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از زبان فرانسوی به فارسی ترجمه شده در کميتۀ بلژيک است که " رھبر"متن سخنرانی اين اثر

  .است

 ) ادامه دھندگان-ساما(کميتۀ فرھنگی : مترجم

   ٢٠١٢ جنوری ٢٧

  

  

       »رھبر«زرگداشت ازبيست ودومين سالگردشھادت پروفيسرعبدالقيوم درب

  

   رساند؟ياریمی تواند مردم افغانستان را چگونه اروپا 

  

  رئيس جبھۀ متحد ملی افغانستان" رھبر" عبدالقيومۀبياني

   ھای کيل و ھامبورگيونيورستیاستاد سابق 

  :مقدمۀ مترجم

ورد آثار واسناد تاريخی وسياسی بايست به خاطرداشته باشد، شرايط نکته ای را که ھرخواننده، به خصوص درم

با کمال . تاريخی واجتماعيی است که اثر درآن نگارش يافته و چگونگی استفاده از آن درشرايط موجود است

درنتيجه . تأسف که اين اصل صريح وانکارناپذيرمنطقی کمترمورد توجه واقع شده و اکثراً اغماض می شود

ناقص ازمحتوای اثربه عمل آمده وبا حاشيه روی ھا ونقل منفصل و تبصره ھای غيرمسؤوالنه بعضاً برداشت 

  . باعث مسخ ھمان اثرمی گردد

است که درنيمۀ دوم » رھبر«آنچه درپائين اززبان فرانسوی ترجمه شده است ، متن بيانيۀ زنده ياد پروفيسرقيوم 

بايد . ستان، به سمع حضارـ عمدتاً اروپائی ـ رسانده شده استدھۀ ھشتاد دراروپا درکنفرانسی درمورد افغان

به عنوان رئيس جبھۀ متحد ملی افغانستان درآن جلسه اشتراک نموده بود » رھبر«خاطرنشان ساخت که شھيد 

با تحليل داھيانه اش از اوضاع حاضران را با ھمه ھستی " رھبر". "ساما"ونه به نمايندگی ازيک سازمان مثالً 

کاستی ھای مقاومت آشنا ساخته و مدعيان حمايت از جنبش مقاومت ملی را از گفتار به عمل تشويق کرده ھا و 
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، با دوباره قرارگرفتن درشرايط دھۀ ھشتاد ميالدی و ھياھوی » رھبر«ازاينرو وجوه ملی گفتارشھيد . است

.  تواند کامالً مفھوم وآموزنده باشدپشتيبانی مردم دنيا ازمقاومت ملت ما دربرابرسوسيال امپرياليزم شوروی، می

اين نکته بيشتردررابطه با انتظارات کمک وپشتيبانی ازمردم اروپا، و زير تأثير آنھا کشور ھای اروپائی برای 

  .تحکيم مقاومت افغانستان، قابل اھميت است

ناخت عميقی که از به عنوان استاد مجرب دانشگاھھای غرب و سياستمدارمبارز و انقالبی ، با ش» رھبر«شھيد 

 را قربان سراب کمک ھای جايگاه خاص تاريخی کشورشاروپا داشت، با دقت و ھوشياری، و بدون آنکه 

گوناکون غرب نمايد، با گرفتن نبض غربی ھا ـ ازجمله دراين مجلس ـ می خواست تا ھمزمان با بلند نمودن صدای 

 به ھدف شناساندن مقاومت ملی ـ مترقی کشور، و» مقاومت رسمی«ليونی کشور درتشکلی غير ازيتوده ھای م

با اين حال .  انقالبی بسيج کند-اروپائی ھای خوشبين به مقاومت  را درحقيقت دردفاع وحمايت از مقاومت ملی

زمانی که مرجعی "يکی اينکه می گفت : دراين مورد دو گفتۀ آن شھيد گلگون کفن راه آزادی قابل يادآوری است

کاربرد آن کمک و چرا وچگونۀ آن ديگربايست فقط مربوط به خود ه د کمک نمايد، صالحيت ببه ملت ما می خواھ

که موارد به کار برد اين کمک ھا بايد  مردم ما باشد درغيرآن ، کمک سرآغاز وابستگی خواھد بود؛ باقيد اين

 آخرين تالش را به دشمنان"تذکرديگرشان اين بود که ". درخدمت مقاومت و کامالً حساب شده و شفاف باشند

". ھم موجود ھستيم" صفر"خرچ می دھند تا موجوديت ما را به صفرتقرب دھند ولی بايد بدانند که حتی به مثابۀ 

درمجامع غربی ازداعيۀ ملت خود دفاع » رھبر«درست با اين روحيه وبا چنين غرور و موضعگيری بود که شھيد 

 و غرور انگيز بسيج واستفاده از امکانات وتضاد ھا به نفع فرق است بين اين شيوۀ اصولی. به عمل می آورد

جنبش، با دريوزه گری وسر به آستان اين وآن گذاشتن زير نام جذب کمک و استفاده از تضادھا  که امروز ُمد 

ين سخنرانی اينست که عملکرد استعمار روس درآن زمان وعملکرد استعمار الۀ جالب ديگر درمسأ. گشته است

دھد استعمار، تحت ھرنامی  تحدينش ھم اکنون درافغانستان شباھت ھای زيادی دارند که نشان میامريکا وم

  . سرشت و عملکرد مشترک دارد

جا نمودن واقعيت ھا درمتن تاريخی آن ، نه تنھا از رفتن به کجراه ه اميد که خوانندۀ دراک و با درد ، با جاب

ی ازھزاران صفحه ازتاريخ معاصرکشور ، ديگر رھروان پاک درامان بماند بلکه درحفظ دقيق و مسؤوالنۀ يک

  .طينت را ازلغزيدن به بيراھه نجات دھد

  

  :متن سخنرانی

اين برای من يک امتيازاست که به عنوان نمايندۀ مقاومت ونمايندۀ جبھۀ متحد ملی افغانستان ، به دعوت کميتۀ 

. ، دراينجا به سخنرانی می پردازم)  م- طرفدار مقاومت کميتۀ مشترکی ازافغانھا وبلژيکی ھای(بلژيک ـ افغانستان

حضورمن شاخص پذيرش مسؤوليت مردم ما دررعايت اصول مھم جامعۀ بين المللی يعنی آزادی ، دموکراسی و 

  .عدالت اجتماعی می باشد

احيای را دراين گردھمآئی که به مناسبت ھفتمين سالگرد تھاجم شوروی برگزارشده است ، اھميت مقاومت ما 

  .، حفظ صلح بين المللی وثبات منطقه نشان می دھدآزادی

  

  ستراتيژی شوروی تکامل می يابدولی ھدف آن ثابت است. ١
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اوضاع درافغانستان درظرف چند ھفتۀ گذشته ، بربعضی تغييراتی که دردوجانب به وقوع پيوسته است ، صحه می 

  .درجانب دشمن و درجانب مقاومت: گذارد

. خ. د. گماشتۀ جديد روس ھا درکابل، درجريان بيستمين پلينوم ح)  م-رئيس رژيم کابل(قای نجيب هللاچند ھفته پيش آ

ترصد سرحدات ، تقويت نفوذ در روستاھا و تضمين : سه اقدام تاکتيکی حتمی برای دولت وحزب پيشنھاد نمود. ا

دھد؟ عمليات قشون  عنی میبرای مقاومت آنھا چه م اين برای مردم افغانستان و". آشتی ملی"کارآئی 

شرق؛ حمالت بيرحمانه عليه  درجھوار، درجاجی ، درپکتيا؛ لشکرکشی درکنر و درمناطق شمال: اشغالگردرجنوبی

مردم ھرات ومناطق جنوب غربی کشور؛ تالش برای انتقال مرکزثقل عمليات نظامی به جانب مناطق سرحدی 

وای شوروی ، صدور بحران افغانستان به صوب ممالک ھمسايه ، ھدف عمدۀ اين عمليات نظامی ق. پاکستان و ايران

و به اين وسيله اعمال فشار برپاکستان و ايران، ومنحرف ساختن ذھنيت عامۀ جھانی ازقتل عامی که درافغانستان 

دست آوردن ه ھدف درضمن دوباره ب. انجام می گيرد به طرف معضالت سرحدی با ممالک ھمسايه  است

  .ته درمنطقه و دررأس مجامع بين المللی می باشداعتبارازدست رف

توسط لئونيد برژنف اعالن شده وازآن وقت به بعد  م ۱۹۸۱کوشش برای کسب نفوذ دربين اھالی روستاھا درسال 

وپوليس " اکسا"درشکل خاص گروھھای نفوذی زيرنام . بی. جی. جريان داشت که آن گونه مساعی به وسيلۀ کی

نفوذکردن دردسته ھای مقاومت، : سپرده شد" خاد"دو وظيفۀ عمده به . جراء درآمدبه منصۀ ا" خاد"مخفی 

. را ترکيب می نمايد. ا. خ. د. اجتماعات قبايلی واقليت ھای ملی؛ و ازجانب ديگر، متحدساختن چھارفرکسيونی که ح

 نفوذی شوروی ھا اما سياست. اين طرح اکنون اھميت بس بزرگی دررژيم گماشتۀ جديد کرملين کسب نموده است

درحال حاضرسياست مذکوراشکال ديگری به . آغازگرديد" ريفورم ھای اجتماعی"درھمان فردای کودتا زيرنام 

  .نفوذ دربين مقاومت، تبانی با بعضی سران قبايل، تشکيل شوراھای نام نھاد اقليت ھای ملی وغيره: خود گرفته است

شته تا اندازه ای نتيجه داده اند، احتمال آن می رود که شوروی ھا که اين شيوه ھا درجريان سال ھای گذ ازآنجائی

  .اين تاکتيک ھا را تشديد و انکشاف داده و تأسيسات جديدی راجھت تحقق بخشيدن آن سياست برپا نمايند

سياست به اصطالح آشتی ملی، شيوۀ ديگری برای توسعۀ قاعدۀ اجتماعی رژيم دست نشانده وکسب نفوذ دربين مردم 

حفظ حاکميت شوروی برکشور، انتخابات محلی، تشکيل جرگه ھا، :  باشد که برای مردم ما چنين معنی می دھدمی

ھمۀ اين مانورھا برای آنند تا نفوذ اجتماعی . استقراربه اصطالح ارگان ھای قدرت دولتی، کميسيونی برای آشتی 

  .دولت را به خصوص درروستاھا دوباره احياء نمايد

تراتيژی ھای جديد راه انداخته شده توسط گورباچف ونجيب هللا ونغمۀ خلع سالح وامنيت گورباچف شايد عده ای س

اما واقعيت تلخ درافغانستان ، و به خصوص عمليات نظامی درچندين واليت ، وبه ويژه . را باورکرده باشند

مردم ما ، کوچکترين درساحات سرحدی گواه آنست که ھدف شوروی برای اشغال کشورما و مطيع ساختن کامل 

  .نشانۀ تغييررا بازتاب نمی نمايد

  

  نقاط ضعف و پيشرفت ھای مقاومت. ٢

درسی را که ازمقاومت مردم ما ، برای خود و برای مردم جھان می توان بيرون کشيد، ازمفھوم عميقی 

 قدرت آتش .امروزمقاومت مسلحانۀ مردم ما ، باوجود ھمه ضعف ھايش ، درحال انکشاف است. برخورداراست

مقاومت به سالح ثقيل دست يافته است ، به موشک ھای : مقاومت به تناسب سال ھای قبل به مراتب بزرگتراست
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مقاومت . نمايد ، به شکل قابل توجھی درحال افزايش است ضد تانک و دافع ھوا؛ و خساراتی که بردشمن تحميل می

برکت سازماندھی بھترفعاليت ھای خود، مقاومت قادراست از . توانمندی ھای بھتربسيچ و تمرکزقوای خود را دارد

 .شھرھای زيرنفوذ دشمن و استحکامات آن را درحالت دفاعی قراردھد

جنگ عليه روس ھا امروزمغلق ترشده . اما درعين حال مقاومت ما نواقص بزرگ و ضعف ھای خود را ھم دارد

ولت مليتاريست خودکامه، ازنقاط مثبت ومنفی دشمن با ماشين عريض و طويل جنگی آن ، درچوکات يک د. است

که به مقاومت مربوط می  اما تا جائی. خود درس گرفته و درحال آماده ساختن طرح ھای خود برای آينده می باشد

تمرينات نظامی . شود، مقاومت ما درس ھای الزمه ازتکامل اوضاع نظامی درافغانستان را جمعبندی نمی نمايد

، ه ھای اقتصادی مدرن، آموزش شيوه ھای جديد علمی و تاکتيک ھای جنگ، درنظرداشت جنبجھت استفاده ازسالح

سياسی ، فرھنگی، روانی و جامعه شناسی جنگ ، تاحال به صورت جدی پژواک خود را درميان مقاومت نيافته 

  .است

 نيازمندی ھای جنگ را درک آنھا دشمن را بھترمی شناسند و. با آنھم مردم ما به خودآگاھی تازه ای دست يافته اند

به ھمين سبب ما بعضی سازمان ھای سياسی را . آنھا تأثيرات جنگ برمجموع جامعه را ارزيابی می نمايند. می کنند

؛  ائتالف راه اندازند وغيره وغيرهمی بينيم که بازھم وبازھم تالش دارند تا نزديکی ھائی را به غرض وحدت و ياھم

. دم آگاھی دارند ومی دانند که مردم وحدت را به عنوان پيش شرط پيروزی خواھان اندزيرا آنھا ازخواست ھای مر

توجھی را که عده ای ازسازمان ھا به فعاليت ھای دپلوماتيک و روابط بين المللی معطوف داشته اند، ھم بازتاب 

 ھا و بينش خاص خود اما زمانی که ھريک ازاجزای ترکيب سياسی ، برداشت. ھمين مرحلۀ جديد انکشاف می باشد

را که به طورکم وبيش درستی اين واقعيت بغرنج را بازگومی کند پيش می کشند ، اين کارکشيدگی ھائی را بارمی 

  .آورد

بيھوده موجب دلسردی وبعضاً يأس و درماندگی دربين مردم تصادمات مسلحانه ميان احزاب رقيب وخونريزی ھای 

عالوه برآن ، عواملی ازنوع عوامل تاريخی و فرھنگی مانند قبيله گرائی و منطقه گرائی و يک نوع . شده است

بدبختانه مقاومت ما . بينش يک ُبعدی مقاومت ، برای تحرک جنبش مقاومت نتايج خطيروحتی فيصله کن داشته اند

بين المللی بيش ازپيش به بازيچۀ تشنجات ميان قدرت ھای بزرگ مبدل می شود وبه عنوان نمايندۀ درعرصۀ 

  .تاريخی ملت زيرستم نمی تواند ازخود دفاع نمايد

  

  مشکالت بزرگی که ما در داخل کشور باآن ھا روبروھستيم. ٣

بدين .  اين تمايزکامالً آشکارنيستدرمجموع می توان بين مناطق تحت اشغال ومناطق آزادشده تفاوت قائل شد ولی

که درمناطق آزادشده ، دشمن ھرآن می تواند دست  معنی که درمناطق تحت اشغال ، مقاومت حضوردارد درحالی

اما آن تمايزرا برای يک ھدف متودولوژيک می توان حفظ کرد وشرايطی را که مردم درھردو نوع . به تھاجم بزند

  .د تحليل و ارزيابی قراردادسرمی برند ، موره مناطق درآن ب

  

  مناطق تحت اشغال

شباھت ھای زيادی . سرمی برنده ازنظرسياسی ، درمناطق تحت اشغال مردم واقعاً دريک فضای وحشت و دھشت ب

  .دراين مورد با سياست فاشيستی وحشت ودھشت زمان جنگ جھانی دوم موجود است
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حدود صدھزارنفر .  خانه وخانواده ونه ھم تضمين حيات افرادکسی تضمين نيست؛ نه امنيت مال، نه امنيت امنيت ھيچ

خوانديم ، تخطی ازحقوق " ارمه کورا"سرمی برند؛ وھمان طوری که چند ھفته پيش درگزارش ه در زندان ب

عالوه برآن، بين پنجاه تا . بشردرافغانستان، به خصوص درزندانھا، مشھود وغيرقابل انکارمی باشد

شايد . کس نمی داند برسرآنھا چه آمده است؛ نه ھم کسی می پرسد که آنھا چه شدند ھيچ. ستندصدھزارنفرمفقوداالثرھ

ارجنتاين ، کاربازخواست سرنوشت » مادران ميدان می«سان ه ھم افغان ھا ضرورت به سازماندھی داشته باشند تا ب

  .آن اشخاص را به عھده بگيرند

لد ازقبيل اردو، مليشه، پوليس و وپيش به سوی تأسيسات غيرمازنظراقتصادی، رژيم دست نشانده مردم رابيش از

سرمی برند ، آنھا را خالف ميل شان به برادرکشی ه ی که مردم درآن برات می راند؛ وشرايط مشکل اقتصادئاستخبا

 لد کشورما به کلی ازبين برده شده است و قسمت اعظم مواد استھالکی ازاتحادشوروی واردواقتصاد م. سوق می دھد

  . می بخشدشدتمی شود که درنتيجه وابستگی اقتصادی جامعۀ افغانی را به روس ھا 

مجاھدين احزاب مختلف افغانستان ، ازواليات شمال، کابل و واليات . يکی ازمشکالت اخير، انتقال جبری اھالی است

ھند اھالی يک واليت را رسند ، گزارش می دھند که روس ھا می خوا اطراف کابل، پکتيا و ھرات که به پاکستان می

آنھا به مردم می . آنھا می خواھند نھاد اجتماعی مقاومت را درآن مناطق ازميان بردارند. به واليت ديگرانتقال دھند

 ديگر ـ اگرشما به سياست ما تن درندھيد ، ما اموال و جايداد تاگرشما از پاکستان يا ايران برنگرديد ـ به عبار: گويند

ازيک جانب آنھا : اين سياست جديد روس ھا است.  که ازواليات ديگر می آيند ، توزيع خواھيم نمودتان را به آنھائی

می خواھند نھادھای سنتی محالت را که ازآغاز تا حال ازمقاومت پشتيبانی نموده اند، درھم بريزند و ازجانب 

  .ندديگرخصومت ميان تازه واردان و مردم اصلی ھر قريه و ھر واليت به وجودآور

تمام برنامه ھای درسی درمکاتب ابتدائيه ، ليسه ھا . ازنظرفرھنگی، روسی سازی سريع جامعۀ افغانی درجريان است

است، ھمۀ شاگردان، . ا. خ. د. اضافه برتاريخ حزب که مدح وثنای ح. و ھمچنان درپوھنتون ھا تغييرداده شده اند

اريخ مسخ شدۀ حزب کمونست روسيه ، برادری وحسن ھمجواری ازکودکستان گرفته تا پوھنتون، بايد تاريخ روسيه، ت

ازجانب ديگربين پنجاه تا ھفتادھزارجوان . موزنداميان افغانستان و روسيه وھمچنان کمک روسيه به افغانستان را بي

 می باشند ، تعليمات ۲۵ و۷کودکان وجوانان مذکورکه بين سنين . به جمھوريت ھای شوروی فرستاده شده اند

 نھاد فکری واقعی حمايت ازاشغال افغانستان توسط دکه به افغانستان برگردند، باي ص می بينند و زمانیمخصو

  .شوروی را تشکيل نمايند

  

  مناطق آزادشده

 اکثر. درمناطق آزادشده ، مردم تابع اشغالگرنيستند ولی عواقب رقابت ميان گروه ھای مقاومت را متقبل می شوند

  .ب به وسيلۀ سالح حل و فصل می شوداوقات اختالف ميان احزا

درروابط ميان افراد ، درروابط ميان مردم و مقاومت و در روابط ميان احزاب و سازمان ھا نوعی کمبود دموکراسی 

  .آنھا يکديگر را  تحمل نمی توانند؛ که باعث برخوردھای نظامی شده وھيچ منفعتی به ھمراه ندارد. موجود است

 و کمبود پروسۀ سياسی نمودن مردم به مفھوم ضدامپرياليستی و ضد استعماری آن، کمبود يک برنامۀ سياسی

  . محسوس است
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طرف به دليل   ازيک: درساحۀ اقتصادی، ما تخريب توليدات زراعتی درمناطق روستائی را به دوشکل شاھد ھستيم

نکشاف اقتصادی درمناطق مھاجرتھا؛ مردم کشور را ترک نموده اند و اين تأثيرمنفی قابل مالحظه ای روی ا

آنھا : ازجانب ديگر، به سبب سياست اقتصادی خانمان برانداز روسھا  درمناطق روستائی. جا می گذارده روستائی ب

  .را آتش می زنند ومواشی شان را ازپا درمی آورند دار و ندارمردم را ازبين برده خرمن ھای شان

نستان ما کدام تأسيسات فرھنگی که بتواند به شکل قابل اعتباربا تا به حال متأسفانه درداخل افغا: درسطح فرھنگی

؛ انی ، نه پوھنتونینه مکتبی وجود دار د نه کودکست. ی که جريان دارد ، درتقابل قرارگيرد نداريم سازئپروسۀ روسی

ج مليون مھاجر ، پن خاطرنشان ساخت که درپاکستان و ايران ھمدواين نه تنھا درداخل افغانستان بلکه متأسفانه باي

بنابراين سرنوشت مردم افغانستان چه خواھد . ، تا ايندم نه پوھنتون افغانيی دارند و نه ھم کدام مکتب ثانوی جدیافغان

شد؟ آيندۀ جوانان ما  درچنين شرايطی چه خواھد بود؟ اضافه برآن ، تأثيرات روانی جنگ باالی اھالی ، به خصوص 

  .کودکان ، نگران کننده است

  

  افغان ھا برای حل اين معضالت چه بايد بکنند؟. ۴

  حل چه خواھند بود؟ برای مردم ، برای اين فراموش شدگان داخل افغانستان چه می توانيم؟ھای درچنين شرايط ، راه 

من به اين نظرم که اولترازھمه، مھمترين چيز، سياسی ساختن جامعۀ افغانی است زيرا مردم بايد بدانند که بدون 

ی ، بدون کارفرھنگی ، بدون کارتعليمی ، آنھا نمی توانند به پيروزی برسند؛ وآن ھا بايد خودشان کارسياس

عفوبين « توجه مؤسسات دفاع ازحقوق بشرمانند دازجانب ديگر، باي. ابتکارايجاد چنان تأسيسات را به دست گيرند

 خصوص درقسمت محبوسين وناپديدشدگان، و مراجع ديگر دنيا را به تخطی ھا ازحقوق بشردرافغانستان، به» المللی

بعداً کاربس دشواربرای تحقق و تعميم دموکراسی درروابط ميان مقاومت و مردم، پيش روی ما . جلب نمود

  .قرارخواھدداشت

و پيشه وری را به ھدف به وجود آوردن مناطق خودکفا در داخل ) صنايع خفيف( پروژه ھای زراعتی، صنعتی دباي

ايجاد کرد و بدين ترتيب مھاجرت جانب پاکستان و ايران را مانع شد؛ واين فقط زمانی ) طق مقاومتدرمنا(افغانستان

 با استفاده ازتجارب کشورھای ديگری که دباي. ممکن خواھد بود که اساس اقتصادی شان در داخل افغانستان باشد

ن گذاشت و کمک الزم بدون قيد وشرط  را درداخل افغانستان بنيایدرگيرجنگ دوامدار بوده اند ، يک اقتصاد جنگ

  .  گرددتدست آورد تا آن اقتصادجنگی که بتواند افغان ھا را درداخل کشورمدد رساند ، تقويه بين المللی ب

دُربعد فرھنگی ، بايد تأسيسات مستقلی درداخل افغانستان به وجود آورد تا مسؤوليت ايجاد مکاتب ، کودکستان ھا ، 

  .دست آورده  کمک برای آن پروژه ھا بدبرای مردم به عھده بگيرد؛ و بايپوھنتون ھا وغيره را 

  

  اينست چيزی که اروپا می تواند انجام دھد. ۵

  جامعۀ اروپا واروپائيان برای حل اين معضالت چه می توانند انجام دھند؟

است برای خود اراديت ، خواست ما ، حق يک ملت . ما نمی خواھيم که افغانستان وسيلۀ قمارميان ابرقدرت ھا باشد

 ازجانب ھريک ازحکومات جامعۀ اروپا که داعيۀ حمايت ازجنبش ھای مبارزه برای خودمختاری دحقی که باي

ما می دانيم که آزادی انقسام ناپذيراست و نقض استقالل و . وجنبش ھای آزاديبخش درجھان رادارند، پشتيبانی گردد

  .بين المللی سزاوار تقبيح و نکوھش مردمان سراسرجھان می باشدحاکميت ملی يکی ازاعضای صلحدوست جامعۀ 
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عالوه برآن ، ھرگاه اقداماتی که الزم است اتخاذ نگردند ، تجاوزگر تشويق شده و درجای ديگردرجھان بازھم و 

بدين ترتيب . اين درسی است که به خصوص ازتاريخ اروپا می توان بيرون آورد. باربار دست به تجاوزخواھدزد

ما به اين عقيده ھستيم که يک سياست . فاع ازآزادی مردم افغانستان درعين حال دفاع ازآزادی مردمان اروپا ھم استد

قاطع و ھماھنگ اروپا دررابطه با افغانستان ، می تواند يک قوت مؤثرتر را به وجودآورد تا روس ھا را مجبورسازد 

ا فکرمی کنيم بھترخواھد بود تا اروپائی ھا وممالک اروپائی م. که سريع ترقوای خود را ازافغانستان بيرون کشند

ھمبستگی خود را محکم ترنموده و آن را ازابتکارات فردی موجود ، به تصاميم حکومتی و ازيک ھمبستگی صرفاً 

  .بشری به يک ھمبستگی ھمه جانبه به مردم ما که شامل کمک نظامی ، اقتصادی و دپلوماتيک  باشد ، انکشاف دھند

ردم اروپا و کشورھای اروپائی ھمچنان می توانند ما را درتحکيم جنبش برای استقالل افغانستان درجايگاه تاريخی م

به عنوان ختم کالم بايد گفت که اروپائی ھا . خاص آن ، به يک جنبش باشکوه آزاديبخش توده ئی ، ياری رسانند

ان يگانه نمايندۀ مردم افغانستان رسماً به رسميت بشناسند؛ وکشورھای اروپائی می توانند مقاومت افغانستان را به عنو

  .که اين خود مرحلۀ نوينی را درحمايت ازمقاومت افغانستان درسطح بين المللی بازخواھد نمود

  

  نتيجه گيری. ۶

رين جبھۀ متحد ملی افغانستان که فعال بوده و درجنبش بزرگ آزاديبخش سھيم می باشد و قربانی ھای زيادی را دربدت

ما . شرايط جنگ متحمل شده است، ھمواره تأکيد ورزيده است که جنگ درافغانستان يک جنگ طوالنی خواھد بود

برای خاتمه . بايد خود را برای يک جنگ درازمدت درابعاد نظامی ، اقتصادی ، فرھنگی وسياسی آن آماده بسازيم

متحد شدن تمام نيروھای وطنپرست وضداستعماری بخشيدن به تراژيديی که مردم ما قربانی آن اند ، يگانه راه 

درميدان ھای جنگ و تدارک يک طرح واحد برای خنثی نمودن سياست ھای روس و دادنُ فرصت پيشرفت و ترقی 

اينست وظيفۀ واقعی ھرنيروی وطنپرست افغان وازتمام مردمان شيفتۀ صلح درسطح بين المللی . به مردم ما می باشد

ازطريق يک بديل دموکراتيک است که ما . موکراتيک وانسانی را درافغانستان پشتيبانی نمايندحق ، ده که مبارزۀ ب

قادرخواھيم شد تا مشکل استعماری را درافغانستان حل نموده و کشورخود را ازشرايط قرون وسطائی حاضر، به 

گواھی دادن ازسھم جنگ وباآن پيشرفت ھای باشکوه ، قادر به . يک کشورآزاد ، مرفه و خودکفا ارتقأ بخشيم

  .آزاديبخش ما درتاريخ بشريت ، خواھيم شد

  

  

  )   ترجمه ازانگليسی به فرانسوی(

  

  

 


