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  50/50/3502               احسان اهلل مایار
 

 "اسوال"جمعیت تحکیم وحدت و مبارزه آزادی 
 

 

 موقف جمعيت دربرابر تجاوز نظامي شوروي برافغانستان 
وكشورهاي وابسته آن وبعضي عناصر نا آگاه تصورمینمايند جهاد برخالف آنچه كه مطبوعات شوروي  -اول

افغانستان ازابتداء تا امروز خانه جنگي نبوده بلكه جنگ آزادي بخش است يعني جنگي كه يك ملت براي 
تمامیت خودعلیه قشون اشغالگر قیام نموده وجنگي كه مردم افغانستان براي حصول مجدد استقالل سیاسي 

د ادامه میدهد وهدف نهايي اين جنگ آزادي بخش آن است كه حالت اشغال شوروي قطع وتمامیت ارضي خو
 .گرديده وحكومت نام نهاد كابل ازبین برود وملت افغان نظام مطلوب ملي واسالمي خودرا برويكار آورد

عملیات عسكري شوروي درافغانستان يك حمله واضح قطعات اردوي منظم شوروي درخاك يك كشور  -دوم
د جهان است، درحالیكه اين كشور موقف بین المللي وآزادي سیاسي وحايز كلیه حقوق وامتیازات يك دولت آزا

 .مستقل جامعه بین المللي بوده وبصورت غیرقابل بحث وترديد سوژۀ حقوق بین الدول گرديده است
علیه ( 2)جنايت( 1)د حمله مسلحانه شوروي به افغانستان مطابق اصل فوق باتكاء فیصله هاي سازمان ملل متح

 .صلح بین المللي دانسته میشود
ما معتقديم كه اتحاد شوروي ماده دوم پاراگراف چهارم منشور ملل متحد را با اشغال نظامي افغانستان پامال 

اعضاي ملل متحد مكلفیت حقوقي دارند كه درساحه روابط بین المللي " كرده، درحالیكه مطابق اين پاراگراف
ل تهديد ويا از استفاده قوه چه علیه تمامیت ارضي ويا استقالل سیاسي دولتها، چه بهر شكلي خود ازاستعما

همچنان اتحاد شوروي با اعزام قطعات . اجتناب نمايد" ديگري كه با اهداف ملل متحد مغايرت داشته باشد
مبني برعدم مداخله ملل متحد را  1991دسمبر  21اردوي منظم خود درافغانستان اصول متكي به فیصله نامه 

نوامبر  4درامور داخلي كشورها وسلب استقالل سیاسي وحاكمیت دولتي آنها نقض نموده وبه ابالغیه صادره 
 .ملل متحد مربوط به اصول حقوق روابط دوستي وهمكاري ذات البیني كشورها وقعي نگذاشته است 1991

( 3)دي مجمع عمومي سازمان ملل متحدسرپیچي اتحاد شوروي ازفیصله هاي اسامبله هاي اضطراري وعا
مبني براخراج قشون خارجي از افغانستان وهمچنان بي اعتنايي آن دربرابر توصیه هاي سازمان هاي بین 

وساير كشورهاي جهان، بمثابه بي اعتنايي بقواعد بین الدول وبي تفاوتي دربرابر اذهان عامه بین ( 4)المللي 
 .المللي تلقي میشود

تحكیم وحدت متكي به اصول حقوق بین الدول كه درذيل تصريح میگردد وبا پیروي ازفیصله جمعیت  -سوم
منعقده  1991معتقد است كه اتكاي شوروي باالي معاهده دوستي پنجم دسمبر ( 1)محكمه بین المللي ستوكهولم

 :مسكو بین افغانستان وشوروي بكلي بي اساس است زيرا
است نه يك معاهدۀ براي مداخله نظامي و يا مشروع ساختن حمالت  اين سند يك معاهدۀ دوستي وتعاون -

اهداف واصول ملل " نظامي، چنانچه درمقدمه اين معاهده تصريح شده است كه تطبیق مواد آن با مراعات 
صورت میگیرد واصول ملل متحد بهیچ وجه راه مشروعیت اشغال نظامي وقتل مردم را ولو " متحد

 : همچنان مادۀ اول اين معاهده تصريح مي نمايد كه. یني وقبول نكرده استبمنظوركمك هم باشد پیشب
طرفین متقاعدين مصمم گرديدند تا دوستي خلل ناپذير ذات البیني خودرا بیشتر تحكیم وتعمیق نمايند وهمكاري " 

ور داخلي همه جانبه را كه متكي بمساوات حقوق، احترام كامل حاكمیت ملي، تمامیت ارضي وعدم مداخله درام
باتكاء باالي اين ماده نه تنها مداخله نظامي را حقوقَا مشروع نمي سازد بلكه ". يكديگر بنا يافته انكشاف بدهند

عدم " و" تمامیت ارضي" و" احترام حاكمیت ملي"، " مساوات حقوق" برخالف هدف اين متن متكي به كلمات 
 .نفي مینمايد هرنوع عملیات نظامي را اساسَا" مداخله درامور داخلي

باماسكو متحد بود، اما هیچگونه مطالبه يا اظهار رضائیت درحصه  1999حكومت كابل اگرچه درماه دسمبر  -
كه خود وابسته ودست ) عملیات نظامي اتحاد شوروي بخاك افغانستان نكرده بود چنانچه قتل حفیظ اهلل امین 

ضربتي شوروي بمجرد رسیدن اردوي اشغالگربه ذريعه قواي كوماندوي ( نشانده حكومت اتحاد شوروي بود
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هرگاه چنین . افغانستان نمايانگرآن است كه حتي حكومت امین هم رضائیت بخواستن اردوي شوروي نداشت
ولي هرگاه موجوديت آنهم . حاصل شده باشد اساسّا وقاعدتّا باطل است 1999دسمبر 29اجازه اي بعد از حادثه 

وهم به عنصر حقوق ( قانون اساسي) درچنین حاالت به عنصر حقوق داخلي فرض شده بتواند رضائیت دولتي
ولي تحلیل حقوق داخلي بشمول فرامین صادره ومعاهدات معتبر واضح میسازد . بین الدول ارتباط حاصل میكند

ه كه هیچ كدام متن قانوني عملیات نظامي شوروي يا كدام كشور ديگر خارجي را بخاك افغانستان پیشبیني نكرد
درحالیكه ازلحاظ اصول حقوق داخلي كمك هاي نظامي كه ذريعه يك دولت ازدولت ديگر . ومجاز ندانسته است

تقاضا میشود، حدود وشكل كمك ها، طرزالعمل تطبیق آن وهمچنان اوصاف عمده موجوديت ودوام آن بايد لفظ 
حق مشروع هردولت " الدول همچنان طبق قواعد حقوق بین. بالفظ مطابق قواعد حقوق داخلي صورت بگیرد

است كه سیستم سیاسي، اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي خودرا بدون هرنوع مداخله هردولت ديگر انتخاب 
 (9")كند

---------------------------------------------------------- 
 آرشیف رسمي ملل متحد 2921وفیصله  3314فقره دوم ماده پنجم فیصله ( 1)
پورهاي موسسات بین المللي اين جنايات ازروي تلفات جاني درقريه هاي افغانستان بشمول قرار را( 2)

 .كشتاركودكان وزنان وافراد ملكي دراثر سالحهاي ثقیل وسالحهاي ممنوعه تشديد يافته است
(3)Resolution ES- 9/2january 14th 1911, Resolution 31th session A-311 L. 12/11/1911 and 

resolution of 39th session A-39/34 of 11/11/1911 
فیصله هاي كشورهاي اسالمي، فیصله هاي كشور هاي جنبش عدم انسالك، فیصله هاي كشورهاي بازار ( 4)

 مشترك اروپا و پارلمان اروپايي
 (سويدن) فیصله بین المللي ستوكهولم( 1)
 متحدمجمع عمومي سازمان ملل  2921قواعد مندرجه فیصله نامه (9)
 

 موقف جمعيت درمقابل حكومت دست نشانده اتحاد شوروي دركابل
غصب قدرت سیاسي بوسیله عناصر ضد اسالمي بكمك مستقیم اتحاد شوروي يك رژيم وابسته وغیر ملي را 

اما اين رژيم دراثر قیام عمومي مردم افغانستان درآستانۀ سقوط قرار داشت كه . درافغانستان بوجود آورد
د شوروي با اعزام قطعات اردوي منظم خود بافغانستان اشغال نظامي را عملي كرده وبراي تغییر حكومت اتحا

حفیظ اهلل امین را كه خود وابسته حكومت اتحاد شوروي بود بقتل رسانیده، . ظاهري اوضاع صحنه سازي نمود
حیت اجراي امور سیاسي درحالیكه تمام صال. ببرك كارمل هواخواه ديگر خودرا شكاَل درراس اداره قرار داد

 .واداري را بمشاورين روسي خود سپرد
درحال حاضر تمام امور مهم ملكي وعسكري كشور بوسیله مامورين ومتخصصین روسي اجرا میگردد 
وفعالیت اداره، طرح پالیسي اداره عمومي بشمول وضع مقررات ودساتیر عمومي ازطرف ارگان اشغالگرطرح 

چون منبع صدور هدايات امور . ت نشانده درمعرض تطبیق قرار داده مي شوداما ظاهرَا ازطرف حكومت دس
سیاسي واداري منحصرَا خود اشغالگراست بناَا حاكمیت ملي وجود ندارد وبعلت فقدان حاكمیت ملي واستقالل 
سیاسي موجوديت يك حكومت مستقل ملي درافغانستان خارج حدود اصول حقوق بین الدول بوده، حكومت نام 

جمعیت تحكیم وحدت معتقد است كه رضائیت . د كابل بهیچ صورت ممثل ارادۀ مردم كشور نمیتواند باشدنها
حكومت دست نشانده شوروي دركابل مبني بر قبول دوام حالت حضور قطعات اردوي سرخ درافغانستان بتآسي 

ت مردم ، تحت فشار ويانا مربوط بصالحیت معاهدات بین المللي نسبت اينكه رضائی 1999-1991ازمعاهده 
دوامدار قرار دارد، فاقد اعتبار حقوقي بوده وحكومت كابل مطابق قواعد حقوق بین الدول وتعامالت ومعیارهاي 

 .بین المللي ممثل ارادۀ ملي وممثل سلطه دولتي نمیتواند باشد
 :ازاين اصول نتايج آتي حقوقي بدست میآيد

 .م افغانستان وساحه افغانستان نمیتواند باشدحكومت دست نشانده كابل ممثل ارادۀ مرد: الف
شخصیتهاي حقوقي ويا حكمي بشمول دولت ها  معامالت حقوقي ومعاهدات را كه چنین حكومت نام نهاد با: ب

انجام داده ويا تحت همین حالت غیر قانوتي انجام میدهد ازلحاظ حقوق داخلي افغانستان وازلحاظ قواعد حقوق 
 .است بین الدول فاقد اعتبار

چون حاكمیت ملي ودولت مستقل وجود ندارد، بنابرآن مقاومت ملي بحیث يگانه ممثل مردم افغانستان : ج
باساس احصايیه هاي منتشره مجاهدين وتائید ان ازطرف محافل معتبر وخبیر اطالعاتي جهان . رسمیت دارد
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ازجانب . ت دست نشانده َان استدرحدود نود فیصد خاك افغانستان خارج كنترول وتسلط اتحاد شوروي وحكوم
ديگر يك ملت با تمامیت خود علیه يك دسته ناچیز مورد حمايت شوروي قیام مسلحانه كرده وبرعالوه سلطه 

بنا برآن مقاومت ملي افغانستان حقوقَا . دولتي درعموم قصبات وحتي بعضّا درشهرها بدست مجاهدين قرار دارد
 .ي را دارا میباشدصالحیت تمثیل ساحه، مردم وسلطه دولت

جمعیت تحكیم وحدت، باساس اصول فوق شناخت رسمي مقاومت ملي را از طرف دولتهاي حق پسند وآزاد 
 .جهان وازطرف موسسات بین المللي مصرانه تقاضا مینمايد

جمعیت تحكیم وحدت اصول جهاد را برعلیه قشون اشغالگر شوروي واجیران افغاني آن يك جهاد في سبیل : د
مشروع وبرحق دانسته ازفتوي علماي كرام اسالمي درين مورد اطاعت كامل خودرا ابراز ومرگ را اهلل، 

درجهاد بلندترين درجه شهادت تلقي میكند وازكلیه مردم مسلمان وطندوست افغانستان تقاضا میكند تا با اشتراك 
 .نیروهاي مادي وذهني خود حاضر جانبازي وفداكاري دراين هدف مقدس باشند

حكومت دست نشانده شوروي دركابل به هیچ وجه طرف مذاكره ومعامله سیاسي درمذاكرات احتمالي صلح  :ه 
  .شناخته شده نمي تواند

 

  موقف جمعيت تحكيم وحدت بالمقابل اتحاد شوروي
اتحاد شوروي با تخلف صريح ازمعاهدات ذات البیني افغانستان وشوروي وباتخلف ازمتن روحیه منشور ملل متحد 

پامال كردن اصول ديتانت وموافقه نامه هاي هیلسنكي وساير معیارهاي بین المللي واخالقي وباسوء استفاده  وبا
كه دراولین سالهاي استرداد استقالل ) ازاصول همكاري ذات البیني افغانستان وشوروي، خالف اصل همسايه گي نیك

، اواَل بصورت واضح مداخله امورداخلي كشور (شده بودافغانستان درزمان زندگاني لینن مورد موافقه آمده واعالن 
         .ماپرداخته وباالخره به اشغال نظامي افغانستان اقدام كرد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 دستگیر نوری.غ -داکترعبدالحکیم طبیبی، داکتر محمدقلسم فاضلی، انجنیر احسان اهلل مايار:ازراست به چپ

 اسوال را به اعضای مؤسسان ارائه  می کندداکتر فاضلی مسودۀ اساسنامۀ 
 

اتحاد شوروي مخصوصَا درمرحله اشغال كشور آزاد بهمكاري حكومت دست نشانده خود عده بیشماري 
هموطنان مارا بدون محاكمه واثبات جرم بقتل رسانید وسرمايه مادي ومعنوي مارا دراثر تحمیل جنگ به نیستي 

اتحاد شوروي بامشوره دادن براي سوق ده ها هزار نفر . وبیخانه ساختسپرده وملیونها هموطن مارا آواره 
ازعلماء، روحانیون، روشنفكران، كارگران ودهقانان وخانواده هاي يكعده آنها بزندان ها وشكنجه گاه ها، حقوق 

ي بشر وكرامت انساني هموطنان مارا بصورت واضح پايمال نموده، بااستعمال مدرنترين سالح ثقیله وبمبها
آتش افروز وبمب هاي كیمیاوي وزهردار، قراء قصبات وشهرهاي مارا تخريب كرده افراد ملكي واطفال 

 .بقتل رسانید" قانون جنگ" معصوم وبیدفاع مارا بدون درنظرگرفتن 
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اتحاد شوروي فعاَل با وجود آنكه ازطرف اكثر دولتهاي صلح دوست جهان ومُوسسات بین المللي محكوم به 
ف حقوق بشراست مصرانه جنگ فرساينده راپیش میبرد، جنگي كه درآن اتباع افغانستان واتباع تجاوز واتال

 .خودش جان خودرا ازدست میدهند
ادعاي شوروي مبني براينكه امنیت داخلي آنكشور ازطرف افغانستان درخطرافتاده بود واين بهانه را يكي 

ده است بنابرين دلیل بي اساس ومیان تهي است كه ازعلل مشروعیت مداخله نظامي خود درافغانستان جلوه دا
اواَل يك كشور ضعیف وكوچك مانند افغانستان هیچ وقت يك عنصر ايجاد خطر براي يكي ازبزرگترين ابر 
قدرت هاي جهاني مانند اتحاد شوروي شده نمیتواند وثانیّا موقف مستحكم بیطرفي افغانستان وارتباط عمیق آن به 

لك وسیاست عنعنوي آن مبني بر احترام حقوق آزادي وتمامیت ساير ممالك، موقع ايجاد جنبش ممالك غیر منس
گويا چنین خطر رابرايش نمیدهد، چنانچه روابط نیك افغانستان با شوروي مخصوصَا درقرن موجوده مؤيد 

 .گفتار ماست
ابط همسايگي نیك ما با اتحاد شوروي سرحدات مشترك خیلي طويل داريم وتاريخ كشورما شاهد بهترين رو

افغانستان هیچ نوع نیت سوء وياحركت منافي حقوق ومنافع حكومت يا اتباع شوروي . بااتحاد شوروي میباشد
درطول تاريخ ازخود نشان نداده است واصول همزيستي باهمي وهمسايگي نیك را با پیروي ازمقررات بین 

چناچه زعماي اتحاد شوروي ازلینن . كرده استالمللي وقواعد اسالمي وعنعنات ملي خود بوجه احسن مراعات 
تا بريژنف خود همیشه مناسبات مملكتین را درهردوره بحیث يك مدل همسايه گي نیك وتطبیق پرنسیپ 

 .همزيستي مسالمت آمیز بین دو كشور داراي نظامهاي سیاسي واجتماعي مختلف بجهان معرفي كرده اند
زودتر بچنین اعمال خود درافغانستان خاتمه بدهد وطوريكه تقاضاي ما ازحكومت شوروي اينست كه هرچه 

خود اتحاد شوروي چندين بار رسمَا ابالغ كرده است كه عساكر خودرا ازافغانستان خارج میكند بايد درخروج 
عساكرخود ازكشورما عجله كرده وخساراتي را كه دراثر اين جنگ تحمیلي به پیكر مادي ومعنوي افغانستان 

ت جبران نمايد وهم استقالل سیاسي وتمامیت ارضي كشور مارا درحدود سرحدات قانوني وارد كرده اس
مورد رعايت بود برسمیت شناخته وباين صورت  1999دسمبر  29افغانستان، يعني سرحداتیكه قبل ازحمله 

 .زمینه را براي استقرار مجدد همزيستي مسالمت آمیز وهمسايگي نیك مساعد سازد
 

 وحدت درقبال افراد وجمعيت هاي ديگر موقف جمعيت تحكيم
جمعیت تحكیم وحدت، متشكل ازيكعده اعضايي است كه بتاسي ازعاليق مشترك عشق بوطن وآزادي كشور 

اما عده زياد خواهران وبرادران هموطن ما كه . دورهم جمع شده وشخصیت حكمي جمعیت را بوجود آورده اند
ي ترجیح داده اند ودركشورهاي مختلف جهان متواري شده اند هجرت را نسبت بهمكاري با رژيم تحمیلي شورو

واكنون دربارۀ آزادي كشور شان بصورت منفردانه فكر میكنند ولي ازسهمگیري فعال درجهاد بنابر علل 
مطابق به مواد ) مربوط بشرايط مختلف بركنارمانده اند بپايه مساوي با اعضاي مُوسسان اين جمعیت َازادانه 

باستثناي ) بنابرآن راه داخل شدن همه هموطنان . عضو جمعیت تحكیم شده میتوانند( مه مرتبهمندرج اساسنا
 .بازمیباشد( انانیكه به ايدلوژي هاي غیراسالمي ارتباط داشته باشند

همچنان جمعیت تحكیم وحدت سعي میكند تا آنعده ازهموطناني راكه تااكنون نظر به علل مختلف درحالت 
قضیۀ افغانستان قراردارند بسهمگیري فعال براي آزادي كشور مشترك مان قناعت داده نیروي بیتفاوتي دربرابر 

 .آنهارا درراه اتحاد كلیه دسته هاي مجاهدين افغانستان وتشديد جهاد توحید بخشیده وفعال سازد
اند بنظر  جمعیت تحكیم وحدت ساير جمعیت هاي را كه درساير نقاط جهان مطابق به عقايد اسالمي تشكیل شده

تكريم نگريسته فعالیت آنهارا براي آزادي افغانستان وبراي كمك بمجاهدين ومهاجرين قدراني كرده ودرراه 
همآهنگي فعالیتهاي عمومي آنها با اهداف جمعیت بذل مساعي میكند تا اولتر ازهمه تمام جمعیتها براي يك هدف 

متحد باقشون اشغالگر است قرار گیرند وباشخصیت معین كه تشكیل جبهه متحد ملي مجاهدين ومبارزه موثر و
 .حقوقي وهويت اصلي خود دريك جبهه متحد واحد با پايه مساوي با جمعیت تحكیم وحدت متفق شوند

درحالیكه ما ايديولوژي . جمعیت تحكیم وحدت با احزاب ضد اسالمي وضد ملي كدام ارتباط وهمكاري ندارد
ه اسالم وعنعنات ملي خود میدانیم متیقن هستیم كه چنین احزاب مورد هاي ضد اسالمي رامغاير اصول برگزيد

 .حمايت اكثريت هموطنان ما قرار نداشته ونخواهد داشت
 .بناَا اين عناصر شامل اتحاد عمومي مجاهدين افغانستان گرديده نمیتوانند
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مي افغانستان را مامعتقديم كه چنین احزاب كه بتآسي ازتفكرات مصنوعي ، منافع ملي وخصوصیات اسال
فراموش كرده، مفاهیم مقدس اسالم ويا ملت را به سطوح كم اهمیت قرار میدهند، با مفكوره اساسي مقاومت 

 .افغانستان درتضاد بوده وباالثر مورد قبول مردم افغانستان واقع شده نمیتوانند
ن است، مااتحاد تنظیم هايیرا درحالیكه هدف اساسي جمعیت تحكیم وحدت اتحاد سرتاسري همه مجاهدين افغانستا

كه تاكنون بوجود آمده اند صمیمانه حسن استقبال كرده وآنرا گام مهم براي اتحاد كلیه هسته هاي مجاهد داخل 
مامعتقديم كه چنین اتحاد صفحه جديدي را درپیكار مسلحانه علیه تجاوز قواي اشغالگر . وخارج كشور میدانیم

یاسي موثررا بمنظور اتحاد مسلحانه نسبت بهرزمان مساعدترساخته بكشور ما بازكرده زمینه پیكار س
 .وامیدواريها جديدي را براي رسیدن بهدف مقدس مردم افغانستان نويد میدهد

جمعیت تحكیم وحدت سعي میكند تاباكلیه جمعیت هاي فوق تماس برقرار كرده راه هاي تآسیس يك جبهه 
ممد اتحاد كامل همه ( ج)ثر تشريك مساعي آنها بخواست خداوندسرتاسري ملي را با آنها مفاهمه كرده ودرا

 .جبهات مجاهدين كشور واقع شود
 

 موقف جمعيت دربرابر ساير دولتها
مااقدام بشرخواهانه وكمكهاي بشري حكومت برادر و دوست مان پاكستان و رويه نیك مردم مسلمان وباهمت 

ا امروزدربرابر هموطنان ما انجام داده اند  بنظر قدر پاكستان را كه ازبدو مداخله شوروي درافغانستان ت
 .نگريسته، سپاسگذاري خودرا نسبت شركت َانها درغم واندوه براداران مسلمان افغاني شان ابرازمیكنیم

امروز بقرار احصائیه هاي رسمي متجاوز ازسه ملیون هموطن ما به پاكستان پناه سیاسي يافته وازَازادي هاي 
امیدواري ما براي آينده اينست كه چنین روابط . هاي قانوني انساني برخوردار مي باشندبشري ومصئونیت 

حمايت حكومت پاكستان ازموقف برحق مجاهدين افغاني چه طي مذاكرات دوجانبه . انكشاف بیشتر نمايد
نزد ملت جكومت پاكستان باساير كشورها وچه درمحافل بین المللي وانعكاسات نیك وبرحق مطبوعات پاكستان 

 .برادر ومسلمان افغانستان حايز قدر ومنزلت خاص است
توقع ما ازحكومت پاكستان اينست تاچنین مساعي خودرا الي استقالل كامل وتامین تمامیت ارضي مملكت 
همسايه وبرادر خود ادامه بدهد وتفاهم بیشتري بامجاهدين افغاني حاصل كرده، ممد اتحاد دسته هاي مختلف 

 .یمها واقع گرددمجاهدين وتنظ
مساعدتهائیرا كه كشور برادر ما ايران به مهاجرين . روابط وپیوندهاي ما با ملت برادر ايران ناگسستني است

افغاني نموده وحمايتي را كه ايران ازقضیه افغانستان كرده است بنظر قدر مینگريم، اما توقع ما ازكشورايران 
است توسعه طلبي شوروي مبني براشغال افغانستان قدم مهمي براي سی. بیشتر آنست كه تاكنون انجام يافته است

شوروي بااشغال فرودگاه هاي سوق . تسلط بكشور اسالمي ايران است تا منابع نفت خیز آنكشور راغصب نمايد
الجیشي شیندند، هرات ، قندهار باتاسیس استحكامات درنزديكي سرحدات مشترك ما با ايران خودرا بتنگناه 

منابع نفت خیز و پااليشگاهاي آبادان نزديك ساخته است وهمینكه موقع را مساعد بیابد خودرا باين هرمز و ب
بنابرآن كمك قاطع وموثر ايران بمجاهدين افغانستان درحقیقت كمك به استقالل ايران، كمك . هدف خواهد رسانید

 .استبدوام حاكمیت ملي واسالمي ايران وكمك بجهان اسالم وصلح منطقه وجهاني 
آرزوي ما اينست كه زعماي دولت دوست وبرادر ما ايران را ازنزديك مالقات كرده درباره عموم مسايل 
تراژيدي مملكت همسايه شان افغانستان مفاهمه نمائیم ونظرخودرا درباره طرزالعمل همكاري موثر ودوامدار 

 .ارائه نمائیم
 

 موقف جمعيت دربرابر دولت هاي اسالمي  
دنیاي اسالم عاليق معنوي دوامدار وعمیق دارد و مناسبات عنعنوي افغانستان باساس اين عاليق  افغانستان با

ملت افغان درحال حاضر يك جنگ را براي حصول استقالل . باكشورهاي مسلمان برادارانه وحسنه بوده است
قرآني ومیراث نیاكان  مردم مسلمان ما بتاسي ازاحكام مبین. سیاسي خود متكي بعقايد اسالمي خود پیش میبرد

خود شهادت را نسبت بزندگي درزير سلطه الحاد ترجیح میدهد وهرروز عده زيادي ازهموطنان ما بشهادت 
جنگي را كه ما درين منطقۀ جهان پیش میبريم براي حفظ شإون اسالمي وبراي حفظ آبروي همه مردم . میرسند

 .سلمانان جهان وكشور هاي اسالمي خیلي زياد استبناَا توقع ما درين جهاد ازعموم م. مسلمان جهان است
. ما موقف كشورهاي اسالمي را كه ازبدو بحران افغانستان راجع بكشور ما اتخاذ نموده بودند قدرداني میكنیم

( پاکستان)موقفي را كه كشورهاي اسالمي چه بصورت منفردانه وچه بصورت دسته جمعي  دراسالم آباد
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درساير اجتماعات اتخاذ كرده اند قابل تمجید میدانیم و همچنان ما ازكمكهاي  وچه( عربستان سعودی)وطايف
 .بشري كه اين دول بمهاجرين افغاني كرده اند سپاسگزاري میكنیم

چون افغانستان دريك جنگ . ولي خصوصیت اصیل جهاد افغانستان متقاضي كمكهاي بیشتر وموثرتري است
است ودراين جنگ بقاي قواعد اسالمي دراين منطقه جهان مطرح نامساوي با ابرقدرت شوروي دست بگريبان 

است، بنابرآن بتاسي ازتساند اسالمي واشتراك عاليق عمیق معنوي بايد كشورهاي اسالمي درجهاد افغانستان 
درساحه سیاسي با وارد كردن فشارهاي . ازطريق مساعدت سالح پیشرفته وموثر بمردم افغانستان سهم بگیرند

واقتصادي باالي اتحاد شوروي به تقويه مقاومت ملي افغانها بپردازند وشوروي را مجبور سازند  موثر سیاسي
 .تا وعده ايرا كه مكررَا براي اخراج قشون خود ازافغانستان كرده است هرچه زودتر ايفاء كند

برحق مردم متذكر میشويم كه متّاسفانه يك تعداد حكومات كشورهاي مسلمان تاكنون حمايت خودرا ازجهاد 
افغانستان ظاهرنساخته اند وحتي بعضي موقفي را اتخاذ كرده اند كه بااصول تساند اسالمي، منشورملل متحد و 

تاثربیشتر وقتي دست . اصل حق استقالل كشورها و روحیه فیصله هاي كشورهاي اسالمي درتضاد میباشد
بر ابرقدرتهاي استعماري بصورت متداوم میدهد كه افغانستان همیشه جنبش هاي آزادي خواهي آنهارا دربرا

جانبداري كرده وباساس تساند با برادران مسلمان خود ازكمكهاي مادي وسیاسي درراه تامین استقالل آنها با 
بنابرآن ما معتقديم كه بايد دولتهاي مذكور ازحالت موقفگیري . وصف كم قدرتي خود شجاعانه دريغ نكرده است

 .وموقف عادالنه و برادرانه رادربرابر اين ملت شجاع ولي مظلوم اتخاذ نمايندمنفي وبیتفاوتي خارج شده 
 

 موقف جمعيت دربرابر كشورهاي غيرمنسلك
افغانستان بحیث يك كشور بیطرف جهان ، عضو مُوسس وفعال جنبش عدم انسالك بوده وبه معیارهاي جنبش 

پابندي خودرا ( يوگوسالوی) منعقده بلگراد 1991عدم انسالك درنخستین اجتماع سران دولتهاي غیرمنسلك سال 
بنابرآن ما بتاسي ازاصول جنبش عدم انسالك باهمه كشورهاي مربوط باين جنبش عاليق . ثابت ساخته بود

دراثرتجاوز مسلحانه شوروي درافغانستان . خاص داريم و نیز حمايت خودرا ازجنبش عدم انسالك دوام میدهیم
بحديكه تجاوز اتحاد شوروي باالي يك عضو فعال ومُوسس . پايمال شده استاصول اساسي جنبش عدم انسالك 

حركت عدم انسالك موجوديت اين نهضت را بمخاطره انداخته ودوام آن بايد كشورهاي عضو نهضت مذكور را 
وادار باين امر سازد تا جهت نجات آن ابتكارسیاسي بزرگ بعد ازجنگ جهاني دوم داخل اقدامات جدي وموثر 

لهذا كشورهاي مربوط باين جنبش جهاني بايد فشارهاي مُوثر سیاسي باالي اتحاد شوروي وارد نمايند . دشون
توقع ما ازين كشورها اينست تاحكومت دستنشانده شوروي را . وكمك موثر بمجاهدين ومهاجرين افغانستان نمايند

ي ملت افغان درين جنبش پذيرفته ازين جنبش خارج نموده ومقاومت ملي افغانستان را بحیث نماينده قانون
 .وبرسمیت بشناسند

 

 موقف جمعيت  دربرابر ساير كشورها
جمعیت تحكیم وحدت، غمشريكي را كه كشورهاي اروپاي غربي واياالت متحده امريكا وساير كشورهاي 

ن با اياالت مناسبات افغانستا. صلحدوست جهان نسبت به تراژيدي افغانستان ابراز كرده اند حسن استقبال میكند
باپیروي ازين خواسته ملت افغان . متحده امريكا وكشورهاي غربي همیشه حسنه ومتكي به تفاهم وهمكاري بود

اگرچه . ،رابطه جمعیت تحكیم وحدت باكشورهاي اروپاي غربي واياالت متحده امريكا حسنه خواهد بود
تمامیت ارضي خود دريك جنگ نهايت  افغانستان براي حصول آزادي خود براي كسب استقالل سیاسي وتامین

خونین تحمیلي با يكي از ابرقدرت هاي بزرگ جهاني دست بگريبان است ولي درحقیقت اين نبرد يك جنگ 
اتحاد شوروي با پیروي وتعقیب پالن توسعه جويي روسیه تزاري . درمقابل توسعه طلبي شوروي بشمار میرود

رس بوده وهدف نهايي آن دراين ساحه تسلط بشاهراه هاي بحري همیشه بفكر رسیدن به بحرهند وحوزۀ خلیج فا
دنیا غرب است تا ازاين طريق مواد نفتي وخطوط ارتباطي بحري را تحت كنترول آورده بسهولت بكشورهاي 

لهذا اشغال نظامي افغانستان توسط اتحاد شوروي هدف نبوده بلكه . اروپايي وحوزه جنوب شرق اسیا مسلط شود
بنابرآن جنگ تحمیلي راكه ملت افغان علیه اتحاد شوروي با آن . راي رسیدن باهداف فوق میباشدوسیله مهمي ب

مواجه گرديده هرگاه براي خود مردم افغانستان جنگ آزادي بخش تلقي میشود براي اروپاي غربي وامريكا يك 
متحده امريكا تاكنون  اروپاي غربي واياالت. جنگ بمنظورعقیم ساختن اهداف نهايي توسعه طلبي شوروي است

بجزء ازاظهار غمشريكي ويك اندازه كمكهاي بشري ناچیز وكمكهاي سیاسي غیرموثر كدام اقدام چشمگیري 
افغانستان درين جنگ تنها مملكتي است كه بتنهايي اتكاء بعقیده اسالمي راسخ و وسايل غیر مؤثر وبا . نكرده اند
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امیدداريم كه . بدست آورده در برابر يك ابرقدرت جهاني میجنگد استفاده ازيك اندازه سالحیكه ازدشمن بغینمت
دول غربي واياالت متحده درك كرده باشند كه افغانستان ازآغاز حمله شوروي استعداد ولیاقت بینظیر خودرا 
درقسمت آزاديخواهي نسبت بتمام جنبشهاي آزاديخواهان قرن معاصر ثابت ساخته واين خود بايد جهان 

وادار بسازد تا با اين مردم قهرمان دراثر وارد كردن فشار سیاسي وكمك هاي مُوثر معاونت صلحدوست را 
 .نمايد

منشور ملل  4پاراگراف  2برحق بودن جهاد مردم افغانستان همانطوريكه نزد موسسات بین المللي مطابق بماده 
بین المللي ثابت و واضح وفیصله هاي ساير موسسات ( 9)متحد وفیصله نامه هاي مجمع سازمان ملل متحد

 .است، بايد نزد همه كشورهاي جهان بخصوص ممالك جهان سوم روشن وآشكارا باشد
چون حكومت شوروي وعمال دستنشانده ان دركابل حقوق بشر را درافغانستان بصورت مشهود پايمال نموده لذا 

ري را براي جلوگیري ازاتالف حقوق دولتهاي امضاء كننده موافقتنامه هاي هلسنكي مكلفیت دارند تا وسايل موث
بشر درافغانستان بكاربرند، زيرا ممالكي كه درپاي موافقتنامه هاي هلسنكي امضاء كرده اند متعهد شده اند تا 
حقوق بشر وآزادي هاي انساني را صرفنظر ازحوزۀ جغرافیايي ومحیطي آن احترام نمايند كه اين احترام بقرار 

ازهرگونه قید وشرط سیاسي بوده شكل جهاني دارد ومربوط بجمیعت بشري  موافقتنامه هاي مذكور عاري
بهاي را كه امضاء كنندگان موافقتنامه هلسنكي دراثر بیتفاوتي خود دربرابراتالف حقوق بشر . میباشد

 .درافغانستان خواهند پرداخت خیلي ها سنگین خواهد بود
دي خود میجنگد يعني براي مفاهیمي كه مردمان اروپا ازجانب ديگر مردم افغانستان شجاعانه براي حقوق وآزا

 .وامريكا وساير كشورهاي جهان وقسمَا هم حكومات شان آنرا نصب العین خود قرار داده اند
جمعیت تحكیم وحدت مساعي خودرا براي گرفتن تماس درينمورد با حكومات وزعماي كشورهاي اروپاي 

د واز آنها تقاضا خواهد نمود تا شوروي را به تطبیق فیصله نامه غربي واياالت متحده امريكا مبذول خواهد كر
 .هاي ملل متحد و بايفاي وعده هاي مكرر آن مبني براخراج قواي نظامي اش ازافغانستان مجبورسازند

----------------------------------------------------------  
ملل  2314، 2921فیصله نامه هاي نمبر  -1991وامبر ن 4ابالغیه  - 1991دسامبر 21فیصله نامه هاي ( 9)

 مجمع عمومي سازمان ملل متحد 1911وفیصله  1911جنوري  14متحد وفیصله هاي 
 

 موقف جمعيت دربرابر موسسه ملل متحد وسازمانهاي بين المللي 
تان همیشه افغانس. افغانستان يكي ازاعضاي جامعه ملل ونیز ازاعضاي وفادار سازمان ملل متحد میباشد

بطورصادقانه ازمواد میثاق جامعه ملل ومتن وروح منشورملل متحد خاصتَا ازمواديكه درمورد تعیین آزادانه 
حق تعیین سرنوشت، آزادي ملل واصل عدم مداخله درامور داخلي كشورهاي عضو بیان نموده پشتیباني كرده 

توقع ما ازين سازمان بین المللي . ترام مینمايیمازاين جهت به فیصله هاي ملل متحد درقضیه افغانستان اح. است
صرف درحدود مواد منشور آن اينست تا اين موسسه جهاني مساعي خودرا براي محكوم كردن حمله اتحاد 
شوروي وبرحق بودن جهاد افغانستان ادامه بدهد، وكمكهاي بشري موثر ووسیعي بملیونها پناه گزين سیاسي 

وظیفه آن موسسه . ي اشغالگر مجبور به ترك خانه و وطن خود شده اند، بنمايدافغانستان كه دراثر فشار قوا
جهاني است كه تدابیر موثر براي جلوگیري ازاتالف حقوق بشر درافغانستان اتخاذ كند واعمال ضد انساني 

 .قشون شوروي وعمال دستنشانده ويرا كه تخطي از كنوانسیون ژنیو وقانون جنگ است محكوم كند
ن آن موسسات وسازمانها وفدراسیونهاي بین المللي راكه درقضیه افغانستان موقف صريح وفعال مبني افغانستا

برحقانیت جهاد ما اتخاذ كرده اند ودرراه استقالل وتامین تمامیت ارضي افغانستان موقف صريح گرفته اند بنظر 
 .نیك مینگرد

رسمي مقاومت ملي افغانستان بحیث نماينده قانوني ما اقدام فدراسیون بین المللي حقوق بشر را مبني برشناخت 
ما خودرا . افغانستان قدرداني نموده ازساير موسسات بین المللي توقع داريم تا عین همان رويه را درپیش گیرند

مكلف میدانیم تاباكلیه موسسات بین المللي ذيعالقه تماس گرفته حقايق تراژيدي افغانستان را بآنها تفهیم كرده 
 .تهاي اقتصادي وحمايت سیاسي آنهارا تقاضا نمايیممساعد

 

 قضيه افغانستان  نظر جمعيت تحكيم وحدت درمورد راه حل سياسي
افغانستان مخصوصَا بعد ازاسترداد استقالل سیاسي خود بجهان ثابت ساخت كه هرگزبفكر تجاوز بخاك ديگران 

نگ هائیكه ازقريبَا چهارسال باينطرف دركشور ما ج. نبوده وتسلط ديگران را بخاك خود نیز نمیتواند تحمل كند
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درجريان است خسارات مالي ومعنوي بزرگي برپیكر كشورنادار ما وارد كرده وتعداد بیشماري هموطنان 
بیگناه وبیدفاع ما بشمول سرمايه هاي فكري ومغزهاي متفكر دراثر حمالت قشون سرخ شوروي بشهادت رسیده 

جنگهاي آزاديبخش علیه قشون اشغالگر هرچه بیشتر شدت حاصل نمايد، ما معتقديم  درحالیكه ما میكوشیم تا. اند
ولي ما خود جنگ را با اتحاد شوروي آغاز ننموده ايم . كه جنگ به تنهايي وسايل حل اختالفات را مهیا نمیسازد

ه اخالل نكرده ايم ما صلح را درمنطق. بلكه ما مورد تجاوز قرار گرفته ايم وجنگ باالي ما تحمیل گرديده است
گرچه استفاده ازحق وآزادي درسايه صلح به بهترين . زيرا مجبور دفاع ازآزادي ودفاع ازخاك خود شده ايم

ما اين جنگ دفاعي را براي . وجه میسر شده میتواند اما مامعتقديم كه حق وآزادي با ارزشتر ازصلح است
درحالیكه اين هدف درطريق . رضي خود پیش میبريماستقرار حاكمیت  ملي خود، براي آزادي وحفظ تمامیت ا

صلح میسر باشد با تاسي ازسیاست عنعنوي كشور خودكه مذاكره را براي حل اختالفات ترجیح داده وباطاعت 
 .كامل ازمنشور ملل متحد ازآن استقبال میكنیم

ستان، استقالل كامل راه حل سیاسي نزد ما محتوي خروج كامل وبدون قید وشرط قطعات قشون شوروي ازافغان
 .سیاسي، تمامیت ارضي واستقرار حاكمیت ملي ما است تازمینه براي حق تعیین سرنوشت تّا مین گردد

پالنهاي راه حل سیاسي كه طي دوسال گذشته ازطرف كشورها ويا اتحاديه هاي كشورها درقضیه افغانستان 
ل قبول بوده میتواند كه درآن استقالل سیاسي، پیشنهاد و يا طرح گرديده تنها وقتي نزد مردم افغانستان قاب

پالنهايیكه . تمامیت ارضي، حاكمیت ملي واخراج بدون قید وشرط قشون اشغالگر شوروي تضمین شده باشد
درخفاء دربارۀ حل سیاسي وسرنوشت مردم كشور ما طرح گرديده است ويا درآينده بچنین اوصاف 

 .هد داشت وخصوصیات طرح خواهد شد نزد ما رسمیت نخوا
چون بحران افغانستان يك موضوع مربوط بصلح منطقه وصلح جهاني میباشد ما معتقديم كه جستجوي طرق حل 
اين معضله بايد دريك كنفرانس بین المللي و درچوكات موسسه ملل متحد مطرح شود كه درآن دولتهاي ذيعالقه 

جه آن تامین استقالل كامل افغانستان واستقرار مجدد ونماينده مقاومت ملي افغانستان اشتراك داشته باشند تا درنتی
 .صلح درين منطقه جهان تامین وتضمین گردد

 

 موقف جمعيت درباره هموطنان پناه گزين ما
بزرگترين رقم پناه گزينان جهان را اشخاص تشكیل میدهند كه از زير سلطه اتحاد شوروي وياكشورهاي وابسته 

ازدياد روز افزون پناهگزينان افغاني درخارج كشورشان بهمین علت صورت . ان بجهان ازاد فرار كرده اند
تعداد مجموعي پناهگزينان سیاسي افغانستان ازشمار انگشت تجاوز نمیكرد  1991قبل ازاپريل . گرفته است

ولي امروز اين رقم به چهارملیون نزديك شده است وباينصورت بیشتر ازربع همه باشندگان كشورمارا تشكیل 
البته اين رقم شامل  آنعده هموطنان مانیست كه ازداخل كشور نسبت خرابي خانه وقريه هاي خود . دهدمی

درديگر نقاط كشور آواره شده اند وهرگاه اين تعداد مهاجرين به رقم فوق افزود شود بیشتر ازنصف نفوس 
 .كشور مارا تشكیل خواهد داد

. رقتبار است وايجاب اقدامات جدي، موثر وفوري را میكندشرايط اقتصادي وزندگي پناهگزينان افغاني خیلي 
 1991عدۀ ازدولتهاي اروپايي وتعداد زياد كشورها مخصوصا طي دوسال اخیر خالف كنوانسیون بین المللي 

راجع به پناهگزينان سیاسي سرحدات خودرا بروي پناهگزينان مسدود كرده اند وبه هواپیماهاي خود هدايت داده 
آنها خودداري كنن وهم به نمايندگي هاي سیاسي وقنسلگريهاي خود هدايتنامه هاي خاص براي  اند تا ازحمل

ملل  1999وپروتوكول  1911اين رويه بامعاهدۀ . جلوگیري ازپناهنده شدن مردم افغانستان صادر كرده اند
 .متحد وروحیه ابالغیه جهاني حقوق بشر وبا اصول متكي بتساند بشري مغايرت دارد

ي بشري اين كشورها ناكافي بوده وازلحاظ موثريت وكمیت باروحیه بشرخواهان كنوانسیون هاي بین كمكها
ما میكوشیم تا توجه بیشتر كشورهاي جهان وموسسات بین المللي را درينموضوع جلب . المللي همآهنگي ندارد

باشد تدابیر موثر  كرده وبراي حصول كمكهاي كه ازلحاظ كمیت وكیفیت متناسب بوضع پناهندگان افغاني
 .  جستجو نمايیم

تّاسیس جمعیت تحكیم وحدت ومبارزه براي آزادي افغانستان وموقف آن دربرابر مسايل عمده كه درفوق توضیح 
ولیكن بروز احتمال .  گرديد مطابق بحاالت وشرايط كنوني وبر وفق حقايقي است كه عماّل درجريان میباشد

 .با تغییر شرايط واقتضاات مربوط مستلزم تغییر وتحول خواهد بودحوادث ومسايل غیر قابل پیشبیني و
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با پیروي واطاعت كامل ازآنچه وظیفه اساسي مارا تشكیل میدهد بهمه مردم آزادي دوست وصلح پسند جهان 
توصیه میكنیم كه رويه حكومت اتحاد شوروي را دركشورما ودرين منطقه ازجهان ، جنگ عريان علیه حقوق 

 .لح وامنیت منطقه وجهان وعلیه كلیه قواعد قبول شده بین المللي واصول اخالقي تلقي نمايندبشر، علیه ص
باتذكر اجمال فوق ازبارگاه خداوند قادر ومتعال نیاز میكنیم كه ملت قهرمان ومتدين وباهمت افغان را توفیق 

وطن مقدس وپرافتخار مزيد عنايت فرمايد تادرراه تامین استقالل سیاسي وحاكمیت ملي وتمامیت ارضي 
خودتوفیق فوري وكامل حاصل كند وافغانستان بحیث يك كشور مستقل و اسالمي چه درآن ناحیه آسیا كه واقع 

 .است وچه درهمه جهان يك عنصر استحكام صلح وامنیت گردد
 (ج) دۀ خداونددرحالیكه ما بروان پاك شهیدان راه اعالي كلمت اهلل وآزادي درود میفرستیم با اطاعت كامل از ارا

همه قواي خودرا درراه مقدس جهاد قرار میدهیم و ازهمه هموطنان مسلمان خود التجا مینمائیم تا با الحاق خود 
 . صف مارا نیرومندتر سازند

 پايان بخش دوم
 

 ادامه دارد
 


