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 ! رفقای عزیز،عضای محترم کمیتھ مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستانا
 
مرحلھ نوین انقالب ثورجمع شده ایم تا  از بعد ا.خ.د.در چھارمین پلینوم کمیتھ مرکزی ح ما

 سطح عالی حزبی، اتحاد شوروی کھ در دوستانھ خویش را از رسمی و نتائج نخستین بازدید
 ھیات رئیسھ شورای عالی ورویش.مونست اتحادک.زبح.رکزیم.میتھبھ دعوت ک دولتی بنا

لھ نوین تکاملی انقالب حمر از آغاز حکومت شوروی بعد الیستی شوروی وسوسی اتحاد جماھیر
  .بررسی نمائیم صورت گرفت، ثور

نتایج  ارتباط با در را دولت خود وظائف انقالبی حزب دموکراتیک خلق افغانستان و باید ما
ن زمار ھای حاصلھ د عال برای تحقق موافقتفبھ کار  وشوروی معین سازیم  اتحاد از بازدید

  .دست بزنیم این امر جلب توده ھای وسیع مردم با و سفر
  !رفقا

 توافقھای حاصلھ در تا ،معطوف سازیم خود را باید توجھ عمده کدام جھات کار اکنون در
  عمل پیاده کنیم؟ پیروزمندانھ در شوروی را از اتحاد جریان بازدید

را بھ مسایل ذیل   توجھ عمده خودھمھ اولتر برای پیشرفت موفقانھ وظائف انقالب ما از باید ما
 : تمرکز بخشیم

 نیرومندی ھمھ جانبھ حزب دموکراتیک خلق افغانستان یعنی حزب طبقھ کارگر تحکیم و .١
 .ورشم زحمتکشان کاتم و

 در کار صلح آمیز ایجاد شرایط آرام برای حیات و تشدید مبارزه با ضد انقالب و .٢
  .افغانستان

ھمھ عرصھ ھای زندگی جامعھ ما  در ش رھبری کننده راحزب دموکراتیک خلق افغانستان نق
 برابر دستآوردھای انقالب در وطن و دفاع از اقتصادی، اجتماعی، تحوالت سیاسی،  ازاعم
ارتقای  و وطنپرست کشور مترقی و بھ ھم پیوستگی تمام نیروھای سالم، و اتحاد انقالب، ضد

  .فرھنگ مردم دارد سطح زندگی و
اھداف بھ طور قطعی مربوط بھ وضع درونی حزب وضع  ف ویاین وظاتحقق موفقانھ ھمھ 

  .آبدیده گی اعضای آن میباشد سطح پختھ گی سیاسی و حزب، باط درضان سازمانی و
اساس  کار بر در مبارزه و مین وحدت واقعی حزبأجھت ت باید صادقانھ مساعی خود را در

مھمترین معیار ھای حیات  ل پیگیرتعمی جھت تحکیم دسپلین حزبی، تیوری علمی انقالبی در
 رفیقانھ و فضای اعتماد ایجاد رھبری دستھ جمعی، دموکراتیک، حزبی یعنی سنترالیزم

  .قابل مالحظھ افزایش بخشیم بھ حد ثرؤم کار مشترک و ھمکاری و
 ھمھ کادرھای رھبری و –تمام اعضای کمیتھ مرکزی  با سفر بھ اتحادشوروی ما اکنون بعد از

اصولیت  تمام صراحت و آزمایشی حزب دموکراتیک خلق افغانستان با ی اصلی وتمام اعضا
 مغلق احیا، وظائف عظیم و  کھ شرایط حاد مبارزه طبقاتی علیھ نیروھای ضد انقالب،یمئمیگو
کمک ھمھ جانبھ ایکھ حزب کمونیست  بزرگ و باالخره اعتماد و اقتصادی کشور رشد و ارتقا

.ا ادامھ دارد.خ.د.سلسلھ ی نشر گذارش ھای رفیق ببرک کارمل در پلینوم ھای کمیتھ مرکزی ح  



ھر  د کھ بیشتر اززرا موظف میسا ما  کبیر شوراھا مبذول میداردکشور لینینی اتحاد شوروی و
  .چون فوالد آبدیده باشیم یکپارچھ و واحد دیگر وقت

بلکھ  حرف نیست،  سر قبول وحدت درر بمسالھ خاطرنشان سازم کھ صمیخواھم بھ طور خا
میم اجرای تصا و جھت تحقق اھداف انقالب ما کار در کھ در عمل و حدتی است ھدف ما و

 کھ دیگر معیار عمده حزبیت و با قاطیعت اعالم میگرددبنابرین  حزب ضروری میباشد،
 ،باشد ان نمیشتھ شخدمات گذ دولت تعلقات و ارزیابی از فعالیت کادر ھای رھبری حزب و

مبارزه علیھ ضد  وضع کنونی مبارزه فعال شان بخاطر تحقق آرمانھای انقالب ثور و بلکھ در
عرصھ ھای  فی کھ حزب دریاجرای موفقانھ وظا از جانب دیگر ف وانقالب از یک طر

 کیم دوستی ھمیشگی با حزب لینینی کمونیست اتحادحت اجتماعی پیش میکشد، اقتصادی و
 حزب و عضو ھر ھای اساسی ارزیابی کار معیار خلقھای ما و شوروی دوستی بین کشورھا

  .دولتی بھ حساب میروند حزبی و کارمند ھر
ھمیشھ منشی ھای کمیتھ  ت کمیتھ مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان را بایداین خواس

حزب  عضو باالخره ھر ھمھ منشی ھای سازمان ھای اولیھ و ت حزبی،ااپار تمام ھای حزبی،
  .بدانند

آنطوریکھ اوضاع  و شاید و  ما ھنوز طوریکھ بایدیرفقا کھ بسیاری از :گفت راحت باید صبا
تجربھ  ھنوز البتھ این وضع علل عینی نیز دارد ما نمیکنند،  کارمثمر و ثرؤماحوال می طلبد  و

عین  آزموده کھ در ن وئاعضای حزبی مطم تعداد اقتصادی نداریم و زمینھ اعمار کافی در
کافی  قابلیت الزم داشتھ باشند تولیدی مھارت و دولتی و عرصھ ھای مختلف کار زمان در

 ھمیشھ از آیا روشن حرف بزنیم، صریح و شده و  روبروھا بیایید با واقعیت اما نیست،
  یم؟یم بھ حد کافی استفاده می نمایدست دار کھ دریامکانات

را تقریبًا برای تمام حلقھ ھای  متخصصین خود تقاضای ما مشاوران و شوروی بنابر اتحاد
ن کمک بی آالیش ای از باید ما. ادارت افغانستان فرستاده است و دستگاه دولتی برای وزارت ھا

 و کار میتود از آنھا گیریم و دانش فنی رفقای شوروی را فرا تجربھ و نموده، تر ثرؤاستفاده م
 و رندیاین امکانات را نادیده میگ متاسفانھ بعضی از کارمندان ما .را بیآموزیم سازماندھی امور

این   می اندازند،عملی را بھ شانھ ھای مشاوران لیت کارومسو بعضی ھا حتی تمام سنگینی و
ھای مرحلھ  شعار یکی از اینست .آموخت باید را کار است حزبیت بدور از و مجاز غیر کار

  .پیروی نمایند آن دولتی از ھای حزبی و کنونی کھ باید کادر
 دولتی و حزبی، ھمھ عرصھ ھای فعالیت در معقول کادر ھا انتصاب درست و انتخاب و
 کنترول عملی آنان بررسی و وممیزات سیاسی   واساس ارزیابی خصوصیات نظامی بر

کھ   سیاسی انقالبیون مترقی شمرده میشودقفیصلھ ھای حزبی معیار اخال اجرای تصامیم و
 را خود کھپراتیک مبارزه انقالبی از یک طرف بھ ما حق میدھد  آن در استفاده صحیح از

کھ امکان میدھد  جانب دیگر از وبشماریم  متعلق بھ اردوی کبیر نیروھای انقالبی مترقی جھان
جھت ترقی موفقانھ  نوسازی جامعھ افغانستان در  ورگونیاز لحاظ دگ را وظایف انقالبی خود

  .انجام دھیم
پستھای  کارمندانیکھ حزب، بعضی از : سکوت کنیم یک نقیصھ دیگر مورد نمی توانیم در ما

 استفاده میکنند، سوء مقام خود موقف و نموده است از بھ ایشان اعتماد لیت راوپرمسو بزرگ و
 رشوه ستانی، کارمندان بھ گروه بندی، کھ بعضی از بھ کمیتھ مرکزی اطالعاتی میرسد

صالحیت  خارج از بھ کارھای نامطلوب و عید ووعده و تھدید تطمیع و قانون شکنی، اختالس،
 رفاه خلق  ومانھاآر بخاطر انقالب ثور این باره چھ میتوان گفت؟ در خود دست می زنند،

ھ ئتوط ھا، خواھی خود  خودستائی ھا،،نھ بخاطر اقناع بلند پروازیھاصورت گرفتھ است 



 محل پرستی ھا و ھا، گروھبندی ھا، شھرت طلبی ھا، مقام پرستی ھا، گروھپرستی گریھا،
 و اعتبار بھ وحدت حزب، اعمال خود با چنین افراد .خانواده ھا و افراد شدن بعضی ثروتمند

  . مردم لطمھ مستقیم وارد میکنند نزدحیثیت حزب در
 ون کنترول ویکمیس .سازش نخواھیم کرد آن با ما ممکن است واین وضع سازش غیر با

 کردار و رفتار چنین موارد تا ل موظف اندوومقامات مس دیگر کمیتھ مرکزی حزب و نظارت
  .آن آگاه سازند مردم را از ولت ود حزب، و نمایند اتخاذ فیصلھ ھای الزم را تفتیش نموده و را

 سربازان و دھقانان، ھمھ جذب کارگران و بیش از صفوف آن و توسعھ پایگاه اجتماعی حزب،
مھمی را  برای تحکیم حزب دموکراتیک خلق افغانستان اھمیت بزرگ و پیشرو افسران آگاه و

، فتھ شده انداصلی پذیر آزمایشی و عضو حزب صدھا نفر ماه اخیر در دو در حایز است،
سرنوشت خود  دادن برای پیوند سعی افراد افزایش صفوف حزب دموکراتیک خلق افغانستان و

کمیتھ  .مردم نسبت بھ آن است اعتماد حزب و اعتبار ارتقای حیثیت وبا این حزب بیانگر 
 ءآن را بھ مثابھ جز مرکزی بھ پذیرش اعضای جدید بھ حزب ارزش بزرگی را قایل است و

تحکیم  و بین توده ھا حزب دموکراتیک خلق افغانستان در جھت افزایش نفوذ در کارالینفک 
سازمانھای  ھا و ولسوالی ناحیوی، شھری، کمیتھ ھای والیتی، .مردم می شمارد رابطھ آن با

خاب دقیق تبراساس ان  مبذول داشتھ ودایمی پذیرش اعضای جدید بھ حزب توجھ  بھاولیھ باید
 .انھای حزبی را بھ حساب بھترین نمایندگان زحمتکشان توسعھ بخشندانفرادی اشخاص سازم

 و سیاست حزب دموکراتیک خلق افغانستان پشتیبانی میکنند ازکھ یباید بھ جذب جوانان
 این امر مخصوصًا ھ دایمی داشت،جتو گیرند، می صفوف مدافعان قرار آگاھانھ در داوطلبانھ و

 و جوانان افغانستان کھ مدرسھ سیاسی آبدیده گی اعضای سازمان دموکراتیک رابطھ با در
 و پختگی ایدیالوژیک خود را در پراتیک روزمره ثابت آن سپری نموده اند مبارزه را در

  .در نظر گرفتھ شود ،ساختھ اند
 اعتبار سازمان دموکراتیک جوانان افغانستان و تا حیثیت و مک خواھد کردوبھ ما ک کار این

 لیت آن سازمان را بھ مثابھ کمک کنندهءومسو انان ارتقا بخشیم وبین جو نفوذ آن را در
  .ذخیره فعال حزب افزایش دھیم و پیکارجو

پایھ  قدرت دولتی را ایجاد کرد، خصلت خود نوع جدید دموکراتیک ثور بنابر انقالب ملی و
  .است مھ زحمتکشان کشورپشتیبانی ھ اشتراک و با دھقانان و کارگران قدرت اتحاد

انقالبی آن  ًاعرژیم واقکھ  تجربھ انقالبی ثابت می سازد تیوری سوسیالیزم علمی می آموزد و
 حکومت انقالبی نھ تنھا بیانگر.داشتھ باشد رژیمی است کھ باالی توده ھای وسیع مردم اتکا

ای اشتراک وسیع بر پرست است بلکھ امکانات واقعی رانتمام نیروھای وط منافع زحمتکشان و
  .جامعھ نوین تامین می نماید سیاسی بخاطر اعمار حیات اجتماعی و این نیرو ھا در

این  در پس اصل مطلب اینجاست کھ چگونھ میتوانیم راه ھای انجام عملی این وظایف را
  .شرایط تاریخی افغانستان دریابیم

 برای کارگران، یعنی چھ اشکال مشخص سازمانی را جھت فراھم آوری امکانات عملی
 کسبھ کارن، ،متوسط و کوچک طبقات و اقشار وطنپرست، روحانیون روشنفکران، دھقانان،

خالصھ اینکھ تمام زحمتکشان افغانستان  کوچی ھا و قبایل، افراد کارفرمایان ملی، تاجران و
 ن وراه افغانستان نوی اجتماعی کشور در حیات سیاسی و دھیم تا آنان در استفاده قرار مورد

حل درست این  .تر اشتراک ورزند ھرچھ موثر ھ کاملتر وچا ھر.خ.د.شگوفان تحت رھبری ح
این  جانب دیگر از .بدون شک بھ توسعھ پایھ ھای اجتماعی انقالب کمک خواھد کردوظیفھ 

خواھد  پرست کمک ملی وطن وضع بھ زحمتکشان ما بھ تمام نیروھای دموکراتیک اجتماعی و
 شگوفان دریابند و خالق بھ خاطر اعمار جامعھ نوین و کار در ھ خویش رامقام شایست تا کرد



شده  ایجاد نتیجھ پیروزی انقالب ثور سیستم اجتماعی سیاسی انقالبی کھ در لحاظ سیاسی در از
  .داشتھ باشند رشد می یابد تبارز و

ی ھا کھ تمام گروهاجتماعی است  وطن آن سیستم سیاسی و بدین ترتیب جبھھ ملی پدر
 سازمان وجود در ملی وطنپرست را گروه ھای اجتماعی و ما تمام نیروھا و زحمتکشان کشور

 اتحادیھ ھای صنفی، :از عبارتند این سازمانھا .ھم متحد میسازد ارگانھای مربوط شان با و ھا
 سازمان دموکراتیک زنان افغانستان، سازمان دموکراتیک جوانان افغانستان، کوپراتیف ھا،

ژورنالیستان  سازمانھای کارمندان خالق چون اتحادیھ نویسنده گان و لعلمای افغانستان،جمیعت ا
سرمایھ دارن  اتحادیھ تاجران و انجمنھای دوستی، ھمبسگی و ھمچنان کمیتھ ھای صلح و و

سازمانھایکھ  دیگر جرگھ ھای اقوام افغانستان و قبایل، افراد جرگھ سران و پیشھ وران، وملی 
نیروی  .دنانعکاس می دھ گروه ھای مختلف مردم را مذھبی اجتماعی و ملی، ،منافع صنفی

تمام جامعھ افغانستان حزب دموکراتیک  ھدایت کننده جبھھ ملی پدروطن مانند رھبری کننده و
از  تراالکھ حزب دموکراتیک خلق افغانستان ب البتھ باید خاطر نشان کرد .خلق افغانستان است

ھای دیگر بھ مثابھ پیشآھنگ سیاسی نیروھای  جبھھ ھمراه با سازمانداخل  جبھھ نھ بلکھ در
 است بھ نماینده گی از قدرت سیاسی نوین یعنی اتحاد توانای کھ قادر نیروی شامل جبھھ و

  .خواھد بود بدوش گیرد رھبری تمام جھات زندگی جامعھ رادھقانان  کارگران و
تمام نیروھای انقالبی جامعھ بھ  حقوقی اتحادمبنای  وطن بھ مثابھ شکل و جبھھ ملی پدر ایجاد

بھ  اھداف نزدیک ما دموکراتیک از سیاسی انقالب ملی و منظور توسعھ پایگاھی اجتماعی،
    .شمار میرود
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