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افغانستان در دست ھای آلوده
مجموعۀ مقاالت -قسمت پنجم
جنگ و تأثيرات آن بر تکامل اوضاع سياسی  -نظامی افغانستان
تعويض مھره ھا و تجاوز عريان  :ـ
روس ھا" ،نوابغ" بيخردی و فرماندھان نا دلير ماشينی" انقالب ثور "را به عجله و به دست خود خفه می كنند ويا گلو
می برند تا سيل خشم خلق را با نذر قربانی ھای حرام گوشت جلو بگيرند ،ای وای كه مقدر نيست  !! .سرانجام به
سياست رسوا ومنفور تجاوزعريان نظامی ـ فاشيستی ،با نيروی بيش از صد ھزار نفر و ده ھا ھزارتانك و ھواپيما غرق
ذلت می شوند .مگر موج خروشندۀ خلق را قدرت مھاركردن نمی يابند ،عقاب سركش است و كوھستانی و رزمش
فرساينده است و پارتيزانی  .روس ھا چال ديگری می روند ،به تصورشان گويا می توانند با اين چال رمزمقابله با
جنبش را بيابند )؟!( آری !پنداری برآن ھا غلبه می كند .به نيروھای فاتح ديروز قلل سركش" سيرا ماسترا ")كوبای
اسير امروز( و بی ھمتايان جنگ پارتيزانی و گشايشگران حماسه ساز ديروز" دين بين فو ")ويتنام امروز ـ اين تفالۀ
ناخلف ديروز( پناه می برند و پكت وھم انگيز" ورشو "را با مارشال ھای مجرب وجا بندش به كمك می طلبند .مگر،
بنا برناموس تكامل ،رزمگران دلير و پيروزمند ديروز" سيرا ماسترا "و" دين بين فو "كه حقانيت ديروزشان اساس
پيروزی شان بود ،امروز كه در افغانستان درجنگی ناحق و سركوبگرانه شركت كرده اند ،به الشخواران بی عرضه و
كفتاران آدمخواری بدل شده بودند كه واھمۀ خون بی گناھان افغان ،چون غل و زنجير برگردن شان حلقه شده بود و
بارگردن سبزچشمان بزدل روسی می گشتند .آخرحقانيت شجاعت می آفريند و ناحق بودن جسارت را ھم می زدايد ولذا
اين ھا نيز راز شكستن اين طلسم ـ افغانستان ـ را برای روس ھا به دست نياوردند .دراينجا ديگر ارواح خبيث
پطركبيرھا  ،تزاران وھمپالگی ھای شان ـ شياطين پير استعمارـ به قالب تزاران نوين حلول كرد و راه استفاده از  -دامن
زدن به  -تضادھای قومی ،لسانی ،مذھبی ،منطقه ئی ،نژادی و  . . .كه ميراث فرھنگ كھن و تاريخ زدۀ استعماری
است ،پيش پای مدعيان پيشتازترين فرھنگ بشری )ولی پشت كرده به ھر نوع فرھنگ ( قراردادند ،كه با تأسف از اين
ُبعد ،با پا درميانی مشتی سست عنصر ويا بيخرد و رياست جو ،واغوای عده ای نا آگاه ،اندك سودی حاصل دشمن ما
گشت و نفسی در جاھائی تازه كرد .گسترش اين سياست برای روس ھا دستور روز قرارگرفت و چاشنی انتشار آن را
درگام نخست ،تبليغ زھرآگين و رياكارانه عليه نيروھای پيشتاز ومردمی انتخاب كردند .
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دين پناھی روس ھا وھمسوئی شان با مرتجعين
حال ديگر ،روس ھا و مزدوران بی مقدار شان ،ھمصدا با متعصبين مرتجع تنظيم ھای جھادی ،اسالم پناه شدند و
روشنفكران مؤمن و صادق جنبش انقالبی را به چوب و چماق تكفير می كوبند و ،زير اين پردۀ استتار ،علی الفور به
ساختن سمارق وار نيروھا وگروه ھای مخفی پرداختند و آن ھا را با لباس مدافعين اسالم و مخالفين دولت در درون
جنبش مقاومت گسيل نمودند .كمبود كادر آگاه سياسی )ھزارھا كادر آگاه سياسی به دست روس ھا وجالدان سيه كيش
خلقی ـ پرچمی ،به جرم داشتن آگاھی به شھادت رسيدند( درجنبش مقاومت و نبود خط روشن حركی سياسی درھمچو
زمينه ھا ،وناپايداری ھای تشكيالتی نيروھای مقاومت ،به اين سياست روس پھنای وسيعتر داد و" كی جی بی "به
ھمياری كام و خاد ،...با طيف پردامنه تری به تسليح عوامل خود فرخته پرداختند و آحاد جنبش را به جان ھم انداختند و
خود نيز از زمين و آسمان برآن تاختند .دراين توطئۀ تباه كن ،پيش درآمد ھدف ،ضربه زدن و نابودی كامل نيروھای
انقالبی آگاه بود كه ضرباتی سخت از جناح ھای رنگارنگ ضد انقالب رھائيبخش ملی متحمل شدند .روس ھا درتحقق
اين سياست ،برخی آدمك ھای منشوری را )عمدتأ لومپن ھا را( كه سيالب جنبش خود به خودی جلو انداخته بود ،وتنظيم
ھای جھادی ازآن ھا پھلوان پنبه ھای پقانه ئی ساخته بودند؛ با پرداخت پول گزاف واسلحۀ فراوان ،زير سيطره كشيدند،
و با استفاده ازآن ھا بخش ھای عقب ماندۀ جنبش را نيزتحت نام ھا وبھانه ھای من درآوردی ،برپيشتازان آگاه ضد
تجاوز روسی می شورانند .چه ،نيك می دانند كه نيروی آگاه به منزلۀ چراغ جنبش است و با قرارگرفتنش فرا راه
حركت انقالب ،ديگراين حركت قادر می شود راه را ازچاه تميز دھد وآنگاه است كه عزرائيل گونه به سراغ دشمن
خواھد شتافت .محصول خونبار اين سياست روس ،فرودی خونين است كه به برادركشی ھای درون جنبش مقاومت
انجاميده است؛ و اين خود ناتوانی ھائی را به بار می آورد كه روس ھا با ارسال سالح ،وحتی پرسونل از كانال ھای
مرئی و نامرئی به تقويت ھردوجانب درگير می پردازند و نطفه ھای تسليم طلبی را درآحاد جنبش می كارند كه سخت
خطرناك است وتباه كن ،وكليه نيروھای مقاومت بايد با اين خطر به مقابلۀ جدی برخيزند و ريشه كنش سازند .رسيدن به
اين ھدف عالی ،در ريشه كن كردن جنگ داخلی و كار پرتالش سياسی برای زدودن نطفه ھای اين تومور خبيثه نھفته
است .
تأثير دردناك ديگرش چنين است كه مردم از جنگ و برادركشی نيروھای مقاومت خسته می شوند و چنين جنگی را كه
به سود دشمن است ،تحمل نمی كنند؛ لذا به ترك منطقه اقدام می كنند .اين اقدام ،گسيل سيل عظيم آواره را به كشورھای
ھمجوار ھمراه دارد كه شكار تنظيم ھای جھادی می شوند .ازسوی ديگر ،فشار جمعيت ھای ميليونی آواره برمردم
كشورھای ھمجوار ،كه انواع عقب ماندگی گريبانگيرخودشان است ،نارضايتی آن ھا را به بار می آورد و روس ھا را
اميد وار بدان می سازد كه ما را از پشتوانۀ قوی پشتيبانی مردم ھمسايگان مسلمان و برادرما در جمھوری اسالمی
ايران و پاكستان محروم سازند .درين زمينه ،روس ھا ،در داخل پاكستان نيروھای وابستۀ خويش و در ايران توده ئی
ھای بد نام و بی مقدار وھمپالگان شان را ،به جان مھاجرين بی پناه افغان می اندازند و ھر فسادی را به آن ھا منسوب
می كنند تا جنبش وملت مان را نزد ملل برادرمان حقير بسازد و پيوند انقالب خلق ھا را بگسلد .ھكذا با پياده كردن اين
سياست )جنگ داخلی ( روس ھا مناطق را ازمردم تخليه می كنند تا رزمندگان به مشكالت خوار وبار ،مسكن وكسب
اطالعات مواجه شده و در پاسيويته قرارگيرند و مردم نيز از آن ھا دلسرد شده و برمند  .آنگاه است كه مجاھد راستين
را كه با مردم نسبت ماھی در آب را دارد ،از آغوش گرم ومطمئن مردم بيرون كشيده و نابودش می سازد ،كه ھرگز
چنين مباد !
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اعتراض و شورش در داخل شوروی :ـ
ناگفته نگذريم كه روس ھا برا ی به دست آوردن ھمين يك شگرد سياسی ھم ،به ھر دست و پائی گاز زده اند ،كه زھر
نيش شان عالوه بر اين كه صدھا قالده برگردن خلقی ـ پرچمی را به خاك ھالكت نشانده است .در داخل شوروی نيز
فرياد ھای خشماگين اعتراض مليت ھای مختلف را ،كه فرزندان شان قربانی سفيھانۀ اميال غارتگرانۀ خونخواران
كرملين نشين گرديده اند ،برانگيخته است .ھكذا خرس ھای قطبی صدر نشين حزب و دولت شوروی را به جان ھم
انداخته و يكی ديگری را از كرسی ھا و باالخره از خوان يغما عقب می زنند ،تا آنجا كه چنگ و دندان شان گاه بدنۀ
كثيف شان را پاره كرده و به مرگ كاسيگين ھا و برژنف ھا كشيده شده است وھم اكنون ارواح خبيثۀ جالدان تاريخ در
دوزخ بدكاره گان ،به انتظار قدرت مداران كرملين صف بسته و دقيقه شماری دارند .
نتيجه گيری :حال ازجمعبندی اين بحث ،يعنی از گواھی تاريخ و از شھادت شاھدان عينی وقايع ،بدين نتيجه می رسيم
كه :
ملت قھرمان ما در دفاع از ميھن ،نواميس ملی ،شرافت و كرامت انسانی ،و درپاسداری از آزادی خود ،تاريخی كھن
)بيشتر از سه ھزارسال( دارد و درين راه از ظرفيت قربانی دھی بی نظيری برخوردار است .
ويژگی آزادمنشی وسلطه ناپذيری به مثابۀ يك خصيصۀ ذاتی در ملت قھرمان افغانستان عجين شده است كه ھميشه ازآن
با وحدت ملی و جنگ توده ئی كليه اقوام ومليت ھا در برابر ھرگونه تجاوز ،از ھر جھتی و زير نام ھر شعاری ـ چه
تمدن  ،چه دين و چه سوسياليسم ـ دفاع نموده است .از درس ھائی كه ازاين تاريخ غرورانگيز بايد گرفت چند نکتۀ مثبت
ومنفی را بر می گزينيم تا با تكامل سجايا و رفع كمبود ھا ،راه آينده را بھتر بدانيم و بگشائيم :
 ١ـ پيشينۀ تاريخی ما ثابت می كند كه ملت افغانستان ذاتا ً آزادی خواه وسلطه ناپذير است و می توان مطمئن بود كه
"ھرگز به زير بار ستم تن نمی دھد ".اين ويژگی ،جانمايه واميدی بزرگ به مبارزان راه آزادی است كه ھميشه می
توانند به عنوان يك فاكتورمثبت ،استوار برآن تكيه كنند و خارچشمی است به ھمۀ كسانی كه ھوای تسلط بركشور ما را
دارند .
 ٢ـ تاريخ گواه صادق و انكارناپذير است بر اين كه در دفاع از آزادی واستقالل ميھن ،کليۀ اقوام و مليت ھای كشور ـ
صرف نظر از ھرگونه تعصبات قومی ،لسانی ،مذھبی وعقيدتی ـ چون تنی واحد به ميدان شتافتند و از ھمه ھستی شان
مايه گذاشتند .طی ھزاران سال نبردھای مشترك ،ايثارگری ھا وموج خون مشترك کليۀ اقوام و مليت ھای كشور ما بوده
كه دشمنان متجاوز رنگارنگ را درخود فروبرده و ما را به حيث يك ملت زنده نگھداشته است .با آن كه در ھرتجاوزی
دشمنان وعمال بومی شان كوشيده اند بين مردم تفرقه بيندازند و به نام ھای پشتون ،تاجيك ،ازبك  ،شمالی وال ،جنوبی
وال ،مسلمان وغيرمسلمان ،يا شيعه وسنی از ھم جدايشان سازند وآن ھا را درھم بكوبند؛ ولی اين تاكتيك ھای شيطانی،
علی رغم زيان ھای اندوه بارش ،در نھايت خنثی شده و ملت ما ھميشه چون تنی واحد در برابر تجاوز ايستاده و از
آزادی و ھويتش به حيث ملت افغان دفاع نموده است .اين ويژگی ـ وحدت ملی ـ كه باخون قوام يافته ،نيز اميد بزرگ
رستگاری و رستگاران است كه بايد آن را از دستبرد دغلكاران در امان داشت و از آن چون خدنگ كارآئی بر چشم بد
آن ھائی كه چشم تفرقه ،تجاوز وتسلط بر ما دوخته اند ،بھره گرفت .
 ٣ـ يكی از ويژگی ھای ديگر مردم افغانستان اينست كه در برابر تجاوز ،امر دفاع از آزادی ميھن وننگ وناموس ملی
را به مشتی حاكم و يا نظامی واگذار نشده وھميشه موج توده ھای مردم ـ اعم ازمرد وزن ـ خود وارد اين كارزار مقدس
شده اند و دشمن متجاوز را در دريای جنگ توده ئی شان غرق ساخته اند .برای سركوب متجاوزين ،ھر مرد و زن
افغان گرد دليرميدان نبرد بوده است وغيرت افغانی اش سد راه دشمن .
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گر ندانی غيرت افغانی ام

چون به ميدان آمدی ميدانی ام

اين ويژگی ـ بسيج توده ھا در برابر متجاوز و توسل به جنگ توده ئی ـ سنت تاريخی ارزنده ايست كه ھميشه در دفاع
از وطن و آزادی مؤثر بوده وھمچنان درين راستا با ارزش و مؤثر خواھد ماند .آزاديخواھان مبارز بايد اين فاكتور
مثبت را درمحاسبات شان بگنجانند.
 ٤ـ ويژگی ديگر بافت اجتماعی ما درينست كه جامعۀ ما درشرايط حساس ،به شخصيت ھايش بی حد وقع می گذارد
ونقش برجستۀ آن ھا را كليد حل معمايش می داند .با تثبيت شخصيت ھا درعرصۀ معينی ،آن شخصيت را محور
قرارمی دھد و با كشش توانمند به آن جذب می شود ،آن را گرامی می دارد و ازآن پيروی می كند .اين ويژگی ،خوبی
ھا و زشتی ھائی با خود به ھمراه دارد كه تاريخ مواردی از ھردو را به خاطر دارد .مثالً در آن پارينه ھا ،كه ذكرش
رفت ،آنگاه كه مورد ھجوم اجنبی قرار گرفته ايم ،ھمين كه قھرمان مليی پای به ميدان نھاده است ،موج توده ھای
انقالبی او را درآغوش گرفته و به رھبری اش چون بھمنی بر فرق دشمن متجاوز فرود آمده اند و سرزمين مقدس شان
را ازلوث اجنبی تجاوزگر پاكيزه ساخته اند .
ولی مضرات اين ويژگی در اينست كه در مقاطعی ،خان و مالك فاسدی و يا شاه و شھزادۀ ستمگری ،و يا مال و امير
تزويرگری ،به ناحق جامۀ قھرمان به تن كرده و دستاورد سال ھا رنج و خون مردم را به معامله گذاشته وخود بر اريکۀ
قدرت لميده است .
با اين حال كمبود ھا ونا توانی ھائی نيز ثبت تاريخ ماست كه از آن زيان ھای فراوان ديده ايم و بايد برای زدودنش جدی
كار كنيم :
به طور مثال:
 ١ـ ملت قھرمان ما در کليۀ كارزارھای سرنوشت ساز ،پس از پيروزی ھای بزرگ وھنگام گرد آوری دست آوردھايش
به نکتۀ گرھی كه رھبری است ،توجه جدی وعميق نكرده است .لذا اغلباً مشتی عناصر فريبكار ،با اغوای مردم زير
پوشش ھای مذھبی و يا سنت ھای عقب مانده ،با غصب رھبری شان ،جنبش پيروزمند ما را به شكست كشانيده و مردم
ما بعد از دادن قربانی ھای فروان ،باز ھم دچار سرنوشتی بدتر از پيش گشته اند .چنان كه پيروزی نبرد ھای عظيم
پيروزمندش را عليه انگليس ،امير دوست محمد خان ،امير عبدالرحمن خان و نادر خان به پای منافع پست و
حقيرشخصی و خانوادگيشان ريخته اند و قھرمانان عرصۀ پيكار آزاديخواھانه را يكی پی ديگری نابود ساختند و خود به
آستان دشمن شكست خورده و يا اجنبی مغرض ديگری سرفرود آوردند وسال ھا بر مردم قھرمان ما ظلم وستم روا
داشتند .وھم اكنون نيز دستاورد بزرگ نبرد قرن را كه با دادن قربانی بيش از يك ميليون انسان و ويرانی خاك پاك مان
در تقابل شوروی تجاوزگر به دست آمده ،مشتی اغواگر مزدور جھادی ،زير نام رھبران و اميران احزاب اسالمی می
ربايند و خائنانه ،بود ونبود ما را تاراج كرده وبه باد فنا می دھند و با وحشی گری ھای شان ملت قھرمان مان را ،كه
بايد تاج افتخار تاريخ اخير قرن بيستم باشد ،به ملتی آواره ،گرسنه ،دربه در ،دست نگر و ھالك تبديل ساخته اند كه
تاريخ ملت ما ھرگز اين جفاكاران را نخواھد بخشيد .
 ٢ـ ضعف ديگر جنبش ھای رھائيبخش مان ،نبود يك برنامۀ مدون مترقی و بديل است ،كه بايد پس از پيروزی ھا،
برای تحكيم پيروزی ھا و آبادانی مملكت و رفاه و آسايش مردم به كار گرفته و پياده شود .جنبش ھای ما ،اكثراً به طرد
تجاوز اكتفاء كرده اند ،و اين رسالت را قھرمانانه به انجام رسانده اند؛ ولی آينده را درنظر نداشته اند .از ھمين روست
كه شعارھای فريبگرانۀ اميران خيانت پيشه تا ھم اكنون نيز آن ھا را فريفته است وبه اميد آب به سراب رفته اند .
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 ٣ـ جنبش ھای آزاديخواھانۀ كشورمان ھميشه از نبود يك سازماندھی سرتاسری كارآ رنج برده و به جنبش يله جار بدل
گشته است ،كه فقط آحاد خود سر برمبنای احساسات ضد تجاوزی بر دشمن تاخته اند ،وگاھی ھم برخی با نبود
سازماندھی ضربات سختی خورده اند و بعضاً ھم به دام اغوای دشمن افتاده اند .
 ٤ـ يكی از بدترين تأثيرات جنگ كنونی اينست كه درنتيجۀ عدم توازن قواء ،كمبود امكانات و نبود يك سازماندھی
درست وسالم در جنبش مقاومت مردم ،زمينه ھای دست درازی قدرت ھای آزمند جھانی ومنطقه ئی به پيكر پاك اين
جنبش مساعد ساخته شد .اين نيروھای آزمند جھانی و منطقه ئی توانستند به عناصربی ايمان بومی دست بيابند و با
سازماندھی ومسلح ساختن اين مزدوران تالش می ورزند ،جنبش خلق ما را به سود منافع پست غارتگرانۀ شان جھت
دھند .ھم اكنون وابستگی به اجانب ،كه دقيقاً نقطۀ مقابل سلطه ناپذيری تاريخی ملت ما و خيانت به اين ويژگی ستودۀ
نياكان ماست ،توسط گماشتگان خيانت پيشۀ اجانب در درون جنبش مقاومت رخنه می كند .اگر اين تومور خبيثه در
درون مقاومت ريشه بگيرد ،ملت ما ،با رھيدن از يك دام به دام ديگری خواھد افتاد واين خطر ی است مھلك وجانكاه كه
بايد جداً متوجه آن بود .و ). . .و ای کاش به اين تحليل ھا وھشدارھا توجه می شد تا به چنين روزگار بدی مواجه نمی
شديم – ويراستار(
با جمع بندی و درنظرداشت اين كمبودھا وآن امتيازات ،كه ازتجارب سخت و توانفرسا وتلخ و درد آور به دست آمده،
بايد بتوانيم چگونگی راه رسيدن به آزادی را عالمه گذاری كنيم .به نظر نويسنده ،ما بايد به سه فكتور اساسی و مثبت،
كه به طورذاتی و سنتی درملت ما وجوددارد ،يعنی سلطه ناپذيری ،وحدت ملی دربرابرتجاوز و بسيج توده ئی ،كه به
گواھی تاريخ وچشم ديد خود مان در سال ھای اخير ،فكتورھای اصلی شكست متجاوزين نيز بوده است ،تكيه كرده وآن
ھا را تكامل دھيم و دررفع و زدودن كمبودھا ،برای ايجاد رھبری سالم می بايد در برابر اغواگری ھای مشتی ھوچی
جاه طلب مزدور بايستيم و نگذاريم با تقدس نمائی ھا وشعارھای فريبگرانه و سوء استفاده ازعقب ماندگی ھای جامعه،
علی رغم آزمون تلخی كه اسالف ستمگر اين مزدوران به جای گذاشته اند ،بارديگر برگردۀ مردم سوارشوند .چه ،تا
برين سنگواره ھای تحميل شده برخود ،خط بطالن نكشيم و آزموده گان بد نام را افشاء و تجريد نكنيم ،مشكل رھبری و
باالثر مشكل جنبش الينحل باقی مانده و رنج مردم فزون ترخواھد شد .
ما بايد با تدوين معيارھای كارآ وعملی برای رھبری ،فرصت دھيم شخصيت ھا و نيروھای شايسته به ميدان آيند و
براساس اصل شايسته ساالری ،ھركس وھرگروه جايگاه و مقام شايسته اش را احراز كند .درين صورت خواھيم
توانست از عمق مردم ظرفيت ھای كارآ ،توانمند ،دلسوز ،متعھد به مردم و ميھن و مطمئن رھبری را بيابيم وعمده
ترين مشكل جنبش را حل بسازيم .
برای غلبه بر ضعف ديگرجنبش كه نبود يك برنامۀ مدون ،مترقی وھمه جانبه است ،به نظر من می توان ازھم اكنون با
يك فراخوان از اھل نظر ـ نه به اصطالح خبرگان و يا اھل حل وعقد نام نھاد ـ بلكه از كارشناسان ومتخصصين امور
مختلف دعوت به عمل آورد كه درساحات مختلف به كار وتحقيق بپردازند ونظريات و پيشنھادات حاصله از پژوھش
شان را توسط نشرات عمومی جنبش و يا مستقالنه به نشر بسپارند تا بعد از جر وبحث ونتيجه گيری ،بھترين فراوردۀ
افكارگردآوری شود و توسط يك كميسيون خبره ،طرح پيشنھادی برنامه تدوين گردد .اين برنامه بايد به سود اكثريت
مردم رنج ديدۀ افغانستان وتضمين كنندۀ آزادی ،امنيت ،دموكراسی ،ترقی ،رفاه و آبادانی كشور باشد .
کليۀ اين امور ،ھرگاه توسط يك ارگان سازمان يافتۀ سرتاسری رزمنده و كارآ به كار گرفته نشود ،نمی تواند مؤثرواقع
شود .تاريخ بشر تا ھم اكنون به ياد ندارد كه جنبش ھای يله جار صرفا ً نظامی ،غيرمتشكل ،نامنظم و نا آگاه به نتيجۀ
مطلوب رسيده باشند .دشمن ھميشه با فريب و نيرنگ چنين جنبش ھائی را به انحراف كشانيده است ،و يا اين كه متجاوز
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ديگری از كمين آن را بلعيده است .گريز از تشكل ،درد مردم را طوالنی تر ،افتراق را گسترده تر ،قربانی را فزونتر
وعمر دشمن را پاياتر می سازد .يكی از داروھای مفيد ومؤثر جنبش ،تشكل و سازماندھی درست آنست تا بتواند ھمۀ
پتنسيل ھای سالم و مفيد را جھت دھد و محصلۀ اين نيروھا درجھت آزادی و رفاه ھمگانی سمت وسو يابد .البته فوراً
بايد متذكر شد كه ھدف ما ازتشكل ،مثال ومانند ھای حزب مزدورخلق و پرچم و يا احزاب مزدور ،عقبگرا ،آدمكش و
ويرانگرجھادی نيستند .ھدف تشكلی است مردمی ،آزاديخواه  ،رزمنده ومنسجم  ،مترقی و كارآ و سازمانده ،با رھبری
سالم و برنامۀ سازندۀ متكی به نفع اكثريت مردم افغانستان ،كه بتواند درد و رنج مردم زجرديده را التيام بخشيده و كشور
را به ساحل آزادی و رفاه سوق دھد . . .
با تركيب اين فكتورھا ،يعنی سلطه ناپذيری ،وحدت ملی  ،بسيج وجنگ توده ئی ،كه در ذات وسنت ھای ملت ما وجود
دارد ،وايجاد رھبری سالم ،برنامۀ مدون و تشكل منسجم ،با عملكرد سالم است كه می توان كشور را از سيطرۀ
ھرگونه استعمارنجات داده ،گوھر آزادی را به دست آورد وبه آيندۀ دور از درد و رنج وابستگی و توأم با آزادگی ،رفاه
وآسايش اميدوار بود .و به اميد تحقق آن روز!
اين اثر درشمارۀ اول دور دوم" ندای آزادی" ،سال  ١٣٦٢ش نشرشده است .
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