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 "اسوال" آزادی مبارزه و وحدت تحکیم جمعیت
 بخش سوم 

 
 !خوانندگان گرامی 

بمیان آمد و بالوسیلۀ اساسنامۀ جمعیت ... " جمعیت تحکیم وحدت" در دو بخش گذشته صحبت از چگونگی بوجود آمدن 
 . اساس و خط مش جمعیت مشخص گردید

ایجاب مطالعات را از طریق رسانه های دسته جمعی بزرگ ناگفته هویدا است که قدمی به پیش گذاشتن در چنین آزمون 
. شده می تواند ل آن و یا وسیله راهیابی آن حقضیه ضرورت اصلی و مبرم  مینماید و باخبری از حوادث در ماحول یک

دام نموده و مطالبیکه در السنه های با درک این موضوع این قلم تا حد توان در جمع آوری گزارشات از منابع مختلف اق
ترجمه نموده و دوستان عزیز را روی روزنامه ها و یا دیگر منابع نشر گردیده آلمانی، انگلیسی و کم وبیش فرانسوی 

 .در پنج جلد تدوین نموده ام" قیام ملت افغان" ازآن مطلع گردانیده ام و همچنان مجموع آنهارا در اثری زیر عنوان 
حومۀ مونتروی سویس دوستان از هم متفرق گردیده و در  ... " جمعیت تحکیم وحدت" بعد از ختم جلسات هیئت مؤسسان 

 . هر یک به کشور های دور ونزدیک اروپائی و امریکا سفر کردند
به اپارتمانم  این قلم نیز بعد ازآنکه همایون آصفی را با موتر خود به پاریس رسانیدم بعد از یک شبپائی در منزل آصفی

 .در شهرک کوچک اشبورن در حومۀ فرانکفورت برگشتم
 :بر میگردم باالی پروگرام کاریم و اینک شمارا از جریانات بعدی مطلع میگردانم

 : در روزنامۀ معتبر دی ویلت آلمانی میخوانیم که
 

 آلمان غرب Die Weltدي ویلت  32-7-1881/ 31" 
 احداث میكنندرا " رادیوآزاد كابل" فرانسویها 

هنري  -فرانسوي برنارد شهیرمدافعین حقوق بشردراروپاي شرقي كه فیلسوف و  "حقوق بشر ۀكمیت: " پاریس

ازمردمان " Unitaیونیتا "درآن عضویت دارد درهفته نامه سوسیالیستها نیز Bernard-Henri Levyلیوي 
جمع آوري  درنظراست تا با. اونت كنندمع"  رادیو آزاد كابل" درخواست كرده تا دراحداث عضو آزدایخواه

هزینه احداث دستگاه فرستنده رادیو، توسط تخنیكران فرانسوي دریك منطقه امن فعال وبدسترس مجاهدین 

 .گذاشته شود
 هزاره جات ونورستان را كه با دراعالمیه منتشره یونیتا اضافه شده كه برما است تا مردان وزنان مجاهد

  خود میجنگند با صدای بجبر خفه  اشینري مودرن نظامي شوروي براي آزادي كشورتفنگهاي قدیمي دربرابرم

 .دوباره امكانات آنرا میسرگردانیم تا آواز شان بگوش جهانیان رسیده بتواند
ها و رویداد واقعیت ا عساكرروسي بیخبرازت به لسان روسي نیزمطالبي پخش كند" رادیوآزادكابل" درنظراست 

 ."اطالع حاصل كرده بتوانندهای در افغانستان 

 :همچنان در روزنامۀ پر تیراژ آلمان میخوانیم
 

 :آلمان غرب Frankfurter Rundschauفرانكفورترروند شاو  37-7-1881" 
   CIAتنسیق كمكهاي نظامي براي مقاومت افغاني توسط سي اي اي 

 :امریکا اتي ایاالت متحدهخریداري سالح ومهمات وترانسپورت مخفي آن تحت كنترول دستگاه استخبار

 .(AFP)جوالي  32واشنگتن، 
یك منبع مُوثق ازواشنگتن راپورمیدهد كه دستگاه استخباراتي ایاالت متحده امریكا به تهیه سالح مورد ضرورت 

 قرارمعلوم دراین معامله كشورهاي چین،. است المللي طورمخفي اقدام كرده ازمنابع بین نمبارزین اسالمي افغا

 .پاكستان سهم دارند عربستان سعودي ومصر، 
بازارهاي سیاه جهاني اقدام بخریداري سالح  كه پنتاگون به سي اي اي وظیفه داده تا از اطالع مي افزاید
 .گیردبرسانیدن مواد متذكره را به مبارزین افغاني طور مخفیانه رویدست  ومهمات كرده و
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ریكا وعربستان سعودي متعهد شده وسي آي اي سالح ساخت هزینه خریداري سالح ومهمات را ایاالت متحده ام

طوریكه یكي . كشورهاي پكت وارسا را كه به لیسنس روسي سالح تولید میكنند، خریداري میكند روسیه ویا
معلومات داده، بهترین نوع سالح روسي  AFPازهمكاران استخبارت امریكا به خبررساني اي اف پي 

پاكستان تهیه  ازبازار آزاد" AK-47"وتا حال هزاران میل نوع كالشینكوف شوددرپاكستان طور جعلي ساخته می

 .وبدسترس مبارزین افغاني گذاشته شده است
زمان سابق مقدار هنگفت سالح ومهمات  كشورمصرمیباشد كه ازاز منبع بعدي تهیه سالح ساخت روسي 

راكتهاي آن بدسترس  و راكت اندازحال یك تعداد دستگاه هاي  ازمصرتا. دارند دركشورموجود روسي را

 .مبارزین افغاني گذاشته شده كه دربرابر هیلوكوپترهاي جنگي ازآن استفاده میكنند
ازطرف واشنگتن اطمینان حاصل نموده كه كمبود سالح ومهمات فرستاده شده ، رئیس جمهورمصرساداتانورال

 .به افغانستان ازطرف امریكا دوباره تهیه میگردد

رسانیدن كمك به مبارزین افغاني طوررسمي خبري پخش  ۀریگان سعي نموده كه درباررونالد امروزحكومت  تا
ایالت  این مطالب، یك سخنگوي وزارت خارجه دربرابرسوال روزنانمه نگاراي اف پي دررابطه با. نشود
  Ronald Reagan  یس جمهورریگانئازطرف دیگرر. اي نداشت ، گفتنيDean Fischer، دین فیشرمتحده

دحكومت امریكا كمك هاي نظامي  باراظهارداشتند كه نز وزیردفاع امریكا چند K.Weinberger واینبرگروكسپر
این موضوع مشخص مراجعه دونفرازنمایندگان مبارزین  دررابطه با. براي مبارزین افغاني مطرح میباشد

 .”كرد یادوتقاضاي كمك براي ایشان مي توان  دركانگرس امریكا افغاني را

 :و اینک خبر دیگری از روزنامۀ معروف آلمان غرب
  

 :آلمان غرب Frankfurter Allgemeineفرانكفورترالگیمایني  12-8-1881" 
 "انگشت افغانستان "شوروي وچین باالي جنگ اتحاد

 Leo Wielandلیو ویالند : اثر/ كابل  معاهده بین ماسكو و عقد

 . بین اتحادشوروي وچین باردیگرجنجال شان درموردتعیین سرحدات باال شده است :اگست 13ماسكو، 
 یكه كوه هاي پامیرسرحد بین افغانستان وچین راائاست، ج" انگشت افغانستان" این بارنزاع هردوكشورباالي 

 .تثبیت میكند

ماه قبل  تعیین سرحدات چند چین طوررسمي درباره امضاي قرارداد
ارشنبه گذشته، هروزچ. احتجاج كرده است دشوروياتحا افغانستان و

 رد ا  حتجاج چین را جدا ودااپر ۀوزارت خارجه اتحادشوروي درروزنام

متن قراداد دررابطه با  ۀكرده ودرعین زمان براي باراول پراودا دربار
 .پیوندهاي تاریخي این منطقه مطالبي رابیان كرده است

افغانستان، شاه محمددوست، وسفیر  ۀوزیرخارج 1881 جون 12بتاریخ 

ل امضاء كردند دركاب معاهده ایرا Tabejewاتحادشوروي دركابل تابیوف 
 تا Zorkul، سرحدات دولتي ازغرب ساحل دریاچه سركولكه دراین قرارداد

این كوه . دربرمیگیرد را Powalo Schweikowskiشویكوفسكي والوكوه پ ۀقل

این . وافغانستان را تعیین میكند سرحد مثلثي بین اتحادشوروي، چین
نظرحقوق بین الدول  ۀازنقط خطوط سرحدي بین افغانستان وشوروي را" نظربه تعبیراتحادشوروي قرارداد

". پرنسیب غیرقابل تغییر سرحدات بین اتحادشوروي وافغانستان را مشخص میگرداند "وبدین اساس"تثبیت میكند

حث قرارگرفته میتواند، تنها وتنها بین اتحاد شوروي وجمهوریت این موضوع قابل ب مطالبیكه دررابطه با
 . وبس دیموكراتیك افغانستان قرارگرفته میتواند

قراردادبین اتحادشوروي وافغانستان، حكومت چین خودرا مخاطب قرارداده وبتاریخ  باوجود این تصمیم وعقد

"  رااده كه درآن قرارداد متذكره رستي وزارت خارجه چین بعنوان اتحادشوروي یادداشتي فئجوال 33
 . ومغایرنورم حقوقي اعالم كرده است" غیرقانوني

" چین وشوروي  درپامیر" را تعیین سرحدات  دراین یادداشت حكومت چین سبب اصلي اختالفات بین دوكشور 

 .كرده است وانمود
 نزاع بین چین وشوروي" انگشت افغانستان" 
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 ردد آنها ومداخله درامورداخلي دیگركشورها قلمداد وۀ راساخته وبافته مفكوراتحادشوروي این ادعاي چین 

 .كرده است
ازمدتهاست كه چیني ها سعي میكنند طوري نشان دهند كه درمورد پامیر شوروي مستند بكدام قرادادي سهم 

منظر تاریخي تعیین سرحدات دراین منطقه پس. دارند، اما درباره این ادعایشان هیچ نوعي سندي وجود ندارد

مشخص شده وعالیم این خطوط تعیین شده دراطلسهاي  1884داشته ومسیر آن دراثر تبادله یادداشتي درسال
 .جغرافیایي شوروي وچین نشان داده شده است

بین روسیه تزاري وچین تبادله  1884تبادله این یادداشت طوري مینماید كه بنابر مناسبت آتش بس درسال 

 خاص حكومت چین شك دارد یادداشت اگر تعبیربه تعیین سرحدات شده بتواند، دراین مورداین  .است گردیده
رابطه با این نزاع دوكشور معلوماتي  منابع كشورهاي غربي در. ازطرف آنها قابل قبول شده نمیتواند واقال  

اثر توافقات بین در" واخان - داالن كوریدور،" وهمچنان " انگشت افغانستان"دردست دارند وآن طوریست كه 

انگلیس استعماري وروسیه تزاري بوجود آمده واین منطقه منحیث حایل بین دوقدرت استعماري  های قدرت
روي اسناد تاریخي براي تعیین سرحدات این منطقه . برطانوي وروسیه تزاري قبول شده است براي امنیت هند

 .موجود استدرآرشیفهاي كشورهاي متذكره "  داالن واخان"بنام  دوسند

دریاي آمو  ۀ، سرچشم Zorkulسوركل  ۀبوجود آمده ودرآن مسیر سرحد را ازدریاچ 1872سند اولي درسال 
به آن موافقه بعمل آمده  متباقي منطقه 1881سند دومي كه درماه مارچ . دركجي سمت جنوبي تعیین میكند

واین خطوط سرحدي درتابستان  دریاچه سوركل را طرف شرق تا قله پوفالو شویكوفسكي مشخص میگرداند

دراین مذاكراتیكه درباال جهت تعیین سرحدات بحث درآنباره شد، . بانصب پیلرها نشاني شده است 1881
. به ناكامي منجر گردید دنسازبشامل مذاكرات  درآنوقت چین شامل نبود وسعي انگلیسها درآنزمان كه چین را

قات آن وقت را فوزارت خارجه چین توا باعث گردیده كه امروزازاینرو شامل نبودن آن زمان چین درمذاكرات 

 .برسمیت نشناسد
این قضیه ضرورت احساس  چندین دهه دررابطه باسپری شدن سوال دراینجاست كه چرا اتحاد شوروي بعد 

واین قراردادها را دوباره توسط رژیم كابل بصحه بگذارد،  دوباره روي میز بیرون كند كرد كه این مبحث را

 . احتماالت مختلفي را درتحلیل اوضاع خلق میكند
این بازي سیاسي درنظردارد تا تثبیت سرحدات خودرا دوباره محكم بندي كرده  اول اینكه اتحادشوروي با

كشورهاي غربي اتحادشوروي را متهم . وبخاطره ها زنده سازد تا مانع اتهامات وادعاي كشورهاي غربي گردد

افغانستان را دردومنطقه گذرگاه هاي اتحادشوروي با چین وپاكستان،  ارد جزء قلمرومیسازد كه ماسكو درنظر د
اگر چنین عملیه واقعیت پیدا كند درآنصورت اتحادشوروي هم سرحد مستقیم با . جزء ملكیت خاك خود گرداند

 . پاكستان درهندوكش میشود

مستقرگردیده " انگشت افغانستان" ۀشوروي درمنطق اکرقرارراپورهاي واصله ازمنابع غربي دوگارنیزون عس
واین مطلب چنان  وبرعالوه حراست منطقه مانع ترانسپورت موادلوژستیكي براي مبارزین افغاني میگردد

كه اتحاد شوروي با یادآوري این ناحیه چینیها را متوجه میگرداند كه دراین منطقه مسایل  توجیه شده میتواند

 .اید حكومت چین این عمل را بصورت تكمیل شده قبول كندسرحدي خاتمه یافته وب
ید توافقات روسیه تزاري وانگلستان درقرن نزدهم ئواقعیت تا قراداد امضاء شده بین اتحادشوروي وكابل در

ودا پروتست چین را با اپر .رحدات صورت نگرفته استسمیباشد واتهامات مغرضانه بنام اصالحات درتعیین 

 .نامیده وردكرده است" ت وبدون كدام عملیهبدون اهمی" كلمات
تعیین ضمن ترجمه وثبت این خبرباردیگر ثابت میشود كه درگذشته  صالحیت اصلي ! خوانندگان گرامي

تعیین وساختمان سرحدات  ۀبدست افغانها نبوده بلكه كشورهاي استعماري وقت دربارسرنوشت و تمامیت 

 .کرده اند تحمیل گرفته وآنرا عمال   افغانستان بادرنظرداشت منافع خود، تصمیم
باال مطالعه كردیم بین متقاعدین آن وقت نامي ازافغانستان برده نشده، بلكه روس تزاري  طوریكه درراپور

گر هم میخواستند چین درباره اینكه مسیرسرحدات شمالشرقي افغانستان چه نوع ساختماني داشته  وانگلستان وا

وگرفت بین دوابرقدرت وقت، حكومت  احتمال دارد كه دراین داد. معامله كردند وبین خود باشد، تصمیم گرفتند
ازجریان  ، اصال  (پادشاه افغانستان است  1881زمانیست كه امیرعبدالرحمن خان، درسال )  مركزي افغانستان
 .باشدخبري هم نداشته 
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تداعی نمود که در بارۀ همین  وقتیکه ترجمه و ثبت این مطلب را از روزنامۀ آلمانی تکمیل کردم در ذهنم

مطالبی دارد که از نظر  اثر پیتر هاپکیرک" ، بازی بزرگThe great Game" مطلب در کتاب مشهور
 :خوانندگان ترجمۀ آن گزارش مییابد

 اثرش 428-421درصفحات  "اشتعال درارتفاعات پامیر ۀنقط" تحت عنوان Peter Hopkirkپیترهاپكیرك  "

 :مینگارد" The Great Gameبازي بزرگ "
دونفر افسر انگلیس در  Macartneyومك آرتني  Younghusband، زمانیكه ینگ هزبند 1881درماه جوالي "

  راتصمیم گرفته وقشوني درلندن میرسید كه روسها پالن تسخیرپامیردركاشغر بودند، راپورهایي اردوی هند 

روسیه این  ۀانگلیسها بامقامات روسیه، وزارت خارجدراثر تماس لیک . منطقه درحركت هست و صوبآن ب
تكذیب این خبر روسها بوزارت خارجه انگلستان  یك هفته بعداما بعد از سپری شدن . تكذیب كرد ا  جد خبررا

منطقه فرستاده شده تا درباره فعالیتهاي چین وافغانستان  كوچك عساكرروسي بآن ۀكه یك قطع اطالع داد

 . ندکنراپوري تهیه 
 ءانگلیسها چون ازابتدا. به سمع ینگ هزبند ومكآرتني دركاشغررسید روز گزارش این گفت وشنود بعد ازچند

داشتند، ینگ هزبند تصمیم گرفت تا ن اعتماد( وزارت خارجه) Petrovskyبه روسها واظهارات پتروفسكي 

تن ازعساكرهمرایش بصوب چند  را ازنزدیك ببیند و مكارتني را دركاشغر گذاشته وخودش با مناطق پامیر
را  نفري قزاقها 411واقعیت اینست كه روسها قبل ازآنكه چینیها درمنطقه برسند یك قواي . پامیر درحركت افتاد

 ."برافراشته اندباالی دروازۀ معسکری  درشمال پامیر بیرق تزاري را و جابجا نموده به منطقه 

 :مینگاردچنین یان روبرو شده ودریادداشتهاي خود واقعیت جر ینگ هزبند با 1881بتاریخ سیزدهم اگست 
بیست نفرقزاق وشش نفر افسرروسي  ا  حینیكه ازخیمه خودبیرون نظرانداختم دیدم كه درفاصله نزدیك تقریب"

و درفاصله  با سواري اسب درحركت هستند درراس این جوقه كه یكي ازایشان بیرق روسیه را دردست دارد

مایل درجنوب  111این منطقه خالي از سكونت انسان. هاي خودرا برافراشتند خیمه دورازمااي نه چندان 
یادمیشود كه ازدید انگلیسها مربوط به  Bozai Gumbasسرحد روسیه قرارداشته وبنام منطقه بوزاي گمباز

 ."قلمرو افغانستان میباشد

س بدون تعلل یكي نیم مایل ازمحل توقف ینگ هزبند فاصله داشته وافسرانگلی ا  كمپ روسها تقریب
طوري معلوم مي شد كه آنها انتظار . ایشان نزد روسها فرستاد ازعساكرخودرا با كارت دعوت ومالقات با

یتي كه درراس آن یكنفركرنیل روسي ملبس بایونیفورم ونصب ئچنین دعوتي راداشتند، زیرا مدت كمي بعد ه

دریخن كرتي به خیمه محقر ( یكتوریا انگلیسيمعادل با نشان صلیب و ا  تقریب)  St. Georgنشان سان جورج 
نداشت كه به مهمان خود تعارف كند،  مذاكرات دوستانه بوده وافسرانگلیس ودكایي باخود. انگلیس حاضر شدند

بین هم الس واین دردست بمذاكرات یشراب روسي باخودآورده بود وباگ لیكن وي ازكاشغر چند بوطل واین،

 .آغاز كردند
، سوال كرد افواهي به سمعش رسیده كه روسها درنظردارند تا Yanovل روسي، به نام یانوفینگ هزبند ازكرنی
تحت تصرف خود درآورند، واضافه كرد نشر این خبرباعث نگراني كلكته ولندن شده   تمام منطقه پامیررا

خودرا به ازنزدیك مطالعه كند وراپور مطالعات  اوضاع را وازاین سبب است كه وي درمنطقه سفر كرده تا
 .مقامات مربوط تقدیم كند

كرنیل یانوف ازبین اوراق خود نقشه اي رابیرون كشیده كه . جواب روسها واضح وغلط فهمي درآن مستورنبود

درآن منطقه اي به رنگ سبزعالمه گذاري شده بود كه تامنطقه آبگردان هند را احتواء میكرد، وآنرا به مقابل 
ي ازافغانستان وچین عالمه گذاري شده بود كه روسها درصدد تصرف آن درنقشه مناطق. ینگ هزبند گذاشت

این مناطق تاحال ازطرف تزارروسي ملكیت روسیه  اما. است مناطق اقدامات فعلي خودرا رویدست گرفته

 .اعالم نشده است
روسها "  كرنیل روسي، ینگ هزبند كنایه آمیز بدان اشاره واظهارداشت كه وي معتقد هست ۀبا نظراندازي نقش

این " و بااستماع نظرانگلیس ، كرنیل روسي خندیده وگفت نه خیر" استدهان خودرا ازاندازه بیشتربازكرده 

مذاكرات درحدود یك ساعت رادربرگرفته وكرنیل روسي ازمهماندارانگلیس اجازه ". صرف سرآغازكاراست
 .كمپ روسي دعوت كردخواسته تا بكمپ خود برگردد وافسر انگلیس را براي صرف طعام شب به 

 در صحبت بین هم مذاكرات درخیمه مجهز كرنیل روسي درفضاي صمیمیت آغازگردید ولیكن منجر به جدیت

طوركلي تحت تصرف  كه روسها منطقه پامیررا دریافت كردد ینگ هزبند درصحبت با رقیب خو... گردید 
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كرنیل یانوف . است برطانوي داخل شده درآورده وبرعالوه ازتصاحب آن درمناطق فوق العاده حساس هند خود

كه مستقیماّ  Yasinیاسین  ۀدردر Darkotروي نقشه به ینگ هزبند خط سفر خودرا ازطریق كوتل داركوت 
 . باالي گیلگت پیوند دارد، نشان داد

ازصحبتهاي این سفر وي اطالع حاصل كنند،  ینگ هزبند تصوركرده میتوانست، اگرجنرالهاي انگلیسي درهند

 ...ن دربدن شان خشك خواهدشدخو
ینگ هزبند دركمپ خود انتظارداویسن ، یكي . فرداي این شب روسها كمپ خودراجمع كردند وبحركت افتادند

سه شب بعد ازدعوت شبانه ، ینگ هزبند  ...از افسران انگلیس راكه بایست ازكاشغرمیرسید، درمحل باقي ماند

ینگ . كه درمقابل خیمه وي توقف كردند اسب سواران را شنید صحبتدربسترخود لیكن هنوز نخوابیده، صداي 
 ا  و كرنیل یانوف رابا تقریب ازجایش پریده وباعجله لباس افسري خودرا به تن كرده ازخیمه بیرون برآمد هزبند
بدون صحبت مقدماتي رك وراست افسر  یانوف كرنیل .درمقابل خود درانتظار یافترا نفرسوار كارقزاق  21

باتاسف به اطالع شما رسانیده میشود كه شما مجبورهستید خاك  "استخبارات انگلیس را مخاطب قرارداده گفت، 
 ."روسیه را ترك كنید

مربوط به قلمرو افغانستان بوده  Bozai Gumbazینگ هزبند پروتست كنان جوابداده این منطقه بوزاي گمباز 

شما میتوانید هر  "كرنیل یانوف برایش باشدت جواب داده  .ازاین ناحیه  ندارید ت اخراج مراوشما صالحی
اسمي كه خواسته باشید باالیش بگذارید، لیكن ما این منطقه را مربوط به خاك روسیه میدانیم وشما باید این جا 

 ." راترك كنید

تنها با پروتست شدید ازاین منطقه بیرون  " قزاق ها گفت ۀ تعداد مسلحانگلیس، بامالحظینگ هزبند، افسر
 ..." راپورمیدهم میشوم وازاین حادثه به حكومت خود

رسانه هاي انگلیس، پارلمان ومردم باشنیدن این اخباردرهیجان آمده وباردیگرآتش دشمني شان با روسها شعله 

سمت وزیرخارجه تعیین به  ا  ستون قدرت حزب لیبرال، كه بعد Lord Roseberyالرد روزبري . ورگردید
درهند قوماندان اعلي انگلیسي جنرال . را، جبل الطارق درهندوكش نامید Bozai Gumbazگردید، بوزاي گمباز 

 باروسها داخل جنگ شوند، زیرابا این پیشآمد بایست  به ینگ هزبند گفت كه وي عقیده دارد، Robert، روبرت

را باتجهیزات  ودرعین روزفرمان آماده باش یك فرقه عسكرروسها آمادگي ندارند واحضارات ما تكمیل است 
 ...باالي آنها حمله كنند وامر داد درصورت اعالن رسمي اشغال پامیرتوسط روسها، آن صادركرد

سفیربرطانیه به  Robert Morierپروتست شدیدي ازحركت تجاوزكارانه روسها درپامیرتوسط روبرت موریر

درسن پیترسبورگ تسلیم  ۀ روسیهبه وزارت خارج( انگلستان  صدراعظم)  Lord Salisburyامرالرد سالیسبري
داده شد ودرآن روسها را درصورت ادعاي ارتباط پامیربخاك روسیه چلینج جنگ داده وهمچنان تقاضا كرد تا 

 "...رسماّ معذرت بخواهند "بوزاي گمباز"از ینگ هزبند، بنابر اخراج وي از

بعد ازگذشت نود سال روي  ا  افغانستان آن زمان كه امروزتقریبپامیر  با ازگزارشات دررابطه ۀاین بودشم
 .ه استصحنه تیاتر سیاسي منطقه باردیگرظاهرگردید

 

 :میخوانیم که آلمان غرب Frankfurter Allgemeineفرانكفورترالگیمایني  1881-8-3بتاریخ 
 بوجود مي آید؟" شوروي  در چوکاتافغانستان " چه وقت 

 Bernhard Heimrichاثر برنهارد هیمریش 
جنگ . ي زیاد بنیادي، یك تفاوت ضمني نیز وجود داردوجنگ افغانستان درپهلوي تفاوتها بین جنگ ویتنام

طورسري پیش میرود  ا  ویتنام دربرابرچشم جهانیان روي صحنه كشانیده شد ولیكن جنگ درافغانستان تقریب

اطالعي ازتلفات عساكر  عدممیتوان بهترین مثال . رجهان پخش میشودوهرقدرطول میكشد، كمترخبري ازآن د
نفرصحبت  13111كشته وزخمي عساكر روسي الي  1811دررسانه هاي غربي از .نامیدشوروي درافغانستان 

دراین روزها كه ازتجاوز روسها درافغانستان دوسال میگذرد وتا حال كسي بصورت مُوثق . درمیان است

 .ناكامي نصیب قواي شوروي گردیده است اي این جنگ چه موفقیت ویانمیداند كه درپهن
درنقشه هاي . اینكه واقعیت باشد درحال حاضر چنان مینماید كه این جنگ بیشترحاصل مجملي بدست آورده تا

باینطرف بیشتر  1811كابل ازسالهاي . جدید درماركیت افغانستان بارنگ سرخ شوروي نشان داده میشود

قرارگرفته وتجاوزشوروي براي این منظوركه رابطه با این كشورخلق گردد، نبوده  شوروی قۀ عالیدرحیط
 ازنقطه نظرسیاسي پیوند این كشوربا تجاوزقواي نظامي شوروي. بلكه بمنظوریست تا رابطه گذشته ازهم نپاشد
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بعد ازمارش قواي . واقعیت را بخود گرفت ۀچهر ، عمال  (باوجود پروتستهاي احساساتي كشورهاي غربي  )

گردند، زیرا امروزتانك وطیارات  شوروي درافغانستان بایست ممالك دیگردرمنطقه نیزمتوجه احوال خود
 .اتحادشوروي قدمي بیشتر بآنها نزدیكتر گردیده ومعروض باخطرمیباشند
 ۀكه كشورهاي منطقه خودرا بیشتردرساحاشغال امروزي افغانستان میتوان دومعني را دربرداشته باشد، اول این

اینكه سعي خواهند كرد تا ازجهان غرب تضمینات معتبري  این قدرت نزدیكترشده ویا عالیق شوروي دانسته وبا
 تجاوز شوروي خطري بخود احساس نكنند؟ ۀبدست آورند كه ازناحی

نگ جهاني دوم توسط رژیم آیا این تغییررنگ جدید روي نقشه مانند كشورهاي شرقي وجنوب شرقي بعد ازج

بحران افغانستان، طوریكه بعضیها " حل سیاسي " شوروي غیرقابل بازگشت خواهد بود؟ بهرصورت كم ازكم 
خموشانه قابل قبول  احساس میكنند كه روسها بدان عالقه دارند، ساختمان امروزي افغانستان را طور رسمي ویا

دربرابراین عملیه ازكشورهاي غربي حتي تقاضاي  تا خواهد ساخت؟ برعالوه اتحادشوروي مُوفق گردید

 .(یك تفكرمنحرف سیاسي)  -دنتضمینات بیشتري رانمای
 1878ازشروع تجاوز دركرسمس سال . طوري مینماید كه درتفصیل روسها موفقیتي را بدست نیآورده اند

لیكن هنوز هم موفق به تسخیر ند، ه اتغییرات وارد كرد باینطرف چندین باردربرنامه سازي تاكتیك جنگهاي خود

عساكرشوروي مجبورند مانند . اتحاد شوروي درهوا حاكم هستند ونه روي زمین افغانستان. كشورنشده اند
 .باالیشان قطع گردیده است خارپشت درقشله ها زندگي كنند ومانند اینكه درمحاصره قراردارند وراه فرار

دربرابر قواي اتحادشوروي فرود آورد، به نابودي  یدي سرتسلیم راام بامید اینكه ملت افغان براي بقاي خود ونا

ن ملتهاي نیستند كه آطوري مینماید كه افغانها از. مبدل گردید وقواي متهاجم هیچ نوعي حاصلي بدست نیآورد
سرخ بودن را نسبت بمرگ ترجیح دهند وحتي براي صلح عزیز حاضرنیستند درظاهرعبادت سیاسي خواسته 

شوروي حاكمیت باالي اكثریت ندارد بلكه اكثریت بي  ۀدرافغانستان اشغال شده اقلیت ساخته شد. یرندرژیم رابپذ

واقعیتیكه میتوان آنرا دراین كشوركوهستاني باصراحت . قدرت سالحي اقلیت قوي را درچوكات نگهمیدارد
 ...كامل احساس كرد

ربرداشته باشد ودستآورد هاي بعدي درطویل واضح است، متاعیكه تاحال بدست نیآمده حالت كوتاه مدت را د

اتحادشوروي طوریست كه پروگرام طویل المدت اقامت را  ۀبرنام. رساندمیالمدت بهاي خودرا باثبات 
جوانان افغاني براي . است اتحادشوروي تغییریافته ساختمان سیاسي اداره وحكومت بنحو. درافغانستان دارد

      اصول درسي، بشمول انجنیري وطب، در پروگرام خود. میشوند تحصیل درجمهوریتهاي شوروي فرستاده

راگنجانیده وشفاخانه هاي كشوربا تاجكستان پیمان همكاري بسته اند ومازاد آن درشمال " تیوري طبقه كارگر" 
 .افغانستان درشبكه برقي تاجكستان پیوند شده است

پروگرام  %21ه ودرحال حاضر بیش از رسانه هاي كابل توسط آژانس خبررسانیهاي شوروي تعبیه شد

یگانه روزنامه بلسان انگلیسي بیشتر مضامین روسها . رادیوكابل ازبرنامه هاي شوروي اقتباس وپخش میشود
یك شبكه . را نشر میكند ونام هاي بوریسوف، بایكوف، سیمیونوف وغیره شكل عادي را درروزنامه كسب كرده

ونمیگذارند كه طرزالعمل  بل كلید كارها را بدست خوددارندبزرگ متخصصین روسي درتمام ادارات كا

 .مامورین افغاني مخالف با ساختمان اداري شوروي باشد
این همه سرمایه گذاري كه باید درآینده ثمرآن بدست آید ضرورت به فكتور وقت دارد وباید انتظار رسیدن 

موفقیت اتحادشوروي كه باالي نسلها محاسبه  واین است. تربیت یافته شوروي را انتظار برد ۀبقدرت نسل آیند

 ."میكند ونه دروقت مبارزات انتخاباتي
 

 :سویسازو اینک گزارشات جلسۀ اولی بعد 

 Duisdorfدر دویسدورف   August Clementeهوتل  18-8-1881
 :(اسوال) یه جمعیت تحكیم وحدتئي اجرااشورهیئت مدیره و اجالس 
 Beitzاراكین وزارت خارجه آلمان وآقاي بیتس محمد یوسف درباره مذاكراتش با داکترتوضیحات  -: اجندا

 اساسنامه اسوال وثبت آن درمحكمه مربوط -
 یهئتوسعه اعضاي شوراي اجرا -

عبدالولید حقوقی، داکتر جنرال عبدالکریم مستغنی، محمدیوسف،داکترپروین علی، میرمن دراین جلسه 

وظیفۀ ) همایونشاه آصفي، ،(منشي مجلس)محمدنیاز غالمداکتر ،قاسم فاضلي داکترنورزایي، داکترعطامحمد 
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داکتر عرفان فطرت ، (عکاسی را در این عکس بعهده داشت

 .داشتند وانجنیراحسان هللا مایاراشتراكآقای تاج محمد تاج، 
داکتر نیاز نسبت ترتیب مجلس در عکس دیده نمی : یادآوری

 .شود

ندآیت ازكالم هللا توسط صبح جلسه باتالوت چ 8ساعت 
 .نیاز افتتاح شدداکتر

محمد یوسف درباره وضع عمومي جهاد داکتردرآغاز جلسه 

 مات داده وهمچنان درمورد دوساختمان تنظیمها واحزاب لومع
 قرارمعلوم اتحادي بین گروه. افغاني درپشاورصحبت كرد

ملیگراها، حركت انقالب اسالمي افغانستان، محاذملي اسالمي افغانستان وجبهه ملي نجات افغانستان های بنام 

 .گروه هاي احزاب بنیادگرا اسالمي دررقابت میباشند باموجودبوده كه 
 (مایار. ا ،داکتر حقوقی ،تاجآقای  ،ین علیپرو ،داکتر فاضلی ،یوسف. داکتر م ،داکترفطرت ،داکتر نورزای، جنرال مستغنی: پ به راستاز چ: توضیح عکس باال)
 

آمرشعبه  محمد یوسف اظهارداشت كه وي دروزارت خارجه آلمان غرب دومالقات داشته كه یكي آن باداکتر
 .بعمل آمد Buergerرگریومالقات دومي باآقاي بو V.Wettenجنوب آسیا، آقاي فون ویتن 

محمد یوسف  داکترول ازساختمان اسوال درچوكات مقاومت افغاني پشتیباني كرده ولیكن وهردوشخص مس
 .ازخالل گفتار آقاي بورگرچنین دریافت كرده كه وي انتخاب مركزجمیعت را درآلمان غرب كمتر موثرمیداند

 ، سكرترجنرال اوتو بینیكي شتیفتونگ Beitzمحمد یوسف ازمذاكراتش با بیتس داکتربرعالوه 

Otto B. Stiftung  درمذاكرات شركت داشت،  نیز نیازداکترکه محمد یوسف بعمل آمده بود داکتردرمنزل
بیتس عقیده . تماس نزدیك دارد وحاضراست با جمعیت همكاري كند ه آلمانوزارت خارج بیتس با. معلومات داد

. دارد كه جمعیت تحكیم یك ساختمان سیاسي است كه درپهلوي شش تنظیم درپشاور، قوه هفتم شناخته میشود

صرف یك   كه موقف جمعیتو اظهار نموده كرده  محمد یوسف باصراحت كامل این طرزدید بیتس راردداکتر
بوده و کدام صالحیت دیګری كردن گروه هاي مقاومت دربیرون مرزي وداخل افغانستان  حلقه وصل وتحكیم

 .در چوکات اساسنامه خود ندارد

بورگر را چنین توضیح كرده كه بهتراست اسوال آقای وزارت خارجه آلمان بخصوص  برعالوه بیتس نظر
این  با. درنیویارك تشكیل دهداینكه  مركز فعالیتهاي خودرا دریكي ازكشورهاي اسالمي وبیطرف ویا

بعد ازتوضیحات . رگرمیشودیبوآقای محمد یوسف ازمذاكره با  داکترنتیجه گیري  یدیاظهارنظربیتس تا

بعد . كرده بود، قراات كرد ترتیبترجمه اساسنامه جمعیت را كه بلسان آلماني  نیازداکترمحمد یوسف، داکتر
 .تصویب متن فیصله شد تا توسط وكیل حقوقي جمعیت به محكمه مربوط جهت ثبت سپرده شود

كه ازجمله اشخاص ذیل درشوراي  گردیده لست یك تعداد اشخاص راخواند منشي مجلس، طوریكه دراجندا قید

 :اجراییه مطابق به طرز العمل اجراات جمعیت انتخاب شدند
 وقاسم نصیري ازانگلستان ، هر دو در آلمان غربسیدمحمد سوما داکتریرمحمدامین فرهنگ، م داکتر

 

  واشنگتن -نیویارك  International Herald Tribuneانترنشنل هیرالد تریبیون  34-8-1881
 امریكا مبارزین آزدایخواه افغان را مسلح میسازد: سادات

 خریداري سالح ومهمات درمصر

 پستسرویس واشنگتن 
انورالسادات رییس جمهور مصرضمن مصاحبه اي مطبوعاتي اظهار داشت كه حكومت امریكا تقریباّ  -واشنگتن

 .درگذامیازدوسال باینطرف سالح ومهمات براي مجاهدین خریداري میكند وبدسترس شان 

ول اتهامات براي بارا  Peter Miller، پیتر میلر NBCتبصره سادات ضمن مصاحبه اي باخبرنگارتلویزیوني 
 81111 ا  تقریبعلیه مبارزین آزادیخواه . شوروي را دررابطه با مسلح گردانیدن مخالفین رژیم كابل تایید میكند

 .نفرازعساكراردوي شوروي سرسختانه میجنگند

درآغازقیام مردم افغان، حكومت ". افشاء كنم را بگذارید تامن این اسرار: " سادات درمصاحبه خود اضافه كرد
قاهره به پاكستان فرستاده  و یك مقدارسالح ومهمات توسط طیارات امریكایي از من تماس برقراركرد با امریكا
 .دربین مجاهدین توزیع گردد شد تا
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سادات عالوه كرد كه فرستادن سالح ومهمات تازمانیكه روسها ازاین كشوراسالمي رانده شوند، ادامه خواهد 

 .داشت
طوریكه درگذشته " درباره اظهارات سادات تبصره نكرده صرف گفت كهمریکا ایك سخنگوي وزارت خارجه 

گفته شده مبارزین ازادیخواه افغان ازمنابع مختلف سالح ومهمات مورد ضرورت خودرا بدست میآورند كه 

پیوستن عساكراردوي افغاني باتجهیزات دستداشته شان  دراین میان سالح غنیمت گرفته شده درجنگ و
 ".یداري ازبازارهاي داخلي شامل میباشدوهمچنان خر

خبرنگارتلویزیون پیترمیلراززبان یك مامورعالیرتبه مصري اظهاركرد كه سالح ومهمات براي مجاهدین 

 .  به پاكستان ارسال میگردد ا  كاپي شده روسي درمصربوده كه راسازتولیدات 
براي خریداري سالح ومهمات به م سخاوتمندانه، ، رقالرلیون دیاظهارداشت كه امریكا ساالنه یك ب سادات اشارتا  

                                       .میپردازدمصر

 پایان بخش سوم
 ادامه دارد

 

 


