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  بدون درك عمیق ایدیالوژي انقالبی، یک حزب پیشاهنگ

موفق به شناخت جامعه، سیاست و ایجاد سازمان و رهبري مستحکم 

  بوده نمی تواند

 تبلیغ، ترویج وآموزش و ھنگام مالقات با مشمولین سیمینار وسیع تشکیالتی و ببرک کارمـــل شفاھی ۀبیانی

  کنترول حزبی

  ١٣۶١عقرب  ١٢

  

  رفقای عزیز!

از نزدیك  مشخص با ھم تبادل نظر مینماییم و معین و کار ۀمسرورم از اینکھ با ھم مالقات میکنیم، در زمین

ً من مخصوص .از تجارب یکدیگر می آموزیم چگونگی مسایل  ضرورت آنرا احساس میکنم کھ از حقایق و ا

قراری کھ بھ من گزارش دادند، سیمینار شما رفقای اشتراك کننده با موفقیت جریان . حزبی مطلع شوم

این یك سنت شایستھ است کھ باید ھمیشھ و پیوستھ  .در این زمینھ بھ شما شادباش و تبریک میگویم .داشت

آن خود  کدرھا با توده حزبی تحکیم یابد و از طریق فعالین و کدرھا و فعالین و روابط مقامات رھبری با

  .از طریق چنین مالقات ھا میتواند میسر شود

حیاتی حزبی بود کھ عبارت از  مھم و ۀلأموضوع سیمینار شما رفقا، اشتراک کننده گان سیمینار، یك مس

سیر تاریخ احزاب  ریخ نھضت ھای انقالبی و درتا ۀدر ھر مرحل .سازمانی می باشد وحدت ایدیولوژیک و

اساسی بھ  ۀحلق و عمده ۀکارگر بخصوص مراحلی می رسد کھ یکی از وظایف بھ صورت وظیف ۀطبق

 ألۀالبتھ مس .وحدت حزبی است ۀلأتعیین کننده، مس حیاتی و در شرایط موجود مسئلھ مھم و .شمار می رود

وقتاً لیکن بنابر عواملی  .وحدت حزبی کار ھمیشھ گی و دوامدار یك حزب طبقۀ کارگر بھ شمار میرود

 ً  این در شرایطی است کھ احزاب مترقی و .وحدت حزبی بھ حیث یك اصل عمده تجسم میکند ۀلأمس فوقتا

ً  ۀکارگر در پروس ۀکارگری یعنی حزب طبق انشعابی  ونی وبھ بحران ھای فرکسی تکامل خود وقتأ فوقتا
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ً  فرکسیونی و ۀاین پروس .مواجھ میگردد در سرنوشت تمام احزاب برادر کارگری وجود  انشعابی تقریبا

داشتھ، لیکن آن احزاب چھ در وقت اپوزیسیون و چھ در ھنگامی کھ حزب حاکم بودند، بنابر برخورد 

 عمدۀ وحدت، وحدت ایدیولوژیك وجھت البتھ  .اصولی توانستھ اند کھ باالی عدم وحدت حزبی غلبھ کنند

  :تأثیر اساسی دارد چھار عنصر در وحدت حزب نقش ولیکن بھ عبارۀ دگر  .سازمانی است

یعنی تمام اعضای حزب و سازمانھا بھ صورت  یعنی چھ؟ ،وحدت ایدیولوژیكوحدت ایدیولوژیك،  اول

از ھمھ  .ایمان راسخ داشتھ باشند یکپارچھ آگاھی کامل از ایدیولوژی طبقھ کارگر داشتھ و بھ آن اعتقاد و

 لحاظ ایدیولوژی، یعنی از لحاظ فرا ھای حزبی از اولتر باید سطح آگاھی تمام اعضای حزبی و سازمان

بدون درک عمیق ایدیولوژی انقالبی  .مطلوب رشد و تکامل کند حد الزم وگرفتن تیوری علمی انقالبی بھ 

چھ در شرایط  ھیچگاه یك حزب انقالبی چھ در ھنگام اپوزیسیون، چھ در وقتی کھ حزب حاکم باشد و

ما  .یك رھبری مستحکم بوده نمیتواند ایجاد سازمان و سیاست و ،انفجار انقالبی، موفق بھ شناخت جامعھ

 کھ انحراف از ایدیولوژی بھ وجود آمده است، در آنجا فرکسیون ھا و ھر وقتی در تاریخ احزابمی بینیم، 

یا ناچیز بوده است،  وقتی کھ سطح آگاھی ایدیولوژیك یك حزب پایین و ھر .انشعابات بھ وجود آمده است

ات کرده، رھبری اشتباھ .بخصوص در وقتی کھ حزب حاکم بوده، با بحران ھای بزرگی مواجھ شده است

  .ستراتژی و تاکتیک، درک و تشخیص نشده استااصل سیاست یعنی  ھا پراگنده گردیده و سازمان

 .ھای حزبی بوده است سازمان پرورش ایدیولوژیك اعضای حزب و ھا عام تربیت و عوامل بحران یکی از

ارتقای  درك ایدیولوژیك و ۀبھ این مناسبت من یقین دارم کھ رفقا در این سیمینار با حقایق سرسختی در زمین

سازمانھای مربوط  این امر را در محالت و والیات و .آموزش گرفتھ باشند سطح ایدیولوژی پی برده و

 یکھای حزبی را معطوف بھ امر مھم ایدیولوژ سازمان تمام اعضای حزبی و ۀتوسعھ بدھید و توج بسط و

 ھای اجتماعی و زب، بلکھ باید از طریق سازمانموضوع ایدیولوژیك را نھ تنھا در بین اعضای ح .بنمایید

در زمینھ  .ھوشیارانھ در بین مردم پیاده کنیم سازمان دموکراتیك جوانان آھستھ آھستھ با متانت، بھ تدریج و

باید متن و مفھوم ایدیولوژی با مردم در میان گذاشتھ شود،  .از شعار ھای چپروانھ جلوگیری بھ عمل آید

لھ را زیر أطبقۀ دھقان را، اھمیت این مس کارگر و ۀنقش اتحاد طبق .گر توضیح گرددکار ۀنقش طبق مثالً 

اینگونھ مطالب در زنده گی، در عمل، در سطح فھم مردم باید  عنوان زحمتکشان، حاکمیت زحمتکشان و

 .انھشعار ھای چپرو ترویج کرد، تا گام بھ گام توده ھای مردم بھ طرف حزب کشانیده شوند، نھ با تبلیغ و

از اشتباھات  ما باید از این اشتباھات حزب خود و .این تجربھ را ما در حزب خود بعد از انقالب ثور داریم

ً توصیھ میکنم کھ رفقا از فرصت ھای خود حد نھایی درینجا  .دیگر احزاب و کشورھا بیاموزیم من جدا
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ھمیش آثار مترقی را مطالعھ نمایند و بھ صورت خالق در شرایط مشخص جامعھ افغانستان  .استفاده کنند

 بدون تیوری انقالبی، بدون ایدیولوژی طبقھ کارگر، شما نمیتوانید درست و .آنرا مورد تطبیق قرار بدھند

ا در حال حتی در وقتی کھ حزب م .ساختمان جامعۀ نوین موفق باشید اصولی در راه پیروزی، انقالب و

یك عده کدرھایی کھ  .بھتر پیشبرده می شد تیوریك در حوزه ھا خوبتر و اپوزیسیون بود کار ایدیولوژیك و

ستون فقرات حزب را تشکیل میدھند، در واقعیت محصول ھمان دوره  امروز در حزب موجود ھستند و

جداً بھ  ھم با تأکید و باز .کندھای اپوزیسیون اند کھ تا امروز ھمان ایدیولوژی و تیوری آنھا را کمک می

مسؤولین  کدرھا و فعالین و .پیشگاه رفقای عزیز خود توصیھ میکنم کھ باید از وقت استفاده نھایی شود

را با آموزش تیوری انقالبی معتاد  اعضای حزب باید خود مسؤولین و ایدیولوژیك، بلکھ تمام فعالین و

  .وحدت حزبی است این عنصر تعیین کننده، مھم و اساسی .سازند

 سازمان ھای پراگنده یا فرکسیون ھای مختلف کھ از خود محافل و .وحدت سازمانی است، نقطۀ دیگر

ھای متفاوت داشتھ باشند، بھ صورت علنی، مخفی یا بھ صورت ارتباط زنجیری تماس ھای  سازمان

رھبر پرولتاریای جھان بخصوص در  .وحدت است انفرادی داشتھ باشند، این امر، خیانت صریح بھ امر

  .سال ھای اخیر زنده گی خود در راه وحدت حزب از لحاظ سازمانی تأکید بسیار نموده است

کھ البتھ از باال تا بھ پایین، از عالیترین مقام  ستون فقرات حزب ما را وحدت سازمانی تشکیل میدھدلھذا 

 .ارند کھ وحدت سازمانی را استحکام بخشندرھبری حزب تا بھ صفوف، تمام اعضای حزبی مسؤولیت د

ھمان حرف مشھور رھبر پرولتاریاست کھ در وقت اپوزیسیون انقالبی می گفت کھ بھ من یک سازمان 

  .یکپارچھ بدھید، من جامعۀ کنونی روس را دگرگون می سازم

افغانستان ، در حزب طبقھ کارگر و تمام زحمتکشان در نوین لۀ وحدت سازمانی در حزب طرازأمس

بخصوص در اوضاع و احوال و شرایط موجود کھ ما از یک طرف با جنگ اعالن ناشدۀ ضد انقالب، 

امپریالیزم مواجھ ھستیم، از طرف دیگر در شرایطی قرار داریم کھ ما باید از انقالب دفاع بکنیم،  ارتجاع و

 ساختمان جامعۀ نوین سعی و بھ موازات آن در راه ما باید صلح و امنیت را در کشور تأمین بکنیم و

وطن ما می  دیگری در سرنوشت حزب ما، مردم ما، انقالب ما و ۀیك امر تعیین کنند ،مجاھدت ورزیم

برای اینکھ  .باشد می مسؤولیت انترناسیونالیستیاست، بلکھ یك  لھ ملیأمسلھ نھ تنھا یک أاین مس .باشد

آرزومند وحدت حزب استند، و از جانب دیگر دشمنان در یك جبھھ،  امروز در عرصۀ بین المللی دوستان ما

یک امر جدی است  وحدت سازمانیبھ این جھت امر  .ما سعی میکنند کھ حزب را از درون منفجر بسازند

تمام اعضای حزب در اینجا مسؤولیت جدی  کھ بخصوص شعبۀ تشکیالت حزب، تمام شعبات مربوط و
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 تشکیالت نیست، بلکھ این مسؤولیت دستھ جمعی تمام شعبات والبتھ این مسؤولیت تنھا مربوط بھ  .دارند

  .باشد صفوف حزب می اعضای حزب، مقامات رھبری، کادرھا و

دیگر را یادآوری  دو عنصرکھ موضوع سیمینار شما بود،  سازمانی و ایدیولوژیک ۀلأمسدر ارتباط بھ 

وحدت سیاسی  .است سیاسی حزب وحدتآن  و .دارند تأثیر بسیار مھم وحدت حزب نقش ومیکنیم کھ در 
یعنی وحدت  .وحدت ستراتیژیك و وحدت تاکتیکی، است دو عنصروحدت سیاسی متشکل از  یعنی چھ؟

 عمل، مصوبات و ۀمشی سیاسی بھ این معنی کھ حزب چھ سیاستی را طرح میکند، خواه در وجود برنام

 لھ شناخت مراحل انقالب وأمس ۀستراتیژیك باید در زمین در وقت طرح مشی سیاسی تاکتیکی و .غیره

طبقات، در برخورد با ملیت ھا، اقوام  برخورد با اقشار و ۀجامعھ کھ در کدام شرایط قرار دارد، در زمین

وظایف  کھ این را تاکتیک می گوییم و وظایف نزدیكدر برخورد با سیاست اقتصادی از لحاظ  قبایل و و
  .در بین رفقا موجود باشد نظر عمل وحدتکھ ھدف ستراتیژیك می گوییم، باید  دور

اغلب اختالفات،  وحدت رھبری استکھ شاید در سیمینار شما مطرح نشده باشد،  وحدتعنصر چھارم 

دیگر انحرافات گوناگونی کھ رخ میدھد، از مقامات باالیی حزبي نشأت میکند  انشعابات، فرکسیونبازی ھا و

سیاسی وقتی کھ وحدت رھبری می گوییم تنھا کمیتھ  یعنی از اعضای کمیتھ مرکزی و از اعضای بیروی

وحدت  عمل و مرکزی مطرح نیست، البتھ کمیتھ مرکزی اصل عمده است کھ باید در آنجا وحدت نظر و

بنابر رشتھ ھای معین، باالی  ،اشتباھات بھ وجود بیاید اگر در باال ھا انحرافات و .ھمھ جانبھ موجود باشد

کارگر، احزاب  ۀچھ تاریخ دیگر احزاب انقالبی طبق .را وارد میکند تأثیر خوداز کدرھا بھ صفوف  کدرھا و

امپریالیزم می رزمند یا رزمیده اند،  دموکرات ھای انقالبی، احزاب نشنل دموکرات ھا کھ ضد ارتجاع و

 داده است کھ آن از عدم درك، عدم شناخت اغلب بنابر اختالفات مقامات عالی رھبری بر آنھا انشعاب رخ

آگاھی سیاسی، زشتی کرکتر، خودخواھی ھا، جاه طلبی ھا و  سیاسی و تیوری، فقدان شعور جامعھ، فقر

دستگاه ھای جاسوسی خود  ۀارتجاع و امپریالیزم ھم، بھ واسط .دھھا عنصر منفی دیگر سرچشمھ میگیرد

چنانچھ در  .آورندانشعاب را بھ وجود می  در این احزاب نفوذ میکنند و وحدت آنھا را برھم می زنند و

 دشمن در وجود شخص جاه طلب و خود .نیز حادثۀ تلخ، غم انگیز و تراژیك وجود داشت حیات حزب ما

حزب ماست  ما، مردم ما و آنچھ را کھ عامل بدبختی برای کشور رسوخ میکند و حفیظ هللا امینخواه مثل 

لھ وحدت أمس .پوست و گوشت خود لمس کرده اند بھحزب ما  را مردم ما و این .بھ وجود می آورد

لھ یی است کھ در مرکز توجھ سیمینار شما قرار گرفتھ، لیکن در زمینھ بھ این أمس سازمانی ایدیولوژیك و

  .ھم شما باید توجھ مبذول دارید ع. ق . فضلی) -وحدت رھبریو  وحدت سیاسی( دیگر دو عنصر
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 ً ھرگاه  .ممکن است تفاوت ھا، یا اختالفات نظر یا اندیشھ ھای نامطلوب در مقامات رھبری ظھور کند بعضا

متحد با رھبری در موضع  شعور، اعضای حزبی، کادرھا بھ صورت ھماھنگ و خود کارگرھای آگاه و با

ً اندیش اصولیت قرار داشتھ باشند و با آن ھمکاری و مات رھبری عنصری کھ در مقا ۀکمک کنند، قھرا

اصولی کادر ھا،  قدرت دماغی نیرومند و ۀقرار داشتھ باشد و بخواھد کھ ذھن را مسموم سازد، بھ واسط

اگر شما زیر تأثیر اندیشھ ھای  .ھا و اعضای حزبی، فاقد اثر در میان اعضای حزب می گردد سازمان

 عضالت و ام رگ و پوست وآن قرار بگیرید، این اندیشھ ھا مثل یك مرض ساری در تم انحرافی این و

نوین است یعنی  وحدت توأم با دسپلین آھنین، اصل اساسی احزاب طراز .دماغ حزب نفوذ میکند اعصاب و

بدون دسپلین آھنین یك حزب اصیل کھ  دیالکتیکی دارد با ھم ارتباط ناگسستنی و دسپلین آھنین و وحدت
  .نھ قادر بھ ساختمان جامعۀ نوین انقالب وانقالبی نھ قادر بھ انقالب است، نھ قادر بھ دفاع از 

ال میشود کھ چرا با این موارد، برخورد قاطع نمی کنند؟ رفقا، روزی میرسد کھ سرانجام مقامات عالی ؤس

در دولت پیاده  را در حزب و دسپلین آھنینھمچنین دولتی، کھ حزب آنرا رھبری میکند،  رھبری حزبی و

یك مرحلۀ انتقالی را بعد از آن چیزی کھ پس از  توضیح، تجدید تربیت وما یک مرحلھ شکیب، مگر  .کند

یك برخورد  ایجاب میکرد کھ ما با یک مھارت بخصوص با .شش جدی برای ما میراث مانده بود، میگذرانیم

یك فرد یا  ۀلیکن دسپلین آھنین وظیف .تکامل بدھیم در حزب رشد و درست باید گام بھ گام دسپلین آھنین را

ایجاد دسپلین آھنین در حزب مربوط  .د نفر یا داراالنشا یا در بیروی سیاسی، یا در کمیتھ مرکزی نیستچن

کھ شما این  وظایف شما رفقاستبخصوص  .تمام حزب است بھ تمام کمیتھ ھای حزبی، فعالین، کادرھا و

بھ  فکت اساس ھایی بھ ، بلکھ با برخورددرشت و برخوردھای خشن، نھ با خشک را نھ دسپلین حزبی

، نھ شریفانھ و ابژکتیف برخورد کامالً ، با مغز سردبا  پاکو  برخورد اصولی رفیقانھ، با حقایق اساس

 سازمانی و ایدیولوژیكرا در عرصۀ  خود وحدتکھ  ما وقتی می توانیم .، در حزب تأمین کنیدذھنی گرانھ
لھ أمسرا تأمین کنیم کھ  رھبریوحدت  ستراتیژیك وا ، خط مشی تاکتیکی ووحدت سیاسیو ھمچنین 

روز قبل در یك جلسھ راجع بھ  چند .فصل نماییم درست حل و صحیح و دولتو  داخل حزبرا در  کادرھا

دیگری است کھ  ۀیک اصل سیاسی و عمد سیاست کدری ۀلأمس .کادرھا صحبت ھای دقیق صورت گرفت

 را در برابر حزب، مردم، انقالب و مسؤولیت خود پر ما بدون حل درست آن نمیتوانیم وظایف بزرگ و

 سعی فراوان باید مبذول داشت کھ کادرھای سابقھ دار و .بین المللی تأمین کنیم ملی و ۀکشور در عرص

جا بھ جا کردن  ۀلأرفقاست کھ در مس ۀاین وظیف .درست جا بھ جا کنیم ھمچنین کادرھای جوان را صحیح و

بازھم برخورد  .ھا بسیار دقت کنند انتخاب کادر بیرون کشیدن کادرھا، در انتصاب و ۀلأکادرھا، در مس
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برخورد صورت  آگاھیو  کار فھمی، کاردانی، شخصیت، لیاقت، کفایتباید بر اساس  .شان ابژکتیف باشد

کردن جا بھ جا  و انتخاب و انتصاباین خواھد بود کھ در  نابخشودنی ترین جرم و بزرگترین جرم .بگیرد
، آن ملیتو  این ملیت، آن والیتیا  و این والیت لھأیا مس .دخالت پیدا کند شخصی و مسایل ذھنی، کادر ھا

 در مورد خانواده گییا  شناخت ھای خصوصی و رفاقت ھای شخصییا بھ اساس  آن قوم و این قوم

خواست  حزب، کمیتھ مرکزی جدی است و ۀلأدر این مس .برخورد صورت بگیرد کدرھا انتخاب و انتصاب

مردم اینست کھ کسانی کھ آنان را رھبری می کنند، کھ در آخرین تحلیل ھمین کادرھا و ھمین رھبران 

دولتی اند، باید انسان ھای سالم، با کرکتر، با تقوا، خدمتگزار صدیق مردم، متواضع و فروتن  حزبی و

  .انتخاب کدرھای واقعی جداً معطوف میدارمدر شناخت، انتصاب و  توجھ رفقا را .باشند

از طرف مقامات رھبری حزب، از  .موضوعات سیمینار را در تمام سازمان ھا انتقال دھید باید مسایل و

ً  داراالنشا و طرف کمیتھ مرکزی، بیروی سیاسی و از جانب من مكلف ھستید مسایلی را کھ من  شخصا

ً  نار فراخاطر نشان ساختم و چیزھایی را کھ در سیمی از صمیم قلب، با عشق فروزان در  و گرفتید واقعا

  .عمل پیاده کنید

  رفقا! 

یکی از  .آغاز کرد شناخت و از ھمین جا باید احساس مسؤولیت را احساس مسؤولیت استعنصر دیگر، 

ضعف یا عدم احساس مسؤولیت در حزب  ۀلأانحراف میکشاند، مس عواملی کھ یک حزب را بھ فساد و

ھای  ضعف احساس مسؤولیت در حزب ناشی از عقب مانده گی کشور یا ناشی از خصلت .است

دموکراتیك، عدم  ایمان راسخ نداشتن بھ انقالب ملی و ،روشنفکری، ناشی از اندیشھ ھای نامطلوب گذشتھ

جدی این است کھ ما باید سطح  مھم و ۀلأاینجا مس .ضعف کرکتر شخصی می باشد درك ایدیولوژیک و

ما برای چھ حزب را تشکیل دادیم؟ چرا عضو  .مسؤولیت را در اجرای وظایف محولھ، ارتقا بخشیم احساس

مردم  وطن و چرا انقالب کردیم؟ چرا حزب ما مسؤولیت بزرگ تاریخ را در برابر جامعھ و ؟حزب شدیم

اینھا باشند؟  قف ترین اشخاص میاو پر مسؤولیت ترین اشخاص و بھ عھده گرفت؟ چرا اعضای حزب پر

نوین بھ پیمانھ  اصال سطح احساس مسؤولیت در بین اعضای حزب طراز .ھرگز برای خود کار نمی کنند

ما نھ تنھا در برابر حزب و انقالب، دولت،  .را فراموش میکنند یی میباشد کھ بسیاری اوقات حتی خود

-ر برابر روابط عمیق افغانجامعھ، وطن، مردم و از لحاظ بین المللی در برابر سیستم جھانی سوسیالیزم د

غیره احساس  امپریالیزم، استعمار، صھیونیزم، فاشیزم، راسیزم و ارتجاع و ۀشوروی، در مبارزه علی

امپریالیزم بین المللی  ۀمسؤولیت داریم، بلکھ در برابر اوضاع کنونی جھان، علیھ تحریکات جنگ افروزان
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مخاطره قرار داده،  یك وضع بسیار مغلق و پر را دربخصوصی امپریالیزم ایاالت متحده امریکا کھ جھان 

  .صلح نیز مسؤولیت داریم تسلیحات ذره وی، در دفاع از دیتانت و ۀعلی

میتوان گفت کھ  .فداکاری معطوف میدارم لھذا توجھ رفقا را بھ ارتقای سطح احساس مسؤولیت، وقف و

  .بھ صدھا موضوع ارتباط بگیردلھ ممکن أاحساس مسؤولیت یک فقره یا دو فقره ندارد، این مس

  !رفقا

شما رفقایی کھ بھ محالت میروید،  دیگر مسؤولیت کمیتھ ھای حزبی اعم از والیتی، شھری ولسوالی و ۀلأمس

یکی جبھھ  و پیکار کنیم: کار جبھھ دودر ما امروز باید بھ موازات ھم،  .است کار در عرصھ اقتصاد مسألۀ
از انقالب اردو با اتکا بھ مردم،  جذب مردم بھ �ارندوی و در وحدت با مردم، در جلب و یی است کھ

 .فراموش کنیم اقتصاد ۀدر عرصرا مبارزه  کار ودر پھلوی آن ما لحظھ یی ھم نباید  .پاسداری مینماییم

 کھ جداً و اجتماعی در افغانستان است ھدف ما ساختمان حیات نوین اقتصادی و ؟آخر رفقا ھدف ما چیست

فرد از بین  با صراحت اعالم میشود کھ این سمتگیری بھ طرف جامعۀ نوین است کھ در آن استثمار فرد از

چگونھ این ھدف برآورده میشود؟ فقط از طریق رشد  .سطح زنده گى توده ھا ارتقا پیدا میکند برده میشود و

  سریع، درست و عملی حیات اقتصادی کشور!

  !رفقا

اصالحات دموكراتیك ارضی است، توأم با جنبش  ۀلأدموکراتیک مس ثقل انقالب ملی ومركز  وظیفھ و

ما  .ھمھ اعضای حزب در راه تطبیق آن باید توجھ معطوف دارند و تمام کمیتھ ھای حزبی .کوپراتیفی

شما سازمان جوانان را  .داریم ،کردند کار تجربھ یی را کھ اعضای سازمان جوانان در معادن رفتند و

در ساختمان ھا کار داوطلبانھ  بروید در میان دھاقین، در فابریکھ و .حزب را متشکل بسازید .شکل بسازیدمت

اقتصاد  ۀپیکار در عرص .بروید در ترمیم مكاتب، سرکھا، پلچك ھا کار نمایید .مردم را تشویق کنید بکنید و

  .زنده گی است مرگ و ۀلأیك مس

این بود بعض نکات مھمی کھ بھ پیشگاه رفقای عزیز خود، رفقای پیکارجوی خود، رفقای ھمرزم، رفقای 

 .دلیر، رفقایی کھ خود را در امر انقالب و خدمت برای مردم وقف کرده اند، خاطر نشان ساختم شجاع و

شما فرزندان اصیل  ،تان خواھان ھستم ۀوظایف محول پیروزی شما را در اجرای خدمات و من موفقیت و

این از لحاظ تاریخی و نسل ھای آینده و  وطن مسؤولیت ساختمان جامعۀ نوین را بھ عھده دارید و مردم و

 .فرزندان تان مایھ افتخار بزرگ بھ شماست
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