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  !رفقا

انقالب خلق قھرمان افغانستان لرزه بر اندام ارتجاع منطقھ، امپریالیزم در رأس  امروز غرش توفانزای

اجازه دھید، یک نگاه مؤجز بھ اوضاع جھان . امپریالیزم امریکا و ھژمونیزم چین انداختھ است

  .بیندازیم

ھیچگاھی در جریان سال ھای بعد از جنگ چنین خطر . اکنون اوضاع جھان بی نھایت وخیم است

علت این وضع مشی صریح و آشکارای تجاوزی و ملیتاریستی اداره . ر بھ وجود نیامده بودانفجا

محافل ارتجاعی امپریالیستی امریکا و کشورھای ناتو ترتیبات نظامی . ایاالت متحدۀ امریکاست

ً و در مقیاس وسیع رویدست گرفتھ اند و بھ طور آشکار آماده گی برای یک  بیسابقھ یی را سریعا

ً نوین، سالح ھای ستراتیژیک ھستھ یی و پروگرام گ. انسوز میگیرندجنگ جھ سترش سالح ھای کیفیتا

تسلیحات عادی و کشانیدن مسابقات تسلیحاتی بھ فضای کیھانی با شدت و سرعت از جانب پیمان ناتو 

گی ھای جنگی و توسعۀ ذخایر نظامی را، حصول برتری  ھدف عمدۀ این تشدید آماده. عملی میگردد

ً تأمین تسلط بال منازع بر جھان نظ امی بر اتحاد شوروی و سایر کشور ھای عضو پیمان وارسا و بعدا

تحلیل دقیق و روشن اوضاع بین المللی موجود و . با تھدید نظامی و توسل بھ زور تشکیل میدھد

موضوع اتحاد شوروی و سایر کشور ھای سوسیالیستی در ارتباط با سیاست جنگ افروزانھ ایالت 

متحدۀ امریکا و متحدین ناتوی آن در اعالمیۀ اخیر رفیق والدیمیرویچ اندروپوف منشی عمومی کمیتھ 

مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی و صدر ھیأت رئیسۀ شورای عالی اتحاد جماھیر شوروی 

ً در اعالمیۀ مؤرخ بیست و چھار نوامبر  ایشان با صراحت بیان شده  ١٩٨٣سوسیالیستی و مخصوصا

درین سند سیاسی ارادۀ واحد حزب کمونیست اتحاد شوروی و تمام مردم شوروی و تصمیم  .است



انحراف ناپذیر آنان برای پاسخ گفتن بھ سیاست خارجی ماجراجویانۀ ادارۀ ایاالت متحدۀ امریکا و 

  .بالک ناتو تجلی و تمرکز یافتھ است

اید خاطرنشان کرد کھ اتحاد شوروی درین رابطھ چنانکھ یوری والدیمیرویچ اندروپوف اعالم داشت ب

مانند گذشتھ اکنون نیز برای کسب برتری نظامی تالش نمیورزد و تدابیر متقابل را بر اساس 

ً در آن حدودی عملی خواھد شد . مالحظات تأمین امنیت خود و متحدین خود اتخاذ میکند این تدابیر جدا

ایاالت متحدۀ امریکا و سایر کشورھای عضو  کھ ناشی از اعمال تجاوزکارانھ و وحشیانۀ ملیتاریستی

  .ناتو باشد

اعمال و حرکات ایاالت متحدۀ امریکا در شرق میانھ، شرق نزدیک و امریکای مرکزی تنفر و انزجار 

در مدیترانۀ شرقی بحریۀ بزرگی متشکل از . ھمھ خلقھای صلحدوست جھان را بر انگیختھ است

در لبنان ھزاران نفر عسکر . جنگی متمرکز شده است کشتی ھای طیاره بردار و دیگر کشتی ھای

تھدید از جانب . امریکایی خون خلق لبنان را بنا بر مداخلۀ مسلحانۀ ایاالت متحدۀ امریکا می ریزند

درین اواخر ایاالت متحدۀ امریکا . ایاالت متحدۀ امریکا و اسراییل نسبت بھ سوریھ افزایش می یابد

بھ منظور دستیابی بھ اھداف ھژمونیستی و مغرضانۀ خود متوسل  ھرچھ بیشتر بھ نیروھای مسلح

شاھد این امر اشغال وحشیانۀ گرینادا، تھدید نظامی نیکاراگوا، کیوبای قھرمان و سایر . میگردد

  .کشورھای حوزۀ کارابین است

را  اوضاع در قارۀ آسیا نیز ھرچھ بیشتر متشنج میگردد و ھمۀ این اعمال امپریالیستی اوضاع جھان

ھمچنین نظام فاشیستی افریقای جنوبی دست . می افزاید اً بھ عدم استقرار مواجھ نموده بر تشنجات شدید

بنابر سیاست ماجراجویانۀ ایاالت متحدۀ امریکا این خطر . بھ تجاوزات خاینانھ علیۀ انگوال زده است

در نتیجھ آتش جنگی افزایش می یابد کھ تصادمات منطقھ یی کنونی بھ جنگ وسیعتر مبدل گردد و 

موقف . شعلھ ور گردد کھ برای ھمھ خلقھای جھان عواقب بسیار مھلک و سنگین را در بر داشتھ باشد

در رابطھ با این مسایل در اعالمیھ ھای اخیر حکومت و وزارت جمھوری دموکراتیک افغانستان 

  .امور خارجۀ جمھوری دموکراتیک افغانستان با صراحت بیان شده است

  !رفقا
با خاطر نشان ساختن پیچیده گی عمومی اوضاع بین المللی ما باید از وضع وخیمی کھ در منطقھ بھ 

وجود آمده است و نقشی کھ جمھوری دموکراتیک افغانستان و نیروھای مسلح آن در عرصۀ 

 جنگ اعالن. المللی ایفا میکنند و باید بکنند، بھ طور انتقادی و اصولی ارزیابی بھ عمل آوریم بین

ناشده علیۀ افغانستان انقالبی کھ از جانب ارتجاعی ترین نیروھا بھ سردمداری ایاالت متحدۀ امریکا بھ 

. پیش برده میشود در واقعیت امر کشورما را در شرایط مقابلھ با امپریالیزم امریکا قرار داده است

میباشد باید در عقول، روح و  توجھ بھ این امر کھ اکنون افغانستان انقالبی با امپریالیزم امریکا مواجھ



وجدان فرد فرد اعضای حزب و مردم افغانستان نفوذ کند و موجب آماده گی عظیم و بزرگ ملی 

از ابراز این مطلب شرم ندارند کھ خاینین  باید تذکر داد کھ رھبران ایاالت متحدۀ امریکا. گردد

ضدانقالب را کھ بھ اعمال ضد وطن دست میزنند با صرف صدھا میلیون دالر امریکایی نگھداری، 

  .تربیھ و مسلح میکنند

حزب دموکراتیک خلق افغانستان بھ مثابۀ بیانگر واقعی منافع ھمۀ مردم افغانستان، آغاز مرحلۀ نوین 

. یعنی مرحلۀ تکامل مستقالنۀ دموکراسی و ترقی اجتماعی. معۀ ما اعالم داشترا در حیات سراسر جا

حوادث اخیر نشان داد کھ جنگ اعالن . این مطلب موجب خشم و غضب مرتجعین رنگارنگ گردید

ناشده علیۀ کشورما بخشی از تعرض عمومی امپریالیزم در رأس امپریالیزم امریکا علیۀ نیروھای 

سیاست تعرضی زنجیر سیاه باید توجھ جدی مبذول داشت کھ در  .جھان استصلح و ترقی در سراسر 

ما باید نیات شؤم ارتجاع و امپریالیزم امریکا و . ، افغانستان موقعیت بس مھمی را دارا میباشدامریکا

ھژمونیزم چین را کھ در تبانی با امپریالیزم جھانی است دقیق، درست و ھمھ جانبھ درک کنیم و 

ھرگونھ قربانی و فداکاری در راه پاسداری از وطن و دفاع از دستاورد ھای انقالب ثور، خودرا برای 

و چون صخره، استوار  در یک صف وسیع جھانی در سنگر دفاع از صلح، ترقی و آزادی قرار دھیم

  .و چون کوه ثابت قدم باشیم

  !رفقا
مردم  .صلحدوست بوده استافغانستان در طول تاریخ و بخصوص بعد از انقالب ثور کشوری 

ً از حل و فصل . افغانستان صلح میخواھند، نھ جنگ بھ ھمین مناسبت نیز حکومت افغانستان دایما

ارتجاعی و  اما متأسفانھ رھبران و محافل. صلح آمیز اوضاع ایجاد شده در منطقھ طرفداری میکند

نداده و بھ زور سالح و کمک دست راستی و نظامیگر بعضی از کشورھای ھمسایھ بھ این امر تن در 

در چنین شرایطی ما باید با قاطعیت و . ھای امریکا، افغانستان پر غرور و انقالبی را تھدید میکنند

جدیت تمام بگوییم کھ مبارزه بھ خاطر صلح و رشد مستقل افغانستان بخش مھم مبارزۀ عمومی 

م و پر قدرت ساختن قوای مسلح ارتجاع و جنگطلب بوده و تحکی نیروھای صلحدوست علیۀ نیروھای

ما باید بھ خوبی درک کنیم کھ مشی عمومی ماجراجویانۀ . ما بھ یقین ضامن پیروزی است

بنابرین تحکیم قدرت . متحدۀ امریکا و متحدین آن تھدید واقعی را متوجھ ھمۀ خلقھا ساختھ است ایاالت

بلیت جنگی و رزمنده گی نیروھای دفاعی جمھوری دموکراتیک افغانستان و ارتقای باز ھم بیشتر قا

برای . ماست، وظیفۀ انترناسیونالیستی ما نیز میباشد مسلح آن در عین زمان کھ وظیفۀ وطنپرستانۀ

تحکیم قابلیت رزمنده گی و جنگی ما الزمست بیداری سیاسی، روح رزمنده گی و جنگی، دانش و فن 

ً فرا گیریم و طرق مھارت استفاده از سالح و تخنیک م. جنگی را ارتقا دھیم حاربھ وی مدرن را وسیعا

این بدان معناست کھ باید ھر . پیشبرد عملیات نظامی را در شرایط دشوار جنگی بھبود و تکامل بخشیم



فرد نظامی، ھر فرد و ھریک از منسوبین قوای مسلح آزادیبخش افغانستان خصوصیات و کرکتر 

و ایمان خلل ناپذیر بھ امر حزب و ھمھ خلق عالی اخالقی و رزمی، مردانھ گی، شجاعت، دلیری 

ً پرورش دھد   .افغانستان را در روح، وجدان و شرف خود با تمام آماده گی برای قربانی، قویا

  

  !رفقا
کمیتھ مرکزی حزب ما تصمیم گرفت جلسۀ وسیع مشورتی کادر رھبری اردو،  ارندوی و نیروھای 

در زیر سقف این تاالر در مرکز وزارت دفاع  ، قوماندانان نظامی و کارکنان سیاسی راامنیتی

باید کرد تا نیروھای مسلح ما مطالبات امروزی وطن ما،  چھ کھ افغانستان دعوت کند تا دربارۀ آن

منطقۀ ما، آسیا و سیارۀ ما یعنی وطن عظیم و بزرگ جھانی ما را برآورده سازند و وظایف انقالب 

ً اجرا نمایند، تبادل نظر صور   .ت گیردثور را جدا

  !رفقا

طی چندین جلسھ در بیروی سیاسی و داراالنشای کمیتھ مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان و 

چھ در جلسۀ بزرگ رھبران حزبی و دولتی در مقر شورای وزیران جمھوری دموکراتیک افغانستان 

مفصلی نموده ھمچنین در جلسۀ منشی ھای سازمان ھای اولیۀ حزبی و کارکنان سیاسی اردو صحبت 

ام، علی الوصف تکرار ھا کھ بھ غرض تأکید خواھد بود سعی میکنیم از جھات مختلف بھ صورت 

  .فورمولبندی شده، بھ شکل تزھا در این جلسھ باز ھم وظایف خودرا مشخص تر سازیم

بعد از انقالب ثور، بعد از قیام مسلحانھ و قھرمانانۀ قوای مسلح ما کھ بھ ارادۀ مردم ما تحت رھبری 

حزب دموکراتیک خلق افغانستان صورت گرفت، تا کنون و بخصوص بعد از مرحلۀ نوین انقالب ثور 

است،  کارھای با اھمیت و بزرگی در کشور ما صورت گرفتھ) کھ زنجیر ھمبستۀ انقالب ثور است(

کارھای مثبتی . ولی در برابر ما کارھای بزرگ و بزرگتری باقی مانده است کھ آنھا را باید اجرا کرد
  :میتوان بھ صورت مؤجز قرار ذیل بر شمرد را کھ باید رشد و تکامل بخشید

بزرگترین و عظیمترین امری کھ تحت رھبری حزب پر افتخار ما انجام شد عبارت بود از سرنگونی 

قشار و طبقات ارتجاعی جبار، ستمگر و استثمارگر از لحاظ سیاسی، از بین بردن قدرت تمام ا

مالکین، فیوداالن، اعیان و اشراف و تمام مرتجعین بھ شمول بیروکرات ھای فاسد مرتجع نظامی و 

قدرت اقشار . ملکی کھ بر اساس رھنمود ھای نخستین برنامۀ پرافتخار ما در جریدۀ خلق عملی گردید

بقات منسوخ از لحاظ سیاسی و تا حدودی اقتصادی، اجتماعی و کلتوری محو و نا بود گردید و و ط

این کاری بس عظیم و بزرگست کھ صورت . حاکمیت خلق و زحمتکشان در افغانستان مستقر گشت

میتوان . این پیوستھ شعار ما بوده است. میتوان انقالب کرد، لیکن باید از انقالب دفاع کرد. گرفت



آنرا بی وقفھ و بھ صورت پیگیر ادامھ  قالب کرد، لیکن باید وظایف انقالبی را ایفا کرد و تا بھ آخران

  .داد

در افغانستان اصالحات ارضی کھ مھمترین وظیفھ یا مرکز ثقل انقالب ملی و دموکراتیک ضد 

بعض تعدیالت فیودالی و ضدامپریالیستی است تا حدودی تحقق یافت و برای رشد و تکامل بیشتر آن 

از لحاظ . بھ سر رسانیدن اصالحات ارضی و آب امروز وظیفۀ مبرم ھمۀ ماست. بھ وجود آمد

حزب ما، . برخورد بھ مسایل مھم حزبی در مدت کوتاه ما کار ھای با اھمیتی را انجام داده ایم

خل یک ما، سازمان ھای اجتماعی ما، جبھۀ ملی پدروطن ما، دا ما، قوای مسلح ما، حکومت دولت

حزب از لحاظ کمیت و کیفیت رشد قابل . این کار بسیار با اھمیت است. سیستم طراز نوین گردیده اند

ما سازمان . پروسۀ رشد حزب برای ما امیدوار کننده و اطمینان بخش است. توجۀ خودرا ادامھ میدھد

حزب  رای نخستین بارب. ھای اجتماعی و ایجاد گر وسیعی را تأسیس کردیم کھ شما از آن آگاھی دارید

ما در افغانستان جبھۀ ملی پدروطن را ایجاد کرد، کھ مبارزه در راه ایجاد آن یکی از اصول مرامی 

در . شما بھ خوبی میدانید کھ حزب ما ھمیشھ شعار تشکیل آنرا میداد. ما منتشره در جریدۀ خلق بود

 قدرت حاکمۀ سیاسی را بھ دست کمتر کشور جھان چنین واقع شده است کھ بعد از اینکھ زحمتکشان

میگیرند و حزب پیشاھنگ از کوره راه ھا و مد و جزر ھای پر از خطر گذشتھ و قدرت سیاسی را 

ً سازمان ھای اجتماعی را ایجاد کند و راه اتحاد و وحدت تمام اقشار و طبقات  احراز نموده باشد، بعدا

این امر در عده یی از . م پیوند دھدخلق را در یک سازمان وسیع نظیر جبھۀ ملی پدروطن با ھ

دیروز حزب ما . این یکی از افتخارات بزرگ حزب ماست. کشورھا رخ داده، لیکن بسیار نادر است

حزب ما ترکیبی از محافل بود و ایجاد یک حزب . از لحاظ کمیت ضعیف و توأم با پراگنده گی بود

رات عبرت آمیزی نزد ھمۀ شما کھ با خاط. واحد سازمان داده شده دستاورد با اھمیت عھد ماست

کھ خود یک فھرست طوالنی است و (وجدان ھستید وجود دارد کھ بر حزب ما بنا بر عوامل مختلف 

بار انشعابات تحمیل چگونھ و چندین ) تحلیل عمیق طبقاتی، اجتماعی و ملی کشور را ایجاب میکند

فریاد وجدان فرد فرد اعضای صدیق حزب  شد، و لیکن سر انجام بعد از مرحلۀ نوین انقالب ثور این

دموکراتیک خلق افغانستان است کھ میگویند باید یک حزب مرکب از محافل و فرکسیون ھا در یک 

زمان معین و کوتاه بھ یک حزب واحد و یکپارچۀ دموکراتیک خلق افغانستان مبدل گردد و این مرز 

ھایی را ایجاد کرده بودند و بھ گفتۀ مردم ما، گفتھ میتوانیم محافل کوچک حزبی مرز. ھا از بین برود

این صحنھ ھای تراژیک در حیات حزب ما باید درس عبرتی برای . استخوان شکنی ھا وجود داشت

حزب ما توانست بعد از مرحلۀ نوین انقالب ثور از این دشواری ھای . ھر عضو حزب باشد

رف بیروی سیاسی کمیتۀ مرکزی حزب اکنون من بھ شما از ط. وحشتناک سربلند و پیروز بدر آید



دموکراتیک خلق افغانستان و از طرف خود میگویم کھ وحدت ارگانیک حزب ما پروسۀ خودرا گام بھ 

  .گام در کادر اصول تعقیب میکند و باید تعقیب کند

  !رفقا

جامعھ عقبمانده کھ در تار و  میخواھم یادآوری کنم کھ ایجاد سازمان ھای اجتماعی در یک کشور و

پود، گوشت و استخوان آن تمام خصوصیات قبیلھ وی و فیودالی ھنوز زنده است و انساج آنرا تخریب 

ما توانستیم در وجود سازمان ھای اجتماعی خود اقشار و طبقات . میکند، پیروزی بزرگی است

قبایل، روحانیون،  نفکران،مختلف خلق خودرا اعم از جوانان، کارگران، دھقانان، زنان، روش

و  - کھ این اصطالح ھم قابل بحث است - بورژوازی متوسط بھ شمول بھ اصطالح بورژوازی ملی

دیگر اقشار و طبقات ملی و دموکراتیک جامعھ کھ بھ نحوی از انحا تحت درفش سازمان ھای 

ب دموکراتیک خلق ھمۀ اینھا بھ پیشاھنگی و رھبری حز. اجتماعی گردھم جمع شده اند، متحد سازیم

افغانستان در جبھۀ ملی پدروطن گرد آمده اند کھ نھ تنھا حزب ما و سازمان ھای اجتماعی عضو 

آنست، بلکھ فرد فرد اتباع افغانستان کھ بیش از شانزده سال عمر داشتھ باشند حق اشتراک در آنرا 

م طراز لنینی بھ پیش خالصھ اینکھ حزب ما داخل یک سیستم یا در جھت و تکامل یک سیست. دارند

ھمچنین شورای انقالبی ما و حکومت یا شورای وزیران ما، داخل یک چارچوب و سیستم در . میرود

مردم ما بنا بر وجود پاره یی از . وجود اصول اساسی جمھوری دموکراتیک افغانستان قرار گرفتھ اند

تأثیر فعالیت  ود و بیشتر تحتاشتباھات کھ تا حدودی ناشی از پروسۀ طبیعی رشد و تکامل حزب ما ب

ھای خرابکارانھ و تبلیغی ارتجاع منطقھ، امپریالیزم و ھژمونیزم در برابر انقالب قرار گرفتند و این 

حزب و . را باید ھمۀ ما، فرد فرد ما درک کنیم کھ این یک حقیقت تلخ بود و باید بھ آن اعتراف کرد

بود، مردم بھ کوه ھا، دشت ھا و دره ھا فرار کرده و دولت از مردم از توده ھای عظیم مردم جدا شده 

بعد از مرحلۀ نوین شالود یا شیرازۀ احیای اعتماد مردم ما . بھ خارج کشور مھاجرت کرده بودند

این کار آسان نبود، . پیرامون حزب و دولت جمھوری دموکراتیک افغانستان و انقالب کشور ایجاد شد

رفقا از جملھ کارھای بزرگ شماست کھ علی الرغم تمام دشواری  نباید این را سھل گرفت، این کار،

ھا گام بھ گام از چندین سال بھ اینطرف مردم، توده ھا و قبایل در نتیجۀ خط مشی درست شما، گروه 

گروه بھ دور حزب و دولت جمع شدند و راه ھای مفاھمھ باز گردید و ده ھا ھزار نفر از اعضای 

دولت و حکومت تسلیم شدند سالح بر زمین گذاشتند و بھ حکومت و حزب  باندھا و سران باند ھا بھ

نباید . در انقالب ھای جھان یکی از نمونھ ھای بینظیر است این ھم در نحو خود. وفاداری نشان دادند

دامنگیر کشور  بھ فعالیت درین زمینھ کم بھا داده شود، ھمچنان علی الرغم دشواری ھا و مشکالتیکھ

ما و جامعۀ ما بود، از استقرار نسبی در ساحۀ اقتصادی برخوردار بوده ایم و پیشرفت ما، انقالب 

و  ھایی در عرصۀ اقتصادی بھ دست آورده ایم، چھ در ساحۀ زراعت، صنعت ترانسپورت، انرژی



ھمچنان ما توانستیم تا حدودی معینی ارگانھای . چھ در ساحۀ تجارت داخلی و خارجی و غیره و غیره

  .حاکمیت دولتی را ایجاد کنیممحلی 

ما میتوانیم با اتخاذ سیاست خارجی معقول و اصولی، پرستیژ انقالب افغانستان و دولت جمھوری 

ما امروز صدھا میلیون انسان کرۀ زمین را در پشتیبانی از . دموکراتیک افغانستان را ارتقا دھیم

و  و بخصوص کشورھای سوسیالیستیتمام نیرو ھای صلحدوست و مترقی جھان . انقالب خود داریم

  .در راس اتحاد شوروی بزرگ با ماست

  !خوب رفقا

ً در صحبت من با شما تعریف و توصیف کارھای مثبت مطرح نیست ما و شما امروز بھ زبان . اصال

. باید ھمھ رفقا حتی دماغ ھا و عقول شان آماده گی نوینی داشتھ باشند. دیگری صحبت خواھیم کرد

بیون باعظمت کنگرۀ بیست و ششم حزب کمونیست اتحاد شوروی بھ نماینده گی از طوریکھ در تر

ھرگاه کمک ھای بی شما رفقای حزبی و کمیتھ مرکزی گفتھ ام، باز ھم بھ این مفھوم اعالم میدارم کھ 

شایبھ، برادرانھ و بیغرضانھ و صاف و پاک اتحاد شوروی نمی بود، امروز بھ صورت قطع انقالب 

ا شکستی فجیع میگشت و افغانستان چندین صد سال بھ عقب بر میگشت و ارتجاع سیاه ما مواجھ ب

: ازین جھت ھمھ با فریاد باید بگوییم. وحشتناک وابستھ بھ امپریالیزم در افغانستان مستقر می گشت

  !)سپاس! (سپاس از اتحاد شوروی

  !رفقا

کھ بنا بر فیصلۀ بیروی سیاسی کمیتھ مرکزی  بعض مستقیم و بعض غیرمستقیم اطالع خواھند داشت

مورد قبول قرار گرفتھ و بھ من وظیفھ  طرح ھا و تز ھای اینجانبحزب دموکراتیک خلق افغانستان 

  .بھ پیشگاه حزب خود ارائھ نمایم طرح ھا و تز ھا را اینداده شده است تا 

است  فازتخاب کردیم و آن کلمۀ ما یک اصطالح را از گنجینۀ ترمنولوژی ایدیولوژی طبقۀ کارگر ان

من شنیده ام کھ . آنرا بھ کار می بریم فاز جدیدکھ ما در ارتباط فعالیت ھای کنونی خود تحت نام 

میگویند خوب آغاز انقالب ثور، مرحلۀ نوین انقالب، پس . را صحیح درک نکرده اند فازبعض این 

اده از گنجینۀ کار بزرگ، خالق و داھیانۀ چھ ھست؟ درین قسمت توضیحاتی بھ رفقا با استف نوین فاز

  .والدیمیر ایلیچ لنین داده میشود

ً شما . را در جھات تاریخی استعمال کرده است)) مرحلھ((لنین از لحاظ میتود انتخاب ترم ھا کلمۀ  مثال

ً رسالۀ  از در اخیر آن لنین بھ این مفھوم میگوید اکنون . را مطالعھ کرده اید)) چھ باید کرد؟((حتما

اکنون گلو ھا زیر و بم . مرحلۀ خرده گیری، خرده کاری و محفل بازی باید گذشت و آنرا ترک داد

درین نوزده سالھ گی حزب کھ  !رفقا. شده است، رشد جوانی داریم و باید وارد مرحلۀ جدیدی گردیم



ً با برخورد جدید در  برابر مسایل آماده بھ مرحلۀ بلوغ رسیده ایم منافع حزب ما ایجاب میکند کھ کامال

  .باشیم

از نظر لنین، در رشد جنبش انقالبی و در رشد و تکامل حزب طبقۀ کارگر بھ مثابۀ پیشاھنگ طبقۀ 

کارگر مراحل مختلفی وجود دارد کھ ھر مرحلھ را از لحاظ شرایط زمانی و مکانی، از لحاظ حکم و 

باید توضیح کرد و مشخص ضرورت جنبش انقالبی و انقالب و وظایف حزبی، دولتی و حکومتی 

نباید با آن کلمھ یی اشتباه شود کھ  فازکلمۀ  !رفقا. ساخت و گام بھ گام، مرحلھ بھ مرحلھ بھ پیش رفت

کھ شامل یک  بھبود کاریعنی  فاز جدید پس فاز جدید یعنی چھ؟ .در شرایط سوسیالیزم بھ کار میرود

رشد حزب خود، رشد انقالب و رشد دولت سلسلھ پرنسیپ ھاست کھ ما این پرنسیپ ھا را بھ تناسب 

کھ خواست خلق، جامعھ و مردم ما، خواست جنبش انقالبی جھان و جنبش صلح در جھان است 

یکی از برخوردھای قاطع و حتمی ما اینست کھ بعد از این باید بھ این مناسبت . استخراج کردیم

خودرا اصالح کنند تا تأثیرات عظیم از خود انتقاد نمایند، . مقامات رھبری حزب از خود شروع کنند

آن در کادرھا و صفوف حزب بھ وجود آید و جوھر فاز جدید کھ پرنسیپ ھای آن از لحاظ مقولھ ھا، 

ً توضیح داده خواھد شد اینست کھ بعد از  از لحاظ ترمنولوژی در پراتیک حزب، انقالب و دولت بعدا

در اعماق صفوف حزبی و مجموع کمپلکس  این مقامات رھبری حزبی و دولتی از خود آغاز نموده

در کادر اصول و پرنسیپ بھ شیوۀ لنین، بدون در نظر  قوای مسلح جمھوری دموکراتیک افغانستان

  .داشت ملحوظات خصوصی و شخصی بھ انتقادات جدی و صریح بپردازند

  .د برگردیملذا اکنون ما برخورد انتقادی خودرا آغاز میکنیم تا دوباره بھ پرنسیپ ھای فاز جدی

  !رفقا
طوریکھ در مقدمھ دربارۀ اوضاع سیاسی جھان و مسؤولیت و وظیفۀ افغانستان خاطر نشان گردید بھ 

. خاطر داشتھ باشید کھ مرکز صحبت امروزی من قوای مسلح جمھوری دموکراتیک افغانستان میباشد

خود برخورد انتقادی  اکنون اجازه بدھید، با صراحت لھجھ بازھم فورمولبندی شده، با قوای مسلح

  . ارندوی و خادقوای مسلح یعنی اردو، . بنماییم

راجع بھ اینکھ قوای مسلح ما بخصوص طی چھار سال اخیر چھ نقش با اھمیتی را در سرنوشت دولت 

جدید اینست کھ ما  یکی از میتود ھای فازلیکن . و جامعۀ ما ایفا کرده است، میتوان زیاد حرف زد

. شعار دادیم آنچھ کھ مثبت است باید رشد و تکامل داده شود و بسیار در مورد آن حرف نمی زنیم

لیکن بیاییم ببینیم . زیرا آن چیزی کھ درایی مثبت ماست نزد ما مجود است نمیتوان از آن انکار کرد

ای مسلح خودرا مورد تجزیھ از جھات ضعف کار و از جھات منفی، مسایل قو بھبود کار در چیست؟

وقتیکھ این مطالب را مورد انتقاد قرار دادیم و از آن نتیجھ گیری بھ عمل . و تحلیل قرار بدھیم

  .آوردیم، بھ وظایف مبرم و عملی روز تبدیل میشود



  !خوب رفقا

ً ما با جنگ مو اجھ یک مسالۀ دیگر را ھم باید در ارتباط قوای مسلح خاطر نشان ساخت کھ آیا واقعا

ھستیم یا نھ؟ خوب جنگ ما چگونھ جنگ است؟ جنگ عادالنھ است، نھ غیر عادالنھ، درین جنگ 

عادالنھ نیروھای با ایمان راسخ قبل از ھمھ بھ اصطالح وطنی ما، سر خود را بھ کف میگذارند، یعنی 

  .ند والسالمآماده میباشند برای آنکھ در راه جنگ عادالنھ یا جنگ انقالبی عادالنھ خودرا قربان کن

انقالب با قیام و  در وقتاست کھ  لنیناین حرف بزرگ . دیگر ھیچ الترناتیف و وریانت وجود ندارد

وقتیکھ انقالب بھ عمل آمد باید برای انقالب تمام حزبی ھا، تمام نیروھای . انقالب نباید بازی کرد

و  فیودالیزمدرین صورت است کھ میتوان . معتقد بھ انقالب آماده باشند کھ از جان خود بگذرند

  .نایل آمد سوسیالیزمرا سرنگون ساخت و بھ  بورژوازی

بیایید بھ پیشگاه بیروی سیاسی کمیتھ مرکزی حزب دموکراتیک خلق . شما انقالب کردیدحاال  !رفقا

آیا حاضر و آماده برای دادن قربانی ) کسی کھ معتقد نیست باید در جای خود بنشیند(افغانستان بگوییم 

تند، و ھمھ بھ پا خاس(در راه بھ پیروزی رساندن جنگ انقالبی عادالنۀ خلق افغانستان استید یا نھ؟ 
  )آماده استیم: گفتند

  !رفقا

ً عرض کردم کھ ما در حال انجام جنگ انقالبی و . روز تصمیم است. امروز، روز بزرگی است قبال

آیا الزم است کھ در چنین شرایطی در . شما اصطالحات نظامی را خوب میدانید. عادالنۀ خود استیم

حالت تعرض اند و میخواھند کھ تمام دستاورد موضع دفاعی قرار داشتھ باشیم؟ اکنون کھ دشمنان در 

ھای انقالب مارا محو و نابود سازند، ما باید از حالت دفاعی بھ حالت تعرضی بگذریم، این یک اصل 

و احوال طوری است کھ باید سھ رکن قوای مسلح ما، اردو، خاد و  اکنون اوضاع. مبرم است

شرایط انقالب، بعد از امروز، برای ابد کنار   ارندوی، این سیاست پسیف را در اوضاع و احوال و

  ).کف زدن ھا(بگذارند و بھ سیاست نظامی تکتیکی اوپراتیفی تعرضی دست بزنند 

اھداف ستراتیژیک استعمار کھنۀ انگلیس و ھم امپریالیزم انگلیس . رفقا آگاھی دارند پاکستانراجع بھ 

ستان در مورد سرزمین مقدس افغانستان و ھم فرزند نا خلف آن رژیم ھای نظامیگر و مرتجع پاک

خالصھ اینکھ بارھا تاکید . بخصوص در شرایط افغانستان انقالبی بھ ھمۀ شما معلوم و آشکار است

کرده ام و بھ این جھت تاکید مینمایم کھ رفقا خود با عقل، روح و وجدان و پوست و گوشت خود این 

عھ طلب و رذیالنۀ ارتجاع منطقھ را کھ بھ حقایق تلخ را، این چشم ھای بیشرمانھ، حریص، توس

تا چنین درک و تشخیص وجود نداشتھ باشد و . کشورما و انقالب ما دوختھ شده است، تشخیص بدھند

، برای وطن تان وظیفھ احساس نشود، شاید بگویند کھ برای چھ ما باید جان ھای خودرا قربان کنیم؟

دعوای پاکستان این است کھ باید  خالصھ اینکھ تان،برای دفاع از سرزمین پدری و اجداد و نیاکان 



پشتون ھا را در حیطۀ ظلم و ستم ملی پاکستان یعنی محافل حاکم مرتجع پنجابی، طبقات حاکم مرتجع 
ما باید متوجھ باشیم کھ از ! رفقا. فیودالی، بورژوایی و بیروکراتیک و جالدان پاکستان قرار دھند

باز . حرف ھای من چنین توجیھ صورت نگیرد و روح ناسیونالیستی و شؤونیستی در ما تقویھ نگردد

تکرار میکنم کھ تمام خلقھای منطقھ، خلق ایران، خلق پاکستان و ھمھ خلقھای جھان با ھم برادر اند و 

. ھا نداریم، بلکھ دوست و ھمسنگر خلقھا استیمما ھیچگونھ خصومت در برابر خلق. برادر ما استند

حاکم استثمارگر و ستمگر در ھر نقطۀ جھان بھ ھر اسم و رسمی  لیکن ما دشمن آشتی ناپذیر طبقات
بھ طرف  پاکستانیچشم طبقات حاکم جبار خوب ). کف زدن ھا(. کھ باشد بودیم، استیم و خواھیم بود

بھ طرف قطعات سرزمین ما بھ خوبی آگاه استیم کھ آنھم  ھم ھژمونیزم چینراجع بھ  .میباشد ھندوکش
یک پایگاه نیرومند ضد جنبش ھای امپریالیزم امریکا میخواست و میخواھد کھ . ما چشم دوختھ است

آزادیبخش ملی و ضد انقالب برای سرکوبی انقالب افغانستان، ضد سوسیالیزم و ضد شوروی در 
اظ دفاع از دستاورد ھای انقالب ثور، ھم بھ مثابۀ یک وظیفۀ ملی ببینید ھم از لح .افغانستان ایجاد کند

 و وطنپرستانۀ دفاع از سرزمین مقدس کشورما، وطن ما و ھم بھ خاطر ایفای وظایف

ما باید قوای مسلح نیرومندی داشتھ باشیم، تا بتوانیم ضربات تجاوزکارانۀ انترناسیونالیستی، مقدس
  ).کف زدن ھا( .مشت دندان شکن پاسخ دھیمخارجی و ضد انقالب داخلی را با 

تقویۀ قوای مسلح جمھوری دموکراتیک افغانستان بھ مثابۀ مبرمترین، حیاتی ترین، جدی ترین وظیفۀ 

باید در قسمت جلب و احضار با تمام فداکاری، با تمام نیروی حزب و . حزبی، دولتی و وطنی ماست

زمان ھای اجتماعی، جبھۀ ملی پدروطن و قوای مسلح، بھ دولت از پایین تا بھ باال، با تمام نیروی سا

مثابۀ شعار جھاد بزرگ بسیج شویم و باید مسالۀ جلب و احضار را ھرچھ زودتر و ھرچھ سریعتر حل 

کھ بخواھد  ھر کسی کھھرکسی کھ درین قسمت کوچکترین سھل انگاری از خود نشان میدھد و . کنیم

رق فرار کند، آن شخص اگر حزبی است، در ھر مقامیکھ کسی را حمایت کند کھ از خدمت تحت بی

باشد باید بھ دادگاه کشانیده شود، بھ شمول اخراج از حزب و جزای نظامی ھنگام جنگ، و کسی کھ 

واجد شرایط است و در تحت بیرق خدمت مکلفیت نظامی نمی آید، باید جدی ترین تدابیر را در 

ھای حزب، دولت و قوای مسلح باید بسیج شوند تا  از طرف دیگر تمام نیرو .موردش اتخاذ کرد

تبلیغات بزرگ، ھمھ جانبھ و عظیم راجع بھ این مسألھ کھ خدمت بھ وطن، خدمت در تحت بیرق قوای 

، دفاع از انقالب و آماده گی در برابر ھرگونھ تجاوزات خارجی وظیفۀ مقدس آزادیبخش افغانستان

کوتاه و مؤجز با حرف . شوق آماده گردند، بھ راه افتد تمام فرزندان کشور است و باید با شور و

ً از رفقای بیروی سیاسی و . نظامی باید مطالب را مطرح ساخت اینرا باید در نظر گرفت من جدا

داراالنشای کمیتھ مرکزی، از شورای وزیران، از ھیأت رئیسۀ شورای انقالبی و از تمام رفقای قوای 



ب می طلبد و خلق ما می طلبد، کھ ھمھ نیرو ھا را، با تمام نکاتی کھ مسلح می طلبم، یعنی اینکھ انقال

  .باید در نظر گرفت، در قدم اول برای تقویۀ کمی قوای مسلح باید بھ کار برد

  !رفقا

اجازه دھید اعالم بدارم کھ بنا بر پیشنھاد مقام وزارت دفاع جمھوری دموکراتیک افغانستان، بنا بر 

مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان و بنا بر فیصلۀ ھیأت رئیسۀ  تصمیم بیروی سیاسی کمیتھ

شورای انقالبی جمھوری دموکراتیک افغانستان دو رفیق برجستۀ ما در مقامات جدید وزارت دفاع 

اکنون در مورد ضرورت اینکھ با جرأت و شھامت کادرھای جدید را بیرون بکشیم . تعیین گردیده اند

ھرگاه در اجرای وظایف  .و آنھا را تحت آزمایش قرار بدھیم، صحبت می کنمو بھ آنھا اعتماد کنیم 

ھر کسیکھ در یک پُست و مقام با . خود موفق باشند ھمیشھ مورد اعتماد حزب و دولت خواھند بود

اھمیت قرار میگیرد، نمیوان تنھا برایش تبریک گفت، بلکھ باید برایش اعالم کرد کھ در قبول 

  .و پیروز باشدمسؤولیت جدید موفق 

رفیقی کھ در . مشی ما این است کھ جوانان را بیرون بکشیم و آنھا را در آزمونگاه تجربھ قرار بدھیم

اجرای وظایف از بوتۀ آزمایش موفق بیرون برآمده ھمیشھ مورد تقدیر و سپاس حزب و دولت و قوای 

ر شان بر اساس پرنسیپ و کسانیکھ از خود شایستھ گی نشان ندھند، در براب. مسلح ما خواھد بود

  )کف زدن ھا( .اصول برخورد جدی صورت خواھد گرفت

ما راجع بھ اھمیت بزرگ جلب و . رفقا، باز ھم باالی وظایف مبرم و سنگین خود صحبت میکنیم

باید مقامات رھبری حزبی و دولتی، کمیسیون فوق العادۀ جلب و احضار و قوای . احضار حرف زدیم

ھای مؤثری را جستجو کنند تا بر اساس آن مدافعین انقالب، قطعات نظامی  مسلح ھرچھ زودتر راه

قومی داوطلب، ملیشھ ھای سرحدی و دیگر ارگان ھای مربوط بھ قوای مسلح بھ شمول سپاھیان 

از » بسیج تمام قوت ھا«باید بتوانیم برای تحقق شعار . انقالب از لحاظ کمیت و کیفیت افزایش یابند

  .ه گردیمحرف وارد عمل زند

دشمن از خصوصیات دینی، مذھبی و . انقالب خصوصیات کھنھ را از بیخ و بن تغییر داده است

با وسایل رذیالنھ و وحشیانھ، مردم را تھدید می نماید کھ برای  .عنعنھ وی مردم سوء استفاده میکند

وجود ھمۀ اینھا ما آیا با . خدمت نظامی حاضر نشوند و در سنگر دفاع از انقالب و مردم قرار نگیرند

  باید سکوت کنیم و در موضع خود آرام بمانیم؟

بھ طور عموم کار ما درین رشتھ . یا اینکھ ما ھم تبلیغ علیۀ تبلیغ دشمن را سخت نیرومند بسازیم

ً کمتر بھ گوش و . ضعیف است تبلیغ قوانین از لحاظ جلب و احضار و مکلفیت عمومی عسکری اصال

ً . مسایل بیندیشید در مورد این. چشم میخورد ما از تمام مقامات قدرت قضایی و عدلی خود جدا

میخواھیم کھ باید سر از فردا بھ تبلیغ و ترویج قوانین کشور در مورد جلب و احضار بھ زبان مردم 



تا وقتی مردم کشور شعور و درک قانونی را حاصل نکنند ھیچگاه موفق شده نمیتوانند کھ . آغاز کنند

  .درا انجام دھندوظایف سنگین خو

  !رفقا

ً خواھش میکنم کھ باید برخورد تان و بخصوص برخورد اولی تان در برابر سربازان  من جدا

جدیدالورود فوق العاده دلسوزانھ، برادرانھ، انسانی و بر اساس اخالق پیشاھنگ طبقۀ کارگر و 

اولین انتباه شما بھ سرباز جدیدالورود باید درس وفاداری و . خدمتگزار مردم و خلق تنظیم شود

اگر برخورد و تبلیغ درست صورت گیرد، اگر . کاری باشد و تبلیغ درست صورت گیردفدا

سازماندھی درست سیاسی بھ عمل آید، حتی اگر اجنت ھای باند ھا نیز داخل قوای مسلح گردند میتوان 

نمونۀ این برخورد در  .وجدان ھای آنان را تغییر داد و آنان را بھ حزب، انقالب و وطن معتقد ساخت

ربۀ بعد از انقالب اکتوبر در تجربۀ مبارزه با ضد انقالب، در جنگ داخلی و حتی در جنگ کبیر تج

لذا رفقا برخورد تان در برابر سربازان جدید الورود باید . میھنی مردم شوروی فراوان موجود است

ً مسؤولیت ھای شان را در نظر بگی. باید مرکز تجمع ایجاد کرد. درست باشد . رندکمیسار ھا جدا

نماینده گان قوای مسلح، حزب و دولت باید یکجا با ھم شرایط بھتر سازماندھی را برای سربازان 

ً در . جدید الورود تھیھ کنند اگر ھم انتقال شان از والیات و محالت سریعتر صورت نمیگیرد، باید فورا

د کھ تنھا و تنھا اگر شما موفق شوی. ھمان محل در ھمان مناطق مراکز تعلیم و تربیھ ایجاد شود

جمعنظام را بھ آنھا یاد بدھید، آنھا خود بھ خود زیر اتموسفیر دسپلین نظامی قرار میگیرند و بھ قوای 

مسلح افغانستان صادق و وفادار میگردند و بخصوص اگر با این اقدامات تبلیغ و ترویج نیز توأم 

ن فداکار و جنگنده در صفوف قوای این عناصر میتوانند سربازان جدید الورود را بھ سپاھیا. گردد

  .مسلح مبدل سازند

تعداد زیادی از قوای  .فرد بیسواد بھ درد سیاست نمی خوردلنین میگوید کھ ! یک مسألۀ دیگر رفقا

مسلح مارا اعضای حزب میسازد و ھمچنین غیرحزبی ھای وطنپرست ھستند کھ آنھا ھم عناصر 

صورت کتلھ وی سواد آموزی تعقیب گردد و شعور اگر در ھر بلوک و ھر تولی بھ . باسواد اند

لیکن روی وظیفھ ھرگاه اعضای حزب و روشنفکران . سیاسی سربازان ارتقا یابد، زھی سعادت

وطنپرست نظامی غیرحزبی تا پنج نفر سرباز، یعنی فرزندان کارگران و زحمتکشان را سواد 

ً بھ صدھا ھزار نفر میرسد من از شما سؤال میکنم کھ آیا این کار  .بیاموزانند، تعداد آنان مجموعا

ً بھ شرایط ذھنی و عینی تعلق دارد؟ آیا میتوان درین زمینھ بھانھ تراشی کرد؟ این  عملی است، یا مثال

کار فقط بھ ارادۀ شما، بھ احساس شما، بھ احساس مسؤولیت و دلسوزی شما در قبال فرزندان وطن و 

حیث نمونھ، چنین مبارزه علیھ بیسوادی را توأم با جنگ شما میتوانید من. کشور تان تعلق میگیرد

ھدف من از تمام قوای مسلح . مسلحانھ علیۀ باندیتیزم بھ حیث یک جبھۀ پھلویی و جنبی بھ پیش ببرید



موجب تقویۀ دسپلین، ارتقای شعور  در آن صورت این خود. جمھوری دموکراتیک افغانستان است

ع بھ تقویۀ کار سیاسی، من بیش از سھ و نیم ساعت در زیر راج. سیاسی و نظامی سربازان میشود

ً حرف زدم و ریاست امور سیاسی باید بھ تمام رفقا  سقف ھمین تاالر با کارمندان سیاسی مفصال

ً بھ تفصیل . قوماندانان ما یک کاپی آنرا بسپارد من راجع بھ امور سیاسی بسیار حرف نمیزنم چون قبال

آنچھ را میخواھم تأکید بکنم اینست کھ برای ارتقای شعور سیاسی،  لیکن. صحبت صورت گرفتھ است

طبقاتی و جنگی قوای مسلح جمھوری دموکراتیک افغانستان تنھا و تنھا کارکنان سیاسی مسؤولیت 

ندارند، قوماندان ھای قطعات و جزء و تام ھای متوسط، کوچک و بزرگ نیز مسؤولیت را بھ دوش 

نخیر . ن ھا شانھ خالی میکنند و میگویند خوب این وظیفۀ منشی ھا استدر حال حاضر قوماندا. دارند

در پھلوی وظایف نظامی دوش بھ دوش با معاونان سیاسی و دیگر معاونان و ھمکاران و ! رفقا

صفوف قوای مسلح وظیفۀ قوماندان ھاست کھ در راه ارتقای سطح شعور سیاسی، طبقاتی و نظامی 

  .من میخواستم بر ھمین نکتھ تأکید بخصوص کنم. جاھدت نمایندقوای مسلح افغانستان سعی و م

وحدت جان مسألھ در چیست؟ ما شعار دادیم و در فاز نو و در بھبود کار تثبیت کردیم کھ ! خوب رفقا

یعنی دسپلین حزبی و دسپلین دولتی  .اصولی و ارگانیک حزب بدون استقرار دسپلین نا ممکن است

وحدت و دسپلین از ھم جدایی ناپذیر است، بدون این وحدت، ھیچ . باید در قوای مسلح ما مستقر شود

راجع بھ وحدت  .این کلید ھمھ قفل ھاست .یک از تزھای کھ درینجا بیان کردم عملی نخواھد شد

ر زمینھ اینست تا اصل وحدت بھ حرف ما دلیکن اکنون ھر . فراوان صحبت صورت گرفتھ است

  .صورت یک نیروی مادی در عمل پیاده شود

. بر اساس تحلیل فاز جدید در جایش از لحاظ موضع حزب باز ھم صحبت میکنیم در بارۀ وحدت

ھدف من از وحدت، وحدت ارگانیک با دسپلین آھنین نظامی در قوای مسلح جمھوری دموکراتیک 

نیرومند ترین ضامن پیروزی انقالب ما و نیرومند ترین ضامن دفاع در قوای مسلحی کھ  افغانستان،

میخواھم بگویم کھ  .از خاک مقدس ماست، از وطن ماست، از مردم ماست، از انقالب ماست، میباشد

بھ ھر غاری کھ فرو روی، در زیر زمین یا در آسمان از سر و پایت گرفتھ ! بعد از این وحدت شکن

وحدت قوای مسلح ما در زمانیکھ ھزاران فرزند ما قربانی و شھید میشوند، اگر در برابر  .خواھد شد

قرار بگیری و فراموش کنی کھ مردم ما در چھ آالم زنده گی میکند، کودکان ما، مادران ما، خواھران 

ما از موضع ایمان و اطمینان با غرش . ما و پدران ما در چھ حالی بھ سر میبرند، نجات نخواھی یافت

امکان ندارد و اجازه نمیدھیم کھ بھ این نام و آن نام منسوخ و زده شدۀ  اعالم میداریم کھ دیگرتوفانی 

  )ھورا ھا( تاریخ، وحدت فشردۀ حزب ما، وحدت پیشاھنگ خلق مارا برھم زنند

  !رفقا

ایدیولوژی ما یکی است، مشی سیاسی ما یکی است، برنامۀ عمل ما یکی، کنگرۀ پرافتخار تاریخ ساز 



باید در مورد کسانیکھ در ھر گوشھ و . ا یکی است و سازمان ما یکی و رھبری ما متحد استاول م

کنار حزب چون خفاشان بھ تاریکی پناه میبرند و در تاریکی حرف میزنند سؤالیھ یی بزرگ قرار داد 

اشخاص  کھ آیا فرزند این وطن اند یا دشمن این وطن؟ حتی نمیتوان نام پرافتخار افغان را باالی چنین

بنا برین دیگر نباید برای یک لمحھ مجال داد کھ در داخل قوای مسلح ما محفل بازی،  .گذاشت

فرکسیون بازی، گروپ بازی، این و آن بازی، سمتگیری و دیگر امراض و انحرافات وجود داشتھ 

ھ پیش باید دسپلین آھنین نظامی اردوی ما، قوای مسلح ما، سنگر بھ سنگر بھ طرف پیروزی ب. باشد

. اینست فیصلھ بیروی سیاسی کمیتۀ مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان و ارادۀ حزب ما. برود

قوای مسلح حتی تا سال ھای قابل مالحظھ یی قدرت تعیین کنندۀ . خوب، راجع بھ وحدت تذکراتی دادم

لح در اردو و راجع بھ اھمیت ھیأت اداری و سیاسی قوای مس. سرنوشت انقالب و مردم ما خواھد بود

لیکن باید ھیأت رھبری وزارت دفاع و وزارت داخلۀ ما توجھ شب و . ارندوی ھم میتوان زیاد گفت 

خودرا متوجھ تعلیم و تربیت سربازان و کادرھای افسری در زمینھ ھای جنگی، تخنیکی و  روز

  .تا کنون درین زمینھ برخورد بسیار ضعیف صورت گرفتھ است. تکتیکی بنمایند

ما در ھمان . اینجا باید سربازان در چارچوب یک پروگرام خاص تحت تعلیم و تربیھ قرار بگیرنددر 

سیستم کھنھ می دیدیم کھ یکنوع نظم در تعلیم و تربیھ وجود داشت، علی الوصف اینکھ ما مشاوران و 

در تعلیم و . شیماستادان مجرب داریم، اما مثل اینکھ تصمیم گرفتھ ایم کھ تعلیم و تربیھ را ارتقاع نبخ

مسلط شدن بر سالح امر . تربیھ باید تمام اشکال و انواع وظایف تعلیمی و تربیتی در نظر گرفتھ شود

یعنی باید باالی انواع سالح ھای پیاده، توپچی و ھوایی مسلط شد و یاد گرفت . درجھ اول میباشد

پراتیک در اراضی  .جنگ در کوه، دره، کوھستان و صحرا ھا بھ چھ صورت پیش برده میشود

البتھ تا جای ممکن . میتواند ما را آموزش جدی نظامی بدھد، نھ محوطۀ بسیار محدود داخل گارنیزیون

ما باید تجاربی را کھ در پراتیک زنده گی و در خود جنگ ھا . باید مسایل امنیتی در نظر گرفتھ شود

تجارب مجموع کسانی را کھ در . دھیمبھ دست می آوریم، ارزیابی و مطالعھ کنیم، بھ دیگران انتقال 

. جبھۀ جنگ شرکت میکنند، جمعبندی نماییم و تعلیم و تربیت خودرا از پراتیک جنگی استخراج کنیم

چنانچھ پیشتر اظھار کردم، مسألۀ جمعنظام، مسألۀ سوق و ادارۀ صنوف مختلف و پیداکردن تاکتیک 

پراتیک، مسایل مربوط بھ تعلیم و تربیھ ھای درست جنگی ھمھ، ھم از لحاظ نظری و ھم از لحاظ 

  .باید درس ھای شبانھ جدی تعقیب شود. است

. والدیمیر ایلیچ لنین درین عرصھ بر تشکیل نیرومند قوای منظم مسلح قشون سرخ تأکید میورزید

بدون یک قشون منظم، دفاع از انقالب، تمامیت ارضی و استقالل کشور در شرایط معاصر جھان کھ 

طلبی امپریالیزم در رأس امپریالیزم امریکا بھ طور وحشتناک کسب شدت کرده است و روحیۀ جنگ

پایگاه ھای ضد جنبش ھای انقالبی را در ھر جا، بھ شمول جنوب آسیا ایجاد کرده است، ناممکن 



لیکن ما ھر . ما باید دارای اردوی منظم بر اساس اصول اردوھای انقالبی جھان باشیم .خواھد بود

باید ھرچھ بیشتر شیوۀ جنگ ھای . ھ با جنگ خاصی استیم کھ بھ نام باندیتیزم یاد میشودروز مواج

البتھ نیروھای ارتجاعی کھ بھ چنین تاکتیک ھا . پارتیزانی، گوریالیی و کوماندویی را تعقیب کرد

در دست میزنند، عمل آنھا بھ صورت باندیتیزم، کانگستریزم، یا بھ شکل باسمچی ھا در آسیای میانھ 

بھ این خاطر است کھ من از ھیأت رھبری . زمان انقالب اکتوبر، بھ صورتی وحشیانھ تبارز مینماید

قوای مسلح جمھوری دموکراتیک افغانستان تقاضا مینمایم کھ راجع بھ تاکتیک ھای نوین جنگی در 

ما در . م نمایندفاز جدید نھ تنھا بیندیشند، بلکھ ھرچھ زودتر پالن آنرا بر اساس تجارب شش سالھ تنظی

برابر جنگ باندیتیزم کھ بھ شکل قطاع الطریقی در افغانستان جریان دارد و بھ وسیلۀ باندیت ھا و 

آنھا اشکال و انواع . مزدوران امریکایی کھ آدمکشان حرفھ وی استند، عملی میگردد، مواجھ ھستیم

ھای ترور و جنگ را در ده ھا، مختلف سبوتاژ و انفجارات، تخریب ده ھا، قریھ ھا و شھر ھا و شیوه 

  .کوھستان ھا، در دره ھا و صحرا ھا می آموزاند

درین شک نیست کھ تا مرحلۀ نوین انقالب ثور وزارت داخلھ و : چند نکتۀ مشخص در بارۀ  ارندوی

امین نا امین آنرا واژگون کرده و مبدل بھ یک جالد خانھ ساختھ . اصال بھ نام وجود داشت  ارندوی

فھرست کارھای مثبت  ارندوی . ن بعد از آن  ارندوی ما از لحاظ کمیت و کیفیت رشد یافتلیک .بود

ولی رفقا نقطۀ مرگ و زنده گی بھ . ما آنرا قدر میکنیم و رشد و انکشاف میدھیم. نزد ما موجود است

ھیچ واحدی از قوای  .حزب ھمھ چیز است: شعار ما اینستطور عموم در قوای مسلح ما چیست؟ 

و ما ھرگز اجازه نخواھیم داد کھ دور از حزب جمھوری دموکراتیک افغانستان نمیتواند،  مسلح

ً این مسالۀ را تحت مطالعۀ خود قرار داده است و  .بیندیشد و یا خودسرانھ عمل کند بیروی سیاسی جدا

ً تحت رھبری حزب،  بھ آن عمل خواھد کرد کھ قوای مسلح جمھوری دموکراتیک افغانستان مستقیما

کمیتھ مرکزی آن و در فاصلھ ھا، بیروی سیاسی آن بیندیشد، عمل کند و اجرای وظیفھ نماید 

طوریکھ قانونمندی طبقات و مبارزات طبقاتی است و آنسان کھ کشف داھیانھ و  رفقا آن). زدنھا  کف(

کشور خالق بانیان ایدیولوژی طبقۀ کارگر کھ لنین آنرا رشد و تکامل داد و تجارب کشورھا و تجربۀ 

علیھ  ما نشان میدھد، ھرگاه قوای مسلح بھ دست ارتجاع و طبقات حاکم ستمگر و استثمار گر بیفتد،

خلق افغانستان استعمال میشود و اگر تحت ارادۀ کیف ما یشاو فعال مایشای افراد قرار بگیرد نیز ضد 

بھ . شودخلق، ضد حزب، ضد دولت، ضد انقالب و حتی ضد وطن و استقالل کشور استعمال می

کسانیکھ آگاھانھ و نا آگاھانھ، شعوری یا غیر شعوری نمیخواھند این مسالھ را درک کنند اخطار میدھم 

کھ چون شمشیر برانی است علیۀ طبقات مرتجع و  ھرگاه قوای مسلح) کف زدنھا( .کھ باید درک کنند

بھ دست منسوخ تاریخی بخصوص در زمان انقالب کھ جنگ طبقاتی کسب شدت میکند و حاد میشود، 



حزب باشد، نمیتواند علیھ انقالب، علیۀ مردم و استقالل کشور و علیۀ وحدت و دسپلین حزبی و دولتی 

  .ما قد علم کند

  !رفقا

. ت قرارگاه ھای زون ھا، والیات، ولسوالی ھا و عالقھ داری ھا تأکید مینمایمبر ارتقای سطح مسؤولی

بیروی سیاسی کمیتھ مرکزی و شورای وزیران جمھوری دموکراتیک افغانستان در زمینۀ بھبود 

فعالیت قرارگاه ھا در رابطھ با توسعھ و تحکیم قدرت دولتی در محالت مساعی مشترکی را سازمان 

ضوع بھ صورت مؤجز نشان میدھد کھ بیروی سیاسی و شورای وزیران ما درین این مو. داده اند

اما ھنوز پراگنده گی و ضعف در کار، عدم ھماھنگی میان . زمینھ وظایف خودرا درک کرده اند

و جزء و تام ھای قوای مسلح، ضعف در پیشبرد کار سیاسی، تبلیغی و  ارگانھای حزبی و دولتی

بودن سطح دسپلین اجراییھ وی و عدم بازپرسی جدی از کادرھای رھبری  ترویجی میان اھالی، پایین

آمرین زون ھا، قرارگاه ھای والیات، ولسوالی ھا و عالقھ داری ھا تا . درین عرصھ موجود است

بسیاری از تصامیم و . ھنوز قاطعانھ علیۀ محل پرستی، گروه بندی، فراکسیون بازی مبارزه نکرده اند

قق نمی پذیرد و بھ اشخاص مسؤول جزا داده نمیشود، بھ منظور ھماھنگی کار فیصلھ ھای آنھا تح

ارگان ھای حزبی و دولتی و جزء و تام ھای قوای مسلح و عادی ساختن وضع در کشور، بیروی 

سیاسی و شورای وزیران تصویب مینمایند کھ پیشنھاد ھای کمیسیون کمیتھ مرکزی حزب، در رأس 

ل قرارگاه ھای زون ھا جھت توسعھ و تحکیم قدرت دولتی در محالت رفیق کشتمند در مورد تشکی

انقالبی جمھوری دموکراتیک افغانستان،  نمایندۀ با صالحیت کمیتھ مرکزی و شورای. تأیید است

. بیشتر ھدف من این نکتھ استآمرین زونھا، بھ حیث رؤسای قرارگاه ھای زونھا تعیین میگردد، 

ت، والی ھا، در قرارگاه ھای ولسوالیھا ولسوال ھا، در قرارگاه ھای ھمچنان در قرارگاه ھای والیا

مسؤولین وزارتخانھ ھا و . عالقھ داریھا عالقھ دار بھ حیث رؤسای قرارگاه ھای مربوط تعیین اند

ارگان ھای حزبی و دولتی در محالت مؤظف اند با قرارگاه ھا کمک ھمھ جانبھ بنمایند، تصامیم 

اشخاص بدون در نظرداشت موقعیت و مقام شان، بدون چون و چرا قابل اجرا قرارگاه ھا برای ھمۀ 

بارھا در بیروی سیاسی و شورای دفاع در ھیأت رئیسۀ و کمیتۀ . این ھنوز آغاز کار است. میباشد

اجرائیھ شورای وزیران مطرح شده کھ ما چگونھ انضباط کار، انضباط حزبی و دولتی را در محالت 

قاطعیت و  ساس اصل سنترالیزم دموکراتیک در اوضاع و احوال موجود انقالب،تأمین کنیم و بر ا

. بعد از سھ سال بحث و مذاکره سرانجام بھ این فورمول موافقھ شد. برش را در کار بھ وجود بیاوریم

کمیتھ مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان دربارۀ ارتقای سطح صالحیت و  پلینوم دوازدھم

مسؤولیت قرارگاه ھا تاکید نموده تصریح کرد کھ ثقلت و سنگینی مسؤولیت در محالت، در زون ھا و 

ترکیب این قرارگاه ھا منحیث مجموع شامل والی ھا، منشی کمیتۀ . والیات در وجود قرارگاه ھاست



اردو، نمایندۀ  ارندوی، خاد و ارگان ھای دیگری کھ اوضاع آن منطقھ حکم نماید،  حزبی، نمایندۀ

  .میباشد

این با یک و دو و سھ شمرده . مجتمعی از امور است. وظایف قرارگاه ھا یک کامپلکس وسیع است

وظایف قرارگاه ھا حکم میکند کھ حزبی ھا و تمام نماینده گان وزارتخانھ ھا از قرارگاه . نمیشود

باید توجھ کرد کھ در عین تأمین سنترالیزم، رھبری دستھ جمعی و کلکتیف است کھ . اطاعت کنند

بھ این ترتیب یکی از وظایف مبرم قرارگاه عبارت از . مظھر دموکراسی داخل حزبی بھ شمار میرود

  .این است کھ امنیت را در منطقۀ شامل صالحیت و مسؤولیت خویش تأمین کند، اول امنیت مردم را

  !رفقا

فقط بالفعل مردم یک شعار ؟ امروز خواست سوزان مردم ما از انقالب، از حزب و دولت کدام است
گی، حق زنده گی برای خانواده و فامیل، حق حفظ شرف، ناموس، اوالد، زن و   تأمین حق زنده :دارد

  انقالب کرده ایم؟ھرگاه ما بھ این خواست اولی و طبیعی مردم خود پاسخ مثبت ندھیم، پس چرا . فرزند

حق مردم ما اینست کھ ما بھ آنھا نزدیک شویم، بھ ده ھا و قریھ ھا برویم، بھ عالقھ داریھا و ولسوالی 

  :ھا برویم، از شھر ھا بھ ده ھا، شعار ما باید این باشد

از ده ھا «عکس شعار مائوئیست ھای مرتد کھ میگفتند ) کف زدن ھا( »!از شھر ھا بھ طرف ده ھا«

در شھرست کھ مراکز کارگریست، مراکز صنایع، روشنفکری و تجارت است و » !بھ طرف شھر ھا

اینست . بھ این ترتیب ده ھای ما حقی باالی ما دارد، از شھر بھ ده باید رفت. تا حدودی ھم مصونیت
در سراسر کشور، در ھر والیت و زونھای تحت مسؤولیت  حل مسایل اقتصاد ملی .شعار فاز جدید ما

ما باید بر اساس فیصلۀ پلینوم دوازدھم، اقتصاد ملی را در عرصھ ھای . از جملۀ مسایل اساسی است

در سال آینده ما باید سیاست تعرضی احیای اقتصادی را . صنعت، زراعت، تجارت و غیره احیا کنیم

شما رفقا . تصاد ملی، ما بخصوص بھ عرصۀ زراعت تأکید میکنیمدر عرصۀ اق .بھ سر انجام برسانیم

مسؤولین زونھا، منشی ھای کمیتھ ھای حزبی، والی ھا مسؤولیت درجھ اول دارید تا بھ کمک قوای 

مسلح و سازمانھای اجتماعی در یک فضای ھماھنگی و کوردیناسیون بھ طرف اصالحات ارضی و 

ست کھ برنامۀ عمل ما، پلینوم ھای کمیتھ مرکزی و فیصلھ این شعار جدی دیگر ما. آب مارش کنید

  .ھای حزب بھ ما دستور میدھد

در کنار رشد صنایع، باید تعقیب پروسۀ سریع و بدون شتاب، بدون ماجراجویی چپ و راست، بدون 

را پیش ببریم و در پھلوی بسط و توسعۀ  جبھۀ اصالحات ارضی و آباپورتونیزم چپ و راست، 

جتماعی کھ پایگاه اجتماعی دولت، حزب و انقالب ما را در میان مردم تشکیل میدھد و سازمانھای ا

جبھۀ ملی پدروطن را کھ از طریق آن اکثریت توده ھای مردم ما در ادارۀ دولت آزادانھ شرکت 

راسی واقعی، نھ دموکراسی بورژوایی، را تحقق بخشیم کھ ھزاران ما باید دموک. میکنند، تقویت نماییم



در پھلوی این کارھا نکتھ یی کھ باید بھ آن توجھ . دموکراتیک تر از دموکراسی ھای غربی است بار

مسألھ یی کھ ھم از لحاظ پرنسیپ و ھم از جھت اصول مرامی و  کرد و بھ موازات دیگر وظایف،

 ایدیولوژیک ما و ھم از لحاظ سیاسی و آزادی خلقھا اھمیت بس مھمی دارد، حل مسألۀ ملی و فرھنگ

  .ھای ملی کشور است

در افغانستان در مرحلۀ انقالب ملی و دموکراتیک ھنوز طبقۀ کارگر و دھقان زحمتکش و 

روشنفکران از تشکل الزم طبقاتی برخوردار نیستند ما بھ مفھوم جبھۀ ملی پدروطن اقشار و طبقات 

الب دموکراتیک و درین مرحلۀ تاریخی انقالب یعنی مرحلۀ انق .مختلف اجتماعی را بسیج کرده ایم

ملی از کارگر تا روحانی وطنپرست حتی سران با اعتبار قبایل کھ وطنپرست باشند و از انقالب ما 

تائید و پشتیبانی کنند و در برابر تجاوزات رژیم نظامیگر پاکستان و علیۀ ارتجاع ایران برزمند، ھم 

شامل این جبھھ اند و ما باید  اما، خرده بورژوازی و بورژوازی ملی ھم. درین جبھۀ ما شامل اند

 ازین جھت. جبھۀ دوستان را وسیعتر سازیم، تا دشمن را کوچک و محدود بسازیم و آنرا تجرید کنیم

، این ستراتیژی و ما مشی موجود انقالب ملی و دموکراتیک را تدوین کردیم، درین مرحلۀ انقالب

طبقۀ کارگر با پیشاھنگی حزب طبقۀ  ، یعنی علم و فن رھبری توده ھا در تحت رھبریتاکتیک ماست

اگر این اصل دیالکتیکی را در تمام امور جنگی، انقالبی، سیاسی و دیگر عرصھ ھا و در . کارگر

برخورد با مردم بھ کار بندیم و ھرگاه این مسألھ را از لحاظ تیوری انقالبی عمیق درک کنیم، میتواند 

نباید فراموش کرد کھ اندیشھ و فکر ما باید از موضع  لذا .برای ما قطب نمایی برای تمام مسایا باشد

پرولتاریا یعنی طبقۀ کارگر جوان افغانستان باشد، در غیر آن ما در طرح مسایل بھ طرف انحراف 

اپورتونیزم راست یا بھ طرف انحراف اپورتونیزم چپ و رویزیونیزم راست و یا چپ کشانیده خواھیم 

ما کھ  :لنین میگوید. م است کھ این انحراف بسیار وحشتناک میباشدیکی از انحرافات، ناسیونالیز .شد

میتوانیم در یک جامعھ بدون طبقات زنده گی کنیم، لیکن ھنوز ھم بقایای عادات خرده بورژوازی، در 

 - بھ این جھت باید ازین مسألھ درک درست مارکسیستی. وجود ناسیونالیزم و زبان خودرا تبارز میدھد

در غیر آن مرتکب اشتباھات میشویم، بعض خرده گیری ھایی کھ در حزب وجود لنینیستی داشت 

عدم درک و . دارد، وحدت حزب را تضعیف میکند و یکی از عوامل عمدۀ آن فقر تیوری است

قضاوت از موضع طبقاتی پرولتاریاست، بدینگونھ است کھ یا بھ طرف نشنلیزم پشتون می لغزیم یا بھ 

تی ازبک، ترکمن، ھزاره، بلوچ، نورستانی، پشھ یی و غیره و غیره، برای نشنلیزم تاجک، محلی پرس

اینکھ شما اعضای حزب بھ چنین انحرافات مواجھ نشوید، باید بر عالیق پرونشنلیزم یعنی والیتی 

خواھی از قبیل بھ اصطالح قندھار بزرگ، پکتیای بزرگ، شمال و شرق یعنی پارچھ پارچھ کردن 

لذا . یک انقالبی و یک وطنپرست بیندیشیم این مسایل حل میشود م و اگر بھ حیثافغانستان غلبھ نمایی

ً کسانیکھ در اطراف و والیات مؤظف  در برابر این امراض در داخل حزب باید مبارزه نمود و عمدتا



 میشوند بخصوص در قرارگاه ھا باید از لحاظ درک تیوری، از لحاظ فھم دقیق وظایف مجھز شوند،

مام این حقایق را بفھمند در غیر آن مرتکب اشتباھات سھمگین در سرنوشت حزب و انقالب آنان باید ت

این ھم ناشی از . بدترین بالی دیگر ما ناسیونالیزم قبیلھ یی، ناسیونالیزم فیودالی است. ما میگردند

  .شرایط کشور ماست

الح ملی وحدت خلقھای لذا رفقای مسؤول سھ رکن قوای مسلح توجھ کنند کھ عدم توازن بر اساس مص

ً مظاھر آن آشکار میگردد ً فوقتا . افغانستان و برخورد نادرست در قوای مسلح ما موجود است کھ وقتا

درین قسمت وظیفۀ کارکنان سیاسی سھ رکن قوای مسلح جمھوری دموکراتیک افغانستان است کھ باید 

قوای مسلح ما کار پیگیرانھ انجام از لحاظ تیوری و ایدیالوژی برای وحدت و ھمبستھ گی اردوی ما و 

اینھا . دھند، این وحدت و ھمبستھ گی و دسپلین نمیتواند ابستراکت و مجرد صورت گیرد و تأمین گردد

لذا در شرایط انقالب ملی و دموکراتیک . پایھ ھای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ایدیولوژیکی دارند

. ۀ ملی، فرھنگھای ملی و زبان ھای کشورستیکی از وظایف قرارگاه ھا برخورد درست بھ مسال

ما تمام مسایل و مطلب را در نظر . البتھ رھبری آگاھی دارد کھ تناسب نفوس در کشور چگونھ است

بھ این نسبت در آن زونھا بیشتر موفق خواھیم بود کھ برخورد درست در قبال مسألۀ . خواھیم گرفت

، در غیر و رسوم مردم ھمان منطقھ صورت گیرد ملی و فرھنگ ھا با در نظر داشت مذھب، عنعنات

آن ما توده ھا را در اطراف حزب، دولت و انقالب نمیتوانیم متشکل سازیم و سازمان دھیم و علیۀ 

عدم توجھ بھ این مسایل حزب، دولت و انقالب را از مردم تجرید میکند و . دشمن آنھا را بسیج کنیم

سعی شود از لحاظ سیاسی، از لحاظ حزبی و . واھد داددر نتیجۀ آن فاجعۀ تراژیک دوباره رخ خ

دولتی، از لحاظ سازمانی و اداره تناسب ترکیب ملیت ھا در ھمھ امور حزبی و دولتی تا حدود ممکن 

  .در این صورت مردم بھ شما اعتماد خواھد کرد. در نظر گرفتھ شود کھ کار اجازه میدھد،

قانون ارگان ھای محلی واھد شد، قانون با اھمیتی بھ نام در اجالس شورای انقالبی کھ عنقریب دایر خ
تکمیل و تصویب خواھد شد و این میتواند کھ برای  حاکمیت خلقیا بھتر بگوییم  قدرت دولتی و اداره

وقتیکھ از دموکراسی واقعی و  .قرارگاه ھای ما بھترین رھنمای عمل باشد، از آن ھم باید استفاده کرد

ً باید دموکراسی برای مردم را مستقر سازیم، حکومت ھای محلی را حاکمیت خلق سخن میگوی یم واقعا

بر اساس ارادۀ خود مردم در سطح ده، عالقھ داری، ولسوالی و والیت ایجاد کنیم تا بتوانیم در پایان 

بنابر اوضاع و احوال و شرایط بھ کمک شما رفقا لویھ جرگۀ افغانستان را تأسیس کنیم و بھ جھان 

ً ن شان دھیم کھ در شرایط دموکراسی مردمی، زحمتکشان از منافع اساسی انقالب در برابر عمال

  .ارتجاع، امپریالیزم و ھژمونیزم قاطعانھ دفاع میکنند

  !رفقا



بارۀ کار در میان اقشار و طبقات خلق تذکراتی داده ام کھ خطوط کلی آن در برنامۀ عمل و اسناد  در 

ً تدوین شده است حل مسألۀ ملی و فرھنگ ھای ملی بر باز تکرار میکنم کھ . حزبی و دولتی ما علما

ً با انفاذ قانون نھ، بلکھ بھ صورت واقعی با رشد  پروسۀ انقالب اساس حقوق متساوی و برادرانھ صرفا

  .ملی و دموکراتیک امکان پذیر است

  !رفقا

باید انجام دھد؟ تمام این وظایف را کھ نکات مھم آن  کدام نیروھمۀ این مطالب و وظایف را 
ً باید  حزب باید نیرومند لذا  .تحقق بخشد حزب دموکراتیک خلق افغانستانخاطرنشان گردید، صرفا

فقط چنین . پیشاھنگی طبقۀ کارگر، خلق و انقالب را رھبری کندشود و قادر باشد بھ نماینده گی و 
حزبی از طراز ؟ کدام حزب از کدام طراز. حزبی است کھ میتواند این آرمان ھا را تحقق بخشد

بلشویک ھا، حزب طراز نوین لنینی، حزبی کھ سرنوشت جھان را از بیخ و بن دگرگون ساخت و در 
. در شرایط کشور ما چنین حزبی باید رشد و تکامل کند. ورش بردوجود انقالب اکتوبر با آسمان ھا ی

  .ما چنین حزبی میخواھیم

ً صحبت نمودیم نباید ! خوب رفقا کلمۀ فاز نو ھمان گونھ کھ در جلسات حزبی در بارۀ آن مفصال

ً جداگانھ یی منطق میگوییم  مرحلۀ نوین انقالب ثوروقتی ما . ھیچگونھ سوء تفاھمی را ایجاد کند کامال

نباید کھ بھ شکوه انقالب  اما .مرحلۀ نوین و تکاملی انقالب پروسۀ واحد تکامل انقالب ثور است. دارد

انقالب ثور بھ بھای خون بھترین فرزندان . ثور، انقالب رھایی بخش خلق افغانستان کم بھا داده شود
ما بودند و  حزب صادق رھبرانھ ما کسانی را ک) کف زدن ھا( .کشورما بھ پیروزی رسیده است

حزب ما  کنگرۀ اولحزبی خودرا کھ در  خوشبختانھ زنده استند و اینجا تشریف دارند و یا سابقھ داران

  .حضور داشتند، ھرگز فراموش نمیکنیم

فاز نوین مرحلۀ بھبود و اصالح اسلوب کار انقالبی حزبی . یک چرخش عظیم و قاطع است فاز نوین

، اصالح بنیادی و اساسی محتوای فاز نوین. روش نوین انقالبی حزب و دولت است. و دولتی است

حزب از باال تا بھ پایین، از پایین تا بھ باال در طول، عرض، عمق، ھمھ جانبھ و بھ طور 

بھ سر بھ خاطر  انقالبی است در حیات حزبی و دولتی ما، فاز جدیدبھ عبارۀ دیگر . استثناست بال
محتوای . در داخل کشور تأمین صلح و امنیتو  پروسۀ انقالب ملی و دموکراتیک انجام رسانیدن

نوین، تحکیم تقویت و نیرومندی وحدت حزب و تأمین و تعمیم دسپلین و انضباط آھنین حزب بھ   فاز

اگر حزب بلشویک ھا یک حزب یکپارچھ و واحد نمی بود، میباشد کھ با تاکید میگفت سبک لنین 

فکر، اراده و عمل شان متحد و واحد نمی بود و دسپلین سرسخت و آھنین در حزب بلشویک ھا وجود 

جھان را از لحاظ شکل و مضمون  نمیداشت ما نمیتوانستیم جامعۀ روس را دگرگون سازیم یا چھرۀ

لذا در طرح ھا و تزھا محتوای فاز نوین کھ در بیروی سیاسی . اینست مفھوم فاز نوین .تغییر دھیم



مطرح شده و در جلسات دیگر پیرامون آن صحبت شده مسألۀ بھبود زنده گی مردم ما و انقالب و 

مسألۀ وحدت حزب و اینکھ وحدت حزب بدون دسپلین آگاھانھ امکان پذیر نیست، تنظیم و تدوین شده 

اجرای وظایف انقالبی در جھت ھدف ستراتیژیک و حل مسایل اقتصاد و فرھنگ ملی و مسایل  .است

ھدف، دسپلین میکانیکی مصنوعی، ایجاد اتوریتھ مصنوعی رھبران . دیگر مستلزم دسپلین است

ما بر اساس رھبری دستھ جمعی و نورم ھا و موازین . ھدف از دسپلین کیش شخصیت نیست. نیست

لنینیستی در شرایط افغانستان عمل  - امۀ عمل و بر اساس اصول و احکام مارکسیستیاساسنامھ، برن

ھرکسیکھ از مرکز . لنین میگفت کھ اطاعت از مرکز یک اصل عمدۀ دسپلین و وحدت است. میکنیم

وظیفۀ جدی بیروی . اینست راه ما. حزبی اطاعت نمیکند باید بصورت قطع از حزب اخراج شود

ما این نقیصھ را از . رد انتخاب و تعیین کادرھا توجھ جدی و با مسؤولیت بنمایدسیاسی است کھ در مو

ما باید بھ تمام رفقای حزبی، بھ نسل جوان حزبی و بھ کادر ھای . لحاظ نومنکالتور باید رفع کنیم

. فیصد قوای مسلح را تشکیل میدھند توجھ کنیم جوان حزبی ملکی و نظامی کھ بیش از شصت

ما باید با جرأت، بدون اینکھ از استعداد ھا بترسند کھ مبادا مقام آنھا را بگیرند مسؤولین حزبی 

کادرھای خودرا چھ در عرصۀ ملکی و چھ نظامی بیرون بکشند و حتی الوسع کوشش کنند کھ منشای 

ً در نظر بگیرند ما باید فرزندان زحمتکشان، کارگران و پرولتر ھای ده را ھرچھ . طبقاتی آنھا را جدا

یشتر مجال و فرصت کار و تعلیم و تحصیل بدھیم تا تمام دستگاه ھای حزبی و دولتی ما در مرکز و ب

ً از بیخ و بن کارگری و پرولتریزه شود   .اینرا نباید سطحی گرفت. والیات واقعا

ً راجع بھ مسألۀ کوردیناسیون و ھماھنگی بحث  کردیم کھ در فاز جدید بھبود کار، باید ھمکاری را جدا

روح اعتماد را باید در حزب تقویھ . باید یکی ممد و مکمل دیگر باشد، باید اعتماد کرد. نظر گرفتدر 

. دیروز ما درین عرصھ نواقصی داشتیم. بدون اعتماد کسی حاضر بھ قربانی و فداکاری نیست. کرد

ید باشد باید بعد ازین چنین نبا. در زمینۀ اعتماد و بیرون کشیدن کادر ھا مالک ھای انحرافی داشتیم
عینی بر اساس لیاقت، شایستھ گی، و وفاداری، کرکتر و بر اساس قدرت کار، اشخاص را برجستھ 

  .سازیم و باال بکشیم و حتی غیرحزبی ھا را جلب کنیم

مسألۀ جدی دیگر اینکھ تا کنون احساس مسؤولیت در حزب ما ضعیف بوده است فاز جدید حکم میکند 

کھ ما باید احساس مسؤولیت را ارتقا بخشیم، نھ تنھا احساس مسؤولیت، بلکھ حس وظیفھ شناسی و 

جدی  آنچھ بسیار مھم و. وطنپرستانۀ انقالبی را در حزبی ھا، غیر حزبی ھا و در مردم ایجاد کنیم
مسألۀ پاک و منزه نگھداشتن حزب از ھرگونھ : است مسألۀ یی است کھ لنین بر آن تأکید میکرد

آنچھ کھ ما در آینده قدم بھ قدم آنرا تحقق خواھیم بخشید اینست کھ ! رفقا. عناصر نامطلوب و منحرف

محفل باز حزب را از عناصر نامطلوب، منحرف، فرکسیون باز، مقام پرست، خود خواه، جاه طلب، 

ما باید بر اساس اصول و موازین  ).کف زدن ھا( و مخرب تصفیھ کنیم، پاک سازیم و منزه نگھداریم



فاز جدید، استعداد و ابتکار را در تمام اعضای حزبی رشد دھیم و مجال و فرصت را برای شان 

ھ در جبھۀ باید اعضای حزب با قبول مسؤولیت و با شجاعت و دالوری ابتکار را چ. فراھم سازیم

انسان بدون ابتکار . جنگ گرم و چھ در جبھۀ اقتصاد، چھ در سایر مسایل کشور، در خود رشد دھند

ما باید سازماندھی کار را بھبود بخشیم، میتود ھا و . یک پرزۀ ماشین بیجان، بیروح و میکانیکی است

وقتی ما . ند، ارتقا بخشیماشکال نوین کار را فرا گیریم و کنترول و نظارت بر کسانی را کھ مسؤول ا

میتوانیم وظایف خودرا تعقیب کنیم کھ بھ وقت و زمان از فیصلھ ھای خود و تطبیق آن کنترول و 

من بھ شکل مؤجز و فورمولبندی شده خاطر نشان میسازم کھ . نظارت ھمیشھ گی و پیگیر داشتھ باشیم

اگر ضعف و نواقص در . دارد تقاضا ھا و کنترول از آن اھمیت درجھ یکارتقای سطح مطالبات، 

یکبار اخطار و جزا ھای دیگری کھ در . کار وجود داشت، اجرا کننده باید متوجھ ساختھ شود

ھرگاه با وجود آگاھی، اعمال چندین بار تکرا شود، . اساسنامھ پیشبینی شده است بھ آنھا داده شود

  .شخص مورد نظر باید از حزب و دولت اخراج شود

 ر، گفتار و کردار اشخاص حزبی در ھر مقامیکھ ھستند با تمام خصوصیات و کرکترتمام پندا !رفقا

درین مورد . ما دیگر بھ تکرار تجربۀ گذشتھ در کشور اجازه نمی دھیم. آنھا نزد مقامات موجود است
ما دست . میتود ما انسانی است، اصل تجدید تربیت و کمک بھ افراد است کھ در لجنزار سقوط نکنند

لیکن ھرگاه بفھمیم . بھ سوی آنھا دراز میکنیم، سعی میکنیم کھ آنھا را از لجنزار نجات دھیمخودرا 
اینست میتود در روش نوین انقالبی و . کھ ما را ھم بھ لجن میکشانند، دست خودرا قطع میکنیم

  .جوھر فاز نوین در تکامل حزب طراز نوین لنینی

شش میکنیم با ھمھ نیروھا در مفاھمھ باشیم ناشی از اینکھ ما در شرایط و اوضاع انقالب و جنگ کو

باید علیۀ توطئھ ھا، ماجراجویی ھا و تبلیغات سوء در داخل . ضعف ما نیست، ناشی از قدرت ماست

ما باید بھ حیث مھمترین مسألھ فرا گیریم کھ چگونھ با . و خارج حزب مبارزۀ جدی صورت گیرد

شعار ما بسیج ھمھ نیروھا در پیوند با . نیم، این امر جدی استمردم در آمیزیم و با آنھا پیوند حاصل ک

ما با جرأت، شھامت و دلیری علیۀ . تدر فاز جدید غلبھ بر تمام دشواریھا شعار ماس. خلق است

ما علیۀ ). کف زدن ھا(مشکالت میرزمیم، بھ پیشواز دشواریھا، پرابلم ھا و مشکالت می شتابیم 

ضعف میرزمیم و بھ صورت استوار، با ثبات، بدون وقفھ و پیگیر در ھرگونھ بھانھ تراشی، تعلل و 

کادر اصول بدون ماجراجویی، بدون جھش از مراحل تکامل، قدم بھ قدم با سرعت و سالمت بھ پیش 

  )کف زدن ھا. (میرویم

کف زدنھای ممتد با ھورا ھا، ! (تحت درفش وحدت حزب دموکراتیک خلق افغانستان رفقا بھ پا خیزید

  )بھ پا می خیزند ھمھ

  !رفقا



بگذار یکبار دیگر آن طوری کھ در کنگرۀ مؤسس و اول حزب دموکراتیک خلق افغانستان گفتم، 

امروز بنا بر اھمیت قوای مسلح جمھوری دموکراتیک افغانستان در این جلسھ بھ پیشگاه رنج ھای 

اب وطن، بھ پیشگاه رنج خلق خود، بھ پیشگاه درفش ملی خود، بھ پیشگاه حزب خود، بھ پیشگاه محر

ھای بیکران خلقھای ستمدیدۀ افغانستان کھ شعار اولی حزب ما بوده، بھ مثابۀ انترناسیونالیست ھای 

واقعی، وطنپرستان پرشور انقالبی با شرف و وجدان خود تجدید پیمان و تعھد نماییم آنچھ را کھ 

ً ھست و بخصوص بھ خاطر وحدت  امروز گفتھ شد در شرایطی کھ درست و اصولی باشد و حتما

حزب ما، بھ خاطر خون پاک شھدای جوان ما کھ درین راه قربان شده اند دیگر خودرا، قلب خودرا، 

، یک بار دیگر قسم یاد کنیم و تعھد بسپاریم، و مغز خودرا پاک بسازیم و بھ درفش وحدت حزب خود

  !).پاریمقسم میخوریم و تعھد میس! (بگوییم قسم میخوریم و تعھد میسپاریم

  :در اخیر با توصیھ ھای لنین صحبت امروز خودرا خاتمھ می بخشیم کھ می آموخت

و  حزب تنھا در شرایطی میتواند نقش پیشاھنگ را ایفا نماید کھ با وحدت اراده و عمل و جدی ترین"

  ."سخت ترین دسپلین حزبی جوش خورده باشد

   !رفقا

حزب در پیوند با خلق، عقل، افتخار و شرف انقالبی ماست، رفقا، باید سر مشق کار ھای ما در فاز 

در راه لنین، در راه ! رفقا. جدید بدون کوچک تریت تردید، راه نجاتبخش و اصول واالی لنینی باشد

ت رھبری میتود و اسلوب انقالبی لنینی در کشور انقالبی ما جمھوری دموکراتیک افغانستان، تح

  ! حزب دموکراتیک خلق افغانستان، بی امان، بی ترس، و بیھراس بھ پیش

  )کف زدنھای پر شور با ھورا ھا(

  

 فضلی. ق . تایپ کامپیوتری از ع  •
 است» اصالت«تکیھ ھا از  •
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