوشد یاجنایتکار ا لیزم یاامپرپیشاپیش آن 

 مسابقات و جنگ سرد دوران  را به  جهانجلوگیری نماید  ت تاندیاز پیشروی روند 

 سد شده زمینه های ی های جنبشهای رهایی بخش ملی را. پیروزاندشتسلیحاتی بک

. از پیروزی های کشورهایی که راه رشد مستقل ناکامی این جنبش هارامساعد سازد

لیستی یاسوسکشورهای   با آنانجلوگیری نماید و از نزدیکی  اند ملی را در پیش گرفته

 .مما نعت به عمل آورد

عرصه های  ها، نیروی وسیعتری را درخلق بایزم هم اکنون برای مقابله لیاامپر

 . اخته استانداقتصادی، نظامی و تبلیغاتی به کار 

ینه لیزم در زمای. تالش های امپروضع وخامت بیشتری کسب نموده است ادر منطقه م

ارتجاعی عرب، کمک ، بسیج بیش از پیش رژیم های ایرانعراق ون یامادامه جنگ 

ارد دالری ملی 2،5قرضه و تانپاکسفوری پنجصد میلیون دالری به نظامی بالعوض و

، تبدیل تانپاکسدر  تانسافغان انقالبه ضد، کمك آشکار بتانپاکسی به جهاننک با

در منطقه بحر هند، آماده گی  یکاامرگاه تجاوز نظامی به بزرگترین پای یاگارسدیگو

برای ارتشی  ر گذاشتن پایگاه نظامی عظیم آن کشور در قبرسیاانگلیس برای در اخت

برای ایجاد  تانپاکسو یکاامر، مصرو یکاامر ن یام، مذاکرات الت متحدهیاتجاوزی ا

 تانر عربسبخصوص کمکهای نظامی اخیایگاه نظامی جدید درین دو کشور ودو پ

الت متحده وغیره یانگنده اج  16ـدر مورد خرید چهل طیاره اف  تانپاکسسعودی به 

لیزم در رأس یاتوسط امپر هگرانمی دهد که نقشه جهنمی تجاوز شانهمه نهمه و

جنبش های آزادیبخش در منطقه در ما وانقالب بخصوص علیه  یکاامر لیزم یاامپر

 . همین منوال است کاراست. در مناطق دیگر نیز وضع به

 بااتمی، نه  تهدید جنگ محدود بالیزم در شرایط کنونی نه یااما ما معتقدیم که امپر

افزایش  باونیروگاههای جدید نظامی، نه  ایجاد پایگاه ها با، نه تولید بم نیوترون

نیروی  اندمحاصره های اقتصادی و جنگ روانی ، نمیتو بانه وی وارمهای منطقاندژ

 . وردیادر ب را از پا جهانی عظیم خلقها

تر، متحد تر و نیرومندتر  است و این نبرد هرروز منسجم نیاجرسیل عظیم نبرد در 

به نیروی میلیونی توده  لیزم یاامپر هگران. ما در برابر کلیه تالشهای تجاوزمیگردد

 . لگام زد به این تالشهاتوان ور داریم و مطمئنیم که میباهای مردم 

ساخت. توجه جدی  نیرومند تر صلح را ۀید جبهبا جهانوال کنونی احدر اوضاع و

ششمین کنگره حزب کمو نیست صلح اتحاد شوروی که در بیست وپیشنهادهای  به 

تنها راهی است که لیونید بریژنف مطرح گردید تنها واتحاد شوروی توسط رفیق 

لیستی یاجنگی امپرن یانوحه سرا بازمینه های نیل به پیروزی را در مقابله  اندمیتو

میداریم که تالش های تب   اعالناعتقاد صریح  باسر سازد. ما به آینده خوشبینیم ومی
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در راه ترقی، عدالت، دموکراسی  رزه خلقهابالیزم مبنی بر جلوگری از میاآلودامپر

 . صلح محکوم به شکست حتمی استو

 ! عزیز تاندوسرفقا و 

تحت رهبری حزب کمونیست بلغاریا ارج  یابلغار مانما به پیروزی های خلق قهر

ه رهبری خردمندانه حزب ب یاقایلیم، معتقدیم که پیروزی های مردم بلغار فراوان

 انقالب  سپیده دم  مانهیی وابسته است که از  آگاهانهمجموعه اقدامات کمونیست و

 . ما آغاز گردیددر کشور ش 1۹44لیستی یاسوس

جمهوری و تانسافغانی دموکراتیک جمهور نیامما در شرایطی که روابط 

 لیستی بلغاریا، غنای کیفی وسیعی کسب نموده بیش از پیش بر مبناییاسوس

 ن یاماستحکام بیشتر دوستی و همکاری  امربد یاپرولتری تقویت می انترناسیونالیزم 

سازنده تلقی مینماییم. استفاده از هر دو کشور رامفید و ماناحزاب، حکومات و مرد

نوین  ۀب کمونیست بلغاریا راهی که مردم بلغاریا به خاطر ایجادجامعتجارب حز

 . استبرخوردار یعی برای ما از اهمیت و س اند طی نموده

  ! رفقای گرامی

ه شما تشکر نموده مانصمینوازی گرم و مانهاز مردیگر بایک نیاپااجازه بدهید، در 

لیستی پیشرفته یاسوس ۀمعوفانی هرچه بیشتر جاگرا در راه ش تانپیروزی های عظیم 

 .آرزو نمایم تاندر کشور 

ت دوازدهمین بامصو در پرتو توانستغاریا خواهند لب مانما معتقدیم که مردم قهر

 .عظیمتری نایل گردندزهم عظیم وباکنگره حزب کمونیست بلغاریا به پیروزی های 

 وبلغاریا !  تانسافغانخلقهای  نیامد دوستی بازنده 

 ! پرولتریسیونالیزم انترنا دبازنده 
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                                                            تانسافغانکارت عضویت حزب دموکراتیک خلق 

 حزبناپذیر میکنیم و آنرا مظهر وحدت خدشه  ظرا چون شرف خود حف

 میدانیم خود  مانقهر

 

 .اح، د.خک فت کارت عضویت نمبرییانیه هنگام دریاب

 1360 جدی 12

 

 !کمیته مرکزی علی البدلسی، اعضای محترم اصلی ویااعضای محترم بیروی س

کارت نمبریك و اندسی نسبت افتخاری که بخشیده یایروی سبخواهم به  قبل از همه می

، اند ما را به من اعطا نموده شهیدانو  قهرمانان  عضویت حزب محبوب، حزب 

رزه به خاطر بادر م مرا امریم. این ه واز ته قلب سپاسگزاری عمیق ابراز نمامانصمی

قطعی نیروهای ضدانقالب ، نیروی سرکوبی انقالب ثور، تحکیم حزب تکامل بیشتر 

ً وز برای من امرقدرت بیشتر میدهد. نوین و مسعود یکی از پرشکوه ترین و واقعا

 . دنی زنده گی استفراموشی ناشروزهای ترین 

ام ومی بینم و  مردم دیدهزب وبه حدر خدمت  من همیشه هدف زنده گی خودرا

، حصول کارت حزبی با دور نمی شوم . هیچگاهی برای یک لحظه نیز از این هدف

آزمایشی سی آن، همه اعضای اصلی ویامن می خواهم به کمیته مرکزی و بیروی س

 یتوانایدهم که بعد ازین نیز همه نیرو و اطمینان تانسافغانحزب دموکراتیک خلق 

ی شگوفانجامعه عدالت اجتماعی، ترقی و  اعماربزرگ حزب و امرخودرا در راه 

 . به خرج خواهم داد تانسافغاندر 

 تانسافغان! آغاز توزیع کارت عضویت در حزب دموکراتیک خلق رفقای گرامی

 واین سالگرد را در نهفدهمین سالگرد تأسیس حزب ماست. ما این جش بامصادف 

لیزم، ارتجاع بین المللی و یاه امپریاسهای نیرو. ل مینماییمباشرایط غیرعادی استق

ناشده   اعالنندیت ها به کشور ما به جنگ باحرفوی و شانفرستادن آدمک بامنطقه 

. دانندگرزبا. آنها می خواهند بدینترتیب چرخ تاریخ را به عقب ما دوام میدهند ۀعلی

چه بیشتر وضاحت هر با تانسافغان. مردم خواهند برد تانین هوس را به گورسولی ا

ی ، ننگین و پلیدشومدر عمل اهداف « مانرزان راه ایبام»که این به اصطالح  دانندمی

بیشتر به هرچه  ان جوان، روشنفکران وگرانکار، دهقاناندارند به همین سبب نیز 
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ثور دفاع می انقالب دستاوردهای پیوسته وسالح به دست از  انقالب صفوف مدافعین

 . نمایند

ست حزب دموکراتیک یاس معتقد می شوند که امرر افراد به این تعداد هرچه بیشت

 . نگر منافع مردم استیابواقعاً  تانسافغانخلق 

حزب دموکراتیک خلق  بانجیب سرنوشت خودرا بیشتر افراد شریف وهرچه تعداد 

خاطر  ، بهوتابناك شگوفانن به خاطر آینده پیوند میدهند تا در صفوف آ تانسافغان

رزه نمایند. تصادفی نیست که در ظرف بانیرومند م تانسافغانایجاد سعادت مردم و

نیم سال تعداد اعضای حزب ما بیشتر از دو چند شده است. کمتر از یک و مانزمدت 

شاهد  امرمی سازند. این دهقانان و گرانکارمالحظه اعضای جدید را  تعداد قابل

ید در آینده نیز رابطه بااست، ما  تانسافغان قر حزب دموکراتیک خلباافزایش اعت

 . مردم تحکیم بخشیم باحزب را 

وز آغاز می گردد، حادثه امرکه  13۶0توزیع کارتهای عضویت حزبی نمونه سال 

نگر نیروی یاسی بیابزرگی سمهمی در تاریخ حزب ما به شمار میرود. این واقعه 

 ۀبه نوبآن است. سازمانی استحکام و تانسافغانحزب دموکراتیک خلق  هبندیارشد

ی، ارتقای مسؤولیت ید به یکپارچه گی و وحدت بیشتر صفوف حزببا امرخود این 

ت بااجرای جدی تر مطالهر عضو اصلی وآزمایشی حزب، تحکیم دسپلین، رعایت و

ثبت اعضای حزب  امر. مساعدت نماید تانسافغاناساسنامه حزب دموکراتیک خلق 

 . بدیانیز بهبود می 

گردید. در آنوقت ه خاطر می آورم که حزب محبوب ما تأسیس سالهایی را بزهم بامن 

کارت عضویت  ۀربادر  یمتوانستتعقیب ژریم های ارتجاعی ما می در شرایط مخفی و

داد تا این آرزو و خواست  امکانور ثانقالب . مرحله نوین حزبی فقط آرزو نماییم

فت یاکه افتخار در نیکسا، همه اعتقاد راسخ داریم ده گردد.یابد و در عمل پیاتحقق 

ر بااعتوقار و باشرافتمندی و شایسته گی با، آنرا بندیارا می  ربااعتاین سندعالی وپر

نام عالی عضو حزب دموکراتیک خلق در طول زنده گی حفظ خواهند کرد و

کراتیک ومآزمایشی حزب دشت واعضای اصلی ورا بلند نگه خواهند دا تانسافغان

، النهعادآزمایشی را بر اساس برخورد ویت اصلی وکارت های عض تانسافغانخلق 

فت یاحزبی درسازمانهای در  شاناشتراك فعالیت و بهجانهمه  بییاارزعینی و

به طور خاص خاطر  تانسافغانخواهند داشت. کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق 

 موازین اساسنامه وگونه تخلف از اصول وید به هیچبامیسازد که در این کار ن شانن

ع کارتهای حزبی یك به هیچ نوع اعمال نادرست اجازه داده شود. به یک کلمه توزی

سازمانی کیم بیشتر اقدامات در جهت تحعمل تخنیکي نه، بلکه مجموعی از تدابیر و

   مانزصراحت سخن گفت تا تمام ساباره باید در این باوز امر. صفوف حزبی است
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قرار دارد هرچه روشنتر درک  شانبر کمیته های حزبی وظایفی را که در براا وه

 . کنند

 !انقالبیرزه باعزیز م مانزرفقای گرامی، همر

فت یاما را درپرافتخار هستید که کارت عضویت حزب  کسانیوز شما نخستین امر

شناسایی خدمات شما در  امرید در این ستمستحق این افتخار بزرگ همسلماً  میدارید،

اشتراك فعال شما در ایجاد قوام وتکامل ، تانسافغانخلق دموکراتیک برابر حزب 

میدهید،  انجام کار بزرگی که اکنون هر کدام شما در رهبری حزب و دولت حزب و

ً بد. من یاتجلی می   اطمینانبه شما نسبت این حادثه پرشکوه تبریک گفته اظهار  قلبا

حزب دموکراتیک خلق  عکامل مینمایم که شما بر خدمات وفعالیت خود به نف

 . و مردم ما چندین برابر خواهید افزود ، دولت ماتانسافغان

را پرافتخار احساس مسؤولیت کامل من این وظیفه  باو نیاپاخرسندی بی سرور و با

 .میدهم انجام سی سپرده است، یاکه بیروی س
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برای هر عضو اصلی و صدیق آن  مانفت کارت عضویت حزب محبوب یادر

 واالیی به شمار میرود حادثه پر اهمیت است و افتخار

 

 گاننمایند ای کمیته مرکزی ویکتعدادنیه هنگام توزیع کارتهای عضویت حزب به اعضیاب

 شانزحمتک

 1360 جدی 20

 

 ! رفقای گرامی

بعد از توزیع کارت های عضویت حزب به  مانزک اندجای مسرت است که این 

اتیک خلق کمیته مرکزی حزب دموکر داراالنشاسی ویارفقای اعضای بیروی س

علی اعضای اصلی ومرتبه به توزیع کارت های عضویت به پالن طبق  تانسافغان

 سییاس . از بیرویمیپردازیم شانزحمتک گاننماینده  کزی ویك تعداد ازالبدل کمیته مر

ه مانست صمیاین کار مطبوع و مسرتبخش را به من  سپرده ا انجام زهم باحزب ما که 

برای هر عضو  مانحزب محبوب  فت کارت عضویتیا. درمینمایم امتنانابراز 

اصولی و صدیق آن حادثه بزرگ و پر همیت است و افتخار واالیی به شمار میرود 

ً م ، توزیع کارت های خار در صف نخستین کسان میسر گرددکه این افتخصوصا

سی، این قرارگاه یابیروی س تفویض کارتها به اعضای باحزبی که سلسله آن 

اهمیت  بار یاما آغاز گردید، حادثه بس شهیدانو  قهرمانان  ری حزب جوی رهبپیکار

بهبودی ش و مفیدی برای تحکیم صفوف حزب وت حزبی بوده نتایج ثمر بخیادر ح

 . خواهد داشتسازمانی کار 

بلکه  ره که توزیع کارت های عضویت حزب یك عمل تخنیکی نهبامن درین 

یست سخن مانزساسی ویافوق العاده س دارای اهمیت اقداماتمجموعی از تدابیر و

ید به ارتقای قابلیت رزمنده بانمایم که این اقدام  تأکیدردیگر باگفتم . اکنون میخواهم 

ر حزب باافزایش اعتاعضای آن وسازمانی سی ویاگی حزب و در مجموع تربیت س

وصفوف حزب راهرچه  یک آن مساعدت نمایدگانتقویت هرچه بیشتر در وحدت ارو

 . پاکیزه تر سازدر ومنزه ت

 ! رفقای محترم

صالحیت وعالی  با گان، کمیته مرکزی حزب به مثابه ارنیل به این خواستها امردر 

ید همیشه هسته بافوق العاده دارد. کمیته مرکزی رهبری آن نقش بخصوص و

وظایف  انجام شد که تمام اعضای حزب به دور آن به خاطر بایکپارچه و فشرده یی 
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. استحکام بخشندخودرا  ش حلقه زده ووحدت و به هم پیوسته گی صفوف تاریخی خوی

شد. باسمبول وحدت و رعایت دسپلین عالی حزبی ید همیشه نمونه وباکمیته مرکزی 

ت طرازعالی بانگر آن مناسیابید نمونه وبااعضای کمیته مرکزی حزب  ن یامروابط 

برای استقرار آن در سراسر  بینی خودجهانشد که در نهایت حزب ما بر اساس بانوین 

از ری باپراعتید نمونه برجسته وبارزه مینماید. خالصه کمیته مرکزی باجامعه م

رز وحدت باحزب ومثال  موازین اساسنامه واصول ایدیولوژیك انحرافبالرعایت 

 .شدباسی آن یاو سسازمانی ، ایدیولوژیك

رکزی پیکارجوی م ممیزات در کمیتهت ویابه آرزوی بسط و تکامل چنین خصوص

به همه اعضای اصلی و علی  تانسافغان، حزب دموکراتیک خلق مانحزب محبوب 

موفقیت ریک میگویم وه تبمانالبدل آن به مناسبت حصول کارت عضویت حزب صمی

، وطن برحق حزب، مردم امربه خاطر  شریفانهرا در فعالیت شانهای بزرگی 

عزیز میخواهم و  تانسافغانما  یتانسبادر کشور  شگوفاننوین و ۀجامع اعمارو

فعالیت نمونه وار حزبی افتخار حصول کارت عضویت بنابر  برفقایی که چنانهم

تبریک میگویم. اکنون اجازه دهید  ۀقلب اندفته یاحزبی را در صف کمیته مرکزی در 

توزیع کارت های عضویت حزبی را به اعضای کمیته مرکزی حزب دموکراتیک 

 . آغاز نمایم باتیب الفبه تر تانسافغانخلق 
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 رسانند سر می ، بهرا که در برابر خود طرح می کنند ون واقعی آنچهانقالبی

 

 حزبی شهر کابل مانزسا کنفرانسنیه در یاب

 1360 دلو 29

 

 ! رفقای گرامی

 ! کا بل حزبی شهر مانزسا کنفرانسمحترم نخستین  گاننماینده 

، بیروی تانسافغانخلق  کمیته مرکزی حزب دموکراتیک قبل از همه به نماینده گی از

شایسته  را به شما ش هاباشادو هاشخص خود بهترین درود بجانسی آن واز یاس

حزب دموکراتیک خلق  مانزشده از طرف بزرگترین سا انتخابترین رفقای 

م حزبی شهر کابل تقدیم میدار مانزسا کنفرانسنخستین  گان، به شما نماینده تانسافغان

شما اشتراك نمایم،  کنفرانسو نسبت اینکه از من دعوت به عمل آمده است تا در کار 

 . ابراز مینمایمخودرا  ه مانقلبی وصمی امتنان

بین شایسته ترین نماینده ، در میسازم که در این سالون شاناطر نرضایت عمیق خ با

ب اری حزب محبونگذیابدو بن مانه، رفقایی دیده می شوند که سالهاست از حزب گان

. برای من اند رزه گذشتهبام طوالنیپیچ های واز خم و اند در صفوف آن رزمیده

ً دی ازین رفقا یاعده ز باجای نهایت مسرت است که  آشنایی دارم ومدت قابل  شخصا

رفقای نسل پیشین  بام. همراه ای های مختلف کار نمودههم در سنگربای یمالحظه 

، پیشه گرانکار ن یاماز  لندهبانسل  گان، نماینده جواندی از رفقای یاحزب، تعداد ز

 اینجا حاضرند.و اندشده  انتخاب کنفرانس گانوران ، روشنفکران به حیث نماینده 

ناپذیر وحدت و  انکاردر حزب ما شاهد  جواننوهم بودن نسل های کنهسال وبااین 

  .آن است ناپذیر تکمیل صفوف نیاپامردم ومنبع  بانیروی آن ، را بطه آن 

 ! رفقای گرامی

ً این مدت  اراده مردم و تحت  چهار سال از آنروز تاریخی می گذرد که بنابر تقریبا

مند ثور به پیروزی رسید و به ظفرانقالب  تانسافغانکراتیک خلق رهبری حزب دمو

 . خاتمه داده شدستثمارگران ا ننگینت رژیم های فرتوت ویاح

 ؟ رسانیدت بااث ل بهچهار سا تقریباً چه چیزی را مدت 

گام های مؤثری را  تانسافغاندولت جمهوری دموکراتیک در این مدت حزب ما و

کشور  شاناقتصادی به نفع زحمتکـ  دی اجتماعییادر جهت تحقق تحوالت بن
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لى دشواریها، عداده که على الرغم مشکالت و شانسپری شده ن مانزبرداشتند. مدت 

، خارجیانقالب اعم از داخلی ور ضدنی دامنه داشکوار وکار دیوانهالرغم مقاومت 

 انقالب  ، تانسافغانوهژمونیزم علیه  لیزم یاامپراز تجاع ،  ۀناشد  اعالنوجود جنگ  با

خود ادامه میدهد وسنگرها ومواضع نوین را فتح میکند.  پیروزمندانهما به رشد 

 . ثور انقالب چهار سال بعد از پیروزی نیاجرسی از یااینست نتیجه گیری عمده س

پیوسته به رشد خویش  تانسافغانساخت که حزب دموکراتیک خلق  شانید خاطر نبا

فته ووحدت و به هم فشرده گی آن تحکیم پذیرفته یاادامه داده، صفوف آن توسعه 

 . است

برسانم که در سال جاری در عرصه های  کنفرانس گانید به اطالع رفقا، نماینده با

تحقق تحوالت اجتماعی موفقیت های قابل رشد اقتصاد ملی وانقالب، ضد بارزه بام

 تانافغا نسجمهوری دموکراتیک  مانمسلح قهرنیروهای مالحظه به دست آمده است، 

باندهای ر را به باهالکتت سنگین وباچه فزونتر اهالی، ضرهرنی باپشتیبه کمك و 

ما  تاندوسو تانسانافغل گرم مردم بااستق باکه  اند وارد نمودهانقالب ضد ۀصادر شد

 .تلیزم مواجه شده اسیارتجاع و امپرخشم ادر عرصه بین المللی وسراسیمه گی و

میدهد تولید محصوالت  شانکه تحلیل مقدماتی نتایج رشد اقتصادی سال جاری نچنان

دی یافته و در تولید یکعده زیاافزایش  13۵۹ناخالص ملی وعاید ملی نسبت به سال

برق، سمنت، مواد تعمیراتی،  انرژی  ،چون زغال سنگعتی از محصوالت مهم صن

د یااهمیت ز امراین  خصوصاً مد به عمل آمده است. یاغیره ازدمحصوالت آهنی و

فته است. یامالداری در رشد محصوالت ناخالص ملی افزایش دارد که سهم زراعت و

گاو  ندمان اتحیوانعداد ، تال رفتهباشیر تولید گندم، جو، جواری، برنج، گوشت و مثالً 

تدابیر مشخص  ۀد تر پشم تولید گردیده است. در نتیجیامقدار زگوسفند بیشتر شده وو

لترتیب رقم بیست وسه بالبلبودرسال جاری حزب ودولت افزایش تولید پخته و

میدهد.  شاناعشاریه شش فیصد را نسبت به سال گذشته ن هشتاعشاریه یك وبیست و

تات صنعتی نیست، بلکه باید مواد غذایی برای مردم و ناینها تنها به معنی افزایش تول

سی به دست می آید به این معنی که قسمت اساسی یاازین وضع نتیجه گیری مهم س

 دولته صورت فعالتر از گذشته از حزب وب دهقانیاهالی کشور یعنی توده های 

گردیده  یار مهثمار صلح آمیز و پرزمینه های بیشتر ک مینمایند  نی باپشتیخود  انقالبی

اجیر مسلح که میکوشند باندهای انقالب و دشمنان است. على الرغم تالش های 

تات به صورت تخنیکی جلوگیری بارا از بین ببرند واز زرع ندهقانان محصوالت 

ال برده و به این ترتیب پایه باما تولید محصوالت زراعتی را دهقانان زهم بانمایند، 

 . اندم بخشیده های اقتصادی کشور را تحکی

به اهداف و مقاصد دهقانان  نمایم که این وضع حاکی از آنست که تأکیدزهم میخواهم با

 دانندمیبهتر از پیش پی برده به صراحت بیشتر و ثور بیشترانقالو نجاتبخش  شریفانه
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 شانزنده گی  بهبوددفاع مینمایند وبه خاطر آرامش و شاندولت از منافع که حزب و

بیشتر دهات هرچه و دهقانیتصادفی نیست که در محالت  امرد. این رزه میکننبام

مسلح به دهقانان  ،وگروه های مقاومت تشکیل میگرددانقالب گروه های مدافعین 

شکن به آنها فعالتر کمک  دنداندادن پاسخ انقالب وضدڅارندوی در سرکوبی و اردو

 .مینمایند

عرصه های سیاسي، اقتصادی،  یروزی های ما، درنمود که در همه پ تأکیدید با

 فراوانکمک های بی شایبه و و نی باپشتیثور انقالب دستاوردهای دفاع از اجتماعی و

، ارزشمند و گذشته، نقش بزرگی ندمانلیستی یادوست بزرگی ما اتحاد شوروی سوس

حزب ما از  ، به نام اعضایتانسافغانبه نام مردم ردیگر بایک. استثنایی داشته است

مردم برادر شوروی ابراز سپاس نیست اتحاد شوروی، دولت شوروی ووحزب کم

 . مینماییم نیاپا یب امتنانو

دهقانان ، گرانکار تدابیر الزم را جهت بهبود شرایط زنده گیحزب همه اقدامات و

 اصالحاتداده ومیدهد. روند اجرای  انجام  شاندیگر اقشار زحمتکوران و و پیشه

. از آغاز احوال مشخص کشور ادامه دارداوضاع شت درنظردا بادموکراتیك ارضی 

فته یامختلط افزایش در سکتوردولتی و مانمستخدو گرانکارمزد سال جاری دست

دولت به وعده هایی که به مردم میدهند وفادار بوده در است. به این ترتیب حزب و

 .سعی می ورزند صادقانهتحقق آنها 

ووظایف سنگین و  رو داریمی پیشراوانفهای پروبلم ری ها والبته ما هنوز دشوا

 . شود انجام ید بابیشماری وجود دارد که 

دهیم، علت  انجام ایم همه آنچه را در این فرصت آرزو داریم ه توانستن اگر تا کنون

 لیزم یاامپردر رأس لیزم یاامپر، هژمونیزم و، ارتجاعانقالبضدآن خرابکاری 

ناشده علیه جمهوری دموکراتیک  الناعادامه جنگ  باست که یکاامرخوار جهان

ح و ، صلحداتسربه قلمرو کشور ما از آنسوی  مسلحباندهای صدور و تانسافغان

 . کار صلح آمیز مردم ما را مختل میسازندآرامش رابرهم میزنند و

عدالت در حق و مینگریم، زیرا انقالبیحیه رو، اعتماد، خوشبینی ووربا باما به آینده 

ط دارد باما ارت ۀزنده گی فرد فرد جامع بازب به خاطر آنچه که جهت ماست، زیر اح

گی، دمان ، رفع عقبیگانهمه ی ملی وریعنی به خاطر تأمین صلح و آرامش سراس

رزه بام تانسافغاندر  شگوفاننوین و  ۀجامع اعماربیماری ومحو بیسوادی، بیکاری و

 . مینماید

کابل که چندین  یتانسبا ما، شهر ی کشورباحزبی پایتخت زی   مانزاسرفقای عزیز! 

، بزرگترین بخش حزب هزار عضواصلی وآزمایشی رادر صفوف خود دارد
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حزبی شهر کابل سرشار   مانز. تاریخ سارا تشکیل میدهد تانسافغاندموکراتیک خلق 

 . است انقالبیپرافتخار عنعنات از سنن 

گفت که توان صه مینخستین کنگره آن دایر شد. خالدر کابل حزب ما تأسیس گردید و

. کابل مرکز حوادث ط داردباکابل ارت باحزب ما زنده گی  وقایع مهم درهمه حوادث و

 .کشور بوده و است انقالبی

. همه اینها مسؤولیت آغاز گردیدثور ومرحله نوین تکامل آن از کابل انقالب 

زبی اولیه حسازمانهای کمیته حزبی شهر، کمیته های نواحی،  ۀبخصوص را به عهد

   مانزه ساتانآزمایشی حزب در شهر کابل میگذارند. خوشبخواعضای اصلی و

حزبی شهر کابل در همه فعالیت های خود نقش پیشرونده یی را که داشته و دارد به 

 . است هرسانیدت بااث

حزبی شهر کابل و  مانزفعالیت سا تانسافغانکمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق 

 .بی شایسته مینمایدیا، ارزکمیته حزبی شهر کابل را

دی یاهای زثور کار انقالب بل در مرحله نوین در تحت رهبری کمیته حزبی شهر کا

، تحکیم صفوف حزب، پذیرش اعضای جدید به آن از انقالبضد بارزه بام امردر 

 خصوصاً م. اقتصادی صورت گرفته است ـحل مسایل اجتماعی و گرانکار ن یام

حزبی شهر کابل سازمانهای ذیرش اعضای جدید آزمایشی در دآور شد که در پیاید با

رو به افزایش است. کمیته مرکزی حزب این روش را تأیید و تقدیر  گرانکارتعداد 

 . مینماید

 بارزه بام امرکابل در حزبی شهر مانزآزمایشی مربوط سااعضای اصلی و

ی شهر کابل حزب مانمیگیرند. در ظرف شش ماه اخیرسازفعاال نه سهم انقالب ضد

برای خدمت در اردو وڅارندوی فرستاده است . خودرا  هزار نفر از اعضای دو

در کار حفاظت از مؤسسات  روزاز اعضای اصلی و آزمایشی حزب هر نفر صدها

 .تأمین نظم اجتماعی اشتراك میورزنددولتی ومؤسسات اقتصادی و

یز کمک فعال مینماید. ت کشور نیاحزبی والسازمانهای حزبی شهر کابل به    مانزسا

حزبی شهر  مانزدر حال حاضر بیش از پنجصد نفر از اعضای حزب مربوط سا

شند. ما بات مییادر وال انقالبیپیکارو مصروف کارانقالب ن یاکابل به حیث سپاه

که در انقالب ن یاگروه سپاهقهرمانانه   رزهباراجع به م کنفرانسوز در امرهمین 

تحکیم  امرکمك در ه گی به کار تبلیغی ومردانعت و شجاباحال حاضر در کندهار 

پیروزی گزارشی را استماع نمودیم. موفقیت ها و اندروف های محلی مص گانار

 .آرزو میکنیم شان شریفانه امربیشتر این رفقا را در هرچه های 

صادی اجرای تحوالت اقت امراکنون در کمیته حزبی شهر کابل اشکال جدید کار در 

، زیرا بعد نیز این سمت کار را رشد داد ید در آیندهبا. به وجود آمده استو اجتماعی 
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اجتماعی که در برابر حزب وظایف نوین اقتصادی و سی دریااز گرفتن قدرت س

ید در اجرای این تحوالت باگذشته وجود نداشت، مطرح شده است. هر عضو حزب 

 . مسؤولیت بیشتری احساس نماید

بنابر  جسته یی بودیم. به تاریخ هجده جدی ثه برازنده وبرل همه ماشاهد حادچندی قب

همکاری برگزار شد و در این روز کمیته حزبی شهر کابل روز دوستی وابتکار 

 هزارانغنی گردید.  انقالبیمحتوای نوین  باعنعنه قدیم و پر ارزش مردم ما حشر 

که کسانیوفید شدند طبی مستکه در این روز از کمک های مادی وهمشهری کا بل 

ه ها کیلومتر سرك، پاك کاری و ترمیم میم دازی وتراند، جغله در کار هموارسازی

غمخواری واقعی حزب ودولت را احساس مساجد وغیره سهم گرفتند، مواظبت 

همه  بجاناز و بدیا ید در سراسر کشور تعمیمباه تان. این ابتکار وطنپرسنمودند

قرار  نی باپشتیحزبی مورد ازمانهای سآزمایشی حزب، کمیته ها و اعضای اصلی و

 . گیرد

جرای ا ۀحزبی شهر کابل در ساحسازمانهای ساختن اهمیت کار  شانضمن خاطر ن

ادارات مرکزی بزرگی د گفت که در کابل همه وزارت ها ویباوظایف اقتصادی 

الی باکار درست این ادارات فته است ویاتمرکز  تانسافغانجمهوری دموکراتیک 

ادارات ها و خانهاولیه وزارت سازمانهای . از اینرو ازداندتأثیر می تمام کشور 

ی یارزه علیه بقاباکار، مبهبودو مرکزی مسؤولیت بزرگی را در تنظیم بهتر امور

غیره به عهده دارند . در عین روکراسی، بینظمی وکندی در کار وگذشته از جمله بی

دستگاه اداره دولتی گردند و به  شینجانحزبی سازمانهای ید اجازه داد که بان مانز

 باتکمیل فعالیت آن کمک نمایند و بلکه آنرا رهبری وبه بهبود وجای آن کار نمایند، 

میتود تأثیر حزبی در بهتر شدن امور سهم فعال بگیرند. هر عضو حزب مکلفیت 

همکاران ن و یارافاطکار نماید، بلکه سعی و زرد تا  دارد که نه تنها خودش بهتر

 . مؤثر سوق دهدنیز به کار درست و خودرا

سوم، پنجم و  در کار نواحیخصوصاً ممفیدی تجارب مثبت و امراین  بار رابطه د

ید توجه خودرا بااولیه وجود دارد. کمیته شهر کا بل حزب سازمانهای هفتم و یکعده 

بد و از طرف نواحی و یامثمر تعمیم به آن سازد که این تجارب مثبت و معطوف

 . کار برده شود اولیه دیگر نیز بهای سازمانه

حکیم ت مسئله ! آخرین موضوعی را که میخواهم مطرح نمایم، صحبت روی رفقا

 .صفوف حزب و وحدت آن است

پلینوم کمیته مرکزی  بل کار بررسی نتایج هفتمینحزبی شهر کا کنفرانستدویر  با

سرتاسری  رانسکنفبرای  گاننماینده  انتخابو تانسافغانحزب دموکراتیک خلق 

، اولیهسازمانهای د. جلسات عمومی میرس نیاپابه  تانسافغانحزب دموکراتیک خلق 

ها و والیات نه تنها حادثه هر، ولسوالی ها، شحزبی نواحيسازمانهای های  کنفرانس
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کادرهای حزب ، بلکه مدرسه تربیت واقعی اعضا وحزب بودزنده گی  بزرگی در

و آماده سازمانی کار عظیم ت وباحزب چنین افتخا به شمار میرود، زیرا در تاریخ

 . ر صورت گرفته استباگی مربوط به آن برای نخستین 

دقت تمام نتایج این کمپاین عظیم  با تانسافغانکمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق 

عنقریب جمعبندی خواهد نمود. وتعمیم می بخشد و بی میکندیاسی را مطالعه و ارزیاس

 :ن نمودیابعضی نتیجه گیری هارا بتوان نیز می اما همین اکنون

مطابق  گاننماینده  انتخابحزبی کار جلسات وسازمانهای دراکثریت قاطع ـ 1

  مانزسطح عالی سابا، تانسافغانکزی حزب دموکراتیک خلق رهنمودهای کمیته مر

بدان  امرفعال بودن اعضای حزب صورت گرفت. این ، حاضری وحدتدهی، و

سی اعضای اصلی و یاگی سبد. پختیاوحدت حزب ما تحکیم می معنی است که 

اعضای حزب فعالیت کمیته مرکزی خودرا تأیید آزمایشی آن ارتقا حاصل مینماید و

 . مینمایند نیباپشتیو 

ل حزبی دست رشد دموکراسی داخغم شرایط دشوار کنونی به توسعه واما على الرـ 2

 نیاجرت رسید، زیرا بام حزب نیز به اثدرست بودن این تصمیزدیم که بر حق بودن و

 . را برمال ساخت ضعیف فعالیت مات جهات مثبت ومنفی قوی وباانتخا

ضعف ها، نقایص و  داد که هنوز هم شانصراحت ن بات باانتخاجلسات و نیاجر ـ 3

شد و در وجود بااعضای اصل آزمایشی حزب موجود می بابیتی تر کمبودهای در کار

اض سابق امرک است ولی هنوز هم اند شانه تعداد تانخوشبخ هبعضی از اعضا گرچ

این افراد  محفل پرستی به مشاهده میرسد. اعمال نادرستزی وبایعنی فرکسیون 

، فضای می خواستند در جلسات، پراگنده گیرت بود از آنکه بامنحیث مجموع ع

برابر در خودرا  شخصی تالش میورزیدند نظرجاد نمایند ومتشنج ونامطمئن را ای

حزبی پیش رفتند آرای اکثریت قرار دهند. بعضی از این افراد تا سرحد فعالیتهای ضد

تحت فشار قرار دادن رفقا دست زدند. فکر میشود تاژ وشان ندمانو به اعمال ناجایز 

ی کمیسیون هاو کمیته ها بجانید بدون بررسی و رسیده گی از باکه چنین اعمالی ن

 گفت؟توان ره چنین افرادچه میبا. در دانمقی باکنترول ونظارت حزبی 

، آگاهانهغیر یاو  آگاهانه ، فعالیت آنهاه های این افرادانگیزاز مقاصد و صرف نظر

ای حزبی است لطمه عینی به منافع حزب وارد مینماید. اکنون وظیفه جدی کمیته ه

ای ، دسپلین و وحدت حزبی، ارتق طباانض کمبود ها، تحکیم تا برای رفع نقایص و

سی وایدیولوژیک اعضای اصلی وآزمایشی وتقویت یاپخته گی سسطح آماده گی و

 . بیتی سعی بیش از پیش نمایندکار تر

نظر وجود اشخاصی که منافع حزب را مد خودرا از مانالبته حزب مصمم است که دا

مقررات حزب را رعایت نمیکنند و طباانضنمی گیرند، خالف مشی آن عمل مینمایند، 
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هات گذشته بیرون آیند، پاك بار اشتبار فع و از زیر هات خود راباواهند اشتو نمی خ

 . سازد

مقصود خویش  ، ما کشتیطوفان شدیدهرگونه الرغم  صراحت گفت که على باید با

 . رسانیدخواهیم  را به ساحل امید

، نقش مهمی تانسافغانحزب دموکراتیک خلق سازمانهای تحکیم صفوف و امردر 

تا اخیر سال حزبی شهر کابل آغاز شده و مانزرت های حزبی که در سارا توزیع کا

 . خواهد رسید، ایفا مینماید نیاپاآینده به 

کمیته شهری حزب اولیه، کمیته های نواحی وسازمانهای مهم از تمام  امراین  انجام 

د ید منتج به نتایج پراهمیتی در سراحه بهبوبارا تقاضا دارد و بهجانهمه توجه جدی و 

امور مربوط به ثبت اعضای حزب، تقویت فعالیت وارتقای مسؤولیت هر عضو 

 . حزب گردد

 عضو حزب ترین سند برای هررباپراعتزب عزیزترین وکارت عضویت ح

فت آن بر فعالیت خود یادر بامن یقین دارم هر عضو ماست و شهیدانو  قهرمانان 

فع توده های به ن تانسغانافاهداف حزب دموکراتیک خلق ها و ماندر جهت تحقق آر

 .ر حزب خواهد افزودباحیثیت واعت ارتقایزحمتکش و

 ! انقالبیرزه باگرامی م مانز، همررفقای عزیز

دایر  تانسافغانراتیک خلق ر نزدیك كنفرانس سرتاسری حزب دموکیادر آینده بس

مورد بررسی قرار  پر اهمیت ترین مسایل ارشد حزب ما کنفرانس. در این میگردد

مه عمل تصویب میشود که سمت العاده یعنی برنا گیرد وسند حایز اهمیت فوقمی

 فعالیت حزب را برای سالهای متمادی تعیین خواهد کرد. در برابر هر کدام از ما

عظیم  انرژی صرف  ، پیچیده و مهم قرار میگیرد. از هر کدام ماوشما وظایف بزرگ

 موفقیت و  باوظایف مطروحه را  اندو نیروی بزرگ تقاضا برده میشود تا حزب بتو

عبور وجود غیرقابل که مشکالت و دشواری های میدانیم دهد. ولی ما  انجامسربلندی 

 رسانندون واقعی آنچه را که در برابر خویش طرح می نمایند، به سر میانقالبیندارد و 

م کامل دارم که حزب ما و مرد اطمینان. من اندشده نمیتو شانو هیچ چیزی سد راه 

 اعمارمرفه را در کشور ، زنده گی نوین ودشمنان مذبوحانهما على الرغم تالش های 

 امردر این خودرا  حزبی شهر کابل سهم شایسته مانزسا. یقین دارم که ندمینمای

 . تاریخی ایفا خواهد کردبزرگی و

حزبی شهر کابل، تمام اعضای  مانزسا کنفرانسبرای همه رفقای نماینده  نیاپادر 

، برای هریک از شما رفقای عزیز همسنگر موفقیت ها و وآزمایشی آن یاصل

، در راه تانرزه شریفان، بام امربزرگتر را در بیشتر وزهم باپیروزی های 
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 تان مانهای کبیر حزب قهر مانخدمتگزاری به وطن و به مردم، در راه تحقق آر

 .آرزو میکنم

بلند و غرور رهبری آن مردم سرکه تحت  تانسافغاند حزب دموکراتیک خلق بازنده 

را ایجاد  شگوفانو سعادتمندزنده گی  و از ندسمحو می  کامالً را انقالب ضدما  آفرین

 ! مینمایند
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                                                         ثور ، انقالب ضامن رشد دهقانان و  گرانکاراتحاد 

 شدبامراحل تکاملی آن می تا آخرین

 

 اصالحات ۀره ادامبادر ا.د.محلی حزبی و دولتی جهای گانارنیه در جلسه مسوولین وزارتها ویاب

 ا. ارضی دموکراتیک در ج.د

 1360  حوت 4

 

 ! رفقای گرامی

 انجام و دموکراتیك ثور که در تحت رهبری حزب ما به پیروزی رسید، انقالب ملی 

ساسی وضرورت عمده به پیش دموکراتیك ارضی را به مثابه یك هدف ا اصالحات

 . کشید

 تأکیدسته نیز پیوانقالب  قبل از پیروزی  اصالحاتاین  انجام حزب ما بر ضرورت 

داد، زیرا نظام های فیودالی   مانزمنه داری رادرین عرصه ساارزات دبامیورزید وم

امعه اقتصادی جسی، اجتماعی ویان متمادی از رشد سریع سیاو ماقبل آن برای سال

تشکیل میدهد به فقر و دهقانان اکثریت نفوس کشور را که لوگیری مینمود وما ج

 . افالس شدیدی مواجه کرده بودرو به ورشکسته گی وباتنگدستی مشقت 

لیزم وارتجاع فیودالی زیر پرده به اصطالح دفاع از دین اسالم و یااکنون نیز امپر

و  را فریب بدهند ازحمتکش مدهقانان های دروغین تالش میورزند که  اطمینان

ه دمانت عقببات کمرشکنی بر مناسباه استثمار نمایند. ولی ضرمانبیرح كماكان

زحمتکش دیگر دهقانان دی در دهات کشور وارد آمده است واقتصااجتماعی و

افگن  جنا یتكار ودهشتباندهای  بجاناز ر مشقت های زنده گی را که با  توانندمین

 . ، تحمل نمایندددتحمیل میگر آنانبر  انقالبیضد

، کشور ما وارد مرحله تحوالت مهمی گردیده انقالبپس از پیروزی مرحله نوین 

چندین هزارساله را بر می  گی های بردهنجیرز ما ۀجامع انساناست. میلیون ها 
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. یکی از عمده ترین پدیده ملی قرار میگیرندتالی اجتماعی وو در شاهراه اع ندازاند

 بازحمتکش برای زمین و آب که دهقانان خواست اساسی های کنونی کشور مارا 

 . رزات طبقاتی در کشور در آمیخته شده است، تشکیل میدهدبامجموع م

 ستیامبتنی برسکه مبتنی بر ماهیت طبقاتی و تانسافغانحزب دموکراتیک خلق 

رزه باکشور م شانمترقی خویش در راه بر آورده شدن آرزوهای دیرینه تمام زحمتک

دهقانان دموکراتیک وعادال نه ارضی را به نفع  اصالحاتید، ادامه تطبیق می نما

مبرمترین وظایف یکی از اساسی ترین، عمده ترین و زحمتکش کشور به مثابه

 .خود تلقی میکند انقالبی

حکومت جمهوری و تانسافغانسی کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق یابیروی س

دایر نمایند تا نتایج  کنونی را ۀسلمودند که جتصمیم اتخاذ ن تانسافغاندموکراتیک 

بی گردد و یاارضی ارز اصالحاتفعالیت های مربوط به آماده گی برای ادامه 

 . تعیین شودتطبیق عملی آن در پیش است طرح و وظایف عمده یی که در جهت

و رزه حزب بامهم در تاریخ مکه مر حله نوین کیفی وانقالب لی از آغاز مرحله تکام

 تانسافغاندر  انقالبیپروسه سال میگذرد وم ما محسوب میشود بیش از دومرد

به پیروزی رسیدن نهایی ی بودن وجاودان امرنیرومندتر شده است. اکنون دیگر 

 . ثور برای همه ثابت گردیده است انقالب

حکومت و انقالبی، شورای تانسافغانکزی حزب دموکراتیک خلق کمیته مر

ها و مانها، فریک سلسله اسناد مرامی، رهنمود تانسنافغا جمهوری دموکراتیک

 .اند در کشور مورد تصویب قرار داده آبارضی و اصالحاتره بامهم را در  قوانین

به یی مصو وزیرانشورای ته مرکزی حزب وکمی 13۶0به تاریخ سی جوزای سال 

د نرسانیدبه تصویب  تانسافغانارضی در جمهوری دموکراتیک  اصالحاتره بارا در

. در مرحله کنونی فورمولبندی گردیدست ارضی وزراعتی حزب یاکه در آن س

کمیسیون آب تشخیص وتعیین شد وارضی و اصالحاتیف اساسی در عرصه وظا

دموکراتیك و النهعاد اصالحاتدر زمینه ادامه  وزیرانکمیته مرکزی و شورای 

 . ارضی تأسیس گردید

 انقالبیر پیشبینی شده، شورای وتطبیق تدابی هبه منظور تحقق مصوبه متذکر

مقرره استفاده از آب آب و قانوننمبر ) هشت(  مانبر )یك( فرنموحکومت ضمیمه 

 . رسانیددر زراعت را به تصویب 

، طی آنهاچهار جلسه دایر نموده و تا کنون وزیرانشورای کمیسیون کمیته مرکزی و

تی را یاعمل پالن ارضی، که تطبیق چهار اصالحاتتدابیر عملی ادامه  پروگرام

استفاده از زمین زرسی وضع زمینداری وبانتایج یشبینی مینماید به تصویب رسیده وپ
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تصامیم بی گردیده ویاو آب در ده ولسوالی مربوط به نه والیت کشور تحلیل و ارز

 . الزم در زمینه اتخاذ شده است

 ! رفقا

ضروری است  ارضی وآب اصالحاتبه این ترتیب اسنادی که جهت تطبیق عملی 

حقوق مشروع  نی باپشتیشناسایی و بافته است. یا انجامی کارهای مقدماتآماده گردیده و

تا اهداف  اندمصمم  وزمینداران برای زمین و آب ، حزب وحکومت جداً دهقانان  ۀكلی

بی زمین، دهقانان تحقق بخشند و  قاطعانهملی ودموکراتیک را به طور انقالب  عمده 

 بهره مند شانزمین و آب از حقوق  دادن بارا  زمندیان نیاو کوچزراعتی  گرانکار

کم دهقانان ، سهمیه زمین قانونشد در چارچوب باپذیر  امکانتاحدودی که و سازند

 . زمین را افزایش دهند

ها ودوایر  خانهساخت که هنوز تعدادی از وزارت شانید خاطر نباابراز تأسف  باولی 

خودرا به درستی درک  ودولتی حدود مسؤولیت های محلی حزبی های گانارمربوط و

 اصالحات انجام ات موجوده را به منظور تحقق تدابیری که جهت امکانو اندنکرده 

 . اندارضی و آب اتخاذ گردیده است مورد استفاده قرار نداده 

کمیته  13۶0جوزای  ت جهت تحقق مصوبه تاریخی سییاکه در عده یی از والچنان

و  تانسافغانارضی در جمهوری دموکراتیک  اصالحاتره بادر حکومت مرکزی و

مورخ چهارده سنبله سال جاری  وزیرانشورای مصوبه کمیسیون کمیته مرکزی و

ت موضوع استفاده یاتدابیر الزم اتخاذ نگردیده است. کمیته های حزبی بعضی از وال

بی و ایاز زمین وزمیندارای و رویهمرفته وضع زراعت رادر مجموع مورد ارز

های عمومی زراعت تحلیل عمیق قرار نمیدهند وفعالیت کمیته های ولسوالی، مدیریت

تی را که از کابل اعزام یات وهم اجراآت گروپ های عملیاارضی وال اصالحاتو 

یی از کمیته های  . عدهسطحی وضعیف رهبری وکنترول مینمایند میشوند به صورت

ارضی را جزء فعالیت های فرعی  حاتاصالمربوط به تطبیق  مسئله ت یاحزبی وال

 . و کم اهمیت میشمارند

و نیمروز تا همین  جان، پکتیکا، جوزمان، کاپیسا، لغت وردكیابه طور مثال در وال

ارضی ایجاد نگردیده است. در  اصالحاتاکنون کمیسیونهای والیتی انسجام تطبیق 

 تییات اجرای پاالن عملزده والیت کشور تا کنون دو، دو ولسوالی مورد نظر را جهیا

تی یادوازده والیت از پذیرفتن گروپ های عمل .اندتشخیص نکرده نمبریك تعیین و

ارضی  اصالحاته خواست های مقتضی وزارت زراعت واینکه ب یاورزیده و  باا

رهبری در تعدادی از  مسؤوالن. در بعضی موارد اندجواب مثبت ارائه نداشته 

 ت مربوط خویش اشاره نموده سعی می ورزند تا یات به شرایط و اوضاع والیاوال

اً جد تراشی ها بهانه. چنین ر و سستی در فعالیت تبرئه نمایندابتکا فقداناز خودرا 

اجتماعی در زمینه سازمانهای ها و خانهسهمگیری وزارت. اشتراك وشدبابی اساس می
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است که اینها الزم کافی است. غیر کامالً ارضی  اصالحاتمربوط به اجرای تدابیر 

 مسئله و تغییر دهند را اصوالً  همسؤوالنغیرهای برخورد  شیوهچنین روش ها و

های حزبی و عمده ترین کاریکی از مهمترین و ارضی و آب را به مثابه اصالحات

ات موجود استفاده امکاندولتی تلقی نمایند و برای اجرای موفقیت آمیز آن از تمام 

 .عمل آورند بامؤثر 

ست یاره اهداف سبادر دهقانان  ن یامتربیتی در ای توضیحی، تبلیغی وفعالیت ه

 شد . کمیتهباقناعتبخش نمی  کامالً ارضی و آب نیز  اصالحاتارضی حزب ووظایف 

ت وولسوالی یاارضی صرف در برخی از وال اصالحاتره باتوضیح درهای تبلیغ و

 امرکه در اجرای این  دانالزم به تذکر مید ها موجوداست. کمیته مرکزی حزب اکیداً 

عالقه داری ها و ت، ولسوالی ها ویای در مراکز والحزبسازمانهای ر مهم کلیه یابس

 اتحادیه های، تانسافغان ان جواندموکراتیک    مانزسا ندماناجتماعی سازمانهای 

ید با تانسافغانزراعتی بخصوص شورای مرکزی کوپراتیف های و تانسافغانصنفی 

 . عال بگیرندر فیابسرزوباسهم 

مهم  امرید به باتلویزیون وسایل اطالعات جمعی، مطبوعات، رادیو و چنانهم

ید طوری تهیه باتبلیغاتی  ارضی توجه خاص ودایمی مبذول نمایند. مواد اصالحات

سایر تحوالت اقتصادی و اجتماعی ارضی و آب و اصالحاتوموضوع  ترتیب شودو

ضه و ید طوری قابل فهم وواضح عربا شانکلیه زحمتکدهقانان ودر کشور برای 

شوق در راه تحقق اهداف تعیین شده تهییج و بسیج شورو با آنانتشریح گردد تا 

تجارب  ۀدهند انعکاسید به مثابه تربیون واقعی وباکردند. وسایل اطالعات جمعی 

 . خدمت نماید انقالبیمترقی در عرصه اجرای دگرگونی های 

ثور که بر ضد انقالب دستاوردهای راستین  اسدارما این پپرافتخار قوای مسلح 

تأمین امنیت جهت  امرید در بامی رزمند قهرمانانه   حاکمیت مردمی ما، دشمنان 

شرکت ورزند. قطعات نظامی  النهارضی و آب فعا اصالحاتاجرای تدابیر عملی 

یفه در محالت در حالیکه وظانقالب  گروه های مدافعین روهای امنیتی و، نیڅارندوی

جنایت باندهای دهات را از وجود کثیف لیت های امنیتی و پاک سازی قرا واجرای فعا

 اصالحاتوظایف انجام دولتی که مسؤول حزبی وکارمندان ید به باه دارند عهدکار بر

 . و دوامدار کمك و همکاری نمایند پیگیرانهآب هستند ارضی و

و  النهعاد اصالحاتیق مبرم ادامه تطبر مهم ویاه منظور اجرای وظیفه بسب

 : یدبادموکراتیك ارضی که در برابر ما قرار دارد 

ارضی  اصالحاتت و محالتی که تاکنون کمیته های انسجام برای تطبیق یادر والـ 1

تبلیغی اهداف و وظایف ی وکمیسیون های توضیحو دهقانی انقالبیو آب، کمیته های 

عاجل وان یک وظیفه فوری وعن، به ارضی و آب ایجاد نگردیده است اصالحات

 . تدابیر برای تأسیس آنها اتخاذ گردد
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است به  نیاجرآب که هم اکنون در بی وضع استفاده از زمین ویاس ارزبر اسا ـ2 

 تقسیم و توزیع زمین و سهمیه آب که تثبیت و تشخیص گردیده است اقدام به عمل آید. 

رخ داده  ارضی اصالحاتنواقصی که در حین تطبیق مرحله اول هات وبااشتـ  3

زمینداران در  ودهقانان معضالت واختالفاتی که در بین گردد و اصالحاست، رفع و

فصل و دموکراتیک حل و النهعادآب به وجود آمده است به نحو مورد تقسیم زمین و

 . گردد

 . مین برای همه زمینداران آغاز شودتوزیع اسناد ملکیت ز  ـ4

اتیف های رپعرضه محصوالت کودی، تدارکاتی ویبرای تشدید فعالیت تولـ  5

ثر اتخاذ و به طور تأخیر ناپذیر در عمل تطبیق گردد و در زراعتی موجود تدابیر مؤ

  نهباطلداورعایت جدی پر نسیپ های  بامحالتی که شرایط مساعد موجود است 

 . در آنها جلب وشامل گردنددهقانان کوپراتیف های جدید تأسیس شود و

وزمینداران اعم از اینکه در کوپراتیف های زراعتی متشکل گردیده هقانان دبرای ـ 6

 بهجانهمه  ید کمک های بابه کشت و زرع، اشتغال دارند  انفرادیبه صورت  یاو  اند

 . ی، مادی و تخنیکی فراهم گرددلما

شورای  بجاندر آینده نزدیك پروگرام کشت بهاری در سراسر کشور که اخیرا از 

محلی حزبی  های گانار. کلیه صویب قرار گرفته است آغاز میگرددد تمور وزیران

ید برای باها و دوایر  خانهسایر وزارتارضی و اصالحاتی، وزارت زراعت وو دولت

وبدون  تطبیق این پروگرام احساس مسؤولیت نموده توجهات الزم را مبذول بدار ند

ریب هند تا اینکه حتى یك جد انجام جویی وظایف محوله خویش را  بهانهشرط و قید و

 . دمانقی نبابالاستفاده زمین قابل زرع هم بدون کشت و

 ! رفقا

ار آب در برابر ما قرارضی و اصالحاتوظایف عمده یی که در عرصه تطبیق 

 کارمندان کلیه وزرا، همه مسؤولین زونها،  ،دارد، تمام اعضای کمیته مرکزی

، ولسوالیها و تیاچه در والمرکز وستگاه های دولتی را چه در دمسؤول حزبی و

 همسؤوالنآمیز این وظایف،  موفقیت انجام داریها مؤظف میسازد تا به منظور  عالقه

، ولسوالی ها و تیامربوط حزبی در وال مسؤوالن. هریک از کار وفعالیت نمایند

و  ب مسؤولیت فردی دار ندارضی و آ اصالحاتعالقه داریها در زمینه اجرای 

 . واست قرار خواهند گرفتخزبامورد 

ز پرس به با اً عدم ابتکار، بیکاره گی و القیدی جدهرنوع حکومت در برابر حزب و

دسپلین حزبی ودولتی و طباانض ه تخلف ازعمل خواهند آورد و چنین اعمال را به مثاب
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از وظایف  و بی اعتنایی در برابر وظایف حزبی و اداری تلقی نموده و به حیث گریز

 . بی خواهند کردیابرابر مردم ارزخویش در 

 باخودرا  ینماییم واظهار میداریم تا اتحادرزمنده خویش خطاب م گرانکارما به 

در  انقالبتوسعه پروسه رشد و ضامن امرتقویت بخشند که این  زحمتکشدهقانان 

، تحت رهبری حزب گرانکار بادر اتحاد  توانندمیها تندهقانان کشور ماست. 

دهقانان و گرانکارداف مشترك طبقاتی خویش نایل آیند. وحدت پرولتری به اه

 تضمین نماید. اندرا آخرین مراحل تکاملی آن می تو تانسافغان انقالبپیروزی 

زحمتکش خویش اعالم میداریم که اکنون دیگر شما از آینده محروم دهقانان به  ما

آب قبل  ارضی و اصالحات .ست شماستیاست مترقی ارضی حزب، سیانیستید. س

ها و آرزو  ماناز همه به خاطر تأمین عدالت اجتماعی و به خاطر برآورده شدن آر

 . های دیرینه شما عملی میگردد

 اصالحاتاجرای  ارضی را در شرایط کنونی فقط از طریقمسئله ما مرحله اول 

زمین  امحای مالکیت بزرگ برضد فیودالی و ۀروحیبا النهعادارضی دموکراتیك و

زمینداران به ودهقانان بر تمام  اندحل نماییم وحزب درین مرحله میتو توانیممی

شرایط پیشرفته دیگری  خواهانارضی  مسئله صورت مجموعی اتکا نماید. حل کامل 

دهقانان  است که در دستور روزما قرار ندارد. ولی در هر حال فعال ساختن خود

اساسی  مسئله آگاهی آنها  خودبه رشد متمادی  آنان انقالبیزحمتکش واتکا به نیروی 

سی و یا، توضیحی، سکار وسیع تبلیغیدهقانان  نیامدر ید بااست. بنابراین حزب 

 ن یامخص درشاوضاع و احوال م باحزب متناسب بدهد و هرگاه   مانزبیتی را سارت

هر محل به شکل دهقانان ت محلی وسایکو لوژی یاخصوصدرنظرداشت  بادهقانان 

 تمام وسایل دست داشته خویش به آنها کمك با انقالبیحکومت و نمایدسیستماتیك تبلیغ 

ی ضار اصالحات انجام ، اجتماعی و اقتصادی از سيیانتایج بزرگ ستوان می اندبرس

 .به دست آورد

دموکراتیك ارضی در کشور  اصالحاتتعمیق هدف اساسی ما از ادامه تطبیق و

، تأمین زمین و ماقبل فیودالیلی وه فیودادمانب ت عقبارت است از امحای مناسباع

زحمتکش ، رشد تولید محصوالت زراعتی وهموار کردن راه برای دهقانان آب برای 

 شانرزه همه زحمتکبارزات طبقاتی در دهات و توام ساختن آن به مبارشد و توسعه م

از  انسانفارغ از استثمار جامعۀ نوین پایه های اساسی   مانساختکشور در راه 

 .انسان

است که در برابر  مقدسی ۀنوین مبتنی بر عدالت اجتماعي وظیف ۀجامع مانساخت 

، روشنفکران دهقانان گرانکارو همه مردم قرار دارد. ما از  تانهمه وطنپرس

 گانن مذهبی، بزریاون وپیشواروحانیوسرمایه داران ملی، تاجران  نپرست،وط

و همه ناصر غیرحزبی وای مسلح، اعضای حزبی وعق زانباسرو سران یل، افباق
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یید برای دفاع از یادعوت مینماییم که ب تانسافغان مانحقیقی وطن عزیز  تانوطنپرس

، برای تحقق بخشیدن به دگرگونی های متر قی اجتماعی و ثور انقالبدستاوردهای 

وطن، به خاطر ارتقای سطح  اقتصادی در کشور، به خاطر رشد اقتصاد و کلتور

خویش را به  یتوانای، تمام نیرو و شگوفان تانسافغانیجاد زنده گی مردم و برای ا

 .خرج دهیم
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                                                                  راه توده ها،  ۀسرسپرد گانرزمنده 

                          را  تانسافغاندموکراتیک خلق پرافتخار  گلگون کفن حزب زندانفرراه 

 ادامه میدهند

 

 انقالب   قهرمانان  دگاری یانیه هنگام برداشتن پرده از روی بنای یاب

 1360 حوت 22

 

 ! رفقا

این  تانسافغانخلق  سرتاسری حزب دموکراتیک کنفرانسه تدویر تانوز در آسامر

گاری که به خاطر دیارویداد تاریخی در زندگی مردم وحزب ما، از روی بنای 

را الله  های نبردخون خود سنگر باکه  گانورزمنده  قهرمانان  گرامیداشت خاطره 

، پرده گردیده اعمار اندداده  انجخود  انقالبیدر پای سوگند و اندگون ساخته 

 . برمیداریم

 باینه هایی که س ،را سیراب ساختند مانزتپیدن خود نبض  باهایی که  خاطره قلب

، قامت های افراشته یی که رو به ر مسلسل شدندباآتشین خود آماج رگهای هورا

، همیشه، زسازندباه روی خلقهای ما خورشید ظفر به خاك غلتیدند تا راه سپیده ها را ب

 . و جاوید است هما زندوجدان و مان، در روان ما، در ایتا ابد، در قلب ما

ف حزب به ک جانون انقالبی: گلگون کفن خود می گوییم زندانفر ما به این

را، راه سرخ تانراه توده ها ، راه  ۀسر سپرد گانرزمنده و تانسافغاندموکراتیک خلق 

ادامه ک باصداقت بیهراسی و بیپیگیری و بارا نتاهای نجیب مانوشریف تا نرا، راه آر

 .ستاره ها می سازند ها ورا سرزمین شگوفه  انقالبی تانسافغانمیدهند و

 ! انقالبیرفقای 

شته مردم ما به هزار فرزند سرافرا هزاران کپاهای جانثور که به بهای انقالب 

انقالب  با سرزمین آزاده ماست،پرافتخار چرخشگاه تاریخ  ،پیروزی رسیده است

های دیرین سال خلقهای زحمتکش ماننگر آریابثور دولت طراز جدید که پاسخگو و

 .ما فراهم گردید مان، به وجود آمد وزمینه های تحقق خواست های مردماست ۀجامع

در  تانتحت رهبری حزب دموکراتیک خلق افغا نس تانسافغانخلقهای به پا خاسته 

 دلیرانهارتجاع منطقه، لیزم ویاتجاوزات امپرها ونتیار دشواریها، توطئه ها، خبراب
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 انقالب  ، ، مردمانقالب ثورله نوین تکاملی مرح ن اندرسبه پیروزی  بارزمیدند و

 .ووطن را نجات دادند

گزیده خلل ناپذیر، راه تحوالت اجتماعی واقتصادی را بر ۀعزم راسخ وارادبامردم ما 

لت، برادری و برابری تشکیل را آزادی، عدانوین که شالوده آن ۀجامع اعمارو در راه 

 .میرزمندقهرمانانه و پیگیرانهمیدهد، 

ما ریخته شده است  جوانهزار  هزارانهایی که در پای آنها خون مانپروسه تحقق آر

لب در آغوش خاك خوابیده ترانه ظفر به  باا به خاطر آنها مردم م زندانفرو بهترین 

 مانروان مردقهرمانان قرنها در قلب وخاطره پیکار  به پیش میرود، پیروزمندانه، اند

ه گار نسلهای بعدی خواهد دماننام آنها ترانه های همیشه گی وما جا خواهد داشت و

 . بود

حزب و تانسافغانگذاشته ایم، نماد سپاسگزاری خلقهای  وز اساسامربنایی را که 

راه توده ها  هرمانان ق عشق بیکران و انقالبیاز دلیری  تانسافغانلق دموکراتیک خ

گلگون کفن  شهیدان ی همهشانف جانبوده، بزرگداشتی است از انقالب و پیروزی 

 . مرحله نوین آنو انقالب ثور

، سوگند میخوریم که به انقالبراه آزادی و شهیدان یمانن به قهراحترام بیکرا با

اطر تحقق ودرا به خهمه هستی خوفادار خواهیم بود و انقالب ثورهای بزرگ مانآر

 . خواهیم داد تانسافغان شانخوشبختی زحمتکها وماناین آر

 !انقالب  راه  شهیدانو  گانسپرده به سر جاویدان افتخار 
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                                                    روشن تکامل حزب انعکاسس سرتاسری حزب، نکنفرا

 و افزایش نقش آن در جامعه و دولت است

 

 ا.د.خ.سرتاسری ح کنفرانسافتتاحیه  نیهیاب

 1360 حوت 23

 

 ! رفقای نماینده

به کار خود آغاز مینماید.  تانسافغانسرتاسری حزب دموکراتیک خلق  کنفرانس

 ده از هفده سال بعد از نخستینیا، زوزامرفت که فقط یا نیاجراوضاع تاریخی طوری 

کن گردید. خود عالی سرتاسری حزب ممکنگره حزب، این گردهمایی بزرگ و

مردم ما دارد. اهمیت تاریخی را برای تمام حزب وحزبی  کنفرانسواقعیت تدویر 

ً راهی را که حزب طی نموده است،  یدبا کنفرانس به  مورد تحلیل قرار دهد و عمیقا

سته گی ببه آن وا مانآینده وطن محبوب تی ومهمی که حال ویا، حمسایل اساسی

 .دارد، پاسخ علمی ارائه کند

را به خاطر  رزه حزبباتاکتیك م، مشی عمومی، ستراتیژی وکنفرانسصامیم ت

 .معین خواهد نمود تانسافغان انقالبینوسازی 

مردم   زندانفره ترین شایستبهترین وقهرمانانه  رزاتبامپرافتخار ، نتیجه ما کنفرانس

های نجا آنانری از یا. بسوسعادتمند است شانآزادمنش ما به خاطر آینده درخنجیب و

برای  آنانکه خاطره تابناك  اند رزات از دست دادهبادر راه این م شیرین خودرا

پیروزی های حزب مادر ورزات باعزیز است و در صفحه تاریخ مماهمیشه گرامی و

 . پیشنهاددمانجاوید خواهد و هندز بلندد وسرباآ ،شگوفاننوین و تانسافغاناعمار امر

راه وطن، مردم  قهرمانان و  گانن این سرسپرده مینمایم که به خاطر بزرگداشت روا

 . لحظه سکوت نماییم یکبه پا خاسته انقالب  و

 !رفقا

هترین نماینده گلهای سرسبد حزب ما، بو  زندانفروز در این تاالر شایسته ترین امر

 کسانی اینانحضور دارند.  اندشده  انتخابهای حزبی  کنفرانسکه در جلسات و گان

د. حزب به برکت مساعی دارن نیاپاومردم وفاداری بی انقالب  ، حزب امرکه به  اند

از خود گذری ده ها هزار عضو خود، وخستگی ناپذیر وقهرمانانه   پیکارکار و آنان

سالت ، رسربلندیو اطمینان باکشور  تانکمک همه وطنپرسو نیباپشتیبر  اتکا با

اجتماعی رهبری میکند. لی ودر راه ترقی م مردم ماراداده و انجام تاریخی خویشرا 
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سی یای روشن وقانع کننده رشد ایدیولوژی سانعکاسسرتاسری حزب  کنفرانستدویر 

ن وافزایش نقش آن در جامعه و آحزب، تحکیم بیشتر وحدت صفوف سازمانی و

 . دولت است

کزی حزب دموکراتیک خلق سی کمیته مریاسفارش بیروی سبنابر اجازه دهید، 

گرامی ای عزیز وما رفقشها را به شباگرمترین شادرین وت همان، صمیتانسافغان

 .کنم را آرزوتان موفقانه ثمر وکار پرم وبرسان

 ! رفقا

رزات و پیروزی های خود تنها نبوده ایم . حزب باما در م ،در طول سالهای متمادی

س سراسری یاجامعه است که در مق انقالبیما بخش انفکاك ناپذیر روند نوسازی 

ت و برادر بزرگ ما اتحاد واقعی ما قبل از همه دوس تاندوسبد. یاش می گستر جهان

تغییر همیشه و در همه حاالت به طور باللیستی یاسوسکشورهای  سایر شوروی و

خود به ما دریغ نکرده  انترناسیونالیستی شریفانهو نهبانجیناپذیر از کمك  انحراف و

معنوی آنها به ما کمک می ت مادی ومساعدو ینباپشتیرزات ما باه آنها به م. توجاند

ناشده یی را علیه ما به راه   اعالنکه جنگ  دشمنانمتحد نیروهای نماید تا در برابر 

مردم و نظام قرون وسطایی عقب رانندومیخواهند وطن ما را به گذشته و اند اختهاند

محروم زنده گی  طرز آزادانه انتخابما را از مهمترین حق اجتماعی یعنی حق 

 .پیروز شویمازند مقاومت کنیم وس

عنوان   مطمئن ماواقعی و تاندوس، انقالبیش احزاب بام های شادیادی از پیاتعداد ز

حزب کمونیست حزب بزرگ لنین و شبام شادیااجازه دهید، پ رسیده است. کنفرانس

 .اتحاد شوروی را قرائت نمایم

لیستی، احزاب یاسوس کشورهای م های کمیته های مر کزی احزاب حاکم یاپ چنانهم

سازمانهای های کنفرانس، دموکراتیك انقالبیکمونیستی وکارگری احزاب وجنبشهای 

 کنفرانسی عنوان  مل آن نیز شاسازمانهای و تمام پدروطن ملى  ۀحزب خود ما، جبه

مواصلت نموده است. همه اینها به ما  تانسافغانسرتاسری حزب دموکراتیک خلق 

می بخشند. اجازه دهید، از  انقالبیشوق نوین نیرو، شور  انقالبیرزه بام امردر

 کار با شان انترناسیونالیستیهمبستگی وابراز  م هایاشما به مناسبت این پ بجان

. ما از صرف هیچ عمیق را ابراز نمایم امتنانراتب ، مما شریفانهو انقالبیوپیکار 

ده یارا در عمل پ انتدوسدریغ نخواهیم کرد تا تمنیات نیك  انرژی گونه مساعی و

 .کنیم
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                                             به تانسافغانگزارش کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق 

 تانسافغانکنفراس سرتاسری حزب دموکراتیک خلق 

 

  1360 حوت 23

 تانسافغانکه بعد از کنگره اول حزب دموکراتیك خلق زمانی ! در مدت رفقای نماینده

م وپیچ را طی نموده خ، افتخار آمیز وپرپیچیدهو طوالنیپری شده، حزب ما راه س

ثور به  نمونظفرقالب ان تانسافغانکراتیک خلق . تحت رهبری حزب دمواست

 را در شاهراه رشد بلندوسر یتانسبا تانسافغان مانمحبوب پیروزی رسید که وطن 

 . موکراتیك قرارداد ـ ملی

تحوالت عمیق در و کوتاه از لحاظ تاریخی تغییرات مانزبعد از هفتم ثور در مدت 

سی، اجتماعی واقتصادی یاکشور رخ داده، رشد این پروسه ادامه دارد. به تسلط س

آب به نفع توده های وارضی  اصالحات. داده شد نیاپابزرگ  سودخورانفیوداالن و

 انسپورتتر . سکتور دولتی در صنایع ون تحقق می پذیردیاکوچودهقانان  اساسی

تثبیت پیگیری واستواری برای تحکیم و باحکومت بد. حزب ویاتوسعه و تحکیم می

زمینه ع کشور کار مینمایند. همه باآزادیهای اتت، احترام به حقوق ویقانونفضای 

مناسك مقدس مذهبی برای مؤمنان فراهم و  عمانبالهای الزم جهت اجرای آزاد و

 . تأمین میگردد

در  واقعاً ست ما یاکه س اندتر از هر وقت دیگر معتقد گردیده اکنون دیگر مردم بیش

. نتیجه متوجه است آنانمسیر حل پروبلم های اقتصادی، اجتماعی ومعنوی به نفع 

 ،ت نوین، احترامبااز استقرار مناسرتست باها ع شده در همه عرصه انجامکار 

در فعالیت  تانسفغانات ملی و وطنپرسنیروهای ، همکاری و برادری بین تمام اعتقاد

 . انقالبی تانسافغانبه خاطر وطن عزیز ما  شانمشترك و نهبانجی

ست حزب یاس ت رسیده است کهبااین حقیقت به اثردیگر بایکبه این ترتیب 

نگر منافع اساسی، یادرستی است که بست یاه سگانی تانسافغاندموکراتیک خلق 

 . شدباهای خلق ما می مانآرزمندیها ویان

 خشم و تانسافغاندر  بهجانهمه  به سوی ترقی عقب مانده گی از  نقالبیاچرخش 

است. آنها  برانگیختهلیزم وارتجاع را یاوار امپر دیوانهاومت قوم نه یاوحشغضب 

قتال را به راه دست زده و ترور، آدمکشی وقتل وبه مداخله وسیع در امور داخلی ما 

از هیچ وسیله یی برای استقرار یند وگ برادر کشی را تحریك مینماجنو اند اختهاند

ی خوشبختی وترقی یامحروم ساختن مردم ما از مزاو گرانمجدد حاکمیت استثمار
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است که  تانسافغان انقالب دشمنانت ومداخالت یاهمین جنابنابر  دریغ نمیکنند.

هد سرعت کمتر از آنچه که پیشبینی شده بود رخ مید بااقتصادی تحوالت اجتماعی و

به وجود  ترانسپورتو انرژی های جدی در کار صنایع، زراعت، امور و دشواری

 .دییام

ما رنج و  هموطنانو مداخالت هنوز هم خونریزی دوام داردت ویاهمین جنابنابر  

به مثابه  تانسافغان. اوضاع و احوال کنونی از حزب دموکراتیک خلق عذاب میکشند

. را می طلبدسازمانی عظیم  کارل وحاکم، صراحت هدف، قاطعیت عم انقالبیحزب 

ه گی بیشتر و یکپارچید پایه وحدت وبابه همین سبب نیز تصویب برنامه عمل که 

ملی  البانقا برای اجرای وظایف ما رنیروهای بسیج تمام نزدیکتر صفوف حزب و

 . ، الزم استآن تشکیل دهددستاوردهای حراست از ودموکراتیک و

، ستراتیژیك برنامه اول ۀوظیفه عمداست که سند مرامی جدید از آنرو نیز ضرور 

فته است. یا انجام ، سییایعنی کسب قدرت س تانسافغانق مرام حزب دموکراتیک خل

 کنفرانساکنون در برابر حزب وظایف نوین قرار دارد. بنابرین هدف عمومي 

 تعیین طرق مشخص پیشرویا را طرح فورمولبندی این وظایف وسرتاسری حزب م

 . یل میدهدجنبش ما تشک

 تانسافغاندموکراتیک خلق  در مدتی که از تدویر دومین پلینوم کمیته مرکزی حزب

وخته اندو تصویب اساسنامه فعلی حزب میگذرد تجارب معینی در کار درون حزبی 

 حزبی به وجود آمده است. ساختارسازمانهای نوین کار در میتودهای شده و اشکال و 

نماید. کمیته های والیتی ودر بهبودی حاصل میو حزبی تکمیل میگرددسازمانهای 

. در حقوق ووجایب کمیته های میته های ناحیه وی ایجاد شده استهای بزرگ کشهر

ید در سند با. همه اینها ده استحزبی واجدصالحیت های مختلف تغییرات رخ دا

اساسی که زنده گی درون حزبی را تنظیم مینماید یعنی در اساسنامه حزب 

نظر مامفید است که بعض . بنابرین به بدیا انعکاس تانسافغانیک خلق دموکرات

 . تعدیالت در اساسنامه کنونی حزب آورده شودتغییرات و

، نیز به داشت اسناد دیگری که برای کشور وحزب اهمیت خواهد کنفرانسدر 

 . تصویب خواهد رسید

 ! رفقا

سی مبدل شد که حزب یاسرتاسری حزب به کمپاین عظیم س کنفرانسگی برای  آماده

وسیع مردم توسعه و توده های  با. رابطه آنرا وبه هم فشرده تر نمود ترمارا نیرومند

جدید اعضای اصلی و آزمایشی حزب  انقالبیعث شورو شوق باتحکیم بخشید و

 قبالً تجربه نوین غنی ساخت. از آنجایی که مسوده برنامه عمل  باگردید و حزب را 
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بی نکات یاماینده آنرا در نزد خود دارند اجازه دهید، به ارزرفقای نتکثیر شده و

 . اساسی آن وجهات اساسی فعالیت عملی حزب ناشی از محتوای برنامه بپردازیم

 : تکامل آن و خطوط اساسی تانسافغانملی و دموکراتیک در  انقالب ماهیت 

 ! رفقا

ن هدف ساده آز ست عملی ناشی ایامه عمل حزب وسما ضمن طرح فورمولبندی برنا

 کشور خودراسعادتمند ورا  خود ایم تا مردم روشن رادر برابر خویش قرار دادهو

 تانسافغانوهمه فعالیت حزب دموکراتیک خلق  انقالب ثورازیم. ماهیت س شگوفان

 رهباصول این هدف عالی به یکریح تشکیل میدهد اما حصروشن و امررا نیز همین 

 بهجانهمه  وی ترقیشدید به سعقب مانده گی گذار از  .ممکن نیست یی وفورگ

سی یا، تحت رهبری پیشاهنگ سشده تمام مردم پالن و آگاهانهمساعی و مانزمستلزم 

است.  تانسافغاندموکراتیک خلق  حاکم یعنی حزب ما، حزب انقالبییعنی حزب  شان

 ملی و دموکراتیک انقالب ه ناگزیر این پروسمرحله یی از لحاظ تاریخی ضروری و

 بجان تاریخی از ۀبندیانفرت افزایش انقالب ما پاسخ به نارضایتی و. شدبامی

، زانباسرمترقی،  سران، روشنفکران وافشانیعترین نیروهای اجتماعی زحمتکوس

ه رژیم های ضد مردمی خواهانستهای ارتجاعی وخودیایتها علیه سملیل، اقوام وباق

 .دشبالیستی می یاخصلت ضد امپر ارایدموکراتیک است که د انقالب ملی بود. این 

 دهد : ما وظایف عمومی دموکراتیک ذیل را در برابر خود قرار می انقالب

توزیع ی فیودالی وماقبل فیودالی، تحدید مالکیت بزرگ زمینداری ویامحو تمام بقا

، اعتالی سطح اقتصاد ملی، زراعتی گرانکارزمین وبی زمین وکم دهقانان زمین به 

و  تانسافغانیل با، رشد فرهنگهای ملیت ها ،اقوام و قگی مردم دهارتقای سطح زن

 . سییات اجتماعی و سیادموکراتیزه ساختن عمیق و پیگیر ح

احساسات عمیق  ، یت ملیاا خصلت ملی دارد زیرا خصوصم ب انقال مانزدر عین 

 مانواحدارزشهای معنوی خلق های ساکن کشور بي، سنن تاریخی و فرهنگی ومذه

احترام  باارزشها ه این سنن ورا منعکس میسازد. ما نسبت ب انقالبی تانسافغان

وخوب  اند همه آنچه را که نسل های پیشین به وجود آوردهخورد میکنیم وبر

 .تکامل میدهیمدقت تمام حفظ مینماییم و بسط و باقی است مترو

 طوالنیرزات بام ما وارث تاریخیانقالب سازم که  شانخاطر نردیگر بایکید بامن 

رزات با. این موسعادتمند است به خاطر آینده بهتر تاننسافغا تانگذشته وطنپرس

ً م کت ه ما به بردر منطقو جهانتحت تأثیر تغییرات ریشه یی که در سراسر  خصوصا

ً لیستی اکتوبر یاکبیر سوسانقالب  پیروزی  تغییر بعدی شصت و پنج سال قبل و تقریبا

رو نما گردید، تقویت  بهجانهمه  ترقی نفع صلح و ی بهجهاندر عرصه نیروها تناسب 

ات نوین پدید آمد نیاجردر همین وقت  تانسافغان. در کشور عزیز ما فتیاتشدید و
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 ً . هنوز در آغاز قرن ما فتیاآزادی تقویت نیروهای ترقی ورشد نموده  وسریعا

داران به مثابه طرف گران، طرزی و دیدیباچون جالل آ افغانهای برجسته دموکرات 

 کبناتاوحدت ملی به نام آینده بهتر ومعتقد ترقی واقعی و طن، مردم را دعوت به 

عث باه را تقویت بخشید وتانحدت وطنپرسوانگلیس و افغانمینمودند. جنگ سوم 

فعال  مترقی کشور رانیروهای وهمه  اعتالی نیرومند جنبش دموکراتیک گردید

 . ساخت

مترقي  اصالحاتهضت مشروطه خواهی اول، ات را ننیاجرادامه ورشد بعدی این 

جنبش اهی، نهضت دوره هفتم شورای ملی و، نهضت دوم مشروطه خوهللا مانامیرا

ست مستبدانه رژیم های یادموکراتیك علیه س اصالحاتبه خاطر  تانسافغانمردم 

 . ارتجاعی تشکیل میدهد

 ترقی واقعی و  هزمندی عظیم تاریخی مردم ما بیای موجودیت نیاهمه اینها شاهد گو

به  حزب ما ،زمندی های جامعهیان ن. در نتیجه رشید نیرومند همیبود بهجانهمه 

ملی نیروهای تمام  نی باپشتیآن به قهرمانانه  رزات پیگیر، استوار وباوجود آمد که م

  .ور گردیدثنمون ظفرانقالب منتج به پیروزی  سرانجامو وطنپرست 

 ! رفقا

و  انقالبیی نه، بلکه بر اساس تیوری علمی وبه خود به صورت خود انقالب ثور

ت یاخصوص بایها مندقانوناین  خالقانهتلفیق انقالبات اجتماعی ویهای عام مندقانون

سیله حزب به پیروزی رسید. محبوب به و تانسافغانمعنوی ، ملی ودی، تاریخیاقتصا

 ؟ اند ، کدامهاکشور ما را میسازد انقالبیروند  ت که مشخصهیااین خصوص

 هدمان نه تنها در شرایط عقب تانسافغانانقالب نمود که  شانید خاطر نباقبل از همه 

ید دایره وسیعتری بابد که یااحوالی گسترش می لکه در اوضاع وگی شدید رخ داد، ب

معضالت عام برعالوه  عنی . یکشورهای دیگر حل گرددبلمها نسبت به بعض از پرو

غیره را نیز قبیله یی ومذهبی و ،ملیپروبلمهای ید باو فرهنگی  ، اجتماعیاقتصادی

حزب و  بجانپذیر را از  انعطافمتعادل وبرخورد همه این مسایل  حل نماید. حل

 . می طلبد انقالبیحکومت 

مسالمت آمیز هم به شکل غیرهم به شکل مسالمت آمیز و انقالب ثورعالوه بر آن 

لیزم، هژمونیزم یاامپره تجاوز حزب ومردم علی مسلحانهرزات بایعنی به شکل م

 . بدیاداخلی آغاز شده رشد می  انقالبضد، ارتجاع منطقه و پیکنگ

وکراتیك بعد از پیروزی آن دمانقالب ملی ونمود که تکامل  شانید خاطر نبا چنانهم

هاتی که در آغاز باواشتانحرافات  بانه تنها  انقالب. ویکنواخت نبوده است هموار

فته از خارج نیز مواجه یا مانزتجاوزات ساو مداخالت ابصورت گرفت، بلکه 

که آغاز شده  تحوالتیی از وظایف مطروحه اجرا نگردید وریادر نتیجه بس د.گردی

رچم
اه پ
ر



 

 

163 

 

نامه اقدامات وسیع ید برباما انقالب نرسید. بنابرین در مرحله کنونی  انجام بود به 

 اصالحات، ادامه شان، بهبود وضع مادی زحمتکانقالبدستاوردهای در راه تحکیم 

ربوط به تأمین مردم از لحاظ کاالهای مورد ضرورت آب، بهبود امور مارضی و

 . معارف تحقق پذیردتجارت، فرهنگ و اولیه، رشد

بد که اکثریت یادر کشوری رشد می  انقالب ثوردآوری اینست که یانکته مهم قابل 

و  تانسافغانداخل  مردم آنرا پیروان دین مقدس اسالم تشکیل میدهند. ارتجاع در

متدین  مسلمانان نیاممینماید تا در را نموده و مرزهای آن همه تالشها خارج از

د. انگیزبر تانسافغانوکراتیک خلق حزب دمو انقالبفرت را نسبت به احساس ن

 شریفانهها واهداف عالی ومانن حزب مساعی جدی را به خرچ خواهد داد تا آریبنابر

به درستی و به طور عمیق تفهیم  شانبه درجه اول به زحمتکمتدین و  مسلمانانآن به 

 . گردد

در کشوری دارای ترکیب  ماانقالب خصوصیت قابل مالحظه دیگر هم اینست که 

بد. در گذشته ها، رژیم های استبدادی و یاگسترش می مغلق ملی وقبیله یی رشد و

 ن یام شمنی هاایجاد دازی واندیت به غرض تفتین، تفرقه ارتجاعی از این خصوص

ند اقوام مختلف استفاده می نمودند تا مواضع همه آنها را تضعیف نمایو ، ملیت هایلباق

حکومت آنها ادامه دهند. حزب وبرانه خود برجا به این ترتیب به عمر ننگین و تسلطو

بلم پیچیده که از گذشته به معقول این پرورا به حل درست و جدی ترین توجه انقالبی

 . ه است، معطوف خواهد داشتدمانمیراث 

 ! رفقا

ی های عام تحوالت مندقانون باتلفیق خالق آنها انقالب ما وت یافهم درست خصوص

ست عملی و  یا. موفقیت سست حزب اهمیت بزرگی اصولی داردیادر س انقالبی

 . را بسته به چنین در درست است امرپیروزی این 

بلمهای چنین نتیجه گیری مینماید که پرو اقعیتهای جامعه ماحزب بر اسا س تحلیل از و

بلکه مرحله به مرحله قابل حل  یفوره گی وربانه به یکموجود کشوروانقالب 

شد. هر مرحله یی از با پالنبر طبق پیگیر و ندهید پیشروبا انقالبشند، تکامل بامی

 .اندتکامل آن فقط بعد از اجرای وظایف مرحله قبلی آغاز شده میتو

، گسست از واقعیت و شتاب بیمورد که به فراجهیدن از مراحل   انمزحزب در عین 

 اندتحمل نمیتو تانسافغان انقالبیرا اجازه نمیدهد، هیچگونه وقفه را نیز در تحوالت 

اجازه داده نمیشود. حزب  انقالبی به گفتار انقالبیتعویض عمل طه وبه توقف دریك نق

ریج ، وضع مادی مردم را بهبود بخشد، متکی بر این تصمیم خلل ناپذیر است که به تد

در کشور رهنگ را رشد دهد وفصحت عامه و، بیسوادی را محو کند، معارف

 . را تأمین نماید انقالبینظم وت یقانون، آرامش
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هرگونه ، علیه دموکراتیکانقالب ملی واز مراحل حزب ضمن تأمین گذار پیگیر 

دیگر است. بعد از پیروزی  ۀتالش به غرض قرار دادن یک مرحله در برابر مرحل

ن و کنونی سمت عمومی حرکت به پیش تعیین شده بود. در مرحله نوی انقالب ثور

محرکه های  ،مربوط به آن آزاد گردیدهانحراف وبژکتیویزم این حرکت از سو انقالب

در جهت تعیین شده به پیش میرود. ایجاد اساسهای سیستم  قاطعانهفته ویانیرومند نوین 

انقالب ، از دستاوردهای شدبامیانقالب دموکراتیك نگر ماهیت یاسی که باینوین س

را به  جبهۀ ملى پدروطن، قدرت دولتی های گانارتم عالوه بر است. این سیس ثور

تمام  بایکجا  تانسافغاندر جمهوری دموکراتیک  شانقدرت زحمتک ۀمثابه پای

   مانزاس ی صنفی،شامل آن یعنی اتحادیه ها توده یی اجتماعی، سازمانهای

، کوپراتیفهای تانسافغان زناندموکراتیک  مانز، ساتانسافغان ان جواندموکراتیک 

ون، جر گه های روحانیی روشنفکران مبتکر، شورای علما و، اتحادیه هادهقانی

 . غیره نیز در بر میگیردیل وباق

موکراتیزه یز به بهبود، د. حزب در آینده نسی ایجادشده عمل میکندیام نوین سسیست

 . مردم توجه جدی خواهد داشت باطات آن باتحکیم ارتساختن و

عمده واساسی  مسئله  سییاقدرت س مسئله معتقد است که حزب همیشه معتقد بوده و

رت از حاکمیت بانوین را که عقدرت دولتی طراز انقالب ثوراست.  انقالب

اساس این حاکمیت یه وشد به وجود آورد . پاباکشور می تانتمام وطنپرسو شانزحمتک

های توده های وسیع مردم است، اتحاد نیروهای مانو آر نگر منافع اساسییارا که ب

میدهد. این اتحاد راهمه تشکیل دهقانان و گرانکاریعنی  اجتماعی جامعه ما عمده

ران و شایسته وطن ما، روشنفک  زندانفرتمام واقعی و تان، همه وطنپرسشانزحمتک

لی، شخصیتهای ن میاکارفرماوتاجران  ، پیشه وران ،انقالبی قوای مسلح زانباسر

در آن اشتراك  عمالً می نمایند و نی باپشتی تانسافغان ، اقوام و ملیت هاییلبامذهبی، ق

 . دارند

لیزم وارتجاع یاامپرتحمیلی ناشده و  اعالننوین را در شرایط جنگی  تانسافغان اعمار

اع قابلیت دفتأمین وتقویت بیشتر قدرت و امربه . به همین سبب نیز، ما ادامه میدهیم

، جلوگیری هاکیم ومصئون ساختن این دستاورد، تحانقالبیدستاوردهای از وطن و

ارتجاعی برای لیستی ویاتالشهای نیروهای امپر قاطعانهموفقانه وخنثی نمودن و

 اب، اهمیت درجه یک را قایل هستیم. در رابطه گراناستقرار مجدد تسلط استثمار 

طرح برنامه عمل حاوی سیستمی از تدابیر مؤثر و سنجیده شده است که قبل  امراین 

سی آنها و یاسز همه تحکیم بیشتر اردو، څارندوی، ارتقای سطح آماده گی رزمی وا

 .دانقالب پیشبینی مینمایتی برای یاح امرمردم به مثابه  باتوسعه رابطه آنها را تحکیم و

این    مانز. در عین است پیروزمند ثورانقالب   ۀورد عمدمردم دستا انقالبیحاکمیت 

، بسط وتوسعه تحوالت انقالبسی برای تعمیق وتکامل بیشتر یات ابزار عمده سحاکمی

رچم
اه پ
ر



 

 

165 

 

فرهنگی به نفع توده های وسیع مردم وسپر مطمئن دفاع از اقتصادی، اجتماعی و

 .اخلی استدانقالب در برابر دسایس وتوطئه های ارتجاع خارجی ودستاوردهای 

 ن اندرس انجام را به انقالبیمبرمترین وظیفه حزب وقدرت ن وبنابرین مهمتری

در  انقالبیمطمئن تر حاکمیت تحکیم بیشتر ومسلح، استقرار وانقالب  ضدکوبی سر

ارتجاعی دوام دارد و تأمین صلح نیروهای  «نشده  اعالنجنگ »ساحاتی که هنوز 

نظریه صلح پایدار سراسری ملی که  یدهد.سراسری ملی در کشور تشکیل مپایدار 

، صلح از همه به معنی تأمین شرایط عادیحزب ما طرح گردیده است بیش  بجاناز 

بلمها پرو موجود وحل اینپروبلمهای بحث مشترك روی آرام جهت شور وآمیز و 

راه را برای تحقق کامل تمام مجموع تحوالت  اند. فقط چنین شرایطی میتوشدبامی

 . ز نمایدبااقتصادی مطروحه در برنامه عمل اجتماعی 

میشه به ید هباما  .تچنین اس انقالب ثورماهیت واهداف  مسئلهبرخورد ما نسبت به 

بهترین و و ری از نسلهای مردم مایاهای بس مانآرو هاشیم که آرزوباد داشته یا

به سرسپرده گی ه گی ومرداندالوری و شجاعت،  با آن که  زندانفرشایسته ترین 

تحوالت  نیاجر، در اندپیکار نموده  مانی وطن محبوب شگوفائوخاطر آزادی 

کشور افتخار عظیم  تان. برای همه اعضای حزب ووطنپرسما تحقق می پذیردانقالب 

. این سالهای پیگیر نمایندوپیکار دایمی و کارزنده گی و امراست که به خاطر این 

نده را خواهند داشت و ام برازکشور مقی ها در تاریخ مانمشحون از قهروپرافتخار 

ت یاح اعمارکه سنگ بنای  ی راگان سپردهوسر قهرمانان  های شرافتمند آیندهنسل

 . هیچگاه فراموش نخواهند کرد اندنوین رادر کشور گذاشته 

 ! رفقا

به خاطر منافع مردم به دست گرفت. همین سی را بنابر اراده ویاحزب ماقدرت س

ست حزب را در عرصه های اقتصادی، اجتماعی یااهداف سوهم خصلت، جهات  امر

 مل بر بهبود زنده گی مردم ما وهرست در عیا. تحقق این سسی معین میسازدیاو س

 . تأثیر عظیم خواهد نمود افغان خانواده 

 خصوصاً مو انقالب ثورست بر نتایج واقعی که بعد از پیروزی یاما در طرح این س

، متکی بودیم. این نتایج در طرح برنامه عمل به ستده امرحله نوین آن به دست آم

برخورد طور مفصل تشریح شده است. بنابرین من فقط میخواهم نکات ذیل را که 

اجتماعی مشخص را به مسایل رشد اقتصادی و انقالبیاصولی حزب وحاکمیت 

 .کنم شانمیسازد، خاطر ن

های مختلف اقتصادی  ستمکه در کشور ما اشکال وسیدرنظرداشت ید باقبل از همه 

در شهر، سیستم و زراعت سکتور کوپراتیفی در ده وچون سکتور دولتی در صنایع 

( سرمایه داری خصوصی در سکتور مختلط) صيسرمایه داری دولتی خصو
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دهقانان ، تولید کاالی کو چک در شهر وده )زراعت و تجارت ترانسپورت، یعصنا

اقتصاد قبیله یی نیمه طبیعی وعی وبه شکل طبیدهقانان ، اقتصاد سنتی  (وران و پیشه

 . از لحاظ عینی به وجود آمده و وجود دارند

دموکراتیک این شکل چندین سیستمی اقتصاد حفظ می شود. انقالب ملی ودر مرحله 

به شكل مصنوعی روند از بین رفتن این سیستم زمندی ویاما تصمیم نداریم که بدون ن

ست یا. برعکس مادر سوجود آمده است، تشدید بخشیمی به ها را که از لحاظ تاریخ

، در آن جهت کار خواهیم کرد که از پیگیری وحوصله بااجتماعی خود و اقتصادی

مولده کشور ورفاه مردم استفاده نیروهای ات همه اشکال و سیستم ها به نفع رشد امکان

ی ما به هم یعن: میگرددمهم اجتماعی نیز حل پروبلم کامل نماییم. به این ترتیب 

ملی را که در عقب این سیستمها نزدیک شدن اقشار وگروه های مختلف اجتماعی و

، معمول ساختن مولدهنیروهای الخره رشد باقرار دارند، تقویت و تسریع می بخشیم. 

فرهنگ اجازه میدهد تا این وضع چندین ك و تخنالوژی معاصر، رشد معارف وتخنی

 .را در این روند سکتور دولتی خواهد داشتیم. نقش عمده یا سیستم رارفع نم

گذاری در پالن اهمیت سکتوردولتی وتدریجی نقش وشده و پالن افزایش  کته برب

دولتی همه منابع اقتصادی به طور کاملتر به سکتور رجحانقتصاد کشور ودادن ا

و تحکیم قدرت  شانعمومی ترقی، ارتقای سطح رفاه مادی زحمتک امرومؤثرتر در 

. اما حزب و دولت آن تدابیر الزم را ر مورد استفاده قرار خواهند گرفتشودفاعی ک

زحمتکش نه  انسانبه ضرر  اتخاذ خواهند کرد که تجدید بنای اقتصاد چند سیستمی

فرهنگی وی صورت ارتقای سطح مادی وکار وزنده گی و اساس بهبود شرایطبلکه بر

 .گیرد

 ! رفقا

پیوند  به هملیستی ویا، راندهایی برنامه ا اقتصادی حزب می اجتماعی وبرنامه ها

. به همین سبب نیز است شندباات موجود متکی میامکانفته که بر اساس شرایط ویا

ر اقتصادی کشور معطوف داشته و همه کاپروبلمهای که حزب ما توجه دایمی را به 

عتی زراوری و ، پیشهولیدات صنعتی، افزایش تهای ممکن را برای تحکیم اقتصاد

ً میدهد، انجام بهبود تجارت و یف بزرگی در مدت کوتاه اجرای همه این وظا طبعا

  اعالناوضاع واحوال کنونی یعنی ادامه جنگی و ممکن نیست. برعالوه شرایط 

حکومت وارتجاع منطقه اجرای آنرا دشوارتر میسازد. اما حزب و لیزم یاامپر ۀناشد

وز ممکن امرنخواهیم گذاشت آنچه که  ما آرزو نداریم واعالم میدارند که:  انقالبی

 . شود به آینده نامعین موکول گردد انجام است به نفع مردم 

 تانسافغانکشور ما گذرا دارد. خصلت موقتی و تانسافغانعدم رشد وه گی دمانعقب 

کافی زمین حاصلخیز که از جمله دارای منابع وثروت های سرشار طبیعی، مقدار

 با، م دارای مردم زحمتکشرار دارد و زراعت ق اکنون کمتر از نصف آن تحت
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آینده نزدیك  معتقد است که درشد. حزب مطمئن وبامندوں آزاده میاستعداد، شرافت

اهد شد که دارای صنایع فته از لحاظ اقتصادی مبدل خویا وطن ما به کشور رشد

و  سوادباقوی ومردم مرفه، سعادتمند، توانا، ره و، زراعت پر بهپیشرفته ومتنوع

 . ، خواهد بودسییافته از لحاظ سیارشد صحت ، تأمین شده از لحاظ مادی وبا

 ! رفقا

بخصوص نسبت  توجه تانسافغانت اقتصاد یاخصوصدرنظرداشت  بادر برنامه عمل 

 . معطوف شده استدهقانان به پروبلمهای رشد زراعت و بهبود وضع 

بر این نتیجه گیری  ست ارضی خود متکییادر س تانسافغانحزب دموکراتیک خلق 

 نمای وسیع را برای تولیددورتوان یق محو سیستم فیودالی میاست که تنها از طر

ات بزرگی در این عرصه استفاده کرد. حزب و دولت، امکانز نمود و از بازراعتی 

و دهقانان ارضی را به اشتراك مستقیم مسئله مرام ومشى مبتنی بر حل دموکراتیك 

 . استواری تعقیب خواهند کردپیگیری و باتی یاح امرین در ا آنانافزایش نقش 

ت در باشد؟ بدیهی است که این مناسباید چگونه بات نوین ارضی بابه نظر ما مناس

که  گرانك فرد خواهد بود تا به منافع دییازه زمین اندتحدید معقول  ۀبر گیرند

طورمیراثی  زمندی طبیعی به زمین دارند، ضرر نرسد. ملکیت هر شخصی که بهیان

ازه یی که اندارضی صاحب زمین میشود در هر حالت به  اصالحاتدر نتیجه  یاو 

ك هدف خواهد داشت و یت نوین باپیشبینی مینماید، تضمین میگردد. این مناس قانون

اصول است که مطابق به عدالت اجتماعی وشرایطی در زراعت  چنانآنهم ایجاد 

زنده گی  کافی زمین برایش صاحب مقدارزحمتکدهقانان بوده  دین مقدس اسالم

شند. به این منظور به باافزایش تولیدات زراعتی و شانهای  خانواده شایسته خود و

نرى مساعدت ترو نومی وکمک های فنی اگروفت قرضه ما ویادر امردر دهقانان 

شرایط سهل در  باابزار زراعتى ، تخم بذری ووییاکود کیم چنانخواهد شد. هم

مات رشد خدامحای بیسوادی و امردر دهقانان گذاشته خواهد شد. به  شانریااخت

 . غیره کمک های وسیع صورت خواهد گرفتفرهنگی و

اموال افع مولدین محصوالت وها اشاره نموده ایم، منرباکه چنانما  انقالبیدولت 

کمک هرگونه به افزایش ورشد آن را در نظر گرفته، احترام میکند وز مردم یانمورد

، ساختند باکار عظیمی را در جهت آ وظیفه خود میشماریم تا چنانمی نماید. ما همرا 

س یاتحت زرع قرار دادن زمینهای جدید، استفاده از تخنیك معاصر به مقری ویاآب

 حاصالتجمع آوری و ، زرعکارسازماندهی پیشرفته میتودهای وسیع، استفاده از 

پیشرفته  یث مراكز تعمیل این میتودهایمؤسسات زراعتی دولتی را به حدهیم و انجام 

، تشدید آهنگ رشد زراعت مسئلهتوان این ترتیب می با. تنها ایجاد نماییم ورشد دهیم

صنایع از لحاظ مواد خام را به مطمئن ترین و تأمین مردم از لحاظ مواد غذایی و

 . مؤثر ترین شکل حل نمود
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پراتیف اعم از کو دهقانیف های مختلف کوپراتی انواع به رشد  انقالبیحزب و دولت 

. ضمن تحقق فروش محصوالت، مساعدت خواهند کردهای تولیدی، تهیه خدمات و

مراعات میشود.  اً اکید بودن عضویت در کوپراتیف ها  نهباطلداوست اصل یااین س

به وی خواهد  دهقان تجربه خود و زنده گی .اجازه داده نخواهد شدر بابه هیچگونه اج

خارج از کوپراتیف کوپراتیف منافع وی بهتر وکاملتر از کار تنهایی وکه در  آموخت

 امکانهمین هتر زیستن امتناع نخواهد ورزید وب امکانتأمین میگردد. هیچکس از 

 . میسر میگردددهقانان در کوپراتیف برای 

م دین مقدس اسالم عنعنات مردم واحکاست ارضی خود، سنن ویاحزب ضمن طرح س

د خوران وسو گرانبه استثمار قبالً توزیع زمین وآب که  با انقالب .را در نظر دارد

 النهالعده به طور عاقکثیر دهقانیهای  خانواده و تانزمندان، تهیدسیاتعلق داشت، به ن

دهقانان آرزوی تاریخی همه افراد و ازه زمیناند، ضمن تحدید ومطابق به اصول

ا برآورده میسازد. به این ر بتأمین عدالت وبه دست آوردن زمین و  یعنی آرزوی

 آزادانهبند تا یامی  امکاندهقانان ر در تاریخ کشور ما، با، برای نخستین تر تیب

و قابل احترام آن شمرده میشوند ،  برای خود و به نفع جامعه که عضو كامل الحقوق

 . زحمت بکشند

 ! رفقا

 ترانسپورتیع، صنا رشد بابه طور گسست ناپذیر  شگوفاننوین و تانسافغان اعمار

عقب مانده گی ، رفع ط دارد. صنایع پایه مادی ترقی وطنباارت مواصالتو

ستگاهها، ماشینها و برق . بدون دایجاداقتصاد پیشرفته، هماهنگی ومتوازن را میسازد

 های مردم ما برای خانوادهزمندیهای یانپیشرفت وترقی واقعی وجود نخواهد داشت و

حزب و . به همین سبب نیز ی مرفوع نخواهد شدانسانشایسته وعادی زنده گی 

، انرژیپیشرونده صنایع، امورتأمین رشد وتوسعه متداوم و انقالبیحکومت 

تصاد کشورما عرصه اساسی اقمخابرات را به حیث پایه وو مواصالت، ترانسپورت

 . ست ناشی از آن میشمارندیامهم برنامه عمل وسناپذیر و انفكاكبخش 

بی مینماییم. به همین یاارز لیستییاواقعبینی و به طور ر باخودرا ات امکاناما وضع و

لیستی وقابل تطبیق را یاهای مطروحه رشد اقتصادی ما خصلت رپالن اساس هم 

به تحقق برنامه وسیعتر اقتصادی  توانیمها در آینده ما می پالن . بر مبنای همین دارند

صنایع و زراعت معاصر، پر بهره و به کشور دارای  تانسافغانآغاز نماییم تا تبدیل 

 . آورد تأمین گرددربا

 ! رفقا

ق تحقق یااشتنمایی وم بگویم که اهداف برنامه یی ودورصراحت تما باید بادرینجا 

وز امرآنچه را که دن به وظایف عاجل وروزمره گردد ودیدن و پی بر عمانید باآن ن
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د. ضرور است که تمام فابریکه نمایپنهان  دهیم از نظر انجام ید بابه طور بالوقفه 

ید دیگر تکرار باها و معادن به صورت نورمال کار نمایند. این وضع ن خانهکار ها،

ه و دمانمتوقف زهم بانیروی کار خام وه مؤسسات على الرغم موجودیت موادگردد ک

قابلیت آن برای حل  در انقالبی. نیروی حاکمیت به قدرت تولیدی کامل کار نکنند یا

 . تی ترین مسایل استیا، مبرمترین وححادترینسریع 

پیشبینی می شود و  انقالبیمولده کشور که به وسیله حزب وحکومت نیروهای رشد 

بد تغییرات مثبت را در ساختار اجتماعی کشور ما به وجود خواهد آورد. یاتحقق می 

کمک می  امربه این ا این تغییرات را منعکس میسازد وست اجتماعی حزب میاس

وطنپرست تعلق نیروهای تمام و شانبه همه زحمتکانقالب دستاوردهای  نماید که

 . ترقی جامعه مساعدت کند بر مبنای خواست آنانبه متحد شدن شد وباداشته 

، نقش و اهمیت طبقه ست اجتماعی معقول حزبیاوس انقالب ثوربه برکت پیروزی 

صورت متداوم افزایش می در زنده گی جامعه به تدریج ولی به  تانسافغانکارگر 

ه مورد استثمار رژیم های فیودالی، بورژوایی وسرمایه ما از طبق گرانکاربد. یا

در سکتور دولتی مبدل  به طبقه یي مالك دسته جمعی وسایل تولید داران بزرگ

 گرانکارنیز سعی خواهند کرد که در آینده  انقالبیدولت . حزب واندگردیده 

ً و دموکراتیک نیروی سرانقالب ملی شرایط  ور دولتی درتروف در سکصم رشد  یعا

ست اقتصادی حزب و یاه را تشکیل دهند و سفتیا مانزبنده و به بهترین وجه سایا

توسعه بنده وتقویت ویا، دینامیک و رشد اد پایه صنعتی استواردولت که متوجه ایج

قه کارگر کیفی طبمساعدت خواهد کرد. رشد کمی و امرت ، به این سکتور دولتی اس

، بر همه عرصه های زنده ستی عاید میگرددیاه تعقیب چنین سکه در نتیج تانسافغان

نقش رهبری کننده حزب را تقویت خواهد ماعی تأثیر فزاینده خواهد داشت وگی اجت

 .بخشید

را که منافع وطن نیروهایی همی همه اما معتقدیم که زنده گی، کار وپیکار مشترك و ب

 . ، می طلبدعزیز وارزشمند است شانبرای مانمحبوب 

 یانیستند؟ آ در ترقی وطن ذینفعنیروهایی : کی وچه ممطرح میکن سوالیك 

یل، باق یاقعی وطن ذینفع نیستند؟ آتاجران ملی در رشد و ترقی وان ملی ویاکارفرما

ذینفع  شانذینفع نیستند؛ البته که همه  امرملیت های مختلف کشور در این اقوام و

، به شرایط صلح سراسری ملی به همه ما تکامل دربه این ترتیب رشد وشند. بامی

.اما حزب وز زنده گى نماییمامرمی دهد تا بهتر از  امکان تانتمام مردم نجیب افغا نس

وار و خلل ه واقع استتانوطنپرس: برای اینکه وحدت ملی ودانندمی وحکومت به خوبی

اقتصادی ضرورت دارد. جتماعی وسی، ایاشد به اساس وپایه مستحکم سباناپذیر 

ه شده است. در این طرح همه چنین اساسی در طرح برنامه عمل در نظر گرفت
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ایسته منافع اساسی ش انعکاسن ویاملیت هما بیل ،اقوام وبا، اقشار، گروه ها، قطبقات

  .فتیاتدریجی آنرا خواهند شده و پالن مشخصی تأمین خود وطرق درست، معقول و

جاد مؤسسات بزرگ دولتی که ین مطلب الزم است که به موازات ایا بادر رابطه 

ات سکتور مختلط امکاننوین را تشکیل میدهد، از  تانسافغانمبنای صنعتی اساس و

مورد مصرف مردم استفاده هرچه  ۀخصوصی قبل از همه برای توسعه تولید امتعو

 .کاملتر صورت گیرد

سکتور خصوصی  عین حال مفیددروجهت همکاری طویل المدت مؤثر  انقالبیدولت 

هم به شکل طرف دولت هم در چارچوب سکتور مختلط و بای لوسرمایه داران م

د آورد. دولت از سکتور حقوقی الزم را به وجواساسهای اقتصادی و انفرادیه معامل

دارد، بلکه  انتظارکشور را  قوانینشرط تنها رعایت کامل وبال ، نهخصوصی ملی

در  واشتراك ۀجامعزمندی های دولت ویابه معضالت ون هانهآگابرخورد  خواهان

منابع وسرمایه گذاری در پروژه های  اختناندحل ورفع آنها از طریق به کار

شد. مؤثریت چنین همکاری در آخرین بامفید نیز میمتقابالً ضروری بر اساس شرایط 

خطوط  از مؤسسات صنعتی، و بهره برداری مشترك مشترك اعمارید در باتحلیل 

، بهبود زنده و در ایجاد محالت جدید کار ترانسپورت، ی، منازل مسکونیمواصالت

 .بدیا انعکاسالخره در ترقی عمومی اقتصاد ملی کشور باگی مردم ، استقرار قیم و 

همکاری مؤثر وطویل  متنظیوسازماندهی ست اجتماعی خود به یادولت در سحزب و

تی و یانقش حجه بزرگی معطوف داشته وه وران توپیشکوچک وتاجران  باالمدت 

کاالهای مورد ضرورت اولیه زمندی مردم به محصوالت ویارفع ن امررا در آنانمهم 

 . به درستی درك نموده در عمل به اجرای این نقش مساعدت میکنند

ن کوچک را بر تاجراپیشه وران و نیامدولت اشکال گوناگون تعاون وهمکاری 

ضرورت  منظور افزایش سهم آنها در تولید کاال های مورد ، بهنهباطلداو اساس جداً 

کوچك تاجران خود پیشه وران وو به نفع توده های مصرف کننده و ورشد تجارت

مفید چون ، اشکال همکاری د کرد. به منظور رشد سکتور خصوصیتشویق خواه

شرایط سهل تشویق خواهد  باروض فت قیاسیستم درشرکت های سهامی مختلط و

ید به باملی که یکدیگر را تکمیل نمایند د دینامیک همه سکتورهای اقتصادش. رشد

 . ت مساعدت کندباث باکشور وایجاد اقتصاد ملی مؤثر وعقب مانده گی رفع  امر

تاجران  ،ملی دولت خود به سرمایه داران بجانمینمایم که ما از  تأکیدردیگر بایکمن 

را پیشنهاد میکنیم  شرافتمندانهدت وان همکاری مستدام ، طویل المپیشه ورکوچک و

به خرچ دادن مساعی در یری الزم ووما از آنها نیز چنین همکاری را که در سهمگ

 باداریم. به این ترتیب و  انتظار، بدیامی  انعکاسوطن ورفاه مردم  آبادانیجهت 

 تانسافغاندموکراتیک در روند تحوالت ملی و گانراک کننده چنین شکل آنها به اشت

 .بدل گشته و در تمام طول این مرحله این موقف را حفظ خواهند کردم
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دموکراتیک وانقالب ملی ست اجتماعی و اقتصادی ما که ناشی از ماهیت یا! سرفقا

همکاری تمام طبقات، اقشار و گروه های ملی ت واست متوجه تحکیم و تقویت وحد

ی الزم را برای تقویت ست اساس هایا. این سشدبامی  تانسافغانموکراتیک مردم و د

توسعه سهمگیری  روشنفکران به منظور با انقالبیوافزایش مؤثریت همکاری دولت 

وطن،  بهجانهمه  الخره در تأمین تر قی بات، هنر ویاادب در رشد علوم، تخنیك، آنان

بخش قابل مالحظه و گانبه وجود می آورد. ما به این واقعیت که بهترین نماینده 

قدردانی می نگریم .  با، قرار گرفتند انقالبیتیوری پیشرو واضع روشنفکران در م

را به خرچ خواهند داد تا هدفمند در آینده نیز مساعی پیگیر و انقالبیدولت حزب و

 شانزحمتک گاندر نتیجه پیوستن بهترین نماینده  انقالبیکمیت روشنفکران اهمیت و

 . بدیاافزایش  آنانبه صفوف 

 ! رفقا

ست موقتی یاست ملی را بررسی مینماییم . این سیامسایل سو ب جوان اکنون بعضی از

 . و دموکراتیك شور استانقالب ملی گذرا نبوده بلکه ناشی از ماهیت و

نخستین دولتی  تانسافغاندر طول تاریخ متمادی وطن ما وجمهوری دموکراتیک 

کامل وواقعی تأمین برابری ، قعی مادی و معنوی همه اهالی کشورشد که ترقی وابامی

یل کشور باقبرای همه ملیت ها و اقوام و بهجانهمه ات رشد امکانفراهم آوری حقوق و

شتراك در ا نه جهتیاات مساوامکان آنانرا هدف خود قرار داده است. برای همه 

تأمین  ماندفاع از وطن محبوب و انقالبیدولتی، در تحقق تحوالت امور اجتماعی و

یل با، اقوام و قی مشترك برای همه ملیت هاورت عینتضمین میگردد، ضرو

، همکار ی، تفاهم روند نزدیکی معنویترقی مادی وعنی تأمین رشد وی تانسافغان

 انقالبیست حزب و دولت یا. سرا ایجاد و تقویت مینماید آنانی برادر، دوستی ومتقابل

 . ما نیز متوجه همین هدف است

 ً م در حال حاضر و هم در آینده ه نقالبیادولت کرد که حزب و شانید خاطر نبا ضمنا

را  تانسافغانیل باقرسوم تاریخی، مذهبی وفرهنگی ملیت ها، اقوام وعنات و، عنسنن

ارزش در میراث  بارشد جهات پسندیده وخواهند نمود. حفظ وترام نموده ورعایت واح

  .یل تأمین و تضمین میگرددبافرهنگی وسنن تمام ملیت ها، اقوام وق

قدردانی  با تانسافغاندولت جمهوری دموکراتیک و تانسافغاناتیک خلق حزب دموکر

 بااز سرحدات آن و یل پشتون در تاریخ وطن ما و دفاع بااهمیت قواحترام به نقش و

ست یایل مذکور از سباق بادر رابطه  شانطرز زندگی احترام به سنن، عرف، عادات 

اندیشه مطابق به اصول وو ثورانقالب ، صلح و همکاری که ناشی از ماهیت اعتماد

 . ، پیروی مینمایندشدبادین مقدس اسالم می های 
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 ! رفقا

 انقالب  اجتماعی مرحله کنونی ی ما نسبت به حل مسایل اقتصادی وبرخورد اصول

 امکاناجرای کامل این وظایف به جامعه ما ال تذکر رفت. تحقق وبااست که در  چنان

 . بدیاامل مادی ومعنوی دست خواهد داد تا به مرحله عالیتر تک

مت سواد بهره از نع شانواطفال  شانبهتر خواهند داشت. خودزنده گی  ما هموطنان

ب بیشتر در ساحه تعلیم ات به مراتامکاننسبت به حال حاضر از مند خواهند گردید و

به نسل آینده،  توانستهند جامعه خواوتربیه وصحت استفاده خواهند نمود. دولت و

مساعدت بیشتر نمایند. تفاهم توجه، مواظبت و کهنساالنو  زنان، انجواننو، انجوان

ملی تقویت نیروها، اقشار وگروه های مختلف اجتماعی و ن یامهمکاری ل ومتقاب

به دور حزب دموکراتیک خلق  شاناتحاد و آنانه تانفت ووحدت وطنپرسیاخواهد 

، اعتماد و خوشبینی باده بنابرین ما به آین تحکیم حاصل خواهد نمود. تانسافغان

م که به خاطر این آینده تابناك دعوت مینمایی تاناز همه وطنپرسدی نگریم و اطمینان

 .از صرف هیچ مساعیی دریغ ننمایند شاندرخو

کشور یکی از  هنگ وعلومتأمین تر قی فررشد معنوی مردم و! برای حزب ما، رفقا

 . مهمترین ساحات به شمار میرود

زش های ثروت و ار مقدمات ضروری را برای اینکهشرایط و ثورانقالب پیروزی 

ر توده های وسیع مردم قرار گیرد، فراهم یای در اختجهانفرهنگی، علوم وهنر ملی و

ومساعی بزرگ  طوالنی مانز امراین  ن اندرسدر  آورد. روشن است که برای به

های خاصی وبلم پرو  . در کشورها دشواری هاحزب وتمام جامعه الزم است هدفمندو

عدم  ،دارد که ناشی از کثیرالشكل بودن اقتصاد ما لوژیك وجوددر عرصه کار اید یو

مظاهر هنوز هم قوی نظرات و یاقبیله ای، بقای ومل هیدچما، ساختار پ ۀس جامعجانت

 ،نفاق ملی گذشتهات ناسیونالیزم وتأثیرمختلف استثماری وارتجاعی واندیشه های و 

بلم ورپاین دشواری ها و هشند. همباویا کم سواد می دم ما بیسوادشد. اکثریت مربامی

تقویت شده  تانسافغانارتجاع منطقه علیه و لیزم یاامپرلوژیك ویها در نتیجه تجاوز اید

 . و پیچیده تر میگردد

ت مرحله بامطابق به مطال یدباکار همه وسایل رسوخ ایدیولوژیك بر توده های مردم 

سی، یافعالتر گردد. کار ایدیولوژیك سو بدیا تقویتقالب انمراحل بعدی کنونی و

تثبیت ورشد  امربه و بدیامجموعی گسترش شده و پالن ید به طور باتربیتی تعلیمی و

اصول اخالق مترقي، را بطه نوین نسبت به ، نورم ها وانقالبیاندیشه های نظرات و

شتراك فعال مردم در س وسیع و ایابه مق شانابتکارات زحمتک بهجانهمه  ، رشد کار

 . مساعدت نمایدانقالب دفاع از دستاوردهای  امر
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 انجام بنای تحوالت م. برشده استبرداشته در این جهت  موفقانه نخستین گام های 

 ی پراگنده گییا، بقافیودالی ایدیولوژیضع ریشه های ت محکمی بر مواباشده ضر

 شان. سطح آگاهی زحمتکه استلیزم وارد آمدیامپرخرابکاری های ایدیولوژیك اوملی

تحکیم حاصل میکند. بنابر ابتکار  شانه تانبد ووحدت وطنپرسیاسرعت ارتقا می  با

 . بدیافته گسترش می یای ملی جهت امحای بیسوادی آغاز گانرزه همه باحزب م

 ! رفقا

امحای تدریجی بیسوادی برای دولت و آینده آن اهمیت استثنایی دارد. ضرورت است 

اینکار را    مانزبد. در عین یاه نیز معارف و تعلیمات به طور پیگیر رشد در آیند

 . حزب و دولتومعلومات شمرد نی هادانستید منحصر به کسب یك مجموع معین بان

درک درست از پروسه ها، پدیده ها و  باها را  انسانکه  دانندمیوظیفه خود  انقالبی

د مجهز ساخته سمتگیری درست و در داخل کشور رخ میده جهانحوادثی که در 

ید به طور باتعلیمات عمومی مردم ا تأمین نمایند. بنابرین معارف ور آنانسی یاس

ط داشته باپیشرو ارت انقالبین اساسهای تیوری دانستفراگرفتن و  امرگسست ناپذیر به 

 . شدبا

به وطن ، وحدت ملی  روحیه عشق با شانیکی از مهمترین وظایف را تربیت زحمتک

 انترناسیونالیستیهمبستگی مترقی اجتماعی و اندیشه های ، وفاداری به هتانوطنپرسو

جدایی طلبی، ایدیولوژی بورژوازی و ی فیودالی ویابقا باروحیه آشتی ناپذیری  باو 

 شانناسیونالیستی تشکیل میدهد، به همه این آمال فقط براساس اشتراك وسیع زحمتک

 . نایل آمدتوان دفاع از آن میدموکراتیک و تحقق و تحکیم تحوالت ملی، امردر 

 ! رفقا

وضاحت و  با دین مقدس اسالم باست حزب در رابطه یا، سدر طرح برنامه عمل

 . صراحت فورمولبندی شده است

را انقالب  وطن و دشمنانتوجه بخصوص  مسئله که این  میدانیم همه ما می بینیم و

ست ما را نسبت یاج میدهند تا ماهیت سدی به خریاجلب نموده است. آنها تالش های ز

متدین وارونه جلوه دهند ومسخ کنند. دروغ پراگنی بی حد  مسلمانانبه اسالم و

اسالم ترقی را رد  یااست. آدشمنان و زهرآگین، سالح  النه، شیوه های رذیوحدود

یح را تقب مسلماناناسالم ریختن خون  یا؟ و آاسالم عدالت را نفی میکند یامینماید ؟ آ

ً  انقالببه مثابه  انقالب ثورمیسازیم که  شانخاطر نردیگر بایک؟ اما نمیکند ملی  عمیقا

را برای استقرار  تانسافغان ماندموکراتیک تمایل وخواست نیرومند توده های مسلو

گترین . همین تمایل هم یکی از بزر ماعی و برابری واقعی منعکس میسازعدالت اجت

 . مقدس اسالم را تشکیل میدهدمهمترین سنن دین ارزش ها و
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، سوریه ، لیبیا، رن جمهوری دموکراتیک مردم الجزایاسالمی چوکشورهای  تجربه 

که  اندت میرسباالخره تجربه خود ما به اثباجمهوری دموکراتیک مردم یمن و 

ن به عدالت محتوای اجتماعی اسالم ودعوت تاریخی آ بانه تنها  انقالبیتحوالت 

در زنده گی اجتماعی منافات ندارد،  انسانوسیله  به انسانثمارمحو استبرابری و

های قق عملی این احکام مطابق به آرزوزمینه های الزم را برای تحبرعکس بلکه 

واستفاده درست از ارزش درك درست  باو  مانمسل مانتاریخی توده های وسیع مرد

لت جمهوری دوو تانسافغان، فراهم میسازد. حزب دموکراتیک خلق های اسالم

ً ردیگر بایک انقالب ثوربر مبنای اصول و اهداف  تانسافغاندموکراتیک  اعالم  رسما

و  مسلمانانتمام حقوق و آزادی های  تانسافغانمیدارند که در جمهوری دموکراتیک 

نی دولت از تمام باپشتیوطنپرست تضمین شده است. علمای شریف وون وروحانی

فعالیت های مذهبی و  بامؤمنان در رابطه تمام موسسات وشخصیت های مذهبی و

ت یادر ح مسلماناندر جهت برقراری عدالت اجتماعی و برابری تمام  شانمساعی 

 . اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی تأمین گردیده است

رتگاه ها و یا، زاز وضع مساجد ومؤسسات مذهبی تانسافغانکراتیک جمهوری دمو

ون، آزادی روحانین ویابرای متولدایمی نموده وبت مواظ مسلمانانه سایر اماکن مقدس

مساعدت صورت گرفته  مسلمانانادای فریضه حج  امرفعالیت را تأمین میکند. به 

 .م مذهبی رعایت میگرددیاد وایااحترام به اع

ای مناسک مذهبی در کشور ما مطابق به اصول مقدس دین اسالم آزادی کامل اجر

شد و به امنیت بایزم نمانهوتی وسواندانساصول ن که مخالف یابرای پیروان سایراد

 . جامعه لطمه وارد نکند ، نیز تأمین میشود مصئونیتو

 دشمنان تالش های  باهیچگاه  انقالبیو دولت  تانسافغاناما حزب دموکراتیک خلق 

از  تانسافغان انحرافمردم ها که میخواهند از دین مقدس اسالم به غرض انقالب و

ثابت میسازیم که  ستفاده نمایند سازش نخواهند کرد. ما در عملشده ا انتخابراه 

عناصری که  هجنایتکاراناسالم تضاد ندارد ، بلکه فعالیت  باملی ترقی اجتماعی و

  .شدباعلیه آن میرا درست درک کنند، مخالف اسالم واسالم  توانندمین یانمی خواهند و

خود مبنی بر احترام به  ستایساز صادقانهب بعد از این نیز به طور پیگیر وحز

ما پیروی خواهد کرد. حزب در آینده نیز برنامه  ماناحساسات مذهبی مردم مسل

 شگوفانو  النهعادرا به خاطر ایجاد جامعه زنده گی  تحوالت در جهت بهبود شرایط

 .ما تحقق خواهد بخشید یتانسبادر سرزمین 

 ! رفقا

، تعلیم وتر بیه، علوم و فرهنگی ارفدر عرصه ایدیولوژیك، معخودرا  حزب ما کار 

، به تانسافغانه مردم تانت ملی وطنپرسدیگر عرصه ها به خاطر تحکیم وحد ندمان
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ل مینماید. تمام فعالیت باوطن وبه نفع مردم و آینده سعادتمند دن بهجانهمه  خاطر ترقی 

صورت  شریفانهبه خاطر همین هدف عالی و تانسافغانکراتیک خلق ومحزب د

 .رزه مینمایدباموزنده گی  ،رد. حزب ما به خاطر همین هدفمیگی

 ! رفقا

 تانسافغانسی یا، سهسته مرکزی سیستم اجتماعی تانسافغانحزب دموکراتیک خلق 

 انقالبیتیوری پیشرو  باشد، زیرا بانیروی رهبری کننده و هدایت کننده جامعه ما میو

 زدباکشور را منعکس می  انشو تمام زحمتکدهقانان ، گرانکار منافعمجهز بوده و

سعادتمند کشور ما را طرح  ۀرزه به خاطر آیندباتاكتیك مسی واستراتژی ویامشی سو

، به هم فشرده ته ترین نیرو از لحاظ ایدیولوژیکفیا مانزعملی مینماید. حزب ما ساو

 ط گسستباوسیع ترین توده های مردم ارت باماست که  ۀپیشرو جامع گردانترین 

 . دناپذیر دار

رهبری کننده حزب و  ت اجتماعی، نقشباتغییر مناسمولده جامعه ونیروهای رشد  با

فت. بنابر این مهمترین یاقا و افزایش خواهد ارتأثیر آن بر توده های وسیع دایم تنفوذ و

شد که بامردم می بارت از تأمین رابطه گسست ناپذیر باحزب عسی  یاکارسجهت در 

حزب، در مجموع سی  یاکارس. ت آنرا منعکس میسازدایمنبع نیروی حزب وقابلیت ح

متوجه  یدباآزمایشی حزب ، هر عضو اصلی واولیه حزبیسازمانهای میته ها و همه ک

، انقالبدستاوردهای شد تا توده های وسیع مردم را در جهت تحکیم و دفاع از باآن 

یك به ستقرار صلح سراسری ملی در کشور واجرای بعدی تحوالت ملی ومو کراتا

 .ل آن کشا ندبامردم به دور حزب متحد ساخته بدننفع وطن و

مترقی سازمانهای نیروها، گروه ها ووجلب  انقالبعمده توسعه پایگاه اجتماعی  امر

تر از دحا اتحاد ۀئلوز مسامر. شدبامی انقالبیبرای اشتراك فعال در تحقق تحوالت 

 به مصالحه بود، البته در حدود ید قادربا امر. در این همیشه عرض وجود نموده است

ید نقاط باعلى الرغم تفاوت های معین در نظرات، ما  ،براساس اصولمعقول و

اجرای وظایفی که در برابر ما قرار دارد  امررا در  هابیم و نیرویامشترک را در 

 . رزه به خاطر استقرار صلح سراسری ملی فعالتر جلب نماییمباو در راه م

د که بعد از تبدیل شدن حزب به حزب حاکم اهمیت کار ایدیولوژیك کر شاننید خاطربا

ال رفته است. قبل از همه فقط حزب ماست که مسؤولیت اساسی را در جهت با شدیداً 

اتکا بر  بانمای آن به عهده دارد. حزب دورو  انقالبکنونی  ۀتعمیم تیوریك مرحل

گی جامعه مراحل نزدیك  درك عمیق از زندهبا، تجربه خودو انقالبیتیوری پیشرو 

 .د و پیشبینی میکندسازدولت را روشن میتکامل جامعه وو دور 

 آنانتحکیم اعتقاد  ها توده انقالبیمهمترین جهت کارایدیولوژی ها را تشکیل آگاهی  

 ست حزب تشکیل میدهد. این کار کمک میکند تا تودهیاسو ها یشه اند حق بود نبه بر
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 .مبدل گردند انقالب امربه خاطر رزان فعال باهای مردم به م

ست که توده ها . دولت آنوقت نیرومند اها نیرومند است دولت به وسیله آگاهی توده

بروند،  آگاهانه به راه هر کارند وره همه چیز قضاوت نمایبا، در دانندبهمه چیز را 

. یممتعرض تر سازفعالتر و را همانخصایدیولوژی  بارزه باید مبا، ما  مانزدر عین 

ید داشت که در آنجایی که حرف حق به صدا در نمی آید، ممکن است باد یاهمیشه به 

 . حرف دروغ به گوش رسد

 ! رفقا

ن و وحدت و یکپارچه گی آن است. راه تاریخی آ مانزدر سا انقالبینیروی حزب 

ت باراحت ووضاحت به اثص با تانسافغانکراتیک خلق دمو سی حزبیاو تجربه س

یگردد. هنگامیکه تنها در وحدت عمل تأمین میروزی وموفقیت تنها وکه پ اندمیرس

 باتی وجود آن مواجه ح، حزب دچار ضعف وشکست میشود وحدت مختل گرددو

زمند وحدت یا. در شرایط کنونی حزب ما بیشتر از هر وقت دیگر نخطر می گردد

 . یك استگانگسست ناپذیر وار

 انقالب  ودفاع از  در تعمیقخودرا  کنند  نقش رهبری اندتنها به این شرط حزب میتو

 . ایفا نماید

و  موفقانهرا  آزادی دوست مامردم شریف و اندین شرط حزب می توتنها به ا

 . اندشبک ل خود، به سوی آینده سعادتمندبابه دن پیروزمندانه

یکپارچه گی وحدت ودن هم زتالش به غرض برهرگونه د است که حزب معتق

نقش عالی حزب به  باستی در تضاد گروه پریو نیزم وسفرکصفوف حزبی، مظاهر 

مسوولیت کننده جامعه است. منافع اساسی و سی و نیروی رهبرییامثابه پیشاهنگ س

زی و گروه پرستی را مغایر بانیوکسمظاهر فرهرگونه ابر مردم تاریخی حزب در بر

 .یسازدموجودیت در صفوف آنرا غیر ممکن معضو حزب شد مرده وپرافتخار نام 

است. ما  تانسافغان شانکلیه زحمتکده حزب ما، پیشاهنگ طبقه کارگر ورفقای نماین

، فعالترین و آگاهترین بهترین شیم که صفوف حزب به وسیلهباید همیشه مواظب آن با

سالمت حزب، نیرو ت ویامنبع عمده ح امر. این تکمیل گردد شانزحمتک گاننماینده 

منزه نگهداشتن صفوف توجه و ید به پاكباکیل میدهد. و قابلیت کار وپیکار آنرا تش

، افراد تصادفی متمایل به آنارشیزمید در برابر نفوذ بابخصوص معطوف گردد. 

 .مطمئن را ایجاد کرد موانع ه گانایدیولوژی بی باآلوده پذیر ولین نادسپ

یفه وظتشکیل میدهد.  هاکادر بای در فعالیت حزب را کار یکی دیگر از مسایل کلید

دهنده  مانزال کشیدن سابای را در این زمینه جستجو تربیت وهای حزب عمده کمیته

ً کادرهای خوب و گان ی یابقاتمایالت و باید بامردم میسازد. انقالب ووفادار به  عمیقا
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 انتخابی جدید حزب، ، سکتاریستی نسبت به اعضازی عدم اعتمادباسیونکمضر فر

قومی، ت سمتی وشخصاً ی، محل پرستی ومکادرها بر اساس خویشاوند انتصابو

ر یاعملی عمده ترین معسی ویات سیارزه نمود. خصوصباقاطعیت بیشتر م باو اً جد

وفاداری به این اصل، نیرومندی حزب کادرهاست. پا بندی و انتصابو انتخابی برا

مسایل  یبعضاینها و ۀمردم ارتقا می بخشد. هم ن یامداده اتوریته آنرا در  شانرا ن

 فته است بعضی از آنها کهیا انعکاست درون حزبی در طرح برنامه عمل یاگر حدی

 . ید در اساسنامه حزب نیز منعکس گردندبادرون حزبی را تنظیم مینمایند زنده گی 

ی تکامل دایمیزم زنده یی است که در رشد وگانار ندمانحزب به مثابه پدیده اجتماعی 

حق ندارد به آنچه که به دست آورده و یدبان. حزب بوده سکون و وقفه را نمی پذیرد

، برخوردانتقادی از فعالیت خود نماید. تحلیل انتقادی از دستاوردهااست، اکتفا 

قابلیت حزب برای هرعضو آن، عالمت قدرت وجدی بودن حزب و عالمت

که به  انداولیه حزبی موظف سازمانهای گی بودن است. بنابرین کمیته ها وپیشاهن

ثریت واز های فعالیت خود، افزایش دایمی مؤو بهبود اشکال و میتود منظور تکمیل

 .تقای سطح عمومی کارو پیکار خود همه مساعی ممکن را به خرج دهند

تصویب برنامه عمل بدون شك همه کار حزبی را به سطح نوین و عالیتر ارتقا خواهد 

بقت بخشیده برنامه عمل مطا بارا  خودپالن هرخشید. وظیفه ماست تا هرگام وب

 . دهیم انجام آن  باوظایف مشخص خودرا در رابطه 

 ! رفقا

و جامعه دارد.  تصویب برنامه عمل اهمیت اصولی را برای حزب، دولتبررسی و

مرحله پروبلمهای برخورد عملی حزب ما نسبت به ریك وبی تیویا، ارزدر برنامه

 .تن شده اسیایک آن بنزددورنمای و تانسافغاندر دموکراتیک و انقالب ملی کنونی 

، در حزباحوال کنونی این سند رهنمایی و تعمیمی، مطا بق به شرایط و اوضاع و

و محافل وسیع اجتماعی  انقالبیدولت  ،مامنطقه طرح گردیده، زیرا حزب ر وکشو

سی، اجتماعی ، ایدیولوژیك از یاکشور ما راه بزرگی را طی نموده و تجربه نوین س

 ۀ. طرح بر ناماند کسب کرده انقالب ثوربعد از پیروزی  خصوصاً ماقتصادی را 

دموکراتیک ضر یعنی مرحله تحقق تحوالت ملی وحله حات مریاخصوص کامالً عمل 

. ما هنوز به اجرای مجموع تحوالت ر راه دفاع از آنرا منعکس میسازدرزه دباو م

داده  انجام ا ت تحوالتی رباثپیگیری و بافته ایم . ولی ما یانملی، دموکراتیک دست 

درست برای اجرای مجموع وظایف ملی و ه اساس ضروری وگانو می دهیم که ی

ً دموکراتیک در آینده به شمار میرود. ما   بامیدهیم زیرا  انجام این وظایف را  حتما

س آنرا گذاشته ایم. هنگامیکه ما از مرحله کنونی یعنی اموفقیت اسو اطمیناناعتماد و

اجرای وظایف مربوط به آن طرح گردیده ل برای تشخیص ویی که برنامه عم مرحله

است، سخن میگوییم، همین مطلب را در نظر داریم. مطابق به آن در طرح برنامه 
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ست یاصورت گرفته است که چطور وچگونه ماهیت س امرعمل توجه اساسی به این 

حزب  زیرا ما به مثابه بدیا انعکاسست یاحزب در تدابیر مشخصی برای تحقق این س

ام تدر سند مرامی خود مسؤولیت عام و تحقق کامل وظایف مطروحه امرحاکم در 

ره باید فراموش کرد که تاریخ و مردم در بادر برابر تاریخ و مردم داریم، هیچگاه ن

شد، بلکه بر با نهبانجیالی و عاصول ما هر قدر هم ما نه تنها بر اسا س اهداف و

 .قضاوت خواهند کرد گانعملی آنها به نفع همه  اجرایاس قابلیت ما برای تحقق واس

به طور کا مل منافع صراحت و با تانسافغانبرنامه عمل حزب دموکراتیک خلق 

، روشنفکران دهقانانکانگر،  ۀیعنی طبق انقالبمحرکه عمده نیروهای اساسی 

راه ها و  مانزرا منعکسی میسازد. در عین  شان، توده های وسیع زحمتکانقالبی

ن یارا در حزب دولت و جامعه ب آنانممکن افزایش نقش اقعی، درست وطرق و

 . میکند

خونریزی عث بینظمی وباکه موجه از خارج غیره ومانور ما آماج تجاوز بیشرکش

ح سراسری ملی و اوضاع لص انتظارهای کشور ما  انسانست. ، قرار گرفته امیگردد

ید باشند. ما بامیز و سازنده میعادی را دارند و تشنه شرایط مساعد جهت کار صلح آ

هراس را به خود راه ندهیم ، ترس وآرامشیگی و کار نماییم. خستهزهم باکار نماییم و

ید کار کنیم و پیروز شویم، برای همین با. وز را به فردا نگذاریمامراه کار و هیچگ

 .منظور هم به برنامه عمل ضرورت داریم

اکثریت قاطع مردم  نچه را میخواهیم کهصریح است. ما آاهداف ومقاصد ما روشن و

ی شگوفان، ترقی واستقالل کشورعنی ما حفظ آزادی وآزادهها تقاضا دارد، یسربلند و

خود احترام می  هموطنان. ما به احساسات مذهبی آرزو داریمخودرا طن محبوب و

ات سعی خواهیم کرد شرایطی تأمین گردد که در آن امکانتمام وسایل و باگذاریم و

س و با، لنان ،کار کندو سعادتمند زنده گیو آزادانه اندفرد شریف کشور بتو هر

  .خود لذت ببرد خانواده خوشبختی شد واز صلح در کشور وباسرپناه داشته 

، فیوداالنناچیز ور ومنف تانوهمد سمزدوران  حقیر پست، دشمناناما مشتی از 

، در راه لیزم بین المللیاییارپنگون شده وامرمرتجعین سو سودخواران و سرداران 

، ازی میکنند، آنها مساجد، مکاتباند، سنگ ز دارندیاتحقق آنچه که مردم به آن ن

دم را غارت میکنند، در کار مؤسسات رما به آتش می کشند، مواد غذایی ها ر خانهشفا

شت وزراعت مردم میشوند و اهالی ک عماناختالل وارد مینما یند،  ترانسپورتو 

اعمال کثیف را تحت نام دفاع از ت ویاجنا فاع را ترور میکنند. همه اینملکی و بید

 !هان و دروغ پردازانیامیدهند . ننگ بر این روس انجام و آزادی و طن  مانعقیده ، ای

کی آنها متدین مارا زیر پا میگذارد و مسلمانان قدسچگونه احساسات مکی و بگویید

کی مردم زحمتکش مارا نمی گذارد که  ؟اجرای مناسک دینی مما نعت میکند را در
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ناشده   اعالن. آنهایی که جنگ کنند؟ جواب روشن استزنده گی  به آرامی و سعادت

 .را ادامه میدهند تانسافغانعلیه 

نابرعدم درك اهداف و بعضی بفریب و یار وبااجبخشی از اهالی بنابر  متأسفانه

وبه جنگ  ار عضویت دارنداشرباندهای هنوز هم در  انقالبیدولت مقاصد حزب و

به این ترتیب مرتکب گناه بزرگ در برابر اسالم ووطن بر ادرکشی دست میزنند و

سی کشور به یاسرامی ووخامت را در اوضاع نظامی ومیگردند. همه این اعمال نا آ

و  ترانسپورت، ری های جدی در کار صنایع، زراعتعث دشواباوجود آورده 

 .تجارت می گردد

های  گان، ارکشور ضرورت تمر کز توجه تمام حزبهم اوضاع وبرنامه عمل 

را در حل و اجرای جبهه ملی پدروطن اجتماعی شامل سازمانهای همه دولتی و

 . به وجود آورده است یک ۀوظایف مبرم ودرج

های قدرت دولتی هم در مرکز وهم در محالت  گانقبل از همه کمیته های حزبی و ار

تحکیم انقالب مسلح واستقرار وضد بارزه بامتوجه ما خودر که مساعی  اندموظف 

همه حزب  امرپایدار حاکمیت مردم در محالت سراسر کشور سازند. این مهمترین 

 . و تمام مردم است

مردم متشکل از انقالب واز  مجموعی دفاعو واحدبنابرین ضرورت است تا سیستم 

، گروه های مقاومت یليباق لیشه های، مانقالباردو، څارندوی، گروههای مدافعین 

، پیگیری و جسارت بیشتر قاطعیت باید باه وی ایجاد گردد. قطعات دفاع منطقمحلی و

ر والیت و هر ولسوالی تحکیم بخشید تا در هرا ایجاد کرد و تانوه های وطنپرسگر

مطمئن گروه های دفاع را در هر مؤسسه و قریه و ید عملکرد مؤثر وباشند. بافعال 

 دفاع از حیثیت و شرافت پرافتخار مسکونی تأمین نمود. مردم ماسنن دیگر محالت 

ارتجاع  تانهمدسو دوران یت ها، مزندبادارند. بگذار زمین در زیر پاهای خودرا 

 مختل مانآرام را دروطن محبوب که زندگی صلح آمیز و کسانیهمه بین المللی و

ا و ولسوالی ها ه، شهرتیاای حزبی در والمیسازند، به آتش مبدل گردد. کمیته ه

هرچه یرتر وپیگهرچه توجه جدی و قطعی نمایند تا توده های مردم  امرید به این با

آنرا تا پیروزی نهایی به سر انقالب را به دست خویش گیرند ودفاع از  امرقاطع تر 

تأمین ثمر این سیستم در مجموع و بر رید کنترول مؤثر حزبی برعملکرد پبا. رسانند

 . کاری و کمك متقابله حلقه های مختلف آن تحقق پذیردط همباارت

قاطع رادر تأمین پیروزی ، حلقه اساسی وو، څارندوی وخدمات اطالعات دولتیارد

شورای و انقالبیتشکیل میدهند. کمیته مرکزی حزب، شورای  انقالبضدقطعی بر 

  . به تحکیم آنها توجه دایمی دارند تانسافغانجمهوری دموکراتیک  وزیران

 بهڅارندوی های اردو ووتام جزی و آماده گی رزمی قطعات و سطح تجهیز تخنیک
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 سران افوخردضابطان ، زانباسراکثریت فته است ویاتقا طور قابل مالحظه ار

 انجام  شرافتمندانهبه طور انقالب در برابر وطن وخودرا  وظایف و مسؤولیت های 

څارندوی  ،م های اردوتاجزات ومال و آماده سازی قطع. در عین حال در اکمیدهند

تحکیم قوای و اعمارحل مسائل  امرهای خدمات اطالعات دولتی هنوز هم  گانو ار

، مربوط به تمام حزب وهمه های امنیتی و حفظ نظم اجتماعي گانمسلح و ار

ً . ید تحکیم بخشیدبا. قوای مسلح را اجتماعی استسازمانهای  کادر جدید تکمیل  با دایما

ید به آن توجه ومواظبت دایمی با، ال بردبارزمی آنرا سی ویاه گی سمادسطح آنمود و

 .توده های وسیع مردم تحکیم بخشید باروابط آنرا داد و شانن

ً مانقالب وما همه در مدتی بعداز پیروزی  دی یامرحله نوین آن چیز های ز خصوصا

مره وروز هانهآگاقاطعیت مرکز ثقل کارو پیکار جسارت و باید بارا آموختیم. اکنون 

مرکزی حزب های گانارعمده  ۀیم. وظیفده انتقال قریه هات، ولسوالی ها ویارا به وال

 جبهۀ ملى پدروطن، وزارت ها، ادارات و انقالبی، دولت تانسافغاندموکراتیک خلق 

  . شدبا امرید تأمین همین با

 ! رفقا

 دشمنان مل بر حصول پیروزی کاانقالب وی که حزب و مردم در راه دفاع از اعمس

در عرصه ها رکابهبود همه  باید به طور گسست ناپذیر بابه خرج میدهند انقالب 

ییم که موفقیت نما کید به درستی و روشنی بدانیم و دربا. ما همه شدبااقتصاد توأم 

ارضی و آب، در حل پروبلم های حاد  اصالحاتاجرای  ، دررشد اقتصاد امردر 

به شمار  انقالبی امربه سوی حزب و آنانجذب و وده هات ید جلب اعتمادلاجتماعی ک

 . یرودم

ح سراسری ملی صلاستقرار و انقالبکامل ضدسرکوبی ید موکول به بارا ن امراین 

ی یامزاو انقالبیدولت غمخواری حزب ووز مواظبت وامرید همین با. مردم نمود

 گرانکارقط دستمزد ایم فه توانست نظام نوین اجتماعی را احساس نمایند. تا کنون ما

ال ببریم. مصارف عمومی دولت برای بادولتی را  انکارمندوماكوالت  مانمستخدو

ً این کار مجموع ی را در سال احتوا میکند. اما برای افغانپنجصد میلیون رد ویامل یك ا

گامهای بعدی در حل مسایل اجتماعی ضرورت به افزایش مؤثریت تولید در همه 

 .تصاد استسکتورهای اقو عرصه ها

را تمرکز بخشید؟ نزدیکترین و ظیفه  انقالبیید مساعی حزب و دولت بادر چه جهتی 

رفع دشواری های موجود تشکیل  بات تولیدات در صنایع و زراعت باث باما را تأمین 

یعنی حل  امر، زیرا همین اندخود بد ۀرا وظیفه عمد امرید همین بامیدهد. حزب 

نوین و  تانسافغانرزه را به خاطر بای جبهه عمده ماجتماعمسایل حاد اقتصادی و

 . تشکیل میدهد شگوفان
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های قدرت  گانا وارها وت وولسوالی یادر حال حاضر کمیته های حزبی در وال

. مربوط به کشت بهاری معطوف دارند به امورخودرا  ید توجه بادولتی در محالت 

ها و کوپراتیف دهقانان كمك به ، بذل مصئونیتتدابیری به منظور تأمین امنیت و یدبا

 . کار و وسایل تخنیکی طرح و تحقق پذیردوی، ابزاریابه شکل تخم بذری، کود کیم

ارضی و آب  اصالحاتید اجرای باآن و در همه جایی که ممکن است  با   مانزهم

جمهوری  وزیرانوشورای  انقالبیسی، شورای یامطابق به تصاویب بیروی س

دهقانان  برای امرید در تحقق این مهمترین بابد. یاادامه  تانسافغاندموکراتیک 

 . مصرانه کار نمودزحمتکش به صورت پیگیر و

مخابرات را و مواصالت ،ژی، انرترانسپورتط به کار صنایع، اکنون مسایل مربو

 :بی قرار میدهیمیامورد ارز

مه وزارت قبل از هدولتی وهای گانارولسوالی ها، ، ، شهرهاتیاکمیته های حزبی وال

پروژه های تمام مؤسسات و در جهت تجدید فعالیت اندوادارات مرکزی مؤظف  ها

متمرکز خودرا  تمام مساعی  اندشده  زیانمند یادشمنان تخریب و ی که به وسیلهاقتصاد

اجی ، فابریکه های نسزودترین فرصت فابریکه سمنت هرات ید بهباومتوجه سازند. 

ری یعنی آن مؤسساتی را که یاعضی از تأسیسات آببکندهار وهرات، فابریکه قند و

محصوالت ید کار کنند وباالتر آماده گی دارند، فعال ساخت. این مؤسسات بادرجه 

 وزیران. کمیته مرکزی حزب وشورای ر مردم بگذارندیاضرورت را در اختمورد 

 های گاناروزارت ها وادارات مرکزی و رهبراندید بخشیده از ید کنترول را تشبا

ری یاصراحت حرف می زنیم: بس با. زپرس به عمل آورندبا دولتی در محالت جداً 

کمتر  مواصالتوانرژی ، ترانسپورتدر کار مؤسسات صنعتی، رفقای حزبی هنوز 

وولسوالی ها کمتر توجه  ات، شهرهیاحل پروبلمهای اقتصادی در وال بهوارد هستند و

قتصادی را به ندرت مورد ا یده گزن، کمیته های حزبی مسایل مربوط به مینمایند

فقط مربوط به  امربه غلط چنین می پندارند که این بی قرار میدهند ویابررسی و ارز

رد که ک شانید خاطر نبا ضمناً ست است. یاهای حکومتی است. اقتصاد عین س گانار

 . پذیر همه اعضای حزب را می طلبدنا خستگیدایمی وسازماندهی این کار 

فکر میشود که یکی از پلینوم های نوبتی کمیته مرکزی حزب  امرین ا بادر رابطه 

تنها تدابیر ید نه بابد. درین پلینوم یاید به بررسی مسایل اقتصادی اختصاص با

واشکال رهبری میتودها تقویت اقتصاد اتخاذ گردد، بلکه مشخص به منظور رشد و

ید مسایل بار همین پلینوم معلوم دبه وسیله حزب نیز معین شود. قرارفعالیت اقتصادی 

بی قرار گیرد، یاگذاری اقتصاد نیز مورد بررسی و ارزپالن تکمیل بهبود و مربوط به

 . شمار می رود مهمترین شرط رشد اقتصاد کشور در مجموع به امرزیرا این 

در  مادستاوردهای سرتاسری حزبی آزمایش جدی  کنفرانس! آماده گی برای رفقا

حزب نیز بود. این زنده گی  ی و بدیهی است که در ساحههمه عرصه های زنده گ
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سی یامرکزی تمام سیستم نوین اجتماعی وسهم هسته  واقعاً داد که حزب  شانن نیاجر

فته و یاتحکیم سازمانی . حزب از لحاظ کمیت رشد نموده، از لحاظ را تشکیل میدهد

 . به حق نقش نیروی رهبری کننده جا معه مارا ایفا مینماید

منشا  اندبه عضویت آزمایشی پذیرفته شده  جدیداً که  کسانیاردو شصت فیصد  در

در آینده نیز توجه جدی به رشد  یدبا. این نتایج بدی نیست. دارند دهقانیکارگری و

کمی صفوف حزب نمود. اما بهبود ترکیب کیفی حزب نیز اهمیت کمتر ندارد. چه 

. ه شوند؟ پاسخ روشن وساده استت حزب پذیرفتید به درجه اول به عضویبا کسانی

خون خود پیروزی کار و باایند، آنا نیکه دفاع مینم انقالبسینه فراخ خود از باکه  یآنان

و خردضابطان  زانباسرپیشه وران، ودهقانان  ،گرانکارید  بابه دست می آورند.  را

ست . البته برای اینکار ضرورت اڅارندوی را بیشتر از همه به حزب پذیرفتاردو و

 . گردد یاتا شرایط معین پذیرش در حزب طرح ومه

اهمیت بخصوصی را  میخواهم در مورد یک پروبلم مهم دیگر که در مرحله کنونی

 .حزبی کسب مینماید صحبت کنم  مانساخت امردر 

کار پذیرش  اندوی وولسوالی حزب مؤظف ن کمیته های والیتی، شهری، ناحیاکنو

در هر مؤسسه،  دهند که مانززبی راطوری ساحنیروهای اعضای جدید و آرایش 

   مانزسا ر هامحل مسکونی شهقریه ودر هرقه داری وعال، در هرگروه تولیدیدر هر

س و پایه حزب را تشکیل میدهند. . همین حلقه ها هم اساشدباحزبی وجود داشته 

 .شنداباولیه حزبی توجه دایمی و فراینده داشته سازمانهای ید به باکمیته های حزبی و

توده ها تأمین  حزب را بر بهجانهمه نفوذ دایمی و تأثیر وتوان نها به این ترتیب میت

 . نمود

اولیه، سازمانهای های حزبی در  کنفرانسسرتاسری حزب جلسات و کنفرانسقبل از 

ها در کنفرانسیر گردید. چنین جلسات وت دایاولسوالی ها، نواحی ، شهر ها ووال

این  نیاجر. در خاد نیز تشکیل گردیددو، څارندوی وهای ارجزءوتام قطعات و

حظه کسب نمود، زیرا چنین قابل مال ۀسی تجربیاو سسازمانی کمپاین، حزب در کار 

. در اکثریت مطلق ر در حزب ماصورت گرفتبای نخستین ها برا کنفرانسجلسات و

د ر بلنیادسپلین عالی وسطح بسنظم و باها  کنفرانسزبی جلسات وحسازمانهای 

حزب  امرآزمایشی حزب دایر گردید. این ر بودن و فعال بودن اعضای اصلی وحاض

 . را تحکیم و غنای تجربه بخشید

ها حین  مانزالبته این کار بدون دشواری ها و کمبود ها نگذشت. در بعضی از سا

ره نتایج هفتمین پلینوم کمیته مرکزی ووظایف بااول اجندا یعنی در  مسئله بحث بر 

 باهای حزبی در گزارش ها  کنفرانسو  تجلسا حزبی در رابطه به آن،های سازمان

وت داشت. اکثر این وضع تفا، دهدانجام حزبی  مانزید ساباه که واقعیت موجود وآنچ
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شیم باید متوجه آن نیز باناشی از عدم تجربه فعالین حزبی بود، اما در این وضع ما 

قرار دارد هنوز  شانفی که در برابر که بعضی از کمیته های حزبی به اجرای وظای

 . به طور مشخص و معین نمی پردازند

ا رانماییم ودر جهت بهبود طرز ید جدی ترین نتیجه گیری هبابه این ترتیب همه ما 

 .فعالیت کمیته های حزبی هرچه پیگیر تر کار کنیممیتودهای  ها

که در مسایل داد  شانسرتاسری حزب ن کنفرانسدیگر آماده گی برای  بجاناز 

حزب، تربیت و پرورشی ایدیولوژیك واعتقاد حزبی سازمانی مربوط به تحکیم 

ودسپلین حزبی در بین اعضای اصلی و آزمایشی حزب، هنوز هم نقایص جدی وجود 

التر، باهای حزبی  کنفرانسبرای  گانید های نماینده اندبحث بر ک نیاجردارد. در 

ه وسابق یعنی نهضی وزارت ما خود مرض كرندوی و بعقبل از همه در اردو و څا

به فراموشی سپردن  باز به مشاهده رسید. بعضی از اعضای حزب بافرکسیونیزم 

، فضای متشنج را به وجود حزبی تالش ورزیدند که در جلسات طباانضدسپلین و

نادیده گرفتن رهنمودهای کمیته شایسته ولسات را به سوی اعمال نادرست وناآورده ج

تا سرحد  صریحاً سوق دهند. بعضی  گاننماینده  انتخابمورد طرز  مرکزی در

ت حزب یادر ح موعظه و تبلیغ در راه تطبیق مقررات دموکراسی گندیده بورژوازی

بیرون می آید. آنها  دشمنان و گانه گان. از گلوی این افراد آواز بی، پیش رفتندانقالبی

تمام پراگنده گی واشاعه عدم اعتماد،  قیااشت باکه  اندهای دشمن گردیده  تسلیم توطئه

 . ، شکاکیت و خصومت را در صفوف حزب ما میخواهنداطمیناندم ع

همه کمیته مرکزی و نقش بر آب شدند.ردیگر باها پالن این  میدانیدکه شما چنان

اصولی حزب همیشه وحدت حزب را تحکیم و دسپلین وسطح اعضای سالم و

میسازیم که اعمال نادرست  شانرضایت خاطر ن با آنرا ارتقا می بخشند. ماسازمانی 

ید باحزبی رد گردید. فکر میکنیم سازمانهای اکثریت مطلق  بجانبعضی از افراد از 

صحبت نمود واصول  شانای بااین رفقا از حوصله و توجه کار گرفت و  بادر رابطه 

رد. اگر پذیری را تفهیم و توضیح ک مانزو اهمیت دسپلین وسا انقالبیت حزب یاح

اساسنامه در  آن هم کمک نکرد در آن صورت جز اینکه تدابیر پیش بینی شده در

 . دماننمی  قیبا، راه دیگری تطبیق گردد شانمورد

 توانندافرادی که تابع دسپلین نمی گردند و تصامیم حزب رازیر پا میگذارند، نمی »

پذیری اعضای  مانزساو طباانض . حزب در نتیجه دسپلین، شندبامتعلق به حزب 

 «. خود نیرومند است

وحدت حزب  ید به خاطر تحکیمباسازم که ما  شانخاطر نردیگر بایکمیخواهم 

شیم. به نیروی خود اعتماد باالتر از رنجش های کوچک باحوصله فراخ داشته و

ی بجانزی از هر بافرکسیون کهنهلیم .اما حوصله در برابر مرض باداریم و به آن می 

بی حد  اندشکنی نمیتو مانزساوصله در برابر دسپلین نا پذیری وید ، حرز نماباکه ت
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به اتوریته عالی آن ه این وضع حزب را متضرر میسازد وشد. هنگامی کباحدود و

بی مسؤولیت را که در برابر سرنوشت حزبی بی  ید این افرادبالطمه وارد میکند، ما 

 مان، از دادانندمیاتوریته حزب تر از عزیزالتر وبارا شان و تکبر شخصی اندتفاوت 

نه یاروحیه ماجراجو . حزب فقط در نتیجه تصفیه عناصر دارایازیمددوران  حزب به

 . بدیا، تقویت و تحکیم می و بی مسؤولیت

دارد. این حادثه  نیاجراکنون در حزب کار بزرگ تهیه و توزیع کارت های حزبی 

حزبی است تا از این کار  حزب است. وظیفه جدی کمیته های زنده گیمهمی در 

  .وسیع جهت تحکیم وحدت وایجاد نظم نمونه وار در امور حزبی استفاده کامل نمایند

دی به یازی حزب توجه زت کمیته مرکباوشع داراالنشا، سییادر فعالیت بیروی س

ی که شامل کارمندان ، زیرا صورت می گیردکادرها پرورش و انتصاب ،انتخاب امر

سی یاس گاندهنده  مانز، سااندرد منظوری کمیته های حزبی فهرست مقامات مو

 باره اهمیت کار بامهمترین بخش های کار به شمار میروند. در  رهبرانو توده ها

ت بامصودر پلینوم های کمیته مرکزی و آنانو ضرورت بهبود آماده گی کادرها 

خاطر یگر ردبایکسخن گفته شده است. میخواهم رها با داراالنشاسی ویابیروی س

ست یااز س انحرافتحریف وهرگونه  با اندهای حزبی مؤظف  سازم که کمیته شانن

ثریت آن ه نمایند، زیرا محتوای همه کارما، مؤرزبام قاطعانهکادرها حزب در مورد 

کادرها بی یار برای ارزیامهمترین معاست و امرو اتوریته خوب مربوط به این 

ن ملیتی کشور را بیشتر ید ترکیب چندیباا . ماست آنانسی یات عملی و سیاخصوص

یل باو ق شایسته ملیت ها، اقوام گاننماینده  انتصاب امربه و بهتر مدنظر گرفته و

های حزبی و دولتی هم در مرکز و  گان، در ارمختلف در پست های پر مسؤولیت

 . ت مساعدت کنیمیاهم در وال

دستاوردهای دفاع از انقالب و بزرگ ما، تکامل بیشتر امر! موفقیت رفقای نماینده

آگاهی ونی باپشتی، مربوط اشتراك توده های وسیع مردم، فعالیتآن به طور قاطع 

در عرصه ایدیولوژیك كار  انقالبیاست. به همین سبب نیز برای حزب و دولت  آنان

و توده های وسیع مردم وقبل  شانوسیله عمده جلب زحمتک ۀسی به منزلیاوس توده یی

و دفاع  انقالبیتحکیم تحوالت به اشتراك فعال در اجرا ودهقانان و  گرانرکااز همه 

 امراز آن، در مقام نخست قرار دارد. در طرح برنامه عمل نیز توجه الزم به این 

کمیته مرکزی  داراالنشاو سی یابیروی س ،ت پلینوم هابامبذول شده است. در مصو

فورمولبندی لیغی وترویجی طرح وسی، تبیا، ستوده ییاساسی کارمیتودهای اصول و

 . است گردیده

 برنامه عمل و تصویب باره بعضی از مهمترین وظایف در این عرصه که بامن در 

 . ، صحبت می نمایمط داردباارت کنفرانسدیگر اسناد 
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. هر عضو حزب بدیا التر ارتقاباید تمام سیستم آموزش حزبی به سطح باقبل از همه 

که چگونه این  اندخوب بدفرا گیرد و عمیقاً ست حزب را یاك سید اساسهای تیوریبا

توضیح دهد. به آموزش  گرانو به شکل قابل فهم به دی ده نمایدیاست را در عمل پیاس

ید توجه باحزب  جوانآزمایشی حزبی وپخته گی ایدیولوژیك اعضای اصلی و

ید اعضای جدوان جوانشرایط ایجاد ورشد حزب ما بنابر بخصوصی صورت گیرد. 

 . بیش از نصف کمیت آن را تشکیل می دهند

خودرا به  انقالبیکه حرف  اکنون برای حزب وظیفه یی مهمتر از آن وجود ندارد

زنده  را به کار و مانفرد مسل تمام اقشار مردم وهرو اندگوش هرفرد هموطن ما برس

طور ید به بارا کارایدیولوژیک  امرجلب نماید. برای این  النهفعاو آگاهانهگی 

ست یاوس انقالب ثورداد تا حقایق مربوط به  انجام مشخص و به اشکال گوناگون 

، وضع سنن، تیاخصوصدرنظرداشت  باحزب به همه اقشار و گروه های مردم 

ید برای همه بابرسد، این حقایق  آنانها، سطح تعلیمی و فرهنگی  یشه اندنظرات و 

 اعمار امروهم موفقیت در  البانقضدسریعتر هرچه شند. هم سرکوب باقابل فهم 

در  سییاس کارنوین وابسته به کسب اعتماد توده هاست. بنابراین برای  تانسافغان

 گاناجتماعی و ارسازمانهای حزب،  رهبرانید نیروی تمام حزب وباتوده ها  ن یام

 . های دولتی جلب گردد

بلیغ هدفمند ووسیع به تید بااکنون در این کار مرحله نوین آغاز می گردد. همه توجه 

متمرکز گردد. ماهیت سرتاسری حزب معطوف و کنفرانسیصله های فتصامیم و 

ما،  ۀره راه های تکامل جامعبااحکام اساسی آن در برنامه عمل، نتیجه گیریها و

ه شود. اندمارس هموطنانهر فردی از ید به گوش با انقالبیدولت ست حزب ویاس

بی سالح عمده ماست. کمیته های حزبی جاذبه مبلغ ومروج حزحرف زنده وپر

زبی را در این جهت بسیج نمایند وسعی به خرج دهند تا تمام فعالین ح اندمؤظف 

ً ، اسناد مرامی حزب را مردم برنامه عمل حزب دموکراتیک خلق درک کنند و عمیقا

ً . بدیا توده های وسیع تجلی النهنامه های فعادر کار تانسافغان ، جسارت باید با ضمنا

ترویجی که مفیدیت آن در شتر از اشکال تعرضی کار تبلیغی وقاطعیت ووسعت بی

که در زیر ستم  اهالی ن یامنمود. این کار را در  ت رسیده است، استفادهباعمل به اث

 . داد انجام ید باهنوز قرار دارند، به طور فعالتر  یاقرار داشتند و انقالبضد

 اجرای این وظیفه به عهده دارند. در اینوسایل اطالعات جمعی نقش بزرگی را در 

تقویت رهبری اواخر برای ارتقای مؤثریت نشرات، مطبوعات رادیو، تلویزیون و

آن فرارسیده است که  مانز. اکنون دی صورت گرفته استیار آنها کار زحزب ب

اسناد مرامی آنرا  محتوایحزب واندیشه های ید با. آنها بدیا فعالیت آنها شدید افزایش

ید به مفهوم کامل کلمه با . آنهارسانندما ب ۀقابل فهم به همه اقشار جامعه شکل ساده وب

 . شندبادسته جمعی  گاندهنده  مانزساو گان، ترویج کننده مبلغین
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رابکاری های ایدیولوژیك خ رزه علیهباتشدید ماحوال تقویت وآن اوضاع و با مانزهم

 را که میخواهند آنان همانخصنی به موقع دروغ پراگافشای ماهرانه وو شمناند

 . ، می طلبدست حزب دولت مارا تحریف نما یندیاس

آنست که کار ایدیولوژیك  خواهان، مصرانه که ما در آن زنده گی می کنیمزمانی 

 آنان، اتحاد انقالبرزه علیه ضد بااساسی یعنی به پا خاستن توده هادر م ۀوقف وظیف

  .گردد انقالبیتحوالت  امر ن اندرس انجام ی به برا آنانتقویت تصمیم به دور حزب و

تکامل رشد و است که امرمعتقد به این  تانسافغان! حزب دموکراتیک خلق رفقا

 باشرایط داخلی بلکه  بادر کشور ما نه تنها  انقالبیپیشرونده تحوالت وموفقانه 

د سعی می ورزن انقالبیدولت ابرین حزب وط دارد. بنباشرایط خارجی نیز ارت

والت وزنده گی مردم تأمین سی خارجی را برای تحقق این تحیامساعدترین شرایط س

عمل پیگیر در دفاع نمایند. اما برای اینکار صلح ضرور است. اراده خلل ناپذیر و

حزب و برخورد ، جهت عمده واساسی در جهانتحکیم صلح در منطقه و سراسر از 

ست خارجی مارا یاماهیت س امر. این است بین المللیما نسبت به امور  انقالبیدولت 

 .معین می سازد

در  تانسافغانحکومت جمهوری دموکراتیک و تانسافغانحزب دموکراتیک خلق 

، تانسافغانکمیت و آزادی که حا اندست خارجی خود معتقد به این واقعیت یافعالیت س

 کیم ورشد دایمی دوستیتنها در صورت تح تانسافغانی مردم شگوفانسعادت و

. این دوستی انداتحاد شوروی بزرگ تأمین شده میتو بابخش وهمکاری ثمره برادران

تی مهم را در دفاع یاعامل حنوین و تانسافغانست خارجی یاای سو همکاری سنگ بن

 . می سازد انقالب ثورتحوالت جاری و ماناز وطن محبوب 

به تعمیق  نتاسافغان دولت جمهوری دموکراتیکو تانسافغانتیک خلق حزب دموکرا

کشورهای   مانمرداحزاب حاکم، حکومات و باه برادران روابط عهتوسو

را در کشورها این دستاوردهای و  اند، اهمیت فوق العاده یی را قایل لیستییاسوس

. ما تصمیم کامل داریم که در آینده بی می کنندیاقدردانی ارز بانوین  ۀجامع اعمار

سایر اتحاد شوروی بزرگ و بای سنتی را همکاروه برادران ت دوستیبانیز مناس

تجارتی، فرهنگی، علمی،  ،لیستی در عرصه های اقتصادییاسوسکشورهای 

غیره به مثابه شرط ضروری در راه پیشرفت وطن خود رشد و توسعه تخنیکی و

 . دهیم و تعمیق بخشیم

 اماحتر انحراف بالملل متحد را به طور جدی و    مانزکشور ما، اصول و منشور سا

صرف کشورها  تمام  بات خودرا بااین موقف مناس باتصمیم دارد ورعایت میکند و

استقالل احترام به حاکمیت و اجتماعی آنها بر اساس اصولسی ویانظر از نظام س

د یا، تساوی حقوق ، تمامیت ارضی، عدم تعرض و عدم مداخله در امور داخلی بنملی

 . گذارد
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مستقل داخلی کشور آزاد وه نمی دهیم که در امورچ کسی اجازما به هی مانزدر عین 

اقدامات ره یکی از آخرین بااین موضوع می خواستم در  بامداخله نماید. در رابطه  ما

 .کشور ماست، صحبت نمایم ریگن که مداخله صریح در امور داخلی

اداره ریگن را در مورد اعالم به  هگرانتوطئه و اقدام تفتین آمیز تانسافغانمردم 

رت بیکران تقبیح می نف، خشم و شدت بادر اول حمل،  «تانسافغانروز »صطالح ا

کشورهای  برای « روزها» نمایند. ما به خوبی می دانیم که از این به اصطالح

، اند دی قرار گرفتهیاو در راه تحوالت بن یکاامردیگری که در راه رشد مستقل از 

د یار زیا، وغیره وغیره، بس«یاروز چکوسلواک»، «روز پولند»به اصطالح  ندمان

روز »د ندارد. در مورد به اصطالح یااعالم شده و اکنون هیچکس آنها را ب

 خواهد شد چنان، نیز  «تانسافغان

، در راه انقالبیدستاوردهای دفاع از  امرگذشت هر روز در  با تانسافغانمردم 

زنده  اعماره گی وارتقای سطح زنده گی خود، در جهت محو بیسوادی، فقر، عقبما ند

به پیروزی های بزرگ و گامهای متین واستوار بر میدارند و النهعادو شگوفانگی 

خویش سنگر های نوین پرافتخار رزات بابند . ما هر روز در میابزرگتر دست می 

، به شکست های ننگینتر وشرم تانسافغاندشمنان گذشت هر روز  بارا فتح می نماییم. 

را هرچه بلند تر و پر  انقالبیرزات بامردم ما درفش موتر مواجه می شوند آور

 . تر به اهتزاز در می آورندغرور

دیگر و « روز»به  وما ضرورتی تانسافغانپرافتخار مردم روزهای واقعی واینست 

 . ریگن ها نداریم بجانتحمیلی از 

صول بندی تغییر ناپذیر خودرا به اپاوفاداری و تانسافغانموکراتیک دولت جمهوری د

د گذاران در آن یاآغاز به مثابه یکی از بن مانهکه کشور ما از  انسالك جنبش عدم 

 . مینماید تأکیداشتراك نموده است، تأیید و 

 باهمکاری دوستی و، ت مفیدباتوسعه مناستحکیم، رشد ومردم ما در راه کشور ما و

ی، خلع جهانصلح رزه مشترك به خاطر بادر م مانبرادر مسل مانو مرد هاکشور

. حزب، دولت و مردم خواهند نمود رقی بشریت سعی پیگیرتسالح، حقوق بشر و

رزه مشترك به بام امردر  جهان مانتمام مرد باخودرا همبستگی وحدت و  تانسافغان

وی، به خاطر ع وامحای سالح هست، خلع سالح ، منیبین المللت تاندیخاطر صلح، 

نیروهای ترقی اجتماعی علیه ر وآزادی، دموکراسی، حقوق بش ،هادوستی خلق

ت تحکیم خواهند بخشید. ما از باث با، تجاوز وارتجاع به طور پیگیر ولیزمیاامپر

استقالل و ترقی ملی و  تحت ستم به خاطر آزادی، مانهمه مرد شریفانهرزات بام

  . می نماییمنی باپشتی بهجانهمه  اجتماعی

 ن شد، طوری استیادر برنامه عمل ب رفقا! برخورد ما نسبت به مسایل بین المللی که
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که می بینید این موقف بر مبنای اصولی استوار چنانال از آن ذکر رفت و باکه در 

ل د. اینها اصوبه آن اعالم نموده بوخودرا  پابندی نیز وفاداری و قبالً است که حزب 

 عدمتی مسالمت آمیز وهمزیس ،انترناسیونالیستیهمبستگی  مطمئنآزمون شده و

آن مواجه  با مستقیماً کشور ما وز امرهای بین المللی که پروبلم حل با. ما اند الك انس

در جهت جستجوی  ، نیز از همین موقف برخورد می نماییم. ما به مساعی خوداست

، آن گان همسایهو تانسافغان نیامتدویر مذاکرات وپروبلمها طرق صلح آمیز حل این 

 مانطویل المدت مردمطابق به منافع اساسی و امرین ، ادامه میدهیم .اایرانو  تانپاکس

 . هم منطقه استو ماکشورهای 

، احترام و ویاحساسات عنعن تانسافغاناتیک مردم جمهوری دموکرحکومت و

در  تانسافغانهند ابراز میدارند. جمهوری دموکراتیک  ماندوستی را نسبت به مرد

  .هند سعی پیگیر خواهد کرد با ت حسن همجواریباآینده نیز برای تحکیم ورشد مناس

 کشورها و بات بابه برقراری مناس تانسافغانمردم جمهوری دموکرایك حکومت و

در جهت بهبود بیشتر مبذول خواهند داشت و برادر اسالمی تو جه بزرگ مانمرد

ی و ترقی جهانصلح و یاآس مانمسل مانهمه مردو ما مانت به نفع مردبااین مناس

 . کردبشریت سعی خواهند 

 شرق میانهتجریدی را در  ست معامالت مجزایاس تانسافغانک جمهوری دموکراتی

عربی به خاطر محو عواقب تجاوز کشورهای رزات خلقهای بااز مرد می کند و

 . می نماید نی باپشتی کامالً صهیونیستی یستی ولیاامپر

آینده  در تانسافغانحکومت جمهوری دموکراتیک و تانسافغانحزب دموکراتیک خلق 

 بین المللی در عرصه ست خارجی، در منطقه ویاات در عرصه سامکاننیز از همه 

استفاده  جهاناعتماد در تحکیم فضای همکاری وین المللی وب تتاندیبرای مساعدت به 

 . به عمل خواهند آورد

کشور ماست. این حزب وزنده گی  ! تصویب برنامه عمل حادثه تاریخی دررفقا

تیوریك ، حاوی تحلیل ه به وسیله حزب را تعمیم می بخشدراه طی شد برنامه که نتایج

را روشن می  انقالب رشد و تعمیق شد وبادموکراتیک میوانقالب ملی مرحله کنونی 

 شانجهات کار عملی را ن انقالبیبر مواضع تیوری پیشرو  اتکا باسازد. برنامه عمل 

، برای جستجوی اشکالما وعه ود جا مداده برای فهم و درك خالق واقعیت های موج

، مبنای علمی را به اجرای وظایف مطروحهمؤ ثرتر  رچه هوطرق نوین ومیتودها 

 . وجود می آورد

. بزرگ بین المللی نیز خواهد داشت کامل برنامه عمل اهمیتتحقق پیگیر وتصویب و

اساس تحوالت ملی و بر انقالبیعادی شدن اوضاع در کشور ما، تحکیم نظام 

مسلح به معنی گرفتن سهم قابل مالحظه  انقالب ضدسرکوبی شده و انجام تیک دموکرا
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در عرصه بین المللی به طور مجموع  یادر استقرار اوضاع در منطقه ، در قاره آس

تحکیم همزیستی مسالمت آمیز و به ایجاد شرایط جهت تقویت و امر است. این

 . مساعدت می کند، انددر آن ذینفع  جهان مانهمکاری مفید که همه مرد

مردم ما، نیروی  سییا، پیشاهنگ ستانسافغاند حزب دموکراتیک خلق بازنده 

 ! هدایت کننده نظام نوین اجتماعی در کشور مادهنده و  مانزسا

، به سوی پیروزی به پیش انقالب ثورپرافتخار همه دست به دست هم تحت در فش 

 ! ر حزب ما به پیش! در راه وحدت آهنین خدشه ناپذیهای نوین به پیش

 ! ما پیروز می گردیم
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 بییای حزب ما را در ارزتوانمندی و گ سرتاسری، پخته کنفرانس

 داد شانو تحلیل واقعیتهای موجود و تبیین مشی اصولی ن

 

 .اد.خ.سرتاسری ح کنفرانسنیه در مراسم اختتام کار یاب
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 رفقای نماینده ! 

 ! محترم مهمانان

کار خود میرسد. همه  نیاپابه  تانسافغانسرتاسری حزب دموکراتیک خلق  کنفرانس

ً که در طی این دو روز کسانیما و دیم اکنون حق تاریخی در این تاالر حاضر بو واقعا

حث برطرح برنامه عمل بشور و نیاجرورضایت خاطر نماییم. غرور داریم احساس

، وحدت گاننماینده  لیپی عاسنامه حزب عالقه مندی ودلچستكمیالت اساو تعدیالت و

ت عمده واصولی این مهمترین یامحتو-بی احکام و یارا در ارز آنانتفکر -نظر و 

 . داد شانمردم ن-اسناد برای حزب و 

، تیوریك حزب ما، قابلیت وروشنی خاصی پخته گی ایدیولوژیك وضاحت با کنفرانس

مشی عمومی جنبش و  بی عینی واقعیت های موجود و تعیینیاقدرت آنرا برای ارزو

بی یارا ارز امرداد . یقین کامل داریم که توده های وسیع مردم ما این  شانپیشرفت ن

خود  وجدان عقل و با، رگ، پوست، گوشت واستخوان خود باو شایسته خواهند نمود

 . در راه تحقق آن از صرف هیچ نیرویی دریغ نخواهد کردخواهند پذیرفت و

پیشنهاد ها و  کنفرانس  گاننماینده ی حزبی، فعالین حزبی وها دی از کمیتهیاتعداد ز

ت و یا. البته این نظراندفرستاده  اسناد مطروحه ۀنسبت به مسودخودرا  تیانظر

 امرماهیت آنها را تغییر نمیدهد . این ر مورد ماهیت اسناد مذکور نیست وپیشنهادها د

داد که حزب ما  شاننسطح عالی وحدت نظر ووحدت ایدیولوژیکی را دیگر  ربایک

سی وظیفه داده شود این یایروی سبفته است. من فکر می کنم که به یابه آن دست 

بی قرار داده وحین تهیه متن نهایی یامورد غور وارز دقیقاً پیشنهادها را  ت یانظر

شد. با، آن را حد اعظم مد نظر داشته تصویب میگردد کنفرانسکه از طرف  اسنادی

 اندوخته اندحزبی در محالت سازمانهای ی را که عمل ۀهادها تجربپیشنت ویااین نظر

شور شد. اجازه دهید از رفقایی که در بادقت میقابل توجه ومنعکس میسازد وبنابرین 
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ارزش برای زنده گی وفعالیت حزب  بار معتبر ویاپیرامون این اسناد بسبحث و

 . نمایم امتنانه ابراز مان، صمیاشتراك ورزیدند

 ! رفقا

. فضای داد شانوضاحت ن باه وحدت حزب را فزایندبنده ویاسطح رشد  ما کنفرانس

که در طی دو روز در این تاالر حکمفرما بود شاهد  انقالبیوشوروشوق  کنفرانس

مسایلی که به وپروبلم ها ره بادر  گاننیه دهنده یااست. هر یک از ب امری این یاگو

سبب سرور همه ما وایجاد حسن اعتماد  امرهمه حزب مربوط است سخن گفتند. این 

به پیش خواهدرفت،  یکپارچهو متحدانهینکه بعد از این نیز سراسر حزب ما مبنی بر

 حزبی ماسازمانهای ، در همه گذار این فضای وحدت در سراسر حزب. بمیگردد

رسالت تاریخی خودرا به مثابه  اندشد. رفقا تنها به این صورت حزب میتوباما حکفمر

  .اندوطن به سر رس شانرزه به خاطر آینده درخبانگی واقعی مردم در مپیشاه

 ! رفقا

یکپارچه گی و. وحدت حزب رزات وسیع قرار داردبامف عظیم ودر برابر ما وظای

های عام گفتارتحکیم بخشید. صحبت ها وتوان عمل میبا، تنها مردم را به دور حزب

که تصویب برنامه عمل فقط آغاز  میدانیمكمك نمی کند. ما به خوبی  امردر این 

به توان نمی امرحرکت ما در راه ترقی است. این فقط آغاز کار است اما بدون این 

، آنسازمانهای ها و مراحل بعدی گام گذاشت. بنابرین مساعی حزب، همه حلقه

ید متوجه اجرای وظایف باهای قدرت دولتی در محالت در گام اول  گانحکومت وار

رشد اقتصاد وحل مسایل انقالب واحیا ودستاوردهای ت تحکیم در جه یك در جه

مهمتری از جلب توده های وسیع  امر اجتماعی گردد. برای حزب ماناپذیر تأخیر 

عمده  امروظایف وجود ندارد. این م زحمتکش ما به حل واجرای این مسایل ومرد

 . رزه به خاطر سعادت وطن را تشکیل میدهدباجبهه اساسی ماست و

 ! ای گرامیرفق

م یاپ جه شد.موا جهانمترقی نیروهای وسیع  نیباپشتی باسرتاسری حزب ما  کنفرانس

دوست به ما ر وبرادسازمانهای و احزاب، جنبش ها بجانتبریکاتی که از ها و

واقعی نیروهای قی نمی گذارد که  باتردید را مواصلت نموده است، جای هیچ شک و

 انترناسیونالیستیهمبستگی ، اندما  باواقعی  تانوسد، اندما  باومترقی عصر  انقالبی

 ! ماست با جهانمردم 

 ! رفقای گرامی

از این  تانسافغانمردم نجیب و آزادی دوست  بجاناز اجازه دهید تا به نام حزب و

 :ه نمایم واعالم دارم کهمانصمی امتنانگرامی ابراز  تاندوس
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واز حزب ما به راه خطا نرفته اید، ب  انقالاز ما، از  نیباپشتی با! شما عزیز تاندوس

 . شایسته شما خواهیم بود زیرا پیروزی از آن ماست تاندوسما در آینده نیز 

 ! رفقا

یک خلق تبه نام تمام اعضای حزب دموکرا پرشکوه منوپرافتخار در این روز 

کشور به دوست ومتحد بزرگ ومطمئن ما اتحاد  تانوهمه وطنپرس تانسافغان

جوی آن، کمیته قرارگاه پیکارزب لنینی کمونیست اتحاد شوروی وح، به شوروی

سی یاسروی در رأس شخصیت برجسته دولتی ومرکزی حزب کمونیست اتحاد شو

رفیق لیونید ایلیچ برژنف خطاب نموده  تانسافغانمعاصر دوست بزرگ مردم 

 :میگویم

 عمیقاً  انافغست وز هر وطنپرامر! عزیز برادران !گرامی تاندوس! رفقای ارجمند

دی آزااتحاد شوروی سعادت و باخدشه ناپذیر جاویدان وکه بدون دوستی  اندمید

، تانسافغانهر وطنپرست واقعی  وجدان . در قلب، عقل واندتأمین شده نمیتو تانسافغان

ما وعده  .اندستی وسوو تیزم، جدایی ناپذیر هر عضو واقعي ووفادار حزب ما وطنپر

. دگردانبر اندنموده ایم نمی تو انتخابا را از راهی که هیچ چیز ممیدهیم، هیچکس و

می گردد. کشور ما همیشه برادر،  وسعادتمند مبدل شگوفانبه سرزمین  تانسافغان

 ! فادار اتحادشوروی بزرگ خواهد بوددوست ومتحد و

و  تانسافغانکمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق  بجانختم کارما از  بارفقا! 

از طرف خود به همه شمارفقای و تانسافغانهوری دموکراتیک جم انقالبیشورای 

نماینده واز طریق شما به همه اعضای اصلی و آزمایشی حزب ما موفقیت و پیگیری 

در  مانسرتاسری حزب محبوب  کنفرانسرا در راه تحقق کامل فیصله ها و تصامیم 

 .آرزومی نمایم تان شریفانۀهمه عرصه ها وساحات فعالیت 

برای همه  تی و مهمیاح امرما موفقیت ها و پیروزی های بزرگ را در این به همه ش

 .آرزو می نمایم تانحزب و تمام مردم شرافتمندافغا نس

رچم ! پرافتخار ثورانقالب د با! زنده تانسافغاند حزب دموکراتیک خلق بازنده 
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                                           سعادتمند خلق ما ، زنده گی  بهار نو و سال نو، بهار

                                                 محصوالت افزایش و کار اربه و وطن آبادانی بهار

 کشور خواهد بود زحمتکشدهقانان  برای

 

  1361 نیه به مناسبت آغاز سالیاب

  1360 حوت 29

 

 گرامی !  هموطنان

 ! عزیز برادرانخواهران و 

قلب به همه مردم  را از صمیم دهقان نوروز ومیله  تانسباحلول سال نو، جشن 

ا به جلیل از نوروز، در تاریخ دیرینه مت .ش میگویمبازحمتکش  شرافتمند کشور شاد

از سنن  آغاز بهار یکیعنوان به ، به مثابه جشن کار ویتانسبامنزله روز تاریخی و

 . پسندیده مردم ماستعنعنات شایسته وو

می میدارند امیدها کان آزاد خویش آنرا گرایاآغاز بهار که مردم ما به رسم ننوروز و

سرزمین  ۀشندباکار بیشتر در ذهن هر بهتر وی زنده گ را به خاطر و آرزوهای نو

 . رور می سازدباما  یتانسبا

 ! عزیز هموطنان

همند ثور تحت شکوانقالب پیروزی  بایکسال دیگر از تاریخ نوین کشور ما که 

آغاز گردیده است، گذشت وما اینک در  تانسافغانرهبری حزب دموکراتیک خلق 

گذشت برای مردم زحمتکش کشور ما  ه سالی که سال دیگری قرار داریم. تانآس

 . پیروزیاهمیتی را به همراه داشتپردستاوردها ودورنماهای عظیم وپیروزی ها، 

معه حرکت جاو انقالبیبنده تحوالت  یای که بشارت دهنده سیر رشد دستاوردهاها و

 .شدباما به سوی آینده های تابناک می 

گامهای  تانسافغان کراتیک خلقگذشت مردم ما تحت رهبری حزب دمو سالی که طی 

ن وبه نوی النهعاد، به سوی ایجاد جامعه شگوفانی به سوی آینده سعادتمند واستوار

توفیق  گذشت ما سالی که اجتماعی برداشتند. در  بهجانهمه  سوی ترقی وپیشرفت

جهت گسترش پروسه تحوالت  اقدامات وسیعی را درسلسله تدابیر وا فتیم تیا

، تأمین وحدت ویکپارچه گی فرهنگی، تحکیم قدرت مردمیی وصاداقت ،اجتماعی

 ن یامات نوین به خاطر همکاری امکاندر جهت ایجاد مردم زحمتکش کشور و
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نیروهای مختلف اجتماعی و ملی به منصه اجرا در آوریم. در نتیجه همین مساعی و 

بیشتر  تباکه در یکسال صورت گرفته اوضاع در کشور ما ث بهجانهمه  فعالیت های 

انقالب ، مردم  دشمنان جتماعی استحکام و تقویت پذیرفت وکسب نموده، نظم نوین ا

به صراحت اظهار توان ری مواجه شدند. میباوطن ما به شکست های فضیحت و

همواری ها، راه ناهمه دشواری ها و بافته طی یکسال گذشته یا انجام داشت که کار 

بیشتر مشخص نموده و اکنون هرچه را  شگوفان ، راه نیل به آینده، راه مردمانقالب 

روشن گردیده  گانبه همه  نقالباشکست ناپذیری  امر حقانیتدیگر  مانزبیش از هر 

از عوامل مثبت نوینی در سمت تقویت توان است. به طور کلی در ظرف یکسال می

 وانفراری از مسایل یاوحل بس انقالبیدستاوردهای تحکیم انقالب، تثبیت وپایه های 

 .سخن گفت انقالبحل ناشد، در روند 

 | ! شرافتمند هموطنان

پیروزی  به مثابه تانسافغانجمهوری دموکراتیک  جبهۀ ملى پدروطن، در سال گذشته

ترقیخواه تحت درفش گردآوری کلیه نیروهای ملی و دولت مبنی برعظیم حزب و

ایجاد  تانسانافغدموکراتیک وانقالب ملی پر ارج دستاوردهای یکی از انقالب و

یکی از  انجام موفق گردید به  تانسافغان. بدین ترتیب حزب دموکراتیک خلق گردید

نیروهای ملی متشکل از کلیه  واحد ۀر مهم خود یعنی ایجاد جبهیاتعهدات بس

 . بدیااجتماعی، ترقیخواه ووطنپرست کشور توفیق 

ثابه پایه حاکمیت به م تانسافغانجمهوری دموکراتیک  جبهۀ ملى پدروطنهم اکنون 

رهبری حزب دموکراتیک  در کشور نقش عظیمی را تحت شانزحمتک انقالبی

، دموکراتیک و مترقینیروهای در سمت تأمین سهمگیری عملی وواقعی  تانسافغان

نموده به خوبی منافع  نوین ایفا النهعاد ۀجامع  مانساخترهبری  امروطنپرست د ر

یل باومنافع تمام ملیت ها، اقوام وق اعی جامعه ما، اقشار و گروه های اجتمکلیه طبقات

 . را منعکس میسازد انقالبی تانسافغان مانساکن وطن محبوب 

 ! عزیز هموطنان

اقتصادی از طریق تأمین اجتماعی وعقب مانده گی رزه در راه رفع باما معتقدیم که م

احوال را در اوضاع و  انقالبیدولت وظیفه عمده حزب و انقالبینی های دگرگو

گی قب ماندعو  طوالنیبه عدم رشد  انقالبیکنونی تشکیل میدهد. تأمین دگرگونیهای 

 . خواهند داد نیاپادر کشور  پای قرن هادیر

مولده و نیروهای  در سال گذشته تالش صورت گرفت تاجهت اعتالی سطح رشد

اظهار  تسریع آهنگ رشد اقتصادی در کشور، اقدامات الزم عملی گردد، مکرراً 

که میخواهند رشد  تانسافغانانقالب  دشمنان میگردد اگر فعالیت های خرابکارانه 

 انقالب  لیستی علیه یاناشده امپر  اعالنجنگ فلج نمایند نمیبود و اقتصادی کشور را
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اجتماعی به زی های ما در عرصه رشد اقتصادی وو مردم ما ادامه نمی داشت پیرو

بی وضع اقتصادی کشور یاآنهم ارز بابود. وسیعتر میمراتب عظیم تر، مثبت تر و

موفقیت هایی  13۶0اجتماعی سال پالن رشد اقتصادی وتطبیق  باهنده آنست که اندشن

اقدامات اقتصادی به سود استحکام  عمالً اقتصادی به وجود آمده و  انکشافدر عرصه 

 انتسافغانت نسبی اقتصاد در جمهوری دموکراتیک باپایه های رشد اقتصاد ملی وث

امیدوار کننده ومثبت  13۶0پذیرفته است. شاخص های رشد اقتصادی در سال  انجام 

محصول ناخالص داخلی به مقیاس سال  13۶0تلقی میگردد به طور نمونه در سال 

 هازه دو اعشاریاندعاید ملی تولید شده به ازه یک اعشاریه پنج فیصد واندبه  13۵۹

  . فته استیاچار فیصد افزایش 

نه پروژه  ن یام، هفده پروژه به بهره برداری آغاز نمود درین 13۶0سال  در ظرف

هفت اعشاریه هفت فیصد و . طی سال گذشته هشتادشامل گردیده است پالن خارج از 

چهارده  13۶0س سال یای از منابع داخلی تمویل گردید که به مقانکشافبودجه 

 . اعشاریه پنج فیصد بیشتر است

منظور  دو پروژه از طرف شورای عالی اقتصادیاد سی ودر سال گذشته به تعد

 . تجارت خارجی فزونی به عمل آمده است دوران  گردیده ودر حجم 

سی سال قبل به یامالداری به مقمحصول نا خالص بخش زراعت و 13۶0 در سال

حجم تولیدات زراعتی در  چنانهماعشاریه یك فیصد رشد نموده است وازه سه اند

التر از سطح بالبلبو م محصوالت به استثنای پخته خام وفریق تمابه ت 13۶0سال 

  . شدبامی 13۵7تولید سال 

ایم گامهای ه توانست شد که مابامی امرنگر این یااین ارقام نمونه وی به طور عمده ب

زمینه های استقرار نظم ملی و مینه رشد اقتصادی کشور برداریم وممکن را در ز

 . اجتماعی و اقتصادی مساعد نماییم دموکراتیک را در زنده گی

 ! زحمتکشدهقانان ، گرامی هموطنان

 تانسافغانحکومت جمهوری دموکراتیک و تانسافغانت حزب دموکراتیک خلق اقداما

در دهقانان آب برای  النهعادتوزیع دموکراتیک ارضی و اصالحاتدر زمینه ادامه 

زمین و تحوالت  مسئله سال گذشته حایز اهمیت جدی است ما به خاطر حل نیاجر

زمندی های زراعت تدابیری یازحمتکش و توجه به ندهقانان ارضی و آب به سود 

 شانرادر معرض اجرا گذاشتیم که بدون شك تأثیرات وسیعی را در زنده گی زحمتک

عالوه بر  13۶0دهات ورشد سکتورزراعت در کشور وارد خواهد نمود. در سال 

ارضی  اصالحاتنواقص مرحله اول هات وبااشتسلسله مکمل اقدامات برای رفع 

ی دوامدار از لحاظ تهیه تخم بذری، مساعدت هاها وتوجه به عمل آمد تا کمك 

 .بدیاادامه دهقانان ماشین آالت زراعتی به وی ویاکیمکود
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رت بازحمتکش کشور عدهقانان به سود  13۶0یکی از تدابیر مهم دیگر در سال 

که در نتیجه آن  135۹و  13۵8 ،13۵7 ل های تی سایااست از عفو جرایم مال

ی افغاندو میلیون از تأدیه هفتصد وبیست و دهقانیخانوار  شصت هزارهفتصد و

کمیته مرکزی حزب سی ویاصدور مصوبه بیروی س با. تی معاف گردیدندیاجرایم مال

در  تانسافغانجمهوری دموکراتیک  وزیرانشورای و تانسافغاندموکراتیک خلق 

، سعی به عمل آمد تا حق تانسافغانارضی در جمهوری دموکراتیک  حاتاصالره با

ستفاده مؤثر از زمین ایجاد شرایط مساعدی برای ابرزمین تضمین ودهقانان ملکیت 

، کمیسیون دموکراتیک در کشور النهعادارضی  اصالحاتاهمیت بنابر  گردد.

جمهوری  یرانوزوشورای  تانسافغاندموکراتیک خلق  مشترک کمیته مرکزی حزب

م اقدامات عملی در مورد ادا مه پروگرا عمالً ایجاد گردید که  تانسافغانک دموکراتی

  .به معرض اجرا در آورددموکراتیك ارضی را تقویت کرد و اصالحاتتطبیق و

شماره هشت که خود اقدام  مانریك فربسال گذشته عالوه بر نشر ضمیمه نمدر 

مقرره استفاده از آب در زراعت نافذ گردید آب و قانونمؤثر دیگری بود، و ضرور

چگونه گی توزیع برزمین و آب تثبیت گردید ودهقانان که به اساس آن حق ال ینفك 

رسوم و درنظرداشت  باودهقانان ری در زراعت به اشتراك خود یاآب برای آب

 . صورت میگیرددهقانان  ن یامعنعنات محلی 

زحمتکش ورشد سکتور دهقانان رنوشت سبه  انقالبیدولت در زمینه توجه حزب و

ید از اقدامات وسیع عملی در سمت رشد جنبش کوپراتیفی در بازراعت در کشور 

دهات، پروگرام ایجاد کوپراتیف های نمونه وی زراعتی ، ایجادو تکمیل ستیشن های 

 . اقدامات دیگر نام بردزراعتی و میکانیزه 

 ! زحمتکشدهقانان 

تالش  تانسافغاندولت جمهوری دموکراتیک و تانسافغانحزب دموکراتیک خلق 

شرایطی را به  چنانتالش می نماید تا در دور دست ترین محالت کشور آن نموده و

مرفه، آرام، سعادتمند  توانندبکشور ما وشرافتمند زحمتکش دهقانان وجود آورد که 

 . خوشبخت زنده گی نمایندو

داده شده است.  نیاپاآب وزمین  ه مسئلهات گذشته در زمینه حل بااشت به نواقص 

تعلق دارد. دیگر دهقانان آب به زمین و تانسافغانهوری دموکراتیک دیگر در جم

تعلق  آنان، بلکه به خود خوارانن وسودبابایودال های ارنه به فدهقانان محصول کار 

ی آن شگوفانوطن و آبادانیزحمتکش کشور است تا در راه دهقانان دارد. حاال بر 

زحمتکش کشور دعوت به عمل می آوریم تا هیچ دهقانان زهم ما از باگیرند سهم 

محصوالت زراعتی را به سود  ندمانقی نباگوشه یی از زمین های خودرا بدون زرع 

 شجاعانه محصوالت خود مردم جامعه و دولت افزایش دهند واز زمین وخود، 

 .دفاع نمایند دلیرانهو
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 ! زحمتکشدهقانان 

ذارید تا نگدفاع نمایید و تانز امنیت مناطق اانقالب گروه های مدافعین پیوستن به  با

 تان، مکاتب ومنازل آتش زدن خرمنها، مساجد، مدارس با، انقالبجنایتکار  دشمنان 

 . را برهم زنند تانآرام زنده گی 

 ! گرامی هموطنان

شش تا پنجاه فیصد و واجیران بیست و گرانکارمعاش  13۶0در سال  چنانهم

سهم طبقه به پنجاه فیصد افزایش داده شد و ، مستخدمین ومامورینگرانکاراکوالت م

های دسته جمعی های تولیدی از طریق عقد قرارداد کارگر کشور در رهبری پروسه

نوین در عرصه تولید تأمین گردید. ما در سال  به مثابه یکی از عناصر پراهمیت

ر با. برای نخستین تولید بودیمو در عرصه کار هد پیدایش عناصر نوینیگذشته شا

ند توانستدر نتیجه ده ها مؤسسه تولید کار در عرصه تولید صورت گرفت و مسابقات 

سبقت جستند عالوه بر  پالن حتی بیشتر از آن، از های تولیدی را تطبیق کنند وپالن 

گسترش ابتکارات در  باکشور  جوانکار در طی سال گذشته طبقه کارگر  مسابقات 

  .تازه نمودندانقالب  های  مانتعهد خودرا در برابر آرردیگر بایکلیت های تولیدی فعا

  اعالندر سال گذشته به خاطر تأمین امنیت عام وتام در کشور و جلوگیری از جنگ 

در همدستی  یکاامرالت متحده یاا لیزم یاامپرلیزم در رأس یالیستی که امپریاامپر ۀناشد

ه آن را ادامه میدهد مانت های پیکن هنوز هم بیشرهژمونیسقه وارتجاع منط با

جمهوری دموکراتیک  مان. قوای مسلح قهرقدامات گسترده یی صورت گرفته استا

خدمات اطالعات دولتی برای تأمین امنیت، اعم از اردو څارندوی و تانسافغان

 انقالب   دشمنان ری به بات مرگبامردم و تأمین صلح سراسری ملی ضر  مصئونیت

 . اندوارد نموده  تانسغاناف

 انقالب  ستون های دفاع از  ما مانسال گذشته در کنار قوای مسلح قهر نیاجردر 

حزب دموکراتیک  مانازان اعضای قهربجانکه به خوبی تالش انقالب  ن یایعنی سپاه

و انقالب دارد، گروه های مدافعین  آنانپیکار را در فعالیت کار و تانسافغانلق خ

از  شجاعانه به پاسداری ه رزمی کمر بستند وبه شیوان جوانمستقل كنداك های 

 .حماسه های بزرگی آفریدند انقالبیدستاوردهای 

نیروهای مردمی وسیعی را که در پیشاپیش اعضای انقالب  هم اکنون جبهه دفاع از 

هنده آنست که اندشنبر می گیرد ودر قرار دارند تانسافغانحزب دموکراتیک خلق 

در اینجاست رمز شکست ناپذیری برای دفاع از خود دارد و کافی یتوانایما  انقالب 

 انقالب  ضدارزش ومثبت است، ولی  باانقالب  ضد بارزه باپیروزی های ما در م. آن

دهشت افگنی می پردازد و م اینجا و آنجا به تخریب، ترور وشکست خورده هنوز ه

 .جلوگیری نماید یانقالبدستاوردهای تالش می نماید تا از گسترش 
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هنوز دست از انقالب ادامه صدور ضد بالیزم یاید اضافه نمود که امپربا چنانهم

 . نکشیده است تانسافغانضد جمهوری دموکراتیک نۀ گراتالش های فتنه 

وابسته خود گانه اندشنلیزم می کوشد تا همه تشنج را در منطقه به وسیله دست یاامپر

 وضد تانسافغان، ضد انقالبیضد تجاوزکارانهت سیابه این ترتیب سدامن زند و

الت متحده یااامپریالیزم  لیزم در رأسیاشوروی را در منطقه کماکان ادامه دهد. امپر

تنها جنگ آگاهی دارد تنها و تانسافغان انقالبدر حالیکه از شکست ناپذیری  یکاامر

در  هگرانمدت تجاوزرا به خاطر منافع طویل ال انقالبی تانسافغانناشده علیه   اعالن

 . منطقه ادامه میدهد

 ! گرامی هموطنان

در این اواخر کوشیده است تاستراتیژی  یکاامرالت متحده یاریگن رئیس جمهور ا

 تانسافغانبه اصطالح روز عنوان   بارا  تانسافغانتجاوز علیه جمهوری دموکراتیک 

 . بعد نوینی بدهد

مستقل ما کشور آزاد و در امور داخلیست تجاوز ومداخله یااین تالشها بخشی از س

 . شدبامی انقالبی تانسافغان

نمیخواهند  یاو توانندمیتصریح نمایم که آقای ریگن وامثال او نردیگر بایکمیخواهم 

طله زده است. با، داغ تانسافغانانقالب ضدکه زنده گی بر مجموعه تالشهای  دانندب

را تحت رهبری حزب  ۀ نوین جامعرزه به خاطر ایجاد بامردم ما درفش مقدس م

ی انسانکه میخواهند راه پیکار  یآنانبه پیش خواهند برد و  تانسافغاندموکراتیک خلق 

 . نخواهد شد شانو مقدس ما را سد نمایند چیزی جز شکست وسرافگنده گی نصیب 

پاك  ماندر اینجا الزم است اظهار نمایم که پیروزیهای به دست آمده در پاکسازی دا

ست یادهنده آنست که س شانصادر شده از خارج نانقالب ضدپاك وجود نا وطن از

 .یده استانجام به شکست قطعی  تانسافغانلیزم در یاامپر هگرانمداخله و تجاوزکارانه

به صفوف قوای مسلح  شجاعانه زحمتکش ما  هموطنانتن از  هزاراندر سال گذشته 

ری از یانمودند. در بس عودتهموطن فریب خورده ما به کشور  هزارانپیوستند و

ایجاد  بامین امنیت مناطق خود سهم گرفته ودست کشور مردم خود در تأمحالت دور

، مردم ووطن وارد انقالب دشمنان ت مدهشی بر باضر انقالبگروه های مدافعین 

 .اند آورده

فزاینده د که به صورت واضح مبین افزایش وتقویت مداوم واینها همه عواملی هستن

شد مردم باما می انقالبیهای میلیونی مردم به حزب ودولت  اد برحق تودهاعتم

 آنانخوشبختی که سعادت و اندفته یاروزمره خود زحمتکش کشور ما در تجربه 
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توده های سرنوشت بوده  انقالبیگسترش تحوالت انقالب ووابسته به پیروزیهای 

 . پیوند ناگسستنی داردانقالب سرنوشت  بامردم 

 ! گرامی هموطنان

مصوبه  تانسافغانخلق  هفتمین پلینوم کمیته مرکزی حزب دموکراتیک1360 در سال

ملیت های ساکن کشور اعالم نمود اهمیت تساوی حقوق اقوام و باط بایی را در ارت

 عمالً اقوام ساکن کشور ر ملیت ها وباتاریخی این مصوبه در آنست که برای نخستین 

ی برادری، برابری، وحدت ویکپارچگی بدون بند تا در فضایا آنرا می امکان

 و آزادانهفعالیت هیچگونه ستم وتبعیض ودر پرتو همکاری وحسن تفاهم به کار و

نوین در جمهوری دموکراتیک  النهعادو شگوفانجهت ایجاد جامعه ه برادران

 .بپردازند تانسافغان

یروزی عظیم شاهد پ 1360دآوری نمود که مادر آخرین روزهای سال یاید با چنانهم

 تانسافغانسرتاسری حزب دموکراتیک خلق  کنفرانسپراهمیت دیگری یعنی تدویر و

 . بودیم

بس مهم و بزرگی  ۀحادث تانسافغانسرتاسری حزب دموکراتیک خلق  کنفرانستدویر 

 انقالبیگسترش تحوالت  امرودر  تانسافغاندر پروسه تکامل حزب دموکراتیک خلق 

سرتاسری حزب دموکراتیک  کنفرانس. شدبامی تانسنافغاهوری دموکراتیک در جم

مبرم کنونی و وظایف  تانسافغان، برنامه عمل حزب دموکراتیک خلق تانسافغانخلق 

 . رسانیدمردم را به تصویب  باتقویت روابط آن در زمینه تحکیم حزب و

فوق العاده اتخاذ تصامیم  با تانسافغانسرتاسری حزب دموکراتیک خلق  کنفرانس

انقالب و عمیق از مرحله کنونی تکامل  بهجانهمه  بی یاارزمتکی بر تحلیل و مهمی

واستقرار صلح انقالب  ضد پیروزی کامل بر دموکراتیك ثور، چگونهگی تأمینوملی 

وظیفه عمده ما در اوضاع و احوال جاری تصریح می  عنوانسراسری ملی را به 

 . نماید

اقتصادی و  نیل به رشداجتماعی و بهجانهمه برنامه عمل حزب ما راه پیشرفت 

. برنامه عمل حزب ما که به منظور تحقق تماعی را در کشور مشخص نموده استاج

دموکراتیک در جمهوری دموکراتیک اجتماعی ونیل به رشد ملی و بهجانهمه پیگیر 

نوین در  النهعاد ۀی است که بر پایه آن جامعمابه تصویب رسیده سند مر تانسافغان

گی  ههرگونه تیره روزی از زندبدبختی وفت وسایه فقر ویارار خواهد استق کشور

 . بال کشیده وطن ما رخت بر خواهد بست شانزحمتک

که در سطح عالی  تانسافغانسرتاسری حزب دموکراتیک خلق  کنفرانستدویر 

شکنی بود که بر مجموع  دندانارچه گی دایر گردید، پاسخ قاطع ویکپوحدت و

وارد  گونه جلوه دهنددگر تی که میخواهند اوضاع را در کشور مالیسیاتبلیغات امپر
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 کنفرانس. ما به سنگ خورد دشمنان شیطانیو شومت یاتیر نردیگر باآورد. 

در جهت تحکیم نقش  گام مهم نوین تانسافغانسرتاسری حزب دموکراتیک خلق 

  .شدبامی در جامعه ما تانسافغاندهنده حزب دموکراتیک خلق   مانزسارهبری کننده و

فعالیت عملی سی ویاس تام از مشیتایید عام و بابه صورت جدی  کنفرانس گاننماینده 

، تأیید متفق الرای برنامه عمل واسناد تانسافغانکزی حزب دموکراتیک خلق کمیته مر

 انقالبیرا برای عملی نمودن بالوقفه وظایف شان ، آماده گیکنفرانسمطروحه در 

در برابر حزب و مردم برای شرکت فعال در خودرا  تعهدر ردیگبایکابراز داشتند و

 . نمودند تأکید انقالبیتحوالت 

 ! گرامی هموطنان

دولت جمهوری دموکراتیک و تانسافغانست خارجی حزب دموکراتیک خلق یاس

، کاهش تشنجات بین المللی، ر اصول صلح، همزیستی مسالمت آمیزمبتنی ب تانسافغان

مبتنی  جهانکشورهای خلقها و باهمکاری متقابل وستی وت دبامناسو انسالك عدم 

كان بوده که كما کشورهاحاکمیت ملی م به استقالل ملی، تمامیت ارضی وبر احترا

 .قرار گرفته است جهانمترقی نیروهای ل باست مورد استقیافت. این سیاادامه خواهد 

 تانسفغانا جمهوری دموکراتیک هتاندوسصلحست خارجی اصولی ویاما بر پایه س

ابراز  جهانگی خودرا به خاطر تأمین صلح وآرامش در منطقه و آماده گی همیشه

نه یاناپذیر تالشهای صلحجو انکاراز واقعیت  اندداشته ایم. هم اکنون هیچ کسی نمیتو

همکاری ه وتاندوست بامعطوف بر ایجاد مناس تانسافغانجمهوری دموکراتیک 

 گانهمسایه  باتمامیت ارضی ملی، حاکمیت ملی و ام به استقاللمتقابل بر مبنای احتر

حکومت جمهوری  1۹81اگست  24ما در منطقه چشم پوشی نماید. اعالمیه 

جمهوری  1۹80می  14صلح آمیز پیشنهادهای به ادامه  تانسافغاندموکراتیک 

ست خارجی جمهوری یانه سیااصول صلحجوردیگر بایک تانسافغاندموکراتیک 

چهار . در اعالمیه بیست ون ثابت ساختیاجهانرا به همه  تانسافغاندموکراتیک 

واقعبینان حل مسایل از طرق صلح آمیز و برخورد پذیری بیشتر،  انعطافاگست ما 

خطوط  بامؤثریت اقدامات به خاطر تأمین آرامش در منطقه به خرج داده شده و 

 . واضح گردیده است گانروشن به همه 

در این  شانآماده گی الزم را در جهت ایفای نقش ما  گانهنوز همسایه  متأسفانه

ما  گانایم همسایه  رها متذکر گردیدهباکه چنانامیدواریم آن  اندنداده  شانمورد ن

سی حساسیت وضع را در منطقه درك یاعقل سالم، خونسردی و واقعبینی س با توانندب

آماده گردند و  تانسافغانجمهوری دموکراتیک  باسازنده لم واه برای مذاکرات سنمود

 .تفاهم متقابل بر دارندالزم در جهت تأمین همکاری و گامهای
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توده های  نی باپشتیما، نه تنها به انقالب شکست ناپذیری حزب ورمز سرسختی و

بسته گی  تانسافغان انقالبز ی دفاع اجهان، بلکه به جبهه البانقمردم از میلیونی و

تواناتر  تانسافغانانقالب ی دفاع از جهانجبهه افتخار اعالم میداریم که  با. اما دارد

 .بدیاگسترش می از گذشته تقویت وو

    مانزت رئیسه سایامردم ما طی سال گذشته شاهد برگزاری دهمین جلسه ه

ما  انقالبیخلقهای آسیا وافریقا در کابل پایتخت کشور آزادی مستقل و همبستگی 

 .بودند

 جهانترقی صلح ونیروهای داد که کلیه  شانن نگا به همهردیگر بایکتدویر این جلسه 

 . دفاع مینمایند تانسافغانانقالب از  پیگیرانهو  اندما با

دست آوردیم.  بهبین المللی ما در سال گذشته پیروزی های مثبتی را در عرصه 

 تانسافغان انقالبمورد  ن را دریاجهانما که میخواهند افکار عامه  دشمنان تالش 

مصمم و خلل ناپذیر بشریت مترقی را در مورد  ۀاراد انده توانستن مغشوش نمایند

 . ما خدشه دار سازند انقالب با قاطعانههمبستگی و نی باپشتیادامه فعال 

 تانسافغاندر  انقالبیپیروزی تحوالت  باهمراه و ما یقین کامل داریم که روزتاروز

لیست ها دامن زده یاررا که توسط امپ تانسافغانهیستری ضد  شومن اهداف یاجهان

 . میشود به خوبی درک خواهن نمود

 ! برادرانعزیز، خواهران و  هموطنان

 انقالبیمحبوب و می بخشد که در کشور اطمینانفعالیت ما در یکسال گذشته مارا 

محسوس وارزنده یی را برای مردم  ثمراتانقالب  مادیری نخواهد بود که درخت 

 . ر آوردبازحمتکشی وطن به 

صلح، آزادی و پیشرفت  خواهانزحمتکش  مانمرد بامعتقدیم که پیروزی نهایی ما 

دشوار، ناهموار خلق. راهی که ما بر گزیده ایم راهیست بس دشمنان  بااست نه 

شد وزنده گی بانشیب ها واما آنچه روشن است این واقعیت میومشحون از فراز و

 انقالب  ما خواهد بود، زیرا  با پیروزیماست و باخود به آن گواهی میدهد که پیروزی 

ی اجتماعنیروهای نگر مدافع آن یابیجه منطقی یک ضرورت تاریخی است وما نت

تعلق دارد. ولی  آنانبه  مانآینده بیگو ندمانجامعه نیروهای لنده ترین باشد که بامی

راحل  خود که مسایل فراتر از دستور تاریروشن است که هیچکس قادر نخواهد ب

آنرا داریم که به حل مسایلی بپردازیم که تاریخ در مرحله  یتوانایا تنها مو نماید

یم کنونی رشد جامعه در برابر ما گذاشته است. ما تمام نیروی خودرا به کار خواه

قرار  ، به وظایفی که مرحله موجود تکامل در برابر ماز تاریخ و جامعهیابست تا به ن

 . معملی ارائه نماییمیدهد پاسخ شایسته و
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دموکراتیک قرار داریم. در برابر ما یهای ملی وما هنوز در آغاز شاهراه دگرگون

شرافتمند کشور هرگامی که به سود مردم زحمتکش و بادر پیش است ما  طوالنیراه 

عدالت اجتماعی،  جامعۀ نوین وی ایجاد سبه طور واقعی به و عمالً خودمی برداریم 

  .فرد نزدیك و نزدیکتر میگردیمرد ازایجاد جامعه فارغ استثمار فبه سوی 

تحت رهبری حزب دموکراتیک  تانما یقین کامل داریم که مردم زحمتکش افغا نس

به بند ویابهتر دست بیشتر وزهم بابه پیروزی های  توانستخواهند  تانسافغانخلق 

را مساعد  شانبدبختی زحمتکاجتماعی، فقر وعقب مانده گی ب باکه اس کلیه عواملی

 .دهند نیاپاید مینما

برای مردم ماکار صلح و امنیت را  اطمینان بابهار نوی در پیش است. این بهار نو 

که  سالی نیاجردر  اندما مصمم  انقالبیدولت به ارمغان خواهد آورد زیرا حزب و

 بارزه بامرشد اقتصادی واجتماعی و بهجانهمه گرامهای پروتطبیق  بافرامیرسد 

 سرزمین مقدس ما گانشنده باسانحه یی را که زنده گی  صدای هر انقالب دشمنان 

رزه باات وزمینه های بیشتری را برای کار، مامکانخفه سازند و را تهدید مینماید

 . صلح آمیز فراهم آورند وزنده گی

کار و بهاروطن و آبادانیخلق ما، بهار نو وسال نو، بهار زنده گی سعادتمند بهار

 . زحمتکش کشور خواهد بودن دهقاناافزایش محصوالت برای 

راسخ داریم که مردم ما در سال آینده در  اطمینانخوشبینی مینگریم و باما به آینده 

و  ح. د. خ. اتصامیم واالی و تانسافغانپرتو برنامه عمل حزب دموکراتیک خلق 

 . فتیانوینی دست خواهند دستاوردهای دولت ج. دا به پیروزی ها و 

 ! برادرانران وزحمتکش، خواه هموطنان

 بابهار نوی را و  هنگامیکه سال نوردیگر بایکوز امرآن فرا رسیده است تا  مانز

هر یکی به سهم کمر ببندیم و ل مینماییم ، بیشتر از پیشباآرزوها استقهمه امید ها و

دارد. نقش خودرا  نیاجرخود در پیکار عظیم و مقدسی که همین حاال در کشور ما 

نماییم. آینده به مردم زحمتکش وطن ما مربوط است  والزم ایفا همه به طور شایسته

و  انقالبی تانسافغانسعادتمند در وزی است که فردای خوشبخت وامردر اثر کار و

 . ن گذارده میشودیابن مانقهر

 ! مردم وطن

 انقالب  ضدکامل بر ه بیشتر، به خاطر پیروزی نهایی وهم به خاطر کار هرچ بایکجا و

ما جمهوری دموکراتیک  یتانسبای کشور محبوب و شگوفانن، به خاطر وط ودشمنان

  !، به پیشتانسافغانو به خاطر آرامش و رفاه مردم زحمتکش تانسافغان
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                                                        تانسافغانما اعضای حزب دموکراتیک خلق 

                              یک و بهم پیوسته گانبه طور ارخودرا زنده گی  تمام افتخارات

 میدانیم خویش  و مردمانقالب ، حزب با

 

 «خورشید آزادی» شانفت نیانیه هنگام در یاب

 1361 ثور ۵

 

 شان! درین لحظاتی که شما رفقای عزیز اعتماد نموده نقدرگرانر عزیز ویارفقای بس

را به من اعطا می کنید، سراپا وجودم را « خورشید آزادی»  یا« د آزادی لمر» د

گرفته است . فرا  ووطن فرا انقالباحساس مسؤولیت عظیم در پیشگاه حزب مردم، 

 فته است.گر

 . میخواهم به پاس این اعتماد بزرگ شما از صمیم قلب تشکرنمایم

 رفیقانهمیدهم که تقدس این اعتماد بزرگ  اطمیناناحساس مسؤولیت عظیم به شما  با

 مانمردم آزاد وطن محبوب د یکی از مظاهر وحدت حزب، دولت ورا که خو

وجدان خویش حفظ شرف و ،چون عقلتوان وجود وتمام  با، است انقالبی تانسافغان

زهم بزرگتری بامرا در برابر مسؤولیت « آزادیخورشید» شان. تفویض نکرد خواهم

 . وظایف محوله قرار میدهد انجام به خاطر 

ت را ایجاد مینماید. یاح ها لحظاتی وجود دارد که بزرگترین خاطره انساندر زنده گی 

ترین بازی که« خورشید آزادی» شانن یعنی تفویض برای من این اعتماد بزرگ شما

 مانقهر شهیدانمردم وحزب و زندانفرفداکارانه بهترین رزات پیگیر وباسمبول م

 انگیزشد، یکی از شورباای متمادی میمردم ما در طول سال هگلگون کفن حزب و

 . ترین خاطرات تمام عمرم خواهد بود

 .ما میدانم انقالبیمحبوب ودولت آن حزب من این افتخار بزرگ را اولتر از همه از 

 ۀتر از خدمت واقعی به مردم عذابدید شریفانهدر تمام طول عمرم هدفی بزرگتر و

 . کشور ما نداشته ام

ه ودر ین راه دانستاز آن حزب محبوب ما خودرا وجدان تمام زنده گی، توان، عقل و

هم کرد. ما اعضای حزب از هیچگونه کوششی دریغ نورزیده در آینده نیز دریغ نخوا

یك و بهم گانبه طور ارخودرا تمام افتخارات زنده گی  تانسافغاندموکراتیک خلق 
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. جدایی از حزب واز منافع مردم در میدانیمومردم خویش  انقالب، حزب باپیوسته 

 .شدبااساسی آن می از محتوای زنده وزنده گی  هی ودر حکم تهی شدنباتحکم سقوط و

ن رفقای عزیزی زنده میشود که در راه آ دیار از هروقت دیگر درین لحظات بیشت

 های پاك وشیرین خودرا فدا کرده وراه خوشبختی مردم ما جانومردم  انقالبوطن، 

ی ماناین سمبول آزادی واقعی کشورما، قهر« یخورشید آزاد»، اندراهموار ساخته 

به روان پاك  راوانفسپاس  باشد، که باشهید نیز می زنانوشیر مردانهای آن دلیر

 درود می فرستیم.  شان

 ! رفقای گرامی

سرآغاز تحوالت  شکوهمند ثور به مثابه انقالبچهار سال از روزی می گذرد که 

 .گشود تانسافغاندموکراتیک صفحه نوینی را در تاریخ مردم کشور محبوب ما ملی و

  .اری برداریمعلى الرغم دشواری ها، گام های استو یمتوانستدر طول این مدت ما 

توده  ن یامر نفوذ آن دفته، اتوریته ویاحکیم تزب ما از لحاظ کمی وکیفی رشد وح

شد بامی شانکه متکی بر نیروی زحمتک انقالبی. حاکمیت نوین فتیاهای مردم ارتقا 

ست یادر سراسر کشور استحکام یافت، دگرگونی های عمیق در ساحات اقتصاد، س

 . و فرهنگی رونما گردید

ناشده خویش را  اعالنخارجی جنگی انقالب داخلی ود آوریست که اگر ضدیال قاب

 طبعاً ، اختاندر آورد به راه نمي بای را برای مردم ما به نیاپارنج بی که درد و

 .پیروزی های ما بیشتر می بود

، قادر خرابکارانه سییاسى الرغم توسل به شیوه های جنگی وما علانقالب دشمنان 

 ماطلوع نموده، خاموش یتانسباخورشید آزادی را که بر فراز سرزمین  نخواهند بود

 . سازند

آفتابی کشور آیندۀ ، استقالل و  دفاع از آزاد امرزب و مردم مادر خلل ناپذیر ح هاراد

زرگ کشور برادر و همسایه ب بهجانهمه ، کمک های بی شایبه و تانسافغانمحبوب ما

مترقی نیروهای لیستی وهمه یاسوسشورهای  کسایر شمالی ما کشور کبیر شوراها و

 . رزه بر حق ماستبا، ضامن پیروزی در ین مجهان

رفقای گرامی وبه  می خواهم به شماپرافتخار عالی و شانپذیرفتن این ن باوز امر

رزه به خاطر بابدهم که در راه م اطمینانبه همه مردم پیکار جوی ما و مانحزب قهر

قدرت و ن وظایف محوله برنامه عمل حزب از نیرویدرسانبه سر و شانمنافع زحمتک

  . خویش دریغ نخواهم کرد

 خستگیاررتست از کباون عانقالبیعمده ترین شرط حفظ شایستگی برای هریک از 
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 واتخاذ آنانناپذیر ومداوم در جهت منافع مردم، پاسخگویی به خواست های برحق 

ایم به مثابه ه توانست اتکا همین اصل به تانسافغانون انقالبی. ما رزهباشیوه های سالم م

کشور ما عمیق ترین احساس اعتماد  شانهمه زحمتکطبقه کارگر وپیشاهنگ  گردان

رستم باتوده های زحمتکش را که در طول سال های متمادی در زیر  اطمینانو

 . طبقاتی وملی رژیم های گذشته رنج می کشیدند، حاصل نماییم

 ! شدباحساس ما در خدمت مردم او عقل، انرژی، همه نیرو، بگذار

 ! شدباه در قلب ما جاداشته جاودانبگذار، حزب محبوب ما 

ش های گرم خودرا به مناسبت حلول باشاد، عمیقترین مراتب تبریکات ودر اخیر

 انقالبی تانسافغانبه تمام مردم آزاد شکوهمند ثور به شما وانقالب  چهارمین سالگرد 

 . درخشد ابراز میدارمکه خورشید آزادی در آن می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رچم
اه پ
ر



 

 

206 

 

 

                                و شوروی بزرگ انقالبی تانسافغان مانردمقلب های  ،پل دوستی

 ی پیونددمکمتر دوستی محرشته های  بارا 

 

 «پل دوستی»نیه هنگام افتتاح یاب

  1361 ثور 22

 

مرکزی حزب میته ک سییاالبدل بیروی س رفیق محترم شرف رشیدوف عضو علی

کزی حزب کمونیست جمهوری منشی اول کمیته مرکمونیست اتحاد شوروی و

گرامی شوروی و  تاندوست عالیرتبه اتحاد شوروی، یا، اعضای محترم هتانازبکس

  ! این گردهمایی فراموشی ناپذیر ما گان، اشتراك کننده افغان

مرکزی حزب دموکراتیک کمیته ه برادران اجازه دهید، قبل از همه درودهای گرم و

را به شما  تانسافغانحکومت جمهوری دموکراتیک و انقالبی، شورای تانسافغانخلق 

 . برسانم

دستاوردهای استواری از  با. ایم، برنمی گردیم نموده انتخابما هیچگاه از راهی که 

ثابت قدم در راه بهبود زنده گی مردم  به طور پیگیر دفاع می نماییم و انقالب ثور

 .اتحاد شوروی و فادار خواهیم بود بادوستی  ودسعی می ورزیم. ما همیشه بهخ

 ! رفقای محترم

ی کشورها نیامت باوز ما شاهد یکی دیگر از حوادث پرشکوه در تاریخ مناسامر

ین پروژه های . بهره برداری یکی از مهمترشیمباخودمی  مانمرد نیامخود و

ی یاالی دربادارای خط آهن موتر و ترانسپورت، پل برای شوروی افغانهمکاری 

 . آمو قبل از موعد آغاز می گردد

برای بهبود سیستم برای رشد اقتصاد ما در مجموع و ی آمویاالی دربااهمیت پل 

رانه تنها از نظر  این پل اعمار. ولی ما عظیم است ۀ، واقعتجارتو ترانسپورت

 امریم، بلکه حرف برسر می بین تانسافغانحاد شوروی به تخنیکی اتکمک اقتصادی و

تکمیل آن یک سال قبل از موعد اولیه این پروژه و اعمارمهمتر است. بزرگتر و

نوین  کامالً ت باساتحاد شوروی، منا انترناسیونالیستی ۀپیشبینی شده در سطح واقع

ن آن را یاما را، که لینن بزرگ بن مانمردوکشورها   نیامدوستی همسایه گی نیك و

 . سازد ، منعکس میگذاشت
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تعمیق و توسعه دایماً ت ما بابعد از مرحله نوین آن مناسخصوصاً موانقالب ثوربعد از 

ست، اقتصاد، یااحات نوین سسوعرصه ها و فته سرشار از محتوای نوین می گرددیا

غیره را در برمی گیرد. این است نظامی، فرهنگ، معارف و همکاری

 . انترناسیونالیسم واقعی در عمل

یی را که اتحاد شوروی به  بهجانهمه هیچگاهی کمک بی شایبه و تانسافغانمردم 

حاکمیت ملی ما مبذول داشته است دفاع از استقالل ملی و امردر  وطن محبوب ما

دست محکم و مطمئن د خواهیم داشت که نخستین یافراموش نمی کنند. ما همیشه به 

وری که جامعه اتحاد شوروی بزرگ، کش بجان، از سوی ما ،نیباپشتیکمك و 

 . می نماید، دراز شده است اعمارکمونیستی را 

 ! گرامی تاندوس

ر شوروی اجازه دهید، از حزب کمونیست اتحاد شوروی، حکومت اتحاد جماهی

 ی که کشور شماندمانهمه مردم شوروی به خاطر کمک عظیم و بی لیستی ویاسوس

ه ماناری عمیق وصمیوسپاسگز امتنانمی کند،  تانسافغاندر جمهوری دموکراتیک 

 . ابراز نمایم

 گرانکار،  نتمام گروه ها، انجنیران، تخنیکراقهرمانانه  می خواهم از کار چنانهم

قسمت های مختلف آن اشتراك پل، تهیه اجزا و اعمارریزی و که در طرح یآنانهمه و

کناره های آن افزوده و شانیی آموی خروبامساعی مشترك خود در زی با، اندورزیده 

گفت این پل نه تنها سواحل توان اظهار سپاسگزاری و قدردانی نمایم. خالصه می  ندا

رشته محکم  باما را  مانآمورا به هم پیوند داد، بلکه قلب های مارا، قلب های مرد

 . تر به هم پیوست

 ! زحمتکش و کارآن انساناحترام و افتخار به 

 ! برادرانرفقای گرامی، 

ه شصتمین تانسی بزرگ است که مالقات ما در آخشنودبرای ما جای مسرت و

لیستی در این ماه در خاك اتحاد شوروی، یاشوروی سوسسالگرد تشکیل اتحادجماهیر

دیگر  ندمانکه  تانفته ازبکسیااعمارواز نو  شگوفانولی  یتانسبادر سرزمین 

در  انگیزکوتاه تاریخی به موفقیتهای شگفت  مانزجمهوری های شوروی در مدت 

فرهنگی نایل شده است، صورت می ، اجتماعی وت اقتصادییاعرصه های حهمه 

 خصوصاً م، ماناز تاشکند برای همه مرد د اخیر رفیق لیونیدایلیچ بریژنفزدیباگیرد. 

ست که حزب یی از توجه عظیمی ا شرق ثبوت روشن و قانع کننده مانبرای مرد

جمهوری های برادر  به رشد همه دایماً حکومت شوروی کمونیست اتحاد شوروی و

ه نیامی یاهای آس لیستی اتحاد شوروی معطوف می دارند. آنچه جمهورییاسوس

ن تحسین برای همه کشور هایی است یاشا، مثال عالی واندشوروی به دست آورده 
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کام  انسانبه وسیله  انسانفارغ از استثمار  ۀجامع اعمارکه در راه ترقی اجتماعی و

 . اندنهاده

شوروی تحت رهبری حزب کمونیست  تانازبکس شانیم که زحمتکیقین کامل دار

همه دستور رشد جمهوری خود نایل می گردند و نوین دردستاوردهای به  تانازبکس

 با، اندرا که در تاشکند اظهار نموده بریژنف  چلیونید ایلی و مشوره های رفیق ها

 . ده خواهند کردیادر عمل پ موفقیت

 ! گرامی تاندوسرفقا و

چهارمین  تانسافغانهفت اپریل سال جاری مردم تاریخ هفت ثور مطابق بیست وبه 

ه وفیودالی، در دماندر کشور عقب انقالب ثوررا جشن گرفتند.  انقالب ثورسالگرد 

ی را برای مردم تأمین انسانشایسته زنده گی  حداقل توانستجایی که رژیم حاکم نمی 

 . نماید، به وقوع پیوست

پیشاهنگ  تانسافغان، حزب دموکراتیک خلق ودموکراتیكنقالب ملی ابعد از پیروزی 

ری را به منظور تحقق تحوالت یاکشور ما اقدامات بس شانکلیه زحمتکه کارگر وطبق

که شما به چنانوسیع اجتماعی، اقتصادی و بهبود زنده گی مردم به عمل آورد. اما 

رزه و مقاومت از عرصه باخوبی می دانید پدیده کهنه ورو به زوال هیچگاهی بدون م

هنگامی که است و پیچیده، روند دشوار وزنده گی خارج نمی شود و ایجاد نو پیشرو

بر مقاومت ارتجاع داخلی مداخالت ارتجاع خارجی عالوه گردد، این روند دشوار 

 . تر میگردد

بین داخلی وارتجاع  متحدنیروهای ناشده  اعالنبیش از سه سال است که جنگ 

متحدین آن ها علیه جمهوری دموکراتیک ، هژمونیزم چین ویکاامرلیزم یامپرالمللی، ا

ها به قتل میرسند و  انسان. در نتیجه اعمال خرابکارانه آن ها ادامه دارد تانسافغان

نیروهای که میدانیم قاطعیت تمام  باصدمه وارد میشود. ولی ما  به اقتصاد ما

چرخ تاریخ را به عقب ا درهم شکنند ور تانسافغانلیزم قادر نیستند مردم یاامپر

 . دانندگربر

که چندی قبل دایر گردید،  تانسافغانسرتاسری حزب دموکراتیک خلق  کنفرانس

لوژیك حزب مارا، یاو ایدسازمانی بنده یاروشنی ووضاحت خاص پخته گی رشد با

زب داد. ح شانبی عینی واقعیت ها نیاوحدت آن را به مردم و قابلیت آن را برای ارز

در آینده نیز تمام مساعی الزم را به منظور بسیج همه  تانسافغاندموکراتیک خلق 

 . به عمل خواهد آورد انقالبدفاع از دستاوردهای  امرکشور در  نیروهای سالم

  ! رفقای گرامی

 که مصروف تانسافغانست پیگیر وقاطع انتر ناسیو لیستی اتحاد شوروی به مردم یاس
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ی می افغانچه ضرب المثل چنانبه ما نیرو واعتماد می بخشد.  ،اندت نوین یاح اعمار

قاطعیت می دانیم که سعادت  باما  «شد دوستبان بادشمن چه کند چو مهر»گوید : 

 . انداتحاد شوروی تأمین شده نمی تو بابدون دوستی خلل ناپذیر  تانسافغانو آزادی 

کنگره حزب ششمین اجرای تصامیم بیست و امرموفقیت های عظیم کشور شما در 

عظیم و لیستی تأثیریاسوسکشورهای موفقیت های سایر کمونیست اتحاد شوروی و

 تمام بشریت دارد. ما برای مردم اتحاد شوروی که در پیشاپیشسرنوشت بزرگی بر 

، بیشتر اقتصادی، تقویت قدرت دفاعینیرومندی بشریت مترقی قرار دارند تحکیم و

ی معنوی را آرزومندیم، ما برای مردم شوروی نگی وزنده گشکوفانی بیشتر فره

کمونیزم آرزومی  اعمار امر، پیروزی های نوین و پرشکوه را در سعادت، رفاه کامل

 . نمائیم . برای این کار قبل از همه، صلح برروی زمین ضرور است

همه نیروهای صلحدوست به طور پیگیر واستوار به خاطر  بااتحاد شوروی همراه 

رزه باتسلیحاتی م مسابقات از  ، جلوگیرییجهانهستوی تهدید جنگ گیری از جلو

می خواهیم اعالم داریم که جمهوری دموکراتیک ردیگر بایکوز امرمی نماید. 

ابتکارات جدید صلح می نماید و نی باپشتینه دولت شما یاست صلحجویااز س تانسافغان

بی یار عالی ارزیااست ، بسآمیز را که به وسیله رفیق لیونید ایلیچ برژنف مطرح شده 

 . می کند

 !رفقای گرامی

، تانسافغانری دموکراتیک به نماینده گی از رهبری جمهوردیگر بااجازه دهید، یک 

به مردم  تانسافغانتمام مردم و تانسافغانکمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق 

خصیت برجسته دولتی و ، حزب کمونیست لنینی اتحاد شوروی در رأس ششوروی

رفیق لیونید بریژنف به خاطر کمک  تانسافغان، دوست بزرگی مردم سی معاصریاس

ما به پیروزی . پاسگزاری عمیق خودرا ابراز نمایم، ستانسافغان با بهجانهمه  های 

را احساس می کنیم  امراین  حقانیتاعتقاد راسخ داریم، زیرا  تانسافغانانقالب کامل 

ماست وبه حزب ما و به  با جهانمترقی وهای نیرکه اتحاد شوروی وهمه  میدانیم و

 مانی وطن محبوب شگوفانبه خاطر سعادت مردم و شان النهعادن یاممردم ما در 

 . مستقل، کمک می نماینددموکراتیک و تانسافغان

لیزم یاعلیه امپر رزهبادر م ، این اتکای مطمئن خلق هاد اتحاد شوروی بزرگبازنده 

 ! شانو به خاطر آزادی و استقالل 

 ! شوروی و اتحاد تانسافغان مانمرد ن یامد دوستی خدشه ناپذیر بازنده 
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امنیتی جمهوری دموکراتیک  هایگانارقد است که تعم رهبری حزب ما

                                       ۀسهم شایست ،اعتماد عالی حزب و مردم را کسب نموده تانسافغان

 ایفا میکنندانقالب ی پیروزی نهای امرخویش را در 

 

 خدمات اطالعاتی دولتیکارمندان نیه در جلسه سراسری یاب

 1361 ثور 26

 

 ! رفقای گرامی

 ! محترم خدمات اطالعات دولتی کارمندان 

 گاناشتراك کننده  ه وقلبی خودرا به شمامانشهای صمیباقبل از همه اجازه دهید شاد

خدمات اطالعات دولتی این  دانکارمناز طریق شما به همه شکوه وبااین جلسه 

 . فداکار برسانمك وجسور، سر سپرده وبابی گانرزمنده 

حزب و کشور دایر میگردد که برای مردم زنده گی  خاص ۀدر مرحل جلسه شما

ماه قبل از اهمیت تاریخی دارد. درست دو انقالبی تانسافغان مانووطن محبوب 

عظیم و  به مثابه واقعه تانسافغانسرتاسری حزب دموکراتیک خلق  کنفرانسوز امر

 . مردم ما دایر گردیدحزب، دولت وزنده گی  اهمیت درپر

اندیشه بر مبنای ما و ۀواقعیت های موجود جامع بهجانهمه تحلیل عمیق و با کنفرانس

 .تصویب نمودانقالب ما برنامه عمل حزب را برای مرحله کنونی پیشرو عصرهای 

وظایف  ،تانسافغانعمل حزب دموکراتیک خلق  ۀامنبرو کنفرانس همه اسناد مصوب

 های گانارمسؤولیتی را در برابر قوای مسلح ما اعم از اردو، څارندوی وجدی وپر

است. این وظایف ناشی از اوضاع واحوال کنونی  خدمات اطالعات دولتی قرار داده

 . شدباجامعه می  دورنمای تکامل بعدیکشور و

 . بر شمارم وضع کنونی باط باظایف را در ارتاجازه دهید جهات عمومی این و

 به سوی شاهراه ترقی عقب مانده گی از  تانسافغان انقالبیعلى الرغم آنکه تحول 

لیزم وارتجاع یاامپر نهیاوحشو وار دیوانهمقاومت عث خشم شدید وبا بهجانهمه 

ما می  انقالبی علیه انساناستفاده از همه وسایل کثیف وغیر با آنانگردیده است و 

تجاوز رده مداخله مینمایند، راه ترور و، در امور داخلی ما به طور وسیع و گستجنگند
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از هیچ اقدامی در تالش خود برادر کشی را تحریک میکنند وو ، جنگاندیده را برگز

ترقی روم ساختن مردم ما از حق سعادت ومحو گرانی حاکمیت استثماریابرای اح

قاطع مردم برادر کشور  نی باپشتیکمک و با تانسنافغاورزند، اما مردم  نمی باا

کار یعنی تجاوزای اهریمنی وبر ضد این نیروهخودرا  رزه بابزرگ شوراها، م

، دفاع از آزادی، استقالل و انقالبدستاوردهای لیزم در راه دفاع از یاارتجاع و امپر

رزه بادر م ی نوین راهاسنگربه پیش میبرند و تتانمری واستوا باحاکمیت ملی کشور 

 . سوز فتح مینمایند ، هستی سازو دشمنحماسه آفرین

متحدین جنایتکار آن به دامن زدن آتش تشنج و یکاامرالت متحده یادیگر ا بجاناز 

 حسال تانپاکس النههمکاری فعا باپیکن ادامه میدهند. واشنگتن و تانسافغاندر اطراف 

قتل وقتال رستند تا به خونریزی وا می فابزار جنگی و اشرار تربیت شده را به خاك م

   مانزمارا برهم زنند. سی.آی.ای سا آرامش مردم شریف وزحمتکشو ادامه دهند

آفرین  و وحشت جنایتکاراناین سردمدار  یکاامرالت متحده یاجهنمی جاسوسی ا

، تنظیم به اصطالح كمك بین ك خلقهای سراسر گیتییسرمایه و دشمن درجه  جهان

گزا برای اشرار جنایت پیشه را به عهده گرفته مر یعنی تهیه سالح تانسافغانالمللی به 

 . است

و  شوم طلب به غرض نیل به مقاصد وجنگ ه کاریهمین نیروهای س مانزدر عین 

که براساس  تانسافغانسی اوضاع اطراف یافصل سخویش در برابر حل و هگرانغارت

تنها از طریق  تانسنافغادموکراتیک  ابتکاری جمهوریپیشنهادهای سازنده و

ر امور داخلی لیستی دیامداخالت وتجاوزات امپرهرگونه قطع مذاکرات صلح آمیز و

 . ت می نمایندعمانمازی واندبس، سنگ کشور ما ممکن است و

ناشده یی  اعالنجنگ  در شرایط تانسافغاننده گی نوین در ز مانساختخالصه اینکه 

دارد که  نیاجراست، تحمیل گردیده  خارجی بر مالی وداخ انقالبضد بجانکه از 

رزه باجهات م ها وخسته گی ناپذیر در همه عرصه و مانپیکار بی اکار و خواهان

 . است

های دولتی فعالیت  گانتمام ارو تانسافغانچنین وضع از حزب دموکراتیک خلق 

 .میطلبد انقالب ثوردستاوردهای قطعی را در راه دفاع از 

تأمین دفاع قاطع ومؤثر  امربه  تانسافغانموکراتیک خلق بنابرین برنامه عمل حزب د

، تحکیم مطمئن آن وقطع تالشهای نیروهای مردم انقالبیاز وطن و دستاوردهای 

 یاواستثماری را در کشور ما اح بهجانهمه ارتجاعی که میخواهند نظام لیستی ویاامپر

مه سیستم تدابیر نادرین بر مانزیند، اهمیت درجه یك قایل شده است. در عین نما

امنیتی، ارتقای های گانار، څارندوی وانقالبیاردوی  بهجانهمه  ت تحکیم مؤثر جه

بر تحکیم سی صفوف آنها پیشبینی شده ویادرك سومسلکی ومحاربوی سطح قابلیت 

 .صورت گرفته است تأکیدتوده های مردم  باط آنها باارت
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 ۀ، جبهانقالبضدامل وقطعی کسرکوبی و انقالبدفاع از  مسئله در شرایط کنونی 

 . رزه ما را تشکیل میدهدباعمده ومقدم م

دشمن، علیه  مسلحانه، ترور، مقاومت انقالبیضدرزه علیه اعمال بااین جبهه م

وخالصه علیه تمام  لیزم یاامپرخارجی، نوکران ارتجاع وداخلی و دشمنان دسایس 

به خرچ انقالب ی رورا جهت جلوگیری از پیش مذبوحانهکه تالش های نیروهایی 

حراست شتر وحفظ وپیروزی های بیو امراین  موفقانه. برای اجرای شدبامی دهند، می

ایی ضرورت دارد که فعال، نیرومند، متحد، ه گانما به ار انقالب، این پیروزی ها

های دشمن را به موقع افشا پالن  اندخدمتگار مردم بوده و بتوو طباانض با، یکپارچه

ز خود عکس العمل قاطع لیستی ایاارتجاعی وامپرنیروهای ت بار تخرینموده در براب

 . دهد شانتوده ها ن نیباپشتیکا و توسریع به ا

 ! رفقا

تخریب شد. اشکال مختلف تجاوز وبای گانید چنین ارباعات دولتی خدمات اطال

دیگر ، زراعت وترانسپورت ت در ساحات اقتصادی،بارور، تخریت، ایدیولوژیك

ت بااین گفتار بزرگی را به اثردیگر بایکمخفی علنی و انقالبیضدلیت های اشکال فعا

ید قدرت دولتی را به دست گیرند بلکه آنرا حفظ باون نه تنها انقالبی» که:  اندمی رس

را در یك سطح  انقالبینیروهای انقالب ضدو از آن دفاع نمایند و در برابر نیروهای 

 «.عالی متشکل سازند

تأمین امنیت جمهوری دموکراتیک و انقالب ثوردستاوردهای از به منظور دفاع 

امنیتی به  هایگانارلیستی یاامپرت وتجاوزات ارتجاعی وبادر برابر تخری تانسافغان

میتودها از  آگاهانهرزه بام نیاجرکه در  انددولتی تأسیسی گردیده  هایگانارحیث 

دیگر  بجان. از نمایندال استفاده میباردن اهداف وسایل تخصصی خود جهت برآوو

تحت رهبری و خودرا تمام بخش های آن تمام وظایف خدمات اطالعات دولتی و

 . اجرا مینمایند تانسافغانکنترول کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق 

 امرمردم مسؤولیت عام وتام را در عات دولتی در برابر حزب، دولت وخدمات اطال

 . دارد انقالبی تانسافغان مانزتأمین امنیت وطن عزی

رد که مینگانقالب شمشیر بران مهم و گانهای امنیتی به حیث ار گانحزب به ار

های توده های وسیع مانآر انعکاسکه انقالب وظایف مؤظف است مطابق به اهداف و

مردم دفاع  انقالبیدستاوردهای قالب وبه نفع مردم از اشد، به نام مردم وبامردم می

مردم  نی باپشتیموجب اعتماد و انقالبیموضعگیری روشن وطمئن نماید. این مقاطع و

 . میگردد

ت کمیته بامصوعالیت عملی خود متکی بر تصامیم وخدمات اطالعات دولتی حین ف

سی آن، برنامه عمل حزب یا، بیروی ستانسافغانکزی حزب دموکراتیک خلق مر
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ها و  کتیفکشور، دایر قوانین، تانسافغانواصول اساسی جمهوری دموکراتیک 

بوده از  تانسافغانجمهوری دموکراتیک  وزیرانشورای و انقالبیتصامیم شورای 

 . پیروی کامل مینماید انقالبیت یقانونعایت اکید ر باآنها توام 

 انقالب  های مانهای خدمات اطالعات دولتی به آر گانکمیته مرکزی معتقد است که ار

دفع وطرد حمالت  امردر  توانندمیوفادار بوده  كامالً دفاع از منافع مردم  امرو

و تأمین پیروزی کامل نظام دموکراتیک  آنانمحوکامل ، شکست و دشمنان ودسایسی 

 . بندیاو مردمی در وطن ما به موفقیت های هرچه بیشتر دست 

 دفاع امرامنیتی در  های گانلیزم مسؤولیت اریادر شرایط تشدید فعالیت تخریبی امپر

 انقالب  ضدتوطئه های ارتجاع بین المللی ور دسایس واز جامعه ووطن در براب

تمام جدیت و احساس  باید باخدمات اطالعات دولتی کارمندان . بدیاداخلی افزایش می 

، ای مرزهاما از ورانقالب نمایند که فعالیت تخریبی دشمن علیه  کمسؤولیت در

ی خنثی نمود که ید فعالیت مذکور را طوربافت، بلکه یاخود به خود خاتمه نخواهد 

بودن تالش های خود متقاعد گردد.  مذبوحانهدشمن بیش از پیش به بی نتیجه بودن و

رزه برحق خودرا علیه بادر کشور برگشت ناپذیر است وما حاضریم م انقالبیپروسه 

مردم برای خاتمه بخشیدن به فقر . اراده حزب ودشمن تا پیروزی نهایی ادامه دهیم

ه است وتأمین سعادت ورفاه تمام مردم دمانگذشته به میراث که از عقب مانده گی و

 . ضامن پیروزی ماست

کشورهای  تمام همبستگی ه اتحاد شوروی بزرگی، برادرانو بهجانهمه  کمک

، ضامن دیگر رشد موفقیت انقالبی تانسافغان با جهانمترقی نیروهای  لیستی یاسوس

 .شدباشکوهمند ثور میانقالب آمیز 

 ! رفقا

رسالت خویش در خط مقدم جبهه وظیفه وبنابر های امنیتی که  گاناردان کارمن

، شرف، انقالبپاسداران  شریفانهید نام باقرار دارند همیشه انقالب دشمنان  بارزه بام

 سی یاری سیاشید هوبا آنانردم را گرامی بدارند وحفظ نمایند. حیثیت مناموس و

شجاعت، رزمجویی و عزم راسخ عیت وقاط باشیده وظایف محوله را ارتقا بخخودرا 

 . شندبان دلیرحزب خود یاسپاهدهند و خدمتگزار مردم و انجام 

تدابیر الزم را  انقالبیدولت های امنیتی، کمیته مرکزی حزب و گانتقویت ار باتوأم 

اتخاذ نموده و تضمین های  قانونجهت جلوگیری از وقوع حوادث ناشی از تخلف از 

 به وجود آورده است انقالبیت یقانونا جهت تأمین حقوقی رسی ویامحکم س

  ! رفقای محترم

 بجانرت از رهبری آنها از باهای امنیتی ع گاناصل اساسی موفقیت آمیزوسالم ار
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این اصل  انحراف بالشد. تطبیق بامی تانسافغانکمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق 

شرایطی را  تانسفغانادر عمل برای خدمات اطالعات دولتی جمهوری دموکراتیک 

 انقالبیضدمخفی سازمانهای اشرار، باندهای رزه علیه بام امرفراهم می آورد که در 

موفقیت  آنها، به لیستی ونوکرانیاامپر کشورهایدسایس سرویس های جاسوسی و

 . های قابل مالحظه نایل گردد

ن در برابر آ نوکران لیزم ویاچهره کثیف امپرداده شود و مانزید فعالیت وسیعتر سابا

یم گردد هبیشتر تفهرچه به مردم مردم به طور گسترده وهرچه روشنتر رسوا گردد و

 . مهمات تهیه مینمایندسالح و دزدانقاتالن وباندهای برای  کسانیکه چه 

حزبی و  ۀاجرای وظیف امرید نمونه عالی در باخدمات اطالعات دولتی  کارمندان 

، اردو، څارندوی باناسیون م اشتراك مساعی و کوردتنظیتیب وتر امربوده در  انقالبی

، تأمین قدرت دولتی در یتیزمندبارزه علیه بادر مسایل م های دولتی و حزبی گانار

ید باهای خدمات اطالعات دولتی  گاندهند. ار شانمناطق آزادشده از خود ابتکار ن

، گروپ لیمح هایگانار، کمیته های حزبی، تأسیس هسته های قدرت دولتی امرر د

انقالب ونیز در تطبیق تصامیم حزب ودولت منجمله جلب وجذب در های دفاع از 

 . شندبا، اشتراك مستقیم داشته اردو

ساختن یک منطقه از وجود دشمن کافی نیست،  کدآور شد که برای پیروزی، پایاید با

جهت  که در آن مناطق اقدامات مؤثر در اندبلکه پیروزی نهایی وقتی میسر شده میتو

اشتراك فعال آنها در تطبیق و دفاع  بایت دولتی به نفع توده های مردم وتأمین حاکم

به  انداز این اقدامات صورت بگیرد. تنها در ین صورت است که قدرت دولتی میتو

 . طور برگشت ناپذیر تأمین گردد

 در سیستم مذکورومردم تأسیس گردد و انقالباع از ید سیستم دفبادر چنین مناطق 

گروپهای ، ملیشه وانقالبید گروپهای دفاع از بادوی برعالوه قطعات اردوو څارن

 تانید کار تأسیس و تقویت گروپهای جدید وطنپرسباشند. باوطنپرست اشتراك داشته 

بد. این گروپها در تمام والیات ولسوالی ها، وعالقه داریها یاادامه انقالب و مدافعین 

دهند. گروپهای مذکور  انجام  موفقانها به صورت وظایف تأمین امنیت ر توانندمی

فعالیت نمایند که یدی ومحالت مسکونی ایجاد گردند وطوری در تمام مؤسسات تول

 . زمین در زیر پای اشرار به آتش مبدل گردد

های خدمات  گانگ ارفعالیت هماهن باتوأم انقالب تأمین پیروزی نهایی علیه ضد

. کمیته اندوڅارندوی میسر شده میتو تانسافغان انقالبیردوی ، ااطالعات دولتی

 تانسافغانجمهوری دموکراتیک  وزیرانشورای انقالب ومرکزی حزب، شورای 

 ۀیکی از وظایف عمد ،دویت اردو وڅارندوی معطوف مینماینتوجه دایمی را به تق

ی ترانسپورت، امنیت مؤسسات مهم تولیدی خدمات اطالعات دولتی و څارندوی تأمین

ید آنرا بانقایصی به مشاهده میرسد که  امراین سازماندهی . در شدباعتی میزراو
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ات موجوددر جهت امکاناز  اندما در آنست تا بتو انقالبیبرطرف نمود. نیروی دولت 

مردم استفاده هرچه کاملتر  اقتصادی به نفع توده های وسیعسی ویاحل مسایل مهم س

ممکن تدابیر مکمل ومؤثر را  مانزر کمترین ید دباهای امنیتی  گان، بنابرین ارنماید

ی و ترانسپورت، کار بال انقطاع مؤسسات مهم صنعتیجهت تأمین امنیت مطمئن و

 . دشباما می انقالبیدولت ها وتوده  به نفع تمام امر. این زراعتی اتخاذ و تطبیق نمایند

 ! رفقا

که می  مناندشتالش تا از سعی و اندهای خدمات اطالعات دولتی مؤظف  گانار

خویش مورد سوء استفاده قرار دهند و  شومخواهند دین اسالم را به غرض مقاصد 

ید در بارا از مسیرش منحرف سازند جلوگیری به عمل آورند. ما  تانسافغانانقالب 

اجتماعی مخالف اسالم نبوده، برعکس ت برسانیم که ترقی ملی وباکار عملی به اث

دین اسالم  بااستفاده نمایند  که میخواهند از اسالم سوء یآنان هجنایتکارانفعالیت های 

 . کامل دارد مغایرت

شرایط داخلی و  تحوالت بعدی در کشور ما از یکطرف بهموفقیت آمیز و انکشاف

. به این علت حزب و دولت ما شدباشرایط بین المللی وابسته می دیگر به بجاناز 

چنین تحوالت به نفع  انجاممللی برای تر بین التا شرایط هرچه مساعدکوشش مینماید 

شند که تمام تدابیر الزمه را باهای امنیتی مؤظف می  گانارو مردم ما میسر گردد

در این زمینه  تانسافغانجهت مساعد نمودن تطبیق مشی دولت جمهوری دموکراتیک 

 . اتخاذ نمایند

 گانعالیت ارنخواهد داد که ف امکان تانسافغانکمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق 

های خدمات اطالعات دولتی از مسیر مطابق به محتوای حقیقی آن منحرف گردد . 

را به صورت پیگیر تعقیب خواهد  انقالبیت یقانوندر آینده نیز مشی رعایت و تقویت 

 .یکی نیست قانونحوادث ناشی از عدم رعایت  متأسفانهنمود. 

مجازات زپرس وبا هانخوا تانسافغانکراتیک خلق کمیته مرکزی حزب دمو

مقام رسمی خدمات، سابقه و ، بدون توجه بهاندعدول نموده  قانوناشخاصی که از راه 

 . شدبامی شانو دولتی 

 گانار کارمندان  مخصوصاً حزبی ودولتی منجمله و کارمندان برای  قانونتخطی از 

انقالب  هایماناز اصول و آر انحراف ید به حیث جرم ناشی از وظیفه باهای امنیتی 

کارمند نجیب خدمات نام شریف عضو حزب و باعمل مذکور شمرده شود. ثور

 . اطالعات دولتی مطابقت ندارد

ً ید باخدمات اطالعات دولتی  کارمندان حزب  زانباسر آنان شند کهباد داشته یابه  دایما

مطالعه کرده حقایق ررسی وموجود را به خوبی ب عید وضباخود بوده از این لحاظ 

به موقع اتخاذ کنند. برای اجرای یند و مطابق به آن تصامیم درست ورا در نما الزم
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ارتقا خودرا  یوتخصص ایدیولوژیک دانشید همیشه سطح با آنان امراین  موفقانه 

رزه باپرولتری، آشتی ناپذیری در مانترناسیونالیزم  ،بخشند، وفاداری به حزب ومردم

 انسانت، یقانونرعایت جدی  ،یمانسی، قهریاری عالی سیا، هوشانقالب دشمنان  با

خدمات اطالعات دولتی پرافتخار ید خصلت هر کارمند با، رفاقت و کلکتویزم دوستی

شد، هر کارمند خدمات اطالعات دولتی با شانزنده گی هبوده صفات مذکور مشعل را

به خاطر اجرای وظیفه خودرا   جانودر صورت ضرورت خودرا  ید تمام نیروی با

مستقل  تانسافغان شانآینده درخر برابر حزب و دولت به نفع سعادت، رفاه ود مقدس

 . نی نمایدباآزاد قرو

نی های فدا کارانه، حماسه آفرین، بااعضای خدمات اطالعات دولتی تا کنون قر

اصیل خدمات  رزانبامو شهیدان . افتخار به چنیناندداده قهرمانانه ازانه وبجان

 ! اطالعات دولتی

، «آتش بس»هیچگاه  جبهاتی فعالیت مینمایند که در آنجا چنانامنیتی در  ایهگانار

. برعکس ما شاهد آنیم که دشمن روز به ختم نمیگردد شانوظیفه نگرفته و صورت

استفاده مینماید. این وضع از ما می طلبد  هگرانماهرانه تر وحیله میتودهای روز از 

 . . بدیاتقا که کار ما نیز به سطح عالیتر ومنظم تر ار

 شانوظایفی که حزب به ای خدمات اطالعات دولتی موظفند حین اجرایکارمندان 

، مسایل را طوری تنظیم کنند و میسپارد، در مقام خود، در حدود صالحیت خود

روشنی ووضاحت احساس کنند که با تانسافغانخودطوری رفتار نمایند که مردم 

 است وکارمند آنانها و منافع ماناز آر های امنیتی به منظور دفاع گانفعالیت ار

 . اطالعات دولتی یعنی خدمتگارصدیق مردم ووطن خدمات

سی و احضارات یاس ری دایمییا، هوشسییااری به حزب ووطن، شعورعمیق سوفاد

، انقالب دشمنان  باتخصصی ،آشتی ناپذیری  دانش، سطح عالی دوامدارمحاربوی 

ید باخدمات اطالعات دولتی  کارمندانی است که ، اوصافمردم بای انسانایجاد روابط 

 . روز به روز آنها را در وجود خود تقویت بخشند و پرورش دهند

رزمنده یعنی خدمات  گردان به تانسافغانکمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق 

خدمات  کارمندان اطالعات دولتی اعتماد عمیق داشته ومعتقد است که جلسه حاضر 

زهم باخدمات اطالعات دولتی  گانثابت می سازد که ارردیگر بایکاطالعات دولتی 

 . به دست خواهند آورد انقالبیاجرای وظیفه  امرپیروزی های مهم را در 

 تانسافغاندولت جمهوری دموکراتیک  انقالبیشورای سی کمیته مرکزی ویابیروی س

اد عالی حزب اعتم تانسافغاندموکراتیك امنیتی جمهوری  های گانارمعتقد هستند که 

و پیروزی  دشمنان خویش را جهت از بین بردن  ۀو مردم را کسب کرده سهم شایست

 . ایفا خواهند نمود انقالبیکامل 
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اعم از اردوی  تانسافغانجمهوری دموکراتیک  مانافتخار به قوای مسلح قهراحترام و

ولتی ، خدمات اطالعات دمانرز وخدمات اطالعات دولتی قهربارندوی م، څامانقهر

 ! رز وخدمات اطالعات دولتی پیکارجوبام
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و جمهوری  تانسافغانجمهوری دموکراتیک  ۀبرادراندوستی خدشه ناپذیر و 

 بدیاروز تا روز استحکام می ماندموکراتیک آل

 

اریش  بجاناز  تانسافغانت عالیرتبه حزبی و دولتی ج.د. یاافتخار ه فتی که بهیانیه در ضیاب

 ترتیب شده بود مانلیست متحده آلیاکر منشی عمومی کمیته مرکزیح سوسهونی

 1361 ثور 29

 

یست متحده لیای عمومی کمیته مرکزی حزب سوسنیکر منشرفیق محترم اریش هو

 ! مانورئیس شورای دولتی جمهوری دموکراتیک آل مانآل

  ! رفقای گرامی

 سخنانبه خاطر ی شما وابزدید از کشور زیبااجازه میخواهم به خاطر دعوت برای 

 تانسافغانجمهوری دموکراتیک  گانه شما و پذیرایی گرمی که از ما نماینده مانصمی

ت نماینده گی حزبی و دولتی جمهوری یاهآورده اید سپاسگزاری عمیق خود و به عمل

 . را ابراز بدارم تانسافغاندموکراتیک 

 عالیت طرازبامناس عهتوسور شما یک گام نوین در جهت بسط وزدید ما از کشبا

است  مانجمهوری دموکراتیک آلو تانسافغانجمهوری دموکراتیک ن یاه مبرادران

فته است. یاتکاملی آن آغاز نوین وبخصوص مرحله  انقالب ثورپیروزی  باکه 

 انقالب ما و، یی که نسبت به کشور ماه برادران وستیده ومانعالقه صمیاحساسات و

ن عملی آن سنن واالیی یاشما متجلی گردید، ب بجانز دشوار اروزهای مردم ما در 

. این رشته میکردند تأکیدا پیشرو عصر ما آنراندیشه های نگذاران داهی یااست که بن

، هم پیوند دادهبارت گسست ناپذیر صو های دوستی عمیق است که دو کشور مارا به

 .میدهدایش داده وت بین المللی افزباعمومی بهبود مناس امرسهم هر دو کشور را در 

نیروهای به نفع  بین المللیتغییر روز افزون تناسب نیروهای طبقاتی در عرصه 

 لیزم پیشرفته در کشور بزرگ شوراهایانمون سوسظفر رشدلیزم ویاسوسصلح و

را که هم اکنون  انقالبیشرایط عینی برگشت ناپذیری پروسه دگرگونی های عظیم 

 . است ادامه دارد، تأمین نموده جهاندر 

، توسعه به اتکای نیروی الیزال توده های مردم است که تحکیمر همین مبنا ودرست ب

پروبلمهای میسر گردیده است. البته مشکالت و انقالب ثوردستاوردهای و تعمیق 
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 ۀناشد اعالنمتعددی در راه پیشرفت اجتماعی کشور ما وجود دارد که ادامه جنگ 

، هژمونیست یکاامرالت متحده یالیزم ایاگی امپر بین المللی به سرکردهلیزم یاامپر

  . عرب در مرکز آن قرار داردهای چین، ارتجاع منطقه و

در کشور ما ادامه دارد . کار  انقالبیوجود ادامه این وضع، پروسه دگرگونیهای با

حزب را  «برنامه عمل»که  تانسافغانسرتاسری حزب دموکراتیک خلق  کنفرانس

الت ملی و عرصه تحوست اصولی ما دریامشخص سقیق ون دیاتصویب نمود، ب

زنده گی  میدهد که پروسه برگشت مسیر شانن امر. این دموکراتیک در کشور است

را به پیش می گشاید. تجربه مشخص  دشواری ها راه خود نیامبه حالت عادی از 

، اصول و پذیری الزم انعطافشگرف و یتوانایچه بانگر آنست که حزب ما یاما ب

، است جهان انقالبیرین سالح تغییر را که عظیمت ماپیشرو عصراندیشه های وازین م

ما اکنون در  انقالبیدولت . حزب وتما تلفیق داده اس ۀزهای پراتیک جامعیان با

 نوینی کامالً افق های  امراست و بدون تردید این  «برنامه عمل» پروسه عملی کردن

هنگ کشور را نوید ی اقتصاد وفرشگوفانو که بهروزی  در برابر ما گشوده است را

ست یاشود که سیر تکامل بین المللی به خوبی صحت اصول س تأکیدید بامی دهد. 

نه بین المللی، همزیستی مسالمت یارزمجوهمبستگی  خارجی ما را که بر پایه اصول 

 . ، ثابت نموده استن داردیابن انسالك آمیز وعدم 

حتی جنبش های ملی  ۀدر سرلوح انقالبی تانسافغاناز  نیباپشتیاکنون ندای عظیم 

از یکطرف  امر. این خوردار استاز برجسته گی خاص بر جهانصلح در سراسر 

 گانلیستی وتمام اریاامپر گانست پیشه یاس نهیاست ماجراجویامیدهد که س شانن

کشور ما به شکست افتضاح آوری مواجه گردیده  باط باارتجاع بین المللی در ارت

 تانسافغان انقالباز  نی باپشتیمسئله آنست که نگریادیگر این وضع ب بجانت و از اس

مبدل گردیده  جهانبه وظیفه عمده تمام قدرت های صلح و ترقی اجتماعی در سراسر 

 .است

 ! رفقای گرامی

در قهرمانانه   وسه سالی که در طی سی ماناهمیت جمهوری دموکراتیک آلنقش و

سراسر تأمین صلح در اروپا و امرلیزم مصروف است، در یاسوس مانساختکار عظیم 

 . استبرخوردار از اهمیت چشمگیری  جهان

ر آنرا ی این کشویشرکای ناتوو یکاامرلیزم یاوفاداری به سند نهایی هلسنکی که امپر

وهمزیستی مسالمت صلح  امر، دال بر توجه جدی شما به پیوسته نادیده می انگارند

 . است نجهاآمیز در اروپا و

 لحاظ تاریخی کوتاه، در نتیجه کارعظیم واز  مانزکرد که در این مدت  تأکیدید با

لیست یابه رهبری حزب سوس مانصلح آمیز دولت جمهوری دموکراتیک آل خالقانه
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نوین از  کامالً ست که در سرزمین آن، نسلی این نخستین دولت صلحدو مانتحد آلم

لیزم یاسوس  مانساختهای  مانخویش را وقف آرتوان و انرژی که تمام  مردانو زنان

 . فته استیا، رشد اندصلح نموده و

آزادیبخشی اتحاد شوروی که  ماننابودی هیوالی مهیب فاشیزم توسط ارتش قهر

عظیم تاریخی  امکانکشور ما آنرا به دیده سپاس بیکران می نگرند، این  شانزحمتک

لیستی راکه یاسنگ بنای جامعه سوس دموکراتیك مانآل شانرا فراهم نمود تا زحمتک

 . توانندبتکامل خودرا می پیماید، نهاده پروسه رشد و

دموکراتیک در  مان، طبقه کارگر آلمانلیست متحده آلیارهبری حزب سوسدر تحت 

 انقالبی واحددر یک پروسه  شان، روشنفکران مترقی و دیگر زحمتکدهقانان بااتحاد 

لیستی را در یاسوس انقالبا تحقق بخشیده، ضد فاشیستی ردموکراتیك تحوالت 

 . رسانیدبه پیروزی  مانجمهوری دموکراتیک آل

کمونیستی، کنگره دهم حزب لیستی ویاجامعه پیشرفته سوس مانساختپرافتخار در راه 

اجتماعی را به اقتصادی و مانساختکه پروگرام وسیع  مانلیست متحده آلیاسوس

 . د، ارزش به سزایی دارهرسانیدتصویب 

میدهد که  شانصراحت ن ی بهجهانلیزم به مثابه یک سیستم یاتاریخ موجودیت سوس

شوراها که وزنه اساسی  دموکراتیک در کنار کشور بزرگ مانآل شاننقش زحمتک

. بشریت صلحدوست نابودی فاشیزم به عهده داشت، بزرگ و شایسته است امررا در 

ست خارجی یا. اکنون ساحترام مینگرد ما پیوسته به دیدهبه این نقش بزرگی تاریخی ش

ن یاجهان، صلحی که تمام لیستییاسوس کشورهایدیگر دموکراتیک و مانصلح آل

 . استبرخوردار ز دارند، از پرستیژ بزرگی یانه به آن نیامساو

ششم حزب ح اتحاد شوروی مصوب کنگره بیست وابتکارات صلو پیشنهادها

مورد تأیید جدی  جهانپا و ح در اروکمونیست اتحادشوروی در زمینه تأمین صل

. حزب میدانیمی جهانیف برای تأمین وحفظ صلح الترنات هگانآنرا یماست و

، ستیاارج نهادن به این س با مانزمما ه انقالبیودولت  تانسافغاندموکراتیک خلق 

ترقی اجتماعی که اتحاد شوروی در نیروهای صلح و واحدافتخار دارد که در صف 

 ت تاندی، خلع سالح، تعمیق بین المللیدارد، در راه تأمین صلح و امنیت رأس آن قرار 

لیزم، صهیونیزم، استعمار نو، راسیزم یاعلیه جنگ، امپرکاهش تشنج بین المللی وو 

 عنوان  می رزمند، کشور ما افتخار دارد که نقش خویش را به  قاطعانه، هژمونیزمو

 . ایفا میکند انقالبییک کشور صلحدوست و

 ! فقای محترمر

ی گراندر ن تانسافغاندولت جمهوری دموکراتیک و تانسافغانخلق  حزب دموکراتیک

به خاطر  جهانتمام نیروهای صلحدوست لیستی ویاشما ودیگر کشورهای سوس
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تجاوزگر ناتوی آن شریك  مانپیمتحدین نه حکومت واشنگتن ویاست ماجراجویاس

 باهستوی جا کردن راکتهای باگرام حکومت ریگن مبنی بر تمرکز وج. پرواست

یی در اروپا و رجزخوانی غیر یکاامروی یار کیمبااسلحه مرگو منزل مؤثر متوسط

در اروپا خطری برای صلح « ویهست جنگ محدود »غربی ازکشورهای   همسؤوالن

کرد که  تأکیدید بانه را تقبیح میکنیم. یای است. ما این برنامه های ماجراجوجهان

توسعه ن بیشتر بحر هند و، نظامی ساختیکاامرپنجم  ۀکزسریع بحریتشکیل قوای تمر 

هی یاهمه حلقه های سدر حوزه خلیج و شاخ افریقا همه وشبکه پایگاه های نظامی 

ید به این برنامه بالیستی علیه نیروهای صلح است، یاوسیع توطئه امپر از یک زنجیر

اعتراضات عظیم مردم و ه شود، جنبش عظیم صلح در اروپاداد نیاپاخطرناك های 

این قاره کشورهای  و  مانن مخالفت آشکار مردیای التین همه بیکاامرآسیا، افریقا و

. به همین گونه تحریکات و مداخالت رد برنامه های حکومت واشنگتن استها در مو

پرست مللی از رژیم نژادلیزم بین الیاحمایت امپرو افریقالیستی در قاره یاامپر

حمایت از برای تعیین سرنوشت و یابنامی النهعادیده انگاشتن خواست ناد ،یاپریتور

در امور داخلی  یکاامری التین ومداخله یکاامرهای فاشیستی خونین ی دیکتاتور

الت یاسهمگیری عملی ا، نیباپشتی، ی مرکزی وحوزه کارابینیکاامرکشورهای 

کشور مستقل لبنان سراییلی علیه م صهیونیست های اهدر تجاوزات پی یکاامرمتحده 

، ادامه تسلط رژیم اشغالگر در سرزمین های اشغالی عرب و فلسطینمهاجرین و

در برابر حق تعیین سرنوشت برای مردم فلسطین و تأسیس  ه اینانخ ازیاندسنگ 

است  جهانرزه طلبیدن آشکار افکار عامه بادولت مستقل دموکراتیك فلسطین، به م

 . اندادن فوری آن د نیاپاکه به طور قطع خواستار 

لیستی یاداخلی پولند سوسلیستی در اموریاید مداخله امپرباابراز میداریم که  تأکید با

ً ما  .قطع گردد وجمهوری  کارگری پولند ۀمعتقد هستیم که رهبری حزب متحد عمیقا

اقدامات مشکالت موجود را بر طرف کنند. ما از تمامی  توانندمیوه توانست مردم پولند

جمهوری مردمی پولند تحت رهبری رفیق گرامی کارگری پولند و حزب متحد

 . نموده آنرا تأیید میداریم نی باپشتی قاطعانهروزلسکی یا

 جهاننقاط متشنج  و ضع بهتری از سایر یاجنوب غرب آساوضاع در منطقه جنوب و

 . ندارد

ملی  که تهدید مستقیم به حاکمیت واستقالل تانپاکس رژیم نظامیگرخطرناك تسلیح 

به  بین المللی لیزم یاناشده امپر  اعالنهمجوار آن است ادامه دارد. جنگ کشورهای 

هژمونیست های چین، ارتجاع عرب و یکاامرالت متحده یالیزم ایاگی امپر سر کرده

ومداخله نظامی علیه  خیز تجاوز ۀبه مثابه تخت تانپاکسوارتجاع منطقه که از قلمرو 

استفاده میکند، وضع را خطرناکتر نموده است. ما  نتاسافغاندموکراتیك جمهوری 

نیت منافع صلح و ام بامیکنیم که ادامه وضع موجود به هیچ صورت  تأکیدردیگر بایک

نماییم که  تأکیدید با . در زمینه رفع این حالتسازگار نیست جهانمنطقه و در
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و  1۹80مؤرخ چهارده میپیشنهادهای بر پایه  تانسافغانجمهوری دموکراتیک 

مشخص  واقعبینانهخویش که از محتوای غنی پیشنهادهای  1۹81بیست چار اگست 

 . برفصل میکندوی منطقه راحل یاقضاها واست پروبلم برخوردار و عملی 

نه ما پاسخ مشخص یاهمسایه است تا به ندای صلحجوکشورهای  مسؤول  زمامداران

 . و مثبت ارائه دارند

 ! رفقای محترم

 دهقانیکارگری ، نخستین دولت مانی جمهوری دموکراتیک آلبازیزدید از کشور با

لیست متحده یاکار عظیم حزب سوس بادل تجارب و آشنایی باتو ماندر سرزمین آل

کمک خواهد کرد. پیروزیهای شما  فراواننوین  ۀجامع  مانساخت امرما را در  مانآل

های عظیم و عظیمتری  شد. پیروزیبامنبع الهام عظیم برای ما  اندبدون تردید میتو

رفیق  شخص شماو مانلیست متحده آلیابری حزب سوسبرای کشور شما تحت ره

و  مانلیست متحد آلیاگرامی اریش هونیکر منشی عمومی کمیته مرکزی حزب سوس

 . ه آرزومی نمایممانصمی مانرئیس شورای دولتی جمهوری دموکراتیک آل

جمهوری و تانسافغانری دموکراتیک جمهوه برادران د دوستی خدشه ناپذیروبازنده 

 ! ماندموکراتیک آل

 !جهاند صلح در سراسر بازنده 
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                                             کارگر را  وظیفه جدی ۀحزب ما آموزش ایدیولوژی طبق

 اندتمام اعضای خود میدناپذیر و تأخیر 

 

 ماند. آل ج.هر پوتسدام ی مکتب حزبی شافغان محصالن بانیه هنگام مالقات یاب

 1361 ورث 30

 

 ! عزیز تاندوسرفقا و 

ت همراهانم را به شما رفقای عزیز یاهبدهید، نخست درودهای گرم خویش و اجازه

 رزه ایدیولوژیک به عهده خواهیدباکه در آینده مسؤولیت های بزرگی را در جبهه م

 .، ابراز بدارمداشت

میق حزب ما به مسایل ایدیولوژی و پرورش عالقه وافری که ناشی از توجه ع باما 

اندیشه های ، به دیدن این مکتب عالی آموزش شدبامینه میآینده در این زکادرهای 

 . پیشرو عصر خود آمده ایم

س و صحت با، لتأمین کار، مسکن، نان مسئله ه به ازه یی کاند مانهحزب ما به 

کار وسیع فرهنگی و  له مسئ، به عذابدید کشور ما اهمیت قایل است برای مردم

 انقالبیفرهنگ نوین  با آنانلنتیجه پرورش باتوده های مردم و ن یامایدیولوژیک در 

شد، توجه الزم را همواره مبذول داشته باکه متکی بر ایدیولوژی پیشرو عصر ما 

 . در آینده هم از طریق این مأمول عدول نخواهد ورزید

فعال حزبی که به کادرهای پرورش   مسئلهحزب ما در طول موجودیت خویش به 

در این زمینه به ابتکارات توجه داشته و ، جداً شدباط ایدیولوژی طبقه کارگر وسیع مسل

ر باومساعی الزم نیز متوسل گردیده است. ما حتی در شرایط تسلط رژیم های ج

 ۀپیشرو عصر خودرا به مثابه وظیفاندیشه های آموزشی  گذشته، تدویر کورسهای

 . تأخیر ناپذیر تلقی نموده ایمجدي و 

و  میدانیم وز که حزب ما در جامعه مبدل به حزب حاکم گردیده خودرا مؤظف امر

ایدیولوژیک را توسعه کادرهای در نظر داریم تا کار در زمینه پرورش  چنانهم

مونه یی ازین توجه حزب موجودیت عده یی از رفقای ما در این مکتب عالی ندهیم و

مردم ما را از حزب میدانم مراتب تشكرات عمیق حزب و ر اینجا الزم. دشدباما می

همه  شخاطر پذیربه  مانودولت جمهوری دموکراتیک آل مانلیست متحده آلیاسوس

 . رفقای ما در مکاتب عالی آموزشی حزبی ابراز بدارم ۀسال
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ات امکان باوز امرفرهنگی بوده و سی ویانی جنبش نوین سباحزب ما در کشور، 

بخصوص مرحله ور وثدموکراتیک وانقالب ملی پیروزی  رده یی که در اثرگست

تحکیم بیشتر خواهیم وجود آمده است این جنبش را وسعت، غنا و نوین آن در کشور به

، محافل گرفته شده استو نوسازی در پیش  انقالبیبخشید ودر کشور ما که راه 

هژمونیزم لیزم ویاسایس امپرکه ممثل اراده ومجری د انقالبیضدباندهای ارتجاعی و

ر تحوالت شند، در براببامردم ما می انقالب وناشده علیه  اعالندر زمینه ادامه جنگ 

 . می زنند هجانلجودست به مقاومت  انقالبی

فرهنگی سی ویا، سقد برنامه مشخص اقتصادی، اجتماعیکه خود فاانقالب ضد

 ۀبر سر راه رشد پروس موانع ایجاد  مبنی بر لیزم یاامپرشند، به پیروزی از آمال بامی

 . ه کارانه و کور می پردازدیادر کشورما به خرابکاری و دهشت افگنی س انقالبی

مظاهر فرهنگ  بیرحمی خاصی به خرابکاری علیه بهترینوحشت و با انقالبضد

ترین  با، زیا به نیروی الیزال توده های مردماتک باما انقالب . ولی ملی ما می پردازد

ی را در انسانت نوین باورده های فرهنگی را ایجاد نموده عالیترین نوع مناسفرآ

 انقالبی تانسافغانمیدهیم که  اطمینان تاندوسرفقا و . ما به شماجامعه برقرار میسازد

تاریخ کشور ما سابقه  ی که درانساننوین  ۀجامع  مانساختدر راه  هوشیارانهك وبابی

لیستی یابرادر سوسکشورهای در این راه تجارب غنی ، به پیش میرود. ما نداشته است

 و بهجانهمه دموکراتیک را به کار بسته از کمکهای  مانآلپرافتخار منجمله کشور 

 ل کشور ما عالیترین نمونه دوستیبا. در واقع در قهستیمبرخوردار  آنانبزرگی 

کشورهای   بانجشد از باپرولتری میانترناسیونالیزم که مبتنی بره برادران طرازنوین

 . رز نموده استبالیستی تیابرادر سوس

استفاده  باچه سبعیتی و بالیزم یاامپرتر معلوم است که هایدیولوژیک بکادرهای به شما 

 انحصاراتدر گلوی خلقها میگذارد تا منافع مشتی از  ات نا جایزی پاامکاناز چه 

ید بدانید باناپذیر  نکاراهمین واقعیت درنظرداشت  باشد. باغارتگر را حراست نموده 

دفع تحاد شوروی به مردم ما جهت طرد وا انترناسیونالیستیکه اگر کمک به موقع و

 تانسافغانوز امربود،  لیزم وهژمونیزم نمییاتجاوز تدارک دیده شده ارتجاع و امپر

 بامحنت، رنج و هزاران با یکاامر لیزمیاامپرودر دامن پلید  بختی هادر قعر بد

کشورهای  . بیجا نیست که ما نسبت به همه ن می بودباگریی دست وشومسرنوشت 

 بیکرانه در قلب خود تی بخصوص اتحاد شوروی بزرگی سپاسلیسیابرادر سوس

 . داریم

ام خلقهای تم باهمبستگی ، صلح ودر راه پیشرفت پیروزمندانه، تانسافغانوز امر

جنبش های ارگر وی طبقه کجهانجنبش  بالیزم، یااردوگاه صلح وسوس با جهان

هام در قلوب همه نقش آن به مثابه منبع امید والوآزادیبخش ملی به پیش می رود 
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تحکیم گردیده پرستیژ بین المللی آن اعتال ما بیشتر از پیش تثبیت و ۀمنطق شانزحمتک

 . بدیامی 

 ۀجامع  مانساختسرتاسری حزب ما در این اواخر که راه های علمی  کنفرانستدویر 

طی سالهای بعدی در کشور ما مطرح می سازد نمونه یی ازین کوشش نوین را

حزب ما  داد که شانسرتاسری ن کنفرانسشد. باحزب ما به خاطر مردم می مسؤوالن

سی وایدیولوژیك ووحدت صفوف خویش یاپخته گی سبه درجه مطلوبی از رشد و

در جامعه ایفا  ری نقش رهبری کننده خودرایادرایت و هوش بانایل آمده و قادر است 

 . نماید

نوازی  مانهاز م لیستی ویاسوس مانآلپرافتخار ه خویش از کشور تاندوساما از دیدار 

هو نیکر وسایر رفقا خاطرات نیك گرم رفیق اریش  سخنانهای مردم این کشور و 

خود می بریم دیدار از مکتب عالی حزبی که تحصیل در آن  بارا  فراوانوش خو

ر رنگینتر فاقعی است، خاطرات خوش ماراازین سو انقالبیکادرهای آرزوی همه 

 . خواهد ساخت

 ! رفقا

 تان انقالبیپرافتخار  اجازه بدهید، برای همه شما موفقیت در کار، تحصیل وزنده گی

 ! آرزو نمایم به پیروزی از آن ماست
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                                    و  انقالبی تانسافغانمردم ن یامروابط دوستی و برادری 

 بدیاتحکیم می مانجمهوری دموکراتیک آل مردم

 

 ماننیه از شبکه سراسری تلویزیون ج.د. الیاب

 1361 جوزای 3

 

  ! تاندوسفقا ور ،مانمردم زحمتکش ونجیب کشور برادر جمهوری دموکراتیک آل

 تانسافغانهای زحمتکش لقه خمانصمیوهمه اجازه دهید، درودهای پرشورنخست از 

ودولت جمهوری  تانسافغانتمام اعضای حزب دموکراتیک خلق  ،قالبیان

 .را به شما تقدیم دارم تانسافغاندموکراتیک 

ی پیروز بااحزاب ما که وکشورها  مردم،  ن یامبرادری خدشه ناپذیر روابط دوستی و

تکاملی آن تحت رهبری حزب دموکراتیک خلق بخصوص مرحله نوین و انقالب ثور

انترناسیونالیزم  ز گردید، اکنون در عالیترین سطح کیفی خود بر پایهآغا تانسافغان

ت حزبی یاهزدید باهات عظیم ماست. باعث مبا امرپرولتری ارتقا نموده است که این 

شما، مالقات ها پرافتخار و بااز کشور زی تانسافغانکراتیک و دولتی جمهوری دمو

جمهوری دموکراتیک  برانرهر رفیق محترم اریش هونیکر وسای باو مذاکرات 

قرارداد . امضای ما بوده برادران ت دوستی وبامناسبزرگی در رشد ، گام مهم ومانآل

ت بانیرومند را برای رشد آتی مناسدوستی وهمکاری و سایر اسناد، بنای مستحکم و

 . به وجود آورد

کار  الخرهباو  انقالبینبش های ، جبر تاریخ غني انقالبی تانسافغان مردم زحمتکش

در جهت ایجاد  مانآلدموکراتیك جمهوری  شانرزه خستگی ناپذیر زحمتکبامو

دشواری های عظیم بود، به خوبی آگاهی  از بین بردن بالیستی که توأم یاسوس اقتصاد

 . دارند

، این نخستین دولت آلماناز ایجاد جمهوری دموکراتیک سه سال که در طی سی و

یگذرد، نه تنها چرخش اساسی در سرنوشت م آلماندر سرزمین  دهقانی ،کارگری

پدیدار گردید، بلکه تمام فضای  آلمانجمهوری دموکرا تیك  شانتاریخی زحمتک

. در تغییر داد جهانرادر اروپای مرکزی در جهت صلح وامنیت در اروپا و  سییاس

به کشور نیرومند  آلماناز لحاظ تاریخی کوتاه، جمهوری دموکراتیک   مانزاین مدت 

 . لیستی مبدل گردیده استایسوس
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به رای العین دیدیم که  آلمانما در ظرف شش روز اقامت در جمهوری دموکراتیک 

رگ در عرصه های صنعت، به چه پیروزیهای بز آلمانمردم جمهوری دموکراتیک 

ناپذیر را در کمبینات انکاراست. ما این واقعیت عینی و نایل شده هنگزراعت وفر

لت ایرفورت و در مرکز یادر کوپراتیف زراعتی در ا «لدلودویکرفی»موتر سازی 

وعبور  دهقانیهای  خانهزدید از باضمن ، آلمانت کالسیک یاتحقیقاتی تاریخی ادب

ت یادموکراتیک از ه آلمانبرادر نواز  مانهل گرم مردم مبار استقداز جاده ها و

دی یآثار تراژ یکی از با. ما از یک طرف مشاهده نمودیم تانسافغانو دولتی حزبی 

 دیگر ایجاد بجانیعنی تسلط فاشیزم در برخن والد آشنا شدیم و از  آلمانبزرگ خلق 

ذشته را در برلین، پوتسدام و نوین بر خرابه های امپراطوری های گزنده گی 

اریخ بشریت است که فورت بچشم سردیدیم. همه اینها شاهد حوادث عظیم در تایر

ما از سرحدات  .ی دوم تعیین نمودهجهانسوز انخانمجنگ  را بعد از جهانآینده اروپا و

بیش از پیش معتقد ردیگر بایکوردیم وزدید به عمل آبالیزم یاسوسمستحکم صلح و

 .دموکراتیک در خط مقدم دفاع از صلح و امنیت در اروپا قرار دارد آلمانشدیم که 

ندانه حزب ما معتقدیم که همه پیروزی های بزرگ تنها در نتیجه رهبری خرد م

بزرگی دستاوردهای به دست آید. ما به این  توانستمی  آلمانلیست متحده یاسوس

 امر با. ما برآنیم که این مساعی بزرگ شما قایل استیم فراوانشما ارج  خالقانهکار

هم پیوند سرشتی دارند و  بالیزم یاسوسپیوند ناگسستنی دارد زیرا صلح و تأمین صلح

 .انداز هم تفكیك ناپذیر 

الت متحده یاهای حکومت ا ! اوضاع اروپا در نتیجه برنامهمحترم تاندوسرفقا و 

یی یکاامرتشنج گراییده است. تصمیم مبنی بر جابه جا کردن راکت های  به یکاامر

به طور قطع  جهانپروسه صلح در اروپا و  بامنزل مؤثر متوسط در قاره اروپا  با

 . مینماییمآنرا تقبیح  قاطعانهدر تضاد است و ما 

تی است. برای تأمین یامبرم و ح مسئله  جهانتأمین صلح و امنیت در اروپا و  مسئله 

و از آن ه الترناتیف می دانیم گانی ابتکارات اتحادشوروی راو هاپیشنهاد امراین 

کشورهای  دیگر و آلمانمیکنیم. نقش جمهوری دموکراتیک  نیباپشتی قاطعانه

 ت تاندیتعمیق الح و، خلع سزمینه تأمین صلح صلح درنیروهای لیستی ویاسوس

 بزرگ است . 

 ! محترم تاندوسرفقا و 

 انقالب ثورپرولتری، از  انترناسیونالیستیست یابر پایه س آلمانجمهوری دموکراتیك 

نموده و مردم  نی باپشتیعنوی منوین و تکاملی آن از نظر مادی و بخصوص مرحلهو

 امربر مشکالت کمک کرده است. ما به این  غلبه امررا در  تانسافغانزحمتکش 

همرزم دوست و آلماند جمهوری دموکراتیک قایل استیم ودر وجو فراوانارج 

 .می بینیمخودرا  مطمئن 
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ما اکنون کشورهای  ، احزاب و مانگفت که این دوستی بزرگ مردتوان می اطمینان با

 .ارتقا نموده استطرازنوین در عالیترین شکل برادری 

 ! عزیز تاندوسو رفقا 

الت متحده یاالیزم یاامپری به سرکرده گی جهان لیزم یاامپرگونه که اطالع دارید، مانه

، جنگ بین المللی خود هژمونیست های چین، ارتجاع عرب ومنطقهکای شر با یکاامر

استفاده از  باادامه میدهد.  تانسافغانناشده را، علیه جمهوری دموکراتیک  اعالن

 انقالب  ضدتسلیح و تمویل تخته خیز تجاوز ومداخله نظامی و به مثابه تانپاکسقلمرو 

دارد از یکطرف اوضاع منطقه را در حالت تشنج حفظ کند و از  ، تالشتانسافغان

 . ایجاد نماید موانع کشور ما  انقالبیدیگر در برابر رشد عادی پروسه  بجان

ما، رام مردم صلحدوست آزنده گی  ون برهم زدنانقالبیدر مرکز فعالیت های ضد

 مردان، پیر زنانه مانها، قتل بیرح  خانهشفاآتش سوزی مؤسسات فرهنگی، مساجد، 

 ت ویادیگر جنامعصوم ما وغارت ثروت های علمی وفرهنگی ما و واطفال

روشن  کامالً ی انسان. علت این فعالیتهای ضد ی قرار داردانسان غارتگری های ضد

بقات بخصوص مرحله نوین و تکاملی آن حاکمیت ط انقالب ثوراست، زیرا پیروزی 

خاک یکسان  بالیستی آنها را یان امپربا بامنافع اراستثمارگر را سرنگون ساخت و

 .کرد

ات عظیم امکان، ه نوین در تاریخ کهنسال وطن ماستکه حلول مرحل انقالب ثور

که در نوین  ۀجامع  مانساخت امرمارا در  ۀزحمتکش وعذابدید هموطنانسهمگیری 

، حزب انقالبسعادت آنها قرار دارد فراهم نمود. از بدو پیروزی ن خوشبختی ومتن آ

دموکراتیک را به منصه اجرا گذاشت ما پروگرام وسیع تحوالت ملی و انقالبیو ولت 

داده شد. پروسه  نیاپاماقبل فیودالی ت کهنه فیودالی وبابه تسلط مناس که در نتیجه آن

فته است. مردم یاداری گسترش  اجتماعی به صورت دامنهت یاسهمگیری مردم در ح

که به مثا به تکیه گاه اجتماعی دولت جمهوری  جبهۀ ملى پدروطنما اکنون از طریق 

عمل میکند، در پروسه تحقق پرو گرام های حزب و دولت  تانسافغاندموکراتیک 

 .ماشر کت می کنند انقالبی

سال جاری  رچدر ماه ما که تانسنافغاسرتاسری حزب دموکراتیک خلق  کنفرانس

ت اجتماعی، یات پر ارزش آن صفحه نوین دیگری را در حبابرگزار شد، مصو

گام های مطمئن وسنجیده و  بااقتصادی و رهنگی کشور ما گشوده است. ما اکنون 

جامعه ما به سوی  انقالبیدگرگونی ن پروسه اندشحتراز از هرگونه شتاب در کا

سرتاسری حزب ما آنرا تصویب نمود، به پیش  کنفرانس که« برنامه عمل»تحقق 

 .میرویم

رچم
اه پ
ر



 

 

22۹ 

 

به  تانسافغان پیروزی های حاصله مردم ما تحت رهبری حزب دموکراتیک خلق

دفاع کند. این پروسه هر  قاطعانهاز خود  اندما میتوانقالب میدهد که  شاندرستی ن

 بان در شرایطی که . اما اکنویش ابعاد دامنه دار تر کسب میکندروز نسبت به روز پ

کار خستگی ناپذیر در جهت  بالیزم وارتجاع مواجه استیم، یاناشده امپر  اعالنجنگی 

 شانفرهنگی زحمتکت مادی ویاارتقای سطح ح مسئله که نوین  ۀجامع  مانساخت

 .وطن ما در مرکز آن قرار دارد، قهرما نا نه پیکارمینماییم

 ه های زحمتکش کشور ما برخورداریم، عظیم تودنی باپشتیرزه که از بادر این م

دیگر و آلماننه بین المللی کشور شما جمهوری دموکراتیک یاپیکارجوهمبستگی 

، رلیستی و در قدم اول اتحاد شوروی، جنبش بین المللی طبقه کارگیاسوسکشورهای  

خود داریم  بای التین را یکاامرآسیا، افریقا و ۀآزادیبخش ملی در سه قار جنبش های

 . ایفا میکند انقالب ثوردستاوردهای نت یانقش بزرگی را در تضمین وص که

ه مانوسالم های صمی نیاپابی درودهای  استفاده از این فرصت بزرگ بادر خاتمه 

رفقایم را به شما مردم صلحدوست و ، شخص خودیانقالب تانسافغانمردم زحمتکش 

تکامل  امرگ شما را در تقدیم نموده پیروزی های بزر آلمانجمهوری دموکراتیک 

 . لیستی، آرزو مینمایمفته سوسیایاجامعه رشد 

 آلمانو انقالبی تانسافغان مردم صلحدوست ن یامهای عمیق دوستی د پیوندبامستحکم 

 ! دموکراتیك
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                                                                گزارش در پلینوم نهم کمتیه مرکزی 

 تانسافغاندموکراتیکخلق حزب 

 

 ها توده نیامدر سی یاکارستقویت  باوظایف حزب در رابطه  ۀربادر 

  1361 اسد ۵

 

 ! رفقا

در ماه حوت سال گذشته که  تانسافغانخلق  سرتاسری حزب دموکراتیک کنفرانس

 . برجسته در تاریخ حزب، جامعه و دولت ما بودحادثه بس مهم و ،دایر گردید

ناد وسایر اس تانسافغان، در برنامه عمل حزب دموکراتیک خلق رانسکنفدر تصامیم 

دموکراتیک به عمل وانقالب ملی عمیق از مرحله کنونی و بهجانهمه مصوبه، تحلیل 

دیده و وظایف عمده رشد تعیین گرانقالب ضدسرکوبی آمده، تدابیر الزم جهت 

رهنگی مردم ، تحکیم ، ارتقای سطح زنده گی مادی و فتانسافغاناقتصادی واجتماعی 

جامعه ودولت طرح و تدوین بیشتر وحدت حزب وافزایش نقش رهبری کننده آن در 

سی حزب یاسرتاسری حزب، تجربه فعالیت ایدیولوژیك س کنفرانس. شده است

انقالب تعمیم بخشیده، هم جهات مثبت را در مرحله نوین  تانسافغاندموکراتیک خلق 

 . ساخت شانخاطر نن وهم نقایص آن را آ مندو نیرو

گردهمایی حزبی جلسات وسازمانهای سپری شده در  کنفرانسدر طی مدتی که از 

 کنفرانسوفعالین حزبی تشکیل گردیده که در آنها فیصله های  اعضا های متعدد

ی را عال کنفرانس. اعضای حزب نتایج کار بی قرار گرفته استیاغور وارز مورد

ت خودرا جهت تحقق بخشیدن سریع فیصله های یانظرپیشنهادها وبی می کنند ویاارز

توده های مردم به مثابه یکی از شرایط عمده پیشروی  ن یامدر  سییاکارسآن و بهبود 

 ، ما مطرح می سازند مؤفقانه

قایل بودن اهمیت در جه یك به  با تانسافغانکمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق 

تقویت  باوظایف حزب در رابطه » لهمسئ، تصمیم گرفت تا در این پلینوم امراین 
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 شانید خاطر نبا. ضمن را جهت بررسی، طرح نماید« توده ها ن یامدر سی  یاکارس

 انقالبینای یک سلسله احکام اصولی تیوری پیشرو مبساخت که اتخاذ این تصمیم بر 

موجود  انقالبیو واقعیت  جهان انقالبیکه رهنمای عمل ماست، تجربه روند 

  . ستوار استا تانسافغان

 آنها ن یامدایمی در دم ، پیشبرد کار فعال وجلب توده های مر ۀبدیهی است که وظیف

ً از خصلت حزب واقع  خواست تودهمی گردد. زیرا چنین حزبی اراده وناشی  انقالبی ا

همین بنابر  فته منعکس می سازد.یاشکل تمرکز  را بهآنان منافع اساسیو ها

  .شدباسی مردم یاسپیشاهنگ و رهبر اندبی می توین حزت نیز است که چنیاخصوص

توان نیرومند وپر  فعال توده ها، نی باپشتیبنابر اعتماد، خوشبینی وطرازنوین احزاب 

 .موفقیتهای آنها به شمار میرودو نیز ضامن همه پیروزی ها امرهمین و اند

تکا تجربه حزب بزرگ کمونیست اتحاد شوروی که بر توده های وسیع مردم ا یاآ

و  نی باپشتیی ترین لحظات تاریخ خویش به برکت بحرانداشت و در پیچیده ترین و 

 یاو آ فداکاری همین توده های مردم پیروزی را کسب نمود، مؤید این حرف نیست؟

 ؟ نیست این نتیجه گیری حقانیتمثال حزب کمونیست ویتنام حاکی از 

مراتب بزرگتر، نخست  نیروهای به توده ها به این حزب، کمک نمود تا نی باپشتیتنها 

موفقیت در  باتا اکنون و شکست کامل مواجه سازدبارا  یی هایکاامرفرانسویها وبعد 

   مانز. تاریخ وهژمونیست های پیکنگ مقاومت نماید هگرانست تجاوزیابرابر س

 .میدهد شاندی از اینگونه را نیامعاصر مثال های ز

ید آن را برای همیش بانیز وجود دارد که  «ها حزب و توده»دیگر پروبلم  بجاناما 

توده ها از  نی باپشتیشیم، حرف برسر اینست که اعتماد، خوشبینی وبادر نظر داشته 

ید. حزب موظف است یابرای همیشه به دست نم ره گی وباحاکم به یک انقالبیحزب 

سازد. اگر  برای این اعتماد مردم ثا بتخودرا  ا هرروز سزاوار بودن و شایسته گیت

بهبود هرچه بیشتر کار حزب خود برای توسعه وتقویت پایه اجتماعی خویش و

محروم خواهدشد.  آنان نیباپشتی، از تودهها سعی نکند ن یامسی در یاو سسازمانی 

دهد و  انجام را  خود ، رسالت تاریخی پیروز گردد اندن صورت حزب نمی تودر آ

 .سازد آرزوها و خواست های مردم را بر آورده

 ! رفقا

 فراوانمثال ها  از اینگونه جهان انقالبیید فراموش کرد که در تاریخ جنبشهای بان

شیم که قابلیت باد داشته یاید از آنها نتیجه گیری نماییم و همیشه به باوجود دارد. ما 

های جدی ریاتوده ها یکی از مهمترین مع ن یامو قادر بودن حزب برای کار در 

 .سؤولیت حزب و مهمترین شرط پیروزی نهایی آنهاستبودن و احساس م
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  !رفقا

برای ما اعضای  امرسازم که این  شانقوت تمام خاطر ن بابه من اجازه دهید، تا 

ط آنکه چگونه با. به ارتداردوفوق العاده  اهمیت استثنایی  تانسافغانون انقالبیحزب و

 جهان شانای رهبر زحمتکاین حرف ه حقانیتردیگر بایکپیروز گردید  انقالب ثور

 : ت میرسد که میگفتبابه اث

ور در کشور ثکه هفتم چنانضاع و احوال مساعد )در شرایط معین و در صورت او»

. اندشل خویش بکباکوچک کافی است تا توده های مردم را به دن کامالً بود( حزب 

داری وزی هوا بزرگ نیست. اما برای پیرسازمانهای جی به یادر لحظات معین احت

تفکر عمیق بر این حرف ها ما حوادث گذشته ور وغ با« خود داشت.باید باتوده ها را 

 .نزدیك خودرا بهتر درك می نماییم

سراسر کشور چگونه سرشار انقالب، کابل وورید که در نخستین روزهای یاد بیابه 

 ورید که چه فضای فراموش ناشدنی و پر ازیاد بیامردم بود. به  جانهیاز شور و

ۀ ساد انسانهای  خانواده در  ها ومیدان  ،ان هبایاسرور و امیدواری در کوچه ها، خ

 .هموطن ما حکمفر ما بود

 خواهانمنتظر وزمانی چنین اوضاع از آن سبب به وجود آمد که مردم ما از دیر 

رزات حزب ما به خاطر این تحوالت بوده بااحساس می نمودند که موتغییرات بودند 

 . است

تحقق داره کشور وگردید. اما برای ا انقالب ثورعث پیروزی بامردم برخورد چنین 

وفعال زنده  ،دایمی نیباپشتیدارند  آنرا انتظاربر حق  مانزتحوالتی که مردم از دیر 

 . ضرور است ست مایااهداف وس کاساس درتوده های وسیع بر

ید به بامیطلبد. حزب توده ها را  ن یامدقیق در ، مصرانه و، کار پیگیرامرولی این 

 . ید فعالیت حزب عمقیا به توده ها تفهیم گرددبا. نزدیکتر گرددزهم با شانزحمتک

پیشرفت بعدی  امر اندمی تو تانسافغانتنها در این صورت حزب دموکراتیک خلق 

مراجعه می  جهان شانزهم به حرف های رهبر زحمتکبامردم مارا رهبری کند. 

 : اختمی س شاننماییم که خاطر ن

توده ها  ن یامتوده ها پیش ببرد. از  ن یامدر خودرا  ید تمام فعالیتبا انقالبیحزب »

 امتحاندقت و به طور عینی  بارا جلب نماید و در هر گام نیروها بال استثنا بهترین 

  «خیر؟ یاتوده ها حفظ شده و این رابطه زنده است  بارابطه  یانماید که آ

 یل بینسایلی را که در برابر ما قرار دارد، چه این مساهیچ یک از م توانیمما نمی

  نی باپشتیشد، بدون بافرهنگی  یااجتماعی والمللی ونظامی وچه مسایل اقتصادی و
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 . ها حل نماییم توده

 : ازاند رتباهاضرور می سازدع توده ن یامرا در سی  یاکارسعواملی که تقویت 

رخ داده است والزم می افتند تا در  گی شدید هدمان ما در شرایط عقبانقالب  ـ 1

سی و یااضافه بر پروبلم های عام اقتصادی، اجتماعی، س انقالبیتحوالت  نیاجر

 . غیره نیز حل گردند، قومی، قبیله وی ومعضالت مذهبیفرهنگی و

م را در حل آنها ضرورت اشتراك وسیعتر توده های مرد تعدد بیش از حد پروبلم ها

سازمانی سی آگاه و از لحاظ یاید از لحاظ سباالوه توده ها . برعبه وجود می آورد

 . شندبافته یاتربیت 

ر حاد طبقاتی یارزه بسباس بوده و در آن مجانمتما از لحاظ اجتماعی غیر ۀجامع  ـ2

وده های وسیع مردم را به طرف وت شانست. این وضع جلب همه زحمتکا نیاجردر 

 . می طلبد انقالبحزب و

، ارتجاع انقالبضد. بدیاداخلی تکامل می ین المللی ورایط پیچیده بدر ش انقالب ـ3

و در پیرامون آن  تانسافغانرا در  نظامیسی ویالیزم اوضاع متشنج سیاامپرمنطقه و

ه تانبیشتر وحدت ملی ووطنپرسزهم باتحکیم  خواهانکه این وضع  اندایجاد نموده 

 . واتحاد تمام مردم به دور حزب است

در فعالیت پراتیک خود همه این اوضاع و احوال  تانسافغانک خلق حزب دموکراتی

هنگی فعالیت های نظامی، تقویت وحدت وهما آگاهانهمشی و را در نظر داشته

رزه و کار را پیش می باسی و تربیتی و ارتقای مؤثریت تمام جهات میااقتصادی، س

 . برد

زمندی یاهمیشه گی ن تحلیلتجارب نوین اجتماعی و بهجانهمه  نظر گرفتن و تعمیم در

، تیوریك و ایدیولوژیك مبنای کارمعنوی تکامل جامعه، اساس ومبرم مادی وی ها

 .کار عملی حزب را تشکیل میدهد

در شرایط  انقالبی ، تمایل ومساعی حزب برای به کار بستن خالق تیوریامردر این 

 . ما منعکس می گرددانقالب مشخص کشور و

سی را یابیش از همه وضع نظامی وسو ی اوضاع موجوداکنون برخی از جنبه ها

 .مورد بررسی قرار میدهیم

کشور ری از مناطق یابسبزرگ سرکوب وباندهای به برکت تدابیری که اتخاذ شده، 

نیز شکست به مشاهده می  دشمنان . در اردوگاه خود پاك گردیده است شاناز وجود 

 انقالبیدولت  گانمذاکره به نماینده  برایها ندبا گاندی از سرکرده یاتعداد ز رسد.

نفر از  هاعلیه دولت دست می کشند. صد مسلحانهمراجعه نموده و از مخاصمت 
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ها  خانواده می خواهند به آغوش  انددرك این واقعیت که آنها فریب خورده بااشرار 

 . ز گردندباو به کار صلح آمیز 

از تصمیم چنین  انقالبی شورایو تانسافغانی حزب دموکراتیک خلق کمیته مرکز

اما فاکت . عفو چنین افراد نافذ گردید مانل مینمایند. از همین جهت نیز فرباافراد استق

به گوش افراد مربوط نرسیده  ماندی محتوای این فریامیدهد که در موارد ز شانها ن

ت وموقف حکوم مانداده ایم تا حقیقت این فر انجام ماهمه کار های الزم را  یا. آاست

مهم برای افراد فریب خورده و گمراه  مسئله در این  تانسافغانجمهوری دموکراتیک 

کار الزم توضیحی در  یا؟ و آکم نیست واضح وروشن گردد شانتعداد  ها ندباکه در 

خویشاوندان این عناصر وجوددارند و گانمسکونی، جایی که وابسته  قرار دیگر نقاط 

صحبت نمایند صورت گرفته است  آنان با انقالبی ره شرایط دولتبادر   توانندمیو 

ید استفاده وسیعتر نمود و کار توضیحی باات در محالت امکاناین  نه؟ از همه یا

 . راقوی تروفعالتر به پیش برد

توجه حزب و دولت را ست ومواظبت ویانتایج وثمرات واقعی این س توده ها هر قدر

خوبتر و  را ست مایاازه ساند مانه به سریعتر وزودتر احساس نمایند نسبت به خود

 .، خواهند پذیرفتبهتر درک نموده

توسعه . موفقیت های حاصله را تحکیم وتشدید بخشید دشمنان ت خودرا بر باید ضربا

مسلح نیروهای تحکیم بیشتر  باداد و آن را قطعی و برگشت ناپذیر ساخت. همه اینها 

ارتقای مورال جنگی وآگاهی  شایسته، ما، تأمین واکمال آن از لحاظ تعداد افراد

 .ط مستقیم و ناگسستنی داردباارت سران و افخردضابطان ، زانباسرسی یاس

اکنون به بررسی وضع اقتصادی می پردازیم. على الرغم دشواری های ناشی از 

در  مثالً ، در رشد اقتصادی کشور نتایج معین مثبت وجود دارد. انقالب فعالیت ضد 

فیصد نسبت به سال ازه سه اعشاریه چاراندشده ملی به  مد تولیددر آ 13۶0سال 

ی را تشکیل میداد . افغانرد یارقم نودوچهار اعشاریه سه ملفته ویاافزایش  13۵۹

 انرژی ، وموادغذایی ومخابرات صنایع گاز ۀمؤسسات و پروژه های جدید در ساح

وی یاکیم که کودمؤسسات بزرگی چون فابریصحت عامه به فعالیت آغاز نموده وو

غیره ات جنگلك، فابریکه های نان پزی وج خانهکار سازی کابل، خانه، مزار شریف

 ساختمانیبرق، زغال ، سمنت، مواد  انرژی ت بیشتر کار می کنند. تولید باث بابهتر و 

 .فته استیادیگر محصوالت افزایش  انواع و 

ش حجم تولید محصول کاه نیاجرمیدهد که  شانن 1360سال  پالن تحلیل اجرای 

 . ناخالص ملی که در سال های گذشته به مشاهده می رسید قطع گردیده است

. سطح های اداره دولتی تحقق می پذیرد گانار مانساختید متذکر شد که تجدید با

 . بدیارهبری رشته های اقتصادی ارتقا می
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 امرت در اداراو گذاری بهبود حاصل می کند. کنترول بر فعالیت وزرات هاپالن 

 .فته استیاصامیم حزب وحکومت تقویت ترشد اقتصادی کشور وپالن اجرای 

های  پالن . ما برنامه عمل، توضیح شده است ست عمومی اقتصادی حزب دریاس

یی برای رشد اقتصاد کشور به طور کل داریم واکنون  واقعبینانهسنجیده شده و النهسا

معینی را در عرص اقتصادی نیز در  های کمپلکس برای هر والیت که تدابیرپالن 

شد که چه کار هایی را باید واضح با برمی گیرد وجود دارد. به این ترتیب برای همه

اداره دولتی وزارت ها، ادارات،  میکانیزم. اکنون وظیفه اینست که تمام دهند انجام 

 ، مصمم واستوارالخره سراسر حزب به طور پیگیرباحزبی وسازمانهای و کمیته ها

در راه تحقق عملی اهداف مطروحه وحصول نتایج الزم سعی و تالش نمایند. ما همه 

آشتی ناپذیری نسبت به مظاهر زیم، در وجود خود تحمل ناپذیری ومویاید کار را ببا

، بی تفاوتی و بیکاره گی را که ی، اسرافطباانضپراکنده گی، بی وبیروکراتیزم 

. گرچه همه این معایب مولود نظام دهیم شهنوز هم دیده می شود، پرور متأسفانه

کارمندان ی آن هنوز هم در ذهن بخشی از یاشد، اما بقاباهای گذشته استعماری می 

 . قویا زنده است

آن مسؤولیت تاریخی  .اض سازگار نیستامراین  باولت ما دانقالب، حزب وسرشت 

ی طلبد . که حزب به عهده گرفته است، برخورد نوین وآهنگی دیگر حرکت را م

 . هرچه کوتاه تر صورت گیرد   مانزید در باتحقق رسالت کبیر ما 

حکومت و انقالبی، شورای تانسافغانخلق  کزی حزب دموکراتیککمیته مر

زپرس قرار بامورد  شدیداً سهل انگار را کارمندان جمهوری دموکراتیک افغا نستا ن 

ساس بدون شك نایل خواهیم آمد که احنایل آییم و  امرید به این با حتماً خواهند داد . ما 

وظایف به صورت انجام به ت نسبت باسطح بلند مطالعالی مسؤولیت، دسپلین محکم و

بد. تنها در ین صورت مشی یازنده گی حزب و دولت استقرار مستحکم در پایدار و

کار ما مشخص خواهد بود و تنها به این ترتیب ما تأثیر و نفوذ واقعی را ما مؤثر و

 . وده هاخواهیم داشتبر ت

 .وجود خواهد داشت دییامشکالت زانقالب ضدکامل و قطعی سرکوبی البته تا هنگام 

برعکس، در و فته استیابهبود ن آنانکه: اگر وضع مادی  دانندبید بابنابرین مردم 

  و  انقالبیضدو جنایتکاران پیچیده شده ناشی از اعمال شان زنده گیبعض موارد 

ها و معادن را صدمه  خانهکار فابریکه ها، لیزم است کهیاو امپر ارتجاعمزدوران  

ها، مساجد ومکاتب را به آتش می  خانهشفامی زنند، راه ها را تخریب می کنند و 

 .کشند

ودولت جمهوری دموکراتیک  تانسافغانکمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق 

خواهند داد تا کار  ام انجهر اقدام ممکن را جهت رشد و تحکیم اقتصاد،  تانسافغان
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ت بوده مردم باث باصنایع زراعت و تمام رشته های تولیداجتماعی و خدمات اجتماعی 

 .کشور بهتر زنده گی نمایند

 ! رفقا

صفوف آن  رشد وحدت ۀآن ودرج مانزقبل از همه وضع حزب، وضع داخلی سا

 .توده ها دارد ن یامدر سی  یاکارسالی باتأثیر قاطع را 

 رزه، رشد و تحکیم میباوجود شرایط دشوار م با تانسافغانتیک خلق حزب دموکرا

. شد باهزار نفر می بد. اکنون تعداد اعضای اصلی وآزمایشی حزب بیش از هفتادیا

در بین اعضای حزب از دهقانان و گرانکارهم سفته و یاترکیب کیفی حزب بهبود 

 . هشت فیصد رسیده استبیست و بیست و سه به

ای آزمایشی جدید الشمول اعضن یامسرتاسری حزب این شاخص در  نسکنفرابعد از 

لى هشتاد فیصد افته و حتی در بعض والیات به شصت ال رباهشت فیصد به چهل و

فوق العاده پراهمیت  تانسافغانمی رسد. روند بهبود کیفی حزب دموکراتیک خلق 

 . است

به این جهت  اندمؤظف  یتشویق نمود. کمیته های حزبید رشد داد وبااین پروسه را 

 . شندباکار توجه دایمی و فزاینده داشته 

گردند، بلکه اهمیت  تنها بر سر آن نیست که افراد جدیدی به حزب جذب می مسئله 

های توده های وسیعترین قشر گاننماینده مستقیماً  آنانآن قبل از همه در اینست که 

 . شندبازحمتکش می 

پدید جدیدی در تاریخ حزب  تا حدودیدهقانان و انگرکارجلب تعداد قابل مالحظه 

را به  حزبی طوری که الزم است همه جهات آنکارمندان البته تعدادی از ماست و

به حزب ز باوسردهقان جذب کارگر،  امردر واقعیت  ،خوبی وروشنی درك نمی کنند

دولتی، حزبی وسازمانهای به اشتراك فعال در زنده گی  آنانفقط آغاز کار است. جلب 

 کامالً ، ضرورت شندباه ها که خود بخشی از آن می تودن یامسی در یابه کار وسیع س

مردم را  هایوامید ، آرزو هاروحیه طرز تفکر آنان. در حالیکه جدی وروشن است

مردم سهلتر است.  باحرف زدن  شاناحساس می کنند و برایو دانندمیبهتر وخوب تر 

الی توده ها دارند، زیرا بات بزرگی برای تأثیر اامکانحزب  دهقان اعضای کارگر و

ید برخورد بابهتر گوش فرا میدهند، در حزب به صورت قطع  آنانمردم به حرف 

اعضای حزب از بین برده  نسبت به این بخش از اطمینانوري و عدم بانا  باتوأم 

 . شود

به  حزبسازمانی ره یک روند مهم دیگر صحبت می کنیم و ساختار بااکنون در 

سازمانهای جدید منجمله سازمانهای بد. کمیته ها ویاوتوسعه می  طور متداوم بهبود
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صدها  13۶0. نسبت به سال مردم فعالیت می کنند ایجاد گردد اولیه یی که در اعماق

ید با. کمیته های حزبی جدید ایجاد گردیده واین افزایش هنوز هم ادامه دارد مانزسا

، قرا در ولسوالی ها، عالقه داری ها خصوصاً محزبی  سازمانهایبه افزایش تعداد 

ها توجه دایمی داشته  مانزتحکیم این سارهبری فعالیت و بهبوددر مؤسسات تعلیمی و

شد واز استحکام بهتر برخوردار باازه یی که تعداد آن ها بیشتر اندشند. به هر با

توده ها  ن یامر در برای کا تانسافغانخلق دموکراتیک ازه حزب اند مانهگردند، به 

ید راه ها وطرق جدید باات بیشتری خواهد داشت. به یك جمله رفقا هر روز امکان

 .فتیاو در سی حزب رادر جامعه جستجو نمودیابسط و توسعه نفوذ س

شود  ید روی آن صحبتبالم دیگر زنده گی درون حزبی نیز وجود دارد که بیك پرو

منجمله در پلینوم های کمیته و هارباین مورد رت است از پرابلم وحدت. در اباو آن ع

سرتاسری حزب صحبت  کنفرانسودر  تانسافغانمرکزی حزب دموکراتیک خلق 

 . صورت گرفته است

. ما هنوز به این شدباه تغییرات مثبت به وجود آمده است، ولی کافی نمی در این زمین

کامل، تفاهم متقابل و  م حلقه های حزب فضای اعتمادایم که در تما فتهیاتوفیق ن امر

که عواقب و  میدانیم شد. ما باه به وجود آمده تاندوسکار مشترك صمیمیت کامل و

توان ، رنجشهای متقابل و بی حوصله گی را نمیی ناگوار عدم توافق چندین سالهیابقا

. آن چه که این احساس بر معقولیت مسلط گردد ید گذاشت کهبااز بین برد. اما نفوراً 

ز باچگاه وز دیگر وجود ندارد و گذشته هیامرا را از هم جدا می نمود، دیروز م

التر از باید باحزب  امرحزبی واقعی منافع حزب واصیل و انقالبینمیگردد. برای 

ید متحد تر باوز ما اعضای حزب امرشد واین به آن معنی است که باهمه چیز 

وحدت لطمه وارد می کنند که به  کسانیشیم. برای اعمال باویکپارچه تراز همیشه 

ه . اما هنوز هم چنین افرادی وجود دارند کاندهیچگونه توجیه وجود داشته نمی تو

مثبت را به صورت مسخ شده حتی فاکت های تالش می ورزند هرگونه واقعیت و

ضروری گردیده ات غیرجانهیت وساساعث تشویق احباسیر نمایند تا تفتوضیح و

لیت، اصو باکه ما  دانندب. بگذار همه دانندگرعمده بر توجه اعضای حزب را از مسایل

سرتاسری حزب را در این مورد عملی خواهیم  کنفرانس هقاطعیت فیصلپیگیری و

را که نمیخواهند  یآنان، تربیت خواهیم کرد وه می نمایندبارا که اشت یآناننی ساخت. یع

 . مودن از تلقینات وطرز تفکر گذشته امتناع ورزند، مجازات خواهیم

 ! رفقا

قرار می دهیم.  توده ها را مورد بررسی نیاماکنون بعض جهات مشخص کار در 

 با تانسافغانرابطه متقابل حزب دموکراتیک خلق  انقالب ثوردر حال حاضر بعد از 

ید رهبری توده هارا طور دیگری باهای مردم مختصات نوین را کسب نموده و  توده

تمام مردم مبدل گردد  امربه  واقعاً حزب  امرد تا ید نموباوز سعی امرداد  مانزسا
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 شگوفاننوین و  تانسافغان اعمارو در همه جا به کار  آگاهانهتوده های مردم به طور و

 :اختسمی  شانخاطر ن جهان شانکه رهبر زحمتکچنانودفاع از آن جلب گردند. 

و محتوای عمده  توجه دایمی به ارتقای متداوم سطح آگاهی و فعالیت توده ها پایه»

  .شدبامی « کار حزبی 

 ید بیش از همه متوجه توضیح ماهیت ومفهومباتوده ها ن یامحزب در سی  یاکارس

ما، ضرورت دستاوردهای ترویج ، تبلیغ وتانسافغانست حزب دموکراتیک خلق یاس

ت دوستی و همکاری بااستقرار مناس، رفع پراگنده گی وانقالبضد  با رزهباتقویت م

نمیکنیم پنهان  ها اما دشواری های موجود را از توده شد.بایل بات ها، اقوام وقملین یام

مردم است و جلب توده های  امرو نخواهیم کرد. حقیقت، نیرومند ترین سالح در 

نماید و  ز میباها  انسان، حقیقت همیشه راه خودرا در قالب همیشه چنین خواهد بود

 . نیک رهنمایی میکنداعمال درست و  انجام را در راه  آنان

مواجه  کسانیچه  بابدانیم که  دقیقاً توده ها  ن یامدر سی  یاکارسید هنگام پیشبرد باما 

تا حد  چگونه است؟ موفقیت کار آنان ۀلوژی طبقاتی وروحی، پسیکوهستیم؟ خصلت

ووسایل برای پیشبرد میتودها ، به آن نیز است که کدام یک اشکال دی مربوطیاز

ید آموخت که چگونه قابل قبول ترین با. شده است انتخابتوده ها  ن یام درسی یاکارس

 گرانکار، دهقاناناشکال کار برای گروپ های اجتماعی مختلف اعم از و میتود ها

بیت الی نتایج کار ترباد یبااین وضع . و پیشه وران روشنفکران و غیره جستجو گردد

 . اخالقی تأثیر به سزایی نمایدسی ویاس

جهت درك  آنانك به ید کمبادهقانان  ن یامسی در یاز مهمترین اهداف کارسیکی ا

و  شانارضی و آب برای اصالحاتروشن شدن مفهوم  انقالبدر  شان منافع اساسی

. ضرورت است که خود توده شدبا اصالحاتاشتراك فعال در این به دهقانان جلب 

سی یاسوسازمانی یت بزرگ د. اینکار فعالدر حل این پرابلم ها سهم فعال گیرن ها

 متأسفانهمی طلبد.  محلی قدرت واداره دولتی را های گانارکمیته های والیتی حزبی و 

گی استفاده از زمین های حزبی والیتی ووالیان هنوز چگون بعضی از مسؤولین کمیته

ً وزمینداری را  حزبی ودولتی ولسوالی ها و عالقه سازمانهای تحلیل ننموده کار  عمیقا

. قرار معلوم بعضی از رفقای ما نداین زمینه کنترول درست نمیکن در را ي هادار

ارضی و آب را  اصالحاتطبقاتی  شسی و اجتماعي ونقیاهمیت بزرگی سهنوز ا

دولت مردمی به ست حزب ویااز س نیباپشتیانقالب وبه سوی دهقانان  جلب امردر 

 .اند قدر کافی درك نکرده

 انقالب  ضدز ضروری است که در نتیجه فعالیت های در این موضوع از آن جهت نی

. در متوقف گردیده است كامالً ارضی در بعض مناطق کشور بطي ویا  اصالحات

ر، تهدید وتحت تأثیر تردهقانان های  خانواده دی از یات تعداد زیابعضی از وال
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   انقالباز قطعات زمینی که بعد از  داران بزرگزمینو انقالبضدفی های باودروغ

ید به صورت باط یکی است. . نتیجه گیری فقاند فت نموده بودند، محروم شدهیادر

ارضی و آب را توسعه داد و اینکار راطوری  اصالحاتدایمی مناطق اجرای پیگیر و

است و دولت  آنانو بفهمند که حزب ودولت در کنار  دانندبدهقانان داد تا    مانزسا

 . شدبامی شاندولت خود انقالبی

 

 ! ارفق

ه تعداد کشور کپرافتخار رت است از طبقه کارگر باجامعه ما ع انقالبینیروی پیگیر 

صد مؤسسه کارگری به تعداد در سه  تانسافغان. اکنون در شدباآن رو به افزایش می 

در تولید اجتماعی وهمه  گرانکار. نقش یکصد وپنجاه هزار کارگر وجود دارد

 انقالبیافزایش است. سرعت تحوالت ت اجتماعی کشور را به یاعرصه های ح

. این سی طبقه کارگر استیاو پخته گی س دی مربوط به درجه فعالیتیاکشور تاحد ز

سی یا. سطح آگاهی سشدبامی گرانکار ن یامحزب در سی یاکارستقویت  خواهانروند 

پذیری،  مانزسابنابر  آنانشد که باید مطابق به نقش عینیی با گرانکارو فعالیت 

کمك  گرانکارید به با. استثماری دارند رزه ضدباسنن مكار دسته جمعی و روحیه

و دفاع از آن بهتر و کاملتر  انقالبیات اشتراك خودرا در رشد تحوالت امکانشود تا 

 .درک کنند

وز کار وی برای همه کشور اهمیت امرتفهیم نماییم که  گرانکارید به هریک از باما 

به ید نسبت بامیت کمتری از جبهه جنگ ندارد. اکنون تی دارد و جبهه اقتصاد اهیاح

ملکیت اجتماعی برخورد غیر از دیروز داشت و جایب و تعهدات تولیدی خود وو

ثروت عامه راحفظ و نگهداری نمود. همه این وظایف از مسؤولین مؤسسات تولیدی 

ای گروه هن یامدر سی یاکارسوی می طلبد تا  حزبی، اجتماعی و حرفهسازمانهای و

ً کارگری را   . تقویت بخشند دایما

پیشه وران از لحاظ خصلت کارو موقف خود در جامعه به طبقه کارگر قرابت دارند. 

در شرایط کشور ما پیشه وران نقش قابل مالحظه یی را در اقتصاد ایفا مینمایند که 

. پیشبرد سی رایاکارس گرانکار ندماننیز  آنان باید باید فراموش کرد. بنابران باآنرا ن

فعالیت سازماندهی اما در ین صورت ضرورت است تا از اشکال متداول و سنتی 

 . پیشه وران استفاده بیشتر کرد

ره فکر کنیم که چگونه این اشکال را بسط و تحکیم بخشیم و از آنها باید در این باما 

 باار ماجای مهمی را کسی  یاکارسپیشه وران استفاده نماییم. در  باسی  یاکارسدر 

، ما متکی بر آن مبنای اصولی هستیم که یه داران ملی داردکوچک و سرماتاجران 

های پلینوم کمیته مرکزی و در تز تانسافغانوری دموکراتیک جمه در اصول اساسی
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فته است. در برنامه عمل حزب یا انعکاسنور  انقالب  به مناسبت دومین سالگرد 

تکمیل گردیده است. به این ترتیب ما یید وتأ این موقف تانسافغانخلق  دموکراتیک

طویل ست پیگیر ویاسکتور خصوصی ملی در تجارت وصنایع از سباود در رابطه خ

هم منافع این سکتور را مد نظر میگیرد، پیروی لمدت که هم منافع دولت و جامعه وا

 .میکنیم

وجه توضیح ید متباهای گروهی دایم  رسانهدولتی و  های گانارکار کمیته های حزبی، 

ید افزایش بابه دست می آید سی که یاشد. نتیجه سبا شرافتمندانهست و همکاری یااین س

ن وسایل باصاحسرمایه داران و ،خصوصی ملی )تاجران فعالیت سکتورنقش و

شد. البته این وضع باه تانعمومی تحکیم وحدت ملی ووطنپرس امر( در يترانسپورت

 . تپاسخگوی منافع اساسی همه جامعه اس

 ! رفقا

هنگی جامعه فرنفکران وطنپرست در زندگی معنوی وهمه ما از نقش بزرگ روش

 تانسافغان. در ر خوب آگاهی داریمیاتیک در آن بسدموکراات مترقی ونیاجرورشد 

نیرو واستعداد  اختن اندات جدید جهت به کار امکانبرای روشنفکران  انقالبینوین و

احترام عالی از شناسایی و و کار روشنفکران دانشفراهم گردیده است.  شانخالق 

های حزبی ما تا چه  ها و کمیته مانزدر اینجاست که سا سوالبرخوردار است. اما 

 .روشنفکران به پیش می برندن یامحد کار دایمی، هدفمند وعمیق را در 

رتیب بهتر دهند. سی روشنفکران را نظم و تیابیت ستر های حزبی کار گانید اربا

و  متخصصان، هنرمندان، گان، نویسنده تان، ژورنالیسکارمندان، مانن، معلاستادا

را خدمت به ترقی جامعه می سازد، شانکه مفهوم زنده گی و کار  گراندوکتوران و دی

نمایند که فقط بر اساس  کدرو دانندببه خوبی وضاحت وروشنی ببینند و باید با

ً ه ست حزب ما این ترقی به طور مطمئن تأمین شدیاس تحقق می پذیرد و واقعا

 . مبدل میگردد شگوفانبه کشور پیشرفته و  تانسافغان

توجه  با، های مختلف روشنفکران به طور دقیقگروه  باید باکمیته های حزبی 

در جهت حل آن کمک کنند. و دانندبرا شانه کار نمایند. پرویلم های خاص مانومصم

پیشبرد نه تنها کار تنویری و  امرر اشتراك روشنفکران وطنپرست وسالم راد ۀتوسع

نظر داشته وترویجی مد سییاکارسر ضروری یعنی یافرهنگی، بلکه فعالیت بس

 .شندبا

فعالیت اجتماعی بد. به افزایش ویااستادان بهبود ن یامدر  سییاکارسضرورت است تا 

تربیت  انقالب ثورهای  مانروحیه وفاداری به آر با شانمساعدت گردد وخود  آنان

 . بند یا
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 !رفقا

 ان جواننیز است .  ان جوان ن یامکار در    مانزتوده ها در عین  ن یامسی در یاسکار

را بلکه فردای مردم ما را میسازند. فردای  نه تنها پرعده ترین کتگوری اهالی ما

را تربیت میکنیم. بنابرین کار  انجوانوز ما چگونه امرجامعه ما مربوط به آنست که 

 . عمومی حزب است امر بخش ضروری مهم انجوان با

درنظرداشت  بااشکال خاصی است که ومیتودها ضرورت به  انجوان با ردر کا

 تحمل ناپذیری در برابری بودن، احساساتی بودن وجانچون هی آنانت یاخصوص

ت، خون گرم بودن در ، سعی برای تثبیت شخصیدروغ، سازش نا پذیریبیعدالتی و

ید در پیش گرفته شود. اینها فقط باغیره سی ویاه ستجرب، کمبود حرکات وسکنات

 .را معین می سازد انجوان بات کار یابعضی از عوامل نام است که خصوص

دموکراتیک  مانزفعالیت کمیته های سا اندقبل از همه کمیته های حزبی مؤظف 

 و پیشه وران زانباسر، دهقانان، گرانکارت توسعه صفوف آن از را در جه ان جوان

 . سوق دهند آنان باسی  یاکارسدر جهت گسترش 

 نسبتاً مؤسسات عالی گروه ا وتخنیکم ه محصالن، مکاتب، لیسه ها گردانشا

در آنست که  ان جوان. خصوصیت این بخش ما را تشکیل میدهند ان جوان ،العدهکثیر

م، سی الزیابه سرلی نداشتن تجماعی قابل مالحظه وفعالیت اجتمعین و دانشداشتن  با

جا  ن. دریفتندیاه آمیز مبااعمال اشتانجام احساسات خام وما یالت وتدام  زود در

ید دالیل و براهین در برابر باسنجیده شده در کار است.  کامالً برخورد بخصوص و

مهمتر شد وباصریح وروشن  شانواضح وعمیق و پاسخ به مسایل مورد نظر  آنان

. واقعیت ید در جهت درست و معقول سوق دادبارا آنانفعالیت و انرژی  ،از همه نیرو

خودرا اشتراك کننده  ان جوانات را به وجود می آورد تا امکانما وسیعترین  انقالبی

بند وپخته گی یاتمام مردم رشد  بااحساس نمایند وهمراه  انقالبیروند  ۀبالواسط گان

 .الزم را کسب کنند

ها، تخنیکم دعا ومؤسسات عالی  کاتب، لیسهمسؤولین مو ان جوانحزبی وسازمانهای 

محتوا ات را تحقق بخشند وامکانتا این  اندوزارت های مربوط مؤظف تعلیمی و

 .دهند پیوند انقالبیوظایف مبرم تکامل مسایل و باومفردات کارتعلیمی وتربیتی را 

و  گردانوسیع شا ید اشتراكبا تانسافغان ان جواندموکراتیک  مانزکمیته مرکزی سا

 . را در حل و اجرای این مسایل و وظایف تأمین نماید وانج محصالن

در  انقالبی دولتو تانسافغانت حزب دموکراتیک خلق سیا! توضیح و ترویج سرفقا

ید به موضوع مورد باتوده های مؤمن ون وروحانی نیاماسالم وکار در  بارابطه 

  . توجه دایمی حزب مبدل گردد
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هم به تنهایی خود از  ارد. فقط همین وظیفهخدمت به همه مردم را د ۀحزب ما وظیف

 احترام کارانه نسبت به عنعنات وسنن مذهبی همه خلقها و ملیت هایبرخورد ما 

 . ساکن کشور را می طلبد

است واساس  در این جهت کار عظیمی صورت گرفته انقالب ثوردر مرحله نوین 

در  تانسغانافق سی حزب دموکراتیک خلیااصول سوحقوقی دولت و یقانونهای 

. به تفاهم ده میگرددیاطر ح وتدوین و در عمل پ تانسافغانون روحانیاسالم و بارابطه 

توجه جدی صورت  انقالبدر جهت  آنانون وجلب روحانیبخش دموکراتیک  با

دیگر رتگاه ها ویابه حفظ مساجد، ز تانسافغانموکراتیک میگیرد. دولت جمهوری د

حاظ مادی و معنوی ون وطنپرست را از لروحانی مساعدت بهو مسلمانانماکن مقدس ا

، ون ومؤسسات مذهبيروحانیلعاده به کمك فوق ا 13۶0. در سال میکندنی باپشتی

این رقم  1361ی را تشکیل میداد و در سال افغانمبلغ بیش از بیست و شش ملیون 

زمین های موقوفه را حفظ نموده به  مصئونیت انقالبیفت. دولت یاافزایش خواهد 

د می یامساجد جدید توجه ز اعمار  انقالب ضدترمیم مساجد تخریب شده به وسیله 

ی به مصرف رسید افغانیک ملیون مبلغ پنجاه و 13۶0منظور در سال  نماید. به این

 . سه ملیون تخصیص داده شده استمبلغ پنجاه و 1361و در بودجه سال 

می آید  ن یامبه  سوالزهم بااما  .ادامه دادتوان ناپذیر را میانکاری شمار این فاکتها

 گانما همه مساعی الزم را به خرج میدهیم که این فاکت ها به گوش همه  یاکه آ

 انجام  آناندولت برای کشور ما از همه اقدامات که حزب ومؤمن  مسلمانان یابرسد؟ آ

ز واقعیت میدهیم تا توده ها ا انجام کار کافی را  ما یامیدهد، اطالع و آگاهی دارند؟ و آ

؟ خبر گردندبا« مدافعین اسالم»الح وخونریزی های به اصط هجنایتکاراناعمال 

از  رت ها را تخریب میکنند. همین عناصر بعدیازکه مساجد و اندهمین عناصر 

 اند هاندمالی مورد احترام را به شهادت رسو روحانیبیش از صد نفر  انقالب ثور

، شیخ علی حسین نطاق، مولوي رهللا گردیزیاز مولوی نصتوان می آنان ن یامکه در 

و قاتالن نابخشودنی است .  جنایتکاراننام برد. اعمال این  گراناسدهللا نصرت و دی

 ! فرود آید آنانبگذار خشم و نفرت مردم همیشه بر 

ید به توده های مردم باآنها ما  بجاناز « دفاع از اسالم»به اصطالح  بادر رابطه 

ماست. در انقالب اختن برای خفه س بهانهین شعار فقط روپوش ونماییم که ا تفهیم

آزار ره به اصطالح تعقیب وبادر  انقالبضدهای که تبلیغات همه این سروصدا

، ذره یی از حقیقت وجود ندارد و اخته استاندکنونی به راه  تانسافغانمؤمنان در 

 . سراسر دروغ است

ی یرودو با «دفاع از اسالم»صطالح که شعار به ا دانندبید ببینند وباده ها تو

لیستی پخش میگردد. اگر صحبت بر سر یانیروهای امپر مانه بجانوفریبکاری از 

الت متحده یاهمین ا یاآ .فوراً دفاع از اسالم را فراموش میکنندشد با شانمنافع خود
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؟ اسالمی را تشویق و ترغیب میکندکشورهای  نیست که تجاوز اسرائیل علیه  یکاامر

عین کار را  یاآفتند؟ وقرار گر ایراناسالمی در  انقالبهمینها نبودند که علیه  ایآ

 نمیدهند؟ انجام ارتجاع در سرزمین ما لیزم ویااجیران امپرو نوکران

تالشهایی سازش نخواهد  باهیچگاه  انقالبیو دولت  تانسافغانحزب دموکراتیک خلق 

 تانسافغانغرض مجبور ساختن مردم  کرد که از طریق استفاده از دین مقدس اسالم به

 .یدیانموده است به عمل م انتخاببه ترك راهی که 

 

 ! رفقا

توده ها نقش و اهمیت عوامل ملی و  نیامدر سی یاکارسگسترش  باید همراه باما 

خود به طور کامل مد نظر  ۀقبیله وی را در تاریخ و ساختار اجتماعی موجود جامع

ه در کشور ر مهم و جدی است و نه فقط به آن سبب کیابس امرشیم. این یک باداشته 

یل زنده گی میکنند، بلکه مخصوص به خاطر اینکه باقد ملیت ها، اقوام ویاما تعداد ز

ه خویش همیشه خواهانتبدادی گذشته به منظور اهداف خودرژیم های استثماری و اس

انگیختند. اکنون  یکی را علیه دیگر برمی مخاصمت ایجاد نمودهشمنی ودر بین آنها د

نسبت به  با. برخورد اصولی ه استدمانقیبابرای ما  شومست یامیراث این سو یابقا

ومحبوب  واحدیل و طن باملیت ها، اقوام و قن یامو برابر  النهعادت نوین باایجاد مناس

یعنی اصول اساسی  انقالب ثوردی مرحله نوین یادر نخستین اسناد بن تانسافغان با

 . فته استیا انعکاسد آوری شده یا قبالً جدا وتزهای 

 تانسافغاناقوام جمهوری دموکراتیک  ها وما این موقف را در خطاب به ملیت  اً بعد

و  وسایر اسناد تانسافغانخلق دموکراتیک یل، در برنامه عمل حزب باو خطاب به ق

تکامل گذاری بسط وقانونسلسله اقدامات  دریك سرتاسری حزب و کنفرانسمواد 

 . شدیمبخ

به صورت مختصر و پروبلم اگر بخواهیم ماهیت برخورد خویش را نسبت به این 

 : بگوییم که توانیمن نماییم، می یافشرده ب

یل بامعتقد به این اصل است که همه ملیتها، اقوام و ق انقالبیدولت حزب و ـ 1

و معنوی  نیل به ترقی اقتصادی، اجتماعی امردر تمام ساحات و منجمله در  تانسافغان

 .شندباو دارای حقوق مساوی می انقالب ثوردستاوردهای و استفاده از 

است . این اصل  گان به طور یکسان مربوط به همهانقالب  نهبانجیو  شریفانهماهیت 

عالم شده ا انقالبیبرابری و تساوی حقوق نه تنها رسما به وسیله حزب و دولت 

عملی حزب و دولت به طور مطمئن نیز  فعالیتکشور و قوانین، بلکه به وسیله است

 . تضمین گردیده است

رچم
اه پ
ر



 

 

244 

 

به  بهجانهمه  رسیدن آنها را به ترقییل کشور وباقمل ملیتها، اقوام واما روند تکا

ر این می شماریم . د  نهباطلداو کامالً ، از لحاظ تاریخی دوامدار وطوالنیمثابه روند 

تالش به غرض خواهد شد وحوصله گی اجازه داده ندقیق به شتاب وی مهم و امر

ها صورت نخواهد  انسانبر  واقعبینانهي موجب و تحمیل مقررات و نظم غیرتسریع ب

امات اداری از بین اقد بامعنوی گرفت. ارزش ها، سنن، عنعنات وعادات تاریخی و

احترام و برخورد محتاطانه نسبت  انقالبیحکومت حزب وبرعکس . برده نخواهدشد

  . ا را تضمین می نمایدبه این سنن و ارزش ه

 جه ایجادیل کشور متوبااقوام وقوتدریجی همه ملیتها و بهجانهمه روند تکامل وترقی 

 ن یام، تفاهم متقابل، دوستی و برادری ت نوین، اعتماد، همکاریباو استقرار مناس

 . ه استتانآنها و تحکیم وحدت منی و وطنپرس

این  بارابطه  . اکنون می بینیم که درروشن است کامالً که می بینیم برخورد ما چنان

 ؟اندحزبی ودولتی کدام  های گانار ۀموضوع وظایف عمد

 ن یامید به این هدف نایل آمد که در قریه ما و دهات و در بافکر می کنم قبل از همه 

ست ملی به درستی درک گردد . برای این کار یایل ماهیت و محتوای مشخص سباق

سایر وسایل ز مطبوعات، رادیو تلویزیون، اوراق تبلیغاتی واستفاده وسیع ا باوازی م

یل در وجود بامحترم ملیت ها، اقوام و قصاحب نفوذ و گاننماینده افراد وید به جلب با

 باسایر افراد و مان، معلدهات گانون، بزرروحانییل، علما وباق گانوبزر سران 

های  دیگر عرصه دنمان. درینجا نیز موسفید اهمیت بیشتر داده شوده وتجرب

ته قوی ترین سالح ماست. به همین سبب کار آن کمیسی حقیقت، مؤثر ترین ویاکارس

ا برای بحث پیرامون رآنانمتنفذ رابطه قایم نموده افراد محترم و باهای حزبی که 

اطالعات ومشوره های الزم را  شانمورد عالقه دعوت میکنند به ایمسایل مبرم و

  .، درست ومورد تأیید استمساعدت مینمایند شانای میدهند و به تعمیل تقاض

و محو  ت نوینباید سیستم مشخصی از تدابیر جهت ایجاد مناسبادر محالت برعالوه  

 ید کاربا. ی گرددعمل کامالً و آید ن یامخصومت به ی منفی عدم اعتماد ویابقا

و دولتی حزبی سازمانهای ترکیب داد تا در  انجام مصرانه را پرحوصله، پیگیر و

یلی که اکثریت را در باآن ملیت ها، اقوام وقجبهه ملی پدروطن رهبری  های گانارو

ها انسان. هنگامی که شندباتیب الزم نماینده گی داشته مناطق مربوط میسازند به تر

 شانمنافع اساسی  نگریاببینند و در عمل معتقد گردند که حزب و دولت ما در عمل ب

های دروغین نفرت وغضب ادعا بادر نظر میگیرد طور کامل بوده واین منافع را به 

همه  النهعادت الزم وباند که این عناصر، مناسرا رد نموده نمی گذار انقالبضد

  .را از هم بپاشد تانوطنپرس

 برگیرنده همه جهاتید مشخص ودرباایل ملی مس باست ما در رابطه یاس چنانهم
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اینکار  یدباید کرد . باتوضیحی اکتفا نرویجی وتنها به کار تبلیغی، ت امر. در این شدبا

عملی نمود، پیوند داد. توان وز میامرتدابیر اقتصادی و اجتماعی مشخصی که  بارا 

ها و کاروان های مواد غذایی، البسه و ادویه ز دارند قطاریان شدیداً به مناطقی که  مثالً 

آن  بارزه بامفرستاده شود. کمك های صحی جهت جلوگیری از شیوع اپیدمی و 

ها، مکاتب،   خانهشفامجدد راه های سرکها،  اعمار امر. و به مردم در صورت گیرد

ست یاها نتایج مشخص وزنده س انسانغیره کمک به عمل آید. هنگامی که مساجد و

 .حزب و دولت را در مناطق خویش مشاهده نمایند خوددر اجرای آن خواهند کوشید

عمل نمود،  اساسیتی ویادیگر مسایل ح ندمانید ابنیز  امر، در این به یک کلمه

 . رزه نمود و پیروز شدبافت، میادرجستجو کرد و

ضرورت ارتقای  یدباسی  یاکارسمردم و تقویت  باره تحکیم رابطه باحین صحبت در 

اتحادیه نمود. فعالیت  شاناجتماعی را نیز خاطر نسازمانهای سطح رهبری حزبی 

 زناندموکراتیک  مانز، ساتانسافغانان جوان یکدموکرات مانز، ساصنفی های

ید در مرکز توجه حزب قرار داشته با توده ییاجتماعی وسازمانهای وسایر  تانسافغان

دی را به یااجتماعی هم اکنون در فعالیت خویش موفقیت های زسازمانهای . شدبا

 ۀواقعای سازمانهها به  مانزگفت که این ساتوان لغه میباو بدون م انددست آورده 

ها بر اساس تصامیم و فیصله  مانز. حاال الزم است تا این سااندمبدل شده  توده یی

سی یابه خاطر تربیت س تانسافغانسرتاسری حزب دموکراتیک خلق  کنفرانسهای 

دند تا آبدیده مؤظف گرانقالب های  مانروحیه وفاداری به آر بافعال اعضای خود 

 آنانتقویت بخشند و در بین خودرا  قی اعضای اخالگی و پخته گی جنگی، تولیدی و

و  دانشسعی برای کسب انقالب وآماده گی برای فعالیت اجتماعی و تولیدی دفاع از 

 .ارزشهای فرهنگی را پرورشی دهند

سیستم  این ید نمود.بابخصوصی  تأکید جبهۀ ملى پدروطندر مورد فعالیت 

را متحد و  تانساعی همه وطنپرسکه وظیفه دارد م توده ییاجتماعی و سازمانهای 

عضو دسته  پانزده جبهۀ ملى پدروطن. در هنگی سازد روز تا روز قوت میگیردهما

جبهۀ ملى . هم اکنون کمیته های شندباشامل می انفرادیجمعی و صدها هزار عضو 

و در کابل  سه شهر وجود داردولسوالی و پانزدهست و سه والیت، در بی پدروطن

  . آن تشکیل گردیده است هفتادوهشت شورای

ً جبهه سازمانی اکنون که ساختار  از محتوای عملی  ید آنرابا، شکل گرفته است تقریبا

مردم، زنده گی و پیکار و مانزهای پروبلم  باید بامشخص برخوردار ساخت. جبهه و

ید برای اجرای مبرمترین وحادترین وظایف بسیج باکند. توده های اعضای جبهه را 

در کشور ی گاناستقرار صلح سراسری وهمه  باید بایف از همه این وظا نمود. قبل

نیروی انرژی وبرعالوه  شد. بامسلح، رابطه داشته  انقالبضدبر اساس سرکوبی 
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ید در جهت عادی ساختن اوضاع در مناطق آزاد شده و کمک به بااعضای جبهه 

 . ده شودو امنیت مطمئن مؤسسات واهالی سوق دا مصئونیتدولت در تأمین 

هماهنگتر تفاهم عمیقتر وعمل متقابل بهتر وید به باچوب خود جبهه الخره در چاربا

ید به آنچه که ضرورت است مبدل بااجتماعی عضو نایل آمد. جبهه سازمانهای بین 

و  واحد ۀیک واقعگانعضو نه، بلکه سیستم ارسازمانهای گردد. جمع میخانیکی 

رت شد. بنابرین ضروباه در عمل تانو وطنپرس نگر ومظهر وحدت ملییایکپارچه و ب

اجتماعی و جبهه سازمانهای نفوذ حزب همه اعضای شدید احساس میگردد که تأثیر و

به اشتراك فعال در تحقق تحوالت درست سمتدهی گردند و آنانبر گیرد ورا در

 . ودفاع ازین تحوالت جلب شوند انقالبی

 ! رفقا

سی  یاکارسره یکعده مسایل دیگری مربوط به ابوز درین پلینوم می خواهم در امر

سی یعنی یالیغ( سسیون )تباره آژیتبانمایم. از آنجمله در توده ها نیز صحبت  ن یامدر 

ت چنین معمول شده یانظایر آن در بعضی از والهای شفاهی وصحبت ها و گفتگو

حزبی و  کارمندان تهیه شده  قبالً  پالن بر طبق معین وروزهای است که در یکی از 

و اهالی صحبت و سخنرانی  شانمسلح در برابر زحمتکنیروهای  گاندولتی و نماینده 

 . ید در همه جا توسعه بخشیدبامینمایند این تجربه مفید است و آنرا 

. تجربه کار این گروه ها در ر تبلیغی و ترویجی نیز مثبت استیاکار گروه های س

مؤثر بودن کار آنهاست. این هنده مفید ود شانت نیاه دیگر والبلخ، پروان و یکعد

ی کمک بزرگی مینمایند. آنها لکچرها، دولتهای محلی حزبی و گانگروه ها به ار

میدهند.  مانزرا سا فلم ها ونمایش ، کنسرت هااه هاگفتگوهای نمایشگصحبت ها و

کمک های طبی  چنانهمیر مواد مطبوع را پخش مینمایند وساورقه های تبلیغاتی و

ید فعالیت و تعداد این گروه ها را هرچه بیشتر با. ما رسانندی را به مردم می و ماد

 . توسعه و افزایش بخشیم

الی توده ها بانیرومند تأثیر زمایش شده وسازم که میتود آ شانمیخواهم خاطر ن

روی عضو حزب یاستقیم و روگفتگوی مرتست از صحبت و مالقات شخصی وباع

توده  ن یامدر کارتربیتی  ضرورت پیش برد  مسئله پلینوم  وز درامر. بنابرین آنان با

موقف، مقام، نوع فعالیت، شغل درنظرداشت ها را به وسیله هر عضو حزب بدون 

نحوه این کار را حزبی مکلف است تا شکل و مانزر سا. هیره مطرح میسازیمغو

، ، ترویجیبرای پیشبرد کار تبلیغی آنانبه  برای اعضای خویش معین ساخته

پارد. حتی اگر اعضای حزب توضیحی و دادن لکچر ها وغیره وظایف مشخص بس

توده بادر تماس دایمی  اندزهم مكلف بامسؤولیت های دیگر حزبی دارند، وظایف و

اعتقاد و حرف حزبی را صحبت کنند و شاندر برابر . مالقات نمایند آنان باها بوده، 

 .رسانندب آنانبه 
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توجه کمیته  امرضمن دعوت به این  تانسافغانیک خلق کمیته مرکزی حزب دموکرات

بعضی  متأسفانههای حزبی را به تأمین کیفیت عالی کار معطوف می نماید. زیرا 

ورد و م فقط به تعداد میتنگی ها، صحبت های مالقات ها وسایر فعالیت ها توجه بی

اکتها و ، فگانه . در سخنرانی های بعضی از مبلغین وصحبت کننداضافی، میگردد

ن سخنرانی ها اغلب جنبه عام بیشتر به نظر میرسد که ایمواد ثابت کننده، کمتر و

تی سواالسامعین  باعام را دارد بعد از چنین سخنرانی ها غال بیانیهشکل اعالمیه و

میدهند. تأثیر چنین صحبت ها ن شانمندی ن ننموده و به موضوعات مطروحه عالقه

 . است دگذرضعیف وزو باو سخنرانی ها غال

، تعمیق محتوای آن و سییا، جهت ارتقای سطح تبلیغ ساندکمیته های حزبی مؤظف 

ید به مبلغین باآن تدابیر مؤثر را اتخاذ نمایند.  پیشبردمیتودهای بهبود بیشتر اشکال و 

گی برای  الزم جهت آمادهاطالعات صورت گیرد ومواد و بهجانهمه وجین کمك ومر

 گذاشته شود. مفید شانریاهای میتودیك الزم در اختصحبت ومشوره سخنرانی و

شد باوجود داشته  مجهزتوده ها، محالت معین و باسی  یاکارسخواهد بود اگر برای 

یره مؤسسات اجتماعی ها وغ خانهها، چای خانهمانهو برای اینکار از مکاتب، م

تها، ، پالکاپخش دایمی ورقه های تبلیغی باید باسی شفاهی یا. تبلیغ ساستفاده گردد

 . ها وغیره تقویت گردندوع ومصور، ترتیب ویترین ها، ستندسایر مواد مطب

عضای اصلی و سی ایاو در درجه اول تنویرسسی یاتنویرسشکل مهم دیگر کار را 

 ، فراگیری تیوری علمیسییاس دانشآزمایشی حزب می سازد. ارتقای متداوم سطح 

در اساسنامه حزب درج  شد کهباب می، وظیفه هر عضو حزو اسناد حزب انقالبیـ 

، سابقه حزبیدرنظرداشت ید بدون با. این وظیفه را هر عضو حزب گردیده است

 . دهد انجام سطح آماده گی عمومی، مقام ومسؤولیت 

توجه جدی  امرمراحل تاریخ خویش به این دشوارترین حزب ما همیشه وحتی در 

آزمایشی حزب ای اصلی وسی اعضیاکنونی آموزش س داشته است. در شرایط

زهم جدی تر کسب مینماید. کمیته مرکزی حزب بااهمیت  تانسافغاندموکراتیک خلق 

 ت وبادرک اهمیت این موضوع یک سلسله مصو با تانسافغاندموکراتیک خلق 

سی اعضای اصلی و یاره آموزش سبارا در  13۶0منجمله مصوبه ماه سنبله 

پذیرفته  1361ـ 13۶0در سال تعلیمی  نتاسافغانآزمایشی حزب دموکراتیک خلق 

 . نمودسی یاتنویرسالی بهبود کار با. این مصوبه تأثیر بزرگ ومثبتی است

سی یاآزمایشی حزب در حلقه های مختلف سحال حاضر اکثریت اعضای اصلی و در

 جوانارجی را مورد مطالعه قرار میدهند. اعضای ست داخلی و خیامسائل مبرم س

د پروگرامی حزب را مطالعه میکنند. کمیته های حزبی والیتی، نااسحزب اساسنا مه و

  مانساختره اساس های با، سیمینار تیوریك در لوی ولسوالی، شهری و ناحیه وی

 . حزب دایر گردیده است
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شکل جالب څارندوی به های اردو وجزءوتام سی در بعضی از قطعات و یاس درس

نظامی کنونی  ـ سییاوضاع پیچیده سادرنظرداشت  با. و دلچسپ پیش برده میشود

دورنمای محرکه ، نیروهای در کشور، در ضمن این درسها مسایل مربوط به خصلت 

اقتصادی ونظامی  ـ ، نقش حزب د ررهبری جامعه ، سیاست اجتماعیانقالب ثور

 .غیره مورد مطالعه قرار میگیردحزب و

مشخص به مؤثر و جهت بذل كمك تانسافغانلق کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خ

ت یاداده بود که به وال مانزرا سا حزبی، گروه های تبلیغی و ترویجی کمیته های

ت صحبها واعضای این گروه ها جلسات مشورتی، سیمینار .سفر مینمودندکشور 

برابر فعالین ایدیولوژیك جین محل تشکیل داده و درمرومبلغین و باهای توضیحی را 

کار سازماندهی نم که چنین شکل مساعدت عملی به . فکر میکاند سخنرانی نموده

بد. کمیته های حزبی در روشنی یاید در آینده نیز ادامه باتبلیغی و ترویجی در محالت 

. در جلسات غین توجه بیشتر را مبذول میدارندت کمیته مرکزی به کار مبلبامصو

اطالعات آموزش وسازماندهی مبلغین،  انتخاببی مسایل مربوط به کمیته های حز

های مبلغین دایر ری جاها سیمیناریادر بسمورد بررسی قرار گرفته و آنانبرای 

 . گردیده است

فته و تهیه یاقویه تسی یاوزش میتودیك، سیستم آموزش سدر سال جاری تعلیمی پایه آم

. نخستین های آموزشی بهبود حاصل نموده استومفردات برای همه حلقه پروگرامها 

 کنفرانسده رساله در مورد مواد  چنانهمالعه اساسنامه حزب ودرسی برای مطممد 

گردیده است. این کار تحت رهنمایی شعبه تبلیغ، ترویج و  سرتاسری حزب تهیه

علوم اجتماعی کمیته انستیتوت  آموزش کمیته مرکزی به وسیله جمعی از استادان

 . فته استیا انجام  تانسافغانمرکزی حزب دموکراتیک خلق 

سی اعضای حزب نکات جدید و مهمی بروز نموده یاتعلیمات سر آموزش ووز دامر

، گرانکار ن یامآزمایشی جدید از و نفر عضو اصلی هزاراناست. در سال های اخیر 

 گاننماینده وخردضابطان اردو وڅارندوی و زانباسر، پیشه وران، دهقانان

رزات بام ن یاماز  . این افراداندبه صفوف حزب پذیرفته شده  انقالبیروشنفکران 

و  تانسافغانهای حزب دموکراتیک خلق ماناعتقاد عمیق به آر باالبته انقالب گرم و

 . ولی بنابر شرایط موجود همه آنهااندست واهداف آن به سوی ما آمده یااز س کدربا

حزبی کسب نمایند.   مانساختآماده گی الزم تیوریك را منجمله در بخش  انده توانستن

هنگام و رسانند نیاپاتعلیمات وتحصیالت خودرا به  انده توانستن آناناز  عده یی

گی این  هتا تجربه زنددرنظرداشت ید باسی این وضع را یاآموزش سسازماندهی 

های زنده گی درون حزبی وفهم مقررات و نورم کره حزب، دربادر  دانش باافراد 

زب دموکراتیک خلق و محتوای اسناد اساسی حزب یعنی برنامه عمل واساسنامه ح

 . بد و همراه گرددیاپیوند  تانافغا نس
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زش حزبی در آموسازماندهی . ضمن ید صحبت کردبا ره یک چیز دیگر همبادر 

رسیده آن فرا مانزفکر کنیم. به نظرما  کار نیزدورنمای و به  اید به فردباحال حاضر 

س های موزش اساآوتکمیل بیشتر تعلیمات و مربوط جهت بهبود پیشنهادهایاست تا 

آن  انجام . البته این کار ساده نبوده و برای طرح وتدوین گردد انقالبیتیوری پیشرو 

ید در این عرصه به باورزیده ، مواد درسی ومهد آن ضرور است . اما ما کادرهای 

 . فردا فکر کنیم و آماده گی الزم را اتخاذ نماییم

اعضای سی یاتنویرسح آگاهی و ارتقای سط امرمصروفیت در  باکمیته های حزبی 

ایل مربوط به ارتقای سطح تعلیمی، ید مسباهیچگاه ن تانسافغانحزب دموکراتیک خلق 

نگهدارند. یکی از وظایف درجه  سی توده های مردم را از نظر دوریاسفرهنگی و

را بدهد. طور  دانشید به مردم روشنی و نوربا انقالب. یك، امحای بیسوادی است

 . شدبا ندادیگری نمیتو

بیسوادی وجود  بارزه بامرکز مدر حال حاضر در کشور بیست وهفت هزار کورس و

 زانباسر. سواد آموزی اندمشغول  دارد که در آنها ششصد هزار نفر به سواد آموزی

را  مسئله  امراین سازماندهی . ما در حین پیش برده میشود النهاردو وڅارندوی فعا

نج بیسواد را مورد آموزش اقل سه تا پسواد حدابور طرح مینماییم که هر اینط

ها  انسانتمایالت اینجا نیز حوصله فراخ ورعایت خواست و . البته درقراردهد

  .امتناع به عمل آید ری جداً باید از میتودهای اجباالزمی است و ضرور و

امحای بیسوادی نقش بزرگی دارند. ما  امرآزمایشی حزب در اعضای اصلی و

نظر داریم . فکر میکنم نیز در پیشبرد این وظیفه بزرگ مدرا  ان جوان اشتراك فعال

 ان جواندموکراتیک    مانزطرف سا بیسوادی از بارزه بامشخص م پالن  که تحقق

 ت.خواهد گرفپروبلم را در حل این  سهم بزرگی تانسافغان

 ! رفقا

ید محدود بارا ننمایم که جنبش امحای بیسوادی  شانمیخواستم خاطر ن   مانزدر عین 

ما مجموع معینی از  انسانید با نیاجر. در این ن و نوشتن نموداندبه فراگرفتن خو

پدیده های جاری در کشور و درست پروسه ها و کقدرت فهم و درنی ها ودانست

 . رافرا گیرند جهان

ازه یی که افراد اندبهر  دانندمی. آنها اند از این وضع شدید در هراس افتیده دشمنان

 کدر ازه تعداد بیشتر افراد اوضاع رااند مانهشند، به باسواد در کشور بیشتر اب

ک مدتی قبل انده را سفید جلوه دادن مشکلتر میگردد و یاسنموده وفریب دادن مردم و

ران نمودند و باسه نفر مرد را در آتش سوختند. زنی را سنگ  گاندر والیت ارز

سی هم دست نزده یابه فعالیت سنبودند و ند. مقتوالن افراد حزبیرا کشت یجواننو

گیرند اما هر ن ونوشتن را فرااندخو فقط همین بود که جرأت نمودند آنانبودند. گناه 
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مایل وسعی مردم ازند قادر نخواهند بود تانددهشت را به راه وحشت و دشمنان چند

 .ترقی متوقف سازندو دانشرا به سوی 

 ! رفقا

 باسی  یاکارس در ید نقش بزرگی راباهای گروهی  رسانه یاوسایل اطالعات جمعی 

 .توده های مردم ایفا نمایند

تی هجده روزنامه والیمرکزی و ۀزده روز نامه وجریدیادر حال حاضر در کشور 

شمول نشرات به  تانسافغانگرام های رادیو دو مجله به چاپ میرسد، پروو چهل و

بر میگیرد. عت را دربیست وهفت سا نشرات خارجیبرای اقلیت های ملی و

 . نیز نیرو میگیرد تانسافغان جوانتلویزیون 

سی و سمت یامحتوای ایدیولوژیك، س تانسافغانخلق کمیته مرکزی حزب دموکراتیک 

نشرات این  تلویزیون را معین میسازد. در این اواخررادیو و ،فعالیت مطبوعات

ي وی، حرفنبازت یاردیده است و خصوصگ یاپراتیفها مشخصتر و پرمحتوا و گانار

 . وسنن اهالی را بیشتر مد نظر میگیرند

ت حزب سیاهای گروهی در فعالیت خود توجه عمده را به ترویج س رسانه

 رسانهمعطوف مینماید. جهت مهم کار  انقالبیدولت و تانسافغاندموکراتیک خلق 

، انقالبضد بارزه بابسیج مردم به مه، نظامی وتانهی را تربیت وطنپرسهای گرو

های قوای مسلح تشکیل جزءوتام ت قطعات ویاوعمل زانباسری های مانتبلیغ قهر

سازمانهای ره کار بازیون درمیدهد. در صفحات روز نامه ها، در نشرات رادیو تلوی

 . دی وجود داردیامؤسسات تولیدی مطالب زحزبی، دولتی ، اجتماعی و

سسات، ادارات و نادرست بعضی از مؤو نشر مواد انتقادی که وضع نامساعد

حقیقت » روزنامه  مثالً . ال میسازد نیز عملی میگرددحزبی را بر مسازمانهای 

ت یارادیو صدای مردم شکا چنان، هممقاالت انتقادی را به نشر سپرده «انقالب ثور

. ضرورت اندوانتقادات مردم را پیوسته به اطالع مقامات حزبی ودولتی می رس

یص قابل نقاجرأت وشجاعت کمبودها وبای گروهی ها رسانهکه همه ایجاب میکند 

سرعت و به موقع تدابیر الزم  باحزبی ودولتی  های گانارسازند و مالمالحظه را بر

 . را جهت رفع آن اتخاذ نمایند

ت. وسایل تبلیغ، ترویج و اطالعات ما هنوز به تریبون همه مردم مبدل نگردیده اس

ها گانمسؤولین این ار هیأت های تحریر دی کار غیرقناعتبخشیاعلت آن تا حدود ز

 انقالب ثورهای  مانرزات مردم ما را به خاطر آربام اندمؤظف  آنانشد. بامی

 دهند. برای اینکار انعکاستر روشننوین بهتر و ۀجامع اعمار امرموفقیت در و

ید باعمیقتر مورد مطالعه قرار دهند. خوبتر بشناسند و زنده گی را یدباژورنالیست ها 

عادی افراد ساده و باتعداد مصاحبه ما ت را افزایش بخشید ویاجم اطالعات از والح
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مثالهای روشن بیش از پیش قابل ارائه فاکتها و بامواد نشراتی را را بیشتر ساخت و

 . فهم برای وسیعترین قشر ها ساخت

تعداد برده شود و الباید تا حد قابل مالحظه باسطح نشرات روزنامه های والیتی 

 کارمندان حزبی، مسؤولین و کارمنداند. جلب به کار آن جلب گردن گانیشتر نویسنده ب

اجتماعی سازمانهای دیگر  زنانو انجوانسازمانهای اعضای  ،امور اقتصادی

ده گی این وسایل را های گروهی، مؤثریت و قدرت رزمن رسانهبه کار  شانزحمتک

و  گرانکار ن یامرنگاران را از خبید کار تربیت نامه نگاران وباتقویت میبخشد. 

 .بهتر ساخترا فعالتر وآنانآموزش ودهقانان 

فته یاهنوز کار چاپ کتب ورساالت، نظم وترتیب الزم و دایمی ن عمالً در کشور ما 

شده دارد،  پالن خصوصیت تصادفی وغیر« بیهقی»سسه . طبع آنها به وسیله مواست

ً  امراهنگ ساختن این همالی فعالیت های چاپ ونشر کتب وباکنترول  وجود  تقریبا

 .دآین یاممهم نظم و نسق واقعی به  امرآن فرا رسیده است که در این  مانزندارد، 

وتوزیع مطبوعات منظم  انتقال الخره سیستم مطمئنباآن فرا رسیده است که  مانز

بوعات مرکزی به مط انتقال .در ین ساحه، وضع نهایت خراب است .ایجاد گردد

قناعتبخش است. غیر کامالً ، فراه وغیره کندهار ، بغالن،شان، بدخچون کندزتی یاوال

ارتقای قابل مالحظه تلویزیون ه و هدف آنست که سطح کار مطبوعات، رادیو ووظیف

به دور افتاده ترین نقاط  ازد تااندتر طنین حاصل نماید وندای حزب عمر چه نیرومند

 . به گوش هر فرد هموطن ما برسدکشور و

 ! ارفق

تربیت و انتصابخاب تنایدیولوژیك ، اکادرهای ، به طور قطع به سییاوفقیت کارسم

، لكچر حزبی، مبلغین، مروجینکارمندان وز اردوی بزرگ امروابسته گی دارد.  آنان

. در مرحله رسانندمی  انقالبیحرف حزب را به توده های  تانوژورنالیس گاندهنده 

سطح توقعات از  تانسافغانوری دموکراتیک در جمه انقالبیکنونی تکامل روند 

 خواهانوز امرال رفته است. شرایط باه طور قابل مالحظه ایدیولوژیک بکادرهای 

ید دارای بایك جبهه ایدیولوژ کارمندان است.  آنانشوق وصالحیت اعتقاد، شور و

خارجی حزب وزنده گی ست داخلی ویامسایل مربوط به س کشند ودرباعمیق  دانش

و  انقالبیاندیشه های ترویج شند وبای جامعه تسلط کامل داشته فرهنگی واداقتص

ید پدیده های باهمیشه  آنان. پیوند دهند موفقانه وظایف عملی  بارا انقالب  های مانآر

بی و یاموضع حزبی ارزو از موقف و اجتماعی را به درستی روشنی توضیح دهند

 باخارجی را داخلی وانقالب  ضداعمال  . نارواییدماندفاع ن انقالبیدستاوردهای از 

  . پیگیری و به طور مستدل افشا کنند

 که رهبرچناننیست،  سی شدن کار ساده وسهلیاتجربه سپر ۀبدیهی است که رزمند
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 انتخابد به طور فوق العاده یبارا  کارمندانچنین »: آموختمی  جهان شانزحمتک

 «.حفظ نمودساخت و نمود، رشد داد، کارشناس

کار معینی را درین جهت به پیش میبرد. انستیتوت  تانسافغاندموکراتیک خلق حزب 

علوم اجتماعی کمیته مرکزی حزب در کابل به مرکز شناخته شده تربیت کادرهای 

پنجصد نفر از اعضای حزب هزار واست. هم اکنون بیش از دو حزبی مبدل گردیده

ید بامهم  امردر این انستیتوت  . نقشیاندآموزش حزبی را فرا گرفته انستیتوت  در ین

نمود که کمیته های حزبی  شانر نید خاطبابد. در این رابطه یابه طور دایمی افزایش 

اد برای انستیتوت علوم افر انتخاب امربه  اندهای مربوط قوای مسلح موظف  گانارو

ر فارغ نمایند. هبرخورد مسؤولیت بیشتر  باآن  فارغانتقسیم  چنانهماجتماعی و

ید به طور با گرفته است برای بهبود کار حزبی در محالتی که فرادانشستیتوت از ان

ط ندارد. باه کار ارتگانجداکدام بخش علیحده و با. واین بهبود تنها کامل استفاده نماید

سازمانی، نظامی، سی، تربیتی، یاحزبی اعم از سسازمانهای همه جهات فعالیت 

ا تکمیل نموده بد. یک دیگر ریابه هم پیوند ید در یک نقطه بافرهنگی اقتصادی و

 .ظایفی که در برابر ما قرار دارد، گرددغنای کیفی بخشید ومنتج به اجرای مجموع و

ً موزیم ویارا ببرخورد ید چنین باما  ناکامی به  یادرک نماییم که هر موفقیت و عمیقا

 سبب بهبود. به همین ازداندجه کار در مجموع تأثیر می الی نتیباطور ناگزیر 

ژیك نیست . این ایدیولو کارمندان صرف مربوط به امرتوده ها  ن یامدر سی  یاکارس

الخره هر عضو باحزبی و   مانز، هر کمیته حزبی، هر ساسراسر حزب مشترك امر

 است .  تانسافغانحزب دموکراتیک خلق 

 ! رفقا

نظر را نیز مد جهاناخلی، وضع منطقه وخود برعالوه اوضاع د سییاکارسید در باما 

 .شیمباداشته 

از خارج کشور که  مسلحانهه است، مداخله دمانقی بااوضاع بین المللی متشنج 

و  ه مانخصکمپاین  چنانهمبه خود گرفته وتاشده واقعی را   اعالنخصلت جنگ 

ی از تالش های جهان لیزم یاامپر. قطع نگردیده است انقالبی تانسافغاندروغین علیه 

جهت تشدید تشنج بین  «تانسافغان مسئله » اصطالح  تفاده از بهخود به غرض اس

 . المللی صرف نظر نکرده است

لیزم، ارتجاع یاامپر واضح است که کامالً دارای افکار سالم  انسانوز به هر امرولی 

را بدنام وخفه کنند و جمهوری  تانسافغان انقالب  منطقه وهژمونیزم چین قادر نیستند 

 .را در عرصه بین المللی تجرید نمایند تانسافغاندموکراتیک 

را  جهانصلحخواه ی ومترقنیروهای وشناسایی بیشتر  نیباپشتیروز کشورما هر

 جهانبیش از شصت کشور  با تانسافغان. اکنون جمهوری دموکراتیک کسب مینماید
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همسایه بزرگ شمالی اتحاد شوروی و  بات ما باروابط دیپلوماتیک دارد. مناس

زدید باشد. بامی بهجانهمه بخش و مفید ثمر خصوصاً ملیستی یاجامعه سوسکشورهای 

ت عالیرتبه حزبی و دولتی کشور ما از جمهوری دموکراتیک یاه هتاندوسرسمی و 

 . ت استباکه اخیرا صورت گرفت مظهر روشن این مناس آلمان

ری ریه ، جمهوهند، سو خصوصاً مری از کشورهای در حال رشد و یابس بات بامناس

. بدیاتوسعه می موفقیت رشد و باامثال آنها و یا، لیبیادموکراتیک مردم یمن، ایتوپ

نبشی بین المللی ج بارا  خود همکاریروابط و تانسافغاندموکراتیک خلق حزب 

موفقیت  باملی جنبش آزادیبخشمترقی ودموکراتیک وسازمانهای کارگری، احزاب و

 .رشد و توسعه می بخشد

 . ه اینها افتخار نماییمما حق داریم برهم

اتحاد شوروی را که در همه عرصه  بات بامیخواهیم اهمیت مجموع مناس خصوصاً م

موفقیت  باتجارتی، اقتصادی، علمی، تخنیکی، فرهنگی وغیره  سی،یاها اعم از س

 .سازیم شانبد، خاطرنیاتوسعه می بسط و

ستی در اجالسیه لیواتحاد جماهیر شوروی سوسیا تانسافغانجمهوری دموکراتیک 

های اسامبله عمومی ملل متحد وسایر جلسات و گردهمایی های بین المللی همکاری 

در ساحه حل وفصل اوضاع اطراف خودرا  گامهایقدامات ونزدیک داشته ا

جنوب شرق آسیا هماهنگ و شرق میانهلح و امنیت در منطقه تحکیم صو تانسافغان

 .ساخته توحید میبخشند

و حزب  تانسافغان حزب دموکراتیک خلق ن یاماستحکام پذیرنده و بندهیاروابط رشد 

 . شوروی را تشکیل میدهد افغانت باکمونیست اتحاد شوروی مهمترین عنصر مناس

مت جمهوری حکوو انقالبی، شورای تانسافغاننام حزب دموکراتیک خلق ما به 

مونیست اتحاد ه مرکزی حزب کاز کمیت تانسافغانتمام مردم و تانسافغاندموکراتیک 

 ، حکومت شوروی و از شخص لیونید ایلیچ بریژنف به خاطر کمک های شوروی

عمیق  امتنانابراز  تانسافغانوسیع از جمهوری دموکراتیک  نی باپشتیو  بهجانهمه 

این کمك هارا به  تانسافغان تانوطنپرس ۀسپاسگزار هم ۀه مینماییم. خاطرمانصمیو

هیچگاهی فراموش  انترناسیونالیستیوه برادران تگیهمبس رز بات شانمثابه مثال درخ

 . نخواهد کرد

 اتحاد شوروی و کمك  بات بابی عالی و ابراز رضایت کامل از سطح مناسیاارز با

، تانسافغانشوروی به  انترناسیونالیستیتی ، ضروری و یاه، حبرادران، بهجانهمه 

چه بیشتر ی مؤثریت هرمربوط را برای ارتقا خود همه اقدامات بجانید از باما 

کارمند هریم وظیفه ووجیبه هر عضو حزب ودهانجام شوروی  افغانهمکاری 

مورد استفاده  کامالً دستگاه دولت است تا سعی نماید که کمک عظیم اتحاد شوروی 
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 بی درست نمایندیااهمیت آنرا ارزو دانندبره آن همه چیز را باا درمردم مقرار گیرد و

. 

مبنای تا بر اعالم میداریم که آرزوی ماستزهم باایم و  ار نمودهرها اظهبا! ما رفقا

 بات متقابل خودرا باخردمندی واز طریق مذاکرات سازنده مناساراده نیك، تعقل و

ه سازیم. ما به تاندوسحتی عادی و ایرانو تانپاکسهای شرقی وغربی یعنی  همسایه

ضاع پیرامون سی اویاسفصل طور پیگیر ومصمم به مساعی خویش جهت حل و

 .همسایه ادامه میدهیمکشورهای   بات باعادی ساختن مناسو تانسافغان

را مد  گراننافع دیم همو را که هم منافع کشور ما مفیدرها پیشنهادهای سازنده وباما 

جه جمهوری . در مذاکرات اخیر وزرای خارنظر داشته است، مطرح ساخته ایم

منشی ملل متحد یق نماینده خاص سراز طر در ژنیو تانپاکسو تانسافغاندموکراتیک 

 دادند که اساسهای جهت شانپیشنهادهای مفید اشتراك ورزیدیم. مذاکرات ن باما 

فصل رف در مجموع مسایل مربوط به حل ودو طحصول توافقات قابل قبول برای هر

است تا اختالفات وجود دارد و فقط اراده نیك وحسن تفاهم الزم  بهجانهمه  سییاس

مربوط به جمهوری دموکراتیک  . ما حاضریم تا آنجایی کهد راحل نمودموجو

به خاطر بهبود اوضاع در منطقه و خودرا  میگردد نیمه راه مربوط به  تانسافغان

 . طی نماییم ایرانو تانپاکس بات باعادی ساختن مناس

رق نزدیك ست خارجی خود در برابر مسایل مربوط به شیاپیروی از مشی س باما 

در چند هفته اخیر شاهد  جهانکه معلوم است چنان. صریح داریمشن وف روموق

 شانمستقیم  گانو کمک کننده  گانتجاوز جدید و خونین صهیونیست ها والهام دهنده 

فلسطین بودند. در عقب تجاوز مردم عرب علیه لبنان و یکاامرلیستهای یایعنی امپر

شنگتن جهت مطیع ساختن اسراییل طرح های استراتیژیك تل ابیب ووا اخیر

یکی بعد از دیگر، تضعیف لیستی یاامپرکشورهای عربی به تسلط وحکمروایی 

رزات رهایی بخش ملی خلقها درین بازهم بیشتر عربها ، خفه ساختن مباویراگنده گی 

 . استپنهان  منطقه

ه مانتجاوز بیشررهزنی و جهانمترقی نیروهای همه  باهمراه  تانسافغانمردم 

را در شرق نزدیک  یکاامرالت متحده یانه ایارا در لبنان ومشی ماجراجو اسرائیل

شرط عساکر اسراییلی تقبیح نموده قطع فوری تجاوز وخروج کامل وبدون قید و شدیداً 

 . لبنان می طلبند کرا از خا

لیستی یاامپرنیروهای  مسلحانهکه خود آماج تجاوز ومداخله  انقالبی تانسافغان

، خلق لبنان باکامل خودرا  نیباپشتیوهمبستگی فته است، ارتجاعی قرار گرو

دیگر خلقهای عرب وطنپرست آن کشور، جنبش مقاومت فلسطین وهای ملی ونیرو

صهیونیزم لیزم ویاخود، علیه امپر یقانونق به خاطر حقو شان النهعادرزه بادر م

 . اعالم میدارد
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  ! رفقا

شور مادر حل مثبت پروبلمهای منطقه سازیم که ک شانخاطر ن توانیمرضایت می باما 

ایفا میکند این سهم ما تنها در ارائه ابتکارات خودرا  نقش کوچک ولی شایسته  جهانو 

ما، تکامل  انقالبیدستاوردهای توسعه رز نمیکند، بلکه تحکیم وباارجی تست خیاس

ز تأمین برگشت ناپذیری او تانسافغانستحکام نظام نوین در ، اانقالب ثوربیشتر 

 .شدبانموده ایم، عمده ترین مظاهر این سهم می انتخابراهی که 

  ، بدون تزلزل وهراس.رهایی بخشوپرافتخار به پیش در این راه 

ً  ما رفقا  ! پیروز میشویم مسلما
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 وفاداری باو تحکیم قدرت دولتی  انقالببهبود وضع اردو، حل مسایل داغ 

 آنانرزه پیگیر باو م ردم و فعالیت فداکا را نههای حزب و ممانبه آر سران اف

 ط نا گسستنی داردباارت

 

 تانسافغانت سوق و اداره اردوی ج.د یاوسیع ه ۀنیه در جلسیاب

 1361اسد  21

 

 ! رفقای گرامی

همیشه  انقالبیو ماناردوی قهر سرانافجنراالن و بابرای من صحبت ومالقات 

، شکوهبادارم که در این گردهمایی  . مسرتخشنودی عمیق میگرددموجب رضایت و

، تانسافغانکزی حزب دموکراتیک خلق آرزومندی های نیك کمیته مرو ش هاباشاد

شما  شخص خودرا به تانسافغانومت جمهوری دموکراتیک حکو انقالبیشورای 

می  انقالبیاز طریق شما به همه منسوبین قوای مسلح و ماناردوی قهر گاننماینده 

 . رسانم

وفاداری باکیم قدرت دولتی تحانقالب وفصل مسائل داغ ضع اردو، حل وبهبود و

ط باارت آنانرزه پیگیر باومفداکارانهفعالیت های حزب و مردم ومان، به آرسراناف

 . ناگسستنی دارد

  ! رفقا

سی آن تدابیر مشخص یابیروی سو تانسافغانکمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق 

دفاعی کشور تحکیم قدرت  امرلتی اتخاذ نموده به را جهت تحکیم و توسعه قدرت دو

معطوف قوای مسلح توجه ومواظبت دایمی  عالیمحاربوی و تأمین احضارات 

به حیث کار ضروری  انقالب، در راه دفاع از میدارد. خدمت در قوری مسلح

جامعه  بهجانهمه اجتماعی تلقی گردید جزء الینفك امور عمومی دولتی جهت رشد 

 . شدبامی  تانسافغانامنیت در جمهوری دموکراتیک  و تأمین ما

را تشکیل  در شرایط کنونی مسایل نظامی یکی از مهمترین بخش های فعالیت ما

زنده  اعمارفصل آن شرایط مساعد را جهت تحقق برنامه اجتماعی ومیدهد که حل و

 . فراهم می سازد تانسافغانگی نوین در 

 کنفرانسبه تطبیق تصامیم  تانسافغانیک رهبری حزبی ودولتی جمهوری دموکرات

، مشی مبنی و پلینوم های کمیته مرکزی تانسافغانحزب دموکراتیک خلق سرتاسری 
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و بهبود سطح زنده گی اجتماعی و اقتصادی  انقالبومحو عناصر ضدسرکوبی بر 

 مردم ورشد فرهنگ ملی را ادامه میدهد

تی یاحم و، مسایل مبرتانسغانافکزی حزب دموکراتیک خلق نهمین پلینوم کمیته مر

بسیج مردم واردو توده ها و ن یامفعال در سی  یاکارسارتقای سطح  بارا در رابطه 

شکوهمند ثور و مرحله نوین و تکاملی آن مورد غور و بررسی انقالب جهت دفاع از 

، تانسافغانکزی حزب دموکراتیک خلق دقیق قرار داد. تدویر پلینوم نهم کمیته مر

 کارکشور ما بوده و در تصامیم آن وظایف مبرم ب وظیم درزنده گی حزرویداد ع

سی قوای یاسانی ودمانقوکادرهای های حزبی و دولتی،  گانارسازماندهی وسی  یاس

 .منسوبین قوای مسلح کشور ما تعیین شده استتمام اقشار مردم و ن یاممسلح در 

آمده است، مردم ما  به وجودانقالب ضدعلى الرغم مشکالتی که از طرف عناصر 

. در کشور تولید انداقتصاد ملی نایل گردیده  انکشافناپذیر در  انکاربه موفقیت های 

برق، زغال، سمنت و گاز طبیعی افزایش  انرژی  ندمانمحصوالت عمده صنعتی 

 . فته استیا

لوجیکی برای تمدید لین برق ولتاژ بلند از اتحاد یای جانکشافهای کار 1360 در سال

ازه دو اعشاریه ششں اند. استخراج گاز طبیعی به رسید نیاپاوی به کابل به شور

 . رد متر مکعب بودیامل

 اصالحات. زراعت عملی می گردد انکشافهمین اکنون تدابیر ضروری جهت 

پیگیری پیش برده میشود.  بادهقانان آب به نفع دموکراتیك ارضی وتقسیم زمین و

را  دهقان وصد هزار زراعتی که اضافه از دیکهزارودوصد( کوپراتیف )بیش از 

 . ، به وجود آمده استمتشکل می سازد

، تخم بذری و کود دادن قرضه ها، تهیه وسایط تخنیکیاز طریق دهقانان دولت به 

 دهقان وی مساعدت می نماید. در سال گذشته در حدود دواعشاریه پنج ملیون یاکیم

موجب آن گردید تا محصوالت خوب  امر، این اندفت نموده یااز دولت قرضه در

 . جمع آوری گردیده در ساحه مالداری وضع ثابت حفظ گردد

اتحاد  بان زمینه همکاری . در ایرت تحوالت مثبت رونما گردیده استدر ساحه تجا

دارد. تنها اون اقتصادی اهمیت بزرگی داشته وشورای تعکشورهای  سایر شوروی و

، دولت مبلغ بیش از دوصد و شصت د شورویك فروش گاز طبیعی به اتحااز مدر

 . و هشت ملیون دالر مفاد به دست آورده است

ملیون دالر  717 ،5فته در مجموع معادل یاافزایش  1360 حجم صادرات در سال

ازه واردات کشور اند. این رقم مبلغ سه صدو ده ملیون دالر بیشتر از را تشکیل میدهد

 سازد .  بوده شاخص مهم رشد اقتصادی را می

رچم
اه پ
ر



 

 

258 

 

، حیثیت انقالب  دشمنان خرابکاری های ها وجای مسرت است که على الرغم تالش 

در عرصه بین المللی ارتقا واستحکام می  تانسافغانر جمهوری دموکراتیک باو اعت

کشورهای  تمام اتحاد شوروی بزرگ و باما ه برادران روابط مستحکم امربد. در ین یا

 زمینه مساعد ،ماانقالب  با جهانخلق های  نقالبیاهمبستگی و لیستییاجامعه سوس

 .را ایجاد نموده است

، عدالت بر اساس اصول صلح تانسافغاناتیک ست خارجی جمهوری دموکریاس

ت عادی بارهای بین المللی استوار است. ما در جهت برقراری مناسیاواحترام به مع

 . سعی می ورزیم انجهکشورهای  همسایه و سایر کشورهای   بامفید  متقابالً و 

، ابتکارات مهمی را در تانسافغانکومت جمهوری دموکراتیک و ح انقالبیشورای 

ط به این موضوع که مداخله با. در ارتاندست خارجی به عمل آورده یاعرصه س

ً ما  انقالبیدر کشور  مسلحانه به دولت زهم باصورت میگیرد،  تانپاکساز خاك  عمدتا

ت بامناس که در مورد مسایل مربوط به عادی ساختنپیشنهاد شده است  تانپاکس

جهت پیشبرد  ایران. ما پیشنهاد خودرا به حکومت طرفین مذاکره صورت گیرد

 . ه بین دو کشور تأیید می نماییمتاندوست بامذاکرات به منظور برقراری مناس

ور لیستی در امیاارتجاع امپر مسلحانهبه مداخله هدف از این ابتکارات خاتمه دادن 

 . شدباو تضمین بین المللی امنیت کشور ما می  تانسافغانداخلی 

، آتش تانسافغاندموکراتیك تحکیم متداوم مواضع داخلی وموقف بین المللی جمهوری 

تمام محافل ارتجاع بین چینایی آن و تانس، همدیکاامرلیزم جنایتکار یاامپر جانبه 

استفاده از تمام  باش می ورزند که تال مذبوحانهپیوسته و آنانالمللی افگنده است. 

 . وزنده گی اجتماعی ما گردند یتانسباوطن  انقالبینوسازی  عمانذرایع، وسایل و

نیروهای گی  دیوانهو  موجب خشم خصوصاً مما  انقالب تکامل پروسه مترقی رشد و

یی یکاامرلیست های یاشده واعمال ارتجاعی امپر یکاامرالت متحده یالیستی ایاامپر

آن کشور مبدل  تجاوزکارانهست عام ویابه جزء الینفك س انقالبی تانسافغانضد بر

 |. گردیده است

نادیده گرفتن المللی وپا نمودن حقوق بین زیر با یکاامرالت متحده یالیست های ایاامپر

را به نام  جهانبیشرمی خاص مناطق مختلف  بات بین المللی، یاهای حریاهمه مع

ست یامی نمایند. اما س  اعالنبه نام مدافعین آزادی خودرا ش و تی خوییامنافع ح ۀساح

 . کردپنهان  اصطالحات جعلی باتوان را نمی  تجاوزکارانه

مدافعین رژیم  یکاامرالت متحده یالیست های ایاامپر دانندبه خوبی می  جهان مانمرد

ه ام دهندالهآزاد شده و کشورهایدهنده تجاوز علیه  مانز، ساهای فاشیستی وخونخوار

 . شندبامی  تانسافغانناشده علیه جمهوری دموکراتیک   اعالنجنگ 
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را به  تانپاکسهژمونیست های چینایی، خاك  بادر همدستی  یکاامرالت متحده یاا

 انتقال سابق از طریق سرحدات، ندمانمبدل کرده و انقالب  ضدمرکز تربیت عناصر 

داده  مانزما، سا انقالبین ی، ارسال اسلحه ومهمات به سرزمانقالبضدعناصر 

به حمایه وسیع اقتصادی و نظامی انقالب ضدکنیم که عناصر  کدر دقیقاً ید با. میشود

، ما حفظ نماینددر کشور متشنج را ارتجاع بین المللی تالش می ورزند تا وضع

تأمین مردم از لحاظ مواد دهند و   مانزرا به طور دوامدار ساخرابکاری اقتصادی 

 . مشکالت مواجه سازند بای و تجارتی را ترانسپورتوکار ارتزاقی 

بیشتر از همه متوجه خودرا خرابکارانه ن منظور، دشمن، اعمال تروریستی وروی ای

مواد فی گاه ها و ذخیره نمودن اسلحه وها نموده به ایجاد مخ ی وراهمواصالتخطوط 

 .ارتزاقی در مناطق صعب العبور ادامه میدهد

تفاده از اسایجاد ترس و سوء ،تا از طریق فریب ار تالس میورزنداشر مانزدر عین 

 . الی اهالی کشور تأثیر وارد نمایندبا، مسلماناناحساسات مذهبی 

قا بخشیم. مردم را ارتری اردو ویامیطلبد تا بیداری وهوش ع موجود از مابنابرین وض

زنده گی صلح  خواهانچورو چپاول اشرار به ستوه آمده و مردم ما از ظلم وستم و

. لذا وظیفه نزدیك اشرار به سرعت نابود گردندباندهای تقاضا دارند که  آمیز هستند 

در مناطق  انقالبضد، امحای عناصر آرامزنده گی  رت از تأمینباودرجه اول ما ع

 . استانقالب بخش از  اطمینانتی کشور ودفاع یامهم ح

را به مثابه انقالب دفاع از  ،تانسافغانوکراتیک خلق سرتاسری حزب دم کنفرانس

عالی قوای مسلح وپرافتخار و وجیبه  تانسافغانوظیفه درجه یک حزب و تمام مردم 

، اردو را به مثابه نیروی تانسافغانکزی حزب دموکراتیک خلق نامیده است. کمیته مر

 .عادی شدن وضع در کشور می شماردو دشمنان سرکوبی منظم در اصلی و

طبقاتی  دشمنانمردم زحمتکش ماست که دست و پای  قالبیاناردو شمشیر بران 

 بادو همراه قطعات ارا وهجزءوتام می گردد.  آنان نه یاوحشراه اعمال  راقطع وسد

فعالین حزبی نمونه های بی شماری از وفاداری به ، خاد وڅارندویجزءوتامهای 

 . اند داده شانرا از خود ن انقالبوطن و

.  در سال جاری موفقیت های مهم به دست آمده استدر رشد قوای مسلح بخصوص 

مواظبت کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق کمک بیشایبه اتحاد شوروی و با

، قدرت آن ها استحکام تانسافغانجمهوری دموکراتیک  انقالبیوشورای  تانسافغان

عالیت شکیالتی قوت ها و فبد. ساختار تیاتکنیکی ارتقا می ات اوپراتیفی وامکانفته ویا

 . بدیامنسوبین نظامی بهبود می محاربوی سی ویاس

مقدس ما در  اردو رادفاع از سرزمین شریفانهدر مرحله کنونی، وظایف اساسی و

 قاطعانهسرکوبی و انقالبضدعناصر  مسلحانهتحریکات برابر تجاوز، قطع دسایس و
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ین وظایف اظهار کرد که ا ید بارضایت کامل  با. هدجنایتکار تشکیل میدباندهای 

تی یادر مناطق مهم حمحاربوی ت مؤثر یامی پذیرد که عمل انجام افتخار  باتاریخی 

 . نگر آنستیاکشور نما

، وارد گردیده مانالی دشمن در مناطق قندهار، پنجشیر، غزنی ولغبای که تباضر

ك یپیروزی قوای مسلح  با. گروپ های متعدد اشرار را محو وسرکوب ساخته است

آن نیروها  مانزودرعین  تا سالح خودرا بر زمین گذار ند اندحاضر شده ا هندباتعداد 

. از اندبرخاسته انقالب ، فعال به طرفداری از بیطرفی را داشتند بجان قبالً واقوام که 

 .استفاده گردد انقالب  ضدرزه علیه باید جهت تأمین تحوالت کامل در مبا نیاجراین 

حزبی ودولتی های گانارر قطعی توجه جدی به طوانقالب ضرورت عینی دفاع از 

قوای مسلح جمهوری  تحکیم دوامدار امررهبری کننده نظامی را به کادرهای و

 . می طلبد تانسافغاندموکراتیک 

وغیره کادرها ، سی، تشکیالتی، نظامییاد سیاحل پرابلمهای زباتحقق این وظیفه مهم 

عمومی تحکیم قوای مسلح که و خواهم توجه شمارا به جهات اصلیط دارد. می باارت

 .، جلب کنمفعال بودن پرسونل نظامی استومحاربوی رت از بلند بردن قدرت باع

رت از کار فعال باقوای مسلح عمحاربوی یکی از عمده ترین جهات در تحکیم قدرت 

ساخت که در شرایط  شانید خاطر نبااهالی است. و نیامهای نظا توده نیامسی در یاس

جهت سرکوبی عناصر ها واهمیت قاطع را در بسیج توده  سییاکارسکنونی 

وفاداری  ۀروحیبا انقالبمفهوم آن را پرورش مدافعین ثابت قدم دارد و انقالب  ضد

 |.به حزب ومردم تشکیل میدهد

 کارتنظیم عالی در مورد ترتیب و تانسافغانکمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق 

، اقدامات سرانافو زانباسر انقالبی ۀیتحکیم روحوپرورشی در قطعات و سییاس

ست حزب دموکراتیک یاالزم اتخاذ کرده است. به طور عموم پرسونل قوای مسلح س

ده می نمایند. یال پخویش را درست درک کرده در عم انقالبیدولت  و تانسافغانخلق 

 شانی ها نمانقهر از خودانقالب  ضد بارزه باافسردر مو  ، خردضابطزباسر هزاران

 انقالب  برابر وطن و ه خویش را درتانه گی وظیفه وطنپرسمردانشجاعت و بااده د

و  قوماندانانی از ریاجدی بس خوردنتیجه کار بزرگ و بر امرمیدهند. این  انجام

شد که در این بامیسران افان، جنراالن وجوانحزبی وسازمانهای سی، یاکارکنان س

نهمین پلینوم کمیته سرتاسری و سکنفرانگر طوری که در . متاالر حضور دارند

و سی  یاکارسذکر شده است، محتویات  تانسافغانمرکزی حزب دموکراتیک خلق 

سازماندهی  شد. دربازمند بهبود جدی می یانه است ودمانعقب زمانی ت بامطال

  :ت ذیل در نظر گرفته شودیاید خصوصبا سییاکارس

 قوای مسلحرزه طبقاتی که باید خصلت وقایع داخلی کشور، وحدت مبانخست از همه 
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ن ید به خاطر داشت که دشمبا، در نظر گرفته شود. همیشه در آن سهم مستقیم دارد

و عدم اشتراك آن در دفاع  یتوانایطبقاتی در تالش نفوذ در اردو وتضعیف قدرت و

 . شدبامی انقالب از 

 ً نظر گرفت مد اً را جد تانسافغانمذهبی مردم ید عنعنات ورسوم ملی، فرهنگی وبا ثانیا

نسبت  برخورد درستهم روحیه وطنپرستی و یدباو توان و بر مبنای این عنعنات می 

ض سوءاستفاده از را به غر دشمنانم تالش های هد ورا پرورش داانقالب به 

 .ملی و بیسوادی سراسری اهالی خنثی نموداحساسات مذهبی و

 ً اتحاد شوروی برای ما  ۀرادرانبکمک وانقالب بین المللی از  نیباپشتیاینکه  ثالثا

 باپرورش مردم وروی یکی از منابع مطمئن تربیت واهمیت خاص دارد. اتحاد ش

در  انقالبیبرگشت ناپذیری تحوالت و دشمنانتقاد کامل به پیروزی بر روحیه اع

 . شدبامی تانسافغانجمهوری دموکراتیک 

ت فوق، یاخصوصدرنظرداشت  با تانسافغانکمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق 

می انقالب ضدرزه علیه عناصر بارا تسریع کننده قوی مسی  یاکارسبهبود متداوم 

 . ط داردباحل یکعده مسایل مهم ارت باشمارد. این بهبود 

 سران ضابطان وافد، خر زانباسر انقالبیید به تشکل آگاهی وشعوربااز همه نخست 

ن را پرورش عمده آتوای اصلی ووتربیتی توجه نمود. محسی  یاکارسبه مثابه هسته 

ست حزب یاطبقاتی، در س دشمنان، نفرت نسبت به روحیه وفاداری به وطن

وضرورت دفاع  انقالب ثورواهداف ودورنماهای  تانسافغاندموکراتیک خلق 

ره اهداف باری از منسوبین عسکری در یااز آن تشکیل میدهد، در ذهن بس قاطعانه

رزه حاد طبقاتی در باجود ندارد. در کشور ما متصور دقیق و دشمنان و  انقالب

 .اهمیت آن را درک نمی کنند بعضی شدت  متأسفانهاست. اما  نیاجر

ورزمي عالی داده  ید خصلت تعرضیباتربیتی در قوای مسلح و سییاکارسلذا به 

شد. باما ازلحاظ روحیه، تعرضی می  انقالبیید در نظر گرفت که ایدیولوژی باشود. 

سازمانهای و سی تمام فرقه هایاوکارکنان س قوماندانانسی، یامی امور سست عمویار

مقاصد حساس بودن وضع کشور و زانباسروخردضابطان ، سرانید به افباحزبی 

روحیه  بارا  ن یامید نظابا. وضیح نمایندتشرار را به طور قناعتبخش تشریح وپلید ا

ا در هر لحظه برای سرکوبی وقاطعیت پرورش نمود ت انقالب دشمنان نفرت نسبت به 

 . شندباحاضر انقالب ضدباندهای 

حزبی در حل مسایل نظامی سازمانهای تأثیر رت از تقویه نقش وبادوم عمسئله 

حزبی اردو بخش عظیم سازمانهای شد. بادسپلین در قطعات می و طباانض وتحکیم 

از بیست را تشکیل میدهند که در صفوف آن بیش  تانسافغانحزب دموکراتیک خلق 

ید از باسی یاو کارکنان س قوماندانانهزار عضو اصلی و آزمایشی موجود است. 
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سازمانهای که برای درنظرداشت ید بار آن ها به طور فعال استفاده نمایند. بااعتنیرو و

را کار پرورشی تشکیل میدهد. از طریق  شانحزبی وظیفه اساسی تمام فعالیت 

حزبی را بین توده ها پخش نموده وهمه اعضای های  مانید آرباحزبی سازمانهای 

 . بسیج نمودانقالب ضدتمام پرسونل قوای مسلح راجهت امحای عناصر حزب و

ودفاع مطمئن  صفوف حزب در اردو به منظور تحکیم قوای مسلحهمبستگی وحدت و

 . اهمیت مبرم وعظیم دارد انقالب ثورا

دت حزب را به حیث مزید وح تحکیم تانسافغانکمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق 

د آوری است یادولت ما تلقى می نماید. قابل موفقانه  انکشافعمده پرابلم اساسی و

سی یاس های گانار، تانسافغانسرتاسری حزب دموکراتیک خلق  کنفرانسکه بعد از 

 رفیقانهتأمین فضای صفوف حزب وهمبستگی  قوای مسلح کار وسیع را جهت تحکیم 

ر باتأثیر مثبت را در تحکیم اعت امرزبی به پیش می برند. این در کلکتیف های ح

 .ها گسترش می بخشد توده ن یامرا در نآ حزب ما داشته نفوذ

زنده  بارا سی  یاکارسط مستحکم باید ارتباسی یاکارکنان سو قوماندانانسوم،  مسئله 

اصر تربیتی عن. در امور پرورشی وقوت ها تأمین نمایندمحاربوی  تیاوعملگی 

 باسی  یاکارسط مستحکم باکار مجاز نیست. ارت باشکل گرایی و برخورد سطحی 

آن را میسر می سازد  امکانها، جزءوتام مجموع فعالیت قطعات و باوضع کشور و

 ، تحکیم دسپلین وقدرت رزمی وطرحمربوط به تعلیم وتربیه وپرورشکه مسایل 

 سران و اف زانباسرروحی و سییادر مورد بلند بردن مورال سپیشنهادهای مشخص 

 . تر حل گرددهبه شکل بمحاربوی ت یابرای اشتراک در عمل

اجرای  باط باده، نتایج ابتکار عمل و تحقق پرنسیپ وارتیادر تجربه مثبت فرقه هجده پ

ت با، مناسسی آنیاس آمرانو قوماندانانسد. وظایف عملی به خوبی به مشاهده می ر

مالقات می نمایند و به  آنان باقرار ساخته اغلب براقوام  سفیدانریش  بانیک را 

سی و یا، وظایف سهالی منطقه جواب قناعتبخش میدهند. در نتیجه آنخواسته های ا

داده  پالن بهتر اجرا و های اشرار به صورت باندهای  بارزه باپرورشی نظامی و م

ً ، شده جلب واحضار برای فرقه  . عملی گردید تقریبا

 ۀتام های قوای مسلح در فراگیری فن محاربوءز قطعات و جزری ایابس چنانهم

 شاناشرار از خود فعالیت جدی ن بارزه بادر مبه نتایج قناعت بخش نایل آمده و مدرن

زده وهفده و یاو، فرقه های دماناز لوای سی وهفت کوتوان میدهند که می داده و 

ر، لوای هشتادوهشت زرهدا پانزده، لوای هفت ومیکانیزه هجده، لوای بیست ویك 

و، غند های سه صدو پنجاه وپنج و سه دمانارصد وچهل وچار کوهتوپچی، غند چ

، قومانداناندید درین موفقیت ها غیره نام برد. بدون ترصدوشصت وشش هوایی و

سهم فعال داشته و  ان جوانحزبی وسازمانهای ، سران کادر اف ، تمامسییاکارکنان س
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و ارتقای محاربوی  بلند بردن سطح احضارات بااردو  دارند. مهمترین جهات تحکیم

 . ط داردباوتامهای بزرگ ارتقطعات وجزءمحاربوی فعالیت 

میدهد  شانن انقالب  ضدآنها علیه محاربوی فعالیت وتامها وجزءوضع فعلی قطعات و

، اراده را به شکل ضعیف پیش بردهمحاربوی وتامها، فعالیت که بعضی از جزء

تحمل را برای اشرار به وجود غیرقابل تحمیل نکرده ویک محیط  خودرا بر اشرار

 را میدهد. بعضی از تجمع قوت ها امکاننمی آورند. این وضع برای اشرار 

ره دشمن بادر  شانیکی آشنایی نداشته ومعلومات تبه شیوه های مؤثر تک قوماندانان

نداده، به شکل  شاناز خودابتكار نمحاربوی کمل بوده و در اثنای فعالیت نامضعیف و

 .یکنواخت عمل می کنند

محاربوی ت یااحضار قوت ها برای اجرای عمل امرسازم که در  شانید خاطر نبا

کارکنان ان ودمانت رهبری قوای مسلح، قویاموجود است. هیکعده نواقص جدی 

ید از بامجار به وی را کاهش دهند. پرسونل اردو  ید سطح احضاراتباسی نیاس

 وتامقطعات و جزء ۀسوق وادار یدبا سران کادر افو فاده ماهرانه نمایندسالح خود است

 . دهند انجام هنر عالی  بارا  ها

، قوای مسلح ما اسلحه و ی شایبه اتحاد شورویو ه برادران به بر کت کمک های

 النهعاپیشبرد فشکوهمند ثور و انقالبای دفاع از مدرن را که برمحاربوی تخنیك 

 . ر داردیا، در اختضروریستمحاربوی ت یاعمل

تخنیك در بعض موارد، در نگهداری، مراقبت واستعمال اسلحه و متأسفانهولی 

صورت می گیرد  همسؤوالنغیربرخورد محاربه  نیاجردر قطعات ودر محاربوی 

سی وضعف کار یاس آمرین، قومانداناننگر عدم توجه یاو بوده نماعفغیرقابل که 

 . شدبارین مورد می سی و تربیتی دیا، سسازمانی

 ید اولتر از همه کنترول و نظارتبا سرانافت رهبری اردو و همه جنراالن ویاه

در قطعات محاربوی مراقبت اسلحه و تخنیك جدی را در مورد محاسبه محافظه و

 .ترتیب و تنظیم نمایند

 ً تربیه پرسونل را به خاطر فراگیری معلومات نظامی که ید سیستم تعلیم وبا ثانیا

 بطا، خرد ضزباشد تکمیل نمایند و بهبود بخشند. هر سربا   مانزت یاابگوی مقتضجو

، مسلط خویش ۀدست داشتمحاربوی ید به طور عالی بر سالح و تخنیك باوافسر 

 . شدبا

 ً اسلحه و تخنیك محاربوی  ات عالیامکاننمایش عملی قدرت و ید تبلیغ وسیع وبا ثالثا

کادر  باداده شود . کار    مانزموجود است، سااردو  ۀکه در صفوف مختلفمحاربوی 

محاربوي در قوای مسلح وارتقای قابلیت  یسیاکارسیکی از وظایف اساسی  سران اف

 قوماندانانت رهبری، یاه بار بارا چندین  مسئله قوت هارا تشکیل میدهد. ما این 
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ر یام بسوز هامر مسئله سی مورد بحث و بررسی قرار داده ایم . این یاکارکنان سو

شد. بدون باأساسی قوای مسلح می  ۀحلقهسته و سران عمده است. کادر افو مبرم

بلند بردن ابتکارات و حس مسلکی و سرانسی افیاتعلیم و تربیه وپرورش س مسئله 

سی و همه یاس آمرین، قوماندانانمرکز توجه ید دربادر برابر وظیفه  شانولیت مسؤ

 . شدباحزبی قرار داشته سازمانهای 

جمهوری  انقالبیشورای و تانسافغانی حزب دموکراتیک خلق کمیته مرکز

مواظبت می  آنانوضع  ه دایمی داشته و ازجتو  سران به اف تانسافغاناتیک دموکر

شکوهمند ثور به ده هزارمنسوبین   انقالبه چهارمین سالگرد تاننمایند . تنها در آس

ی و مانقهرمحاربه ه در میدان افسر کو بیش از سه هزار عسکری تر فیع داده شد

مدالهای دولتی گردیدند و ها شانفت نیا، مفتخر به در اندداده  شانشجاعت از خود ن

دی مبذول گردیده یاقوای مسلح توجه ز سران افبه تأمینات مادی جنراالن و چنانمه

ت باکه مطال اندبرحق می تو تانسافغاناست. کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق 

ید حس باجنراالن و سرانشد. افباقوای مسلح داشته  سران جنراالن و اف دی ازیاز

محاربوی در مورد بلند بردن سطح احضارات خودرا  مسؤولیت شخصی مادونان 

 . ارتقا بخشندانقالب سرنوشت و

یرسد به نظر م سران افکه در فعالیت بعضی از جنراالن و یکی از نواقص جدی

پیرامون  آنان باخود کمتر مالقات می کنند و  زانباسرمادونان و با آناناینست که 

ما صحبت به عمل نمی آورند، الزم است  انقالبیتی در وطن یارزه حبامسایل مبرم م

ید به قطعه، بااشتراك ورزند.  ۀتربیتی شخصیوسی  یاکارست رهبری در یاکه ه

ت بامصوکلمات ساده و قابل فهم به طور مستقل  بارفت و زانباسروتام و نزد جزء

ز باسرقلب هر  ر ، شعورا به مغز تانسافغانوکراتیک خلق کمیته مرکزی حزب دم

 .ده نمایندیات را در عمل پبااین مصو  نهباطلداوبه نحوی که خود به صورت  اندرس

از فعالیت عمومی حزب دموکراتیک خلق  انددر قوای مسلح نمی تو سییاکارس

د یاف اردو در مرحله کنونی گوناگون و زشد. وظایبامردم جدا  ن یامدر  تانسافغان

به  ان جوانواشتراك در جلب واحضار  قالبانضدباندهای رزه اردوعلیه بااست. م

کار وسیع تبلیغی و  باتحکیم قدرت دولتی در مناطق آزاد شده و  باقوای مسلح 

 . شدبااهالی توأم می  ن یامترویجی در 

حزبی سازمانهای ، ، څارندوی، خادط بین اردوباتحکیم ارت در اجرای وظایف فوق

 .محلی دولتی اهمیت قابل مالحظه را داراست های گانارو 

اهالی برای اجرای وظایف  ن یامتشکیل و تربیه گروپهای مسلح از  امرید به با

کمک و همکاری نمود که در نتیجه آن قوت  شانمحافظه وی در مناطق و قریه های 

 . رزه اکتیف بر علیه اشرار فارغ می گردندبام های قابل مالحظه یی از اردو برای
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به خدمت مقدس عسکری یکی از جهات عمده  ان جواناحضار جلب وسازماندهی 

ی حزب دموکراتیک خلق . کمیته مرکزشدباقوای مسلح می محاربوی تحکیم قابلیت 

برای ترتیب و تنظیم  تانسافغانجمهوری دموکراتیک  انقالبیشورای و تانسافغان

 قانون. ضمایم اندلح تدابیر معینی اتخاذ نموده به قوای مس ان جوانحضار اجلب و

 . شد، تصویب شده استبامکلفیت عمومی عسکری که دارای اهمیت می 

، حقا نیت و به موقع بودن تدابیر مذکور را ثابت کرد، ما موفق زنده گی صحت روند

 . ال ببریمباریجا مسلح را تد شدیم که در سال جاری تعداد عمومی پرسونل قوای

اهالی و  ن یامترویج تبلیغ واحضار مستلزم آنست که کار جلب و مسئله  موفقانه حل 

ابتکار  ید از خودبا. درین کار بدیاهای بزرگی بهبود جزءوتام در زون ها مسؤولیت 

تماس های نزدیك  گاننماینده ون وطنپرست وروحانی، سفیدانداد. به ریش  شانن

خویش جلب نمود . بدون  انقالبیدولت اد مردم را نسبت به حزب ود. اعتمبرقرار کر

قدرت دولتی  های گانار، خاد وڅارندوی گاننماینده  بادوشادوش  یدباشك این کار 

قوای مسلح  ان جوانجلب واحضار  امرپیش برده شود. زیرا که مسؤولیت آنها در 

ن عالی نظامی را دسپلیید نظم وباواردو یکسان است. در قطعات وجزءوتام ها 

دایمی  مواظبت زانباسرنان و اعاشه ما دوته وبا، اواز وضع معیشتی برقرار نمود

 . داد   مانزرا سا آنانسی یابه وی وسارحتربیه عالی مبه عمل آورد وتعلیم و

 ! رفقای عزیز

در وطن ما،  انقالبیتحوالت عظیم و در مرحله کنونی یعنی مرحله دگرگونی ها

وطنپرست کشور افتخار بزرگی دارند که سالح نیروهای وهمه  خاد ،اردو، څارندوی

رهبری و کادرهای کشور دفاع می نمایند.  شانزحمتک النهعادبه دست از منافع 

ید عظمت وظایف تاریخی را که در باگرامی است  برایش انقالبهرکسی که وطن و

 .ک نمایندما قرار دارد به خوبی درپرافتخار برابر حزب، مردم وقوای مسلح 

تحکیم منسوبین و تربیهتعلیم و امرگی را در مسؤولیت بزرسران افشما جنراالن و

  .در برابر حزب و مردم به عهده دارید تانسافغانقوای مسلح جمهوری دموکراتیک 

ً هر قدری که این مسؤولیت را  کار نمایید به  النهفعا درک کنید هر قدری که دقیقا

 . اجرا می شود موفقانه و پیروزمندانه انقالبیف دفاع از ازه وظااند مانه

کامل دارد  اطمینان تانسافغانسی کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق یابیروی س

 کنفرانساجرای وظایفی که در تانسافغانح جمهوری دموکراتیک که قوای مسل

مطرح ساخته است ، به  شاندر برابر  تانسافغانسرتاسری حزب دموکراتیک خلق 

  . ای نوین نایل می گردندپیروزی ه

 ، دولتییزم حزبیگانهریک از حلقه های ار خستگی ناپذیرر، پیگیر ودوامدا فقط کار
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خویش  انقالبیه تانافتخار وظایف وطنپرسغرور و باعث می گردد که ما بامی و نظا

 . خود تأمین نماییم هموطنانصلح آمیز ومرفه را برای زنده گی را اجرا کنیم و

مرحله و انقالب ثور مدافعین واقعیما این پاسداران و مانی مسلح قهرد قواباپیروز

 !نوین و تکاملی آن

دهنده   مانزساو این نیروی رهبری کننده تانسافغاند حزب دموکراتیک خلق بازنده 

 ! جامعه ما

ً  ! ماپیش در راه پیروزی نهایی و کامل به  ! پیروز می شویممسلما
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                                                         تانسفغانام رهایی بخش مردم یاحماسه ق

  دمانما زنده می انقالبیمیهن  تانهمه وطن پرس برای همیشه در خاطره

 

 مین سالگرد استرداد استقالل کشور 63نیه به مناسبت یاب

 1361 اسد 37

 

 | ! برادرانعزیز، خواهران و  هموطنان

سومین سالگرد استرداد استقالل کشور، مناسبت شصت و ، قبل از همه بهیداجازه ده

 تان، به شما وطنپرسعزیز هموطنانبه شما  انگریزخونخوار  لیزمیاامپراز چنگ 

، تانسافغانکزی حزب دموکراتیک خلق تمنیات نیك کمیته مرو ش هاباکشور شاد

 تقدیم دارمخودرا  شخصو تانسافغانمت جمهوری دموکراتیک حکوو انقالبیشورای 

ی های مانمشحون از قهرغرور وافتخار بر تاریخ پرجالل، سرشار از شهامت و باو

 ملی ونیروهای  ندمانتمجید از حماسه آفرینی بی و تانسافغانمردم زحمتکش 

لیست یاامپر گراغ ننگ بر جبین بزرگترین استعماربوم که دوطنپرست این مرزو

ن را نثار روان پاك همه شهدای و سپاسگزاری بیکرا نیاپانهادند، درودهای بی  جهان

 . راه آزادی وطن نمایم

 ! برادرانو خواهران و  هموطنان

 از حوادث پراهمیت و خود مانزه در ک تانسافغانم رهایی بخش مردم یاحماسه ق

سی کشور یارداد استقالل سمنتج به استودر قلب آن به شمار میرفت و یابینظیر در آس

مقایسه از غیرقابل برتری  بارا  جهانعماری بزرگترین امپراطوری استگردید و

 تانآورد، برای همیشه در خاطر همه وطنپرسزانو در لحاظ نیروهای مسلح به

 . مردم ما خواهد بودجاویدانی افتخار  ۀزنده و مای تانسافغان

انگلیس که تازه در جنگی امپریالیزم  بانابرابر در نبرد  تانسافغانپیروزی مردم 

 بین المللیعوامل مساعد ملی و ۀبود، در نتیجلیستی فاتح گردیده ایامپر هگرانغارت

اعم از  تانسافغانوحماسه ساز  مانخلقهای قهر ۀمتحدانم گسترده ویامیسر گردید. ق

وغیره در یك  ی هاتان، نورسازبکها، ترکمنها ،پشتونها، تاجکها، هزاره ها، بلوچها

صورت گرفت در نقطه اوج  وانفراازخودگذری های ازی ها وبجان باجبهه ملی که 

خاتمه  آنانران انگلیس نمود وبه تسلط ، شکست مفتضح را نصیب تجاوزکاخود
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رمز پیروزی مردم ما را در برابر بزرگترین نمود که  تأکیدردیگر بایکید بابخشید. و

همه مردم به خاطر این قدرت استعماری وقت وحدت در راه آزادی کشور واتحاد 

 . یل میدادملی تشکهدف بزرگ و

معنوی وعملی  کبیر اکتوبر تأثیر بزرگیانقالب نمود که پیروزی  شانید خاطر نبا

انگلیسی در  گران ، شکست مداخلهوارد کرد مردم ما خواهانرا بر جنبش آزادی

به دست اردوی سرخ شوروی و میانه ی یااز آس آنانن اندبیرون ررای کسپین ووما

 تانسافغاناز حق استقالل وحاکمیت مردم شوروی  جوانقاطع جمهوری  نیباپشتی

شرایط لیستی بود ویاعلیه نیروهای امپر رزهبادر م تانسافغانمطمئن مردم  ۀپشتوان

شوروی از آوان ایجاد خود  جوانمساعد را از لحاظ بین المللی تأمین نمود. دولت 

والدیمیرایلیچ  جهان شانهمه زحمتکو تانسافغانری دوست بزرگ خلقهای تحت رهب

وز امردراز نمود که تا  تانسافغانلنین، دست نیرومند دوستی و کمك را به مردم آزاد 

امیت ارضی کشور در برابر عامل قطعی در حفظ حاکمیت و استقالل ملی و تم

 . لیزم به شمار میرودیاتوطئه های گوناگون امپردسایس و

 ! گرامی هموطنان

 تانسافغان، مردم استقالل کشوردمین سالگرد استرداسودرین هنگام تجلیل از شصت و

 هات وفخر می نمایندبارزان راه آزادی کشور مبابه حق بر کارنامه های تاریخی م

پیکارمقدس  باوی  مانزهللا که استقالل کشور در  مانواز نام فرزند وطن غازی ا

راه آزادی حاصل  شهیدان ارزشمند ای شیرین وه جان به قیمتتوده های مردم و

 . دآوری می کنندیا فراوانتمجید یکویی ون باگردید، 

 انگلیس ولیزم یاامپردر برابر  تانسافغانمردم موفقانه و دلیرانهکه پیکار  امراین 

موجب می بر زنجیر استعمار وارد نمود واسترداد استقالل کشور ضربه محک

ما  گیآسیا گردید، مایه افتخار همیشکشورهای  رزات آزادیخواهی در باگسترش م

 . خواهد بودو بوده

 ! هموطن برادرانخواهران و

سپرده طن وسربرومند و زندانفراز خودگذری ازی وبجانباکه  تانسافغاناستقالل 

دسایس و توطئه ها با، ی توده های مردم به دست آمدمانهرقراه آزادی و گان

ض خطر نابودی ه داخلی، در معریامکار انگلیس به همراهی ارتجاع س گراناستعمار

خواستهای راه استقالل و شهیدان های پاك این  مانآرزمانی رفت و تا دیرقرار گ

 . برآورده نگردید تانوطنپرس

چاکران خویش و ن اندرسبه قدرت هللا شاه و ماننگلیس برای سقوط الیزم ایاامپر

استفاده از  باآزاد به کمک عمال ننگین خود و تانسافغانجلوگیری از رشد مستقل 

، دامن زدن به کشور وایجاد تفرقهعقب مانده گی د وایجاکشور عقب مانده گی 
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ذهبی مردم ونام دین مقدس مما نه از احساسات خرافات وسوء استفاده بیشرت وباصتع

ی را به توده های مانماهیت نهضت اگون حقایق وانیرنگ های گونحیله و بااسالم و

عملی سازد. خودرا  ر باواسارت  شومهای پالن مردم وارونه جلوه داده موفق گردید 

شهامت ما برای ده ها سال در  بایب وطن محبوب ما و مردم سلحشور وبه این ترت

ران، مستبدان، باارتجاعی حاکمیت جلیستی ویاامپرنیروهای قید نفوذ ودام نیرنگ 

رزات باگرفته شد. اما مد مستقل وملی کشور رش جلوو دمانقی با گراناستثمارو بجان

مستبد  مانلیزم وعلیه تسلط دودیااعلیه وابسته گی به امپرمردم مپیکار مقدس و دلیرانه

رزات هستی ساز بااشرافی نادر هیچگاهی متوقف گردید. در فرجام همین مسلطنتی و

خلق  ور تحت رهبری حزب دموکراتیکثدموکراتیک وانقالب ملی سوز  دشمنو

ه ارتجاع و به حکمروایی محافل ارتجاعی وابسته ببه پیروزی رسید و تانسافغان

 . لیزم خاتمه بخشیدیاامپر

های واقعی برای  بخصوص مرحله نوین آن زمینهو انقالب ثورتنها بعد از پیروزی 

کشور آماده گردید و اکنون ما  تانی وطنپرسانسانو شریفانههای مانبرآورده شدن آر

 و شگوفانی، در راه ایجاد جامعه انسانبه سوی اهداف عالی و  تتانماستواری و با

  گام بر میداریم . البته هموطنانشایسته و مرفه برای زنده گی  و در راه تأمین النهعاد

کامل وقطعی سرکوبی اهداف ها و مانشرط اساسی تحقق کامل وسریع این آر

د که عمده شبای در کشور می گانایجاد آرامش کامل سراسری وهمه و نقالباضد

 . وضع کنونی تشکیل می دهدمارادر  انقالبیدولت ترین جهت فعالیت حزب و

ارتجاع  مذبوحانهلرغم تالش های گرامی برسانم که على ا هموطنانید به اطالع با

فعالیتهای ، على الرغم تشدید توطئه ها ویکاامرلیزم یاامپر گیسرکردلیزم به یاامپرو

وجود بسط وگسترش تبلیغات این  با، انقالبی تانسافغانناشده علیه   اعالنجنگ آنها و

 سال جاریزهم در طی سال گذشته وبا، انقالبهستری بیحد ضدگی و دیوانهافل ومح

ها سی پیروزی یاصادی، اجتماعی وس، اقتدر عرصه های مختلف اعم از نظامی

 . بزرگ به دست آمده استقیت های مهم وموفو

 ما، ایثار و مانقهر قوای مسلح زانباسرسران ورشادت افی ها وماندر نتیجه قهر

دی از یازباندهای اجتماعی، سازمانهای اعضای حزب و ،تانطنپرسفداکاری و

صلح زنده گی  اشرار جنایتکار ووحشی در مناطق مختلف کشور سرکوب شده و

 . ز گشته استباآمیز وپر از آرامش به مناطق مذکور 

دیرینه سعادت و آزادی  دشمنان ما ماهیت اصلی  هموطنانهر روز تعداد بیشتری از 

و  یکاامرلیزم یالیستی به سردمداری امپریاارتجاعی وامپروهای نیرخود یعنی 

می  انقالببه صفوف مدافعین فعال را بهتر و بیشتر درد می نمایند وهژمونیزم چین 

 انقالب  ضدمسلح از باندهای حتی تعدادی از ما و هموطناندی از یاپیوندند. تعداد ز

درك باما  ۀموطن فریب خورده هزارانبریده سالح خویش را بر زمین می گذارند. 
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زمی گردند و به کار با، ده وسرزمین خود خانهبه  انقالبیمشی دولت  انقالب حقانیت

پروسه ها تقویت و نیاجرگذشت هرروز این  بامی پردازند.  شرافتمندانهصلح آمیز و

 انقالب  ضدپیروزی های قوای مسلح ما در برابر  مندقانونبد. این وضع نتیجه یامی 

های حزبی ودولتی در جهت توضیح اهداف و  گانهمه ارناپذیر خسته گی کار و

 . شدبابه مردم می  انقالبیدولت های حزب و مانآر

تقویت  مسئله نیز حزب ما در آخرین پلینوم کمیته مرکزی خویش  امرهمین  کدر با

وتصامیم مهم قرارداد بی یامورد ارزتوده ها را مطرح ساخت و ن یامدر  سییاکارس

سی یاه مثابه پیشاهنگ سنمود که حزب ما ب شانید خاطر نبافید اتخاذ کرد. مو

کشور معتقد به این اصل است که اجرای وظایف تاریخی  شانکلیه زحمتکو گرانکار

زب در ی حانسانو شریفانهتحقق اهداف و النهعادنوین و ۀجامع اعمار امرما در 

اشتراك فعال نی وباپشتیفرهنگی بدون سی ویا، سعرصه های اقتصادی، اجتماعی

سی  یاکارستشدید نیست. روی همین منظورهم توسعه ومستقیم توده های مردم ممکن و

وظیفه عمده و درجه  انقالبیتوده های مردم به مثابه پشتوانه مطمئن تحوالت ن یامدر 

 . یک کنونی ما به شمار میرود

به آرای عامه  که اداره دولتیهای محلی قدرت و گانار قانونطرح در آینده طبق 

ت به صورت یاوال تا شده است. سیستم جر گه ها از قرا جهت ابراز نظر گذاشته

فعال توده و بهجانهمه  وی تشکیل خواهد گردید که اشتراك عنعنآزاد  دموکراتیک و

سی یااداره دولتی وفعالیت های اقتصادی واجتماعی، س امرای مردم را در ه

 .اتیک ترین شکل تأمین خواهد کرددموکروجه و فرهنگی به بهترینو

دایمی کمیته مرکزی  اهمیت و توجه ومواظبت بادر نتیجه اقدامات و تصامیم بموقع و 

کومت جمهوری دموکراتیک حو انقالبی، شورای تانسافغانحزب دموکراتیک خلق 

حاکمیت ملی و به مثابه پاسدار استقالل و تانسافغان مان، قوای مسلح قهرتانسافغان

ناموس وطن، آرامش مردم و نیروی اساسی ارضی کشور، مدافع حیثیت و تمامیت

هم از لحاظ سطح درن وهم از لحاظ وسایل و وسایط حربی مانقالب ضددر سرکوبی 

موجب  امرفته است. این یاتقویت ی کافی نظامی ارشد وگ هاکمال پرسونل دارای آماد

ری یابسسازد و وارد ب انقالضدری را بر بات مرگباضرا شده است که قوای مسلح م

 . را نقش برآب نمایدشان شومهای پالن از 

تکیه بر توده های مردم و  بابد ویاداریم تا این پروسه تقویت تصمیم  قاطعانهما 

وطن را از وجود  مانو جب وجب خاك مقدس و دا آنانوشعوری  آگاهانه نیباپشتی

وارتجاع پاك سازیم  زملییاامپروعمال انقالب جنایت ضدکثیف وآلوده به ننگی و

 . د نماییمباو آ شگوفانخودرا   یتانسباووطن عزیزو 

تحقق تحوالت عمیق اقتصادی امردر  انقالباز  مسلحانهت دفاع همین اکنون به موازا

برداشته ات موجود گام های متین واستوار امکانحداکثر استفاده از  بااجتماعی و
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های مطروحه  پالن ت کشور طبق یاآب در اکثر والارضی و اصالحاتمیشود. کار 

ه کشور از استقرار الزم برخوردار است و در عرص ادامه دارد ووضع اقتصادی

 . مفید صورت میگیردهای اجتماعی وفرهنگی اقدامات مؤثر و

تکرار می نماییم که اگر فعالیت های زهم بانموده ایم  شانا خاطرنهربااما طوری که 

از آن طرف انقالب ضدمسلح باندهای ر صدور وجود نمی داشت، اگ انقالبیضد

لیزم در امور داخلی یاه امپرمانمداخالت صریح و بیشرسرحدات قطع می گردید و

  مانساختفت گام های به مراتب فراختر در جهت تحقق تحوالت و یاکشور خاتمه می 

ما در این عرصه ها دستاوردهای نوین وتأمین رفاه مردم برداشته میشد و ۀجامع

 . عظیمتر می بودعتر ووسی

یز، قطع مداخالت در ست خارجی ما را در وضع کنونی نیاس ۀازینرو هدف عمد

کشور  آبادانیتأمین شرایط بین المللی الزم جهت کار صلح آمیز در راه امور داخلی و

رحله کنونی همه وظایف مموفقانه اجرای و انقالبیازد. تحقق کامل تحوالت می س

تقرار صلح و آرامش کامل میسر نیست. بنابرین تأمین صلح ما بدون استکامل کشور

 . دوامدار و پایدار در رأس همه اهداف ما قرار دارد

به این منظور کشور ما به پیشنهادها وابتكارات مهمی جهت عادی ساختن اوضاع 

 ایرانو تانپاکسکشور ما ون یامت نیكو حسن تفاهم باو تأمین مناس تانسافغاناطراف 

موقف ردیگر بایکروبلم های موجود از طریق مذاکرات دست زده است. حل همه پو

 گانی و وابسته جهان لیزم یاامپرسازنده خودرا تأیید مینماییم. اما در مقابل ،اصولی و

، ”مسئله  افغانستان”ه از به اصطالح ارتجاعی آن از تالش های خود به غرض استفاد

 . اندز نیستاده با

هژمونیزم لیزم، ارتجاع منطقه ویااضح شده است که امپرو گانولی اکنون به همه 

را در کشور ما بگیرند درین زمینه همه  انقالبیچین قادر نیستند جلو روند پیشرفت 

نام نمودن جمهوری دموکراتیک انقالب وبدبه غرض خفه ساختن  شانتالش های 

 .محکوم به شکست حتمی است تانسافغان

بد. اکنون جمهوری یاز تقویت بیشتر می مواضع بین المللی کشور ما هررو

روابط دیپلوماتیك دارد.  جهانبیش از شصت کشور  با تانسافغاندموکراتیک 

، لیستی مخصوص مفیدیاسوس ۀسایر کشورهای جامعاتحاد شوروی و بات ما بامناس

 ری از کشورهای در حال رشد ویابس بات باشد. مناسبامی  بهجانهمه ثمربخش و 

موفقیت  باغیره و یا، لیب یاسوریه، جمهوری دموکراتیک یمن، ایتوپ هند، خصوصاً م

  . بدیاتوسعه می بسط و

 کمک اتحاد شوروی و بات بابی عالی وابراز رضایت کامل از سطح مناسیاارز با

 ما ،تانسافغان آن کشور به انترناسیونالیستیتی وضروری ویاحه برادران ،بهجانهمه 
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 . می نماییم امتنانشوروی ابراز  دولت، حزب واز مردمردیگر بایک

خود در برابر مسایل شرق نزدیک  ست خارجییاپیروی از مشی اصولی در س باما 

ً مو  گانوالهام دهنده  ه وخونین صهیونیست هاماندر مورد تجاوز بیشر خصوصا

رب مردم ععلیه لبنان و یکاامرلیست های یایعنی امپر شانمستقیم  گانکمک کننده و

کشور دارای حاکمیت ه بر زنانهوشن وصریح داریم. ما این تجاوز رفلسطین موقف ر

بیح می نماییم وقطع فوری تجاوز وخروج کامل و بدون چه تمامتر تقشدت هر بارا، 

 کامل همبستگی و نیباپشتیاك لبنان می طلبیم وخشرط عساکر اسراییلی را از قید و

، جنبش مقاومت فلسطین ملی و وطنپرست این کشورنیروهای ، خلق لبنان باخودرا 

خود علیه  النهعادبه خاطر حقوق  شان النهعادرزه باسایر خلقهای عرب در مو

 .صهیونیزم اعالم میداریملیزم ویاامپر

 انقالبی تانسافغاندولت نه مردم ویارزمجوهمبستگی ردیگر بایکاستفاده از فرصت  با

 استقالل ملیآزادی و ،که به خاطر صلح، دموکراسی جهانز رباتمام خلقهای م بارا 

 . ، ابراز میداریمو ترقی اجتماعی پیکار می نمایند

محبوب به همه  به مناسبت سالروز استرداد استقالل وطنردیگر بایکدر فرجام 

وطنپرست لی ن میادلیر وغیور وطن، به همه رزمجو  زندانفر، به همه هموطنان

 ر خم ووطن، د و کنار هموطن که در هر گوشه برادران، به همه خواهران و کشور

، مسجد ، در مکتب ومدرسهها، در کشتزارها وفابریکه ها، مؤسسات دولتی پیچ دره

درودهای ، اندوطن محبوب  اعماری در راه انسانوظایف  انجام مصروف   خانهشفاو 

 رامی فرستم. های قلبی خود شباگرم وشاد

 ! تانسافغانما  انقالبید وطن با شگوفانزنده و

 !  تانسافغانمردم آزاده وشرافتمندد بازنده 

 ! جهاند صلح و آزادی در سراسر بازنده 

و  انقالبی تانسافغان شهدای راه آزادی واستقالل کدرود پرشور وآتشین به روان پا

 ! ماپرافتخار 
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و  انقالب پیروزی ششم جدی، تمامیت ارضی، استقالل و حاکمیت ملی، با 

 فتیا ما، از خطر نابودی نجات شانزحمتک

 

 مقیم در خارج از کشور هموطنانم به یاپ

  1361 سنبله 2

 

 ! برادران

بیروکرات فیودالها و جابرانه ری بر تسلط بابه مرگضر دموکراتیك ثوروانقالب ملی 

بیسوادی نگهداشتند و متمادی مردم ما را در فقر، مرض وزد که سالهای  های فاسد

 انقالب ثورگونه اعتنایی نمی کردند. آنها هیچ به شایسته گی مردم ما وحقوق حقه

که مردم ما را به سوی خوشبختی، آزادی کامل از بزرگی است سر آغاز راه نوین و

الی به سوی فرهنگ نوین، ماقبل فیودفیودالی و ظالمانهت بامناسهرنوع بند قید و

 . پیشرفت میبردصحت، تمدن و

بزرگ وقدرت  سرمایه هایو فراوانکه دارای زمین های  کسانی انقالب پیروزی  با

را به راه انقالب کینه جویی علیه جنگ وبودند، منافع خودرا در خطر دیدند  نیاپابی 

ی به سرکرده گی جهانلیزم یاامپره علیه وطن شما، مان. در این جنگ بیرحانداختند

ن عظمت طلب، چی، رژیم های ارتجاعی منطقه ویکاامرالت متحده یالیزم ایاامپر

 ن سابقه قدرت در کشور ما دست به دست هم داده و ازباصاحدالها ومرتجعین وفیو

 . اندخرابکاری علیه مردم ما دریغ نورزیده ارتکاب هیچ نوع جنایت و

، انقالبپیروزی روزهای در اولین  انقالبیدولت زب ودیگر در درون ح بجاناز 

وواقعبین وست اندانس، سالم وی دست به توطئه علیه نیروهای اصولی، ندباامین و

 انواع بعد از غضب کامل قدرت، بدترین  آنانزدند.  تانسافغانزب دموکراتیک خلق ح

 دشمنان . این دسیسه، کمکی بود به داشتند وار آزار را بر مردم ماشکنجه ، جنایت و

 بارا  خودما بودند تاضدیت  بجانری از باهات مرگباچنین اشت انتظارکه در انقالب 

 ! هموطنانیند. ولی ما توجیه نما انقالب

ما در مغایرت کامل قرار  انقالبماهیت  باانحرافات ت ویاشید، که این جناباشما آگاه 

ن در کشور مستقر ساخته دموکراتیک را به معنی واقعی آت یقانون وز ماامر. دارد

. پیروزی ششم خدشه ناپذیر بخشیده ایمت یقانون آزادی های مردم خودبه حقوق و

لیزم را به خاک یکسان کرد. یاامپرارتجاعی منطقه و کشورهای جدي تمام دسایس

 . خاستندتوطئه گری وسیعی علیه کشور ما بردر پی  آنان
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 بامردم ما  انقالبیدستاوردهای الل و حاکمیت ملی و، استقدر نتیجه، تمامیت ارضی

 گانه گان. ما به خاطر دفاع از وطن در برابر تجاوز بیخطر جدی روبرو گردید

یعنی اتحاد شوروی طلب کمك  تانسافغانواقعی مردم یر شدیم از دوست دیرینه وناگز

 . عاجل نماییم

ا مواجه به شکست دیدند، خودر شومکه به این ترتیب نقشه های انقالب  دشمنان

تحت اشغال اتحاد شوروی  تانسافغان یاادعا نمودند که گوو انداختندتبلیغات را به راه 

ه برادران بکلی دور از واقعیت. کمکو همردانجواننااست  ت. این تهمتیدر آمده اس

و  1۹78دسامبر  ۵شوروی مورخه  افغاندوستی قرارداد  بااتحاد شوروی موافق 

 . منشور ملل متحد صورت گرفته است 51 ۀماد

 ! هموطنان

مردم خود نفرت داریم. ماهمیشه در راه وحدت ن یامینه در کما از برادر کشی، نفاق و

 واحدملیت های ساکن کشور محبوب ویل اقوام وباتمام ق ن یامبرادری  یمتحکعمل و

در آینده نیز از هیچگونه تالشی در این راه دریغ ایم و رزه کردهبام تانسافغانما 

 . نخواهیم ورزید

داده ایم  شان، ما نر امین می گذردبانگونی رژیم خون نیم سالی که از سردر طول دو

 .ستیمه سپرده مردم خودسرواقعی و خدمتگزارانکه 

ست. کسی به ضع رو به بهبودی اما ومیدهیم که در کشور  اطمینان هموطنانبه شما 

ك خود تا وقتی که دست به توطئه سی وایدیولوژییاتمایالت سخاطر معتقدات مذهبی و

زپرس باما نزده است، مورد آزار، پیگرد وانقالب  و ت خرابکارانه علیه مردم یاعملو

شخصیت افراد محفوظ است. ما به این ، ملکیت وهارد. حقوق، آزادی قرار نمیگی

 مانفر با اندی که فریب خورده هموطنانل بانه خویش در قیاگذشت صلحجو با امر

بخشیده  یقانونقوت  انقالبیت رئیسه شورای یاه 1360ر 3ر28عفو عمومی مؤرخ 

 . ایم

، دور از کانون گرم زنده گی دشوار، بی محتوابا، شما در غربت ودور از وطن

ای شما زمین، برانقالب د. در حالیکه یدایمی به سر میبر در توهینگی و خانواده 

 . میسازد یاجامعه را مهسرنوشت سهمگیری در کار، تحصیل و امکان

وسیله آسان و  ندمان وچین از شما تانپاکسرژیم های  یکاامرلیزم یاکه امپر میدانید یاآ

 آورد؟ ارزان استفاده به عمل می

ب نام نهاد جمعیت احزا رهبران. این به اصطالح ر نداریدیاشما از خود هیچ اخت

 ندشاهان به سر میبر ندمانهای مجلل در کاخ  غیره است که خودوحرکت اسالمی و
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میدهیم که ما به هر حال امنیت  اطمینانرا مورد معامله قرار میدهند. به شما  و شما

 . م ساختکامل را در کشور برقرار خواهی

دور آن حلقه  به استحکام است وصفوف هرچه وسیعتری از مردم بهرو ما انقالب

 . میزنند

محکمتر  مردم باپیوند آن ما روز بروز نیرومندتر ومیدهد که حزب  شانگی ن زنده

 . دشمن زبونتر میگرددمیشود و

 تانوطن بر گردید. به  به وطنی، به نام وطن بیدار شوید وافغانبه نام ننگ وغیرت 

گردن شما دین وحق دارد، بر گردید! وطن شما را در شماست وبر انتظارکه در 

نشده است از راهی که به خطا ودر اثر فریب  آغوش خود می پذیرد. هنوز هم دیر

 !منصرف شویددشمن رفته اید،

غرور و آزاد را ی پرانسانعادی،  زنده گیبه صدای پرعطوفت وطن جواب بدهید و

ی در سر راه عمان درین جهت هیچ .وپرافتخار خویش از سر بگیرید ییباوطن آ در

برای شما شرایط  تانسافغانحکومت جمهوری دموکراتیک شما وجود ندارد. دولت و

 ی تأمینانساناجتماعی وزنده گی شایسته جهت اشتغال به کار ثمر بخش ومفیدالزم را 

را به طور مطلوب تان کودکانشما وسرنوشت  اندواقعی که میتو امکانمینماید. از این 

 . تغییر بدهد استفاده کنیدپرافتخار و 

شما ضرورت  سازیم. وطن به شگوفانی خودرا معمور وباهم وطن زی بایید! یاب

 . دارد
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                                 ید بهباانقالب های مانو وفاداری به آر انقالبیشعور عالی 

 دل گرددمب سرانو اف زانباسرمشخصه خصلت 

 

 دهیاپ 18فرقه  سران و اف زانباسر بانیه هنگام مالقات یاب

 1391 سنبله 2۵

 

 ! رفقای محترم

دلیر قوای سران افوخردضابطان ، زانباسر بابرای من جای مسرت بزرگی است که 

تمام منسوبین قوای  ندمانده بلخ یان قوای پیاسپاه .ده بلخ مالقات می کنمیاپپرافتخار 

محاربوی ت یادر عملقهرمانانه  و النه، فعاتانسافغاندموکراتیک مسلح جمهوری 

الی آنها بات قطعی باوارد آوردن ضر بااشتراك ورزیده و  انقالبضدباندهای علیه 

بخش از  اطمیناندفاع بیشتر حکومت مردمی وهرچه تحکیم شرایط مساعد را برای 

خردضابطان  سران ز افری ایا. بساندساخته رشکوهمند ثور میس انقالبدستاوردهای 

رزات بای که حین مغیور شما به پاس شجاعت، دالوری واز خودگذر زانباسرو

مدال ها و شانفت نیا، به دراندز داده رباتار از خود سخت علیه نیروهای ناپاك اشر

 . اندهای دولتی مفتخر گردیده 

به  تانسافغانوغیور  تمامی مردم نجیبو افغان خانواده شک نیست که هر فرد، هر 

 . هات میکنندبام آنانی های بینظیر مانقهر

 ! وفقا

اوضاع متشنج  در شرایط تانسافغانزنده گی نوین در جمهوری دموکراتیک  اعمار

به نوبه اول ریالیزم وپسی ونظامی صورت میگیرد. نیروهای اشغالگر امیاس

ی را از راه ت بین المللباتا مناس تالش دارندسعی و یکاامرجها نخوار  لیزم یاامپر

بین خطرناك  نوسانو تضاد هاشنجات به راه دامن زدن مناقشات وراستین تخفیف ت

 .صلح منحرف سازندجنگ و

 جاپان، چین واست.  فتهیاناتو افزایش  مانلقوه جنگی پیبادر حال حاضر نیروی 

 . می سازند حبه طور تب آلود خودرا مسل تانپاکس

مسئله  ”اصطالح  زد که از بهیادست می  لیزم بین المللی به کوشش هایییاامپر

  . ، برای تشدید تشنجات بین المللی استفاده نماید ”افغانستان

 اتکا به باقرار دارد  یکاامرالت متحده یالیستی که در رأس آن ایانیروهای امپر
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ناشده را علیه کشور محبوب   اعالن، جنگ دباخویش در پیکنگ و اسالم آ دستیاران

اجیران ندهای  باه یااین نیروهای سنی باپشتی با تانسافغان. در خاك اندخته ااندما به راه 

را ترور  ی خویش میپردازند. آنها مردم شریف ماانسانبه اعمال غیر انقالبیضد

ت بیشمار یاارتکاب جنا بای را مرتکب میشوند. آنها انسانضد و نه یاوحشنموده اعمال 

مکاتب، اساس وشکنجه، آتش زدن مساجد و وقتال مردم بیگناه، اعمال زجر چون قتل

باندهای  گان کردهپایمال می کنند. اکنون به جرم سرهای دین مقدس اسالم را

شریف مردم آزادیخواه  زندانفرم ، خون گردر سرزمین کشور محبوب ما انقالبیضد

 . زحمتکش ما ریخته میشودو

 213چه مبلغ چنانکردند  ویرانمکتب را  147۹ انقالبیضدسازمانهای اعضای 

هزار  150تحصیل را برای در حدود  امکانی خساره وارد آوردند وافغانلیون می

را سوختند در حالیکه در کشور به  خانهشفاشاگرد مکاتب از بین بردند. آنها سی 

 .ها، دکتوران و بهبود صحت عامه ضرورت نهایی احساس میگردد  خانهشفاوجود 

. سواد میسازند بااطفال را  آنانه ، به این گناه کنندرسا، معلمین را به قتل می زنانراه

گناه آنها این است که به صورت صحیح  یاگو رسانندون را به قتل میروحانی زنانراه

 .اندرا درک کرده وطرفدار دولت مردمی شده  انقالب ثوراهداف 

سعی وتالش دارند فضای ترور واحساس ترس ووحشت را  انقالبضدعناصر 

را  گراناستثماردولت و رژیم را سرنگون ساخته ورژیم فیودال ها وه قرار کردبر

 .دانندگرز با

وحکومت جمهوری  انقالبی، شورای ا .خ . د.مرکزی ح درین شرایط، کمیته

برای نابودی کامل خودرا خط مشی اصولی  پیگیرانه تانسافغان دموکراتیک

، بلند بردن سطح شانزنده گی توده های وسیع زحمتک ، بهبود مزید شرایطانقالبضد

تعقیب  تانیل افغا نسباتمام ملیت ما، اقوام وق بهجانهمه  انکشافکلتوري مردم و

حزب سرتاسری  کنفرانسمینمایند. تمام مسایل مذکور در برنامه عمل که در 

 . فته استیا انعکاستصویب شده،  تانخلق افغا نسدموکراتیک 

در  شانسی یاهای س فعالیتو ده هافته، ارتقای سطح آگاهی تویاهای نضج پروبلم 

، چندی پیش از طرف نهمین پلینوم کمیته وتکامل مزید آن انقالب ثوردفاع از  امر

تصامیم الزم در مورد اتخاذ قرار گرفت و بهجانهمه  مورد بحث ا  د. خ. .مرکزی ح

 . گردید

فیصله  حزب و کشور بود. درزنده گی  پدیده مهم در ا پلینوم کمیته مرکزی ح.د. خ .

، مرکزی های دولتی وحزبی گانارسازماندهی سی ویاای آن وظایف مبرم فعالیت سه

. تصامیم پلینوم وظایف تعیین شده است تانجتماعی افغا نساسازمانهای و محلی وتمام 

 ن یامسی یادر مورد فعالیت س نظامیحزبی، دولتی وکادرهای در برابر  صحیح را
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قوای محاربوی زراعتی و تحکیم مزید قابلیت  ، ارتقای سطح تولیدات صنعتی،مرد

 . مسلح مطرح نمود

روگرام رزمی خویش تصامیم حزب را منحیث پ تانسافغانتمام مردم شرافتمند 

قدیمی  مانبه آر تانسافغانتحت رهبری حزب دموکراتیک خلق  اندپذیرفته مصمم 

پرشکوه، جامه و صلح آمیز، آزاد تانسافغان اعماربنی بر خود م گانبهترین نماینده 

 .ندشانعمل بپو

، آمده است ن یامبه  انقالبیضدمصایبی که از طرف عناصر وجود دشواریها وبا

 .یدیااقتصاد ملی نایل م انکشاف امرشك در الکشور ما به موفقیت ب

زغال وگاز افزایش  ،الکتریک انرژی ده های صنعتی یعنی اصلی فرآور انواع تولید 

ارضی  اصالحات. کشاورزی اتخاذ میگردد تخصوص تقوی. تدابیر ی در فته استیا

، زمین و دهقانانو توزیع آب بر اصل دموکراتیک صورت می گیرد که طی آن 

ثمر بخش فت می دارند. دگرگونیهایی مثبت ویاابزار زراعتی و غیره را از دولت در

 .در رشته تجارت به چشم میخورد

مواضع  انقالب   اندشمنال خرابکارانه ما از این واقعیت مسروریم که علی الرغم اعم

بد. یادر صحنه بین المللی تحکیم می  تانسافغانوحیثیت جمهوری دموکراتیک 

 ، لیستییاهمسایه کبیر ما اتحاد شوروی وکلیه کشورهای س بامحکم ه برادران تبامناس

 .مساعدت مینمایند امره ما به این رزبام با مانمرد انقالبیچه گی رپایکوهمبستگی 

حاد شوروی شوروی مبذول میداریم . ات -افغانتوجه خاص را ما جهت تحکیم دوستی 

اقتصاد ، . در اثر این کمكاندبی شایبه را برای ما میرسو بهجانهمه  رییاکمک و

هرچه ح تخنیکي قوای مسلکشور، علم، فن وفرهنگی به پیش میرود وقدرت نظامی و

 . افزایش حاصل می کند ات رزمی آنهاامکانبیشتر استحکام میپذیرد و

لی جمهوری وامنیت بین المل انقالب ثور، ضامن پیروزی نهایی ه برادران این دوستی

 . شدبامی تانسافغانزنده گی نوین در  اعمارو تانسافغاندموکراتیک 

 ! سران افوخردضابطان ، زانباسررفقا، 

ای کمیته فعالیت ه قوای مسلح، یکی از جهات اصلی تحکیم قابلیت تدافعی کشور

سی آن را تشکیل میدهد و در یاو بیروی س تانسافغانکراتیک خلق ومد مرکزی حزب

 با، قوای مسلح کشورما مردم ماو انقالبیاظبت دایمی حزب، حکومت اثر مو

 . جنراالن وفادار به وطن اکمال گردیده استو سران، افخردضابطانو زانباسر

و  ر خود دارندیاوسایل مادی رادر اختکلیه و اندتخنیك واسلحه معاصرمجهز  باآنها 

ره بادر  انقالبیشورای  مانمی سازند. فرانقالب  دشمنان بنده را در برابر قدرت کو

زات اضافی برای یاره امتبادر چنانهمدر مدت سپری نمودن دوره مکلفیت وتغییرات 
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حکومت از مدافعین شاهد جدید مواظبت دایمی حزب و ،طیامنسوبین واشخاص احت

الذکر دوره  فوق مانطابق فرید، متحضرسم طوریکه شما مانهشد. باح وطن میمسل

دام خصلت موقتی دارد . این اقسلح الی سه سال تمدید گردیده استخدمت در قوای م

برقراری زنده و انقالبیضدباندهای کوبی سریع سرتقاضا های مردم برای آمال و باو

حکومت  مانزشد. در عین با ط ناگسستنی میباآرام دارای ارتگی صلح آمیز و

 . زات متعدد را به دسترسی منسوبین عسکری میگذاردیاامت

در  آنانکردند.  نیباپشتیل وباقوای مسلح از اقدامات حزب ودولت استق زانباسر

مردم زحمتکش وشریف آن خدمت وپدروطن دولت، بیدریغانه به نفع مواظبت حزب و

ارضی و تمامیت خاطر ناموس، آزادی ونی ها به باقربذل فداکاری ها و بانموده 

 . پیکار مینمایند تانسافغاناستقالل 

نشده را علیه جمهوری  اعالنه جنگ یاارتجاع سلیزم ویااز آنجایی که نیروهای امپر

هنوز سالح خودرا به زمین  انقالبیضدباندهای ادامه میدهند و تانسافغانکراتیک دمو

های جزءوتام محاربوی ر تقای قابلیت ، تحکیم قدرت دفاعی کشور وااندنگذاشته 

بزرگ وقطعات اردو، نخستین وجیبه حزب، مردم و قوای مسلح بوده است و خواهد 

 . بود

ید خصلت موقتی بااردو نمحاربوی طوریکه به شما معلوم است ارتقای قابلیت مانه

 . بدیاید به طور دوامدار ارتقا باقوت ها محاربوی شد، قابلیت باوفصلی داشته 

قرارگاه و قومانداناناداره ید فعالیت سوق وباوضوع صحبت ما بر سر این است که م

قوتها محاربوی سی وکیفیت ملکه وممارثه اوپراتیفی، تکتیکی ویاهای س گانها وار

 . بدیاارتقا محاربوی ت یامؤثریت عملبهبود و

ساختن مكملتر  امر حزبی قرارگاه ها نقش مهم را درسازمانهای سی ویاهای س گانار

 . ایفا مینمایندمحاربوی قابلیت 

 گانسایر ارا وفعال بودن مسؤولیت اعضای حزب را در قرارگاه ه اندآنها مؤظف 

 .ال ببرندباتمام پرسونل و سرانهای سوق واداره ودر برابر تعلیم وتربیه اف

مقدس کلیه  ۀقطعات وظیفبزرگ جزءوتامهای محاربوی لیت ارتقای قابحفظ و

 . شدبامی زانباسروخردضابطان ، انجوان مانزحزب، سا ، اعضایسراناف

 آموختن عمیق واستعمال مؤثر سالح ووسایل دست داشته یکی از مهمترین وظایف

بنای مادی قابلیت رزیمحاربوی عساكر قوای مسلح را تشکیل میدهد. اسلحه وتخنیك 

 . شدباقطعات میهای بزرگ وجزءوتام محاربوی 
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تجربه قرار  باو اثر بخش است که در دست ماهراین سالح فقط در آن صورت  

 . شدبا داشته

، خرد ضابط وافسر، استفاده ماهرانه از سالح زباسر ،به این علت وظیفه هر عسکر

 . شدباوضع میهرگونه  شرایط ودرهرگونه در محاربوی و تخنیك 

ها ایفا  تقومحاربوی ال بردن قابلیت با امرنقش مهمی را در سران های افکار

 .نمایندمی

نان خویش را تجربه را که قادر هستند مادو باسران رویهمرفته قوای مسلح ما اف

تقاضای محاربوی گی و فعالیت  هر دارد. اما زندیادر اخت نما یندتربیه  و موزانندیاب

کی مطرح تخنیسی، انجنیری ویاانی سدمانقوکادرهای التر را در برابر بازهم با

تربیه مسلکی سی، تعلیم ویامینماید که آگاهی سا مؤظف . همه اینها هر افسر رمیکند

 . خویش را ارتقا داده مهارت خودرا به حیث معلم و مربی تکمیل نماید

 ان جوانحزبی وسازمانهای ، سییاهای س گان، ارقوماندانانوظیفه اساسی تمام 

 ت سریباسی و پرورش را به سویه ایجا یارت از آنست که امور ایدیولوژیکی، سباع

 پرسونل ارتقا داده و تانسافغاناتیک خلق و پلینوم نهم کمیته مرکزی حزب دموکر

به حزب،  نیاپاوفاداری بی  ه وحدت کامل به دور کمیته مرکزیروحی باخودرا 

داشتن احضارات دایمی ن محبوب ومردم زحمتکش کشور خود ووط انقالبیحکومت 

ید طوری تنظیم گردد بان مساعی از منافع میهن پرورش دهند. ای مسلحانهبرای دفاع 

 امروظایفی که در برابر جزءوتامها وقطعات در  باورش پرو سییاکارسکه تمام 

 . شدباقرار دارند، پیوند ناگسستنی داشته  طباانضتحکیم دسپلین و

سی عالی یاآگاهی س بااردو  ایجاب مینماید تا تمام منسوبین انقالب ثورمنافع دفاع از 

 و محاربوی در ارتقای مهارت درك نموده و عمیقاً خود را مقدس عسکری ۀجیبو

های  ماناعتماد راسخ به آرعالی و انقالبیویش بکوشند. شعورو دسپلین خ طباانض

نفرت عمیق طبقاتی وداشتن احساس انزجار و دشمنان ، شناخت درست انقالبواالی 

 . مامبدل گردد زانباسرت فارقه یاید به خصوصبا، آناننسبت به 

ز بامده هیچ کسی از بدو پیدایش سریاخود به خود به وجود نز باسرق میگویند که برح

ز خوب شد. باسرتوان شد. بلکه از اثر مساعی خستگی ناپذیر است که میبانمی 

خواص آنرا به دست آورد. این پروسه در صورتی سرعت بیشتر به خود کسب میکند 

زنده   مانساختید اصول بازیم. ما مویاعمیقتر بهرچه را انقالبیعظیم  دانشکه ما، 

 . فرا گیریم دشمنان  قاطعانهگى نوین وفن نظامی را برای امحای 

امیدواری نمایم  اظهار ا! اجازه بدهید، به نماینده گی از کمیته مرکزی ح. د.خ.رفقا

خودرا  ده بلخ در آینده نیز وظایف مقدس محوله یاپپرافتخار دلیر قوای  زانباسرکه 

شکوهمند  انقالبتاریخی دستاوردهای خویش ادا نموده از  انقالبیوطن در برابر 
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را  جامعۀ نوین  اعماربخش  اطمینانشجاعت و ایستاده گی دفاع کرده شرایط  باثور 

 .فراهم سازند

 ! ثور آفرینانقالب ظفرد بازنده 

 !پیروزی های ما ، این نیروی الهامبخشتانسافغانک خلق د حزب دموکراتیبازنده 

 ! ما مانبه قوای مسلح قهر جاویدانتخار اف
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                     تانسافغان، تحت رهبری حزب دموکراتیک خلق تانسافغانکارگر  ۀطبق

 را به پیش میبردانقالب ، شانسایر زحمتک بادر اتحاد 

 

 نیه در فابریکه کود و برق مزار شریفیاب

 1361 سنبله 2۵

 

 ! ينتاسبابرق بلخ و کارگر فابریکه کود مردانو  زنان! رفقا

رهبری حزب ! از طرف خود واز طرف مقامات تانسافغانپیشاهنگ خلق  گرانکار

 . کارگری را به شما تقدیم میدارم انقالبیگرم ودولت درودهای آتشین و

 ! رفقای کارگر

بین المللی دارد ستا ن شهرت ملی وافغانحزب شما که به نام حزب دموکراتیک خلق 

 . است تانسافغان شانتمام زحمتکارگر وحزب شما حزب طبقه ک امریت در واقع

ناسیونالیست و ، انترزهی افتخار واحترام به طبقه کارگر زحمتکش، دلیر، شجاع

قبل  تانسافغان عظیم کارگریوپرافتخار . جنبش های تانسافغانوطنپرست 

گردیده  تانسافغانهضت کارگری ، ثبت صفحات زرین تاریخ نسرنگونی سلطنتاز

ستمگر واستثمارگر نیروی  ۀقبل از سرنگونی طبقات حاكم امر. در واقعیت است

 تانسافغانها بود که حزب دموکراتیک خلق  افغانا نهضت کارگری مانهمحرکه 

آورد و را در اهتزاز  انقالب ثوردرفش  توانست تانسافغانیعنی حزب طبقه کارگر 

 . سر نگون سازد در مدت کوتاهی طبقات حاکمه رار وبابرای نخستین 

 ! و خواهران کارگر درانبرا

تمام ، صهیونیزم، فاشیزم ولیزمیا، استعمار، استعمار نوین، امپرارتجاع جهانوز امر

و روح  جان، از تمام اعماق یاز نام طبقه کارگر یعنی پرولتارارتجاع بین المللی ا

لرزه آنها را فرا گرفته است. زیرا ایدیولوژی طبقه کارگر  خود در لرزش است وتب

 جهان، تمام خلق های شانهای طبقه کارگر برای تمام بشریت، تمام زحمتک نماو آر

 . نجاتبخش است

هم متحد  با جهان گرانکار» است که شعار داد :  جهان گرانکارحرف مشهور رهبر 

ا نه مانقهر  کرد که این عمل اعالنپاریس در اروپا  گرانکارم یادر وقت ق؛ «شوید

احزاب طبقه کارگر  رهبراناست، مگر  جهان انشپیروزی تمام زحمتکمظهر فتح و

 گراناستثمار بهنت گشتند ویامرتکب خکشورها  در بعضی  در اروپا ودر غرب 
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ه، تنها حزب طبقه کارگر تحت رهبری والدیمیرایلیچ لنین در روسیتسلیم شدند. تنها و

را  جهان ۀهرچرا بر افراشت و  جهان شانوزحمتک گرانکاردرفش پیروزمند تمام 

ی روسیه برای یابه پیشاهنگی طبقه کارگر یعنی پرولتر امر. این دگرگون ساخت

 جهان. به تأسی از آن بود که در سراسر جنبش های آزادیبخشی را مژده داد نیاجهان

استقالل ش های آزادیبخش ملی آغاز گردید وی التین جنبیکاامرافریقا و یادر قاره آس

 تانسافغانبه اراده خود مردم زحمتکش یر اکتوبر وکبانقالب ثر تأثیرات در ا تانسافغان

 .حاصل شد

 !رفقای کارگر

 دهقان اتحاد میلیون ها  ما به انقالبیوزحمتکش  مانقهر گرانکار تانسافغاناکنون در 

ن ملکیت کوچک ومتوسط با، روشنفکران مترقی وصاحشانسایر زحمتککشور ما و

 امرکجا یل کشور یباقت ها، اقوام وتمام خلقها، ملی با، در اتحاد ونروحانیملی و 

به پیشاهنگی حزب خود یعنی حزب دموکراتیک  دلیرانهو شجاعانه را  انقالب ثور

 . به پیش می برند تانسافغانخلق 

 ، آزادی، ترقی،نوین ۀایجاد جامعدهقانان و گرانکار! بدون اتحاد رفقای کارگر

شعار زنده گی طبقه کارگر  ید این شعار جزءبادموکراسی و رفاه ناممکن است. لذا 

 ! شانوسایرزحمتکدهقانان و  گرانکارد اتحاد باشد، زنده باما  جوان

  ! رفقای کارگر

 انقالب   امرون صنعتی ساختن کشور، بد، بدون طبقه کارگر در یک کشور

 باناممکن است.  النهعادنوین مرفه وجامعه دموکراتیک و ۀآزادیبخش ایجاد جامع

خودرا   انقالبیفشرده نقش بزرگی متحد و تانسافغان جوانکارگر بقه کمال افتخار ط

 و موفقانهلید توم در جبهه اقتصاد وهو انقالبضدرزه علیه باهم در جبهه م

 . به پیش میبرد پیروزمندانه

های آزادیبخش ملی واجتماعی  انقالب ، جهانهای کارگری انقالب که تجربه طوری 

میدهد، تنها  شاناریخی ما اتحاد شوروی نبه دوست صدیق و برادر تجرتبخصوص 

، علیه گروه های دهقانان بادر اتحاد  اندتنها طبقه کارگر یک کشور است که میتوو

 ،بشتابددهقانان اع نماید. به کمک فابریکه خود دفرزه کند. از صنایع وبااشرار م

کمك  نآنادرین زمینه به و ادامه دهددهقانان ارضی و توزیع آب را برای  اصالحات

ً که  اند گرانکارکه این  دمانهبف عمالً نماید و تمام شند وبامیانقالب پیشاهنگی  واقعا

، ستمگر رباطبقات ج شیطانیه وشان، ددمننهیاوحشمردم زحمتکش را از چنگال 

 . واستثمارگر نجات میدهند

مستقل است که به پیشاهنگی حزب خود، به کمک آزاد و تانسافغاناین طبقه کارگر 

سازمانهای دوشادوش سایر  جبهۀ ملى پدروطندیه های کارگری خود در یک اتحا
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سازمانهای وسایر  دهقانیای هحادیه های کارگری خود کوپراتیف اجتماعی، ات

وروشنفکران در راه تحقق بخشیدن  زنانوان جواندموکراتیک سازمانهای ، اجتماعی

زب دموکراتیک خلق حهای نجاتبخش ماننور، آر انقالبی ها مانده کردن آریاپو

 . شدباکه تمام این نیروها رارهبر و پیشاهنگ  اندمیتو تانسافغان

 ! رفقای کارگر

 جوان هبزرگ تاریخی را به عهده شما طبقتاریخ جامعه، وطن ومردم رسالت عظیم و

گذاشته است،  تانسافغانحزب شما یعنی حزب دموکراتیک خلق و تانسافغانکارگر 

هژمونیزم و یکاامرجها نخوار  لیزمیاامپردر رأس لیزم ویاپر، اموز ارتجاع منطقهامر

اشده را علیه ن  اعالنجنگ  یکمتحدین ارتجاعی بین المللی آنها عظمت طلب چین و

لیستی، علیه یاودموکراتیك ضدفیودالی وضد امپرانقالب ملی ، علیه انقالبی تانسافغان

ومرحله انقالب ثوروجود  در تانسافغان شانزحمتکو گرانکارپرجالل م پرشکوه ویاق

مبرم ماست. وظیفه و . نسبت به هروقت دیگر وظیفه حادنوین آن، به پیش می برند

به خود و جوانتحت رهبری طبقه کارگر  تانسافغانید تمام مردم باجدی ماست که 

به مثابه یک جبهه ملی پدروطن در یك  تانسافغانپیشاهنگی حزب دموکراتیک خلق 

تجاوزات خارجی پیکار آزادیبخش انقالب و، علیه ضدهم یکجابامشت آهنین کارگری 

 . را به پیش ببرند مانرزه بی ابامو

 ! رفقای کارگر

در وجود پرافتخار ایجادیك وطن سر بلند و مانو آر تانسافغانمردم زحمتکش  مانآر

در فیصله های نهمین پلینوم حزب ما، در وجود برنامه عمل وسرتاسری  کنفرانس

 .علمأ تدوین گردیده است، واضح وتانسافغانحزب دموکراتیک خلق  کمیته مرکزی

مرحله به مرحله تحول میکند تا طبقه کارگر توقف ندارد. گام به گام و ۀما نقطانقالب 

 .تحکیم بخشد تانسافغانسی و اجتماعی خودرا در یاحاکمیت س کامالً دهقانان به اتحاد 

طبقه کارگر  برادران،  جهان گرانتمام کار د با! زنده تانسافغاند طبقه کارگر بازنده 

 ! ما

متحدین خود، تمام مردم و شانوسایر زحمتکدهقانان اتحاد با تانسافغانطبقه کارگر 

را رشد و تکامل میدهند  انقالب ثوربه گام ومرحله به مرحله  گام تانزحمتکش افغا نس

 کامالً . کشور می شود شگوفانرند که در آن کشور یی را به وجود می آو و جامعه

 انقالب  تطبیق میشود  کامالً  النهعادارضی دموکراتیک و اصالحاتصنعتی میگردد. 

 یك ما مرحله به مرحله از شانما، زحمتک گرانکارمی رسد. انجام فرهنگی به 

گر قدرت و شعور وآگاهی کار باودلیر ، شجاع مانپیروزی و به پیروزی دیگر بی ا

 . پرولتری به پیش میروند

 ! انقالب  دباه زند
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                                         ، تانلیست کارگری مجارسیاد حزب سوستجارب ارزشمن

 نوین کمک می نماید ۀجامع مانساخت امر رد  ما را

 

 فت بوداپستیانیه در ضیاب

 1361 میزان 12

 

لیست کارگری یانوش کادار منشی اول کمیته مرکزی حزب سوس یارفیق گرامی 

ست جمهوری مردم یاورای رسی رئیس ششان، رفیق گرامی پال لوتانجارسم

 ! ، رفقای محترمتانمجارس

 تانرسی مجابازدید از کشور زیبااجازه دهید، مقدم بر همه به مناسبت دعوت برای 

پذیرایی گرمی که از ما نماینده ومملو از صمیمیت شما و رفیقانه سخنانو به خاطر 

به  تانسافغاندولت جمهوری دموکراتیک و تانسافغانحزب دموکراتیک خلق  گان

دولتی جمهوری ت نماینده گی حزبی ویاعمل آمده، مراتب سپاس عمیق خود وه

نوش کادار منشی اول حزب یارفیق گرامی  را به شما تانسافغاندموکراتیک 

 شانوزحمتک ، همه کمونیست هاتانیست کارگری جمهوری مردم مجارسلیاسوس

 . تقدیم بدارملیستی یاسوس تاننواز مجارس مانهو م صلحدوست، صمیمی

 عمیقاً . ما زدید می کنیمبای شما باز کشور زیبرای ما جای نهایت مسرت است که ا

ط و کشور شما در جهت بس رهبراندیگر شما و بامعتقد هستیم که مالقات های ما 

فت و مرحله یا آغاز انقالب ثورپیروزی  باعالی ما که طرازه برادران تباتوسعه مناس

، نقش مهمی را مرحله عالی تکامل کیفی ارتقا دادآن را به  انقالبنوین و تکاملی 

 . ایفا میدارد

دموکراتیک  نه حزبیارزمجوهمبستگی  که ما به ابراز  دانندمیرفقای مجاری ما نیز 

 با، مصممو قاطعانهاکنون  تانسافغانراتیک ودولت جمهوری دموک تانسافغانخلق 

اقدامات ما ولیزم وارتجاع علیه کشوریاامپرۀ ناشد اعالنامه جنگ وجود اد

موکراتیک دت یقانونتأمین امنیت و با مانزهمانقالب ضدنیروهای  هجنایتکاران

وری دموکراتیک را به نفع مردم عذابدیده وزحمتکش جمهپروگرام تحوالت ملی و

 . نیرومندی تعمیل می کندقوت وبا تانسافغاندموکراتیک 

یک دولت جمهوری دموکراتو تانسافغانی حزب دموکراتیک خلق خارجست یاس

پرولتری انترناسیونالیزم  ،به اساس اصول دوستی، همزیستی مسالمت آمیز تانسافغان

 ۀجامع مانساختماهیت  بایک گانست پیوند اریا. این ساستوار استانسالك وعدم 

 .نوین در کشور ما دارد

رچم
اه پ
ر



 

 

286 

 

پیشنهادهای ره بادونه است که کشور ما یاحجوست خارجی صلیادرست بر پایه این س

حل معضالت  باط بارا در ارت 1۹81و بیست و چهار اگست  1۹80چهارده می 

موضع  تانپاکسو  ایرانما مطرح نمود که تا کنون کشورهای همسایه ما  ۀمنطق

 قاطعانه.مساعی ما برای حل پروبلم های منطقه ما  اندمشخص و سازنده اتخاذ ننموده 

 . شدبانمونه مهم و صریحی در زمینه  انددارد که مذاکرات اخیر ژنیو میتو دوام

 ! رفقای گرامی

ح اتحاد شوروی مصوب صل پیشنهادهایست خارجی خود نه تنها یاما در فعالیت س

ا در زمینه تأمین صلح در اروپا ششم حزب کمونیست اتحادشوروی رکنگره بیست و

رزه می نماییم. بام در راه تحقق آن نیز قاطعانهکه ، بلو تأیید می کنیمنی باپشتی جهانو

بداریم به تطبیق پیشنهادهای پنج فقره یی اتحاد شوروی که از طرف رفیق  تأکیدید با

رفیق لیونید  تانسافغانگرامی و دوست بزرگ مردم زحمتکش جمهوری دموکراتیک 

ح را در صل اندتو ، میمطرح گردید 1۹80هند در سال  مانلایلیچ برژنف در پار

ً . اما تأمین کند یاآس فبروری  22معتقد هستیم که تعمیل در خواست تاریخی  عمیقا

طقه به به خاطر تبدیل من یاجنوب شرق آسو یاآس کشورهایاتحاد شوروی به  1۹81

، الوس منطقه صلح پیشنهاد مشخص وعملی سه کشور هند وچین، ویتنام، کمپو چیا

مبنی بر عقد  تانشنهاد جمهوری مردم مغلسجهت تأمین صلح واقعی در منطقه و پی

کشورهای  ت باعدم تجاوز وعدم استعمال قوه در مناسبین المللی  کنوانسیونیك 

 .ایفا میدارد جهانو  یات در آسبایی نقش مهمی را در تأمین صلح و ثیاآس

 

 ! رفقای محترم

ه اساس که ب رسانید در این اواخر جلسه سنای حکومت واشنگتن سندی را به تصویب

سرمایه داری را برای  انحصاراتصرف سنای  یکاامرجها نخوار لیزم یاامپرآن 

صلح و ترقی اجتماعی نیروهای دیگر نیکاراگوا و مانهری قباتجاوز نظامی علیه کیو

ی التین، مرکزی و حوزه کرابین به دست آورد. اما این اقدام تحریك آمیز یکاامرو 

خودرا  گی کامل همبستو نیباپشتیتقبیح میکنیم   را گری تجاوزیکاامر هگرانمداخله 

اعالم میداریم. به همین گونه ما مترقی این قاره نیروهای دیگر و انقالبیی باکیو با

پرست رژیم نژاد هجنایتکاراناقدامات ولیستی را در قاره إنریقا یاداخالت امپرم

کامل خودرا از نی ابپشتیتقبیح نموده  افریقامقدم  ۀرا علیه کشور جای جبه یاپریتور

 . ابراز می کنیم« پوسوا»رزه مردم نامیبیا تحت رهبری بام

ورژیم خونریز  یکاامرالت متحده یالیزم ایااخیر شاهد جنایات فجیع امپر جهان

فلسطین ولبنان بود. ما  ۀفاشیست اسراییل صهیونیست علیه مردم عذابدیدمتعصب و

آزادیبخش  مانزسا یقانونینده ه نماگانرزه مردم فلسطین تحت رهبری یبااز م

تشکیل دولت مستقل دموکراتیک فلسطین و وسرنوشت فلسطین به خاطر تعیین 

می  نی باپشتی قاطعانه یکاامر -ن برای دفع وطرد تجاوز اسراییل رزه مردم لبنابام
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همه  ملل متحد واتخاذ تدابیر تعزیری مانز. ما خواستار اخراج اسراییل از ساکنیم

 . ولت طراز فاشیستی بیگن هستیمعلیه د بهجان

ً ماست.  مانززمیرم یاتأمین آن نصلح و مسئله  معتقد هستیم که نقش کشور شما عمیقا

و  تتاندیوخلع سالح، تعمیق  بین المللیامنیت رزه به خاطر تأمین صلح وبادر م

یکن، در پلیزم، صهیونیزم وهژمونیزم یاامپرعلیه جنگ، کاهش تشنج بین المللی و

 . ی ترق اجتماعی که در رأس آن اتحاد شوروی قرار دارد بزرگ استانجهجبهه 

کشور شما  شانزحمتک هلیستی شما کیابدون تردید این نقش از ماهیت نظام سوس

گام های استوار و بلند بر میدارد، لیستی یاسوسجامعه پیشرفته   مانساختاکنون در راه 

 . منشا می گیرد

 ! رفقای محترم

د حزب تجارب ارزشمن باآشنایی دل تجارب وبای شما وتبایزدید از کشور زبا

کمك  فراواننوین  ۀجامع مانساخت امر، مارا در تانلیست کارگری مجارسیاسوس

لیستی تحت رهبری خردمندانه حزب یاسوس تاننموده است. ما معتقد هستیم که مجارس

حزب  تصامیم دوازدهمین کنگره خالقانهتطبیق و تانلیست کارگری مجارسیاسوس

 .آمدت مزیدی نایل خواهدیاترقبه پیشرفت ها و تانکارگری مجارسلیست یاسوس

 ! جهاند صلح در سراسر بازنده 
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 ن یاه مبرادران ه وتاندوست بامناس انقالب ثورنوین و تکاملی  ۀمرحل

                                              وهنگری را  تانسافغان، احزاب وحکومات کشورهای مانمرد

 سطح عالی ارتقا بخشید به

 

 تانم. مجارس.نیه از شبکه سراسری تلویزیون جیاب

 1361 میزان 13

 

 

 ! تانجمهوری مردم مجارس تاندوسرفقا و

، تانسافغانولتی جمهوری دموکراتیک ت حزبی ودیااجازه بدهید، به نماینده گی از ه

ه اعضای حزب همو تانسافغانش های پرشور مردم زحمتکش باها وشاددرود

 . را به شما تقدیم نمایم تانسافغاندموکراتیک خلق 

ت حزبی و دولتی یازدید کنونی از هبا نیاجره یی که در مانل گرم وصمیبااستق

را وامیدارد  ی شماصورت گرفت، مابادر کشور زی تانسافغانجمهوری دموکراتیک 

م هنگری، کمیته جمهوری مرد شانعمیق خودرا به پیشگاه زحمتک امتنانمراتب  تا

نوش کادار منشی اول یالیست کارگری هنگری وشخص رفیق یامرکزی حزب سوس

 انقالب ثورراز نماییم. پیروزی کارگری هنگری ابلیستی یاسوسکمیته مرکزی حزب 

، مانمردن یاه مبرادران ه وتاندوس تباتکاملی آن، مناسوبخصوص مرحله نوین و

 انقالبیهمبستگی حله کیفی نوینی مبنی برا وارد مرما رکشورهای حكومات احزاب و

 . شدبااهمیت عظیم میده است که برای ما حایز افتخار وبین المللی نمو

به جمهوری  تانسافغاندولتی جمهوری دموکراتیک ی وت حزبیامسافرت کنونی ه

یشتر روابط طراز بهرچه ر مهم در راه گسترش و تحکیم یاگام بس تانمردم مجارس

ما بوده که بدون شك ثمرات بزرگی را به  کشورهای نیامه تاندوسوه برادران عالی

 . ر خواهد آوردباسود خلقهای زحمتکشی هر دو کشور به 

 !گرامی تاندوس
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تحت رهبری حزب  تانسافغاندر  انقالب ثورسال از پیروزی بیش از چهار

د. کشورما میگذر شانحزب طبقه کارگر وهمه زحمتک تانسافغاندموکراتیک خلق 

. اما طی این مدت راه دشوار وناهمواری را پشت سر گذاشته است تانسافغانالب انق

ست علمی یاموفق گردیده به مثابه نیروی رهبری کننده جامعه بر مبنای س حزب ما

توطئه های  بامقابله و انقالبدستاوردهای ، گامهای استواری به سوی تحکیم وهدفمند

هات و باواشتانحرافات دادن به  نیاپا. حزب ما بخصوص پس از داردبرانقالب  ضد

جهت ایجاد ، زمینه های وسیعی را به مرحله نوین وتکاملی آنانقالب وارد نمودن 

 . در کشور مساعد نموده است النهعادو جامعۀ نوین پایه های 

لیستی در یاامپر هم اکنون در کشور ما على الرغم دشواری های ناشی از مداخله

، ارتقای رشد اقتصادی، اجتماعی ۀده در عرصهای عم ، موفقیتامور داخلی ما

جلب سی واجتماعی ویاسزنده گی  ، دموکراتیزه نمودنشانح زنده گی زحمتکسط

. این موفقیت ها به رونما گردیده است انقالببه سوی  شانتوده های ملیوني زحمتک

 ، اجتماعی کشوراقتصادی  مانساختمهم نوینی را در طور عمده پیدایش عناصر 

 . میدهد شانن

 ۀرتست از نابودی مراکزعمدبایکی از پیروزی های عمده ما طی سال جاری ع

های اساسی  النهماموفق گردید تا ماندر سراسر کشور. قوای مسلح قهر انقالبضد

ارتجاع و  گانت سنگینی بر پیکر نماینده باوضر را سرکوب نماید انقالب دشمنان 

گفت که پس از مرحله نوین توان صراحت می ابلیزم وارد آورد. در مجموع یاامپر

علما سنجیده شده حزب ما که به طور ست اصولی، خالق ویادر نتیجه س انقالب ثور

ً مو پلینوم های کمیته مرکزی حزب و عمده در اسناد جلسات در تصامیم خصوصا

 تانسافغانرتاسری حزب دموکراتیک خلق س کنفرانسوفیصله های فوق العاده مهم 

در کشور  انقالبیفته روند یا انعکاسحزب  «برنامه عمل» اسی مصوب آن سند اسو

ما روز تاروز استحکام بیشتر کسب نموده وبیش از پیش نیرومندتر گردیده است. در 

جبهه ما در  هموطناننتیجه همین اقدامات است که همین حاال صدها هزار تن از 

 متحدانه، تانسافغانکراتیک دولت جمهوری دمواین تکیه گاه اجتماعی ملی پدروطن 

 انقالب  دشمنان کن به دانشدنجواب های واالی آن دفاع مینمایند ومانآرانقالب واز 

طبقات واقشار ملی ، دموکراتیک جامعه  ن یامست حزب ما یامیدهند. در یک کالم، س

 . ل گرم قرار گرفته استبامورد استق

لیزم بین المللی یادارید، امپر گونه که اطالعمانه؛ تانمردم زحمتکش ونجیب مجارس

ارتجاع منطقه  بانی بادر ت یکاامرالت متحده یاتجاوز کار اامپریالیزم به سردمداری 

کراتیک ، هنوز از مداخله در امور داخلی جمهوری دموژمونیست های پیکنهو

لیزم علیه جمهوری یاامپرارتجاع و ۀناشد  اعالن. جنگ دست نکشیده است تانسافغان

 . ادامه دارد تانسافغانک دموکراتی
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 انقالب  ضدباندهای  تسلیحتشدید تشنج در منطقه و بالیزم تالش می نماید تا یاامپر

شرم آگین در امور داخلی کشور ما بهای بیشتر بدهد. ن ویابه مداخالت عر تانسافغان

لیزم در کشور ما محکوم به شکست قطعی است. مادر یاامپر هگرانستراتیژی مداخله 

ست ما یاس .آشکار داریمریح و، صوضاع پیرامون کشور ما موقف اصولیا برابر

در  تانپاکسو ایرانهمجوار  کشورهای بات بامناسل اوضاع منطقه وبادر ق

دارد.  بهجانهمه  زتاببا 1۹81چهار اگست وبیست و 1۹80نهادهای چهارده می پیش

پیشنهادهای  سعی نموده تا از طریق این تانسافغانحکومت جمهوری دموکراتیك 

همسایه کشورهای  خود، زمینه های واقعی حل مسایل  بهجانهمه  انعطاف بامبتکرانه 

 لیزم یاامپرتحریکات مداخالت وبنابر  متأسفانهمذاکرات مساعد سازد اما را از طریق 

مفاهمه به نتایج الزم زمینه حل مسایل از طریق مذاکره وتاهنوز تالش های ما در 

 . نرسیده است

 ۀلیزم در شرایط کنونی تهدید جدی راعلییاامپر ۀتجاوزکارانست یا! سمحترم انتدوس

ست یاس ۀن یکی از مظاهر عمدیاجهان. در این اواخر صلح به وجود آورده است ۀداعی

حکومت  نی باپشتیجنا یتکارانه صهیونیست های فاشیست مشرب اسراییلی را که از 

ردیگر باکه چگونه تراژیدی لبنان یک  دیدند، مشاهده نمودند واندبرخوردار ریگن 

 مانخلق های قهر بالیزم در مقابله یاامپرصهیونیزم ونه یاوحشاعمال  از روی

لیزم در یاامپر بانی باصهیونیست های اسرائیل در تفلسطین و لبنان پرده برداشت و

ست یا. ما سرا در تاریخ معاصر تکرار نمودند لبنان یکی از حوادث خونین

صهیونیست های اسراییل صورت  بارا که در همدستی  یکاامرلیزم یاامپر هجنایتکاران

به توان فلسطین را نمی  مانقاطعیت محکوم نموده معتقدیم که خلق قهر بامی گیرد 

رزه باصلح و ترقی به منیروهای زانو در آورد . فلسطینی ها به اتکا حمایت وسیع 

ً  در راه حقوق حقه خود ادامه داده لیزم یای امپرشکن به توطئه ها دندانپاسخ  مسلما

لیزم یا. وحزب و دولت ما در اوضاع کنونی بین المللی، تالش های امپرخواهند داد

سالح های  انواع را مبنی بر تشدید تشنج در اروپا و فعالیت ها به منظور استقرار 

محکوم نموده ابراز عقیده میداریم که در  جهاندر این قاره وسایر نقاط هستوی 

گی پیوست صلحخواه و مترقی را همنیروهای شرایط جاری عمده ترین وظیفه همه 

 مسابقات کاهش رزه برای صلح، تشنج زدایی وباد مهرچه گسترده تر در جهت تشدی

طلب  ست میلیتاریستی محافل جنگیاتسلیحاتی تشکیل میدهد. ما معتقدیم که س

لیستی و یاسوس کشورهایبر پایه پروگرام صلح توان لیستی را تنها می یاامپر

دار واقعی بخصوص پیشنهادها وابتكارات صلح آمیز اتحاد شوروی بزرگ این پاس

گیری به عمل آورد. اما به ز خطر جنگی جلوا و ، لگام زدیجهانلیزم یاصلح و سوس

ت باست معقول آن که در مصویاسو تانلیست کارگری مجارسیاحزب سوسنقش 

در راه تحکیم  تانلت مجارسبه نقش دوفت ویا انعکاسدوازدهم نیز وسیع  کنگره

لیستی نقش مهمی یاسوس تان، مجارسقایلیم فراوانخطر جنگ ارج  باله مقابصلح و

 اطمینانصلح و کاهش تشنجات بین المللی ایفا نموده است ما  ۀرا به خاطر تقویت داعی

رچم
اه پ
ر



 

 

2۹1 

 

ا خواهد در زمینه به طور شایسته در آینده نیز ایفخودرا داریم که کشور شما نقش 

 . نمود

 ! تاندوسرفقا و 

به  تانسافغانخلق  حزب دموکراتیک آناندر پیشاپیش و تانسافغانمردم زحمتکش 

تعمیق و تانسافغاندر  انقالبیتحوالت  پیروزمندانهخوبی درک می نمایند که رشد 

کمک های بیشایبه همه مساعدت ها وباعی نوین در کشورما سمتگیری اجتما

 . ط ناگسستنی داردبالیستی ارتیاسوسکشورهای  وبخصوص  جهانمترقی نیروهای 

لیستی بخصوص اتحاد جماهیر یاسوسکشورهای  که نقش  دانندمیمردم ما به خوبی 

برجسته است. در کشور ما عظیم و انقالبیروند  لیستی در دفاع ازیاشوروی سوس

بی کمکهای عظیم وای همیشه سپاسگزار از مساعدتها وبر تانسافغان شانزحمتک

روزگار دشوارترین مردم اتحاد شوروی در شایبه یی هستند که حزب کمونیست و

-افغانمی نمایند که دوستی  کها درافغان. اند، به مامبذول داشته زنده گی جامعه

لیزم علیه یان وشرم آگین امپریاتجاوزات عر باشوروی عامل مهمی در راه مقابله 

 وه برادران . ما به کمک هایشدبامی نوین  ۀجامع مانساختو انقالبی تانسافغان

 که بر مبنای تانمجارس مانمردم قهرلیست کارگری ویاه حزب سوستاندوس

صورت  تانسافغانمردم جمهوری دموکراتیک حزب و باپرولتری انترناسیونالیزم 

 یم،ابراز میدارخودرا عمیق  امتنانقدر نگریسته در برابر آن احساس  ۀمیگیرد، به دید

  مانساختی بهاگرانلیستی نه تنها تجارب یاسوس تانافرت به مجارسمس نیاجردر 

نیرومند همبستگی  ردیگر باچشم سر، یک با، بلکه در عمل ولیزم را فرا گرفتیمیاسوس

در کشور خود احساس  انقالبرا نسبت به  تانمردم مجار اسحزب ودولت و انقالبیو

  .نمودیم

از جمهوری مردم  تانسافغانک ت حزبی ودولتی جمهوری دموکراتییازدید هبا

 رفیقانهوه برادران کاریت دوستی وهمباگام نوین و تازه در راه رشد مناس تانمجارس

رفیق گرامی بارات . صحبت ها، مالقات ها ومذاکودول ما بود مانبین کشورها، مرد

همه ت دوبامناس تاندولتی مجارسحزبی و رهبراننوش کادار ودیگر رفقای محترم یا

 تانمجارس با. آشنایی ما را مزید بخشید انکشافمارا کشورهای  نایم بهجان

ردیگر بافرصت الزم رامساعد نمود تا یک یعتر وبیشتر ساخت وسلیستی ویاسوس

 . اشتراك موضع و وحدت موقف خودرا در مسایل عمده بین المللی ابراز داریم

بت، سودمند وبزرگ ر مثیامل داریم که ثمرات این مذاکرات ومالقات ها بسما یقین کا

خواهد  بجانت دوباتأثیرات عمیق ومطلوب بر مناس طوالنیبرای مدت خواهد بود و

 . داشت

 ! محترم تاندوس
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به نماینده گی از کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق ردیگر بامی خواهم  نیاپادر 

به  تانسافغان مانمردم قهرو تانسافغان، حکومت جمهوری دموکراتیک تانسافغان

ت حزبی ودولتی جمهوری دموکراتیک یاه یی که از همانل گرم و صمیباسبت استقمنا

 خود عمیق  تشکراتو امتناندر کشور شما صورت گرفته است، احساس  تانسافغان

  . ابراز دارمرا 

و  تانسافغان ، حکومات وخلق هایاحزاب نیامد دوستی خلل ناپذیر بازنده 

 !تانمجارس
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                                        ،حقوق از دارد وظیفه مردم منافع مدافع حیث به رندویڅا

 حراست کند ع ج. د. اباکرامت و آرامش ات

 

 ارندویڅنیه در جلسه سراسری فعالین حزبی یاب

 1361 میزان 2۵

 

 ! رفقای محترم

ت شما اعضای حزبی وزاررضایت خاطر دعوت برای سخنرانی در برابر بامن 

 .څارندوی را پذیرفتمجزءوتامهای قطعات ت ویاڅارندوی وال قوماندانان، امور داخله

ما که به مثابه بخش قوای مسلح پرافتخار څارندوی  گانوز درینجا بهترین نماینده امر

خارجی و  دشمنان علیه  اطمینان باسالح به دست و تانسافغانوکراتیک جمهوری دم

اده ما دفاع میکنند، منافع مردم آزو انقالب ثوردهای دستاوراز یرزمند وداخلی وطن م

ر دایر با، برای نخستین داخلهسه یی در تاریخ وزارت امور. چنین جلاندجمع شده 

های څارندوی جزءوتام هر والیت، همه قطعات و گانمیگردد. مادرین سالون نماینده 

مبدل  تانشتر کاره جدید برای بهبود بیانگیزرامی بینیم. فکر میکنم این جلسه به 

 . خواهد شد

رفقای پیکار جوی  با، ز میگردیدبا تانکه شما به قطعات من یقین کامل دارم هنگامی 

ما قرار میدهد، صحبت خواهید  ره وظایفی که حزب در برابر څارندویباخویش در 

وز امروظایفی را که . البته نه تنها صحبت خواهید نمود بلکه دستور های حزب وکرد

 . تحقق خواهید بخشیدده خواهید کرد ویامیگردد، در عمل پتعیین 

څارندوی نوین ما، که  مینمایم تأکید، من شما رفقای محترم، منسوبین څارندوی نوین

چه چیزی ماهیت آنرا از دستگاه پو لیسی وزی، چگونه نیرویی است وامرڅارندوی 

 ارمی سابق متفاوت می سازد؟اندو ژ

است نوین ومولودا نقالب ما که از ریشه سازمانی ی، ، څارندوی کنوننخست اینکه

شد. باپولیس سابق تفاوت دارد. این تفاوت بیش از همه از لحاظ وظایف طبقاتی می با

استثمارگر ابزار دفاع از منافع طبقات حاکم  تانسافغانپولیس در  انقالب ثورقبل از 

   مانز. این ساا بودطفیلی واریستوکراته سودخورانو ستمگر ومشتی از فیوداالن و

زور وادار به آن می بارا  های ساده وطن ما انسانبه حیث وسیله ستم بر مردم و

و  سودخورانخواسته های فیوداالن وتا چیزی را که موافق به منافع و ساخت
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هراس داشتند، زیرا پو لیس دهند. مردم از پولیس ترس و انجام ست اریستوکراتها

 . عامل حق شکنی و خودسری بود

آزادی،  امردارد از  ، وظیفهی به حیث مدافع واقعی منافع مردموزامرڅارندوی 

حراست کند. نظم  تانسافغاناتیک ع جمهوری دموکرباشایسته گی اتو حقوق، کرامت

تحقق تحوالت اجتماعی و  امربه ومحالت را تأمین و هاامنیت اجتماعی شهرو

ست حزب دموکراتیک خلق یاسا وه یشه اندحامل مساعدت نماید و النهاقتصادی فعا

 . شدباکشور  شان، این پیشاهنگی رزمنده زحمتکتانسافغان

 ً ساتنمن ها و  ،وز از لحاظ ترکیب اجتماعی ساتونکی هایامر، څارندوی اینکه ثانیا

 خانواده  زندانفرکثر . در گذشته اشدبانیزاز پولیس سابق متفاوت می خودسران اف

لیسی گردند که ند افسر پوتوانستمحافل حاکم می  گان ثروتمند و نمایندههای متمول و

اکثردر موقعیت ومقام خویش فقط به خاطر سودجویی شامل دستگاه پولیس میشدند و

ن شخصی استفاده مجاز به خاطر ثروتمند شدنادرست وغیرمیتودهای ها و شیوهبا

ال شکنی وسیع( وجود داشت. ولی در ح قانونی وتانمینمودند. اختالس، رشوه دس

کار  شرافتمندانه، انقالبیروح  بابق که در څارندوی منسوبین سا حاضر هستند

 . پیکار می نمایندو

شد بادر خدمت مردم میمردم بر خاسته، جزء مردم است  ن یاموزی از امرڅارندوی 

 یجوانشد . در حال حاضر بخشی اساسي څارندوی را افراد باید در خدمت مردم باو 

های زحمتکش برخاسته و در  خانوادهاز وفادار بوده و نقالب  ا امرکه به گرمی به 

 . ، تشکیل میدهداندپولیس را احساس کرده  شکنی قانونگذشته خود ستم و 

 اندسی یاس کارمندان و قوماندانانکادر افسری څارندوی در اکثریت خود متشکل از 

ری از یا. بساندتربیت شده سی وجنگی کسب نموده ویاآبدیده گی س انقالببعد از که 

ز باکه در گذشته حتی به فکر سر اندفته یابه رتبه افسری ارتقا  زانباسر ن یاماز  آنان

ست حزب را در یا. این نسل نوین کادر افسری څارندوی، سکردساده نیز خطور نمی

سی یا، سبرای اشتراك در تحوالت اجتماعیخودرا  مردم اشاعه داده ومادونان  ن یام

بسیج می سازند. تغییرات در ساختار اجتماعی پرسونل  النهشور فعاو اقتصادی در ک

 . را نیز تغییر داد ساتونکی هاو سران افن یامڅارندوی به نوبه خود روابط متقابل 

به ته ودر زیر یك سقف نشس سران اف باهمراه  زانباسردر گذشته ممکن بود که  یاآ

جزءوتامهای و قطعاتی محاربو، ارتقای قابلیت بحث پیرامون موضوعات مهم

انقالب تنها در نتیجه  ک؟ چنین رفاقت رزمی وایدیولوژیوزارت امورداخله بپردازند

 . که بنابر اراده ومطابق منافع مردم به وقوع پیوست، ممکن گردید ثور

های امور داخله به حیث جزء  گانرت از اینست که ارباممیزه سوم څارندوی نوین ع

خارجی، ارتجاع داخلی و ۀناشد  اعالنر شرایط جنگ متشکله قوای مسلح کشور د
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س علیه حاکمیت مردم دارای وظیفه بو تانسافغاندموکراتیك  یه جمهوریعل

اشتراك در  ۀشد. اکنون وظیفبامسؤولیت ومهم دفاع مطمئن از نظام دموکراتیک میپر

 .خوردار استدها از اهمیت درجه یك برن باسرکوب ت جنگی برای محور یاعمل

حزب دموکراتیک  بجانوزی از امراینست که فعالیت څارندوی  امرمهمترین اما 

رهبری هدایت و تانسافغانق حزب دموکراتیک خل بجاننها از تو تنها تانسافغانخلق 

ضامن پیروزی های حزب منبع نیرو و بجانڅارندوی از . رهبری متداوم میشود

 . آنست

حکومت جمهوری دموکراتیک و ، کمیته مرکزی آنتانسافغانحزب دموکراتیک خلق 

گی وپختمحاربوی ، ارتقای سطح قابلیت تحکیم څارندویبه رشد، تقویت و تانسافغان

اخیر کمیته مرکزی  مانزسی ورزمی آن توجه دایمی مبذول میدارند. در مدت یاس

بهبود همه سی ویا، سره تکمیل بیشتر کار حزبیباتی را در بار مصوباحزب دو 

 . است ارت امورداخله پذیرفتههای وز گانفعالیت ار

 ن یامیتی را در تربوسی  یاکارسسی څارندوی که وظیفه دارند یاهای س گانایجاد ار

مواظبت حزب برند ، نیز یکی از مظاهر توجه و پیش سرانفوا ، ساتنمن هازانباسر

 . به شمار میرود

 ه نتاوطنپرس څارندوی که وظیفه گانشاهد دیگر مواظبت جدی نسبت به رزمنده 

مدالهای جمهوری ها وشانمیدهند، تفویض نانجام فداکاری شجاعت  باخودرا 

ری یافسر است. بس، ساتنمن وابه بیش از هزار نفر ساتونکی تانسافغاندموکراتیک 

مدالهای دولتی و ها شانفت نیاوزی نیز مفتخر به درامرجلسه  گاناز شرکت کنند

 . اندورتبه های افسری شده 

جدید  باهمه تدابیر الزم را اتخاذ مینمایند تا څارندوی ما  وز حزب وحکومتامر

دیگر وسایل جنگی ی وترانسپورتزرهپوش، وسایط  ،، مهماتۀترین سالحهای خفیف

وضع معیشت  چنانهمو سران، ساتنمنان وافزانباسرتأمین مادی  شد.بامجهز 

 ه برکت کمکتنها ب امر. این فته استیاعات بهبود قابل مالحظه پرسونل در داخل قط

. در نتیجه استاتحاد شوروی ممکن گردیده  انترناسیونالیستیبی شایبه ووه برادران

تقویت څارندوی و ع تدابیر اتخاذ شده از طرف حزب ودولت برای تحکیم ومجمو

وزارت امورداخله تعداد پرسونل څارندوی به حد قابل مالحظه  النهکار فعا چنانهم

 . فته استیاافزایش 

فته است، در تمام قطعات اوپراتیفی و یادر څارندوی نیز تقویت صفوف حزب 

ایجادشده فعالیت مینمایند.  ان جوان  مانزساحزبی وسازمانهای ت، یاوال هایجزءوتام

! این ن می سازد. رفقاباداوطلو زانباسررا  هامانزبیشتر از دو ثلث ترکیب این سا

 . نیروو اتکای بزرگی است

رچم
اه پ
ر



 

 

2۹6 

 

ها وجهات دلچسپی به نظر میرسد که شاهد برخورد قابل  در فعالیت څارندوی جنبه

، خدمت به بهبود شرایط دهیمانزری از مسایل مربوط به سایاتوجه نسبت به حل بس

ابتكار  تانسافغانکمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق  مثالً گی پرسونل است.  هزند

مفید و بیسواد  زانباسرتربیت دهی، آموزشی ومانزسا امروزارت داخله رادر 

بیسواد، ز باسردرست است که هر  کامالً بی میکند. طرح این وظیفه یاارزشمند ارز

 څارندویگیرد تا افرادی که از صفوف مدت خدمت، تعلیمات ابتدایی را فرا نیاجردر 

انقالب اندیشه های سی آگاه ووفادار به یا، از لحاظ سسواد ترخیص میگردند و به

ً  که ثور احترام ، رعایت ودانندمیرا  تانسافغانموکراتیک د جمهوری قوانینمسلما

 .شندبا، مینمایند ودر تعمل تحقق می بخشندنی باپشتیب و دولت را ست حزیامیکنند، س

. دل گرددبسی میاس تربیتید به مکتب واقعي آموزش وباخدمت در صفوف څارندوی 

اشه و زنده رای کنترول از اموراعب زانباسرید گفت که کمیسیون های بادرین رابطه 

 امرسؤولیت در برابر مثال خوب برای تقویت روحیه احساس م اندی پرسونل میتوگ

د یار زبااعتشد. این کمیسیون ها بادر بین پرسونل  رفیقانهایجاد فضای سپرده شده و

بهبود  زانباسر زنده گیه و تبارا کسب نموده وبه برکت فعالیت آنها وضع اعاشه ا

های وزارت امورداخله به وجود  گانین ابتکار را که در ارفته است . ما ایامحسوسی 

را در  آنانرا بیشتر رشد داد و زانباسرارات ید ابتکباتایید میکنیم.  کامالً آمده است، 

 . فعالیت قطعات وسیعتر جلب نمودحل مسائل اساسی زنده گی و امر

شور: تی کیاح ت نظامی در مناطق مهمیاندوی در عملرڅاهای جزءوتامقطعات و

ت سنگین وارد شد، سهم فعال گرفتند بات شمال که به اشرار ضریاوال مانغزنی، پغ

 . صدمات قابل مالحظه وارد نمودندانقالب ضدو به نیروهای 

 انقالب  ضدصراحت بدانیم که این هنوز کافی نیست. وضاحت و باید بااما رفقا! ما 

هنوز هم تالش می ورزد که لیزم یانظامی امپردوامدار مالی و نیباپشتی بااخلی د

را به غرض ورشکست ساختن  طوالنیجنگ ظ نماید وحالت تشنج را در کشور حف

و  ترانسپورتمین مردم از لحاظ موادغذایی، کار، اقتصاد وایجاد دشواری ها در تأ

الی بخش قابل مالحظه اهالی کشور از طریق با. آنها هنوز هم تجارت ادامه دهد

زند. مردم ادن یامما تأثیر  مانمسل هموطناناحساسات مذهبی فریب وسوء استفاده از 

زنده گی صلح آمیز  خواهانبه ستوه آمده و هاندباخودسری ما از جبر، ستم و

، صلح آمیز. تأمین زنده گی آرام واند انقالبضدباندهای سریعتر هرچه سرکوب و

مهمترین  انقالبتی کشور ودفاع مطمئن از یادر مناطق مهم ح انقالبضدسرکوبی 

ید څارندوی در آینده نیز با. ما معتقدیم که دهدومبرم ترین وظیفه ما را تشکیل می

ارتقا وافزایش  انقالبدر سرکوب ضدخودرا  ، سعی پیگیر و سهم محاربوی قابلیت 

افزایش ، ومختلف اقتصاد ملی تقدیم میشوند شئونجامعه برای کار در  ارتقازهم باو 

  .بخشد
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 رت امور داخلهات وجود دارد. درقدم اول وزاامکانن کار همه در څارندوی برای ای

کمبودی هایی رارفع نماید که ثمربخشی فعالیت څارندوی را مؤظف است نواقص و

ازل آماده گی جنگی و نهای دارای سطح جزءوتامکاهش میدهد. هنوز هم قطعات و 

ز هم تصور یك تعداد منسوبین څارندوی هنو سی وجود دارند. در ذهنیااستواری س

رزه باوجود ندارد. در کشور م انقالبیدقیق و روشن نسبت به اهداف و وظایف دولت 

شدت آنرا حدت و سران اف، ساتنمنان وزانباسردارد، اما بخشی از  نیاجرطبقاتی 

 ؟اندکی ها دشمن واقعی نظام نوین و کسانیکه چه  دانندنمی  درک نمی کنند وبعضاً 

سی آن، یاست سیار ،ش آور است. وزارت امورداخلهحقیقت و فاکت تلخ تشوی این

ید نتیجه گیری های الزم وجدی باحزبی سازمانهای سی ویاوکارکنان س قوماندانان

رندوی بهبود پرسونل څا نیامتربیتی در و سییاکارسرا بنمایند. ضرورت است تا 

اس ، تربیت احسمورال منسوبینتقای روحیه جنگی ودر جهت ارفته ویاقابل مالحظه 

دد. الزم است تا به تحکیم دسپلین، تقویه گر آنانگی در مردانعت و ، شجاوطنپرستی

وتعمیل دقیق دستورها تأمین  نظامی در قطعات توجه بیشتر شود طباانضوحدت و

، طباانض تربیت مادونان ووضع  امرر د قوماندانانت از باید سطح مطالبا. گردد

بی از فعالیت هر یار ارزیابد. معیاا وتامها ارتقدسپلین ووحدت در قطعات وجزء

و  زانباسرسی و مورال یاید وضع و قابلیت محاربه وي، روحیه عالی سباان دمانقو

 . شدباثمربخشی فعالیت جنگی آن 

حزبی څارندوی نیز نقش سازمانهای سی ویاس های گاناراین وظایف مهم  در اجرای

ه هر عضو حزب را مطالبه کرد کید از آنها چنین کاری بابزرگی را به عهده دارند. 

وظیفه  انجام ر راه و فداکاری د انقالباندیشه های ، وفاداری به نمونه دسپلین پذیری

ید در با تانسافغانآزمایشی حزب دموکراتیک خلق شد. اعضای اصلی وبا انقالبی

ه مردانمثال ونمونه شجاعت ورار داشته وخطرناک قپیشاپیش همه امور دشوار و

فعالیت څارندوی تأثیر زنده گی وب جوانید بر همه بازبی حسازمانهای . شندباگی 

حزبی اتکا سازمانهای نی باپشتیید همیشه به کمك وبا آمرینو  قوماندانانشند. باداشته 

  نظر گیرنددقت شنیده ومد بات آنها را یاداشته و در حل همه مسایل مربوط نظر

الی ها، نماینده و ت،یابه قرارگاه های وال طباید در ارتباڅارندوی  آمرینو  قوماندانان

واصول اداری عمل نمایند. از خود سری احتراز  قانونحزب مطابق خاد، اردو و گان

 .شندباناسیون کامل و در همکاری و کورد کنند

صفوف حزبی اتخاذ گردد وسازمانهای یم ید همه تدابیر ممکن برای تحکبا! رفقا

که وفاداری خودرا به  سران ، ساتنمنان وافانزباسرحزب به حساب پذیرش بهترین 

سی یاس های گاناروتکمیل کار  . بهبودبدیا، توسعه اندثابت ساخته  انقالب ثور امر

کمیته های  بامحكم آنها  ۀتنها در صورت رابطحزبی څارندوی تنها وسازمانهای و

طه ید اظهار داشت که هنوز در همه جا چنین راببابس. حزبی محلی ممکن است و
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ید به صورت جدی وقاطع رفع گردد. بامحکم برقرار نشده است، این نقیصه 

، ولسوالی ها و ت، شهرهایاحزبی، څارندوی وکمیته های حزبی والسازمانهای 

دوستی دست  باید بامیدهند. بنابرین  انجام را  واحدعالقه داری ها وظایف مشترك و

ً به دست هم،  دستور کمیته . رفقا این خواست وکار کرد بهجانهمه  کمک  با مشتركا

 . است تانسافغانمرکزی حزب دموکراتیک خلق 

، تربیتیسی ویابهبود کار حزبی سوڅارندوی تنها بر مبنای تکمیل محاربوی قابلیت 

ارتقا حاصل  اندمحلی دولتی میتو هایگانارکمیته های محلی حزبی و باروابط  تحکیم

آن  موفقانه . برای اجرای وظایف شماستز مهمترین وجدی ترین نماید و این یکی ا

یکپارچه گی ووحدت قطعات ، همبستگیضرورت است تا تدابیری به منظور چنانهم

نها، بهبود آماده گی رزمی ، استقرار نظم ودسپلین استوار نظامی در آوتأمهاوجزء

 د.گرد انی اتخاذدمانقوکادرهای ، ارتقای مهارت فنی پرسونل

به سال گذشته  څارندوی در سال جاری نسبتزءوتامهای جکه قطعات و میدانیم ما 

. این دستاورد بسی اندرا به طور قابل مالحظه افزایش بخشیده محاربوی فعالیت 

 بی کنیم. در نتیجهیایید ثمربخشی این فعالیت های نظامی را ارزیامهمی است اما ب

فعالیت نظامی  رمعلوم میشود که هنوز کافی نیست. اوضاع کنونی تقویت بیشتواضحاً 

داخلی و  انقالبضدڅارندوی رادر برابر جزءوتامهای منجمله تمام قوای مسلح و

 مسلحانهرزه باما در مپرافتخار داریم که سهم څارندوی  اطمینانخارجی میطلبد. ما 

 . فتیاافزایش خواهد انقالب  دشمنان  با

اعدت فعال در دی را به کمک و مسیاید توجه زباآن وزارت امورداخله  باموازی 

عداد قابل مالحظه استقرار ورشد اقتصاد کشور مبذول دارد. در حال حاضر ت امر

 باظت می شود که زراعتی به وسیله قطعات څارندوی محافمؤسسات صنعتی و

. حفاظت مطمئن میدانیماجرای این وظایف، څارندوی را قابل تقدیر وستایش 

را میسر می سازد. به این ترتیب ثمربخش آنها بزرگ مجال کار نورمال و مؤسسات

سهم میگیرد. این جنبه مهم فعالیت وزارت  تانسافغانڅارندوی در رشد اقتصاد ملی 

حفاظت مؤسسات  امرید به طور دایمی در مرکز توجه قرار داد. از باامورداخله را 

ید باد اقتصادی کشور ما را تشکیل میدهد، یاشوروی که بن افغانهمکاری اقتصادی 

 . ت بخصوص نمودمواظب

ارضی و آب، این یکی از  اصالحاتتحقق  امرحزب و دولت مساعی بزرگی را در 

 به خرج میدهند. کثیرالعده ترین طبقه کشور ما انقالب ثورعمده ترین دستاوردهای 

به این ترتیب بهبود ید صاحب زمین و آب گردند وبا آنانتشکیل میدهند. دهقانان  را

سعی می ورزد همه تدابیر  حساس نمایند. حکومت مردمراواقع ازنده گی  شرایط

 باما  دشمنانشند. بازنده گی مرفه وشایسته داشته دهقانان نماید تا الزم را اتخاذ 

ید به بابزرگی ما شوند. څارندوی ی وانساناین هدف  عمانمیخواهند  ییوسیله هر
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 فعال نماید ارضی و آب مساعدت اصالحاتتحقق  امرحزبی و دولتی در  های گانار

 .به طور مطمئن دفاع کنددهقانان از کار صلح آمیز و

بین اردو، ومنسو شانزحمتکبا «حشر»  نهباطلداواشتراك څارندوی در روزهای او 

ها  خانهشفا، مکاتب مانساختها، تجدید کانالاشتراك در پاك كاری جویها، کاریزها، 

محصوالت زراعتی  کمك به اهالی در کار جمع آوریساجد که تخریب شده ومو

ترویجی توأم گردد. کار تبلیغی و باید بااین تدابیر شد. باسی مییاد سیادارای اهمیت ز

 وترویجی مشترك موجود فعالیت گروههای تبلیغاتی والزم است تا از تجربه 

وظایف توضیح فعال اهداف وڅارندوی برای هماهنگی کمیته های محلی حزبی و

حکومت جمهوری و تانسافغاناتیک خلق ست حزب دموکریا، سانقالب ثور

، رشد اقتصاد ، فرهنگی و حل در جهت بهبود زنده گی مردم تانسافغاندموکراتیک 

مسایل ملی استفاده وسیع صورت گیرد. این کار یکی از اشکال مؤثر تحقق فیصله 

وظایف مهم  که تانسافغانهای نهمین پلینوم کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق 

 . شدباتوده ها را معین ساخت ، می ن یامدر سی  یاکارس

، تیای مردم در محالت از مراکز والتحکیم قدرت دولتتوسعه و امرید در باڅارندوی 

مساعدت سازمانی ته های عالقه داری ها دفاع مطمئن نماید و به کار هسها وولسوالی 

کند. أمین دیگر موسسات را تها و  خانهشفا، کار نورمال مکاتب مصئونیتو امنیت و

ی امرتوسعه قدرت مردمی در دهات شتراك فعال څارندوی در استقرار وا اً مخصوص

 . مهم است

قرار دارند.  یقانوننظم نوین رزه به خاطر باقطعات څارندوی در صف مقدم م

، آنان مصئونیتزادیها، دارایی وآت، حفظ حقوق ویااز جرایم وجنا جلوگیری

مکلفیتهای وغیره امور مهم وظایف و نسپورتتراجاده ها وحرکت وسایل  مصئونیت

اشتراك  بامستقیم څارندوی را تشکیل میدهند. چه څارندوي مؤظف است تا موازی 

 جهات فعالیت خویش را نیز تکمیل کند ، اینانقالبعلیه ضدمحاربوی ت یادر عمل

ً مبهبود دایمی بخشد. و تحکیم قدرت دولتی مردم، این توسعه و بااین که خصوصا

 . همیشه اهمیت بیشتر و بزرگتر کسب مینماید ب جوانو جهان

مشاهده کار  بامردم های مردم خدمت مینمایند و تودهن یامکارکنان څارندوی در 

این  با ره همه فعالیت دولت قضاوت میکنند در رابطهبادی در یاڅارندوی تا حدود ز

ید در باڅارندوی  کارمندانن سازم که اخاص خاطر نشموضوع میخواهم به طور

. برخورد خوب، سعی رعایت نمایند انحرافبالا به طور ر انقالبیت یقانونکار خود 

در برابر عناصر  آنان ع کشور، در لحظات دشوار دفاع قاطع ازبابرای کمك به ات

مند څارندوي مؤظف است ، آن مواردی را تشکیل میدهد که کارانقالبجنایتکار وضد

فداکاری صرف نماید. ی ومانتمام قهر باقلب و صمیم خودرا از انرژی همه نیرو و

رچم
اه پ
ر



 

 

300 

 

را جلب نموده در  شانتکدرینصورت کارمند څارندوی احترام وخوش بینی زحم

 . فتیامطمئن خواهد  دستیارانو  تاندوس، آنان ن یام

 ! رفقای عزیز

تکامل خود رشد و نوین ما که به آن نقطه څارندوی، زهی احترام به زهی افتخار

ومحبوبیت عظیم  گردد تانسافغانفرد فرد مردم  وجدان ر قلوب وبرسد که محبوب د

 . شدبابزرگی داشته و

 ! رفقای گرامی

کامل  اطمینانابراز  تانسافغانسی کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق یابیروی س

پخته یی و عزم بیشتر بر مهارت حرفه بارز ما با، څارندوی ممینماید که څارندوی

آهنین را در  طباانض ووحدت پرسونل خودخواهد افزود. گی ایدیولوژیك وسیاسي 

قاطعیت در همه جا از ری دایمی ویاهوش بااهد بخشید تا سراسر څارندوی تأمین خو

 . دفاع نماید انقالبیموضع وموقف دولت 

آرزو  امراین  رفقای عزیز! به همه شما موفقیتهای بزرگ ، افتخارات بزرگی رادر

 .می کنم

 ! تمی استپیروزی ماح ،رفقا
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                                       انقالب  ، اردو و صداقت به وطن مانقهر سی منسوبینیاآگاهی س

 و حزب نبرو و قدرت اردوی ما را افزایش می بخشد

 

 هرات 17فرقه  سران و اف زانباسرخطاب به 

 1361 میزان 29

 

 ! رفقای عزیز

 دشمنان ، که بر ضد انقالب ثورراه  گانه شما رزمند باوز امرجای مسرت است که 

رزه باو ممردم آزادی دوست ما، در راه تحوالت زنده گی اجتماعی  ۀسوگند خورد

ازانه می بجانك وطن محبوب ما قرار گرفته اید وتابناو شانبه خاطر آینده درخ

 . رزمید، مالقات میکنیم

زی حزب دموکراتیک خلق سی کمیته مرکیااجازه دهید تا به نماینده گی از بیروی س

 زانباسرواز طرف خود به شما  تانسافغانمت جمهوری دموکراتیک حکوو تانسافغان

رضایت  با دهیا)هفده( پ ۀشجاعت فرق با تانسووطنپر دالور سران افوخردضابطان و

سایر منسوبین اردوی  ندمانرا تقدیم بدارم. شما  انقالبیش های گرم وباکامل شاد

باندهای  ۀعلیقهرمانانه  و النهما، به طور فعا جوانموکراتیک جمهوری دپرافتخار 

خارجی داخلی و دشمنانسرکوبی  امرن خودرا در یاسهم شاجنگیده وانقالب ضد

ی که زانباسروخردضابطان ، سرانری از افیایش ادا میکنید. بسحکومت مردمی خو

ی که گذروده گی و از خمردانتاالر حضور دارند به خاطر شجاعت،  وز در اینامر

 شان، مفتخر به اخذ ناند داده شاناز خود نانقالب ضدباندهای  باهای خونین در نبرد

داقت منسوبین صحاکی از وفاداری و امرکه این  اندمدالهای دولتی گردیده ها و

های حزب  مانآرثور و شکوهمندانقالب  النهعاد امربه اردوی ما به میهن و

 . شدبامی تانسافغاندموکراتیک خلق 

 ! رفقای محترم

ع شرافتمند کشور تحت رهبری کمیته بااتسایر ندمان ما مانمنسوبین اردوی قهر

حکومت جمهوری و انقالبی، شورای تانسافغانکزی حزب دموکراتیک خلق مر

سی یاده ومیدهند تا اوضاع سدی به خرچ دایا، سعی و تالش زتانسافغاندموکراتیک 

وضاع کنونی یم که اید تذکردهبادی سازند وداخل کشور به تدریج عانظامی را در و

 . شدباحوادث اخیر تأییدکننده این ادعای ما میرو به عادی شدن است و
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حاضر  چنانهمو انقالبضدبزرگی باندهای از دفع حمالت توان به طور مثال می

دآوری یاحکومت مردمی  گاننماینده  بااشرار جهت مذاکره باندهای ری از یاشدن بس

 .کرد

، اندرا خورده دشمنان آگین که فریب تبلیغات زهر کسانیتر از تعداد بیش هر روز

به را  آنان، انقالبضد گانکرده سرلیزم بین المللی ویاند که امپربیامبیش از پیش در

اهداف و  حقانیتدرك با آنانند شانکشی میکسوی پرتگاه نیستی، جنگ وبرادر

. ز میگردندباه گی صلح آمیز میبرند وبه زندانقالب ضد، از انقالب ثوروظایف 

در آینده بد ویالی به پیش میرود ووسعت می گرچه تاکنون این پروسه بطی است و

ی که امرنزدیك روزی فراخواهد رسید که همه مردم زحمتکش وطن ما به عدالت، 

پیکار  تانسافغانع آگاه کشور باتمام اتو تانسافغانب دموکراتیک خلق به خاطر آن حز

ال بردن سطح زنده باتدابیر آن جهت ست حزب ویااد حاصل نموده از سعتقمیکنند، ا

 تانسافغانفرهنگی جمهوری دموکراتیک های وسیع مردم ورشد اقتصاد و گی توده

 . نمایند نی باپشتی

سی یای به دست آمده است اوضاع سمعین که در سال جاروجود نتایج مثبت وبالیکن 

 بین المللی لیزم یادسایس امپرفته است ویاار ناستقر کامالً نظامی در کشور تا هنوز و

 . شدبااساسی در راه عادی ساختن آن می  عمان

از هیچ تالش دریغ  یکاامرلیزم یالیزم در رأس آن امپریاکار امپرتجاوزنیروهای 

وگیری نمایند. به این لت توده ها در مسیر رشد اجتماعی جنمیورزند تا از پیشرف

زورگویی  باتسلیحاتی را تشدید می بخشند و می خواهند  منظور است که آنها مسابقه

 .الی مردم گیتی تحمیل نمایندباموردعالقه خویش را نه و یانظامی، آرزوهای سودجو

 گراناشغال یعنی یکاامرلیزم یاحشتناك در لبنان جایی که متحدین امپروقایع و

وب لبنان گناه شهر بیروت وجنوبیغیرنظامی  گانشنده باصهیونیستی سیل خون 

   مانزاسراییلی میخواهند تا سا گران، شاهد این مطلب است. اشغالاندراجاری ساخته 

رزه به بامردم رنجدید فلسطین را از تکیه گاه مآزادیبخش فلسطین را محو نموده و

تأسیس دولت خویش محروم کنند. آنها جهت به دست و خاطر تعیین سرنوشت خود

  .اسلوب فاشیستهای هتلری کار میگیرندویتودها مپاك از ونا شومآوردن این هدف 

دث به حوا نیاجر نیز از تالشهای خود به غرض تغییر تانسافغانلیستها در یاامپر

بیشتر اوضاع متشنج هرچه وخامت  . آنها در صدداندسودخویش صرف نظر نکرده 

قرار  انهبهرا، به طور دوامدار  تانسافغانی بوده برای اینکار به اصطالح پرابلم جهان

  . میدهند

کای جرم آنها رشو  یکاامرالت متحده یاگی ارکردسی به جهان لیزم یاامپرنیروهای 

 انداخته اندرا علیه وطن محبوب ما به راه  ۀاشدن  اعالنو پیکن، جنگ  دبادر اسالم آ
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 .ادامه میدهندو

 ً ب داده ه استفاده نموده اشخاص شریف وساده را فریمانآنها از تبلیغات بیشر عالوتا

کمک این نیروهای  با. را بر ضد حکومت مردمی تحریك کنندشانتالش می ورزند ای

وقاتلین در سرزمین مقدس  شانبااجیران، اوباندهای ه فعالیت های خرابکارانه یاس

را  ها خانهشفاوالی بیگناه را ترور نموده مکاتب اه ها ندبادوام دارد. این  تانسافغان

ون شریف روحانیو مان، معلدانشعلم، معرفت و بات خود ضدیبنابر میکنند و ویران

 .رسانندووطنپرست را به قتل می

خویش را متوجه اعضای حزب  ۀجنایتکاران، لبه تیز اعمال نیروهای ارتجاع

 گاند، نماینتانسافغان انجواندموکراتیك  مانزسا، تانسافغانق دموکراتیک خل

. هدف اصلی آنها انده حکومت، روشنفکران مردمی ومنسوبین عسکری ساخت

، ایجاد بی اعتمادی مردم نسبت به حکومت هداشتن مردم در ترس و هراس دایمینگ

ی مجدد یااحو شانصلح آمیز کار برای زحمتک قابلیت آن برای تأمین شرایطو ج. د. ا

 بیهوده وانقالب  دشمنانتالش های . اما شدبامیستثمارگران دالی وسیطره انظام فئو

ما سرعت  انقالبیست وفعالیت حزب ودولت یاحتمی است. س محکوم به شکست

 . چه بیشتر این روند را تضمین مینمایدهر

کومت حو انقالبی ، شورایتانسافغانکزی حزب دموکراتیک خلق کمیته مر

کامل سرکوب مشی مبتنی بر رنامه عمل حزب وب، تانسافغانجمهوری دموکراتیک 

، ارتقای سطح فرهنگ شانای وسیع زحمتکتوده هزنده گی  ، بهبود شرایطانقالبضد

 . اقوام کشور را تحقق می بخشندها وتمام ملیت  بهجانهمه دم ورشد مر

وظایف سنگینی را در  تانسافغاننهمین پلینوم کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق 

سازمانهای ما قرار داده است. در فیصله های آن وظایف مبرم  گانبرابر رزمنده 

کادرهای حزبی،  بااعی در عرصه کار اجتمسازمانهای دولتی و ی هاگانارحزبی، 

توده ها، افزایش تولیدات ن یامتربیتی در وسی  یاکارس، نظامی ومؤسسات دولتی

 . تحکیم قوای مسلح ما تعیین شده استاعتی وصنعتی وزر

در فیصله های پلینوم، طرق مشخص تطبیق وظایف فوق الذکر نیز تعیین شده است. 

هم اکنون به آن ل نمودند وباگرمی استق بانوم را کشور فیصله های پلی انتوطنپرس

لیزم، اقتصاد ملی کشور یاناشده امپر  اعالنند. على الرغم جنگ شانجامه عمل می پو

اساسی محصوالت منجمله  انواع ما به رشد خویش ادامه میدهد. در سال جاری تولید 

عث افزایش تولید باتخاذ شده تدابیر اوفته است یااستخراج گاز وزغال سنگ افزایش 

ید گذاشت که بدون کمک بی بامحصوالت زراعتی گردیده است. ناگفته ن انواعبعض 

از ، تحکیم بیش لیستییاجامعه سوس کشورهایسایر حاد شوروی وه اتبرادرانشایبه و

همه این موفقیت ها  حصولکشورها  خلقهای آن با انترناسیونالیستیهمبستگی  پیش

 . کن می بودنامم
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نموده، قوای  انکشاف تخنیك مادر اثر کمکهای اتحاد شوروی، اقتصاد ملی، علم و

 باما همبستگی فته است. دوستی ویاآن ارتقا محاربوی ات امکانمسلح ما تحکیم و

لیستی، ضامن مطمئن آزادی وتمامیت یاجامعه سوس یکشورهااتحاد شوروی و

هن ماست که برقراری صلح در میو ورانقالب ث، پیروزی کامل تانسافغانارضی 

یل وطن مارا تشکیل میدهد. بای تمام ملیتها، اقوام وقشگوفانمهمترین شرط پیشرفت و

همسایه بزرگ  بهجانهمه ری خویش را از کمکهای بی شایبه وسپاسگزاردیگر بایک

 شمالی خود اتحاد شوروی ابراز مینماییم . 

 !سران افوخردضابطان ، زانباسرقا، رف

بیهوده گی مقاومت  سالح خویش را به زمین نخواهند گذاشت کهزمانی تانان دشم

ما هم اکنون این نیرو را داریم. د. بزرگی نیروی ما رادرك واحساس نکننخود و

دفاع  انقالب که قادر است از دستاوردهای طرازنوین وز، اردوی منظم، اردوی امر

 . تسماریامطمئن نماید، در اخت

 ،صداقت به وطن باهمراه  مانو قهر بطان رزمندهوخردضا زانباسرسی یاآگاهی س

، نیرو وقدرت اردوی آنانرز باهای مان، وفاداری به خدمت نظامی و آرمردم وحزب

سی، یا، کارکنان سقوماندانانده است. ازینرو وظیفه رها افزایش بخشیباما را 

یعتر را در سیستماتیک کار وساست تا به طور منظم وان جوانحزبی وسازمانهای 

دهند واز صرف هیچ نیرو  مانزسا زانباسرجهت ارتقای هرچه بیشتر سطح آگاهی 

 . دقت برای این منظور دریغ نورزندو

ت جدی را برای با، مطالقطعاتمحاربوی بهبود وتکمیل قابلیت  امروظایف مهم در 

به  ید نتنهاباه منسوبین قوای مسلح مطرح میسازد. اردو عمومی به وسیل دانشکسب 

نیز  زانباسربرای همه  ، بلکه به مکتب امحای بیسوادیسییامدرسه پخته گی س

 های ورزیده افسری که از آبدیدهدر موجودیت کادر . نیروی اردوی مامبدل گردد

و حزب دموکراتیک خلق ی که عضسرانشد. افبا، میاندبرخوردار سی یاگی عالی س

 ، هسته مرکزی واند تانسنافغا انجواندموکراتیک  مانزعضو ساو تانسافغان

 سران فیصد اف بیش از هفتاد و پنج و پیکارجوی کادرهای افسری اردوی مارا میسازند

. اند ان جواندموکراتیک  مانزاعضای سا یااردو اعضای اصلی وآزمایشی حزب و

ما در سالهای اخیر از برکت سران می سازیم که اف شانرضایت کامل خاطر ن با

بهتر  انقالبیودولت  تانسافغانی حزب دموکراتیک خلق مرکز مواظبت دایمی کمیته

 ..اندقابلیت خود به حد قابل مالحظه افروده بر مهارت ورشد نموده و

سلوب او نظامی بودهارای سطح عالی آماده گی تخنیکی ودسران ری از افیابس

تعلیم و خویش و امرقوتهای تحت  ۀت وسوق وادارباتنظیم محارترتیب ومیتودهای و

مادونان خود  ن یامده میکنند. در یامهارت فراگرفته در عمل پ باتربیه پرسونل را 

ورزیده کادرهای در کشور ما چنین  قبالً . اندد برخوردار یار زبایت واعتاز حیث
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 ما زانباسردارای مورال عالی، مجرب و سران چنین اف باود نداشت. افسری وج

ورند. یادست م پیروزی را بهو روندبی هراس به جنگ علیه دشمن می و شجاعانه 

ت وخواست های بامطال هاجزءوتام قطعات ومحاربوی فعالیت های ولی زنده گی و

تخنیکی سی، پرسونل انجنیری ویاکارکنان س، قوماندانانبیشتر از کادرها، جدید و

آماده گی تیوریك ، سییاس گی هدارد. این وضع هرافسر را مکلف می سازد تا آبدید

 .دوتکامل بخش تربیوی خویش را بهبودوزشی وومهارت آم

وز قطعات امر. یط مدرن ومورال آن استنیروی اردوی ما، در داشتن تخنیك ، وسا

عصری مجهز است. این اسلحه پر قدرت  ۀوسایط تخنیك واسلح باما جزءوتامهای و

مطمئن وارد کند که در دست های توانا و تأثیر مطلوب را بر دشمن اندمیتوزمانی 

استفاده  افسر است که فنز، خرد ضابط وبااز این رو وظیفه هر سر. شدباار داشته قر

ات امکانمهارت فراگیرد واز کلیه  بااشته خویش را مؤثر از سالح ووسایط دست د

 . دموکراتیک استفاده نماید تانسافغانوی آن به نفع دفاع از بمحار

ید از نظم عالی، با رزه میکندابمانقالب ضدباندهای در شرایطی که اردوی ما برعلیه 

شد. کوچکترین بارخوردار حزبی بدسپلین آهنین ومتین عسکری واطاعت کامل و

خود  باری را بامرگسپرده شده نتیجه وخیم و امر، عدم اطاعت از اوغفلت والقیدی

 . دارد

مكلفیت عمومی  قانوناحکام  ز مطالبه مینماید، تا همهبامنافع وطن از هر سر

 امر، اوما تنامه های عسکری، تحلیف عسکریتعلیل نامه ها وعسکری، اصو

ً ایت نماید دسپلین مرع دقیقاً خویش را  آمرانو  قوماندانان وطنپرستی، آگاهی  شخصا

 . ز استباه گی سرمردانخصلت سی ویاس

منسوبین قطعات محدود اتحاد شوروی  بامحاربوی همکاری دوستی خلل ناپذیر و

دوستی  شان. این دوستی سمبول درخرومندتر ساخته استرا به مراتب نی اردوی ما

هم پیوند ناگسستنی  باخلقهای ما را  جاویدان  ما بوده و برای همیشه  مانبزرگ مرد

داده است. آماده گى برای تجلیل از شصتمین سالگرد تأسیس اتحاد جماهیر شوروی 

ی بین احزاب، دوستی و برادر بهجانهمه لیستی زمینه بهتری را جهت گسترش یاسوس

 . مردم واردوهای هر دو کشور مساعد میسازد

لکتیف های کوتمام ان جوانحزبی، سازمانهای سی، یاسهای گانار ،قوماندانان

سی کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق یاید مطابق مصوبه بیروی سباعسکری 

رستی، روحیه عالی وطنپبابیه منسوبین ترامربه منظور بهبود هرچه بیشتر  تانسافغان

هم شوروي س افغانتی بی شایبه به دوس نیاپاروحیه وفاداری بی و انترناسیونالیستی

  . الزم در این تجلیل بزرگی بگیرند

 تانسافغاننیرو واستحکام اردوی ما ناشی از اینست که حزب دموکراتیک خلق 
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 سی ویاسهای گانارنظامی اردو را رهبری می نماید ونقش وتأ ثیر  مانساخت

بد. این نقش در یافعالیت قطعات ارتقا میوزنده گی  بجوانحزبی در تمام ای سازمانه

شد. باصفوف حزب مستحکمتر همبستگی خواهد بود که وحدت ومؤثرتر آنصورت 

 شانصراحت این مطلب را خاطر ن بازهم با انهمین پلینوم کمیته مرکزی ح.د. خ.

 . ساخته است

ده از یاعضای حزبی فرقه )هفده( پدارد که ا اطمینان اح. د. خ.کمیته مرکزی 

خستگی ناپذیر وحدت حزب را تحکیم به طور مصرانه و قوماندانانتا  زانباسر

را به  زانباسرتمام اقدامات راجهت بلندبردن دسپلین حزبی اتخاذ نموده و هبخشید

 انقالبیرزه باخدمت عسکری وم ،ای جدید در پیشبرد تعلیم و تربیهسوی موفقیت ه

میدان های تعلیمی وه ها وند. بگذار تا در عرصه پیکار، در کشانمیک یشل خوبابه دن

به  تانسافغاناعضای حزب دموکراتیک خلق »: این شعار گرم و آتشین حزب که

 .ازداند، بلند و بلند ترطنین «پیش

فرقه هفده  ماناعتقاد کامل دارد که تمام منسوبین قهر چنانهم ح.د. خ.اکمیته مرکزی 

 انقالب  علیه عناصر ضدووفداکارانه به میهن خود خدمت کرده  صادقانهده به طور یاپ

مرحله و انقالب ثورپیروزی نهایی  امرر رزه نموده وسهم از زنده دباازانه مبجان

 .نوین تکاملی آن به جا گذار ند

 ! شکوهمند ثورانقالب د بازنده 

 شانزحمتک کلیه، حزب طبقه کارگر وتانسافغاند حزب دموکراتیک خلق بازنده 

 ! تانسافغان

 ! تانسافغانافتخار به قوای مسلح جمهوری دموکراتیک 
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                                          ما انقالبی یهنت میاخواهیم که تمام شهرها و والما می

 گردد شگوفانصنعتی، پیشرفته و 

 

 شهر هرات شاننیه در گرد همایی وسیع زحمتکیاب

 1361 میزان 29

 ! انقالبیی همرزم رفقا

، ، اتحادیه های صنفیجبهۀ ملى پدروطن، اجتماعیسازمانهای محترم  گاننده نمای

 !تانسافغان زناندموکراتیك  مانز، ساتانسافغان ان جواندموکراتیك  مانزسا

فتم یا امکان! ازینکه محترم ووطنپرست شهر ووالیت هرات گان هشندباو گاننماینده 

، تانسافغانکزی حزب دموکراتیک خلق شهای کمیته مربادشاشما مالقات نمایم وبا

، احساس را به شما برسانم تانسافغاناتیک حکومت جمهوری دموکرو انقالبیشورای 

 . مسرت مینمایم

کزی حزب دموکراتیک رهبری کشور، اعضای کمیته مرکارمندان در این اواخر 

 تانسافغاناتیک ووزرای جمهوری دموکرانقالبي ، اعضای شورای تانسافغانخلق 

 باها وولسوالی ها دیدن نموده ت، شهریابه دفعات وهرچه بیشتر از گذشته از وال

 کنفرانسقق عملی تصامیم ها، یکی از اشکال تحمردم مالقات میکنند. این دیدار

، یکی از نستاافغانکزی حزب دموکراتیک خلق نهمین پلینوم کمیته مرسراسری و

ماست که هدف عمده آن مواظبت  انقالبیدولت ماهیت دموکراتیک مظاهر سرشت و

ردم ما چگونه چشم خود ببینیم که م باشد. ما میخواهیم که بادایمی از رفاه مردم می

 . بهتر بدانیمره حوادثی که رخ میدهد، هرچه عمیقتر وبازنده گی مینمایند ودر 

رد. این دیدارها مردم تنها هدف ساده آشنایی را ندا بامالقاتها و البته چنین مسافرت ها

نواقص را بر طرف سازیم و تدابیری دهیم و انجام د تا وظایف عملی را کمک میکنن

 بجاننوین اتخاذ نماییم. از  ۀجامع اعماردر راه  موفقانه هرچه را در جهت پیشرفت 

 . شدبادیگر هر یک ازین مالقاتها شکلی از گزارش دهی حکومت می

برای  انقالبیکشور چگونه است؟ وحزب و دولت که وضع در  دانندبید بازیرا مردم 

 رفاه افراد رحمتکش به چه اقداماتی دست میزنند؟

بزرگ تاریخی و  ، شهر پر ازسننپرافتخاربه همین سبب اکنون من در هرات 

فرهنگی، در شهری که تا دوردستهای خارج از کشورما نیز شهرت دارد، در شهر 

در طی قرون متمادی جنگها،  یتانسبارات هقراردارم و شانآینده درخ با یتانسبا

لهای بعد از سادر  متأسفانهه است. دتانگذش رسبشری را از مصایب وآالم بیشمار 

رچم
اه پ
ر



 

 

308 

 

آزمایشهای سخت شدند. در رابطه نیز مردم هرات متحمل دشواری ها و انقالب ثور

ید بامساعی مشترك  باهم و با، همراه همسازم که ما ه شانمیخواهم خاطر ن این با

 . نگردد الش ورزیم تا دیگر هیچگاهی چیز مشابه آن تکرارت

 ! رفقای محترم

اراده وخواست مردم بنابر  ،تانسافغانوسط حزب دموکراتیک خلق که ت انقالب ثور

 . عدالت اجتماعی را اعالم داشتن پیروز گردید، اصول برابری واش نی باپشتیو 

اقتصادی الت عمیق اجتماعی وا به تحقق تحوم شریفانهبه خاطر همین هدف بزرگ و

 تانسافغان مانپرداختیم وما میخواهیم که وطن  تانسافغانبه نفع توده های زحمتکش 

معنوی ضروری شد ومردم ما از نعمات مادی وبا شگوفانکشور نیرومند و انقالبی

 قانونبه  کس متحمل محرومیت وتوهین نشده وعدالت،شند تا هیچبابرخوردار 

 تانسافغان. میخواهیم که در شهر های ا مبدل گرددگی جامعه م هثابت زندبالتغییر 

آزادی به کار آرامی و بازحمتکش دهقانان کشور  بد ودر دهات وقرایاصنایع رشد 

 افغاندف ما اینست که هر . هشندباه زمین مربوط به خود مشغول در قطع شریفانه

شد و نور باکافی س باولدارای غذا  ی وهمه کسانسانشایسته، زنده گی  پناهرسدارای 

رعایت احترام و بازنده گی هر هموطن مارا روشنایی بخشد. ما  ،وفرهنگ دانش

رسوم وعادات مردم،  مانزدر عین  انقالبیدین مقدس اسالم ضمن تحقق تحوالت 

ت میکنیم. من رعایرا احترام و تانسافغانن هر ملیت، هرقوم وهر والیت نحقوق وس

یت بگویم که حزب وحکومت همه اقدامات ممکن را مسؤولصراحت و بامیخواهم 

بد و اگر ما تا کنون در اینجا در یابهبود  تانسافغانهر تبعه زنده گی  میدهند تا انجام 

ن قبل از همه آایم، گناه  فتهیابه این هدف دست ن کامالً در کدام محل دیگر  یاهرات و 

 .مردم ووطن استدشمنان و  انقالب دشمنان به دوش 

که در گذشته عادت نموده بودند تا  اند ست مردمی ما قرار گرفتهیاعلیه س یکسان

 یانسانبه حساب استثمار شدید وغیرر دهند ومردم را موردسرکوب وستم قرا

لیزم، هژمونیزم وارتجاع منطقه به کمک یانمایند. امپرزنده گی  تانسافغان شانزحمتک

 تانسافغان انقالبیمردم و دولت  ناشده را علیه  اعالنجنگ  همین عناصر ضد مردمی

را در برابر مساعی مردم ما آننشانده گان  ودستلیزم یاامپر. پاسخ انداختندبه راه 

، سوق سیل سالح، تخریب سرپناه های مردم و شانبرای تغییرات و بهبودزنده گی 

مردم  دشمنان تشکیل میدهد،  نه یاوحشها و سایر اعمال کثیف و   خانهشفامکاتب، 

تبلیغات دروغین برای اختن زور، از فریب نیرنگی واندبه کار  باتکش ما همراه زحم

ه شانمنلى الرغم حمالت ددگمراه نمودن مردم ما نیز استفاده کرده و میکند اما ع

بد یاگذشت هرروز استحکام می باها دولت مردمی آن نوکران، هژمونیزم و لیزمیاامپر

که هنوز هم تالش  ها ندبای یاکشنده را بر بقات با، ضرتانسافغانافتخار  باو اردوی 

 .را برهم زنند، وارد میسازند تانسافغانزنده گی مردم زحمتکش دارند آرامش و
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دوست دیرین وهمسایه بزرگ نی باپشتیکمك وو تانسافغانبر اراده مردم  انقالب ثور

 صلح اتکانیروهای همکاری همه کشورهای مترقی و وهمبستگی ما اتحاد شوروی و

 . شدباشکست ناپذیر می ام انقالبمعنی است که  آناین به دارد و

که  میدانیم قاطعیت  باند جلو پیشرفت ما را بگیرند، ما دشمنان تالش ورز چندهر

ت باضر ماو رزه هنوز ادامه داردبارسیده است. البته م نیاپابه  شانروزهای عمر 

همین تشدید خواهیم بخشید. اما  لیزم یاامپراجیر ی هاندباانقالب مسلح وضدخودرا بر 

اکنون همه وظایف رشد اقتصادملی، نیروهای مولده، افزایش تولید محصوالت 

به طورکامل در احت وضو باکاالهای مورد ضرورت مردم وصنعتی زراعتی و

بهبود زنده گی مردم و  آنمبنایی است که بدون  مانه. زیرا این قراردارد برابر ما

صراحت  بامن ودموکراتیک ناممکن میگردد وانقالب ملی وظایف  موفقانهاجرای 

دوست  رگ برادراتحاد شوروی بزید بگویم که کمکهای بی شایبه وسخاوتمندانه با

مطمئن ما نقش پر ارزش و بینظیر را در رفع دشواریهای موجود اقتصادی ما ایفا 

 . مینماید

دهیم.  مانساونماید تا به وضع اقتصاد خویش سراتحاد شوروی به ما کمک می

، صنایع ترانسپورتنماییم و شعب مهم اقتصاد ملی یعنی  اعمارمؤسسات الزم را 

دیگر حقوق ضروری را که برای رفاه مردم ری موادغذایی ویا، آبانرژیخفیفه، 

 . ، ایجاد کنیماهمیت بزرگی دارد تانسافغان

د تأمین ملی در حدود سه فیصفزایش معین محصول ناخالص ودرآمددر سال گذشته ا

 . گردید. محصول ناخالص زراعت نیز نسبت به قبل، رشد معین حاصل نمود

وز هم کار بعضی از مؤسسات ، هنانقالبضد  هجنایتکاراناعمال بنابر  مانزدرعین 

 اعمارمختل شده است و کار  یای متوقف وترانسپورتطات باارتصنعتی لینهای برق و

 ند توانستنها که آنروشن است. نان دشمکندی پیش میرود. هدف  بامؤسسات جدید 

زند اقتصاد کشور را مختل و زور سالح به تفوق نایل گردند، اکنون تالش میوربا

تجارت را بینظم سازند تاموجب گرسنه گی گردیده و مردم را و ترانسپورت، تولید

وتالشهای  . ما وظیفه داریم در برابر این توطئه هاتحریک نمایند انقالبیعلیه دولت 

ست اقتصادی را قرار یاتحقق سهی الزم و پیگیری در دمانز، تصمیم قاطع، ساشمند

 بی تفاوت بود. برعکسید غیرفعال وبانر برابر دشواریهای موقت اقتصادی . ددهیم

، نخستین وظیفه حزبی هر عضو حزب هاآن بارزه باها، بسیج مردم در مآنرفع فعالیت 

مرکزی حزب دموکراتیک خلق کارمند اداری است. این خواست کمیته هرو

 .است تانسافغانحکومت جمهوری دموکراتیک و انقالبی، شورای تانسافغان

مسایل مربوط به وضع اقتصاد را به بعضی از  شما این میخواستم توجه بادر رابطه 

است، معطوف  تانسافغانوالیت هرات که یکی از مهمترین مناطق اقتصادی شهر و

ی ترانسپورتتشکل از مؤسسات پروسس پخته، مؤسسات والیت منمایم. صنایع شهر و
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ها به صورت عموم بدکار آنفنده گی قالین ویکتعداد مؤسسات صنایع غذایی است. باو

پروژه های   مانساخت. کار تمام مؤسسات هرات وضع چنین نیست نمیکنند، اما در

نرسیده  نیاپامهم اقتصادی چون بند سلما، فابریکه نساجی وفابریکه سمنت هرات به 

. البته عللی ، مسلخ هرات کار نمیکندال در معدن سبزك استخراج نمیگردداست. زغ

را چنین  سوالیید یاوجود دارد واین علل در هر مورد مختلف است اما ب آنبرای 

 : طرح نماییم

  مانساخترا دارند که تکمیل آنتوان قدرت دولتی  های گانار، والیت ورهبری حزبی یاآ

پخته گی  ۀرباآغاز کار در همه مؤسسات را تأمین نمایند؟ مادر ا وهاین پروژه 

ری بر اساس اینکه رهبکارمندان ی ملت عیاوخصوصسازماندهی سی، استعداد یاس

مل حکومت را در عین دستورالعمل کمیته مرکزی حزب وسرعت اچه موفقیت و با

دقت باپروژه  هر باعلل وضع موجود را در رابطه  ده مینمایند قضاوت میکنیم یاپ

 . مطالعه کنید

مرکز به یید ونما را تأمینآن انحرافبالتطبیق و مشخص کار را ترتیب دهید پالن 

من  .فعالیت شما را تقویت بخشددارد و نوبه خود سعی میکند کمک الزم را مبذول

 نی باپشتیرا  مسئله شهر هرات طرح چنین های حزبی والیت ومانزمطمئن هستم که سا

 . داد خواهند انجام هاست برای اجرای وظیفه آنچه را که مربوط به آننموده همه 

شود. والیت شما  ارضی صحبت اصالحاتالزم است چند کلمه هم در مورد تحقق 

. اما به نظر دارد نیازحمتکشزراعت به نفع موفقانه همه شرایط الزم را برای رشد 

ید باندی پیش میرود وک باآب هنوز ارضی و اصالحاتما امور مربوط به پیشبرد 

آهنگ اجرای تدابیری را که در فیصله های کمیسیون مشترک کمیته مرکزی حزب 

برای  تانسافغانجمهوری دموکراتیک  وزیرانشورای و تانسافغاندموکراتیک خلق 

ط ودشواریهای شرای ارضی پیش بینی میگردد، سرعت بخشید. رفقا اصالحاتادامه 

ها را رفع نکنیم همینطور آنشواریها وجود دارد. اما اگر دواقعاً . عینی را پیش میکشند

میخواهم  تایجی هم وجود نخواهد داشت. رفقا، ن. اگر عمل صورت نگیردندمانمیقی با

ارضی، یکی از وظایف  اصالحات امرپیگیر قاطع در شما را به فعالیت بزرگ و

ما  انقالب ۀوظیف آن ناندثمررسما، دعوت نمایم که تحقق و به انقالب اساسی 

 . شماستو

رابطه  تحکیم باار ما در عرصه اقتصاد که ک ب جوانمیخواهم روی یکی دیگر از 

  مانحاکسابق  مانزدر  م.دارد صحبت نمایناگسستنی  طباتوده ها ارت باحزب 

های ساده نفوذ میدادند که تنها به کار  انسان قرنها این فکر را در ذهن تانسافغان

ها این آن. را بطه یی ندارندهیچ ، والیت و دولت والی، شهرولس خانهکارفابریکه و

اگر قطعه  دهقان دهد .  انجام ید کار خودرا باط قرا اشاعه میدادند که کارگر ف یشه اند

 ید محصوالت باپیشه ور  ،بریزد قا کشت کند و گرنه برای فیودال عررآنزمینی دارد 

رچم
اه پ
ر



 

 

311 

 

فکر خواهند کرد و  نیاوالوداران سر،  مانحاکها دیگر چیز ۀربا، در بسازدخودرا 

حکومت جمهوری و تانسافغان. حزب دموکراتیک خلق خواهند داد شانمواظبت ن

بهبود زنده گی در کشور ید برای با تانسافغانمعتقدند که تبعه  تانسافغاندموکراتیک 

   مانز، سافتهیان  مانزتولید درست سا یا. اگر در فابریکه بینظمی است وسهم بگیرد

 دشمنان ید بگذارند که باندهقانان شند وباخاموش  یدبان گرانکاره حزبی واولی

کمیته های حزبی حق ندارند و نیاوالقدرت،  های گاناررا آتش زنند. شانمحصوالت 

 باید باعمل نکنند. و ندمانقی بباکه هنگام مراجعه مردم برای طلب كمك بی تفاوت 

 باو صادقانهید هم بادم است وصراحت اعالم داشت که حزب ودولت در خدمت مر

 . شدبافروتنی در خدمت مردم تمام فداکاری، تواضع و

ها کمک کنیم تا این حقیقت را درک کنند که صاحب واقعی کشور انسانید به باما 

. یعنی الزم است که بجانو گران، طبقات ممتاز، استثمارفیوداالننه و اندمردم 

به دولت و که رخ میدهد احساس کند چهآنهرزحمتکش مسؤولیت خودرا در برابر 

اند تا حزبی مؤظف سازمانهای میته ها ورا مبذول دارد. ک کمكهرنوع مردمی خود 

تأمین امنیت هرچه  امررا به  شان. الزم است تا زحمتکهمه این امور را رهبری کنند

ها گروه آندهاتی که در ها و خانهکار . اکنون تعداد فابریکه ها،وسیعتر جلب نمود

، کم نیست. اگر دشمن بخواهد شرایط کار صلح آمیز را در ای مقاومت و جود دارده

دندان شکن و قاطع جواب  باو اهالی  شانزحمتک بجاناین محالت اخالل کند، از 

ندیت ها همه مردم به پا می بایك کلمه، هنگامی که در برابر  . بهرو به رو میگردد

 اند. هیچ نیرویی از خارج نمیتومه میبخشیمها خاتآنسریعتر به عمر هرچه خیزند، ما 

 . ها کمک کندآنبه 

 ! گرامی هموطنان

حد یکی از دو کشور به سر آنی که هر کدام مواصالتهرات در محل تقاطع دو خط 

واقع  ایراناتحاد شوروی و  با. هرات در همسایه گی انجامد، قرار داردهمسایه می 

 |. است

هرات همسرحد است. مردم  باشوروی  تانمنساتحاد شوروی برادر، ترک بجاناز 

خلقهای اتحاد شوروی سایر ندمان اندشوروی که به سطح عالی رشد رسیده  تانترکمنس

 با. سرحد مبذول میدارند تانسافغانخویش را به ه برادران و انترناسیونالیستیکمك 

 همکاریدوستی، صلح و ، سرحدشوروی تانترکمنسجمهوری  بااتحاد شوروی 

موفقیت رشد  باما کشورهای   ن یامما مطمئنیم که این همکاری ه است وانبرادر

 .فتیابد و خواهد یامی

نیز چنین سرحدی داشته  ایرانهمسایه دیگر، جمهوری اسالمی  باما آرزو داریم که 

شد، باهمسایه وجود داشته  دو ن یامید باتی که بامناس چنان ایران باما  متأسفانهشیم . با

شریف  نیاهراتع ناشی از تقصیر ما نیست. شماته موجودیت این وضنداریم. الب
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ی نه سعی برااین همسایه نه دوستی وکه مدتهاست از  میدانیدووطنپرست خوب 

رز باوعدم شناخت واقعیت موجود در کشور ما، ت همانخص ، بلکه بر خوردهمکاری

د زیرا دیر دوام کن اندر بد است اما من فکر میکنم که این موضوع نمیتویابد. بسیامی

ما متکی بر  .نیز مطابقت ندارد ایرانمنافع مردم  با، بلکه منافع مردم ما بانه تنها 

هماهنگی  ایرانانقالب لیستی یاامپری ضدفیودالی وضداین واقعیت هستیم که سمتگیر

طبیعی است  امرماست. البته بین ما تفاوت ها نیز وجود دارد که یک انقالب  منافع  با

سی وجود یامشی سها وتفاوتها در سیستم  جهانهمسایه  کشورهایری از یابس ن یام

دو همسایه نیك زنده گی نکنند. ما معتقدیم  ندماننمیشود که  آن عماندارد. اما این وضع 

گفتگو و ید همکاری عادی اقتصادی، تماس هابا گانهمسایه  ن یامکه در هر حالت 

و منطقه  جهانبیني ومسایل مبرم اوضاع در سی سازنده روی مسا یل ذات ال یاهای س

، وجود ندارد ایرانما و ن یامگفتگو هنوز شد. چنین همکاری وتماس وبااشته وجود د

ست یادی از مسایل سیادر عده زبرعالوه  گرچه منافع مشترك اقتصادی هم داریم و 

ت بااسآمادگی خودرا برای استقرار مجدد منرها باما  ی مواضع ما مطابقت داردجهان

ست یاتعمیل س باما  ،را ابراز نماییآنردیگر بااعالم داشته ایم و آماده ایم  ایران بانیك 

ایم که جمهوری دموکراتیک  هرسانیدت باناپذیر به اثانکارخارجی خود به طور 

منسلك است. مادر عرصه بین المللی و در دولت صلحدوست، مترقی وغیر تانسافغان

ید جنگ، خواه ذره وی و خواه عادی قرار گرفته ایم. علیه تهدانسالك جنبش عدم 

میز اتحاد شوروی را که متوجه را تقبیح وابتكارات صلح آ تجاوزکارانهاعمال 

. اکنون هنگامی که کرده ایم نیباپشتیمحلی است  یاگیری از تصادمات عمومی جلو

ار در کن کامالً . ما خصوصیت تشویش را به خود میگیرد جهانحوادث در  نیاجر

در محافل بین المللی به اتحاد شوروی قرار داریم و سرکرده گیصلح به نیروهای 

 انواع الخره محو سایر باساختن و از عدم استفاده از سالح اتومی، محدودنی باپشتی

ت بین بار مناس، به خاطر اینکه تخفیف تشنج به عامل تعیین کننده درباسالحهای مرگ

 هتاندوسصلحست یاما در امور منطقه خود نیز از س .رای میدهیم المللی مبدل گردد،

فصل مشخص را برای حل وپیشنهادهای ر بایکنیم . در دو سال اخیر ما دوپیروی م

به وجود آمده است، ارائه نمودیم. راه  تانسافغانسی اوضاعی که در اطراف یاس

نده گی ز دشوار بود. اماتاکنون طی شده است پیچیده و مانز آندیپلوماتیکی که از 

که معلوم است مذاکرات چنان. رسانیدت باموقف اصولی مارا به اث حقانیتصحت و

از طریق نماینده خاص  تانپاکسو تانسافغانجمهوری دموکراتیک  گاننماینده ن یام

ه پیشنهادهای ما گامهای وسیعتر . گرچآغاز گردیده استملل متحد، مانزسر منشی سا

 بازهم ما آغاز مذاکرات باتقاضا میکند، ولی فصل مسایل وعمیقتر را در راه حل و

از  ایرانرهبری  متأسفانه. یث گامی در جهت درست تلقی میکنیمرا به ح تانپاکس

ه است. دمانسی کنار یافصل سوبحث روی مسایل مربوط به حل و ما بااین تماسها 

وشبح نیست، بلکه  لییاموجود خ تانسافغانکه جمهوری دموکراتیک  دانستید با

که کسی  آنید پذیرفت. بدون وابسته گی به بارا آنشد که بافزیکی میقعیت سیاسی ووا
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، پیروز رزه میکنیمبابیم، میامی آید، ماموجود هستیم ، رشد می ن یاو راخوشش می آید

در . انفكاك ناپذیر مردم ماستمینماییم .این حق  اعمار نوین رازنده گی میشویم و

 ری جهات سمبول قرابتیاکه در بس یتانسبادر هرات  ،رابطه به این هرساله در اینجا

دو ن یامت بااست، من ابراز آرزومندی میکنم که مناس ایران بافرهنگی ما تاریخی و

میدهم که  اطمینانهمسایه گی نیك قرار گیرد ودر راه دوستی وزهم باکشور ما 

 .به صداقت و صمیمیت طی خواهد کردخودرا  نصف راه مربوط به  تانسافغان

 ! رفقای محترم

دیگر یعنی رشد حزب دموکراتیک  مسئله ره یک بادر اخیر گفتار خویش میخواهم در 

بری کننده وهدایت کننده جامعه ما، پیشاهنگ طبقه به مثابه نیروی ره تانسافغانخلق 

ا دوره رشد سریع و م . اکنون حزبکشورصحبت نمایم شانکلیه زحمتککارگر و

، دهقانان، گرانکاراما مهمترین پذیرش بهترین و وف خودرا به حسابتکمیل صف

همه اقوام و ملیت ها طی میکند.  گان، نماینده محصل ان جوان، آن، روشنفکرزانباسر

 همه عقل، وجدان  باشامل میگردند که  تانسافغانبه حزب دموکراتیک خلق  یآنان

پیکار خود ر وکا با اندآماده را میپذیرند وآن نهبانجیو شریفانهوقلب خویش اهداف 

حزب در  ۀبندیار افزایش با. این حاکی از اعتق بخشندحزب را تحق ایالنهپاهداف و 

ارتقای وحدت توده هاست. تحکیم حزب و با آنمحکمتر هرچه رابطه مردم ون یام

است که اکنون میخواهم از ب جوانکثیرال، روند پیچیده وآنیکپارچه گی صفوف و

 طباانض، بر سر تحکیم دسپلین مسئله : سازمسته یک جنبه را برج آنری یابسن یام

 . عضو حزب استتقای مسؤولیت هروار

انقالب ثور ، سرنوشت عزیز تانسافغان مانو طن سرنوشت ما مسؤولیت تاریخی 

شرافتمند خودرا به عهده گرفتیم. نیروی ما، ضامن مردم زحمتکش وسرنوشت و

درست ووحدت سازماندهی ، نز وفردا های ما، در دسپلین آهنیوامرموفقیت های 

گریم ودر پیروزی قطعی مین شانو خوشبینی به آینده درخ اطمینان باعمل ماست. ما 

 . خود، هیچ تردیدی نداریم النهعادامرو سریع 

 ! ثورانقالب د بازنده 

 ! تانسافغاند حزب دموکراتیک خلق بازنده 

 ! ماستمحبوب  تانسافغانشهامت  بامردم  آن، از ما آنپیروزی از 
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 انتخاب و تعیین، افرادی را ستیم در همه مقامات پر مسؤولیته ما مؤظف

                                       نماییم که در عمل مستحق اعتماد حزب و قادر به عملی

 شندبا آنست یاساختن س

 

 اکادره مسئله دولتی برای بررسی عالیرتبه حزبی وکارمندان یه در جلسه وسیع نیاب

 1361 عقرب 8

 

شما را به این جلسه دعوت نموده  تانسافغانکمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق 

جا به جا ساختن کادرها، انتصاب و، انتخاب بااست تا مسایل علمی مهم در رابطه 

 امرتنظیم این تدابیر مشخص به منظور بهبود و چنانهممورد بحث قرار گیرد و

وز فقط مسایل عملی مورد بررسی و امررچه . اگر جدی ومهم اتخاذ گرددیابس

شد اگر از احکام اساسی تیوریك بابی قرار می گیرد، اما من فکر می کنم مفید یاارز

 . د آوری شودیانیز کادرها  مسئله  بادر رابطه 

اد صورت بندی های نوین نقش عمده را در روند تاریخی وایج انقالبیتیوری علمی 

در تحقق تحوالت  آن با. همراه اندتوده های مردم مید اقتصادی مربوط بهاجتماعی و

رهبری که توده کادرهای اهمیت فوق العاده کار  ،ستیادهی عملی سمانزساو انقالبی

پراتیک کار را هدایت می نمایند، نیز نفی نمی گردد. شانفعالیت  داده مانزهارا سا

حت کامل این نتیجه صراحت ووضابا، بدون استثناء حاکم انقالبیپیکار همه احزاب و

، سی مبنی بر تکامل جامعهیامشی سموفقانه تحقق  را که انقالبی -گیری تیوری علمی 

هاست تأیید درست کادر جا به جا ساختندرست و انتخابتاحد قطعی مربوط به 

نیز تأیید می  تانسافغانمیکند. این حقیقت را تجربه حزب ما، حزب دموکراتیک خلق 

 . نماید

وطن سرنوشت تاریخی  قبول مسؤولیتانقالب ثور و ن اندرسپیروزی  به باحزب ما 

قادر به اجرای وظایف های مورد اعتماد وانسان، تنها از طریق تانسافغانومردم 

ست که می یا. حکم مشهور رهبر پرولتارست خودرا عملی سازدیاس انددشوار می تو

ست را درک یان سهایی الزم است که ضرورت ای انسانست، یا: برای تحقق سگوید

و تجلی  نیابدون بتوان ستی را نمی یایك اجرا نمایند. هیچ ساترا در پرآن توانندبکنند و

، انتصاب ،انتخاب. به همین سبب عملی ساختکادرها و تبدیلی  انتصابدر تعیین،  آن

تی حزب و یاح امرکادرها معقول به جا ساختن، تبدیل درست، به موقع وتعیین و جا

به دست  کامالً مهم را  امرست. حزب این آنرین ومبرم ترین وظایف یکی از مهمت

یکی از عمده ترین مسایل را در فعالیت کادرها ست یامی گیرد. بنابرین تحقق س

رچم
اه پ
ر



 

 

315 

 

های حزب تشکیل میدهد. بدون  گانکمیته مرکزی وسایر ار داراالنشاسی ویابیروی س

ان رهبری دستگاه کارمند، حزبیفعالین  بجانروشن این موضوع از درك واضح و

به نوبه خود بدون نیز ممکن نیست، وکادرها ست یا، عملی ساختن درست سدولتی

پذیر نیست.  امکان، نیز آناز موفقانه دفاع انقالب واین کار حصول اهداف ما، تکامل 

ط متقابل ووابستگی متقابل محکم و باارتکادرها فعالیت ست ویاس نیامبه این ترتیب 

 . اردگسست ناپذیر وجودد

در کادرها  اصطالح یاره فهم تفسیر کلمه بااین موضوع میخواهم در بادر رابطه 

 انقالب  سال های متمادی قبل از  نیاجرکه در  میدانیم حزب ما صحبت نمایم. همه ما 

لنسبه محدود بابه گروه « کادرها»اصطالح  تانسافغاندر حزب دموکراتیک خلق 

دترین سابقه وستاژ حزبی یاحزبی که دارای زفعالین رفوی، یعنی اعضا وعناصر ح

خدمات ارزنده و بوده ووظایف پراهمیت وپرمسؤولیت حزب را به دوش داشته و

طبیعی  کامالً مسئله ودند، اطالق می شد. چنین درك داده ب انجامرزی را برای حزب با

 واقعاً  نمایم که خدمات این افراد تأکیداستفاده از فرصت میخواهم  باقابل فهم بود. و

ری از یاوز نیز بسامررا فراموش نخواهد کرد. وآنحزب ما هیچگاه پر ارزش بود و

 .دنا مامایه افتخار بزرگی و بندی اساسی واتکای حزب مانااین افراد استخو

مبدل به حزب حاکم شده، هرچه بیشتر  تانسافغاناما اکنون که حزب دموکراتیک خلق 

برهمه عرصه های  آنمسلم که تأثیر ونفوذ را به خود می گیرد.  توده ییخصلت 

بد، به تعداد بیشتر یازنده گی کشور ما، بر همه طبقات و اقشار جامعه ما گسترش می 

به طور نمایند و کست حزب را درست دریارهبری که س وکارمندان هاکادر

 . تحقق بخشند، ضرورت احساس می گرددانحراف بال

توسعه بیشتر مملو از محتوای نوین گردیده ویز ن« کادرها»اکنون اصطالح و مفهوم 

 انقالبیو تجربه احزاب حاکم  انقالبی -اتکا بر احکام تیوری علمی بافته است. یا

  :چنین تعریف کردتوان را می« کادرها»مفهوم 

دارای آماده گی در کار رهبری در  کارمندانرت از ترکیب اساسی باکادرها ع

سی یاتحقق مشی س امرستند که وظیفه دارند هصادی تحزبی، دولتی واقهای گانار

 .دهند مانزرا سا تانسافغانحزب دموکراتیک خلق  ۀمطروح

کادر را به حیث عملی  ستیاید سباما « کادرها»این تعریف از درنظرداشت  با

رهبری کادرهای تربیت ن و، جا به جا ساختانتخابمیتودهای ساختن اصول، اشکال و

 . ، درك نماییمیت حزبدر شرایط مشخص تاریخی فعال

ً  تانسافغانکمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق  سی وداراالنشایابیروی س توجه  دایما

در همه سطوح داشته سعی می ورزند تا همه اصول کادرها  بادی را به بهبود کار یاز

در سال های اخیر، حزب یک  رعایت گردد  ها جداً ونصب كادر انتخابمربوط به 
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از اصول رهبری حزبی  قبالً تخلفاتی که فع نواقص وبه منظور رسلسله تدابیر را 

وجود داشت، اتخاذ نموده است. این مسایل کادرها ست یاومنجمله در عملی ساختن س

سرتاسری حزب دموکراتیک  کنفرانسدر اسناد پلینوم های کمیته مرکزی حزب و 

بی یامورد ارز شاداراالنسی و یامنعکس گردیده و در جلسات بیروی س تانسافغانخلق 

 |. قرار گرفته است

، تانسافغانخلق  سی کمیته مرکزی حزب دموکراتیکیاکه بیروی س میدانیدشما 

های اجتماعی شامل  مانزسای را که در اپارات حزبی، دولتی وفهرست مقامات

ت کمیته مرکزی باشعو داراالنشا، سییاالتور کمیته مرکزی یعنی بیروی سکنومن

 . ویب نموده استتصشد، ترتیب وبامی

 انتخابره طرز باسی در یای می گذرد که مصوبه بیروی سمانز، از بیشتر از یکسال

وری کمیته مرکزی پذیرفته شده شامل فهرست مقامات مورد منظکادرهای تعیین و

، تانسافغانت کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق با. بر اساس این مصوبه شعاست

رعایت  این طرزالعمل را جداً  اندها مؤظف  مانزسا سایروزارت ها، ادارات و آمران

 . نمایند

دشواری  باکادرها ست درست در مورد یاصراحت گفت که اجرای س باید باوز امر

 .ه کار می کنیمدمان. نخست اینکه مادر شرایط کشور عقبدی مواجه می گرددیاهای ز

را رفع نمائیم . آنیم اه توانستن میراث سنگین گذشته است که هنوزعقب مانده گی این 

  اعالنرا در شرایط جنگ عقب مانده گی برعالوه ما مجبوریم کار در جهت رفع این 

. البته این وضع جاع تحمیل گردیده است، پیش ببریملیزم وارتیاناشده که از سوی امپر

 . کندی و دشواری مواجه می سازد بارا  پیشرفت ما

 ! رفقای محترم

درد و رنج  بات باقالان. همه وخواهد داشت داردداشته و ددشواری ها در کار ما وجو

 . ها ساده نبوده استآنپا به عرصه وجود گذاشته و تکامل 

دشواری غلبه هرگونه شند که بر باون اصیل به همین مناسبت هم نیرومند میانقالبی

یید به یافراگرفتن تجارب وجود دارد. پس بیند. برای ما منبع الهام آموزش ومی نما

تیب الزم را در کار خود طرز واقعی، نظم و تر باو برخورد حزبی با، انقالبیشکل 

، ایجاد کنیم. بر دشواریها ومشکالت عینی موجودکادرها همه در مورد و بیش از

، ما را عالوه کنیم عدم توافق در فعالیت هاخود، پراگنده گی و سازماندهیید عدم بان

ً ، دایمشیمباحزبی جدی وسختگیر  تباورفقا در مطال ید نسبت به خودبا  طباانض  ا

دسپلین حزبی را تحکیم بخشیم وسطح مسؤولیت در برابر تصامیم وفیصله هایی را و

، ما موظف هستیم در همه مقامات پرمسؤولیت .خود اتخاذ می نماییم ارتقا دهیم که
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ی تعیین نماییم که در عمل مستحق اعتماد حزب وقادر به عملو انتخابافرادی را 

 .شندبا آنست یاساختن س

احکام اصولی در  هاآنکه در  رسانیدارزشی را به تصویب حزب ما اسناد حزبی پر

معین گردیده کار منعکس ومیتودهای و  آنها، جهات اساسی ست کادریامورد س

، مقرره یی را در زمینه طرز توافق ومنظوری سییایروی سباست. چندی قبل 

، سییاهرست مقامات مورد منظوری بیروی سف شامل شانکه وظایف کارمندان 

سایر کمیته های و تانسافغانت کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق باشعو داراالنشا

سرتاسری حزب  کنفرانس. در این مقرره تصامیم رسانیدشد، به تصویب باحزبی می 

. این تصویب در نظر گرفته شده استکادرها ست یادر مورد مسایل مربوط به س

و جا  انتخابهای دولتی در زمینه  گاناربیشتر کار کمیته های حزبی و هبودمتوجه ب

 . شدبارهبری کننده می کادرهای به جا ساختن 
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                                    ، یک حزب پیشاهنگ انقالبیبدون درک عمیق ایدیالوژی 

                                       و  مانزست و ایجاد سایا، سجامعه به شناخت موفق

 اندبوده نمی تو رهبری مستحکم

 

آموزش ، ترویج ومشمولین سیمینار وسیع تشکیالتی وتبلیغ باشفاهی هنگام مالقات  بیانیه

 کنترول حزبیو

 1361 عقرب 12

 

 ! رفقای عزیز

دل باهم ت بامشخص معین وهم مالقات میکنیم، در زمینه کار بارم از اینکه مسرو

ضرورت  خصوصاً م. من نزدیك از تجارب یکدیگر می آموزیمنظر مینماییم واز 

. قراری که به چگونگی مسایل حزبی مطلع شومحساس میکنم که از حقایق ورا اآن

داشت. در این  نیاجرموفقیت  بامن گزارش دادند، سیمینار شما رفقای اشتراك کننده 

ید همیشه و باسنت شایسته است که  ش و تبریک میگویم .این یكبازمینه به شما شاد

توده  باها واز طریق فعالین وکدر هاکدرفعالین و باپیوسته روابط مقامات رهبری 

 . میسر شود اندخود از طریق چنین مالقات ها میتو آنو بدیا حزبی تحکیم

تی حزبی یاحمهم و مسئله یك  ،رسیمینا گانموضوع سیمینار شما رفقا، اشتراک کننده 

شد. در هر مرحله تاریخ بای می مانزسارت از وحدت ایدیولوژیک وباد که عبو

و درسیر تاریخ احزاب طبقه کارگر بخصوص مراحلی می رسد  انقالبینهضت های 

 اساسی به شمار می رود . در شرایط ۀحلقکی از وظایف به صورت وظیفه عمده که ی

 مسئله البته  بی است .وحدت حز مسئلهتعیین کننده، تی ویاحمهم ومسئله  مسئلهموجود 

 کارگر به شمار میرود. لیکن  ۀار یك حزب طبقوحدت حزبی کار همیشه گی و دوامد

ً بنابر  کند. این وحدت حزبی به حیث یك اصل عمده تجسم می مسئله  فوقتاً عواملی وقتا

کارگری یعنی حزب طبقه کارگر در پروسه در شرایطی است که احزاب مترقی و

ً تأ فوقتقتکامل خود و . این پروسه مواجه میگردد یانشعابهای فرکسیونی و بحرانبه  ا

ً  یانشعابفرکسیونی و تمام احزاب برادر کارگری وجود داشته، سرنوشت در  تقریبا

که حزب حاکم بودند، بنابر  احزاب چه در وقت اپوزیسیون و چه در هنگامی آنلیکن 

 ۀکنند . البته جهت عمد الی عدم وحدت حزبی غلبهباکه  انده توانست اصولی برخورد

گر چهار عنصر در د ۀربای است. لیکن به عمانزسادت ایدیولوژیك ووحدت، وح

  : تأثیر اساسی داردوحدت حزب نقش و

 ایدیولوژیك، وحدت ایدیولوژیك یعنی چه؟ یعنی تمام اعضای حزب و وحدتاول 
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 آنو به  ها به صورت یکپارچه آگاهی کامل از ایدیولوژی طبقه کارگر داشتهمانزسا

ید سطح آگاهی تمام اعضای حزبی باولتر ا هشند. از همباراسخ داشته  مانایاعتقاد و

های حزبی ازلحاظ ایدیولوژی، یعنی از لحاظ فراگرفتن تیوری علمی مانزو سا

 انقالبیمطلوب رشد و تکامل کند. بدون درک عمیق ایدیولوژی به حد الزم و انقالبی

  شدباهنگام اپوزیسیون، چه در وقتی که حزب حاکم در  هچ انقالبیهیچگاه یك حزب 

   مانزایجاد ساست ویاس، موفق به شناخت جامعه وانقالبیانفجار وچه در شرایط 

 انحراف قی که تراحزاب م یخما می بینیم، در تار .اندویك رهبری مستحکم بوده نمیتو

ه وجود آمده ب تباانشعاها وجا فرکسیون آنولوژی به وجود آمده است، در یاید از

ناچیز بوده است،  یاك حزب پایین ویآگاهی ایدیولوژیك  ح. هروقتی که سطاست

اجه شده است های بزرگی مو بحران با، وقتی که حزب حاکم بوده بخصوص در

 ژی                گردیده واصل سیاست یعنی ستراتی ندهگها پرانماهات کرده، سازبارهبری اشت

 . ده استو تاکتیک، درک و تشخیص نش

سازمانهای ای حزب وضایدیولوژیك اع عام تربیت وپرورشها بحرانعوامل یکی از

حقایق  بارفقا در این سیمینار حزبی بوده است. به این مناسبت من یقین دارم که 

آموزش ك وارتقای سطح ایدیولوژی پی برده وژیسرسختی در زمینه درك ایدیولو

بدهید  هعتوسهای مربوط بسط ومانزسات ویاالرا در محالت و و امرشند. این باگرفته 

 مهم ایدیولوژی امرهای حزبی را معطوف به مانزساو توجه تمام اعضای حزبی و

ید از طریق با، بلکه ژیك را نه تنها در بین اعضای حزب. موضوع ایدیولوبنمایید

 ، به تدریجتتانم باآهسته آهسته  ان جواندموکراتیك  مانزساهای اجتماعی ومانزسا

جلوگیری به  چپروانهده کنیم. در زمینه از شعار های یادر بین مردم پ وهوشیارانه

نقش طبقه  مثالً گذاشته شود،  ن یاممردم در  باید متن و مفهوم ایدیولوژی باعمل آید. 

 را مسئله را، اهمیت این دهقان  ۀکارگر توضیح گردد. نقش اتحاد طبقه کارگر وطبق

، در عمل، واینگونه مطالب در زنده گی شانت زحمتک، حاکمیشانزحمتک عنوانزیر 

ترویج کرد، تا گام به گام توده های مردم به طرف ید تبلیغ وبادر سطح فهم مردم 

. این تجربه را ما در حزب خود بعد از چپروانهشعار های بایده شوند، نه شانحزب ک

ت دیگر احزاب و هاباواز اشت هات حزب خودباید از این اشتبا. ما انقالب ثور داریم

توصیه میکنم که رفقا از فرصت های خود حد  اً . درینجا من جدموزیمیابکشورها 

آثار مترقی را مطالعه نمایند و به صورت خالق در شرایط  نهایی استفاده کنند . همیش

، بدون انقالبیرا مورد تطبیق قرار بدهند. بدون تیوری آن تانسافغانمشخص جامعه 

 انقالب  ، درست واصولی در راه پیروزی توانیدنمی، شما گرایدیولوژی طبقه کار

اپوزیسیون  شید، حتی در وقتی که حزب ما در حالبانوین موفق  ۀجامع مانساختو

. یك عده ها خوبتر وبهتر پیشبرده می شد تیوریك در حوزهبود کار ایدیولوژیك و

ل میدهند، وز در حزب موجود هستند وستون فقرات حزب را تشکیامرکدرهایی که 

ایدیولوژی و  مانهوز امرکه تا  انددوره های اپوزیسیون  مانهدر واقعیت محصول 

به پیشگاه رفقای عزیز خود توصیه  جداً و تأکید بازهم باها را کمک میکند. آنتیوری 
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، بلکه ومسؤولین ایدیولوژیكها استفاده نهایی شود. فعالین وکدرید از وقت بامیکنم که 

تاد مع انقالبیآموزش تیوری  باخودرا ید بااعضای حزب ولین وتمام فعالین ومسؤ

 . ، مهم و اساسی وحدت حزبی استسازند. این عنصر تعیین کننده

یون های مختلف که فرکس یاهای پراگنده  مانزی است. سامانزوحدت سا ،دیگر ۀنقط

به  یاشند، به صورت علنی، مخفی باهای متفاوت داشته مانزسااز خود محافل و

ت صریح نیا، خامرشند، این باداشته  انفرادیط زنجیری تماسی های بارت ارتصو

بخصوص در سال های اخیر زنده گی  جهانی یا. رهبر پرولتاروحدت استامربه 

 . ر نموده استیابس تأکیدی مانزخود در راه وحدت حزب از لحاظ سا

ال تا به باز البته ا تشکیل میدهد کهسازمانی لهذا ستون فقرات حزب ما را وحدت 

پایین، از عالیترین مقام رهبری حزب تا به صفوف، تمام اعضای حزبی مسؤولیت 

ست یاحرف مشهور رهبر پرولتار مانهرا استحکام بخشند. سازمانی دارند که وحدت 

یکپارچه بدهید، من  مانزمی گفت که به من یک سا انقالبیکه در وقت اپوزیسیون 

 . سازمکنونی روس را دگرگون می  ۀجامع

 شان، در حزب طبقه کارگر و تمام زحمتکطرازنویندر حزب سازمانی وحدت  ۀمسئل

 بابخصوص در اوضاع و احوال و شرایط موجود که ما از یک طرف  تانسافغاندر 

لیزم مواجه هستیم، از طرف دیگر یاامپرانقالب، ارتجاع وضد  ۀناشد  اعالنجنگ 

امنیت را در  ید صلح وبا، ما الب دفاع بکنیمانقید از بادر شرایطی قرار داریم که ما 

مجاهدت نوین سعی و ۀجامع  مانساختدر راه  آنبه موازات کشور تأمین بکنیم و

ووطن  ماانقالب  ،مردم ما ،تعیین کننده دیگری در سرنوشت حزب ما امرورزیم، یك 

ملی است، بلکه یك مسؤولیت  مسئلهنه تنها یک  مسئلهشد. این باما می 

مادر یك  تاندوسبین المللی  ۀوز در عرصامرشد. برای اینکه بامی سیونالیستیانترنا

ما سعی میکنند که دشمنان دیگر  بجان، آرزومند وحدت حزب استند، و از جبهه

جدی  امر یکسازمانی وحدت  امرحزب را از درون منفجر بسازند. به این جهت 

تمام اعضای حزب ت مربوط وباتشکیالت حزب، تمام شع ۀاست که بخصوص شعب

در اینجا مسؤولیت جدی دارند. البته این مسؤولیت تنها مربوط به تشکیالت نیست، 

کادرها ، ات رهبریت واعضای حزب، مقامبابلکه این مسؤولیت دسته جمعی تمام شع

 . شدباصفوف حزب میو

که موضوع سیمینار شما بود، دو عنصر سازمانی ایدیولوژیک و مسئله ط به بادر ارت

 آنر مهم دارند. ویادآوری میکنیم که در وحدت حزب نقشی وتأثیر بسیار را دیگ

از دو  سی متشکلیاسی یعنی چه؟ وحدت سیاسی حزب است. وحدت سیاوحدت س

سی به این یا. یعنی وحدت مشی سعنصر است، وحدت تاکتیکی ووحدت ستراتیژیك

ت بال، مصوستی را طرح میکند، خواه در وجود برنامه عمیامعنی که حزب چه س

 مسئله ید در زمینه باستراتیژیك سی تاکتیکی ویاوغیره، در وقت طرح مشی س
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 باوجامعه که در کدام شرایط قرار دارد، در زمینه برخورد  انقالبشناخت مراحل 

ست اقتصادی یاس بادر برخورد یل وباملیت ها، اقوام وق باخورد طبقات، در براقشار و

وظایف دور که هدف ا تاکتیک می گوییم ودیك که این راز لحاظ وظایف نز

 . شدباعمل در بین رفقا موجود نظر  وحدت یدباستراتیژیك می گوییم، 

، وحدت رهبری شدباشما مطرح نشده  عنصر چهارم وحدت که شاید در سیمینار

انحرافات گوناگونی که دیگر زی ها وبا، فرکسیونتباانشعااست. اغلب اختالفات، 

الیی حزبي نشأت میکند. یعنی از اعضای کمیته مرکزی و با از مقامات، رخ میدهد

وقتی که وحدت رهبری می گوییم تنها کمیته مرکزی  .سییااز اعضای بیروی س

جا وحدت نظر وعمل آنید در با، البته کمیته مرکزی اصل عمده است که تمطرح نیس

 ید یاوجود ب هات بهباواشتانحرافات  ال هاباشد. اگر در باموجود  بهجانووحدت همه 

. وارد میکندخودرا ها به صفوف تأثیر الی کدرها واز کدربارشته های معین، بنابر 

 ، احزابانقالبیطبقه کارگر، احزاب دموکرات های  انقالبیچه تاریخ دیگر احزاب 

، اغلب بنابر اندرزمیده  یالیزم می رزمند یاامپرنشنل دموکرات ها که ضد ارتجاع و

ز عدم درك، عدم ا آنرخداده است که  انشعابها آنی رهبری بر اختالفات مقامات عال

، رکتر، زشتی کسییاآگاهی سسی ویاسشعور فقدانتیوری، شناخت جامعه، فقر

ده ها عنصر منفی دیگر سرچشمه میگیرد، ارتجاع  ها وخودخواهی ها، جاه طلبی 

میکنند و  ، به واسطه دستگاه های جاسوسی خود در این احزاب نفوذلیزم همیاو امپر

ت حزب یاچه در حچنانرا به وجود می آورند.  انشعابها را برهم می زنند وآنوحدت 

طلب  و تراژیك وجود داشت. دشمن در وجود شخص جاه انگیزتلخ، غم  ۀیز حادثمان

ل بدبختی برای کشورما، چه را که عامآنمثل حفیظ هللا امین رسوخ میکند وخواه و خود

حزب ما به پوست و گوشت و د می آورد. اینرا مردم ماحزب ماست به وجومردم ما و

یی است که در مرکز  مسئله سازمانی وحدت ایدیولوژیك و مسئله. اند خود لمس کرده

ید باتوجه سیمینار شما قرار گرفته، لیکن در زمینه به این دو عنصر دیگر هم شما 

 . توجه مبذول دارید

 ً  نامطلوب در مقاماتاندیشه های  یا اختالفات نظر یا، ممکن است تفاوت ها بعضا

، اعضای حزبی، کادرها شعوربارهبری ظهور کند. هر گاه خود کارگرهای آگاه و 

 آن باشند و بارهبری در موضع اصولیت قرار داشته  بامتحد ت هماهنگ وبه صور

شد بایشه عنصری که در مقامات رهبری قرار داشته اند اً ، قهرهمکاری وکمک کنند

ذهن را مسموم سازد، به واسطه قدرت دماغی نیرومند واصولی کادر  و بخواهد که

اعضای حزب می گردد. اگر شما  ن یامر در ثا ها و اعضای حزبی، فاقدمانزها، سا

ك مرض یها مثل یشه اندقرار بگیرید، این  آناین وانحرافی اندیشه های زیر تأثیر 

وذ میکند. وحدت دماغ حزب نفت واعصاب وعضالساری در تمام رگ و پوست و

دسپلین است یعنی وحدت وطرازنوین اساسی احزاب  ، اصلدسپلین آهنین باتوأم 

لکتیکی دارد که بدون دسپلین آهنین یك حزب اصیل یادط ناگسستنی وباارتهم  باآهنین 
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  مانساختنه قادر به انقالب واست، نه قادر به دفاع از انقالب نه قادر به  انقالبی

 . نوین ۀجامع

این موارد، برخورد قاطع نمی کنند؟ رفقا، روزی میرسد که  بامیشود که چرا  سوال

را رهبری میکند، آن، که حزب رهبری حزبی وهمچنین دولتی مقامات عالیجام سران

مرحله شکیب، توضیح،  کده کند. مگر ما ییادسپلین آهنین را در حزب ودر دولت پ

چیزی که پس از شش جدی برای ما  آنرا بعد از  یانتقال ۀیك مرحلتجدید تربیت و

یك بایک مهارت بخصوص  با. ایجاب میکرد که ما  میگذرانیمه بود، دمانمیراث 

دهیم . لیکن تکامل بگام دسپلین آهنین رادر حزب رشد وید گام به بادرست برخورد 

در کمیته  یاسی، یادر بیروی س یا داراالنشا یاچند نفر  یاك فرد یدسپلین آهنین وظیفه 

، فعالین، زب مربوط به تمام کمیته های حزبی. ایجاد دسپلین آهنین در حکزی نیستمر

ه شما این دسپلین حزبی فقاست کر تمام حزب است. بخصوص وظایف شماوکادرها 

هایی به اساس فکت برخورد بابرخوردهای خشن ودرشت، بلکه  بارا نه خشک، نه 

 کامالً برخورد  بامغز سرد،  باو پاک  رفیقانهبرخورد اصولی  بابه اساس حقایق، 

که  توانیم، در حزب تأمین کنید. ما وقتی می هگران، نه ذهنی شریفانهابژکتیف و

، خط مشی سییاو همچنین وحدت سسازمانی ایدیولوژیك و ۀدر عرص وحدت خودرا

را در داخل کادرها  مسئله تاکتیکی وستراتیژیك ووحدت رهبری را تأمین کنیم که 

روز قبل در یك جلسه راجع به ح ودرست حل وفصل نماییم. چندصحی حزب و دولت

سی و یایک اصل س یست کدریاس مسئله . ق صورت گرفتصحبت های دقیکادرها 

 مسؤولیت توانیم وظایف بزرگ وپرنمی آنعمده دیگری است که ما بدون حل درست 

ن انقالب وکشور در عرصه ملی وبین المللی تأمیدر برابر حزب، مردم، خودرا 

 جوانکادرهای همچنین سابقه دار وکادرهای ید مبذول داشت که با فراوانسعی  .کنیم

جا به جا کردن  مسئله را صحیح ودرست جا به جا کنیم .این وظیفه رفقاست که در 

ر دقت یابسکادرها  انتخابو انتصابها، در بیرون کشیدن کادر مسئله کادرها، در 

، قت، شخصیتیاید بر اساس کفایت، لباشد. باابژکتیف  شانزهم برخورد باکنند. 

نابخشودنی صورت بگیرد. بزرگترین جرم وبرخورد ، کار فهمی و آگاهی کاردانی

ه جا کردن کادر ها، مسایل جا بو انتخابو انتصابترین جرم این خواهد بود که در 

 آنوالیت، این ملیت و  آن یااین والیت و مسئله  یا. ذهنی وشخصی دخالت پیدا کند

 یاشناخت های خصوصی به اساس رفاقت های شخصی و یاقوم  آنملیت، این قوم و 

 مسئله ها برخورد صورت بگیرد. در این کدر انتخابو انتصابگی در مورد  خانواده 

را رهبری  آنانکه  کسانیخواست مردم اینست که حزب، کمیته مرکزی جدی است و

ید با، اندحزبی ودولتی  رهبرانن و همیکادرها می کنند، که در آخرین تحلیل همین 

شند. با، خدمتگزار صدیق مردم، متواضع و فروتن تقوا باکتر، رک باهای سالم،  انسان

 .معطوف میدارم های واقعی جداً کدر انتخابو  انتصابتوجه رفقا رادر شناخت، 

رچم
اه پ
ر



 

 

323 

 

ت دهید. از طرف مقاما انتقال ها مانزموضوعات سیمینار را در تمام ساید مسایل وبا

ً و داراالنشاسی ویا، بیروی سبری حزب، از طرف کمیته مرکزیره  بجاناز  شخصا

هایی را که در سیمینار ساختم و چیز شانمن مكلف هستید مسایلی را که من خاطر ن

 . ده کنیدیادر عمل پ فروزانعشق  باواز صمیم قلب،  واقعاً فراگرفتید 

 ! رفقا

ید احساس مسؤولیت راشناخت باجا ، احساس مسؤولیت است. از همین عنصر دیگر

 مسئله ، اندشمیکانحراف . یکی از عواملی که یک حزب را به فساد ووآغاز کرد

عدم احساس مسؤولیت در حزب است وضعف احساس مسؤولیت در حزب  یاضعف 

اندیشه ، ناشی از ناشی از خصلتهای روشنفکری یاکشور عقب مانده گی ناشی از 

عدم درك  ملی ودموکراتیك، انقالبنداشتن به  راسخ ماناینامطلوب گذشته وهای 

مهم وجدی این است که مسئله . اینجا شدباضعف کرکتر شخصی می ایدیولوژیک و

، ما برای ید سطح احساس مسؤولیت را در اجرای وظایف محوله، ارتقا بخشیمباما 

؟ چرا حزب کردیمانقالب ؟ چرا عضو حزب شدیم وچرا چه حزب را تشکیل دادیم

؟ چرا مردم به عهده گرفتتاریخ را در برابر جامعه ووطن و لیت بزرگما مسؤو

شند؟ اینها باقف ترین اشخاص میپروحزب پرمسؤولیت ترین اشخاص واعضای 

سطح احساس مسؤولیت در بین اعضای حزب  اصالً هرگز برای خود کار نمی کنند. 

میکنند . ما  فراموشخودرا ی ری اوقات حتیاشد که بسباه یی میمانبه پیطرازنوین 

، دولت، جامعه، وطن، مردم و از لحاظ بین المللی انقالبنه تنها در برابر حزب و 

رزه باشوروی، در م افغانلیزم در برابر روابط عمیق یای سوسجهاندر برابر سیستم 

اسیزم وغیره احساس ، فاشیزم، رلیزم، استعمار، صهیونیزمیاامپرارتجاع و علیه

ه فروزان، علیه تحریکات جنگ اجهانبرابر اوضاع کنونی ، بلکه در مسؤولیت داریم

را دریك  جهانکه  یکاامرالت متحده یالیزم ایالیزم بین المللی بخصوصی امپریاامپر

 ت تاندی، علیه تسلیحات ذره وی، در دفاع از پرمخاطره قرار دادهر مغلق و یاوضع بس

 . وصلح نیز مسؤولیت داریم

سطح احساس مسؤولیت، وقف وفداکاری معطوف میدارم ارتقای لهذا توجه رفقا را به 

ممکن به  مسئله قره ندارد، این دو ف یاگفت که احساس مسؤولیت یک فقره توان میو

 . ط بگیردباها موضوع ارتصد

 ! رفقا

شما رفقایی لسوالی وشهری و ،های حزبی اعم از والیتی دیگر مسؤولیت کمیتهمسئله 

ید به موازات باوز امردر عرصه اقتصاد است. ما  کار مسئله محالت میروید،  هکه ب

مردم، در جلب  باست که در وحدت : یکی جبهه یی اجبهه کارو پیکار کنیمهم، در دو

پاسداری مینماییم. در انقالب اتکا به مردم، از  بااردو دوی وجذب مردم به څارنو

موش کنیم . رزه را در عرصه اقتصاد فرابامید کار وباما لحظه یی هم ن آنپهلوی 
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اجتماعی در ت نوین اقتصادی ویاح مانساخت آخر رفقا هدف ما چیست هدف ما

جامعۀ صراحت اعالم میشود که این سمتگیری به طرف  باو است که جداً  تانسافغان

سطح زنده گى توده ها از بین برده میشود و فردر فرد ازاستثما آناست که در  نوین 

، درست رده میشود؟ فقط از طریق رشد سریعبرآو ارتقا پیدا میکند. چگونه این هدف

 ! ت اقتصادی کشوریاو عملی ح

 ! رفقا

دموكراتیك ارضی  اصالحاتمسئله دموکراتیک ملی وانقالب وظیفه ومركز ثقل 

همه اعضای حزب در راه جنبش کوپراتیفی. تمام کمیته های حزبی  باتوأم است، 

در  ان جوان  مانزی را که اعضای ساید توجه معطوف دارند. ما تجربه یبا آنتطبیق 

را متشکل بسازید، حزب را  انجوان مانزسا کردند داریم. شمامعادن رفتند وکار

  نهباطلداوها کار   مانساختدر فابریکه ودهاقین، در ن یاممتشکل بسازید. بروید در 

. د، سرکها، پلچك ها کار نمایی. بروید در ترمیم مكاتبیق کنیدومردم را تشبکنید و

 . وزنده گی است مرگ ئلهك مسیپیکار در عرصه اقتصاد 

گاه رفقای عزیز خود، رفقای پیکارجوی خود، این بود بعض نکات مهمی که به پیش

و خدمت برای انقالب  امردر را  خود قای شجاع ودلیر، رفقایی که، رفرفقای همرزم

در اجرای  پیروزی شما راساختم. من موفقیت و شان، خاطر ناند قف کردهم ومرد

 اصیل مردم ووطن مسؤولیت زندانفرهستم شما  خواهان تانخدمات ووظایف محوله 

نوین را به عهده دارید واین از لحاظ تاریخی و نسل های آینده و  ۀجامع مانساخت

 . مایه افتخار بزرگ به شماست تان  زندانفر
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، اشتد ما وجود نمیانقالب بر علیه لیزم یاامپر ۀمسلحاناگر مداخالت 

 ما به مراتب بیشتر می بود انقالبیدگرگونی عظیم 

 

 اقتصادی، اجتماعی وعلیه خطر جنگ انکشافبین المللی  کنفرانسیه در مراسم افتتاح نیاب
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قلب های پر از عشق  باایم تا  ما گردهم آمده! گرامی مهمانان! عزیز تاندوسرفقا و

تأسف عمیق که  با. ولی بیندیشیم آنآینده وسرنوشت ، به انسانو عطوفت نسبت به 

رز پرشور و باصدیق راه لنین، م ۀهای قرن ما، ادامه دهند انسانیکی از بهترین 

خسته گی ناپذیر راه راه صلح وامنیت خلق ها، خدمتگزار پرعطوفت و مانهرق

ما نیست. نام بزرگ لیونید بریژنف ن یامسعادت بشریت لیونید ایلیچ بریژنف دیگر در 

 هزند جهانو تمام نیروهای ترقیخواه وصلحدوست  شانبرای همیشه در قلوب زحمتک

نید ایلیچ بریژنف ضایعه بزرگی است که در گذشت لیو .دمانقی خواهد باجاوید 

 . ی صلح متحمل میگرددجهانمترقی و جنبش  بشریت

 تاندوسعزیزترین ید ایلیچ بریژنف یکی از بهترین ولیون فقدان با تانسافغانمردم 

خاطره گرامی لیونیدایلیچ  تانسافغانشناس دست داد. مردم سپاسگزار وقدرخودرا از 

 ن یاه مبرادران توسعه دوستی بزرگیتحکیم و امربریژنف را که نقش عظیمی در 

د نخواهند برد. لیونید یاایفا نموده است، هیچگاهی از  تانسافغانخلق های شوروی و

ً ایلیچ بریژنف همواره و مواظبت  از هیچگونه تانسافغانکمک به مردم  مرادر  شخصا

 جاویدان خاطره گرامی لیونید ایلیچ عزیزما چون مشعل  .وتالش دریغ نمی ورزید

 . دمانقی خواهد باهمیشه زنده 

و  تانسافغانحزب ودولت عمیقترین مراتب تسلیت مردم وردیگر بااجازه بدهید، یک 

ده مانزباردم و دولت شوروی و، مودرا به حزب کمونیست اتحاد شورویشخص خ

 . تقدیم بدارم تانسافغانمردم مایه گران دوست آن گان

خواهشمندم به  نید ایلیچ برژنف از همهلیو نهبانجیبه خاطر بزرگداشت خاطره 

 .پاخاسته ویك دقیقه سکوت کنند

 ! عالیقدر مهمانان! عزیز تاندوسرفقا و

واقعی  خدمتگزاران ، اینانسانیتو صلح گاناجازه بدهید، تشریف آوری همه نماینده 

 .و صلحدوست ما از صمیم قلب خیرمقدم بگویم انقالبیوصدیق بشریت را در کشور 
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به خودرا کشور  انقالبیدولت حزب و ،اجازه بدهید، مراتب تشکرات عمیق مردم

ما جهت تدویر  انقالبیکشور  انتخابصلح به مناسبت  شریفانۀ هرا گانشما پیشاهن

 .، ابراز بدارمرضحا کنفرانس

قایل  فراوانصلح ارج  یجهانه رهبری شورای تاندوسر یامردم ما به این ابتکار بس

 .شندبامی 

اهمیت  بار یای صلح در کشور ما از یکسو یك حادثه بسجهانشورای  کنفرانستدویر 

درنظرداشت  بادیگر  بجاناز  یك حادثه مهم تاریخی و بین المللی و برای مردم ما

 گران، برادری واحترام به حقوق دییرینه مردم ما مبنی بر صلحخواهیدآرزوهای 

ست کنونی یاواقعیت س با، منطبق یست طبیعیامرت بشری یاو نورم های معنوی ح

 .ما انقالبیحزب و دولت 

، رزه به خاطر محو بیعدالتیباینه می در زمشانکه سابقه دیرینه درخ تانسافغانمردم 

، تالش برای صلح را، پشت سر گذاشته ی و دریك كلمهامنیت ، بیزور گویی، تجاوز

است اکنون تمام مساعی و ابتکار ما در جهت صلح و آرامش مردم ما، خلق های 

 . معطوف است جهانمنطقه و 

 ! ورفقای عزیز تاندوس

 شاندی به نفع زحمتکیابن شما در کشوری قدم گذشته اید که راه دگرگونی های عمیق و

ر بزرگی را در یاگرفته است. ما کار بس فراد جامعه را در پیشیعنی اکثریت مطلق ا

 . عمیق جامعه خود آغاز نهادهایم، واقعی وبهجانهمه جهت نوسازی 

 !عزیز تاندوسرفقا و 

، دگرگون ساختن نظم کهنه اقتصادی، انقالبیکه هدف هر  میدانیدشما به خوبی 

زمندی های یانها وستین، پاسخگوی خواایجاد نظم نوسی جامعه ویاساجتماعی و

کشور ما ست. اما این پروسه بدون مشکالت ونواقص صورت نمی گیرد ومردم، ا

واستقرار  کهنهمستثنی نبوده است. دشواری های در هم شکستن نظم  امرنیز از این 

دگرگونی های عظیمی که رخ داده است  بانظم نوین در کشور ما در مقایسه 

وارتجاع منطقه  لیزمیاامپر مسلحانهگر مداخالت شد، ابابه مراتب کمتر  توانستمی

اقتصادی  ۀدمانمادر شرایط عقبانقالب  دآور شد که یاید باوجود نمی داشت. در ضمن 

موجودیت ضعف در سطح رهبری ه پیروزی رسید وعدم تجربه کافی واجتماعی بو

 که در انقالب  ضد وحشیانهدشمنی لیستی ویاسابق حزب، در پهلوی مداخالت امپر

تی قوموجب عدم اعتماد مؤ اندشرا به بیراهه ک ماانقالب گزیده بود،  النه تانپاکس

 انقالب  ر خاتمه بخشیدیم وبانامطلوب ومرگ نیاجر. ما به موقع به این مردم گردید

 . تکامل خودرا در پیش گرفتراه اصولی رشد و ما
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، شانبرابر زحمتک آزمون شده درمسؤولیت ودارای عاطفه و باهای  انسانما به مثابه 

تحوالت  انجام  نیاجرمیداریم تا مردم ما در  امرمعطوف بر این خودرا تمام کوشش 

 .د صدمه نبینندیاز آنانت باتخریدشمنان و هجانلجومقاومت و انقالبی

ً نیز  امربر این   ه محافل جنگنیاست های ماجراجویاواقف هستیم که در اثر س عمیقا

به سوی تشنج  جهان، ه ماجراجوی حکومت ریگنلیستی بخصوص اداریاطلب امپر

است که پیروزی  جهانیده میشود. در این وضع عمومی شاند کننده کباوماجراهای بر

وسیله  برانگیخته نه ارتجاع بین المللی رایاوحشغضب مند مردم ما، خشم وقانونهای 

، لیزمیاامپر بجانه یی از مانبی رح ۀناشد اعالن. جنگ قرار می گیرد بهانه

 انقالبیضدی هاندباتجاع منطقه علیه مردم ما به راه افتاده است. هژمونیزم چین وار

، یی، چینییکاامرسالح های  بامزدور حرفه وی صادر شده از خارج  شانآدمکو

ها، پل ها، پا یه های برق  خانهشفا، ، مساجدی وغیره، مکاتبتانپاکسمصری، 

ه مانما را بی رح کهنساالنو  زنان، انکودکی را تخریب می کنند. ترانسپورتووسایل 

. ولی مردم ما هر اندما کمر بسته انقالب . به زعم خود به شکست رسانند به قتل می

ما معتقد می شوند انقالب و پیروزی اجتناب ناپذیر  حقانیتروز بیشتر از روز قبل به 

کشور  دهقانان. هم اکنون ده ها هزار نفر بخصوص بر میخیزند آنو به دفاع از 

 .یت ها دفاع می کنندندباسالح به دست از زمین وزنده گی خود در برابر تجاوزات 

قرار  بهانه باو انقالب  دشمنان ز داریم. یاوقت دیگر به صلح نوز بیشتر از هرامرما 

اتحادشوروی به کشور ما از یکسو جنگ خونین و بی ه برادران و یقانوندادن کمک 

ت خویش کارزار یادیگر جهت توجیه جنا بجاناخته و از نداه را علیه ما به راه مانرح

 دوران و  سازوبرگ بی سابقه یی که بدترین روزگاران  باسیع تبلیغات را علیه ما و

لجام گسیخته پس . هم اکنون تبلیغات اندد می آورد، تشدید بخشیده یاجنگ سرد را به 

ای می کشورهجامعه ما در مطبوعات رسدروغ علیه واقعیتهای از افترا و

ایجاد بغض و  آنلیستی و دارای رژیم های ارتجاعی وجود دارد که هدف از یاامپر

 . ماست انقالبکینه و نفرت علیه مردم به پا خاسته و

ساعت به  چهار ساعت، رادیو های دشمن بیشتر از نود و پنجدر طول هر بیست و

« فته تا بی. بی. سیگر یکاامرصدای »کشور ما می پردازند. از  هاینبازنشرات به 

همه یک ، همه وتانپاکسهای بی مایه و رادیوی اسراییل و رادیو« آلمانصدای »و 

 انقالب  ر باواعت حقانیترتست از خدشه دار ساختن باع آنهدف را تعقیب می کنند و 

ت یقانون یمتوانستخود ر در تاریخ کشوربااولین  که برایما. ما افتخار داریم 

سی و اجتماعی مردم خود على الرغم مشکالت ناشی یات سیادموکراتیک را در ح

در امور داخلی کشور ما وعلى الرغم  دشمنانمداخالت از تجاوزات، تحریکات و

مندی تطبیق کنیم . به موقع  قاطعیت و حوصله با، آنان ۀگرانتبلیغات دروغین و اغوا

تطبیق  را مطرح ساخته در جهتهمه گانی صداقت شعار صلح سراسری ملی وباو

یرالمله و دارای ساختار . در کشور کثهیچگونه کوششی دریغ نو رزیده ایماز  آن
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 بامردم  گانچه بیشتری از نماینده وز عده هرامرمغلق اجتماعی ما، پیچیده و

، به تعمیل دموکراسی به جبهۀ ملى پدروطنه تانسهمگیری در فعالیت های وطنپرس

اساسی ناپذیر و انفكاكرچه بیشتر به عامل هو نفع توده های وسیع مردم می پردازند

  اعالنسی کشور ما مبدل میگردند. در کشور ما على الرغم دوام جنگ یاسیستم س

وضع اقتصادیی و جود دارد که قادر است در برابر تمام  چنان، لیستییاناشده امپر

 ،از قحطی ایمه توانست ه مقاومت کند. مامانهای ناشی از این جنگ بی رح یویران

تحمل قیمت های مواد موردضرورت اولیه مردم، رکود غیرقابل  بلندرفتن

قلیل قابل مالحظه خدمات اجتماعی، جلوگیری کنیم. ما هم اکنون در ت، ترانسپورت

از موارد توان فعالیت های بزرگ اقتصادی قرار داریم. درینجا می  انجام گرماگرم 

 :ذیل ذکر نمود

ری یاتسریع فعالیت های پروژه بند برق و آب ،ارضی و آب اصالحاتتکمیل پروسه 

سیلوی عظیم شهر مزارشریف،  مانساخت، کار معدن مس عینك ۀسلما در هرات، ادام

، احداث شبکه های بزرگ ق از سرحدات اتحاد شوروی تا کابلبر انتقال پروژه

ی دولتی، ورکشاپ های ترانسپورتمجهز ری، ایجاد مؤسسات جدید ویاکوچک آبو

، تاننسی آمو بین اتحاد شوروی و افغایاپل عظیم دوستی بر فراز در عمارا، تخنیکی

 انواع ، ایجاد شبکه های وسیع «شمشاد»یونی ومخابراتی خذ تلویزانصب دستگاه 

اث بیشتر از هشتصد مکتب و واحدمامورین ی ودهقانمختلف کوپراتیف های 

 . آننظائر

ط می کنیم که باگذشته چنین استناجتماعی سال اقتصادی و انکشافپالن ما از تطبیق 

به صورت طبیعی قالب انگرایش نزولی که در حجم تولیدات داخلی سال های اول 

نه تنها رو به بهبودی نهاده بلکه پدیده های د بود، در سال گذشته مرتفع شده وموجو

اقتصادی ، ضعیف  انکشافمثبتی از قبیل محدود ساختن عوامل منفی در مسیر عادی 

ادامه اقتصادی و انکشاف امرخرابکار، سهمگیری وسیعتر مردم در  انقالبضد

ر آورده بارا  سوسیالیستی بخصوص کشور کبیرشوراهاکشورهای ه برادران کمکهای

. همچنین زمینه های الزم جهت استقرار وضع اقتصادی کشور ما را فراهم است

د آگاهی شهای قرون وعدم رعقب مانده گی ر سنگین باما  ۀساخته است. جامع

ما راه دور ودرازی را در جهت ایجاد فر هنگ نوین  .عمومی را به دوش می کشد

 . فنی بشریت در پیش رو داریمعلمی و بهجانهمه  دستاوردهایمبتنی بر 

ً یکی از عوامل اساسی مشکالت موجود در کشور ما  عقب مانده همین  ناشی از عمدتا

 .فرهنگی متمادی قرون استگی 

هات سنگین بااشت در کشور ما در اثرانقالب پیروزی مرحله نوین قبل از  چنانهم

دن بشری در جامعه نفرت علیه مظاهر تمروحیه عدم اعتماد، ترس، بدبینی وگذشته، 

از ریشه کن ساختن بیسوادی  امرنموده بود. ما به  دطبیعی رشما به صورت غیر
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، بی ربوط به همه مردم بی تفاوتی در برابر مسایل عام م با ایم. به جنگ آغاز کرده

سی توده ها یاوسطح نازل شعورس شگوفان، مرفه و وری نسبت به آینده خوشبختبا

رزه علیه بیسوادی در سراسر کشور ما به باخاسته ایم. هم اکنون جنبش وسیع مبر

 . راه افتاده است

ت هزار معلم هزار کورس محو بیسوادی بیسدووز در سراسر کشور ما بیست وامر

نفر داوطلب وجود داشته به تدریس یک میلیون نفر  بیسوادی وهزاران با رزهبام

سواد بسازیم و در باایم در حدود ششصد هزار نفر را ه توانست ردازند. ما تا کنونپمی

، نمایشگاه روزنامه، جریده، مجله، تیاتر طول کمتر از سه سال ما به ایجاد ده ها

سی را از لحاظ کمی و کیفی در مجموع درت ورزیده ایم و تغییرات محسوباوغیره م

کشور وارد ساخته ایم . ما به  کودکانسیستم اطالعات جمعی و سیستم تعلیم و تربیه 

کنیم و  یاره احبادوانقالب ور از دست رفته مردم را نسبت به باایم ه توانست تدریج

 . ازیماندبه کار انقالب را در جهت رشد  آناننیروی بزرگ 

ایم به حل به مشکالت نایل آییم. ه توانست ه این معنی نیست که ماولی همه اینها ب

ممکن عظیمی را بر سر راه رشد عادی وموانع خارجی داخلی وانقالب ضدبرعکس 

 . اقتصادی اجتماعی کشور ما ایجاد نموده است

بر سر راه  موانع ناشده علیه کشور ما را ایجاد   اعالنیکی از اهداف عمده جنگ 

ر باو در نتیجه، بی اعت شانزحمتکزنده گی  ی در جهت بهبود وضعکشافانهای پالن 

ما در زمینه حل مسایل مبرم مطروحه تشکیل میدهد. تاکنون یکصد انقالب ساختن 

 .تخریب شده استانقالب ضدبه وسیله   خانهشفاو دوازده مکتب و ده ها 

عمارات عام المنفعه و  خانهکتاببرق، ده ها  انتقال ها پایه بزرگصدها پل وپلچك، صد

هزاران نفر از معلمین ، تخریب شده است. اکنون  انقالبیضدی هاندبابه وسیله 

خرابکار ی هاندبا بجانهای شریف کشور ما از مال ها، متخصصین،داکتر

 .اند تروریستی به شهادت رسیده

 وزنده گی عادی روزمره مردم تانتقاال عمان، واقعی زنانون به شیوه راهانقالبیضد 

ً تا  اند کشور ما مجبور شدهدهقانان ما می گردند.  در سراسر کشور به خاطر  تقریبا

را به وجود انقالب خود، گروههای مسلح مدافعین خانواده دفاع از زمین، کار و

 . آورند

وز بیشتر از هر وقت امر. اندون به ستوه آمده انقالبیمردم ما از جنگی وغارت ضد

، آرامش ده گیرزه در راه زنبار راه صاح به معنی مرزه دبادیگر برای مردم ما م

 یی بهاگرانکه صلح ودیعه  اندفته یامردم ما در تجربه روزمره خویش درو ترقی است. 

می  شریفانهو به کاربست اصول  قاطعانهرزه بااست که فقط از راه وحدت عمل، م

 . زه استربارزه یعنی صلح، صلح یعنی مباتأمین گردد. برای مردم ما م اندتو
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به اتکای افغانستان دولت جمهوری دموکراتیک و تانسافغانحزب دموکراتیک خلق 

بوده و در  آنانهای گر آرزونیاب آنانبه منافع  صادقانهخدمتگزاری  بااراده مردم و 

زمینه تأمین صلح در سطح داخل کشور وسطح بین المللی همواره طرح های منطبق 

در صورت موجودیت نیت  گانل را برای همه واقعیت عملی مشخص وقابل قبو با

اعالم داشتیم که  هموطنانمطرح ساخته است. ما مدتها قبل به همه  آنان نهباطل صلح

ناک ناشی از جنگ بخشیدن به وضع درد نیاپاتأمین صلح سراسری میهنی و خواهان

م عفو ستیم و در این راه از اقدامات مقتضی منجمله اعالهلیستی یاامپر ۀناشد  اعالن

 مسلحانه ه مانخصبه فعالیت های  انقالبیکه علیه دولت  کسانیعمومی حتی در مورد 

درت ورزیده بودند دریغ نورزیدیم. ما پایه اساسی مستحکمی را در وجود اصول بام

سی و احترام یابه خاطر تأمین فضای سالم س تانسافغاناساسی جمهوری دموکراتیک 

 آنهای دموکراتیک مردم به وجود آورده به  ، کرامت ، حقوق و آزادیبه شخصیت

 ً  . وفادار هستیم عمیقا

تی یاست برابری واقعی ملی دفاع از منافع حیاس مار در کشوربابرای اولین 

به انقالب های اجتماعی  ، بناء به صورت طبیعی پایهتعمیل می گردد شانزحمتک

 انقالب  ا از پیروزی . راهی را که مشدباتحکیم می روبه تزاید در حال توسعه و طور

کنون پیموده ایم راهی است که ما را تا آنبخصوص از پیروزی مرحله نوین تکاملی 

گوشت و پوست  باتا آینده امیدوار می سازد. مردم ما  آننسبت به آینده نوین تکاملی 

شرفت های حاصله به که در صورت موجودیت صلح، پی اندپیدا کرده  ادخود اعتق

مقایسه یی کمتراز وضع کنونی غیرقابل دهای مردم ما به صورت درمراتب بیشتر و

 می بود . 

را متقاعد سازیم  ایرانو تانپاکسخود به خصوص  گانکوشیده ایم همسایه رها باما 

ور ما نه به نفع خلق های علیه کش آنانتحریکات وتجاوزات  یقانونکه مداخالت غیر

عملی در زمینه شنهادهای مشخصی وشد. ما پیبامی جهاننه به نفع صلح در منطقه و

صراحت  باحل مسائل مربوط به اوضاع متشنج کنونی در منطقه خود به موقع و 

ما جواب الزم داده نشده است. ما  صادقانهارائه نموده ایم ولی در برابر این اداره 

  .رار داردقر ما یامعتقدیم که ابتکار عمل در زمینه تأمین صلح در منطقه ما، در اخت

ودیگر  لیزم یاامپرتبلیغات جنون آمیز ها و بهانهرزین شریف راه صلح از باما مش

کمک اجتناب  آنانکشور ما به خوبی واقف هستید. و انقالب ۀدشمن علینیروهای 

به کشورما قلب واقعیت می کنند. اتحاد شوروی را  یقانونو  انترناسیونالیستیناپذیر 

اهمیت بین المللی اعالم میداریم که بایون نگ رسا از بین تریببا باردیگر بایك م

قطعات محدود نظامی شوروی که به خاطر طرد ودفع تجاوز تدارک دیده شد؛ 

به ا بنالحظات تاریخ معاصر کشور مدشوارترین ما در انقالب خارجی  دشمنان 

، نه اندشتافته  حزبی ودولتی ما به کمک مردم ما یقانونو صالحیتابدعوت مقامات 

بزرگی در برابر تبدیل  عمانما نیستند، بلکه  گانع تولید خطر به همسایه تنها منب
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شد. ما حفظ باقه ما می خلق های منط ۀلیزم علییابه پایگاه تجاوزی امپر تانسافغان

 آزمندانه تمامیت ارضی کشور خویش را در برابر نقشه های استقالل وحاکمیت ملی و

کبیر انقالب سرزمین  مانردم قهرمدیون م یکاامرلیزم یاامپر هنیاوماجراجو

 . میدانیم لیستی اکتوبر یاسوس

و بیست  1۹80 به اتکای پیشنهادهای مشخص مورخه چهارده میردیگر بایک  ما

می ورزیم که در صورت ارائه تضمین قابل  تأکیدخویش  1۹81و چهار اگست 

 ایرانو  تانپاکسمداخالت از سرزمین های ین المللی مبنی بر ختم تجاوزات ور ببااعت

علیه كشور ما، قطعات محدود نظامی شوروی به کشور صلح آمیز خویش عودت 

مسلم  امرها را تنظیم کنیم .  آنگشت وما حاضریم به اتفاق هم جداول برخواهند نمود 

ختم تجاوزات  بابخشیدن به وضع متشنج کنونی در منطقه  نیاپااینست که از نظر ما 

 . ط ناگسستنی داردباعلیه کشور ما ارت انایرو تانپاکساز سرزمین های 

حد قابل نفوذ یعنی متشکل ( کیلومتر سر2400رای بیشتر از )ما دا ید عالوه نمایم کهبا

ت یاتصوری را در برابر نغیرقابل تسهیالت  امراستیم که این  تانپاکس بااز کوهها 

 . علیه کشور ما فراهم می آورد گانه گانبی هگران مداخله

 تانپاکس باید تذکر داد که تنها در ناحیه سرحدات کشور ما بامزید شما  جهت اطالع

وجود دارد که  انقالبیضدباندهای هم اکنون بیشتر از هشتاد کمپ پرورشی نظامی 

ناشده علیه کشور ما به   اعالنلیزم ومنبع جنگ یاجنگی امپر به مثابه زرادخانه

 . ی پردازندحرفه وی م آنو خرابکار شانتولیدی بالوقفه آدمک

کشور ما  یویراناستفاده از نام دین مقدس اسالم به غارت و  بالیزم یاامپرارتجاع و

مسلمانان ، در حالیکه دین اسالم می سازند بابه دشمنی  می پردازند وما را متهم

مال  شطیال قتل عام می کنند. تا کنون نزدیک به هزار نفرواقعی را در صبرا و

 بجاندت از باکشور ماحتی در حال اجرای ع شریف و وطنپرست روحانیو

شده است. کتاب مقدس  ویرانساجد م ربسیاو اند به شهادت رسیدهانقالب ضد

ادعا دارند که به زهم باکریم به آتش کشیده شده است و  آنیعنی قر جهان مسلمانان

روح بااسالم واقعی و  با« یییکاامراسالم »اصطالح مدافع اسالم هستند. این 

ما در زیر نقاب به اصطالح  دشمنان وستی اسالم در مغایرت کامل قرار دارد. اندانس

، میدارند در حالیکه در السلوادور ما اعالم بارا  خود دفاع از حقوق بشر، دشمنی 

جنایت علیه بشریت را انواع در فلسطین و ده ها کشور دیگر بدترین  یادر نامیب

نیز دم از  تانپاکسنظامیگر  انزمامدارمرتکب می شوند. مضحک است که حتی 

ژریم به اساس  باحقوق بشر ودموکراسی می زند در کشوری که اعالم مخالفت 

کشور ، محکومیت به اعدام و در دست داشتن نشرات مخالف رژیم  آنجاری  قوانین

، و به اصطالح شرکت در جرم یعنی عدم ارائه معلومات  زندانسال های متمادی 

رچم
اه پ
ر



 

 

332 

 

زهم با یاشد، آبا، حبس را به همراه داشته افراد جامعه نیز ره دیگربادر ه مانخص

 حق دارند از حقوق بشر، دموکراسی وامثالهم دم بزنند؟ آن زمامداران

 !عزیز تاندوسرفقا و

داخلی  ایم و در امور جنگ نداده  اعالن. ما علیه هیچ کشوری خواهیم ما صلح می

 امش مردم خود راخوشبخت، جامعه ها مداخله نمی کنیم. ما حق داریم در صلح و آرآن

را اعتال بخشیم و به همین جهت آند ساخته پرستیژ باکشور خودرا آو شگوفانخودرا 

خوشبختی واقعی  باکه  یآنانو بزرگی را در پیش گرفته ایم. ولی  النهعادرزه باما م

از استفاده  با آنانمارا راحت نمی گذارند.  ،ما منافع خودرا در خطر می بینند مردم

از معتقدات مذهبی مردم  همردانجواننااستفا ده  باسطح نازل آگاهی توده های مردم و 

داریم به خاطر دفاع از وطن و  را ادامه میدهند. ما حق هگرانما، این جنگ غارت

. دهیم   مانزیی راسا بهجانهمه  رزه باتأمین آینده صلح آمیز نسل های بعدی کشور، م

هستیم که به مثابه مدافع نیرومندی مجهز ، منضبط ،آگاه وارای اردوی ما هم اکنون د

ایم ده ها هزار ه توانست افتخار داریم . ما آن، به انقالب بزرگی دستاوردهای مند نیرو

امنیتی کشورما به  های گانارتنظیم کنیم. انقالب را در گروپ های مدافعین  انسان

 . عمل می کنند آگاهانه، انقالبمثابه سپر دفاع از 

 ! عزیز تاندوسرفقا و 

ه نیاهای ماجراجو ستیاومتشنجی به سر می برد . سخطرناك در وضع  جهانوز امر

. اندشهی ابدی می کبات را به سوی تناتو بشریواشنگتن و سردمداران همسؤوالنوغیر

جدی نبوده است. محافل وز وحشتناك وامرازه اندهیچگاهی به  خطر جنگی

جدید سالح های  انواع وایجاد  جنگ طلبنیروهای میز لیستی به تسلیح جنون آیاامپر

تسلیحاتی از طرف  مسابقات مرگزا می پردازند. مصارف سرسام آوری که بنابر 

ی به فراوانلیستی بر بشریت تحمیل میشود، موجب تلف شدن وجوه یامحافل امپر

 . ی می گرددانکشافضرر پروژه های 

ی ناشی از جنون جهان جتماعی در سطحسریعتر اقتصادی و ا انکشافدر نتیجه عدم 

 . شدبالیستی می یاتسلیحاتی محافل امپر

رتست از باوز همه بشریت مترقی در برابر وظیفه عظیمی قرار دارند که عامر

رزه به خاطر آینده سعادتمند نسل های بارزه بیدرنگ وشدید علیه خطر جنگ ، مبام

 . بعدی

لیستی قرار یاامپر ناشده  اعالنرابر جنگ على الرغم اینکه در ب تانسافغانما مردم 

کنونی یعنی  دوران  اساسی  مسئله ل باداریم ، لحظه یی هم وظایف عظیم خودرادر ق

 : د نخواهیم بردیاتأمین صلح از  مسئله 
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 ! محترم مهمانان

بزرگ  کنفرانسشما واین  شریفانه ۀمردم ما هستید. ما خاطر تاندوسشما از بهترین 

 انقالبیست صلح آمیز و دستاوردیااز س رفیقانه نی باپشتی آنکه هدف از  بین المللی را

د یا. نسل های خوشبخت آینده کشور ما، شما را به د نخواهیم بردیامردم ماست، از 

 . داشت خواهند

 بار یاگام بس ما انقالبیدر پایتخت کشور  کنفرانسما یقین کامل داریم که تدویر این 

. اما امیدواریم صدای رسای صلح در راه صلح خواهد بودرزه باجهت ماهمیتی در 

شرق غرب و گان از کشور ما بلند می شود، همسایه کنفرانسرا که از ورای این 

ت عمیق قلبی یان تافتیم یافرصت ردیگر بایك  گوش هوش بشنوند. ما باکشور ما 

وضع اطراف کشور خودرامبنی بر جستجوی راه های حل برای معضالت کنونی 

 گان. شما نماینده خوانیمخودرا به صلح فرامی  گان. ما همسایه ودا براز بداریمخ

ها را به خاتمه بخشیدن به مخاصمات، تجاوزات ومداخالت آننیز  انسانیتصلح و

 . یدآنعلیه کشورما فرابخو

 !تاندوس، رفقا

 وادث متشنج منطقهبر سر حخودرا  نتایج جدی کنفرانسما یقین کامل داریم که این 

ناپذیر  انکار، عظیم وکنفرانسر خواهد آورد . نیروی این باصلح به در جهت تفاهم و

 .گوش بدهند آنمجبور خواهند شد به آواز پر طنین  گانهمسایه است و

ه تشکر مانصمی ، از تشریف آوری شما در کشور ماتانسافغانبه نماینده گی از مردم 

 .می کنم

 !جهاند صلح در سراسر بازنده 

رچم
اه پ
ر



 

 

334 

 

 طلب است جنگ تعرض صلح علیه نیروهای ما،دوران ت یاز خصوصیکی ا

 

 اقتصادی وعلیه خطر جنگ انکشافبین المللی  کنفرانسمشمولین  بایه هنگام مالقات نیاب
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، رفقا و صلح یجهانو رئیس شورای  جهانرز راه صلح در بامحترم رامش چندرا م

 ! جهانرز صلح در سراسر بام تاندوس

ت یاو ه انقالبی، شورای تانسافغانحزب دموکراتیک خلق  بجاناز ردیگر ابیک

جمهوری  وزیران، شورای تانسافغانجمهوری دموکراتیک  انقالبیرئیسه شورای 

تشریف آوری شما را در  تانسافغانمردم صلحدوست و تانسافغاندموکراتیک 

اتب رف خود مر. همچنین از طش می گویمبااز صمیم قلب شاد  انقالبی تانسافغان

 . نسبت به شما ابراز میدارمخودرا  عمیق تشکرات قلبی و

 ! گرامی تاندوس

ی صلح، جهاندوست محترم رئیس شورای  باوز فرصت خوبی به دست آمد تا امر

ت و یاشیم و من از نظربادل نظر وصحبتی داشته باهم ت بارامش چندرا، ساعتی 

وی ودر عرصه دفاع از صلح  منطقهدر عرصه بین المللی، ملی و شانتجارب 

ها، دوست آنی صلح و نقش جهاناستفاده نمایم. نسبت به خدمات اعضای شورای 

ً محترم رامش چندرا توضیحات مفصلی دادند  رزین صدیق راه بانقش شما مواقعا

ر یابس جهانچه در عرصه منطقه و و تانکشورهای  صلح چه در عرصه ملی در 

وز بشریت در برابر خطر تهدید امرمعلوم است که  تاندوساهمیت است. به شما  با

محو خواهد ساخت، یعنی  کامالً ، جنگی که بشریت را کن هبات سوز وجنگجهانجنگ 

ست جمهوری یالیزم واداره ریاجنگ ذره وی قرار دارد که بیشتر از طرف امپر

 بامواجه  ،ناسرمایه دار جهانوز امر، تحریک میشود. نه یاوحشروحیه باریگن، 

تسلیحات  خواهانوز امر،  یکاامرنظامی  -مپلکس صنعتی عمیق است و کا بحران یك

جنگ محدود ذره وی را   اعالنه مانتهدید بشریت به جنگ بوده حتی بیشرجدی و

، نقاط بستر داغ تحریکات جنگی وجود دارد جهانوز در سراسر نقاط امرمینماید. 

 آندر سراسر کر زمین به که دیروز دوست محترم ما رامش چندرا تماس عمومی 

وارتجاع بین المللی  جنگ طلبر عمیق و عملی نیروهای یاگرفتند و به صورت بس

 . لیزم را افشا نمودندیاو امپر

ً واقع ید بر اساسی شعار با، بشریت در اوضاع و احوالی زنده گی میکنند که اکنون ا

ی دوران  درلح مفهوم دفاع را ندارد. حاالست تعرضی صلح به پیش برویم. صیاس
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آغاز نماییم به  جنگ طلبنیروهای  ۀید تعرض صلح راعلیبازنده گی میکنیم که 

رزین صلح معلوم است و شما ماهیت باصدیق صلح و م تاندوسطوریکه به همه شما 

ً را  جنگ طلبنیروهای  : سیستم یجهانبزرگ  ۀوز سه قوامراید،  تشخیص داده عمیقا

ه داری، سرمای کشورهایدموکراتیک در و ، جنبش های مترقیلیزمیای سوسجهان

همچنین تمام ی التین ویکاامرو افریقای یااجتماعی در آسجنبش های آزادیبخش ملی و

، استعمار نوین تحریکات جنگی استعمار عمان، صلح در یك جبهه وسیعنیروهای 

 . اگر چه چنین نیرویی کهشدبالیزم، صهیونیزم، فاشیزم، راسیزم واپارتاید مییاامپر

یك نیروی قوی دفاعی به حیث یك با، اتحادشوروی بزرگ قرار دارد آندر رأس 

لیزم مجهز یاتهدید جنگ وعلیه تجاوزات امپر هیقلعه مستحکم ، یك دژ مستحکم ، عل

ست تعرضی از صلح یابر اساس س قاطعانه توانیماست، ما نسبت به هر وقت دیگر می

، ترقی دی، دموکراسی، استقالل ملیاز عدالت، آزا، از رفاه، از سعادت، از تمدن

نسل های آینده کره زمین این است که  امراجتماعی و اقتصادی دفاع نماییم. واقعیت 

نگ، از خطر جنگ به ما به نسل کنونی خطاب مینماید که ما را از تهدید ج هم اکنون

، بلکه وظایف ورسالت ف ما تنها برای نجات خود ما نیست. وظایذره وي نجات دهید

. تمدن بشریت، تمدن ما ونسل های آینده کره زمین است زندانفرتاریخی ما در برابر 

وز به وجود آمده امرحمات و رنج ها وآالم، طی قرون متمادی تا ز باکره زمین 

 . است

ید فراموش بای صلح ، دفاع از صلح است ، نجهانجایی که وظیفه اصلی شورای آناز 

به ابتکار رهبر  جهانواقعی صلح در  مانولین فراکتوبر ا انقالباز  کنیم که بعد

و  تاندوستاریخ تا کنون اتحادشوروی به کمک  آنصادر گردید. از  جهان گرانکار

 انسانها میلیون ه است. البته در اینجا نقش صدمتحدین خود همیشه مدافع صلح بود

ی ناشدنی رزه میکنند فراموشبادر دفاع از صلح م ودالورانه شجاعانه کره زمین که 

 . است

 !گرامی مهمانان، رفقا وتاندوس

ط با، ارتجهانبیسوادی از اقتصادی واجتماعی و از بین بردن فقر وبیماری و انکشاف

وز ما می بینیم که بودجه سرسام آوری امردارد.  جهانصلح  باناگسستنی نزدیك و

 ینسانا. اگر این مقادیر منابع طبیعی ودر راه تسلیحات جنگی به مصرف می رسد

 دمانسرعت مناطق عقب باکه  انددر خدمت بشریت قرار داده شود، هم اکنون میتو

کشا ف نماید. تا جایی که به جمهوری آناجتماعی رشد واز لحاظ اقتصادی و جهان

وز ابراز داشتم، تمام سعی و تالش تعلق میگیرد، طوریکه دیر تانسافغاندموکراتیک 

رزه ما صلح است. صلح چه در شرایط بام ا وشعار اساسیرزات مباما، سرلوحه م

، امرالبته به موازات این  ؛جهانچه در و یا، چه در آسداخل کشور، چه در منطقه

تحت رهبری حزب دموکراتیک خلق  تانسافغانتمام مردم جمهوری دموکراتیک 

ناشده از طرف ارتجاع   اعالنعلى الرغم جنگ  جبهۀ ملى پدروطندر یک  تانسافغان
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به حد نهایی  یکاامرلیزم یاهژمونیزم چین بخصوص تحریکات امپرزم ولییاامپرو

یك تصویب  یکاامرسنای  شید کهباا شما شنیده سعی میکنند. درین نزدیکی ه

ه اعالم داشتند ماناتخاذ نموده بیشر تانسافغانضد صلح، علیه  ،، ضد بشرییانسانضد

ً ها آنمیکنند. یعنی  نیبارسیده گی وپشتی اجیرمزدوران  که از  انقالب ملی علیه  علنا

در یك جبهه  لیستی رایاامپر، تمام نیروهای ارتجاعی وتانسافغاندموکراتیک و

 . برند ناشده علیه ما به پیش می اعالننامقدس، یك جنگ 

 ! گرامی تاندوسرفقا، 

فراموش نمی خودرا  اجتماعی کشورادی واقتص انکشافو ، رشدما در این لحظه

. البته هر گاه مداخالت وتجاوزات کنونی بود کنفرانسوحه کار کنیم ، طوری که سر ل

 یمتوانستوز به جرأت گفته می امرنمی بود،  ه از خارج به داخل کشور مامانبی شر

د پنج سال در عرصه رشانقالب ثور، معادل بیست وکه طی نزدیک به پنج سال 

داریم که  طمینانا. ما وری و فرهنگی خود به پیش میرفتیم، کلتاقتصادی واجتماعي

منابع بزرگی طبیعی و بنابر   توانیمدر شرایط عادی ما میانقالب ما پیروز میگردد و

بیست سال از  پانزدهراه صد ساله را در  تانسافغانهای شرافتمند وزحمتکش  انسان

 . لحاظ رشد اقتصادی، اجتماعی طی کنیم

ه مانبی شرین وی که موضوع تبلیغات دروغین وزهیرآگ! نکته یگرامی تاندوس

به شدت علیه  شانهای گروهی  رسانهلیزم بین المللی است و یاامپرارتجاع و

 تانسافغان جهاننقاط داغ وکشورها  در پهلوی بعضی تبلیغ میکنند و انقالبی تانسافغان

ت محدود نظامی اتحاد رت است از موجودیت قطعابامیدهند، عقرار بهانهرا 

داشتیم   اعالن جهانرسا به  نگباه صراحت و به . ما باست بهانهك یاین  ؛شوروی

در خواست بنابر   تانسافغانکه اگر کمك قطعات محدود نظامی اتحاد شوروی در 

، تانسافغانوز استقالل ملی امر، صورت نمی گرفت تانسافغان یقانونحکومت 

  تانسافغانآزادیبخش خلق انقالب و تانسافغان، تمامیت ارضی تانسافغانحاکمیت ملی 

وز بر امر، تانسافغاننه تنها محو می شد، بلکه  کامالً لیزم یاامپرپالن توطئه وبنابر 

ً . حتی اروی نقشه وجود نمی داشت ی برده جهانیی ، منطقه وی و یال جنگ آسحتما

 ه اینانخو شوممی شد. ولیکن بنابه کمک خالق واصولی اتحاد شوروی تمام نقشه 

 . بر آب گردیدهژمونیزم نقش لیزم ویاامپرارتجاع و

 ! تاندوسرفقا و 

، که عوامل و فاکتور وقت خواهد بودآنتا  تانسافغانقطعات محدود اتحاد شوروی در 

یعنی هایی که موجب دعوت قطعات صلحدوست اتحاد شوروی گردیده، از بین برود. 

به صورت  انقالبی تانسافغانتحریکات از خارج کشور علیه تجاوزات، مداخالت و

تحریکات وائر بر اینکه دیگر هیچگاه تجاوز تضمین بین المللی ددد وکامل قطع گر

صلح به حیث نیروهای صورت نمی گیرد. در پهلوی تمام  تانسافغاندر داخل خاك 
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نقش خودرا  جهانسراسر  انقالبیبزرگی  نیاجردریك  انقالبییك نیروی بزرگ 

لمللی ایفا کردیم ووظیفه خودراطوری که در راه حفظ صلح و امنیت منطقه و بین ا

دوش به دوش در راه صلح، آزادی، ترقی وسعادت  انقالبیبه مثابه یک نیروی زهم با

 .رزات پر قدرت تر خواهیم کردبابشریت م

رچم
اه پ
ر



 

 

338 

 

                        تانسافغان گزارش در پلنوم دهم کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق

 تکامل و استحکام هرچه بیشتر حزب ۀربادر 

 

 1361 سقو 21

 

 ! رفقا

ی سرتاسری حزب سپری شده در حزب، جامعه و کنفرانسی که از مانزدر مدت 

ر حزب دموکراتیک خلق بااعتدولت تغییرات معین ومثبتی رخداده است. نفوذ و

وفیصله  «برنامه عمل»بد. بر مبنای یاافزایش میبه طور متداوم ارتقا و تانسافغان

سی یاکارس تانسافغاندموکراتیک خلق های نهمین پلینوم کمیته مرکزی حزب 

عادی شدن اوضاع در کشور ادامه بد ویاتوده ها تقویت می  ن یامدر سازمانی و

تر واردشده است ناگزیری شکست  قویهرچه ت باانقالب ضرضدنیروهای دارد. به 

، وضاحت هرچه تمامتر آشکار می گردد. مؤسسات صنعتی با آنانقطعی 

میرود که سال جاری از  انتظارکنند وت بیشتر کار میباث بای مانساختی وترانسپورت

لی کشور ما نیز استحکام . مواضع بین الملبدیاانجام موفقیت  بالحاظ وضع زراعت 

فصل روهای ارتجاعی، روند حل وتوطئه های نیمی پذیرد. على الرغم تالش ها و

صراحت  وضاحت و با. همه اینها آغاز شده است تانسافغانسی اوضاع اطراف یاس

و خوشبینی می  اطمینان با. ما به آینده اندت میرسباسی ما را به اثیامشی س حقانیت

 .نگریم

 ! رفقا

حزبی   مانساخت اتنیاجر باعدم موفقیت ها  چنانهمو مادستاوردهای موفقیت ها و

چه است، یکپاردسپلین، متحد و بافته یا مانزازه ساانداین که حزب ما تا چه  بایعنی 

هرچه تکامل واستحکام  مسئله. به همین سبب نیز اگسستنی داشته وداردط نباارت

 ضمناً در پلینوم حاضر مطرح می گردد،  تانسافغانخلق دموکراتیک بیشتر حزب 

 : سازم شانمی خواستم نکات اصولی ذیل را خاطر ن

تأمین نماید. برای  را امرموفقیت  اندسی، خود به خود نمی تویانخست اینکه مشی س

ومیتودهای معین فعالیت عملی حزب الزم سازمانی در عمل اشکال متناسب  آن تحقق

مطابق به شرایط مشخص تاریخی ید به نحوه الزم وباوکار حزب زنده گی  است. همه

 . داده شود مانزسا

 : می گفت جهان گرانکاررهبر 
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پیشاهنگ ده، صد  است، نیروی این آنحزب بخش آگاه و پیشرو طبقه، پیشاهنگ »

 . است آنبزرگتر از تعداد  آنتبه و بیش از مر

البته  ؟ شدباتن  بیشتر از نیروی هزار اندنیروی صدتن میتو یااین ممکن است ؟ آ یاآ

شند. بافته یا مانزصد تن سا شد، در صورتی کهبا اندهم میتوبزرگترو اندمیتو

 « .، نیروی مارا ده برابر می سازدمانزسا

 : نمایم نیاکبیر عصر ما را نیز ب بیانقالك قول دیگر از یمیخواهم 

 یتوانایبد که یارز میبات امرسایر موارد در این برعالوه پیشرو  گردانآگاهی »

 ۀین اراداو می شود واحدفتن خود صاحب اراده یا مانزسا بافتن رادارد و یا  مانزسا

 .« مردم مبدل می گردد ۀ، ارادطبقه ۀومیلیون ها به اراد هزارانصدها،  واحد

به اهداف  اندفقط به این ترتیب می توسی جامعه فقط ویاپیشرو، پیشاهنگ س گردان

 . نماید اجتماعی را تأمینترقی ملی ومطروحه برسد و

سی حزب دموکراتیک خلق یاسسازمانی بی مسایل استحکام یازوضع دیگری که ار

  .آنهای ناشی از پروبلم رتست از تکامل خود حزب وحل بارا میطلبد ع تانسافغان

سی در یاسوسازمانی اینکه سطح عمومی کار آنیک نکته دیگر نیز وجود دارد و

جدیت وظایف مطروحه در برابر واوضاع، مسؤولیت ها و مانزت باایجا باحزب ما 

نکنیم  اصالحاگر ما وضع را این سطح به حد کافی بلند نیست و حزب تطابق ندارد.

شید که لنین چه باد داشته یا. به توانستهیم داده نخواانجام  چه را که طرح نموده ایمآن

 : میگفت

ید بر بابلکه  ید بر اساس نامها، اعالمیه ها و برنامه هایباسی نیااحزاب س ۀربادر »

 «.ها قضاوت نمودآناساس عمل 

 انجام  واقعاً چه را که آنعمل خود رجوع کنیم. من قصد ندارم یید، به کار ویااکنون ب

میدهد که کمتر از  شانکوچک جلوه دهم. اما حقایق ن یابگیرم وپذیرفته است، نادیده 

ید صورت می باوقتی که  آنهم دیرتر از آنید میشد عملی گردیده است وباکه  چهآن

 . گرفت

مسافرت های  نیاجر. در ضع امور در محالت به خوبی آشناستو باکمیته مرکزی 

قدر بد نیست که آن معتقد شدم که اوضاعردیگر بایکاخیر خویش در کشور، من 

 تحوالت اعالم شده و ضروری برای مردم عملی نگردد و کار در مؤسساتی که قطعاً 

مسلح ومداخله آشکارا انقالب ضد. البته فعالیت دشبانداشته  نیاجرصدمه ندیده است، 

زنده گی  جاهایی که آنها می گردد .اما در پالن تحقق کامل  عماناز خارج کشور 

نیز به وسیله اهالی و  دشمنان ه گانفته و تالش های جدا یاتقرار عادی صلح آمیز اس
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های حزبی ودولتی  گانار متأسفانهزهم باموفقیت دفع می گردد،  بامدافعین دلیر 

ید اجرا نمی بابه صورت همیشه گی و الزم به طور شاید و خودرا  وظایف متعلق به 

 .نمایند

سی یابیروی س لی که به نظراین بود بعضی از مالحظات دارای خصوصیت اصو

سی یاسسازمانی مورد بحث یعنی تقویت کار  مسئله را نسبت به  ید برخورد مابا

فعالیت بلمهای مشخص زنده گی وتحلیل پرو، به زب معین سازد. اکنون اجازه بدهیدح

 . حزبی بپردازم  مانساخت نیاجرو تانسافغانحزب دموکراتیک خلق 

 ! رفقا

، عضویت در حزب مسئله حزب را   مانساختپراتیک تیوری ودی یایکی از مسایل بن

 .طرق تکمیل صفوف حزبی تشکیل میدهداصول و

ً مسازیم که  شانخاطر ن توانیمرضایت می  باما  نوین تکامل  ۀدر مرحلخصوصا

گر نیاکه ب آنهمه فعالیت و تانسافغانست حزب دموکراتیک خلق یاثور، س انقالب

داد تا توده های وسیع  امکاناست،  شانکلیه زحمتکوان دهقان، گرانکارمنافع اساسی 

 . قوت فزاینده ادامه دارد باگردند. این روند  مردم به سوی حزب جلب

دارند. تنها  اکنون در حزب ما بیش از هشتاد هزار عضو اصلی و آزمایشی وجود

 هزار نفر به عضویت آزمایشی حزب پذیرفته پانزدهدر نیمه اول سال جاری بیش از 

 . اندشده 

به حزب ما  تانسنافغا شانست که زحمتکآنصراحت شاهد  بااین نتایج خوبی بود و

می نمایند و به همین سبب به  نیباپشتی النهرا فعاآنست یاسیشه ها وانداعتماد دارند و

 . می پیوندند آن

بی می کنیم یازشرمثبت و ارزشمند ا ۀبه مثابه پدیدرشد سریع صفوف حزب را  ما

تکامل اجتماعی در جهت درست سیر می نماید. زیرا  نیاجرمی سازد  که ثابت

اصولی است. ما بعد از این سالم، درست و تانسافغانست حزب دموکراتیک خلق یاس

افزایش تعداد  نیز به رشد صفوف حزب توجه جدي مبذول خواهیم داشت. زیرا

 . ی نمایدتوده ها تأمین م ن یامرا در آنتأثیر و نفوذ اعضای حزب توسعه و

شیم . برای ما همیشه بااهمیت بیش از حد قایل  نیاجرید به این باما ن مانزدر عین 

در رابطه مصوبه هشتمین کنگره  .شدباعمده ، بهبود تر کیب کیفی حزب  امرید با

ت و.ای لنین در مورد یاح مانزحزب کمونیست سراسری روسیه ) بلشویک( که در 

. در قسمتی از مصوبه آمده است ر آموزنده استیاد بسپذیرفته شده بوسازمانی مسایل 

 : که
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تر شدن ترکیب دید به بهای ببازبی به هیچ وجه نهای حمانزترکیب عددی سا ۀتوسع»

سرتاسری نیز  کنفرانسنیز چنین روشی را اتخاذ نموده و حزب ما« کیفی تمام گردد.

 . صحه گذاشته است آنبر 

ید بهبود با؟ قبل از همه ز وجود داردیایزی نبرای بهبود ترکیب کیفی حزب به چه چ

ین هنگام پذیرش به حزب بنابرشد. باپیگیر ترکیب اجتماعی حزب مد نظر دایمی و

ی که منشاء زانباسرآگاه وپیشرو ودهقانان و گرانکارالزم است تا توجه اساسی به 

 سرتاسری حزب کنفرانسی دارند صورت گیرد. به همین منظور نیز کارگری ودهقان

است  شانوامتیازات برای زحمتک شرایط جدید را که حاوی یک سلسله سهولت ها

 . رسانیدبه تصویب 

ر آورد. در ترکیب اعضای آزمایشی که باالبته تدابیر حزب نتایج محسوسی را به 

دهقانان و  گرانکار آن( فیصد 7/47)پذیرفته شده است 13۶1ه اول سال در نیم جدیداً 

، تخار و بعض دیگر رات، ننگرهاره، بلخ ، شان، بدخنبغالشند و در والیات بامی 

پذیرش به حزب  این نسبت بیشتر از پنجاه فیصداست. در نیروهای مسلح نیز کار

چهل و نه ( فیصد اعضای آزمایشی جدیدی )پیش برده می شود و بیشتر از  النهفعا

بوده  دهقان  یا، څارندوی وخاد، کارگر ول از خدمت در اردو، قباندکه پذیرفته شده 

 . اند

در آینده نیز به برآوردن  اندهای اولیه حزب موظف  مانزکمیته های حزبی و سا

فوف حزبی توجه سرتاسری در مورد بهبود ترکیب اجتماعی ص کنفرانست بامطال

ید به افراط گرایید و از ورود بهترین و شایسته ترین با. در ضمن نشندبادایمی داشته 

 . وطنپرست واقشار اجتماعی دیگر به حزب جلوگیری کرد آنرروشنفک گاننماینده 

ترکیب کیفی  کار در جهت بهبود بار مهم دیگر در رابطه یابس  ۀمسئل ۀربااکنون در 

به عضویت حزب  انجوانپذیرش  ۀربایعنی در  تانسافغانحزب دموکراتیک خلق 

ت. ما اسانحراف بالشی اصولی ما در این رابطه روشن وصحبت می نماییم. م

حزب  انقالبیتوارث نسل ها، روحیه توالی و نیارا به حزب به مثابه ب انجوانپذیرش 

 ان جوان. بی می کنیمیابه فردای حزب ارز اطمینان چنانهمو آنپیکارجویانه وسنن 

 . نسل کنونی را ادامه دهند انقالبیید کار با

   مانزق ساتا سن بیست ساله گی تنها از طری انجوانکه  آن ۀرباتصمیم در 

 یجوانست تا نیروهای آنبه حزب پذیرفته شوند ، متوجه  تانسافغان انجواندموکراتیك 

را در چارچوب سازمانی سی و کاریارزه سبامدرسه م آنکه به حزب می آیند قبل بر 

 . سپری نمایند ان جوان مانزسا

آینده نیز ید در با تانسافغان ان جواندموکراتیک  مانزکمیته های والیتی حزب و سا

را برای شمول به صفوف حزب دموکراتیک خلق  جوانکار آماده ساختن فعالین 
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دقت تحت مواظبت گرفته در جلسات خود طرق بهبود این کار و توجه و با تانسافغان

 . تدابیر الزم در زمینه را مورد مطالعه قرار دهند

ب را نیز تقویت حز به زنانید کار در جهت پذیرش باهای حزبی  مانزساکمیته ها و

 . بخشند

یل مختلف کشور باملیت ها، اقوام و ق گانکار در زمینه پذیرش پیشروترین نماینده 

بیشتر است. تکمیل صفوف حزب نه تنها بر  ۀتوجزمند بهبود ویاما به حزب نیز ن

 تانسافغاندر کشور کثیر الملیت چون  انترناسیونالیستیاساس طبقاتی، بلکه بر مبنای 

ترناسیونالیزه ساختن حزب وسیله نا. حزبی است  مانساختاز اصول مهم نیز، یکی 

ست حزب مبنی یامظهر مشخص ستوده های مردم و باتوسعه روابط  تحکیم و مطمئن

تر نااست.  تانسافغان مانبرادری خلق های وطن محبوب بر تساوی، دوستی و

را در جامعه آننده فزاید و نقش رهبری کنیام آنر باناسیونالیزه ساختن حزب به اعت

 . و دولت تقویت می بخشد

 ! رفقا

کمیته مرکزی معتقد است که تشدید کار در زمینه پذیرش اعضای جدید به حزب و 

یعنی رشد سریعتر صفوف حزبی وظایف جدی را در برابر حزب، در  آننتیجه 

 قبالً در برابر هر عضو حزب قرار میدهد، که های حزبی و مانزساکمیته ها و برابر

 . این وسعت و حجم طرح نشده بود با

اخالقی سی، عملی ویات سیاید خصوصباقبل از همه هنگام پذیرفتن اعضای جدید 

 بی دقیق قرار گیرد وبه نفوذ عناصر غیرآماده وتصادفی ویاارز مورد آنان

 انتخاب. البته سختگیری در قام پرست به حزب اجازه داده نشودتونیست های ماپور

را پیشبینی آناساسنامه ما نیز ویت در حزب همیشه ضرور است وی عضافراد برا

 .می نماید

 هگانمعموال عناصر بی میدهد شانخود ما ن ۀهم تجربنخست به این دلیل که هم تاریخ و

تالش می ورزند در حزب حاکم نفوذ  دشمنانحتی یعنی افراد مقام طلب وسازشکار و

 .نمایند

که به حزب پذیرفته میشوند و  کسانیتعداد  دنود بیادلیل دوم اینست که هنگام ز

 . بدیاافزایش می  آنانت یابی خصوصیاه ما در ارزشبال اشتحتماا

نقش  بازند ور بهجانهمه  ید سعی باهای اولیه  مانزبر عالوه، کمیته های حزبی وسا

ً بد. این دوره واقعیااهمیت دوره عضویت آزمایشی ارتقا و ید جدی ترین آزمایش باهم  ا

ورت فورمالیته شد، نه اینکه به صبات عضو آزمایشی یاواقعی خصوص متحاناو 

جهت نیز مهم است که برای بخش قابل  آن. این مطالب از وشکلی سپری میگردد
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. برای ت آزمایشی شش ماه تعیین شده استمالحظه اعضای آزمایشی دوره عضوی

ردد، حزب گ اینکه عضو آزمایشی در ظرف شش ماه آماده شمول به عضویت اصلی

ید طوری تنظیم نمود که باکار را . هدفمند استضرورت به صرف مساعی پیگیر و

از نخستین روزهای شمول خویش  تانسافغانخلق  عضو آزمایشی حزب دموکراتیک

ری نماید. یک وسیله آزمایش شده سی را سپیاسدیده گی حزبی وواقعی آب ۀمدرس

به کار فعال  شانجلب ای آنحزب وجود دارد و  جوانمطمئن تربیت اعضای و

رای وظایف در امور عملی و در اج شانکردن امتحاناجتماعی وروزمره حزبی و

ی وجدانو همسؤوالن، اجرای حزبی ۀوظیف بابرخورد شد. رابطه وبامشخص می 

جوی واقعی مبدل شدن به پیکارگی افراد را برای عضویت در حزب وست که آماده آن

اولیه حزبی اینست که همه اعضای آزمایشی  مانزهر سامیدهد. وظیفه مهم  شان، نآن

برای عضویت اصلی در خودرا کمک نماید تا  آنانحزب را تحت توجه قرار داده به 

 .حزب آماده سازند

حزب را یکی از مهمترین جهات  جواناعضای آزمایشی و باته مرکزی کار کمی

ید به با، های حزبی مانزسای می شمارد. توجه همه کمیته ها وفعالیت درون حزب

های سابق برخورد نمود. ریامع باید بااین جهت کار متمرکز گردد. البته در این کار ن

را ایجاد کرد که  امرعالقمندی به این ید فضای بذل توجه و بااولیه  مانزدر هر سا

چطور خودرا برای کسب عضویت اصلی و عضو آزمایشی چگونه رفتار می نماید

 . آماده می سازد تانسفغاناحزب دموکراتیک خلق 

اینکه ضرورت است تا به  آنسازم و  شانمیخواستم یك مطلب دیگر را نیز خاطر ن

 امر، مسؤولیت هر عضو حزب را نیز در اولیه مانزموازات تأثیر دسته جمعی سا

حزب ارتقا بخشید. درینجا نقشی معرفی کننده  جوانسی اعضای یاآبدیده گی سرشد و

گفت که توان است. می امرمعرفی هنوز آغاز . تضمین واست مهم خصوصاً ، مگان

ید در برابر باحزب است و  جوانآموزنده هر عضو ، مربی وسییاسمعرفی کننده پدر

 . احساس مسؤولیت کند حزبی وی جداً سرنوشت 

را آننصف کمیت  تقریباً د عضو آزمایشی وجود دارد که یااکنون در حزب تعداد ز

 جایب و حقوق و توانستشی حزب تنها در صورتی خواهند می سازد. واعضای آزمای

شایسته گی نگهدارند  باعضو حزب را پرافتخار نام کنند و کبه روشنی درخودرا 

 امربپردازد وسهم خودرا در این  آنانکه هر عضو اصلی به کار فعال برای تربیت 

 . مهم ایفا نماید

. اما ببینیم در پذیرد انجام تیب ید کار به این ترباچنین است خواست ومطالبه حزب و

ری از یاهنوز هم در فعالیت روزمره بسپروبلم ها عمل چگونه است؟ این مهمترین 

 با. مسایل پذیرش در حزب و کار منعکس نمی گردد کمیته های حزبی به طور الزم

حزبی به ندرت مورد بحث   مانزاعضای آزمایشی در جلسات و گردهم آیی های سا
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ی گیرد ، تصامیم حاالتی که مورد بررسی قرار م آن. در ار می گیردبی قریاو ارز

ضعف بنابر  شد ودر نهایت این تصامیم بامشخص نمی کافی عمیق و اتخاذ شده به حد

های اولیه حزبی تأثیر الزم را وارد نمی کند چنین  مانزبهبود کار در سا کنترول بر

تی به حزب یانیروی ح نیاجرسر  بر مسئله وضع بعد از این قابل تحمل نیست. زیرا 

 .ستآنو مبنای اولیه رشد و تحکیم 

 ! رفقا

ها آنبهبود رهبری دید وهای ج مانز، ایجاد ساهای حزبی مانزرشد شبکه سا مسئله 

. ارتقای بیشتر ط داردبانیز ارت آنتوسعه کمی حزب وافزایش تعداد اعضای جدید  با

بهبود ساختار تکمیل و باوده ها ت نیامدر  آنتقویت تأثیر مؤثریت کار حزب و

 . ط ناگسستنی داردباارتسازمانی 

« حزب»ستیکی که لنین از مفهوم به کرکترتوجه را  البامطلب  بامیخواهم در رابطه 

 : لنین می نویسدداشته است، جلب نمایم.  نیاب آناز نظر ساختار 

   مانزدر عین  «.اندفته یا واحدهم پیوند  باهایی است که  مانزحزب مجموعی از سا»

هم پیوند  با واحد، ساده نیست وچون در یک جموعهم»وی توضیح می نمود که این 

سی است که به یایکپارچه سو واحد مانزفته است به همین سبب نیز حزب خود سایا

عمومی تقسیم می های محلی، اختصاصی، مرکزی ومانزساانواع شبکه کامل 

 «.گردد

. در ترکیب هاست مانزدارای شبکه وسیع سارگ ویزم بزگانوز حزب ما یك ارامر

ته شهری وناحیه وی، یکصد ، هفتاد کمیسی کمیته والیتی، دو کمیته لوی ولسوالی آن

اولیه وجود دارد.  مانزهزار ساو چهل وچار کمیته ولسوالی عالقه داری وبیش از دو

اری ج ۀت مرحلیاخصوصتار به طور کلی مطابق به محتوا وبه نظر ما چنین ساخ

 . اوضاع و شرایط مشخص فعالیت حزب استو انقالبیتکامل 

سرتاسری حزب طرح نموده است،  کنفرانستحقق وظایفی که و ااما پراتیک اجر

را آنات امکانمسلم می سازد  چه بیشتر این ساختار راوتکمیل هر ضرورت بهبود

قه داری های ولسوالی وعالمانزاز همه بیشتر به سا مسئلهمیدهد. این  شاننیز ن

 . ط می گیردباحزبی ارت های اولیهمانزسا چنانوهم

را به  ایم توجه الزمه توانستن تا هنوز ید اعتراف نمود که بنابر یک سلسله علل مابا

وضع در این بخش کار  .کمیته های حزبی ولسوالی وعالقه داری مبذول داریم

  . قناعتبخش استغیر

طور جدی و عملی به این امور بپردازد.  فرا رسیده است که حزب به آن  مانزاکنون 

 ها هم از لحاظ کار دروالیات وهم از لحاظ اجرای وظایف مبرم گاناهمیت این ار
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 .ر عظیم استیاما بس

ها در محالت و دهات جایی که  گانکه این اردرنظرداشت را  امرید از آغاز این با

فعالیت می نماید. گردد وزنده گی دارند، تشکیل می  آناکثریت قاطع اهالی کشور در 

کمیته های حزبی سطوح  ها نظر به موقعیت ووضع طبیعی خود نسبت به گاناین ار

های اولیه را که در  مانزها فعالیت ساآن، به توده های مردم نزدیکتر است. دیگر

مردم کار می کنند، مستقیم رهبری می نمایند کمیته های حزبی ولسوالی  انبوه نیام

ها دو برسه تعداد همه آنها از این جهت نیز حایز اهمیت است که  عالقه داریها و

 . کمیته های حزبی منطقه وی را می سازند

سرتاسری  کنفرانسرها، در باحبت می کنم، ما های اولیه صمانزره سابااکنون در 

های اولیه مانزره اهمیت فوق العاده کار سابادر پلینوم های کمیته مرکزی در حزب و

دی یا. علل زها غیرکافی استآنزهم تأثیرات وفعالیت باایم، اما  نموده حزبی اشاره

، همه مناطق سازمانهای اولیهاین وضع است که شبکه  آنیکی از وجود دارد و

ات توسعه نفوذ حزب امکانومؤسسات تولیدی الزم را در بر نمیگیرد. در نتیجه از 

اولیه سازمانهای تعداد عمومی  . گرچههای مردم استفاده به عمل نمی آیددر بین توده 

سزایی حزبی اهمیت به نیروهای آرایش درست کنون تقسیم وبد، اما ایاافزایش می 

، یکی از مثالً نفوذ حزب تأمین گردد. تی تأثیر ویاحدارد تا در بخشی های مهم و

 . اقتصاد تشکیل می دهد ۀمهمترین جهات فعالیت حزب را عرص

های محلی حزبی وظیفه  گانارو تانسافغانق کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خل

سازمانهای اولیه و ارتقای سطح رزمنده گی سی ویاس -سازمانی دارند برای تحکیم 

اولیه سازمانهای ید به باها تدابیر الزم را اتخاذ نمایند. آنساختار بهبود شبکه وتکمیل و

سیع اقشار و ن یامسی در یاس توده ییگسترش فعالیت درون حزبی و در تنظیم کار

این موضوع چه وظایف مبرم  بادر رابطه . واهالی کمك صورت گیرد شانزحمتک

 ید اجرا کرد؟بارا 

اولیه در بین گروههای تولیدی و  سازمانهایات ایجاد امکانید بانخست اینکه 

ید طوری بابررسی قرار گیرد. کار را به جدی ترین شکل مورد مطالعه و شانزحمتک

   مانزشامل سا عمدتاً ی موجود حزب دریك مؤسسه تولیدی تنظیم نمود که اعضا

کافی  اولیه مانزشند. اگر تعداد اعضای حزب برای تشکیل سابااولیه حزبی خود 

مؤسسه به حزب  کارمندان هدفمند در جهت جذب بهترین ید کار فعال وباشد، پس بان

خواهد داد تا  امکان. این کار به حزب داده شود مانزسا تانسافغاندموکراتیک خلق 

ً شد . وبااولیه داشته  مانزمؤسسه سا آندر  در همین کار هدفمند هم تأثیر تنظیم  اساسا

سازمانهای حزبی . در ضمن ایجاد بدیامی  انعکاس آنالی رشد صفوف باکننده حزب 

  . عین برخورد صورت گیرد باید بات نیز باقصدر قراو

 د می گردد، توسعه نفوذ حزب وایجا جدیداً حزبی که  مانز، هرساتکرار می کنم
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های  مانرزه به خاطر تحقق آربارا برای جلب نشر چه بیشتر مردم در مآنات امکان

ثور در بر دارد. شعبه تشکیالت کمیته مرکزی موظف است اینکار را تحت انقالب 

 . کنترول دایمی قرار دهد

ز تغییرات و ت گردد وااولیه تقویسازمانهای کیب منشی های رید تبادوم اینکه، 

ر یاتبدالت بسعمل آید. تاکنون تعداد تغییرات وجلوگیری به  آنانضروری تبدالت غیر

ً د است و یاز به  شانکه مدت اشتغال  اند کسانیها  مانزنیمی از منشی های سا تقریبا

 .بوده است الاین وظیفه کمتر از یکس

ویش مسلط خر کارنمیشوند تجربه الزم را فرا گیرند. بفراد موفق ادر چنین وضع 

به  تواننداوضاع را مورد مطالعه دقیق قرار دهند. خالصه اینکه نمی گردند و

 . مسؤولین واقعی حزبی مبدل گردند

ای سطح کار درون حزبی جدی ترین ودقیقترین توجه صورت ید به ارتقبا، سوم اینکه

بهبود جلسات حزبی  نیاجرید سعی ورزید تا کار پیشبرد وبا . به این منظورگیرد

واقعی تربیت اعضای حزب قابل مالحظه حاصل نماید، تا این جلسات به مدرسه 

 آن. ضرور است تا اجرای دقیق فیصله های اتخاذ شده کنترول جدی بر مبدل گردد

را تأمین نمود که همه اعضای اصلی و آزمایشی  امرید این باداده شود.  مانزسا

د وقبل از همه از طریق اشتراك حزب به عرصه های متنوع کار عملی جلب گردن

از خود واشتراك در طرح و انتقاد وانتقاد  خویش، گسترشسازمانی ت یافعال در ح

الخره، کمیته های با، تربیت حزبی حاصل نمایند. مانزتدوین نظر دسته جمعی سا

اولیه را بهبود بخشند. در این رابطه می خواهم خاطر سازمانهای ید رهبری باحزبی 

ید به حیت اقدام مهم مؤقتی تلقی بااولیه را نسازمانهای که بهبود رهبری  سازم شانن

فعالیت حزب در بهبود تکمیل و با آنشد. زیرا رشد باید دایمی بانمود. این روند 

   مانزفعالیت سااز کار و اندکمیته های حزبی موظف  کارمندان . ط داردبامجموع ارت

 شانهای پروبلم در حل ها دیدن نمایند وآن شند. به کثرت ازبااولیه به خوبی مطلع 

ط بااولیه ارتسازمانهای  باید کمیته های حزبی باکمال مشخص کنند. در مجموع 

 .ها اتکا نمایندآنشند و بیشتر بر بابهتر داشته محکمتر و

ً مفعالین و باید با منظم صورت گیرد. اولیه کارسازمانهای منشی های خصوصا

عضو حزب به  آن یاهای حزبی در هنگام تعیین این  درست خواهد بود که کمیته

 . شندباکاملتر مد نظر داشته هرچه اولیه را  مانزسا مسؤوالنمقامات معین، نظر 

 ! رفقا

وظایف  انجام واقعی برای  یتوانایدارای نها از طریق افراد مورد اعتماد وحزب ما ت

ی ما حکم مشهور است در عمل تحقق بخشد. رهنماخودرا  ست یاس انددشوار می تو

ست را درک کنند یاکه ضرورت این س اندهایی الزم  انسانست یاکه برای تحقق س
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و تجلی  انعکاسستی را بدون یاده نمایند. هیچ سیاموفقیت در عمل پ بارا آن توانندبو 

جابه ، انتخاببه پیش برد. به همین سبب نیز توان تبدیل افراد نمیدر تعیین و آن

تی حزب و یاح امررهبری کننده، کادرهای تبدل درست ، تقرر وجاساختن، تعیین

فوق العاده ترین وظایف است. به همین سبب نیز تحقق اهمیت ترین و بایکی از 

 داراالنشاسی ویاا یکی از عمده ترین مسایل را در فعالیت بیروی سهست کا دریاس

ق و روشن این ك دقیتشکیل میدهد. بدون درهای حزبی  گانسایر ارکمیته مرکزی و

، عملی ساختن رهبری دستگاه دولتکارمندان فعالین حزبی وب جانموضوع از 

حصول اهداف  امرنیز ممکن نیست. به نوبه خود بدون این کادرها ست یادرست س

پذیر نیست. به این ترتیب بین  امکاننیز  آناز موفقانه دفاع انقالب و، تکامل ما

وابستگی متقابل محکم و گسست ناپذیر وجود ل وط متقابباارتکادرها فعالیت ست ویاس

 . دارد

 تانسافغانیک خلق تسال های متمادی در حزب دموکرا نیاجرکه در  میدانیم همه ما 

د یافعالین حرفه یی دارای زاعضا و لنسبه محدودبا، به گروه « هاکادر»اصطالح 

پرمسؤولیت اژ حزبی اطالق می شد که وظایف پراهمیت و ست یاترین سابقه عضویت 

میدادند. چنین  انجام داشته خدمات ارزنده بزرگ را برای حزب  حزب را به دوش

، طبیعی و قابل فهم بود. اما اکنون که درست  مانز آندر « کادرها»تفسیر از کلمه 

چه بیشتر خصلت رهمبدل به حزب حاکم شده و تانسافغانحزب دموکراتیک خلق 

بر همه عرصه های زنده  آنکه نفوذ وتأثیر  را به خود می گیرد، هنگامی توده یی

بیشتر هرچه بد، به تعداد یااقشار گسترش می ما، بر همه طبقات و ۀگي جامع

در عمل انحراف بالبه طور ست حزب را درست در نمایند ویارهبری که س کارمندان

« هاکادر» ده کنند، ضرورت جدی احساس می گردد . اکنون اصطالح و مفهومیاپ

یوری تاتکا بر احکام  بافته است. یاتوسعه بیشتر از محتوای نوین گردیده ویز مملو ن

چنین توان را می« کادرها»مفهوم  انقالبیو تجربه عملی احزاب حاکم  انقالبیعلمی۔ 

 : تعریف کرد

 گاندارای آماده گی در کار رهبری در ارکارمندان رت از ترکیب اساسی باعکادرها 

سی مطروحه یااست که وظیفه دارند تحقق مشی س ، دولتی و اقتصادیهای حزبی

ید بادهند. به اساس این تعریف ما  مانزرا سا تانسافغانحزب دموکراتیک خلق 

، جا  انتخابمیتودهای را به حیث عملی ساختن اصول، اشکال و « هارست کادیاس»

رهبری در شرایط مشخص تاریخی فعالیت کادرهای به جا ساختن، تعیین و تربیت 

 . درك نماییمحزب 

 تانسافغانخلق دموکراتیک که به وسیله حزب کادرها ست یاثور وس انقالب پیروزی 

ً ات و شرایط امکان، طرح و تدوین شده است کادرها ال کشیدن بانوین را برای  اساسا

 ات و شرایط چگونه است؟امکانبه وجود آورد. این کادرها در کار رهبری و تر بیت 
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ری بدون ای رهبه گاندر همه ار توانندمی  شاناقشار زحمتک همه گاناکنون نماینده 

های پروبلم اتکا بر برخورد طبقاتی در حل  با. اکنون حزب شندبااستثنا قرار داشته 

  مانزپیگیری ادامه بدهد تا سا بارا آنید باآغاز نموده و  امربه این کادرها مربوط به 

چه بیشتر در ، هرانددم بر خاسته توده های مر ن یامپر استعدادی که از  گاندهند

و دهقانان طبقه کارگر و گاننماینده  اینانال کشیده شوند. بامقامات رهبری 

 یتوانایوانقالب   امرحاصل نموده ووفاداری به  انقالبیگی  هکه آبدید اند آنروشنفکر

 . اندکار رادر خود به هم پیوند داده 

تمام ملیت  گان رسیدن نماینده عمانملی که در گذشته اکنون محدودیت های قومی و

ست ما یا. سرهبری می گردید دیگر وجود ندارد یل و طن ما به مقاماتباها، اقوام وق

از موقف برابری همه ملیت کادرها مبتنی بر حل پیگیر مسایل در این زمینه روشن و

ست را به مثابه اساس مطمئن برای متحد یا. حزب این ساست تانسافغانها واقوام 

 . بی می کندیاملیت های مختلف کشور ارز شاندن تدریجی زحمتکش

عملی افراد سی ویات سیارا خصوص هاکا در انتخابهای عمده برای ریااکنون مع

العمل های ودستور در اسنادفته ویاتشکیل میدهد. حاال این اصل در حزب ما شهرت 

نیز  آنرعایت  دی از عدمیامواردی ز متأسفانه. اما درج واعالم گردیده است آن

به طور دلخواه واکثر نادرست « عملی سی ویات سیاخصوص»وجود دارد و مفهوم 

ه درك درست این گاناین وضع به ی بایید، در رابطه یاتوجیه و تفسیر می گردد. پس ب

کادرها، ست یاس انقالبیی اصول رااساسگذضمن طرح و . لنینای.مفهوم که و

، وفاداری به سییات سیاتحت مفهوم خصوص، مراجعه کنیم. لنین توضیح میدارد

   مانزسا یتوانایرت از بات عملی را عیاخصوصوحزب را مد نظر داشت و انقالب

وتسلط بر امور  ، داشتن صالحیت کاره ومشتركمان، صمیرفیقانه، هتاندوسدادن کار 

 . دانستمی

ق نداریم ما حاست و هرسانیدت بارا به اث هاریاعملی بودن این مع، مؤثریت وتاریخ

ا هست حزب در مورد کادریاس باعقب رویم، هدف عمده یی که  آنیک گام هم از 

حزبی، دولتی، اقتصادی، بخشهای کار رت از اینست که همهباتعقیب می گردد ع

رهبری کنند که به حزب و مردم وفادار و به امور مربوط  کسانیتربیتی را فرهنگی و

در این جهت کار انقالب شند. در مرحله نوین باوارد بوده واستعداد الزم را داشته 

 . قابل مالحظه صورت گرفته است

، لوی ، کمیته های والیتیتانسافغاناپارات کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق 

تکمیل گردیده کادرها تعدادی از  باولسوالی، ایجاد و ، ناحیه وی وشهری ،ولسوالی

اداره  های گانارکار رهبری در  دی از اعضای شایسته حزب براییا. تعداد زاست

  . اندفرستاده شده  توده یی -اجتماعیسازمانهای به دولت و

 ه تکمیل ورهبری کننده بکادرهای اما کار در زمینه ایجاد ورشد تر کیب کیفی الزم 
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های والیتی وسایر کمیته های  ، کمیتهبهبود دایمی وتوجه روزمره کمیته مرکزی

 .ضرورت دارد انتسافغانحزب دموکراتیک خلق 

ها در مقام معین برای مدت الزم هنوز هم حل آنن دمانقی باوکادرها استقرار  مسئله 

ً مو مانزه است. هویداست که هر سادمانقی باناشده  حزبی  مانزسا خصوصا

امور  باکه کادرهای ن معین ترکیب اساسی دماناجتماعی فقط در صورت پایدار و

به طور عادی کار کند.  اندمی پردازند، میتو آنبه  اطمینان باآشنایی داشته  مانزسا

 مسؤوالنآشنایی و مانزمرور  با، بلکه ره گی نهبادر کار همه حلقه ها یکنظم دقت و

تفاهم وایجاد رابطه محکم، اعتماد و کارمندان به وظایف و به هم جوش خوردن گروه 

 . یدیابه وجود مکارمندان مسؤوالن ومتقابل بین 

بررسی غور وباکادرها درست و  یا: ید گفت اینکهباتغییر وتبدیل کادرها  بادر رابطه 

 آناناینکه در تبدیلی  یا نمی شوند انتخاب شانات مکانات و یاعمیق بر خصوص

شتابزده گی بی موجب صورت می گیرد. به این ترتیب به افراد موقع داده نمی شود 

 شانموفقیت به جای اینکه به ای . در نخستین عدما به نخستین نتایج کار خود برسندت

 . را تبدیل نمایندآنکمك صورت گیرد، سعی به عمل می آید تا 

ها، عدم کفایت مسایل مربوط به کادر اکثر شنیده می شود که دشواری عمده در حل

ً دارای آماده گی الزم است. البته از لحاظ عینی چنین دشواری کارمندان  هم واقعا

به یک گروه محدود افراد اکتفا کادرها ضمن جستجوی  یدباوجود دارد، ولی ما ن

ما افراد جدیدی را که صفوف حزب را تکمیل مینمایند، به خوبی می یانماییم. آ

ۀ ؟ در حزب ما که اکنون چندین هزار عضو دارد بدون تردید تعداد قابل مالحظاسیمشن

هبری کنند وجود بخش های از کار را ر تواننداستعداد که می  با گاندهنده   مانزسا

 .دارد

ا های حزبی است ت سایر کمیتهت کمیته مرکزی، کمیته های والیتی وباشع ۀوظیف

را آنانمواظبت بیشتر جسارت و دلیری و بابند ویاچنین افراد را جستجو کنند و در

 . به کار بگمارندو رشد دهند

ظور گردید ضرورت است تا به من شانحزب خاطر نسرتاسری  کنفرانسکه در چنان

گی کادرها طرح  تجدید آمادهسیستم منظم آماده ساختن وکادرها ست یاسموفقانه تحقق 

 . گردد . البته هم اکنون این سیستم بوجود می آید

فعالتر در آماده  ستیتوت علوم اجتماعی کمیته مرکزی حزب به ایفای نقش هرچهنا

، لتیهای محلی دو گان، ارحزبی هایگانارسطوح متوسط کادرهای ساختن 

یك تعداد قابل اتحادیه های صنفی آغاز نموده است. و زنانو انجوانسازمانهای 

دوره آماده گی را در اتحاد شوروی، بلغاریا، جمهوری دموکراتیک کادرها مالحظه 

لیستی سپری می نمایند. کمیته های یاسایر کشورهای سوسوچکوسلواکیا و  آلمان
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برای شمول به مؤسسات تعلیمی حزبی افراد را  انتخابتا کار  اندحزبی مؤظف 

این مؤسسات نیز اهمیت کمتر  فارغانبهتر از . استفاده درست تر وبهبود بخشند

 .توجه الزم صورت نگرفته است مسئله تا کنون به این  متأسفانهندارد. 

 ،حزبی مربوط کمیته های باشعبه تشکیالت کمیته مرکزی مؤظف است تا همراه 

 . قرار سازداین عرصه بر ترتیب جدی را درنظم و

حزبی و جدید مهمترین جهت  کار کارمندان تربیت درست و انتخابقادر بودن به 

توجه به دقیق، پرمواظبت و شرط حتمی رهبری مؤثر را تشکیل می دهد. برخورد

سپرده  امرخواست جدی نسبت به  ت باسطح عالی مطال باید همراه باحزب کادرهای 

 .شدباو دولت  شده و اجرای تصامیم حزب

 ! رفقا

کشور ضرور است تا حزب ما کمیته ها و تکامل جامعه وموفقانه برای رهبری 

بی نتایج یاارزدهی فعالیت خود ومانزتمام فعالین حزب نسبت ساحزبی وسازمانهای 

میتودهای ، طرق، اسلوب وشند اشکالباجدید ومتفاوت از گذشته داشته برخورد  آن

 .ول موفقیت را به بهترین وجه تأمین می نماید، فراگیرندحص امکاننوین کار را که 

رز فعالیت همه حلقه های حزبی از کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق بامشخصه 

، فهم امور، برخورد خالق و ید نظم وترتیب در کاربااولیه را  مانزسا تا تانسافغان

سی، ارتقای دایمی یاس -ت اجتماعییانسبت به حل مسایل ح واقعبینانه مانزدر عین 

رشد متداوم سطح کار وهمه اعضای حزب وکادرها ت نسبت به باسطح مطال

، در بین توده ها، تشکیل دهد. این موضوع محتوای ایدیولوژیك تربیتیوسازمانی 

وز از ما مطالبه می گردد، می سازد. در امرکار را که  انقالبیعمده وروح شیوه 

از   انحراف بالچون پیروی مشخصاتی ت ویاشرایط کنونی درین شیوه کار خصوص

احساس ت اجتماعی، فهم امورویاهای ح همه پدیده بادر برخورد  انقالبیتیوری 

چه بیشتر اعضای حزب در ست حزب وجلب هریاس ل تحققبامسؤولیت عالی در ق

. رزتر می گرددبامتو بی بر جسته ترطرح وعملی ساختن تصامیم و فیصله های حز

ره بادر  تانسافغانکمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق  راالنشادامنجمله مصوبه 

  .توسعه ترکیب کمیته های حزبی که چندی قبل پذیرفته شد متوجه این هدف است

ت عملی نوین و کرکتر یااز ما می خواهد که هر عضو حزب حامل خصوص انقالب  

، عدم توجه و شته چون بیروکراتیزم، عدم فعالیتشد. در محیط ما میراث گذبانوین 

تحمل غیرقابل های ساده وطن  انسانتوقعات ها وزمندی یابی تفاوت بودن نسبت به ن

  .است

انقالب درك وروشن گردد، نیست که از لحاظ تیوریك ماهیت  سران تنها بر  مسئله 

 را در تمام عرصهآنت باه همه مطالنابه طور مصرو یتوانایپیگیری و باید بابلکه 
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 . ، ایدیولوژیك واقتصادی برآورده ساختسییاعی اعم از سهای زنده گی اجتما

 ! رفقا

، مسئلهساخت. این  شانید به طور خاص خاطر نباوحدت صفوف حزبی را  مسئله 

حزب است. کمیته مرکزی وحزب در سازمانی سی ویا، ساساس تمام کار ایدیولوژیك

 آنا مصروف گفت که همه متوان قایل بوده می آنرا به  مجموع اهمیت در جه یك

لغه نیست. وضع وحدت صفوف ما شاخص سالمت همه حزب باهستیم .این حرف م

 . است آنوقدرت پیکار جویی 

مشترك اعضای حزب تحکیم می  انقالبیوحدت صفوف حزب قبل از همه در کار

 کسانیاز  تانسافغانبد. به همین سبب نیز کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق یا

از خود ضعف دسپلین وعدم احساس مسؤولیت در اجرای و که خوب کار نمی کنند،

پرس به عمل خواهد زباجدیت تمام وپیگیری الزم  بامی دهند  شانفیصله های حزبی ن

اولیه و کمیته های حزبی والیتی بلکه سازمانهای د فیصله های یاآورد. نه تنها تعداد ز

ً حتی   یز مورد اجرا قرارسی کمیته مرکزی نیاو بیروی س داراالنشات بامصو بعضا

 انحراف  قانونحتمی فیصله های اتخاذ شده به ید اجرای بالقید وشرط  وبانمی گیرد . 

 . زمندی درونی هر عضو حزب مبدل گرددیاناپذیر برای همه حزب و به ن

از اساسنامه  ت حزبی و تخلفیار های حیااز مع انحراف ی، طباانض مظهر دیگر بی 

 . است تانسافغانحزب دموکراتیک خلق 

ین از دسپلین حزبی ت نسبت به متخلفباسطح مطالر درست است که سختگیری ویابس

بد. اما یادار می سازند، ارتقا می  رفتار خویش نام عضو حزب رالكهاعمال و باکه 

سازمانهای در  کارتربیتیدارد تا برای بهترشدن وقایه و را وا ید مابا مسئله این 

 .حزبی فکر کنیم

چه بیشتر سطح ایدیولوژیک اعضای حزب را ر در جهت ارتقای هرید کاباما 

و  انقالبیآموزش آثار کالسیک های تیوری علمی سترش دهیم. توجه به مطالعه وگ

را تقویت بخشیم و اجرای تصامیم نهمین پلینوم کمیته  انقالبیهای مبرم تیوری پروبلم 

 .یمیا من مرکزی را تأمین

ضع این کار را در یته مرکزی وظیفه دارد وآموزشی کمشعبه تبلیغ، ترویج 

به کمیته های حزبی کمك الزم لیه به طور منظم کنترول نماید واوسازمانهای 

 . میتودیک را مبذول دارد

. بدیا از نظر تأمین وحدت عمل در حزب الزم است تا فعالیت توده های حزبی تقویت

ید گزارشدهی باحزبی کمیته مرکزی حزب ضرور می شمارد که در کار کمیته های 

رسی زباحزبی معمول گردد. این کار یک نوع  مانزمنظم از فعالیت خویش به سا
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مطابق خودرا حزبی چگونه کار سازمانهای منشی های ست که کمیته های حزبی آناز 

جلسات فعالین پیش برده و تا چه حد در حزبی، پلینوم ها و کنفرانسفیصله های 

ال زب را مد نظر می گیرند. این گزارشدهی به فعفعالیت خویش نظرات اعضای ح

 .توسعه دموکراسی درون حزبی مساعدت خواهد کردشدن توده های حزبی و

ه های فیصله های اتخاذ انگیزاما مطلع ساختن به موقع اعضای حزب از ماهیت و 

معنی  آنو پذیرفته شده به  ککه این فیصله ها درست درآن، یقین حاصل کردن به شده

فسیرات ذهنی تازه ها، تعبیرات و، آوشایعات انواع در عمل ازکه به موقع واست 

   مانزممکن است وحدت سا آنجلو گیری می شود که در غیر همسؤوالنوغیر هگران

 . تضعیف گردد آنعمل مشترك اعضای ربوط، توافق واراده وم

ت می بااثوهم تجربه به  می نمود شانید گفت که لنین بزرگ خاطر نبا مانزدر عین 

در عمل تأمین  آگاهانهعلنی مسایل وحدت حزبی زبی وکه بدون بررسی ح اندرس

؟ او می آموخت که قبل از همه را چگونه مطرح می نمود مسئله نین . لاندشده نمی تو

 وشنیده نیاقرار گیرد . نظرات مختلف ب بهجانهمه مورد بررسی عمیق و مسئله ید با

 نیا. واین نظر در تصمیم عمومی بشن گرددنظر اکثریت اعضای حزب رو شود.

ین نتیجه گیری میکرد نمسؤولیت اجرا شود . ل باوجدان و گردد این فیصله از روی 

 که : 

د می یاهای معقول به نام وحدت  انسان ن یام، در جهانچه که همه جا در آناینست »

وحدت حرف  یمتوانتی دارد تا بیاشود. همه اینها برای ما نیز ضرور است و اهمیت ح

سی ما یاسسازمانی فه تمام کار ایدیولوژیك تربیتی وعمل را تأمین نماییم. و وظیو

یک داخل زنده گی گانست که این حقیقت های بزرگ و ساده به طور ارآنوز در امر

 . کار حزبی ما مبدل شودانحراف بالبی ماگردد و به شیوه زح

ایدیولوژیك  به خاطر یکپارچه گی رزهبابر میگردیم که م مسئله به این زهم باما 

ی های مندقانونیکی از مهمترین  انقالبیحزب بر مبنای اصول تیوری سازمانی و

بر می گردیم. زیرا  مسئله به این زهم با. اما دمانقی خواهند باتکامل حزب بوده و 

بد تا اهمیت یامی  امکانبیشتر صفوف خود هرچه سعی در جهت استحکام  باحزب 

ومردم ما    مانزتی را که بایید مطالیافعالیت خویش را ارتقا بخشد. بوسطح همه 

 .مطرح می سازند در عالیترین سطح ممکن برآورده سازیم

 ! رفقا

ما تقویت فعالیت  ره به خاطر تکرار صحبت نمی کنیم . بلکه قصدباوز ما درین امر

 . عملی درین جهت است

لب همه اعضای اصلی و آزمایشی ، جلوژیكاستواری ایدیو باتربیت اعضای حزب 

ت اساسنامه باز پر سی از رعایت مطالبا، شانحزبی خود سازمانهای به امور عملی 
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ها آناستفاده از  باوسایل آزمایش شده یی است که  تانسافغانحزب دموکراتیک خلق 

هرچه  انقالب ثورهای  مانبه خاطر پیروزی آرخودرا  صفوف  اندحزب ما می تو

 . و یکپارچه سازد بیشتر مستحکم

 ! رفقا

حزب ما از لحاظ اهمیت خویش تنها در چارچوب مسایل سازمانی مسایل استحکام 

تکامل هرچه بیشتر ما و انقالبیاسر نظام . تحکیم سردمانقی نمی باحزبی  مانساخت

 . ط داردبادرست این مسایل ارتحل مثبت و باور نیز ثدموکراتیك ملی وانقالب  

ً هایی که راسپروبلم ای حل اما این مسایل بر ما قرار دارد نیز  در برابر مستقیماً و ا

کمیته های حزبی در محالت و ها و مانزتی است. تقویت فعالیت سایاحائز اهمیت ح

. فعال شدن بیشتر گروه ها بسته گی داردآنلنتیجه تقویت عمومی نفوذ حزب نیز به با

بیشتر توده های هرچه ی و جلب ، گروههای مقاومت ودفاع خودانقالبهای دفاع از 

وسیع برای اشتراك در امور عاجل ومبرم چون کمک به قطعات اردو، څارندوی و 

، مجدد سرکها، پلها، مکاتب اعماردر  انقالبیمحلی قدرت های گانارمساعدت به 

زب بسته گی حسازمانی مساجد، پروژه های تولیدی وغیره نیز به مسایل استحکام 

 -اجتماعیسازمانهای ، همه جبهۀ ملى پدروطنمحلی ازمانهای س. بهبود کار دارد

سازمانی الخره تقویت کار با. ط می گیردبااین مسایل ارت نیز به آنعضو  توده یی

ها و کمیته های  مانزموجب ارتقای مؤثریت فعالیت سا آنسازمانی استحکام حزب و

ی، در اردو، های مرکزی ومحلی دولت گانادارات، در ار ها وحزبی در وزارت 

مهم  ۀانگیزسی، نیرو ویاهای سیستم س . خالصه همه حلقهڅارندوی وخاد می گردد

 . بندیاظایف مطروحه می و سریعترتر و موفقانه برای اجرای 

م این وظایف راهرچه سریعتر و هرچه ید هباو  توانیمصریح حرف می زنیم. ما می

ولسوالیها، عالقه داریها، قرا و د یا. فراموش نکنید که در تعداد زبهتر عملی سازیم

را  انقالبیمزیت های نظام انقالب ثور وت تا هنوز مردم اهمیت پیروزی باقص

، استقرار پایدار قدرت انقالبضد باندهای هنوز آزادی از قید  آنان. انداحساس ننموده 

دارند. به مفهوم وسیع  انتظاررا  شانتحقق تحوالت ضرور به نفع زحمتکو انقالبی

امحای  آنه، این موضوع نه تنها مربوط به ساحات ومناطقی می شود که در کلم

صورت می گیرد، بلکه مناطق وسیعتر کشور را که ما هنوز انقالب ضدباندهای 

جاها عملی سازیم و تحکیم آنال را در بافته ایم مجموع تحوالت ذکر شده در یافرصت ن

ریگن را برای توسعه بیشتر مداخله  ۀ. البته ما تصمیم اداربخشیم، نیز در بر می گیرد

در امور داخلی کشور وامور منطقه نیز فراموش نمی کنیم و برای لحظه یی  یکاامر

 .هم نادیده نمی گیریم

است که نظام ملی و  خواهانسی را یاسوسازمانی تدابیر  چنانهمه این اوضاع 

ه تحوالت را تأمین نامه اعالم شدتحقق بر امکاندموکراتیک را دفاع و تضمین نماید و
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وقت دیگر به وحدت، یکپارچه گی و قاطعیت ضرورت ما اکنون بیش از هر کند.

توافق متحدانه و، اقدامات استوار، مؤثر و پایدار صفوف حزبیداریم. ما به وحدت 

ه بر اساس تانوطنپرسگاه دولت ووحدت خلل ناپذیر ملی ودست همه حلقه های ۀفتیا

فراموش ناشدنی شیم. دوست بزرگ وباد می زمنیاک ناصول تکامل ملی و دموکراتی

 : نید ایلیچ بریژنف می گفتما لیو

نه تنها هنگامی که را آماده می سازند  انقالبون نه تنها هنگامی که انقالبیبرای »

توده ها را برای یورش به نظام کهنه اجتماعی رهنمایی می کنند وحدت ضرور 

 «.شدبانمی  آنین ضرورت وحدت کمتر از ت نویاح  مانساختاست، بلکه در روند 

 ! رفقا

تصامیم دهمین پلینوم کمیته حزب نمایم که کار و اطمیناناجازه بدهید، ابراز 

کیم وحدت صفوف حزبی و عملی در تحسهم جدی و تانسافغاندموکراتیک خلق 

 اطمینانابراز  چنانه مردم ما در مجموع خواهد بود. همتانوطنپرسوحدت ملی و

 -ت زنده گی و تکامل اجتماعیبامطال باتکامل حزب ما بعدی و  مانساخت نمایم که

الخره ابراز باطا بقت هرچه بیشتر خواهد داشت. وسی کشور ما در مجموع میاس

سازمانی بیشتر حزب از لحاظ هرچه استحکام  باواعتقاد راسخ نمایم که  اطمینان

به  ترین سطح ودر عالیخودرا  ی ما وظایف مطروحه ورسالت تاریخیسیاوس

 . خواهیم داد انجام صورت کامل 

 ! رفقا

صلح، آزادی،  در سنگر عظیم انقالبیقاطعیت  بااعالم میداریم که ما ردیگر بایک

کشورهای   بادر همبستگی بین المللی دموکراسی وترقی اجتماعی، در سنگر استوار و

ر ، دتماعیاجآزادیبخش ملی ولیستی، جنبش های مترقی وکارگری ویاجامعه سوس

 یکاامرلیزم یالیزم بین المللی در رأس امپریاامپررزه علیه ارتجاع، استعمار وبام

 انقالبیبه تیوری علمی پرولتری وانترناسیونالیزم  هراس قرار داریم وبه بیو دلیرانه

 . دمانقی خواهیم باوفادار 

 ! رفقا

کراتیک خلق در فرجام اجازه بدهید، به نماینده گی از کمیته مرکزی حزب دمو

سپاسگزاری را به و امتنانه ترین مانصمیما، عمیقترین و بزهمه حو تانسافغان

بینظیر  نی باپشتیحزب کمونیست اتحاد شوروی و حکومت شوروی به خاطر کمك و 

اجتماعی نیرو رزه به خاطر ترقی ملی وباکه به ما در مانترناسیونالیستی  بهجانهمه و

  . والهام می بخشد، ابراز نمایم

 شوروی پابند ووفادار بوده سعی -افغانما در آینده نیز به سنن خلل ناپذیر دوستی 
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 .هرچه بیشتر تقویت نماییمحفظ و بهاگرانرا به مثا به ثروت بینظیر وآنخواهیم ورزید 

 ثور است . انقالب دموکراتیک های ملی و مانآر آنپیروزی از 

 ! رفقا! در جهت هدف به پیش
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                         تانسافغانتحت رهبری حزب دموکراتیک خلق ، تانسافغانمردم 

                                     ، پیگیرانهکشور را  انقالبیتحوالت تغییرات و  ۀپروس

 به گام به پیش میبرند وگام استوار

 

 لیستی و سرمایه دارییاکشورهای سوس تانژورنالیس بامصاحبه مطبوعاتی 

 1361 قوس 29

 

 !تاندوس، رفقا وتان، ژورنالیسنیا، آقاهاخانم

خارجی که به کشورهای  ت های یامطبوعاتی ه کنفرانسمسرورم از اینکه در آغاز 

، اندلیستی در مسکو گردهم جمع آمده یامناسبت تأسیس اتحاد جماهیر شوروی سوس

 .شما صحبت مینمایمبا

. بقه و عظیم به شمار میرودبی ساامرك ی جهانلیستی در یاتأسیس اتحاد شوروی سوس

ایجاد حاکمیت  بایکپارچه و واحدالملت به صورت یك کشور کثیر ربابرای نخستین 

، سالگرد تأسیس اتحاد تأسیس گردید. به این مناسبت در کره زمین شانزحمتک

لیستی شوروی را نه تنها مردم كبیر اتحاد شوروی تجلیل می نمایند، یاجماهیرسوس

تجلیل به عمل می  آنمترقی و صلحدوست از نیروهای تمام  نجهابلکه در سراسر 

 .آورند

صلحدوست به مناسبت شصتمین تمام بشریت مترقی و بادر این تجلیل ما یکجا 

ش با، شادگرمدرودهای هماهنگی  یک صدا باسالگرد تأسیس اتحاد شوروی یکجا، 

 .اتحاد شوروی تقدیم میداریم مانبه خلق قهر فراوانهای 

مطرح  تانسافغانهایی در مورد سوالمطبوعاتی یقین دارم که  نفرانسکدر این 

 تانهای ژورنالیسسوالبه صورت عمومی برای پاسخ به مه و. لذا منحیث مقدمیگردد

 .ك سلسله مسایل را ارائه مینمایمیمحترم 

 دموکراتیک ضد فیودالی وملی و انقالب تانسافغاندر  انقالب ثور با امردر واقعیت 

، رشد تانسافغاندر  انقالبیفت. اکنون روند یاآغاز  تانسافغانلیستی مردم ایضد امپر

عرصه و شئونتحوالت در تمام بد وتکامل مینماید. تغییرات ویابسط وتوسعه می 

در تمام عرصه  تانافغا نس مانقهر ، مردم آزاد انقالبی تانسافغانهای زنده گی مردم 

 ۀبد. اگر درساحیایره رشد می غو سی، کلتورییاهای اقتصادی، اجتماعی، س

ناشده از   اعالناقتصادی چند رقم را ارائه کنیم معلوم میشود که على الرغم جنگ 

رچم
اه پ
ر



 

 

357 

 

زهم با، ، سبوتاژ ومداخالتیکاامرالت متحده یااامپریالیزم  لیزم در رأسیاطرف امپر

 . پروسه اقتصاد ما به پیش میرود

 اصالحاترت است از باك ما عدموکراتیانقالب ملی ویکی از وظایف عمده واساسی 

 .به یك حقیقت سرسخت تبدیل شده است تانسافغانوز در امرارضی و آب که  النهعاد

آب وارد مرحله متکاملتر خود ارضی و اصالحاتثور، انقالب  بعد از مرحله نوین 

آب صورت  اصالحاتتوزیع گردیده است. دهقانان گشته است. اسناد ملکیت به 

 میکانیزه تیفی در سراسر کشور به پیش میرود. ستیشن های میگیرد. جنبش کوپرا

ایجاد میگردد. کود، تخم بذری، ماشین آالت زراعتی توزیع میشود و دیگر سبسایدی 

 . از طرف دولت صورت میگیرددهقانان کمک ها به ها و

، مداخالت خارجی على الرغم تمام تخریب ها، سبوتاژد آوری شد، یا قبالً طوریکه 

لیزم یادر رأس امپر لیست هایاکمک امپرنی وباپشتی بات از خارج کشور و تجاوزا

اقتصاد به عقب نمیرود،  ۀ، می بینیم که نه تنها پروسه پیشرفت ما در عرصیکاامر

 . هویدا میگردد آنتکامل سال به سال تغییرات رشد ویرود وبلکه به پیش م

ه نسبت به سال گذشت منحیث نمونه افزایش ساحه تحت کشت در شش ماه اول امسال

 منجمله توزیع کوددهقانان افزایش کمک به  .است بوده صفراعشاریه پنج فیصد

پنج فیصد دهقانان ، ماشین آالت واعطای قرضه های دولتی به وی، تخم بذرییاکیم

ضد آفات  ۀتوزیع ادویفته، در توسعه خدمات و ترنری سی وشش فیصد ویا افزایش

 . نما گردیده استتی هفتاد فیصد افزایش روبان

اعشاریه یك فیصد  افزایش پنج باو پالن وپنج اعشاریه چهار فیصد  تولید گندم یکصد

 . شته همراه بوده استذنسبت به سال گ

ت به همین مدت سال مالداری در شش ماه اول امسال نسبرشد مجموعی زراعت و

افزایش سه در مجموع  انرژی شد . در ساحه معادن و صنایع وبای گذشته سه فیصد

تطبیق یکصدوسه اعشاریه  یافت فیصد نسبت به شش ماه اول سال گذشته و هاعشاریه 

میدهد. افزایش تولید زغال سنگ نسبت به شش ماه  شانامسال را نپالن سه فیصد 

وی یا، کود کیمپالندو فیصد ذشته هشت فیصد، سمنت یکصدو چهل واول سال گ

 . دو سه فیصد بوده استچهار اعشاریه هفت فیصد، پخته یکصیکصدو

ندیت های صادر شده از خارج کشور به خصوص  باتمام مؤسساتی که در اثر تخریب 

ره به کار تولیدی آغاز نمودند. در سال باوتخریب شده بودند د تانپاکساز ساحه 

از  گرانکارفیصد رشد قیم موجود بوده ولی افزایش دستمزد گذشته نزده اعشاریه دو

غیره مواد مورد ضرورت اه فیصد وقیم ثابت شکر، پترول، آرد وبیست وشش الی پنج

 بامقایسه  بااولیه در نتیجه سبسایدی دولت صورت گرفته است. قیم مواد خوراکه 
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حفظ شده  تانپاکسر کمتر از باو حد اقل دو  ایرانر کمتر از باسه کشورهای منطقه و

 .است

اعشاریه پنج  کل قبل ، ینسبت به سا 13۶0ر سال افزایش تولید ناخالص ملی د

نسبت به سال قبل دو اعشار به چهار   1360 فیصد وافزایش تولید عاید ملی در سال

 . فیصد بود

در راه ایجاد  هم یکجا باهمه  تانسافغانزحمتکش و انقالبی، مردم تانسافغانمردم 

 . جامعه ملی و دموکراتیک به پیش میروند

تحقق  تانسافغانر دموکراسی واقعی در باستین برای نخ تانسافغاندر تمام سیر تاریخ 

در سراسر  توده ییاجتماعی و مانزسا پانزدهایجاد بیش از  آنبد. مظهرزنده یامی 

 . شدباکشور می

دموکراتیک  مانز، سادهقانی، اتحادیه های کوپراتیف های اتحادیه های صنفی

، گاند، نویسنهنرمنداناتحادیه های و زنان دموکراتیک مانزسا ،انجوان

دولتی، شورای ای اقتصادی مرکب از تشبثات خصوصی، مختلط وشور تانژورنالیس

و دوستی و همبستگی  صلح  مانز، سایلباق یلشورای جر گه عا ،ون وعلماروحانی

 . آننظائر

، حزب ، حزب حاکمتانسافغانها به شمول حزب دموکراتیک خلق مانزتمام این سا

 . شرکت دارند دروطنجبهۀ ملى پ، در تانسافغان شانزحمتک

وافراد، بیش از نیم ملیون نفر در  توده یی، اجتماعیسازمانهای وز به شمول امر

 . شرکت دارند النهفعا تانسافغانجمهوری دموکراتیک  جبهۀ ملى پدروطن

به مثابه حزب  تانسافغان ر در تاریخ کشور حزب دموکراتیک خلقبابرای نخستین 

را در راه خدمت به وطن ایفا  انقالبیبزرگی  حاکم ورهبری کننده، نقش عظیم و

 . مینماید

چهار چند افزایش  تانسافغانطی چندسال اخیر تعداد اعضای حزب دموکراتیک خلق 

 . فته استیا

توده اجتماعی و سازمانهای  با متحدانه، دوش به دوشپدروطن ملى  ۀحزب در جبه

الل کشور از تمامیت ارضی ، از کشور، از آزادی و استقانقالب دستاوردهای از  یی

 شجاعانه  النهعاد، دموکراتیک و جامعۀ نوین   مانساختکشور دفاع میکند و در راه 

 . میرزمند

  : ابراز نظر کنم تانسافغاندر مسئلۀ  ملی ، چند حقیقت راجع به حل اجازه دهید
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نده ز تانسافغان. در حدود بیست ملیت و قوم در یک کشور کثیرالملیت است تانسافغان

، ترکمن، یکپشتون، تا جیك، هزاره، از آنگی مینمایند که عمده ترین ملیت های 

ر وظالم با. در سابق رژیم های ستمگر واستثمارگر جشدبای وغیره میتانبلوچ، نورس

تفرقه ایجاد می کردند  تانسافغان مان واحداقوام وطن ملیت ها و نیامکه همیشه 

 . یق می نمودندتطب تانسافغانرا در  نهیاوحشتبعیض 

ر تساوی واقعی حقوق، واصل برابری و برادری و اتحاد تمام ملیت بابرای نخستین 

مورد تطبیق قرار  آنثور بخصوص بعد از مرحله نوین انقالب بعد از  تانسافغانهای 

 تانسافغانتمام حقوق دموکراتیک تمام ملیتهای ، کلتور، عنعنات، رسوم ونبازگرفت. 

 . شدبامی  تانسافغانام جدی دولت جمهوری دموکراتیک مورد رعایت و احتر

حزب، جبهه و  ملیت های اقلیت در تمام دستگاه اداری دولت، گانتمام نماینده 

 . ه دارندنیااجتماعی سهم مشترك ومساوسازمانهای 

میراث حکومت های  یل بود کهباق مسئله  تانسافغانهمچنین یکی از پرابلم های مهم 

یل در باگه قطی سال های اخیر بیش از دوصد جر بود. تانسنافغامستبد سابق 

، یلباده است که بر اساس رسوم عنعنه وی، خود جرگه های قایجاد ش تانسافغان

 . مسایل خودرا حل و فصل میکنند

 :ارائه مینمایم تانسافغانون، علما و دین اسالم در روحانی ۀمسئلچند نکته راجع به 

اسالم واقعی،  یی دیگریکاامرم وجود دارد: یکی اسالم دو نوع اسال جهانوز در امر

تحریك  با نافلسطین و لبن مسلمانانیی که در سرزمین اعراب علیه یکاامراسالم  مانه

اداره و وز آقای ریگنامرترین اعمال را مرتکب میشوند. نه یاوحشصهیونیزم 

 حصاراتانو  یکاامرمحافل حاکم و آنمجلس سنای کانگرس وست جمهوری وی، یار

ً لیزم عمومیاو امپر یکاامرنظامی  -کمپلکس اقتصادی ، صنعتی وابسته کشورهای  و  ا

 . اندشده  تانسافغان، مدافع اسالم در آنبه 

و  نیامقصد من آقاانتشار دهیم . در اینجا هدف ویید، حقایق را بشنویم وحقایق را یاب

ند نفر ژورنالیست از وصف اینکه چ با. کشورهای غربی هستند تانهاژورنالیس خانم

یکی از سفرای ما در یکی از  اروپای غربی واعضای ناتو بهو یکاامر کشورهای

یند ووضع را مطالعه کنند. یاب تانسافغانرجوع کرده طالب ویزه بودند که به  هاکشور

: در برای چه می روید گفتند تانسافغانشده است که شما در  سوالاز ژورنالیست ها 

 مانه، گفته است اکنون هم می نویسید شانچیزی مینویسم. سفیر به ای تانسافغان ۀربا

هم بروید عین دروغ را می نویسید.  تانسافغاندروغی را که حاال می نویسید اگر به 

 نیاجهانامیدوار هستم که حقایق را به  که در این محفل قرار دارند، من کسانیلیکن 

 . دهند انعکاس
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یت ندبا هزاراندر هر ماه  تانپاکس، بخصوص ایرانو قسمت  تانپاکساز ساحه خاك 

مي آموزند که و تربیت مخصوص میگیرندتعلیم ومربیون امریکایی که از طرف 

 هزارانوپل را منفجر بسازند و خانهشفا، مکتب، مسجد هزاران تانسافغانچطور در 

ون روحانیبخصوص ، صدها وهزارها معلم ورسانندید به قتل ببارا  دهقانکارگر و

دت به شکل فجیع، بادفاع میکنند، در وقت ع تانسافغانجمهوری دموکراتیک را که از

ك تانمختلف سالح های ضد  انواع وی واز یاببرند و چطور از سالح کیم ن یاماز 

 . و از سالح های اتومات استفاده کنند، به کشور ما صادر میشوند واهضد 

 تانسافغانبرای ترور ووحشت داخل ها زیر نام به اصطالح مجاهدین مدافع اسالم آن

در سطح اصول اساسی، دفاع،  تانسافغانمیشوند در حالتی که جمهوری دموکراتیک 

، تانسافغاناست. زیرا خلق زحمتکش  احترام و رعایت از دین اسالم را تضمین نموده

 . شندبامی مانمردم زحتمکش و مسل

 د:میشو شانخاطر ن تانسافغانست خارجی یاچند نکته راجع به س

تعقیب می نماید. زیرا این  ه را از صمیم قلبنیاست اصولی و صلحجویاس تانسافغان

 بابخصوص  جهان کشورهایهمه  بااست، ما می خواهیم  تانسافغاناراده مردم 

همسایه و همجوار خود بر اساس اصول همزیستی مسالمت آمیز روابط  کشورهای

 . شیمباه داشته تاندوس

حزب و تانسافغانجمهوری دموکراتیک  ودولت تانسغانافاین اراده مردم 

و بیست و چار اگست  1۹80در اعالمیه چهارده می  تانسافغاندموکراتیک خلق 

 . به صراحت و روشنی واضح گردیده است 1۹81

به درک سلیم وحسن نیت  مسئله ما در این مورد نیم راه خودرا طی کرده ایم، حاال 

به خاطر صلح خودرا  مربوط است که نیم راه  ایرانو تانپاکس ۀمقامات حاکم

الی یک میز باید بابپیمایند. ما  تانسافغانحل موضوعات اطراف سی ویاومذاکرات س

نمی  یکاامرلیزم یاید توجه داشت که امپربامسایل راحل وفصل نماییم. لیکن ینیم وبنش

 طبعاً ردد . تأمین گ ت تاندیت و باصلح، امنیت، ث جهانخواهد که در مناطق مختلف 

از خود ابتکار اقدامی  یکاامرست جمهوری یابدون اجازه ودستور اداره ر تانپاکس

 . تاکنون نکرده است

 ! تاندوس، رفقا وتان، ژورنالیسنیا، آقاخاتم ها

شید من باداشته  ی اگرسوالهرگونه دموکراتیك آزاد و کامالً اکنون دریك فضای 

 . پاسخ بدهم آنحاضر هستم به 

 : سپرسنااینده فرنم سوال
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اطراف مسئله  ۀرباحکومت شوروی در  گانماینده ن بات نماینده گی شما یاه یاآ

د راجع باشما راجع به اطالعاتی که از اسالم آنه؟ و یامالقات خواهد کرد  تانسافغان

 ؟ توانید، میرسد، چه گفته می به اتحاد شوروی تانسافغانالحاق  پالنبه 

 : جواب

 . بدهد پاسخ آنبعد به بخندد و آنید به با انساناول  ی است کهسوالاین 

نهفته است واین خودیك جنبه تبلیغاتی  سوالتی در این یازهم ما میبینیم که چه نبا

هرگز از طرف مقامات عالیه حزبی ودولتی اینست که هیچگاه و امر. حقیقت دارد

الحاق مسئله لیستی چنین موضعی راجع به اصل یااتحاد جماهیر شوروی سوس

 . صورت نگرفته استغیرمتعهد مستقل وآزاد و تانسافغان

عمل  تانسافغانمردم  پیدا شود که مخالف اراده تانسافغانیی در  دیوانهاگر هم کدام 

را محکوم خواهد آنچنین پیشنهادی را به اتحاد شوروی بنماید اتحاد شوروی کند و

ودولتی اتحاد شوروی  مقامات رهبری حزبی بن رد خواهدرا از بیخ وآنساخت و 

 اند تکرار کردهو تأکیدبه کرات  تانسافغانمقامات رهبری حزبی و دولتی  باهمیشه 

یک کشور آزاد، مستقل و  تانسافغانبه پای خود ایستاده میشود،  تانسافغانکه 

 . بوده است و خواهد بودغیرمتعهد یک کشور  تانسافغان

استقالل احترام به حاکمیت و باتوأم وه نبرادرا ه وتاندوسشوروی روابط  افغانروابط 

ست لنینی استوار است و یایکدیگر است. فراموش نکنیم که این روابط بر مبنای س

گذار این دوستی والدیمیر ایلیچ لنین است که هرگز اتحاد شوروی مخالف این دیابن

  شد.بامی کنم که کافی  مانگ. یی نمی کند یشه اند اصالً ۔ شوروی افغانروابط 

ً یاخبرنگار شوروی از روزنامه ه سوال چند کلمه راجع به حل  ت زراعتی : لطفا

 ؟ بگویید تانسافغاندر مسئلۀ  ملی 

 : جواب

 تانسافغاندر مسئلۀ  ملی مطبوعاتی راجع به حل  کنفرانسوصف این که در مقدمه با

بخصوص  انقالب ثورتکرار می شود که بعد از ردیگر باگردید، معهذا  شانخاطر ن

که رهبری کننده جامعه  تانسافغان، حزب دموکراتیک خلق آنتکاملی رحله نوین وم

بر  تانسافغانحکومت جمهوری دموکراتیک دولت و چنانهمشد وبامی  تانسافغان

در راه حل  ست داخلی خود،یاخط مشی تغییر ناپذیر سو حسب اصول مردمی خود

در مسئلۀ  ملی د که دار نیاجررزات سرسخت کرده و این پروسه بامملی مسئلۀ 

، نهونم. منحیث بن حل وفصل گردداز بیخ و النهعادبه طرز دموکراتیک و تانسافغان

فه مغولی دارند یاد میشود که قیابه نام هزاره  تانسافغانیکی از ملیت ها واقوام اصیل 

ه مانبخصوص طی صد سال اخیر در تحت بیشر تانسافغانواین قوم در طول تاریخ 
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. این ها حق نداشتند که در وزارت دفاع ترین ستم ملی قرار داشت  نهیاوحشترین و

شند بادستگاه حکومت به حیث عضو در وزارت خارجه و یاکنند وکار  به حیث افسر

دیپلوماتیك ایفای وظیفه کنند وغیره سی ویادر خارج کشور به حیث نماینده س یاو

 .وغیره

 وزیرانس شورای یعنی رئی نتاسافغانوز صدراعظم جمهوری دموکراتیک امرلیکن 

 تانسافغانهزاره  هموطنانعلي کشتمند یکی از ناسلط تانسافغانجمهوری دموکراتیک 

 . شدبامی

 .شدبافکر می کنم که این نمونه کافی 

 :آننماینده ای. پی.  سوال

ت کمیسیون امور خارجی یابی شما از فیصله نامه یی که چندی پیش از طرف هیاارز

ا دعوت میکند که کمک ر یکاامرداره حکومت اب شده است وتصوی یکاامرسنای 

؟ این قطعنامه در سپتمبر سال توسعه بدهد چیست تانسافغانون انقالبیخودرا به ضد

 .جاری در کنگره نیز مطرح شده بود

 : جواب

ناشده علیه  اعالنحقیقت را ارائه میکند که ما می گوییم جنگ  مانهخوب، این 

اخته شده اندبه راه  یکاامر لیزم یاامپرلیزم در رأس یاطرف امپراز  انقالبی تانسافغان

ثابت کننده این حقیقت له مبین ومسئدارد. خودهمین  نیاجرچه اکنون هم چناناست 

وضاحت در  باه ومانبیشر یکاامر کانگرسریگن و ۀوادار یکاامرلیزم یااست که امپر

ست یاس تانسافغانمنجمله در  انجهدر هر نقطه مداخله میکنند و تانسافغانامور داخلی 

 . ه ضدصلح را تعقیب می نمایدفروزانو جنگ ا تجاوزکارانه

را از روی این نمونه ها تشخیص  یکاامرتسلیحاتی و نهباطل ست جنگیاس یدباما 

عراق و ایرانه ، چه در جنگ بین نیامبدهیم که چه در شرق نزدیک، چه در شرق 

 . تعقیب میکند ، تانپاکسو چه در منطقه از مصر تا 

سراپا مسلح می  را تانپاکس، انقالبی تانسافغاندر برابر  تجاوزکارانهست یابرای س

شد. بامی یکاامر نهبالگ طجنست ضد صلح ویاگر حقیقت سنیاهمه بنها همه وسازد. ای

ناشده  اعالنجنگها زنده از مداخله وو نمونه مشهود یکخود  یکاامرفیصله سنای 

 . است تانسافغانعلیه 

  :نماینده روزنامه بلژیك سوال

 وی توسط شوروی دریاشما دارای کدام معلومات راجع به استعمال اسلحه کیم یاآ
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غربی به کشورهای ری که در وسایل نشراتی بااخخصوصاً مشید و بامی تانسافغان

 ؟ نه یااین اطالعات مطابق به حقیقت است  یاچاپ میرسد و آ

الت یالیستی و محافل حاکمه ایاامپر جهاناواخر  جواب: در این شک نیست که در این

ه را راجع به استعمال سالح مانبیشرر دروغین ویاسروصدای بس یکاامرمتحده 

 . انداخته انداتحاد شوروی به راه  هوی، علییاکیم

خود  یکاامرالت متحده یا، چون ااین ناشی از کجاست؟ از لحاظ سایکالوژیکی

وی در بعض قسمت ها بخصوص در ویتنام و یامت استعمال سالح کییامرتکب جنا

گردیده، حاال این مطلب به شکل یک کمپلکس تبلیغات زهرآگین علیه اتحاد  جهان

 . شوروی استعمال میگردد

حاضر نشد در  یکاامر 7۵ژنیو بود که تا سال  1۹2۵فکر میکنم که قرارداد سال 

به صورت قطع و  تانسانافغمنع سالح ذره وی تعهد بسپرد وامضا کند. در قرارداد 

ها علیه  افغان یاوی از طرف اتحاد شوروی یااستعمال سالح کیم مسئله اصالً قطع 

اجیر شده از خارج، مطرح نیست و لیکن سالح های  دوران مزیت های اشرار وندبا

 لیزم یاامپراجیر دوران ؟ از طرف مزوی استعمال شده است از طرف کییاکیم

و  دختران، سران ، پادر میگردند ودر مکاتب اطفالکه به سرزمین ما ص یکاامر

وی یاها سالح کیمآنرا مسموم می سازند. در هرات وبعض مناطق کشور ما  گردانشا

 و خود اندبه محاکمه سپرده شده  جنایتکاران. این اندگرفتار شده  اندرا استعمال کرده 

 . هست نزد من آن. بر حسب تصادف یك عکس اند اعتراف نموده در محاکمه

، غربی: آقای رئیس جمهور، طبق بعض معلومات حاصله تانیکی از ژورنالیس سوال

از بین رفته  تانسافغانبه این طرف در  1۹7۹سی هزار عسکر شوروی از سال 

نظر عمومی این حقیقت دارد و یاکه آ توانیدجواب داده می سوالشما به این  یا، آاند

 تانسافغانت نظامی اتحاد شوروی در جنبه نظامی موجودیت قطعا ۀرباشما در 

 ؟ شباچگونه می

 :جواب 

 مانه یاپاسخ میدهیم که شما این رقم را از کجا پیدا کرده اید  سوال بارا  سوالاول 

، اند به دست آورده تانسافغانمراجعی که تبلیغ می کنند، این رقم را چطور در 

 ؟اندده تلف ش تانسافغانکه سی هزار عسکر شوروی در  اندوشمرده 

غرور وسربلندی ابراز میداریم که قوای مسلح  بااین است که اکنون ما  امرواقعیت 

ها، اشرار و باندیت قادر است که در برابر  تانسافغانجمهوری دموکراتیک 

. قطعات محدوداتحاد شوروی که بر اساس معاهده دوستی، رزه کندباتروریست ها م

( ۵1، بر اساس ماده )شوروی ـ فغانا 1۹78همکاری و همسایه گی نیك دسمبر 

، بر اساس دعوت فاع جمعی را به هر کشور داده استمنشور ملل متحد که حق د
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ناشده که از طرف ارتجاع   اعالنجنگ برضد تجاوزات و تانسافغان یقانونحکومت 

این دعوت  لیزم علیه کشورما به نقطه اوج خود رسیده بود، صورت گرفته ویاو امپر

چهارده  تقریباً کرد که  یاددهانیید باپذیرفته شد. سرانجام  د شوروی از طرف اتحا

ثور بخصوص بعد از واقعه هرات انقالب بعد از  تانسافغانر از طرف حکومت با

ید اتحاد شوروی کمک های اقتصادی و بادعوت به عمل آمد که  1۹7۹در جون 

دولتی اتحاد شوروی ارسال دارد. مقامات رهبری حزبی و تانسافغانبه خودرا نظامی 

قدرت خود در  باساختند که شما خود و شانی خاطر نافغان بجانبه کرات به رها وبا

دفاع نمایید و لیکن این انقالب رزه کنید واز بایت ها واشرار مندبابرابر تجاوزات 

، نورمحمد تره کی فقید را به نجر به این شد که حفیظ هللا امینم انجام موضوع سر

 انقالب  ضدی نیروهای مرتجع نباغضب کند او می خواست در ت قدرت راو اندقتل برس

وهای دمانو کو یکاامره از قوای نادحهم متبا «ریاحکمت»از جمله  تانسافغانفراری 

روی این  آنداخل شوند بعد از  تانسافغانیی دعوت به عمل آورد که به یکاامر

 . کمک نظامی مقدور گشت انجام مالحظات 

 : تانژورنالیس یكتن از سوال

وموقف  شدباچطور می تانپاکسو تانسافغانمذاکرات دورنمای بی شما از یاارزش 

آزادیبخش فلسطین  مانزسا آنشما در مورد دولت مستقل فلسطین که در رأس 

 ؟ شد، چه گونه استبامی

جبهۀ و تانسافغانجواب : قسمت اخیر را اول پاسخ میدهم: حزب دموکراتیک خلق 

، دولت جمهوری دموکراتیک تانسافغانهوری دموکراتیک جم ملى پدروطن

آزادیبخش  مانزبه وجود آمدن سا امراز ابتدای  تانسافغانو تمام مردم  تانسافغان

تا اخیر از جنبش آزادیبخش و انداعالم داشته خودرا  عام وتام نیباپشتیفلسطین همیشه 

همچنین وخواهند کرد ومیکنند نی باپشتیآزادیبخش فلسطین  مانزفلسطین در وجود سا

 . می نماید نیباپشتیاز ایجاد دولت مستقل فلسطینی  تانسافغان

 شانید خاطر نبا تانپاکس با تانسافغانجمهوری دموکراتیک  ۀمذاکرات نمایند ۀربادر 

ز برای مذاکرات مستقیم بین باآغوش  باهمیشه  تانسافغانتکرار کرد که ساخت و

ست سالم وسلیم و پر یاآماده است، بلکه یک سضر ونه تنها حا تانپاکسو  تانسافغان

سی جهت حل یاعقل سلیم تعقیب می نماید. برای مذاکرات مستقیم س بارا  انعطافاز 

در دو اعالمیه ما به صراحت تذکر داده شده است  تانسافغانو فصل موضوع اطراف 

تذکر  بالً قطوری که  1۹81اگست  ۀواعالمی 1۹80ابراز داشتم اعالمیه می  قبالً که 

صمیم از خود استقالل و ت تانپاکسبگویم حکومت نظامی  یا تانپاکس متأسفانهدادم، 

که در  اند، نمیتویکاامرالت متحده یا، اشاره و اجازه اواراده یی ندارد بدون تجویز

. اینجا منافع تسلیحاتی گام بردارد انقالبی تانسافغان بااین زمینه برای مذاکرات مستقیم 

شوروی و  علیه اتحاد بهانه یکید بامطرح است واین که  یکاامرگی ست جنیاوس
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دامن  جهانرا در  تانسافغاناطراف  بحران، سعی میکند که شدباداشته  تانسافغان

و  تانسافغانپذیر جمهوری دموکراتیک  انعطافست یادر نتیجه س آنوصف  با. بزند

، د و کابل آمدندبابه اسالم آآقای کوردوویز که  آننماینده  مساعی سرمنشی ملل متحد 

 . ز گردیدباراه مذاکرات غیر مستقیم 

، مستقیملوگ غیریاکه این پروسه د ما این گام رایك آغاز خوب میشماریم. ما امیدواریم

   مانزبه مذاکرات مستقیم تبدیل شود. ما حوصله داریم و شتابی نداریم، جام سران 

 . مسایل را حل میکند

 : مجله تایمز سوال

به بعد گام به گام اخراج عساکر شوروی  1۹83موجود است که از سال  آن امکان یاآ

 ؟دشباشروع شود واین گام در تحت چه شرایطی میسر می تانسافغاناز خاك 

 :نیوزویك سوال

 ؟ توانندمیه دمان تانسافغانعساکر شوروی چقدر دیر در 

 : جواب

طعات محدود نظامی اتحاد شوروی مفهوم شروع می کنیم : قرپاز این نقطه ساده ولی 

تصمیم  یکاامرلیزم یاعودت خواهند کرد که امپر وقت به کشور صلحدوست خود آن

عظیمی ایجاد  موانع چه چناننمی خواهد آرزو ندارد و یکاامرلیزم یاامپربگیرد. اما 

میکند که قطعات محدود نظامی اتحاد شوروی به کشور صلحدوست خود عودت 

 .نماید

فشار جدی وارد  تانپاکسالی با یکاامرگفتم وما اطالعات دقیق داریم که  الً قبطوریکه 

هم بنشینند و باسی یاالی میز مذاکرات سبا تانپاکسو تانسافغانید بامی نماید که ن

 . را حل نمایند تانسافغانموضوعات اطراف 

فکتور وعلتی که موجب دعوت قطعات نظامی اتحاد  مانهاین است که  امرواقعیت 

هم به موافقه جمهوری آن، تا از بین نرود، شده است انقالبی تانسافغانوروی به ش

. دمانقی خواهد با تانسافغان، قطعات محدود اتحاد شوروی در تانسافغاندموکراتیک 

مداخالت ید که دیگر تجاوزات ویایعنی تا وقتی که تضمینات جدی وقوی به وجود ن

تجاوزات په صورت کامل  یاصورت نمیگیرد  تانلیزم علیه افغا نسیاارتجاع و امپر

 . قی خواهند بودبا تانسافغان، قطعات محدود اتحاد شوروی در قطع نگردد

های سابق پاسخ صورت گرفت و به دستور سوالتوجه بفرمایید، طوریکه به یکی از 

هم  تانسافغانانقالب  ضدمزدور  اجیران در دفاع از اشرار، از یکاامرالت متحده یاا

تربیت نظامی اشرار در خاك انقالب برای پرورش وضدبیش از هشتاد پایگاه  اکنون
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نون طی ها تاکآنجا تربیت می شوند که تعداد آننفر در  هزارانموجود است و تانپاکس

. تا که  اندصادر شده  تانسافغانهزار می رسد که به چندسال اخیر به بیش از صد

موجود  یکاامرو تانپاکسطرف ارتجاع چنین تحریکاتی از چنین پایگاه های تجاوز و

حاکمیت ملی ر خود و، ما برای حفظ استقالل خود برای تمامیت ارضی کشوشدبا

کشور خود حق داریم که از دوست دیرینه و تاریخی کشور خود اتحاد شوروی 

 . شیمبابزرگ کمك بخواهیم و کمک نظامی داشته 

ابکار متوجه جمهوری خری هاندبا: چه ضررهایی توسط نامبصر ای.دی. سوال

 لغ میگردد؟باشده و به چه مقدار  تانسافغانتیك ادموکر

 : جواب

خفیف سالحهای ثقیل، متوسط و با تانسافغان انقالبضدو اجیر خارجیمزدوران    

 ان وها، توپ پس لگد، ده شكه، ماشیندار ثقیل وخفیفوی ویابه شمول سالح کیم

رش می نماید ا فهکک که در سرتاند ، مین های ضین های ضد پرسونلمو وسالح ها

 یی مجهز هستندیکاامرسالحهای  انواع ، زمینی و سالحهای ضد هوایی چنانو هم

به اصطالح سالح غنیمت گرفته مصر که ساخت اتحاد شوروی است نیز  چنانوهم

 . می گردد تانسافغانو داخل  به اینها تحویل داده میشود

طعمه حریق می سازند. دهاقین را که به کار  را اینها روستاها، مزارع و کشتزارها

واطفال را اختطاف  زنانترور می نمایند.  اندالی زمین خود مشغول باصلح آمیز 

های حامل افراد معصوم . جاده ها را مین گذاری میکنند ودر نتیجه موترمی کنند

ك پلچمنفجر می سازند. پل ها و ملکی را که از یک منطقه به منطقه دیگر می روند

مکاتب را تخریب و منفجر می ها، مساجد و خانهشفاها آنمی برند . ن یامرا از  ها

شند به بارا که مدافع دولت می کسانیو دیگر  گرانکار، مان، معلونروحانیسازند و 

، کانگسترها، چه در راه، چه در جاده ، همچون چه در مسجد انفرادیصورت ترور 

ع نمایند. سعی می کنند که های برق را قط. سعی میکنند سیم رسانندبه شهادت می

همچنین سعی می نمایند که صنایع ری صدمات وارد نمایند ویاها و زراعت و آببه بند

ردها میرسد. از طرف یامتوجه شده به مل تانسافغانرا فلج کنند . ضرری که به 

ه ناتوی وابسته بکشورهای و  یکاامرالت متحده یادفاع ا امردیگر این در واقعیت 

و آزادی  تانسافغانو مجاهدین و استقالل  خواهاندفاع از آزادی عنوان  در زیر  آن

پل هارا  تانسافغانلعکس دولت جمهوری دموکراتیک باصورت میگیرد.  تانسافغان

مکتب را به وجود می آورد. و  خانهشفامی کند . صدها  اعمارها   خانهشفا میسازد.

ازد. اند. صدها پروژه را ایجاد میکند و به کار می ازداندمی دوران  را به  فابریکه ها

 انقالبیم روز به روز پایه های اجتماعی وهمچنین طوری که در مقدمه تذکر داد

ما در  انقالب و  جبهۀ ملى پدروطن، حزب، تانسافغاندولت جمهوری دموکراتیک 

که هایی الوصف تمام تخریب، سبوتاژ و ضرر بد. علىیاسراسر کشور استحکام می 
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بین المللی خود  تاندوس، به کمک تانسافغانمتحمل می شویم به کمک مردم 

، على الرغم تخریب نوین ۀجامع مانساختشوروی بزرگی ما در راه  بخصوص اتحاد

شکست ناپذیر شده انقالب ما دیگر انقالب به پیش میرویم و  انگیزو سبوتاژ فاجعه 

 . است

 : رک تایمزیاسوال خبرنگار نیو

 تانسافغانهای اخیر حاکی از این است که مشکالت جنگی در داخل از ادعاری یابس

ید یک سازش باکه  اندت می رسبابه اث تانسافغانعلیه حکومت جمهوری دموکراتیک 

حکومت  یااین به نظر شما همین طور است و یا. آصورت گیرد نیاشورش باسی یاس

رسمیت شناخته شود و بعد از  شرط قبلی که به بااصرار میکند که  كماكان تانسافغان

 .سی صورت گیردیاحل و فصل س آن

 :جواب

 کامالً  تانسافغانست جمهوری دموکراتیک یااجیر واشرار سدوران در برابر مز

خارجی ارتجاعی و کشورهای وسیله که آله وافزار و کسانیروشن است. ما 

تا جایی که به ها سر سازش نداریم ولیکن آن رهبران با، هیچگاه یزم هستندلیاامپر

 : داخل کشور تعلق می گیرد

ها ندامت آنمذاکره کنیم .  متوسطند کوچک وباها صدباتا کنون ما موفق شده ایم که 

. انداعتراف میکنند که به کشور خود، به مردم خود مرتکب جنایت شده میکشند و

صورت بر اساس  آنبه دولت تسلیم میشوند که در زمین می گذارند وسالح را به 

حتی سایر افراد کشور ادامه میدهند و ندمانها به زندگی خود آنعمومی عفو مانفر

رزه می کنند. این بام ها ندباا از محالت خود دفاع می نمایند وعلیه اشرار وهآنخود 

 ، بلکه ماسعی می کنیم از راهر نیستاشرا سران یااشرار و باشیوه به مفهوم سازش 

عادت  تانسافغانتأمین کنیم. خودرا ری ملی سمذاکره وجرگه، صلح و آرامش سرا

 . شدبامعمول  یکاامرید در باسازش کند، این  کانگسترها باندارد که 

 : روزنامه ایزویستیا سوال

 یااسالم در خطر است، آ تانسافغانشایعه پخش میشود که در جمهوری دموکراتیک 

 بیندازید؟ روشنی تانسافغانبر وضعیت حقیقی دین اسالم در  توانیدشما می

. بعد اند مانمردم زحمتکش و مسل تانسافغانابراز داشتم مردم  قبالً : طوریکه جواب

ثور بخصوص بعد از مرحله نوین و انقالب ، بعد از شاناز تأمین حاکمیت زحمتک

احترام به دین اسالم در سطح اصول اساسی تضمین گردیده ، رعایت وآنتکاملی 

هرگاه  قانون، بلکه در سطح اسالم تضمین گردیده احترام دینواست. نه تنها رعایت 

حترامی می ا یعلما به بون وروحانیضد یاگروهی ضد اسالم به تخریب، یاشخصی 
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کننده ما مطمئن  سوالمورد مؤاخذه قرار می گیرد، لذا رفیق  قانونپردازد، در پیشگاه 

انقالب  دشمنان حفظ میگردد. این تبلیغات اسالم محفوظ است و تانسافغانشند که در با

لیزم است که یااجتماعی این تبلیغات ارتجاع و امپروجنبش های آزادیبخش ملی و

خود برویم.  دشمنان ید در پی حرف بااسالم در خطر است. ما ن تانسافغانمیگویند در 

ه وطنی داریم که کسی می گوید که بینی ات را پشك برد اول نیامر عایاما مثالی بس

وز ده امر پشت پشك برو آن، بعد از نه یات است ا یببر که بیندست را به بینی ات 

، از حزب و تانسافغان ، از جمهوری دموکراتیکانقالب مال از و روحانیها هزار 

 تانسافغانر در طول سیر تاریخ بادفاع می نمایند. برای نخستین  جبهۀ ملى پدروطن

شورای علما و یرانوزدر چارچوب شورای  تانسافغاناسالمی  شئونست عمومی یار

اجتماعی  -سییات سیادر ح النهتأسیس گردیده فعا جبهۀ ملى پدروطنون در روحانیو

که ماسك اسالم را به چهره انقالب ضدکشور شرکت می ورزند. به همین منا سبت 

ما را ترور  روحانیه خود زده است تا کنون بیش از صد تن از بهترین علمای یاس

را مورد  آنی یعنی قرمان. حتی کتاب آساندنفجر نموده. صدها مسجد را ماند کرده

حکومت از منافع و و تانسافغان. لیکن حزب دموکراتیک خلق اندحریق قرار داده 

 . می نمایندعلما و دین اسالم دفاع کرده وون وروحانیمصالح 

 : یانماینده مجله پولی نگلی از یوگوسالو سوال

مصالحه  یاموافقه ملی  به یک تانسافغانمردم  شما فکر میکنید که در آینده نزدیك یاآ

به  انقالب  تحوالت داخلی که بعد از از تغییرات و تانسافغانخود مردم ملی برسند، و

 ؟ وجود آمده ، دفاع کنند

 مسئله  یا؟ آیدمانشما به قدرت می  یا: آ یانماینده ای. بی. سی نیوز یوگوسالو سوال

 ؟ توانیده می را به طور دایمی حل کرد تانسافغان

 : جواب

الحه مص تانسافغانساخت که در  شانید خاطر نبادر قسمت به اصطالح مصالحه ملی 

دموکراتیک ملی وانقالب یك  تانسافغان. در ملی در داخل کشور مطرح نیست

 جهانو تانسافغانقاطع مردم عام وتام ونی باپشتیرخ داد که مورد  1۹78دراپریل 

ست و یاکننده که خود از یوگوسالو سوالر گرفت. این ا قرامتر قی و اغلب کشوره

ید بارا انقالب اساسی  قانون یاانقالب ی مندقانون، این انده دتانرا گذشانقالب پروسه 

 انقالبضدنیروهای طبقاتی، اجتماعی، ملی و انقالبیک ه بعد از هرشند کباه دانست

اکنون طی  تانسافغانذا در از لحاظ داخلی، منطقه وی و بین المللی به وجود می آید ل

در انقالب تذکر دادم پایه های اجتماعی  قبالً دو سه سال تحوالت اخیر، طوری که 

پیدا کرده است. لذا در تحکام پیدا می کند واعماق توده های مردم بسط و توسعه و اس

صادر شده از خارج، خود انقالب  ضدرزه علیه اشرار و بابه موازات م تانسافغان

و به کمک دولت  تانسافغانتحت رهبری حزب دموکراتیک خلق  تانسانافغمردم 
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را پروسه تغییرات و تحوالت را انقالب پروسه  تانسافغانجمهوری دموکراتیک 

 . گام به گام به پیش می برند، دایمی، دوامدار، استوار وپیگیرانه

ین کرده ت را در کشور تأمباشم ثبادر قدرت  بجان شده که هر گاه این سوال اینجا

ی مطرح شده نمی سوالبر اساس اصول ایدیولوژیک ما چنین  اصالً ؟ نه یام آنمیتو

حاکم نظامی در اثر یک توطئه و کودتای  مانهبه  فالنمثل  بجانچه این اندتو

 .مده امیالیستی روی کار نیاارتجاعی وامپر

. تحت رهبری حزب د، یك حزب است ویك حزب خواهد بوداینجا یک حزب بو

صورت گرفت. تحت رهبری حزب دموکراتیک  انقالبی، تانسافغانراتیک خلق دموک

دیرینه تاریخی و  ۀبه اساس اراد تانسافغانکمک قوای مسلح  بهو تانسافغانخلق 

نظام یك  تانسافغاناکنون در انقالب صورت گرفت و تانسافغانخواست و اراده مردم 

مستقر و  تانسافغان در شان. حاکمیت زحمتکجمهوری دموکراتیک مستقر است

جا اساس دموکراتیک رهبری دسته جمعی حکومت می شود آنمستحکم است و در 

ت رئیسه شورای یا، هتانسافغانجمهوری دموکراتیک  انقالبیرت از شورای باکه ع

جمهوری دموکراتیک  وزیرانشورای  تانسافغانجمهوری دموکراتیک  انقالبی

کمیته مرکزی  آندر رأس و تانسافغانق تحت رهبری حزب دموکراتیک خل تاننسافغا

قرار دارد. در کشور ما رهبری دسته جمعی است.  داراالنشاسی و یابیروی س حزب،

گیرد. من از خط مشی حزب و دولت تعلق نمی  بجاناین  دیافر آن یااین به اراده این 

ی سازمانها، حزب، تانسافغاناطاعت می کنم لذا خود مردم  تانسافغاناراده مردم و

 آن پروسهتأمین نموده،  تانسافغانت را در باث جبهۀ ملى پدروطناجتماعی در یک 

ت را بات نسبی به وجود آمده است و به صورت قطع ثبارا طی می کند و اکنون اث

 . تحت رهبری حزب به وجود می آورند تانسافغانخود مردم 

جمهوری که دولت  تانسافغانچنین پاسخ داده میشود، حزب دموکراتیک خلق 

، دینامیک، ی می نماید به حیث یك نیروی زندهرا رهبر تانسافغاندموکراتیک 

. در رسم و وجود دارد تانسافغانیك وواقعی و به حیث یك حقیقت سرسخت در گانار

ون اصیل انقالبیبه مثابه  اند شانایدیالوژی زحمتک باون مترقی که مسلح انقالبیتیپ 

گاه مردم و وطن خود در برابر حزب و دولت احساس مسؤولیت تاریخی در پیش با

که اتخاذ کرده به عقب نمی روند، بلکه به اساس خط  انقالبیخودیک گام از راه 

 خودرا ایفا می کنند .  انقالبیواراده مردم خود وظایف  مشی حزب خود

 : سوال

ی لها آورده ماشما مث یامالدوفونت و سمیره : آ یاسوال خبرنگار در مجله چکوسلواک

 ؟ وری نوین چه کمک می کنندهجم اعماردر  تانسافغان ان جوان، که توانید

 : جواب
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چه برای موجود و همچنین در وضعو اندآینده کشور  مرداندر هر کشور،  ان جوان

نوین  ۀجامع گانازنده سشند و باکشور می  گانساز نده  امردر واقعیت  انجوانآینده، 

، متشکل تانسافغانان جوانموکراتیک  مانزری سادر تحت رهب انجوان  تانسافغاندر 

ً به  تانسافغانان جواندموکراتیک  مانز. اکنون تعداد اعضای سااند هزار صد تقریبا

و درس می آموزند درس می گیرند و از  دانشاز یک طرف  ان جواننفر میرسد. 

ز وریست ها می رزمند واو تر دزدان، الطریقانها علیه قطاع دیگر در سنگر بجان

تی یاری از مکاتب، مناطق حیا، از مزارع، از پروژه های آبفابریکه ها، صنایع

در فابریکه ها  نهباطلداودفاع می نمایند واز طرف دیگر خود  مسلحانه، اقتصادی

 باکار می نمایند.  خالقانه شانوسایر زحمتکدهقانان و گرانکار بامزارع یکجا و

خاطر  تأکیددیگر به  تاندوس، رفقا و یست هاژورنال نیاها و آقا خانمتشکر از  ابراز

و  یانساناحساس  با، تتانماصولیت و  با تانسافغانانقالب می نمایم که پروسه  شانن

 ماانقالب و شیوه های دموکراتیک گام به گام به پیش میرودمیتود و بابشردوستی و

همه   دموکراتیک خودانقالب ملی واز  تانسافغان. چون مردم شکست ناپذیر است

لیستی یاما، کشورهای سوس تاندوستنها نیست،  تانسافغانهم دفاع می نمایند و بهجان

، جهانمترقی صلحدوست نیروهای تمام رأس دوست بزرگی ما اتحاد شوروی ودر 

اجتماعی، جنبش های کارگری، نیروهای صلحدوست جنبش های آزادیبخش ملی و

تاریخی چون ر صمیمی وایبس تاندوسکشورهای مترقی وپیشقدم وو همچنین 

 باما و  بایی ، یای التین ، آسیکاامر، افریقا، کشورهای مترقی عربی تاندوسهن

 . شکست ناپذیر است ماانقالب ما هستند لذا انقالب 

که در تبلیغات دروغین و زهرآگین  شیطانیقدر نبوغ مانه بالیست ها یابگذار، امپر

اتحاد  برادرانو  جاودانی خدشه ناپذیر دوست ه، علیتانسافغانانقالب دارند، علیه 

ها تبلیغ زهرآگین آندوست تالش کنند. بگذار کشورهای  و دیگر  تانسافغانشوروی و 

 .کنند. ما استوار راه خود را، راه اصولی خودرا تعقیب می نماییم
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تاریخ اتحاد شوروی، تقویم کا رنامه های بزرگ و پرشکوه و شاهد روشن 

 ش است ینی ح. ک. انلست یاو پیروزی ستی یانیروی ح

 

 به مناسبت شصتمین سالگرد تأسیس دولت شوروی ، کرملین هینیاب

  1361ی اول جد

 

 ! گرامی تاندوسرفقا و 

 باپر جالل در کشور شوراها همراه روزهای برای ما جای افتخار است که در این 

ر شوروی سالگرد ایجاد اتحاد جماهی هستیم. شصتمین مردم کبیرشوروی

از بند رسته کشورهای   مانبرادر و دوست، مردکشورهای   مانلیستی را مردیاسوس

. این سالگرد در وطن نماینده وسیع و پرشکوه تجلیل میمان، به پیو همه بشریت مترقی

مرکز، والیات وولسوالی های  نیز تجلیل میگردد. در انقالبی تانسافغانما در سراسر 

همه اقشار زحمتکش ووطنپرست نسبت به حادثه عظیم وان دهقانو گرانکار، ماکشور

 شانزحمتک واحدعالی کثیر الملت ووطرازنوین تاریخی یعنی تأسیس نخستین دولت 

سعادت ره آزادی، برابری، برادری وبادر تاریخ، که آرزو های دیرین بشریت در 

 .را تحقق بخشیده ، ادای احترام میکنند

، تانسافغان کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق اجازه دهید، به نماینده گی از

همه  بجاناز و تانسافغانجمهوری دموکراتیک  وزیرانشورای و انقالبیشورای 

ناسبت شصتمین سالگرد تأسیس خود به م بجاناز کشور کثیر الملت و شانزحمتک

ه ترین و عمیقترین مانصمیلیستی، تبریکات قلبی مملو ازیاجماهیر شوروی سوساتحاد

، رم و به حزب کمونیست اتحاد شورویرا ابراز بداهمبستگی  سات دوستی واحسا

اتحاد جماهیر  وزیرانلیستی، شورای یاعالی اتحاد جماهیر شوروی سوس شورای

 .منارا برسه برادران گرم ودرودهای شوروی  مانشوروی و به همه مردم کبیر قهر

کبیر شصت سال قبل اکتوبر  امرحزب بلشویك تحت رهبری لنین بزرگ در ادامه 

آزادی را که در سرزمین خلل ناپذیر خلق های برادر و وزسنگ بنای اتحادامراز 

هنگام وضع اتحاد  آن، گذاشت. در را برقرار ساخته بودند خویش حاکمیت شوراها

خلق های  خانوادهکبیر لنینی در مورد اندیشه های ساده نبود. اما شوروی سهل و

، مردم اندلیستی متحد شده یاسوس ۀجامع ماراعزحمتکش که روی هدف عالی 

تاریخی که در  مانز داد تا در کوتاه ترین مدت امکانشوروی را الهام بخشیده، 

در همه عرصه های زنده گی  شانره ماسابقه نداشت، به موفقیت معمای عظیم الیاس
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یستی لیاجماهیر سوساتحادطرازنوین تاریخ بشریت تأسیس نظام در تمام سیر آیند. نایل

قوم یکی از اکتشافات ین بیش از یکصد ملت ویروی تشكل واتحاد نیرومند و خاراشو

ملی مسئلۀ یعنی  جهانمشکل در فوق العاده بغرنج و مسئله خالق لنینی در حل 

ویم کارنامه های بزرگی، پرشکوه وشاهد روشن تقشد. تاریخ اتحاد شوروی بامی

 میدانیم ونیست اتحاد شوروی است. ما ست لنینی حزب کمیاتی و پیروزی سیانیروی ح

تساوی کامل حقوق برادری ودوستی خلق ها و  قوانینمبنای که مردم شوروی بر

ی زنده جاودان اطمینان بالیستی خویش یاسوس واحدی وطن شگوفانمواظبت از توجه و

 . گی مینمایند

 . تاس جهانکارنامه های مردم شوروی مثال الهامبخش برای همه مال و خلقهای 

 ! رفقای گرامی

نیرومند برای همه مال وخلقهایی است که به خاطر اتحاد شوروی تکیه گاه استوار و

. مظهر رزه میکنندبام شاناقتصادی به نفع زحمتکستقالل، آزادی وترقی اجتماعی وا

اتحاد شوروی به جمهوری  انترناسیونالیستیوه برادران این گفتار کمک شاندرخ

 . است تانسافغاندموکراتیک 

ت بامناس 1۹78در اپریل  تانسافغانملی ودموکراتیک در انقالب بعد از پیروزی 

 انقالبیهمبستگی و بهجانهمه ه، همکاری برادرانکشورهای ما به سطح دوستی وبین 

  اعالنارتجاع جنگ لیزم ویا. هنگامی که نیروهای امپرفتیاارتقا  انترناسیونالیستی

در  قاطعانه، اتحاد شوروی داختناندبه راه  آن انقالبو تانسافغانمردم  ناشده را علیه

راه  آزادانه انتخاببرای  آندر دفاع از حق  تانسافغاناز استقالل و آزادی  نی باپشتی

ینده روشن رزه خود به خاطر آبابه م تانسافغان مانرشد قرار گرفت. اکنون مردم قهر

است. ما مجبوریم هم پیکار . آزمایش دشواری نصیب ما شده و تابناك ادامه میدهند

رزه، حزب دموکراتیک خلق بانماییم. در این م اعمارت نوین را یاهم حیم وکن

 بدیارشد می  آن، صفوف ی، استحکام می پذیردمانزسی و سایااز لحاظ س تانسافغان

 . محکمتر میگرددهرچه توده ها  با آنط باارتو

آزمایش دشواری ها و همه تانسافغانمردم ما تحت رهبری حزب دموکراتیک خلق 

 . هارا پشت سر گذاشته به طور قطع پیروزخواهند شد

مطمئن داریم، زیرا ما اتحاد شوروی  تاندوساعتقاد راسخ داریم زیرا ما  امرما به این 

 یانساندر برابر مشی ضد  تانخودداریم. جمهوری دموکراتیک افغانس بابزرگ را 

ست یاجهت تشدید تشنج بین المللی سدر  آن لیستی ودستیارانیاامپر نیروهای

عقل سلیم را قرار داده است. در حسن نیت ویک و، همسایه گی نصلح شرافتمندانه

پذیری و سازنده بودن  انعطافوضاحت تمام  با مانزید گفت که بامنطقه  بارابطه 

 .داد شانن تانسافغانسی اوضاع اطراف یاما را در مورد حل و فصل سپیشنهادهای  
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حل نگردد.  به وسیله مذاکراتجود ندارد که از طریق صلح آمیز وبلمی وهیچ پرو

ت طرفداری می نماییم، چنین اس النهعادو واقعبینانه، شرافتمندانهفصل ما از حل و

روپوف منشی عمومی اندویچ وری والدیمیریموقف اصولی ما. چندی قبل رفیق 

وامبر کمیته مرکزی کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی در پلینوم ماه ن

ایی که از استقالل خلق ه باهمبستگی  شتند کهحزب کمونیست اتحاد شوروی اظهار دا

اتحاد شوروی بوده و  ست خارجییادی سیاخویش دفاع مینمایند یکی از اصول بن

 .دمانقی میبا

سرکوبی ن رسانیدرزه به خاطر به سر بابه ما الهام می بخشد و در م سخناناین 

، اجتماعی و دییاوار تجاع، به خاطر تحقق برنامه تحوالت بن نقالباضدنیروهای 

 آننوین که در  ۀجامع مانساختو تانسافغاناقتصادی به نفع خلق های زحمتکش 

اپذیر میدهد. می خواهم از قوت شکست ناستثمار فرد ازفرد محو خواهدشد نیرو و

به حزب کمو نیست قلبی را  امتنانه ترین سپاسگزاری ومانصمی بیون عالیاین تر

شوروی به خاطر  مان، حکومت شوروی ومردزب لنین، حاتحاد شورویپرافتخار 

. ما هیچگاه این ابراز نمایم شانکمك اقتصادی بزرگ و بهجانهمه  نیباپشتیکم و 

 درا فراموش نخواهیم کر انترناسیونالیستیواقعی همبستگی   شانمظهر درخ

لیستی، این نخستین یاسد جماهیر شوروی سوگرد تأسیس اتحاد شصتمین سالبافرخنده 

 ! جهاندر  شانزحمتک واحددولت کثیرالملت 

 ! واتحاد شوروی تانسافغانخلق های  ن یاه مبرادران د دوستی خلل ناپذیربازنده 

 . بدیااستحکام  جهان خلق های سراسر ن یامهمکاری وهمبستگی ، بگذار دوستی

 ! د صلح، آزادی و ترقی اجتماعیبازنده 

شوروی عالیترین  پرولتری که اتحادانترناسیونالیزم  د درفش گلگونبابرافراشته 

 ! است آنمظهر تحقق 
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                                                                            تانسافغانجمهوری دموکراتیک 

داخالت م ثور على الرغم افزایش انقالبدستاوردهای را دارد که از آنقدرت 

 دفاع نماید قاطعانه لیزمیاامپر ارتجاع و

 

 هند «تیاپاتر»خبرنگار روزنامه  بامصاحبه 

 1361 دلو

 

 :الوس

سه گروه اشرار حرکت اسالمی، جهاد اسالمی ومحاذ  ،به اساس گزارشهای اخیر

فعالیت میکنند، از حل افغانستان اسالمی که علیه حکومت جمهوری دموکراتیک 

نیست که حداقل بخشی از  آنه شاناین ن یامی کنند، آ بداریجان ه مسئلصلح آمیز 

را نسبت به حل نظامی از دست میدهند؟ در این زمینه شما چگونه شاناشرار اعتقاد 

افزایش کمک نظامی به  باط بارا در ارت یکاامرالت متحده یاتصمیم اخیر سنای ا

 ؟ بی میکنیدیاارزش نیاشورش

مهمی را به دستاوردهای و بدیارشد می  پیروزمندانه در کشور ما انقالبیپروسه 

ً ر می آورد. مبابه  تانسافغان شانسود همه زحمتک ت عمده مرحله کنونی رشد شخصا

رت است از درهم شکستن باع تانسافغاندر جمهوری دموکراتیک  انقالبیپروسه 

، انقالبیضداساسی  ، نابودی مراکزانقالب ومردم دشمنانمقاومت های عمده 

مسلح در مقابل قوای مسلح جمهوری دموکراتیک  انقالبضدضعیف روحیه ت

به دولت  چه گسترده تر افراد فریبخوردهانقالب، پیوستن هرمدافعین و تانسافغان

، تحکیم پایه های های وسیع مردم به آغوش نظام نوین ، روی آوری کتلهانقالبی

 به حزب و عتماد مردمتقویت او یادموکراتیک ، احاقتصاد ملی ونظم نوین ملی و

ت یقانونسی و اجتماعی و تعمیل یادولت، تأمین سهمگیری توده ها در زنده گی س

دموکراتیک در کلیه عرصه های زنده گی اجتماعی . من فکر میکنم که اگر هر کسی 

ما را درک انقالب  پیروزمندانهناپذیر رشد  انکارحقیقت  اندبیندیشد می تو النهعاق

 شانن آنما على الرغم دشواری های  انقالبوصی سه سال اخیر نماید. تجربه بخص

در پرتو  آنرت از حل صلح آمیز باع تانسافغانداد که تنها راه حل مسایل اطراف 

ست اصولی یاوس تانسافغانه حکومت جمهوری دموکراتیک نیاصلحجوپیشنهادهای  
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مهوری ج گانیه ، بخصوص همساگانواقعیتی است که همه  . اینمادرین زمینه

 . دانندبرا  آنید با تانسافغاندموکراتیک، 

 اندرا خورده انقالب  دشمنانبر پایه همین واقعیت است که اشرار وافرادی که فریب 

علیه قدرت  مسلحانهرا نسبت به ادامه تالشهای شانشما، اعتقاد  ۀروزتاروز به گفت

کراتیک هوری دموحکومت جمبرعالوه در کشور ما از دست میدهند.  انقالبی

را خورده و  دشمنان ریب فافرادی که  آنعفو عمومی را در مورد  مانفر تاننسافغا

، صادر نموده که نقش مهمی اندپرداخته  ه مانخصبه فعالیت های  انقالبیعلیه دولت 

. ما در این زمینه نمونه ایفا مینماید انقالبیبه آغوش نظام  آنانرا در عرصه پیوستن 

های عمده، یعنی پیوستن دو از آخرین مثالتوان داریم و می ر یاهای مهمی در اخت

تن از این  هزاران، پیوستن د نفر از افراد فریبخورده در میربچه کوتپنجصهزار و

 وغیره، اعالم آماده گی ریش یا، پکتافراد در دره صوف، هرات، بلخ، ننگرهار

طر دفاع از به کمک دولت به خا جوانسپین بولدك جهت تسلیح ده هزار  سفیدان

یک هزار تن از . به طور مجموعی بیست ود آوری کردیاسرحدات مربوطه وغیره 

ادیر بزرگی قم با، همراه می پرداختند انقالبیضدبه فعالیت  قبالً افراد فریبخورده که 

بی ما در یا. ارزشاندبه مقامات دولتی تسلیم نموده خودرا  سالحهای مختلف النوع 

ً این زمینه   شدبابر دو نکته میمتکی  عمدتا

نتایج  1358پذیر ما بعد از ششم جدی  انعطافه تاندوس انسانست یایکی اینکه س

ست یاتوده ها از س نی باپشتیدیگر اینکه در نتیجه توسعه ر آورده وبامنطقی خودرا به 

در نتیجه تضعیف دشمن و انقالبعث تقویت نیروی الزمی باه ما تاندوس انسان

 ۀهای رنگین جلوگیری از پروس افسانهوز دیگر امرداریم که گردیده است. ما یقین 

خودرا بیشتر  خدر کشور مارنگ ور انقالبیضدباندهای قدرت رسیدن  و به انقالبی

قادر نیستند دیگر به  انقالبیضدباندهای  رهبرانکمتر خریدار دارد. خته وبااز پیش 

ها قرار دارند، آنپیش ما را که در دور و  ۀعده مردم فریب خوردآنها  بهانهاین 

 . امیدوار نگه دارند

مبنی  یکاامرالت متحده یادر زمینه پرسش شما در مورد تصویب اخیر مجلس سنای ا

از  تانسافغانمی خواهم تصریح نمایم که  تانسافغانانقالب  ضدبر تشدید کمک ها به 

تالش لیزم قرار گرفت. یاس ومداخالت امپر، دسایآغاز دهه پنجاه آماج توطئه ها

منحرف غیرمنسلك را از مسیر  تانسافغانلیزم در این جهت متمرکز بود تا یاامپر

 یکاامرلیزم یاامپر. این مداخله اندشرا به بالکهای تجاوزگر نظامی بکآنیده و گردان

ی وارد مرحله فعال مانزدرست از  تانسافغاندر امور داخلی جمهوری دموکراتیک 

منافع طبقات حاکم، ستمگر را در پیروزی رسید و ثور بهانقالب و جدیدی گردید که 

ترکیب تجاوز  بالیزم در آغاز کوشید یاکشور ما مورد ضربت قطعی قرار داد. امپر

تحوالت  انجام  عمان، آنیدن شانبه بیراهه کو انقالب منفجر ساختن درونی خارجی و

متحده در  التیاا زملییاامپرس لیزم در رأیا. امپرما گردددی در کشور یاعمیق بن
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 تانسافغان انقالبضدمدت هاست که  تانسافغان انقالب باك مقابله یچارچوب استراتیژ

خاص به کشور ما صادر مینماید.  نیارا تسلیح، اکمال و تربیه نموده تحت نظر مرب

هم اساسی را در زمینه مداخله در امور داخلی الت متحده سیاجنایتکارا لیزمیاامپر

انقالب ضدداشته است. عمده ترین بخش کمک ها به  تانسنافغاجمهوری دموکراتیک 

تأمین شده است. فیصله اخیر مجلس  یکاامرالت متحده یاا بجانهمواره از  تانسافغان

 قالبانضدست رهبری یااداره ریگن و تبدیل س تجاوزکارانهست یاگر تشدید سنیاسنا ب

ن آخرین پرده ها از داشتبرکشور وآنست دولتی یابه سطح س یکاامرتوسط  تانسافغان

به معنی  امرشد. این باومردم ما می انقالبل باواشنگتن در ق تجاوزکارانهروی نیات 

ناشده علیه جمهوری دموکراتیک  اعالنست که اداره ریگن میخواهد جنگ آن

ً را  تانسافغان ، ضد بشري وضد صلح را در یانسانست ضد یاادامه دهد و س علنا

 . منطقه ابعاد وسیعتری بخشد

منافع خلقهای منطقه و  با، تانسافغانمنافع مردم  باالت متحده یافیصله مجلس سنای ا

مغایرت دارد. مردم در حالیکه میخواهند دست های  جهانصلح در منطقه و امر

ً ، دما کوتاه گرد انقالبیاز کشور  گرانمداخله   انقالب  اعتقاد دارند که  عمیقا

هرچه ا به پیش راه خودر همه دشواری ها ن یاماز  بر گشت ناپذیر است و تانسافغان

 . بیشتر خواهد گشود

 : سوال

 تانسافغاناطراف و تانسافغانتشنج در  یکاامرالت متحده یاتصمیم اخیرسنای ا با

بر ادامه موجودیت  ۀنفوذ قابل مال حظ اندمیتو امربیشتر تسریع گردد واین  اندمیتو

موجودیت عساکر  مانزاما در عین  بگذارد. تانسافغانعساکر اتحاد شوروی در 

ً  تانسافغاناتحاد شوروی در  اکتساب قدرت کافی جمهوری دموکراتیک  بامستقیما

انقالب دستاوردهای را قادر خواهد کرد تا از کشور و آنط دارد که باارت تانسافغان

حکومت جمهوری  یابدون موجودیت فزیکی عساکر اتحاد شوروی دفاع کند. آ ثور

تا کدام حد در جهت این هدف پیش رفته و دورنمای حداقل  تانسافغاندموکراتیک 

 رجعت مرحله یی عساكر شوروی در آینده نزدیك چیست؟

توسط  1361 میزانبه تاریخ نهم  یکاامرالت متحده یا: تصمیم مجلس سنای اجواب

یکی از پیروزی های بزرگ  بازمانی  نسبتاً عضو مجلس سنا در فاصله  «ل سنگربا»

در یکی از مناطقی  تانسافغانیك تنیروهای امنیتی جمهوری دموکرا و مانقهر اردوی

زتاب با، اعالم گردید که این خود به نظر ما دانسترا دژ شکست ناپذیر میآنکه دشمن 

ی، ارتجاع بین جهان لیزمیاامپر ۀمستقیم شکست نمایی است که عناصر فروخته شد

متحمل میشوند. در همه  تانسافغانمردم  دتوانمننیروهای  بجانهژمونیزم از المللی و

از  آند یاضربتی هولناکی میخورد، فرانقالب ضدموارد این تصادفی نیست که وقتی 

غیر مستقیم  اذعانمراکز دیگر بلند میشود. ما این فیصله را در عین حال  یاواشنگتن 
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به اصطالح  باند توانستنسال از چار گذشت بیشباکه  میدانیمی جهانلیزم یاامپرمراکز 

روی پایش  انقالبی شانرا در برابر سیالب خرو انقالبضده خود دزدانای هکمك 

لیست ها موفق نشدند پوششی را که روی یانگه دارند واعترافي تلقی میکنیم که امپر

دی از باگسترده بودند، در برابر تند تانسافغانمداخالت صریح خود در امور داخلی 

 . به جایش نگه دارند رسوایی بین المللیافتضاح و

را از چهره کریه  این همه نقاب ها یکاامرلیزم یاامپررأس ی درجهانلیزم یاامپر

 یکدر امور داخلی ما به دور کرده است و به نظر ما این تصمیم  وقیحانهمداخالت 

تحکیم وت استقرار باداخل کشور ما وث افزون وضع درمد طبیعی تثبیت روزیاپ

می  تانسافغانفتاده ترین نقاط قلمرو جمهوری دموکراتیک حاکمیت دولتی در دورا

 . شدبا

به  کامالً داخلی انقالب ضد باروی یارزه وجنگ روبارها گفته ایم که وظیفه مباما 

ودر حساب  انقالبی، نیروهای امنیتی ومدافعین راستین دوی مسلحرا توانایدوش 

حادشوروی که بر اساس ماست و قطعات محدود نظامی ات مانکمی مردم آزاده و قهر

ومطا بق معاهده  تانسافغانجمهوری دموکراتیک  یقانوندر خواست حکومت 

( 51وطبق ماده ) 1۹78نجم دسامبر پدوستی، همکاری وحسن همجواری منعقد 

، صرف اندخود به کشور ما آمده  انترناسیونالیستیمنشور ملل متحد بر اساس وظیفه 

تجاوزات پی در پی  بادر مجادله فعلی ما ت محکمی است مانیک نیروی ذخیره وض

لیستی و متحدین یاامپر فروزانآتش اخطرناك از خارج و هم در برابر نقشه همای 

ی جنوبی و نیم قاره را یاها که میخواستند و تا هنوز می خواهند که تمامی منطقه آسآن

ً در آتش یك جنگی منطقه وی و ا  .ندآنبسوزال برخورد وسیعتر از ابعاد منطقه وی حتما

امنیتی نیروهای و مانید گفت که نقش اردوی قهرباشما  سوالبه جواب  آنبربنا

، دفاع از اشرار بارزه بااز تحکیم حاکمیت دولتی، م رتباکه ع تانسافغان

نقش قطعات محدود نظامی دوست بزرگی ما  باخلق ماست، انقالب دستاوردهای 

استقالل و حفظ حاکمیت ملی و ت کنندهماناتحاد شوروی که یک نیروی ذخیره وض

ت بالیستی و حافظ صلح و ثیاتجاوز نظامی نیروهای امپرهرگونه آزادی کشور ما از 

طوری که در  آناتحاد شوروی  زانباسرمنطقه وی است، فرق دارد. موجودیت 

بطه را تانسافغاناکتساب قدرت کافی جمهوری دموکراتیک  بامطرح شده است  سوال

و  انقالبرا دارد که از آنوز قدرت امر تانسافغانراتیک ندارد. جمهوری دموک

لیزم، یاامپر هگرانعلى الرغم افزایش کمك همای مداخله  آن انقالبیدستاوردهای 

 .ه دفاع نمایدآنو مؤثر قاطعانهارتجاع و هژمونیزم 

بر اساس  تانسافغان قطعات محدود نظامی اتحاد شوروی در جمهوری دموکراتیک

در کشور ما زمانی تا و تاحال وجود دارند و اند دیگری دعوت شده ها و دالیلفکتور
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 انترناسیونالیستیکه عواملی که موجب درخواست ما برای این کمك  دمانقی خواهند با

 . شدباقی باگردیده ، 

خود  1۹81چهار اگستو بیست و 1۹80مورخ چهارده می پیشنهادهای  ما در 

  اعالنرا  تانسافغانی اطراف یاامشخص حل وفصل قضبرنامه وسیع و اً صریح

 تانپاکسهمجوار خود کشورهای  باکردیم و گفتیم که حاضریم در مذاکرات صلح آمیز 

در صورت حصول تضمینات بین المللی مبنی این مسایل را مطرح نموده و ایرانو 

ذیدخل، جدول عودت قطعات محدود  ب جوان بابر عدم تکرار تجاوزات ومداخالت 

ترتیب بدهیم ولی شما می بینید  شانشوروی را به سرزمین صلح آمیز نظامی اتحاد 

مذاکرات دو  بهجانهمه  که نمی خواهند در چارچوب یك حل ندا الیستهیاکه این امپر

عواملی که منجر به دعوت قطعات محدود نظامی اتحاد شوروی به  بهجانهمه 

الت متحده یانای اشده، از بین برود. فیصله جون سال گذشته مجلس س تانسافغان

که آنهاست که به عوض آنه فروزانه های واضح این نیت آتش اشانیکی از ن یکاامر

شند، به تأسی از خصلت با جهاندر فکر چاره یی برای ختم تشنج در گوشه یی از 

تشنج را گسترش تی وباهستند تا چگونه پهنای بی ث آنه خود متوجه نیاماجراجو

ید از دریچه باجعت مرحله یی عساکر اتحاد شوروی را ردورنمای  آنبنابر  بخشند. 

خود انقالب دستاوردهای ها دید نه ازین زاویه که ما چه قدرتی در دفاع از آنت یان

در شهر هرات نیز  ۀینیاطوری که در بآنبالمنازع است.  امرکسب کرده ایم که یك 

لح رفته ایم ، فعالیت در جاده صخودرا  یمه راه ن ماگفتم تا جایی که مربوط به ماست، 

ز باست اصولی خارجی مادر زمینه مبین موضع ماست. دروازه مذاکرات را یاس

 . میدانیم میگذاریم و راه مقابله را مردود 

 : سوال

شما مصاحبه کردم شما به نیت حکومت  با 1۹80که من در چارم فبروري  مانز

پیشرفت های در این زمینه  چه یا، آنمودید تأکیدغاز پروسه آشتی ملی خود مبنی بر آ

پایه های  تانسافغانازه حکومت جمهوری دموکراتیک اندفته است، و تا کدام یا انجام 

 ؟ به این طرف توسعه داده است 1۹80خویش را از  نی باپشتی

 : جواب

داخلی حزب  ستیاتأمین صلح سراسری ملی یکی از مهمترین جهات س مسئله

را تشکیل  تانسافغاندموکراتیك جمهوری  حکومتو تانسافغاندموکراتیک خلق 

حزبی  های گانارتأمین صلح سراسری در سرلوحه وظایف کلیه  مسئله میدهد . اکنون 

 . ودولتی در سرتاسر کشور قرار دارد

را برای ایجاد فضای آرامش کامل برای  ی گانهمه صلح پایدار سراسری ملی و  ما

که دیگر آنجامعه ووطن خدمت نمایند، برای به نفع  آزادانه توانندبما  هموطنانکه آن
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را از طریق همکاری و تفاهم، نه از طریق شانمردم ما همه مشکالت و مسایل 

ل اکثریت مطلق بااستفاده از سالح حل نمایند، مطرح نموده ایم که مورد استق

تأمین صلح سراسری ملی یک شعار تبلیغی  مسئله ما قرار گرفته است.  هموطنان

ناپذیرجا معه ما را تشکیل ت اجتناب یانبوده، بلکه یکی از ضرور سی محضیاس

ه حزب دموکراتیک خلق نیاصلحجوه وتاندوس انساناهداف  با مسئله . این میدهد

 . نیز مطابقت کامل دارد تانسافغانحکومت جمهوری دموکراتیک و تانسافغان

گر اعتماد نیابی نماناپذیر وجود دارد که به خو انکاردر این زمینه فاکت های روشن و

دست ست که در دور. مدتی اشدبادولت میسی حزب ویاس حقانیتواقعی مردم به 

، این عنعنه مثبت پذیرفته شده جامعه جرگه های مشورتی محلی ماترین نقاط کشور

مفاهمه واعاده نظم و آرامش در حثه وبامحتوای نوین به خاطر مسایل از طریق م با

راه تحکیم روند صلح سراسری ملی مبدل گردیده است.  کشور به عامل نیرومندی در

گه محلی در ظرف سه سال اخیر بیش از چارصد جرطبق آمارهای ابتدایی، تنها در 

حزبی و دولتی مشتمل بر جرگه های اقوام  گانتمام مناطق کشور به اشتراك نماینده 

گردیده که دایر  ی، پشه یی وغیرهتانپشتون، تاجیک، هزاره، ازبک، ترکمن، نورس

وحزب انقالب را از اهداف شان نیباپشتیلف کشور حمایت وها اقوام مختآنطی 

پروسه صلح  موفقانه . در نتیجه رشد اندنموده  اعالن تانسافغاندموکراتیک خلق 

پایه های اجتماعی حزب دموکراتیک  انقالبیتطبیق دگرگونی های سراسری ملی و

رش کسب نموده وسیع گست تانسافغان دموکراتیكدولت جمهوری و تانسافغانخلق 

ملی  واحدتحت درفش  تانسافغان شانتن از زحمتک هزاران. فعال در کشور ما است

جبهۀ ملى . اند متحد گردیده تانسافغانجمهوری دموکراتیک  جبهۀ ملى پدروطندر 

 انقالبیبه مثابه تکیه گاه قدرت حاکمه  تانسافغانجمهوری دموکراتیک  پدروطن

 با تانسافغانیعی مشتمل بر اتحادیه های صنفی جمهوری دموکراتیک وسنیروهای 

بیش از یکصدو چهل  با دهقانیبیش از یکصدو شصت هزار عضو، کوپراتیف های 

   مانزسا،  عضو نودهزار با تانسافغانان جواندموکراتیك  مانزهزار عضو، سا

اعضای  تن از هزارانبیش از چهارده هزار عضو و با تانسافغان زناندموکراتیک 

و شعرا، اتحادیه  گانمبتكر مشتمل بر اتحادیه نویسنده  آناتحادیه های روشنفکر

ملی تاجران  اتحادیه هایون وروحانی، شورای علما وتان، اتحادیه ژورنالیسهنرمندان

ها و افراد را تحت رهبری احتوا مینماید و   مانزو وطنپرست، جرگه ها ودیگر سا

در زنده  شانشار وسیع زحمتکقز نمایم که سهمگیری اصراحت ابرا بامی خواهم 

در طول تاریخ کشور ما بیسابقه  انقالبیسی و اجتماعی و در روند تحوالت یاگی س

، دارای شان بهجانهمه ماهیت ضد مردمی وبنابر   تانسافغاناست. دولت های گذشته 

. اما اندکرده  ست ضربه شمشیر، عملیابه اتکای سو اندمردم نبوده ن یامحداقل نفوذ 

ست حزب دموکراتیک یاماهیت اصولی و مردمی سبنابر  وز مردم زحمتکش ماامر

در شرایط دشوار ناشی از  تانسافغانحکومت جمهوری دموکراتیک و تانسافغانخلق 
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پیوند انقالب  سرنوشت  باخودرا سرنوشت لیزم یاامپر ارتجاع و ۀناشد  اعالنجنگ 

 . دفاع مینمایند قاطعانه انقالب های  مانمیدهند و از آر

 :سوال

   مانزموجودیت نماینده سا بارا  تانپاکسو  تانسافغانشما چگونه مذاکرات ژنیو بین 

را  تانپاکس بامذاکرات مستقیم  طوالنیبی می کنید؟ شما برای مدت یاارز ملل متحد

 یاچنین مذاکرات مخالف است. آ بامیدادید در حالیکه کشور اخیرالذکر  رجحان

سی یایدوارند که پیشرفت های محسوس در جهت دایر کردن مذاکرات مستقیم سام

  به دست آید؟ تانپاکسو  تانسافغانبین 

 : جواب

از طریق نماینده  تانپاکسو تانسافغانمذاکرات ژنیو بین جمهوری دموکراتیک 

صورت گرفت  1۹82ملل متحد آقای دیگو کوردوویز که در جون   مانزسرمنشی سا

پیروی  با تانسافغانجمهوری دموکراتیک  دانندمیکه همه چنانوی ما بود. مطابق آرز

و  تانسافغانبوده که اختالفات بین  آنه خود همیشه طرفدار نیاست صلحجویااز س

ش از طریق مذاکره و به صورت مسالمت آمیز حل گردد. از این رو طی گان همسایه

 تانپاکسما از  1۹81گست و بیست و چهار ا 1۹80مورخ چهارده می پیشنهادهای  

ما بنشینند تا برای رفع اختالفات راه حل  باخواستیم که به مذاکرات مستقیم  ایرانو 

 .بیم یاسی مناسب دریاس

، داده شانالزم ن پذیری انعطافت نماینده گی ما از خود یاه آناین مذاکرات که طی 

ید گفت که ما در هر با. دانرا قدمی به پیش خوآنتوان به نظر ما مفید وسازنده بوده می

ما این نوع مذاکرات بیشتر  هستیم چه به نظرقع طرفدار مذاکرات مستقیم بوده ومو

 ۀرسید. ما امیدواریم که نمایندزودتر به نتیجه توان مؤثر بوده ازین طریق می جدی و

زمینه را برای مذاکرات مستقیم  اندمنشی ملل متحد در اثر مساعی اش بتوسر

حسن نیت واقعبینی و بادیگر مذاکره  ب جوانفع آماده سازد. هر گاه ذینکشورهای  

اظهار توان دهند، می شانسی موضوع از خود آماده گی نیافتن راه حل سیاالزم برای 

 .ر خواهد آوردباامید کرد که مذاکرات مستقیم و جدی اثرات ثمر بخش ومثبت را به 

 :سوال

این  یاتاچه حد است آ تانسافغانتیک ازه مداخله خارجی علیه جمهوری دموکرااند

در این  یاتوسط مشاورین اسراییلی آموزش می بینند؟ آ نیادرست است که شورش

 تغییر نموده است؟ نیامادی چین به شورشنی باپشتیاواخر 

ید تذکر دهم که حدود بافورمولبندی شده و شما به صورت مؤجز سوالدر جواب 

در رهبری ارتجاع بین  یکاامرالت متحده یاامالی ه کمک های نظامی، پولی ومانپی
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ما جمهوری  علیه کشور شیطانیناشد؛ این قدرتهای  اعالنالمللی، در جنگ 

یه رونالد نیاابعاد وسیعی کسب نموده است، کافیست به آخرین ب تانسافغاندموکراتیک 

از  1۹82که در هفته اخیر ماه دسامبر  یکاامرالت متحده یاریگن رئیس جمهور ا

 این ماشین پروپاگندی ولجن پراگنی درنده یکاامریق رادیوی رسوا و بدنام صدای طر

یی پخش گردید، توجه شما را جلب کنم ، رونالد ریگن یکاامر انحصاراتسبیع  گان

فرسوده  تانسافغانون انقالبیتذکر داد که حکومت واشنگتن از حمایت ضد  خانهگستا

 . را ترک نخواهد کردآننگردیده 

الت یافرد مسؤول درجه اول در در اعنوان ، توجه کنید، ریگن به ریگننظر از 

که راه رشد مستقل  تانسافغانین گردیده که مردم لی تعاس 1۹83، سال یکاامرمتحده 

بر طبق برنامه  آنالثر با، در آتش وخون غرق گردند واندنموده انتخابملی را 

ً  ی کهجهانآزاد  کشورهای و متحدینش موقعیتش را در  یکاامر شیادانه منظور مسلما

، دیکتاتوری خونین وچتنپ ی که چیلیجهانبه اصطالح آزاد،  جهانریگن 

پرده سی از سرجهانارتجاع  نکاالسلوادور، صهیونیزم تجاوزگر اسراییلی و دیگر ار

ه اندلیستی دخالت و گستاخی را به حدی رسیاامپرکشورهای  . ، احراز نمایداند آن گان

هفتمین اسامبله عمومی ملل از ارسال کمك به کارا در جلسه سی وآش آنانکه  اند

 انقالب  ضدتا به حال به  یکاامرالت متحده یاسخن گفتند. توجه کنید ا انقالبیضداشرار 

)یکصدو پنج( میلیون دالر  1۹83)دوصدو هجده( ملیون دالر کمك نموده و در سال 

 . یت ها تخصیص داده استندباکمک دیگر را به 

 انقالبضدبه  هجده میلیون پوندسترلنگ انگلستانفدرال شصت میلیون مارك و انآلم

 . اندکمك نموده  تانسافغان

و مورخ بادر سرمقاله ژین زیتوان موضع هژمونیست های چین را به ساده گی می

نوشته شده است که دولت چین ارسال  آنمالحظه کرد که طی  1۹82دسامبر  27

 .ادامه میدهند تانسافغانانقالب ضدمعنوی را به ادی وکمك م

در  انقالبیضدنیروهای به  یکاامرالت متحده یاالمللی به رهبری ا کمك ارتجاع بین

متحدین رنگارنگش از هژمونیست های چین و یکاامر، تازه نیست امری جهانسطح 

 ضدی هاندبا ندمان انقالبیضدتروریستی سازمانهای تا اتحادیه اروپای غرب به 

ساموزا  ۀنگون شدده های دیکتاتوری سرمانزبانیتا وفنال وو او تانسغاناف انقالبی

و غیره  تانپاکساسراییلی و دیکتاتوری نظامیگر  تان، ینگی ساری و صهیونیسپلپوت

 .وغیره وسیع كمك های نظامی و پولی را ارسال میدارند

یست های ونتجاوزگر ناتو تاهژم ماناز اعضای پی آنو متحدین  یکاامرالت متحده یاا

 آن، پترودالر ورژیم های ارتجاعی حرف شنو منطقه وی چین، اسراییل صهیونیست

به درجات گوناگون  تانسافغاندر این کارزار نامقدس علیه جمهوری دموکراتیک 

 . اندسهیم 
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بخشی  تانسافغان ناشده علیه جمهوری دموکراتیک  اعالنید تذكر دهیم که جنگ با

صلح، دموکراسی وترقی اجتماعی نیروهای وارتجاع علیه لیزم یاامپراز تهاجم وسیع 

اگوا مرکز ماناخیر، درغیرمنسلك کشورهای سجام وزرای خارجه آن. کمیته است

های و اسراییل را به نیرو یکاامرامی فت که کمک های وسیع نظیا انعقادنیکاراگوا 

گی خطر را زنآنی التین به شدت محکوم نمودند ویکاامردر  انقالبیضدارتجاعی و

ی مرکزی و التین و کاراییب اعالم یکاامرکشورهای  برای حاکمیت و استقالل ملی 

 . داشتند

الت متحده یاالیزم یاامپره کمك های ارتجاع بین المللی به رهبری مانافزایش در پی

مقاومت ، دال بر نیرومندی واز یکطرف تانسافغان انقالبیضدهای ندبا به یکاامر

به رهبری حزب دموکراتیک  تانسافغانلت جمهوری دموکراتیك و دو تانسافغانمردم 

مظهر  امردیگر این  بجانناشده و از   اعالندر برابر این این جنگ  تانسافغانخلق 

ی جنگ سرد، مسابقه تسلیحاتی یاست تشنج بین المللی ، گرایش سریع به احیاتشدید س

کشورهای  رزه عظیم بایجه مدر نت ت تاندیدستاوردهای مقابله نظامی و پایمال نمودن 

 . شدبااتحاد شوروی حصول گردیده است ، می آنو در پیشاپیش  جهانصلحدوست 

بین  ن یاموحا انقالبضد هجنایتکارانمیدهد که على الرغم تمام دسایس  شانتجربه ن

کسب نموده و به پیروزی های  دامنه وسیعتر در کشور ما انقالبی، پروس آنالمللی 

 . است فتهیانوین دست 

 : سوال

 1۹81و  1۹7۹وی بین سالهای پروپاگند غرب مدعی است که عساکر اتحاد شور

 آنکه در اثر  اند استعمال نموده تانسافغانوی را در یاهفت مرتبه اسلحه کیمچهل و

 ؟ سه هزار نفر به قتل رسیده است، شما در این خصوص چه میگویید

 : جواب

بخصوص لیستی ویاهای امپرلیغاتی کشورض است. دستگاه های تباین یک دروغ مح

سال هاست که شایعاتی را در مورد این  یکاامرالت متحده یاط جمعی اباوسایل ارت

 تانسافغانبعد در جمهوری دموکراتیک و یااتحاد شوروی در الوس، کمپوچ یاکه گو

زار تبلیغاتی عالوه بر ت، پخش میکنند. در این کاروی استعمال نموده اسیااسلحه کیم

کشورهای  مامورین عالیرتبه الت متحده ویاا کانگرس، اعضای ط جمعیباوسایل ارت

 .ناتو نیز سهم دارند

از پروگرام  جهان عامه اذهاناخته شده که اندها به خاطری به راه همه این سروصدا

وی به پنج یاافزایش مرمی های کیمدات و، از تسریع تولیوسیع تسلیحات پنتاگون

رد دالر برای تولید چنین سالحی طی یاصیص دو اعشاریه پنج ملو از تخ واحدملیون 

 بجانها از آن. وی پنتاگون توجیه گرددیاپنج سال آینده منحرف و تدارك جنگ کیم
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پنجاه سال تمام از  یکاامرالت متحده یاکنند که اپنهان  دیگر میخواهند این واقعیت را

ذخیره وامحای کامل تعمال وره منع اسبادر 1۹20ژنیو سال  کنوانسیونپیوستن به 

وی احتراز کرده و از مذاکرات وامضای تعهد نامه در این مورد امتناع یااسلحه کیم

علیه  هگرانبود که در سال های جنگی تجاوز یکاامرالت متحده یاورزیده است. این ا

وی را استعمال کرد یاهزار تن مواد کیمدر شمال ویتنام یکصد ، تنهاخلقهای هندوچین

محیط زیست در جمهوری ك این جنایت تاکنون بر تولیدات ورات وحشتناکه اث

 ۀدیکتاتوری سلوادور علی نیامقی است. همین اکنون نظابالیستی ویتنام یاسوس

استفاده میکنند. به پافشاری  یکاامروی ساخت یاکشور از اسلحه کیمآن تانوطنپرس

فرستاد  تانپاکسصین را به تی از متخصیاملل متحد ه   مانز، سایکاامرالت متحده یاا

کوچکترین برگه یی که داللت بر  آنانتا موضوع را مورد بررسی قرار دهد، 

 .قطعات محدود اتحاد شوروی کند در دست ندارند بجانوی از یااستعمال اسلحه کیم

مزدوران   بجانناپذیر در مورد استفاده از سالح، از  انکاربرعکس ما مدارك 

کشور خود ارائه کردیم و افرادی را که ازین بم ها استفاده در  یکاامرلیزم یاامپر

قرار دادیم و  بین المللی در برابر مطبوعات  شانیم های دست داشته  بامیکردند 

ناپذیر است، اما ادعای  انکارمایك واقعیت  دشمنان وی از طرف یااستعمال سالح کیم

 . ها پوچ و بی پایه استآن

 : سوال

ایجاد دگرگونی اقتصادی و مجدد ملی و  مانساخترزه برای ابر کار ماندشما دست 

 یاهستید، آ آنی مبتنی بر رسوم، فرهنگ و ارزش های مذهبی افغاناجتماعی جامعه 

چه  یای شما کمک خواهد بود، آانکشافبه مساعی  افغانه همکاری هند مانتاچه پی

در تعداد متخصصین و افزایش اخیر  افغانی کمیسیون مشترك هند یاره احباگفتنیی در

را  افغاندرجه ساحات رشد همکاری هند  یا؟ آکار میکنند دارید تانسافغانهند که در 

 ؟میدانیدمتصور 

 : جواب

چیزی را میخواهیم که اکثریت قاطع  آنمقاصد ما روشن و صریح است ما اهداف و

وطن ی شگوفانمردم ما تقاضا دارند، یعنی ما حفظ آزادی و استقالل کشور و ترقی و

خود احترام می گذاریم  هموطنانآرزو داریم . ما به احساسات مذهبی خودرا  محبوب 

ها هر آنات سعی خواهیم کرد شرایطی تأمین گردد که در امکانتمام وسایل و  باو 

سی و با، لناوسعادتمند زنده گی و کار کنند، ن آزادانه اندکشور بتو فرد زحمتکش

خود مستفید شود . اما  خانواده شور و خوشبختی شد واز صلح در کباپناه داشته سر

ناشده که از   اعالنتحقق تحوالت ملی و دموکراتیك على الرغم ادامه جنگ  امردر 

های کوتاه پالن وارتجاع منطقه علیه کشور ما آغاز گردیده است ،  لیزم یاامپر بجان

بیعی است ط امرنوین را در کشور خود داریم . ۀجامع اعمارمدت و طویل المدت 
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که در نتیجه حاکمیت رژیم های عقب مانده گی از این  که ما برای نجات مردم خود

استعماری به  ۀاستعمار وادار طوالنیتسلط  شومضد مردمی و ارتجاعی واثرات 

 .ج داریمیاصلح، وقت و نیروی کافی مادی و معنوی احت فضای

شایبه و بدون قید وشرط و کمک های بی  تاندوسبرای این منظور ما از همکاریهای 

ه تاندوست باپیشرفت جامعه خود کار خواهیم گرفت. مناسخارجی جهت ترین و

را میدهد که به منظور آن، داریم به ما امیدواری تاندوسکشور هن بای که ووعنعن

ری بخواهیم وساحه همکاری یاها آنجا معه خود در ساحات گوناگون از  انکشاف

 های موجود را توسعه بخشیم

میسیون مشترك همکاری های ششمین ک 1۹82ماه می  17-14چه از تاریخ نانچ

سودمند  آنهند در کابل دایر گردیده و نتایج کار  افغانتخنیکي و ، تجار تیاقتصادی

 ،در تمام ساحات از قبیل صحت عامه مشخص پیشنهادهایی افغان بجان. بوده است

، حجم صادرات و واردات یتیترانز، تسهیالت دهات انکشاف، زراعت، صنایع، برق

و ممکن پروژه  . پیشنهادهای معینه جهت توسعه الزماندهندی ارائه داشته  تاندوسبه 

 شانید خاطر نبا. اندهندی در پرنسیپ پذیرفته  تاندوسگرفته و های مورد بحث قرار

 25هند، عقد پروتوکول و اهمیت مذاکرات اخیر بین کشور ماسازم که از نتایج پر

در ساحات همکاریهای اقتصادی، تجارتی و تخنیکی وعقد پروتوکول  1361ثور 

در زمینه همکاری طبی در کابل است افق های وسیع و نوین  1361 زده قوسیا

گامهای استوار  با. ما یش روی ما گسترده استهمکاری های متقا بله سودمند در پ

اهمیت دیگر  باه ید به یک نکتبادر جهت گسترش این همکاری ها به پیش میرویم. 

تی برای حفظ صلح یار حیاما عنصر بسکشورهای  نمایم که تحکیم روابط بین  تأکید

 . است جهانو امنیت در منطقه ما و 

 : سوال

سخن میگویند و به این  تانسافغان انسالک ره اعاده موقف عدم باغرب در  رهبران

این کشور  تانسانافغموجودیت عساکر اتحاد شوروی در  باطریق می پندارند که 

 ؟ ستط به این چیباخودرا از دست داده است، پاسخ شما در ارت انسالك موقف عدم 

 : جواب

عاری از حقیقت است غرب به کلی بی اساس و رهبرانپندار برخی از اظهارات و

نیز است.  آنمؤسسین  ۀ، بلکه از جملانسالكنه تنها عضو جنبش عدم  تانسافغانچه 

خواهد بود. عال این جنبش بوده است وفعضو تانسفغاناجمهوری دموکراتیک 

هیچگاه به موقف عدم  تانسافغانموجودیت قطعات محدود نظامی اتحاد شوروی در 

ما لطمه وارد نمی کند. همین حاال در بعضی کشورهای عضو جنبش عدم  انسالك 

به اساس یك  تانسافغانقوای خارجی وجود دارد. جمهوری دموکراتیک انسالك 
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ملل متحد نیز مسجل شده است قطعات    مانزاتحاد شوروی که در سا بامعتبر  ۀهدمعا

را در  تانسافغانکشور را دعوت کرده تا مردم، قوای مسلح وقوای امنیتی  آنمحدود 

. این اقدام جمهوری دموکراتیک رسانندری یااز خارج  مسلحانهدفع وطرد تجاوز 

لل متحد نیز است که دفاع دسته جمعی را یک منشور ممطابق ماده پنجاه و تانسافغان

را ضد منافع خود تشخیص  آنهر عملی که  باشده غربی دیا رهبرانجایز می شمارد. 

معاهده دوستی  انعقادمخالفت می ورزند. مخالف  آن باشد، باهم  یقانوندهند، هر چند 

اگر  . امااند اتحاد شوروی بوده بای یافریقایی ویاآس کشورهایو همکاری یکعده 

سالح هرنوع و کند انعقادکشورهایی موافقتنامه نظامی  باکه  اندحق خود مید یکاامر

شد، اما باداشته کشورها   آنپایگاه نظامی نیز در و ها قرار بدهدآنر یاپیشرفته در اخت

 رهبرانهاست، در واقع این کشور انسالك مغایر موقف عدم  امرنمی گویند که این 

ی خواهند در م، ازین لحاظ اند انسالكرقی جنبش عدم غربی مخالف سمتگیری مت

دورسازند  آنواقعی  تاندوسرا از  آنگی ایجاد کنند و ه داخل جنبش تفرقه ودو دست

به نفع  آناز و را متزلزل سازند آنتا جنبش را ازین طریق تضعیف کرده وحدت 

 .بغر رهبرانپندار بعض و یشه اندخود بهره برداری کنند، اینست واقعیت 

 سوال

مثابه محل هفتمین  که اکنون دهلی نوبه انسالك شما از هند در جنبش غیر  انتظار

 عنوان  ی به دگانرا اند خانمگردیده و انتخابغیرمنسلك کشورهای   سران  کنفرانس

فیدل کاسترو رئیس دوره سه سال  بارئیس حکومت هند به عوض رئیس جمهور کیو 

این  سران شما می خواهید که در جلسه  یا؟ آتبعدی این جنبش خواهد گردید، چیس

 خانمشما عالقمندید که  یاکه در اوایل مارچ دایر می گردد شر کت کنید؟ آکشورها  

در برابر فشار خارجی ، غیرمنسلك ی برای حفظ وحدت وهم پیوسته گی دگانرا اند

ه نقش ، این جنبش را تخریب کند، چتانسافغان مسئله پیرامون موضوعاتی از قبیل 

 ؟ را ایفا بنماید

 : جواب

و  انسالك به حیث عضو فعال ومؤسس جنبش عدم  تانسافغانجمهوری دموکراتیک 

 کنفرانسایت مسرور است که دهلی جدید محل هفتمین هدوست دیرین و صمیمی هند ن

به خوشی  امر. این تعیین شده استغیرمتعهد کشورهای  حكومات  یادول و  سران 

برای  تانسافغانی صدراعظم هند و دوست صمیمی دگانرااند خانمما می افزاید که 

 تانسافغانست جنبش را به جای یک دوست صمیمی دیگر یال، راسیک دوره سه 

 . دار می گردد عهده بارفیق فیدل کاسترو رئیس دولت کیو

مردم بزرگ سرنوشت عدم تشدد در آرزوی صلحخواهی ودر صلح وصفا زیستن و

استقالل هند از یوغ رزات آزادی وباخصلت حتی هنگام م . اینهند نهفته است

، پندت هند را تشکیل می داد رهبراندیگر ی ودگانسی مهاتمایااستعمار، مشی س
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شخصیت ممتاز بین المللی و یکی از د وجواهر لعل نهرو صدراعظم سابق هن

 رااند خانمرز داشته است. باسهم فعال و آنمؤسسین نهضت در تمام مراحل تأسیس 

ستمدار برجسته بین المللی که مساعیش در راه حفظ یاسی دختر صدیق نهرو ودگان

این  انجام مشهود است به یقین از  جهانصلح و استقرار و رفع تشنج در منطقه و 

 . عهد سنگین به شایسته گی بدر خواهد شد

وعوامل  آنات انکشافی از وضع منطقه ودگانرااند خانمبرای ما جای خوشی است که 

ل اوضاع باهند در ق واقعبینانهست معقول ویابه خوبی آگاه است. س آنایجاد تشنج در 

 . منطقه موجب رضایت خاطر ماست

را به خود معطوف داشته است. نهضت  نیاجهانهمیشه توجه  جنگصلح ومسئله 

محسوب  جهانپایدار در  که یکی از عوامل عمده در راه برقراری صلح انسالک عدم 

جنگ د در راه حفظ صلح سعی الزم به خرچ داده به فعالیت حلقه های یبامی شود، 

ست صلح یادو از سوهند هر تانسافغانمجال ندهد. جمهوری دموکراتیک  طلب

شد، عدم باواصول همزیستی مسالمت آمیز، عدم تجاوز به هراسم ورسمی که 

ی کنند. همسایه گی نیك وغیره پیروی مقوه در حل منازعات بین المللی و استعمال

را اند خانم. من یقین کامل دارم که انداینها همه از اصول قبول شده جنبش عدم تعهد 

 ۀخدمت ارزند انسالكست کشور خود در جنبش عدم یاتعقیب مشی اصولی س بای دگان

 مساعی آنهم پیوسته گی داده وبرای حفظ وحدت و انجام در راه تقویت این جنبش 

 . الزم به خرج دهد

 انجام ی در دگانرااند خانم باهمکاری هرنوع ه به ما مر بوط است از تا جایی ک

 کنفرانسوظایفش در جنبش دریغ نخواهیم کرد. ما خیلی مسرور خواهیم بود که در 

در دهلی جدید اشتراک کرده در غیرمتعهد کشورهای حکومات  یادول و سران آینده 

 .شیمبات ها سهم فعالی داشته لیسیاتحکیم وحدت این جنبش در مقابل دسایس امپر امر

 : سوال

زنده  توافقغیرمنسلك در صلح و گان توقع دارند که همسایهغیرمنسلك  کشورهای

عراق از مدت و ایرانغیرمنسلك ر تأسف است که در کشور یاکنند. جای بسگی 

ه تأسف آور است که خصوصیت بین نیاهم می جنگند به صورت مساو با طوالنی

ت بابه صورت ناگواری صلح و ث تانپاکسو  تانسافغان، یراناغیرمنسلك سه کشور 

به مثابه عضو عمده جنبش  اندهند میتو یامتاثر نموده است. آ جهانرا در این بخش 

 تانسافغانو ایراندو کشور هر بات حسنه باکشوری که مناس چنانهموغیرمنسلك 

اعاده موافقت بین در  روابطش را بهبود بخشد، نقش مفید تانپاکس بامی کوشد دارد و

 به تقویت صلح منطقه وی کمک نماید؟ مانزهمایفا کند و تانپاکسو تانسافغان، ایران

 : جواب
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لیزم به یاعراق فقط به سود امپرو ایران کشورهایما عقیده داریم که ادامه جنگ بین 

 . در منطقه تمام خواهد شد یکاامرالت متحده یالیزم ایاگی امپر کردهسر

و تضعیف  نیاهستیم که ادامه جنگ به زور بوده وبااین از این جنگ برآغ مانهما از 

منطقه از  مانساختن ذهن مرد منحرفلیستی منطقه ویاامپرلقوه ضدبانیروهای 

لیستی و در یاغارتگر امپر انحصاراتبه وسیله  جهانچپاول ثروتهای این بخش از 

 . است نتیجه سرکوبی جنبش های آزادیبخش ملی منطقه مشتمل گردیده

لیزم یامواضع امپر کشی که موجب تقویتعقیده مندیم که این بیهوده برادرما

دو کشور اختالفات بد وهریا نیاپازودتر هرچه ید باصهیونیزم در منطقه می شود و

 . را از طریق مذاکره حل نمایند

  اعالنجنگ لیستی ویاشما موافقم که اوضاعی که در نتیجه مداخالت امپر بامن 

ایجاد  تانسافغانلیزم علیه کشور ما در اطراف جمهوری دموکراتیک یامپرا ۀناشد

الت متحده یاتوسط ا تانپاکسشده به شمول عوامل دیگری نظیر تسلیح بی سابقه 

الت متحده برای افزایش حضور نظامیش در این یاالیزم یاامپر، تالش های یکاامر

برای  یکاامرالت متحده یاا لیزمیاامپروار  دیوانه، تالش وبحرهند جهانمنطقه از 

وهند،  تانسافغانایجاد پایگاه های نظامی در نزدیکی سرحدات جمهوری دموکراتیک 

 .به مخاطره افگنده است شدیداً  جهانت را نه تنها در منطقه بلکه در تمام باثصلح و

برای  شینیجاندر صدد است  ایرانبعد از سرنگونی رژیم شاه در  یکاامرلیزم یاامپر

غارتگر  انحصاراترا که از منافع  شینجاناکنون این رم منطقه پیدا کند وااندژ

 یکاامرالت متحده یای اجهانلیستی در منطقه حمایت کند و در خدمت ستراتیژی یاامپر

را به حیث  تانپاکسکوشش می نماید تارژیم نظامی حاکم بر شد سعی وباقرار داشته 

 .کنند لیستی مبدلیافع امپرو پاسدار منا تکیه گاه تدارکات نظامی خود

و هند را  تانسافغان صلحدوست منطقه از جملهکشورهای  تمام این اوضاع و احوال 

 . شدبابی تفاوت نخطرناك وامیدارد تا در برابر این تهدیدات 

در این  بحرانرفع ی منطقه ویاما مساعی کشور دوست هند را در مورد حل قضا

 .حمایت می کنیم آنواز  به دیده قدر نگریسته جهانبخش مهم 

جمهوری دموکراتیک  لیزم در منطقه تنها بر ضدیاست امپریاما عقیده داریم که س

ه نیاست خارجی مستقل صلحجویانه، بلکه بر ضد جمهوری هند که از س تانسافغان

 . شدباپیروی می کند، نیز می 

در درون  تباتخری ایجاد تحریکات از بیرون و دامن زدن چنانلیزم همیاهدف امپر

  . شدباهند می 
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 منطقه ماست، هند صرف نظرکشورهای ما عقیده داریم که تأمین صلح به نفع تمام 

مایل به حل مسایل  یاه اش به خاطر امنیت خود نیز قونیاصلحجوو صادقانهست یااز س

 . شدبامنطقه می 

 ی منطقه و ازیاقضا واقعبینانهحل  خواهان تانسافغاندولت جمهوری دموکراتیک 

 . است تانسافغانی اطراف یاجمله قضا
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                                                        زیر نام دفاع از آزادی و استقالل تانسافغان انقالبضد

                                                  ، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور و برضد آزادی عمالً

 ی جنگدم تانسافغانجمهوری دموکراتیک  شانحمتکز بر ضد منافع

 

جمهوری  گروه های مسلح پیوسته به دولت گانیه شفاهی هنگام پذیرش سرکرده نیاب

 تانسافغاندموکراتیک 

   1361 حوت 22

 

! اولتر از همه ورود شما را به کابل به پایتخت جمهوری هموطن برادران

خوش آمدید می گویم. از طرف حزب از صمیم قلب  انقالبی تانسافغان دموکراتیک

جمهوری  انقالبی، از طرف شورای جبهۀ ملى پدروطن، تانسافغاندموکراتیک خلق 

هموطن  برادراناینکه بنابر  زهم باحکومت و آنت رئیسه یاهو تانسافغاندموکراتیک 

، به انقالب، به حزب وخود، به آغوش مردم خودپدروطن به دولت خود، به آغوش 

شی با، از صمیم قلب شاد وبخصوص از طرف خود اندپیوسته  روطنجبهۀ ملى پد

 . می گویم

 ! هموطن برادران

طی چند روزی که در کابل تشریف داشتید، شما از تمام حقایق تلخ وواقعی، مردم 

، من تمام گزارش ها را تعقیب ر عمیق آگاه نمودیدیاما را، بس تاندوسو تانسافغان

 .ام کرده

 باهیچگاه دیگر خون را  یب وقتی که به حقایق پی می برند،نجهای شریف و انسان

ها وقتی که دو مخالف و افغانعنعنات ملی خون نمی شویند وهمچنین براساس سنن و

 امر، از دشمنی خود می گذارند البته این هم می گذارند بادو دشمن سنگ دوستی را 

خدمتگزار مردم  دولت، یك دولتی کهط اشخاص است. در رابطه بین ملت ودر رواب

شد، یک دولت ملی، یك دولت دموکراتیک هیچگاه در برابر مردم خود، ملت خود، با

 . از سالح استفاده به عمل نمی آورد

، به تانسافغانبه رهبری حزب دموکراتیک خلق و تانسافغانمردم  ۀبه اساس اراد

 انقالب  از آغ مانهثور رخ داد .ما در  انقالب، تانسافغان مانکمک قوای مسلح قهر

ها به دین مقدس اسالم نه تنانقالب ما ملی ودموکراتیک است وور اعالم داشتیم که ث

انقالب بدو  مانه. در رارعایت میکند آناساس های احترام می گذارد، بلکه اصول و

از خود بیرق  جهانکشوریست آزاد، مستقل و در  تانسافغانابراز داشتیم که  ثور
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و دولت  تانسافغان مانرد. مردم شرافتمند وزحمتکش ومسلمستقل در حال اهتزاز دا

اجازه نمی دهند که  جهاندر  شیطانیبه هیچ نیروی  تانسافغانجمهوری دموکراتیک 

را در راه اسالم  گرانا بودند که دیه افغانس اسالمیت بدهند، بلکه این در ما هب

وز امرناف ما، هدایت کردند. تمام تاریخ شاهد این قضیه است که در اطراف واک

 .اندها به دین اسالم مشرف شده  افغانکه داد از اسالم می زنند، توسط  کسانی

   هموطن برادرانپس 

، تانسافغاندیرین  دشمنانکه در کشور بر اثر تحریکات  کسانییك عده  وزامر

زیر ماسك دروغین اسالم علیه اسالم، زیر نام آزادی  تانسافغانپدروطن دشمنان 

. اندبوده  تانسافغاندشمنان طول تاریخ  میرزمند، در تانسافغانعلیه آزادی  تانسافغان

 .ت کنیمنیااسالم واقعی و حقیقی ص وز ما مصمم هستیم که ازامر

 ! هموطن برادران

حقیقی، دیگری وع اسالم بود: یکی اسالم واقعی وبدو پیدایش دین اسالم دو ن مانهاز 

تاریخ تاکنون همیشه این دو سیر  آنشت. از و قت هم وجود دا آناسالم منافقین که 

 . در اسالم وجود داشته است

نشانده  چینایی و دستلیستی ویاامپریی ویکاامرنوع اسالم به نام اسالم  یکوز امر

در  تانسافغانو دیگر اسالم واقعی وحقیقی است که  جهانمرتجعین در و نآگان 

حزب ما تأسیس میگردید تا به  ، وقتی کهامربدو قرار دارد. ما از آنسنگر مقدس 

را عمل  آنرا خواهیم گفت و  آنوز تعهد سپرده ایم که به چیزی که معتقد هستیم امر

رت از حقیقت است. ما در راه حقیقت، حق بارت از چیست؟ عباع آنخواهیم کرد. 

رزه خواهیم بارزه می کنیم و تا اخیر مبا، مرزه کردیمباو عدالت در کشور خودم

شجاع و زحمتکش خوداعتقاد مردم خود، مردم شرافتمند ونجیب، دلیر و ما بهکرد. 

را دفاع می کنند،  تانسافغاندولت مردمی خود ، باراسخ داریم که مردم ما در پیوند 

، سربلند شگوفان، مترقی تانسافغانیک را پاس میدارند و تانسافغاناستقالل آزادی و

انقالب های  مانآری نمایند. از جمله مترقی ترایجاد مو زهم پیشرفته ترباو و آزاد

 انقالب  رت از این است که باع آنتماس خواهم گرفت وزهم بابه چند نکته  ثور

، ستمگر ر، ظالمبابرای خدمت به مردم زحمتکش به وجود آمد تا قدرت های ج

از یوغ استبداد نجات توده های عظیم مردم ستثمارگر را از کشور محو بسازد ووا

، جامعه مانساختزحمت در دت خود، به کار وبابه کمال آزادی به ع توانندبپیدا کنند و

 افتخارات خودبه تربیت کودك، حفظ ناموس، شرف و، خانوادهبه رفاهیت 

از بدو پیدایش جوامع بشری همیشه در کشورها، در جوامع بشری،  پیکار نمایند.وکار

 .هایی رخ داده استانقالب ملل،  نیامدر 
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 انقالب  ما از نوع ب انقال. رخ داده است انقالبیهم چنین جهشهای  تانسافغاندر 

عدالت در کشور به وجود آمد ولیکن از مردمیی بود که برای تأمین سعادت، رفاه و

 ماندموکراتیک مردم زحمتکش مسلانقالب ملی واز  ،تانسافغانمردمی  انقالب

سالطین مستبد، واالحضرت  ،داخلی دشمنان افتاد، دشمنان  جان، تبلرزه به تانسافغان

، افراد ظالم قاچاقبران، سودخوران، اشراف، نیاها، شاهزاده ها، اعردارها س

لیزم به یاخارجی، ارتجاع و امپر دشمناناز یک سو و تانسافغانوستمگر در سراسر 

شیم بافرق قایل  یدباکه ما بین این دو  تانپاکسدیرین ما محافل حاکمه  دشمنانکمک 

ثور آغاز کردند  انقالب ، تانسافغانانقالب  جبهه متحد نامقدس را علیه به ایجاد یک 

جا یکی از نماینده آنکمال تأسف طوری که همه شما به تفصیل توضیح دادید در  باو 

دولت انقالب  وخودرا در داخل حزب ما،  گانیک گروه از نماینده  یا، خودرا  گان

د در خدمت مردم قرار می گرفت، شیوه یباکه انقالب ، دولت وما نفوذ دادند تاحزب

، تانخود   زندانفر ۀبه اراد. ضد مردم قرار گیردکجروی را اتخاذ نماید ووانحرافی 

ثور ظهور کرد. انقالب مرحله نوین  یاشش جدی  تحول تانسافغانمردم  زندانفر

، در اولین اعالمیه یی که صادر کرد از جمله عفو عمومی امرمرحله جدید در بدو 

جمعیت  یامفکوره واینکه به کدام حزب یشه واندرا اعالم داشت، بدون فرق  نیادانزن

ی هموطنان. البته همه آزاد گردیدند شد، بال استثنابامذهب تعلق داشته  یاملیت  یاقوم  یا

قسم خورده  دشمنان . مگر ببینید، ه بودنددمانقی باکه از تیغ خونین امین جالد زنده 

جا آنفرار کردند و در  تانپاکسآزاد شدند، به  زندانجردی که از به م تانسافغانمردم 

ووطن ما  انقالبحله نوین، مردم ، دولتها، حزب، ره ضد مربادودشمنان به کمک 

لیزم یاامپرتحریکات ارتجاع وبنابر ت آغاز کردند. همچنین باتخریه تحریکات وب

یك  ی رسید تابه پیروز تانسافغانآزادیبخش مردم انقالب بخصوص وقتی که 

پیشرفته ایجاد گردد. در این وقت محافل حاکم قوی، مقتدر  نیرومند، غنی و تانسافغان

 ..قرار گرفتند تانسافغان، علیه تانسافغانآزادیبخش انقالب از ترس  دشمنان و 

 ۀمرحل  ،اگر شش جدی: گفتر مهم تاریخ را برمال ساخت ویابس مسئله یكتن از شما 

برای ما اطالع رسیده بود که در هشت جدی گلبدین به کمك ظهور نمیکرد،  جدید

، یکاامر، تانپاکسره دیگر به کمک بابه ع یاحفیظ هللا امین قدرت دولتی را می گیرند، 

 . تصرف می نمایند تانسافغانو چین قدرت را در 

ه بودند که هستی اندشک را به جایی تانسافغانما اطالعات خاص داشتیم که سرنوشت 

تا قسمت  تانسافغانطوری بود که در  پالن مطرح بحث بود.  تانسافغانمردم  ونیستی

غربی کشورهای  قرار گیرد، یک قسمت تحت نفوذ  تانپاکسهای هندو کش تحت نفوذ 

، تخار وغیره( تحت نفوذ چین قرار بگیرد و در شانقرار گیرد، یک قسمت )بدخ

او مثل گلبدین وغیره وغیره یك  کابل ، در مرکز به واسطه حفیظ هللا امین و متحدین

 پالن . پالن یکبه وجود آید، این بود  یکاامره سی، آی، ای اندشحکومت دست ن

 یا، در روی نقشه دندیگر در کره زمین تانسافغانبه نام  اصالً دیگر این بود که 
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ید اجرا میشد. اینجا بحث باچندروزه بود که  پالنشد. فقط این باکشوری وجود نداشته 

، آزادی شرف ما، وطن ما مسئله انقالب، دفاع از مردم ، یک طرف قضیه، ع از دفا

، وطن، ناموس تانسافغانما، استقالل ملی ما، حاکمیت ملی ما، تمامیت ارضی 

صدیق   زندانفروشرف ما در طرف دیگر قضیه مطرح بحث بود، به این نسبت 

که  و درک کردند و دیدند وقتی که حفیظ هللا امین را تشخیص دادند تانسافغانمردم 

به کدام جهت و طرف می رود، شروع کردند به فعالیت های انقالب  عنوانزیر 

 .مخفی که در شش جدی حفظ هللا امین سرنگون گردید

 رهبرانو سران به اصطالح  یااو و ندبازمین و بای نباداشت؟ در تپالن چه  یکاامر

، )گروپ های وهادمانکو باند هست تانپاکسکه در  یکاامرخود ساخته  امیرانو 

همه آماده گی خودرا گرفته بودند که  ،راتیاط بایی( یکاامرمخصوص تربیه شده 

 .و از هوا به وسیله پراشوت داخل شوند تانپاکساز راه زمین از خاك  تانسافغاندر 

اتحاد شوروی عقد شد  بادوستی که قرارداد ) بعد از  انقالبیهم شورای  اً خوب، سابق

 بین قوانین( منشور ملل متحد یعنی ۵1ملل متحد ثبت گردید و بر اساس ماده )و در 

ر( قبل از شش جدی ( از اتحاد شوروی دعوت بار ) در حدود چهارده باالمللی چندین 

و چین  تانپاکسلیزم از طریق خاك یاامپرآورده بود که بنابر خطر ارتجاع وبه عمل 

ابند. لیکن اتحاد شوروی همیشه این پاسخ را بشت تانسافغانید به نجات خاك باوغیره 

. خود مسایل را حل وفصل کنید تانسافغانمردم  باداده بود که شما کوشش کنید که 

 آناز خاك و کشور خود دفاع نمایند. مگر افسوس که در  توانندمی تانسافغانمردم 

وواسطه  ۀما در کوه ها پناه برده بودند، هیچگونه وسیل هموطنانما و مانوقت مرد

. ما بعد از شش جدی ك جرگه بزرگ وطنی رادایر میکردیمی یی وجود نداشت که ما

شب وروز اگراین اقدام صورت  مانهکردیم برای اینکه در  تأکیدخواسته  مانهبه 

نمی گرفت یعني كمك به وقت اتحاد شوروی نمی رسید نه تنها یك جنگ خونین 

 تانسافغانوحیثیت و آزادی و استقالل داخلی در کشور به وجود می آمد، بلکه شرف 

. این یك پهلوی قضیه پهلوی دیگر قضیه این که جنگی در داخل نیز از بین می رفت

به وجود می آمد. در این جاست که نکته مهم دیگری را به  جهانمنطقه وحتی در 

 یی مثل یکاامرلیستهای یامیسازم که امپر شانهموطن خود خاطر ن برادرانپیشگاه 

فاشیزم هتلری همیشه تحریکات جنگی میکنند، کوشش می نمایند در هر نقطه  ن دورا

اسرائیل را تحریک میکنند، همینطور  شرق میانهورند، دریاتشنج را به وجود ب جهان

است. هدف  تانسافغانکه یکی از این نقاط  یاو در آس افریقای التین، در یکاامردر 

زمین  ۀدر کر انسانم بشریت است که دیگر کن تما هباجنگی تاختن اندها به راه آن

استعمال  جاپان شد. این جنگی اتومی است، دو بم خورد اتمی در باوجود نمی داشته 

ً آنشد، دوصد تاسه صد هزار نفر را   . از بین برد ا
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  ! هموطن برادران

ت هم از خود و ظایفی ، دولانقالب صورت گرفتوقتی که یک دولت ایجاد شد و

به وجود  تانسافغانماست که حکومت های محلی مردمی ما در سراسر . آرزوی دارد

یید، یعنی در هر قریه وده، عالقه داری وولسوالی ووالیت خود مردم گردهم جمع یاب

، مشوره های وطنی ما وجلسات وطنی، مسایل ما . بر اساس جرگه های وطنیشوند

عادل فهمیده ترین ورترین، یاهوش مانه خود نیامحتی از کنند وفصل خودرا حل و

، بیست پانزدهت رئیسه ده، یابه حیث ه یاترین شخص را پیدا کنند به حیث ولسوال 

 ماننمایند که مسایل دا خل محل خودرا حل وفصل کنند. این از آر انتخابنفر را 

است. البته این  تانسافغان جبهۀ ملى پدروطنو تانسافغانهای حزب دموکراتیک خلق 

ثور بخصوص مرحله نوین انقالب  مان. آرزور وفشار نیست است، به نهباطلداو

 ، خود مردم دولت است که وقتی دولت مردمی می گوییمثور این انقالب تکاملی 

 گانیك شورای بزرگ از نماینده  ایکه لویه جرگه  توانیمما باداره کنند وخودرا 

 تانسافغانیل باقو را بدون تبعیض و تمایز، از تمام اقوام وملیت ها تانسافغانسراسر 

لوچ وغیره وغیره به ، بیتان، نورس، هزاره، ترکمنکبی، ازاعم از پشتون، تاجك

حکومت خودرا تشکیل ، درین شورای بزرگی شرکت کنند وگاننماینده وجود آوریم و

حکومت خودرا به وجود دولت و شانرئیس جمهور خود یات رئیسه یابه نام ه یادهند 

رهبری حزب دموکراتیک خلق و به کمک ملى پدروطنجبهۀ ورند. در چوکات یاب

دریك فضای صلح ، برادری شد، یکجاهمه باید باکه خدمتگزار شماست و تانسافغان

، همه در آغوش وطن خود جمع شویم و شروع یمانمسلو برابری، آشتی وهموطنی و

 . د، یك وطن مرفهباوطن جدید، یك وطن آ یک  مانساختکنیم به 

ست خود اعالم یاسو قوانین، در تانسافغانجمهوری دموکراتیک  ما در اصول اساسی

ضد دین اسالم تبلیغ نماید سخت ترین جزا به  تانسافغانداشتیم که هر کسی که در 

 :تأکیدیك  زبا. خوب به وی داده خواهد شد قانوناساس 

ر آزاد یابسقالب ماچه است؟ چند مطلب را بر میشمارم، در این جا، آزاد وان مانآر

تو  بابگوید من شد به جرأت برخیزد وبامن مخالف  باکسی که  وطنی  ۀثل یك جرگم

ز به رأی گیری می پردازیم بامخالف هستم، دالیل ارائه کند من هم دالیل ارائه میکنم، 

 .هر فیصله یی که شما میکنید من هم حاضر هستم

 تانسافغانن دهقا ۀخانوادو دهقان ماچیست؟ ما میخواهیم که هر فرد  مان، آرخوب

 دهقان دولت برای و الی زمین خود کار کندباخودش شد وباصاحب زمین خود 

تراکتور آماده بسازد و به ه دارد وجاتی کیاغیره احت، تخم بذری، آب ووییاکیمکود

د است یاجاتش زیاراوقتی که از احت حاصالتشاو بدهد، برایش پول پیشگی بدهد 

زمینش پیدا بکند. در  حاصالتزار برای با، بخرد، به قیمت مناسب به قیمت خوب

یک  با، زمینی داریم که دو صدملیون جریب زمین بلکه بیشتردر حدود  تانسافغان
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های خود اگر آب یادیگر در یاهلمند  یاکو کچه  یای آمو یاسرمایه گذاری چه از در

 توانیمری بکنیم می یاآبرا  خود بکر یر وباها بکشیم واین زمین های  کانالبکشیم ، 

س دارند نه خوراك درست و به بابدبخت خودرا که به لبیچاره ودهقانان زنده گی 

زنده گی  آنیی که در  خانه توانندبه مکتب رفته نمی  شان داوالً شما معلوم است که 

. اکثریت شما در اندزنده گی کرده نمیتو آندر  انسانیك مغاره است که  ما نند میکنند

شبخت ومرفه شید، خوبادیده غیره نقاط کشور و شاندخ، در بمناطق هزاره جات

 .یمساز

 :ساده سوالحاال یك 

وی های ، مولها هستند یش کفر است؟ اینجا مولویاکج ؟این، مخالف دین اسالم است

ید یك جرگه بزرگ مولوی ها را به وجود آوریم. البته از یدیگر نیز ما داریم . بیا

شد که چه میگویند، با تانپاکسو  ایرانبه طرف ، نی که گوش ما تانداخل خود افغا نس

ا داریم ما فتوای یم ، مالهیم ، مولوی ما داردار دانشمندان، ون داریمروحانیما  خود

بزرگترین علما  تانسافغانمگر از همین  ،کشورهای خارجی را چرا بپذیریم

 ؟ انداسالم ظهور نکرده  ودانشمندان

شد که از باقریه اش یك مکتب  در نزدیك ده خود می خواهیم  دهقان خوب، ما برای 

شد با دانشاطالع حاصل کند، صاحب فهم ، صاحب  جهانمسایل یی ویا، دناموردینی

این مخالف اسالم است، که مکتب وجود  یا، آشدباسواد داشته  اندیعنی خط نوشته بتو

ای ده نزدیکی ه مانهبسازیم، در  خانهشفا ؟ ما می خواهیم برای ده خودشدباداشته 

ید با، فابریکه ید کار پیدا شودبا گرانکاریك ولسوالی، بند برق ساخته شود، برای 

، کوه های ما پر از منابع ید استخراج کنیمباساخته شود، منابع زیرزمینی خودرا 

مردم خود بیرون بکشیم،  بازوانسطه خود، به وا گرانکارها را به واسطه آنید بااست 

خودرا  ، کشور یم، چراما اینها را بیرون نکشیمیره طبیعی دارردها ذخیامل هاما ملیارد

های خوب نداشته  خانه؟ ما دهات وشیمباخوب نداشته ریا؟ ماسرك های بسد نسازیمباآ

شیم؟ کشور خودرا صنعتی نسازیم؟ برق باس خوب برای مردم خود نداشته با؟ لشیمبا

 ؟ ؟ برق چیزی بد استدر تمام دهات خود نبریم

نفر می نشینند میگویند ؟ چارها ساخته میشود. کوپراتیف چه استراتیف کوپ مثالً 

همدیگر کمک می کنیم به این ترتیب  با، یکجا می شویم از می کنیماند شماو یید مایاب

. ما ملکیت را از بین نمی بریم هر کسی زحمت میکشد چارچند حاصل می گیرد کهآن

است .  تانسافغانخاین به خلق او یبردکسی از بین م تانسافغانکه گفته ملکیت را در 

از وظایف خانواده است. مقدس نگهداشتن واحترام به  تانسافغانمیراث حق مردم 

 . ومقدس ماست یانسان

شیم که از کابل به با ، خطوط آهن داشتهشیمباهای خوب داشته خوب، اگر ما شهر

 ؟ چه بدی داردبد، یاو دیگر مناطق امتداد  یاپکت د باهرات، از بلخ به جالل آ
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 ! هموطن برادران

قوی داریم این و دولت ضعیف نیست. مایك قوای مسلح نیرومند تانسافغاندولت 

، دولت ضعیف بود ولی حاال به واسطه قوای ماضعیف بودیم قبالً درست است که 

 . رزه کنیمبام تانسافغان دشمنان که در برابر  توانیممسلح خود ما می

تحریکات دشمن به خود که از دست ظلم و ستم امین و هموطن برادراناگر ما به 

ی پیش می افغان، یانسان، اسالمی صادقانهوز دست صاف وامر، اندکوهها آواره شده 

از راهی که اکثریت  اندنمیتو جهانکنیم این از ضعف نیست، هیچ قدرت اکنون در 

 . دنگرداکرده ایم ما را ب انتخابکه ما  انقالبیراه  زا تانسافغانمردم 

جرأت این را  قدرت بزرگ بین المللی خود، دیگر با یکاامر، نه تانپاکساکنون به 

 تانسافغانشند. باداشته  تانسافغانازه یك وجب چشم سوء به خاک مقدس اندندارد که به 

د. هم اکنون صدر ر داربااعتوی و بین المللی موقف بلند و پر از نظر ملی، منطقه

به کابل غیرمنسلك کشورهای ی کنفرانساز دهلی، از خارجه ما اعظم کشور و زیر

ر یابس کنفرانسدرین  تانسافغانمیدهد که موقف  شانآمدند. گزارشی که به من دادند ن

 . موفقیت آمیز بودو آبرومندانه

 ! محترم هموطن برادران

 عرض کردم که یك دولت واقعی خدمتگزار مردم همیشه هدفش اینست که اتحاد قبالً 

، واز وتفاوت سراسر کشور خودرا ومردم خودرا تأمین بکند، بدون تبعیضه برادران

ها صلح و برادری و آشتی را در سراسر وطن بر قرار سازد . یکی آناتحاد واتفاق 

 تاندولت  بارا تاناز وظایف مهمی که اکنون شما به کا بل تشریف آورده اید و پیوند 

و به  دست بزند تانسافغانرگ در سراسر ، این است که به تبلیغات بزانداعالم داشته 

ی وقبول وقف نباقبول قر باید باکتفا نشود، ا ید بامردم ابالغ کنید. به یک اعالمیه 

خود به ده، به قریه، به قشالق، به کوه، به دره  جانخود به ده، به وقبول وقف  جان

ی حفظ را براتان! تفنگ های هموطنانکه  رسانیدبروید، برای مردم حقیقت را ب

از خارج  مزدوری که اجیران، در برابر نگه دارید، در برابر اشرار تانناموس 

 . ، به کار بریدتربیه و فرستاده میشوند

 تانسافغانصلح سراسری در  زود ترهرچه ، تبلیغ کنید که م ما بفرستیدیاها پآنبرای 

 . و برای همیش محو گردد کامالً  تانسافغانکشی از ید وبرادریابه وجود ب

 ! گرامیمحترم و هموطنان

فرستادیم و به  تانسافغانبعد از تحول شش جدی ما هزارها هیأت خودرا به سراسر 

توضیح شده دعوت  انقالبیشورای  ۀت رئیسیاعمومی که از طرف هاساس عفو

حل و فصل کنیم، ببینیم بین  ، مسایل را دور یک میز مذاکرهیدییاب برادرانکردیم که 

رچم
اه پ
ر



 

 

3۹6 

 

ده و قشالق قریه و فالنف است. ما اطالع حاصل کردیم که در شما چه اختالما و

ردیم از کاقدام ن شانهم معلوم است، لیکن ما علیه  شاناشرار وجود دارد و جای 

جا اگر پنج نفر شریر آن، تفنگ وطیاره استفاده نکردیم برای اینکه می فهمیدیم که توپ

 پدران ما،  مادرانوم ما ،و قطاع الطریق ودزد از بین میرود صدها نفر طفل معص

 باا ه که براساس مذاکرات، جلسات وجرگه هرسید آنما از بین میروند. اکنون وقت 

 . ی شویمافغانهم یک مشت آهنین 

 ! هموطن برادران

آزاد، مستقل  تانسافغان، انقالبی تانسافغانما صلح و برادری سراسری تمام مردم 

جایی که آناز  تانسافغاناتیك ی دموکرست خارجی جمهوریاس .یمخواهانبلند راوسر

ست صلح آمیز است. ما میخواهیم یا، ساند مردم صلحدوست تانسافغانمردم ماهیتاً 

تمام  باه تاندوساساس اصول همزیستی مسالمت آمیز وسی بریاکه روابط نیك س

 . شیمباداشته  جهان مانبخصوص خلقهای مسل جهانخلقهای 

ما میخواهیم مردم ما به  شندبامی  تانسافغانخلق  نبرادرا ایرانخلق و تانپاکسخلق 

 .گی کنند ا زندههاین خلق  باه تاندوسوه برادران نیك گانحیث همسایه 

شید من از با شنیده یاشید باه اندما دواعالمیه صادر کردیم، در دو اعالمیه دولت خو

رس دیگر به دست توانیدمتن ها را ببینید اگر ب مانهشما خواهش می کنم که، عین 

یید، یاپیشنهاد کردیم که ب ایرانو تانپاکسما هم بگذارید به حکومت های  برادران

؟ بنشینیم که چه مورد اختالف استه برادران هم پشت میز مذاکره بنشینیم،بابفرمایید 

تمام مسایل را بدون استثنا حل  توانیممسالمت آمیز ما میسی ویابر اساس مذاکرات س

شما  مهاجرین است خوب خودمسئله درست بسازیم  فصل کنیم، روابط راو

 هموطنانعده آنآمدن  عماناست که  تانپاکسر وسیع دادید که این خود یاتوضیحات بس

میگویند یند ویاره به وطن خود بباما دو هموطنانمی شود. بگذارید که  تانپاکسما از 

 . اندتوبیوطن بوده نمی انسانهیچ « زنده نیست که بیوطن است یانسان» که 

روز در رادیوها دروغ می گویند، می کنند، هر تبلیغات دروغین پخش انقالبدشمنان 

ت داده شود، یک تضمین بین المللی مانید یك ضباها سلب است. اینجا آنپیش ما اعتماد 

مداخله و تحریك  تانسافغانامضا شود که دیگر علیه قرارداد شد. باوجود داشته 

 .یه یکدیگر تجاوز نمی کنیمهیچگاه علصورت نمی گیرد و

تحریك نمی کنیم و  تانپاکسی را علیه تانپاکس، ایرانعلیه ی ها راایرانما هیچ وقت 

از سواد  شانرا که اکثریت  رنجکشیده ماو ی شرافتمندافغانهم هیچ  تانپاکسحکومت 

ش استعمال برادران، مردمش ،وز حقایق را نمی فهمند علیه وطنشهنمحروم هستند و

ها استعمال نکنند این  افغانها را علیه  افغانی ها هیچوقت ایرانهمینطور  نکنند،

لیزم یادر رأس امپر ها لیستیاوامپر انگریزست استعماری قدیم یا، سستیاس
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ال کند تا ست که در داخل یک کشور یك هموطن را علیه هموطن دیگر استعمیکاامر

می گویم که زهم باورد. یاود بخودرا به وج ۀاندشدولت دست ندولت را از بین ببرد و

 ایرانو تانپاکس مسلمانانخاصیت و جهان مسلمانانبخصوص  جهانتمام مردم  باما 

 . کنیمزنده گی  خواهیم در فضای دوستی، همسایه گی نیك و برادری می

توضیح  تانهای  یهنیانتیجه آخری این است که اتحاد شوروی طوری که خودشما در ب

 . و بی شایبه است، یك دوست صدیق کردید

 ! هموطنان

کسی دست نمی دهد  با کرکتر خاصی که دارد هیچوقتخصوصیت وبنابر   افغانیك 

 . شدبان صادقانهکه دستش 

ك ما نی گانهمسایه  بات ما طوری باوقتی که تضمین بین المللی به وجود آمد، مناس

، تمامیت ، استقالل ملی، حاکمیت ملیشد که دیگر تجاوزات از بین رفت، آزادی

ها تجاوز خارجی صورت نگرفت در  افغانالی باارضی ما تضمین گردید، دیگر 

، به کشور صلح آمیز خود پس عودت اطمینان باوقت قطعات محدود اتحاد شوروی آن

 . میکنند

 ! محترم هموطن برادران

 :اجازه دهید، در اخیر بگویم که

 ! تانسافغاندر سراسر  آرامشبرادری ود صلح وباپاینده  
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                                                                               هم زدگزارش در پلینوم یا

                                                       تانسافغانخلق  کمیته مرکزی حزب دموکراتیک

                                                                          وظایف تأخیر ناپذیر حزب  ۀربادر 

 ا.عمل ح، د.خ ست اقتصادی مطروحه در برنامهیادر زمینه تطبیق س

 

  1361 حوت 28

 ! رفقا

 

مطرح  تانسافغانوز در پلینوم کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق امریی که مسئله 

تی دارد. من یاح گفتتوان حتی میمی گردد، برای کشور وحزب ما اهمیت عظیم و

بر فعالیت  مستقیماً اصولی قضیه و در گام نخست  ب جوانمیخواهم فقط بر بعضی از 

حزبی در این ساحه صحبت سازمانهای اقتصاد وکار کمیته ها و ۀحزب در عرصی

 .نمایم

 کنفرانسست حزب در عرصه اقتصاد، در یاما، سانقالب مسایل اقتصادی مبرم 

 ، دقیق وبهجانهمه  به طور جدی، تانسافغانق سرتاسری حزب دموکراتیک خل

قبل از همه در و کنفرانسمشخص مورد بررسی قرار گرفت. این موضوع در اسناد 

فته یا انعکاس تانسافغانیعنی برنامه عمل حزب دموکراتیک خلق  آناساسی  سند

خاطر  تانسافغاندهم کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق است. در پلینوم های نهم و

تدابیری در انحراف بالگردید که تشدید کار اقتصادی حزب، تحقق پیگیر و انشن

 انقالبیجهت بهبود زندگی مردم، به مثابه عامل ضروری توسعه پایه اجتماعی رژیم 

. به این ترتیب به شمار می رود انقالبیضدسی نیروهای یاسو و تجرید اجتماعی

کار اقتصادی حزب را اد وچون اقتص پرمسؤولیتیمهم و ۀواضح است که ما ساح

 . هیچگاه از نظر دور نداشته ایم

تقویت مسئله  تانسافغان سی کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلقیاچرا بیروی س

ارتقای نقش حزب را در فعالیت اقتصادی غرض بررسی به ورشد اقتصاد کشور و

ما به ای ؟ زیرا، وضع اقتصاد برنوم کمیته مرکزی پیشنهاد مینمایدزدهمین پلییا

زمندی های دولت و مردم یاهمچنین وضع کنونی اقتصاد نهیچوجه قناعتبخش نیست و

ازه الزم مرفوع نمی اندعواید مالی به ز لحاظ محصوالت زراعتی و صنعتی ورا ا

د صورت گرفته است. اما یاهای زکارانقالب سازد. البته ، در طی پنجسال بعد از 

جامعۀ ما، چون هر جامعه یعنی پایه مادی  رشد بیشتر اقتصادویت، توسعه وبدون تق

، انقالب میکند، بدون رشد تولید زراعتی وصنعتی وتجارت، که مترقی دیگر
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بهتر از زنده گی نوین و ، ایجادی واستخراجی وغیرهمانخت،امور سا ترانسپورت

 . پذیر نیست امکانگذشته برای مردم 

گردند در حالیکه  مستفید ترارزانپوشاك بیشتر و ممکن است مردم از خوراک و یاآ

غیره تعداد ت کچالو، سبزیجات، میوه جات، پنبه وبا، وسایر حبوگندم حاصالت

 ؟ کمتر گردد حیوانات

ها،  خانهکاررا افزایش بخشد فابریکه ها و شانزحمتک دستمزد انددولت می تو یاآ

ازد، در ها را بیشتر س خانهشفاتعداد مکاتب ونماید و اعمارد جاده های جدیسرکها و

ست : در ؟ جواب روشن ابدیاحالیکه عواید مالی دولت وحجم تجارت خارجی کاهش 

. اینست دالیلی صورت کاهش تولید در کشور، وضع زندگی مردم خرابتر می گردد

گی حزب  مبرم در مرکز توجه همیشه وظیفۀید به حیث بااقتصاد  آنبنابر  که

ترقی اقتصادی در عین حال  هوحکومت قرار گیرد. عطف توجه ومواظبت نسبت ب

مواظبت ، توجه وآن، توسعه پایه اجتماعی انقالبسرنوشت مواظبت نسبت به توجه و

کار هر روز وهرلحظۀ  سراسر  ید جداً با امرست . این آننسبت به مردم و فردای 

 . را تشکیل دهدآنسازمانهای حزب، همه کمیته ها و

 ً  انقالب  کو بی ضدمی گویند اکنون سر می گردیم که ما به نکته واصلی مواجه بعضا

یعنی  مسئله می پردازیم. چنین طرح  ها ندباعمده است، به اقتصاد بعد از امحای  امر

از ریشه نادرست است. انقالب ضدکامل سرکوبی موکول ساختن وظایف اقتصادی به 

ی سرکوبناگسستنی یعنی به هم مرتبط و متقابالً مصنوعی دو وظیفه  انقسام این کار 

 . دارند هم بایک گانو رشد اقتصاد است که هر دو پیوند ضروری و ار انقالبضد

لکه منابع اقتصادی ، ببشرینیروهای بسیج نه تنها  خواهانانقالب ضد بارزه بازیرا م

. به این مفهوم هر دستاورد اقتصادی ما نیز ضربه یی است به دشمن ومادی نیز است

نظامی ندارد. در نظر اول  موفقانه ت یاز عملری حاالت اهمیت کمتری ایاکه در بس

 نقادانه ید صریح و باچنین معلوم می شود که همه چیز روشن وواضح است. لیکن ما 

قبل از ت آپارات حزبی وباحزبی شعسازمانهای عتراف نماییم که هنوز کمیته ها وا

ادی ید به امور اقتصباالخره همه حزب طوری که شاید وبات اقتصادی و باهمه شع

ید باکه  امرست اقتصادی و این یانمی پردازند و نقش و مسؤولیت خودرا در تحقق س

درک نمی  انقالبیبه صورت ومساعی الزم معطوف گردد، درست و در زمینه توجه

. اهمیت واقعی به فعالیت اقتصادی بپردازندکه  اندکنند. رفقای ما هنوز عادت نگرفته 

نمی و عملی تشخیص نمی دهندصورت علمی وبه  انقالبرا برای حزب وآنتی یاح

 فصل گردد. جداً حل و صالحیتابد واین مسایل بر خورداصولی شو باچگونه  دانند

ر منفی است واز ریشه یابسر ویاحکومت ما بسید گفت که این پدیده در حزب وبا

 یاو  اندکه هنوز هم ند انقالب ثورگذشت پنجسال از  بانادرست است. عضو حزب، 

چه کاملتر ی ما بدون حل وفصل درست، پیگیر وهرکه پیروز اندبدنخواهد 
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 امکانط دارد، بامنافع میلیون ها زحمتکش ارت بامستقیماً حاد اقتصادی که پروبلمهای 

ً م، چنین عضو حزب پذیر نیست اگر به وی مقام پر مسؤولیت اعتماد شده  خصوصا

عمل همه ه ساختن فکر ودی قرار گیرد. متوجزخواست جباید تحت مؤاخذه وبا، شدبا

زمندی یااعضای حزب به سوی اقتصاد به معنی متوجه ساختن همه حزب به مردم و ن

 .ها در عمل است و نه در حرفآنهای اساسی آرزو ها و

می آموخت که اقتصاد،  جهانی یارهبر پرولتارو انقالبیده بزرگ مانزساتیوریسن و

ولده در آخرین تحلیل، مهمترین و نیروهای م بهجانهمه دهی کار، تأمین رشد  بهره

عقب مانده پیشرو، برای محو عی نوین وبرای پیروزی نظام اجتما مسئله عمده ترین 

. به اقتصاد، نقش و اهمیت فعالیت به شمار می رود بهجانهمه  رسیدن به ترقی وگی 

ً ید اینطور نگریست، ومن بااقتصادی   انقالب ثور: اگر ما قبل از می گویم صریحا

برخورد سا لم شیوه درست تفکر برمسایل اقتصادی و باخودرا  کادرهای  یمانستتون

، اکنون انقالب مجهز سازیمنسبت به مسؤولیت اقتصادی حزب برای بعد از پیروزی 

 . تحمل استغیرقابل  دیگر این وضع

کمیته های حزب هنوز هم مسایل اقتصادی ها و مانزید گفت که در کار سابامنجمله 

داده است که در مجموع مسایل  شانرا اشغال نکرده است. نتایج بررسی ن مقام الزم

یک کمیته والیتی حزب مسایل اقتصادی ورد بررسی در سال جاری در بیست وم

 . را تشکیل میدهد فقط شش فیصد

 ! رفقا

ف می گردد و معطو امرجدا به این  شانمنشی های کمیته های حزبی والیتی توجه 

 یا شان، بدخنار، بغاله، ننگریا، وردك، پکت، غورناگر، پرووکمیته های والیتی ل

 مسئله اینکه هیچ  یاتصادی را مورد بررسی قرار داده واق مسئله دو یااینکه یک 

. در صورت چنین وضع معلوم می شود که کمیته انداقتصادی را مطرح نساخته 

را  شانزحمتکمسایل مهم مربوط به بهبود شرایط زنده گی  توانندهای حزبی نمی 

حل نمایند. درین صورت وظیفه مقامات رهبری حزبی است که در زمینه ، تصمیم 

 . الزم در مورد چنین اشخاص و کمیتهها اتخاذ نماید

د آوری کرد. یا را جهانی یااین موضوع بجاست تذکرات رهبر پرولتار بادر رابطه 

لتی اکثریت مسایل دوهای حزبی و گانفت که در جلسات اریاهنگامی که وی اطالع 

، برعکسید با»: ازد گفتسی و تبلیغاتی می سیامسایل س صرفاً بررسی را  مورد

چه را که آنهم مسایل اقتصادی در کار کمیته های حزبی مقام پایینتر از  واقعاً . شدبا

را درك نخواهند  مردم ما، حزبی ها آنشد. در غیرباید داشته بادر زندگی مردم دارد ن

ً این موضوع  باطه کرد. در راب دی حزب به ت اقتصاباید گفت که کار شعبا صریحا

 امرگاه های رزمی حزب در ت هنوز به قراربا. این شعبهبود قطعی ضرورت دارد

ز با، به مراکز کار در جهت بسیج مردم برای در محالت آنست اقتصادی یاتحقق س
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جات مردم و حفظ یاحت، سرك ها، پلها، افزایش تولید ، بهبودی تأمین اسازی مؤسسات

 امر. درینجا تجدید نظر قطعی دراند بد، مبدل نشدهیامی  انتقالچه که تولید میشود وآن

ه های حزبی نسبت به امور ت اقتصادی کمیتباشع کارمندان برخورد رفقای مسؤول و

 . مردم ضروری استدر برابر حزب و شاننسبت به وظایف مربوط و

های دولتی جداخواسته می شود که در  گانارالخره از کمیته های حزبی وباو 

تصامیم اتخاذ شده تجدید  تحقق کنترول بر اجرایوسازماندهی برخورد خود نسبت به 

ری از تصامیم اتخاذ یا. این سخن که بسیی وارد سازند نظر قطعی نموده تغییر ریشه

جرای ااست. عدم موجودیت کنترول مؤثر برشده تحقق نمی پذیرد یك واقعیت دردناك 

غیرقابل تحمل است. این پدیده  کامالً تصامیم اتخاذ شده در فعالیت اقتصادی ما پدیده 

این  بارزه آشتی ناپذیر بام باشد. فقط باه ضعف کار اپارات حزبی ودولتی می شانن

 .مرگ آور را رفع نماییماین نقص بزرگ و توانیممی آن باپدیده وبرخورد جدی وقاطع 

و به  مجدانهید بایدیولوژیك ا رموضوع دیگر: بعد از ین کا ره یکبااینك تذکری در 

دولت در عرصه اقتصاد، ت اقتصادی و فعالیت حزب ویاح بامراتب بیشتر از گذشته 

شد و به باید برای توده های وسیع مردم قابل فهم باست حزب یاشد. سباط داشته باارت

حزبی پیشرو، ازمانهای سرشد اقتصاد مساعدت کند. تجارب و یااح امردر  آنانجلب 

ً ید بادر عرصه کار دستاوردها ابتکارات و  های گروهی پخش  رسانهاز طریق  دایما

 دانشدی بام ۀشد پالنسیده است که آموزش منظم ورفرا آن مانزو معرفی گردد. 

حزبی کادرهای هم از لحاظ عملی مشخص برای اقتصادی هم از لحاظ تیوریك و

آموزش کمیته مرکزی حزب دموکراتیک غ، ترویج وداده شود. شعبه تبلی مانزسا

مؤظف است همه این مسایل را بررسی و مجموعی از تدابیر رادر  تانسافغانخلق 

 . زمینه طرح نماید

 !رفقا

موضع ما از لحاظ  ید به صراحت لهجه گفت کهبا، جدی برمی خوریم سوالبه یك 

سی، یا، ساجتماعی حیات شئون، طوری که در دیگر است انقالبیاقتصادی موضع 

معتقدیم  آنغیره وغیره منحیث یك سیستم جامعه به فرهنگی، اداری، حقوقی، فلسفی و

آموزش  بابدارم که عده یی از رفقا هستند که هنوز   اعالنید باکمال تأسف  باولیکن 

ً . تا ما این آموزش را ه هستندگانبی انقالبیاقتصادی تیوری علمی  گیریم، نا فر عمیقا

پراکتیك در اوضاع و از لحاظ تئوری وخودرا  انقالبیوظایف جدی و نیمتوانمی 

بخصوص در وضع مبرم ور ما وو کش تانسافغاناحوال و شرایط بخصوص جامعه 

رک و روز درک و تشخیص نماییم. وقتی که ما وظایف مبرم اقتصادی را درست د

 درست درکخودرا  ت جامعه یاخصوصستیك وتشخیص ندهیم و بخصوص کرکتر

و  را درک کنیمانقالب اهداف ستراتیژیك اقتصادی حزب و توانیمنکنیم ، چگونه می 

 .تحقق ببخشیم آنبه 
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  !رفقا

دارد.  نیاجردشوار صادی جامعه ما در شرایط پیچیده واقت اعمارکه  دانندمیهمه 

وارتجاع  لیزم یاامپر بهجانهمه وسیع و نیباپشتیکمک و باانقالب مسلح ضدی هاندبا

تالش می ورزند بینظمی نیروها هکاری های خویشی ادامه میدهند. این یاه سمنطقه ب

آورند. تولید و تأمین کاال هارامختل سازند. گرسنه گی را ایجاد  ن یاماقتصادی را به 

، ار بگوییم میخواهند به قیمت بدترساختن شرایط زنده گی مردمبه اختص یانمایند، 

این حاکمیت را برای  یتوانایو  شانزحمتک بیانقالرا نسبت به حاکمیت ناآناعتماد 

 . عادی ساختن اوضاع، تضعیف نمایند

ملیارد لغ بر بیست وچاربامسلح وارد شده است انقالب خساراتی که به وسیله ضد

ً شاید هم بیشتر به این خسارات وی میگردد افغان های پالن تأثیرات منفی رابر  حتما

چه که پیش بینی شده آنو مردم را از حصول ما وارد آورده، پیشرفت را کند نموده 

ت بابود، محروم ساخته است. همه اینها واضح است. اما، اگر وضع را از لحاظ محاس

گفت که توان می  اطمینان با، لیزم بررسی کنیمیاسی امپریاس کلی وعمومی نظامی

ندیتیزم بانقش بر آب شده است. ما یقین داریم که تاکتیک  آنانهای پالنت وبااین محاس

موفق نشدند تولید زراعتی  آنانشکست مواجه خواهد شد.  باخرابکاری نیز اقتصادی 

زنده گی اقتصادی کشور  نیاجرنرا فلج و مواصالتو ترانسپورتو صنعتی و کار 

اقتصاد مطرح  ۀرا داریم که وظایف جدی را در عرصآن یتوانایرا مختل سازند. ما 

 . آییم نایل آن موفقانه به اجرای سازیم و

تیک خلق رازدهم کمیته مرکزی حزب دموکیاوز در پلینوم ما، یعنی در پلنوم امر

زراعت را به مثابه وظیفه عمده سالهای نزدیک زسازی صنایع وباوظیفه  تانسافغان

اقتصاد در رشته های اساسی  13۶2-13۶3سال های  نیاجرمطرح می سازد تا در 

ی کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق سیا. بیروی سبه پیشرفت هایی نایل آییم

کشوردعوت  شانو همه زحمتک تان، تمام وطنپرساز همه اعضای حزب تانسافغان

 انقالبیو شریفانهصرف حصول این هدف خودرا انرژی به عمل می آورد که نیرو و

 . سازند

به کشور ما یی بهارانگیرومند، کمك اقتصادی عظیم و ناتحاد شوروی بزرگ و 

موجودیت قطعات  رهباسروصداهایی را در مذبوحانها مدشمنان د. مبذول میدار

گلوی خویش را  آنانازند. اندمحدود نظامی اتحاد شوروی در کشور ما به راه می 

 -ند. کمكاقتصادی و علمیشانپاره خواهند کرد، ولی موفق نخواهند شد حقایق را بپو

بر عادی ساختن اوضاع مفید را شوروی به کشور ما تأثیرات مثبت وتخنیکی اتحاد 

 . های حاد اقتصادی بجا می گذاردپروبلم وحل 

به دوست خودرا  عمیق قلبی  امتناناستفاده نموده، سپاسگزاری و امکانمن از این 

روپوف منشی عمومی کمیته مرکزی حزب اندوری والدیمیر ویچ یبزرگی ما رفیق 
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ابراز میدارم.  تانسافغانتی و مهم به یاکمونیست اتحاد شوروی به خاطر کمک واقع ح

مردم  زندانفرو تانسافغانو نسل های آینده جمهوری دموکراتیک  تانسافغانمردم 

هیچگاه این کمك وهمکاری را فراموش نخواهند کرد. وظیفه  تانسافغانزحمتکش 

به طور کامل و مؤثر مورد ه برادران وبیشایبه و شریفانهووجیبه ماست تا این کمك 

 . داستفاده قرار گیر

چنین تصوراتی  شان یصحبت می نمایم که در نزد بعض یآنانره برای بامن در این 

ل کمک های اتحاد شوروی خود به خود همه پرو بلمهای ماراح یاوجود دارد که گو

دفاع از  امر. آری، اتحاد شوروی به ما در می نماید این موضوع نادرست است

بذول میدارد. از لحاظ اقتصادی م بهجانهمه  استقالل کشور کمکحاکمیت ملی و

تی و مهم می نماید و تجارب پیشرفته ومهم را در عرصه کار حزبی یاحنی باپشتی

به رشد  اندتنها می تو تاندوسزهم کمک بار ما می گذارد، لیکن یاودولتی در اخت

ید در باشما است. ما خود و کار خود ماعمده مساعی و ۀانقالب مساعدت کند. وسیل

ایل رشد اقتصادی تصمیم بگیریم ومسؤولیت این تصامیم نیز به عهده مورد حل مس

افزایش برعکس ، بلکه مسؤولیت ما را سبکتر نمی سازد تاندوسخود ماست. کمک 

ید این مسؤولیت را واقع احساس بابرین هر عضو اصلی و آزمایشی حزب میدهد. بنا

ً و   تاندوسرای این اعتماد بخودرا  کار کند که شایسته گی  چناندرک نماید و عمیقا

 . ما ثا بت سازد

دعوت به  از شما واز طریق شما از همه حزبردیگر با، رفقا یک مین سبببه ه

 شجاعانه های اقتصادی از خود فعالیت ابتکار، خالقیت پروبلم عمل می آید تا در حل 

 . بدهید شانگذری نجانو حتی از 

بوده و تمام  مبرمو ها حادآنهمه  ر است ویاما بس ناشدۀ! مسایل اقتصادی حل رفقا

دارند. اما  انتظارها را آنبه موقع های وسیع مردم حل درست و و توده شانزحمتک

، وزارت ها و حزبی، دستگاه دولتیسازمانهای کمیته ها و بجانتوجه یی که از 

کافی غیرواضحاً  بلمها صورت می گیرد ، اقتصادی به این پروسازمانهای ادارات و 

. اقتصادی نمی گردیم سلسله پروبلمهای حاد یکنتیجه ما موفق به حل  است. در

تخریب شده یعنی  سازی و فعال ساختن مؤسسات اقتصادیزبا مسئله منحیث مثال 

، برق ، خطوط مخابراتی انتقال لین هایها، دستگاه های تولید و خانهفابریکه ها، کار

مسافرتها به نواحی  نیاجرم در . من خودری و غیره را متذکر می شویمیاتأسیسات آب

 امرسهم خودرا در  اندآماده  آنانمتیقن شدم که  شانزحمتکبامختلف کشور و دیدار 

ات الزم وجود دارد. در امکانهم در محالت ایفا نمایند و شاننزدیک به خود مبرم و

متوقف شده به طور  یازسازی وفعال ساختن مؤسسات تخریب شده وبا  مانزعین 

ری از یاسازی بسزبا. رت می گیردس محدود صویادر مقحمل بطی وتغیرقابل 

نادیده توان را نمیمسئله مؤسسات مذکور تحت آتش دشمن صورت می گیرد و این 

ندی باجا ها هیچ آنکه در  اندد این مؤسسات در مناطقی غیر فعال یا. اما تعداد زگرفت

رچم
اه پ
ر



 

 

404 

 

ی از علل این وضع ضمن این وضع مدت مدیدی است ادامه دارد. یکوجود ندارد و

ه، عدم نظم وابتکار، بی تفاوتی وسهل تانووطنپرس انقالبیعدم احساس مسؤولیت 

و آرزو برای  انقالبینداشتن روحیه  یاو یتوانای، عدم بی عالقه گیانگاری، تنبلی و

ید است. من فکر می کنم اعضای کمیته مرکزی توافق دارند که باکار به شکل شاید و

دیگر مجازات نکرد. بگذار دیگر هیچ کسی امیدوار توان نمی ی راکارمندانچنین 

حتی  یازات ویاحفظ امت باناکامی در یك عرصه کار به عرصه دیگر  باشد که بان

دی یاز تاکنون موارد متأسفانهچه چنان. ارتقای مقام وافزایش معاش تبدیل می گردد

 . بود اهداز این قبیل به نظر می رسد ، اما بعد از این دیگر چنین نخو

تحکیم دفاع خودی و  باید همراه بادیگر اینکه تقویت فعالیت اقتصادی در محالت 

ایم این حقیقت ساده را در ه توانستن صورت گیرد. تا هنوز آنبه  شانجلب زحمتک

می پردازد،  حیوانات تربیۀ که به  چوپانیکه به کشت غله و دهقانیده نماییم. یاعمل پ

 دزدانیت ها و ندبااز شر  شان حیوانیمحصوالت و اناتحیوضرورت دارند که غله 

ید که به تول کسانی. زار عرضه گرددبابه صورت محفوظ به شد وبا مصئون

ً  آن شد، در حفظبا چوپان یاو دهقانگر، خواه محصوالت می پردازند، خواه کار  عمیقا

ر نیست زهم متصوبا، شدبا. هر قدر هم درینجا نقش اردو وڅارندوی بزرگ اندذینفع 

 .یله نیروهای مسلح نظامی حفظ گرددفقط به وس حیواناتکه هر کشتزار و هر رمه 

مهم  امردر این  شاننظامی است که به زحمتکهای حزبی، دولتی و گانوظیفه ار

شجاعت تنظیم کنند و  باگروپهای دفاع خودی را وسیعتر و  ها وکمك نموده گروه 

الی با. این کار هم دهند مانزولید می کنند، ساچه که خود تآنمولدین را برای دفاع از 

. این مثبت می گذاردحصوالت اثر مفید والی تأمین اهالی از لحاظ مباتولید وهم 

 .به طور عموم نیز استانقالب به نفع  آناجرای ظایف تنها اهمیت اقتصادی ندارد وو

  ! رفقا

حزب و دولت  یفره بعضی از پرو بلمهای مشخص اقتصاد کشور و وظابااکنون در 

 .در این عرصه صحبت می کنیم

 نیاره وظایف مبرم در ساحه تولید صنعتی مطالبی ببادر این رابطه قبل از همه در 

 و کب، سمنت، محصوالت صنایع سبرق، گاز، نفت انرژیاگر تولید میداریم.

این  ۀرشد اقتصادی نایل نخواهیم شد. همخوراکی را افزایش نبخشیم، ما به 

اهمیت بخصوص را  آنرا سکتور دولتی تهیه میدارد که ما برای رشد محصوالت 

ط دارد. بااین سکتور ارت باگسست ناپذیر  کامالً قایل هستیم. آینده اقتصاد ما به طور 

پیشرفت ، تقویه ومی سازد که به تأمین رشد فزایندهحزب این وظیفه را مطرح 

نماید. در این جهت  اصل، بهبودی حآنساختار داده شود و رجحانسکتور دولتی 

اتحاد شوروی وسایر کشورهای  سخاوتمندانههای مادی ضروری وکمکمنابع مالی و

 . برادر تخصیص داده می شود
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 ! رفقا

، تیوریك وپراتیك ماست. ی یکی از مسایل جدی، مبرم، اصولیتسکتور دول مسئله 

گفتم،  الً قبتقویه سکتوردولتی یکی از وظایف عمده واساسی ما طوری که مسئله 

انقالب  ناندرسفنی بزرگی تحوالت اجتماعی را بعد از به پیروزی اساس مادی و

حزب ما ارتقای لیستی تشکیل میدهد. یاامپرضددموکراتیک ضد فیودالی ووملی 

اطع شده سکتوردولتی را در ساحه اقتصاد ملی وسیله قپالن رشد بیشتر وسطح و

ماعی به طور کل می شمارد. همه رشد ثروت اجتبرای ارتقای سطح رفاه مادی و

های دولتی  گانحزبی وارسازمانهای ها و ست که کار کمیتهآن خواهاناین وظایف 

، مطابقت نماید. واین آینده دارد اهمیتی که سکتور دولتی در حال حاضر ودر آن با

صالحیت مادر پیشبرد امور ما واستعداد و یتوانایکار البته قبل از همه وابسته به 

موزیم که چگونه پیشبرد امور یاید بباهای سکتور دولتی است. ما روبلم پوحل 

، حفظ ثروت تأمین صرفه جویی در منابع دولتی بااقتصادی را مطابق به منافع مردم، 

در  امردهیم. برای کمیته های حزبی این  انجام تحکیم دسپلین حزبی ودولتی دولتی و

شند، علل دشواری هایی را که به باخبر باست که از وضع تولید آنعمل به معنی 

بسیج سازند.  آنرا برای رفع  شانید، درك نمایند وحزب و همه زحمتکیاوجود م

دموکراتیک  مانز، سابه تقویت رهبری اتحادیه های صنفیید باتوجه بخصوصی 

ها در تأمین کار بالوقفه آناجتماعی مبذول گردد تا نقش سازمانهای وسایر  ان جوان

ید در رابطه محکم و باا حاصل نماید. بدیهی است که همه این مسایل مؤسسات ارتق

دولتی، اشتراك سکتور . کار مؤسسات مربوطاداره حل گردد بانزدیک و همکاری 

ید همیشه مورد توجه باحزبی و اجتماعی این مؤسسات در امور تولیدی سازمانهای 

می نمایم که مورد توجه  دتأکیشد. در این زمینه باجدی کمیته های حزبی قرار داشته 

. خود قضاوت نمایید: تاکنون اینطور نیست متأسفانهشد. باجدی ودایمی قرار داشته 

یتی یک کمیته والادی که در طی سال جاری در بیست واقتص مسئله از یکصد و ده 

مربوط فعالیت مؤسسات  آن، بیشتر از ده موضوع حزبی مورد بررسی قرار گرفته

ها آنزرسی مجدد بر بار هم مورد کنترول وبایک آنوجود باو سکتوردولتی نبوده 

 .صورت نگرفته است

ری از رفقا یادر نزد بس متأسفانهدیگر میخواستم صحبت کنم.  مسئله ره یک بادر 

سکتور دولتی منبعی است  آننسبت به سکتور دولتی برخوردی وجود دارد که بنابر 

و تجربه  یتوانایلی به صرف نیرو، حاصل نمود وتوان همه نعمات را می آنکه از 

 اندید بدبا. سراسر حزب رد وطرز تلقی از ریشه نادرست استنمی ارزد . این برخو

عالقه مندی وسیع و النهسکتور دولتی فقط در صورت اشتراك فعا مؤفقانهکه رشد 

 . پذیر است امکانها آن

تماس توان میمسایل مربوط به تولید صنعتی در سکتور مختلط و خصوصی نیز ن با

 واقعبینانهست دقیق و یاها در اسناد حزب سآن بادآوری می کنم که در رابطه یانگرفت. 
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های  گانست، کمیته های حزبی واریاپیروی از این س بایی طرح ریزی شده است. 

ها آنشند تا سطح تولید در این سکتور ها کاهش نپذیرد و با آنید مواظب بادولتی 

ها،  گانار دیگر این بجانردم را تأمین نمایند. از ممحصوالت ضروری کشور و

هرگونه وظیفه دارند اجازه ندهند که به منافع جامعه و دولت لطمه وارد گردد و از 

ها جلوگیری به عمل آید. همکاری مسؤولین این سکتورو نباسوء استفاده صاح

 . شدبامفید  متقابالً ید و به صورت واقعی بااقتصادی 

گذاری کارپیچیده و دشوار پالن : روشن است که گذاری اقتصادیالن پره بااکنون در 

برعالوه دشواری های دی در این عرصه نداریم ویاهم تا کنون تجربه زمااست و

 . دی را به وجود می آوردیاز موانع عینی 

موخته ایم که چگونه یاصراحت اعتراف نمود که ما هنوز به طور واقعی ن باید بااما 

کنترول بر  یتوانای چنان. همحتی آینده نزدیک را پیشبینی کردمود وگذاری نپالن 

هارا نیز نداشته ایم . رفقا! ضرورت است که هرچه زودتر و پالن اجرای  نیاجر

گذاری و امور مالی پالن جدی تر این امور را بیاموزیم. نواقص ما در ساحه هرچه 

پیشرفت جلو گیری می کند. از و های پیشبینی شده را مختل می سازدپالن و اجرای 

 آنداریم. اما برخورد نسبت به  واقعبینانهگذاری معقول وپالن ما اشد ضرورت به 

 پالن و روسای بعضی از وزارت ها وادارات اجرای  آمرانهمیشه این طور نیست. 

خوش دارند از دولت تقاضاهای اضافی و  مانز، در عین توانندرا تأمین نموده نمی 

 .دبیش از حد کنن

 ! رفقا

 ده ایم تانموانقالب  شانو به خاطر منافع  آنان ۀ، بنابر ارادتانسافغانما به نام مردم 

اختالالت در تأمین در برابر صعود قیم، وقفه ها وتوان . نمیزنده گی مردم بهتر گردد

غیره بی تفاوت موادسوخت وغذایی وبعض محصوالت صنعتی ومردم از لحاظ مواد 

 .دمانقی با

ادی عادی بین اقتص هنگامی که روابطانقالب ضد بارزه بادر شرایط پیچیده مالبته 

قابل توجیه ود قیم از لحاظ اقتصادی ناگزیر وازه صعاندیك ، مناطق مختل شده است

همین یك علت وجود دارد؟ روشن است که فعالیت ما، کنترول  یاو توضیح است. اما آ

ً  شانید فراموش کرد که زحمتکابشد. نباکافی میغیر کامالً ما در این ساحه   با عمدتا

ره حکومت ما قضاوت می باتأمینات در چون سطح قیم و مشخصاتی درنظرداشت 

گی زندبادر رابطه  جهانکشورهای  قیم نه تنها در کشورما بلکه در تمام  مسئلهنمایند. 

قیمتها در  نوسان. موجودیت خرد ترین اساسی استم یکی از مسایل عمده ومرد

جمله در  آناز شد وباها به پیروزی رسیده  انقالبکه  هاییدر کشور بخصوص

ات امکانسبب نارضایتی های بزرگ مردم میگردد. وظیفه است که از همه  کشور ما

. کمیته های حزبی والیتی و بخشیم را سهولتآنانو منابع استفاده نماییم تا وضع 
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و  مستقیماً ید باحالت همه دولتی در مرکز وم های گانار، اولیهسازمانهای شهری، 

 . بپردازند مسئله به طور مشخص به این 

 ً وز امرید سیستم کاملی از تدابیر که برای بادآور شد که در این عرصه یاید با ضمنا

ات کافی امکانعملی گردد، زیرا در کشور ما شد، طرح وبانظر گرفته شده و آینده مد

میوه جات و پاپوش، غله وسوجات واال های داخلی منکبرای تأمین مردم از لحاظ 

ید باآمد روزمره وجود دارد. ما سرو شده، شکر ونمك ووسایل کارناخوراکهای ک

وغیره را بسیج نماییم  مواصالتو ترانسپورتوسوخت،  انرژی ، منابع موادغذایی

 .نیمک ودر صورت لزوم برای بهبود تأمینات واستقرار قیم از تدابیر اداری استفاده

خوب  آنتأمین خودی استفاده ضعیف صورت می گیرد و تجربه  انواع واز اشکال 

ر آورده با، در حالیکه در بعضی از مؤسسات نتایج خوبی را به بدیاگسترش نمی 

شنیدم  گرانکارجنگلك دیدن نمودم از  خانهکار . چندی قبل، هنگامی که من ازاست

مواد غذایی برای مغازه مغاز فروش موادغذایی ایجاد شده است.  خانهکار آنکه در 

اکنون از طریق اتحادیه کوپراتیف های به طور مستقیم از محالت زراعتی و قبالً 

به قیمت  گرانکاربه خریداری می شود و تانسافغانجمهوری دموکراتیک  دهقانی

است.  نی باپشتیزار عرضه می گردد. این تجربه قابل عطف توجه جدی وبانازلتر از 

 . ار در محیط کارگری صورت گرفته استخوب است که این ابتک

حکومت جمهوری  بجانیک سلسله ابتکارات از  ۀرباضروری است که در 

ره ایجاد ذخایر مخصوص حکومتی بادر  مثالً نیز فکر شود.  تانسافغاندموکراتیک 

ر بر سطح قیم بعضی از کاالهای مورد ضرورت اولیه تأثیتوان می آنکه به کمک 

یر جدی جهت تنظیم مصارف اسعاری ود .ضروری است تا تداببهتر وارد نمبیشتر و

های خارجی اتخاذ گردد. مسایل مربوط به رشد وخریداری تجهیزات، مواد وکاال

و  کبصنایع سعقب مانده گی زمند توجه جدی است. یاکشور نیز ن انرژیمنابع 

ید بادیگری تدابیر تحمل نمود. همه این تدابیر وتوان صنایع غذایی را ازین بیشتر نمی

ن از وضع موجود دمانبدون عقب فوری طرح وتنظیم گردد وبه طور عاجل و

سازمانهای ، حزبیهای گانارفعال اشتراك وسیع وبااقتصادی به شکل اپراتیفی 

 . بدیا تحقق شانتوده های وسیع زحمتکاجتماعی و

. نیمتی ومهم اقتصاد ما صحبت می کیا: به مثابه رشته حترانسپورتره بااکنون در 

 . فقطها ودشواری های خالص تخنیکی حرف نمی زنمپروبلم ره بامن درینجا در 

رای تی بیامی سازم که اکنون موفق شده ایم کار بزرگ دارای اهمیت ح شانخاطر ن

ر در بابرای همه اقتصاد کشور را آغاز نماییم. برای نخستین تأمین صنایع و مردم و

کت کمك اتحاد ایجاد شده است. به بر موتر ترانسپورتکشور سکتور دولتی در 

، جمهوری مردم یالیستی چکوسلواکیا، جمهوری سوسلیستییاجماهیر شوروی سوس

ربری قوی، باتر چند هزار عراده مولیستی یاسوسبرادر کشورهای  سایر و یابلغار
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واموال ضروری آغاز  هاربا تانتقاالی به کار ترانسپورت تیل وسایر وسایلکرتان

هنوز رها بااموال و تانتقاالهای سکتور دولتی در مجموع سهم موتر اما. اندنموده 

همه برعالوه  ید به مراتب بهبود حاصل نماید. وبا آنر پایین بوده ومؤ ثریت کار یابس

های دولتی هم در مرکز وهم  گانها، ارآنت اقتصادی با، شعاینها کمیته های حزبی

توجه الزم ضروری مواظبت وو ، نومهمامرت هنوز به این یامخصوص در وال

ید عالقه مندی بخصوصی باهاست که گانمبذول نمی دارند، در حالیکه وظیفه این ار

 .دهند شاندولتی ن ترانسپورترا نسبت به ایجاد شرایط برای کار بالوقفه 

 ! رفقا

از  اصالحات ارضی و آب صحبت می نمایم :این اصالحاتره وضع بااکنون در 

 تانسافغانست حزب دموکراتیک خلق یافته سیاو تجلی تراکم  نیالحاظ ماهیت خود ب

دموکراتیک است. ما همه ملی وانقالب  در مرحله دهقانان نسبت به  انقالبیقدرت و

طرح  مسئله  کآب را بر مبنای چنین درارضی و اصالحاتاسناد حزبی مربوط به 

ست یاتحقق سهای حزبی ودولتی در  گانهمه فعالیت عملی ارایم و تدوین نمودهو

 . شدبااستوار  مسئله ید بر درك این باحزب نیز 

ارضی و آب در  اصالحاتید اعتراف نمود که هنوز چنین نیست. باولی ناگزیر 

های دولتی  گان، پیش می رود. هنوز نه ارغیرقناعتبخش کامالً ر بطی ویات بسیاوال

حزبی های  نه کمیتهری ویاوزارت آبارضی و اصالحاتچون وزارت زراعت و

. گرچه اینها اندسهم نگرفته  اصالحاتهیچکدام در محالت به طور واقعی در پیشبرد 

آب دموکراتیک ارضی و اصالحاتده مانزسا رهبرانو گانید الهام دهنده باکه  اند

کمک را دارند و وظیفه  انتظارزمین وآب و انتظارازما دهقانان . اما ببینید که شندبا

 . بدهیم آنانعده نموده ایم به چه را که وآنمقدس ماست تا 

به طور کامل برآورده سازیم؟ خودرا  عده های ما ومی گردد که  آن عمانچه چیزی 

 ید در درجه اول توجه نمود؟بابه چه چیزی 

عدم توافق بین ادارات مختلف سهیم در این ید پراگنده گی، عدم هماهنگی وبا ـ یك

 باها در تماس نزدیک آنید باالوه برداشته شود. برعن یام، به طور قطع از امر

حزبی کار نمایند. تا کنون چنین به نظر می رسد که عالقه مندی واقعی به  هایگانار

 .ارضی و جود ندارد اصالحاتتحقق 

ی تعرض، پایداری وحالت می شود که در این عرصه کار پیگیربه صراحت دیده  ـدو

ن مطالعه اسناد، بررسی وضع مقدماتی چوفي وجود ندارد. حتی کارهای تخنیکی وکا

ر کوچك یاس بسیادر مقد ویار زیاتنبلی بسکندی و بادر محالت بدون دالیل موجه 

 . پیش می رود
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 های گاناراستحکام  باآب مستقیم ارضی و اصالحات موفقانه تحکیم پیشبرد و ـ سه

یه ها نه تنها به پیشبردعملگاناتوریته این ارط دارد. پایداری وباقدرت محلی ارت

را  اصالحاتبه برگشت ناپذیری دهقانان مساعدت می کند ، بلکه اعتماد  اصالحات

 آننتایج  دفاع ازو اصالحاتتعمیق در رشد بعدی و دهقانیبه جلب توده های تأمین و

 . نیز کمک می نماید

به طور ضعیف پیش برده  اصالحاتمحتوای هنوز هم کار توضیح اهداف و ـچهار

ید درست درک با اصالحاتتدابیر درستی چون که اقدامات و  مسئلهشود. به این  می

برای پیروزی و موفقیت حتمی  امرگردد کمتر اهمیت داده می شود. در حالی که این 

 . شدبامي 

سوادی توده های اساسی  در شرایط ما نه تنها عواقب نادرست گذشته، تلقینات و بی

سر راه ی را برموانع ه دشمن نیز شدپالن و همانخصدهات، بلکه تبلیغات  گان هشندبا

 اصالحاتسرنوشت  مستقیماً وعمالً جایی که آندرک درست مسایل ایجاد می کند. در 

تمام قوت ندای حقیقت وندای حزب را بلند کنیم  باید باارضی و آب مطرح است، ما 

 تانسافغانخلق دموکراتیک همه وظایفی را که نهمین پلینوم کمیته مرکزی حزب و

 دهیم .  انجام ، ده استپیش کشی

ً آب ارضی و اصالحاتهنوز هم ـ  پنج صورت « پایین ال بهبااز »براساس اصل  عمدتا

در اینکار هنوز کافی نیست. روشن است که دهقانان می گیرد. جلب توده های وسیع 

دیگر  ۀداری پیش برد. از این جا هم وظیفامیتودهای  بافقط را اصالحاتتوان نمی 

را به اشتراک در دهقانان  یدباتدابیر ممکن تمام وسایل موجود و بانشأت می کند: 

و سرنوشت  فیصلۀ. اجرای این وظیفه به معنی جلب نمود اصالحاتتحقق مستقیم 

 . است اصالحاتمقدرات مجموع کار 

این موضوع به تحلیل مسایلی که در جلسات کمیته های حزبی والیتی  باط بادر ارت

ارضی  اصالحاتید گفت که وضع با. زمی گردیمبارد، مورد بررسی قرار می گی

 ً . این واقعیت خود به خود بی قرار گرفته استیادر همه جا مورد بحث و ارز تقریبا

بی یاارزنمود که تاکنون نتایج بحث وانتقاد ید اعتراف وبا متأسفانهبد نیست، ولی 

 . رضایتبخش نبوده است

 ! رفقا

 آنانمی سازند، زیرا کادرها را آنایم، کلید حل اقتصادی را که مطرح نم مسئله هر 

ده نمایند. همه چیز مربوط به آماده گی یاست اقتصادی حزب را در عمل پیاید سبا

و  تخنیکران، گرانکارکمبود  بااست. البته ما  آنانسی یاپخته گی سوی و حرفه

اعتراف ید باماهر زراعت ووترنری مواجه هستیم .اما، کارشناسان و ماهر انجنیران

 . معقول صورت نمی گیردات موجود نیز استفاده کافی وامکاننمود که از 
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ور، قبل از همه در اتحاد در خارج از کشکادرها منجمله این وضع در مورد تربیت 

 لیستی صدق می نماید. درینجا چند پروبلم وجودیاسوسکشورهای سایر شوروی و

ً دارد.  ضرورت درنظرداشت بدون و نمی شودها به قدر کافی فکر آن انتخابدر  بعضا

برای آموزش به خارج  کسانی بعضاً رشته صورت می گیرد.  آن یازمندی به این یانو

براساس روابط  یارا ندارند و فقط در نتیجه تصادف و آن یتوانایفرستاده می شوند که 

دارات وزارت ها و . می گردند انتخابمفید شخصی وخویشاوندی ودیگر عوامل غیر

ی که بعد از فراغت از تحصیل متخصصان مؤثر اختن اندبرای جذب و به کار مربوط

 . زمی گردند، آماده گی ندارندبا

 ً ید خاتمه با. به این وضع در اقتصاد ملی وجود ندارد آناناستفاده از  امکان بعضا

 بارا آنشد و بارا داشته  متخصصان تقسیماتبیت وتردقیق  پالن ید با. دولت بخشید

 . ندمانید از این کار به دور باهای حزبی هم ن گانملی سازد. ارپیگیری ع

لي تعلیمات در دارای سطح متوسط وعا متخصصانو گرانکارتربیت  بادر رابطه 

 . حل ناشده کم نیستداخل کشور نیز پروبلمهای مبرم و

مسلکی و وزارت تعلیم و تربیه همراه زارت تحصیالت عالی وید وبافکر می کنم که 

خود رادر زمینه حل این مسایل طرح وبه پیشنهادهای  ر وزارت های ذیعالقه سای با

 .تقدیم نمایند وزیرانشورای 

صحبت ها مالقات ها و نیاجر، من در ید صحبت نمودبادیگر  مسئله ره یک بادر 

کار سخت مورد  قوانینمتیقن شدم که مسایل مربوط به تکمیل فتم ویادر گرانکار با

ی شانپریدارد وحتى ازین رهگذر تشویش ها وقرار  شانقه مندی عالدلچسپی وز ویان

قابل درک است. طرح و تدوین مسوده های این  کامالً  آنانهایی دارند. عالقه مندی 

زحمتکش  انساننوین نسبت به  ۀبطورا ها بر خوردآندر  حتماً دارد و نیاجر قوانین

سرعت  مذکور را انینقوتدوین ید کار طرح وبا. فتیاخواهد  انعکاس تانسافغان

و  النهعادغیر قوانینخی از نیز وجود دارد. برپروبلم دیگر این  بجانبخشید. 

واقعیت  بااینکه در تضاد  باه دمانقی باانقالب پیش از  مانزمقررات که از گذشته، از 

فرارسیده است که همه سیستم  آن مانززهم نافذ است. باکهنه شده گرفته وموجود قرار

و  انقالبیواقعیت زمندی های مردم ویاگذاری کشور را مطابق به ننونقاو یقانون

 . ر ساختیاشرایط موجود در کشور عدرنظرداشت  بازهم با

 ! رفقا

ما  برادرانو تاندوسسخاوتمندانه کمک ا داشتن ستراتیژی اقتصادی درست وتنه

 احدوجدید، مؤثر و میکانیزمید بانیست. برای پیروزی در جبهه اقتصادی  کافی

 . اقتصادی داشت
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نیست، این مهمترین  واحد میکانیزماقتصادی هنوز سازمانهای وزارت ها ، ادارات ، 

، پراگنده و عدم توافق باکه این اجزا هنوز  میدانیم همه ما می بینیم و ست. آناجزای 

میراث گذشته کار سنگین بیروکراتیسم و ربا، زیراداری موانع جدا از هم به وسیله 

 .ندمی نمای

فعالیت  انحراف بال  قانونید به بادولتی های گانارارتقای سطح مسؤولیت ودسپلین در 

ها تقویت گردد. تنها آنالی بارهبری حزبی ها مبدل گردد. ضرورت است تأثیر وآن

در آورد و  واحداین اجزای متشكله موجود را در یک سیستم  اندحزب می تو ۀاراد

کادرهای ست یانظم و اتفاق کار نمایند. س بامؤثر و دهد تا به طور هم پیوند محکم با

ید به طور دایمی امور را به باایفا می نماید. حزب  امرحزب نقش بزرگی را در این 

هدایت کند. چه چیزی  تانسافغاندر  انقالبیاقتصادی  میکانیزمطرف ایجاد چنین 

 وز صورت گیرد؟امرید همین بابرای اینکار الزم است؟ چه کاری 

 ید نقش باحزب  سازم که شانخاطر نردیگر بایکصراحت کامل  بازه بدهید، اجا

 یاایفا نماید. اگر یك وزارت  انقالبیدر زنده گی اقتصادی کشور درست وخودرا 

ت یاخصوصود وظایف ودر حدپاسخگوی کار در عرصه وجهت خود و اداره تنها

وعالقه داری در  ، ولسوالیخود است، کمیته های حزبی والیتی، شهری مربوط به

تحقق  امرحل درست و به موقع مسایل اقتصادی در محالت مربوط به خود، در  امر

حفظ و حراست منافع  امر، در ست اقتصادی حزب در این محالتیادرست س

در حدود  آنانزمندی های یابیشتر و کاملتر نهرچه وارضای به موقع و شانزحمتک

 .ات موجود مسؤولیت دارندامکان

ید اداره را تعویض نمایند باهای حزبی ن گانساخته ایم ار شانهمیشه خاطر نچه چنان

حزبی وظیفه سازمانهای ید را به دست گیرند . کمیته ها وتول« اداره»مستقیماً ید باو ن

 مؤسسات تولیدی به بهبود ت، شهر ها، ولسوالی ها، عالقه داریها ویادارند در وال

نقش تعیین کننده را در تأمین رشد ایند وت اقتصادی مساعدت نمیاح بهجانهمه 

 .کنند ایفاسازمانی ، تربیتی، تبلیغاتی وسییااقتصادی از لحاظ س

 ! رفقا 

رزه بام باید بدون قطع و همراه باعمل در امور اقتصادی آموزش، طرز تفکر و

در  آنست یاپیگیر ساصولی ما به خاطر تحکیم وحدت حزب، به خاطر تحقق کامل و

، پلینوم سرتاسری حزبی کنفرانسکه در اسناد  آنر تحقق مشی عمومی عمل، به خاط

سی کمیته مرکزی حزب یاشده است، صورت گیرد. بیروی س نیاب آنهای نهم و دهم 

اجرای تصامیم حزب را تعقیب نموده  نیاجردقت  با تانسافغاندموکراتیک خلق 

رار داده و ت درون حزبی را به طور عمیق مورد مطالعه و بررسی قیاورشد ح

 . میدهد
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آماده گی ایدیولوژیك ی، تجربه ومانزروز قوت می گیرد. استحکام ساحزب ما روز تا

دازیم وهمه مقدمات بزرگ بپر هایپروبلم به حل  توانیمبد. اکنون ما می یارشد می  آن

 انقالبیپیکارو ، در کاررزهبا. ما در مها وجود داردآن موفقانه ضروری برای حل 

برادر، دول دوست و کشورهای ، سایر شوروی بزرگیتیم، اتحادسخود تنها نی

 انتظاراز ما  تانسافغانپرافتخار و مان. خلق قهراند ما بامترقی بشریت نیروهای 

است  تانسافغان را دارند، زیرا این مردم زحمتکشقهرمانانه کارنامه های بزرگ و

تمام ه کارگر و، پیشاهنگ طبقتانسافغانکه تحت رهبری حزب دموکراتیک خلق 

پس از سیزده سال تأسیس خود  شهیدانقهرمانان و ، این حزب تانسافغان شانزحمتک

 در آزادیبخش خلق را انقالب قبیر توانسته کشور دمانعلى الرغم شرایط عقب

از ما  تانسافغانپرافتخار و مانبر افرازد . لذا تکرار می کنیم خلق قهر تانسافغان

را که  آنانید این خواست باما و را دارنده قهرمانانکارنامه های بزرگ و انتظار

 حتماً برآورده سازیم و حتماً کرده ایم ، برآورده سازیم. انقالب  آنان ۀبراساس اراد

 ! برآورده خواهیم ساخت
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 دارند .  ام مانقهراردوی         

  فارغان ویض دیپلومها و مدالها برایحفل تفمیه در نیاب)        

 ( 13۶0عقرب  17نظامی  ؤسسات تعلیمی م         

 

 95  مظهررا  افریقامو  یاخلقهای آسهمبستگی  مانزسا اممردم  -12 

 دانندمیاین قاره  رهایی بخشمو  انقالبیتمام جنبشهای اتحاد        

 مانزسا یسهت رئیایه هنگام افتتاح دهمین اجالس هنیاب )        

 ( 13۶0 عقرب 27در کابل  افریقاو  یاخلقهای آسهمبستگی         

         

 103  رشد  تانسافغاندر جمهوری دموکراتیک  انقالبیروند  - 13

 بد یاتعمیق میو       

 ( 1360قوس  14 ح. د.خ. ا گزارش به پلینوم هفتم کمیته مرکزی  )       
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 عنون                                         صفحه              شماره                      

 

 117 مردم قیعم یمظهر سپاسگزار «یآزاد دیخورش»نشان  یـ اهدا 14

 است  یودولت اتحاد شورو یاتحاد شورو یافغانستان به خلقها       

 0به ل. ا. برژنف«  یآزاد دیخورش» نشان  یهنگام اهدا هیانی)ب       

 (13۶0قوس  25       

 

 120   ومردم تانسافغانمردم ن یامپیوند های دوستی و برادری  - 15

 .بدیابیشتر گسترش وتحکیم میهرچه لیستی یاسوسی بلغاریا       

  (13۶0قوس  25فت صوفیه د یایه در ضنیاب)        

 129  وجمهوری  تانسافغانجمهوری دموکراتیک  ن یامروابط  -16 

 لتری رشدپروانترناسیونالیزم  برمبنای یایستی بلغارلیاسوس       

 بد ۔ یاتقو یت میو       

  (13۶0قوس  28۔ یافت وارنای بلغار یایه در ضنیاب)        

 135  را چون  تانسافغانکارت عضویت حزب دموکراتیک خلق ـ  17

 را مظهروحدت خدشه ناپذیر حزب آنحفظ میکنیم و  شرف خود     

 .میدانیم خود  مانقهر     

 (1360 جدی 13ا خ..د. ح بیانیه هنگام دریافت کارت عضویت نمبر یك )     

                   

 138      اصلی هر عضو برای مانفت کارت عضویت حزب محبوب یادرـ  18

 حادثه پر اهمیت استو افتخار واالیی به شمار میرود .  آنو صدیق        

 کمیته یع کارت های عضویت حزببه اعضاییه هنگام توزنیاب)       

 (13۶0 جدی 20 - شانزحمتک گانو یکتعداد نماینده  مرکزی        

        

 140  طرح میکنند،  چه را که در برابر خودآنون واقعی انقالبی - 1۹

 رسانندبه سر می        

 ( 1360دلو2۹. حزبی شهر کابل  مانزسا کنفرانسیه در نیاب )        

 

  148  تا آخرین ثور، انقالب ضامن رشد دهقانان و گرانکاراتحاد  ـ 20

 شد ۔ بامی آنمراحل تکاملی         

 محلی حزبیهای گاناریه در جلسه مسؤولین و زارت ها و نیاب)       

 ا ۔. ددموکراتیک در ج. ارضی اصالحاتره باج.د. در   و دولتی        

    (1360 حوت 24       
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 155   زمنده گان سرسپرده راه توده ها، راه فرزندان  گلگونر ـ 21

 ادامه میدهند ۔  کفن حزب پرافتخار دموکراتیک خلق افغانستان را       

 رده از روی بنای یاد گاری قهرمانان  انقالب  بیانیه هنگام بر داشتن پ)       

 (13۶0حوت  22       

 

 157   روشن تکامل انعکاس، سرتاسری حزب کنفرانس  -22  

  در جامعه و دولت است آننقش افزایش حزب و         

 ( 13۶0حوت  23ح. د.خ. ا سرتاسری  کنفرانسیه افتتاحیه نیاب)          

 

 159   تانسافغانحزب دموکراتیک خلق  گزارش کمیته مرکزی - 23

  تانسافغانسرتاسری حزب دموکراتیک خلق  کنفرانسبه         

 13۶0حوت  23       

 190  را در  ی حزب ماتوانمندی وگ، پختسرتاسری کنفرانسـ  2۴

 داد  شانمشی اصولی ن و تحلیل واقعیتهای موجود و تعیینبی ارزیا       

  اح. د.خ. سرتاسری کنفرانسم اختتام کار یه در مراسنیاب)       

  (13۶0حوت   24       

 

 193  آبادانیبهار  سعادتمند خلق ما،زنده گی  سال نو، بهارنو وبهار ـ  25

 زحمتکش دهقانان برای  افزایش محصوالتوبهار کار و وطن      

 .کشور خواهد بود      

  (13۶0 ت حو 2۹ - 13۶1یه به مناسبت آغاز سال نیاب)      

 

  203  افتخارات تمام تانسافغاناعضای حزب دموکراتیک خلق  ام ـ 26

  انقالب  ، حزب بامپیوسته م بهیک وگانبه طور ارخودرا  گی زنده       

 میدانیم مردم خویش و       

 ( 13۶1 ثور 5«  خورشید آزادی»  شانفت نیایه هنگام در نیاب )      

 

 206 و شوروی بزرگ  انقالبی افغانستان ماندپل دوستی قلب های مر - 27

 .می پیوندد رشته های محکمتر دوستی بارا        

 ( 13۶1ثور  22۔ « پل دوستی »بیانیه هنگام افتتاح  )      
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 210  جمهوری  ا معتقد است که ارگانهای  امنیتیرهبری حزب م ـ 28

  دموکراتیک افغانستان اعتماد عالی حزب ومردم را کسب نموده       

 ر پیروزی نهایی انقالب ایفا میکنند .مسهم شایسته خویش را درا      

  -دولتی بیانیه در جلسه سراسری کارمندان  خدمات اطالعات)      

 (13۶1ثور  26       

 

 218  تانسافغانجمهوری دموکراتیک هبرادران۔ دوستی خدشه ناپذیر و2۹

 بد ۔ یاروزتاروز استحکام می آلمانجمهوری دموکراتیک و     

 فتی که به افتخار هیأت عالیرتبه حزبیو دولتی ج.د. یایه در ضنیاب)      

 حزب اریش هونیکر منشی عمومی کمیته مرکزی بجاناز  تانسافغان      

 ( 13۶1ور ث 2۹ترتیب شده بود آلمانمتحده  لیستیاوسس     

 

 223 تأخیرجدی و ، وظیفها آموزش ایدیالوژی طبقه کارگر راحزب م - 30

  اندتمام اعضای خود میدناپذیر        

 شهر پوتسدام ی مکتب حزبیافغان محصالن بایه هنگام مالقات نیاب)       

 ( 13۹1ثور آلمانج . د.        

 

 226 جمهوری  مردمو انقالبی تانسافغانمردم  ن یامبط برادری ۔ روا 31

 بد یاتحکیم مب آلماندموکراتیک        

  (13۶1جوزای  3۔ آلمانیه از شبکه سراسری تلو یز یون ج د. نیاب)       

 

 230   گزارش در پلینوم نهم کمیته مرکزی حزب دموکراتیک ـ 32

 . تانسافغانخلق       

 توده ها  ن یامدر  سییاتقویت کار س باوظایف حزب در رابطه  رهبادر )      

 ( 13۶1اسد  21        

 

 256 قدرت دولتی تحکیمانقالب  وبهبود وضع اردو، حل مسایل داغ  - 33

  فداکارانههای حزب و مردم و فعالیت مانبه آر سران وفاداری اف با       

 یه در جلسه و سیع یاندارد ۔ بناگسستنی  طباارت آنانرزه پیگیر باو م       

 افغانستانج.د.  ت سوق و اداره اردوییاه      

 (13۶1اسد  21افغانستان)بیانیه در جلسل وسع هیأت سوق و ادارۀ ج.د.       
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 267   برای همیشه افغانستانم رهایی بخش مردم یا۔ حماسه ق 34

 ندماما زنده میانقالبی میهن  تانوطنپرسدر خاطره همه       

 (13۶1اسد  27مین سالگرد استرداد استقالل کشور 13بیانیه به مناسبت  )      

 

 273    ،اکمیت ملیح، تمامیت ارضی، استقالل وپیروزی ششم جدی با ـ35

 .فتیانابودی نجات  ما، از خطر انشو زحمتک انقالب     

 ( 13۹1 سنبله 2مقیم در خارج از کشور ۔  هموطنانام به یپ)     

 

 276 مشخصهبه  یدبا انقالبهای مانو فاداری به آرانقالبی شعور عالی  ـ 36

 مبدل گردد .  سران و اف سربازانخصلت      

  18و افسران  فرقه سربازان  بیانیه هنگام مالقات با)      

 (13۹1سنبله  25پیاده     

 

 282 خلق  ، تحت رهبری حزب دموکراتیک تانسافغانطبقه کارگر  - 37

 را به پیش میبرد انقالب ،شانسایر زحمتک بادر اتحاد افغانستان         

 (13۶1سنبله 25 یه در فابر یکه کود و برق مزار شریفنیاب)       

 

 285 ما را ،تانگری مجارسلیست کاریاتجارب ارزشمند حزب سوس - 38

 کمک می نماید جامعۀ نوین   مانساخت امردر        

 (13۶1 میزان  12فت بوداپستیایه در ضنیاب)      

 

 288 برادرانه و هتاندوست باثور مناسانقالب  تکاملی مر حله نوین و - 3۹

 و هنگری  کشورهای  افغانستان ، احزاب و حکومات مانمردن یام       

 ارتقا بخشید را به سطح عالی      

 یه از شبکه سراسری تلویزیون جمهوری نیاب)     

 (1361میزان 13مردم مجارستان      

 

 293 کرامت و  څارندوی به حیث مدافع مردم وظیفه دارد از حقوق، ـ 40

 ع ج. دا حراست کندباآرامش ات      

 .13۶1 میزان 25یه در جلسه سراسری فعالین حزبی څارندوی نیاب)     
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 301  قهرمان اردو و صداقت به وطن ،  نیمنسوب یاسیس یآگاه -41

 بخشد ۔ یم شیمارا افزا یو قدرت ار دو رویانقالب و حزب ن       

 (13۹1 زانیم 2۹هرات 17و افسران  فرقه )خطاب به سربازان        

 

 307  ، ما صنعتی انقالبیت میهن یاما میخواهیم که تمام شهرها و والـ  42

 گردد شگوفان پیشرفته و      

 (1361میزان  2۹ شهر هرات شانیه در گرد همایی وسیع زحمتکنیاب)       

 

 314  نتخابارا  ، افرادیاستیم در همه مقامات پر مسؤولیت ظفؤمامـ 43

 قادر به عملی ساختن حزب و نماییم که در عمل مستحق اعتماد تعیینو     

 شندبا آنست یاس    

 بیانیه در جلسه وسیع کارمندان  عالیرتبه حزبی و دولتی برای بررسی )    

 (13۶1عقرب  8کادرها  مسئله     

 

 318  ، موفقپیشاهنگ ، یك حزبانقالبیدون درک عمیق ایدیالوژی ـ ب 44

  اندست وایجاد رهبری مستحکم بوده نمی تویا، ست جامعهبه شناخ      

 بیانیه شفاهی هنگام مالقات با مشمولین سیمینار وسیع تشکیالتی و تبلیغ،  )     

 (13۶1 عقرب 12ترویج و آموزش و کنترول حزبی       

 

  325  ما وجودانقالب  علیه بر امپریالیزم  مسلحانهاگر مداخالت ـ  45

 مراتب بیشتر میبود مابهانقالبی ، دگرگونی عظیم نمیداشت       

 اقتصادی،  انکشافبین المللی  کنفرانسیه در مراسم افتتاح یانب )       

 ( 1361عقرب  20 اجتماعی و علیه خطر جنگ        

 

   334  نیروهای ما، تعرض صلح علیه دوران  ت یایکی از خصوصـ  46

 ست . طلب ا جنگ      

 بیانیه هنگام مالقات با مشمولین کنفرانس بین المللی انکشاف )       

 (13۶1 عقرب 22اقتصادی، اجتماعی و علیه خطر جنگ        
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 338  خلق کیحزب دموکرات یمرکز تهید هم کم نومیـ گزارش در پل ۴7

 افغانستان .       

 (13۶1قوس  21حزب شتری)در باره تکامل و استحکام هرچه ب        

 

 356 افغانستانخلق  ، تحت رهبری حزب دموکراتیکافغانستانمردم ـ  48

 ، استوارو گام به پیگیرانهکشور را  انقالبیپروسه تغییرات و تحوالت       

 یش میبرندگام به پ      

 سوسیالیستی و سرمایهکشورهای مصاحبه مطبوعاتی با ژورنالیستان )      

 (13۶1 قوس 2۹داری       

       

 371  و شاهدپرشکوه و نامه های بزرگ، تقویم کاراریخ اتحاد شورویـ ت 4۹

 ست لنینی حزب کمونیستیاس تی و پیروزییاروشن نیروی ح      

 اتحاد شوروی است      

 بیانیه به مناسبت شصتمین سالگرد تأسیس دولت شوروی ، کرملین ۔)      

  (13۶1 اول جدی       

 

 374   که را داردآنقدرت  افغانستانجمهوری دموکراتیک ـ  50

  مداخالت ارتجاع ثور على الرغم افزایشانقالب  دستاوردهای از        

 دفاع نماید لیزمیاامپرقاطعانه و       

 (13۶1ند دلو ه «پاتر یات » حبه با خبرنگار روزنامه مصا)       

 

 389 برضد عمالً  زیر نام دفاع از آزادی و استقالل ضدانقالب افغانستان ـ 51

   کشور و بر ضد منافع  آزادی ، حاکمیت ملی وتمامیت ارضی      

 می جنگند ۔  افغانستان جمهوری دموکراتیک شانزحمتک      

 ه مسلح پیوسته به گروه های گانهنگام پذیرش سرکرده یه شفا هی یانب)     

 (1361حوت  22 افغانستاندولت جمهوری دموکراتیک       

 

 3۹8 دموکراتیک خلق هم کمیته مرکزی حزبگزارش در پلینوم یازدـ  52

 .  افغانستان      

 در باره وظایف تأخیر ناپذیر حزب در زمینه تطبیق سیاست اقتصادی )      

  (1361حوت  28ا  .مطروحه در برنامه عمل ح. د.خ      
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 متن کتاب:از 

 قیروستاها، مزارع و کشتزارها را طعمه حر[  ] مجاهدین نهایا»

خود مشغول  نیزم یباال زیرا که به کار صلح آم نیازند. دهاقس یم

کنند. جاده ها را  ی. زنان واطفال را اختطاف مندینما یاند ترور م

 یحامل افراد معصوم ملک یموترها جهیودر نت کنندیم یگذار نیم

سازند. پل  یروند منفجر م یم گریمنطقه به منطقه د کیرا که از 

آنها شفاخانه ها، مساجد ومکاتب  .برند یم  انیها وپلچك ها را از م

معلمان، کارگران و  ون،یسازند و روحان یو منفجر م بیرا تخر

 یبه صورت ترور انفراد باشندیرا که مدافع دولت م یکسان گرید

 به، همچون کانگسترها، در راه، چه در جادهدر مسجد، چه  چه

 ی. سعندینمابرق را قطع  یها میس کنندیم ی. سعرسانندیشهادت م

 ندیصدمات وارد نما یاریکنند که به بندها و زراعت و آب یم

 .  …را فلج کنند عیکه صنا ندینما یم یسع نیوهمچن

 «.رسدیم اردهایکه به افغانستان متوجه شده به مل یضرر

 1361 قوس  ۲۹  
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