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  کنفرانس سرتاسری حزب

در مدت زمانیکه بعد از کنگره اول حزب دموکراتیک خلق افغانستان سپری شده،  !رفقای نماینده 
تحت رهبری حزب . ، افتخار آمیز و ُپر خم و پیچ را طی نموده استحزب ما راه طوالنی و پیچیده

دموکراتیک خلق افغانستان انقالب ظفرنمون ثور به پیروزی رسید که وطن محبوب ما افغانستان 
  .د را در شاهراه رشد ملی دموکراتیک قرار دادباستانی و سربلن

ن کوتاه از لحاظ تاریخی تغییرات و تحوالت عمیق در کشور رخ داده و ابعد از هفتم ثور در مدت زم
رشد این پروسه ادامه دارد، به تسلط سیاسی و اجتماعی اقتصادی فیوداالن و سود خواران بزرگ پایان 

سکتور . توده های اساسی دهقانان و کوچیان تحقق می پذیرد داده شده و اصالحات ارضی و آب بنفع
با پیگیری و استواری برای  حکومتو  حزبدر صنایع و ترانسپورت توسعه و تحکیم می یابد،  دولتی

همه زمینه . تحکیم و تثبیت فضای قانونیت، احترام به حقوق و آزادی های اتباع کشور کار مینمایند
، و بالمانع مناسک مقدس مذهبی برای مومنان فراهم و تامین میگرددهای ضروری جهت اجرای آزاد 

اکنون دیگر مردم بیشتر از هروقت دیگر معتقد گردیده اند که سیاست ما واقعًا در مسیر حل پروبلم 
نتیجۀ کار انجام شده در همه عرصه ها . های اقتصادی، اجتماعی و معنوی به نفع آنان متوجه است

مناسبات نوین احترام، اعتماد، همکاری و برادری بین تمام نیروهای ملی و  عبارتست از استقرار
بدین . وطنپرست افغانستان در فعالیت نجیبانه و مشترک شان بخاطر وطن عزیز ما افغانستان انقالبی

ترتیب یکبار دیگر این حقیقت به اثبات رسیده است که سیاست حزب دموکراتیک خلق 
ستی است که بیانگر منافع اساسی، نیازمندی ها و آرمانهای افغانستان یگانه سیاست در

  .خلق ما میباشد

چرخش انقالبی از عقب ماندگی به سوی ترقی همه جانبه در افغانستان خشم و غضب وحشیانه و 
آنها به مداخله وسیع در امور داخلی ما دست . مقاومت دیوانه وار امپریالیزم و ارتجاع را برانگیخته است

 و آدمکشی، قتل و قتال را براه انداخته و جنگ برادرکشی را تحریک مینمایند و از هیچ زده ترور



وسیله یی برای استقرار مجدد حاکمیت استثمارگران و محروم ساختن مردم ما از حق خوشبختی و 
دشمنان انقالب افغانستان نیز هست که  ترقی دریغ نمی کنند بنابر همین جنایات و مداخالت

تحوالت اجتماعی و اقتصادی با سرعت کمتر از آنچه که پیشبینی شده بود رخ میدهد و دستور های 
  .جدی در کار صنایع، زراعت امور انرژی و ترانسپورت بوجود میاید

. ذاب میکشندبنابر همین جنایات و مداخالت هنوز هم خونریزی دوام دارد و هموطنان ما رنج و ع
اوضاع و احوال کنونی از  حزب دموکراتیک خلق افغانستان بمثابه حزب انقالبی حاکم، صراحت هدف، 

که باید پایۀ  تصویب برنامه عملبهمین سبب نیز . قاطعیت عمل و کار عظیم سازمانی را می طلبد
ی اجرای وظایف وحدت و یکپارچگی بیشتر و نزدیکتر صفوف حزب و بسیج تمام نیروهای ما را برا

  .دموکراتیک و حراست از دستاورد های آن تشکیل دهد، الزم است -انقالب ملی

حزب دموکراتیک خلق افغانستان یعنی کسب قدرت سیاسی انجام یافته است،  )مرام(برنامه اول 
بنابرین هدف عمومی کنفرانس سراسری حزب ما را طرح . اکنون در برابر حزب وظایف نوین قرار دارد

  .فورمول بندی این وظایف تعیین طرق مشخص پیشروی جنبش ما تشکیل میدهدو 

کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان و تصویب  دومین پلینومدر مدتیکه از تدویر 
اشکال و اساسنامه فعلی حزب میگذرد، تجارب معینی در کار درون حزبی اندوخته شده و 

ساختار سازمانهای حزبی تکمیل و  .حزبی بوجود آمده استمیتودهای نوین کار در سازمانهای 
. بهبود حاصل می نماید و کمیته های والیتی و در شهر های بزرگ کمیته های ناحیه ایجاد شده است

همۀ اینها . در حقوق و وجایب کمیته های حزبی دارای صالحیت های مختلف تغییرات رخ داده است
حزب دموکراتیک  اساسنامهحزبی را تنظیم مینماید یعنی در باید در سند اساسی که زندگی درون 

در  تعدیالتو  تغییراتبنابرین به نظر ما مفید است که بعضی . خلق افغانستان انعکاس یابد
  .کنونی حزب آورده شود اساسنامۀ

  .اسناد دیگری که برای کشور و حزب اهمیت خواهد داشت، نیز به تصویب خواهد رسید کنفرانسدر 

آمادگی برای کنفرانس سراسری حزب به کمپاین عظیم سیاسی مبدل شد که حزب ما را  !رفقا 
مردم توسعه و تحکیم بخشید، باعث  نیرومندتر و بهم فشرده تر نمود، رابطه آنرا با توده های وسیع

. شور و شوق انقالبی جدید اعضای اصلی و آزمایشی حزب گردید و حزب را با تجربه نوین غنی ساخت



قبًال تکثیر شده و رفقای نماینده آنرا نزد خود دارند، اجازه دهید به  مسودۀ برنامه عملنجاییکه از آ
  .ی فعالیت عملی حزب ناشی از محتوی برنامه بپردازیمارزیابی نکات اساسی آن و جهات اساس

  ماهیت انقالب ملی دموکراتیک در افغانستان و خطوط اساسی تکامل آن

طرح و فورمول بندی برنامه عمل حزب و سیاست عملی ناشی از آن هدف ساده و روشن را در ! رفقا 
ماهیت انقالب ثور . برابر خویش قرار داده ایم تا مردم خودرا سعادتمند و کشور خود را شگوفان سازیم

ا ام. و همه فعالیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان را نیز همین امر روشن و صریح تشکیل میدهد
گذار از عقب ماندگی شدید بسوی ترقی . حصول این هدف عالی به یکبارگی و فورًا ممکن نیست

جانبه مستلزم زمان و مساعی آگاهانه و پالن شده یی تمام مردم تحت رهبری   همه
حزب دموکراتیک خلق  ،یعنی حزب ما ،حاکم حزب انقالبییعنی  ،پیشاهنگ سیاسی آن

 -و ناگزیر این پروسه انقالب ملی تاریخی ضروری از لحاظ همرحل. است افغانستان
  .دموکراتیک میباشد

از جانب وسیعترین نیروهای  پاسخ به نارضایی و نفرت افزایش یابنده تاریخی انقالب ما
زحمتکشان، روشنفکران، افسران مترقی سربازان، قبایل، اقوام و ملیت ها علیه سیاست های  -اجتماعی

است که دارای  دموکراتیک -این انقالب ملی. ارتجاعی و خود خواهانه رژیم های ضد مردمی بود
  .امپریالیستی میباشد  خصلت ضد

  :دموکراتیک ذیل را در برابر خود قرار میدهد انقالب ما وظایف عمومی 

محو تمام بقایای فیودالی و ماقبل فیودالی، تحدید مالکیت بزرگ زمینداری و توزیع زمین به دهقانان 
کم زمین و بی زمین و کارگران زراعتی اعتالی سطح اقتصاد ملی، ارتقای سطح زندگی مردم، رشد 

انستان، دموکراتیزه ساختن عمیق و پیگیر حیات اجتماعی و فرهنگ های ملیت ها، اقوام و قبایل افغ
  .سیاسی

خصوصیات ملی، احساسات عمیق مذهبی، سنن  زیرا .در عین زمان انقالب ما خصلت ملی دارد
تاریخی و فرهنگی و ارزشهای معنوی خلق های ساکن کشور واحد مان افغانستان انقالبی را منعکس 

میکنیم و همه یی آنچه را که نسل  ارزشها با احترام برخوردما نسبت به این سنن و . میسازد



های پیشین بوجود آورده اند و خوب و مترقی است با دقت تمام حفظ مینماییم و بسط و 
  .تکامل می دهیم

من باید یکبار دیگر خاطرنشان سازم، انقالب ما وارث تاریخی مبارزات طوالنی گذشته 
این مبارزات مخصوصًا تحت . بهتر و سعادتمند استوطنپرستان افغانستان بخاطر آینده 

تاثیر تغییرات ریشه یی که در سراسر جهان و منطقه ما به برکت پیروزی انقالب کبیر 
سوسیالیستی اکتوبر تقریبًا شصت و پنج سال قبل و تغییر بعدی تناسب نیروها در عرصه 

در کشور عزیز ما . دید یافتجهانی به نفع صلح و ترقی همه جانبه رونما گردید تقویت و تش
افغانستان در همین وقت جریانات نوین پدید آمده و سریعًا رشد نمود و نیروهای ترقی و 

، آبادی  جاللهنوز در آغاز قرن ما دموکرات های برجسته افغان چون . آزادی تقویت یافت
ملی بنام بمثابه طرفداران معتقد ترقی واقعی وطن، مردم را دعوت به وحدت  و غیره طرزی

وحدت وطن پرستانه را تقویت  جنگ سوم افغان و انگلیس. آینده بهتر و تابناک مینمودند
بخشید و باعث اعتالی نیرومند جنبش دموکراتیک گردید و همه نیروهای مترقی کشور را 

  .فعال ساخت

ادامه و رشد بعدی این جریانات را نهضت مشروطه خواهی اول، اصالحات مترقی 
و جنبش مردم  دورۀ هفتم شورای ملی، نهضت دوم مشروطه خواهی، نهضت الله  امان  امیر

افغانستان بخاطر اصالحات دموکراتیک علیه سیاست مستبدانۀ رژیم های ارتجاعی تشکیل 
  .میدهد

همه اینها شاهد گویای موجودیت نیازمندی عظیم تاریخی مردم ما به ترقی واقعی و همه 
رشد نیرومند همین نیازمندیهای جامعه هم حزب ما بوجود آمد که  بود در نتیجه جانبه

مبارزات پیگیر، استوار و قهرمانانه آن به پشتیبانی تمام نیروهای ملی و وطنپرست بعد ها 
  .منتج به پیروزی انقالب ظفرنمون ثور گردید

و  انقالب ثور به صورت خود بخودی نه، بلکه بر اساس تیوری علمی و انقالبی! رفقا 
یهای عام انقالبات اجتماعی و تلفیق خالقانه این قانونمندیها با خصوصیات قانونمند



اقتصادی، تاریخی، ملی و معنوی افغانستان محبوب بوسیله حزب به پیروزی رسید این 
  خصوصیت که مشخصه روند انقالبی کشور ما را میسازد کدامها اند ؟

افغانستان نه تنها در شرایط عقب ماندگی شدید قبل از همه باید خاطرنشان نمود که انقالب 
رخ داد، بلکه در اوضاع و احوالی گسترش می یابد که باید دایره وسیعتری از پروبلمها 
نسبت به بعضی کشورهای دیگر حل گردد، یعنی برعالوه معضالت عام اقتصادی، اجتماعی و 

حل همه این . ز حل نمایدفرهنگی باید پروبلمهای ملی، مذهبی و قبیله یی و غیره را نی
  .مسایل برخورد متعادل و انعطاف پذیر را از جانب حزب و حکومت انقالبی می طلبد

عالوه بر آن انقالب ثور هم بشکل مسالمت آمیز و هم بشکل غیرمسالمت آمیز یعنی بشکل 
 مبارزات مسلحانۀ حزب و مردم علیه تجاوز امپریالیزم، هژمونیزم پیکینگ، ارتجاع منطقه و

  .ضد انقالب داخلی آغاز شده و رشد می یابد

دموکراتیک بعد از پیروزی آن هموار و  -همچنان باید خاطرنشان نمود که تکامل انقالب ملی
انقالب نه تنها با انحرافات و اشتباهاتی که در ابتدا صورت گرفت، . یکنواخت نبوده است

در نتیجه بسیاری از . واجه گردیدبلکه با مداخالت و تجاوزات سازمان یافته از خارج نیز م
بنا برین در مرحلۀ . وظایف مطروحه اجرا نگردید و تحوالتیکه آغاز شده بود به انجام نرسید

کنونی انقالِب ما، باید برنامۀ اقدامات وسیع در راه تحکیم دستآوردهای انقالب، بهبود وضع 
به تامین مردم از لحاظ مادی زحمتکشان ادامه اصالحات ارضی و آب، بهبود امور مربوط 

  .کاالهای مورد ضرورت اولیه، رشد تجارت، فرهنگ و معارف تحقق پذیرد

مهم قابل یادآوری اینست که انقالب ثور در کشوری رشد می یابد که اکثریت مردم  نکته
ارتجاع در داخل افغانستان و خارج از . آنرا پیروان دین مقدس اسالم تشکیل می دهند

شها را نموده و مینماید تا در میان مسلمانان متدین احساس نفرت را مرزهای آن همه تال
بنابرین حزب مساعی . نسبت به انقالب و حزب دموکراتیک خلق افغانستان برانگیزد

جدیدی را بخرج خواهد داد تا آرمانها و اهداف عالی و شریفانۀ آن به مسلمانان متدین و 
  .یق تفهیم گرددبدرجه اول به زحمتکشان بدرستی و بطور عم



خصوصیت قابل مالحظه دیگر هم اینست که انقالب ما در کشوری دارای ترکیب مغلق ملی 
در گذشته ها، رژیم های استبدادی و ارتجاعی از این . رشد و گسترش می یابد و قبیله یی

خصوصیت بغرض تفتین، تفرقه اندازی و ایجاد دشمنی ها میان قبایل، ملیت ها و اقوام 
مختلف استفاده می نمودند تا مواضع همه آنها را تضعیف نموده و بدین ترتیب به عمر 

جدی ترین توجه را  حزب و حکومت انقالبی. ادامه دهند ننگین و تسلط جابرانه خود بر آنها
به حل درست و معقول این پروبلم پیچیده که از گذشته بمیراث مانده است، معطوف خواهد 

  .داشت

فهم درست خصوصیات انقالب ما و تلفیق خالق آنها با قانونمندیهای عام تحوالت ! رفقا 
موفقیت سیاست عملی و پیروزی این . انقالبی در سیاست حزب اهمیت بزرگ اصولی دارد

   .امر وابسته به چنین درک است

بر اساس تحلیل از واقعیتهای جامعه ما چنین نتیجه گیری مینماید که پروبلمهای  حزب
تکامل . قابل حل میباشندموجود کشور و انقالب نه بیکبارگی و فورًا، بلکه مرحله بمرحله 

هر مرحله یی از تکامل آن فقط بعد از . پالن باشد انقالب باید پیشرونده، پیگیر و برطبق
  .اجرای وظایف مرحلۀ قبلی آغاز شده میتواند

حزب در عین زمان که به فراجهیدن از مراحل، گسست از واقعیت و شتاب بیمورد را اجازه 
به توقف در . نمیدهد، هیچگونه وقفه را نیز در تحوالت انقالبی افغانستان تحمل نمیتواند

حزب متکی بر این . اجازه داده نمیشود» گفتار انقالبی«و تعویض عمل انقالبی با  یک نقطه
تصمیم خلل ناپذیر است که بتدریج وضع مادی مردم را بهبود بخشد، بیسوادی را محو کند، 
معارف، صحت عامه و فرهنگ را رشد دهد و در کشور آرامش، قانونیت و نظم انقالبی را 

  .تامین نماید

دموکراتیک، علیه هرگونه تالش بغرض  -ین گذار پیگیر از مراحل انقالب ملیحزب ضمن تام
بعد از پیروزی انقالب ثور سمت عمومی . قرار دادن یک مرحله در برابر مرحله دیگر است

در مرحلۀ نوین و کنونی انقالب این حرکت از سوبژکتیویزم . حرکت به پیش تعیین شده بود



یده، محرکه های نیرومند نوین یافته و قاطعانه در جهت و انحراف مربوط به آن آزاد گرد
  .تعیین شده به پیش میرود

ایجاد اساسات سیستم نوین سیاسی که بیانگر ماهیت دموکراتیک انقالب میباشد از دست 
جبهه ملی پدروطن  ،این سیستم عالوه بر ارگانهای قدرت دولتی. آوردهای انقالب ثور است
کشان جمهوری دموکراتیک افغانستان یکجا با تمام سازمانهای را بمثابۀ پایۀ قدرت زحمت

اجتماعی، توده یی شامل آن یعنی اتحادیه های صنفی، سازمان دموکراتیک جوانان 
، سازمان دموکراتیک زنان افغانستان، کوپراتیفهای دهقانی، اتحادیه های افغانستان

  .ل و غیره نیز دربر میگیردروشنفکران مبتکر، شورای علما و روحانیون، جرگه های قبای

حزب در آینده نیز به بهبود دموکراتیزه . سیستم نوین سیاسی ایجاد شده و عمل میکند
  .ساختن و تحکیم ارتباطات آن با مردم توجه جدی خواهد داشت

حزب همیشه معتقد بوده و معتقد است که مساله قدرت سیاسی مسئله عمده و اساسی 
دولتی طراز نوین را که عبارت از حاکمیت زحمتکشان و تمام  تقدر انقالب ثور. انقالب است

وطنپرستان کشور میباشد، بوجود آورد، پایه و اساس این حاکمیت را که بیانگر منافع 
اساسی و آرمانهای توده های وسیع مردم است، اتحاد نیروهای عمده اجتماعی جامعه ما 

را همه زحمتکشان، همه وطنپرستان این اتحاد . یعنی کارگران و دهقانان تشکیل میدهد
واقعی و تمام فرزندان شایسته وطن ما، روشنفکران، سربازان قوای مسلح انقالبی، پیشه 

شخصیت های مذهبی، قبایل، اقوام و ملیتهای افغانستان  ،تاجران و کارفرمایان ملی ،وران
  .پشتیبانی می نمایند و عمًال در آن اشتراک دارند

اعمار افغانستان نوین را در شرایط جنگ اعالم ناشده و تحمیلی امپریالیزیم و ارتجاع ادامه 
بهمین سبب نیز، ما به امر تامین و تقویت بیشتر قدرت و قابلیت دفاع از وطن و . میدهیم

دست آوردهای انقالبی، تحکیم و مصئون ساختن این دست آوردها، جلوگیری و خنثی 
طعانه تالشهای نیروهای امپریالیستی و ارتجاع برای استقرار مجدد نمودن موفقانه و قا

در رابطه با این امر، طرح برنامه . تسلط استثمار گران، اهمیت درجه یک را قایل هستیم



عمل حاوی سیستمی از تدابیر موثر و سنجیده شده است که قبل از همه تحکیم بیشتر 
یاسی آنها و تحکیم و توسعه رابطه آنها را با سطح آمادگی رزمی و س ارتقای ارندوی، اردو، 

  .مردم بمثابه امر حیاتی برای انقالب پیشبینی مینماید

در عین زمان این . حاکمیت انقالبی مردم دست آورد عمدۀ انقالب پیروزمند ثور است
حاکمیت ابزار عمده سیاسی برای تعمیق و تکامل بیشتر انقالب، بسط و توسعه تحوالت 

اجتماعی و فرهنگی به نفع توده های وسیع مردم، سپر مطمئن دفاع از دست اقتصادی، 
  .آوردهای انقالب در برابر دسایس و توطئه های ارتجاع خارجی و داخلی است

بنابرین مهمترین و مبرم ترین وظیفه حزب و قدرت انقالبی را به انجام رساندن سرکوب ضد 
ین تر حاکمیت انقالبی در ساحاتی که هنوز ، استقرار و تحکیم بیشتر و مطمئانقالب مسلح

نیروهای ارتجاعی دوام دارد، و تامین صلح پایدار سراسری ملی در » جنگ اعالم ناشد«
نظریه صلح پایدار سراسری ملی که از جانب حزب ما طرح گردیده . کشور تشکیل میدهد

بحث مشترک است بیش از همه بمعنی تامین شرایط عادی، صلح آمیز و آرام جهت شور و 
فقط چنین شرایطی میتواند راه را . روی پروبلمهای موجود و حل این پروبلمهای میباشد

  .برای تحقق کامل تمام مجموع تحوالت اجتماعی اقتصادی مطروحه در برنامه عمل باز نماید

ما باید همیشه بیاد . برخورد ما نسبت به مسئله ماهیت و اهداف انقالب ثور چنین است
یم که آرزوها و آرمانهای بسیاری از نسلهای مردم ما و بهترین و شایسته ترین داشته باش

فرزندان آن که با دالوری و شجاعت، مردانگی و سر سپردگی بخاطر آزادی و شگوفانی وطن 
برای همه . محبوب مان پیکار نموده اند، در جریان تحوالت انقالبی ما تحقق می پذیرد

که به خاطر این امر زندگی و کار و  افتخار عظیم استاعضای حزب و وطنپرستان کشور 
این سالهای پرافتخار و مشحون از قهرمانی ها در تاریخ کشور . پیکار دایمی و پیگیر نمایند

مقام برازنده را خواهند داشت و نسلهای شرافتمند آینده قهرمانان و سرسپردگانی را که 
  .نخواهند کرد سنگ بنای اعمار حیات نوین را در کشور گذاشتند، هیچگاه فراموش



همین امر هم . حزب ما قدرت سیاسی را بنابر اراده و بخاطر منافع مردم بدست گرفت! رفقا 
خصلت، جهات و اهداف سیاست حزب را در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی معین 

تحقق این سیاست در عمل باالی بهبود زندگی مردم ما و هر خانواده افغان تاثیر . میسازد
  .خواهد نمودعظیم 

   ....ما در طرح این سیاست بر نتایج واقعی که 

  

  .....ادامه دارد 
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