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خوش آمدید میگویم وا ین سفر توام با نتا یج موفقا نه و پرحرارت را که اینجا شما بسر
رسا ند ید بشما تبریک میگویم ومید ا نم که شما دراین سفر کا رهرچه بهتر وشد ید را
انجام دادید.
درحال حاضر من چنین فکر میکنم که من در «زیر زمین » اقا مت دارم وچنین به نظر
میرسد که دراین برهه اززمان ویا دراین صفحه از وقت نیاز آن دیده میشود که درمسکو
باید در «زیر زمین»زیست وکارکرد – دوهفته ای دیگر به شروع نزدهمین کنفرانس
سرتاسری حزب اتحاد شوروی با قی ما نده است وتا حال جمعاً ( )31نتیجه گیری مرحله
آماده سا زی برای تد ویر این کنفرانس درجریا ن قرار گرفته است وبه اسا س گذارش
د بیرکل کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد جماهیرشوروی کار برای تدویر این کنفرانس
پا یا ن یا فته است که تکمیل این همه اسنا د برای برگذاری کنفرانس بدون شک وتردید
یک رویداد مهم سیاسیی میتواند پذیرفته شود.
من فکر میکنم که برای شما جا لب خواهدبود تا خودرا با نکات اصلی این نزدهمین کا ر
کنفرانس سرتا سری کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحا د جما هیر شوروی آشنا سا زید
چونکه درا ین کنفرانس اسناد برنامه کارنا مزدهای انتخا با تی درمورد توسعه سوسیالیسم

درکشور ما تحت بحث وتوضیح قرارمیگیرد ودرعین زما ن به تجزیه وتحلیل آنچه که
برای تقویت هرچه بیشتر دراین راستا نیا ز با شد پرداخته میشود .
یک مسله کلیدی دراین کنفرانس که اهمیت اسا سی دارد اصالح نظام سیا سی است .
البته که من در ذهن خود دارم ازاینکه لنین در کتا ب (دولت وانقالب) خود توضیح داده
است که« نه فروپا شی االت ما شین دولتی  ،بلکه با زسا زی آن باید درنظر با شد» لذا ما
که در مورد حزب در این مرحله «پروسترویکا» عمیق وجامع فکر میکنیم در می یابیم
که نقش حزب دراین بخش بیرنگ وحتی آ شفته ا ست و ازانجا م کارهای که با ید در باال
قرار داشته با شد اجتنا ب نموده ا ست یعنی که حزب در راس همه امور که بعنوان رهبر
وپیشگام سیاسی قرار داشته باشد قرار ندارد وهیچ کسی هم نیست که بتواند حزب را
بخاطر انجام چنین ظرفیت های کاری در مقام ودرجای اصلی اش جا گزین کند چونکه در
حین انجام ویا بسر رساند سیاست های داخلی وخارجی اشتباهات زیادی بوقوع پیوسته است
– لذا پروسترویکا در نظر دارد که نقش  ،واقدامات ورهبری وسا زما نی حزب کمونیست
اتحاد جماهیر شوروی را هرچه بیشتر وبهتر کند بخصوص درنظا م داری حا کمیت یک
حزبی را چونکه دیگر کدام نیروی وجود ندارد که نما یندگی از جا گزینی حزب کند -
حزب بخا طر تدوین یک نظریه وتعین یا استخراج یک استراتیژی دعوت شده ا ست تا
جامعه را توسعه دهد سیاست داخلی وخارجی را باداشتن وظایف محوله خود از ایدیولوژی
دردست داشته ای خود حمایت بعمل آورد ووظیفه دارد تا به آموزش وپرورش پرسونل
بپردازد چونکه این وظایف را از قبل متعهد شده است .
ما باید دراین زمینه بخاطر ایجاد میکانیزم سیاسی پرابلم های موجود را حل وفصل نمایم
تاکه بتوانیم بخوبی وظا یف محوله را در کشور بگونه مستقیم وبا اعتما د کا مل وقا بل
اطمینان فعالیت های اقتصادی اشخاص را بهتر مدیرت نما یم  ،لذا ما برای چها رمین
بار وظیفه خود میدانیم که شعار بجلو را « همه قدرت به شوراها » را پیشکش وبمنصه
اجراگذاریم چونکه این شعا ر در افزایش اقتدار نقش قا بل توجهی دارد که به نمایندگان
محبوب مردم توان وقدرت اجرایوی کامل را میدهد وما باید به تحلیل وتجزیه ای وظایف
وماموریت های بخصوص از لحاظ قانونی واقتصا دی توام با امن ومصونیت بپردازیم
که این خود لینک دوم اصالح سیا سی ا ست .
بطور طبعی مشکالت توام با اطمینان خاطر از حقوق شهروندان شوروی درمطابقت با
قانون اسا سی وبمنصه اجرگذاشتن فعالیتهای اتحادیه کارگری وسازمان جوانان کمونیست
(کامسمول)واجراءت وفعالیت های دیگر سازمان های عموم مردم بروفق با واقیعت ها ی
سیستم یک حزبی عمیقاً فکر میکنند .
ایجاد یک دولت توام با مولفه ها وقوانین سو سیالیستی  ،با این مفهوم که حاکمیت قانون
باید در باال قرارداشته با شد تا که محور این چرخه ای با زسا زی کا مل این سیستم
سیا سی راه وجاده ای را برخ مردم بخاطرمدیریت واقعی بازکند والبته که این اصل زرین
در اسناد اساسی حزب نوشته میشود  ،اما در مرحله ای کنونی مشارکت از مردم نیاز مبرم
به تبدیل شدن به بحش جدایی ناپذیر از سیستم سیا سی دارد  ،ما باید اصالحات قانونی را

روی د ست گیریم وتغیرات قابل مالحظه ای را باید بوجود آوریم .
ما باید در سیستم انتخاباتی خود اصالحات قانونی را بوجود آوریم وافزون بران ما با ید
که منشور حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی را نیز با اوردن تغیرات و اصالحات تغیر
دهیم وقا نون اسا سی اتحاد جماهیر سوسیا لیستی شوروی را نیز با ید تد وین کنیم  .لذا
میتوان یادآورشد که مردم جا معه ما دررابطه به حزب انتظا رات بزرگی را ازاین کنفرانس
دارند  ،پس به همین دلیل میتوان گفت که اتخاذ تصامیم دراین کنفرانس توام با موفقیت
ا ست .
ادوارد شوارد نازی ( )Adward Shevardnadzeنخست وزیراسرایل ایزیاک شمیر
( )Yitzhak Shamirنیز بشکل خا ص با من در این مورد درنیویارک صحبت کرد .
ا .اف دوبرینین ( : )A,F .Dobryninریگا ن « ریس جمهور ایاالت متحده امریکا » به
ارتبا ط تدویر وگشا یش این کنفرا نس آینده بارها با رها بر عالقمندی خود تا کید بعمل
آورده ا ست .
میخایل سرگیوچ گربا چف :اکثر مولفا ن وویراستا ران امریکا یی در مورد کتا ب
«پروسترویکای » من به چنین تبلیغا تی پرداخته اند که «رونالد ریگا ن » این کتاب من را
از پوشش تا پوششی خوانده ا ست وبد یهی ا ست که این کتا ب تا ثیرات خودرا باالی آن
امریکا یی ها گذاشته ا ست ازاینکه آنها مید ا نند که «ریگا ن» این کتاب را نخوانده ا ست
بهرصورت ما همه بصورت کل دریک مرحله انتقادی درتاریخ شوروی قرارمیگیریم .ما
هرگز نمیتوانیم که آنرا ازدست بدهیم  ،من بشما رفیق نجیب هللا توضیح دادم که تد ارکا ت
اصلی ونکا ت عمده ای را که کمیته مرکزی حزب ما دراین کنفرانس آنرامورد بحث قرار
خواهد داد موضع حل وفصل وضیعت کنو نی افغا نستا ن ا ست که بخشی مهمی از
پروسترویکا وقسمت با اهمیت از پا لیسی ما وشما آنچه را که ما هردو درمورد آ ن باهم
تصمیم میگیریم میبا شد با این دیدگاه من از تشریف آوری شما به اینجا خوش آمدید میگویم.
سخنرانی شما در اجالس مجمع عمومی سازمان ملل متحد و گامهای استوار دیگری را
که در نیویارک برداشتید عالقمندان فراوانی را بخود جلب کرده است یعنی که طرف توجه
مردم قرار گرفته است تا جایکه فکرمیشد این است که واکنش ها درقبال آن مثبت ا ست
آنچنانیکه اکنون اکثر مردم میگویند که نجیب هللا چنان رهبر وپیشوای ا ست که هر آنچه
را میگوید آنرا به سر میرسا ند پس میتوان گفت که همه این دستاورد ها برای شکل دادن
نظر جهانیان مهم است واکنو چنین به نظر می آ ید که مردم دیگرفریب تبلغیات خصما نه
د شنما ن را آنچه که در افغانستان وارونه جلوه داده میشود نخواهند خورد وا ینکه د شمنا ن
افغا نستا ن واقیعت ها را ازچشم مردم کتما ن میکنند باورنخواهند کرد ما ازهمتیا ن کوبا یی
خود نیز این برداشت را داریم ویا میدانیم ازاینکه آنها ازنتایج بازدید شما ازاینجا رضا یت
کامل دارند وکوبا یی ها نیز از تصمیمگیری رهبری اتحا د جماهیر شوروی به ارتبا ط
فراخواندن ویا اخراج نظامیا ن شوروی ازافغا نستا ن حما یت میکنند -پیش از این آنها دایماً
صدای این موضوع را مبنی بر حضور نظامیان شوروی درافغانستا ن با خروج نیروهای

کوبایی از انگوال بلند میکردند .
نجیب هللا  :آنها درجریان جروبحث های عمومی پیرامون این شرایط صحبت کردند.
میخایل سرگیویچ گربا چف :همه میدانند که بعد ازخروج قطعات نظامی ما از افغانستان
چه اتفاقی می افتد واما ،ما در حصه خود بشما رفیق نجیب هللا اطمینان کامل میدهیم که اتحاد
جماهیر شوروی هرآنچه را که درتوان خود دارد وهرآنچه را که شما به آن ضرورت دارید
دراختیار شما خواهد گذاشت و شما را درمورد حما یت خواهد کرد پس درا ینجا وآنجا هیچ
کدام مشکل وجود نخواهد داشت اما بهرصورت نظا میان ما از افغا نستا ن خارج خواهند شد
ولی مهم این است که نباید هیچ وقت توحشی وجود نداشته باشد این گفته ها را با ید درذهن
خود حفظ نمایم ولی آنچه که بسیار مهم ودرخور اهمیت پنداشته میشود وحد ت ویکپارچگی
میا ن رفقای افغان باید وجود داشته باشد ودرغیر آن شما بعنوان یک بخشی از چهره های
سیا سی ازواقیعت وزندگی جدا خواهید شد وتا هنوز هم که برای حزب د موکرانیک خلق
افغانستان راه طوالنی با قی است نبا ید که چنین اتفاق افتد که وحد ت ویک پارچگی رفقای
افغان ازهم بکسلد .البته که باروش های میکانیکی ساده وپیش پا افتاده همچو نطریات بوجود
نمی اید ،شما نیا ز به زما ن بخا طر انکشا ف یک جامعه درسطح وسویه دارید که همه
درمشارکت باهم آن جامعه را ایجا د کنید.
اگر شما نمی فهمید یا اگر شما از واقیعت ها نمی هیراسید پس باید اذعان کرد که شما
همه چیزها را ازد ست خواهیذ داد  ،پس شما باید درسطح بلند از دیدگاه سیا سی خود به
ارتباط سرنوشت آینده کشور خود بیا ند یشید ویا فکرکنید ! والبته که نه در مورد موقف و
درآمد و اوراق بها دار ومنافع خود خواها نه -چونکه وقت آن رسیده است تا به بر رسی
وضیعت کنونی افغانستان بپردازید واین وقتی است که همه توان وقدرت ها را به اشتراک
هم بگذارید وبه سراغ میکا نیزمهای بخا طر مد یریت خوب با درنظرداشت واقیعت های
کنونی افغا نستا ن با مشارکت تمام نیروهای سیا سی و اجتماعی د ست بکارشوید .ودرغیر
آن این اندیشه ای مارکسیستی نخواهد بود .
به یا د دا شته با شید که « لینن» چگونه درچنین شرایط مشا به عمل کرد  ،ازاینکه اکنون
همه ازچب وراست در اشا ره به این کا ر وعمل « لنین » بمثا به یک رهنمود پذیرفته شده
مراجعه میکنند تا اگربتوانند جوابی برای پرسش شا ن بد ست آورند .وبه حقا که «لینن»
اهداف سیاسی وایدیولوژیکی اش را انکشاف ووسعت داد ،البته اهداف در تکیه بر زندگی
خا ص وواقعی بدون درنظر گرفتن هیچگونه عقاید تعصب آمیز -چونکه او عمیقاً درک
کرده بود که وقتی اگر ضرورت برای سازش ومانور بخاطر صلح پیش آید باید هوشمندانه
به آن پرداخت ویا به سا زش تن در داد که میتوان دراین راستا مثال کالسیک همچو سازش
ا نعقاد قرارداد صلح بنام« برست » درسال ( )9191رابخا طر آورد اما ا ین تعهد وقرارداد
«صلح برست» برای اوبه چه قیمتی تما م شد ؟وآنهم ضرورت انعقاد این قرارداد درزما نی
پیش می آید که «لینن» درباالترین مرحله اززندگی پرشوروقاطع انقالبی خود قرارداشت .
پس اکنون ضرورت آن است که با توجه به تما م جنبه های وضیعت موجود افغا نستا ن ،

بشک ل مداوم ودرهمه زمینه ها ازجمله باید دربخش دیپلماتیک کاروفعالیت خستگی نا پذ یر
کرد  ،اما به نظرمن مهمتر از همه کارها این است که باید کارموثر در داخل ا فغا نستا ن
صورت گیرد  ،من تصور میکنم که تمرکز از حوادث درارتبا ط به ا فغا نستا ن درحا ل
تغیرا ست  ،اپوزیسیون مسلح داخلی به میزان قا بل توجهی قد رت را بدست آورده اند – لذا
ضرورت آن دیده میشود که تالش های زیا دی دراین راستا چه در سطح فرما ندهی
تشکیالتی مسلح در هردو هم در پله های باالیی از قد رت وهم در مورد قوت های مسلح
محلی متمرکز شود  ،چونکه راه دیگری وجود ندارد اگر این کار انجام نشده است ویا اگر
انجام نشود پس میتوان گفت که فاجعه بار خواهد آورد .
ما میتوانیم که خروج نیروهای مسلح خودرا از افغانستان سرعت وشدت دهیم البته بدون
درنظرداشت اینکه مجا هید ین دست های شا ن را بهم بما لند ،افزون بر این نقض مداوم
موافقت نامه های «ژنو» توسط پاکستان بما اجازه میدهد که این کا ر را انجا م دهیم ویا
به آن از خود واکنش نشان دهیم – درست همین اکنون خروج نیروهای مسلح ما از قند ها ر
به سختی متوقف شد چونکه آنها واکنش نشا ن دادند ویا نا گزیرهم اگرحمله باالی نیروهای
مسلح ما توسط هر که ویا هر قوتی صورت گیرد  ،قوای ما از خود واکنش نشان مید هند
تا جایکه اگر ضرورت افتد ما میتوانیم که به حمله های سترگ وبیا د ما ند نی علیه هر
متجاوزبپردازیم  ،لذا با درنظردا شت همین ضرورت من به وزیر د فاع اتحا د جما هیر
شوروی رفیق یازوف ( )D.T. Yazovگفتم اجا زه دهید تا آنها بد ا نند که با ما اینطور
بازی نکنند که دریک کلیمه زردک و چوب هردو مورد استفاده قرار گیرد .
چنین به نظرمیرسد ویا راپور ها حاکی از آنست که «حکمتیار» ازمقام خود کنار میرود
وجا یش را به ( رهبرجنبش ملی پیرسید احمد گیالنی ) میگذارد یعنی به شخصی که از هر
نظر با « حکمتیا ر »متفاوت است  ،او یعنی گیالنی به دنبا ل سیا ست { صبرکن وببین
وبعد ًابه اجرای عملیات بزرگ دست بکار شو } میبا شد که با این لحاظ او درانتظار خروج
هرچه سریع نیروهای نظامی ما از افغانستا ن میبا شد یعنی که در انتظا ر زما ن وفرصت
است  .اما آنچه که مهم ودرخوراهمیت است این است که ما نباید زمان وفرصت رابیهوده
ازدست ده یم وآن اینکه تا هنوز سربازان ما در افغانستان مستقر هستند وما تا هنوز دوماه
دیگر فرصت داریم تاکه ( )05فیصد از نیروهای نظامی خودرا ازافغانستان خارج سازیم
لذا مشکالت اصلی وعمده را باید که درهمین فرصت ویا در همین دوره حل وفصل نمایم
ونباید زما ن «تحریک ویا هیجان» را رفقای ما در کا بل ازد ست دهند ونبا ید ا ز طرح
هرگونه سواالت مستقیم ازمسکو بشرمند ویا هراسی را در خود راه دهند  -ما حاضرهستیم
که تمام پرسش های شمارا به دقت وهمه جانبه بررسی کنیم وازسوی دیگرسفیر ما در کابل
همیشه در خدمت شما خواهد بود وهر مشکلی که در ارتباط ومکالما ت پیش آید میتواند
که از سفیر ما بپرسید ویا حل مشکل نما ید آنچه که سفیر ما درمورد ابراز نظر میکند
چنین است که او نظر رهبری کشور مارا انعکا س میدهد وافزون برآن اگر نظر رهبری
شوروی بشما میرسد  ،پس شما رفیق نجیب هللا بعنوان یک مرد با تجربه و بصفت یک
رهبر کشور با داشتن ایده های منحصر بفرد میتواند آنرا با ما درمیا ن گذارید والبته که ما

اطالعیه شمارا با دقت مطالعه خواهیم کرد ودیدگاه های خودرا بشما طرح خواهیم کرد .
ب عضی ازمشاوران ما بگونه دوستانه به تمام رفقای افغان ودرراس آن به شما ریس جمهور
ورهبر حزب مشوره میدهند که چون شما خود دارای تجارب سیاسی الزم وعاقل وبادانش
هستید شما باید خود بگونه مستقل عمل نموده مشکل خودرا خود حل و فصل کنید.
نباید فراموش کرد که دراینجا مسا یل خاصی وجود دارد که ما ضرورت آنرا می بینیم
که باشما آن مسایل را درمیان گذاریم وبروی آن جروبحث کنیم ازجمله هما نطور که قب ً
ال
به آن اشاره شد جدول زما نبندی خروج نیروهای نظا می ما از ا فغا نستا ن به توجه به
وضیعت واقعی ا فغا نستا ن باید تنظیم وروبراه شود  .اما دراین رابطه باید ازاین واقیعت
پیروی صورت گیرد که ما بدون سرپیچی کردن به خروج نیروهای خود ازافغانستان کام ً
ال
متعهد هستیم – دراین زمینه بیشترین وظیفه مهم این است که باید بخاطرتقویه بیشتر ارتش
ونیروهای امنیتی توجه صورت گیرد من دراین مورد به ارتباط درخواست های شما میدانم
که باید تقویه کار سیاسی در نیروهای مسلح توام با اقدامات تشویقی سازماندهی شود من
در این راستا با رفقا هریک ادوارد شوارد نازی , V.M.Chebrikov ،و D.T. Yazov
وسران سایروزارت خانه وآژانس ها هدایت داده ام که تمام مشکالتی را که شما دارید آن را
به بررسی بگیرند وبعد ًا آنچه که الزم افتد شما را درجریا ن خواهم گذا شت مث ً
ال درمورد
تهیه وتدارک مواد کا فی غذایی میتوان گفت چونکه ما در همین برهه از زما ن قا بلیت
وتوانایی زیادی را دراین بخش نداریم بناً این موضوع را بهتر است که به یک زما ن دیگر
موکول کرد وبمجردیکه ما همچو توانایی را دراینمورد در خود دریافتیم ما به بررسی
دوباره آن خواهیم پرداخت ودرمورد تصمیم خواهیم گرفت چونکه من این موضوع را
کام ً
ال بخاطر دارم ودراین راستا الزم دیده میشود که از منا بع در د ست دا شته موجود
بگونه مثمر تا حد اکثر استفاده صورت گیرد .نباید همه چیزهای کمکی تلف شود.
یکی از راه های مهم کا ر باید این با شد که درجهت تما س با نیروهای اصلی مخا لف
ویا هرکسی ویا هر گروهی که آماده گی خودرا به مذاکره بخاطر تامین صلح نشا ن میدهد
در مورد قدم ها استوار برداشته شود ،من در این مورد چنین احسا س دارم که شخص شما
قابلیت های فراوانی دارید که دراین راستا گا مهای خال قا نه را بجلو بردارید چونکه
اپوزیسیون شما  ،نیمه بستگان زیادی دارند ( خنده ها ) شما میتوانید که به نفع موضع خود
در حال حا ضر استدالل کنید.زیراکه شرایط وفرصتی برای افغا ن ها با ز شده ا ست که
خودشان باید پرابلم های خودرا حل وفصل کنند .درخواست غرض رفع نیاز برای فهمیدن
خوشبینی بی دلیل برای افغانستان از سیاست رویا روی (مواجهه) با اتحاد جماهیر شوروی
که با آن وجود دارد هما نا مرزمشترک ( )0055کلیومتراست  ،و اپوزیسیون هیچ توهمی
راجع به آن را درخود راه نمیدهند  ،ضیا والحق وحاکما ن کنونی ایران هرگز نمیخواهند
که برنا مه های تجزیه طلبا نه و جدا سا زی افغانسان را کنا ر گذارند وحاضر شوند که
آزادی وتمامیت ارضی و حاکمیت ملی افغانستان را تضمین کنند و از آن بصراحت حمایت
شان را اعالم کنند – اما این اتحاد جماهیر شوروی است که حا کمیت واستقالل وتما میت
ارضی افغانستان را به رسمیت می شناسد وازآن عام وتام حمایت وضما نت میکند صرف

نظر از اینکه قوت های نظامی اتحاد شوروی درافغا نستا ن با شند ویا نبا شند  – .اگر شما
در بخش تفا وت های ا ید یو لوژیک به اصطالح گچ گیری ویا قا لب بندی کنید  ،سپس
درخواهید یا فت که اتحاد جماهیر شوروی وا فغا نستا ن با داشتن روابط دوطرفه عمیق
ریشوی و اهداف همکاری ها دوجانبه با درنظرداشت منافع کشورهای شا ن با هم کام ً
ال
متوافق وهم نظر اند .اتحاد جماهیر شوروی واقعاً که درنزدیکی یک همسایه خوب زندگی
میکند اما جای سوال این است که پاکستان وایران در همسا یگی با ا فغا نستا ن چه کمک
میکنند ؟ که اص ً
ال آنها نه تنها که کمک نمیکنند بلکه آنها در تالش هستند که افغانستا ن را
به تو ته ها و پا رچه ها تقسیم وتجزیه کنند ...
در ارتباط با حل وفصل توافقنامه (جینوا) درحال حاضر  ،زمانی که کشورهای غربی
در حال تالش برای ایجاد چیزی ما نند طرح مارشا ل با حمایت از طرف سازمان ملل متحد
اند ویا با عباره دیگر به ایجاد پایگاه های برای تامین نفوذ درافغانستان از طریق راه ها
ومسیرهای کمک های اقتصادی ونه انحراف ازا نطبا ق برنامه های اجرایوی شا ن با میل
واشتیا ق تمام به فعایت های خود ادامه میدهند که همچو برنامه ها شاید با درنظرداشت جنبه
های از نظر گسترش ارتبا ط با غرب وسا زمان ملل متحد مثبت با شد اما حد اکثر احتیا ط
باید مد نظربا شد ودرحفظ ونگهداری خود باید هوشیار ودقیق بود ونه باید خودرا در قنداق
پیچا نید هما نطور که در انگوال وموزمبیق اتفاق افتاد چونکه انقال ب ها و دگرگونی های
پیشرفته ازمد ت ها ا ست که درآنجا درحال انجام ا ست اما آنها تاهنوز نمیتوانند که خودرا
ازآغوش غرب بیرون کنند قسمیکه ریس جمهورانگوال دوس سنتوز( )Dos Santosتالش
کرد تا اگر بتواند از تسلط غرب فارغ شود ولی غرب اورا ازگلو قایم میگیرد وراه بیرون
رفت اورا مسدود میکند.
نجیب هللا  :عزیزم میخا یل سرگیویچ ،قبل از همه میخواهم از فرصتی که بمن داد ید تا
که من توانستم مشکالت ووظایف خودرا درقبال زدودن همچو پرابلم ها با شما در میا ن
گذاشتم ابراز سپا س وقدردانی نما یم و باشما درمورد موضوعات که رهبری افغا نستا ن
باید دراین مرحله حسا س تاریخی وبحرانی تصمیم بخاطرتوسعه افغانستان بگیرد به مشوره
بپردازم -من ازتوضیحات شما واز یادآوری نکات اصلی به ارتباط کارکمیته مرکزی حزب
کمونیست اتحاد جماهیر شوروی وسهمگیری اشتراک کنند گان درروند کنفرانس که ما را
درجریان گذاشتید به دیده قدرنگریسته معتقد هستم که این کنفرانس از نظر تصا میمی که
در آن گرفته میشود اهمیت اش برابر به تصمیمگیری که در کنگره حزب گرفته میشود کم
نخواهد بود .
اجازه دهید تا بصورت فشرده درارتباط سفر هایم به نیویارک وکوبا یادآورشوم که در این
سفر ها به نظرما کارهای بسیا ر مفیدی چه از نظر سیا سی وچه از نقطه نظر تبلیغا تی
انجا م شد ا لبته که قبل ازوقت خواهد بود که انتظار نتایج آنرا بصورت فوری داشته باشیم
بلکه بخاطر نتایج ودریافت کیفیت از این سفر با ید منتظر زمان با شیم که چه دستا وردی
خواهد داد .من خوشحال هستم که تمنیات فیدل کاسترو وسال م های گرم وصمیما نه شا ن

را بشما برسانم – میخایل عزیز من فکر میکنم که فیدل کاسترو احساس واحترام واقعی
وخوب رفیقانه بشما دارد  ،.بگونه مثا ل رفیق کاسترو بمن گفت  :سیا ست آ شتی ملی
درافغانستان که با رفقای شوری همآهنگ شده ا ست براو چنان تاثیر گذاشته است که او
حتی میخواهد دوباره با د یکتا تور کوبا ( )Fulgencioبا تیست ( )Batistaبه آشتی ملی
بپردازد .
میخایل سرگیویچ گرباچف ( :خنده ) من این الهام را دریا فت میکنم صحبت کردن
فیدل کاسترو بطور کلی متفا وت از « رهبر چریکی انقالب کوبا ارنستوچگوارا» ا ست ،
بدون سوال مردم اورا دوست دارند چونکه او ا ز قدرت عظیم برخوردار ا ست دریک
حکم باید گفت اوشخصیت افسا نی ا ست که افسا نه ها باید بطورمداوم به نحوازانحا تغذی
شود ویا به سرزبا نها قرار داده شود .

نجیب هللا :من با اظهارات شما موافق هستم  ،درحا ل حاضر یاد آوری برخی ازکلمات
در مورد روند توسعه وضیعت افغانستان به آغازخروج نیروهای نظامی اتحاد شوروی تعلق
میگیرد که وضیعت نظا می وسیا سی کشور را پیچیده کرده ا ست ,یعنی که وضیعت در
تعدادی از والیات مرزی کشور ما بد تر شده ا ست  ،مثل افزایش عبور و مرور ویا نقل
وانتقال کاروان ها سالح ها ی کشنده از پا کستا ن بداخل قلمرو افغا نستا ن .وجابجا سازی
این سالح ها در ذخیره جاهای در پا یگاه های متعلق به د شمنا ن ما که در داخل قلمرو
ا فغا نستا ن منا طقی را که در اختیا ر خود دارند .
میخایل سرگیویچ گربا چف :اخیر ًا تخریب دو انبار سالح های دشمن یک چیزی
خوب است واین چنان است که بعد از این باید چطور عمل کرد .
نجیب هللا :هد ف اصلی مخا لفین آشتی نا پذ یر تالش بخا طر بد ست آوردن ویا تصرف
مرکز والیا تی درکشورا ست که دارای میدان هوایی ا ست تا اگر بتوانند این کار را عملی
کنند ودرآنصورت محوراصلی ویا هدف غا یی شا ن تصرف جالل آباد ویا قندهار است که
که بادرنظرداشت همین منظوردراین روزها عملیات های خودرا بیشترشد ید ساخته اند تااگر
که بتوانند به هدف خود نایل آیند که درآنصورت کمک های نظامی ایاالت متحده امریکا را
توسط حمل ونقل هوایی به سهولت درداخل قلمرو افغانستان بد ست آورند واین د شمنا ن ما
درعین زمان به تشد ید جنگ های روانی د ست بکار شده اند تا اگر قادر شوند که براذهان
مردم کابل ومناطق دیگرکشور تا ثیر گذارند روی این موضوع ما دردفتر مرکزی فرمانده
عالی خود اقداماتی را بخاطر انجام حمالت هوایی علیه این گروپ های ضد انقالب در
مناطق جالل آباد وهمچنان قندهار روی د ست گرفته وایم وبرای انجام موفقانه ای عملیات
ها وحمالت هوایی خود در حدود ( )0تا ( )7هزار نفر را بیسج نموده ایم .
اما آنچه که دراینجا قابل تذکرپنداشته میشود این است که با وجودآنکه بیروی سیاسی کمیته
مرکزی حزب وبسیا ری از رفقای ما حمایت شان را ازسیا ست مصالحه ملی درکنفرانس
ها وجلسا ت حزبی خود ابراز کردند ولی بازهم اختالفات چندی درحزب د موکراتیک خلق

افغانستان اکنون تشدید شده است حاالنکه موضوع خواها ن کارعملی بخاطر به اشتراک
گذاشتن قدرت با مخا لفین ا ست این رفقا اشتباه واز تحقق آشتی ملی به نحو از انحا انکا ر
میکنند که همچو برخورد اعضای حزب به نفع روند صلح نبوده بلکه برخورد آنها منفی
وخصما نه میبا شد  ،بخصوص که تاثیرات همچو برخورد های منفی باالی اعضای عادی
حزب دموکراتیک خلق افغانستان وارتش نا امید کننده وخفگان آور خواهد بود  ،لذا بعنوان
نتیجه میتوان گفت که فرار ا زقوای مسلح توام با سالح دراین روزها به نسبت همین
برخوردهای نا درست ومنفی بعضی ازرفقا بویژه در ا ین شرایط بیشتر شده ا ست ازسوی
هم آنعده کسانی که بصورت تصادفی و متردد به صفوف حزب پیوسته بودند حزب را به
نسبت خودخواهی ها وجا ه طلبی های خود ترک کرد ند که ما نیز نیت داریم که حزب را
ازوجود همچو اشخاص تصفیه کنیم که طبعاً به نفع حزب میباشد چونکه این وضع بما حکم
میکند که حزب را ازوجودهمچو اشخاص فرصت طلب با ید تصفیه کرد.
من با ا ستفا ده از با اهمیت بودن به موقع پیا م از ا درس شما را به رهبری حزب
دموکراتیک خلق افغانستان تقدیم وآنر در جلسه ای بوروی سیا سی حزب مورد بحث عمیق
قرار خواهیم داد وبعد ًا نتایج جروبحث رفقای بوروی سیاسی حزب را در جوا ب پیا م شما
تقد یم خواهم کرد «( ارسا ل پیا م رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستا ن به پا سخ پیا م
میخایل سرگیویچ گرباچف ») .
میخایل سرگیویچ گربا چف :ازهنگامیکه شما این پیام را بد سترس رفقای ما گذا شتید
من قبل از پرواز شما به نیویارک این پیام را بخاطر آشنا شدن ام خواندم شما کار خوبی را
انجام داده اید ازاینکه در پای پیام امضای تمام هییت رهبری حزب را گرفته اید یا که آنها
در پای این پیام امضا کرده اند پس احیا ناً اگر مفهوم ویا منطق ح  .د.خ.ا .دوبخش مستقل
«خلق» و«پرچم» با شد طوریکه اگر بعضی از رفقا چنین بنگرند پس در آ نصورت به جز
فاجعه چیزی دیگری نخواهد بود که این خود لطمه زدن به مقا م ریا ست جمهوری خواهد
بود وکا ر شما را سخت ودشوار خواهد کرد وشما چاره ای جز ترک وظیفه چیزی دیگری
نخواهید داشت و نتایج همچو برخورد ها فاجعه با ر خواهد بود آ نطوریکه ضربالمثل
عامیا نه همچو موضوع را چنین ارزیابی میکند ومگویند که ماهی ازسرگنده شده ا ست .
نجیب هللا  :من با نظر شما کام ً
ال موافقم  ،من میخواهم که درمورد مسا یل وموضوعات
بین المللی بیشتر عطف توجه نما یم  ،چونکه پاکستا ن درحال حا ضر درموقیعتی قرار
ندارد که آماده گی خودرا به توافقنا مه «جینوا» نشا ن دهد ویا درمورد ازخود آ ماده گی
داشته با شد ورهبران دولت ایران نیز درگیر پرابلم های خلیچ فارس بوده وبویژه به نسبت
جنگ درعراق چندان توجه به ا فغا نستا ن ندارند .
میخایل سرگیویچ گربا چف :چند روزقبل ضیاوالحق طی یک پیام ارسالی خود از من
رسماً دعوت بعمل آورد که من باید ازپاکستان بازدید بعمل آورم  ،پیام ویا دعوت نامه ایکه
توام با اشک احسا سا ت ودروغ ومتن با بیا ن یک نوع برخورد تکتیکی وآنهم بخا طر
درک وشناخت این واقیعت بوده که مبادا اتحاد جماهیر شوروی وهند وا فغا نستا ن مشرکاً

باهم از چند جا نب فشا ر وارد نه کنند.
نجیب هللا  :زمان مواصلت پیا م قبل از رویداد ها درپاکستا ن بود ؟
میخا یل سرگیویچ گرباچف  :بلی بمعنی واقعی کلمه روز قبل .

نجیب هللا

 :برای من ویا به نظر من چنین میرسد که بازدید شما از پاکستا ن میتواند
بطور انحصا ری ازلحا ظ واردکردن فشا ر بر آن کشور منا سب با شد.
میخایل سرگیویچ گرباچف :من نمیخواهم که به آنجا بروم ولی اگردروضیعت سیاسی
پاکستان کدام تحرک مثبت قابل مالحظه دیده شود پس درآنصورت میخواهم با ضیا والحق
در کدام جای منا سبی بازدید نما یم وبا او به بحث ومشوره بپردازم .
نجیب هللا  :من باشما موافقم که اگر ضیاوالحق عنا صرسازنده ای را درسیا ست کنونی
خودجا دهد ویا تغیرسیا ست کند درآنصورت با زدید اوبا رهبری شوروی میتواند مثمرومفید
با شد.
میخایل سرگیویچ گرباچف :ما با رها با رها به امریکا یی ها گفته ایم که توافقنامه
«جینوا» درمورد ا فغا نستا ن سنگ محک از آماد گی ایاالت متحده امریکا به بهتر شد ن
روابط امریکا با اتحاد جماهیر شوروی ا ست واخرین اطالعات نشان میدهد که دولت ایاالت
متحده درحقیقت متما یل به پذ یرش واقعگرایی شده وبا تحلیل وتجزیه اوضاع کنونی
افغانستان که همچو اطالعات را نمایند گی امریکا درکا بل بد ست آورده است دولت خویش
را کام ً
ال درجریا ن گذاشته ا ست وآنهم چنین درک که رژیم کنونی درافغانستان پابرجا وبه
قوت خود باقی مانده است وحذ ف آن آنقد رها سا ده ویا بسیط هم نیست  ،بهرحا ل تا هنوز
خیلی زود است که آنها ارزیابی ها متفاوت نمایند واما آنها سخت متوجه بروز کوچکترین
اختالف درهییت رهبری مقا ما ت کنونی افغا ن ها یعنی شماها هستند واز ا یجاد هرگونه
اختالفات داخل رهبری میتوانند به زودی اگاه ومطلع شوند –لذا بادرنظروداشت این اصل و
حساسیت زمان توصیه من به شما رفقا این است که بسیار باید محتاط بودوبه هیچ وجهه
نباید هوشیاری را ازد ست داد ومن دراین مورد بشما هشدار میدهم که در مورد هرچیز
ویا درانجام هرعمل وگفتا ر خویش پرحذ ر ود قیق با شید « با کمی پچ پچ».
نجیب هللا  :ازتوصیه های رفیقا نه شما اظها ر تشکر می نمایم  .من میخواهم که دوباره
به مشکالت سیا ست خارجی باز گردم  ،وآن اینکه توجه با ید داشته با شیم که متا سفا نه
موافقتنامه های «جینیوا» تا هنوز انتظا ر توقف ازد خا لت خا رجی را به ارمغان نیاورده
است  ،من این موضوعات را درگفتگو ودیدارم با دبیر کل سازمان ملل متحد جی – پریز
دی کولیر( )J.Perrez de Cuellarو دی کوردیویز ( )D.Cordovesدر میا ن گذ اشتم
وآنها وعده دادند که دراین راستا گام های الزم برای فعال سا زی یک میکا نیزم نظا رت
خواهند برداشت وپا کستا ن نیز دراین مورد از آماده گی خود طی گذا رشی به آنها اطمینان
داده است که آنچه در توان دارد درا ین زمینه کا ر خواهد کرد .

پس دراین مورد بگونه فشره دریک کلمه باید گفت « که در ( )90و( )05روز های اول
بعد از آغاز خروج قطعات محدود اتحاد جماهیر شوروی از افغانستان دشواری های چندی
داشتیم که آن دشواریها تنشهای خا صی چندی درحزب بوجود آمد که با اقدا ما ت عا جل
باوجود یکه غیر ضروری پنداشته میشد د ست زدیم وبا همچو اقد اما ت عا جل توانستیم
که همچو تنش ها را فروکش کنیم که اکنون وضع آرام وبهتر شده ا ست -ولی ما محا سبا ت
غلط وهمچنان توانا یی های ما ن را بیشتر می بینیم وافزون برآن اختالفات بین نیروهای
خارجی وداخلی ضد انقالب قوی تر میشوند .
میخایل سرگیویچ گرباچف  :تشکیالت ویا گره های مسلح که در داخل ا فغا نستا ن
می جنگند چنین به نظر میرسد که کمتر افراطی هستندوآنها با ید چنین درنظر داشته با شند
که ا یشا ن درنظر مردم ا فغا نستا ن گروه های سا ده لوح اند .
نجیب هللا  :دقیقاً همینطوراست وآن اینکه درمیان همه گروه های شورشی تعداد بیشتری
ازآنها از فعاالن حزب اسالمی به رهبری گلبدین «حکمتیار» بوده اند که همه آنها تالش
بخرچ میدهند که درمحورودراطراف کابل جا بجا وبه حمالت وتها جما ت خود بپردازند
یعنی با انداخت وفیر های راکت ومزایل وحمالت تروریستی خود مردم کا بل را درتشوش
وهراس وبی اعتمادی علیه دولت کنونی بیاندازند  .پس دراینجا الزم به تذ کر است که در
حال حاضر مجموع جمیعت ا فغا نستا ن بطورچشمگیر متما یل هستند که برای حفظ جان
ومال خود یک سلسله تدابیر احتیا طی را مد نظرگیرند یعنی احتیا ط کار شوند ونیز دقیقاً
متوجه شرایط نیز هستند ازاینکه آیا این دولت ما ند نی است یا که در حال سقوط وانقراض
است ؟
واین هم یعنی مردم به تشکیالت گروه های مسلح از شورشیا ن اشا ره دارند که بطرف
دولت می گرایند ویا چطور ؟
ما به شد ت با مشکل دستیابی به یک مسله مواجهه وروبروهستیم وآ ن نقطه عطف
وتع ین کننده درروحیه روانی جمیعت کشور است واین البته که تنها با راه اندازی قا طع
اعتصا با ت انجام میشود این روان شنا سی افغا نی درگروه های غیر قابل انعطا ف پذ یر
وجود دارد وآن اینکه اگر آنها یعنی مردم افغانستان بچشم سر بیبینند که ما شورشیا ن را
درس عبرت میدهیم یعنی یک نوع درس ضربتی پس در آنصورت تعا دل خوشبینی به
نفع ما درحال نوسان خواهد بود که دراینصورت ما از شما میخواهیم که درا ین راستا
نظامیان شما بایدبا ما یکجا عملیات های نظامی تعین کننده را علیه شورشیان روی د ست
گیرند که البته دراین نوع عملیات ها نیروهای جنگی دولت ما در عملیا ت پیشقد م و نقش
مستقیم را داشته ونیروهای شما در قدم ها ویا در ستیچ ( )stageهای دوم وسوم قرار داشته
باشند که با اجرای همچو عملیا ت های مو فقا نه روحیه ای پرسونل ما بلند خواهد رفت
ومژده ای پیروزی ر ا درهمچو عملیات ها ی برای آنها میتوان به ارمغا ن آورد وآنها
مطمین خواهند شد که د شمن را شکست داده اند .
میخایل سرگیویچ گرباچف  :این را تنها میتوان وقتی انجام داد یاکه همچو عملیات

های نظامی را برنامه ریزی کرد درصورتیکه دشمنا ن باالی قوت های ما حمله کنند  ،که
در آنصورت ما ناگذ یر ٌا واکنش نشان خواهیم داد که این خود با روحیه اعالمیه ما درتطا بق
قرار میگیرد ودرغیر آن این نوع عمل مغا یر متن اعالمیه ما بوده یعنی که ما خود به
نقض محتوی اعالمیه خود می پردازیم .

نجیب هللا :ما سیا ست مصا لحه ملی را همه جانبه و سرسختانه آنچه که درتوان داریم
بکار خواهم انداخت چونکه درحال حاضر این سیا ست افزایش حما یت مردمی پیدا کرده
ا ست یعنی که از طرف قاطبه مردم حمایت میشود وآنهم به نسبت تغیرات اخیری که در
درسطح دولت بوجود اورده شد ونیزا نتصا ب نمایند گا ن معتبر از جمیعت کشور توسط
فرمانداران وایجاد ایتالف دولتی پاسخ مثبتی را بد نبا ل داشته ا ست .
ما  ،درعین زمان قصد داریم که با مهاجران افغا ن نیز کاربا همی نما یم بویژه با محمد
ظاهرشاه  ،شاه سا بق ا فغا نستا ن تا جایکه با توجه به وضیعت اصلی اعتماد خواهد شد
که بصورت کل همین امردربرقراری ارتباط با اپوزیسیون داخلی قرارگیرد یعنی که موجب
تامین ارتباط با مخالفین داخلی خواهد شد.
میخایل سرگیویچ گرباچف  :شما حاال نه تنها که با ید این نیت را داشته با شید بلکه
دراین مورد با ید کا ر پیگیر و همه جانبه نما ید .
نجیب هللا  :ماهمچنین درداخل حزب دررابطه با تفاوتها از طرف رفقا بگونه انفرادی
که آزاد گذاشته شده اند که ازحما یت رهبری حزب اجتناب کنند نیز بر آنها چیره شده ایم.
میبخا یل سرگیویچ گربا چف :چنین به نظر میرسد که اکنون یک حلقه از مردم در
دورا دورریس جمهورکه میتوانند به اومتکی با شند  ،دیده میشود اما این اتکا به میزان قابل
توجه ودرحا ل گسترش باید ادامه پیداکند چونکه ضرورت آن دیده میشود که مقیا س این
تما س ها با نما یند گا ن مختلف مردم با ید بیشتر ووسیعتر گردد یعنی که آنها با ید د دور
شما جمع شوند وشما نیز باید نسبت به اهمیت وضرورت موضوع با نخست وزیر جدید اقای
«حسن شرق» والیق ودیگر رفقا ونما یندگا ن روحانیون وطن پرست کار مثمر نما ید.
ادواردشواردنازی شنیده شده است که رفقای شوروی بشکل انفرادی بخاطر سودمندی
توزیع وظایف ریس جمهور ودبیرکل کمیته مرکزی وبیروی سیاسی حزب ابراز نظر نموده
اند ویاکه یک سلسله مشوره ها را درمیان گذاشته اند که این نظر رهبران شوروی نبوده
وما آنرا کا م ً
ال رد می نما یم ونباید بدون مشوره رهبری همچو مشوره های فردی پیشکش
شود .
میخایل سرگیویچ گرباچف  :من میخواهم آنچه را که گفته بودم آن را تکرارنمایم
وآن اینکه درچنین موارد میتوانستید که نظر نمایندگان شوروی را مطالبه میکردید که انها
در مورد چه میگفتند .

نجیب هللا :

بعنوان فرما نده وسر قوماندان کل قوای مسلح افغا نستا ن تالش خواهم

کرد که تمام امور نظامی را دقیقاً در تحت کنترول خود داشته با شم چونکه ما به مشکالت
زیاد مواجهه هستیم ودرا ین زمینه به کمک شما نیا ز داریم  ،من دراین مورد به رفقا
« ادوارد شوارد نازی» و «دوبریدین » صحبت کرده ویشنهادات خودرا تقدیم نموده ام
میخایل سرگیویچ گرباچف :من تکرارمیکنم که از این به بعد همه چیز ها را انجام
خواهم داد وبه شما کمک خواهم کرد اما من مجدد ًا توجه شما را میخواهم که کمک های ما
نباید حیف ومیل شود ویا نباید که ولخرچی صورت گیرد.
نجیب هللا :من میخواهم با شما درمورد این موضوع صحبت کنم وآن اینکه در شرایط
کنونی وارد نمودن سیا ست فشار منا سب باالی پاکستان مهم است  ،پس درا ینمورد نامه ای
از سوی شواردنازی بعنوانی دبیرکل سازمان ملل متحد مناسب است چنا نچه که بیا نیه ای
وزارت امورخارجه اتحاد جماهیر شوری مورخ ( )01ماه می سا ل ( )9111بسیار مهم
بو.د -افزون بر آن به نظر من این مناسب خواهد بود که بغرض بکار بردن این اجراء ت از
طریق سفیر پاکستا ن مقیم درمسکو ویا که از طریق کشورهای سومی اقدام صورت گیرد
ودرعین زمان مهم پنداشته میشودکه سا زمان ملل متحد بتواند گروه های ناظررادراین زمینه
داشته با شد ویا که درمرز بین دوکشورجا بجا سازد که بر اعما ل وتخلفات پاکستان در مرز
بین دوکشور که به اصطالح به مرز نا م نهاد خط دیورند یاد میشود رسید گی نما یند این
کار که البته در آعاز کا ر تبلیغا تی خواهد بود ومیتوان که بعد ًا به آن کرکتر و اوصا ف
فعا ل وهدفمند داد کا ری خواهد بود که آنها با ید عم ً
ال تخلفات پاکستا ن را ا شکا ر سازند .
آن چیزی اصلی که برای ما اهمیت دارد بدست آوردن اطمینا ن ازاجرای توافقنامه «جینوا»
ا ست .
درنتیجه من میخواهم به شمامیخایل سرگیوچ با وجود مشکالت زیاد اطمینان میدهم که
همه چیزهای الزم را انجام خواهم دادکه آن عبارت ازحفظ تمام دستاوردهای انقالب خواهد
بود .
میخایل سرگیویچ گربا چف :شما همیشه میتوانید مطمین با شید که برای تالشهای
خود در بخش ما بطورگسترده حما یت خواهید شد.
نجیب هللا :ما سیا ست آ شتی ملی را به بخشی ازسیا ست پروسترویک شما میخایل
سرگیوچ درنظرمیگیریم که این خود یک ابتکا رویا یک سیا ست ابتکا ری وآغازین ا ست
چونکه ایده های پروسترویکا اهمیت بین المللی وفراتر از کشور ومرزها پیدا کرده ا ست
که اکنون این سیا ست دربین مردم افغا نستا ن بسیا رمحبوب ودرخورتوجه قرارگرفته ا ست
وبه یک عا مل توانمند بمثا به تقویه غرورملی مردم ما مبد ل شده ا ست  ،بناً بادرنظرداشت
شرایط واوضاع کنونی ما کام ً
المسو لیت خودرا درک کرده ایم واکنون وقت آن رسیده است

که باید به تحقق آشتی ملی وپروسترویکا درافغانستان بگونه عملی دست بکار شویم .
میخایل سرگیویچ گرباچف :این مهم است هرکسی که شما با اوکا رمیکنید ویا درجا یکه
شما به همکا ری کسا نی که نیا ز ویا ضرورت دارید به آنها باید تفهیم نماید که ما هیچ
طرحی مخفی وخودخواهانه ای درباره افغانستان نداریم  ،دیدگاه ما درموردمردم افغا نستا ن
بر پایه احترام متقابل حسن همجواری وهمسا یگی نیک به ارزش ها وسنت های شناخته
شده استوار است -لذا اتحاد جماهیر شوروی همچنان به شما کمک خواهد کرد که به حل
این معضله وپرابلم که شما در آن درگیر هستید بپردازد ونیز ما قصد داریم که افغا نستا ن
را درمسیر تو سعه انکشا ف قرار دهیم وتالش خواهیم نمود که موقف وجا یگاه افغا نستا ن
را در در دید گاه بین المللی برقرار سا زیم ودراین راه بطورکلی ازهیچ مساعد ت دریغ
نورزیم  ،ما واقعاً بخود می با لیم که درمرزهای جنوبی شوروی همچو یک همسا یه وفادار
داریم که ا ین حسن همجواری ما تاریخ طوالنی دارد.
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