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کمیتھ مرکزی و بیروی سیاسی و  برادران و خواھران عزیز ھموطن، وقتی من می آمدم از طرفِ 
چنان  ، حامی منافع خلق سراسر افغانستان، ھم.ا.خ.د.داراالنشای آن یعنی کمیتھ مرکزی حزب ما، ح

بھ من وظیفھ دادند کھ از صمیم قلب شادباشھا، درودھا، . ا.د.و حکومت ج. ا.د.شورای انقالبی ج
 ً بھ والیات شمالشرق و شمال افغانستان از  آرزوھای نیک را بھ شھریان گرامی قندوز خاصتاً و عموما

  )شھریان قندوز و ابراز احساسات کفزدنھای ممتد. (طریق شما برسانم

عالیترین  و چنان اجازه دھید از اعماق روح، قلب و وجدان انقالبی و وطنپرستانھ بزرگترین ھم
. ان را آرزو نمایمآرمانھای خوشبختی و سعادت شما برادران و خواھران ھموطن و سراسر افغانست

  )کفزدنھای ممتد شھریان قندوز(

ھموطنان، بھ نماینده گی از حزب و دولت و بھ نماینده گی از مردم زحمتکش افغانستان بارھا چھ در 
والیات  پلینومھای کمیتھ مرکزی، چھ در کنفرانس سرتاسری، چھ در اجتماعات شھریان کابل و سایرِ 

افغانستان و چھ در شورای عالی قبایل و چند روز قبل  خلقمنتخب و چھ در لویھ جرگھ تاریخی 
بازھم در نشستی وسیع و فوق العاده شورای انقالبی آرمانھای کبیر و واالی انقالب ثور، حزب و 

ھدف از تمام این . افغانستان بارھا و بارھا تقدیم نموده ام ءو آزاده خلق شرافتمنددولت را بھ پیشگاه 
ایجاد . ا.خ.د.کھ ح روزی ه است، در حدود بیست و یکسال بدینسو از آنصحبتھا صحبت محض نبود

گردید و من بارھا این امر را خاطرنشان ساختھ ام کھ حزب ما، حزب فرزندان پدران آزاده و مستقل 
افغانستان، فرزندان پدران و مادران رنجکشیده، تعھد سپرده اند کھ با تمام قربانیھا از جان و دل و 

قبول مرگ و غل و زنجیر زندان و حبس و ترور و وحشت ھمھ وقت و ھمھ وقت در  زنده گی با
خدمت خلق زحمتکش افغانستان تا زنده است قرار گیرد و در راه آزادی واقعی خلق افغانستان و در 
راه تحکیم استقالل ملی افغانستان در دفاع از مصالح خلق و وطن چون سخره استوار چون کوه 

و در این راه بھ حق است کھ میگویند . این را عمل انقالب ثور بھ اثبات رسانید. داستوار قرار گیر
، زنده باد .ا.خ.د.زنده باد ح. (یعنی حزب قھرمانان و شھیدان یعنی حزب در خدمت شما . ا.خ.د.ح

  )رھبر گرامی ما رفیق کارمل

میکروفون در جلسات و ھدف من ازین یادآوری چھ بود؟ ھدف این بود کھ بحث تنھا از پشت 
کھ این وظیفھ  میتینگھا، ھورا کشیدن و چک چک زدنھا و صرف حرف مطرح بحث نیست، بل

عمًال بعد از انقالب ثور و مرحلھ جدیدی متکامل انقالب ثور است کھ . ا.د.حزب، حکومت و دولت ج

سخنرانی شفاھی زنده یاد رفیق ببرک کارمل در جمع شھریان و زحمتکشان قندوز 
 .فضلی یادداشت و تایپ گردیده است. ق . از روی نوار ویدیویی توسط ع 
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دم باید کھ پیاده را در ساحھ عمل در خدمت مر کھ گفتھ است بھ آن صادق و وفادار باشد و آنھ آنچ
کھ اراده کرده کھ آزاد و خوشبخت  در تمام کرۀ زمین، در تمام ملل جھان، خلقی. کند، یعنی عملی کند

در ھر  .مرفھ زیست کند بدون انقالب، بدون از خودگذری، بدون قیام انقالبی امکان پذیر نبوده است
 کھ زنده ھستند، بل جاِت نتنھا خلقینقطۀ جھان کھ بھ مرحلۀ از رشد و تکامل خود رسیده اند برای ن

کھ برای سعادت و خوشبختی و آزادی واقعی انسان زحمتکش انقالبھا صورت گرفتھ برای 
ولیتھای در برابر خلق و ؤامروز ما زنده ھستیم مس .خوشبختی فرزندان آیندۀ آنکشور امر طبعیست

وجود مسوولیت داریم ھم در وطن داریم، یک نسل می آید یک نسل میرود، ما ھم در برابر نسل م
ولیت داریم، یعنی در برابر فرزندان ؤبرابر نسل آیندۀ کھ در خانواده ھای ما تولد یافتھ اند ھم مس

در این صورت است . پدران قربانی میدھند برای سعادت و خوشبختی خانواده و فرزندان خود. خود
کرد، دراین صورت است کھ آن خلق  کھ میتوان یک وطن آباد و شگوفان و مرفھ و مترقی را ایجاد

ست ا وطن منمیتواند با سِر بلند و با غرور و افتخار بگوید کھ این وطن شگوفان، این وطن ترقی 
  .ستا وطن فرزندان من

ولیتی ؤدر این کشوری کھ وطن ما است و ما در آن زیست میکنیم ما از خود فرایضی داریم، مس
ایجاد شد، تمام نظام ستمگر و . ا.د.کھ انقالب کرد، دولت جولیت را درک کرد ؤحزب این مس. داریم

اصل تساوی حقوق تمام . استثمارگر را، نظام ظالم سلطنتی و حکومتی و اشرافی را از میان برداشت
ھموطنان را اعالم داشت، لیکن آیا آن دشمنان دیروز کھ مردم را می چاپیدند، بھره کشی و استثمار 

ھا را تحت ظلم و ستم قرار میدادند، یعنی توده ھای عظیم  کیدند، آنرا می م میکردند، خون آن
دھقانی و کارگران و زحمتکشان، آیا آن دشمنان آرام می نشینند؟ خوب، آیا در جھان مدافعینی دارند؟ 
بلی، ھم دشمنان داخلی انقالب ھم دشمنان بین المللی انقالب یک جبھھ نامقدس ضد انقالب، ضد وطن 

انستان، ضد خلق ما، ضد ملیتھا و اقوام و قبایل ما، ضد اتحاد و برادری ما، ضد ترقی و واحد مان افغ
پیشرفت و دموکراسی و آزادی ما اینھا یک جبھۀ سیاه تشکیل داده اند و این در جھان در ھر کشور 

کرده کھ مردم قیام  طور بوده است و ھمچنین اکنون اگر شما بھ رادیوھا شنیده باشید در ھرجایی ھمین
برای آزادی و سعادت خود امپریالیزم آمریکا، نام ریگن را شنیده باشید، و کشورھای ھمجوار مرتجع 
و ظالم و ستمگر و نظامیگر در اطراف کشورھا متحد شدند با ضدانقالبیون با آدمکشان، قطاع 

آیا شما میخواھید . ھا موانع را در برابر پیشرفت و ترقی ایجاد کردند الطریقان، اجیران مزدور این
غالم و بردۀ ارتجاع، ارتجاع بین المللی، ارتجاع داخلی، ضدانقالب داخلی، ضدانقالب خارجی، 
نظامیگران مرتجع ستمگر پاکستانی، محافل مرتجع ایرانی، توسعھ طلبان چینی باشید یا میخواھید آزاد 

آیا ، )آزاد باشیم: شھریان قندوز(ل را باید جواب بدھید، می خواھید آزاد باشید یا برده؟ باشید؟ این سوا
، باید در راه آزادی )نھ، نھ: شھریان قندوز(باید بگوئیم آن یا نھ ؟  آزادی ُمفت بھ دست می آید؟

اگر میخواھیم یک خلق زنده و مبارزه کرد و قربانی داد و تحمل و حوصلھ قربانی را داشت 
اگر میخواھیم یک کشور مستقل و آزاد  ُپرافتخار، درفش ما و بیرق ما در جھان در اھتزاز باشد،

تا کھ ضدانقالب محو . پس ما در یک مرحلھ شکیب و تحمل و حوصلھ و قربانی قرار داریم. باشیم
 شخصاً  .نشود، تا کھ امنیت و صلح در کشور تامین نگردد ھیچگاه حق خوشبختی و سعادت را ندارد

من ھیچ حق ندارم کھ احساس کنم کھ خوشبخت و سعادتمند ھستم تا کھ ھمھ شما خوشبخت و 
  ) ابراز احساسات شورانگیز و کف زدنھای ممتد شھریان قندوز( .سعادت مند نباشید

ید از طریق شما بھ تمام ملیتھا و اقوام ھموطن شمال خود اعم از تاجک و پشتون و ازبک و یبیا
 ءیم کھ وظیفھیتھا و قوم ھای کھ منحیث المجموع در شمال کشورما قرار دارند بگوترکمن و سایر ملی

نخست، عمده و عاجل و فوری ما چیست؟ ما دو روز قبل اعالم کردیم عادی شدن وضع در کشور، 
ول زون سوال ؤ، من از رفیق مسمصونیت در ھرخانواده کشورمامین صلح و امنیت در کشور و أت
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ھا میخواھند  و ضروری مردم چھ است؟ برای من گفت کھ اول چیزی کھ این کردم کھ خواست عاجل
شھریان ( ھمین طور است؟کھ در خانواده ھای خود آرام و مصون و در صلح و امنیت زیست کنند، 

، درست، ببینید صلح و امنیت )بلی، بلی: شھریان قندوز( خواست شما اول ھمین است؟، )بلی: قندوز
باید این را حزبی را کھ ادعا کرده دولتی کھ بھ وجود آمده باید برای ما تأمین کند شما تقاضا دارید کھ 

دولت از خود خلق این یک قسمِت از حق شماست، لیکن دولت از کدام مرجع خاصی نازل نمیشود، 
را دولت حاکمیتی  باید باشد، برای نخستین بار در سیِر تاریخ کشور دولتی بھ وجود آمد کھ ما آن

، این اراده مردم افغانستان است کھ میییم و از طرف خود خلق میگوییم خلق میگویدم میگوخود مر
فشرده و متمرکز در وجود دولت است، من در لویھ جرگھ گفتھ بودم کھ دیگر زمامدار و والی از 
ی مرکز کابل بھ والیات تعیین نمیگردد این اراده ھروالیت خواھد بود کھ خود والی ھا و خدمتگذار ھا

  )کف زدنھای ممتد شھریان قندوز. (خودرا در حکومت ھای محلی باید ایجاد کند ما آغاز کردیم

دولت از خلق یعنی از شما است، اگر کسانی پیدا میشود زمین الیزروع و بایری را ھم آباد میسازد 
یم البتھ دولت برایش کمک میکند و ھر قدر زمینی را کھ او بتواند آباد بسازد ما برایش کمک می کن

زمین آباد مربوط بھ اراده خوِد دھقان ھا است از طرِف خوِد دھقان ھا، اصالحات ارضی تعقیب 
میشود این را مردم قبول کرد، لویھ جرگھ منتخب مردم افغانستان تائید کرد، این با زور نیست، این بر 

یون، مال امامان محترم ما تمام روحان. اساس اراده داوطلبانھ دھقانان است ھمھ اقشار و طبقات دھقان
بھ شمول تمام ریشسفید ھا، بزرگھای قوم و قبیلھ و ده و قریھ ببینید ھمھ مردم افغانستان در وجود 

ظاھر میشود یعنی دولِت تمام مردم است، این نھ از یک عده محدود و یک اشخاص . ا.د.دولت ج
 ملی پدروطن یک جبھھ وسیعکھ از ھمین خاطر است کھ ما گفتیم جبھھ  محدود یا یک حزب، بل

ست، امروز ھم برادران ما ھم خواھران ما ھم کودکان ما بھ نحو از انحا ھمھ در ساختمان افغانستان ا
این دشمنان ما است کھ باب دروغ و . انقالبی و جدید و نوین آزاد و مستقل اینھا کار و پیکار میکنند

ن گرامی، وقتی کھ دولت از خودشما است و خوب، ھموطنا. جعل و فریب را باالی ما تحمیل میکند
امنیت و مصونیت ھم میخواھید حاال باید شما از دولت تان دفاع کنید یا نکنید؟ دولت تانرا تقویت بکنید 

، یا بھ )باشیم: شھریان قندوز(یا نکنید؟ با دولت تان ھمکار یعنی با خود ھمکار باشید یا نھ باشید؟ 
فاع کنیم در برابر دزد و قطاع الطریق یا نھ ؟ پس بھ چھ ترتیب کھ ما عباره دیگر تا حدودی از خود د

 باید یک اتحاد عمومی یک وحدت اتفاق تمام خلق دوش بھ دوش در یک جبھھ و سنگر با کمک یک
از قطاع الطریق ھا و ر با تمام شھرھا، مراکز والیات، ولسوالی ھا، دھات و قریھ جات خودرا دیگ

کف (و ناموس و خانواده ما باید از بیخ و بن محو سازیم تنھا ارادۀ شما  دزدان متجاوزین بھ شرف
  )کف زدنھای ممتد شھریان قندوز( .میتواند این کار را بکند )زدنھای ممتد شھریان قندوز

بھ ده و قریھ و ولسوالی و عالقھ داری و والیلت حرف تانرا برسانید کھ حتی ھمان باندھای آدمکش 
دشمنان را خورده اند فریب شیاطین را خورده اند اگر حاضر و آماده میشوند کھ دیروز کھ فریب 

سالح را بر زمین میگذارند و پشیمان و نادم ھستند و در عوض حاضر بھ خدمت در راه مردم و در 
راه وطن و آبادی کشور ھستند و از دولت خود پشتیبانی میکنند از انقالب ملی و دموکراتیک تائید می 

در راه ایجاد افغانستان دموکراتیک آزاد نوین مستقل و برادر با تمام اقوام خدمت میکنند ساحھ ورزند 
ھرکسی کھ باشد در  ھا سالح بر زمین بگذارند اگر اینرا عفو میکند  ھا عفو خلق عظیم است خلق آن

کرده باشد ھرجایی کھ باشد اگر اوالد من را ھم در پیش رویم کشتھ باشد و ظلم ھای سرسختی را ھم 
، بیایند بفرمایند کھ ما صلح و امنیت را لیکن اگر پشیمان و نادم باشد خلق عفو میکند خلق افغانستان

ھا آلھ و وسیلھ شیاطین خارجی، مرتجعیین بین المللی او ریگن و  در کشور خود تأمین کنیم و این
ل از طریق اسرائیل قتل عام امپریالیست ھای کھ خلق عرب را خلق مسلمان را در پشتیبانی با اسرائی

میکنند میکشند این دشمن و دشمن مسلمانھا اند دشمن افغانھا یعنی افغانستان تمام خلق برادر افغانستان، 
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ھا مبارزه میکند آیا میتوانم بھ جرئت پیام شمارا بھ  ھا را نمیخورد و علیھ آن اگر دیگر فریب آن
کنم خلق افغانستان حاضر است آنھا را عفو کند  حزب و دولت بھ کابل برسانم بھ جھانیان اعالم

جا ھموطنان ما ھستند ازبک ھای ما ترکمن ھای ما تاجک  ، ھمین)بلی، بلی، بلی آ: شھریان قندوز(
جا بعضی ریشسفیدھای معزِز موجود باشند کھ خاطراِت از  ھای ما ھستند تشریف دارند، نمیدانم این

داشتھ باشد؟ آیا ھمین سھ جمھوریت شوروی کھ در  چھل سال و پنجاه سال و شصت سال سابقھ
جا فاصلھ  ھمجوار ما بنام تاجکستان شوروی، ازبکستان شوروی، خوب ترکمنستان یک ذره از این

دارد قبل از انقالب نسبت بھ این کھ امروز شما زنده گی میکنید عقب مانده تر بود اگر ما او زنده گی 
 آیا این مخالِف دین اسالم است؟را کھ آنجا آمده ما بیاریم  سعادتمند و خوشبخت و پیشرفت و ترقی

، اگر ما بندھای برق داشتھ باشیم، سرک ھای قیرشده داشتھ باشیم، خط )نی، نی، نی: شھریان قندوز(
آھن داشتھ باشیم، اگر ما پروژه ھای بزرگ زراعتی داشتھ باشیم، اگر ما معادن خودرا استخراج کنیم 

رفھ و زیبا بسازیم، برق برای تمام دھات خود برسانیم آیا این مخالِف دین اسالم و خانھ ھای بسیار م
: شھریان قندوز(، مخالف عنعنات و رسومات و غرور ماست؟ )نی، نی، نی: شھریان قندوز(است؟ 

ھا چھ کردند؟ ما باید یاد بگیریم از تجربھ اتحاد شوروی از ھمسایھ  ، خوب، ببینیم آن)نی ی ی ی نی
خود ما بھ واسطھ انسان ھای زحمتکش خود افغانستان بھ واسطھ منابع طبیعی خود زمین ھای نزدیک 

غنی و فراوان دریا و آبھا کوه ھای ُپر از معادن با کمک متخصصین و انجنیران و کمک ھای 
تخنیکی و مادی اتحادشوروی یکجای ما میتوانیم کھ یک وطن شگوفان و آباد و زیبا و مقبول کھ تمام 

نیروی الیزال، نیروی عظیم و کبیر و  -نیروی خلق. ندان ما سعادتمند باشند بھ وجود بیاوریم فرز
بزرگ است، یکبار خلقیکھ آگاه شد، تصمیم گرفت، اراده کرد متحد شد میتوانند کھ جھان کھنھ را 

ن شیوه ھای نھ بھ آ. ، البتھ مرحلھ بھ مرحلھ، آناً نھواژگون بسازند و جھان نوی را بھ وجود بیاورند
جا شما اطالع دارید کھ  ترور و وحشت و اختناق و نفاق افگنی کھ حفیظ هللا امین این کار را در این

از راه انسانی از راه دموکراتیک از راه احترام بھ کرامت انسانی، احترام  ،نی. میخواست تطبیق کند
سالم، احترام بھ خصوصیات بھ خصوصیات و عنعنات ملی بھ عنعنات محیطی، احترام بھ دین مقدس ا

ھر قوم ھر ملیت با شگوفانی خصوصیات ھر ملیت و ھر قوم، زبان، فرھنگ، تاریخ، منطقھ جای بھ 
یک کارگر پشتون، یک کارگر تاجک، یک کارگر . این ترتیب ما میتوانیم نفاق ھا را از بین ببریم

ارگر پشھ یی و غیره، یک ازبک، یک کارگر ترکمن، یک کارگر بلوچ، یک کارگر نورستانی، یک ک
ھا  کارگر اھل ھنود در یک فابریک کار میکنند مابین شان چھ اختالف است؟ ھیچ اختالف نیست، این

لذا ما باید کھ تمام حلقھ . زیِر یک سقف کار میکنند در کارگر ھای متحد ھستند، ھمھ در یک فابریک
کھ انقالب و دولت پایھ ھا و ریشھ  وقتی. را بھ اساس حقوق متساوی باھم متحد بسازیم ھای خود

ھایش در مابین اعماق توده ھای عظیم خلق اساس گرفت ضامن صلح و امنیت است و مصونیت 
است وضع عادی میگردد و مردم و خلق و وطن و جامعھ بھ پیش میرود و ترقی میکند، پیشرفت 

ست کھ راه ھای ا ر اینامروز حزب و دولت در فک .این وظیفھ اولی و مبرم و اساسی ماست .میکند
حل این مسایل را ھم بھ صورت قانون و ھم در عمل باید جستجو کند ھرچھ زودتر براساس فیصلھ 
ھای اخیر شورای انقالبی بتوانند مسایل و مشکالت را حل بسازد و راه صلح و امنیت را در کشور 

  .تأمین نماید

فتمند و زحمتکش جمھوری دموکراتیک نابود و محو باد دشمنان داخلی و خارجی خلق آزاده، شرا
  !)نابود باد: شھریان قندوز( !افغانستان

: شھریان قندوز( !زنده باد و سربلند باد، ُپرغرور باد، آزاد و مستقل باد افغانستان انقالبی و نوین
  !)باد زنده
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  !)باد زنده: شھریان قندوز( !زنده باد خلق شرافتمند، دلیر و انقالبی افغانستان

  !)پیروز باد : شھریان قندوز( !باد انقالب آزادیبخش خلق افغانستانپیروز 

کفزدنھای ممتد و ابراز احساسات گرم و شورآفرین شھریان قندوز، رفیق کارمل عزیز زنده (تشکر، 
 !) ، زنده باد رفیق کارمل عزیز!باد

  فضلی. ق . تھیھ و تایپ کامپیوتری از ع 
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