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تشکر  از صحبت گرم   نخست  م قددر  و  همهقبل  از   :میخایل سرگیویچ گربا چف

وپرحرارت وبا احساس شما که امروز دراینجا ایراد نمودید ؛ کلمات وجمالت  مخلصا نه 

.      وصادقا نه شمادرقلب مردم شوروی راه پیداخواهد کردبخصوص درقلب زنان ومادران 

ازاین فرصت مساعد شده در دیدار وتبادل نظر با شما خوشحالم  از اینکه نظریا ت  من   

ایده های خودرا از نزدیک میخواهم باهم به اشتراک میگذاریم وتبادل نظرمیکنیم ؛ البته و

که ما وشما  دراین مالقات  تالش خواهیم نمود که درمورد مسایل  مهم با اطمینان کا مل 

وبطور فشرده بحث  نمایم ودرمواجه شدن به سواالت چندی که وجود دارد  بتوانیم به آن 

                                                .                                                                                                                            ی درست بدهیم پرسش ها پاسخ ها

میگویم ؛ ما از هییت   ش با سالم وشادلول  روز تعطیل ما دراینجا بشما من به نسبت ح  

؛ کشور همسا یه  ما  که  به آن  رهبری  اجرایوی دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان 

از مد ت های بسیا ر طوالنی  روابط  حسنه  همجواری   نزدیکی  را برقرار نموده ایم  



تشریف آوری شا ن را به اینجا  خوش آمد ید میگویم   ودرعین زما ن از  تشریف آوری  

دوستان جد ید ی که همراه باشما از افغا نستا ن  به اینجا آمده اند از آمدن شا ن به گرمی 

استقبال مینما یم وبا توجه  به روحیه  جدید  موضوعات در روابط  ما  میتوان گفت  که 

                                                                                  .                        افغانستان  کهن وجدید  درنزد ما  ودر روابط  بین ما  تجسم یافته است 

ارشی که ما در تهیه وتدارک  ؛  گذ شما از گذارش تهیه شده ما واقف ویا آنرا شنیده اید   

نموده  وبا اندیشه وتفکر عمیق وتحلیل وتجزیه  همه جا نبه  آن  سعی وتالش بسیار جدی

جاب میکرد  این گذارش را  آماده ساختیم  وآماده سا زی این  گذارش چند ین آنچه که  ای

ماه را  دربرگرفت  ، اگر شما  به متن ومحتوی این گذارش  توجه نماید  درخواهید یافت  

روز ربط  وچه درام  که تما م  سه بخش این گذارش  به تفکروایده  واحد ماچه در گذ شته

وقایع    میتوانستیم   ما که   البته  .شد مورد عالقمندی ما میبا  که پیدامیکند ویا ربط دارد

لیل وتجزیه قرار میدادیم  اما  تحتاریخی سال های  گذشته را بطور جداگانه  به ارزیابی و

بناً برآن ما مجبور . قراردهیم   تحت مداقه وبحثما نیازداریم که آن وقایع رابرای امروز

که به آن وقایع  ازآنچه که امروز میخواهیم  در فرایند  پیرامون  آن  تصمیم اتخاذ  بودیم 

یک اصطالح =   perestroika)یعنی  به موضوع   پرسترویکا .   نما یم  برخورد کنیم

روسی است  که به یک سلسله از اصالحات  اقتصادی  اطالق میشود  واین اصطالح در 

هبر وقت شوروی میخایل سرگیویچ گرباچف  معرفی  توسط  ر«  7891»ماه جون سال 

یش را  که ریشه ها( تفصیل از ویکی پیدیا توسط این قلم .... وبه منصه اجرا گذاشته شد 

که به تاریخ وبه رویداد های چندی دیگر  نظر ازاینرو نیاز آن دیده میشود درتاریخ دارد 

             .          ه یک  سیا ست درست را بسا زیماندازیم  ودرپرتو آن این توانایی را بد ست آوریم  ک

 اکتوبربزرگ »به قسمت سوم  این گذارش توجه شود در خواهم یافت که به ارتباط اگر   

توضیحات  مفصل  داده شده  است  یعنی همه موضوعات  متعلق به آن « وجهان معاصر

ر  زگا مشترک وباهمی ما سا نی توضیح وتفسیر شده است که به منافع داخلی ومنافع انسا

زبه یک وضیعت  عادی ونورما ل  بین  است وما در پهلوی این خواسته انسا نی خود نیا

.                                                                                                          المللی نیز داریم 

 (نامیده شده است اکتوبر  وپرسترویکا) ه همین  ترتیبکه این گذارش ببد یهی  است    

پیش از ما  نشان میدهد  که ما    ماهیت کار را  یعنی که انقالب ادامه می یابد واین خود

اکتوبرباید ادامه  یابد وازگذشته ها باید آموخت وبخاطر آوردن  رخداد مسله ویا دیده ایم ،

تغیرات عمیق ومثبت درجامعه با ایجاد پیش شرط برای یک سیاست  خارجی خوب  باید 

تالش صورت گیرد  این چیزی است  که ما میخواستم  با آماده گی قبلی  هنگام برگذاری  

ازامکان نیست  که بعضی ها  درانتظار به این جلسه  تصمیمگیرنده برویم واین نیز  دور

وما  –چیز های دیگری هم باشند  ؛  اما این فقط   موردی است  که ما به آن نیاز  داریم 

تا هنوز  درپی غنا واصالح  مطالبی  که دراین گذارش  گنجانیده شده است  نیز  میباشیم  



ن   نستا فغا درا  موضوعات و  یل مسا  بپرسیم  که   خود تا از  اما ما به اینجا میرسیم

من انتخاب شمارا بعنوان ریس شورای انقالب افغانستان به شما تبریک ازچه قرار است ؟

.                                                                                           میگویم  خوب است که این کار بخوبی بسر رسید وانجام شد

میخواهم بدانم که شما بخاطر توسعه وتقویت رهبری حزب  چه اقداماتی را بمنصه من    

ای اجرا گذاشتید  ازاینکه  اشخاص واجد شرایط را  با اتفاق ارا  در رده های  باال جابجا 

نه کنفرانس سراسری حزب دموکراتیک خلق افغانستان   طرانجام موفقا نمودید ،لذا من بخا

                                                                                                                     .بشما  تبریک میگویم 

که موجب عالقمندی من قرار گرفت من دریک زمان  اطالعاتی ازکابل را دریافت کردم 

دوش مسولین ب ر کشور یف  جدی را بخاطر اعما وآن از اینکه کنفراس  یک سلسله وظا

                                                                                            . آمور گذاشته است 

باید خاطر نشان ساخت  که حزب درحال حاضر نباید  به کسانی اجازه دهد  که درسطح  

میلی وعدم توافق  رهبری ویا در رده های دیگر حزب  دربرابرچنین وظایف  از خود بی

نشان دهد  ونیاز آن دیده میشود که درهمچو شرایط دشوار  افرادی باید دراپرات مرکزی  

 .جا بجا گردد که بتوان آنها را بخاطرکاربا مردم به والیات ونقاط دوردست کشور فرستاد

درعصروزمان خود  چگونه کار وعمل  لینن   پیوسته به آن الزم به یادآوری است که    

( G.K.Ordzhonkidze)نویچ  اوردزونیکیدسمیکرد ؟ او حضرات گریگوری کانستاتین

 ومیخایل  فرونز (G.Stalin)جوزف ستالینو( Sergey M. Kirov )کیروب سرگی ام و

(Mikhail Frunze)  جا وانجا بروند  را چطور آماده ساخت تا بخاطر کار با مردم به این

نی را که  کسا   یعنی خت  سا بجا  جا ت حزبی  ما مقا باالی   وسپس آنها را دررده های

تنها از  من   کار مثمری را انجام دادند  درشرایط بحرانی جنگ داخلی  وتوسعه انقالب 

به اوامر  نظر    یکه  بعضی شخصیت های مهم حزب خود یاد آوری کردم  یعنی از آنها

مختلف کشور   ردم روانه نقاط  طر کار با م که بخات باالی حزبی حا ضر شد ند  ما مقا

نیکه  چوکی های  گرم را اشغال ودر پی منافع شخصی خود تالش بخرچ  ند  نه کساوش

                                                                                                     . دهند

وصاحب ا توریتی وصا دق را به کارها بناً الزم پنداشته میشودکه اشخا ص پرا نرژی    

وفعالیت های هدفمند درمناطق تا زه آزاد شده افغانستان وبه والیات کشور که ازمد ت ها  

ت با مردم به کمک پرسونل  محلی تا درآن محال درتحت کنترول قدرت مردم بود فرستاد

های حزبی   زبی ودولتی ، بزرگان ونما یند گان دیگر ازجامعه صرف نظراز وابستگیح

لیسی آشتی ملی  با  ازپایعنی به آنهایکه  .ورنگ سیا سی کمک ومعا ونت صورت گیرد

ودولتی    حزبی  دل وجان حمایت میکنند  که با این صورت میتوان گفت که نمایند ه های

که  بخا طر  تشکل  دولت ایتالفی   در خواهند شد  مردم آن محالت  قا محلی  درتفاهم با

.                                                                                                             را با مقامات دولتی درکابل تامین نمایند روابط آنها



  میخایل از شما  ازهییت همراهانم  اجازه دهید  که به نمایند گی  قبل ازهمه :نجیب هللا

رهبران عالیقدر اتحاد جماهیر شوروی بهترین تمنیات قلبی خودرا وتمام  عزیز سرگیویچ

به مناسبت  شرکت ی ودعوت ازطرف شما ازما به خاطر به نسبت قدردانی ومهمان نواز

سالگرد ازانقالب  ( 17)حلول  یک  رویداد  بزرگ  تاریخی  با شکوه  جشن هفتا د مین  

ارایه گذارش   از  طبین ومخا  ا مستمعینم؛   سوسیا لیستی  اکتوبر  بزرگ  ابراز نما یم

؛  گذارشی  که  بدرستی   میتواند  برنامه پرمحتوی شما عمیقاً درتحت تاثیر قرار گرفتیم 

ومردم صلح   دوست سیاره عمل برای همه کمونیست های  بین المللی ؛ جنبش کارگری  

فرصت را بدست آوردیم   واین خود به مفهوم آن است که ما دوباره ومجددًا این ما میبا شد

...... که در زندگی خود به موضوعات  گرم وداغ ازحیات سیاسی واقتصادی واجتماعی 

دیگر   سوی  واز   پاسخ های منا سبی با استفاده از مضمون ومحتوای  گذارش شما بدهیم

کتب نه  از م بمثابه  الهام خالقام  که به مطالعه  این گذارش شما ما خودرا  مکلف میدانی

درپیشبرد کارهای   ومدرسه لینینیستی  که در خور همه انقالبیون است  بپردازیم  وآن را

.                                                                                                          انقالبی خود به حیث یک دستورالعمل بکار ببریم 

ارتباط  کار وفعالیت های ما ؛ من میخواهم  خا طرنشا ن سازم  که  واما چند سخنی به    

کامل انجام شد وتمام  موفقیت   با کنفرانس سرتاسری حزب دموکراتیک خلق افغا نستا ن

ین کاستی های سیاسی ،سازما نی  وایدیولوژیکی  شناسا یی شد ونحوه کار بخاطر  رفع ا

که   وبه اعضای حزب  دستورداده شد وکمبودی ها  بوضوح مشخص شدهمه کاستی ها 

دیگربه روش های کهنه وازکار افتاده  که توسط نیروهای در پیشبرد وظایف محوله خود 

و دستورالعمل جدید تصویب شده کنفرانس حزبی محافظه کار پیش برده میشد تکیه نکنند 

ودر . ندرا درفعالیت های روزمره خودهمچو قطب نما درنظرداشته باشند وبه آن عمل کن

سنگ اندازی کند عین زمان به هیچ کسی اجازه ندهند که در راه تحقق سیاست آشتی ملی 

قای حزبی  اگاهی فهمچنان به رویاروند سیا ست مصالحه ملی را به کندی مواجهه سا زد

دربین   داده شد که با سردادن شعار ها وگفتارهای پوچ ومیان تهی وبه ظاهر انقالبی  که

اف عمیق باشد نمیتوان به هدف  رسید بناً درپرتو همین استدالل ودالیل  گفتار وکردار شگ

ومیا ن تهی که  کارها  وفعالیت های کهنه   از تمام شیوه های  حزب تصمیم  گرفت  که

ما به اعضای حزب  .  حزب را به رکود  مواجه کرده بود از سر راه  خود به دور اندازد

که اگاهی  نیاز به تغیر با یک روش قاطع وبران بادرنظرداشت  تحقق تصامیم  فهماندیم  

وفیصله های کنفرانس  سرتا سری حزب د موکراتیک  خلق افغا نستا ن  دارد که میتواند  

جوابگوی رفع تمام کا ستی ها  باشد  وما دوباره متقاعد شد یم  که  توجه خودرا  هرچه 

.                                                                                     های حزبی  وتمام اعضای حزب  معطوف سازیمبیشتر  به تحصیل وآموزش کادر

ما با درک از محتوای پیشنهادات وتوصیه های  ارایه شده ماه دسمبر سال گذشته واز      

وظیفه یک پارچگی حزب ام وکمبنی به ضرورت هرچه استح جلسه همین ماه جون شما 



کرد   نخواهیم  دریغ سعی وتالش   عمل  از هیچ  خود دانسته ودر راه بکار گیری آن در

تا هنوز    آیند  نا خوش  وضیعت که  دورداشت این است  ولی چیزی را که نباید از نظر 

ست  درحزب دموکراتیک خلق افغانستان  وجود دارد وهستند کسانیکه  در را تحقق  سیا

اما   ؛مواجهه می سازند تحقق  آن را به رکود    میکنند ویا روند شتی ملی  موانع خلق آ

آنجه که  امید وار کننده است  این است  که کنفرانس سرتاسری  حزب د موکراتیک خلق 

در مورد یدی اعضای حزب  کار تشدرهنمودی رابخاطرافغانستان به تمام اعضای حزب 

.                                                                                   نید به تصویب رسا ست پیشبرد واجرای  این سیا

ین سیاست ارایه بدارم ؛ وآن  من میخواهم  که چند کلمه در مورد پیشرفت  اجراء ت  ا   

این راستا اینکه من فکر میکنم  که ما نیا ز به نشا ن دادن اعداد  وارقام   احصایوی  در 

نداریم  چونکه نتیجه گیری اصلی بما نشان میدهد  که این سیاست  با اشتیاق وتمایل  تمام 

درحال رشد ومورد حمایت مردم ما قرار گرفته است  وتنها دست راسترین ضد انقالبیون  

به ارتباط سیاست آشتی ملی ما  ازخود  واکنش مثبت  نشا ن نمید هند  ودر تضا د به این 

.                                                                               ت صلحجویانه ملی ما میباشند سیاس

اما گروه ها درایران وپاکستان  موفق به اتحاد وبهم پیوستن   ؟میخایل سرگیویچ گربا چف

دیه شده است  نیروهای خود شده اند ؛ بهرحال  میخواهم بدانم  که چه کسی  ریس این اتحا

                                                                                         وکدام حزب  به نمایندگی این اتحادیه وظیفه رهبری را پذیرفته است ؟ 

  ؛ پاکستان توسط  ایاالت متحده امریکا ودولتفشارمستقیم   با تحمیلدرواقع  :نجیب هللا

 محمد یونس خالصوحدت سازمانی خودرا اعالم کرده اند که درراس آن  بیون ضد انقال

  محمد یونس خالصد، حزب  اسالمی ریس شعبه انشعابی از حزب اسالمی را برگزیده ان

میباشد  که  « حکمتیار»یک شعبه انشعابی از حزب اسالمی افراطی  به رهبری گلبدین 

ه ما  میدانیم  علیرغم  اعالن  وحد ت رسمی سالهای قبل ازهم انشعاب کردند  وآنطوریک

گروها ی ضد انقالبیون  موضوع  ازاین قرار است  که آنها تا هنوز  نتوانسته اند که بر 

.                                                    اختالفات جدی که بین شان موجود است فایق آیند ویا اختالفات خودرا کنار گذارند

پیرامون چند ین  میخایل سرگیویچواما درمورد  کارها ی  خود من میخواهم  به شما      

ویه ماه  ل ما درنظر داریم که در طی یک :  برنامه های  کوتاه مد ت ما معلومات  بدهم 

وا نتخا ب ریس جمهور برگزارنما یم وبعد سی کشور  اجرگه را بخاطر تد وین قانون اس

ینه را برای انتخابات  شورای ملی ویانما یندگا ن مردم  مساعد ازآن  درنظرداریم  که زم

سازیم که بعدًا نمایندگان منخب مردم دولت را تشکیل دهند ویا در روند ایجاد دولت دست 

بکارشوند  با توجه به موضوع زیرین  درجریان گفتگو با رفیق ادوارد شواردنازی  طی 

رانی  ریس جمهور منتخب  لویه جرگه  به یک جروبحث جداگانه به ارتبا ط  اولین  سخ

که محتوای  صحبت ریس جمهور منتخب  باید  دربرگیرنده  حمایت  این توافق رسید یم  

ازمنافع  همه مردم وهمه بخش های  اجتماعی از جامعه باشد  ونه محضاًاز منافع حزبی  



ملی ودموکراتیک  وهمچنان دربیانیه باید خاطر نشان ساخته شود که انقالب ما درمرحله 

قراردارد  نه درمرحله سوسیالیستی  وبادرنظرداشت همین اصل  ضرور پند اشته میشود  

، کارافرینان   که در آن تمام  نیروهای سیاسی  وتمام بخش های  جامعه اعم از  روحانیت

جود درحل پرابلم های  موشند وهم باهم همچو تن واحد  سهم داشته باقومی وروشنفکران 

وبا حزب دموکراتیک خلق افغانستان  که خواهان تامین صلح ور تالش بخرچ دهند درکش

.                                                                                            وامنیت در کشور است  هم صدا شوند 

                                                                                 .                         درست است  : چف میخایل سرگیویچ گربا

من به یکی از نکات مهم دیگر مرتبط به حزب دموکراتیک خلق افغانستان   :  نجیب هللا

قصد دارم  که  خود را به  صفت نما ینده  حزب به  مقا م ریا ست  جمهوری نا مزد کنم  

ودرصورتیکه بتوانم بعنوان ریس جمهور منتخب  شوم  تاکید مینا یم که  از ادرس  ریس 

واهم انداخت که منافع  تمام مردم  وتمام گروهای جمهور  تمام تالش های خودرا بکار خ

.                                                                           مربوط به جامعه را مقد م  از منا فع  خود وحزب درنظر گیرم 

ست  ریا  مقام  به  نامزدی  ید برآورده شود؛ این خواسته با:  میخایل سرگیویچ گربا چف

وریس جمهور باید  انعکا س دهند منافع کل جمهوری خود نتیجه سیاست آشتی ملی است 

                                                                                                                        .جامعه با شد  ویا به عباره د یگر ریس جمهور رهبر ملی  میبا شد 

تی که  ازنظر  باید خاطرنشان ساخت  که به موقف وموقیعت  وموضوعا   : نجیب هللا

جایگاه بلندی ......دموکراسی  آداب و « جرگه»مردم ما  از قبیل سنن وعنعنات ورسوم 

.                                                                                        دارد توجه خاصی مبذول گردد

این درست است  که جرگه نظریات  مقامات واقعی  واولیای : چف میخایل سرگیویچ گربا

ا باهم تلفیق میدهد واین تلفیق نظریات  منتج به میزان  بلند حمایت مردم از دولت امور ر

.                                                                                           میگردد

جایگاه  د شرایط مساعد برای خروج سربازان شوروی از افغانستان  یجا ا:  نجیب هللا

خودرا دارد وقابل تاکید است که باید بخاطرتشکیل یک حکومت ایتالفی  از مردم  خاصی

افغانستان دعوت بعمل آید تا این حکومت را با کمک همدیکر تشکیل دهند  ورهبر کشور 

سربازان شوروی باید  با اطمینان خاطر  تالش بخرچ دهد تا که  پیش شرط های  خروج 

د سازد که درپرتو آن  دولت شوروی  مسولیت  تمام ت شوروی  مساعرا درتفاهم با دول

                                                                . موضوعات مربوط به جد ول زما نی خروج سربا زان خودرا بد وش گیرد 

.                                                                                        درست   :چف میخایل سرگیویچ گربا

و با ید چنین اند یشیده شودکه نیروهای قوای مسلح   ست وهویدا ا  واضح :نجیب هللا

کشور  به شدت وجد یت تام  به دستاورد های انقالب مینگرند  ودرپی تامین ثبات ومنافع 

ردم  بوده  ازحاکمیت ،استقالل، وتمامیت ارضی افغا نستا ن با دل وجا ن دفاع می همه م



لی  قوای مسلح  کنند ، آنها خودرا  وا  بسته به آوامر ریس جمهور بعنوان  قوماندان عا

                                                                                                                                                     .و اطاعت میکنند آوامر ا واز کشورمیدانند

افزون برآن ادرس باید دقیقاً بخاطر سپرده شود که شرایط از قانون ا ساسی جد ید کشور  

تغیرات قابل مالحظه را درتاثیر گذاری براحزاب مختلف کشور خواهد گذ اشت  وآنها با 

ن حق خود  خواهند توانست  وظایفی را  بمنظور ایجاد شرایط   بسر رسانند  بدست آورد

که با انجام همچو وظایف  به اهداف خود مثل تا مین  صلح وقطع  خون ریزی نا یل آیند 

کشور  مصد ر خد مت ...... ودر راه پیشرفت وآبادانی وتوسعه  ا جتماعی  ، ا قتصادی 

                                                                                            . شوند

اما ؛  آیا این اصول  درمحتوای  ویا  درمتن  پیش نویس  :میخایل سرگیویچ گربا چف

              قا نون اساسی کشور گنجانیده شده است؟  ویا وجود دارد؟                                                                          

درج نموده ایم  نون چند حزبی  مه سیستم  قا بلی ما این موضوع را درمقد  :نجیب هللا

تا این   قومی درافغانستان قصد داریم  به مسلهبا توجه   وما به یک نکته مهم دیگر  یعنی

یم  تا ن ابگنج کشور رهبر وظا یف وآماده گی به آن  به ادرس الیحه موضوع را درصدر

طر حل مسله قومی تالش های همه  ملی کشور بخابه رهبر که او یعنی ریس جمهور بمثا

یم وآن  نما  ن درمرحله کنونی درنظرداریم  که اعالم خودرا بخرچ دهد وما همچناجانبه 

، بنا  براین   شد اینکه عمده ترین  وظیفه کنونی ما  پیدا کردن دسترسی به آشتی ملی میبا

جلب کمک اقلیت های قومی این پالیسی را بخاطروترجمه ما درصد د آن هستیم که تفسیر

گر سیاست آشتی ملی   هی دهیم  ، لذا ا ایم واز موضوع آنها را اگادرعمل به آنها پیاده نم

تمام گروه ها ی واقعی به اطمینان خاطرشرایط همچو برابری بصورت موفقیت آمیز وبا 

ارمغانی خواهد بود  تا جایکه در صورت ضرورت  قومی وقبایل کشوررا فراهم سازد 

                                                       .  وحق تعین سرنوشت دادبه همچو گروه های قومی اسقال لیت ملی  کهنوقت میشود حتی آ

بادرنظرداشت مشکالت  که چنین اعالمیه میکنممن فکر:میخایل سرگیویچ گرباچف

                                                                               .                                               موجوشما  منا سب خواهد بود

.                                                                                                بلی :  نجیب هللا

جمهور را   این در واقیعت امر به این مفهوم است که ریس: میخایل سرگیویچ گرباچف

                                                                                                  لویه جرگه برمی گزیند ؛ اما بعد از آن  یعنی چه ؟

ینما ید مو تصویب  ید سی کشور را تا نون اسا جرگه درقدم نخست قالویه :  نجیب هللا

.                                                                                          نتخا ب میکندوبعدًا ریس جمهور را ا 

  م  وظیفه تعین شده ای خود  بعد از انجا لویه جرگه  آیا :   میخایل سرگیویچ گربا چف

نهاداتی ولویه جرگه برای انتخاب ریس جمهور متعا قب چه پیشند؟ قی خواهد ما باباز هم 

                                                                                دارد ؟                                                                                                                       



فراخواندن ویا تدویر  لویه جرگه  صرف بخاطر انجام  وظایف فوق  یعنی  نجیب هللا

وزما نیکه    :و انتخا ب ریس  جمهور خوانده  وصورت  میگیرد نون اساسی  تصویب قا

.                       مدت کار پنج سال ریس جمهور به سر رسید  مجد دا ً لویه جرگه فرا خوانده میشود

یک سوال دیگر ؛ تعین ویا برگزیدن نما ینده ها از تمام   :با چفمیخایل سرگیویچ گر

والیات کشور به لویه جرگه به چه منوال صورت میگیرد و درتحت تضمین کدام  شرایط  

بشکل قسمی  وآنهم درمحالتی که دولت درآنجا نفوذ وتسلط یا اینکه تا حدودی انجام میشد 

یا ممکن  شد و نبا ین نو شاید قادراین صورت  خاب میگردند کهدارد نماینده ها تعین وانت

ی هاتعداد تخمینی نماینده   نم که ا شد ودرعین زمان میخواهم بد نون با است که مغایر قا

            چند نما ینده خواهد بود ؟                                                                         که درلویه جرگه اشتراک خواهند کرد 

درآستانه خروج ومرخص شدن هییات ما از اتحاد جماهیر شوروی ، جلسه : نجیب هللا

ای کمیسیون به تهیه پیش نویس قانون اساسی برگذار شد وهریک ازاعضای این کمیسون 

بشکل آزادانه بخاطر تعین نماینده ها به لویه جرگه که باید از طریق سازمانها ونهاد های 

.                                                                             ت گیرد پیشنهادات خودرا تقدیم کردندعامه مردم صور

نمایند ها به   وآن اینکه آیا  به چه مفهوم؟   این یعنی  :میخایل سرگیویچ گربا چف

در آنجا   که   ومناطق  حوزه هامیشوند ویا از ت کشور برگزیده  یالویه جرگه از تمام وال

شناخته  نام آنهاوبخاطر که انتخاب  نماینده ها می پردازند یست ها به ترورووحشت  ند با

                                                                         . نشود طور سری تعین وانتخاب 

وضروری   حتمی جرګه  ویه ګرچه موضوع تعین وانتخاب نماینده ها به ل:  نجیب هللا

مول با سنت سرتاسر کشور تعین شوند  ولی از آنجایکه این معه از تمام والیت دراست ک

من نیز پذیرفته دپیشنهاد کردم وپیشنها ، بناً من های دموکراسی درکشورماهمخوانی ندارد

نماینده  توسط  مردم هر والیت کشور  بگونه مسقل ( 77)شد که باید از هروالیت کشور 

وبه اراده آنها  تعین وانتخاب  شوند وما  نبا ید  خواسته های خودرا باالی مردم با فشا ر 

                                                                                                     . تحمیل نما یم 

 موافقم  ودرخور  آن  بهمن ازنظرشما حمایت میکنم و:میخایل سرگیویچ گرباچف 

یند وشما  اشتراک نما  مردم  اهمیت میدانم که در لویه جرگه نماینده های واقعی واصلی 

این است که   دراینجا   مشکل  ید  ولی جرگه را دایر نما میخواهد   باقبول همه مشکالت

ن دارید  اطمینا  مخالفین شما نمیخواهند که موفقیت از آن شما شود  پس شما دراین مورد

ورید واز  بیا  اطمیان خاطر به لویه جرگه که نماینده های واقعی واصلی مردم خودرا با 

کر  تذ  قابل آنها حمایت نماید تا که آنها بتوانند ریس جمهور  کشور را انتخاب کنند  ولی 

است  پیش  ممکن ری نیزگه  یک سلسله موضوعات  دیگلویه جرذاری گمیدانم که  با بر

درکجا به   یدها ند وکا کرد؟  خواهد  افتتاح  آید  وآن اینکه چه کسی  با ید لویه جرگه را



از شورا های از   نوع  ایجاد بمفهوم  که این خود  جروبحث بین خود خواهند پرداخت ؟ 

      .                                                                                                                            خواهند کرد ان را معرفی  ید چهار کاند نها ممکن است سه ویا ان خواهد بود که آبزرگ

.                                                                                     ماًل همینطور بلی کا: نجیب هللا

ینکه ممکن حزب دموکراتیک خلق  ا ویا این به مفهوم  :میخایل سرگیویچ گرباچف

افغانستان نیز یک ویا دونماینده خودرا بغرض اشتراک درلویه جرگه تعین وانتخاب نماید 

واما درمورد شورای سالمندان  .مثل نجیب و گرباچف اگرباشد هنکه این دو نمایندبفرض ای

یعنی  چه ؟  آیا آنها  این حق را دارند  که در صورت امکان با مخا لفین شما  به غرض 

                تعین نما ینده آنها به لویه جرگه بحث وگفتگو نما یند؟                                                    

که مخالفین ما هرگز این کار رانخواهند کرد این کاماًل روشن وواضح است : نجیب هللا

آنها    چونکه  به بحث بپردازد  به آنها دراین مورد لمندان که عضواز اعضای شورای سا

ن حق را آنها ای  جود همین درک ازآنها  بهست آشتی ملی را نمی پذیرند  ولی ما با وسیا

میدهیم که اگرما یل باشند میتوانند نما ینده های  خود را بغرض  اشتراک  درلویه  جرگه 

.                                                                                    حق شان بطورکامل محفوظ است  –انتخاب ومعرفی نما یند 

ویا ار مهم است  شا ید  بعضی  از آزادیخواهان  این  بسی :میخایل سرگیویچ گرباچف

ن دهند   ده گی خودرا نشا وآما  شخصیت های  با ذهن سلیم  ازاین فرصت استفاده  نموده

خاب خود به لویه جرگه انت های به حیث نماینده  ار شما انواز بین خود سخت ترین دشمن

ید در نظر گرفته شود   طرف باری وصداقت هردو ندا امولی دراین کار ایواعزام بدارند 

ضد انقالب در لویه  های ینده نماورکه درصورت حضغیرممکن خواهد بودسوی هم واز

ضد انقالب  بخود این اجازه را بدهند گان  ریس جمهور آن نمایندهدرهنگام انتخاب ه گجر

ف مه از طر برنا  همه که از دادن رای وتعین وانتخاب ریس جمهور به نسبت اینکه این 

کشند وسهم   بیرون پا   ن تهیه وتدارک دیده شده است نستا فغا حزب دموکراتیک خلق ا

زب دموکراتیک خلق ز ح وسا  ساخت  طرح ها همه  این   که  ادعا کنند ننگیرند وچنی

.                                                                  یند  وشما را متهم به تقلب نماافغانستان است 

                                                                             واما بهرصورت  دولت چگونه شکل خواهد گرفت ؟    

باید وزیران  ریس جمهور ، نخست وزیر را تعین ومامور کابینه میسازد که:نجیب هللا

خودرا نامزد وبه شورای ملی غرض اخذ رای اعتماد  معرفی نماید تا که نمایندگان مردم 

.                                                                             در شورای ملی به کابینه معرفی شده نخست وزیر رای اعتماد بدهند 

بدان مفهوم است  که بادرنظرداشت مشکالت عمده  این: میخایل سرگیویچ گرباچف

کنونی باید برخورد مناسب بغرض ایجاد  یک ایتالف صورت گیرد،  لذا شما باید از قبل 

میشود  یعنی آن شخص واجد شرایط از قبل  به کی داده   وزیری م نخست  بدانید  که مقا

حزب دموکراتیک خلق   اختیار ست جمهوری  به  پس اگر مقام ریا –شناسایی شده باشد 



 لف گی یکی از احزاب مخا یند درآنصورت نخست وزیر باید به نماافغانستان باقی بماند 

واگر احیا ناً همین نخست وزیر نامزد شده توسط یک حزب مخالف از سوی  –نامزد شود 

یک پذ یرفته نشود  درآنصورت  باید  « ظاهر شاه »نماینده های ضد انقالب وطرفداران 

کا ند ید منا سب به مقام نخست وزیری ازمیان برجسته ترین نماینده هاکه اخیرًا اماده گی 

همکاری  خودرا نشان داده اند  نامزد شود  واین زما نی ا ست که او یعنی شخص نامزد 

شجاعت   ها شده بمقا م نخست وزیری  با ید از خود  بخاطر کسب رای اعتماد از نماینده

.                                                                                                                       نشان دهد را  ومردانگی الزم

رفیق  نجیب اگر در اینجا  خواسته با شیم که بصورت  کل صحبت  کنیم  درآنصورت     

بسیار حساس وفوق العاده  وبحرانی  میتوان گفت  که این مرحله آغاز یک مرحله ویا فاز

میباشد ، مرحله ای که  ما متا سفا نه باالی آن بیشتر مکث نه نموده بودیم  وآنرا پیشگوی 

نکرده بودیم که اگر به همچو مشکالت مواجهه شویم چه با ید میکردیم؟ واین موضوع را 

رستان  نیز  مجا  بیر کل حزب کمونیست د( Janos Kader) دار کا نوش یامن با رفیق  

                                   .دراثر مشوره او بحل رخداد همچو مشکل اماده گی الزم میداشتیم  مشوره نکردم  تا که

پیشنهاد نمایم که شما پیرامون این موضوع فکر کنید  من میخواهم که دراین مورد بشما   

 که ینجا با هییت کمیسیون اماده گیوبا سفیر ومسولین سفارت نیز صحبت کنید وماهم درا

                          .فکرمیکنیم  به ارتباط موضوع  کارمیکنند در تحت نظر رفیق  ادوارد شواردنازی 

ما باید  همه گزینه ها بخاطر تحقق سیاست  آشتی ملی  درنظرگیریم  یعنی هم درمورد     

ز تشکیالت  ا  مورد نخست وزیر  ودرتعین وانتخاب ریس جمهور وهم درمورد انتصاب 

لویه جرگه  که نیاز به ایجاد وتشکل آن دیده میشود  که این کار را باید لت ایتالفی .یک د

  درلویه جرگه طیف  سیاسی همه نیروهای افغانستان حضور باهم امروز انجام دهدچونکه

                                                                                          .رسانیده اند 

لذا شما باید تمام نظریات ، افکار  وایده های خودرا  منظم  وجمعبندی کرده اینجا برای   

با نظریات خود با اولیای امور ریا ت شما را نظید که ما هم درحصه  خود  ما ارسال نما

شرده  باید ریم  ودریک کلمه فست اوردن نتیجه نهای درمیان  گذا بدسان بخاطر وکارشنا

یرد اما بطورکلی  ازآنچه که شما گباید مورد بحث ومداقه قرارباره وگفت که همه چیز  د

                           .یش میرود  جای مسرت است پوید  همه چیز ها  درجهت درست خود گمی

من با پیشنهادات شما موافقم  ودرعین وقت میخواهم  که بصورت فشرده  :  نجیب هللا

باالی دوموضوع مهم دیگر  تماس گیرم  وآن هم به ادرس  موضوع ومسایل   انعکا س 

.                                                                   توسعه اقتصا دی  وسیاست خارجی ا فغا نستا ن 

من توصیه مینما یم که در مورد  برخورد  خود به مشکالت  :  ل سرگیویچ گرباچفمیخای

اقتصادی کنونی کشور  وبه تمایل رهبری  بادرنظرداشت  انجام  همه چیزهای ضروری 

بخاطر تامین  نفع گسترده ترین  بخش  ازجامعه  ومنافع دهقانان ، روحانیت وکارافرینان 



.                                                       ندازید  که برای هرکس  روشن و اشکار شود قومی  توضیحات ویک کمی روشنی ا

رجی من میخواهم   ست خا یل سیا با توجه به موضوعات ویا مسا –موافقم :نجیب هللا 

                                                                 :نم  بعرض رسا حسب ذیلنظر خودرا

که سناریو کاری ( Cordovez)نمایند خاص  دبیرکل سازمان ملل متحد اقای کوردویز    

که دراین  ن نستا وفصل سیا سی معضله افغا راه حل باما بخاطرجستجوی خودرادرمذاکره

  زی ادوارد شواردناآواخرفرستاده است الزم  میدانم  که این موضوع  ازنزدیک با رفیق 

.                                                                                                   صحبت  ومشوره شود 

اما شما درمورد اقای کودویز  چه می اندیشید ؟ که او  : میخایل سرگیویچ گرباچف 

                                                                                                                                  دراین مورد چه پیشنهادی خواهد داشت ؟

درپیشنهاد اقای کوردویز مطالب وجنبه های  وجود دارد  که برای  ما غیر :  نجیب هللا

یا یک قابل پذیریش میبا شد ؛ اما دراینجا یعنی که درطرحها وپیشنها دات  او یک کمی و

خرده دلیل وبرهان وجود دارد یعنی یک حرکت مثبت که قبال همچوحرکتی وجود نداشت 

من فکر میکنم که ما با ید دراین مورد  ایده .وما باید ناگذ یرًا ازاین حرکت استفاده نما یم 

                                                                       .                              ونظر خودرا بصورت کتبی  تنظیم نموده وبه شما ارسا ل نما یم 

نید  بی بما ارسال  کا بشکل کتنظریات خودرخوب ، :میخا یل سرگیویچ گرباچف 

که ماهم درمورد آن باهم فکرومشوره کنیم وبعدًا شواردنازی نزد شما بغرض توضیحات 

فرارسیده است که باید به ارتباط موضوعات ولی اکنون زمان آن .الزم باریاب خواهد شد

ومسایل ضروری وحیا تی کا روفعالیت وتعمق بیشتر صورت گیرد ونیاز آن دیده میشود 

که بخاطر نرم ساختن آهن  آتش کوره را بیشتر گرم ومشتعل ساخت  ومردم باید  بطرف 

  آشتی ملی نباید شما کشانده شوند وبا درنظرداشت همین اصل ودلیل  دینامیزم  ویا پویایی

باهم متحد ومتفق تذکرمیدانم که ضد انقالب تا هنوز قابل –ویا ازبین رود به سردی گراید 

ا ر راه آهن عوض نمیکند چون قطا ر همچو  قطلذا این موضوع کار را  -نیستند  القول  

یرد  ومتوقف میگ  نی برک ناگها حرکت میکند  وسرعت میگرد  وبعداً وقتیکه شروع به 

                                                                                                                                                          .میشود 

تفکر دیگردرمورد چیزی که ما میتوانستیم  آنرا با ریگن : میخایل سرگیویچ گرباچف 

(Reagon)است   بودهاین قرارموضوع از؛ ید بود چه می بااشتیم به نظرشما درمیان میگذ

که امریکا یی ها ظاهرًا  میخواهند  که در موضوع  حل وفصل  معضله کنونی افغانستان 

سهیم گردند ولی من به صداقت آنها  هرگز اعتماد ندارم  اما هیچ چیزی  به اصطالح در 

میخواهد  نشا ن دهد   که همراه با   ریگن دولت -نبرد گرگ ومیش  بعید از امکان نیست

اتحاد جماهیر شوروی درپی حل معضله افغانستان درچنین نقطه داغ زمانی که افغانستان 

والبته که منظوراز کار وفعالیت آنها این است  که آنها تالش . در آن درگیر است کار کند



زنند ویا آنرا کنارگذارند بخرچ میدهند که نقش حزب دموکراتیک خلق افغانستان را عقب 

ویا از اهمیت آن بکاهند یعنی حزبی را که  مبتکر  شیوه  راه حل  وفصل  پرابلم کنونی 

افغانستان است  حالنکه  صلح وامنیت  تنها زما نی درافغا نستا ن  قابل تصور است  که 

دیگر  یروهایحزب دموکراتیک خلق افغانستان با داشتن حق برابری وهمسویی  با تمام ن

  که راه دیگری ویاگزینه ای دیگری  برای.سیاسی افغانستان کارمشترک را به پیش برند 

                                                                                                                       . وجود ندارد ونخواهد داشت صلح ختم جنگ درافغانستان 

درحل وفصل مشکل   شما  ما دراین مورد به امریکایی ها  میگویم  که ما ازمشارکت    

موجود افغانستان  اماده هرگونه پیشتیبانی وحمایت هستیم  ؛اما بخاطر انجام این کار  آنها 

شرایط موجو واقعی  پیش لیت ها باید بادرنظرداشت   ر وفعا نیز باید متقاعد  باشند که کا

دولت ، نیروهای قوای مسلح ؛  نیروهای ی آن همه شرایط که مورد پذیرش عنیبرده شود 

ن باشد   نستا امنیت  ملی ؛  مسولین ومنسوبین وزارت داخله ودیگر نهاد های زیربط  افغا

.  کنیم که این خود یک واقیعت است که نباید ازآن درافغانستان چشم پوشی شودکید میاما ت

واقیعت ها وشرایط موجود  باید راه حل وفصل مشکل کنونی بناً با درنظرگرفتن این همه 

                                                                                           .                                                                                                                            افغانستان سراغ گردد

امامطلب مهم وعمده این ا ست که شما نبا ید خودرابیشترمتوجه خواسته ها وطرحهای     

امریکایی ها بسازید ؛ بلکه تالش بخرچ دهید  که این روند رابیشترترویج نما ید ؛ چونکه 

وسیع درداخل  تالشهای هرچه گسترده تر دراین مورد دروازه را برای ایجاد یک ایتالف

.                                                                                                                  کشور باز میکند

ل  ودرحا را  برگزارکردید  نه سراسر حزبی خود فقا درمجموع  شما یک کنفرانس مو    

است    درعمل کنفراس   اخذ شده میم  پیاده کردن تصایر شما   پذ ضر  وظیفه تاخیر نا حا

وآنهایکه دربین شما ودر داخل ویا بیرون ازحزب  نمیخواهند  که پالیسی آشتی ملی تحقق 

یابد ویادراه تحقق آن موانع خلق میکنند آنهارا از بین خود برانید ویا آنهارا به تقاعد سوق 

ارید وبه هیچکس اجازه ندهید که تصامیم  دهید ویا درخارج ازکشور به وظایف چندی بگم

کنفرانس رابه چالش کشد بخصوص آنچه که درمورد آشتی ملی درکنفرانس تصمیم گرفته 

                          .                                                                      شده است 

میخواهم در فرجام دو درخواست را دراینجا  اگر شما به من اجازه دهید من : نجیب هللا

.                                                                                                                  پیشکش نمایم 

فارغ از  آزاد و منطقه ای تصمیم گرفته ایم   همانطورکه شما نیز واقف هستید  ما: نخست

های شورشی درشمال افغانستان ایجاد کنیم  وبرای ایجاد همچو منطقه عاری حضور گرو

جی  . کین  هیر شوروی ورزمندگا دجما ز به کمک ارتش اتحا ازگروهای شوروشی نیا

شد  ودرپهلوی آن از شما  میخواهم که به حل مسله مشکالت اقتصادی آن  میبا(KGB) بی

.                                                             کمک نما ید نیز مارا  منطقه ای فارغ از گروهای شورشی



( Volgograd)من دراه عزیمت به مسکو از شهرتاریحی ولگاگراد :   درخواست دومی

 میهنی که در  بزرگ  جنگ  ن ازویرانه های زما شهری که آوردم یعنی ازبازدید بعمل 

است ، من حین   ومجددًا اعمار شده  راست نمودهت زمان نه چندان دورکمر  صله مد فا

شد  واکنون  بازدید از شهر کندهار  خاطرات بازدیدم از شهر ولگاگراد در ذهن ام زنده 

ما تصمیم داریم که این شهر ویران شده ناشی از جنگ را دوباره باز سازی نمایم  لذا از 

نه های  طر اعمار بیشتر خا خاشما تقاضا مینمایم که در ایجاد یک مجتمع خانه سازی  ب

                                                                                                         .ید نما کمک انشیمن در کندهار مار

  ما بدون ضایع وقت درمورد خواسته های شما فکر میکنیم  : چف یل سرگیویچ گربا میخا

                                                                                                            .  ریان میگذاریمجشمارادروبعدًا 

رف  کمک  از شما درخواستی دارم  که مارا از وجوه مصااما من نیز  به نوبه خود       

ها درکجا کمک    دهید که آنن  معلومات های آزاد اتحاد جماهیر شوروی به مردم افغانستا

دوملیارد )  مبلغ    ن کمک ند است آ یا ما  در رسا وبه چه سان و منوال بمصرف رسیده

چونکه گذارشات رسیده از کابل  ب زده گی نکرده ایم ن عجله وشتا نستا فغا به ا( روبل 

چنین خاطرنشان میسازد که این مبلغ  کمک  شده از طرف اتحاد جماهیر شوروی بمردم 

   افغانستان نه رسیده است ؟                                                                                                     

آن کاال ها که درسال جاری درفصل وباب کمک های آزاد  از ما تاهنوز: نجیب هللا 

بما کمک شده است  استفاده بعمل نیاورده ایم  وما تا هنوز ازبقیه   کمک های  قبلی مبلغ 

یریم   میپذهیر شوروی صرف واستفاده مینمایم ودرعین وقت جماروبل اتحاد(1777777)

ت نیزداریم ودرپی آن هستیم  فیصدضایعا( 2)که درهنگام صرف مبالغ کمک شده درحدود

را هرچه بیشتر کاهش دهیم  ولی با آنهم تالش های ماکاماًل که اگربتوانیم میزان ضایعات 

                                                                                                                    . کافی وبسنده نیست 

الزم پنداشته میشود که از این کمکهای آزادوبال عوض  :یچ گرباچفیل سرگیومیخا

وتالش بخرچ داده شود که  جماهیر شوروی استفاده درست وبجا صورت گیردمردم اتحاد

  صندوقین کمکها سوءاستفاده نه نماید بهترخواهد بودکه این پولها درکسی ویا کسانی از ا

طر  بخا میخواستیید هوبویژه زمانیکرسد   ذخیره وبه مصرف مخصوص تحت نظر شما 

ک شده د  شهر کندهار به آن والیت سفر میکنید  ازاین پول کم گذاشتن سنگ اعمار مجد

ید تا که  ک نمااستفاده نماید وهم یک مقدارازاین  پول کمکی را بمردم نیازمند کندهار کم

ازخاطر دورساخته  که مردم شوروی درکنار آنها است ونبادآنها این احساس را پیدا کنند 

بروکراتها ی ست بروکرات ویاصورت مصرف این مبالغ کمک شده بدشودوآن اینکه اگر

وازاین   خواهند کرد  کمک  بیشتر  فاسد بیافتد آنها به خانواده ها وفامیل ها واقارب خود

گیرد   صورت جدی   ید توجه دراینمورد با  که  پول ها سوء استفاده نادرست خواهد شد

صورت مصرف این پول ها سوء استفاده نموده اند چهره ز ان تمام آنهای را که اوهمچن



جابجا سازید وطبق تفسیر آیه قران  آنهایکه آنها را بمردم اشکار سازید وآنها را به زندان 

رشوت می ستا نند چون ملحد هستند ؛ چهره ای این ملحد ین را به مردم خود رسوا کنید 

                                                                                         . د تا باعث عبرت دیگران شو

بهترین تمنیات وسپاس وقدر دانی خودرا ازشما میخا یل    اجازه دهید که :نجیب هللا 

سرگیویچ وتمام رهبری اتحاد جماهیر شوری به نسبت  کمک ها وحما یت  که  ازما واز 

.                                                                                              مردم ما مینما ید تقدیم  نما یم 

سالمها ها وتمنیات نیک مارا به تمام رفقای ا نیز وشم:  ایل سرگیویچ گرباچفمیخ

خود برسانید  وارزومندی ما این است که شما به تمام رفقای خود بتوانید  در راه  رسیدن 

                                          .                              به اهداف تعین شده خود قدم ها ثابت واستوار وقاطعانه را بردارید وبجلو روید

                                                                                                                    ادامه دارد                                    

 قسمت پنجم در مقاله آینده                          

 


