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  :رفقا، دوستان، زنان و مردان کشور

  .نھادشش سال قبل مرحلھ نوینی در تاریخ باستانی کشورما آغاز 

مردم ما یوغ ستم دیکتاتوری نظامی، بیروکراتیک و فیودالی را درھم شکست و پالنھای امپریالیزم را 

کھ تالش می ورزند تا افغانستان را بھ عامل گوش بفرمان اراده خود مبدل سازند نقش برآب ساخت و 

راه ساختمان چرخش عظیمی در سرنوشت مردم ما بمثابھ نقطھ عطف در تاریخ وطن مان رخداد و 

  .جامعھ نوین بدون استثمار فرد از فرد باز گردید

حزب دموکراتیک خلق افغانستان نیروھای وطنپرست و آزادی دوست خلق را متحد ساختھ و بر مبنای 

افغانستان بھ راه رشد و تکامل ملی دموکراتیک گام نھاد و . آن پیروزی انقالب ثور را تأمین نمود

و تابناک خلق افغانستان آغاز شد این حرکت بازگشت ناپذیر است زیرا  حرکت بسوی آینده درخشان

اھداف و وظایف انقالب ثور با آرمانھای کبیر و آرزوھای تاریخی خلق ما بخاطر کار عدالت و ترقی 

و اقتصادی شکوفانی فرھنگ ھای ملی و مترقی برابری آزادی و زندگی سعادتمند فرزندان  اجتماعی

بخاطر ھمین امر عظیم، حزب ما قدرت دولت را بدست گرفت و . عام و تام دارد ما پیوند و مطابقت

دولت جابران و ستمگران را سرنگون ساخت بخاطر ھمین امر ھم امروز حزب ما مبارزه طبقاتی را 

بی ھراس بھ نفع زحمتکشان کشور تا پیروزی نھایی بدون توقف در نیمھ راه پیگیر بھ پیش و بھ پیش 

بخاطر ھمین امر ھم بھترین فرزندان وطن قھرمانانھ پیکار میکنند بھ . بری میکندخردمندانھ رھ

شھادت میرسند و در جنگ اعالم ناشده یی تحمیلی از جانب امپریالیزم و ارتجاع پیروزی بدست 

اجازه بدھید بھ نماینده گی از کمیتھ مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان شورای انقالبی . میاورند

دموکراتیک افغانستان امتنان و سپاسگزاری صمیمانھ را بھ پیکارجویان دلیر نیروھای مسلح  جمھوری

قھرمان کارگران، دھقانان و روشنفکران و جوانان پرافتخار وطنپرستان ھمھ ملیتھای اقوام و قبایل 

نستان شان در مبارزه بخاطر آینده تابناک افغا کشور بخاطر سھم نجیبانھ شایستھ و پر از فداکاری

  .محبوب ابراز نمایم

افغانستان و بیانیھ رفیق ببرک کارمل منشی عمومی کمیتھ مرکزی حزب دموکراتیک خلق 

رئیس شورای انقالبی جمھوری دموکراتیک افغانستان در جلسھ رسمی کھ بھ مناسبتِ 

 .ششمین سالگرد انقالب ثور در تاالر سالمخانھ مقر شورای انقالبی برگزار شده بود



  !ھموطنان! دوستان عزیز! ھمرزمان! رفقا

بگذار خاطره تابناک . بھترین تبریکات را بھ مناسبت ششمین سالگرد انقالب آزادیبخش ثور بپذیرید

آنانی کھ زنده گی خودرا برای آینده خوشبخت خلق وقف نموده اند ھمیشھ در عقول و قلوب ما زنده و 

  .جاویدان باشد

تجربھ تکامل شش سالھ انقالب ملی دموکراتیک در کشور ما قبل از ھمھ این امر را بھ اثبات  !فقار

رسانیده کھ ما در نتیجھ گیری عمده خود اشتباه نکرده ایم و آن اینکھ تنھا از راه انقالبی میتوان بھ 

اکنون دیگر افغانستان  عقب مانده گی تاریخی افغانستان پایان بخشید و ترقی ھمھ جانبھ آنرا تامین کرد

خصلت حاکمیت سیاسی کھ حاال دیگر . تغییر یافتھ است اکنون دیگر افغانستان انقالبی و قھرمان است

زمین و آب بھ تدریج بھ آنانی تعلق . در خدمت مردم است و نھ سرکوب کننده آن تغییر کرده است

ھ است کھ در آن مالیات افزایش نمی کشورما یگانھ کشور منطق. میگیرد کھ نان مقدس را تولید میکنند

  .یابد و بھ قشرھای کم درآمد و نیازمند مساعدت دولتی صورت میگیرد

 ١٨ما تصمیم گرفتیم دستمزد و معاش کارگران، مستخدمان و ماموران را بطور اوسط بھ اندازه، 

  .ملیارد افغانی را تشکیل خواھد داد ١،٣افزایش عمومی معاش رقم . فیصد باال ببریم

. فیصد نظر بھ رتبھ و درجھ خواھد بود ٣۴الی  ٢٢افزایش معاش کارمندان پایین رتبھ در حدود 

ھیات رئیسھ  ١٣۶٣ ثور ۴ مورخ) ١٧(برعالوه بمنظور کمک بھ دھقانان مطابق بھ فرمان شماره 

ً بھ دھقانان بفروش  شورای انقالبی قروض دھقانان از مدرک قیمت ساحات اضافھ جریبی کھ قبال

  .ده بود مورد عفو قرار گرفترسی

حزب و دولت تدابیر الزم و جدی را جھت تنظیم معقول قیم و کنترول بر آن در سکتور ھای دولتی و 

ما ھمھ منابع الزم مواد . خصوصی و بھبودی در امر عرضھ مواد مورد نیاز مردم، اتخاذ میکنند

ھمھ این . نفع اکثریت قاطع مردم حل نماییمغذایی و کاالھای صنعتی را داریم تا این پروبلم ھا را بھ 

اقدامات مظھر این امر است کھ حزب و دولت توجھ و مواظبت جدی را نسبت بھ انسان زحمتکش 

یکی است و باید ھم حزب و دولت در خدمت انسان زحمتکش باشد  مبذول داشتھ و حرف ما با عمل ما

اگر ما نتوانستھ ایم در وضع قط گامھای نخستین اند اما اینھا ف. و باید ھم حرف ما با عمل ما توام باشد

کنونی بھ مردم خود چیز بیشتری بدھیم گناه غیر قابل عفو آن بھ گردن ضد انقالب مسلح است کھ با 

اتکاء بر کمک و پشتیبانی ضدانسانی و رذیالنھ امپریالیزم، ھژمونیزم، و ارتجاع سیاه منطقھ تالش 

ا را بھ مشتی ازفیوداالن و اشراف زاده گان مرتجعان و وابستگان می ورزد تا ھمھ ثروتھای کشور م



این وضع یکبار دیگر ثابت میسازد کھ بدون انقالب برای مردم ما آزادی، ترقی رفاء  .خود باز گرداند

  .سعادت و بھروزی وجود نخواھد داشت

عد از انقالب بدست دشواریھای لحظھ کنونی نباید این حقیقت را و آنچھ را کھ ما در ظرف شش سال ب

ما ھمھ آرزوھا و پالنھای خودرا در جھت دگرگونی انقالب . آورده ایم بپوشاند و نمیتواند ھم بپوشاند

ھمیشھ با حزب دموکراتیک خلق افغانستان با وحدت و یکپارچگی آن با تحکیم و تکامل آن  افغانستان

امروز ما با افتخار خاطرنشان . مبمثابھ پیشآھنگ سیاسی و رھبری کننده جامعھ مربوط دانستھ ای

میسازیم کھ در این امر نیز اشتباه نکرده ایم حزب ما بعد از آنکھ بھ حزب حاکم مبدل گردید با 

با اطمینان کامل میتوان گفت کھ حزب ما نمیتوانست . عظیمترین آزمایش ھا و دشواریھا روبرو شد

ً بی انگر صدیق و واقعی اراده و آرمانھای خلق و این آزمایش ھا و دشواریھا را تحمل کند اگر واقعا

ھنگامیکھ حزب دموکراتیک خلق افغانستان قدرت را بدست . توده ھای وسیع زحمت کشان نمی بود

ھزار عضو داشت بعد از انقالب تا کنون تعداد اعضای حزب چندین بار افزایش  ١٨گرفت در حدود 

این ارقام چھ چیزی  زمایشی وجود داردھزار عضو اصلی و آ) ١١۵(یافت و امروز در صفوف آن 

  .را بیان میکند

اقشار  بخش آگاه. با اعتقاد کامل میتوان گفت کھ حاکی از اعتماد و پشتیبانی توده ھای زحمتکش است

. و طبقات زحمتکشان میدانند کھ با شمول در حزب، شعوری و آگاھانھ بھ استقبال خطرات می روند

یالیزم قبل از ھمھ اعضای حزب را مورد ھدف قرار میدھند تا کنون اجیران فروختھ شده و شریر امپر

نتیجھ چھ شده است؟ جنایات وحشیانھ . ھزارن رفیق ما با دستان ناپاک ضدانقالب بھ شھادت رسیده اند

در سنگر انقالبی و . ضدانقالب نھ موجب ترس و ھراس بلکھ موجب نفرت و انزجار مردم میگردد

چون فوالد ناب آبدیده . قرار میگیرند ھزاران مبارز جدید شکست ناپذیرمقدس شھیدان راه آزادی 

ً ھم بھترین و شایستھ ترین و آگاه . میشوند حزب رشد می یابد حزب تحکیم بیشتر مییابد حزب واقعا

آیا این امر شاخص نیرومندی حزب، صحت مشی و حقانیت . ترین نیروھای خلق را بخود جذب میکند

  ؟اھداف عالی آن نیست

اما حزب باید ھمیشھ بیشتر و بیشتر لیاقت و شایستگی این اعتماد سترگ خلق را داشتھ باشد و وظایف 

. خودرا در سطح بازھم عالیتر و عالیتر با وقف و فداکاری بی چون و چرا در خدمت خلق انجام دھد

  :حرفھای والدیمیر ایلیچ لنین را بیاد می آوریم کھ می گفت

عتماد و پشتیبانی توده ھا را کسب کند و ھر روز و ھر ساعت شایستگی خودرا حزب انقالبی باید ا((

  .))برای آن بھ اثبات رساند



ً ھم باید حامل پسندیده ترین بھترین و پیشرفتھ ترین چیزھاییکھ در جامعھ ما وجود دارد  حزب ما واقعا

رسالت  کھ مانع ایفایباشد، بنا بر آن مسایل وحدت و دسپلین آھنین و تحکیم حزب و امحای آنچھ 

عالی آن بمثابھ پیشآھنگ خلق زحمتکش میگردد، ھمیشھ در مرکز توجھ ما بوده ھست و خواھد بود و 

باید با صراحت بگویم کھ درک مسوولیت بزرگ حزب در برابر زحمتکشان و تالش برای وحدت و 

سرتاسر حزب  یکپارچگی سازمانی صفوف آن و اجرای بالانحراف و کامل وظیفھ حزبی ھنوز در

باید توجھ کرد کھ جد و جھد سرسخت در راه رشد و تکامل حزب . یکسان و بحد کافی وجود ندارد

  .طبقھ کارگر و تمام زحمتکشان افغانستان بالوقفھ و بھ صورت پیگیر ادامھ دارد طراز نوین

کراتیک اکنون دربارۀ خصلت حاکمیت در کشورما و تکامل دموکراتیزم در مرحلھ انقالب ملی دمو

خود نام این نوع انقالب نشاندھنده آنست کھ ترقی ملی از طریق دموکراتیک تامین . صحبت میکنم

د، ما دموکراسی واقعی و وسیع را در افغانستان نوین . میگردد ُ ھنگام ھجوم بر دیکتاتوری اشرافی داو

سی جمھوری ما این آرزوی دیرینھ ھمھ وطنپرستان اصیل کشور را در اصول اسا. آرزو داشتیم

علی الرغم . دموکراتیک افغانستان در برنامھ عمل حزب دموکراتیک خلق افغانستان منعکس ساختیم

. ما این مشی را بطور پیگیر تعقیب میکنیم جنگ اعالم ناشده کھ از خارج بر ما تحمیل شده است

برسیم ولی  درست است کھ اوضاع اجازه نمیدھد تا با سرعت الزم و دلخواه بھ اھداف تعیین شده

سیستم جدید اجتماعی، سیاسی ایجاد شده است، بموجودیت . ما بھ نتایج واقعی دست یافتھ ایم بازھم

این حقیقتی است سرسخت کھ . خود ادامھ میدھد، نیرو میگیرد تحکیم می یابد و بھبود حاصل میکند

  .عبث بودن تالشھای مذبوھانھ دشمنان مارا برای برھم زدن آن نشان میدھد

طریق سازمانھای اجتماعی توده یی کھ در جبھھ ملی پدروطن متحد شده اند توده ھای ھرچھ  از

 - وسیعتر زحمتکشان بھ زنده گی سیاسی جلب میشوند و بھ اشتراک کننده گان تحوالت ملی

. چندی قبل گام دیگری در توسعھ اساسات دموکراتیک نظام ما برداشتھ شد. دموکراتیک مبدل میگردند

در اجالسیھ فوق العاده شورای انقالبی قانون ارگانھای محلی قدرت و اداره  ١٣۶٢دلو  ٢٢بتاریخ 

  .دولتی جمھوری دموکراتیک افغانستان بھ تصویب رسید

ایجاد  اکنون دیگر ھمھ ارگانھای محلی حاکمیت بر مبنای نوین بر اساس انتخابات آزاد و دموکراتیک

ً امکان اشت. خواھند شد راک در اداره و دولت و حل مسایل حیاتی و مھم خودرا زحمتکشان کھ قبال

در برابر چشمان ما . نداشتند، اکنون میتوانند از طریق نماینده گان خود در عمل بحل آنھا بپردازند

دیواری کھ استثمار گران و مرتجعین بین ارگانھای حاکمیت و توده ھای مردم کشیده بودند فرو می 

واضح تغییر می یابد و تشکیل آنان بھ امر خود توده ھا مبدل میگردد ریزد ماھیت این ارگانھا نیز 

اما چنانکھ در فیصلھ ھای سیزدھمین  است کھ ما این پروبلم را در ھمھ جا ھمزمان حل کرده نمیتوانیم



پلینوم کمیتھ مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان خاطرنشان میگردد حزب نمیخواھد کھ حل آنرا 

ما بعد از انجام تدابیر مقدماتی ضرور در جائیکھ شرایط مناسب وجود وم موکول سازد بھ آینده نامعل

دارد در ارگانھای قدرت دولتی و اداره تحوالت دموکراتیکی را کھ قانون پیشبینی میکند تحقق خواھیم 

ً در محالت کار خواھند کرد. بخشید   .این ارگانھا در میان مردم و مستقیما

با ت تا پیشرفت حاکمیت انقالبی در محالت توسعھ یابد و تحکیم آن تأمین گردد اما اکنون عمده اینس

صراحت باید گفت کھ در این امر ھنوز موفقیت ھای زیاد حاصل نشده و چرخش بنیادی در زمینھ رخ 

نداده است مانع آن نھ تنھا مقاومت دشمنان است بلکھ عدم رسایی تشکل سازمانی خودما، پاسیف 

تن کندی در اجرای وظایف انقالبی، ضعف روحیھ انقالبی و ھمآھنگی بخشھای بودن، سھل گرف

نیروھای مسلح و قطعات دفاع از انقالب و دفاع خودی محلی و سایر ارگانھای حزبی و دولتی، 

تاکتیک غیر موثر و نرفتن در اعماق توده ھای مردم، کمبودی کار تبلیغی و ترویجی و پرورشی نیز 

ً باالی کمبود تجربھ کادرھای حزبی، دولتی و نظامی ما استناد میکنند موانعی است در این  راه اکثرا

در ظرف شش سال در مبارزه انقالبی تجربھ کافی اندوختھ شده . اما با این دلیل نمیتوان موافقت کرد

ما حق داریم از کادرھای خود فعالیت قاطع تر و نتایج . تا وظایف مطروحھ بموفقیت انجام یابد

را مطالبھ نماییم زمان آن فرارسیده است تا ھمھ کارھای خودرا در سطح نوین و عالی تر مشخص 

  .و در اجرای وظایف سختگیر باشیم ارتقاء بخشیم

کمیتھ مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان این امر را بمثابھ خواست زمان تلقی نموده و ارتقای 

نظم و دسپلین را بحیث مھمترین وظیفھ ارگانھای سطح مطالبات و مسوولیت بخاطر کار سپرده شده، 

تاکید میکنم کھ این کار زار موقتی و گذرا نیست، این مشی سیاسی است کھ . حزبی و دولتی میشمارد

  .متوجھ تامین وحدت حرف و عمل حزبی، متوجھ ایجاد شرایط برای پیروزی کامل میباشد

زش نخواھیم کرد ما برای پیروزی کامل و قطعی ما در برابر ضدانقالب معاملھ و مصالحھ و ساالبتھ 

، ما بطور پیگیر با حوصلھ مندی علیھ ضدانقالب بصورت آشتی ناپذیر بی امان پیکار عادالنھ میکنیم

پر تحمل مصمم و استوار و بالانحراف برای نیل بھ این ھدف کبیر با مارش ظفرآفرین بھ پیش میرویم 

طنپرستان افغانستان، تمام مسلمانان زحمتکش کشور، ھمھ نماینده در این کار شریفانھ و نجیبانھ ھمھ و

گان صدیق، قبایل اقوام و ملیتھای کشور میتوانند سھم خودرا اداء کنند و مقام خویشرا در سرزمین 

  .مقدس مادروطن مان، پدروطن مان افغانستان نوین و انقالبی دریابند

تمام آنانی کھ بنا بر تھدید فریب و گمراھی در جبھھ ضد مردم و ضد وطن آبایی خویش قرار دارند 

باید شکست حتمی و ناکامی تاریخی فعالیت ضدانقالبی را درک کنند من یکبار دیگر تائید میکنم 



ن کسانیکھ بھ اشتباھات خود پی میبرند و بطور قطعی از باندیتھا، آدمکشان رھزنان و جاسوسا

امریکائی، انگلیسی، پاکستانی، ایرانی چینایی قاطعانھ جدا میشوند بمردم خود و انقالب خود می 

پیوندند میتوانند مطمئن باشند کھ دوباره وطن خودرا و امکان کار بخاطر وطن و خانواده خودرا باز 

  .می یابند و از نعمت آزادی برخوردار میگردند

الب در فعالیت سازنده و ایجادگر تبارز میکند ما ھنگام انجام معلوم و آشکار است کھ نیروھای انق

وظایف مبرم تکامل انقالب و دفاع از آن نمیتوانیم برای یک لحظھ ھم اقتصاد، افزایش روزافزون 

تولید محصوالت زراعتی و صنعتی و رشد فرھنگ و ارتقای سطح و رشد فرھنگ و ارتقای سطح 

ھرچند این وظایف در شرایط کنونی مشکل و دشوار ھم باشند،  زنده گی زحمتکشان را فراموش کنیم،

باید احساس . ولی شعار زنده و انقالبی ما اینست کھ باالی مشکالت و دشواریھا باید غلبھ کرد

ً وطنپرستانھ و دلسوزانھ نسبت بمردم داشت   .مسوولیت انقالبی، توجھ عمیقا

گذشتھ با اطمینان و پیگیری بیشتر و ابراز  شاھد آنست کھ ما بالنسبھ بیشتر از ١٣۶٢نتایج سال 

ً علی الرغم ھمھ مشکالت  صالحیت بیشتر پروبلمھای مھم اقتصادی را حل و فصل کرده میتوانیم مثال

و مانع کھ از جانب دشمنان قسم خورده خلق و وطن ایجاد میشود محصول نا خالص ملی و درآمد ملی 

برای نخستین  ١٣۶٢این بدان معنی است کھ در سال  .بیشتر از زمان قبل از انقالب رسید بھ سطح

  .کاال ھا و خدمات بیشتر را عرضھ کنیم ١٣۵٧بار موفق شدیم تا نسبت بسال 

پالن تولیدی محصوالت مھم و . ملیارد افغانی تولید شده است ۵،٨٢محصوالت صنعتی بھ مبلغ 

محصوالت فلزی کود کیمیاوی، ضروری چون آرد، گندم، گوشت، نمک، گاز طبیعی، قالین، کمپل، 

ً اجرا شده است   .صابون، کانکریت و غیره کامال

موسسھ جدید بھ ) ٢۶(در سال گذشتھ در این سکتور . فعالیت سکتور خصوصی نیز رونق یافتھ است

فعالیت آغاز کرد و تولید مجموعی محصوالت بھ اندازه ششصد میلیون افغانی افزایش یافت، فعالیت 

بیشتر  پنج بار ١٣۶١ف ھای دھقانی توسعھ می یابد و تعداد کوپراتیفھا نسبت بسال اتحادیھ کوپراتی

جای مسرت است کھ در سال گذشتھ توانستیم یکتعداد پروژه ھای خدمات فرھنگی و اجتماعی را . شد

نیز بھ اکمال رسانیم در کابل تعمیرات جدید پوھنتون برای دوھزار و پنجصد نفر محصل، تعمیرات 

نفر محصل و ھمچنان پولی کلینیک افتتاح شد در حدود نھصد  ١۵٠٠تیتوت آب برای جدید انس

اپارتمان جدید اعمار شده است موجز اینکھ در تمام عرصھ ھا اعم از عرصھ صنعت، زراعت، 

  .، امور فرھنگی و اجتماعی رشد رونماستترانسپورت، انرژی، مواصالت، تجارت



ث موفقیت ھای ابتدایی و کم ارزیابی میکنیم اما بھر ترتیب اینھا اگر این موفقیت ھا دستآورد ھا را بحی

موفقیت ھای واقعی اند ولی باید بھ روشنی درک کرد کھ ھم در مرکز و ھم در محالت از ھمھ 

ً در عرصھ صنایع سبک و مواد  امکانات موجود استفاده کامل صورت نمیگیرد این مسالھ مخصوصا

یک و ترانسپورت باید بھتر و منظم تر کار نمایند بھ تربیت غذایی دیده میشود، موسسات انرژت

ما ھمھ امکانات الزم را داریم کھ در مدت بالنسبھ کوتاه . کارگران ماھر باید توجھ بیشتر صورت گیرد

نیازمندیھا و احتیاجات زحمتکشان را بھتر و کاملتر از حال حاضر رفع کنیم این یک واقعیت است کھ 

ب مسلح و حامیان خارجی آن برای ایجاد بی نظمی و تخریب در زنده گی ھمھ تالشھای ضدانقال

اقتصادی کشور با شکست مواجھ شده است باید با صراحت گفت کھ در این امر ما بحد اعظم مدیون 

کمکھای نجیبانھ و بی شایبھ دوست و برادر بزرگ خود، اتحاد شوروی میباشیم، بیش از چھل پروژه 

شوروی اعمار شده و فعالیت  -ر افغانستان بر اساس ھمکاری اقتصادی افغانصنعتی و ترانسپورتی د

برادرانھ سخاوتمندانھ  میکنند محصوالت کاالھا و تجھیزات ضروری برای مردم ما بشکل ھدیھ

  .کارگران و دھقانان شوروی بطور دوامدار بھ افغانستان میرسد

موفقیت و بھ حجم ھرچھ بیشتر انکشاف می مناسبات تجاری و سایر روابط اقتصادی برادرانھ ما با 

فیصد ھمھ کمکھای خارجی را ) ٩٣(یابد، حجم عمومی کمکھای تعاون متقابل اقتصادی بھ افغانستان 

این ارقام است . فیصد ھمھ کمک ھای خارجی است) ٧٣(در این جا سھم اتحادشوروی . تشکیل میدھد

اخالقی سیاسی اتحادشوروی و سایر کشورھای  اما آیا ارقام میتوانند تمام نیرو و اھمیت مساعدت

برادر سوسیالیستی بھ افغانستان را بیان دارند آیا ارقام میتوانند سپاسگزاری و امتنان مردم مارا 

بخاطر پشتیبانی اصولی و قاطع دوستان و برادران ما از مبارزه ما در راه ترقی و شگوفائی وطن ما 

شوروی در طول قرنھا جاوید باشد، بگذار دوستی ما با  - انعکاس دھند و بگذار کھ دوستی افغان

خلقھای کشورھای برادر سوسیالیستی در طول قرنھا زنده باشد، زنده باد برادری کبیر 

  .انترناسیونالیستی ھمھ نیروھای پیشرو عصرما

سال بخصوص و پرشکوه است زیرا بیست سال از ایجاد حزب ما میگذرد ھشت  ١٣۶٣سال  !رفقا

ما بیست سالگی نخستین کنگرۀ حزب را تجلیل میکنیم من بمثابھ عضو این کنگره میتوانم یک  ماه بعد

. چیز را بصراحت بگویم، در این مدت حزب ما راه پرافتخار ولی پیچیده و دشوار را طی کرده است

حزب ما بھدف خود رسید و با مبدل شدن بحزب حاکم اکنون حرکت جامعھ مارا بسوی آینده بھتر و 

ابناک پرشکوه و پرجالل رھبری میکند سالگرد حزب ما را نھ تنھا باید جشن گرفت کھ مطمئنیم ت

زحمتکشان کشورما آنرا برگزار خواھند کرد ھمچنان سالگرد حزب باید برای ما موقع تجزیھ و تحلیل 



، عمیق ھمھ جانبھ و جدی سرتاسری راه طی شدهء ارزیابی عینی موفقیت ھا و اصولیت انقالبی ما

  .ناکامی ھا و اشتباھات، تعیین وظایف نوبتی انقالب، طرح و تدوین تصامیم و فیصلھ ھای نوین باشد

وقت آنست تا بیستمین سالگرد حزب و تجلیل از آن بھ نقطھ جنبش پر تحرک جدیدی برای پیشرفت 

رھبری حزب و دولت بیروی . پیگیر تر، مارش سریع تر و پر ثمر تر و مطمئن تر مبدل گردد

سیاسی کمیتھ مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان اھمیت سالگرد آینده را از نقطھ نظر تاثیر 

مثبت آن باالی ارتقای نقش رھبری کننده حزب، تحکیم ھرچھ بیشتر وحدت صفوف آن و پیوند دایمی 

ی با توده ھا، تقویت تاثیرات عملی حزب دموکراتیک خلق افغانستان بر ھمھ جھات و شئون زنده گ

  .جامعھ ما ارزیابی میکنند

برای نیل بھ این اھداف واال مشی اصولی مبنی بر ارتقای ھمھ جانبھ سطح مسوولیت تحکیم دسپلین 

حزبی و دولتی رشد ابتکار، بھبودی دایمی امر رھبری کشور، فراگرفتن میتودھای جدید فعالیت 

و بیروی سیاسی کمیتھ مرکزی رھبری بیک کلمھ ھمھ آنچھ کھ محتوای فاز بھبود کار را میسازد 

  .حزب دموکراتیک خلق افغانستان آنرا اعالم داشتھ و با قاطعیت تعقیب میکند نقش مھم را ایفا میکند

بھ پیشواز از بیستمین سالگرد تاسیس حزب دموکراتیک خلق افغانستان مسابقات کار سرتاسری 

مسابقات کار پدیده نوینی . ه خواھد شدسازمان داد ١٣۶٣بمنظور تطبیق موفقانھ پالن ھای تولیدی سال 

در حیات اقتصادی و اجتماعی کشورما محسوب میگردد طی چھارسال گذشتھ در امر رشد تولید و 

کارگران، انجنیران و کارمندان برای شرکت  اقتصاد ملی، در امر ارتقای فعالیت ھای اقتصادی

ویی از مصارف مواد و انرژی و فعاالنھ در پروسھ تولید، ارتقای سطح بازدھی کار و صرفھ ج

با استفاده موثر ازین . رعایت نظم و دسپلین کار در جریان تولید نقش سازنده و مفیدی داشتھ است

بھ انگیزه موثری جھت جلب زحمتکشان در امور اداره  ١٣۶٣تجارب باید مسابقات کار در طی سال 

این بھترین . عتی و زراعتی مبدل گرددتولید و ارتقای نقش آنان برای رشد و افزایش حجم تولید صن

کار تدارک برای تجلیل از بیست و مین سالگرد حزب دموکراتیک خلق افغانستان این پیشآھنگ 

  .سیاسی طبقھ کارگر و کلیھ زحمتکشان کشور خواھد بود

افتخار بر کارگران پیشتاز دھقانان زحمتکش، روشنفکران مترقی و سربازان رزمندۀ کشور کھ با کار 

  .پیکار انقالبی خویش اقتصاد و قدرت دفاعی کشور را رشد و استحکام می بخشند و

قوای مسلح طراز نوین ما قدرت دفاعی کشورما علی الرغم تبلیغات شرارت بار ارتجاع و امپریالیزم 

نسبت بھ سال قبل از انقالب بخاطر دفاع از صلح و انقالب، از آزادی و حاکمیت ملی بخاطر دفاع از 

  .زحمتکشان کشور چندین بار ارتقا یافتھ است منافع



ً ھم باید بسال یکپارچگی نیروھای ملی و وطنپرست و سپس اتحاد آنھا بدور حزب  سالجاری واقعا

برای حزب ما تالش . دموکراتیک خلق افغانستان بخاطر صلح وطنی و شگوفانی وطن مبدل گردد

محبوب  ز و آرام در سرزمین خود در وطنمھمتر ازین وجود ندارد کھ مردم ما زنده گی صلح آمی

خود داشتھ باشند، ما در این سرزمین بھ پیش میرویم و بر تاریخ پر افتخار و سنن قھرمانانھ مردم 

خود اتکا داریم ما نسبت بھ دین اسالم و احساسات مذھبی مردم خود عنعنات و شعایر ملیت ھا اقوام و 

  .قبایل کشور خود احترام قایل ھستیم

اما این . حقیقت سرسخت است و پیروز میشود. اساسات بنیادی سیاست مارا باید ھمھ کس بداننداین 

  .تنھا با کار و پیکار میتوان پیروزی را تامین کرد. پیروزی خود بخود حاصل نمیگردد

ا ما بارھا اعالم داشتھ ایم و امروز یکبار دیگر میخواھیم با قاطعیت اعالم نمائیم کھ حزب ما و مردم م

در تصمیم خویش برای انجام ھمھ کارھای الزم برای حفظ صلح و امنیت در منطقھ و در سراسر 

جھان بطور بال انحراف ثابت قدم اند زیرا تکامل و ترقی بشریت بدون تامین شرایط صلح آمیز زندگی 

  .در جھان ممکن نیست

تبار جمھوری دموکراتیک ما در یک صف فشرده با ھمھ نیروھای مترقی قرار داریم بھ حیثیت و اع

) ٨٠(افغانستان در عرصھ بین المللی افزوده میشود، شاھد این امر اینست کھ در حال حاضر بیش از 

حزب دموکراتیک خلق افغانستان با یکصدو سھ حزب و . دولت با کشورما مناسبات دیپلوماتیک دارند

  .سازمان مترقی جھان روابط متنوع دارد

نیروی ھمبستگی با مردم . اسایی دستاورد ھای انقالب ثور را بخوبی می بینیمدر این امر ما توسعھ شن

برای ھمھ کس ھم انقالب ما و رشد و افغانستان بر نیرومندی ما افزود و برای ما الھام بخش است اما 

تکامل مستقالنھ آزاد و دموکراتیک ما خوش آیند و مورد قبول نیست، ھنوز نیروھای اھریمنی وجود 

کھ بھ ھیچ وجھ نمیتوانند با موجودیت افغانستان دارای حاکمیت و دموکراتیک آشتی کنند و دارند 

نشان میدھد کھ ھمھ  اما زندگی .تالش می ورزند تا کار سازنده و خالق و پیشرفت ما را مانع شوند

اریخ جریان تکامل تاریخی را نمیتوان بھ عقب باز گردانید تزیرا . این تالشھا محکوم بھ شکست است

جمھوری دموکراتیک افغانستان بمثابھ عضو جنبش . بھ نفع انقالب و خلق زحمتکش ما فرمان میدھد

عدم انسالک وظیفھ خود میشمارد تا سھم الزم را در نقش قابل مالحظھ ایکھ این جنبش در امر دفاع 

دموکراتیک افغانستان از صلح و امنیت بین المللی ایفا میکند ادا نماید ما تاکید میکنیم کھ جمھوری 

، امپریالیزم، بمثابھ عضو جنبش عدم انسالک در آینده نیز ھمراه با سایر اعضای آن علیھ استعمار



صھیونیزم، راسیزم، تبعیض نژادی و اپارتاید بخاطر تجدید بنای مناسبات اقتصادی بین المللی بر 

  .اساس عادالنھ مبارزه خواھد کرد

بروشنی درک میکند کھ دفاع از دستآورد ھای انقالب ثور حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان 

از طریق انکشاف ھمھ جانبھ و  تنھاملی و استقالل ملی وطن پر ارج ما شگوفانی و سعادت مردم 

تعمیق ھرچھ بیشتر روابط برادرانھ و ھمبستگی انقالبی انترناسیونالیستی با اتحادشوروی و سایر 

در این رابطھ ما در آینده نیز ھمھ اقدامات را برای تحکیم  .شده میتواندکشورھای سوسیالیستی تامین 

بیشتر دوستی و ھمکاری ھمھ جانبھ با ھمھ کشورھای سوسیالیستی بعمل خواھیم آورد و مناسبات را 

در ھمھ عرصھ ھا اعم از سیاسی اقتصادی تجارتی، فرھنگی تخنیکی و علمی بسط و توسعھ خواھیم 

اتیک افغانستان بمسایل مبارزه خلقھا بخاطر آزادی و رشد مستقل ھمیشھ توجھ جمھوری دموکر. داد

ما از جنبش خلقھای آسیا، آفریقا و آمریکای التین علیھ ستم و استثمار . زیاد داشتھ و خواھد داشت

استعماری و نو استعماری امپریالیستی علیھ رژیم ھای فاشیستی نژادپرستی و اپارتاید بطور پیگیر 

و حکومت جمھوری دموکراتیک افغانستان بارھا خاطرنشان . ا.خ.د.ح. نی و جانبداری میکنیمپشتیبا

ساختھ اند کھ میخواھند با کشورھای ھمسایھ پاکستان و ایران مناسبات خودرا عادی ساختھ و این 

برای اینکار ضرور است کھ حکومات پاکستان و . مناسبات دوستانھ و استوار بر ھمسایگی نیک باشد

خوداری . ا.د.وضع موجود را درک نمایند از مداخلھ در امور داخلی ج. یران تسلیم عقل سلیم گردندا

کنند و آماده گی خودرا برای قرار گرفتن عقب میز مذاکره برای حل پرابلم ھای موجود ابراز دارند 

 ل صلح آمیزمن در این رابطھ بازھم تکرار میکنم کھ ما تصمیم کامل و قاطع داریم تا بھ حل و فص

اوضاع اطراف افغانستان نایل آییم راه این حل و فصل در پیشنھادات معروف جمھوری دموکراتیک 

  .نشان داده شده است ١٣۶٠ سنبلھ ٢و  ١٣۵٩ثور  ٢۴افغانستان مورخ 

جمھوری دموکراتیک افغانستان ھمیشھ در مسایل مربوط بھ حل و فصل مسایل انعطاف پذیری شایستھ 

این موقف متکی برآنست کھ . ا ھیچگاه از موقف اصولی و عادالنھ خود عدول نمیکندنشان میدھد ام

علیھ افغانستان قطع ھرگونھ مداخلھ در امور داخلی ما ) جنگ اعالم ناشده(اساس حل و فصل را قطع 

  .و تامین ضمانت ھای مطمئن بین المللی برای عدم مداخلھ و تجاوز تشکیل میدھد

میتواند منتج بحل و فصل سیاسی تکامل و پایدار گردد در افغانستان مساعی آقای تنھا چنین برخوردی 

کوردو ویز نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد را در جھت یافتن راه ھای حل و فصل سیاسی اوضاع 

کھ دور بعدی مذاکرات نتایج  اطراف افغانستان بسیار مفید ارزیابی میکنند و میخواھند آرزومند باشند

  .س را ببار آورد و پروسھ حصول توافق را بھ پیشراندمحسو



در عین زمان الزم است یک بار دیگر خاطرنشان گردد کھ رسیدن بھ حل و فصل سیاسی بسیار 

بھ مثابھ کشور صلح . ا.د.ج. سریع تر می بود اگر جوانب ذیعالقھ بھ مذاکرات مستقیم می پرداخت

تقبیح مورد قاطع و افشای صریح تالشھای امپریالیزم، دوست وظیفھ شماره یک خود میداند تا سیاست 

در راس امپریالیزم جنگ طلب ایاالت متحده امریکا مبنی بر تشدید وخامت اوضاع بین المللی برھم 

زدن توازن قواء تشدید مسابقات تسلیحاتی، تحمیل اراده خود بر سایر مردمان از طریق مداخلھ در 

  .ا استوار و پیگیرانھ تعقیب نمایدامور داخلی و حتی تجاوز مستقیم ر

بھ ھمین سبب جمھوری دموکراتیک افغانستان در کنار نیروھای صلح دوست قرار دارد کھ تالش می 

ورزند مانع سیاست دیوانھ وار و ماجراجویانھ کسانی گردند کھ جھان را بسوی فاجعھ ھستوی می 

رار دارد کھ سیاست خارجی صلح کشانند در راس نیروھای صلح اتحادشوروی کشور لنین بزرگ ق

از نیروھای متجاوز ملیتاریزم و ارتجاع  خواھانھ، سازنده و ابتکاری آن وسیلۀ مطمئن جلوگیری

حزب دموکراتیک خلق افغانستان حکومت جمھوری دموکراتیک افغانستان و مردم افغانستان  .است

اواخر توسط رھبری شوروی مھمترین ابتکارات اتحادجماھیر شوروی سوسیالیستی را کھ در این 

پیشنھاد شده و متوجھ چرخش بنیادی در اوضاع بین المللی است با شایستگی ارزیابی میکنند و از آن 

ما با رضایت و سپاسگزاری مصمم بودن اتحادشوروی برای پشتیبانی از . با قاطعیت پشتیبانی مینمایند

ماعی کھ بھ وسیلھ رفیق کنستانتین انقالب ثور پیشرفت افغانستان را در راه ترقی ملی و اجت

اوستینوویچ چرنینکو منشی عمومی کمیتھ مرکزی حزب کمونیست اتحادشوروی و صدر ھیات رییسھ 

  .شورای عالی اتحاد جماھیر شوروی سوسیالیستی ابراز شده استقبال کردیم

با مواجھ  آینده رو افغانستان انقالبی د حزب دموکراتیک خلق افغانستانما با قاطعیت اعالم میداریم 

 ھیچگاھی از راه انتخاب شده خود باز نخواھند گشت شدن با ھرگونھ آزمایشھا دشواریھا و محرومیتھا

آزادی و برابری ترقی و برادری صلح و خوشبختی را بر قلھ شامخ  درفش سرخو با غریو عظیم 

  .انقالب ما بھ پیش میرودگی سعادتمند فرزندان خلق افغان در اھتزاز میاورد زیرا حزب ما و  زنده

و پر مسرت بازھم سوگند یاد  در این روز پرجاللاینجاست رفقا و دوستان، زنان و مردان کشور کھ 
 !میکنیم کھ بھ آرمانھای انقالب ثور وفادار باقی مانیم و از راه راستین طبقھ کارگر انحراف نھ ورزیم

   



  !زنده باد جمھوری دموکراتیک افغانستان

  !دموکراتیک خلق افغانستان زنده باد حزب

  !زنده و پیروز باد انقالب ھای آزادی بخش خلقھای زحمتکش جھان
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