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         «میخایل سرگیویچ  گرباچف»گفتگو  یک ظبط  

       اتیکدموکر  زبح  مرکزی  کمیته   کل با رهبر  

    « 02»مورخ« نجیب»رفیق با  ن نستا فغا خلق ا   

                                                    .«فشرده وگلچین»   «7891»لسا  جوالی       

( CWIHP)برای   وفبنیاد گرباچف تهیه وتدارک توسط  اناتولی چرنی:  منبع 

                                                                                                                             گاری گولد نبرگ  وترجمه توسط                      
ازرهبری اتحاد جماهیر شوروی  تشریف من به نماینده گی  :چف میخایل سرگیویچ  گربا

سفر شما اینجا  به مسکو «  نجیب»رفیق  –آوری شما را به مسکو خوش آمد ید میگویم 

عالقه  دوطرف    کاماًلسفر به موقع است  از اینکه ما باشما  پیرامون موضوعات  مورد

                                                                           .به بحث وتبا د ل نظریا ت می پردازیم 

یل سرگیویچ  شما میخا باکه  بغرض بازدید و د ید ارمن میخواهم  ازفرصتی    : نجیب

بمن داده شده است از شما وهییت رهبری اتحاد  جماهیر شوروی اتحاد واعضای رهبری

ویکباردیگرازاینکه شما ورفقای تان  وقت .جماهیرشوروی اظها رسپا س وقدردانی نما یم

.                                                                            ید اظهار تشکر نمایمگرانبهای خودرا به بحث روی مشکالت افغانستان اختصاص داده ا

دموکراتیک  دیدارومذاکرات ما به بصفت یک سنت وعنعنه ای  خوب  برای کار حزب   

؛  واز نظر ما  این بازدید و  ورهبری دولت افغانستان  از اهمیت بسزای برخوردار است

مالقات امروزی ما با شما مظهر اراده نیک وتوجه دایمی شما نسبت به مسایل  افغانستان 



وانقالب افغانستان است وبادرنظرداشت  همین اصل  و د لیل  من از تد ویر کننده گان و 

تصر من  که بخاطر بازدید کوتاه ومخسازمان دهند گان  این جلسه ای بزرگ وبا عظمت 

لذا بمن اجازه دهید   –با افتخا ر وقدردانی ابراز تشکر می نما یم به مسکوتدارک دیده اند 

سیاسی ووضیعت کنونی درافغانستان –که نظریات خودرا باشما درمورد اوضاع نظامی 

                  .ودرموردبرنامه های کارآینده ما ورهنمودهای بخاطرعادی سازی کاربه اشتراک گذارم 

همه آنچه را  با استفاده از فرصت وبه اجازه شما وبا رعایت سنن پذیرفته شده  نخست از

نمایم ومن دراین گذارش مییم  بشما تقدوشته وگذارش خودگردآورده ام آنراکه من دراین ن

دست گذاشتن )  یم  خود تالش بخرچ داده ام که بروی موضوعات کلیدی  کمی مکث نما

                                                                                                                                .       (بروی مواد

؛ همانطوریکه ما از نزدیک  نوشته ها ویاداشت تشکر ازشما :میخایل سرگیویچ گرباچف

ما درکا بل  بطور منظم  رفقای  ن قسمیکه شما میدانید های شما را مطالعه کرده ایم  هما

ورخداد  یل ومسا  اتوعارزیابی های شما پیرامون موضومرتب مسکورا ازنظریات واز

بهرصورت چنین به نظر می رسد که این مواد تهیه دیده شده . های روز  مطلع میسازند 

شما  بما این فرصت واجازه را میدهد که به ارتباط موضوعات زیربط وکلیدی  نظریات 

درنظریات  رفقای ما ازکابل را  چیزهای وچه   است  واقیعت  قرین بهشمارا که  چقد ر 

روشنایی موضوعات افزایند مورد ارزیابی ما قرارمیگیرد ومارادرمی ودرگذارشات خود

                                                                                                    . جاری میگذارد

رشات را غنا می بخشند  آنها چیز های را اضا فه نمیکنند بلکه آنها یاداشتها وگذا:  نجیب

یا ست پیاده کردن ستجزیه نخستین نتایج بدست آمده ازبه تحلیل و کهلذا اواًل من میخواهم 

دازم بپریم به آن مواجهه شد لیسی  این پا   ترویج راه اشتی ملی  و مشکالتی  که  ما در 

وصحبت خودرا  درمورد وظایف فوری وتاخیر ناپذیر  حزب بخاطر اشاعه پالیسی آشتی 

ین  با چند  ن  ملی  شامل در حوزه وساحه سیاسیی نظامی  وکار اقتصادی وبا مواجه شد

  خلق افغا نستا ن   موکراتیک د  حه بین المللی حزب لیت درسا ی از فعاامشاکل وپرابلم ه

                                                                              .زم  ن  متمرکز سا نستا افغاجمهوری  ودولت 

فغا نستا ن  آنچه که قبل ازهمه مورد توجه هییت رهبری حزب ودولت ا ضردرحا ل حا   

رط است هما نا مسا یل وموضوعات نا امنی است که باوجود آنهم اجرا وتحقق بی قید وش

؛ نظامی  پالیسی وتوسعه آشتی ملی  درتما م سا حا ت کا ری  اعم ازسیاسیی ؛ اقتصادی  

ودر پهلوی  همچو وظا یف ذکر شده  تجربه بما نشا ن میدهد که   میبا شدوایدیولوژیکی  

این همه وظا یف متراکم  گرچه درمبارزه با ضد انقالب  ودفاع از دستا وردهای انقالبی  

دیگر   اوضاع  ناچیز است ولی با آنهم بدون پیاده کردن پالیسی آشتی ملیوعادی سا زی 

وخونریزی وجود  طر قطع جنگ ا خدر اوضاع واحوال کنونی کشور ما بهیچ گزینه ای 

ازکار  ازاینکه  است تذکر مهم وقابل جهت هرزنی ها ا ما بسا یرش این همه نا ندارد  پیذ



    می راه حل مشکل نظا  راه یم که  متقاعد گردید شته در دوره های گذ وفعالیت های ما 

که ما  ل مکث نموده ام صین صحبت های خود براین ا ن نیست  ومن در چند نستا فغا ا

                                                                               . نمیتوانیم از راه نظا می ا ین جنگ فرسا یشی را متوقف سازیم 

سازنده بخاطر تحقق وپیاده سازی پا لیسی آشتی ملی  روی دست گرفته یک میکانیزم    

شده است وآن اینکه برای پیشبردونظا رت از کاروفعالیت تحقق همچو پالیسی  کمیسیون 

ساخته ایم    موظفدرسراسر کشور نفری  رازهای  کاری با داشتن اعضای بیش از ده ه

ازمیهن پرستان ده هزار نفری باجمیع غقیری بیش ازدهها هزارنفرچنانیکه این اعضای آن

لسی آنطوریکه   این پا شاعهاو به ترویج وگرفته اند وازجمله با شورشیان درتما س قرار 

این کمیسیون هارا میتوان  بعنوان سازمانهای  -خود ادامه میدهندر است پرداخته اند وبکا

ص بگونه ای همچو یک ایتالف بویژه  پنداشت  موقت  از مقا مات محلی با ساختار مشخ

قابل تذ کرمیدانم  وآن  اینکه  بعد  از  اعالم سیا ست  مصا لحه  وآشتی  ملی  ازمجموع 

هزاز آنها بطور آشکار  به دولت رو آورده ( 01)مردان وشورشیان ؛ بیش از(000111)

یده اند  ودرکنار آن واز فعالیت ها گذشته ای خود  دست کش ودرصفوف دولت پیوسته اند

مردان وشورشیان  درحال ( 10111)گروه باجمیعت درحدود ( 011)بیش ازهمین اکنون 

از شورشیان دیگر درحال ترصد ( 11111)مذاکره با دولت هستند واز سوی هم درحدود 

رویهمرفته  طوریکه  قباًل نیز  -وانتظار اوضاع هستند تا بیبنند که درآینده چه واقع میشود

نفری  آشتی نا پذ یر درمقا بل ( 01111)ن اشا ره کردیم  هسته ای اصلی اپوزیسیون به آ

.                                             اقدامات بهی خواها نه ای دراتکا به تا مین قدرت مردمی از خود مقا ومت نشان میدهند 

یافته است  افزایش فغانستان موکراتیک ابه دولت جمهوری دن گا پناهندروند بازگشت       

درمحالت مختلف کشور بازگشت به آغوش میهن نفر( 01111)که تا همین اکنون بیش از

نموده اند واگر پاکستان وایران درراه عودت آنها به وطن  موانع خلق نکند تعدادبازگشت 

                                                                                               .کنند گا ن به وطن  با گذ شت هر روز زیا د وبیشتر میگردد

اعالمیه  پالیسی آشتی ملی  موجب نگرانی وتعجب  عمیق  مخالفین  وضد انقال ب        

قرارگرفته که به تا سی از آن  درصفوف ضد انقالب  بویژه دربین  تنظیمها ی جها دی 

هفت گا نه  بگونه ای غیر  قبل با ورکرد نی انشعاب وچند گا نگی را بوجود آورده است 

مانع  تشکیل حکومت ایتالفی موقت  جالی وطن  ویا   وبویژه  این سیاست مصالحه ملی

بین دومین رده های ضد انقالب  دولت در تبعید شده ویا اینکه  تمایل  به سوی تقسیمبندی 

رهبری گروه های  روه گ  ت دروسط وانشعا بانگی واین چند گا ست  ا  موجب گردیدهرا

این که نچه  چنا طح واقع شده ا ستتا ن درباالترین  سنس فغا نها درا زما انقالبی وساضد

احسا س  شده د انقالبین مسکون در پاکستان نیزبین ضتمایال ت انشعا بی وچند گانگی در

                                                                                                .است

شرکت در روند پالیسی آشتی ومصالح پس دریک کلیمه میتوان گفت که تمایل وعالقه به  



ضد انقالبی    نهای زما این نگرش  سا  لف رو به رشد است ؛ ملی در اردوگاه های مخا

حاکی از   تما یل به پا لیسی   آشتی ملی دارد که او نیز  (ظاهرشاه) به سمت شاه سا بق 

سابق منحصر بقرد   شاه د ویا میتوان گفت  که گرایش به سمت  پا. همین احسا س است 

 مل واحد  آزمونی که درآن یک عا(= Litmus Test) زمون لکتومآ)همچو آزمون لکتوم 

ازویکی پیدیا  توسط این ....شد تعین کننده  میبا« یک نگرش ؛ واقعه ؛ یا واقیعت  مانند»

. است که بادرنظرداشت موقیعت واقعی یک باردیگر گروه ضد انقالب اشکار میشود(قلم 

که تعداد ازمخالفین جدی شاه سابق  مخالفان  این است چیزی قابل توجه درهرصورت اما 

ر شاه  دراین راستگرایان  ارتجاعی  هستند  وآنها طوری می اندیشند  که به ظهووعمدتاً 

برنا مه  از قبل   تنظیم  شده   ضد  انقالبیون   به  جدی  ضربهمرحله حسا س سیا سیی  

.                                                                                                    میشوددرا فغا نستا ن وارد 

که اهمیت  میدهند    بخرچ تالش    این نیروها درهرجهت   :یچ گرباچف.میخایل سرگیو

که از هش دهند  یعنی   را کا  (شاه ظاهر )بفرد    شخص  منحصر  نلی  ای ونقش احتما

  درین روند  ش خود او   ملی  که  لیسی آشتی بی  به پا ستیا بق در د  ت شاه سا هد مجا

                                                                                  . موانعی را بوجود آورند نه سهم میگیرد طا بسیار محتا

به ای یک کاتالیزور منحصر  آشتی ملی بمثاست  این است  که سیا اصلی نکته: نجیب

که آنها  با توانمندی  است   س وعواطف را بخشیده بفرد  برای قاطبه جمیعت چنان احسا

غانستان ودولت حزب دموکراتیک افرپی تقویت اقدامات دست داشته ای خود دونیروی در

حزب  که را   ستی چون سیا زیرا  به نفس بسیج شده اند  با اعتماد جمهوری افغانستان  

ترویج مینما ید  از طرف  اکثریت  قریب به انفا ق  مردم  ن  نستا فغا ق ادموکراتیک خل

ا فغا نستا ن حما یت میشود چونکه این سیا ست  در پی برآورده شد ن منافع  ملی کشور  

 میبا شد ؛ اما ازسوی دیگر  میتوان خاطر نشان ساخت  که در روند اجرا وتحقق  پالیسی

مصالحه ملی  اغلب ذخایر شناسایی شده توسط حزب دموکراتیک خلق افغا نستا ن مورد 

استفاده قرار نمیگیرد از جمله توسط آنها یکه در صد د  اقزایش  بیشتر قدرت فردی خود 

                                                                                                                          . می با شند
؟  از اینکه   این پرسش فکر کرده اید   در مورد آیا شما :چف یل سرگیویچ گربا میخا

گرایش های موجود  و پایه  واساس آشتی ملی با توجه به تنوع زیادی ازنگرش ها  منافع

  درجامعه چیست ویا به روی  کدام پایه ها  استوار است ؟                                                                          

بلی  البته که ما دراین مورد عمیقاً فکر کرده ایم ؛ وآن اینکه  به نظرما  اکنون : نجیب 

برای نقش بازی کردن  حزب دموکراتیک خلق افغانستان  زمینه وشرایط وامکانات وسیع

وجهه   هیچ  به  ید نبا نقش را   این  در جامعه میسرگردیده است  اما باید اذعان کرد  که

که  سیاست آشتی :نارس ونادرست بازی کرد ویا این نادرست خواهد بود اگر گفته شود  

به ارمغان   ویا ملی چنان نتایج قابل مالحظه وبرگشت ناپذیری را به ارمغان آورده است 



ه به جنگ ک  لحه ملی نه تنها ست مصا اعالم سیا می آورد وآن اینکه  دشمنان ما بعد از 

بلکه لبه تیز مبارزه خودرا  علیه سیاست مصالحه  میکنند توقفب ما وجدال علیه ما وحز

نستان متوجه میسازند وبه  فغا جمهور ا ودولت   افغانستان  موکراتیک خلق ملی حزب د

منطقوی آن    و متحدان  واشنکتن  نب دیگر از جا ت می بخشند  و جنگ وجدال خود شد

ت ها  عملیا  اجرای  ست به اطراف آن دهمچنان  به تنش جنگ سرد درافغانستان  ودر 

کنون به میدان سف باید خاطر نشان ساخت که کشور ما ا گسترده تری خواهند زد ، وبا تا

متحده امریکا   زی ایاالت ست که دراین با ل شده ا ی تروریزم مبد اتاخت وتا ز فعا لیته

طرفداران خود ضربه اصلی را بر پیکر حزب زی میکند ودرحمایت از  نقش عمده را با

                                               . دموکراتیک خلق افغانستان  میزند واز سیا ست ترور وترورزم در منطقه حمایت میکند

؛ از ماه می همین سال جاری  به دستور کاخ سفید   آنطوریکه تا حال فهمیده شده است    

را  با ( شورای ملی مجا هید ین )  ودولت افغانستان برنامه ای برای ایجادمخالفین مردم 

ن ایا، این واکنشگرگرفته اند  روی دستاکت وعملکرد یک دولت موقت یا دولت انتقالی 

نستان واز  موکراتیک خلق افغا ر حزب د بخرچ میدهند  تا از اعتبا لفین ما تالش  یا مخا

افغانستان  بکاهند  وبا درنطرداشت همین دربین مردم ا لحه ملی  این حزب ست مص سیا

تتدریجی     اصل  این نیروهای واکنشگرا  به این مفکوره اند  که با اغتنام فرصت بگونه

بصورت  کلی سیا ست  اً  بعد زند و حه ملی را از حزب مجزا ساا لست مص نخست  سیا

                                                                           .               ببرندوازبین ساخته    خنشیمصا لحه را 

« شوراها»آنها درمورد برگزاری ویا ایجاد  به عباره دیگر :چف یل سرگیویچ گربا میخا

بیطرف ومستقل  ن  نستا برای یک افغا صحبت میکنند  یعنی   «کمونیست ها»ون  اما بد

                                                                                                       . اما بدون اشتراک  حزب دموکراتیک خلق افغانستان 

دالیل ذهنی برای مشکالت کنونی وجود دارد والزم است  که بطور اشکار انتقاد : نجیب

ت به نوبه خود دراین سم  کنون ن تا نستا فغا زب دموکراتیک خلق اکه حباشیم ازاینپذیر

پیشرفت ها در سیاست تا هنوزپیاده هم شده است واگر این وسو حرکت فعال نکرده است 

برای حل  مسله  وایجاد شرایط  ممکنه مساعد  برای خروج   آن  ناکافی بوده است وهم

ر مثمری  دولت  کا در حلقات  باالیی حزب ون  حتی  نستا فغا زان  شوروی از ا سربا

تنگ نظری ها   از آنها ست  درنزد  بعضی  صورت نگرفته است  وتا هنوز که هنوز ا

ن خود از اشتباهات  فبلی ومحافظه کاری  نید یل  به رها ر عمل ،  وعدم تما وعدم ابتکا

زب  زما نهای محلی حیر  است  که  در سا  پذ ر نا انکا  یک واقیعت واین . وجود دارد 

سوالی ها و عالقداریها  کارالزم ودرست انجام نشده است  لودرمیان مردم افغانستان در او

مرکزی حزب  نتایج از کنگره ماه جون پلینوم کمیه  چنانچه برای ثبوت این ادعا میتوان 

                                                                        .دموکراتیک خلق افغانستان را بشکل نمونه دراینجا تذکرداد 

آیا  ا ینطور  نیست  که  برخی  از رفقای  رهبری حزب :  چف یچ گربا.یل سرگی میخا



دموکراتیک خلق افغانستان به نسبت منافع وآسوده حالی وخودخواهی های خود  تا حال 

             منافع مردم افغا نستا ن را شنا سا یی  نکرده اند ؟                                                                             

                                                          .          بلی این  واقعاً درست است : نجیب

هیچ یک   دراینجا این پرسش مطرح میشود و آن اینکه  چرا :میخایل سرگیویچ گرباچف

سی ایجاد یک دولت ایتالفی  ابراز  نمیدارد ؟ ممکن یاز رفقا  نظر خودرا به ارتباط  پال

حا لت خود   دولت  را تهد یدی به موقف واست که گسترش  پایگاه  اجتماعی  این گونه  

حاالنکه یک انقالبی واقعی کسی است که قبل ازهمه چیز درمورد کشور احساس نما یند ؟

چنین   او اگر در  خورده است ، پس  چونکه سرنوشت او با وطن اش گره خود فکرکند 

راه فرایند وروند  در ویا خود نا اگاه او عمداً  احساسی وجود نداشته باشد  میتوان گفت که

و آن عبارت  آید   لت  میکند ؟  پس  دراین ارتباط پرسشی بوجود می مصالحه ملی دخا

ازمسولیت تاریخی رهبری حزب دموکراتیک افغا نستا ن  درقبا ل  مردم  خودشان است  

بویژه با توجه به سیا ست  مصالحه ملی  وحل وفصل پرابلم های  سیا سیی  تحت شرایط 

.                                                                        ریب سربازان شوروی خروج عنق

قبول کرد   ا ین با ید اشکا ر شود   وآنرا  باید .من کاماًل درتوافق  با شما هستم   :نجیب

شعا رها ودر همانطوریکه قبل ازاین احسا س  و روحیه  نیک  بشکل  روتین  درکارودر

واجرای اقدامات کنترول درحل سریع مشکالت مبرم   ولی اکنونجمال ت ماوجود داشت 

برنامه ریزی شده  ناکافی  سازمان دهی شده است ، دسپلین اجرایوی هنوز درسطح نازل 

را نشا ن مید هد که این قرار دارد، بوروکراسی  حزب ودولت  اغلباً کمبود  ابتکار عمل 

راه حل مشکالت  به بحران روبرو وآن اینکه همه چیزدرنه مثال  نشان داد بگورامیتوان 

،کمک به دهقانان، عرضه خدمات صحی  ودیگر نیازمندیهای  دارای  اولویت اول است 

جامعه  بطورکامل قابل درک است  که به آن رسیدگی نشده است  واین خود  انعکا سا ت 

                                                                        . ستان  میگذاردمنفی بر اقتدار حزب دموکراتیک خلق افغان

دراینجا چنین میتوان گفت که دوسطح ویاتراز حل مسله :میخایل سرگیویچ گرباچف

تراز ویا سطح بلند آن  اتخاذ تصمیماتی است  که منافع همه گروها  وبخشها  -وجود دارد

را تاحد امکان برآورده سازد وراه را  برای حمایت مردم  ازاین  ویا سکتورهای جمیعت

استه  برآورده اگر چنین خو–منافع درتحت شرایط خاص  کنونی افغانستان هموار سازد 

شرکت فعال  در راه رسیدن به این خواستهشود پس آنوقت است که خود مردم بطورفعال 

تلف  توسط  نهاد های دولتی نخواهند ها درمراحل مخ برداشتن قدمخواهند کرد ودرانتظار

نی است که  سطح ویا گزینه ای دوم  حل مسله ،  تصمیمگیری عملی وفعال  کسا. نشست

طر  ست دولت را بدوش دارند مثل  نهاد های حزبی ودولتی  که بخا مسولیت اجرای سیا

بخاطر تامین  منافع آنها دارند که مردم را باید فرا  پیشبر کارخود نیا ز به حما یت مردم 

عالقه ما  دراین رابطه  چه است ؟  مهم بودنخوانند پس بادرنظرداشت این دوگزینه فوق 



ویب درتص ید  که بعضی ها  شا –ی لمهم است ؟ بیا چه چیزی دراین مورد  برای ما و

ید  که   ویا شا  لت کند خا داین تصمیمگیری های الزم درباالترین سطح از موقف خود 

ماباید  این مهم است که  لذا  –شد  اتخاذ همچو تصمیمات برای آن ها  غیر قابل درک با

.                                                                                                                       موضوع را کاماًل درک کنیم 

مجریان   تصمیمگیری ها بصورت خاص ودرست صورت میگیرد، آنها یعنی:  نجیب 

نه اماده گی شان امور افزون برآن در بد ست اوردن حمایت ازمردم که بصورت دواطلبا

تا که بشکل فعا ل  بتوانند دراجرای کا ر  تجربه دارنده درک بیشتربرا نشان میدهند نیا ز

مردم هموار سا زند  ونهادهای  دولتی  درسطح خود جاده را برای سهمیگری ازحما یت 

اما وقتی که انتظا ر کا ر   -محلی  گامهای خاصی باید برای تحقق  این خواسته  بردارند

اجرای تصمیمات الزم  خا صی از سطوح باال تر از دولت  ودیوان ساالری  حزب برای

تنبلی  . کندی میشویم خود مواجه بهروند کارهای آنوقت است که ما دراجرای برده میشود 

ناتوانی درکار،نبودعشق به نظم ویا روال کاروعدم درک ازمشکالت موجود موضوعاتی 

است  که چند تن از اعضای هییت نظارتی  مواجه به آن شده اند، اجرای انظباط ضعیف 

است  ودرشرایط کنونی چنین به نظر میرسد  که رهبری خود نمونه ای از تسلیم شدن به 

نجاری ها است یعنی رهبری که به مثل نمونه دررسیدن به این اهداف فداکاری همچو ناه

نماید  که متا سفا نه تا کنون همچو  فدا کار صورت نه گرفته است  وآنهم عمد تاً به علت 

                                                                             .در گیر ما ند ن درتفکرگروهی  وفساد اداری 

اگرتصمیمات اتخاذ شده  درحال حاضر نتواند  بر منافع :  چف میخایل سرگیویچ گربا

یعنی که منافع مردم را تامین نه نماید   مردم وازجمله بر خواسته های دهقانان تاثیرگذارد

اگر  برعکس   پس درآنصورت  هیچ   بوروکرات  قادر  به ا نجا م کا ری نخواهد بود  و

قرار گیرد آنوقت است که درهمه ساحات  ( جامعه)تصمیمات اتخاذ شده طرف عالقه مردم

رونما خواهد شد ؛ من میخواهم  به ارتباط این موضوع یک مثال تاریخی نه وتحرک تکا 

در رابطه به  چرا حکم ود ستو ر لینناینکه وآن : دراینجا پیشکش نمایم را بگونه نمونه 

قدرت  شوروی تا اکنون    مبنی بر استحکا م ه درغیر آن اعالمیه ای زمین  اجرا شد ؟ ک

لینن  ستور وحکم  د  ل این ن بودند  که درقبا واین دهقا نا که استقرار می یافت بعید بود

واکنش مثبت نشان دادند ومفاد فرمان را درعمل پیاده  از خودبغرض تحقق وانطباق  آن 

                                                                                                                                                                                    .کردند 

ص  اینکه  اگر یک تصمیم خافلهذا من میخواهم  به روی این موضوع  تاکید کنم و آن    

منافع  یک کسی تاثیر گذارد  یعنی تصمیم بخاطر برآورده شدن منافع آن کس باشد  باالی 

منافع تصمیمات ولی اگرنی است  اجرا شد( قق آن حکم ویاتصمیمبرای تح)م پس میکانیز

لذا ،  برده نخواهد شد پیش از  ری نصورت کا آپس  در   نکند  تامیننی را  کساکس ویا

مصوبه ای  که اگر بد ون در نظرداشت منافع اکثریت مردم  تنها  حکم ویا دراینصورت 



بخاطر منافع گروه ویا گروهای از مردم توسط  حزب دموکراتیک خلق ودولت جمهوری 

                                                                                . افغانستان تصویب شود به هیچ وجهه موثر نخواهد بود

نسبت به   لحه ملی دربین مردم ست مصا که سیا ویم گمن میتوانم دراین مورد ب :نجیب

ایجاد کرده   صفوف حزب دموکراتیک خلق افغانستان واکنش مثبت وسروصداها ی گرم 

رسا نم که فعالیت حزب ازوضیعت واوضاع موجود نسبت است ، متاسفا نه باید بعرض ب

                                                                     . به واکنش مردم ضعیف وعقب ما نده است

کسا نی   مثل  -شاید که واکنش ها درحزب  متنوع باشد  :میخایل سرگیویچ گرباچف 

اجرای  کارشان  همه چیزها  طبق میل شا ن باشد ویا  که تالش بخرچ میدهند  تا درروند

آنهاراراضی نگهدارد با این حال بد یهی است که دراینصورت درسطح رهبری  به نسبت 

از دست دادن  امتیازات حزب دموکراتیک خلق افغانستان  تحت شرایط خا ص  سیا ست 

خاطر  سرنوشت حزب ید که ب دهند  واین نگرانی شامیمصالحه ملی ازخودنگرانی نشان 

   . شد یه نگرانی آنها ازدست دادن موقف ومنافع شخصی شان  با شد بلکه ممکن ما نبا

.                                                                              من با اظهارات وبیانات شما موافق هستم : نجیب 

                                                              .همین کار می چرخد همه چیزها بروی :میخایل سرگیویچ گربا چف

ما به ارتباط وظایف حزب دموکراتیک خلق ودولت  افغا نستا ن برای اجرای  : نجیب 

ما سعی  ازهمه ودرقدم اولتوجه به وضیعت فعلی کشوراند یشیده ایم ملی با سیاست آشتی

ایم  وبویژه    ستا ورد های  انقال ب متمرکز ساختهدردفاع  از دالش های فعا ل خودرا وت

امروز   بناً    -با توجه به اینکه  ما وارد مرحله جد ید از سیا ست  مصا لحه ملی  شده ایم

ید  در  حزب آن را  با که در دستور کار ما قرار  میگیرد   کارهای پیچیده و حیاتی جدید

کار ما  با ید   ا دراین رابطه  به نظر ما سمت وسواصلیمدت کوتاه حل وفصل نما ید  لذ

                                                                                                                :  درموارد ذیل باشد

کار خودرا باالی دشمن  با تاکیدات  بیشترکه ما باید فشار   من فکر میکنم والزم میدانم    

برافزایش تماس با طرف های  مخالف ومختلف دولت اعم از سلطنت طلبان ، میانه روها 

.                                        نمایندگان از بورژوازی بزرگ  ومتوسط  روحانیت ورهبران وبزرگان قبیله  بیاندزیم 

ن  اقداماتی راکه تسهیل کننده بیا؛ کنیم واجراا توسعه داد چنین اقدامات خاصی ر ما باید  

ازغیر قابل برگشت سرشت به روند آشتی ملی است  که  همچو اقداما ت ما موجب ترس 

                                                                                                   . وهراس دشمن میگردد

           .از زمینه های اصلی کارگسترش اشکال قدرت درهمه سطوح از ایتالف است ی یک      

دموکراتیک چپ دریک پلت فرم ؛ بمنظورحمایت   وظیفه ایجاد یک بلوک از نیروهای   

دفاع از استقالل  لحه ملی،شامل همه نیروهای میهن پرست درتحت شعار مصاست  از سیا

م   وتقویت  دوستی   با اتحاد جماهیر شوروی  در خط مقد وحالت عدم انسالک افغانستان



با این ترتیب  نیروی های  دیگری  که در این  بخش  میخواهند  .شد  پیشرفت وارتقا  میبا

سهم فعال گیرند ؛ نبا ید که آنها را ازسهمگیری شان محروم سازیم ؛ در اینصورت است  

.                                    آشتی ملی را دریابیم  که میتوانیم  شرایط دسترسی  به مسایل  سیاسی

ن  اعالم کرده است وبه روی آن نیز  نستا فغا از سوی دیگر  حزب دموکراتیک خلق ا   

مهای خاص خودرا  برای ایجاد یک  که گا  اینکه  میخواهد تاکید بعمل آورده است  وآن 

تمام احزاب سیاسی  فرصت وحق میدهد  وبه سیستم چند حزبی در این کشوربجلو بردارد

  که فعالیت های خودرا درصورتیکه عماًل حما یت از صلح وامنیت در این  کشوربنما یند

اجازه فعالیت را میدهد ونیز آنها میتوانند  که  برای تحقق اهداف خود  درچا رچوب یک 

                                                                                                               .جبهه  ملی گردهم آیند

بهرصورت من میخواهم  که دراین زمینه  بطوراشکا ر ا عتراف  کنم  که جبهه ملی        

ودامنه   ؛تا به حا ل نیروی وتال ش قا بل مالحظه خودرا به نفع جا معه بکا رنبرده است

فعالیت های آن محدود به شهرهای بزرگ مانده است  وحتی که درهمین شراط  واوضاع  

وضعیت سازما نها وسازماندهی آن ضعیف وکمرنگ است   که یکی از دالیل اصلی این 

 می اند یشید یم  نستیم ویا چنین میدا همین اکنون نا توانی وکمرنگی آن  این است  که ما تا 

یک بخشی ازحزب دموکراتیکخلق افغانستان است  وبا درنظر داشت همین که حبهه ملی 

.                                                                                                                    اصل  فعالیت های جبهه  درچارچوب  این حزب  محدود شده است 

ام ه است  که این جبهه باید  به حیث یک ارگان  واقعی از جمع تملذا  وقت آن فرا رسید  

لیت های  الزامی به فعا  ویا  ونه بگونه اجباری  نیروهای وطنپرست  بصورت دواطلبانه

                                                     . ادامه دهد( ا.خ.د.ح)مه های  نا یت ووابستگی به بر ود بدون محد خود

باید بعرض برسانم اتفاقی که در این راستا  بوقوع پیوست این بود  که ما  پیش نویس       

( لویه جرگه ) کنفرانس  به   را ن  نستا دموکراتیک افغا سی  دولت جمهوری  قانون اسا

در کنفرانس به ارتباط جبهه  ملی یک مصوبه به تصویب رسید  که پیشکش نمودیم  ملی 

سی بشکل  احزاب سیا  بعمل آمد که  اعضای تمام سازمان ها سیا سی ودر مصوبه تاکید 

ولی آنچه که در این مورد به نظر میرسد  پذیرفته شوندستجمعی به عضویت جبهه ملی د 

                                              .اینست که این فیصله درواقیعت امریک فرمول نادرست وتاحدی توام با مشکالت میباشد

 ر معیا یک نون اساسی نسخه اصلی قا  دراخرین طرح  که داریم نظردر  ین ما ا بر بنا   

م  چونکه  مهم شکش نمایپرا  بغرض تصویب به کنفرانس  قابل قبول همه  ء شده صالحا

درفراهم آوری تسهیالت  بغرض تحقق  اهداف مصالحه ملی  درکنار است  تا جبهه ملی 

.                                                                      طلب  بدون کدام محدودیت فعالیت نمایدسایر  نیروهای صلح 

اما دراینجا یک مشکل دیگر نگران کننده  وجود دارد  وآن اینکه  از قبل  افرادی  در    

شی  همجوویک بلوک نیروهای چپ ب دموکراتیک خلق وجود دارندکه طرفدارایجادازحز

مدغم شوند نیستند؛ چنانچه این ادعا را میتوان ( ا.خ.د.ح)سازمان هاچپ گراکه بخواهند با

اتحاد مصنوعی چهارهمچو سازمانها با حزب دموکراتیک خلق  -بعنوان تجربه نشان داد 



چهار سازمان    از این سی  نداشته است  در واقع  سیا افغانستان هیچ کدام اثر چشمگیر 

و  نفر  با حزب دموکراتیک خلق افغانستان  با اسقاللیت تشکیالتی( 881) مجموعاً  تنها 

.                                                                    چندان برآمد سیاسی با خود نداشت  که ستندپیوآزادی سازمانی ومرامی خود 

کنون بخوبی  شناخته شده است  که دراینجا  چپگرا ها  وجود از سوی دیگر تا همین ا    

چپ افراطی ویا رادیکال  بویژه  سازمان انقالبی  به اصطالح ازنوع  دارد اما چپگراهای

نیکه بر نقش حزب دموکراتیک خلق افغانستان شک وتردید  کارگران افغانستان  ، سازما

خود تلقی میکنند  لذا بهتر خواهد بود   تخریب سازمان( ا.خ.د.ح)دارد وپیوستن خودرا با 

شترک به همکارهای موکرات چپ دریک بلوک م نهای  د یر سازما با سا( ا.خ.د.ح)که 

برای بازسازی  ش  بخرچ  دهد  که  اقدامات الزم راتال  زمان ودرعین مشترک بپردازد

ارتباط    به  ن قانو  یک   ؛ لذا  به نظر ما  تصویب  لیتهای درون حزبی  انجام دهد فعا

                                                         . ایجاد خواهد کرد ای مشترک احزاب پیش شرط های خوبی را دراین شرایط همکاری ه

پس به همین دلیل است  که چرا این موضوع در خوراهمیت :چف یل سرگیویچ گربا میخا

که با ید چهره وسیما ی اصلی  و واقعی حزب د موکراتیک  خلق ا فغا نستا ن را  است ؟

.                                                                                      درهمین مرحله ای از تاریخ  تعین ومشخص ساخت

ن به حیث  یک نیروی   من کاماًل میخواهم که حزب دموکراتیک خلق  افغا نستا: نجیب 

رهبری کننده  دربسیج نیروهای مترقی  باقی بماند ؛ اما متا سفا نه که آرزو وآرمان  یک 

چیزی وزندگی وعمل  چیزی د یگری ا ست وآن اینکه ما درمرحله کنونی  توان وقدرت  

                                                                                    . همچشمی ورقا بت را بخاطر ا یفای این نقش نداریم 

من فکر میکنم  که دراین مرحله ء از روند اجرای سیا ست  :  میخا یل سرگیویچ گرباچف

آشتی ملی ودرشرایط مدخل تشکیل یک ایتالف وسیع ، حزب دموکراتیک خلق افغانستان  

ن  غیر وافعبینانه خواهد بود  که باید  نقش رهبری کننده ء خودرا با زی کندودرعین زما

این حزب بتواند موضع کنونی خودرا پس از دستیا بی به مصا لحه ملی حفظ کند ، بد ین 

اسا س  ضرور پنداشته میشود  که حزب با ید  با د قت تمام  وضع را که درآینده  ممکن 

رسیدگی به آن  ودر  از همین حاال آن چنان وضع را پیش بینی نماید است  بوقوع بپیوند د

پالیسی را به اجرا دراورد  ووضیعت  پس از دستیابی  به مصالحه ملی  را باهوشیاری  

                  .                                                                                                                            انقالبی  درنظرگیرد 

ا به عباره دیگرحزب دموکراتیک خلق افغانستان درحال کنونی  گام به گام  وظایف  وی    

دور ونزدیک خودرا  باید تعین ومشخص کند ،یعنی که حزب دموکراتیک خلق افغانستان  

شرایط  مبارزه را برای انجام وظا یف دور ونزدیک خود درامر تحقق  سیاست مصالحه 

ود واقعی افغانستان  درست تحلیل وارزیابی نماید ، نقش  ملی با درتظرداشت شرایط موج

.                                                          وجایگاه خودرادرمرحله اول ودوم ازماموریت تحقق آشتی ملی با ید تعین ومشخص کند

حزب دموکراتیک افغانستان  نیروی پیشرو برای آشتی ملی است ،  درمرحله کنونی        



ن  نستا افغا  ه عوضیعت درجامود را درتکیه با  تحلیل  وتجزیه  از ید که این نقش خ وبا

وعملیات یا اقداما تی راکه  در این مرحله روی د ست میگیرد با ید  با ارزیا بی .بکاربرد

ر گیرد وخصلت انقالبی خودرا حفظ کندودرعین صحیح  تاریخی از جامعه افغانی درنظ

درعمل یک برنامه حداقل دارد  که آن را  بهب باید بداند  که اکنون  اونیاز وقت  این حز

.                                                                                   باید پیاده کند یعنی تحقق اصالحات دموکراتیک 

میتواند بخاطر  انجام  نقش مهمی که وکراتیک خلق افغانستان  درحال حاضر ب دمحز    

تی زند  والزم پنداشته میشود   قداما ست به ا در مراحل بعدی  بعهده اش  قرار میگیرد  د

ن  باید  نستا ید  مفت ورایگان ازدست داد، و حزب دموکراتیک خلق افغا که زمان را نبا

درت عمل را  بدست گیرد وآماده شود  که قی آشتی ملی  ابتکارس مشی سیابخاطر  تحقق 

بطور قابل مالحظه وبه آسانی  شتراک گذارد که این همه اقدامات به اواقعی را با دیگران 

ینده  برای  تحکیم پایه های اختیارات ویا اتوریتی حزب را  تقویه خواهد کرد وحزب درآ

حزب  این مصلحت اما اگر -خواهد آورد خود  دربین مردم فرصت های خوبی را بد ست

که کادر های خودرا  درهمه نهاد های  مقامات دولتی  جابجا  سازد  تاکه بعد   را می بیند

ازآن شرایط مطلوب را برای حفظ وتقویه موقف خود کسب  کند  موردی است  که ا لبته 

این آرزو ویا وظیفه  بس دشوار ا ست  ولی آنچه را که من وشما  درمی یابیم  ویا به این  

ری وجود ندارد باوجود یکه ا ین مسیر خالی از اشتباه  وضرر نتیجه میرسیم  که راه دیگ

که فریاد  زدن  آسان است  هم  نمیبا شد ونمیتوان  که ازاین مسیر  اجتناب ورزید  ، البته 

ف بلند پرطمطراق  سرداد  وبا خلوص   نیت   انقالبی  به هد   انقالبی را های که شعار 

نوع نعره کشی ها بجز از   این  البته  که  ریاد کشیدبرافراشته نگهداشتن پرچم انقالبی  ف

نی که این روحیه را حمایت میکنند   کساچیزی دیکری نیست ، «مکارملیز»وروان  روح 

آنهای هستند که   رزه کنند ، جماهیر شوروی  مبا ودوست دارند  که برای  موقف  اتحاد

رویکرد   چنین  نند  حالنکهنه های خود  بی سروصدا  آرام زندگی میک درقصر ها و خا

که  بگذارید  –ن باشد  نستا فغا سب بحال مردم ا ویا برخورد  به هیچ وجهه  نمیتواند منا

شد ، مردم افغانستان  از جنگ خسته شده اند  ما نیاز داریم   شوروی  تنها بااتحاد جماهیر

س مسولیت  احسال مردم افغانستان  سی  درقبا که واقعگرایان خوبی باشیم  واز نظر سیا

                                                                                                                                                               .یم  نما

بعدی مشی مصالحه هنگامیکه شما  در حال حرکت وجهش  به مرحله  درحال حاضر     

«  کارملیزم »ملی هستید ، بسیار مهم است که خطر استدالل ودلیل وبرهان  روح وروان 

را آنچه که  است  نشان دهید  وبه اعضای  حزب تفهیم نماید  که این  عد م فعالیت  واین 

به ن   نستا واقعبینانه ازوضع افغایف  محوله با تحلیل وتجزیه  عدم تما یل به اجرای وظا

پنهان   یهای چپگرایانه  وشبییهه انقالبر آن مفهوم است که خودرا درعقب عبارات وشعا

حاالنکه مردم   افغانستان باید  بخاطر توحید ومتحد شدن باهم  که دراین مرحله - ساخت 

                             .                                                                 باید انجام دهند نیاز دارند 



اکنون اطالعات چندی به مسکو میرسد  که چنین احسا سا ت کاذب درنزد بعضی ها      

ست  ازد  انقالبی   ی وردها ستا وجود دارد که گویا مصالحه ملی درحال آمدن است ، د

ومزخرفات  غیر ت  یا همه چرند  این..... میرود وعقب نشینی از اهداف انقالب است و 

یکه  دست به  ید به اعضای  اصولی حزب  توضیح داد وآنها این کسان را با ایمسوالنه 

متوجه اشتباهات  شان ساخت  ودراین ید بطور مستقیم  همچو اشتباهات میزنند  آنها را با

س  ومهم تاریخی  جلو اشاعه  همچوتبلیغات پوچ وزهراگین  را قبل ازآنکه   مرحله حسا

                                                                                           .گرفته شود  ب  حزب مساعد گردد نشعا برای ا زمینه

مین مصالحه ملی  امکان پذیر  ن  تنها از طریق تا نستا لت امن ومصونیت افغا آینده حا   

سویالیزم بدون درنظرگرفتن مرحله انقالب است واین نظر کاماًل مردود است که پرش به 

پرش )  یی  ها  دراین راستا  ویا اصالحات ملی ودموکراتیک  صورت گیرد ، ما و چینا

زدیم وما میدانیم  که این مرحله  چگونه پایان می یابد ویا چگونه سپری میشود  (  بزرگی 

به این بی به آشتی  ملی  ستا دا ن پس از نست خلق افغا  موکراتیک د  لذا سرنوشت حزب

که چگونه با ید  خود یف آینده  ط به وظا ید درارتبا بستگی دارد که حزب همین اکنون با

عمل کند د ست بکا رشود  واین  یک آروزی پوچ ومهمل خواهد بود  که این حزب  اگر 

ه مین  کند  گرچه کبخواهد  اتوریتی خودرا  با کمک نیروهای اتحاد جماهیر شوروی  تا

از بکار بردن آن لحظه ای عقب ن آنچه را که درتوان خود داشتند افغانستانیروهای ما در

افغانستان این حزب که مردم  ا ستی راباید درپیش گیردیس«ا.خ.د.ح»پس  ؛نشینی نکردند

ید به کسانی  سند  ورهبری این حزب با را  بعنوان  یک نیروی ملی ورهبری کننده بشنا

یر آن  همچو آرزوها ودرغندازند  بتوانند  سیاست الزم  را  بکار بیا  تعلق گیرد  که آنها

من بگونه فعال  درگیر دراطالعات  شما .  ممکن است که برآورده شود  ناوخواسته ها  

                                                                  . سی است  شدم  چونکه این خود یک نقطه مرکزی  سیا

به ( 0990) ل  ن که در سا نستا موکراتیک خلق افغا پلت فرم  حزب د دراولین  :نجیب

وبخش های  جامعه ت  یف اصلی پیوستن انواع مختلف طبقا تصویب رسید  یکی از وظا

که بعد از   فروان  سف  با تا  اما   س  میهن پرستی بود ن  باهم بر بنیاد واسا نستا فغا ا

وردیم  بجای آنکه  آ  ر خود رت را درانحصا قد ما  و  انقالب  این اصل فراموش ما شد

ن را از هم جدا ساختیم  وارتباط را  با مردم  ن را جدا ومنزوی سازیم  ما خودما شمنا د

یم تا که مردم خودرا  متقاعد سازیم  حاالنکه ما  یم  اکنون  سعی وتالش مینما ازدست داد

برای همیشه   یک بار و اصول را   ین توان را  اکنون درخود نمی بینیم  چونکه  ما  آنا

ویا دوبار به عقب    که یک  مجبورهستیم  ودرنظرنگرفتیم  ؛ بنا براین  اکنون رد کرده 

وخطاهای خودرا اصالح کنیم  که البته ما  این کار را  براساس اشتباهات  برگردیم وتمام

                                                                                           .ده باید انجام دهیم اصول پذیرفته ش

یک بارهم   ید برای  ونبابگیرد   پیشی  مردم حزب باید از:  یچ گرباچف میخایل  سرگیو



های  چپ  منجر تماس وارتباط خودرا با اساس وبنیاد خود  ازدست دهد  سردادن شعا ر 

به سیا ست های فرقه ای وانشعا بگری  درحزب میشود  پس به همین دلیل وبرهان است  

که چرا وضیعت زما نیکه تما م جامعه متحمل درحا ل وقوع یک مرحله تاریخی خاصی 

وایده های خود به  از دایر  مرحله  هم در این وحزب  از توسعه می شوند دشوارمیگردد

دومرحله را  ویا   ید یک که این  حالت شا  شد  چه به عقب کشیده میبا نحوازآنحا خودرا

ل طوالنی وبیشتر باشد ولی چیزی مهم  این است حیرد ویا شاید که به شما این مراگدربر

                                                   .ید که همیش با مردم بود  اط را با عموم قطع کرد  بابید ارت که نبا

ان یک عمل به عقب  تفسیر من متوجه هستم که برخی ازمردم اقدامات ما را بعنو:نجیب

للی  ح چه در داخل وچه در عرصه بین المحا ل انکه  این حرکت ما  درهمه سطومیکنند 

رو به جلواست  وما درمرحله ای از انکشاف وتوسعه قرار داریم  ودر قدم نخست ما باید  

به تصحیح اشتباهات قبلی خود دست بکارشویم چونکه تا هنوزدربعضی از موارد  اشتباه 

صورت میگیرد ومکلفیت ما ا ین است که  همچو اشتباهات را تصحیح  نمایم واز تکرار 

                                                                                           . ریم آن جلوگیری بعمل آو

من با تحلیل وتجزیه که از طرف شما صورت گرفت کاماًل : چف یل سرگیویچ گربا میخا

موافق هستم ولی با یک تصرف وآن اینکه  این همه کارها باید بدون ضیاع وقت وبموقع  

چونکه افغانستان در حال جنگ است  وشما نمیتوانید  که سالها فکر کنید چونکه  اجرشود

.                                                                                                               وقت تفکر کردن را ندارید

یک بلوک  تا بخاطر ایجاد  ارم من میخواهم توجه داشته باشم ویا چنین درنظر د:نجیب

بویژه من قصد دارم   موفقیت هرچه تما مترسعی وتالش نما یمباجبهه چپ دموکراتیک ویا

ارتباط برقرار نمایم  چونکه ( افغان ملت )که به اصطالح  با حزب سوسیال دموکراتیک 

ه های نه چندان این حزب در داخل درخارج از کشور فعالیت دارد طوریک  ما در فاصل

دهلی جدید  برگزار کردیم  وما بصورت  در رادور  با این حزب یک جلسه ای مشترک 

کل بدون آنکه به سقوط مواجهه شویم ویا  بخود تنزل را راه دهیم  تالش مینمایم  که این 

                                                                 .                                          جبهه چپ  دموکرات را دراسرع وقت تشکیل دهیم 

ی  که   زمانها ست اجرا است  سا همچنان  کارما بخاطر ایجاد سازمانهای سیاسیی  در د 

واز سوی دیگر همچنان  من   معه را بیان ونمایندگی میکنند منافع گروه  ها وبخشهای جا

المی تماس وارتباط برقرار فغانستان در یک حزب اسدرنظردارم  که با قشر روحانیون ا

میخواهیم کارکنیم  با وجودیکه  ما درقبل نمیخواستیم  نمایم وما دراین زمینه با احتیاط تام 

درین مسیر  همچو یک حزب  که از باال  برما  اعمال شود  کار وفعالیت نمایم  ولی اگر 

توجهی ما استفاده  ین بی  ن ما ازا ودشمناما این چنین نکنیم اشتباه محض ما خواهد بود  

ط ما با همچو یک حزب اسالمی درنظر  ن ارتباالحظه خواهند کرد  افزون با تا میقابل م

ید کار با روحانیون  دست به طرح یک برنامه وپالن که جوابگوی  طر تشد که بخا داریم



واهیم که  درتشکیالت  میکنیم   ومیخهرچه نزدیکیت ما با روحانیون افغانستان شود کار 

وساختار  وزارت اسالمی واوقاف  یک سلسله  تغیرات را بیاوریم  فلهذا اجرای اقدامات  

مخا لفین ما  پیشنها دا ت خودرا توسط    د  کهخواهد  دابرنامه ریزی  شده  بما  اجازه  

ن  تا هنوز نمایندگا ن خود از طریق همین وزارت  اسالمی  با ما درمیان گذارند  بنا برای

دراین زمینه یک کا نا ل  ارتبا طی  ما با چند ین گروپ های ازمخا لفین ونیروهای ضد 

                                                                                           . انقالب وجود دارد

یک اقدام  ویا یک قدم موثردرجلب وجذب دها قین  در   نی ایجاد حزب دهقا  :نجیب

.                                                                                                  سهیگری شا ن به حیات سیا سی آنها خواهد بود 

که از طریق  ایا قباًل چنین حزبی درافغانستان وجود داشت؟ :چف  میخایل سرگیویچ گربا

                                                             نست شکل گیرد ویا پابعرصه وجود گذارد؟ چنین حزبی میتواآنها به نظر شما 

همچوحزب اعضای حزب   طریق که از  نداشتدرگذ شته چنین  حزبی  وجود  :نجیب

فت میکردند  ت ارضی  زمین دریادهقا نا ن واعضای تعا ونی زراعتی در روند اصالحا

با توجه  به عالقه ای  خا صی  که  توسط  ین خود یک واقعگرایی  ا که   من فکرمیکنم

              .                                                                                                                   خودمردم نشا ن داده میشود میبا شد 

ن  تشویق  را بخاطر ایجاد حزب دموکراتیک شا گان قومی بورژوایی نمایندن  ما همچنا  

؛ ما مطمین ایم  که اجرایی موفقیت آمیز این برنامه ها برای حزب  د موکراتیک  میکنیم 

خلق افغانستان این فرصت وزمینه را مساعد خواهد ساخت  که حزب از وضیعت کنونی 

موکراتیک وقومی   نیروهای د  اتحاد تمام.  بیرون آید وبا ضد انقالب  مقابله کند موفقانه 

سیی بوجود خواهد آورد تا  پلورالیسم سیاد  دریک پلت فرم  مشترک زمینه را برای ایجا

                        .                              وکشور را بسوی ارامی ومصونیت سوق دهند یند  همکاری نمایگر که آنها باهمد

البته  این همه خواسته ها وآرزوها  در راستای تقویت همکاری با نیروهای میهن پرست   

ولی ما همچنان به کار خود .که موقیعت های متوسط وبین البینی دارند تامین خواهد شد  

                                          . متقویه مینما ی« راست»ادامه میدهیم  وتماس های خودرا  با نیروهای به اصطالح 

احتمااًل قبل از انتخابات    ؛ حزب دموکراتیک خلق افغانستان: چف یل سرگیویچ گربا میخا

 به اشتراک احزاب دیگری گذارد فرصتی های بوروکراسی دولتی را ستمقام ها وپ  الزاماً 

احزاب مختلف توسعه یابدپیش خواهد آمدودرغیراینصورت میتواند وضیعتی درجای دیگر

دست به  ومیتواند مطابق به قانون که درا فغا نستا ن به تصویب رسیده است  ایجاد شود 

ن   نستا فغا خلق ا  تمام موقیعت ها دردستان حزب دموکراتیکبازهم زنند ولی اجرء ات 

                                                                                                                   . ند قی بما با

آنها میتوانند  که درنتیجه  ؛  دروافع  یویچ گمیخایل سر؛ موافقم شما کامالا  من با :نجیب

شند واین  با انتخابات به قدرت واقعی ومقام های بوروکراسی  در دولت  دسترسی داشته

گام مثبت را بجلو  ن ن  چنی نستا فغا ا  موکراتیک د  حزب  خود ازلحاظ تاکتیکی وقتیکه



رات خودرا  درداخل ودرخارج است  وطبعاً که تاثیمیگذارد  بیشتر سودمند ومنفعت آور

             .                                                                خواهد گذاشت  از کشور

خود با عث ا یجا د و تشد ید شکا ف   این  براین ؛  افزون : چف  میخایل سرگیویچ گربا

                                                                                 . دراینجا ودر خارج از کشور دربین مخالفین خواهد شد 

ارتباط   «نه  اتحاد هفت گا»ازسازمانها ی ضد انقالبی  رهبران مختلف با ما نیز:نجیب 

بق  شاه سا«  ظاهرشاه»و پرسش  ون شک که بد نم  بعرض رسا  بایدارکرده ایم ، برقر

درسطح باال  ستعبینانه ومناسب دریک پ  واق  افغانستان  درشرایط  آشتی ملی  یک نامزد

میبا شد ؛عالوه براین  ما توجه خودرا هرچه گسترده تر بخاطر تامین ارتباط  با باالترین  

ر با  رده های سطح ضد انقالب متمرکز ساخته ایم ؛ وما درپهلوی آن توجه خودرا  درکا

گاه ما  تا حدی  میخواهم که به سران  نیز معطوف نموده ایم  واز دیدمتوسط وبین البینی 

ورهبران شورشی که درقلمروافغانستان مناطق درتحت کنترول خودرادارند درصورتیکه 

ولو  آنها نورمها ی کنترول دولت مرکزی را بپذ یرند به آنها  آزاد ی وخودمختاری بدهیم

که آنها قسماً ازمخا لفین ما جا نبداری هم داشته باشند ودرارتباط به مخا لفین ما درخارج 

خش معتدل ومتوسط است که ارتباط با نمایدگان این بخش از جامعه  ازکشورهدف اصلی ب

بما این فرصت واجازه را خواهد داد که با درآغوش گرفتن آنها  دربین  تنظیم ها ی هفت 

                                                                                                                                   .  گانه اختالفات را تشدید نما یم 

دراین زمینه من میخواهم با  شما  دراین مورد  مشورت کنم ؛ که به نظرما بهترخواهد    

 بود  که به مخا لفین  خود بازگردیم و در درجه اول ومهمتر از همه  با اعتد ا ل پسند ها

دفتری بخاطر ی آنها اجازه دهیم که درکابل که برابه این توافق برسیم وبه پیشنهادات آنها 

ست مصالحه ملی  با ما ازنزدیک درارتباط   فعالیت های خود باز کنند  ودرچوکات  سیا

می  درشرایط کنونی  این وظیفه   یل نظا ومذاکره قرار گیرند واز سوی هم  درمورد مسا

ر  حل مستقیم  پرابلم ما میباشد که در حوزه های سیاسی ؛  اقتصادی وایدیولوژیکی بخاط

ر اصلی درساحه  ن این کا ند م دهیم  ودربسر رسا مثمری را انجامی باهم  کار های نظا

 یرو  ضد انقالبی  پذ شتی نا باید وقت زیادی را درجنگ ومبارزه با بخش های  آنظا می 

.                                              مردجنگی نیست( 00111)اختصاص بدهیم که تعداد آنها طوریکه قباًل تذکردادیم بیش از

ما درک میکنم که مشکالت  تقویت  نیروهای  مسلح  از نقطه  نظر  انطبا ق سیا ست     

مصا لحه ملی  بسیا ر مهم ا ست ودراین مورد باید  گفت که بخاطر تحقق وهرچه تقویه 

ی را روی د ست گرفته ایم   که تا حا ل همچو نمودن  نیروها ی مسلح  تصمیما ت خوب

                                                                                                                                                                 . تصمیما ت بخا طر تقویه قوای مسلح روی د ست  گرفته نشده بود

موضوعات نظامی بر می آید   به ارتباط   کنونی  آنچنانیکه از تجزیه وتحلیل وضیعت     

ست نظامی  تا  کنون  مرتکب چندین  ند که ما  درتعین اولویت های سیا باید بعرض رسا

نیروهای نظامی بگونه مثا ل دریک زمان چنین تصمیم گرفته شد که تعداد  اشتباه شده ایم 



پنداشته   درست  حدیکه  اکنون  رویهمرفته آن تصمیم تا  –نفررساند ( 111111)را تا 

تقابل با  مخالفین ده برابر برتری را دراکنون ما میشود ازاینکه ازنقطه نظر قوای بشری 

سطح فرار حتی اگر ولی با آنهم  نمیتوان  این کاررا  درست پنداشت ناسازگارخود داریم 

رسیده  است  ویا  اگر  (  01111)سربازی  بلند نمیبود که  اکنون  تعدا شا ن تا ازخدمت 

شده را که باید به آنها ترخیص ( آنهایی را که  اضافه خدمت شده اند) سربازا ن ریزرف 

            .                                                 داده میشد میعاد خد مت شان را تمد ید  بیشتر نمیکردند

ر  کاوزنه بیشتر  بود که  این  صورت میگرفت  که باید به آن عطف توجهنکته اصلی     

رت های حربی  آموزش  مهابه رزه و پرسونل  قوای مسلح  به مباطر آماده گی  ید بخا با

وجزوتام   خه ها بین شا ودر  ندمیکرد  وفصل حل مبذول میگرد ید ومشکالت  آنها را 

ویا به عباره دیگر    ندمختلف قوای مسلح  انضباط ودسپلین را تقویه مینمودها وواحدهای 

حزب دموکراتیک  مربوط  مسلح   درنیروهای   به کمیت  نسبت  به کیفیت  کهبود  بهتر

افغانستان  عطف توجه صورت میگرفت  فلهذا  اکنون حسب گذارشات رسیده  حاکی از 

فیصد تخمین   (01) ت و پرابلم ها قوای مسلح  ومیزان سوق اداره تاآن است که مشکال

اجرایوی    یران می ومد شتن  نیروهای نظا مشکالت آنها را با گما زده شده  که میتوان 

                                                                     .رت دارند  حل وفصل کرد  رمندان که دربخش لوژیستک  مها ودیگر کا

رزمی ا نا بلند بردن ویا ارتقای سطح هم داقدام دیگریکه باید دراین راستا صورت گیر   

نیروهای نظا می درمبا رزه علیه ضد انقالب میبا شد که بسیا ر مهم  است ودرخورتوجه 

 باید قرارگیرد وبخاطر تحقق این خواسته  الزم پنداشته میشود که ازمرکز عالی ورهبری 

را برای تا مین  امنیت مناطق  یا یک دستورالعمل  فرماندهی قوای مسلح  یک دایریکتب

وساحات نظامی ایجاد شده  وهمسا ن کردن تمام  تشکیالت قوای مسلح  به مسولین زون 

یافت    نی رونق خواهد اقدام  کارها به آسا صادر شود  که با چنین  های  از قوای مسلح

بخصوص  زمینه تشریک مساعی را دربین نیروهای  مستقر درمناطق مرزی  درهنگام 

تقویه خواهد کرد که آنها به آسا نی فعالیت های شورشیان را درمرز  عملیات های رزمی

بناً دراین راستا ما ازشما درخواست مینمایم  که مسله انتقال وظایف  – حنثی خواهند کرد

تنظیم  ن نیروهای مسلح شوروی مشا وران وکارکنامرزی وبازان مشورتی را دربین سر

                                                                                                                                      .سروصورت دهید و

ازدواطلبان باید دعوت  «هاو کماند »درحل مشکل ایجاد واحدهای نظم خاص هدف از    

بعمل آید بناً بادرنظرداشت این خواسته  ما قصد داریم که آنها را  مستقیماً به ستا د عا لی 

ارتقا دهیم ؛ افزون برآن ما باید درشرایط  « به مرکزفرماندهی عالی»مرکزی قوای مسلح

م ازدفاع کنونی  سطح هماهنگی عملیات های مشترک را دربین  مسولین وزارت های اع

که همچو هماهنگی  قابل یادآوری میدانم –داخله  افزایش دهیم ،امنیت ملی ووزارت امور

عملیات ها مشترک درمیان وزارت های  مربوطه  همین اکنون وجود دارد  که  این خود 



بدون شک افاده کننده سرشت نظا می میبا شد ونیا زبه آن دیده میشود که همچو هماهنگی 

         .                                                                        را باید جهت سیا سی داد

سرگیویچ  میخایل شما   از  را ردانی خود قد  میخواهم مراتببا استفاده ازاین فرصت     

به حیث   را  (V.I.Varennikov) وارینیکوب ب شما جنرال  یم  از اینکه  جنا ابراز نما

برآن  من از  رهبر وقوماندان  ارتش شوروی به افغانستان تعین واعزام نمودید اما افزون

                                                                      ؟:درنظر میگیرید که آیا شما  این ایده ها وخواسته های زیرین مارا شما میخواهم بپرسم 

اتحاد   نیروهایکه  توسط     رزمیت عملیا   مه وپالنهای برنا  م تماضر درحا ل حا    

عملیات ها صورت میگیرد ، اینگونه  وارینکوف لجماهیر شوروی درتحت قومانده جنرا

که این خود باعث ضیاع وقت میگردد  لذا این بهتر خواهد بود از مسکو هماهنگ میشود 

یم ز تصم ست با صالحیت داده شود که او خود دراین مورد با د وارینکوفکه به جنرال 

لیت  ساختن فعا را ترتیب وتنظیم دهد ودر هم آهنگ  های رزمی ت مه عملیا گیرد وبرنا

                           . بردبکا ر را از پیش  نیروی های نظا می  شوروی درافغانستانهای  تمام 

جد ید بغرض ( شعبه)درکمیته مرکزی  حزب دموکراتیک ا فغا نستا ن یک دیپارتمنت     

تقویه کارسیا سی  دربین منسوبین قوای مسلح وارتقای تعلیم  وآموزش جامعه  ایجاد شده 

اسیس میخواهم   بپرسم  که اگر شما  است ؛  با توجه  به اهمیت  کار ا ین شعبه  جد ید الت

بخا طر بهتر شدن و پیشرفت کا ر این د یپارتمنت  درصورت امکا ن  بطور موقت  یک 

به کمیته تا  دراین بخش  خورسند خواهیم شد  بگما رید در این بخش را  مشا ور کاراگاه 

باوجود یکه البته ما بصورت تتدریجی درصدد کاهش تعداد .مرکزی حزب ما کمک شود 

از مشاورین هستیم ولی ازآنجا یکه  کار وفعالیت های این دیپارتمنت جدید  سود ومنفعت 

                                                .                 زیاد درقبال خود دارد به همین سبب ازشما تقاضای  تعین همچو مشا ور را مینما یم 

مه آشتی ملی وارزیابی از  برنا  اجرای زبی  برای ر ح من با توجه  به مشکالت  کا     

ورشد فعالیت ها ومسولیت های  لحه ملی  ای مصق مش ید ونحوه انطبا هیت مرحله جد ما

ت با شما کاماًل موافقم  وبا ن  که از طرف شما  صورت گرف نستا حزب دموکراتیک افغا

مرکزی حزب  ما یک گامی  پلینوم  ماه جون کمیته؛ ور ما درنظرداشت  این اصل  به با

  خلق    موکراتیک د  حزب  اعضاییر   پذ تاخیر نا  یف وظا  درک  ط به ارتبامهمی را 

کننده  ن بجلو برداشت ؛ چنانچه  این موضوع از طرف  تمام اعضای  اشتراک نستا فغا ا

این  پلینوم  ظاهرًا یک . ابراز نمودندیت خودرا  ید واز آن حما ق آرا تا در پلینوم  به اتفا

مرحله ویا دوره مشخص از  توسعه  واجرات  سیا ست حزب  را در چا رچوب  خاصی 

                                             . برای  پیاده کردن سیاست آشتی ملی  در این کشور را نیز تعین ومشخص ساخت

نه  کشور ما ؛ وایجاد بدلحه ومعرفی سیستم چند حزبی  در زش ومصا ساآمادگی برای    

بشمول حزب دموکراتیک   موکراتیک نیروها تشکیالت  جبهه چپ د و حکومت ایتالفی 

قراردارد  وما اکنون درحال توسعه  درکار وفعالیت  آینده ما ...  خلق افغانستان  وغیره 

وانکشاف مفهوم  آشتی ملی  هستیم ودرعین وقت  ما پیش نویس قانون اساسی  کشور را  



بغرض بحث همه جا نبه  به مردم  پیشکش  نموده ایم   ودر  پهلوی آن  به بررسی  این 

کومت موضوع نیز مصروف هستیم   که در  صورت  امکا ن  میخواهیم   نا م ونوع  ح

وحتی حزب را تغیر دهیم ؛ بهرصورت  به ارتباط سوال بعدی  ؛ من  قصد دارم  که نام 

حزب د موکراتیک خلق ا فغا نستا ن را  تغیر دهیم  به ا ین اسا س  من مایلم  که  با ید 

                          :                                                          با شما  در موارد ذ یل  مشورت کنم 

میتوانند  اقداماتی را  برای ایجاد  سازمان  «رملیست ها کا » ؛احزاب  نبرمبنای فانو    

سیاسیی  خود انجا م دهند  چونکه اینگونه تما یالت  کاماًل  قابل رویت است  بناً   اگر ما 

خود را تحت  همین  نام حزب را تغیر نام دهیم  پس آنها  میتوانند  سا زما ن  ویا  حزب 

                                                                                                     .یجاد کنند وعلیه ما عمل کنندا  (حزب دموکراتیک خلق افغانستان)

ویر یک ی برای تدن آماده گ نستا حزب دموکراتیک افغالیت  وظیفه مرحله کنونی  فعا    

که میباشد  ز مورد نیا ؛یل  مسا ومقیا س حزبی بادرنظرداشت  میزانکنفرانس سراسری 

.                                                ما باتوجه خاص وبا صرف مساعی برای پیشبرد کار دراین راستا  مصروف هستیم 

آنطوریکه  شما فکر میکنید ا ین کنفرانس سرتاسری حزب   :یل سرگیویچ گربا چف میخا

      چه وقت برگزار میشود ؟                                                                                                        

گا مهای  درحدود دو ویا دونیم ماه بعد، و به همین اسا س ما با ید  با برداشتن:  نجیب 

استواروکاربیشتربه توضیح تصمیمات پلینوم اخرحزب بپردازیم ، با  درنظر  گرفتن  این 

موضوع وبا توجه به برسی وبه پاسخ سواالت این کنفرانس در سویه معادل کنگره حزب  

ن است  که اقدامات  سازمان میتواند تصمیم گیرد واز سوی دیگر  کاماًل مشخص  وروش

که باید دامن  حزب را  ازوجود ست  ووقت آن رسیده اارما قرارگیرد  د ستورک دربا ید 

افراد وجنا حهای مخا لف وخرابکا ر که علیه سیا ست مشی مصالحه ملی صحبت میکنند  

مهمترین وبرجسته ترین وظیفه ما درشرایط کنونی   تقویه اقتدار حزب ما  - پاک سازیم 

ورت ایجاد شدن یک حکومت ایتالفی  مقام و میباشد  وآنهم به این خاطر  که حتی در ص

این خواسته  یرد  وگست  ریاست جمهوری  به حزب دموکراتیک خلق افغانستان  تعلق پ  

 یش شرط  مطلوب درنظر داشتپدرصورت حفظ اقتدار حزب بعنوان یک  را میتوان که

ودولت اعضای  حزب ویا   مردم رید ن  وگما  ساختنوازسوی هم باید درمورد  جا بجا 

درمقا ما ت دولتی وحزبی  درست وصحیح فکر شود  و دراین ارتبا ط  باید بخاطر یک 

پارچه شدن وهرچه متحد شدن رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان کادر های جوان 

                                                                                                                     .وفعال وکار کشته را به باال کشید 

اما آ یا چنین امکا نا ت وجود دارد ؟ و ا یا همچو کادرهای  :چف گیویچ گرباسریل  میخا

                                                                                     جوان فعا ل آموزش دیده را دراختیا ردارید؟ ویا چنین کا درها وجودارند؟

ازبیشتربه جسارت ومردانگی بلی ،همچو کادر های فعال وجود دارند اما آنها  نی:نجیب

ازکار وفعالیت  چکس نمیتواند که هیپیش کشیده شوند که درپیش کشیدن آنها که باید دارند 



مثمر وجا نبا زی های قا بل اعتماد حزبی آنها چشم پوشی کند  کارهای نجام  از اآنها  ویا

ازتجربه وجسارات آنها  بقدر کافی باید استفاده صورت گیرد  بخصوص درهنگام روبرو 

شدن  حزب دموکراتیک خلق ا فغا نستا ن درمقابله با نیروهای مخا لف  در تحت شرایط 

.                                                             درآینده ها کاماًل جدید ودر وضیعت وحاالت کار 

من میخواهم  باشما درمورد یک موضوع مهم یعنی در مورد مسله قو می  هرچه جدی     

چونکه ما ضرورت آ نرا درک کرده ایم  که حزب ما  به حل مسله  -ود قیق مشورت کنم

میخواهیم  که ا قد اما ت خاصی را انجام دهیم  تا ستا مبرم دارد وما دراین رازقومی نیا 

جایکه حتی  رفقای شخصی ما  وقتًا  فوقتاً به ما  توصیه میکنند  که به  گروهای مختلف 

         .                                                                               قومی با نفوذ  درجامعه خودمختاری داخلی بدهید 

مسله بسیارمهم وجدی است وغیرممکن  این موضوع درواقع:یل سرگیویچ گربا چف میخا

ا  چیزی مهم دیده گرفت؛ ام به نظر می آید که ازآن به آسا نی چشم پوشی کرد ویا آنرا نا

نه وبگونه ای  مصنوعی عجوالدراین مورد این است که دراین قسمت نباید تصمیمگیری 

باالی مردم بدون درنظر گرفتن شرایط  وواقیعت های موجود درجامعه  صورت گیردویا 

تحمیل شود طوریکه میدانیم درافغانستان طی دوره های چندی  یک میکانیزم  به درجات 

خاصی درراستای تامین روابط حمایوی متقابل بین گروه های قومی   ، بخش ها وگروپ 

تاً بسیار مهم است  که این سرش  ست ؛ بناً های  شامل در جامعه از مردم   وجود داشته  ا

ع اصلی  گروپ های  حل مشکل قومی با برخورد دیالیتیکی  منافبه دنبال راه های بخاطر

دراینصورت  اگر شما   پس در روند تحکیم جامعه درنظر گرفت ،آنها را قومی  وادغام 

ها ازدرک  موضوع طوریکه  آن  میکنید زی جدیدی رامیخواهید  برای مردم  پیشنهاد چی

پیشنها د شده شما  عاجز با شند درآنصورت این نوع برخورد میتواند  روند آشتی ملی را  

بهرصورت . پیچیده  ترسا زدواز پیشنهاد تقدیم شده ای خود دستاورد مثبتی نخواهد داشت

برای شما باید کاماًلروشن باشد  طوریکه روشن هم است چگونه میتوانید بکارخود ادامه 

                                                     . هید  چیزی اصلی هما نا گذاشتن احترام  وتا مین روابط بیطرفا نه  به همه  استد

من یک نمونه ای ازحل مسله قومی را دراینجا ازکشورخود به شماخاطرنشان می سازم    

ویا ناحیه ای  مستقل وخود کا رمیکردم  منطقه  ( Stavorpol Kray)من دریک زمان در

 Karachay-Cherkesskaya Autonomous)  بلست ککسکیا  او مختار گراچای چر

Oblast)  سرکسین آن  ( 0111)شنده ای آن کراچی ،  هزار با( 91)که(Circassian)   

ودیگر اقوام خوردوکوچک ( Nogay)نوگایی( 11000)، ( Abazi)آن ابازی ( 00111)

 ادبیات با نشرروزنامه ها  فیصد نفوس را تشکیل میداد( 01)روس ها در ان منطقه - بود 

نشرا رادیو تلویزیون توسه یافته بود د تدریس ودستورالعمل ها درمکاتب به تمام زبانهای 

مروج ملی آنجا بدون تبیعض وتفاوت صورت میگرفت  چونکه این خود یک فکتور مهم 

د و بادرنظرداشت  رعا یت همین اصل زرین  درهنگام درحل مسله  قومی شمرده  میشو



برگزیدن ویا گماریدن  اعضای  حزب  و پرسونل  دولتی  به  مقام ها  و دفا تر اقدامات 

                 .                                                                                                                    صورت میگرفت 

پس میتوان گفت  که مسله قومی یک مسله بسیار حساس وظریف  ونیرنگ امیز است      

                                                .که بدون حل مسله قومی دیگر هیچ پرابلمی نمیتواند حل وفصل گردد

وزارت از اقوام وملیت ها     د  یک طر ایجا ، ما اکنون بخا من با شما همنظر ام :نجیب

(Ministery of Nationalities ) درافغانستان مصروف کارهستیم وبمنظوردرک  وحل

ن درنظر داریم  که  ست گرفته ایم ؛  ما همچنا مشکالت  قومی  چنین اقدامات را روی د

 حفظ راها  وقومی وملیت رسوم ورواج وفرهنگ وسنت ها  وآداب وویژه گی های  ملی

        .                                                                            ه دهیم و توسع

پیش نویس قانون اساسی یک گزینه برای ایجاد قومیت فراهم میکند ومن فکر میکنم که    

نه به حل این مشکل  قا ید مشتا وما نبارای عجله دراین مورد وجودندارد هیچ ضرورت ب

                                                                                      . خاص اداری دست بکار شویم با روش 

د به حالت وموجکه وضیعت  اکنون ضرورت آن دیده میشود :سرگیویچ گرباچفیل میخا 

ر وزندگی در شرایط صلح آمیز بدون دغدغه  عادی ونورمال برگردانیده شود چونکه  کا

وهمه مشکالت یکی بعد   روشن همه چیزها   ست که آن وقت ا در و  پیش میرود خوب

                                                                                 .یگری حل وفصل میگردد ازد

پیچیده خطرناک است ما از اشتباهاتی بخاطرحل این مشکالت مغلق و عجله کردن:نجیب

اشتباهاتی که کاماًل قابل  تجارب تلخی داریم  که در اصالحات تقسیم آراضی وآب کردیم 

لمس بود  اما همه ای آن اشتباهات  بویژه  پیامدهای منفی آن  یکسان نبود  با اینصورت 

امکان وقوع   اگریک اشتباه در انجام سیاست های قومی صورت گیرد  پس در آنصورت 

.                                                                                رانمیتوان رد کرد« عملکرد قدرتمند یک بمب به تاخیر افتاده شده »

ازسوی دیگرما همین اکنون بروی یک طرح وفکرخوب  استوار برعلم واگاهی  قومی    

که یک نسخه ی ازاین سند  میخواهیم  وما   ان میبا شیمدرحزب دموکراتیک خلق افغانست

                                                                                  .یم  ن آن به شما ارسال نما از چنین اقدامات خودرا بعد ازتکمیل شد

ما نسخه ارسالی شمارا  با دقت همه جانبه مطالعه خواهیم   :چف  میخایل سرگیویچ گربا

ا قدم های است که خودشما ب میکنم وآن اینکه  مهمترین چیز اینکرد اما من مجددًا تکرار

که چه میتوانید بکنید شکالت بصورت مصممانه تصمیم بگیردرفت ازم نبیروخود بخاطر

ویا بسررسانید در مارکسییزم  چیزی وبغرض نیل به هد ف خود چه اقداماتی را بایداجرا 

عمده واصلی این است  که با شناخت واگاهی از روش  دیا لیکتیک  تصمیم گرفته میشود  

نه سیله دیالکتیک باقضایا باید چگواگاهی بوجه شدن به شرایط خاص تاریخی ازکه درموا

تفاده همچو شرایط خاص چگونه مورد اسلکتیک در برخورد صورت گیرد ویا اسلوب دیا

                                                                                                                                                          . قرار گیرد 



.                                                                                                                  بطور خالصه درمورد مسایل اقتصادی   :نجیب 

                     آیا کمک های از قبل تعین شده ای ما به شما نرسیده است ؟: چف  میخایل سرگیویچ گربا

  ن نستا فغا ا ودولت ی از کمیته مرکزی حزب د موکراتیک خلق گ به نمایند من :نجیب

کمک   از ته د ل  عمقترین قدردانی وسپاس خودرا  بدون خودخواهی  از همچو میخواهم

راه   ما دراین راستا  یک -یم ید  اظهار نما های  بزرگ شما  که بمردم  ما نموده ومینما

حل انقالبی موفقیت آمیزازمشکالت  جلو روی خودرا مبنی به کمکهای  بزرگ  ازکشور 

 . د جماهیر شوروی  بخاطر براورده شدن نیاز به تقویت قوای مسلح خود می بینیم  اتحا

مرز ما به نسبت رونق گرفتن خوب داد  بخصوص ازبهتر شد ن سطح زندگی مردم هم   

م اولسوالی های والیات هم مرز ما با جهوریت های مختلف  وستد وتجارت وروابط مستقی

اتحاد جماهیرشوروی ، روابط درخور اهمیت یعنی نه تنها روابط بین دولت های ما بلکه 

                                                                                                       .روابط حسنه ودرحال توسعه وگسترش  بین مردمان ما

نه چندان دور کنفرانس کمیته مرکزی حزب  ن در مدت زما :چف میخایل سرگیویچ گربا

کمونیست اتحتد جماهیر شوروی به اشتراک وحضورداشت رهبری تعداد ازجمهوریت ها  

ونمایندگان مناطقی که دراجرای  تامین روابط  دربخش تمویل  کمک های مردم شوروی  

که مسولین  تصمیم گرفته شد به افغانستان مسولیت دارند تدویر یافت  ودر این کنفرانس  

انسانی   توجه خاص  مبذول  به والیات افغانستان  درامر توسعه همچو کمک های امور 

آزادانه  به نیازمندان  نباید فراموش شودکه کمک های مردم شوروی باید بصورتوگردد 

                                                              .رسانده شودبه آنها  دارند  تو افغانهای که به این کمک ها ضرور

درمورد نتایج بدست آمده کنفرانس  گفت ،   منه ب؛  زی نا دوارد شوردخوب ؛  ا: نجیب

ما بخوبی میدانیم  که رفقای  شوروی  چگونه  بطور جدی وپیگیر در برخورد به پرسش 

طر  بخاهای خود متوجه مسولیت مل وبطور کاعطف توجه مینما یند توسعه روابط مستقیم 

به ما وبه   را شوروی   تحقق وپیاده کردن  درست وموثر وموفقیت آمیز کمک های آزاد

، درپهلوی  همچو کمک ها  یند رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان ومردم ما مینما

افغانستان نیزتالش بخرچ میدهد تا توجه دایمی خودرابخاطر بهبود بخشید ن کار وفعالیت  

ی دراین مناطق مبذول دارد ودرعین زمان باید گفت که برخی کاستی ها  سازمانهای افغان

نیز درفعالیتهای طرف افغا نی وجود دارد  وما سعی میکنیم که این کا ستی ها را حذ ف  

      .                                                                                                          کنیم 

رهنمود کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان با استفاده ازفرصت وبتاسی از   

ودرقدم نخست از   -یم  فی ذیل را  از شما  بنما میخواهم چند درخواست  وتقا ضای اضا

قدردانی  وسپا س  از سربا زان ومشا وران ارشد  اتحاد  شوروی  که  با وجود  همه  با

ط ما را در سا زماند هی کار توزیع  کمک های  آزاد شوروی دربین محدودیت ها مشرو

مردم ما  همکاری نمودند که این خود  از نظر سیاسی  اهمیت زیادی از  نظر تبلیغ اید ه 



                                                 . دوستی با اتحاد جماهیر شوروی  در بین مردم ما دارد

تقویت همکاریهای   بلند مد ت  بین  کشورهای   ما  ؛ درحوزه  اقتصادی    درراستای      

میخواهم ازشما  تقا ضا بعمل  آورم که  در راه  ساخت  و اعما ر یک خط راه آهن رفت 

ز در مورد استخراج مس عینک  کیلومتر بین کشک وهرات ونی« 011»وبرگشت  بطول 

یه  سرمات ازنظرم نخس درقدها  ممکن ا ست  تحقق  چنین پروژه.  نما ید  همکا ریمارا

ممکن  است که صد روژه هاهمچو پولی با تکمیل وبهره برداری  شد قابل توجه باگذاری 

                   .                                                                                                    برابر هزینه های بمصرف  شده اعاده گردد 

وموقف سیاسی اتحاد جماهیر  ازلحاظ مشارکت مردم درحمایت ازدولت وتقویت موقیعت  

 ل شوروی ؛ بهبودی  بیشتر  تجارت ، اقتصاد ؛ فرهنگ  ودیگر روابط  بین والیات شما

وجمهوری های  آسیای مرکزی  اتحاد جماهیر  افغانستان   دولت جمهوری  دموکراتیک 

اند ازاهمیت بسزای برخوردار باشد همچنان به توسعه  وساخت  عملی  لین  شوروی میتو

انتقالی برق ازمرز شوروی به جمهوری  دموکراتیک ا فغا نستا ن میشودکه پرابلم کمبود 

                           .                                                                              برق  درا فغا نستا ن  مرفوع گردد

شورای  همکاری اقتصادی » ما فکر میکنیم  که فرصت برای همکاری با عضویت در 

راه حل پرابلمهای اقتصادی کشورها که تا هنوزبگونه ناکافی در« COMECON= متقابل

شرایط برای گسترش روابط  با کشورهای سوسیالیستی   افغانستان  کار وفعالیت مینمایند 

ازجمله ایجاد شرکت ها وپروژه های مشترک  با سرمایه گذاری . وبهتر خواهد بودخوب 

.                                          مشترک  وسیله ای خواهد بود که باعث بهبود وضع اقتصادی کشور ما خواهد شد

غانستان  اکنون میخواهم درباره فعالیت های مسایل بین المللی حزب دموکراتیک خلق اف    

ودولت جمهوری دموکراتیک افغا نستا ن  تماس بگیرم ، درقدم اول  ازهمه به من اجازه 

با ایجاد وگسترش روابط بین المللی  افغانستان  تامین و دهید  که از شما  نسبت کمک  به

زب کمونیست  اتحاد جماهیر ح  کمیته مرکزیکه  ازطریق   کا نا ل   کشورهای مترقی

 دنبا دولت های  که احزاب مترقی  درآن کشورها  قدرت را در دست دار بویژه شوروئ 

واز سوی چنین تقاضا ودرخواست من نبا ید محضاً چپ گرایا نه تلقی شود ؛تشکر نما یم 

 شوروی  درکشوردیگرهمچنان قدردانی خودراازاینکه مامورین دیپلوماتیک اتحادجماهیر

خالفان  افغانی  با توچه  به سیاست آشتی ملی با مارا تماس کارکنان مهای مختلف زمینه 

ما درحال حاضر  به  فراهم  نموده اند ابرازنمایم ؛ فعالیت سیاست خارجی حزب ودولت 

ن  واقیعت  که رغم ای  با  به هد ف ما نیست نیل   جوابگوی بخش   وقناعتاندازه کافی 

مصالحه ملی  درقلمرو   بخاطر تدویر  کنفرانس  برایخودرا هندوستان تا هنوز رضایت 

خود اعالم نکرده  است ،  سیاست خارجی ما دربین اعتدالیون ومخا لفین متردد ودو د له  

.                                                              ما  تاکنون   درحا ل رشد نفوذ خود نیست

راجیو »ما با نخست وزیر  هند  اقای  نب هند با جاگفتگودر : چف میخایل سرگیویچ گربا



پیرامون مسایل  ا فغا نستا ن واطراف آن بطور مفصل بحث کردیم  وگفتیم که «  گاندی

ازاین چه بهتر که ا فغا نستا ن در تحت نفوذ ایاالت متحده  امریکا وپاکستان نمیرود  اما 

ک تفاوت قابل مالحظه این موضوع برای آنها مطلقاً نا با ورکرد نی است ودراینجا تنها ی

ن عادی شود   کستا ن وپا نستا روابط بین افغا که مبادا  هندی ها میترسند  است وآن اینکه

وهندی ها همچو احسا س را درسر  کنند  ز به فعالیت های تخریبی ن آغا وعلیه هندوستا

ر می پرورانند ولی درمورد آن صحبت  نمیکنند وازسوی هم هندی ها گرچه ظاهرًا اظها

نظر نمیکنند ولی عالقمند هستند که نیروهای نظامی اتحاد جماهیر شوروی هرچه زودتر 

باید ازا فغا نستا ن خارج شوند وهند دراینمورد چنین می اند یشند   که  با ا تخاذ  همچو 

موقف میتواند صد درصد منافع هند را درمنطقه تا مین کنند  ،افغانستان  و اتحاد جماهیر 

      .                                                                                                                            فیصد  منفعت  خواهند داشت ( 01)به نظر آنها  شوروی شا ید

تش  لذا از آنجایکه ا فغا نستا ن ومردم ا فغا نستا ن برای چند ین سا ل است که درآ        

جنگ میسوزند به سختی موافقه خواهند کرد که تنها گذاشته  شوند ویا  به چینن  فرمولی 

از سوال توافق نشا ن دهند  پس با درنظرداشت همین  اصل است  که افغان ها  با درک 

همه جانبه از سیاست آشتی ملی  میخواهند به صلح دسترسی پیدا کنند  واین  خود یگا نه 

ست که میتوان دریچه صلح را به روی  خود بکشا یند وبه همین اسا س دلیل وبرها نی ا

                                                               .از آشتی ملی حما یت میکنند 

؛  من  میخواهم با شما  «گا ندی»با توجه به  د ید ار قریب الوقوع آینده من  با  :نجیب

مشورت کنم ؛ ما درحال حا ضر  درآستا نه ای  تجد ید مذا کرات  در مورد موضوع آتی 

؛ ما میخواهیم  ویا در تالش هستیم  که باالی پا کستا ن  بیشتر فشار  هستیم« جینیوا »در

مردم وبا  با مار لفت اشکا مخات مسکون در پاکستا ن که در که فعالیت حلقایم  وارد نما

ا زد  والبته که  خا صمت آمیز آنها را گرفته وخنثی سما هستند  جلو فعالیتهای تخریبی وم

خوی  وخصلت  درشرایط موجودحتی که پا لیسی آشتی ملی خود بحیث یک عامل موثربر

وازسوی دیگر  ما خود فرصت ها وامکانات  سنتی  مردم پاکستان نیز تاثر گذاشته ا ست

ل پشتون وبلوچ ودرمورد درمنطقه نیزداریم منظورمن یادآوری ازقبایثیرگذاروعنعنوی تا 

وما دراین زمینه  فرصت کافی داریم   که بگونه  ن است کستا جنبش های  مخا لف  با پا

                                                                      . مثال  در والیت  سند دست به یک سلسله فعالیت ها بزنیم 

موضوع فرستادن  را به دهلی  فرستاده ایم «الیق »سلیمان دور ما در زمان نه چندان   

 خانالیق به هند وستان  ازاین قرار است  که رهبر مشهور قبیله های  پشتون  پاکستان  

نسبت مریضی که عاید حال شان شده ودر یکی از شفاحانه ها درآنجا بستر  عبدالغفارخان

مینماید از خان عبدالغفار خان    فار خانخان عبدالغعیادت از ما  به نمایندگی ازاو  است 

«  مها تما گاندی» تی قبل  از زمان  آغاز مبارزهکه حآنطوریکه ما میدانیم  اوکسی است 

ا اورتا جا یکه  نچه چنا بود نموده  های سیاسی آغاز به فعالیت { جنبش ملی گرا هندرهبر}



( 011)، اکنون اوبیش از مند می نا «گاندی قبیله های مرزی  »را (خان عبدالغفارخان )

ه  حبس  سپری کردبخاطر آزادی مردم اش در خودراعمرسال از( 01)سال عمردارد که 

ک نه سپارند  چونکه  ن بخا کستا که جسد اورا درپااوبه خانواده خود وصیت کرده  است

ک ازاین  لحاظ جسد مرا درافغا نستا ن  بحا  (زندان برای مردم است)که پاکستان اوگفته 

لهذا ما تالش خواهیم کردکه این حرف واقعبینانه خان عبدالغفارخان راکه خا لی   -بسپارید

              . از تاثیر به اذهان  مردمان منطقه ما نیست  آنرا بطورمنا سب در بین مردم تبلیغ نمایم 

«  گاندی»مالقات کرده وپیام من را به  گاندی با( دهلی)درجریان سفرخود به« الیق»    

ر داشته  رهبر هند اظها  با رهبرهند نموده ،  «الیق »تحویل داده است ودر گفتگوی که 

ن را  به یک کشور همچو پل هوایی  بخاطر مبارزه  با  که ایاالت متحده امریکا ؛ پاکستا

سک  وافغان   افراطی  گروهایو ن ضد انقال بیون  د هند وافغانستان با استفاده از فرستا

« گاندی»زمینه او یعنی  لذا دراین  -بخا طر منافع خود تبد یل نموده است «هید ینمجا»

ید دراینمورد به  اقدامات  ن  با نستا با تفکر واندیشه ای  آرام  پیشنهاد کرد  که هند وافغا

پس بادرنظرداشت این یادآوریها  شما  –تالفیجویانه ای مشترک علیه پا کستا ن  بپردازد 

طر  متحده امریکا  بخا  ید  آیا با ارزش نخواهد بود که اگر پاکستان وایاالتچه فکر میکن

بکار  چنین اقداماتی  همراه باهند  دست  برایسی  وتوسعه یک برنامه هماهنگ  سیا حل

وشما  بمن  دراینمورد  ک  خطرنا یده ای  ایده دارم  اما  ا  شوند ؟ من دراین مورد یک

خواهید گفت  من درارتباط  رهبران  هند  بطور جدی  وقتاً فوقتاً به  ارتبا ط مشکل  به 

راه اندازی  حمله پیشگیرانه بشکل یک نوع  از تظاهرات در پاکستان  نه بعنوان اشغا ل 

                                         . قلمرو خود  بلکه بعنوان  نشا ن دادن نیروی خود  دست بکا ر خواهد شد

حتی به من گفت که ما قصد داریم که  پاکستان « ندی گا»  : چف میخایل سرگیویچ گربا

                                                                                          . را تجزیه نما یم 

اگر هندی ها  بخواهند این کار را انجام دهند  ما در حصه خود  میتوانیم بدون :  نجیب

درگیر شدن مستقیم  در قضیه در مرزهای پاکستان  پشتونها وبلوچهاوسایر قبایل را علیه 

پاکستان تحریک وبیسج  نما یم ولی ترس وخطر ازحضور امریکایی ها در منطقه  است 

وجود می آید این است که آیا امریکایی ها علیه هندی ها ودرعین زمان پرسش دیگر که ب

چونکه حتی  است « نه» جواب این پرسش منکدام اقدامی خواهند زد که به نظردست به 

حضورساده  ای امریکایی ها درمنطقه  برای آ نها  درد سر وپرابلم  گسترده تر نسبت به 

                                                                                . ویتنام  ایجاد خواهد کرد

بهرصورت دراینجا تا هنوز یک عامل جدی  وجود دارد یعنی حضور قطعات نظامی     

محدود اتحاد جماهیر شوروی که با ید به عنوان یک الترناتیف مشهود مورد مطالعه قرار 

                                                                                         .گیرد

من فکرمیکنم  سنجش ها واقداماتی را که شما  برای توجیهه : چف میخایل سرګیویچ ګربا



نمودن  موضوع برشمردید درهرصورت آن این رانیز باید مدنظرداشته باشید  که طرف 

.                                                                                                                        به اقدامات مشابهه دست خواهد زد  دیگر درگیر درقضیه  الزاماً 

شمادرست می فرماید،ولی اثربخشی اقدامات ما تا یک اندازه تاثیر قابل مالحظه  : نجیب

   .                                                                                                 در وضیعت  سیاسی والیات سند وپنجاب خواهد گذاشت

ریم  که بطور ثا بت ومدوام  درسمت وسو اصلی ما نیاز دا:  میخایل سرگیویچ گربا چف

قد م برداریم آنطوریکه ما باهم مشترک  تصمیم گرفتیم  وآنهم  بخاطرحل  سیا سی پرابلم  

موجود ؛ پس اگر ما د ست به خرابکاری ویا سبوتاژعلیه تالش های ایاالت متحده امریکا 

وی آنها  صورت  گیرد  یا به وپا کستا ن  درامر حل وفصل سیا سی که اگر احیا ناً از س

نوعی ازاقداماتی  شد ید  بخاطر تضعیف تالش های درحال انکشا ف وتوسعه آنها  دست 

زنیم  پس درآنصورت  بد یهی است  که ما وشما  به این بحث خواهیم پرداخت  که دست 

                                                                                                ؟  چگونه عملی زنیم ویا چه باید بکنیم به

زی   ده سا پیا: دوموضوع اصلی در دستور ویا در اجندای کار عبارت اند از اما امروز  

دوموضوع امکان  که اینالبته  !سی حل سیاو د ستیا بی به توافق ویا  سیاست آشتی ملی

نیازداریم  که بخاطر { ما}با هند؛ با اینحال ازجمله هماهنگی  اقدامات خاص را رد نمیکند

مریکایی ها انجام  کار  که منجر به مقابله مستقیم  روابط نگردد وراه را برای  حضور ا

                                                                                                       .                                                                                               ر کنیم  باهم کادراین منطقه باز نکند 

می  تشه نظا آبه نزد  ن کستا ز نشسته پا جنراالن بازصله نه چندان دور گروهی ا در فا  

شوروی  این  جماهیر   ما  درپاکستان مراجعه کردند  ،انها خواستند که به رهبری  اتحاد

می  یگاه نظا اطمینان را بدهند که  آنها  پاکستان را اجازه نمیدهند که امریکایی ها  در پا

یا پا یگاه نظا می امریکا را  نمیخواهند که در  کستان حضورداشته باشند شان  واقع در پا

این ما همین اکنون  به برسی این موضوع مصروف هستیم  تا بدانیم  که  -پاکستان با شد 

کار ابتکار خود جنراالن پاکستانی بوده ویا که  تحریکی توسط ضیا والحق بوده  که آنها 

را الزاماً واداربه همچو تقاضا نموده است  ولی به هرصورت آنها  درپاکستان  این درک 

را دارند  که آنها نباید همچو بازی های خطرناک را  باشوری بکنند  چونکه آنها تا حدی  

                               .                                                                                                      ا را می بینندمحدودیت ه

درمورد مسایل  دراز مدت  بجای رسید که ما هردو به این «  گاندی»صحبت ما با        

شوروی  تضمین کننده بقا  ووحدت هند واتحاد جماهیر فرضیه را درنظر گرفتیم که اتحاد

لذا ما قصد داریم  که  –شده میتواند  یک افغانستان آزاد وغیر منسلک در منطقه واسقرار

در « گاندی»اما برای  . همکاری کنیم «  گاندی»درطوالنی مدت  با هند وبخصوص با 

ر دربسا  موارد  ارایه  اشکا  را بگونه خود میم  شرایط  کنونی دشوار است که همه تصا

درشرایط  کنونی به آن همه دشواریها ی که او  داشت این ید  ولی ما  با درنظر وافاده نما

                                                                                                                ادامه دهد باشد که هند به رشد وانکشاف خودتایم  نمامیاو بیدریغ حما یت مواجهه است از



ما فکرمیکنیم که منافع  اتحاد جماهیر شوروی ،هند وافغانستان با درنظرداشت شرایط    

                                                                                         .کنونی در منطقه باهم در هما هنگی قرار دارد 

دراینجا چند ین مسا یل  دیگری  نیز  وجود دارد ؛  که با فعا لیت  های سیا ست :نجیب

                 .                                                                                            خارجی  ما مرتبط میباشد

گردهمای  چهل ودومین مجمع عمومی سازما ن ملل متحد  نه ای درآستا کنون ما همین ا  

نجام ان مکلفیت  میبا شیم، با توجه بکا ری  که ما بان در مورد مسا یل پیچیده ا فغا نستا 

سازمان  مع عمومی برای تغیرات  درقطعنامه ای  مج ها ی چندی اینست که فرصت داریم

که همراه . بوجود آمده است  ما مطلوب است   که برای  نملل متحد  درمورد ا فغا نستا 

اقدامات خاص   توسعه  طرح  تالش  بخرچ میدهیم  که به  د شده  ما با این تغیرات  ایجا

کشورهای    اعضای  ک با ن  درجنبش عدم انسال نستا افغا  موقیعت  طر  تقویه خود بخا

درنظرداریم  که فرانس اسالمی کار وفعالیت نمایم واز جهت دیگر ن  کن مل درسازما شا

، افریقا    در آسیا  را  به کشورهای  مختلف  ن خود گا یند هییات  نما( 06)بطور خاص 

نمایم    اعزام  ی سیاست خارجی مام  ماموریت های توضیح وامریکای التین  برای انجا

لیستی را درامر  کشورهای  سوسیا مک های کچنان در نظر داریم  که لست میزان ما هم

                                 .ست خارجی دولت  جمهوری  دموکراتیک افغانستان  ترتیب دهیم تحقق اجرای  سیا

 که در مورد پناهندسازمان ملل متحد را ما همچنان قصد داریم که مواد قراروفیصله       

ن  کستا کردن پا  محروم   طر بخابه تصویب رسانده اند بعنوان  یک  سند رسمی   گان

دربین مهاجرین توزیع کنیم  تا با استفاده ازاین  فیصله وقرار سازمان ملل  سو ازدستبرد

                                                                                                                        . متحد  پاکستان نتواند برای ما مشکل خلق نماید

اما آیا شما  برآورد کرده اید که چه تعداد  پناهنده ها  واقعاً : یچ گربا چف.یل سرگی میخا

         به ا فغا نستا ن باز میگردند  حتی بطورتخمینی؟                                                             

راه که توسط  مقا ما ت پاکستا ن وایران برسر  موانع که اگر میکنیم  ما فکر  :نجیب

ن  نستا فغا ره به ا ق پناهند گان دوبا اکثریت به اتفاف شود  حذ خلق شده است پناهند گان

موضوع قابل تذ کر اینکه  حسب معلوما تی که بد ست ما رسیده  حاکی از آن  برمیگردند

است که بسیا ری  از کسا نیکه   ا فغا نستا ن را در  د شمنی با ما ترک کرده  اند اکنون  

توسعه وحرکت  }بطورفعال واشکار سخن بر لب آورده علیه رهبران ضد انقالب میگویند 

فاده  از فیصله سازمان ملل است  اما البته  که ما باید  با  {باشد میتواند به مفهوم اقدام  هم 

بیشتر کار وفعالیت نمایم  وآن اینکه  باید از خود بپرسیم که  به ارتباط  پناهنده گان متحد 

اجندا وبرنامه های فوری وعاجل ما بخا طر اجرای سیا ست آشتی ملی در شرایط کنونی 

بدانیم    ی را که به آن مواجهه هستیماباید عمق پرابلم ه قدم نخست ماالبته که درچیست ؟ 

اجرات همین اکنون ما  دریک  دوره از  کهنه  مشکالت خوشبختاودراتکا به این درک از

وآن اینکه  ما جلسات  لیسی آشتی ملی در حرکت مثبت وفعال  افتاده ایم  طر تحقق پا بخا



درمورد  بحث    صی  به واحد  اختصا  برنامه  با  ویا  حزبی را  با اجندا سازمان های 

به  ارتبا ط تحقق   ن نستا خلق افغا  موکراتیک ست حزب د سیاتفصیل وتفسیر مشکالت 

دایر شده ای  خود  دریافتند سیاست  آشتی ملی درعمل  برگزار کردیم وحزب درجلسات 

موکراتیک خلق  ب در گرفته شده  توسط حز ویا نشان دادند  که اقدامات واجراء ت  بکا

بل مالحظه را  سب قا ومردم  نفوذ منا باالی هردو یعنی باالی اعضای حزب   افغانستان

اقدامات از قبل    بدوش ما وظیفه ای مبنی بر بهبود حزب ، ن  ودرعین زمااست  گذاشته

ازآن جمله  گذاشت  و نیزیر وظایف تا خیر ناپذیر را برنامه ریزی شده  وبرخورد  به سا

که   درامر   ملی  ست  آشتی ی قانونی برای سیا توسعه وتقویت  مبنا حه  کی هم درسای

یکه این  جا  تا  یم  حتی ست  به سوالت  چندی از طرف  رفقا  مواجهه شد تحقق آن سیا

موضوع را به همه مردم ر  سواالت تا حدی پیش رفت  که باید  بغرض ابراز نظر  اشکا

                                                    .رًا بیان کنند نمود تا آنها نظر خودرا اشکا ش سی  پیشک وسازمانهای سیا

برحسب حکم ویا فرمان شورای انقالبی  دولت جمهوری د موکراتیک ا فغا نستان به      

ماندهی ساختار مجدد  سیاسی حزب  مجوز داده است  که پیشنهادات  خودرا بخاطر  ساز

کارمندان ماهر وبغرض پیشبرد این کار  یک گروپ ازفعالین وکشورترتیب وتنظیم نماید 

ایجاد شده ی حزب دموکراتیک خلق افغانستان ندگی کمیته مرکزی نمارا درچارچوب دفتر 

چپ یک جبهه    است  وبه این گروپ از کارمندان  وظیفه داد ه شده است  تا برای ایجاد

                                         .تصمیم نهایی آماده سا زنددموکراتیک  پیشنهادات خودرا ترتیب  وبغرض 

ما این ظرداشت همین اصل که با درنلحه را درک میکنیم  ندهی مصا ما اهمیت سازما    

م؛بعنوان کاررا بعنوان اجرای نقش گسترده ای ازسا زمانها ی عامه ومردم درنظرمیگیری

ویا سازمانها اعم از شورای عالی  مصالحه ملی و شورای اولین ابتکاراز این جبهه  مثال

ما  واز سوی دیگرت  شش ماه دیگر میبا شد  ید آتش بس برای مد نیون  تمد علما وروحا

ما در   که  تا پیام های توضیحی خودرا درقبال سیاستی رادرآینده ای قریب درنظرداریم 

ل  ارسا  پیش گرفته ایم ترتیب وبه تمام احزاب برادر وسازمانهای سوسیالیست بین المللی

                                                                          . سب شویم  های منالب کمک  یم واز آنها در زمینه طا نما

یم  که مشکالت ایجاد شده توسط  گروپ موضوعات نظا می تصمیم گرفته اما درمورد    

لحه را  ازجلو روی خود  برداریم  وبه کاروفعالیت   های  اشتی ناپذیر به امرصلح ومصا

که   بر معاو  طق  منا  در ن خود شمنا یر سالحها ی  این د ذخا کاروانهای حمل ونقل و

نمایم  ودر عین زمان  وآنرا تخریب وبخاک یکسان ست یورش برده  ن ا مورد استفاده شا

و آنرا  انجام خواهم داد نیزن وایران  اجرا ئت چندی را بمنظور  پوشش مرزها با پاکستا

ینست  که  به  هد ف ما  ا. نی خود  درنظر خواهم گرفت  شد وظیفه  فراموش نابعنوان 

  ا ی کشور مرزه در  بخصوص  موضع خودرا زه نمیدهیم  که گروهای ضد انقالب  اجا

                                                              .مردم را به حیث یک سد دربرابر ما قرارداده ازآن استفاده نمایندوقدرت کم سازند تحمس
کمیسیون  ملی کمیته مرکزی حزب  تمام این پالنهای روی دست گرفته شده دربرنامه    



بخرچ میدهم  که تمام این   ه است وما تالشن ثبت ودرج شد نستا فغا ا دموکراتیک خلق 

 -یاده نمایمدرعمل پ ی شوروی  خود طرح ها ی ثبت شده را  دراتکا به کمک های رقفا

ه نی  نمایند وپیشتیبایت  ازحما میخواهم  بهترین قدردانی  خودرا منبا استفاده از فرصت 

اتحاد جماهیر   عضو کمیته مرکزی حزب  کمونسیت( P.P Mozhayer )  وسفیر رفیق 

(  Kruchina)شوروی  ومشا ورکمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان  ورفیق 

کارمند ومد یرکمیته مرکزی حزب کمونیست اتحادجماهیر شوروی ودیگررفقای شوروی  

                                                       .                                                                               ابراز نما ینم  

که ما آن را درپالن کاری خود گنجانیده ایم  من در با توجه به اقدامات بزرگ ومهمی     

ن که قرار  نستا سرتاسری حزب دموکراتیک خلق افغا نظر دارم که درکنفرانس وکنکره 

لیت   ر وفعا ت کا ید مد را  مبنی به تمد  است درسال آینده برگذار گردد پالن وبرنامه ای

(  V.P.polyannichko) شوروی تحاد جماهیر  ور کمیته مرکزی حزب کمونیست ا مشا

ت  ما ن  از مقا نستا خلق افغا  موکراتیک مرکزی حزب د  کمیته برای    درمشوره دهی

                                            .                    ضا بعمل آورم  یصالح اتحاد جماهیر شوروی تقا ذ

توجه  ونگرانی عمیق شما را با وجود مصروفیت ها زیزم میخایل سرگیویچ ما دایماً ع   

مصروفیت ها   ری شما  را درمورد کشور خودمیدانیم که شما با وجود این همه وحجم کا

صرف بهبود کارها درمورد افغانستان برای رسیدگی به امورودرا گران بها ترین وقت خ

ویک  وبه همین سبب است  که شما  را رفقا  ومردم ما  بعنوان یک دوست واقعیمینماید 

تالش های را .  ی  می شناسند ویک شخصیت بین المللشخص مبارز درامر تامین صلح 

وفای اتحاد شوروی حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی ومردم شوروی بخاطر شگکه 

ورت میگیرد  چونکه صه خرچ میدهند همه ای آن فعالیتها براساس توصیه وابتکار شما ب

ستید  وازدل مردم شوروی هشما با یک شوروشوق  انقالبی در پی انکشاف و بهرو زی 

کار وفعالیت مینماید   ؛ ما میخواهیم  از شما یاد بگیریم  وجان در راه شگوفای کشورتان 

شویم  ومشعل یک جامعه  یمت واقع ن کشور خود  مصدر خد اکه چگونه  باید برای انس

                                                                  .ن خود روشن نگه داریم ن برای آینده گا نستا فارغ از هرگونه ستم را درافغا

ری شد ه است  روز سپ( 001)ازمالقات  وجلسه که باهم درماه دسمبر نمودیم تا حال      

دراین مدت زمان  سیاست مصالحه ملی به یک واقیعت انکار ناپذیر تبدیل شده است نقش  

از سوی   ست و درامر توسعه وانکشاف این پالیسی  فراموش ناشدنی ا  و ایده ونظر شما

مرکزی   وچون   کمیته  هم باید یاد آور شوم  که نتایج حاصله از پلینوم ماه های جنوری

اورده است   ر حزب  کمونیست اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان  واکنش گسترده را با

موفقیتی را که شما  بدست اورده اید  بشما  تبریک گویم  ومن میخواهم  که دراین زمینه 

سی از تصمیم کمیسون  کمیته  مرکزی حزب  زم که بتا ودرعین زمان خاطر نشان میسا

به زبان ها دری وپشتو   پلینوم را  تان درامرتلفیق نتایج حاصله  اسناددموکراتیک افغانس



ست   تا  آنها  ترجمه وبه اختیار اعضای  حزب دموکراتیک  خلق افغانستان  قرار داده ا

ت  بقا طر توقف مسا آشنا شوند  ابتکارات بخاام ابتکارات سازنده شما  با مطالعه آن با تم

مالحظه  با   یت درسطح بین المللی ؛ وما هم به نوبه خود تسلیحاتی  وتضمین صلح وامن

ت  خروج قطعا ابتکارات صلحجویانه شما تالش بخرچ میدهیم که در مورد تعین زمان  

                           .شوروی ازافغانستان به توافق برسیم  جماهیر تحاد ا محدود نظامی 

زب کمونیست اتحاد جماهیر ای کمیته مرکزی حنی  بی وقفه  ما عمیقاً ازکمک وپیشتیبا  

.                                             یند  اظهار قدردانی می نما یم  شوروی ومردم شوری  که بما وبه مردم ما نموده ومینما

 «اف   دوبری نین.ای  » ؛ «ادواردشواردنازی »جلسا ت وگفتگوهای مابا رفقا هریک  

(A.F.Dobrynin ) وهمچنان دید وبا زدید های ما  با هییا ت های   ودیگر رفقای شوروی

گونه مالقات ها نوما با ایوی بسیار مهم ودر خور اهمیت بود مختلف  اتحاد جماهیر شور

کمونیست اتحاد   ما از کمک های دوامدار ودایمی کمیته مرکزی  حزب –ارج میگذلریم 

همه کمک ها    هستیم  واین جماهیر شوروی  که به افغانستان مینما ید  کاماًل مطلع واگاه 

باعث اعتماد وباور ما  به  دوستی  مردم شوروی میشود  که درتفاهم باهم  تالش های ما  

ما  بخاطر  ایجاد یک افغانستان آزاد ومستقل وغیر منسلک بی ثمر نخواهد ماند  ودوستی 

.                                                                                       برای همیشه با اتحاد شوروی باقی خواهد ماند 

را که ما  با آن مواجهه من به نوبه خود میخواهم وضیعتی  : چف  میخایل سرگیویچ گربا

                                                                                     : توضیح دهمهستیم  بطور فشرده 

اطالعات شما  طور تصادفی  مجدًا نقاط نظری را ازدیدگاهای  مواردی که درافغانستان  

چه اتفاق می افتد واقداما تی را که با ید حزب دموکراتیک خلق افغانستا ن  درچا رچوب  

.                                                                                  لی پیاده کند  تا یید میکندطرح جدید  از سیاست آشتی م

رفیق نجیب  شما باید بدانید  وآن اینکه  مسولیت عظیمی که به دوش  کمیته مرکزی        

رجی  در ساحه  حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی  قرار دارد  مشکالت داخلی وخا

سیاست کشور ما موضوع افغانستان است  ؛ مسولیت سترگ  که همیشه در جلو روی ما 

که همچو  نمیخواهیم   وتوجه همیشگی مارا بخود جلب کرده است  وما است قرار گرفته 

سی    فتر  سیا در د اغلباً به رخ شما بکشیم  بلکه  ما این مسا یل را  مشکالت را وقتاً فوقتاً 

                                                       . خود مورد بحث قرار میدهیمحزب 
تباط به توسعه وانکشاف وضیعت افغانستان یک مرحله جدیدی که ماوشما درار از آنجا  

کا ر  را  ادوارد شواردنازیرا باز کرده ایم ، کمیسون  دفترسیاسی حزب ما  به رهبری 

از سر  آغاز کرده است وعالوه ازدفتر سیاسی حزب ما ،دولت شوروی ، دفتر اجرایوی 

کمیته مرکزی  حزب وسا یر سازما نها  وادارات  ما توجه جدی  خودرا  به  پرابلم های 

موجود درا فغا نستا ن  مبذول  داشته و صرف وقت گرانبهای  خود را  به آن اختصاص 

یر شوروی  که جماه فع اتحاد  ی دیگر ما بدنبال از موقیعت  ریشوی منااز سو. داده اند 

با منافع  دولت جمهوری دموکراتیک افغانستا همخوانی دارد میباشیم  ودر قدم نخست از 



همه مهمتر  این پالیسی منافع ریشوی  با توجه به افغانستان  ؛ سیا ست  امروزی وآینده 

والدیمیر ل درعصروزمان فغانستان احترام گذاشته ایم  مثرا تعین میکند ما قباًل نیز به ا

                                                                                                                                               .ایلیچ لینن 

اید آن عوامل را بدست کم گرفت  ود دارد که نبدراینجا برخی عوامل دیگری نیزوج اما  

می اتحاد  ن وحضور نیروهای نظا نستا فغا ویا به آن ارزش نداد ازجمله جنگ داخلی درا

  ولی روابط بین ما یک وصف وکرکتر مختص باخود رابارآورده است. جماهایر شوروی
به پاسخ هرگونه سواالتی  در راستای  روابط  مجبور  ساخته است  که بطورپیگیرومارا 

ما با دقت همه جانبه به  –نبه بدهیم  پاسخ همه جا  بین افغانستان واتحاد جماهیر شوروی

یه شده شما  ااطالعات وگذارشتان ارتوسط شما گوش فرا دادیم وما ازاطالعات ارایه شده 

ردوی ما  با هم یکجا  بخا طر نتیجه ای را که بدست آوردیم حاکی از آن است که با ید ه

تحقق  سیا ست آشتی ملی  کارومبارزه کنیم چونکه هردوی ما میدانیم که بیرون رفت از 

معضله  کنونی افغانستان گزینه نظا می نیست یعنی ازراه نظا می معضله افغانستان حل 

بوضوح می   ما درشخص رفیق نجیب اوصا ف یک رهبر سیا سی را.  وفصل نمیشود

صلح آمیز   م کسی که عمق پرابلم را با هوشیاری درک میکند وبرای تعین سرنوشتبینی

وبهبود  کشور خود  سیاست مصالحه ملی را برگزیده ودر راه تحقق آن با شور انقالبی 

نه تنها با  واز طرف دیگر الزم به یادآوری است  که سیاست آشتی ملی  -.مبارزه میکند

ست   اکنون  مورد   دلگرمی از طرف اغلب مردم افغانستان  حمایت میشود بلکه این سیا

نیکه   حمایت اکثرنیروهای ترقیخواه درجهان درحلقات سیاسی محافل واقیعتگرایان  وکسا

واز سوی .ا فغا نستا ن عالقمند اند قرارگرفته استسی کنونی واقعاً به حل معضالت سیا 

چه که این   میکنند توان گفت  هستند کسانیکه دراه تحقق  آشتی ملی  موانع خلق دیگر می

موکراتیک خلق  د  حزب  در داخل وآشوبگران   محرکین    کسان ضد انقالبیون اند ویا

در راه تحقق این آرمان ملی  که دننمیخواهبصورات اگاهانه ویا غیر اگاهانه افغانستان که 

که نباید از آن شوکه شد  چونکه  ماوشما درمجموع  این وضیعت  مبارزه وفعالیت نمایند 

بدون هراس باید اذعان کرد که بجزاز حزب دموکراتیک .را ازقبل پیش بینی کرده بودیم 

خلق افغانستان  دیگر هیچ کس  ویا کسانی در داخل و درخارج افغانستان  وجود نخواهد 

ویا الترناتیف دیگری را بغرض حل  داشت که بغیر از طرح سیا ست آشتی ملی جاگزین

این خود یک واقیت انکار نا پذیر . معضله کنونی ا فغا نستا ن  پیشنها د ویا پیشکش نماید

این اصطالح را که ما بکار می بریم  آنرا  است  وباید اذعان کرد  که مردم افغانستان 

.                                                           وآرامش میخواهندآموخته اند ،  مردم افغانستان از جنگ خسته شده اند ،  آنها صلح 

این اصل ترین چیزی ویا خواسته ای است  اما کدام یکی از این خواسته ها  مناسب      

نیکه  تنها مصروف  ن وکسا نیست  مرا از بکا ر بردن  کلمات زشت به ادرس شورشیا

                                                                               .ا پسند خود هستند  ببخشید ن ی ری از فعالیت ها نکا پنها

بخش اصلی رهبری  حزب دموکراتیک خلق افغانستان  فعالیت های خودرا  درامرتحقق 



 ز به همچو نیاوافغانستان در حال واحوال موجود  سیاست آشتی ملی متمرکز  ساخته اند 

ا شد  اشخاص دلسوز وکارکن دارد  واین اشخاص برای فردای این کشور نیز ضرور میب

ویژه گی های  سیاسی معیارهای اصلی برای ارزیابی :اجازه دهید که دراین مورد بگویم 

از سیاست آشتی ملی بستگی   وحرفه ای  کارگران مختلف  به سطح ومیزان  نگرش آنها

یم  چونکه عمده ترین   ری می نما صل  ایستادگی وپافشابرهمین ادارد ومن دراین مورد 

  بی  صحت یا اصل همین اصل است  ودراینجا هیچ جای شک وتردید به ارتباط  بهبود و

چیزی دیگری را نمیتوان  جا گزین  چنین  ست آشتی ملی تحقق سیا ا فغا نستا ن بجز از

                                                                                                                                                        . سیا ستی ساخت

ست   ط سیا ن به ارتبا نستا آنچه که میتوان درمورد نقش حزب دموکراتیک خلق افغا       

قق مشی مصالحه شتی ملی سخن زد  این است که این حزب بدون شک وتردید درامرتح آ

که با پیاده کردن این برنامه قدرت واقتدار شد  یک نیروی رهبری کننده میبابه حیث  ملی

خودرا نیز بیشتر میسا زد البته که توسعه این قد رت واعتبا ر حزب بگونه متضا د اما با 

درنظرداشت اسلوب دیالیتکی درحال توسعه  خواهد بود وآن به این مفهوم  که اگر ازیک 

میسازد  اما از طرف دیگر   ستحکممردم مرف حزب پایه های اجتماعی خودرا دربین ط

از میزان قدرت واقتدار خود خواهد کاست  ولی این  ایجاد دولت ایتالفی  اتخاذ سیاست با

کاهش قدرت تنها ظاهری خواهد بود  نه واقعی  چونکه  درحال حا ضر  اقتدار واعتبا ر  

احسا س شکست    شکل گرفته است  وضرور است که نبا ید واقعی  حزب در بین مردم 

درک کرده اند   را آنهایکه  در رهبری این حزب  موضوع سیاست آشتی ملی را  درست 

حضور دارند  روند  با وجودیکه نیروی های  نظامی ما درا فغا نستا ن  – بخود راه دهند

حزب د موکراتیک   آشتی ملی  نیاز مبرم به حرکت وجهش دارد که  ا ین خود  خواسته 

دیگر  پتا نسیل    ، از سوی خلق  ا فغا نستا ن ا ست نه خواسته ویا تقا ضای  شورشیا ن 

ل  که ازاین پتانسی  آشتی ملی بعید از خستگی ودرماندگی باید باشد  والزم پنداشته میشود 

آشتی ملی را نمیتوان سراغ  بعمل آید چونکه بدیل ویا جاگزین  سیاست به حد اکثراستفاده

س  واحساوهرگونه  نا  امیدی   می آیدکرد ویا هرگونه  الترناتیف  دیگر نا ممکن به نظر

شد  وتحرک جدید  بخاطر  بکار انداختن  وپیشبرد  شکست  دراین  مورد غیر مجاز میبا

مرکزی حزب   هکمیت  وایده ای   لطفاً این نظریه ی یک نیازمبرم است لحه مل مشی مصا

حزب مرکزی   کمیته  واعضای  رهبران  م به تما را  جماهیر شوروی داتحا کمونیست 

ن   نستا افغا  موکراتیک  د  جمهوری  ت رهبری دولت هییاخلق افغانستان و دموکراتیک

                                                                                                                                  .بگوید 

درحال حاضر  الزم است  که سیاست آشتی ملی  بطورقاطع وبشکل سیستمتیک  دربین   

نستان ازهمین  خلق افغا موکراتیک که حزب د یعنی  روشن ساخته شود و  ترویج مردم 

شود وبا استفاده ازفرصت های واقعی  مبنی ر بکا اکنون بخاطر اندوخته ها درآینده دست

چونکه  این   حزب  .  کند  لیت فعان  نستا افغا  جامعهه های زمینم  درتماخود برحضور



.                                                                                                       اکنون فاقد آن است 

ما با د قت همه جانبه  دربا ره ای چیزهای که آنرا شما ارایه کردید که درآینده چه باید     

شمارا درهمه موارد کمک نمایم  ولی بکنیم  گوش فرا دادیم  وما حاضر وآماده هستیم که 

اطالعاتی که بدست می رسیده حاکی از آن است که هرچه تصمیما تی  که درکابل  اتخاذ 

شده ا ست ویا میشود ازسیرآب شدن  ریشه علف ها  کا سته میشود  یعنی  نمیگذارند  تا  

                                                                          .  ریشه علف ها از آب سیرآب شود 

ما درمورد مرحله دوم از سیاست آشتی ملی  صحبت میکنیم  به مفهوم  آن  میکه  اگهن   

ماه جوالی  آغاز میشود   یعنی  این هما ن ( 00)ا ست  که کا ر ما درمرحله دوم  بتاریخ

ش  آتش بس   و تنها با  روزی است که دولت ا فغا نستا ن  آماده گی خودرا  برای  گستر

واضح پس  –قطع  عملیا ت های  نظا می درنشان دادن واکنش  طرف مقابل اعالم کرد 

است  که درمرحله دوم سیا ست آشتی ملی سوال به میان آمدن  عملی تشکیل  یک دولت 

                                           .                         ایتالفی  وایجاد احزاب دیگر  وجبهه چپ دموکراتیک  پیش می آید

شما نمیتوانید  از همکاری  آنهایکه  نمیخواهند  نظر وایده خودرا  با نقاط نظرشما به      

اشتراک گذارند  انصراف نماید  ویا همکاریهای آنها را رد نماید  بلکه برعکس شما با ید  

درساختارهای دولتی متعهد باقی بمانید  بطور واقعی درامرایجاد یک پلورالیزم درجامعه و

که این  خود از لحاظ  تاکتیکی شا ید  استدالل  درستی بخا طر پیوستتن  ا ین  نیروها در 

امی  عامل ی  وپایان دادن به عملیات های نظهماهنگی با شما درتحقق پا لیسی  آشتی مل

                                                                   .                                         مشترک محسوب شود

صرف وقت وانرژی } = Volunteerism)شما درمورد  اصول واساسات  اولنتاریزم    

......... به نفع دیگران درجامعه بعنوان احساس مسولیت اجتماعی ونه برای پاداش ما لی

صحبت کردید من به این عقیده هستم که این دواطلبان  باید ( {ازویکی پیدیا  توسط این قلم

ز وبگونه خاص  درساخت وسابطور پیگیر  از هر طریقی که میشود تشویق شوند  تا آنها

ها  قدرت سیاسی سهم فعال گیرند  والزم دیده نمیشود که احزاب جدید دیگر با بلند کردن 

برای آنها این کاماًل کافی خواهد بود که به  صدای بلند  در حمایت از شوروی ایجاد شوند

ستا ن بیا ند یشند بگذار معادل تشخیص حضورقوت های نظا می شوروی مستقر درافغا ن

ما نی نیکه ساختارها ویا تشکیالت سازشه هارا باخود داشته باشند امازمایهمچو اندکه آنها

به تماس  خواهد آمد تا برنامه گفت همچو احزاب رسماً ثبت نام میشوند  سفارت ما باشما 

                                                                                       . وشنید را  به همچو احزاب سازماندهی کند

از سیاست آشتی اکنون  الزم میدانم تا چند کلمه درمورد وظایف خاص در این مرحله     

هرچه سریعتر در مورد موضوع  وآن اینکه ضرور پنداشته میشود  کهملی به زبان آورم 

 -تعین ریس  تصمیم صورت گیرد  وتا آنجایکه ما  از وضیعت فعلی  درک وفهم داریم  

به این مقام  مناسب نمیدانیم ویا اصاًل  رفیق  نجیبهیچ یک از کاندیدی را بجز ازما دیگر



با من  دراین   که همچو کاندید  بجز از رفیق نجیب وجود ندارد  بلی رفقا من امیدوارم 

وفهم  آن  توام با  خصوص همنظر  وهمرار باشند  با رغم این واقیعت  که روند درک 

اصلی رهبری    د  بخصوص در مواجهه شدن  با نماینده گانمشکالت وموانع نیز میباش

که آیا از ایده ونظر ما حمایت خواهد  {نخست وزیر رفیق سلطان علی کشتمند} از جمله 

واز سوی دیگر بسیار درخور اهمیت میباشد  که کادرهای مناسب واگاه را چگونه  .کرد 

در مقام های حزبی ودولتی تعین وجابجا کرد همه این کارها باید انجام شود وکار بخاطر 

تسوید وطرح قانون اساسی درآینده نه چندان دورباید آغازشود که این همه کارهاووظایف 

.                                                                                                                       ی ملی  میبا شدشا مل مرحله دوم سیاست آشتن

طوری  صورت گیرد    من کاماًل موافقم  که باید بحث  بروی ایجاد  یک دولت  انتقالی   

وبطور دقیق وبا فکررسا واند یشمنا نه     دباش  همخوانی عملی داشتهکه با شرایط موجود 

مراحل را درنظر گرفت  چونکه نیاز زمان است  ودرخوراهمیت خواهد بود  تا مخالفین 

را بخاطر ایجاد  دولت ایتالفی  به بحث وگفت وشنود فرا خواند ونیز  ضرورت  آن دیده 

وص  باالی  میشود که بروی گزینه های  مختلف  صحبت وگفتگو  صورت گیرد و بخص

گزینه ها  که ما وشما هردو درایجاد دولت ایتالفی  به آن موافقه  کردیم   جای یاد آوری 

که  آنها صاحب  آورده شود  عمل ز چهره های دعوت به است که باید در دولت ایتالفی ا

ملی  تحقق دربین مردم باشند تا با تشریک مساعی آنها  پالیسی آشتی واعتبار قدرت ونفوذ

                                                                     . سهل شود  ونه آن مردم را  که  آنها چه کسانی هستند د ویا روند تحقق مصالحهیاب

من فکر میکنم  که تاکتیک تقاضا از طرف مردم به مخا لفین  خود یک توجیهی مناسب   

ه  اگر  سهمگیری مخا لفین  در دولت  ایتالفی  است واین خود  بیشتر موثر خواهد بود  ک

پ ست های خاص  درتشکیالت  بادرنظرداشت تخصص کاری وحرفه ای آنها در مقامات و

مبنی به اشتراک مخا لفین از سوی دیگر این خواسته وتقاضا  ؛ مد نظر گرفته شود دولت

دربد نه دولت خودزمینه انشعاب وچند گانگی را دربین مخا لفین مسا عد میسا زد چونکه 

اعضای عادی   به گمان اغلب این فرا خون از سوی رهبران مخا لفین رد خواهد شد ولی 

اینمورد که باید در. ومعتد ل مخا لفین ازاین فراخوان وتقا ضا استقبا ل بعمل خواهند آورد

وفعالت کرد وافزون بر آن درمورد عطای دو ویا سه مقام ارشد دولتی راند یشمند ا نه کا 

نیزهمه جانبه باید اند یشید وآن اینکه این تقاضا ویا فراخوان از آنها به رهبران  مخا لفین 

ه ما بطورکامل از برنام.به این مقا ما ت دولتی با ید واقعی با شد ونه یک با زی سیاسی 

های شما واز تماس های دایمی  شما با مراکز  مخا لفین در خارج  از  کشور اگاه هستیم 

واز همچو برنامه شما حمایت میکنیم  وما این فرصت را داریم  که شمارا  دراین قسمت 

                                .                                                                         کمک همه جا نبه بنما یم

که میگویند، مرحله کنونی  آشتی ملی  نیازمند برخوردهای   ؛ درست است نجیب رفیق

ن روشها را حفظ کنند میباشد  جدید وترک روش های کلیشه ای که بعضی ها میخواهند آ



ارچه واین یک واقیعت انکا ر نا پذ یر است که شما میخواهید بخاطر هرچه متحد و یک پ

شدن اعضای  سا لم حزب ؛ کنفرانس حزب را   دایر نما ید  ما در ا ین  بخش  نیز آماده 

.                                                                                                                     هرنوع کمک هستیم 

با سیاست نظامی  را میتوان  نیز به بحث گرفت  ه ما برخی از مسایل بویژه دررابطا       

وموضوعاتی را که شما در این رابطه  مطرح نمودید  نیاز به تحلیل وتجزیه عمیق  دارد  

                                                    .یم  وما باید پیرامون آن باهم یکجا  با فکر رسا وآرام تصمیم اتخاذ نما
یک موضوع دیگری را مورد توجه قراردهم  وآن اینکه  سیاست  میخواهم دراینجامن    

  سب بحال شما ونه نه منال میشود  دنبانطوریکه امروز هما«ارتش)به ارتباط مسایل اردو

امازمانیکه مامیخواهیم درموردآن رسیدگی نمایم ویا اگر بخواهم که .سب بحال ما استمنا

نستان حضور  یم وآنهم که تا هنوز نیروهای نظامی ما درافغابه ارتباط آن به بحث بپرداز

من باشما دراین مورد  موافقم  که ما نیاز  به بهبود  کیفیت   –کاربهتری خواهد بود  دارند

آموزش نظا می وبویژه  در بخش آموزش  وفراگیری  مها رت های  خوب  جنگی برای 

د  درسرخط  کاریهای  اصالحی ما قرار داریم که با ی( کما ندوی )نیروها وجزوتام های 

.                                                                                                    داشته باشد وا شدًا  به آن توجه صورت گیرد

شد م ویا صحبت شمارا مختل نمودم   اخلد مرا ببخشید ازاینکه در صحبت شما :نجیب 

که درمد ت هشت سال  مبارزه وفعالیت ما  هنگامیکه  تعجب میکنممن :میخایل سرگیویچ 

. فرمانده عا لی قوای مسلح بودهیچ کاری قابل مالحظه به پیش برده نشده است« کارمل»

                                             .                                                                  وما هشت سال را به هدر ازدست دادیم 

ناظره  وبحث  بین ید  به م نبا  من  مهم است  که به نظر  : میخا یل سرگیویچ گربا چف

وشزد گیام وپاین    رچم  اجازه داده شود  که زخمهای کهنه را بازکنندپجناح های خلق و

  بی حاصل    هایگفتگو  به همچو اگر  که  بگوید  وبه آنها نید  به رفقای خود برسامارا 

می پردازید کاری بجز خنجر زدن به زخمهای کهنه صعب العالج چیزی دیگری نخواهد 

                                    .                                                                                  چونکه این خود به امر وحدت ویکبارچگی حزب خیانت و خود کشی است .بود 

ثیر شما قرارمیگیریم که شما به ارتباط سیاست قومی دست به چگونه  ما بیشتر تحت تا   

اقدا ما تی میزنید  آیا با یک روش محتا طا نه واند یشمنا نه ؟ چونکه فوق العاده حسا س 

                                                                                              . و مهم  ا ست 

؛ ما با توجه  به  یم ذکر بعمل آورد قباًل ازآننطوریکه  درمورد مسایل بین المللی  هما    

اهداف مشترک ما وآن تغیراتی  را که درافغانستان میخواهیم  ویا خواهان آنگونه تغیرات 

.                                                                              کمک میبا شیم هستیم  دراین زمینه با شما آماده هرنوع 

ما در اعمار وایجاد منا سبا ت وروابط خوب بین کشورهای ما ، خشت محکم واستوار    

              .                                                                          را میگذاریم 

ودرنها یت امرمن میخواهم دوباره توجه شمارا به نیازحد اکثر استفاده بردن  از حضور    



موقت نیروهای نظامی اتحاد جماهیر شوروی درافغانستان  جلب نمایم  بطوریکه سیاست 

آشتی ملی  بتواند نتایجی را که شما  خواهان آن هستید  بدست آورید ما این محاسبه را از 

.                                                        ول جنوری همین سال جا ری بحساب میگیریم ا

                                                                      .تاکنون هفت ماه سپری شد  :نجیب

و ما  با ید از آن  حد اکثر   میگذردزمان  بسرعت    بلی:  میخایل سرگیویچ گرباچف

استفاده نما یم ؛ همانطوریکه قباًل  رهبران  اتحاد جماهیر شوروی  موضوع افغانستان را 

.                                                         درعطف توجه خود اولویت میدادند ما نیز باید به آن اولویت بدهیم 

 .   .دبه تمام رفقای خود برسانیوی را هیر شور هبری اتحاد جمات نیک ر تمنیالطفاً        

سالگرد (  61)مین  د دعوت بعمل می آوریم  که درجشن هفتا  نجیب ما از شما رفیق 

                                     . ن  اشتراک نماید  نستا فغا گی ا یند بعنوان ریس هییت نماانقالب اکتوبر 

من میخواهم چگونگی امکان اجرای یک برنامه پرواز مشترک فضانوردان  شوروی   

وافغان رادر توافق با شما بدانم البته که اطالعات الزم دراینموردرا درجلسه ای امروزی 

                                                            .  ما که در اجندای جلسه گرفته شده است بد ست خواهیم آورد

شما میخایل سرگیویچ ؛ ابتکار عمل را از من  به پیشی گرفتید  من نیز میخواستم  : نجیب

این ایده ونظررا به شما پیشنهاد نمایم  ؛مشکل این است  که استفاده ازموشک های  سطح  

به  روحیه ای پیلوتان   نگر ستابه هوا توسط ضد انقالبیون  بویژه پرتاب موشکهای نوع 

اما  نمیکند   تضعیف  ما را   یعنی که روحیه ای این رزمند گا ن قوی  اثیر نمیگذاردما ت

نیرومند خواهد ساخت وباالی ی ما روحیه آنها را بیشتر ترمشترک فضایچشم آنداز پرواز

.                                                                                                            واهد گذاشت روحیه ای رزمی آنها تاثیر بسزای خ

به پاکستان باید خاطرنشان ساخته شود  که بازی با موشک  : چف میخایل سرگیویچ گربا

                                . قلمرو  شما را نیز از گزند  در اما ن نخواهد  گذاشت   نگر ستا های

                                                                                             .من این کار را  بدون شک انجام خواهم داد   :نجیب 

من از  ما تنها یک راه ویک مسیر داریم وآنهم به جلو : میخایل سرگیویچ گرباچف

دیدن شما خوشحالم  من خوشحالم که شما نه تنها ازنظر فزیکی منحصر بفردهستید  بلکه  

خوشحالم از اینکه شما  پرابلم ها را با عمق آن درک درست میکنید ، پرابلم های  که در 

من اطمینان کامل دارم که هییت رهبری افغان ومردم -ب بود شته همراه با دروغ وکذذ گ

شما  فرصتی برای  استراحت  –درتحت رهبری شما با هم متحد  خواهند شد  افغا نستا ن

دارید  اگر میخواهیدچیزهای را دراینجا مشاهده کنید  ویا اگر میخواهد  با رفقای شوروی  

دید وبازدید نماید ما میتوانیم دراین موردبرای وقت فراغت شما برنامه ای مشخص تنظیم 

                                                                                                           .نما یم 

وبرای من  جای افتخار ومباالت خیلی ممنون ؛ جلسه ای امروزی عالی بود ؛  :نجیب 



بازدید خودرا باشما  درکنفرانس قریب الوقوع  که باشما بودم من نتایج حاصله ازاین است 

گذاشت ونماندگان آنها درمیان خواهیم یک افغانستان به همه اعضای حزب حزب دموکرات

اشکار  و از آن  درپیشبرد وظایف محوله ای  خود استفاده  بعمل خواهیم آورد ؛ من بطور

که چنین جلسات  وبازدیدها  با شما رفقای  ارشد همیشه  بطور خاص  :  بگویم   میخواهم

ن به شما اطمینان میدهم  که به صفت  یک دانشجوی برای من آموزنده  ومفید است  ؛ م

          .                                                                                                                            وفادر به مکتب لینینیستی  باقی خواهم ماند

می پذیرم  من دعوت شما را بغرض اشتراک درجشن سترگ اکتوبر با قدردانی وسپاس    

برای  لطفاً ارزوهای نیک مرا  برای سالمتی ؛ موفقیت  ورفاه ؛  یم واز شما تشکر مینما

                                                                            . خود وبرای خانواهده خود بپذیرد

                                                                                      دوام دارد                                             

     رم در آینده قسمت چها                       

 


