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  حزب دموکراتیک خلق افغانستان جزء جدایی ناپذیر خانوادة

 نوین طبقه کارگر است احزاب طراز

  در انستیتوت علوم اجتماعی کمیتھ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی ببرک کارمل بیانیۀ شفاھی

  ١٩٨١فبروری  ٢۴

  

  ! رفقا، جوانان مبارز و انقالبی

دنیای جدید  ۀکانونھای انترناسیونالیستی، در میان نسل بالنده و سازندافتخار دارم کھ خود را در یکی از 

نخست اجازه دھید از صمیمم قلب سپاسگزاری عمیق و برادرانھ، افتخار و سپاس بی پایان خود،  .می یابم

حزب، مردم و دولت ج.د.ا. را بھ پیشگاه بیست و ششمین کنگره حزب کمونیست لنینی اتحاد شوروی کھ 

ت أای. بریژنف گشایش یافت و برای اولین بار ھی.تحت رھبری شخصیت برجستھ لنینیست کبیر ل

  .گان افغانستان انقالبی در آن شرکت ورزیده اند، ابراز بدارم نماینده

کنگره ھای حزب کمونیست اتحاد شوروی در تاریخ بشری ریشھ ھای مستحکم رھایبخش و آزادیبخش بر 

از کنگره ھای حزب  ۀاساس اندیشھ ھای پر نبوغ بنیانگذاران ایدیولوژی طبقھ کارگر دارد و ھر مرحل

شوروی در واقعیت امر نھ تنھا پلھ ھای عالیتر نردبان تکامل شگوفان، عظیم و انسانی کمونیست اتحاد 

  خلق ھای بزرگ اتحاد شوروی است، بلکھ مراحل تکامل تمام بشریت زحمتکش جھان بھ شمار می آید.

قالب بعد از ان .ھمھ جھان آینده را در مسکو می بینند ۀامروز تمام جھان و بشریت سیاره ما تفکر و اندیش

ھر  .کبیر اکتوبر، کنگره ھای حزب کمونیست اتحاد شوروی در لنینگراد و بعد در مسکو دایر شده است

 .کنگره در واقعیت امر در گنجینۀ عظیم جھان بینی علمی انقالبي غنای بزرگتری بھ وجود آورده است

ك و پراتیک علمی، ای. بریژنف با تمام عمق ھمھ جانبھ، خالق از لحاظ تیوری.گزارش رفیق گرامی ل

طوری کھ رفیق بریژنف در گزارش خود فرموده:  .مظھر عالیترین تجارب شگوفان خلق کبیر شوراھاست

در جھان معاصر دو راه و دو خط مشی وجود دارد یکطرف راه اھریمنی، راه جنگ، بدبختی، تحریکات، 

، سعادت و خوشبختی، تجاوزات و راه کھنھ و عقب مانده است، طرف دیگر و مشی دیگر، راه صلح



 تایپ کامپیوتری از ع . ق . فضلی

درفش این راه نجاتبخش امروز  .دیتانت، خلع سالح و آینده پر سعادت و شگوفان بشریت و نسل آینده است

طوری  .در وجود بیست و ششمین کنگره حزب کمونیست اتحاد شوروی در اھتزاز بوده است و خواھد بود

اری ھا، پر از مشکالت، راه خونین برای کھ در گزارش آمده: راه طی شده راه پر پیچ و خم و پر از دشو

سعادت بشریت بوده است و این راه مخصوص اتحاد شوروی کبیر است کھ بعد از انقالب کبیر اکتوبر 

  سرنوشت بشریت را تغییر داد.

ما بھ اوپتومسیم انقالبی ایمان راسخ داریم کھ انقالب ملی و دموکراتیك ضد فیودالی و ضد امپریالیستی 

  یر است و گام بھ گام در راه پیروزی، سعادت و خوشبختی مردم ما بھ پیش میرود.برگشت ناپذ

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 خالق علمی و ھمھ 

اکنون وقت آن است کھ کلمھ بھ  .تنھا برای خلق کبیر اتحاد شوروی بلکھ برای بشریت داده شد جانبھ نھ

کلمھ، جملھ بھ جملھ گزارش را عمیق مورد مطالعھ، غور و دقت قرار بدھیم بعد از آنکھ از آن آموختیم یا 

کار ایدیولوژیك،  ۀدر ساحباید بیاموزیم، بعد می توانیم در اندیشھ و تفکر جدید و بر اساس ابتکارات جدید 

  تربیت سیاسی و در راه مبارزه انقالبی گام ھای قویتر و مطمئن تر و دقیقتر برداریم.

ای. بریژنف بھ کنگره ارائھ شد باالی تربیت ایدیولوژی و .در آخرین قسمت گزارشی کھ از طرف رفیق ل

ی وابستھ بھ کمیتھ مرکزی حزب سیاسی تأکید بھ عمل آمد و یکی از وظایف مھم انستیتوت علوم اجتماع

کمونیست اتحاد شوروی خواھد بود تا رفقایی را کھ جھت تحصیل بھ این انستیتوت اعزام میشوند از لحاظ 

و سیاسی بر اساس جھان بینی علمی و انقالبی قویاً مسلح گرداند کھ  کدانش، تعلیم و پرورش ایدیولوژی

د در آنجا بتوانند خلق ھای میلیونی را در راه انقالب ھای وقتی این رفقا بھ کشورھای انقالبی خود میرون

  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 

ف انقالبی در ولی اکنون وظایف عملی، وظای .مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی تحصیل می کردم

کشور ما چنان عظیم و بزرگ است کھ افتخار نشستن درین کرسی ھای سرشار از علم و دانش برای من 

شما و دیگر انقالبیون جھان کھ فرصت گرانمایھ تحصیل را درین کانونھای دانش و تربیت  .میسر نیست

عی وابستھ بھ کمیتھ مرکزی سیاسی و ایدیولوژیک کھ یکی از نمونھ ھای بزرگ آن انستیتوت علوم اجتما

  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 انقالبیون کھ بھ حیث نمونھ در این انستیتوت بھ فراگیری تحصیل انقالبی مشغولید 

پدران ما با چھ مشکالت طاقت فرسا علوم یکبار بھ گذشتھ مراجعھ می کنیم و یك نکتھ دقیق را می بینیم: 

و دانش انقالبی 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 انقالبی و دیگر نویسنده گان بزرگ و انقالبی بھ زبان روسی 

ان و بزرگ روس نویسنده گان بزرگ دموکرات در قرن نزده داشتند، ترجمھ نشده بود ولی پرولتاریای قھرم

لیکن تا آن زمان کھ پلخانوف و مکتبش و بعد از آن والدیمیر ایلیچ لنین آثار شان بھ زبان روسی پخش 

بھ این  .نشده بود، برای انقالبیون آن زمان مشکل بود کھ تمام جھان بینی انقالبی را بھ زبان خود فرا گیرند

لنین ھمیشھ توصیھ می کرد کھ باید یکی از زبانھای کھ آثار بنیانگذاران جھان بینی علمی و دیگر  جھت

پرولتاریای روس در زیرزمینی ھا با  .انقالبیون و تئوریسن ھا بھ آن نوشتھ شده باشد، فرا گرفتھ شود

ون می بینیم بزرگترین، لیکن اکن .کاغذھای کھنھ سعی می کردند کھ بعض آثار و نوشتھ ھا را مطالعھ کنند

بھترین عمیق ترین و ھمھ جانبھ ترین علوم بشریت علم نو در اتحاد شوروی شگوفان است و حاال برای 

نسل موجود تمام آثار وسیع با استادان، معلمین و دانشمندان مجرب نھ تنھا در خدمت نسل انقالبی فرزندان 

ناسیونالیستی در خدمت ھمھ مردم جھان قرار گرفتھ اتحاد شوروی، بلکھ بھ مثابھ یك امر با اھمیت انتر

نتیجھ اینکھ وظیفھ با اھمیت و قاطع یک انقالبی  .است کھ ساده ترین نمونھ آن درین محفل دیده می شود

با  .اما نھ جھانبینی دگم، بلکھ جھانبینی خالق .مقدم تر از ھمھ، فراگرفتن جھان بینی علمی انقالبی است

در گزارش  .خالق کھ بتوان آنرا در شرایط خاص جامعھ و کشور خود تطبیق کردفراگرفتن چنان دانش 

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 انقالبی در شرایط ھر کشور و جامعھ راه ھای انقالب، تاكتیك و 

در حالیکھ باید ما از لحاظ تیوری انقالبی و ایدیولوژیك قویاً مسلح شویم،  .ژی انقالب تفاوت می کنداستراتی

باید توانایی آنرا ھم فرا بگیریم کھ چگونھ تیوری انقالبی را با استفاده از تجارب تمام احزاب انقالبی، 

کشور خود و در جامعھ خود مترقي، احزاب کمونیستی و کارگری و انقالب ھای آزادیبخش می توان در 

درفش سرخ انقالب را برافراشت و ھمچنین بر مبنای تیوری انقالبی و مترقی باید جامعھ خود را ھمھ 

جانبھ و عمیق از لحاظ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، خصوصیات، عنعنات، سنن، مذھب، ملیت ھا، اقوام 

ھمچنان نسل پرچمدار و انقالبي  .و شناختو قبایل و سوابق تاریخی، کرکتر و خصوصیات مردم درك كرد 

ھر کشور بر اساس تیوری انقالبی نکتھ مھمی را باید در نظر داشتھ باشد و آن عبارت است از ایجاد یك 

حزب طراز نوین، حزب انقالبی مسلح بھ ایدیولوژی طبقھ کارگر، بھ جھان بینی علمی انقالبی، بدون 

این یکی از اصول و احکام لنینی است  .الب امکان پذیر نیستموجودیت و تکامل چنین حزبی پیروزی انق
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ولو تمام شرایط عینی در یک جامعھ آماده باشد بدون سالح بران یعنی یک سازمان انقالبی پیروزی کھ 

در شرایط کشور ما با استفاده از تیوری انقالبی و ایدیولوژی طبقھ کارگر، مردم  .انقالب ممکن نیست

اه و پیشاھنگ طبقھ کارگر جوان، حزب طراز نوین خود را شانزده سال قبل ایجاد کرد افغانستان عناصر آگ

و على الرغم یک سلسلھ اشتباھات، مد و جزرھا و شکست ھا باز ھم در یک کشور فوق العاده عقبمانده 

تحت فیودالی و ماقبل فیودالی توانست درفش انقالب ملی و دموکراتیک ضد فیودالی و ضد امپریالیستی را 

اینجاست کھ انقالب افغانستان،  .رھبری حزب طراز نوین یعنی حزب دموکراتیک خلق افغانستان برافرازد

پیکار مردم زحمتکش و قھرمان افغانستان و حزب ما بھ منزلھ یکی از تجارب نوینی است کھ کشورھای 

دھند و از تجارب آن استفاده مشابھ و رفقای ھمرزم ما آنرا نیز می توانند مورد توجھ و مطالعھ خود قرار ب

نمایند با در نظرداشت اشتباھاتی کھ صورت گرفت، در آخرین تحلیل حزب ما با سایر نیروھای ملی و 

وطنپرست موفق شد کھ در پروسھ انقالب ملی و دموکراتیك بھ پیش رود ولی اگر نیروھای مترقی جھان 

اراده قاطع خلق ما با وصف اینکھ مردم  و بخصوص ھر گاه کمک عظیم اتحاد شوروی نمی بود با وجود

ما دارای یک حزب طرازنوین و جوان مجھز با ایدیولوژی علمی بود بازھم انقالب ما نھ تنھا با شکست 

مواجھ می شد بلکھ بر اساس پالن شوم و رذیالنھ ارتجاع و امپریالیزم در رأس امپریالیزم امریکا، شوونیزم 

و آزادی کشور ما نیز از میان میرفت و مورد تجزیھ دشمنان قرار می  چین، انقالب ما سرکوب و استقالل

بھ این جھت یکبار دیگر بھ نام مردم افغانستان و از طرف حزب دموکراتیک خلق افغانستان و  .گرفت

سایر نیروھای ملی و دموکراتیک سپاسگزاری عمیق خود را بھ خلق كبیر اتحاد شوروی، دولت اتحاد 

ت اتحاد شوروی، کمیتھ مرکزی ح.ك.ا.ش. و بیروی سیاسی کمیتھ مرکزی در شوروی، حزب کمونیس

  .رأس بھ رفیق بزرگ ل.ای. بریژنف ابراز میدارم

کانون گرم انترناسیونالیستی شما برای من  انترناسیونالیست!رفقا، دوستان مبارز و انقالبی، رفقای 

برای اینکھ وقت زیاد شمارا نگرفتھ باشم و مسایل بھ صورت مشخص و کانکریت   .المھامبخش است

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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  :االتؤبخش س

  ال رفیق ھندی:ؤپاسخ بھ س

بھ اطالع 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.

شوروی و خصوصیاتش بھ افغانستان چیست؟ برای ال کرد کھ نقش و تأثیر کمك ھای اتحاد ؤرفیق ما س

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.

گی مستحکم دوستی، کمك و ھمکاری اتحاد شوروی را با افغانستان کافی خواھد بود اگر اعالن بکنم کھ سن

والدیمیر ایلیچ لنین گذاشت فکر می کنم بیشتر ازین کدام ترم و اصطالح از کمك و دوستی افغان شوروی 

  وجود نخواھد داشت.

ستان نمی بود، یعنی ھنگامی کھ مردم افغان ١٩١٩اگر کمك ھمزمان اتحاد شوروی و پشتیبانی آن در سال 

ال جدی ؤبزرگترین قدرت امپریالیستی وقت یعنی انگلیس قیام کرده بود موفقیت و پیروزیش قابل س ۀعلی

در تاریخ افغانستان برای نخستین بار قرارداد دوستی و برادری با یک قدرت بزرگ کھ در آنوقت  .بود

  صادی ما کمك رسانید.جمھوری روسیھ جوان بود بھ امضا رسید، و این امر بھ استقالل سیاسی و اقت

فھرست کمك ھای اتحاد شوروی در تمام شئوون زنده گی مردم افغانستان اعم از اقتصادی، سیاسی، علمي، 

از صنایع مدرن بھ میان می آید،  یھرگاه در کشورھا حرف .تخنیکی، فرھنگی و نظامی بسیار وسیع است

مکاتب، پوھن�ی ھای علمی و تخنیکی، اگر شاھراه مطرح بحث قرار میگیرد، اگر فارم ھای زراعتی، 

تخنیکم ھا، آرت و ھنر و حتی پرورش انسان مطرح بحث قرار می گیرد کمك ھای اتحاد شوروی جای 

ھمان طوری کھ نخستین بار استقالل افغانستان از جانب اتحاد شوروی بھ رسمیت  .نخستین را داراست

اتحاد شوروی بھ رسمیت شناختھ شد ھمچنان از  شناختھ شد، انقالب اپریل نیز برای اولین بار از طرف

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 

ند دید و با پوست و گوشت لمس خواھند کرد مردم ما چنین احساس را در تمام شئون بھ چشم سر خواھ

  دارند.
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در آغاز صحبت با صراحت اعالم داشتم کھ اگر کمک بھ ھنگام اتحاد شوروی نمی بود امروز نھ تنھا 

دستاوردھای انقالب ما از میان می رفت بلکھ آزادی و استقالل ما نیز برھم می خورد گمان میکنم این 

رف برای دوستان و حتی کوبنده ترین پاسخ برای دشمنان ما، ارتجاع و امپریالیزم است و قاطع ترین ح

  خواھد بود.

یقین دارم کھ امروز رفقا و دوستان از امواج رادیو، تلویزیون و جراید راجع بھ گزارش رفیق 

مثابھ یک  بریژنف در مورد افغانستان عطف توجھ کرده باشند، یکبار دیگر موقف افغانستان بھ  ل.ای.

کشور قھرمان و انقالبی 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

امپریالیزم در خلیج، در بحیرۀ عرب، بحر ھند، بحیرۀ احمر، شرق میانھ، شاخ افریقا بخصوص در  موقف

خلیج فارس، چنانکھ ل.ای. بریژنف طی سفر خود نیز در پارلمان ھند و ھمچنین در گزارش دیروز کھ بھ 

  ه است.کنگره بیست و شش ارائھ نمود با صراحت، علمي، ھمھ جانبھ، عمیق و خالق پاسخ داده شد

بھ ھمھ گان معلوم است کھ انحصارات امپریالیستی با اتکا بھ دکتورین کارتر زیر قوای عکس العمل سریع 

عنوان ھای ضد دیتانت متمرکز ساختھ و در پی تحریکات » حفظ مناطق حیاتی«را با استفاده ازین دکتورین 

ھای ناتو در خلیج موضع گیری جنگی است و ھمھ اطالع دارند کھ بحریھ و قوای بحری امریکا و کشور

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 

مالی، کینیا پایگاه ھای تجاوزکارانھ امپریالیستی موجود کمپ دیوید در مصر، عربستان سعودی، عمان، سو

این قدرت صلح و سوسیالیزم و اتحاد شوروی است کھ اینھا را از لحاظ تحریکات جنگی لگام زده  .است

  صلح را دفاع می کند.

  :)سوال دیگر (ھند

  امریکا چیست؟موجودیت ھیات نماینده گی امریکا کھ در کنگره دعوت شده و ارزیابی شما از سیاست 
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سیاست اداره ریاست جمھوری امریکا چھ ریگن کھ حاال روی صحنھ آمده و چھ کارتر کھ در حقیقت 

دوروی یك سکھ اند سیاست انحصارات امپریالیستی و اینان نماینده گان انحصارات جھانخوار امپریالیزم 

واقعی ھستند مرز مشخص و  نباید فراموش کرد کھ برای عناصری کھ انقالبیون اصیل و .امریکا ھستند

باید توجھ کرد کھ  .روشن بین طبقات ستمگر و استثمارگر و طبقات استثمار شونده و ستمدیده وجود دارد

از آنجاییکھ وسایل ارتباط جمعی  .اکثریت خلق امریکا کارگر است و در تحت استثمار و ستم قرار دارند

یکا مشکل است کھ حقایق را درک کنند و در انحصار انحصارات بزرگ است برای خلق کارگر امر

  تشخیص بدھند.

شرکت ھیات نماینده گی حزب کمونیست ایاالت متحده امریکا خود نشاندھنده و بیانگر اینست کھ خلق 

طبقھ کارگر امریکا و عناصر آگاه آن  .کارگر امریکا، طبقھ کارگر امریکا از خود پیشاھنگ و حزبی دارد

و شجاع خود یعنی حزب کمونیست ایاالت متحده امریکا می رزمند على  در وجود حزب مبارز، دالور

الرغم دشواری ھا، مشکالت 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 

اد شوروی از اعتبار و پرستیژ عظیم در کره زمین برخوردار است حتی در ایاالت حزب کمونیست اتح

لذا شرکت ھیات نماینده گی حزب کمونیست ایاالت متحده امریکا در بیست و ششمین کنگره  .متحده امریکا

 حزب کمونیست اتحاد شوروی خود از لحاظ سیاسی و ایدیولوژیك باالی طبقھ کارگر امریکا تأثیر مثبت و

  ثمربخش دارد.

  :االت رفقای افریقای جنوبیؤس

  جھات اصلی سیاست دولت در راه ایجاد شرایط مادی برای تأمین نیازمندیھای دھقانان کدام است؟ -١

باید تأکید کرد کھ انقالب اپریل از لحاظ کرکتر و ماھیت خود یك انقالب ملی و دموکراتیك ضد فیودالی و 

از لحاظ اصول مرامی و تیوری انقالبی و پراتیک انقالبی وظیفۀ اولین، اساسی و  .ضد امپریالیستی است

 .عمدۀ انقالب ملی و دموکراتیك ضد فیودالی را محو تمام بقایای مناسبات فیودالی در دھات تشکیل میدھد

کنند و  میلیون در شھرھا زنده گی می نفوس افغانستان در حدود پانزده و نیم میلیون است کھ در حدود دو

در حدود دو نیم الی سھ میلیون زنده گی قبیلھ وی، کوچی و نیمھ کوچی دارند و ده الی یازده میلیون بھ 

بھ این  .صورت مستقیم و غیرمستقیم مربوط بھ دھات و در ارتباط با زمین و زراعت زنده گی می کنند

دی انقالب ماست کھ باید دگرگونی ترتیب دھقانان نیروی عمده انقالب ماست، لذا بھ اساس حکم و قانونمن
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در حیات دھات با امحای مناسبات فیودالی بھ وجود آید و این امر صرفاً از طریق اصالحات دموکراتیک 

  .لھ ساده نیستأاصالحات ارضی مس ۀلأالبتھ مس .ارضی عملی شده می تواند

احتیاط و  ،با توجھ رھبر کارگران جھان در مورد اصالحات ارضی تأکید می کرد کھ اصالحات ارضی

  .دقت و بعد از مطالعھ عمیق صورت گیرد

اصالحات ارضی صورت گرفت بازھم  ۀبعد از انقالب اپریل علی الرغم اشتباھات بزرگ کھ در زمین

حزب دموکراتیک خلق افغانستان و دولت جمھوری دموکراتیک افغانستان موفق شدند کھ در حدود ھفتصد 

از یکسو اشتباھات بسیار جدی در میتود و  .ھزار خانواده توزیع نماید ھزار ھکتار زمین را بھ سھ صد

برخورد اصالحات ارضی در افغانستان صورت گرفت و از جانب دیگر باندیت ھای صادر شده از خارج 

کشور مخصوصاً از پاکستان و چین و تھدیدی کھ در برابر دھقانان صورت گرفتھ، رعب، خوف، وحشت 

وجود آورد، سبب شد کھ اصالحات ارضی ما آن طوری کھ مطابق بھ پالن بود  و دھشت در دھاقین بھ

دوم اصالحات ارضی را با توجھ و بر  ۀنوین انقالب ثور است کھ پروگرام مرحل ۀتحقق نیابد بعد از مرحل

اساس استفاده از تجارب بخصوص اتحاد شوروی و دیگر کشورھا و مطابق بھ پالن علماً  تنظیم شده و 

شده طرح کردیم، توأم با نھضت کوپراتیفی و بھ صورت آگاھانھ و داوطلبانھ توأم با ارتقای شعور تحلیل 

دوم با رفع اشتباھات، ما  ۀمن امیدوار ھستم کھ در مرحل .سیاسی و طبقاتی دھقانان و جرگھ ھای دھقانی

  .ھای استراتیژیك دھقانان افغانستان را تأمین کنیم بتوانیم نیازمندی

نوین انقالب بھ خاطر بھ سر رسانی وظایف مبرم برای رفع نیازمندی ھا و  ۀت پس از مرحلحزب و دول

بھبود شرایط مادی دھقانان توانست با استفاده از کمک معادل صد میلیون روبل اتحاد شوروی برای رفع 

از جانب  دھقانان از لحاظ رسانیدن تخم بذری، کود و ماشین آالت زراعتی کمک بکنند و ۀاحتیاجات اولی

کوپراتیف ھای جدید را ایجاد کنند و قیم حبوبات و محصوالت زراعتی  .دیگر کوپراتیف ھا را تقویھ نمایند

را طوری تنظیم کنند کھ بتواند از لحاظ شرایط مادی بھ دھقانان کمك برساند و رفع نیازمندی ھای عاجل 

 .پختھ و لبلبو ۀباال برد بخصوص در ساح حکومت قیم خرید محصوالت زراعتی را از دھاقین .آنانرا بنماید

  .قیمت تخم بذری، کود، ماشین آالت زراعتی را پایین آورد تا تسھیالت مشخص بھ دھاقین صورت بگیرد

  سوال دیگر:

  ضد انقالب داخلی و خارجی چھ اقدامی نموده است؟ ۀخلق افغانستان در مبارزه علی
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نوین انقالب کھ از آن در حدود پانزده ماه میگذرد باندھای بزرگ ضد انقالب صادر شده از  ۀدر مرحل

  .خارج بخصوص از پاکستان کامالً محو شده و از بین رفتھ است

نیروھای ضد انقالب داخلی و خارجی با قوای مسلح و قوای امنیتی افغانستان روبرو شده نمیتوانند ما کھ 

ندھای صادر شده از پاکستان بھ شکل گروپھای کوچک پنج نفری و ده نفری کھ اشرار می گوییم یعنی با

منفجر ساختن پل ھا، شفاخانھ ھا،  ،با قطاع الطریقی، ترور، آدمکشی ھا در دھات، در شھر ھا و شاھراه

علیھ این شیوه تروریستی و آدمکشی باندھای ضد  .مکاتب، مساجد و حریق کردن مزارع دست می زنند

پلینوم سوم کمیتھ مرکزی، شورای وزیران و قرارگاه عمومی مبارزه با ضد انقالب تدابیری اتخاذ انقالب، 

کرده اند تا آخرین بقایای تروریست ھا و باندھا را بھ کلی محو و نابود سازند لیکن مشکل ما در کجاست؟ 

ز کشور در کمترین اگر این مشکل نمی بود ما میتوانستیم کھ آخرین فیر تفنگ و آخرین تروریست را ا

از آنجاییکھ مشکل اساسی ما در باز بودن طبیعی سرحدات کشور ماست باندیت ھا،  .زمان از بین ببریم

اشرار و عناصر ضد انقالب و اجیر و مزدور بھ کمک امریکا، چین، مصر، پاکستان با مربیون و معلمین 

اده از پتر و دالر کشورھای مرتجع عربی، و با سالح ھای امریکایی، مصری، پاکستانی و چینایی و با استف

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 اعالن ناشده مواجھ بوده ایم و تا کنون ھستیم نھ اینکھ 

  .کشورمواجھ با نبردھای ضد انقالب در داخل 

  :الؤس

  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 اختالفات و تفاوت ھای نظر وجود می داشتھ باشد

دموکراتیک بھ حیث یك اصل زرین، عمده و اساسی در واقعیت امر کلید حل اختالفات اصل سنترالیزم 

درین شك نیست کھ حزب ما حزب دموکراتیک خلق افغانستان از ھمان روز اول ایجاد  .درونی حزبی است

کنگره مؤسس یا کنگره اول بنابر عقب مانده گی جامعھ و فقر تیوری و تجربھ انقالبی سلسلھ اختالفات 

موجب بحران در حزب ما شد و انشعاب صورت گرفت؛ نفوذ یک عنصر  اً ولی آنچھ جد .جود داشتو

خاین و یك باند منحرف ضد سوسیالیزم علمی، ضد ایدیولوژی طبقھ کارگر در ماسك دروغین سوسیالیزم 

با مرحلۀ امین و باند وی بود.  در ماھیت امر بھ حیث عمال و اجنت دشمن در داخل حزب است کھ حفیظ هللا
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رھبری، ایدیولوژیکی، سیاسی،  نوین انقالب عمال امین و خود او از بین رفت و وحدت حزب از لحاظ

لذا ما در داخل حزب مواجھ با دو جریان و یا جریانات نیستیم  .تكتیك و استراتیژیك و سازمانی تأمین شد

لذا بھ رفقا و دوستان خود  .میرود اما بعضاً وجود  بقایای باند خاین امین در حزب درک میشود و از بین

  .وحدت اصولی و ارگانیك حزب ما با گام ھای متین و استوار بھ پیش میرود ۀاطمینان میدھیم کھ پروس

  :ال رفقای اتریشیؤس

دشمنان انقالب افغانستان مدعی ھستند کھ انقالب ثور خصلت شورشی را داشتھ است، در سال ھای اخیر 

نیروھای مترقی چگونھ توسعھ داده میشود وجود دو فرکسیون در حزب چگونھ زیربنای انقالب و تأثیر 

  نقش داشت و چگونھ وحدت در حزب ایجاد شد؟

رفقا یکی حرف دشمنان است طوری کھ رفقای اتریشی ما گفتند کھ دشمنان انقالب افغانستان مدعی ھستند 

  .کھ انقالب ثور خصلت شورشی داشت، ما دنبال حرف دشمنان نمی رویم

یکی تروریزم بین المللی کھ آقای  می شنوید.دکتورین جدید ریگن بسیار عجیب است کھ شما درین روز ھا 

آیا ما و  .ریگن تمام جنبش ھای ملی و آزادیبخش اجتماعی را ھمردیف بھ تروریزم بین المللی قرار میدھد

بھ ھر حال انقالب اپریل بر اساس اصول عمومی قانون  .شما بھ این ادعای دشمن موافق ھستیم؟ طبعاً نھ

اساسی انقالب در شرایط مشخص اجتماعی، سیاسی و کلتوری افغانستان علماً بھ رھبری حزب دموکراتیک 

خلق افغانستان بر اساس اراده بالقوه و بالفعل مردم زحمتکش  افغانستان و بھ تأیید و پشتیبانی مردم زحمتکش 

یکی از اصول اساسی و تعیین  .طرف تمام جھان بھ رسمیت شناختھ شده، بھ وجود آمدافغانستان کھ از 

ھر انقالب رھایی بخشی اینست کھ توده ھای عظیم مردم تا کدام حدود و پیمانھ از انقالب و حزبی  ۀکنند

بدون اینکھ کھ انقالب را رھبری می کنند پشتیبانی می نمایند وقتیکھ انقالب اپریل در افغانستان اعالن شد 

مبالغھ داشتھ باشد ما بھ جرأت گفتھ می توانیم در ھمان اوضاع و احوال مردم ما خود گویا و یا شاھد  ۀجنب

ھستند و جھان نیز شاھد است کھ بیش از نود و نھ فیصد مردم افغانستان از انقالب اپریل یعنی انقالب ثور 

بنابر اشتباھات رھبری سابق و تفتین حفیظ هللا امین  باید اعتراف کرد کھ .قاطعانھ و جدی پشتیبانی میکردند

 ۀبعد از مرحلھ نوین یا مرحل .بعد از مدت زمانی اکثریت مردم ضد حکومت استبدادی امین قرار گرفت

دوم انقالب اپریل در مدت بالنسبھ کوتاه در مدت پانزده ماھی کھ سپری میشود حزب و حکومت توانست 

دھھا  .و حتی اقتصادی انقالب را تا حدودی کھ امکان میسر بود تأمین نماید کھ زیربنای اجتماعی و سیاسی

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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ً فوقتاً  .ملى پدروطن تأیید و پشتیبانی میکنند درین شک نیست کھ در حزب ما در طی شانزده سال وقتا

روی ھمین دلیل لنین علیھ فرکسیونیزم ھمیشھ در داخل حزب  .یون ھای متعددی بھ وجود نیامده باشدفرکس

در حزب ما دو  .مبارزه کرد تا آخرین لحظھ ھای زنده گی نوشتھ ھا و آثارش علیھ فرکسیونیزم بوده است

ھداف، مرامنامھ، فرکسیون عمده واقعاً وجود داشت ولی با این تفاوت کھ این دو فرکسیون از لحاظ ا

اساسنامھ، ایدیولوژی استراتیژی عمالً با ھم در وحدت بود اگر عمال امین و باند او را عامل ذھنی تثبیت 

کنیم و کردیم پس عامل اختالف تاکتیکی بوده و سرانجام باحل اختالفات تاکتیکی وحدت بعد از ده سال در 

حدت پیروزی انقالب اپریل در افغانستان بزرگ این و محصول خالق و .در حزب تأمین گردید ١٩٧٧

ولی بازھم بنابر تفتین امین وحدت در داخل حزب برھم می خورد، انشعاب و فرکسیونیزم بھ برھم  .است

  .بھ حزب تأثیر میگذارد ما تجربھ تلخ را گذشتاندیم ،زدن وحدت یعنی لطمھ زدن بھ انقالب، بھ مردم

ھم وحدت حزب دوباره بھ  اداره، حکومت و رژیم امین بازعلى الوصف تراژیدی بزرگ و غم انگیز 

اینست رمز پیروزی در وحدت، اما  .وجود آمد و انقالب ما را نجات داد و آنرا وارد مرحلھ نوین ساخت

چگونھ وحدت صورت گرفت؟ روی حکم و دستور قانونمندی انقالب با درك رفقای رھبری حزبی و 

ھرگاه وحدت در حزب ما می بود  .ن شکست و پیروزی حزب ماستاین تجربھ تلخ و شیری .کادرھای ما

  خوردیم. ما پیروز می بودیم و ھمینکھ وحدت بر ھم می خورد ما شکست می

  !رفقا و دوستان

ھمھ شما جوان و کادرھای حزب طبقھ کارگر و جنبش کارگری ھستید این تجربھ را بھ حضور شما تقدیم 

کارگر، اتحاد نیروھای ملی و مترقی و وطنپرست و دموکراتیك، کردم کھ اصل زرین لنینی وحدت طبقھ 

اعم از مسایل است تا در داخل احزاب خود از صداقت  از وحدت نیروھای صلحجو، وحدت طبقھ کارگر

  و راستی و براساس روح لنینیزم در راه وحدت سعی و مجاھدت بی امان نماییم.

  سوال رفقای کانگو:

مسلمان ھستند و اسالم بھ مواضع مستحکم محافظھ کارانھ استوار است، حزب  در افغانستان نود فیصد مردم

  دموکراتیک خلق افغانستان بر پایھ جھان بینی علمی چھ نوع فعالیت دارد؟

   :جواب

  دین و مذھب داد. ۀلأرفقا دیروز گزارش رفیق ل.ای. بریژنف پاسخ بسیار خالق بر مس
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بخصوص دین اسالم احترام فراوان قایل است و این اصل در حزب ما عمیقاً با تمام عنعنات و سنن و 

اصول اساسی جمھوری دموکراتیک افغانستان کھ چند ماه بعد از مرحلھ نوین انقالب از طرف شورای 

  انقالبی تدوین شده صریحاً گفتھ شده است.

عتراف کرد کھ بازھم در حدود نود و نھ فیصد بلکھ بیشتر در افغانستان مسلمانان زنده گی میکنند و باید ا

بنابر اشتباھات رھبری سابق در حزب و دولت در برابر معتقدات دینی مردم افغانستان بی احترامی زیاد 

  ھ یکی از عوامل دیگر تجرید شدن حزب و دولت از مردم بود.ألصورت گرفت کھ این مس

تا این سوء تفاھم را در  در مرحلھ نوین انقالب اپریل حزب و دولت سعی و مجاھدت فراوان بھ عمل آورد

تمام رھبران، کادر ھا و صفوف  .و درین راه پیروز و موفق ھم شد .میان توده ھای مردم از بین بردارد

حزب در تمام اماکن مقدسھ در مساجد، تکیھ خانھ ھا در ھنگام مراسم و مناسك دینی و مذھبی صادقانھ 

از طرف حزب  .شرکت کردند و احترام عمیق بھ معتقدات دینی مردم زحمتکش افغانستان بھ عمل آوردند

ن اسالمی در چارچوب شورای ؤوردید ریاست شو دولت جلسات و کنفرانس ھای بزرگ روحانیون دایر گ

درین روزھا مقدمات و تدارکات ایجاد شورای روحانیون، علما و مالھای افغانستان  .وزیران ایجاد شد

  شورای روحانیون جزء جبھۀ ملى پدروطن خواھد بود. .گرفتھ میشود

   :سوال دوم

جاییکھ اطالع داریم در بعضی از مناطق لھ بیسوادی یکی از جدی ترین مسایل است در افغانستان تا أمس

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 مشکالت مواجھ است و یا خیر؟ حزب و دولت 

  ، عالقھ مندی و امنیت معلمین اتخاذ نموده؟چھ نوع اقداماتی را برای تشویق

   :جواب

  ! رفقا

نھضت ایجاد کورس ھای سواد آموزی در افغانستان بعد از انقالب اپریل آغاز شده و ھمچنین بسط و توسعھ 

انقالب بخصوص در برابر پسران و دختران،  یافتھ است البتھ ما بھ مشکالت تروریزم از طرف باندھای ضد

معلمین مواجھ ھستیم بھ آن پیمانھ دشمن موفق نیست کھ حیات معارف ما را یعنی از حالت شاگردان و 

  نورمال کامال برھم زند نود الی نود و پنج فیصد حیات معارف در کشور فعال است.
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   :االت رفقای دنماركؤس

  در زمینھ آموزش زنان و بھبود وضع آنان در جامعھ چھ اقدامات مشخص اتخاذ میگردد؟

لھ نھضت زنان در کشور ما از خود تاریخچھ یی دارد مگر آنچھ واضح و روشن است کھ حزب طبقھ أمس

اکنون کورس ھای سواد  .کارگر و ھمھ زحمتکشان افغانستان نقش برجستھ یی در نھضت زنان داشتھ است

ان یکجا یعنی مردان با زن» کواردنشین« در فاکولتھ ھا است. آموزی داوطلبانھ برای زنان ایجاد شده

تساوی حقوق  .ھمچنان تا صنوف ھشت آموزش یکجایی پسران و دختران موجود است آموزش می گیرند.

  ن زنده گی در اصول اساسی جمھوری دموکراتیک افغانستان اعالن شده است.ؤوزنان با مردان در تمام ش

تان با سابقھ شانزده سازمان دموکراتیک زنان افغانستان ھمزمان با تأسیس حزب دموکراتیک خلق افغانس

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 محصالن در برابر اھداف انقالب چیست؟ 

  جواب:

جوانان افغانستان شرکت دارند کھ اگر خالصھ بکنم اکثریت محصالن افغانستان یا در سازمان دموکراتیک 

یک سازمان جنبی حزب ماست و یا اکثریت آنھا عضو حزب اند و در مقابل تمام فعالیت ھای ضد انقالب 

  شجاعانھ در سنگر حزب، دولت و انقالب قرار دارند.

  :االت رفقای سوریھؤس

داد نظر شما درین مورد اخیراً در عربستان سعودی کنفرانس کشورھای اسالمی بھ کار خود پایان  -١

  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 اسالمی طایف موضعگیری قاطع در 

البتھ تا جاییکھ موضعگیری اسالمی در طایف بر ضد صھیونیزم در دفاع  .دفاع از انقالب افغانستان داشت
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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 

از کشورھای اسالمی در واقعیت امر وابستھ بھ امپریالیزم بین المللی  ۀولی عد .ارزیابی می کنیمما مثبت 

عامل نفاق در جوامع اسالمی ” افغانستان ۀلأمس”در رأس امپریالیزم امریکا با میتود بخصوص بھ اصطالح 

  را از بیخ و بن مورد تردید قرار میدھیم.” افغانستان ۀلأمس”ما  .اند

  :ال دومؤس

ما برای نقش حزب دموکراتیک خلق افغانستان ارزش فراوان قایل ھستیم چگونھ حزب شما نفوذ و اعتبار 

  دھد درین راه با چگونھ مشکالت مواجھ ھستید؟ خود را میان توده ھا تقویت می

   :جواب

مھم اینست کھ از انقالب چگونھ دفاع صورت می گیرد و انقالب چطور از خود  .این یک اصل لنینی است

  دفاع میکند.

  ما از تیوری لنینی در شکل افغانی استفاده می کنیم.

  :ال سومؤس

درجھ مقاومت ضد انقالب چیست و در امر دفاع از دستاوردھای انقالب تا کدام اندازه ضد انقالب سرکوب 

  می گردد؟

   :جواب

  کنم کھ این سوال را قبالً پاسخ داده باشم.فکر می 

  :سوال رفقای پرتگال

کوچیان در افغانستان در روند انقالبی چھ صدمھ وارد می کنند و برای جلب کوچی ھا در حیات اجتماعی 

  چھ امکاناتی وجود دارد؟

   :جواب
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مواجھ نشده ایم ما در شرایط کشور خود از لحاظ کوچی ھا در روند انقالب خود بھ کدام مشکلی جدی 

مشکل ناشی از یک موضوع تاریخی و ملی است کھ ھمیشھ کوچی ھای افغانستان بنابر تغییر فصل بھ 

اکنون زیر عنوان بھ اصطالح  .آنطرف (بھ طرف پاکستان) بنابر آب و ھوای ھر سال مھاجرت می کنند

نمی گذارند بھ صورت صلح مھاجرین، پاکستانی ھا بھ واسطھ قوای نظامی، کوچی ھا را محاصره کرده و 

البتھ رفقا و دوستان می دانند کھ تغییر خصوصیات زنده گی کوچی ھا یک  .آمیز بھ وطن خود عودت کنند

کوچی را یکجا با اصالحات ارضی  ۀلألذا مس .امر ساده و آسان نیست و در زمان کوتاه حل شده نمی تواند

فاده از تجارب آسیای مرکزی اتحاد شوروی، بخصوص با است .و صنعتی ساختن کشور می توان حل کرد

کوچی ھا بعد از انقالب ثور آغاز گردیده است و  ۀلأحل مس ۀپروس .ما میتوانیم پرابلم کوچی ھا راحل کنیم

ھا را ساکن بسازیم و متوطن نماییم البتھ رشد و  ما توانستھ ایم کھ در اصالحات ارضی یک عده از کوچی

  مختلف زمان را ایجاب می کند.ن ؤوانکشاف کوچی ھا در ش

  االت رفقای لبنان:ؤس

  در باره جبھۀ ملى پدر وطن و تشکیل آن در افغانستان معلومات دھید؟-١

  جواب:

ملی پدر وطن و یا ھر نام دیگری کھ باشد ناشی  ۀاز لحاظ پر نسیپ جبھھ، جبھھ ملی و دموکراتیك، جبھ

از خصلت و کرکتر سیاسی، تاریخی و ملی ھر کشور است قبل از انقالب ثور چھ در مرامنامھ حزب و 

چھ در مشی جاری و عمومی حزب و ھمچنان بعد از انقالب برای خط مشی حزب و دولت ما بخصوص 

ھۀ ملى پدر وطن کھ تمام نیروھای ملی و دموکراتیك، نوین انقالب ثور باالی تشکیل جب ۀبعد از مرحل

چندی قبل اولین کنفرانس نیروھای ملی،  .مترقی و وطنپرست را متحد می سازد بھ کرات تأکید شده است

دموکراتیك و وطنپر ست در کابل دایر گردید کھ در آن نمایندگان تمام نیروھای ملی، دموکراتیك و 

ھا، اقوام و قبایل، روحانیون،  اتیك و ملی کشور، نماینده گان ملیتوطنپرست، طبقات و اقشار دموکر

  .کارگران و دھقانان، پیشھ وران، اھل کسبھ، خرده بورژوازی یعنی بورژوازی ملی شرکت داشتند

ھای   ھای اجتماعی، کلتوری اعم از اتحادیھ ھای صنفی، اتحادیھ ھای کارگری، کوپراتیف ھمچنان سازمان

دموکراتیک جوانان، سازمان دموکراتیک زنان، اتحادیھ ژورنالیستان، اتحادیھ ھنرمندان، زراعتی، سازمان 

 ۀاتحادیھ نویسنده گان ھمھ درین کنفرانس اشتراك داشتند و کنفرانس کمیسیونی (کمیسیون تدارکات کنگر
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ابل دایر جبھۀ ملى پدروطن در ک ۀملی پدروطن) را انتخاب کرد کھ شاید در بھار سال آینده کنگر ۀجبھ

  .گردد از رفقا، دوستان و مھمانان کشورھای دوست دعوت بھ عمل می آید

  :ال سومؤس

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 

  .کنندھا، باندھای کوچک صادر شده و باندیتیزم مبارزه می افغانستان ھستند کھ علیھ تروریست

  سوال سوم: 

  جریان جلب محافل مذھبی و رھبران آن در مبارزه عمومی ملی و وطنپرستی چگونھ است؟

   :جواب

  !خاصی را بھ شما روشن کنم ۀال قبال بھ طور مؤجز پاسخ داده شده باید نکتؤبا وصف اینکھ بھ این س

از تمام گروه روحانیون قرار  صد ھزار روحانی و مال وجود دارد ولی در افغانستان در حدود بیش از دو

 آگاھانھ و انقالب، شعوری و اطالعات دقیقی کھ ما بھ دست داریم بیش از یک الی دو فیصد آنھا با ضد

ً آنھم در خارج از کشور مخصوص یران و مزدوران سنتی امپریالیستان جپاکستان قرار دارند کھ آنان ھمیشھ ا ا

بوده یک عده یی از آنان از حزب و حکومت بخصوص از ھا یا در سیاست بیطرف  بوده و اکثریت مال

  مرحلھ نوین پشتیبانی میکنند و شماری از آنان از طرف تروریست ھا شھید شده اند.

  :االت رفقای ایتالیاؤس

ھای ارائھ کردند مبنی بر اینکھ موضوع افغانستان از راه مذاکرات حل شود بھ  کشورھای مختلف پیشنھاد

ابتکارات میتواند در حل سیاسی این موضوع سھمی داشتھ باشد کھ در نتیجھ نیروھای نظر شما آیا این 

بھ ھرگونھ دخالت از سوی کشورھای ھمجوار و امپریالیزم خاتمھ  .دشوروی بیرون کشیده شود مسلح اتحا

  داده شود؟
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   :جواب

بیست و ششمین کنگره ال بازھم در گزارش خالق رفیق ل.ای. بریژنف در ؤبھترین جواب در برابر این س

این تنھا از طرف افغانستان بر اساس ابتکار افغانستان، تأیید  .حزب کمونیست اتحاد شوروی داده شده است

و پشتیبانی اتحاد شوروی و کشورھای دیگر برادر سوسیالیستی و دوست بوده کھ ما پیشنھاد کردیم 

 بر است در پشت میز مذاکرات بنشیند و آماده کھ افغانستان حاضر و )١٩٨٠اعالمیھ ماه می (بخصوصی 

لذا افغانستان  .اساس حل صلح آمیز سیاسی، مسایل مورد اختالف را مطرح بحث قرار داده حل و فصل کند

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.

عودت قطعات محدود نظامی اتحاد شوروی بھ وطن صلحجوی شان باید گفت تا زمانی کھ تمام  در مورد

انواع و اشکال مداخالت و تجاوزات از خارج در امور داخلی کشور ما از بیخ و بن قطع نگردد و تضمین 

می قوی و نیرومند در میان نیاید، موضوع خروج قطعات محدود نظامی اتحاد شوروی مورد بحث شده ن

  تواند.

   :االت رفقای ترکیھؤس

  !لطفاً ماھیت نیروھای ضد انقالب را کھ در افغانستان زیر نقاب اسالم عمل می کنند توضیح دھید

   :جواب

افغانستان مبارزه میکنند چگونھ باید شناخت!  ۀماھیت نیروھای ضد انقالب را کھ زیر ماسك اسالم علی

اکنون ببینیم کھ ازین بھ اصطالح مجاھدین اسالمی یا بھ عباره دیگر کھ ماسك اسالم را بھ رخ کشیده کدام 

این کلید شناخت ماھیت نیروھای ضد انقالب کھ زیر ماسك اسالم فعالیت می کنند می  .کشورھا دفاع میکند

ً این امپری .باشد الیزم امریکاست، سادات خاین بھ امر اعراب، در پشت پرده اسراییل و شوونیزم مسلما

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 اسالم در افغانستان نیروھای ضد انقالب 

اگر اینھا دوست اسالم اند و اینھا در موضع حق قرار دارند، نیروھای کھ در باال شمرده  .ه میکنندمبارز

شد نیروھایست کھ از اسراییل پشتیبانی می کنند، اسراییلی کھ محل مقدس مسلمانان را میخواھد پایتخت 

شناسند، این  ت نمیخود بسازد و اعراب فلسطین را سرکوب کند، سازمان آزادیبخش فلسطین را بھ رسمی



 تایپ کامپیوتری از ع . ق . فضلی

مدافعین این بھ اصطالح مجاھدین، زیر نام اسالم فعالیت می کنند  .نیروھا ضد اسالم و ضد مسلمانان ھستند

  در واقعیت امر این شیطان است کھ ماسك اسالم را پوشیده است.

   :ال دومؤس

انقالبی پایگاه ھای لطفا در مورد ساختمان و ترکیب جامعھ افغانستان معلومات دھید آیا نیروھای ضد 

  !اجتماعی دارند

جوان کارگر، اقشار دھقانان، پیشھ وران،  ۀجامعھ افغانستان از لحاظ طبقاتی و اجتماعی مرکب است از طبق

کوچک صنعتی ملی، بورژوازی کوچک، متوسط و این  اً اھل کسبھ، اقشار روشنفکران، بورژوازی قسم

احوال انقالب ملی و دموکراتیک بوده کھ عبارت از خلق نیروھاست کھ متحدین طبقھ کارگر در اوضاع و 

  افغانستان می باشد و اینھا اند کھ از حزب، دولت و انقالب پشتیبانی می نمایند.

در داخل در برابر خلق نیروھای دشمن شامل بقایای نظام فیودالی، مالکان فیودال و سران مرتجع قبایل و 

 .ر و بیروکرات ھای سابقھ دار، ارستوکراتھای سابقھ می باشدبعضی از روحانیون مرتجع و قشر کمپرادو

باید گفت کھ در داخل  .اینان ضد انقالب و ضدخلق و در تبانی با ارتجاع منطقھ و امپریالیزم و شوونیزم اند

کشور آنھا پایگاه اجتماعی الزم ندارند مگر پایگاه شان در پاکستان، در مصر، چین امریکا و سایر 

جع عربی است یعنی دشمن در داخل پایگاه اجتماعی ندارد در خارج کشور آنان حامیان کشورھای مرت

  نظامیگر و تجاوزگر دارند.

  ال سوم:ؤس

در روند انقالب در رابطھ با موجودیت قبایل و ملیت ھای مختلف کھ زبانھای مختلف دارند بھ چھ مشکالت 

  !اتخاذ کرده استمواجھ ھستید آیا حزب برای حل چنین مشکالت راه حل 

  :جواب

لۀ ملی را شما در اتحاد أنمونھ زنده حل مس .البتھ تا طبقات و ناسیونالیزم است، مشکالت ھم می باشد

ما در افغانستان با استفاده  .شوروی می بینید کھ از طریق راه حل لنینی می توان بھ این مشکالت فایق آمد

نوین  ۀاز تجارب اتحاد شوروی گام ھای عملی و سریع روشن بعد از انقالب ثور بخصوص بعد از مرحل

انعکاس تساوی حقوق زبانھا و ملیت ھای افغانستان کھ در اصول اساسی،  .لۀ ملی گذاشتیمأدر راه حل مس



 تایپ کامپیوتری از ع . ق . فضلی

مل، اخبار، زبان، تعلیم و تربیھ ھمھ در نظر گرفتھ در اساسنامھ حزب در جبھھ و دیگر قوانین و چھ در ع

  شده است، قدم بھ قدم در ساحھ تطبیق آن پیش میرویم.

   :ال چھارمؤس

چگونھ و بھ کمک کی نیروھای ارتجاعی امپریالیستی پروپاگند ضد انقالبی خود را علیھ خلق افغانستان بھ 

  ضد انقالبی چیست؟راه می اندازند وظایف حزب در برابر این پروپاگند ھای 

  جواب:

رفقا و دوستان میدانند کھ جنگ ایدیولوژیك و جنگ پروپاگندی امروز در جھان بخصوص طی دو سھ سال 

ارتجاع، امپریالیزم و شوونیزم از تمام وسایل  .اخیر با دامن زدن جنگ سرد بیش از پیش تقویت یافتھ است

اید وسایل مادی، پول و اسلحھ و از ھر نیرو علیھ انقالب رذیالنھ تبلیغاتی، رادیویی، تلویزیونی، اخبار و جر

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 

البتھ ما ھم با کمک  .ین امر پی می برد کھ ھمھ این تبلیغات دروغ، اتھام و جعل بیش نیستجھانیان بھ ا

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 دالورانھ می رزمیم و تمام افسونگری ھای آنانرا فلج 

  می سازیم.

  :سواالت رفقای کانادا

لھ برنامھ یی أبرابر ملیت ھای افغانستان چھ نوع است آیا حزب جھت حل این مستأثیر انقالب ثور در -١

   دارد؟

   :جواب

برای حل   .تأثیر انقالب اپریل در سرنوشت ملیت ھای افغانستان تأثیر یك انقالب رھایبخش ملی را دارد

  .لۀ ملی استأنظری و عملی داریم آن برنامھ لنینی حل مس ۀلۀ ملی برنامأمس

  :دومسوال  
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متعھد در زمان کنونی با افغانستان چھ نوع است؟ آیا برخورد این کشورھا با  برخورد کشورھای غیر

  جمھوری دموکراتیک افغانستان تغییر کرده یا خیر؟

متعھد آگاھی دارند کھ بیست سال قبل در بلگراد ریختھ شد  البتھ رفقا از اصول و پرنسیپ کشورھای غیر

امپریالیزم، استعمار کھنھ و  ۀباندونگ کھ اصول آن استوار است در مبارزه علی و مقدمات آن در کنفرانس

نو، راسیزم، صھیونیزم بھ خاطر ایجاد نظم جدید و عادالنھ اقتصادی و در دفاع از دیتانت و صلح پرنسیپ 

ھای افغانستان کشور آزاد، مستقل و غیر متعھد و از پر نسیپ  .ھای کشورھای غیرمتعھد را تشکیل میدھد

البتھ در کشورھای غیر متعھد سیستم ھای مختلف  .متعھد در جنبش قاطعانھ دفاع می نماید کشورھای غیر

لذا آن  .سیاسی و اجتماعی وجود دارد کھ برخورد شان با پرنسیپ ھای جنبش غیر متعھد تفاوت میکند

صادق نیستند ضد کشورھایی کھ در امر غیر متعھد بودن وفادار و در موضع دفاع ازین پرنسیپ ھا 

افغانستان اند ولی آنکشور ھایی کھ در امر متعھد بودن خود وفادار اند دوست نزدیك و صدیق افغانستان 

   .افتخار و سربلندی افغانستان انقالبی می باشد ۀاند و این مای
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