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ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻠﻖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺟﺰء ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺧﺎﻧﻮادة
اﺣﺰاب ﻃﺮاز ﻧﻮﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ
ﺑﯾﺎﻧﯾﮥ ﺷﻔﺎھﯽ ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل در اﻧﺳﺗﯾﺗوت ﻋﻠوم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﺗﺣﺎد ﺷوروی
 ٢۴ﻓﺑروری ١٩٨١

رﻓﻘﺎ ،ﺟواﻧﺎن ﻣﺑﺎرز و اﻧﻘﻼﺑﯽ!
اﻓﺗﺧﺎر دارم ﮐﮫ ﺧود را در ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻧوﻧﮭﺎی اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ،در ﻣﯾﺎن ﻧﺳل ﺑﺎﻟﻧده و ﺳﺎزﻧدۀ دﻧﯾﺎی ﺟدﯾد
ﻣﯽ ﯾﺎﺑم .ﻧﺧﺳت اﺟﺎزه دھﯾد از ﺻﻣﯾﻣم ﻗﻠب ﺳﭘﺎﺳﮕزاری ﻋﻣﯾﻖ و ﺑرادراﻧﮫ ،اﻓﺗﺧﺎر و ﺳﭘﺎس ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺧود،
ﺣزب ،ﻣردم و دوﻟت ج.د.ا .را ﺑﮫ ﭘﯾﺷﮕﺎه ﺑﯾﺳت و ﺷﺷﻣﯾن ﮐﻧﮕره ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻟﻧﯾﻧﯽ اﺗﺣﺎد ﺷوروی ﮐﮫ
ﺗﺣت رھﺑری ﺷﺧﺻﯾت ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت ﮐﺑﯾر ل.ای .ﺑرﯾژﻧف ﮔﺷﺎﯾش ﯾﺎﻓت و ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر ھﯾﺄت
ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮔﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ در آن ﺷرﮐت ورزﯾده اﻧد ،اﺑراز ﺑدارم.
ﮐﻧﮕره ھﺎی ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﺗﺣﺎد ﺷوروی در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷری رﯾﺷﮫ ھﺎی ﻣﺳﺗﺣﮑم رھﺎﯾﺑﺧش و آزادﯾﺑﺧش ﺑر
اﺳﺎس اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﭘر ﻧﺑوغ ﺑﻧﯾﺎﻧﮕذاران اﯾدﯾوﻟوژی طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر دارد و ھر ﻣرﺣﻠﮥ از ﮐﻧﮕره ھﺎی ﺣزب
ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﺗﺣﺎد ﺷوروی در واﻗﻌﯾت اﻣر ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﭘﻠﮫ ھﺎی ﻋﺎﻟﯾﺗر ﻧردﺑﺎن ﺗﮑﺎﻣل ﺷﮕوﻓﺎن ،ﻋظﯾم و اﻧﺳﺎﻧﯽ
ﺧﻠﻖ ھﺎی ﺑزرگ اﺗﺣﺎد ﺷوروی اﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣراﺣل ﺗﮑﺎﻣل ﺗﻣﺎم ﺑﺷرﯾت زﺣﻣﺗﮑش ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ آﯾد.
اﻣروز ﺗﻣﺎم ﺟﮭﺎن و ﺑﺷرﯾت ﺳﯾﺎره ﻣﺎ ﺗﻔﮑر و اﻧدﯾﺷﮥ ھﻣﮫ ﺟﮭﺎن آﯾﻧده را در ﻣﺳﮑو ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد .ﺑﻌد از اﻧﻘﻼب
ﮐﺑﯾر اﮐﺗوﺑر ،ﮐﻧﮕره ھﺎی ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﺗﺣﺎد ﺷوروی در ﻟﻧﯾﻧﮕراد و ﺑﻌد در ﻣﺳﮑو داﯾر ﺷده اﺳت .ھر
ﮐﻧﮕره در واﻗﻌﯾت اﻣر در ﮔﻧﺟﯾﻧﮥ ﻋظﯾم ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ﻋﻠﻣﯽ اﻧﻘﻼﺑﻲ ﻏﻧﺎی ﺑزرﮔﺗری ﺑﮫ وﺟود آورده اﺳت.
ﮔزارش رﻓﯾﻖ ﮔراﻣﯽ ل.ای .ﺑرﯾژﻧف ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻋﻣﻖ ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ ،ﺧﻼق از ﻟﺣﺎظ ﺗﯾورﯾك و ﭘراﺗﯾﮏ ﻋﻠﻣﯽ،
ﻣظﮭر ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﺗﺟﺎرب ﺷﮕوﻓﺎن ﺧﻠﻖ ﮐﺑﯾر ﺷوراھﺎﺳت .طوری ﮐﮫ رﻓﯾﻖ ﺑرﯾژﻧف در ﮔزارش ﺧود ﻓرﻣوده:
در ﺟﮭﺎن ﻣﻌﺎﺻر دو راه و دو ﺧط ﻣﺷﯽ وﺟود دارد ﯾﮑطرف راه اھرﯾﻣﻧﯽ ،راه ﺟﻧﮓ ،ﺑدﺑﺧﺗﯽ ،ﺗﺣرﯾﮑﺎت،
ﺗﺟﺎوزات و راه ﮐﮭﻧﮫ و ﻋﻘب ﻣﺎﻧده اﺳت ،طرف دﯾﮕر و ﻣﺷﯽ دﯾﮕر ،راه ﺻﻠﺢ ،ﺳﻌﺎدت و ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ،
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دﯾﺗﺎﻧت ،ﺧﻠﻊ ﺳﻼح و آﯾﻧده ﭘر ﺳﻌﺎدت و ﺷﮕوﻓﺎن ﺑﺷرﯾت و ﻧﺳل آﯾﻧده اﺳت .درﻓش اﯾن راه ﻧﺟﺎﺗﺑﺧش اﻣروز
در وﺟود ﺑﯾﺳت و ﺷﺷﻣﯾن ﮐﻧﮕره ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﺗﺣﺎد ﺷوروی در اھﺗزاز ﺑوده اﺳت و ﺧواھد ﺑود .طوری
ﮐﮫ در ﮔزارش آﻣده :راه طﯽ ﺷده راه ﭘر ﭘﯾﭻ و ﺧم و ﭘر از دﺷواری ھﺎ ،ﭘر از ﻣﺷﮑﻼت ،راه ﺧوﻧﯾن ﺑرای
ﺳﻌﺎدت ﺑﺷرﯾت ﺑوده اﺳت و اﯾن راه ﻣﺧﺻوص اﺗﺣﺎد ﺷوروی ﮐﺑﯾر اﺳت ﮐﮫ ﺑﻌد از اﻧﻘﻼب ﮐﺑﯾر اﮐﺗوﺑر
ﺳرﻧوﺷت ﺑﺷرﯾت را ﺗﻐﯾﯾر داد.
ﻣﺎ ﺑﮫ اوﭘﺗوﻣﺳﯾم اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾﻣﺎن راﺳﺦ دارﯾم ﮐﮫ اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ و دﻣوﮐراﺗﯾك ﺿد ﻓﯾوداﻟﯽ و ﺿد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
ﺑرﮔﺷت ﻧﺎﭘذﯾر اﺳت و ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم در راه ﭘﯾروزی ،ﺳﻌﺎدت و ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ ﻣردم ﻣﺎ ﺑﮫ ﭘﯾش ﻣﯾرود.
ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ھﻧوز وﻗت اﺳت ﮐﮫ در ﭘﺷت ﺗرﺑﯾون ﻗرار ﺑﮕﯾرم و ﺻﺣﺑت ھﺎی وﺳﯾﻊ و ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ
ﻧﻣﺎﯾم وﻗت اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ؟ ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻧﮑﮫ دﯾروز در ﺑدو اﻣر اﺑراز داﺷﺗم ،ﯾﮏ ﮔزارش ﺧﻼق ﻋﻠﻣﯽ و ھﻣﮫ
ﺟﺎﻧﺑﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑرای ﺧﻠﻖ ﮐﺑﯾر اﺗﺣﺎد ﺷوروی ﺑﻠﮑﮫ ﺑرای ﺑﺷرﯾت داده ﺷد .اﮐﻧون وﻗت آن اﺳت ﮐﮫ ﮐﻠﻣﮫ ﺑﮫ
ﮐﻠﻣﮫ ،ﺟﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﺟﻣﻠﮫ ﮔزارش را ﻋﻣﯾﻖ ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﮫ ،ﻏور و دﻗت ﻗرار ﺑدھﯾم ﺑﻌد از آﻧﮑﮫ از آن آﻣوﺧﺗﯾم ﯾﺎ
ﺑﺎﯾد ﺑﯾﺎﻣوزﯾم ،ﺑﻌد ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم در اﻧدﯾﺷﮫ و ﺗﻔﮑر ﺟدﯾد و ﺑر اﺳﺎس اﺑﺗﮑﺎرات ﺟدﯾد در ﺳﺎﺣﮥ ﮐﺎر اﯾدﯾوﻟوژﯾك،
ﺗرﺑﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ و در راه ﻣﺑﺎرزه اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮔﺎم ھﺎی ﻗوﯾﺗر و ﻣطﻣﺋن ﺗر و دﻗﯾﻘﺗر ﺑردارﯾم.
در آﺧرﯾن ﻗﺳﻣت ﮔزارﺷﯽ ﮐﮫ از طرف رﻓﯾﻖ ل.ای .ﺑرﯾژﻧف ﺑﮫ ﮐﻧﮕره اراﺋﮫ ﺷد ﺑﺎﻻی ﺗرﺑﯾت اﯾدﯾوﻟوژی و
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗﺄﮐﯾد ﺑﮫ ﻋﻣل آﻣد و ﯾﮑﯽ از وظﺎﯾف ﻣﮭم اﻧﺳﺗﯾﺗوت ﻋﻠوم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی ﺣزب
ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﺗﺣﺎد ﺷوروی ﺧواھد ﺑود ﺗﺎ رﻓﻘﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﺟﮭت ﺗﺣﺻﯾل ﺑﮫ اﯾن اﻧﺳﺗﯾﺗوت اﻋزام ﻣﯾﺷوﻧد از ﻟﺣﺎظ
داﻧش ،ﺗﻌﻠﯾم و ﭘرورش اﯾدﯾوﻟوژﯾﮏ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑر اﺳﺎس ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ﻋﻠﻣﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻗوﯾﺎ ً ﻣﺳﻠﺢ ﮔرداﻧد ﮐﮫ
وﻗﺗﯽ اﯾن رﻓﻘﺎ ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧود ﻣﯾروﻧد در آﻧﺟﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﺧﻠﻖ ھﺎی ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ را در راه اﻧﻘﻼب ھﺎی
رھﺎﯾﯽ ﺑﺧش ﻣﺳﻠﺢ و ﻧﯾروﻣﻧد ﺑﺳﺎزﻧد.
ﭼﻘدر آرزو داﺷﺗم ﮐﮫ اﮔر ﻣن ھم ﻣﺛل ﺷﻣﺎ اﻓﺗﺧﺎر ﻣﯽ داﺷﺗم ﮐﮫ در اﻧﺳﺗﯾﺗوت ﻋﻠوم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ
ﻣرﮐزی ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﺗﺣﺎد ﺷوروی ﺗﺣﺻﯾل ﻣﯽ ﮐردم .وﻟﯽ اﮐﻧون وظﺎﯾف ﻋﻣﻠﯽ ،وظﺎﯾف اﻧﻘﻼﺑﯽ در
ﮐﺷور ﻣﺎ ﭼﻧﺎن ﻋظﯾم و ﺑزرگ اﺳت ﮐﮫ اﻓﺗﺧﺎر ﻧﺷﺳﺗن درﯾن ﮐرﺳﯽ ھﺎی ﺳرﺷﺎر از ﻋﻠم و داﻧش ﺑرای ﻣن
ﻣﯾﺳر ﻧﯾﺳت .ﺷﻣﺎ و دﯾﮕر اﻧﻘﻼﺑﯾون ﺟﮭﺎن ﮐﮫ ﻓرﺻت ﮔراﻧﻣﺎﯾﮫ ﺗﺣﺻﯾل را درﯾن ﮐﺎﻧوﻧﮭﺎی داﻧش و ﺗرﺑﯾت
ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﯾدﯾوﻟوژﯾﮏ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی ﺑزرگ آن اﻧﺳﺗﯾﺗوت ﻋﻠوم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی
ح.ک.ا.ش .ﺑﮫ دﺳت آورده اﯾد ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻧﯾرو و ﺟدﯾت از آن اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﯾد.
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اﻣروز ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﻧﺳل ﺟدﯾد اﻧﻘﻼﺑﯾون ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﯾث ﻧﻣوﻧﮫ در اﯾن اﻧﺳﺗﯾﺗوت ﺑﮫ ﻓراﮔﯾری ﺗﺣﺻﯾل اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺷﻐوﻟﯾد
ﯾﮑﺑﺎر ﺑﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ﻣراﺟﻌﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﯾك ﻧﮑﺗﮫ دﻗﯾﻖ را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم :ﭘدران ﻣﺎ ﺑﺎ ﭼﮫ ﻣﺷﮑﻼت طﺎﻗت ﻓرﺳﺎ ﻋﻠوم
و داﻧش اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ را ﻓرا ﻣﯽ ﮔرﻓﺗﻧد ﺑﮫ طور ﻣﺛﺎل در روﺳﯾﮫ طﯽ ﻗرن ﻧزده و اواﯾل ﻗرن ﺑﯾﺳت
ھﻧوز آﺛﺎر ﺑﻧﯾﺎﻧﮕذاران ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ﻋﻠﻣﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ و دﯾﮕر ﻧوﯾﺳﻧده ﮔﺎن ﺑزرگ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮫ زﺑﺎن روﺳﯽ
ﺗرﺟﻣﮫ ﻧﺷده ﺑود وﻟﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﻗﮭرﻣﺎن و ﺑزرگ روس ﻧوﯾﺳﻧده ﮔﺎن ﺑزرگ دﻣوﮐرات در ﻗرن ﻧزده داﺷﺗﻧد،
ﻟﯾﮑن ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﮐﮫ ﭘﻠﺧﺎﻧوف و ﻣﮑﺗﺑش و ﺑﻌد از آن وﻻدﯾﻣﯾر اﯾﻠﯾﭻ ﻟﻧﯾن آﺛﺎر ﺷﺎن ﺑﮫ زﺑﺎن روﺳﯽ ﭘﺧش
ﻧﺷده ﺑود ،ﺑرای اﻧﻘﻼﺑﯾون آن زﻣﺎن ﻣﺷﮑل ﺑود ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺑﮫ زﺑﺎن ﺧود ﻓرا ﮔﯾرﻧد .ﺑﮫ اﯾن
ﺟﮭت ﻟﻧﯾن ھﻣﯾﺷﮫ ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﯾﮑﯽ از زﺑﺎﻧﮭﺎی ﮐﮫ آﺛﺎر ﺑﻧﯾﺎﻧﮕذاران ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ﻋﻠﻣﯽ و دﯾﮕر
اﻧﻘﻼﺑﯾون و ﺗﺋورﯾﺳن ھﺎ ﺑﮫ آن ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﻓرا ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود .ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی روس در زﯾرزﻣﯾﻧﯽ ھﺎ ﺑﺎ
ﮐﺎﻏذھﺎی ﮐﮭﻧﮫ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺑﻌض آﺛﺎر و ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎ را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﻧد .ﻟﯾﮑن اﮐﻧون ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﺑزرﮔﺗرﯾن،
ﺑﮭﺗرﯾن ﻋﻣﯾﻖ ﺗرﯾن و ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﺗرﯾن ﻋﻠوم ﺑﺷرﯾت ﻋﻠم ﻧو در اﺗﺣﺎد ﺷوروی ﺷﮕوﻓﺎن اﺳت و ﺣﺎﻻ ﺑرای
ﻧﺳل ﻣوﺟود ﺗﻣﺎم آﺛﺎر وﺳﯾﻊ ﺑﺎ اﺳﺗﺎدان ،ﻣﻌﻠﻣﯾن و داﻧﺷﻣﻧدان ﻣﺟرب ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در ﺧدﻣت ﻧﺳل اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻓرزﻧدان
اﺗﺣﺎد ﺷوروی ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﯾك اﻣر ﺑﺎ اھﻣﯾت اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در ﺧدﻣت ھﻣﮫ ﻣردم ﺟﮭﺎن ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ
اﺳت ﮐﮫ ﺳﺎده ﺗرﯾن ﻧﻣوﻧﮫ آن درﯾن ﻣﺣﻔل دﯾده ﻣﯽ ﺷود .ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾﻧﮑﮫ وظﯾﻔﮫ ﺑﺎ اھﻣﯾت و ﻗﺎطﻊ ﯾﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﻣﻘدم ﺗر از ھﻣﮫ ،ﻓراﮔرﻓﺗن ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ﻋﻠﻣﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳت .اﻣﺎ ﻧﮫ ﺟﮭﺎﻧﺑﯾﻧﯽ دﮔم ،ﺑﻠﮑﮫ ﺟﮭﺎﻧﺑﯾﻧﯽ ﺧﻼق .ﺑﺎ
ﻓراﮔرﻓﺗن ﭼﻧﺎن داﻧش ﺧﻼق ﮐﮫ ﺑﺗوان آﻧرا در ﺷراﯾط ﺧﺎص ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﮐﺷور ﺧود ﺗطﺑﯾﻖ ﮐرد .در ﮔزارش
ﺟدﯾد و اﺑﺗﮑﺎری ﮐﮫ در ﺑﯾﺳت و ﺷﺷﻣﯾن ﮐﻧﮕره ح.ك.ا.ش .اراﺋﮫ ﮔردﯾد ﺗﺻرﯾﺢ ﺷده ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس ﻗواﻧﯾن
ﻋﻣوﻣﯽ و اﺣﮑﺎم ﻋﺎم ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ﻋﻠﻣﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺷراﯾط ھر ﮐﺷور و ﺟﺎﻣﻌﮫ راه ھﺎی اﻧﻘﻼب ،ﺗﺎﻛﺗﯾك و
اﺳﺗراﺗﯾژی اﻧﻘﻼب ﺗﻔﺎوت ﻣﯽ ﮐﻧد .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑﺎﯾد ﻣﺎ از ﻟﺣﺎظ ﺗﯾوری اﻧﻘﻼﺑﯽ و اﯾدﯾوﻟوژﯾك ﻗوﯾﺎ ً ﻣﺳﻠﺢ ﺷوﯾم،
ﺑﺎﯾد ﺗواﻧﺎﯾﯽ آﻧرا ھم ﻓرا ﺑﮕﯾرﯾم ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺗﯾوری اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺟﺎرب ﺗﻣﺎم اﺣزاب اﻧﻘﻼﺑﯽ،
ﻣﺗرﻗﻲ ،اﺣزاب ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و ﮐﺎرﮔری و اﻧﻘﻼب ھﺎی آزادﯾﺑﺧش ﻣﯽ ﺗوان در ﮐﺷور ﺧود و در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧود
درﻓش ﺳرخ اﻧﻘﻼب را ﺑراﻓراﺷت و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﺗﯾوری اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺗرﻗﯽ ﺑﺎﯾد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧود را ھﻣﮫ
ﺟﺎﻧﺑﮫ و ﻋﻣﯾﻖ از ﻟﺣﺎظ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﺧﺻوﺻﯾﺎت ،ﻋﻧﻌﻧﺎت ،ﺳﻧن ،ﻣذھب ،ﻣﻠﯾت ھﺎ ،اﻗوام
و ﻗﺑﺎﯾل و ﺳواﺑﻖ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ،ﮐرﮐﺗر و ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻣردم درك ﻛرد و ﺷﻧﺎﺧت .ھﻣﭼﻧﺎن ﻧﺳل ﭘرﭼﻣدار و اﻧﻘﻼﺑﻲ
ھر ﮐﺷور ﺑر اﺳﺎس ﺗﯾوری اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﮑﺗﮫ ﻣﮭﻣﯽ را ﺑﺎﯾد در ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و آن ﻋﺑﺎرت اﺳت از اﯾﺟﺎد ﯾك
ﺣزب طراز ﻧوﯾن ،ﺣزب اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺳﻠﺢ ﺑﮫ اﯾدﯾوﻟوژی طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ،ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ﻋﻠﻣﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺑدون
ﻣوﺟودﯾت و ﺗﮑﺎﻣل ﭼﻧﯾن ﺣزﺑﯽ ﭘﯾروزی اﻧﻘﻼب اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻧﯾﺳت .اﯾن ﯾﮑﯽ از اﺻول و اﺣﮑﺎم ﻟﻧﯾﻧﯽ اﺳت
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ﮐﮫ وﻟو ﺗﻣﺎم ﺷراﯾط ﻋﯾﻧﯽ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ آﻣﺎده ﺑﺎﺷد ﺑدون ﺳﻼح ﺑران ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﯾروزی
اﻧﻘﻼب ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت .در ﺷراﯾط ﮐﺷور ﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﯾوری اﻧﻘﻼﺑﯽ و اﯾدﯾوﻟوژی طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ،ﻣردم
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋﻧﺎﺻر آﮔﺎه و ﭘﯾﺷﺎھﻧﮓ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺟوان ،ﺣزب طراز ﻧوﯾن ﺧود را ﺷﺎﻧزده ﺳﺎل ﻗﺑل اﯾﺟﺎد ﮐرد
و ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﯾﮏ ﺳﻠﺳﻠﮫ اﺷﺗﺑﺎھﺎت ،ﻣد و ﺟزرھﺎ و ﺷﮑﺳت ھﺎ ﺑﺎز ھم در ﯾﮏ ﮐﺷور ﻓوق اﻟﻌﺎده ﻋﻘﺑﻣﺎﻧده
ﻓﯾوداﻟﯽ و ﻣﺎﻗﺑل ﻓﯾوداﻟﯽ ﺗواﻧﺳت درﻓش اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ و دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺿد ﻓﯾوداﻟﯽ و ﺿد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ را ﺗﺣت
رھﺑری ﺣزب طراز ﻧوﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠﻖ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑراﻓرازد .اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ اﻧﻘﻼب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن،
ﭘﯾﮑﺎر ﻣردم زﺣﻣﺗﮑش و ﻗﮭرﻣﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺣزب ﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ ﯾﮑﯽ از ﺗﺟﺎرب ﻧوﯾﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﮐﺷورھﺎی
ﻣﺷﺎﺑﮫ و رﻓﻘﺎی ھﻣرزم ﻣﺎ آﻧرا ﻧﯾز ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻣورد ﺗوﺟﮫ و ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺧود ﻗرار ﺑدھﻧد و از ﺗﺟﺎرب آن اﺳﺗﻔﺎده
ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺑﺎ در ﻧظرداﺷت اﺷﺗﺑﺎھﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺻورت ﮔرﻓت ،در آﺧرﯾن ﺗﺣﻠﯾل ﺣزب ﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ﻧﯾروھﺎی ﻣﻠﯽ و
وطﻧﭘرﺳت ﻣوﻓﻖ ﺷد ﮐﮫ در ﭘروﺳﮫ اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ و دﻣوﮐراﺗﯾك ﺑﮫ ﭘﯾش رود وﻟﯽ اﮔر ﻧﯾروھﺎی ﻣﺗرﻗﯽ ﺟﮭﺎن
و ﺑﺧﺻوص ھر ﮔﺎه ﮐﻣﮏ ﻋظﯾم اﺗﺣﺎد ﺷوروی ﻧﻣﯽ ﺑود ﺑﺎ وﺟود اراده ﻗﺎطﻊ ﺧﻠﻖ ﻣﺎ ﺑﺎ وﺻف اﯾﻧﮑﮫ ﻣردم
ﻣﺎ دارای ﯾﮏ ﺣزب طرازﻧوﯾن و ﺟوان ﻣﺟﮭز ﺑﺎ اﯾدﯾوﻟوژی ﻋﻠﻣﯽ ﺑود ﺑﺎزھم اﻧﻘﻼب ﻣﺎ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺷﮑﺳت
ﻣواﺟﮫ ﻣﯽ ﺷد ﺑﻠﮑﮫ ﺑر اﺳﺎس ﭘﻼن ﺷوم و رذﯾﻼﻧﮫ ارﺗﺟﺎع و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم در رأس اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم اﻣرﯾﮑﺎ ،ﺷووﻧﯾزم
ﭼﯾن ،اﻧﻘﻼب ﻣﺎ ﺳرﮐوب و اﺳﺗﻘﻼل و آزادی ﮐﺷور ﻣﺎ ﻧﯾز از ﻣﯾﺎن ﻣﯾرﻓت و ﻣورد ﺗﺟزﯾﮫ دﺷﻣﻧﺎن ﻗرار ﻣﯽ
ﮔرﻓت .ﺑﮫ اﯾن ﺟﮭت ﯾﮑﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و از طرف ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠﻖ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و
ﺳﺎﯾر ﻧﯾروھﺎی ﻣﻠﯽ و دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺳﭘﺎﺳﮕزاری ﻋﻣﯾﻖ ﺧود را ﺑﮫ ﺧﻠﻖ ﻛﺑﯾر اﺗﺣﺎد ﺷوروی ،دوﻟت اﺗﺣﺎد
ﺷوروی ،ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﺗﺣﺎد ﺷوروی ،ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی ح.ك.ا.ش .و ﺑﯾروی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی در
رأس ﺑﮫ رﻓﯾﻖ ﺑزرگ ل.ای .ﺑرﯾژﻧف اﺑراز ﻣﯾدارم.
رﻓﻘﺎ ،دوﺳﺗﺎن ﻣﺑﺎرز و اﻧﻘﻼﺑﯽ ،رﻓﻘﺎی اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳت! ﮐﺎﻧون ﮔرم اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺷﻣﺎ ﺑرای ﻣن
اﻟﻣﮭﺎﻣﺑﺧش اﺳت .ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ وﻗت زﯾﺎد ﺷﻣﺎرا ﻧﮕرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷم و ﻣﺳﺎﯾل ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺷﺧص و ﮐﺎﻧﮑرﯾت
ﻣطرح ﮔردد ھر رﻓﯾﻖ ﻣﯽ ﺗواﻧد آزاداﻧﮫ ھر ﺳواﻟﯽ را ﮐﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻣطرح ﻧﻣﺎﯾد ﻣن ﺣﺎﺿرم ﺑﮫ ﭘﺎﺳﺦ آن
ﺑﭘردازم.
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ﺑﺧش ﺳؤاﻻت:
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺳؤال رﻓﯾﻖ ھﻧدی:
ﺑﮫ اطﻼع رﻓﻘﺎ و دوﺳﺗﺎن رﺳﺎﻧﯾده ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ ﺗدوﯾر ﺑﯾﺳت و ﺷﺷﻣﯾن ﮐﻧﮕره ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﺗﺣﺎد
ﺷوروی درﯾن روزھﺎ ﻣﺎ ﺟﺷن ﺷﺻﺗﻣﯾن ﺳﺎﻟﮕرد دوﺳﺗﯽ و ﻗرارداد دوﺳﺗﯽ اﻓﻐﺎن ﺷوروی را ﺗﺟﻠﯾل ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.
رﻓﯾﻖ ﻣﺎ ﺳؤال ﮐرد ﮐﮫ ﻧﻘش و ﺗﺄﺛﯾر ﮐﻣك ھﺎی اﺗﺣﺎد ﺷوروی و ﺧﺻوﺻﯾﺎﺗش ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭼﯾﺳت؟ ﺑرای
ﺗوﺿﯾﺢ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ زﻣﺎن ﮐوﺗﺎھﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ دارﯾم ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳت ﺗوﺿﯾﺢ ﻛﻣك ،ﯾﺎری و ھﻣﮑﺎری اﺗﺣﺎد ﺷوروی در
ﺗﻣﺎم ﺷﺋون زﻧدﮔﯽ ﻣردم ﻣﺎ آﻧﻘدر ﺑﯾﮑران و ﺑزرگ اﺳت ﮐﮫ ﻧوﺷﺗن آن ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی ﻗطوری را اﯾﺟﺎب ﻣﯾﮑﻧد.
ﮐﺎﻓﯽ ﺧواھد ﺑود اﮔر اﻋﻼن ﺑﮑﻧم ﮐﮫ ﺳﻧﮕﯽ ﻣﺳﺗﺣﮑم دوﺳﺗﯽ ،ﮐﻣك و ھﻣﮑﺎری اﺗﺣﺎد ﺷوروی را ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
وﻻدﯾﻣﯾر اﯾﻠﯾﭻ ﻟﻧﯾن ﮔذاﺷت ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ﺑﯾﺷﺗر ازﯾن ﮐدام ﺗرم و اﺻطﻼح از ﮐﻣك و دوﺳﺗﯽ اﻓﻐﺎن ﺷوروی
وﺟود ﻧﺧواھد داﺷت.
اﮔر ﮐﻣك ھﻣزﻣﺎن اﺗﺣﺎد ﺷوروی و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ آن در ﺳﺎل  ١٩١٩ﻧﻣﯽ ﺑود ،ﯾﻌﻧﯽ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻋﻠﯾﮥ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻗدرت اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ وﻗت ﯾﻌﻧﯽ اﻧﮕﻠﯾس ﻗﯾﺎم ﮐرده ﺑود ﻣوﻓﻘﯾت و ﭘﯾروزﯾش ﻗﺎﺑل ﺳؤال ﺟدی
ﺑود .در ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر ﻗرارداد دوﺳﺗﯽ و ﺑرادری ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗدرت ﺑزرگ ﮐﮫ در آﻧوﻗت
ﺟﻣﮭوری روﺳﯾﮫ ﺟوان ﺑود ﺑﮫ اﻣﺿﺎ رﺳﯾد ،و اﯾن اﻣر ﺑﮫ اﺳﺗﻘﻼل ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﺎ ﮐﻣك رﺳﺎﻧﯾد.
ﻓﮭرﺳت ﮐﻣك ھﺎی اﺗﺣﺎد ﺷوروی در ﺗﻣﺎم ﺷﺋوون زﻧده ﮔﯽ ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻋم از اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﻋﻠﻣﻲ،
ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ،ﻓرھﻧﮕﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﺳﯾﺎر وﺳﯾﻊ اﺳت .ھرﮔﺎه در ﮐﺷورھﺎ ﺣرﻓﯽ از ﺻﻧﺎﯾﻊ ﻣدرن ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﻣﯽ آﯾد،
اﮔر ﺷﺎھراه ﻣطرح ﺑﺣث ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرد ،اﮔر ﻓﺎرم ھﺎی زراﻋﺗﯽ ،ﻣﮑﺎﺗب ،ﭘوھﻧ ﯽ ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ و ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ،
ﺗﺧﻧﯾﮑم ھﺎ ،آرت و ھﻧر و ﺣﺗﯽ ﭘرورش اﻧﺳﺎن ﻣطرح ﺑﺣث ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﻣك ھﺎی اﺗﺣﺎد ﺷوروی ﺟﺎی
ﻧﺧﺳﺗﯾن را داراﺳت .ھﻣﺎن طوری ﮐﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر اﺳﺗﻘﻼل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﺟﺎﻧب اﺗﺣﺎد ﺷوروی ﺑﮫ رﺳﻣﯾت
ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷد ،اﻧﻘﻼب اﭘرﯾل ﻧﯾز ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر از طرف اﺗﺣﺎد ﺷوروی ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷد ھﻣﭼﻧﺎن از
طرف اﺗﺣﺎد ﺷوروی در ﺣﺳﺎس ﺗرﯾن ﻟﺣظﺎت ﻣرگ و زﻧده ﮔﯽ ،ﺑود و ﻧﺑود ،ھﺳﺗﯽ و ﻧﯾﺳﺗﯽ ،ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ
ﺑﮫ ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﮫ دوﻟت ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن رﺳﯾد ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺗرﺗﯾب ھﻣﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﻣك اﺗﺣﺎد ﺷوروی
را در ﺗﻣﺎم ﺷﺋون ﺑﮫ ﭼﺷم ﺳر ﺧواھﻧد دﯾد و ﺑﺎ ﭘوﺳت و ﮔوﺷت ﻟﻣس ﺧواھﻧد ﮐرد ﻣردم ﻣﺎ ﭼﻧﯾن اﺣﺳﺎس
دارﻧد.
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در آﻏﺎز ﺻﺣﺑت ﺑﺎ ﺻراﺣت اﻋﻼم داﺷﺗم ﮐﮫ اﮔر ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم اﺗﺣﺎد ﺷوروی ﻧﻣﯽ ﺑود اﻣروز ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ
دﺳﺗﺎوردھﺎی اﻧﻘﻼب ﻣﺎ از ﻣﯾﺎن ﻣﯽ رﻓت ﺑﻠﮑﮫ آزادی و اﺳﺗﻘﻼل ﻣﺎ ﻧﯾز ﺑرھم ﻣﯽ ﺧورد ﮔﻣﺎن ﻣﯾﮑﻧم اﯾن
ﻗﺎطﻊ ﺗرﯾن ﺣرف ﺑرای دوﺳﺗﺎن و ﺣﺗﯽ ﮐوﺑﻧده ﺗرﯾن ﭘﺎﺳﺦ ﺑرای دﺷﻣﻧﺎن ﻣﺎ ،ارﺗﺟﺎع و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم اﺳت و
ﺧواھد ﺑود.
ﯾﻘﯾن دارم ﮐﮫ اﻣروز رﻓﻘﺎ و دوﺳﺗﺎن از اﻣواج رادﯾو ،ﺗﻠوﯾزﯾون و ﺟراﯾد راﺟﻊ ﺑﮫ ﮔزارش رﻓﯾﻖ
ل.ای .ﺑرﯾژﻧف در ﻣورد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋطف ﺗوﺟﮫ ﮐرده ﺑﺎﺷﻧد ،ﯾﮑﺑﺎر دﯾﮕر ﻣوﻗف اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﯾﮏ
ﮐﺷور ﻗﮭرﻣﺎن و اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﮔزارش اراﺋﮫ ﺷد ﮐﮫ ﺟواب دﻧدان ﺷﮑن و ﻗﺎطﻊ ﺑرای ارﺗﺟﺎع ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم در رأس اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم اﻣرﯾﮑﺎ ،ﺷووﻧﯾزم ﭼﯾن و ﮐﺷورھﺎی ﻣرﺗﺟﻊ ﮐﮫ ﻋﻠﯾﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺗﺣرﯾﮑﺎت
و ﺗﺟﺎوزات دﺳت ﻣﯽ زﻧﻧد ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
در ﻣورد ﺳوال دﯾﮕر ﭘرﺳﻧده:
ﻣوﻗف اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم در ﺧﻠﯾﺞ ،در ﺑﺣﯾرۀ ﻋرب ،ﺑﺣر ھﻧد ،ﺑﺣﯾرۀ اﺣﻣر ،ﺷرق ﻣﯾﺎﻧﮫ ،ﺷﺎخ اﻓرﯾﻘﺎ ﺑﺧﺻوص در
ﺧﻠﯾﺞ ﻓﺎرس ،ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ل.ای .ﺑرﯾژﻧف طﯽ ﺳﻔر ﺧود ﻧﯾز در ﭘﺎرﻟﻣﺎن ھﻧد و ھﻣﭼﻧﯾن در ﮔزارش دﯾروز ﮐﮫ ﺑﮫ
ﮐﻧﮕره ﺑﯾﺳت و ﺷش اراﺋﮫ ﻧﻣود ﺑﺎ ﺻراﺣت ،ﻋﻠﻣﻲ ،ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ ،ﻋﻣﯾﻖ و ﺧﻼق ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷده اﺳت.
ﺑﮫ ھﻣﮫ ﮔﺎن ﻣﻌﻠوم اﺳت ﮐﮫ اﻧﺣﺻﺎرات اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﮫ دﮐﺗورﯾن ﮐﺎرﺗر زﯾر ﻗوای ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ﺳرﯾﻊ
را ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده ازﯾن دﮐﺗورﯾن »ﺣﻔظ ﻣﻧﺎطﻖ ﺣﯾﺎﺗﯽ« ﻋﻧوان ھﺎی ﺿد دﯾﺗﺎﻧت ﻣﺗﻣرﮐز ﺳﺎﺧﺗﮫ و در ﭘﯽ ﺗﺣرﯾﮑﺎت
ﺟﻧﮕﯽ اﺳت و ھﻣﮫ اطﻼع دارﻧد ﮐﮫ ﺑﺣرﯾﮫ و ﻗوای ﺑﺣری اﻣرﯾﮑﺎ و ﮐﺷورھﺎی ﻧﺎﺗو در ﺧﻠﯾﺞ ﻣوﺿﻊ ﮔﯾری
ﮐرده اﻧد اﮔر دﯾروز ﻣوﺿوع ﮔروﮔﺎن ھﺎی اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ در ﺗﮭران ﺑرای ﺷﺎن ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺑود اﻣﺎ اﮐﻧون ﮐﮫ ﮔروﮔﺎن
ھﺎ ﻧﯾز ﻧﺟﺎت ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد ﺑﺎزھم در ﺑﺣر ھﻧد ،ﺧﻠﯾﺞ ﻋرب ،ﺧﻠﯾﺞ ﻓﺎرس ،ﺑﺣﯾره اﺣﻣر و ھﻣﭼﻧﺎن ﺑر اﺳﺎس ﺗوطﺋﮫ
ﮐﻣپ دﯾوﯾد در ﻣﺻر ،ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی ،ﻋﻣﺎن ،ﺳوﻣﺎﻟﯽ ،ﮐﯾﻧﯾﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی ﺗﺟﺎوزﮐﺎراﻧﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣوﺟود
اﺳت .اﯾن ﻗدرت ﺻﻠﺢ و ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾزم و اﺗﺣﺎد ﺷوروی اﺳت ﮐﮫ اﯾﻧﮭﺎ را از ﻟﺣﺎظ ﺗﺣرﯾﮑﺎت ﺟﻧﮕﯽ ﻟﮕﺎم زده
ﺻﻠﺢ را دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺳوال دﯾﮕر )ھﻧد(:
ﻣوﺟودﯾت ھﯾﺎت ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮔﯽ اﻣرﯾﮑﺎ ﮐﮫ در ﮐﻧﮕره دﻋوت ﺷده و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻣﺎ از ﺳﯾﺎﺳت اﻣرﯾﮑﺎ ﭼﯾﺳت؟
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ﺳﯾﺎﺳت اداره رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری اﻣرﯾﮑﺎ ﭼﮫ رﯾﮕن ﮐﮫ ﺣﺎﻻ روی ﺻﺣﻧﮫ آﻣده و ﭼﮫ ﮐﺎرﺗر ﮐﮫ در ﺣﻘﯾﻘت
دوروی ﯾك ﺳﮑﮫ اﻧد ﺳﯾﺎﺳت اﻧﺣﺻﺎرات اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و اﯾﻧﺎن ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮔﺎن اﻧﺣﺻﺎرات ﺟﮭﺎﻧﺧوار اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم
اﻣرﯾﮑﺎ ھﺳﺗﻧد .ﻧﺑﺎﯾد ﻓراﻣوش ﮐرد ﮐﮫ ﺑرای ﻋﻧﺎﺻری ﮐﮫ اﻧﻘﻼﺑﯾون اﺻﯾل و واﻗﻌﯽ ھﺳﺗﻧد ﻣرز ﻣﺷﺧص و
روﺷن ﺑﯾن طﺑﻘﺎت ﺳﺗﻣﮕر و اﺳﺗﺛﻣﺎرﮔر و طﺑﻘﺎت اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺷوﻧده و ﺳﺗﻣدﯾده وﺟود دارد .ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﮫ ﮐرد ﮐﮫ
اﮐﺛرﯾت ﺧﻠﻖ اﻣرﯾﮑﺎ ﮐﺎرﮔر اﺳت و در ﺗﺣت اﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺳﺗم ﻗرار دارﻧد .از آﻧﺟﺎﯾﯾﮑﮫ وﺳﺎﯾل ارﺗﺑﺎط ﺟﻣﻌﯽ
در اﻧﺣﺻﺎر اﻧﺣﺻﺎرات ﺑزرگ اﺳت ﺑرای ﺧﻠﻖ ﮐﺎرﮔر اﻣرﯾﮑﺎ ﻣﺷﮑل اﺳت ﮐﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ را درک ﮐﻧﻧد و
ﺗﺷﺧﯾص ﺑدھﻧد.
ﺷرﮐت ھﯾﺎت ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮔﯽ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ ﺧود ﻧﺷﺎﻧدھﻧده و ﺑﯾﺎﻧﮕر اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧﻠﻖ
ﮐﺎرﮔر اﻣرﯾﮑﺎ ،طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر اﻣرﯾﮑﺎ از ﺧود ﭘﯾﺷﺎھﻧﮓ و ﺣزﺑﯽ دارد .طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر اﻣرﯾﮑﺎ و ﻋﻧﺎﺻر آﮔﺎه آن
در وﺟود ﺣزب ﻣﺑﺎرز ،دﻻور و ﺷﺟﺎع ﺧود ﯾﻌﻧﯽ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ ﻣﯽ رزﻣﻧد ﻋﻠﻰ
اﻟرﻏم دﺷواری ھﺎ ،ﻣﺷﮑﻼت و ﻣواﻧﻌﯽ ﮐﮫ از طرف اداره اﻣرﯾﮑﺎ اﯾﺟﺎد ﻣﯾﺷود ﺑﺎزھم ھﯾﺎت ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮔﯽ در
ﺑﯾﺳت و ﺷﺷﻣﯾن ﮐﻧﮕره ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﺗﺣﺎد ﺷوروی ﺷر ﮐت ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن ﺧود ﻧﺷﺎن دھﻧده اﯾﻧﺳت ﮐﮫ
ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﺗﺣﺎد ﺷوروی از اﻋﺗﺑﺎر و ﭘرﺳﺗﯾژ ﻋظﯾم در ﮐره زﻣﯾن ﺑرﺧوردار اﺳت ﺣﺗﯽ در اﯾﺎﻻت
ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ .ﻟذا ﺷرﮐت ھﯾﺎت ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮔﯽ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ در ﺑﯾﺳت و ﺷﺷﻣﯾن ﮐﻧﮕره
ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﺗﺣﺎد ﺷوروی ﺧود از ﻟﺣﺎظ ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﯾدﯾوﻟوژﯾك ﺑﺎﻻی طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر اﻣرﯾﮑﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺛﺑت و
ﺛﻣرﺑﺧش دارد.
ﺳؤاﻻت رﻓﻘﺎی اﻓرﯾﻘﺎی ﺟﻧوﺑﯽ:
 -١ﺟﮭﺎت اﺻﻠﯽ ﺳﯾﺎﺳت دوﻟت در راه اﯾﺟﺎد ﺷراﯾط ﻣﺎدی ﺑرای ﺗﺄﻣﯾن ﻧﯾﺎزﻣﻧدﯾﮭﺎی دھﻘﺎﻧﺎن ﮐدام اﺳت؟
ﺑﺎﯾد ﺗﺄﮐﯾد ﮐرد ﮐﮫ اﻧﻘﻼب اﭘرﯾل از ﻟﺣﺎظ ﮐرﮐﺗر و ﻣﺎھﯾت ﺧود ﯾك اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ و دﻣوﮐراﺗﯾك ﺿد ﻓﯾوداﻟﯽ و
ﺿد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﺳت .از ﻟﺣﺎظ اﺻول ﻣراﻣﯽ و ﺗﯾوری اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﭘراﺗﯾﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ وظﯾﻔﮥ اوﻟﯾن ،اﺳﺎﺳﯽ و
ﻋﻣدۀ اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ و دﻣوﮐراﺗﯾك ﺿد ﻓﯾوداﻟﯽ را ﻣﺣو ﺗﻣﺎم ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﯾوداﻟﯽ در دھﺎت ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾدھد.
ﻧﻔوس اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺣدود ﭘﺎﻧزده و ﻧﯾم ﻣﯾﻠﯾون اﺳت ﮐﮫ در ﺣدود دو ﻣﯾﻠﯾون در ﺷﮭرھﺎ زﻧده ﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و
در ﺣدود دو ﻧﯾم اﻟﯽ ﺳﮫ ﻣﯾﻠﯾون زﻧده ﮔﯽ ﻗﺑﯾﻠﮫ وی ،ﮐوﭼﯽ و ﻧﯾﻣﮫ ﮐوﭼﯽ دارﻧد و ده اﻟﯽ ﯾﺎزده ﻣﯾﻠﯾون ﺑﮫ
ﺻورت ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم ﻣرﺑوط ﺑﮫ دھﺎت و در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ زﻣﯾن و زراﻋت زﻧده ﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﮫ اﯾن
ﺗرﺗﯾب دھﻘﺎﻧﺎن ﻧﯾروی ﻋﻣده اﻧﻘﻼب ﻣﺎﺳت ،ﻟذا ﺑﮫ اﺳﺎس ﺣﮑم و ﻗﺎﻧوﻧﻣﻧدی اﻧﻘﻼب ﻣﺎﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد دﮔرﮔوﻧﯽ
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در ﺣﯾﺎت دھﺎت ﺑﺎ اﻣﺣﺎی ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﯾوداﻟﯽ ﺑﮫ وﺟود آﯾد و اﯾن اﻣر ﺻرﻓﺎ ً از طرﯾﻖ اﺻﻼﺣﺎت دﻣوﮐراﺗﯾﮏ
ارﺿﯽ ﻋﻣﻠﯽ ﺷده ﻣﯽ ﺗواﻧد .اﻟﺑﺗﮫ ﻣﺳﺄﻟﮥ اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ ﻣﺳﺄﻟﮫ ﺳﺎده ﻧﯾﺳت.
رھﺑر ﮐﺎرﮔران ﺟﮭﺎن در ﻣورد اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ،اﺣﺗﯾﺎط و
دﻗت و ﺑﻌد از ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻋﻣﯾﻖ ﺻورت ﮔﯾرد.
ﺑﻌد از اﻧﻘﻼب اﭘرﯾل ﻋﻠﯽ اﻟرﻏم اﺷﺗﺑﺎھﺎت ﺑزرگ ﮐﮫ در زﻣﯾﻧﮥ اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ ﺻورت ﮔرﻓت ﺑﺎزھم
ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠﻖ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و دوﻟت ﺟﻣﮭوری دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣوﻓﻖ ﺷدﻧد ﮐﮫ در ﺣدود ھﻔﺗﺻد
ھزار ھﮑﺗﺎر زﻣﯾن را ﺑﮫ ﺳﮫ ﺻد ھزار ﺧﺎﻧواده ﺗوزﯾﻊ ﻧﻣﺎﯾد .از ﯾﮑﺳو اﺷﺗﺑﺎھﺎت ﺑﺳﯾﺎر ﺟدی در ﻣﯾﺗود و
ﺑرﺧورد اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺻورت ﮔرﻓت و از ﺟﺎﻧب دﯾﮕر ﺑﺎﻧدﯾت ھﺎی ﺻﺎدر ﺷده از ﺧﺎرج
ﮐﺷور ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً از ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ﭼﯾن و ﺗﮭدﯾدی ﮐﮫ در ﺑراﺑر دھﻘﺎﻧﺎن ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ،رﻋب ،ﺧوف ،وﺣﺷت
و دھﺷت در دھﺎﻗﯾن ﺑﮫ وﺟود آورد ،ﺳﺑب ﺷد ﮐﮫ اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ ﻣﺎ آن طوری ﮐﮫ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﮫ ﭘﻼن ﺑود
ﺗﺣﻘﻖ ﻧﯾﺎﺑد ﺑﻌد از ﻣرﺣﻠﮥ ﻧوﯾن اﻧﻘﻼب ﺛور اﺳت ﮐﮫ ﭘروﮔرام ﻣرﺣﻠﮥ دوم اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ را ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ و ﺑر
اﺳﺎس اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺟﺎرب ﺑﺧﺻوص اﺗﺣﺎد ﺷوروی و دﯾﮕر ﮐﺷورھﺎ و ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﮫ ﭘﻼن ﻋﻠﻣﺎ ً ﺗﻧظﯾم ﺷده و
ﺗﺣﻠﯾل ﺷده طرح ﮐردﯾم ،ﺗوأم ﺑﺎ ﻧﮭﺿت ﮐوﭘراﺗﯾﻔﯽ و ﺑﮫ ﺻورت آﮔﺎھﺎﻧﮫ و داوطﻠﺑﺎﻧﮫ ﺗوأم ﺑﺎ ارﺗﻘﺎی ﺷﻌور
ﺳﯾﺎﺳﯽ و طﺑﻘﺎﺗﯽ دھﻘﺎﻧﺎن و ﺟرﮔﮫ ھﺎی دھﻘﺎﻧﯽ .ﻣن اﻣﯾدوار ھﺳﺗم ﮐﮫ در ﻣرﺣﻠﮥ دوم ﺑﺎ رﻓﻊ اﺷﺗﺑﺎھﺎت ،ﻣﺎ
ﺑﺗواﻧﯾم ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ھﺎی اﺳﺗراﺗﯾژﯾك دھﻘﺎﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺗﺄﻣﯾن ﮐﻧﯾم.
ﺣزب و دوﻟت ﭘس از ﻣرﺣﻠﮥ ﻧوﯾن اﻧﻘﻼب ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺑﮫ ﺳر رﺳﺎﻧﯽ وظﺎﯾف ﻣﺑرم ﺑرای رﻓﻊ ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ھﺎ و
ﺑﮭﺑود ﺷراﯾط ﻣﺎدی دھﻘﺎﻧﺎن ﺗواﻧﺳت ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﻣﮏ ﻣﻌﺎدل ﺻد ﻣﯾﻠﯾون روﺑل اﺗﺣﺎد ﺷوروی ﺑرای رﻓﻊ
اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اوﻟﯾﮥ دھﻘﺎﻧﺎن از ﻟﺣﺎظ رﺳﺎﻧﯾدن ﺗﺧم ﺑذری ،ﮐود و ﻣﺎﺷﯾن آﻻت زراﻋﺗﯽ ﮐﻣﮏ ﺑﮑﻧﻧد و از ﺟﺎﻧب
دﯾﮕر ﮐوﭘراﺗﯾف ھﺎ را ﺗﻘوﯾﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﮐوﭘراﺗﯾف ھﺎی ﺟدﯾد را اﯾﺟﺎد ﮐﻧﻧد و ﻗﯾم ﺣﺑوﺑﺎت و ﻣﺣﺻوﻻت زراﻋﺗﯽ
را طوری ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد از ﻟﺣﺎظ ﺷراﯾط ﻣﺎدی ﺑﮫ دھﻘﺎﻧﺎن ﮐﻣك ﺑرﺳﺎﻧد و رﻓﻊ ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ھﺎی ﻋﺎﺟل
آﻧﺎﻧرا ﺑﻧﻣﺎﯾد .ﺣﮑوﻣت ﻗﯾم ﺧرﯾد ﻣﺣﺻوﻻت زراﻋﺗﯽ را از دھﺎﻗﯾن ﺑﺎﻻ ﺑرد ﺑﺧﺻوص در ﺳﺎﺣﮥ ﭘﺧﺗﮫ و ﻟﺑﻠﺑو.
ﻗﯾﻣت ﺗﺧم ﺑذری ،ﮐود ،ﻣﺎﺷﯾن آﻻت زراﻋﺗﯽ را ﭘﺎﯾﯾن آورد ﺗﺎ ﺗﺳﮭﯾﻼت ﻣﺷﺧص ﺑﮫ دھﺎﻗﯾن ﺻورت ﺑﮕﯾرد.
ﺳوال دﯾﮕر:
ﺧﻠﻖ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮥ ﺿد اﻧﻘﻼب داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﮫ اﻗداﻣﯽ ﻧﻣوده اﺳت؟
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در ﻣرﺣﻠﮥ ﻧوﯾن اﻧﻘﻼب ﮐﮫ از آن در ﺣدود ﭘﺎﻧزده ﻣﺎه ﻣﯾﮕذرد ﺑﺎﻧدھﺎی ﺑزرگ ﺿد اﻧﻘﻼب ﺻﺎدر ﺷده از
ﺧﺎرج ﺑﺧﺻوص از ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺣو ﺷده و از ﺑﯾن رﻓﺗﮫ اﺳت.
ﻧﯾروھﺎی ﺿد اﻧﻘﻼب داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﻗوای ﻣﺳﻠﺢ و ﻗوای اﻣﻧﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن روﺑرو ﺷده ﻧﻣﯾﺗواﻧﻧد ﻣﺎ ﮐﮫ
اﺷرار ﻣﯽ ﮔوﯾﯾم ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎﻧدھﺎی ﺻﺎدر ﺷده از ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺷﮑل ﮔروﭘﮭﺎی ﮐوﭼﮏ ﭘﻧﺞ ﻧﻔری و ده ﻧﻔری ﮐﮫ
در دھﺎت ،در ﺷﮭر ھﺎ و ﺷﺎھراه ھﺎ ﺑﺎ ﻗطﺎع اﻟطرﯾﻘﯽ ،ﺗرور ،آدﻣﮑﺷﯽ ،ﻣﻧﻔﺟر ﺳﺎﺧﺗن ﭘل ھﺎ ،ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ھﺎ،
ﻣﮑﺎﺗب ،ﻣﺳﺎﺟد و ﺣرﯾﻖ ﮐردن ﻣزارع دﺳت ﻣﯽ زﻧﻧد .ﻋﻠﯾﮫ اﯾن ﺷﯾوه ﺗرورﯾﺳﺗﯽ و آدﻣﮑﺷﯽ ﺑﺎﻧدھﺎی ﺿد
اﻧﻘﻼب ،ﭘﻠﯾﻧوم ﺳوم ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی ،ﺷورای وزﯾران و ﻗرارﮔﺎه ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺿد اﻧﻘﻼب ﺗداﺑﯾری اﺗﺧﺎذ
ﮐرده اﻧد ﺗﺎ آﺧرﯾن ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺗرورﯾﺳت ھﺎ و ﺑﺎﻧدھﺎ را ﺑﮫ ﮐﻠﯽ ﻣﺣو و ﻧﺎﺑود ﺳﺎزﻧد ﻟﯾﮑن ﻣﺷﮑل ﻣﺎ در ﮐﺟﺎﺳت؟
اﮔر اﯾن ﻣﺷﮑل ﻧﻣﯽ ﺑود ﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﺳﺗﯾم ﮐﮫ آﺧرﯾن ﻓﯾر ﺗﻔﻧﮓ و آﺧرﯾن ﺗرورﯾﺳت را از ﮐﺷور در ﮐﻣﺗرﯾن
زﻣﺎن از ﺑﯾن ﺑﺑرﯾم .از آﻧﺟﺎﯾﯾﮑﮫ ﻣﺷﮑل اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎ در ﺑﺎز ﺑودن طﺑﯾﻌﯽ ﺳرﺣدات ﮐﺷور ﻣﺎﺳت ﺑﺎﻧدﯾت ھﺎ،
اﺷرار و ﻋﻧﺎﺻر ﺿد اﻧﻘﻼب و اﺟﯾر و ﻣزدور ﺑﮫ ﮐﻣﮏ اﻣرﯾﮑﺎ ،ﭼﯾن ،ﻣﺻر ،ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﻣرﺑﯾون و ﻣﻌﻠﻣﯾن
و ﺑﺎ ﺳﻼح ھﺎی اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﻣﺻری ،ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ و ﭼﯾﻧﺎﯾﯽ و ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﭘﺗر و داﻟر ﮐﺷورھﺎی ﻣرﺗﺟﻊ ﻋرﺑﯽ،
در ﮐﻣپ ھﺎ ﺗرﺑﯾت و ﭘرورش ﻣﯽ ﺷوﻧد و ھر روز از ﺳرﺣدات ﺑﺎز اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن داﺧل ﮐﺷور ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔردﻧد
ﯾﻌﻧﯽ در ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺟﺎوزات ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﯾك ﺟﻧﮓ اﻋﻼن ﻧﺎﺷده ﻣواﺟﮫ ﺑوده اﯾم و ﺗﺎ ﮐﻧون ھﺳﺗﯾم ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ
ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ ﻧﺑردھﺎی ﺿد اﻧﻘﻼب در داﺧل ﮐﺷور.
ﺳؤال:
آﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﻠت ﻣوﺟودﯾت ﭘﯾروان ﺳﺎﺑﻖ اﻣﯾن در ﺣزب دو ﺟرﯾﺎن وﺟود دارد؟
از ﻟﺣﺎظ ﭘر ﻧﺳﯾپ ﯾﮏ ﻧﻘطﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ رﻓﻘﺎ ﺗﺻرﯾﺢ ﺷود ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ طﺑﻘﺎت در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت ﺣﺗﯽ در ﺣزب
طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و ﺣزب طراز ﻧوﯾن ھم اﺧﺗﻼﻓﺎت و ﺗﻔﺎوت ھﺎی ﻧظر وﺟود ﻣﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
اﺻل ﺳﻧﺗراﻟﯾزم دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺑﮫ ﺣﯾث ﯾك اﺻل زرﯾن ،ﻋﻣده و اﺳﺎﺳﯽ در واﻗﻌﯾت اﻣر ﮐﻠﯾد ﺣل اﺧﺗﻼﻓﺎت
دروﻧﯽ ﺣزﺑﯽ اﺳت .درﯾن ﺷك ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺣزب ﻣﺎ ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠﻖ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ھﻣﺎن روز اول اﯾﺟﺎد
ﮐﻧﮕره ﻣؤﺳس ﯾﺎ ﮐﻧﮕره اول ﺑﻧﺎﺑر ﻋﻘب ﻣﺎﻧده ﮔﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻓﻘر ﺗﯾوری و ﺗﺟرﺑﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﻠﺳﻠﮫ اﺧﺗﻼﻓﺎت
وﺟود داﺷت .وﻟﯽ آﻧﭼﮫ ﺟدا ً ﻣوﺟب ﺑﺣران در ﺣزب ﻣﺎ ﺷد و اﻧﺷﻌﺎب ﺻورت ﮔرﻓت؛ ﻧﻔوذ ﯾﮏ ﻋﻧﺻر
ﺧﺎﯾن و ﯾك ﺑﺎﻧد ﻣﻧﺣرف ﺿد ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾزم ﻋﻠﻣﯽ ،ﺿد اﯾدﯾوﻟوژی طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر در ﻣﺎﺳك دروﻏﯾن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾزم
در ﻣﺎھﯾت اﻣر ﺑﮫ ﺣﯾث ﻋﻣﺎل و اﺟﻧت دﺷﻣن در داﺧل ﺣزب اﺳت ﮐﮫ ﺣﻔﯾظ ﷲ اﻣﯾن و ﺑﺎﻧد وی ﺑود .ﺑﺎ ﻣرﺣﻠﮥ
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ﻧوﯾن اﻧﻘﻼب ﻋﻣﺎل اﻣﯾن و ﺧود او از ﺑﯾن رﻓت و وﺣدت ﺣزب از ﻟﺣﺎظ رھﺑری ،اﯾدﯾوﻟوژﯾﮑﯽ ،ﺳﯾﺎﺳﯽ،
ﺗﻛﺗﯾك و اﺳﺗراﺗﯾژﯾك و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﺄﻣﯾن ﺷد .ﻟذا ﻣﺎ در داﺧل ﺣزب ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ دو ﺟرﯾﺎن و ﯾﺎ ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﻧﯾﺳﺗﯾم
اﻣﺎ ﺑﻌﺿﺎ ً وﺟود ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺑﺎﻧد ﺧﺎﯾن اﻣﯾن در ﺣزب درک ﻣﯾﺷود و از ﺑﯾن ﻣﯾرود .ﻟذا ﺑﮫ رﻓﻘﺎ و دوﺳﺗﺎن ﺧود
اطﻣﯾﻧﺎن ﻣﯾدھﯾم ﮐﮫ ﭘروﺳﮥ وﺣدت اﺻوﻟﯽ و ارﮔﺎﻧﯾك ﺣزب ﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺎم ھﺎی ﻣﺗﯾن و اﺳﺗوار ﺑﮫ ﭘﯾش ﻣﯾرود.
ﺳؤال رﻓﻘﺎی اﺗرﯾﺷﯽ:
دﺷﻣﻧﺎن اﻧﻘﻼب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣدﻋﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﻧﻘﻼب ﺛور ﺧﺻﻠت ﺷورﺷﯽ را داﺷﺗﮫ اﺳت ،در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯾر
زﯾرﺑﻧﺎی اﻧﻘﻼب و ﺗﺄﺛﯾر ﻧﯾروھﺎی ﻣﺗرﻗﯽ ﭼﮕوﻧﮫ ﺗوﺳﻌﮫ داده ﻣﯾﺷود وﺟود دو ﻓرﮐﺳﯾون در ﺣزب ﭼﮕوﻧﮫ
ﻧﻘش داﺷت و ﭼﮕوﻧﮫ وﺣدت در ﺣزب اﯾﺟﺎد ﺷد؟
رﻓﻘﺎ ﯾﮑﯽ ﺣرف دﺷﻣﻧﺎن اﺳت طوری ﮐﮫ رﻓﻘﺎی اﺗرﯾﺷﯽ ﻣﺎ ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ دﺷﻣﻧﺎن اﻧﻘﻼب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣدﻋﯽ ھﺳﺗﻧد
ﮐﮫ اﻧﻘﻼب ﺛور ﺧﺻﻠت ﺷورﺷﯽ داﺷت ،ﻣﺎ دﻧﺑﺎل ﺣرف دﺷﻣﻧﺎن ﻧﻣﯽ روﯾم.
دﮐﺗورﯾن ﺟدﯾد رﯾﮕن ﺑﺳﯾﺎر ﻋﺟﯾب اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ درﯾن روز ھﺎ ﻣﯽ ﺷﻧوﯾد .ﯾﮑﯽ ﺗرورﯾزم ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﮫ آﻗﺎی
رﯾﮕن ﺗﻣﺎم ﺟﻧﺑش ھﺎی ﻣﻠﯽ و آزادﯾﺑﺧش اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ھﻣردﯾف ﺑﮫ ﺗرورﯾزم ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻗرار ﻣﯾدھد .آﯾﺎ ﻣﺎ و
ﺷﻣﺎ ﺑﮫ اﯾن ادﻋﺎی دﺷﻣن ﻣواﻓﻖ ھﺳﺗﯾم؟ طﺑﻌﺎ ً ﻧﮫ .ﺑﮫ ھر ﺣﺎل اﻧﻘﻼب اﭘرﯾل ﺑر اﺳﺎس اﺻول ﻋﻣوﻣﯽ ﻗﺎﻧون
اﺳﺎﺳﯽ اﻧﻘﻼب در ﺷراﯾط ﻣﺷﺧص اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﮐﻠﺗوری اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋﻠﻣﺎ ً ﺑﮫ رھﺑری ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ
ﺧﻠﻖ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑر اﺳﺎس اراده ﺑﺎﻟﻘوه و ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻣردم زﺣﻣﺗﮑش اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺑﮫ ﺗﺄﯾﯾد و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣردم زﺣﻣﺗﮑش
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ از طرف ﺗﻣﺎم ﺟﮭﺎن ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ،ﺑﮫ وﺟود آﻣد .ﯾﮑﯽ از اﺻول اﺳﺎﺳﯽ و ﺗﻌﯾﯾن
ﮐﻧﻧدۀ ھر اﻧﻘﻼب رھﺎﯾﯽ ﺑﺧﺷﯽ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺗوده ھﺎی ﻋظﯾم ﻣردم ﺗﺎ ﮐدام ﺣدود و ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ از اﻧﻘﻼب و ﺣزﺑﯽ
ﮐﮫ اﻧﻘﻼب را رھﺑری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد وﻗﺗﯾﮑﮫ اﻧﻘﻼب اﭘرﯾل در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻋﻼن ﺷد ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ
ﺟﻧﺑﮥ ﻣﺑﺎﻟﻐﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻣﺎ ﺑﮫ ﺟرأت ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم در ھﻣﺎن اوﺿﺎع و اﺣوال ﻣردم ﻣﺎ ﺧود ﮔوﯾﺎ و ﯾﺎ ﺷﺎھد
ھﺳﺗﻧد و ﺟﮭﺎن ﻧﯾز ﺷﺎھد اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾش از ﻧود و ﻧﮫ ﻓﯾﺻد ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از اﻧﻘﻼب اﭘرﯾل ﯾﻌﻧﯽ اﻧﻘﻼب ﺛور
ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ و ﺟدی ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯾﮑردﻧد .ﺑﺎﯾد اﻋﺗراف ﮐرد ﮐﮫ ﺑﻧﺎﺑر اﺷﺗﺑﺎھﺎت رھﺑری ﺳﺎﺑﻖ و ﺗﻔﺗﯾن ﺣﻔﯾظ ﷲ اﻣﯾن
ﺑﻌد از ﻣدت زﻣﺎﻧﯽ اﮐﺛرﯾت ﻣردم ﺿد ﺣﮑوﻣت اﺳﺗﺑدادی اﻣﯾن ﻗرار ﮔرﻓت .ﺑﻌد از ﻣرﺣﻠﮫ ﻧوﯾن ﯾﺎ ﻣرﺣﻠﮥ
دوم اﻧﻘﻼب اﭘرﯾل در ﻣدت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﮫ ﮐوﺗﺎه در ﻣدت ﭘﺎﻧزده ﻣﺎھﯽ ﮐﮫ ﺳﭘری ﻣﯾﺷود ﺣزب و ﺣﮑوﻣت ﺗواﻧﺳت
ﮐﮫ زﯾرﺑﻧﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺣﺗﯽ اﻗﺗﺻﺎدی اﻧﻘﻼب را ﺗﺎ ﺣدودی ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﻣﯾﺳر ﺑود ﺗﺄﻣﯾن ﻧﻣﺎﯾد .دھﮭﺎ
ھزار از ﻣردم ﻣﺎ ﮔروه ،ﮔروه ﻣﯾﺗﻧﮓ ھﺎ و ﺟﻠﺳﺎت ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھﻧد از ﺧط ﻣﺷﯽ ﺟدﯾد ﺣزب ،دوﻟت و ﺟﺑﮭﮥ
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ﻣﻠﻰ ﭘدروطن ﺗﺄﯾﯾد و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد .درﯾن ﺷﮏ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در ﺣزب ﻣﺎ در طﯽ ﺷﺎﻧزده ﺳﺎل وﻗﺗﺎ ً ﻓوﻗﺗﺎ ً
ﻓرﮐﺳﯾون ھﺎی ﻣﺗﻌددی ﺑﮫ وﺟود ﻧﯾﺎﻣده ﺑﺎﺷد .روی ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻟﻧﯾن ﻋﻠﯾﮫ ﻓرﮐﺳﯾوﻧﯾزم ھﻣﯾﺷﮫ در داﺧل ﺣزب
ﻣﺑﺎرزه ﮐرد ﺗﺎ آﺧرﯾن ﻟﺣظﮫ ھﺎی زﻧده ﮔﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎ و آﺛﺎرش ﻋﻠﯾﮫ ﻓرﮐﺳﯾوﻧﯾزم ﺑوده اﺳت .در ﺣزب ﻣﺎ دو
ﻓرﮐﺳﯾون ﻋﻣده واﻗﻌﺎ ً وﺟود داﺷت وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾن ﺗﻔﺎوت ﮐﮫ اﯾن دو ﻓرﮐﺳﯾون از ﻟﺣﺎظ اھداف ،ﻣراﻣﻧﺎﻣﮫ،
اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ،اﯾدﯾوﻟوژی اﺳﺗراﺗﯾژی ﻋﻣﻼً ﺑﺎ ھم در وﺣدت ﺑود اﮔر ﻋﻣﺎل اﻣﯾن و ﺑﺎﻧد او را ﻋﺎﻣل ذھﻧﯽ ﺗﺛﺑﯾت
ﮐﻧﯾم و ﮐردﯾم ﭘس ﻋﺎﻣل اﺧﺗﻼف ﺗﺎﮐﺗﯾﮑﯽ ﺑوده و ﺳراﻧﺟﺎم ﺑﺎﺣل اﺧﺗﻼﻓﺎت ﺗﺎﮐﺗﯾﮑﯽ وﺣدت ﺑﻌد از ده ﺳﺎل در
 ١٩٧٧در ﺣزب ﺗﺄﻣﯾن ﮔردﯾد .ﻣﺣﺻول ﺧﻼق و ﺑزرگ اﯾن وﺣدت ﭘﯾروزی اﻧﻘﻼب اﭘرﯾل در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
اﺳت .وﻟﯽ ﺑﺎزھم ﺑﻧﺎﺑر ﺗﻔﺗﯾن اﻣﯾن وﺣدت در داﺧل ﺣزب ﺑرھم ﻣﯽ ﺧورد ،اﻧﺷﻌﺎب و ﻓرﮐﺳﯾوﻧﯾزم ﺑﮫ ﺑرھم
زدن وﺣدت ﯾﻌﻧﯽ ﻟطﻣﮫ زدن ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ،ﺑﮫ ﻣردم ،ﺑﮫ ﺣزب ﺗﺄﺛﯾر ﻣﯾﮕذارد ﻣﺎ ﺗﺟرﺑﮫ ﺗﻠﺦ را ﮔذﺷﺗﺎﻧدﯾم.
ﻋﻠﻰ اﻟوﺻف ﺗراژﯾدی ﺑزرگ و ﻏم اﻧﮕﯾز اداره ،ﺣﮑوﻣت و رژﯾم اﻣﯾن ﺑﺎز ھم وﺣدت ﺣزب دوﺑﺎره ﺑﮫ
وﺟود آﻣد و اﻧﻘﻼب ﻣﺎ را ﻧﺟﺎت داد و آﻧرا وارد ﻣرﺣﻠﮫ ﻧوﯾن ﺳﺎﺧت .اﯾﻧﺳت رﻣز ﭘﯾروزی در وﺣدت ،اﻣﺎ
ﭼﮕوﻧﮫ وﺣدت ﺻورت ﮔرﻓت؟ روی ﺣﮑم و دﺳﺗور ﻗﺎﻧوﻧﻣﻧدی اﻧﻘﻼب ﺑﺎ درك رﻓﻘﺎی رھﺑری ﺣزﺑﯽ و
ﮐﺎدرھﺎی ﻣﺎ .اﯾن ﺗﺟرﺑﮫ ﺗﻠﺦ و ﺷﯾرﯾن ﺷﮑﺳت و ﭘﯾروزی ﺣزب ﻣﺎﺳت .ھرﮔﺎه وﺣدت در ﺣزب ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑود
ﻣﺎ ﭘﯾروز ﻣﯽ ﺑودﯾم و ھﻣﯾﻧﮑﮫ وﺣدت ﺑر ھم ﻣﯽ ﺧورد ﻣﺎ ﺷﮑﺳت ﻣﯽ ﺧوردﯾم.
رﻓﻘﺎ و دوﺳﺗﺎن!
ھﻣﮫ ﺷﻣﺎ ﺟوان و ﮐﺎدرھﺎی ﺣزب طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری ھﺳﺗﯾد اﯾن ﺗﺟرﺑﮫ را ﺑﮫ ﺣﺿور ﺷﻣﺎ ﺗﻘدﯾم
ﮐردم ﮐﮫ اﺻل زرﯾن ﻟﻧﯾﻧﯽ وﺣدت طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ،اﺗﺣﺎد ﻧﯾروھﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﺗرﻗﯽ و وطﻧﭘرﺳت و دﻣوﮐراﺗﯾك،
وﺣدت ﻧﯾروھﺎی ﺻﻠﺣﺟو ،وﺣدت طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر از اﻋم از ﻣﺳﺎﯾل اﺳت ﺗﺎ در داﺧل اﺣزاب ﺧود از ﺻداﻗت
و راﺳﺗﯽ و ﺑراﺳﺎس روح ﻟﻧﯾﻧﯾزم در راه وﺣدت ﺳﻌﯽ و ﻣﺟﺎھدت ﺑﯽ اﻣﺎن ﻧﻣﺎﯾﯾم.
ﺳوال رﻓﻘﺎی ﮐﺎﻧﮕو:
در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧود ﻓﯾﺻد ﻣردم ﻣﺳﻠﻣﺎن ھﺳﺗﻧد و اﺳﻼم ﺑﮫ ﻣواﺿﻊ ﻣﺳﺗﺣﮑم ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮐﺎراﻧﮫ اﺳﺗوار اﺳت ،ﺣزب
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠﻖ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ﻋﻠﻣﯽ ﭼﮫ ﻧوع ﻓﻌﺎﻟﯾت دارد؟
ﺟواب:
رﻓﻘﺎ دﯾروز ﮔزارش رﻓﯾﻖ ل.ای .ﺑرﯾژﻧف ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺳﯾﺎر ﺧﻼق ﺑر ﻣﺳﺄﻟﮥ دﯾن و ﻣذھب داد.
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ﺣزب ﻣﺎ ﻋﻣﯾﻘﺎ ً ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻋﻧﻌﻧﺎت و ﺳﻧن و ﺑﺧﺻوص دﯾن اﺳﻼم اﺣﺗرام ﻓراوان ﻗﺎﯾل اﺳت و اﯾن اﺻل در
اﺻول اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻣﮭوری دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﭼﻧد ﻣﺎه ﺑﻌد از ﻣرﺣﻠﮫ ﻧوﯾن اﻧﻘﻼب از طرف ﺷورای
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗدوﯾن ﺷده ﺻرﯾﺣﺎ ً ﮔﻔﺗﮫ ﺷده اﺳت.
در ﺣدود ﻧود و ﻧﮫ ﻓﯾﺻد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﯾﺷﺗر در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن زﻧده ﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد و ﺑﺎﯾد اﻋﺗراف ﮐرد ﮐﮫ ﺑﺎزھم
ﺑﻧﺎﺑر اﺷﺗﺑﺎھﺎت رھﺑری ﺳﺎﺑﻖ در ﺣزب و دوﻟت در ﺑراﺑر ﻣﻌﺗﻘدات دﯾﻧﯽ ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﯽ اﺣﺗراﻣﯽ زﯾﺎد
ﺻورت ﮔرﻓت ﮐﮫ اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ ﯾﮑﯽ از ﻋواﻣل دﯾﮕر ﺗﺟرﯾد ﺷدن ﺣزب و دوﻟت از ﻣردم ﺑود.
در ﻣرﺣﻠﮫ ﻧوﯾن اﻧﻘﻼب اﭘرﯾل ﺣزب و دوﻟت ﺳﻌﯽ و ﻣﺟﺎھدت ﻓراوان ﺑﮫ ﻋﻣل آورد ﺗﺎ اﯾن ﺳوء ﺗﻔﺎھم را در
ﻣﯾﺎن ﺗوده ھﺎی ﻣردم از ﺑﯾن ﺑردارد .و درﯾن راه ﭘﯾروز و ﻣوﻓﻖ ھم ﺷد .ﺗﻣﺎم رھﺑران ،ﮐﺎدر ھﺎ و ﺻﻔوف
ﺣزب در ﺗﻣﺎم اﻣﺎﮐن ﻣﻘدﺳﮫ در ﻣﺳﺎﺟد ،ﺗﮑﯾﮫ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ در ھﻧﮕﺎم ﻣراﺳم و ﻣﻧﺎﺳك دﯾﻧﯽ و ﻣذھﺑﯽ ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ
ﺷرﮐت ﮐردﻧد و اﺣﺗرام ﻋﻣﯾﻖ ﺑﮫ ﻣﻌﺗﻘدات دﯾﻧﯽ ﻣردم زﺣﻣﺗﮑش اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻋﻣل آوردﻧد .از طرف ﺣزب
و دوﻟت ﺟﻠﺳﺎت و ﮐﻧﻔراﻧس ھﺎی ﺑزرگ روﺣﺎﻧﯾون داﯾر ﮔردﯾد رﯾﺎﺳت ﺷؤون اﺳﻼﻣﯽ در ﭼﺎرﭼوب ﺷورای
وزﯾران اﯾﺟﺎد ﺷد .درﯾن روزھﺎ ﻣﻘدﻣﺎت و ﺗدارﮐﺎت اﯾﺟﺎد ﺷورای روﺣﺎﻧﯾون ،ﻋﻠﻣﺎ و ﻣﻼھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯾﺷود .ﺷورای روﺣﺎﻧﯾون ﺟزء ﺟﺑﮭﮥ ﻣﻠﻰ ﭘدروطن ﺧواھد ﺑود.
ﺳوال دوم:
ﻣﺳﺄﻟﮫ ﺑﯾﺳوادی ﯾﮑﯽ از ﺟدی ﺗرﯾن ﻣﺳﺎﯾل اﺳت در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯾﮑﮫ اطﻼع دارﯾم در ﺑﻌﺿﯽ از ﻣﻧﺎطﻖ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آﻣوزﮔﺎران ﺑﮫ ﻗﺗل ﻣﯽ رﺳﻧد و ﻓﺎﻣﯾل ھﺎ ﻣﯽ ﺗرﺳﻧد ﺗﺎ ﻓرزﻧدان ﺷﺎﻧرا در ﻣﮑﺎﺗب ﺷﺎﻣل ﮐﻧﻧد آﯾﺎ ﺑﮫ
ﻧظر ﺷﻣﺎ اﻗداﻣﺎت دوﻟت ﺑرای اﻋزام ﻣﻌﻠﻣﯾن ﺑﮫ اﯾن ﻣﻧﺎطﻖ ﺑﮫ ﻣﺷﮑﻼت ﻣواﺟﮫ اﺳت و ﯾﺎ ﺧﯾر؟ ﺣزب و دوﻟت
ﭼﮫ ﻧوع اﻗداﻣﺎﺗﯽ را ﺑرای ﺗﺷوﯾﻖ ،ﻋﻼﻗﮫ ﻣﻧدی و اﻣﻧﯾت ﻣﻌﻠﻣﯾن اﺗﺧﺎذ ﻧﻣوده؟
ﺟواب:
رﻓﻘﺎ!
ﻧﮭﺿت اﯾﺟﺎد ﮐورس ھﺎی ﺳواد آﻣوزی در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻌد از اﻧﻘﻼب اﭘرﯾل آﻏﺎز ﺷده و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺳط و ﺗوﺳﻌﮫ
ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت اﻟﺑﺗﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﺷﮑﻼت ﺗرورﯾزم از طرف ﺑﺎﻧدھﺎی ﺿد اﻧﻘﻼب ﺑﺧﺻوص در ﺑراﺑر ﭘﺳران و دﺧﺗران،
ﺷﺎﮔردان و ﻣﻌﻠﻣﯾن ﻣواﺟﮫ ھﺳﺗﯾم ﺑﮫ آن ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ دﺷﻣن ﻣوﻓﻖ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺣﯾﺎت ﻣﻌﺎرف ﻣﺎ را ﯾﻌﻧﯽ از ﺣﺎﻟت
ﻧورﻣﺎل ﮐﺎﻣﻼ ﺑرھم زﻧد ﻧود اﻟﯽ ﻧود و ﭘﻧﺞ ﻓﯾﺻد ﺣﯾﺎت ﻣﻌﺎرف در ﮐﺷور ﻓﻌﺎل اﺳت.
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ﺳؤاﻻت رﻓﻘﺎی دﻧﻣﺎرك:
در زﻣﯾﻧﮫ آﻣوزش زﻧﺎن و ﺑﮭﺑود وﺿﻊ آﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭼﮫ اﻗداﻣﺎت ﻣﺷﺧص اﺗﺧﺎذ ﻣﯾﮕردد؟
ﻣﺳﺄﻟﮫ ﻧﮭﺿت زﻧﺎن در ﮐﺷور ﻣﺎ از ﺧود ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ ﯾﯽ دارد ﻣﮕر آﻧﭼﮫ واﺿﺢ و روﺷن اﺳت ﮐﮫ ﺣزب طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر و ھﻣﮫ زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﻘش ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﯾﯽ در ﻧﮭﺿت زﻧﺎن داﺷﺗﮫ اﺳت .اﮐﻧون ﮐورس ھﺎی ﺳواد
آﻣوزی داوطﻠﺑﺎﻧﮫ ﺑرای زﻧﺎن اﯾﺟﺎد ﺷده اﺳت .در ﻓﺎﮐوﻟﺗﮫ ھﺎ »ﮐواردﻧﺷﯾن« ﯾﻌﻧﯽ ﻣردان ﺑﺎ زﻧﺎن ﯾﮑﺟﺎ
آﻣوزش ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .ھﻣﭼﻧﺎن ﺗﺎ ﺻﻧوف ھﺷت آﻣوزش ﯾﮑﺟﺎﯾﯽ ﭘﺳران و دﺧﺗران ﻣوﺟود اﺳت .ﺗﺳﺎوی ﺣﻘوق
زﻧﺎن ﺑﺎ ﻣردان در ﺗﻣﺎم ﺷؤون زﻧده ﮔﯽ در اﺻول اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻣﮭوری دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻋﻼن ﺷده اﺳت.
ﺳﺎزﻣﺎن دﻣوﮐراﺗﯾﮏ زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯾس ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠﻖ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺷﺎﻧزده
ﺳﺎﻟﮫ ﺗﺣت رھﺑری رﻓﯾﻖ دﮐﺗورس اﻧﺎھﯾﺗﺎ راﺗب زاد ﻋﺿو ﺑﯾروی ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾﺟﺎد ﺷده ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی وﺳﯾﻊ ﺗوده
ﯾﯽ ﺧودرا ﺗﻌﻘﯾب ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺳوال دوم:
ﺑرﺧورد ﻣﺣﺻﻼن در ﺑراﺑر اھداف اﻧﻘﻼب ﭼﯾﺳت؟
ﺟواب:
اﮔر ﺧﻼﺻﮫ ﺑﮑﻧم اﮐﺛرﯾت ﻣﺣﺻﻼن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺟواﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷرﮐت دارﻧد ﮐﮫ
ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻧﺑﯽ ﺣزب ﻣﺎﺳت و ﯾﺎ اﮐﺛرﯾت آﻧﮭﺎ ﻋﺿو ﺣزب اﻧد و در ﻣﻘﺎﺑل ﺗﻣﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺿد اﻧﻘﻼب
ﺷﺟﺎﻋﺎﻧﮫ در ﺳﻧﮕر ﺣزب ،دوﻟت و اﻧﻘﻼب ﻗرار دارﻧد.
ﺳؤاﻻت رﻓﻘﺎی ﺳورﯾﮫ:
 -١اﺧﯾرا ً در ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی ﮐﻧﻔراﻧس ﮐﺷورھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧود ﭘﺎﯾﺎن داد ﻧظر ﺷﻣﺎ درﯾن ﻣورد
ﭼﯾﺳت؟
ﺗﺻﺎﻣﯾم اﯾن ﮐﻧﻔراﻧس در ﻣورد ﻓﻌﺎﻟﯾت ارﺗﺟﺎع داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺿد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭼﮫ ﺗﺄﺛﯾری ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت؟
ﺟواب:
ﻧﺧﺳت از ﮐﺷور ﺑرادر ﺳورﯾﮫ ﻣﺗﺷﮑرﯾم ﮐﮫ در ﮐﻧﻔراﻧس ﮐﺷورھﺎی اﺳﻼﻣﯽ طﺎﯾف ﻣوﺿﻌﮕﯾری ﻗﺎطﻊ در
دﻓﺎع از اﻧﻘﻼب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن داﺷت .اﻟﺑﺗﮫ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯾﮑﮫ ﻣوﺿﻌﮕﯾری اﺳﻼﻣﯽ در طﺎﯾف ﺑر ﺿد ﺻﮭﯾوﻧﯾزم در دﻓﺎع
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از ﺧﻠﻘﮭﺎی ﻓﻠﺳطﯾن و ﺳﺎزﻣﺎن آزادﯾﺑﺧش ﻓﻠﺳطﯾن و ﺿد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم و ﺿد ﺗوطﺋﮫ ﮐﻣپ دﯾوﯾد و ﺿد ﺳﺎدات
و ﺗﺎﺣدی ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺻﻠﺢ در ﻣﻧطﻘﮫ و ﺿدﯾت ﺑﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ در ﻣﻧطﻘﮫ داده ﺷده ﺑﺎﺷد اﯾن ﺟﮭﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﻣﺎ ﻣﺛﺑت ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .وﻟﯽ ﻋدۀ از ﮐﺷورھﺎی اﺳﻼﻣﯽ در واﻗﻌﯾت اﻣر واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
در رأس اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم اﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﻣﯾﺗود ﺑﺧﺻوص ﺑﮫ اﺻطﻼح ”ﻣﺳﺄﻟﮥ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن” ﻋﺎﻣل ﻧﻔﺎق در ﺟواﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ
اﻧد .ﻣﺎ ”ﻣﺳﺄﻟﮥ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن” را از ﺑﯾﺦ و ﺑن ﻣورد ﺗردﯾد ﻗرار ﻣﯾدھﯾم.
ﺳؤال دوم:
ﻣﺎ ﺑرای ﻧﻘش ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠﻖ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ارزش ﻓراوان ﻗﺎﯾل ھﺳﺗﯾم ﭼﮕوﻧﮫ ﺣزب ﺷﻣﺎ ﻧﻔوذ و اﻋﺗﺑﺎر
ﺧود را ﻣﯾﺎن ﺗوده ھﺎ ﺗﻘوﯾت ﻣﯽ دھد درﯾن راه ﺑﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﺷﮑﻼت ﻣواﺟﮫ ھﺳﺗﯾد؟
ﺟواب:
اﯾن ﯾﮏ اﺻل ﻟﻧﯾﻧﯽ اﺳت .ﻣﮭم اﯾﻧﺳت ﮐﮫ از اﻧﻘﻼب ﭼﮕوﻧﮫ دﻓﺎع ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد و اﻧﻘﻼب ﭼطور از ﺧود
دﻓﺎع ﻣﯾﮑﻧد.
ﻣﺎ از ﺗﯾوری ﻟﻧﯾﻧﯽ در ﺷﮑل اﻓﻐﺎﻧﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.
ﺳؤال ﺳوم:
درﺟﮫ ﻣﻘﺎوﻣت ﺿد اﻧﻘﻼب ﭼﯾﺳت و در اﻣر دﻓﺎع از دﺳﺗﺎوردھﺎی اﻧﻘﻼب ﺗﺎ ﮐدام اﻧدازه ﺿد اﻧﻘﻼب ﺳرﮐوب
ﻣﯽ ﮔردد؟
ﺟواب:
ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ اﯾن ﺳوال را ﻗﺑﻼً ﭘﺎﺳﺦ داده ﺑﺎﺷم.
ﺳوال رﻓﻘﺎی ﭘرﺗﮕﺎل:
ﮐوﭼﯾﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در روﻧد اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭼﮫ ﺻدﻣﮫ وارد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑرای ﺟﻠب ﮐوﭼﯽ ھﺎ در ﺣﯾﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﭼﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ وﺟود دارد؟
ﺟواب:
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ﻣﺎ در ﺷراﯾط ﮐﺷور ﺧود از ﻟﺣﺎظ ﮐوﭼﯽ ھﺎ در روﻧد اﻧﻘﻼب ﺧود ﺑﮫ ﮐدام ﻣﺷﮑﻠﯽ ﺟدی ﻣواﺟﮫ ﻧﺷده اﯾم
ﻣﺷﮑل ﻧﺎﺷﯽ از ﯾﮏ ﻣوﺿوع ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﻣﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﮐوﭼﯽ ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻧﺎﺑر ﺗﻐﯾﯾر ﻓﺻل ﺑﮫ
آﻧطرف )ﺑﮫ طرف ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن( ﺑﻧﺎﺑر آب و ھوای ھر ﺳﺎل ﻣﮭﺎﺟرت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﮐﻧون زﯾر ﻋﻧوان ﺑﮫ اﺻطﻼح
ﻣﮭﺎﺟرﯾن ،ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ ھﺎ ﺑﮫ واﺳطﮫ ﻗوای ﻧظﺎﻣﯽ ،ﮐوﭼﯽ ھﺎ را ﻣﺣﺎﺻره ﮐرده و ﻧﻣﯽ ﮔذارﻧد ﺑﮫ ﺻورت ﺻﻠﺢ
آﻣﯾز ﺑﮫ وطن ﺧود ﻋودت ﮐﻧﻧد .اﻟﺑﺗﮫ رﻓﻘﺎ و دوﺳﺗﺎن ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﺧﺻوﺻﯾﺎت زﻧده ﮔﯽ ﮐوﭼﯽ ھﺎ ﯾﮏ
اﻣر ﺳﺎده و آﺳﺎن ﻧﯾﺳت و در زﻣﺎن ﮐوﺗﺎه ﺣل ﺷده ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد .ﻟذا ﻣﺳﺄﻟﮥ ﮐوﭼﯽ را ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ
و ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺳﺎﺧﺗن ﮐﺷور ﻣﯽ ﺗوان ﺣل ﮐرد .ﺑﺧﺻوص ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺟﺎرب آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی اﺗﺣﺎد ﺷوروی،
ﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾم ﭘراﺑﻠم ﮐوﭼﯽ ھﺎ راﺣل ﮐﻧﯾم .ﭘروﺳﮥ ﺣل ﻣﺳﺄﻟﮥ ﮐوﭼﯽ ھﺎ ﺑﻌد از اﻧﻘﻼب ﺛور آﻏﺎز ﮔردﯾده اﺳت و
ﻣﺎ ﺗواﻧﺳﺗﮫ اﯾم ﮐﮫ در اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ ﯾﮏ ﻋده از ﮐوﭼﯽ ھﺎ را ﺳﺎﮐن ﺑﺳﺎزﯾم و ﻣﺗوطن ﻧﻣﺎﯾﯾم اﻟﺑﺗﮫ رﺷد و
اﻧﮑﺷﺎف ﮐوﭼﯽ ھﺎ در ﺷؤون ﻣﺧﺗﻠف زﻣﺎن را اﯾﺟﺎب ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺳؤاﻻت رﻓﻘﺎی ﻟﺑﻧﺎن:
-١در ﺑﺎره ﺟﺑﮭﮥ ﻣﻠﻰ ﭘدر وطن و ﺗﺷﮑﯾل آن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻌﻠوﻣﺎت دھﯾد؟
ﺟواب:
از ﻟﺣﺎظ ﭘر ﻧﺳﯾپ ﺟﺑﮭﮫ ،ﺟﺑﮭﮫ ﻣﻠﯽ و دﻣوﮐراﺗﯾك ،ﺟﺑﮭﮥ ﻣﻠﯽ ﭘدر وطن و ﯾﺎ ھر ﻧﺎم دﯾﮕری ﮐﮫ ﺑﺎﺷد ﻧﺎﺷﯽ
از ﺧﺻﻠت و ﮐرﮐﺗر ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﻣﻠﯽ ھر ﮐﺷور اﺳت ﻗﺑل از اﻧﻘﻼب ﺛور ﭼﮫ در ﻣراﻣﻧﺎﻣﮫ ﺣزب و
ﭼﮫ در ﻣﺷﯽ ﺟﺎری و ﻋﻣوﻣﯽ ﺣزب و ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﻌد از اﻧﻘﻼب ﺑرای ﺧط ﻣﺷﯽ ﺣزب و دوﻟت ﻣﺎ ﺑﺧﺻوص
ﺑﻌد از ﻣرﺣﻠﮥ ﻧوﯾن اﻧﻘﻼب ﺛور ﺑﺎﻻی ﺗﺷﮑﯾل ﺟﺑﮭﮥ ﻣﻠﻰ ﭘدر وطن ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﻧﯾروھﺎی ﻣﻠﯽ و دﻣوﮐراﺗﯾك،
ﻣﺗرﻗﯽ و وطﻧﭘرﺳت را ﻣﺗﺣد ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺑﮫ ﮐرات ﺗﺄﮐﯾد ﺷده اﺳت .ﭼﻧدی ﻗﺑل اوﻟﯾن ﮐﻧﻔراﻧس ﻧﯾروھﺎی ﻣﻠﯽ،
دﻣوﮐراﺗﯾك و وطﻧﭘر ﺳت در ﮐﺎﺑل داﯾر ﮔردﯾد ﮐﮫ در آن ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺗﻣﺎم ﻧﯾروھﺎی ﻣﻠﯽ ،دﻣوﮐراﺗﯾك و
وطﻧﭘرﺳت ،طﺑﻘﺎت و اﻗﺷﺎر دﻣوﮐراﺗﯾك و ﻣﻠﯽ ﮐﺷور ،ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮔﺎن ﻣﻠﯾت ھﺎ ،اﻗوام و ﻗﺑﺎﯾل ،روﺣﺎﻧﯾون،
ﮐﺎرﮔران و دھﻘﺎﻧﺎن ،ﭘﯾﺷﮫ وران ،اھل ﮐﺳﺑﮫ ،ﺧرده ﺑورژوازی ﯾﻌﻧﯽ ﺑورژوازی ﻣﻠﯽ ﺷرﮐت داﺷﺗﻧد.
ھﻣﭼﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﮐﻠﺗوری اﻋم از اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎی ﺻﻧﻔﯽ ،اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔری ،ﮐوﭘراﺗﯾف ھﺎی
زراﻋﺗﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺟواﻧﺎن ،ﺳﺎزﻣﺎن دﻣوﮐراﺗﯾﮏ زﻧﺎن ،اﺗﺣﺎدﯾﮫ ژورﻧﺎﻟﯾﺳﺗﺎن ،اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﻧرﻣﻧدان،
اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﻧوﯾﺳﻧده ﮔﺎن ھﻣﮫ درﯾن ﮐﻧﻔراﻧس اﺷﺗراك داﺷﺗﻧد و ﮐﻧﻔراﻧس ﮐﻣﯾﺳﯾوﻧﯽ )ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺗدارﮐﺎت ﮐﻧﮕرۀ
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ﺟﺑﮭﮥ ﻣﻠﯽ ﭘدروطن( را اﻧﺗﺧﺎب ﮐرد ﮐﮫ ﺷﺎﯾد در ﺑﮭﺎر ﺳﺎل آﯾﻧده ﮐﻧﮕرۀ ﺟﺑﮭﮥ ﻣﻠﻰ ﭘدروطن در ﮐﺎﺑل داﯾر
ﮔردد از رﻓﻘﺎ ،دوﺳﺗﺎن و ﻣﮭﻣﺎﻧﺎن ﮐﺷورھﺎی دوﺳت دﻋوت ﺑﮫ ﻋﻣل ﻣﯽ آﯾد.
ﺳؤال ﺳوم:
ﻧﻘش ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ اﺗﺣﺎد ﺷوروی در اﻣر دﻓﺎع از ﻣﻧﺎﻓﻊ دوﻟﺗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻧﻘش ﻧﯾروھﺎی ﻣﻠﯽ و وطﻧﭘرﺳت
در ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻧدﯾﺗﯾزم ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐدام اﺳت؟
ﺟواب:
ﻗطﻌﺎت ﻣﺣدود ﻧظﺎﻣﯽ اﺗﺣﺎد ﺷوروی ﺑﮫ ﺣﯾث ﯾك ﻧﯾروی اﺣﺗﯾﺎطﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﺗﺟﺎوزات ﺧﺎرﺟﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻗرار
دارد اﯾن اردوی ﻗﮭرﻣﺎن ،ﺎرﻧدوی ،ﻧﯾروھﺎی ﺣزﺑﯽ و ﺳﺎﯾر ﻧﯾروھﺎی ﻣﻠﯽ و وطﻧﭘرﺳت و ﺧود ﻣردم
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﺗرورﯾﺳت ھﺎ ،ﺑﺎﻧدھﺎی ﮐوﭼﮏ ﺻﺎدر ﺷده و ﺑﺎﻧدﯾﺗﯾزم ﻣﺑﺎرزه ﻣﯾﮑﻧﻧد.
ﺳوال ﺳوم:
ﺟرﯾﺎن ﺟﻠب ﻣﺣﺎﻓل ﻣذھﺑﯽ و رھﺑران آن در ﻣﺑﺎرزه ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﻠﯽ و وطﻧﭘرﺳﺗﯽ ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت؟
ﺟواب:
ﺑﺎ وﺻف اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺳؤال ﻗﺑﻼ ﺑﮫ طور ﻣؤﺟز ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷده ﺑﺎﯾد ﻧﮑﺗﮥ ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ روﺷن ﮐﻧم!
در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺣدود ﺑﯾش از دو ﺻد ھزار روﺣﺎﻧﯽ و ﻣﻼ وﺟود دارد وﻟﯽ از ﺗﻣﺎم ﮔروه روﺣﺎﻧﯾون ﻗرار
اطﻼﻋﺎت دﻗﯾﻘﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ دﺳت دارﯾم ﺑﯾش از ﯾﮏ اﻟﯽ دو ﻓﯾﺻد آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺿد اﻧﻘﻼب ،ﺷﻌوری و آﮔﺎھﺎﻧﮫ و
آﻧﮭم در ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻗرار دارﻧد ﮐﮫ آﻧﺎن ھﻣﯾﺷﮫ اﺟﯾران و ﻣزدوران ﺳﻧﺗﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﺎن
ﺑوده و اﮐﺛرﯾت ﻣﻼ ھﺎ ﯾﺎ در ﺳﯾﺎﺳت ﺑﯾطرف ﺑوده ﯾﮏ ﻋده ﯾﯽ از آﻧﺎن از ﺣزب و ﺣﮑوﻣت ﺑﺧﺻوص از
ﻣرﺣﻠﮫ ﻧوﯾن ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد و ﺷﻣﺎری از آﻧﺎن از طرف ﺗرورﯾﺳت ھﺎ ﺷﮭﯾد ﺷده اﻧد.
ﺳؤاﻻت رﻓﻘﺎی اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ:
ﮐﺷورھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ھﺎی اراﺋﮫ ﮐردﻧد ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﻣوﺿوع اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از راه ﻣذاﮐرات ﺣل ﺷود ﺑﮫ
ﻧظر ﺷﻣﺎ آﯾﺎ اﯾن اﺑﺗﮑﺎرات ﻣﯾﺗواﻧد در ﺣل ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾن ﻣوﺿوع ﺳﮭﻣﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻧﯾروھﺎی
ﻣﺳﻠﺢ اﺗﺣﺎ دﺷوروی ﺑﯾرون ﮐﺷﯾده ﺷود .ﺑﮫ ھرﮔوﻧﮫ دﺧﺎﻟت از ﺳوی ﮐﺷورھﺎی ھﻣﺟوار و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم ﺧﺎﺗﻣﮫ
داده ﺷود؟
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ﺟواب:
ﺑﮭﺗرﯾن ﺟواب در ﺑراﺑر اﯾن ﺳؤال ﺑﺎزھم در ﮔزارش ﺧﻼق رﻓﯾﻖ ل.ای .ﺑرﯾژﻧف در ﺑﯾﺳت و ﺷﺷﻣﯾن ﮐﻧﮕره
ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﺗﺣﺎد ﺷوروی داده ﺷده اﺳت .اﯾن ﺗﻧﮭﺎ از طرف اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑر اﺳﺎس اﺑﺗﮑﺎر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺗﺄﯾﯾد
و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ اﺗﺣﺎد ﺷوروی و ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر ﺑرادر ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و دوﺳت ﺑوده ﮐﮫ ﻣﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐردﯾم
ﺑﺧﺻوﺻﯽ )اﻋﻼﻣﯾﮫ ﻣﺎه ﻣﯽ  (١٩٨٠ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺣﺎﺿر و آﻣﺎده اﺳت در ﭘﺷت ﻣﯾز ﻣذاﮐرات ﺑﻧﺷﯾﻧد و ﺑر
اﺳﺎس ﺣل ﺻﻠﺢ آﻣﯾز ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﻣﺳﺎﯾل ﻣورد اﺧﺗﻼف را ﻣطرح ﺑﺣث ﻗرار داده ﺣل و ﻓﺻل ﮐﻧد .ﻟذا اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ھر وﻗت ﺣﺎﺿر و آﻣﺎده اﺳت ﺗﻧﮭﺎ و ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و اﯾران ﭘﺷت ﻣﯾز ﻣذاﮐره ﺑﻧﺷﯾﻧد و ﺗﻣﺎم ﻣﺳﺎﯾل را از
ﻟﺣﺎظ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺣل و ﻓﺻل ﮐﻧد.
در ﻣورد ﻋودت ﻗطﻌﺎت ﻣﺣدود ﻧظﺎﻣﯽ اﺗﺣﺎد ﺷوروی ﺑﮫ وطن ﺻﻠﺣﺟوی ﺷﺎن ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻣﺎم
اﻧواع و اﺷﮑﺎل ﻣداﺧﻼت و ﺗﺟﺎوزات از ﺧﺎرج در اﻣور داﺧﻠﯽ ﮐﺷور ﻣﺎ از ﺑﯾﺦ و ﺑن ﻗطﻊ ﻧﮕردد و ﺗﺿﻣﯾن
ﻗوی و ﻧﯾروﻣﻧد در ﻣﯾﺎن ﻧﯾﺎﯾد ،ﻣوﺿوع ﺧروج ﻗطﻌﺎت ﻣﺣدود ﻧظﺎﻣﯽ اﺗﺣﺎد ﺷوروی ﻣورد ﺑﺣث ﺷده ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧد.
ﺳؤاﻻت رﻓﻘﺎی ﺗرﮐﯾﮫ:
ﻟطﻔﺎ ً ﻣﺎھﯾت ﻧﯾروھﺎی ﺿد اﻧﻘﻼب را ﮐﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن زﯾر ﻧﻘﺎب اﺳﻼم ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد!
ﺟواب:
ﻣﺎھﯾت ﻧﯾروھﺎی ﺿد اﻧﻘﻼب را ﮐﮫ زﯾر ﻣﺎﺳك اﺳﻼم ﻋﻠﯾﮥ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺑﺎرزه ﻣﯾﮑﻧﻧد ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﺷﻧﺎﺧت!
اﮐﻧون ﺑﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ازﯾن ﺑﮫ اﺻطﻼح ﻣﺟﺎھدﯾن اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﺑﺎره دﯾﮕر ﮐﮫ ﻣﺎﺳك اﺳﻼم را ﺑﮫ رخ ﮐﺷﯾده ﮐدام
ﮐﺷورھﺎ دﻓﺎع ﻣﯾﮑﻧد .اﯾن ﮐﻠﯾد ﺷﻧﺎﺧت ﻣﺎھﯾت ﻧﯾروھﺎی ﺿد اﻧﻘﻼب ﮐﮫ زﯾر ﻣﺎﺳك اﺳﻼم ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد .ﻣﺳﻠﻣﺎ ً اﯾن اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم اﻣرﯾﮑﺎﺳت ،ﺳﺎدات ﺧﺎﯾن ﺑﮫ اﻣر اﻋراب ،در ﭘﺷت ﭘرده اﺳراﯾﯾل و ﺷووﻧﯾزم
ﺗوﺳﻌﮫ طﻠب ﭼﯾن در وﺟود رژﯾم ﻧظﺎﻣﯾﮕر ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺳﺎواك و ﺷﺎھﻧﺷﺎه اﯾران و ارﺗﺟﺎع واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم اﻋراب اﯾﻧﺳت ﻣﺎھﯾت و ﺧﺻوﺻﯾﺗﯽ ﮐﮫ زﯾر ﻣﺎﺳك اﺳﻼم در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾروھﺎی ﺿد اﻧﻘﻼب
ﻣﺑﺎرزه ﻣﯾﮑﻧﻧد .اﮔر اﯾﻧﮭﺎ دوﺳت اﺳﻼم اﻧد و اﯾﻧﮭﺎ در ﻣوﺿﻊ ﺣﻖ ﻗرار دارﻧد ،ﻧﯾروھﺎی ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ﺷﻣرده
ﺷد ﻧﯾروھﺎﯾﺳت ﮐﮫ از اﺳراﯾﯾل ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،اﺳراﯾﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﺣل ﻣﻘدس ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن را ﻣﯾﺧواھد ﭘﺎﯾﺗﺧت
ﺧود ﺑﺳﺎزد و اﻋراب ﻓﻠﺳطﯾن را ﺳرﮐوب ﮐﻧد ،ﺳﺎزﻣﺎن آزادﯾﺑﺧش ﻓﻠﺳطﯾن را ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد ،اﯾن
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ﻧﯾروھﺎ ﺿد اﺳﻼم و ﺿد ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ھﺳﺗﻧد .ﻣداﻓﻌﯾن اﯾن ﺑﮫ اﺻطﻼح ﻣﺟﺎھدﯾن ،زﯾر ﻧﺎم اﺳﻼم ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
در واﻗﻌﯾت اﻣر اﯾن ﺷﯾطﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎﺳك اﺳﻼم را ﭘوﺷﯾده اﺳت.
ﺳؤال دوم:
ﻟطﻔﺎ در ﻣورد ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن و ﺗرﮐﯾب ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻌﻠوﻣﺎت دھﯾد آﯾﺎ ﻧﯾروھﺎی ﺿد اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ دارﻧد!
ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﻟﺣﺎظ طﺑﻘﺎﺗﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣرﮐب اﺳت از طﺑﻘﮥ ﺟوان ﮐﺎرﮔر ،اﻗﺷﺎر دھﻘﺎﻧﺎن ،ﭘﯾﺷﮫ وران،
اھل ﮐﺳﺑﮫ ،اﻗﺷﺎر روﺷﻧﻔﮑران ،ﺑورژوازی ﻗﺳﻣﺎ ً ﮐوﭼﮏ ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻣﻠﯽ ،ﺑورژوازی ﮐوﭼﮏ ،ﻣﺗوﺳط و اﯾن
ﻧﯾروھﺎﺳت ﮐﮫ ﻣﺗﺣدﯾن طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر در اوﺿﺎع و اﺣوال اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ و دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺑوده ﮐﮫ ﻋﺑﺎرت از ﺧﻠﻖ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و اﯾﻧﮭﺎ اﻧد ﮐﮫ از ﺣزب ،دوﻟت و اﻧﻘﻼب ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
در داﺧل در ﺑراﺑر ﺧﻠﻖ ﻧﯾروھﺎی دﺷﻣن ﺷﺎﻣل ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻧظﺎم ﻓﯾوداﻟﯽ ،ﻣﻼﮐﺎن ﻓﯾودال و ﺳران ﻣرﺗﺟﻊ ﻗﺑﺎﯾل و
ﺑﻌﺿﯽ از روﺣﺎﻧﯾون ﻣرﺗﺟﻊ و ﻗﺷر ﮐﻣﭘرادور و ﺑﯾروﮐرات ھﺎی ﺳﺎﺑﻘﮫ دار ،ارﺳﺗوﮐراﺗﮭﺎی ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
اﯾﻧﺎن ﺿد اﻧﻘﻼب و ﺿدﺧﻠﻖ و در ﺗﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ارﺗﺟﺎع ﻣﻧطﻘﮫ و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم و ﺷووﻧﯾزم اﻧد .ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ در داﺧل
ﮐﺷور آﻧﮭﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻻزم ﻧدارﻧد ﻣﮕر ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺷﺎن در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،در ﻣﺻر ،ﭼﯾن اﻣرﯾﮑﺎ و ﺳﺎﯾر
ﮐﺷورھﺎی ﻣرﺗﺟﻊ ﻋرﺑﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ دﺷﻣن در داﺧل ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧدارد در ﺧﺎرج ﮐﺷور آﻧﺎن ﺣﺎﻣﯾﺎن
ﻧظﺎﻣﯾﮕر و ﺗﺟﺎوزﮔر دارﻧد.
ﺳؤال ﺳوم:
در روﻧد اﻧﻘﻼب در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣوﺟودﯾت ﻗﺑﺎﯾل و ﻣﻠﯾت ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﮐﮫ زﺑﺎﻧﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف دارﻧد ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﺷﮑﻼت
ﻣواﺟﮫ ھﺳﺗﯾد آﯾﺎ ﺣزب ﺑرای ﺣل ﭼﻧﯾن ﻣﺷﮑﻼت راه ﺣل اﺗﺧﺎذ ﮐرده اﺳت!
ﺟواب:
اﻟﺑﺗﮫ ﺗﺎ طﺑﻘﺎت و ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾزم اﺳت ،ﻣﺷﮑﻼت ھم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻧﻣوﻧﮫ زﻧده ﺣل ﻣﺳﺄﻟﮥ ﻣﻠﯽ را ﺷﻣﺎ در اﺗﺣﺎد
ﺷوروی ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ از طرﯾﻖ راه ﺣل ﻟﻧﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ اﯾن ﻣﺷﮑﻼت ﻓﺎﯾﻖ آﻣد .ﻣﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده
از ﺗﺟﺎرب اﺗﺣﺎد ﺷوروی ﮔﺎم ھﺎی ﻋﻣﻠﯽ و ﺳرﯾﻊ روﺷن ﺑﻌد از اﻧﻘﻼب ﺛور ﺑﺧﺻوص ﺑﻌد از ﻣرﺣﻠﮥ ﻧوﯾن
در راه ﺣل ﻣﺳﺄﻟﮥ ﻣﻠﯽ ﮔذاﺷﺗﯾم .اﻧﻌﮑﺎس ﺗﺳﺎوی ﺣﻘوق زﺑﺎﻧﮭﺎ و ﻣﻠﯾت ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ در اﺻول اﺳﺎﺳﯽ،
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در اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﺣزب در ﺟﺑﮭﮫ و دﯾﮕر ﻗواﻧﯾن و ﭼﮫ در ﻋﻣل ،اﺧﺑﺎر ،زﺑﺎن ،ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾﮫ ھﻣﮫ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ
ﺷده اﺳت ،ﻗدم ﺑﮫ ﻗدم در ﺳﺎﺣﮫ ﺗطﺑﯾﻖ آن ﭘﯾش ﻣﯾروﯾم.
ﺳؤال ﭼﮭﺎرم:
ﭼﮕوﻧﮫ و ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﮐﯽ ﻧﯾروھﺎی ارﺗﺟﺎﻋﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﭘروﭘﺎﮔﻧد ﺿد اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧود را ﻋﻠﯾﮫ ﺧﻠﻖ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ
راه ﻣﯽ اﻧدازﻧد وظﺎﯾف ﺣزب در ﺑراﺑر اﯾن ﭘروﭘﺎﮔﻧد ھﺎی ﺿد اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭼﯾﺳت؟
ﺟواب:
رﻓﻘﺎ و دوﺳﺗﺎن ﻣﯾداﻧﻧد ﮐﮫ ﺟﻧﮓ اﯾدﯾوﻟوژﯾك و ﺟﻧﮓ ﭘروﭘﺎﮔﻧدی اﻣروز در ﺟﮭﺎن ﺑﺧﺻوص طﯽ دو ﺳﮫ ﺳﺎل
اﺧﯾر ﺑﺎ داﻣن زدن ﺟﻧﮓ ﺳرد ﺑﯾش از ﭘﯾش ﺗﻘوﯾت ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .ارﺗﺟﺎع ،اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم و ﺷووﻧﯾزم از ﺗﻣﺎم وﺳﺎﯾل
رذﯾﻼﻧﮫ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ ،رادﯾوﯾﯽ ،ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ ،اﺧﺑﺎر و ﺟراﯾد وﺳﺎﯾل ﻣﺎدی ،ﭘول و اﺳﻠﺣﮫ و از ھر ﻧﯾرو ﻋﻠﯾﮫ اﻧﻘﻼب
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺗﻣﺎم ارواح ﺧﺑﯾﺛﮫ ارﺗﺟﺎع ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ را ﺑﺳﯾﺞ ﮐرده اﻧد ،وﻟﯽ ھر ﮔﺎﻣﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎ
ﻣﺎﺷﯾن ھﺎی دروغ ﭘراﮔﻧﯽ ﺑﮫ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﺧود ﻣﯽ ﮔذارﻧد در ﻟﺟﻧزار ﻋﻣﯾﻘﺗر ﻓرو ﻣﯾروﻧد و اﻓﮑﺎر ﻋﻣوﻣﯽ
ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﺑﮫ اﯾن اﻣر ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑرد ﮐﮫ ھﻣﮫ اﯾن ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت دروغ ،اﺗﮭﺎم و ﺟﻌل ﺑﯾش ﻧﯾﺳت .اﻟﺑﺗﮫ ﻣﺎ ھم ﺑﺎ ﮐﻣﮏ
دوﺳﺗﺎن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧود در رأس اﺗﺣﺎد ﺷوروی ﺑزرگ ﻋﻠﯾﮫ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت دروﻏﯾن دﺷﻣﻧﺎن ﺑراﺳﺎس ﺣﻘﺎﯾﻖ و
ارﻗﺎم ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﺣﻘﯾﻘت و ﺳﯾﺎﺳت راﺳﺗﯾن ﺑﯽ اﻣﺎن و دﻻوراﻧﮫ ﻣﯽ رزﻣﯾم و ﺗﻣﺎم اﻓﺳوﻧﮕری ھﺎی آﻧﺎﻧرا ﻓﻠﺞ
ﻣﯽ ﺳﺎزﯾم.
ﺳواﻻت رﻓﻘﺎی ﮐﺎﻧﺎدا:
-١ﺗﺄﺛﯾر اﻧﻘﻼب ﺛور در ﺑراﺑر ﻣﻠﯾت ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭼﮫ ﻧوع اﺳت آﯾﺎ ﺣزب ﺟﮭت ﺣل اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﯾﯽ
دارد؟
ﺟواب:
ﺗﺄﺛﯾر اﻧﻘﻼب اﭘرﯾل در ﺳرﻧوﺷت ﻣﻠﯾت ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺄﺛﯾر ﯾك اﻧﻘﻼب رھﺎﯾﺑﺧش ﻣﻠﯽ را دارد .ﺑرای ﺣل
ﻣﺳﺄﻟﮥ ﻣﻠﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮥ ﻧظری و ﻋﻣﻠﯽ دارﯾم آن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻟﻧﯾﻧﯽ ﺣل ﻣﺳﺄﻟﮥ ﻣﻠﯽ اﺳت.
ﺳوال دوم:
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ﺑرﺧورد ﮐﺷورھﺎی ﻏﯾر ﻣﺗﻌﮭد در زﻣﺎن ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭼﮫ ﻧوع اﺳت؟ آﯾﺎ ﺑرﺧورد اﯾن ﮐﺷورھﺎ ﺑﺎ
ﺟﻣﮭوری دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﻐﯾﯾر ﮐرده ﯾﺎ ﺧﯾر؟
اﻟﺑﺗﮫ رﻓﻘﺎ از اﺻول و ﭘرﻧﺳﯾپ ﮐﺷورھﺎی ﻏﯾر ﻣﺗﻌﮭد آﮔﺎھﯽ دارﻧد ﮐﮫ ﺑﯾﺳت ﺳﺎل ﻗﺑل در ﺑﻠﮕراد رﯾﺧﺗﮫ ﺷد
و ﻣﻘدﻣﺎت آن در ﮐﻧﻔراﻧس ﺑﺎﻧدوﻧﮓ ﮐﮫ اﺻول آن اﺳﺗوار اﺳت در ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮥ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم ،اﺳﺗﻌﻣﺎر ﮐﮭﻧﮫ و
ﻧو ،راﺳﯾزم ،ﺻﮭﯾوﻧﯾزم ﺑﮫ ﺧﺎطر اﯾﺟﺎد ﻧظم ﺟدﯾد و ﻋﺎدﻻﻧﮫ اﻗﺗﺻﺎدی و در دﻓﺎع از دﯾﺗﺎﻧت و ﺻﻠﺢ ﭘرﻧﺳﯾپ
ھﺎی ﮐﺷورھﺎی ﻏﯾرﻣﺗﻌﮭد را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾدھد .اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﺷور آزاد ،ﻣﺳﺗﻘل و ﻏﯾر ﻣﺗﻌﮭد و از ﭘر ﻧﺳﯾپ ھﺎی
ﮐﺷورھﺎی ﻏﯾر ﻣﺗﻌﮭد در ﺟﻧﺑش ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ دﻓﺎع ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .اﻟﺑﺗﮫ در ﮐﺷورھﺎی ﻏﯾر ﻣﺗﻌﮭد ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑرﺧورد ﺷﺎن ﺑﺎ ﭘرﻧﺳﯾپ ھﺎی ﺟﻧﺑش ﻏﯾر ﻣﺗﻌﮭد ﺗﻔﺎوت ﻣﯾﮑﻧد .ﻟذا آن
ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در اﻣر ﻏﯾر ﻣﺗﻌﮭد ﺑودن وﻓﺎدار و در ﻣوﺿﻊ دﻓﺎع ازﯾن ﭘرﻧﺳﯾپ ھﺎ ﺻﺎدق ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺿد
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻧد وﻟﯽ آﻧﮑﺷور ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در اﻣر ﻣﺗﻌﮭد ﺑودن ﺧود وﻓﺎدار اﻧد دوﺳت ﻧزدﯾك و ﺻدﯾﻖ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
اﻧد و اﯾن ﻣﺎﯾﮥ اﻓﺗﺧﺎر و ﺳرﺑﻠﻧدی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
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