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 "اسوال" جمعیت تحکیم وحدت و مبارزه آزادی
 

 بخش اول
 

 !خوانندگان گرامی 
اولین تحرک سیاسی ملی  ده سپرده بودم تا ازوع... زائیک از نوشته های گذشته ام، زيرعنوان مويکی  در

، در حومۀ مونتروی سويس بدنیای سیاست، ضد شوروی و Cauxدر قصر کوه  8/7/1881به تأريخ  افغانی که
جمعیت تحکیم وحدت و مبارزه "ما افغانستان، بوجود آمد و بنام  نظام دست نشاندۀ کمونیستی در وطن عزيز

 مبنا که به لسان انگلیسی" آزادی
"Organization for Strengthening the Unity and Liberation of Afghanistan ”مخفف  ود وياد میش

 .ان گرامی را از وجود آن مطلع گردانم، خوانندگاستال اسو”  O.S.U.L.A.“انگلیسی آن 
. داده بودمراه طوالنی توضیح اين نهضت را تذکر  "راهی برسردو" نامۀ ديگرم زير عنوان  درالوه بر آن ع

داشته باشد،  يکی از دوستان بسیار عزيزم که نوشته هايم را بدقت مطالعه میکند و در صورت لزوم انتقادی اگر
که در مورد پالن کارم تجديد نظر نموده و اگر وی نظر داد  .گرداند که بر امتتنانم می افزايد مرا متوجه آن می

اثر اين قلم را که زير عنوان  آنست تا اينکه سراسر مناسبتر ازشود، نظرم تنها در بارۀ توضیح اسوال متمرکز 
وال را قید گرديده است در بخشهای پی در پی بنويسم و خوانندگان از بین آن اسناد مربوط اس" قیام ملت افغان" 

ملی  م من اين طريق کوتاه را ترجیح داده که اينک از نظر خوانندگان گرامی پورتالمختصر کال. مطالعه نمايند
 . گزارش می يابد" افغان جرمن آنالين " 

 

 باالی يک کهموسوم است " عمارت کوه"گزارش می يابد، بنام که از نظر خوانندگان  يیمنظرۀ عمارت زيبا
 Lac Leman, Lake Geneva ژنیو که بنام های لمان ورا ه ای توان درياچ می جاآن ازو  قرار دارد مشجرکوه 

 شه و کنارگوهرمتنوع از  یها کز انعقاد کنفرانساورترين مريکی از مشهCaux  کوهقصر  .ديد می شود، ياد
و لوزان  امید در فاصلۀ چند کیلومتری ژينوتوان آنرا بدون مشکل قصر ن اين عمارت که می. جهان می باشد

رهبران مقاومت . کشور زيبای سويس قرار دارد
بیشتر کشورهای افريقائی زير اسارت ممالک 

 ، علی الخصوص انگلستان، سنگ تهداباروپائی
در  علیۀ استعمارگران را ها خودمبارزات سیاسی 

سهمگیری در اين قصر  .اين مرکز زيبا گذاشته اند
شرايط خاصی از خود دارد که بايست رعايت 

قابل مراعات شرايط جائیکه به خاطر دارم تا .شود
 :اين قرار اند در اين قصر ازمدت اقامت 

 داخل محل پذيرائی و ثبت اسم میوقتیکه انسان 
د، شخص مؤظف کلید اطاق را تسلیم میکند و کن

گويد که  می و مؤدباحترام با به مهمان خود 
دراين محل مستخدم وجود ندارد و هرکدام دوست يکديگر هستند که به روی برادری و برابری راه و قرار آيندۀ 

 های خواب اطاق دهلیز های قصر در. را خود شان بکنند و بايست خدمت خود را مشترکَا قلم می زنند ها خود
رتب مهای  دستمال وروجائی، پوش بالشت، لحاف يات رهايش از قبیل ها که در داخل آن تمام ضرور الماری
 .را ترتیب کند آنها استفاده نموده و بستر خود مهمان بايست از کهشده  گذاشته 

کند، بايد ستره در  ش مهمان است و روزيکه اطاق را ترک میمرۀ تشناب و اطاق خواب بدو تمیز کردن روز
 .خدمت مهمان بعدی باشد

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDFe_mayar_1_Jameeat_tahkeem_wahdat_osula.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDFe_mayar_1_Jameeat_tahkeem_wahdat_osula.pdf
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گیرند و هر  سه صد نفر سهم می گردد، بیشتر از دو در اين قصر که چندين کنفرانس در عین زمان داير می
همه را  شب را از محل معین بدست آورده و خدمتطعام ناشتا، طعام ظهر و يا به نوبت گروپ مکلف است تا 

ت شش تا نه دگی بگیريم تا از ساعاساعت چهار صبح آم ازو ما مجبور بوديم  بود  نوبت ما ترتیب ناشتا. نمايند
 .نمائیمها را  صبح خدمت مهمان

تا بدنیا تفهیم نمايد که هیچکس بلندتر  هضد استثمار بودنمونه ای از بمنظور در مرکز کنفرانس بیوی اين قدم تر
 .ستندباهم امساوی هر کدام  از ديگر نبوده و

مدعوين از هر طرف گردهم آمدند و در اطاق ريزف شدۀ از طرف داکتر محمد  1881 الئیبه روز نهم ماه جو
ظاهرشاه، پذيرائی  يوسف، اولین صدراعظم دورۀ نظام خجستۀ دهۀ ديموکراسی پادشاهی اعلیحضرت محمد

. ه های دور میز باهم شناخت و يا سر دوستی داشتنداکثر چهر. ندشده و در اطاق کنفرانس باهم معرفی شد
داکتر فطرت مرد سیاه جرده با چشمان . يگانه کسیکه کمتر با وی آشنائی داشتیم، داکتر محمدعرفان فطرت بود

وی با جناب عبدالمجید خان . برد را پیش می امريکا شغل طبابت خود یکه در اتالنتا ردنافذ و با محبت دا
کرد، رابطه  هره های بزرگ اقتصادی و خدمتگار صديق افغانستان که در بوستون زندگی میزابلی، يکی از چ

موافقه رسیدند که هزينۀ يک کنفرانس بین االفغانی را جناب زابلی تهیه نموده ه داشته و جناب زابلی با فطرت ب
توضیح . گذاشته شودو بايست هرچه زودتر نطفۀ يک ساختمان سیاسی برای آزادی وطن مشترک ما افغانستان 

 .بیشتر در اين رابطه را الزم نمی بینم بل شما خوانندگان گرامی را مستقیم به اصل موضوع دعوت مینمايم
 

 قبل ازظهر آغاز گردهم آيي بین االفغاني 8322 12-7-1881
 

 :اشخاصیكه در جلسه شركت داشتند
داکترغالم محمد  محمد نورزي، عطاداکتر، ولید حقوقي داکترمحمد يوسف، جنرال عبدالكريم مستغني،  داکتر

عبدالحكیم  محمد قاسم فاضلي، داکتر ، داکتر، تاج محمد تاجآصفي، میرمن پروين علي شاه  نیاز، همايون
 احسان اهلل مايار انجنیر عرفان فطرت وداکترطبیبي، سید  قاسم رشتیا، عبدالمجید عزيز، محمد يحیي معروفي، 

 .نیاز افتتاح گرديد داکتركالم اهلل، كتاب مقدس مسلمانان، توسط  تالوت چند آيت از مجلس با
میرمن پروين  یس وئعرفان فطرت بحیث رداکترید حاضرين اجالس، ئتا يوسف و محمدداکترپیشنهاد  اثره ب

 .حیث منشي مجلس انتخاب شدنده علي ب
 : اجنداي مجلس

 ان سیاسي آنهاساختم پاكستان و مورد اتحاد هاي فعلي افغاني در بحث در -
 پاكستان احزاب جهادي در ها و آوردن اتحاد سرتاسري بین تنظیم بوجود -
 پیوند گروه هاي جهادي با مهاجرين افغاني -
 كشور خارج از داخل و احزاب در ها و برقراري تماس با گروه هاي خارج تنظیم -
  

احزاب دعوت  ها و رهبران تنظیم از داشت وي ، اظهارهمگیري مدعوين اظهار امتنان كردهفطرت از س داکتر
سفانه آنها نسبت داغ بودن جبهات جهادي داخل أمت. گیرندباين جلسه بین االفغاني سهم  تا دربود نموده 

 . سهمگیري خويش معذرت خواسته اند از ند وستافغانستان، پاكستان را ترك كرده نتوان
چوكات چند  را در نظر خود اوضاع داخلي كشور ۀبار معلومات مقدماتي در توضیح ومحمد يوسف بعد  داکتر

 :سوال مطرح گردانید
 باشد؟ مي یاين گردهم آيي ما چ مطلب از  -
 تواند؟ كدام وظیفه اي بما محول گرديده مي كشور قبال اوضاع امروزي در در  -

ذيل تنسیق  توان به سه اصل اصل فوق، وي عقیده دارد كه ابعاد جهادي را مي مشخص گردانیدن دو از بعد
 :كرد

 داخل كشور يا اولي در جبهه مقدم و -
، تهیه مواد لوژستیكي ترتیب پروگرام کار وظیفه نسبي در واقعیت متمم جبهه اولي بوده و جبهه دومي كه در -
 .دارند كشور ها را خارج از تنظیم ساختمان احزاب و و
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 يد وؤچوكاتي گنجانید كه بتواند منحیث م ا درتواند سازماني باشد تا قواي بشري افغاني ر جبهه سومي، مي -
اخیراالمر تشكل يك قدرت سرتاسري جبهه متحد را روي صحنه  جهاد افغانستان سهم داشته باشند و در همكار

 .نمايدمعرفي سیاسی و جهادی 
ه ن بايشا با كرد و قدم اول بايست با رهبران جهادي تماس مستقیم برقرار ف دراهدارسیدن باين  منظوره ب

 همبستگي و ۀاين طرزالعمل ما صرف جنب از اطمینان خاطر شانرا بدست آورد كه منظور تفاهم رسید و
 .باشد آن نهفته نمي كدام مطلب ديگري در بوده و يكدستي با جهاد

 و گردد تا تساند ها برقرار امريكا تماس درَا بعد اروپا و گروه هاي افغاني در ها و قدم بعدي بايد با انجمن در
 .، ممد جهاد، بوجود آورديك محور وسیع روبستگي آنهارا دمه

هاي  رويت تماسه اوضاع كشور، ب ۀبار آصفي دربعد از ختم صحبت مختصر داکتر محمد يوسف همايون 
 :گرديدآن مبرهن  اصل ذيل از نتیجه دو تفصیل معلومات داد كه دره شخصي وي با منابع خبررساني، ب

 موفقیت وضاحت دارد چشمگیر مثبت وجبهات جنگ عاليم  در -
هاي غیر قابل ترديد موجود است  كوتاهي كشور خارج از معرفي جهاد مردم افغانستان در افق سیاسي و در -

بعد از صحبت همايون آصفی سید  .ارزيابي كردمقاومت مردم افغان  توان مشكل بزرگ كه اين كمبودي را مي
 :باشد قابل يادآوري آن مطلب پايان مي ۀنكت ات مفصل داده واوضاع جهاد معلوم ۀبار رشتیا درقاسم 

غنیمت ه يا ب خود و ۀداشت سالح دست با كرده و خدمت زير بیرق فرار اردوي رژيم كابل از اكثرعساكر"
براي رژيم كابل مشكالت خلق  كمبودي عسكر. صف مجاهدين مي پیوندند قشله هاي عسكري، در رفته ازگ

 كه بعد ازسال رسیده باشد، اقدام كرده  10 گرفت جوانانیكه سن شان به و یرمعضله به گجهت دفع اين  كرده و
 ."شوند نظامي به جبهات جنگ فرستاده مي يك تربیت مختصر

شام  7ساعت ( محمد يوسف داکترنظر ) سومي ۀسهمگیري جبهه بار عمیق در نظريات بحث و اجالس بعد از
 .خاتمه يافت

 

11- 7-1881 
 صبح 8ساعت شروع جلسه 

رابطه با حلقات  در كار ۀنحو ۀبار يك در ديروزي هر دوام تبادل افكاره ن مجید، بآقر تالوت چند آيه از بعد از
ختم اجالس، كمیته اي جهت تسويد  قبل از. دوام كرد بعد از ظهر 1322تا ساعت  موجوده نظرياتي داده و

اشخاص تعیین شده عبارتند . دنبه جلسه پیش كن را ترتیب وتعیین گرديد كه تا فردا سند متذكره  ۀ جمعیتاساسنام
 .قاسم فاضلي، همايونشاه آصفي داکترولید حقوقي،  داکترعبدالحكیم طبیبي،  داکتر : از
 

 ادامه جلسه  2322ساعت 
 .متباقي اعضاي جلسه به بحث خود ادامه دادند اطاق جداگانه به كار خود آغاز و كمیسیون تسويد اساسنامه در

 :تي مشتمل بر آقايون ذيلئیه
 عزيزوكاظم  نصیر، غالم دستگیرنوري اهلل زكريا، نجیب ،اعظم صابر، عزيزيحمیدا هلل زكريا،  محمد ولي

 .جلسه شركت كردند هاي مقیم سويس در جمیعت افغان به نمايندگي از احمد زكريا
اعضاي  ي ازمقیم سويس به نمايندگهاي  افغان جنرال جمعیت صحبتهاي مثمر، حمیداهلل عزيزي سكرتر بعد از

 .اعالم كرد جديد در حال تشکلرا با نهضت  جمعیت، همبستگي خود
قیادت مولوي ه ، حركت اسالمي افغانستان بها شاملین جلسه مقاوله اي را كه بین تنظیم جريان بحث يكي از در

ه محاذ ملي ب و جددي رهبري حضرت صبغت اهلل مه محمد نبي محمدي، جبهه نجات اسالمي افغانستان ب
اين  در. امضاء رسیده، به جلسه پیش كرده ب پشاور در 1881-6-0ريخ أته رياست پیر سید احمد گیالني ب

 دهد وهمچنان تذكر رفته كه احتمااَل تشريح گرديده ساختمان اتحاد مجاهدين را نويد مي ماده 122مقاوله كه در
ه حزب اسالمي مولوي خالص ب سالمي برهان الدين رباني واحزاب مربوط به حزب اسالمي حكمتیار، جمعیت ا

 .جون امضاء كرده باشند 16ريخ أت
 محمد يوسف از داکتر. سازد باعث مسرت همه گرديد اين خبر كه آرزوي گردهم آيي اين جلسه را فراهم مي

ل اين رويداد قبا در اين دست آورد فرخنده ابراز خورسندي كرده به اعضاي كمیسیون تسويد مشوره داد تا
 شام 7ختم جلسه ساعت .  را روي كاغذ آورند نظريات خود
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    10-7-1881 
 صبح 8آغازجلسه ساعت 

براي اينكه اساسنامه . بحث تصويب شد و غور بعد از ت وئفاضلي قرامحمد قاسم  داکتراساسنامه توسط  ۀمسود
تي ساختمان آنرا طوريكه الزم است ترتیب یئقريب ه ۀآيند را گرفته بتواند، فیصله شد كه در شكل نهايي خود

 .آن بگنجاند تصويب بعمل آمده در هبار اين اجالس در كه در مبادي مطالبي در داده و
مختلف صورت گرفت كه  یهاي طرف اعضاي اجالس پیشنهاد اسم اين نهضت از ۀبار جريان صحبت در در
و مخفف انگلیسي  موافقه شد( رزه آزادي افغانستانمبا جمعیت تحكیم وحدت و)  اسمه نتیجه به اتفاق آراء ب در
 .تثبیت گرديد( O.S.U.L.A)آن 

 :مخفف  که. دوش ياد مي" اسوال"ها اين نهضت به نام  بین افغان وهمچنان در در محافل بین المللي  : يادآوري)
Organization for Strengthening the Unity and Liberation of Afghanistan خوانندگان گرامي . باشد مي

 مخفف جمعیت مي تركیب آن از شد طوريكه گفته ،اندشتنظر خواهند گذ را از" اسوال" طول مطالعه  اسم  در
 .(باشد

 مربوط آلماني طور ۀادار در غرب، ترتیب گرديد و ايتخت آلمانبن، پ در َاكه بعداياينست شكل نهايي اساسنامه 
 :رسمي ثبت گرديد

 

 
 م وحدتاساسنامه جمعیت تحكی

 
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 
 والتعاونوعلي امم والعذوان تعاونو علي البروالتقوي واعتصمو بحبل اهلل جمیعا وال تفرقو و

حوزه نفت خیز  توسعه جويي خود كه هدف آن رسیدن به بحر هند و ۀحاد شوروي براي اجراي پالن ديرينات
ثروت  میانه و رهاي صنعتي، تصاحب منابع نفتي خاورهاي حیاتي كشوه منظور تسلط به شاهراه خلیج فارس ب

باشد، با اقدام خطیري دست زد، كه  كمونیزم مي الوژي ماركسیزم وياالخره بسط ايدبا افريقا و سرشار آسیا و
انتقال قدرت َا متعاقب طريق فعالیت عمال شوروي و امور داخلي افغانستان از مهم آن مداخله در مرحله اول و

بدون آنكه )  بااالخره اشغال نظامي افغانستان و 1878اثر كودتاي اپريل  سیاسي به رژيم تحمیلي كمونیست در
 .باشد مي( جهان مواجه گردد و به عكس العمل قاطع ساير كشورهاي منطقه 

 

 یه رژيم تحمیلي ورا عل انتقال قدرت سیاسي به عمال اجیر شوروي موقف صريح خود بدو مردم افغانستان از
با عنعنات ملي وعقايد محكم  اجتماعي افغانستان و شرايط زندگاني اقتصادي و وجه با یچه ضد اسالمي كه به

 مسلحانه قیام كرده و ۀمبارزه شوروي به كومت وابسته بحمقابل  در . ابراز كرد اسالمي مردم آن توافق ندارد
 .را اعالن كردند نظامي شوروي جهاد مقدس ۀمداخل باالخره پس از

ساير كشورهاي جهان فقط با نیروي عظیم معنوي كه  هاي اسالمي و دولت اين جهاد عمومي بدون كمك موثر
 .جريان است در َاسرشت مردم قهرمان اين كشور نهفته است متداوم در

د بصورت شو تجاوز عريان دشمن بداخل كشور ما انجام داده مي عملیات جنگي مجاهدين كه براي مقابله با
 نداشتن سالح و جنگي واحد و بر عدم موجوديت تشكیالت سیاسي و ولي اين عملیات بنا موفق پیش میرود
سیاسي  ۀوهمچنان نسبت عدم موجوديت يك جبهمدرن براي مقابله با يك ابر قدرت جهاني،  تجهیزات موثر و

وطندوست افغانستان انتظار  و سلمان همان نتیجه را كه همه ملت م و پراگنده بوده  مستحكم، ضعیف و واحد و
هنوز حاصل  -هاي آزادي خواهان جهان نظیر آنرا نديده است ريخ جنگأكه ت ييها باوصف قرباني -دارند 

 هاي افغاني كه در همچنان تنظیم و كنند داخل كشور فعالیت مي دسته هاي متعدد مقاومت ملي كه در. نشده است
 وطن تشكیل شده وعملیات نظامي را علیه دشمن رهنمايي مي دفاع از مقدس خارج كشور براي منظور پاك و

ه ب ايمانداري ايفا كرده و هاي آينده وطن بدرستي و در برابر نسل و( ج) برابر خداوند كنند، اين وظیفه را در
 بابرابر دشمني كه قويترين ابرقدرت جهان است  چنان متانتي كه شايسته ملت خداپرست وغیور افغان است در

كه عملیات مسلحانه را  بهاتيبین ج رسد كه هنوز در مالحظه ميه اما ب. قبول تلفات سنگین ايستادگي كرده اند
 با َاعالوت رديده است ونگ تأمینبرند، اتحاد سرتاسري  حواشي سرحدات پیش مي چه در داخل كشور و چه در
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میان ه يك اداره سیاسي مشترك ب یستأس پیشبرد جهاد و حال اتحاد عمل در وصف داشتن هدف مشترك، تا
جهاد سرتاسري كشور ما بوجود  هاي عمده را در نظر خال عدم موجوديت چنین اتحاد عمل و. نیآمده است
قدرت  فوق را با تبلیغات وسیع و ۀخالهاي عمد دهد تا دشمن موقع ميه اين نارسايي هاي ما ب. آورده است

 بین المللي را در ۀعتماد مردم آزاد جهان وعقايد عاما ر جلوه داده وانظار جهان عمیقت ديپلوماتیك قوي خود در
هاي  ن بهره برداريآ از وتغییر شكل داده  نفع خوده بالنتیجه حقايق را ب تر سازد و افغانستان ضعیف ۀقضی

 .گوناگون سیاسي بنمايد مختلف و
عدم  َاان مخصوصجنگ هاي افغانسته اخبار مربوط ب ۀتهی قسمت تبلیغات و فقدان اتحاد كامل در عالوتَا

َا خبرهاي ضد اطالعات موجب آن گرديده است كه اكثر پخش اخبار و موجوديت يك مركز معین جمع آوري و
حقیقت يكي  اين اطالعات كه در و. گردد مطبوعات جهان منعكس مي بعضي اطالعات پراگنده در قیص ون و
وصف وضوح  دد كه باگر زاد است طوري پخش ميآعناصر مثبته اصول تعیین پالیسي حكومات دنیاي  از

افغانستان  ۀقضی را در تاسري علیه تجاوز شوروي، حكومات غربي عكس العمل خودرقیام س افغانستان و ۀقضی
قت تعزيري منحصر ساخته ؤم بعضي اقدامات مختصر و مجالس بین المللي و يك سلسله بیانات دره صرف ب

 .دور ازعدالت بشري است اند كه اين عكس العمل خیلي ناكافي و
هاي موثر حاصل نگردد درحالیكه قطعات اردوي  كمك مجاهدين موجب گرديده است تا نان فقدان اتحادهمچ

 هاي ضربتي زمیني و فرهنگي مارا با پیشرفته ترين سالح منظم شوروي شهرها، قصبات، مراكز اقتصادي و
سالح مقتضي  آنها، نسبت فقدان با دوامدار را ما قدرت مقابله موثر و دهند و هوايي مورد حمله قرار مي

 .نداريم
 هاي موثر از مقامات رسمي بعضي ممالك براي حصول كمك هاي مختلف مجاهدين با گروپ ۀتماس منفردان

تنظیم مشخص  يا يك حزب و درخواست كنندگان اين كمك ها از جواب منفي مواجه شده كه اوالًَه جهتي ب
تعامل بین المللي  نظر روش و ازاجراي چنین معامله  َاثانی وسیع ملي و ۀيك جبه نمايندگي كرده اند نه از

. تواند منظم مجاهدين افغانستان میسر شده مي قبال اتحاد عمومي و متقاضي يك سلسله شرايطي است كه در
 نظامي با هاي موثر سیاسي و حصول كمك ۀبار اعضاي مجاهدين در هاي مستقیم عده اي از چنانچه تماس
پاسخي منتهي شده است كه مذاكره ه بنتیجه  رسمي بعضي كشورها صورت گرفته كه در ل ووؤاشخاص مس

تواند كه ممثل كلیه مقاومت ملي  ارگاني صورت گرفته مي با  َاهاي مهم قاعدت براي حصول چنین كمك
جنگي تمام دسته هاي  سیاسي و ۀيك ارگان واحد كه نمايندگي از اراد تأسیسن لزوم آبر بنا. افغانستان باشد

سیاسي  ۀساح چه در ساحه جنگي و اساسي چه در هاي موثر و ككرده بتواند راه را براي حصول كم را مجاهد
 .نمايد هموار مي

جريان است فقدان  سرتاسر كشور در در هكاري بینظیري بصورت پراگند تحمل فدا جنگي با ۀحالیكه اراد در
 :سیاسي واحد نتايج آتي را بوجود آورده است ۀفقدان اراد هم آهنگي در طرزالعمل جهاد و

 

 هاي پراگنده كتلوي در حیث جنگه داده است كه قیام عمومي ملت افغان را ب دشمن موقعه يك طرف ب از -1
سخنگوي  انه نماينده وگحیث يه باين صورت موضوع شناخت مقاومت ملي را ب انظار جهانیان جلوه بدهد و

شكل خانه ه مطبوعات دنیاي غرب ب الثر قیام سرتاسري وعمومي ملت را در با تمامیت ملت افغان مغشوش و
كنند كه  اشغالگران طوري تبلیغ مي و ها علیه ديگري میرزمند زد كه گويا يك عده افغانجنگي وانمود سا

 .داخلي است ۀراي افغانستان يك موضوع فیصله شدموضوع تعیین حكومت ب
 صلح جهان است از صلح منطقه وه مربوط ب ۀافغانستان را كه درحقیقت يك فیصل ۀجانب ديگر قضی از -0

 .جهان عرضه نمايد مجزا از منطقه و ۀلئيك مس حیثه ب و جلوه داده محلي  ً سطح كاماَله سطح جهاني آن ب
بود ولي  پرداخت بايد خیلي سنگین مي شهامت مي اين ملت با خود با ۀمقابل بهايي را كه اتحاد شوروي در -2

 .جنبه هاي مختلف جهاد تا حال نپرداخته است فقدان هم آهنگي در نسبت پراگندگي مقاومت ملي و
 

 دتجمعیت تحكیم وح تأسیس
 براي اينكه جهاد وسیع مردم افغانستان علیه قشون اشغالگر شوروي بیشتر مُوثر گردد وجنبه نظامي جهاد با

سیاسي واحديكه ممثل اراده تمام مجاهدين مسلمان داخل وخارج كشور، بشمول آنعده برادران  ۀايجاد يك جبه
فردانه وغیر حزبي با فكر وذهن خود علیه جمعیت ها قرار دارند ولي بصورت من ۀخارج دست وخواهرانیكه فعاَل
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دشمن درپیكار میباشند به محور يك جمعیت عمومي قرار گیرند تا ازمجموع همه آنها يك جبهه قوي، سالم 
 .ومُوثري به سويه ملي تشكیل شود

ر ايجاد شود تا عملیه اتحاد را سهولت بخشیده، ممد وحدت عمل ونظ ای براي رسیدن باين اهداف بايد وسیله
 .كلیه مجاهدين راه آزادي كشور گردد

اين هدفي بود كه ازبدو قیام عمومي ملت افغان علیه متجاوزين دراعماق روح هرفرد مسلمان ووطن دوست 
آن  تأسیسضرور ي وعاجل پنداشته وبراي  نفوذ كرده وهمه كس ايجاد فوري آنرا يك امر كاماَل كشور ما

ند، اما موقع مساعدي براي طرح ريزي سیستماتیك  آن دست نداده مساعي منفردانه ودسته جمعي بخرج میداد
 . بود

بادرنظرداشت اهداف متذكره يك تعداد هموطنان مسلمان وجالي وطن كه درهیچ كدام حزب سیاسي اشتراك 
، دركنفرانسي كه هدف آن معرفي  CAUX، ( سويس) درحومه شهرمونترو1881 الئیجونداشتند بتاريخ دهم 

هموطنان  اين عده. ان وبرمالء ساختن اتالف حقوق بشردرافغانستان بود، گردهم جمع شدندجهاد افغانست
يك جمعیت را براي اين منظور امر مبرم وعاجل دانستند تا چنین جمیعتي بتواند درراه اتحاد  تأسیسضرورت 

 جمعیت" نام بنابرآن اين عده اشخاص بطرح اساسات جمعیتي كه باالخره ب. مجاهدين كشور ممد واقع شود
ماده ترتیب  02اساسنامه اين جمعیت در. مسمي گرديد اقدام كردند " تحكیم وحدت ومبارزه آزادي افغانستان

 .وطي اعالمیه به نشر سپرده شد
ولید حقوقي،  داکترعبدالحكیم طبیبي،  داکترمحمد يوسف، جنرال عبدالكريم مستغني،  داکتر: شاملین مجلس)  

عرفان فطرت،  داکترعطامحمد نورزي،  داکترغالم محمد نیاز،  داکتراسم رشتیا، قاسم فاضلي، سیدقداکتر
 .(همايون شاه آصفي، میرمن پروين علي، تاج محمد تاج، وانجنیر احسان اهلل مايار

 

 خصوصیات جمعیت 
جمعیت مساعي خودرا . جمعیت تحكیم وحدت يك جمعیت سیاسي بوده ولي فاقد خصوصیت حزبي میباشد -1

اي هدف نهايي كه توحید دسته هاي مجاهدين مسلمان وكسب آزادي افغانستان ومعرفي جهاد بجهان است، فقط بر
یكه ئلهذا جمعیت باتمام مجاهدين كشور، قطع نظر ازتفكرات سیاسي واقتصادي ايشان، بشمول آنها. بكارمیبرد

معي مبارزه میكنند ازطرق افكار خود برضد قشون اشغالگر شوروي بصورت منفردانه ويابشكل دسته ج
 .اتحاد آنها موثر واقع گردد تأمینهمكاري نزديك نموده ودرراه 

درشرايط كنوني اوضاع داخلي وبین المللي بايست جبهه نظامي جهاد بیشترتقويه وتشديد شده وبا فعال  -0
م دادن گردانیدن عنصر سیاسي  تكمیل گردد، روي اين منظور جمعیت تحكیم وحدت مساعي خودرا براي انجا

 .اين مرام تماسهاي خودرا با مجاهدين ادامه میدهد
جمعیت تحكیم وحدت متشكل ازعده هموطناني است كه بدون داشتن تعصب نژادي، قومي، مذهبي، لساني  -2

پیروي ازاصل وحدت ملي براي آزادي افغانستان ازدست قدرت  سي ازعشق بوطن وباآبت ومنطقوي كاماَل
 .نداشغالگر دورهم جمع شده ا

جمعیت تحكیم وحدت درساحه اجراات خود ازاصول فعالیت آشكارا پیروي كرده، هرنوع معامله ايرا كه  -0
 .هدف آن تعیین سرنوشت آينده افغانستان درخفا باشد محكوم میكند

 

 موقف جمعیت دربرابر مقام اسالم
عمده ترين تحول روحاني، ( اسالميوهمچنان درتاريخ همه ملل )  ازآنجا كه اسالم درتاريخ پرافتخار افغانستان

فكري واجتماعي بشمارمیرود وهیچ يك ازاديان گذشته درپیكر ملت افغان بعمق ودوام دين مقدس اسالم ريشه 
ین برطرز زندگي وذهنیت مردم كشور بچنان طول زمان وباين خصوصیات نافذ وباين ئنگرفته است وهیچ آ

نبش سیاسي، هیچ مقاومتي، جزء آنكه صادقانه متكي برمباني اسالم اندازه قاطعانه مسلط نبوده، بنابرآن هیچ ج
 .باشد، درافغانستان جاگزين، مستقر وموفق نخواهد شد

نظام ) بزرگترين ضمانت راست پنداري وراستكرداري است ( ج)لیت درپیشگاه خداوندوكه حس مسُوئیازآنجا
كه ازاين نعمت برخوردارنباشد شايستگي ، بنابرآن شخصی(هاي دهري ومادي ازاين نعمت يزداني محرومند

 .سیاسي افغانستان راندارد ونخواهد داشت ۀادار
ازآنجا كه اصل ايمان وعقیده وتكیه بروحانیت يك عامل فعال زنده وپرثمر ثابت گرديد وپیروي ازعقايد 

وازآنجمله ملت واساسات اسالم وهمبستگي با همه ملتها ومردمان مسلمان توان آنرا میدهد كه جامعه اسالمي 
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې : يادونه

 

بنابرآن مسلم است كه افغانستان مستقل بايد توسط مردمي . افغان به موفقیتهاي اقتصادي واجتماعي نايل گردد
اداره گردد كه قطع نظر ازغرور وخودخواهي خويشتن را دركار خیر ملت نه تنها درمقابل مردم ووطن بلكه 

 .ول میشماردئمس( ج)درنزد خداوند
زندگي آبرومندانه بهمه مردم بدون تفريق  تأمیني كه درآن دستگیري ازبینوا مستمند وعدالت اجتماعي واقع

مذهب وفرقه میسر باشد نه تنها وظیفه هرفرد مسلمان بلكه وظیفه دولت میباشد كه هدف آن ارتقاي سطح زندگي 
 .امكانات ترقیات فكري ومعنوي میباشد تأمینكتله و

. اطاعت ازاحكام قرآني واساسات دين مبین اسالم تنظیم میكند خودرا باجمعیت تحكیم وحدت، عموم فعالیتهاي 
قبولي مقتضیات عصروزمان وپذيرش شرايطي كه زاده ايجابات بین المللي ويازاده مقتضیات زندگاني جهاني 

       .آنجا برايما امكان پذير خواهد بود كه باقواعد كلي دين مقدس اسالم درتضاد نباشد میباشد تا
 

 بخش اولپايان 
 
 دارد ادامه


