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 70/75/3712      احسان اهلل مايار                                                                                      
 

 "اسوال" آزادی مبارزه و وحدت تحکیم جمعیت
 بخش چهارم

  
آمده و  مدتی را دربر گرفت تا کمپیوترم دوباره بعد از مصاب با وايروس و عالج آن توسط يک کارفهم سرحال

 .قرار گرفت درخدمت اين قلم
بیشتر درمورد چگونگی بوجود آمدن آن " اسوال  جمعیت تحکیم وحدت، "گزارشات سه بخش از نهضت ملی 

 . ه و دوام يافتپايدار مانداقامتگاه های شان  بهاجالس مواصلت سهمگیرندگان  بعدمورد بحث قرار گرفت و 
درنظردارم تا داخل توضیح جزئیات مطالب و تماسهای فردی نشده بلکه مسائل نسبی با اهمیت را که درتکوين 

بیرون بعضی مطالب مربوط را البالی يادداشتهای دستداشته  دخیل بوده ازآن ياد کرده وازاين نهضت ملی 
 .در خدمت خوانندگان گرامی بگذارم نويسی نموده

 دراينجا اسم داکترصاحب را با القابیکه) خان  استاد گرامی ام جناب داکتر محمديوسف 32/17/1821روز به 
نگاشته ام و در گزارشات بعدی نسبت سهولت در کار صرف به داکتر محمد يوسف می باشد  سزاوار شان
دهۀ اولین صدراعظم دورۀ خجستۀ  ،(اکتفاء مینايم

ديموکراسی در اشبورن، حومۀ فرانکفورت، برايم 
با  بعد ازظهر فون کرد و گفت که امروز ساعت چهارتل

مولوی محمدنبی محمدی، رئیس حرکت انقالب اسالمی 
. باهم ببینددر بن، پايتخت آلمان غرب، وعده نموده تا 

 .وی میخواهد که من هم ويرا همراهی نمايم
اينک يادداشت روز مالقات از نظر خوانندگان گزارش 

 : می يابد
 

 هوتل شترنبن  32-17-1821
به ساعت موعود باهمراهي داکترمحمديوسف درهوتل  

 .شترن مواصلت كرديم
 داکترمحمد يوسف خان، اولین صدراعظم دهۀ ديموکراسی،در پشاور                                                                     

عزيزاهلل لودين لي معاون حركت ، داکترعضاي معیتي وي، مولوي محمد شاه فضامحمدي بامحمد نبی مولوي 
 قباَل. حركت ومحمد اسمعیل صديقي مشاورازداکترمحمديوسف صمیمانه پذيرايي كردند مشاورسیاسي

 .داکترنورزايي نیزبهوتل رسیده بود
 

راكه مبناي آن درخدمت وتقويه " ، اسوالجمعیت تحكیم وحدت"رويكارآوردن به  ۀداکترمحمد يوسف انگیز
. جهاد، بدون رقابت باسازمانهاي جهادي، استواراست توضیح داد

که در دورۀ سیزدهم ولسی جرگۀ افغانستان از مردم مولوي محمدي 
لهوگرد نمايندگی میکرد چهرۀ جذاب و چشمان سیاه براق داشته  

ده بامنطق قوي وتحلیل همه جانبه جهاد افغانستان را معرفي كر
ید راتائ"  ، اسوالجمعیت"وضرورت مبرم همكاري باسازمانهاي مانند 

يك عده ازافغانهاي روشنفكر، اشاره به  وي پیشنهاد نمود تا. كرد
 .داکترلودين كرده ، به پشاور آمده ودرداخل تنظیمها همكاري نمايند

 (افغانستانمولوی محمد نبی محمدی، رهبر حرکت انقالب اسالمی )                  
 

. بعدازصحبت مولوي محمدي، داکتر لودين ازجريان جهادمعلومات داد
آوان بقدرت رسیدن كمونیستها با يكتعداد در لودين،عزيزاهلل داکتر
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رهايي به پاكستان  از محبوس بوده، بعد پلچرخي محبس دربیش از دوسال ازاستادان پوهنتون كابل بجرم كودتا 
 .كت انقالب اسالمي همكاري داردپناهندگي اختیاركرده وباحر

      که در کنج اطاق در چوکی نشسته بود و عینک سیاه درچشم داشت اون حرکتع، ممولوی محمدشاه فضلی
، بدون از تأئید سخنان مولوی محمدی با اشارۀ سر چیزی نمی گفت، لیک بعد (قرار معلوم تکلیف چشم دارد) 

از صحبت  طوالنی وی داخل بحث شده و تعجب کرديم که با چگونه استدالل قوی و باسنجش از جهاد برحق 
از خالل گفتارش احساس . نددفاع میکتقاضا و ملت افغان  و ايجاب سهمگیری قشر روشنفکر افغان در جهاد 

احترام دارد و آنهارا يکی از  میگرديد که وی به نظام گذشتۀ شاهی افغانستان و شخصیتهائیکه در آن سهیم بودند
 .مهره های مهم نجات افغانستان میشمارد

 .صحبتها درفضاي صمیمیت بیشترازدوساعت دوام كرد وطوركل داراي ماهیت ارزنده بود
قابل اعتماد غیرممكن است، اين  آوردن اتحاد س گرديد كه بین شش تنظیم پشاوربوجوددرضمن صحبتها احسا

اما درحال حاضراتحاد سه گانه بین تنظیمهاي ملیگرا . نظررابیشترداکترلودين روي صحبت میكشانید
 .قرار گذاشته شد که اين تماسها دوام داشته و روابط کتبی و تلیفونی برقرار خواهد شد .موجوداست

   
 :درمنزل داکترسیدمحمد سوما دربن 37-11-1821

میر سوما، داکترسیدمحمد داکتر، نیازغالم محمد حقوقي، داکترولید داکترمحمديوسف، داکتر: حاضرين مجلس
 ماياراحسان اهلل فرهنگ وانجنیرمحمد امین 

که در سفارت  پاکستان، وزير خارجۀ آغاشاهي مذاكرات داکتر محمديوسف باگردهمَائی ارائۀ راپور مطلب از
   .پاکستان صورت گرفته بود تثبیت گرديده بود

ووظیفه آن درقبال " جمعیت تحكیم وحدت ،اسوال"داکترمحمديوسف با آغاشاهي درباره 
حل بحران افغانستان وامكانات بسیچ گردانیدن احزاب وتنظیمهاي جهادي بتفصیل 

و يا ائتالف احزاب و  تحادنۀ اتا در زمی نموده تقاضا َاصحبت كرده وازآغاشاهي جد
. همكاري كند تنظیم های جهادی که در پشاور مراکز خودرا دارند با اين مفکوره

تنظیمها  كه وي دررابطه بااتحاد نمودهباتاسف اظهاربدون کدام غلط فهمی آغاشاهي 
 .واحزاب كاري كرده نمیتواند واين موضوع مربوط بخودآنها میباشد

و  خارجی پاکستان بین جنرال ضیاءالحق ، رئیس جهمور پاکستان قرار معلوم درسیاست 
 آغاشاهی سعی میکند که با. آغاشاهی، وزير خارجه پاکستان اختالف نظر مشهود است

 حقوقی داکتر عبدالولیداتحادشوروی روابط حسنه برقرار نموده و همچنان عالقه دارد تار روابط پاکستان را       
   .      یوند دهدبا کشورهای غیر منسلک پ

تا جائیکه مشهود است جنگ . داکتر محمديوسف باالی سیاست پاکستان در قبال افغانستان اعتماد ندارد
مستقیم با حکومت را کنار گذاشته و درافغانستان در صالحیت دستگاه استخبارات پاکستان، آی اس آی، بوده که 

 .رابطه دارندجنرال ضیاءالحق 
بسیچ گردانیدن گروه هاي مختلف افغاني و درباره  كاردرباره مذاكرات باآغاشاهي،عد ازصحبت وتبادل افب

درسال گذشته همه . دربن، مطرح گرديدترتیب مظاهره علیه تجاوزشوروي درافغانستان حین ورود بريژنف 
 شاهد بي نظمي درمظاهرات روزتقبیح تجاوز شوروي درافغانستان بوديم كه ازبین يك حلقه بزرگ يكتعداد

قواي امنیتي كه . افغانها بنام مربوطین احزاب اسالمي بنیادگرا جداشدند ومسیري جداگانه ايرا تعیین كردند
آمادگي براي نظم يك مظاهره داشتند، مجبورگرديدند تا قواي بیشتررا درخواست كنند ومظاهره چیان كه اطفال 

 .ظاركشیدندانتساعتها وخانمها نیز شامل بودند مجبور درسرما وزيربرفباري 
آنهارا در محلی دعوت نموده تصمیم گرفته شد كه با كارگردانندگان حلقه هاي افغاني درآلمان درتماس گرديده و

 .گیردبتبادل افكار صورت حل اين معضله درباره و 
در ختم صحبتها هیئتی به رياست داکتر حقوقی و اعضاء آن داکتر نیاز و فرهنگ مؤظف گرديد تا مسودۀ يک 

حزب کمونیست اتحاد شوروی را ترتیب نموده وبعد از سرمنشی  سرکشاده بعنوان لیونید بريژنیف مکتوب
 .مالحظۀ داکتر محمد يوسف و امضای وی در يکی از روزنامه های آلمان غرب به نشر سپرده شود
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32-11-1821 
واينك ترجمه فارسي آن  آلماني نشر گرديد " Die Welt" درروزنامه معتبر  1821نومبر  32اين مكتوب بتاريخ 

: 
 !جناب محترم منشي عمومي " 

سركشاده رابشما  ۀحادي آلمان مغتنم شمرده، اين نامت جمهوريت اتخا در پايتمالقات قريب الوقوع شمار
يي صلح، تشنج زدا طوريكه شنیده ام شما در نظرداريد كه دراينجا مقدم بر همه مساعي خودرا در راه. مینگارم

میباشد و ما آرزومنديم كه موفق  اين تصمیم در واقعیت يك پروگرام مفید و اصیل. و خلع سالح بخرج دهید
برقرارسازيد يعني  َاصمیمانه میباشد مجدد ولیت ووشويد تا اعتمادي را كه شرط اصلي هر نوع مذاكرات پرمس

یم آرزومند میباشَا جد. يداهان ازدست داده ديگر نقاط ج سفانه توسط تصادمات نظامي در أاعتمادي را كه شما مت
اما آقاي . س نگرددَامسالمت آمیز و تشنج زدايي بسته است مبدل بی همزيستيتا امیدواري كه عالم بشريت بر
ر نخواهد گرفت كه مساعي صلح آمیز شما تا وقتي مورد اعتماد بشريت قرا منشي عمومي ما ترس داريم كه

 ۀان در همسايگي مستقیم شما از عرصدر همین زم َامخصوص. آنرا ثابت سازدمعكوس  اعمال شما كاماَل
انسانها  باينطرف جنگ غیر مساويانه و ظالمانه در جريان است كه بدبختي غیر قابل تصوري را باالي دوسال

جنگي را تحمیل  كوچك، بیدفاع و صلحدوست چنانتحاد جماهیر شوروي باالي يك كشورا. بار آورده است
میتوان از صلح صحبت كرد ولي  آيا. داده است لت افغانستان را مورد تهديد قراره كه اصل موجوديت منمود

منحصر به اروپا بسازيد تا بدينوسیله كسي  جنگ را عملي ساخت؟ و يا اينكه میخواهید صلح وخلع سالح را
 مانع آزادي اعمال شما در ديگر نقاط جهان نگردد؟

بهم  ين جهان كاماَلاوجه شده نمیتواند كه درچبهی. لع سالح غیر قابل انقسام میباشندولي ما معتقديم كه صلح و خ
فشرده شده از نگاه زمان و مكان در يكجا صلح عملي گردد در حالیكه در ديگر نقاط گیتي عفريت جنگ صد ها 

م كه بهمزيستي مسالمت ما متعلق به آن كساني میباشی. و سرزمین هايشانرا منهدم سازد يداهزار انسان را بلع نم
مطابق . ندمیدانستمختلف امكان پذير يولوژي هاييداهاي داراي اشتند و همكاري مثمر را بین كشورآمیز اعتقاد د

. دهیمهیچگونه مساعي دريغ نكرديم تا روابط دوستانه خودرا با كشور شما توسعه بهمین حسن نیت خويش از
ما افغانستان از يك مزيت عمده صادي، تخنیكي و نظامي در كشورقتنگاه همكاري ابدين ترتیب اتحاد شوروي از

بر خورداربود و شما آقاي منشي عمومي و همه زمامداران اتحاد شوروي كه ما با آنها مذاكرات و مفاهمات به 
عمل آورديم همیشه بما اطمینان میداديد كه استقالل و آزادي كشورما و تمامیت سرحدي آن غیر قابل تعرض 

هیچگونه هدفي ديگري بجزازايجاد يك مودل همكاري  خود با افغانستان واتحاد شوروي درخالل همكاري میباشد
 .دوستانه ندارد

تمامیت ارضي  كه بهموطنان خود توصیه مینمود كه يداشما درهر فرصت گفتار ايلیچ لینن را بما ياد آور شده 
آيا اعتمادي كه ما به كشور . ئیدآن را قدرداني نماید و دوستي ئن را احترم نمااصلحدوست خود افغانست يهاهمس

اينكه اين اعتماد . يدامشما نموديم گناه آمیز بود؟ اما يك همكاري مثمر فقط از منبع اعتماد متقابله نشو ونما مین
 .مورد سوء استفاده قرار گرفت و با استعمال قوه جواب داده شد بهیجوجه در حساب گناه ما در ج شده نمیتواند

بغرض انكشاف  یكهئاعتراف نمايم كه ما هیچوقت باين مطلب فكر هم كرده نمیتوانستیم كه باالي جاده ها يدان بم
اقتصادي ما اعمار گرديده بود روزي طرف سوء استفاده تانكهاي اتحاد شوروي بر علیه خودمان قرار خواهند 

 .گرفت
 !آقاي منشي عمومي 

و  يداسوء همكاري اتحاد شوروي را ايجاد نموده  يك مثال كاماَلدر مورد افغانستان  شما با سیاست خويش
ته میشد ولي امروز كشور ما خدرگذشته افغانستان بحیث يك نمونه خاص كمك هاي بیغرضانه اتحاد شوروي شنا

اشتباه بود  بحیث يك قرباني مظلوم سیاست متجاوز و توسعه طلب اتحاد شوروي شناخته شده است و اين كاماَل
اينهم اشتباه مطلق . افغانستان براي يك انقالب ماركسیستي آماده تلقي گرديد 1802د از كودتاي ماه اپريل كه بع

تحمیل نمود كه با جمیع  بايدرا ۀراسخ اسالمي و غرور ملي چنان مفكور ۀبود كه باالي يك ملت داراي عقید
باالخره اينهم اشتباه كامل بود كه  ارزشهاي معنوي آن ازهرسمت درتضاد قرار میگرفت و اعتقادات مذهبي و

يك رژيم مستقر شده توسط قواي اشغالگر خارجي از تره كي تا ببرك كارمل از طرف ملت افغانستان قابل قبول 
اين چهره ها موفق شده بودند كه بشما چنان جلوه دهند كه قادر اند افغانستان را تحت يوغ منافع شوروي . میباشد

در باره استعداد و امكانات اين اشخاص مجهول الهويه و تاثیر  ورد تخمین ناقص شماولي من در م. قرار دهند
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قرارداد ماه ! " نمايندگان ملت افغانستان " شما با تره كي و امین بحیث . افغاني حیرت میكنم ۀشان باالي جامع
وسط قواي خود شما از امین ت. كرديد و مطابق بهمین قرارداد كشور مارا اشغال نموديد ارا امض 1802دسمبر 

همچنان نورمحمدتره كي . معرفي گرديد (CIA)اي .آي.بین برده شد و از طرف حكومت شما بحیث نماينده سي
نیز ارزش حقیقي خودرا وقتي كمايي نمود كه شما بمناسبت بیست و ششمین كانگرس حزب كمونیست اتحاد 
شوروي در اوايل سال جاري در خالل ياد آوري و قدرداني آنعده از سران كمونیست جهان كه در بین دو 

 .او هیچگونه ارزشي قايل نگرديديد كنگره اخیر فوت نموده بودند بیاد آوري نام
اعمال تحت ديد  تره كي و امین صدها هزار افغان اصیل را شكنجه نموده و بشهادت رسانیدند و عجب اينكه اين

 َاكارمل میتوان ملت را مجدد مستقیم مشاورين اتحاد شوروي صورت گرفت و بعد چنین فكر شد كه توسط ببرك
بوده و موقفش بمراتب بد تر از تره كي و  وز يك شخص بدون اداره خوديبا رژيم آشتي داد ولي موصوف امر

 .امین میباشد
 !آقاي منشي عمومي

ما همیشه تالش نموده ايم تا عللي را كه منجر به چنین تجاوز شديد و منافي هر نوع حقوق بشر درافغانستان 
حد را تحت فشارقواي مسلح قواي اينكه اتحاد شوروي يك كشور عضو سازمان ملل مت. یمئشده است پیدا نما

خود قرار میدهد بذات خود معني آنرا میدهد كه كشور شوروي بدين ترتیب منشورملل متحد را كه براي هر 
باحملّه نظامي باالي يك كشور . كشور جهان حق تعیین سرنوشت را اعطا نموده است بشدت پامال نموده است

مام جهان مواجه سوال گرديده است و باالخره توسط تحقیر يك غیر منسلك ،در حقیقت نهضت عدم انسالك در ت
عاليق قدرت طلبي سیاسي، تمام جهان اسالم در  ۀجدي و قرار دادن آن بحیث يك وسیلكشور مسلمان بسیار 

 بنابران اين سوال بجا خواهد بود كه چرا اينهمه وقايع رخ داده  ؟ .وقار خود مورد تجاوز قرار گرفته است
. قبول میباشد كه عاليق امنیتي اتحاد شوروي در افغانستان در خطر قرار گرفته است بیجا و غیر قابلاين بهانه 

بلكه يك افغانستان آرام  بنابرآن چنین میتوان حدس زد كه افغانستان هدف نهايي توسعه طلبي شوروي نمیباشد
ات ما عبور واز وراي پاكستان شده بحیث پايگاه حمله براي حمالت بعدي حاضرخدمت خواهد بود كه از سرحد

بحري اتحاد شوروي با زمین مادري آن وصل  تا ابحار آزاد ادامه دهند و بدينوسیله خطوط ارتباطي قواي
 .میگردد

بصورت بسیار  بلكه يداازاينجا معلوم میشود كه وقايع فعلي افغانستان نه تنها كشور هاي همجوار را تهديد مینم
 .هاي غربي نیز تماس میگیرد حساس با عاليق امنیتي كشور

 !آقاي سرمنشي 
 :ئیدمن ازشما خواهش میكنم تا بیالنس جنگهاي دوساله خود درافغانستان را استخراج نما

اتحاد شوروي از يك كشور داراي شانزده ملیون نفوس كه مملكت شمارا يك دوست صديق خودمیدانست يك  -
 .دشمن بزرگ ساخت

حدودنیم ملیون ه و باشندگان آن فراري شدند و دربخاك و خون كشانیده شد ها و قصباتيك تعدادزياد شهر -
 .اطفال، زنان و مردها شهید شدند

 .پناهنده شده اند يهانیم ملیون نفوس كشور در كشورهاي همسودر حدود چهار  -
رديده گ ملت افغانستان تجريد گرديده و از طرف مردم افغانستان تعقیب و تهديدحزب كوچك كمونیست از -

 .همچنین در بین خود منفورهم  بوده و بسرحد خون آلود دشمن هم میباشند. مورد نفرت همه قرار دارند
 .ديگر وجود ندارد اقتصاد كشور ويران گرديده و حتي جمیع اساسات يك دولت منظم اصاَل -
ف استفاده از مقاومت به تمام ملت سرايت نموده وابر قدرت اتحاد شوروي موفق نشده است كه با وص -

 .تحت كنترول درآورد مدرنترين سالح مخربه كشور مارا كاماَل
تمام قواي  كشورهاي مسلمان و ممالك غیر منسلك تكان شديد خورده اند و بصورت بسیار جدي خروج كامل -

 .ي مجدد استقالل افغانستان را با تمامیت سرحدي آن تقاضا مینمايندااتحاد شوروي و اعط
محكوم  ريت اعضاي سازمان ملل متحد بصورت تكراري عمل اتحاد شوروي را در افغانستاناكث َاعالوت -

 .نموده و طالب اخراج بدون قید وشرط قواي اتحاد شوروي گرديده اند
گرانبهاي  همچنان موقف خود عساكر اتحاد شوروي نیز قابل تاسف میباشد چه بتعداد هزاران نفر حیات -

نجات مردم افغانستان  آنها براي. عادالنه و غیر مساويانه و بدون علت از دست میدهندخودرا در يك جنگ غیر 
ا ئیها وارد افغانستان شدند ولي ايشان برعكس نه با چینايیها و نه با امريكائیهدر مقابل هجوم چینايي ها وامريكا
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ت خود در مقابل نفوذ كنندگان خاك ومعتقدا روبرو شدند بلكه با افغانهاي مصمم مواجه گرديدند كه از آزادي،
 .شوروي دفاع سر سختانه مینمايند

. شهادت برسانند وسايل آنرا در اختیار دارد كه صدها هزار انسان ديگر را نیز به اتحاد شوروي قدرت و َاطبع
 .اندهرا نیزازسرزمین شان بر ها و قصبات ديگررا نیز با خاك و خون برابر سازد و ملیون ها انسان ديگرشهر

 خواهید داشت؟ ينصورت در مقابل جهان وذهنیت جهاني چه موقفياولي شما در
 دراينصورت توقع آنرا خواهید داشت كه جهان تالش شمارا براي صلح جدي خواهد گرفت؟

 شما ملت خودرا هرگاه برادران و فرزندان و مردان شان مراجعت نكنند چگونه تسلي خواهید داد؟
 .كرد ءبصورت دايمي اتكا" كمك هاي برادرانه " تا بدانید كه نمیتوان باالي بهانه  شما بقدر كافي عاقل میباشید

 !آقاي منشي عمومي 
جويانه شمارا  عالقه به صلح و تشنج زدايي داريد و اگر ازجهان توقع آنرا داريد كه مساعي صلح َااگر شما واقع

نظامي خودرا از افغانستان  قواي. بعد از كلمات در عمل نیز آنرا ثابت بسازيد َاينصورت لطفااعتبار كنند در
من براي شما اطمینان . ئیدثابت نما خارج سازيد و بدين ترتیب يك نشانه واضح صلح خواهي خودرا بجهان

ل و غیر منسلك يك افغانستان آزاد و مستق. نمايند میدهم كه افغانها خود قادر میباشند كه خانه خودرا خود تنظیم
شوروي قرارنداده و بهیچ صورت و بهیچ قدرتي اجازه نخواهد  هیچ دولتي ضد اتحاد ۀوسیل هرگز خودرا آله و

اتحاد شوروي سوء استفاده شود و آنهم درست بهمین شكلي كه خودرا در  داد كه از وجودش براي دشمني با
 .تقدرت طلبلي سیاسي شما قرار داده اس حال حاضر علیه عاليق
 .شمالي خود يك نمونه زنده خواهد بود يهابراي روابط  با كشور بزرگ همس َايك افغانستان آزاد حتم

خاتمه پیدا  عزيز منوني بیرحمانه در كشوربه امید اينكه اين كلمات بگوش شما برسد و بامید اينكه اين دگرگ
 .ايدنم

 داکتر محمد يوسف
 صدر اعظم سابق افغانستان

 (OSULA)جمعیت تحكیم وحدت و مبارزه آزادي افغانستان  هئیعضو شوراي اجرا

 

 پايان بخش چهارم
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