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 21/ 10/ 3112  احسان هللا مایار
 

 "اسوال" آزادی مبارزه و وحدت تحکیم جمعیت
 بخش ششم

  
مؤثر در قضایای و شخصیتهای وارد و " جمعیت تحکیم وحدت" مذاکرات و صحبتهای پیگیر بین منصوبین 

طوریکه در یکی از . افغانستان دوام یافته و هر یک از اعضای شورای اجرائیه از جریان واقف میگردیدند
بخش های گذشته یادشد، این قلم در نظر دارد تا رویدادهای مهم را از روی یادداشتهای روزمره با درنظرداشت 

 :1893ینک گزارشی از ماه می ا. زمان و مکان آن از نظر خوانندگان محترم بگزرانم
 

 :لمان غربآنیووید،  -بن 11-0-1893
به بن مواصلت كرده وبا داکتر محمد یوسف وبعضي شخصیتهاي مهم  پژواکعبدالرحمن شاغلی قرارمعلوم 

. تماس تلفوني برقرارنموده ودرنظردارد بعد تعاطي افكار با ایشان عازم پاكستان شودمهاجر در خارج افغاني 
مختصر تذكر داد وقرارگذاشتیم تا امروزازنیووید  پژواکه داکتر محمد یوسف از صحبت تلفونیش با شب گذشت

 .ببینیم پژواکبه بن سفر كرده وبا 
 

دراطاق كنفرانس هوتل ازداکتر محمد  پژواکكردیم و مواصلت Koelner Hofبعدازظهربه هوتل  2ساعت 
محمد آقایون اشخاص، دیگر ۀطاق حضورداشتند كه درجملیك تعداد افغانها درا. پذیرایي كردصمیمانه یوسف 

درباره سفر  پژواکبعد ازمصافحه . تشریف داشتندغالم حیدر داورنیزداکتر وسید قاسم رشتیا  ،شریف اژیر
 قواي مقاومت برضد  جبسی بمنظور بل به دهلي وازانجا به المان معلومات داده وانگیزه اقدام خودرااخود از ك

 .اتحاد شوروي مشخص كرد ه دركآبل وقواي متجاوزرژیم دست نشاند
 

داکتر محمد یوسف با تفصیل بیشتروجامع تر درباره بحران افغانستان وهمچنان درمورد اهداف وچگونگي 
اعضاي ان  كه سال گذشته بنیانگذاري شده وهمه روزه برتعداد" جمعیت تحكیم وحدت،اسوال " بوجود امدن 

 .افزوده میشود، صحبت كرد
 موافقت نشان داده وشخصیت داکترمحمد یوسف را" جمعیت تحكیم وحدت" بااهداف  پرنسیپدر پژواک

درباره تعمیل این مفكوره وسهم گیري قشر روشنفكر افغان درخدمت به جهاد هریك نظریات . درمحضرستود
 .خودرا بیان داشتند

 

گي اوضاع ازنقاط نظر سیاسي ونظامي بزودي به پاكستان سفركرده ودرباره چگونا درنظردارد تفت گ پژواک
ی در نظر دارد تا و. وبعد از مطالعه دوباره به اروپا برگردد نمایدبا رهبران جهادي واشخاص متنفذ صحبت 

 ا  مشتركبا یک تعداد از شخصیتهای افغانی ، برای پیدا نمودن یك وجهه آوردهبي معلومات بدست اس ازارزیپ
مصارف بود وباش خودرا به مشكل فراهم كرده مي  پژواکوم شد كه درجریان صحبت معل . دیرتصمیم بگ

آقای اژیر که با  .رون استیب پژواکرداخت ان از توان پایجآب میكند كه  تواند واقامت درهوتل مصارفي را
محترم پژواک قرابت فامیلی دارد و در حال حاضر مصارف پژواک را بعهده گرفته، تا جائیکه مغلومات دارم 

دعوت كردم كه  پژواکبرای رفع این معضله، درحاشیۀ صحبت از . نیز از عهدۀ این مصارف برآمده نمیتواند
 پژواکاین نظر را . ره كرده ام، مهمان ما باشدتا هنگام رفتنش به پاكستان درهوتلیكه درفرانكفورت اجا

 .جانب فرانكفورت حركت كریم با معیت داکتر محمد یوسف بدون ضیاع وقت  ودوستان پذیرفتند و
که برای صرف چای وهم درمنزل داكتر ( محمد یوسف داکترمنزل )  درطول سفر یك ساعته ازبن تا نیووید

جناب در خالل این صحبتها برای اولین بار . صحبت شد جدیستان دربارۀ قضایاي افغانمختصر توقف کردیم، 
وبر طرز ساختمان ان تبادل کرد از تشكیل یك حكومت جالي وطن كه دربن ازان تذكر نرفته بود یاد پژواک 

بل یاداوري دربارۀ ساختار حكومت جالي وطن محدود به چند امهم وق تات نكاثدرمباح. نظر صورت گرفت
 :داصل اساسي ذیل ش
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ول ئوبر خدا وملت افغان مسابل خیانت ملي شمرده شده دربراتالف وهمكاري اشخاص یا گروهها با رژیم كئا -1
 .شناخته میشوند

درقدم اول اتحاد رهبران جهادي در پشاور طوري فراهم گردد كه بتواند مورد اعتماد وتكیه گاه استوار  -3
 .افغانستان شده بتواندبرای مجاهدین سنگرهاي داغ جنگ در داخل 

و حلقات بیرون مرزي   باشند رهبران جهادي مي منبع اصلي الهام جهاد افغان كتله هاي مجاهد، قوماندانها و -2
  پژواکچون با این توضیح نظر . كه درخدمت جهاد قرار گرفته ویا مي گیرند حق دعوي مقام وامتیاز را ندارند

زوایاي مختلف بر نفع وضرر مفكوره  ید نشد داكتر محمد یوسف ازئدرمورد ساختار یك حكومت جالي وطن تا
از پاكستان  روي ان درحلقۀ  پژواکس از بازگشت پقرار شد . وي روشني انداخت، اما توافق بدست نیامد

 . شود ثبزرگتر بح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

 ( 1893ین،  ( داکتر محمد یوسف وعبدالرحمن پژواک: ازچپ به راست 
 

ومن بسوي فرانكفورت  حركت كردیم وحوالي ساعت  پژواک ، محترمخداحافظي با داكتر محمد یوسفس از پ
قبال برای  83اطاق شماره . رسیدیم   Hotel Zentrum, Rossmarktده شب به هوتل سنتروم در روسماركت  

  .ترتیب شده بود پژواکجناب 
 

 ثبرای مدت كوتاه وتا زمان قبولي شان بحی ینمهاجرامور مي باشند كه ادارۀ ما مهمانهاي هوتل افغانهاي رثكا
ازاین مدرک بنده عواید خوب داشته و میتوانستم سهم بیشتر در . ردازدپپناهندگان سیاسي مصارف ان را می

ازبن به همكارم پیغام داده بودم تا بیك تعداد افغانها قبل از حرکت ". جمعیت تحکیم وحدت " اجرای مصارف 
بیش . درهوتل اطالع داده وزمینۀ دیدار شان را با وي فراهم كند پژواکمهمان محترم ما ت ازسفر واقام

س از معرفي پسالون هوتل جمع شده بودند كه در پژواک محترمبه انتظار یافغاندوستان بیست وچند نفر از
 .ادامه یافت صبحصحبتها دربارۀ افغانستان تا ساعت یك مهمان عزیزما ومصافحه با 

 

خوشبختانه دراین . بسوي پاكستان همچنان ادامه داشت پژواکمحترم تا روزحركت  ثاتو مباح دیدارهااین 
را یك شخصیت فاضل، دانشمند، وطن  پژواک .میسر گردید پژواکي بیشتر با ئمیان برای من نیز امكان اشنا

مدت اقامتش درهوتل رد. ان ومردم خود عالقۀ خاص دارددوست خوش سیما وخوش صحبت یافتم كه به افغانست
 .   كه تاروز مرگش پایدار ماند بوجود امدادوستي عمیقي بین م

 

دیم كه مي مصاحبه اي با روزنامه معتبرالماني، فرانكفورترالگیمایني، ترتیب دا11به روز  پژواکآقای برای 
 :بداترجمۀ فشردۀ ان گذارش میی

 

 :لمان غربآFrankfurter Allgemeineفرانكفورتر الگیماني  10-0-1893
 ساختمان حكومت جالي وطن را توصیه میكند  پژواک
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 Klausپ، كلوس ناتور: نوشته -متحد سازد ر شاوپدر گروه هاي مقاومت را لومات افغاني درنظرداردپدی
Natrop 

 

، پشاورینده یكي از شخصیتهاي مهم افغاني با حلقات مجاهدین افغاني درآروز درچند. مي 11فرانكفورت، 
 : میپیوندد پاکستان

مي افغانستان درملل متحد، و رئیس مجمع عمومي ئساله، سالهاي متمادي بحیث سفیردا 62، پژواکعبدالرحمن 
دربین سیاستمداران كشورهاي غربي وهمچنان دربین شخصیتهاي مهم  1866/66ملل متحد درسالهاي 

 ...یسته میشودكشورهاي غیرمنسلك مقام ومنزلت چشمگیري داشته وبنظر قدر نگر
وي ازاین . فق گردید تا دراواخر ماه مارچ بنام معالجه اجازۀ سفر به هند را ازرژیم كابل دریافت كندؤم ژواکپ

مده استفاده كرده وبعد ازعالج به افغانستان برنگشته بلكه برای مدت مختصر عازم المان گردید آامكان بدست 
 ...لمان بدست اوردآظر نموده وهم  ویزه پاکستان را ازتا بادوستان وافغانهاي ضدرژیم كابل تبادل ن

 تاورزد وسعي مذاکرات انجام داده ازنزدیك  پشاوردرنظردارد تا بامنابع سیاسي قواي مقاومت افغاني در ژواکپ
گروه هاي مخالف همدیگر افغاني را باهم نزدیك ساخته وساختمان سیاسي اي را بوجود اورد كه سخنگوي جهاد 

 ...ین المللي شده، كمبود امروزي، از جهاد برحق مردم افغان دفاع كرده بتوانددرمحافل ب
وي همچنان ساختمان یك حكومت جالي وطن را توصیه میكند اما حاضر نخواهد شد درساختمان ورهبري 

 نوردآماده خواهد بود، درصورتیكه رهبران جهادي خواسته باشند، جهت برآولي ...  چنین حكومتي سهم بگیرد
 ...مول باانها همكاري كندأاین م

عقیده دارد كه برای حل بحران افغانستان باید یك كنفرانس بین المللي زیرچتر ملل متحد طوري دائر  پژواک
چون بحران افغانستان یك . سهم داشته باشندن آمي شوراي امنیت وكشورهاي عضو درئگردد كه اعضاي دا

بخود گرفته لذا ایجاب میكند تاطرق حل این معضله نیز دریك  معضله منطقوي نبوده وشكل بین المللي را
 . چوكات جهان شمول جستجو ودریافت گردد

 -وي عقیده دارد، تاریخ شاهد انست ، كه هیچ قدرتي ملت افغان رانمیتواند به اسارت بگیرد
 ختم ". سال هم دوام كند 01حتي اگرجنگ " 
 

 :نكفورتافر 18-0-1893
درس هوتل در آورتش به پساپدرنموده واویزه ورودي ص ژواکپ برایدربن  پاکستانرت اسف
و  گردیدتهیه کالس بیزنس در خط هوائی پی آی ای ره اتكت طی. مواصلت کردنكفورت افر
 . حركت كند پاکستاننب اج است فرداراقر

 

ن به افغامیل ارفته شده وهرفگ ژواکمحترم پ برایعیه الون هوتل ترتیب دعوت وداشب درس
هم صرف با اني یكجافغا گبزر ا  ني تهیه كردند كه درحلقه نسبتافغام مختلف ان طعاقدرتو

ي ات بیرون كشیدن قوانامكان وانستافغاره وضع ادرب ازصرف غذابعد  ژواکپ. ردیدگ
رزه ازمبادست  است كرد تادرخو انهافغازهمه اوي . داد ۀ مبسوطینیادشوروي بیاتحارگوزاتج

 انرافغاي ملت اعظمي كنند وصداده استفازكشورات میسر شده دربیرون انامكاین ازانكشند و
سري اد سرتاتحات اوكچدر اصلي تنهاد كه رسیدن بهدف اوي تذكرد. نندان برسانیاوش جهگب

 .كوشید طور مبرممول این ماي احیاید دراند كه بان میسر شده میتوافغاومت اي مقابین قو
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 :نكفورتافر 31-0-1893
 نادرمید انهافغازادي ازظهرتعداقبل 11عت اس
فظي احاخد ژواکپمحترم  انكفورت بایي فراهو

 .كردند
تا وقت پرواز طیاره آقای پژواک با دوستانیکه، 
ازجمله دیپلوم کوفمن محمد اکبر سیفی، عضو 
اجرائیه جمعیت تحکیم وحدت، محترم محمد عثمان 

تشریفات سلطنتی نیز شیرعلومی، سابق رئیس 
  شیرعلومی، پژواک، مایار: ازچپ به راست                     . ف داشتند، صحبت های خوب داشتیمتشری

 
 :ن غربالما Die Weltدي ویلت  8-6-1893
 "رد كنیدار بیشتروان بركریملین  فشانستافغات انج برای" 

 :ن غرب المابن، 
ر ثرمو  افش" كرداضاتق امریكات متحده الایاز امحمد یوسف  داکترن انستافغاق ابعظم ساصدر
ن انستافغازاوز خود اي متجاعد به بیرون كشیدن قوامتق ات ردكنداو" دشوروياتحاسي براسی

، امریكاجمهور  رئیسن گالد ریناني رواي عنواده امحمد یوسف درمكتوب سركش داکتر. گردد
 اخود ب تاكرادرمذ" كرده  اضاتق امریكاجمهور رئیسزاردید، گمه ویلت نشرناكه درروز

رد كه اذگبیرون نكند وهم ن ت خوداكرازقوس مذا ان رانستافغان ادشوروي بحراتحان ارهبر
 ".شته شوداذگبیرون 

"  ر هست كهامیدواهنده شده ناپن المآني كه درافغارشد اراستمداست خود سیاین درخوااب
ن بزودي اجه ۀوشگین ال شدن حقوق بشردراماپه وگناي بیانهانسار ان وكشتانستافغایدي اژتر
  .شتاردان قرانستافغاینه ابس كادرر 1866لي ا 1863زایوسف  اکتر محمدد". دابتمه یاخ

ن انستافغاوزشوروي از تجایك هفته قبل ( له اس61) ن محمد یوسفانستافغاق ابعظم ساصدر
( نگوتینگیونیورستي ) فزیك داکتر. ي میكندگن غرب زندالمآریخ به بعد دران تازافته وگترك ار
عظم اصدر ثبحی1866ليا 1863ل ازسان بوده وانستافغاینه اببه بعدعضوك 1803ز ا
ن دربن منصوب انستافغاسفیر ثرت بحیام صدازمقاستعفي ابعد. ي وظیفه میكرداجران انستافغا
ینده ایوسف برجسته ترین نمداکتر. ي میكردگن زندالمآدر 1862 این وظیفه تاردید ودرگ

 .شداي مي بگهندناپل ادرحن انستافغاسي اي سیاشخصیته
خالصل ترجمۀ مکتوب سرکشادۀ داکترمحمد ینك امحمد یوسف  داکترزمعرفي مختصرابعد 

عنوانی رونالد ریگان، رئیس جمهور ایاالت متحده امریکا که در صفحۀ سوم روزنامۀ  یوسف
 :  معتبر دی ویلت آلمان پخش شده است 

 

 جمهور، رئیسي محترم اقآ
یم كه اي تقدیم نماده امكتوب سركش اني شماده كرده وعنواستفان المآ به از سفر شماهم امیخو

 .یردگر ان قراست  مورد توجه تامید ا
سس ون ملل متحد وعضو مو  ازمار سادان وعضو وفان یك كشور صلح دوست جهانستافغا

 .شدنیده انه كشالمار ظاكیپرفته ودرگراد شوروي قراتحانه امسلح ۀك مورد حملنسالاجنبش عدم 
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د اتحان خود به شمول گایه ام همساتم اخیر بال اس 61طي  ا  ن مخصوصانستافغات احكوم
نف ژبی ازلینن تان شوروي ازطرف رهبراي مكرري كه انهناطمیاشته واط حسنه دابشوروي رو

خلي امور داخله درارضي وعد م مدامیت ا، تملستقالامل ام كاحتران مبني بر انستافغابه 
د اتحا ادي وكلتوري باقتصاي اریهاف همكانكشا برای ان رانستافغاد اعتماده میشد ان دانستافغا

 .صل كرده بوداك حنسالاصل بیطرفي وعدم اري به اداي وفاشوروي درفض
ل ئادرمس اویگ امریكات متحده الایاز جمله ا اینكه بعضي كشورهانه اد شوروي به بهاتحا اما
نین چنه  الیكه حقیقتاخت درحاردپ امي كشور مال نظاشغاند  به اخله نموده ان مدانستافغاخلي اد
خلي خود امور دادر ارجي راي خاكشور ه ۀخلان مدانستافغارفته ونه مردم گصورت  ۀخلامد

ي غربي نه ار كشورهئاوس امریكات متحده الایا اب انه مات دوستاسبنالبته ما. نند تحمل كنندامیتو
م صلح استحكا براینین دوستي چند بلكه انسته شده میتواد شوروي داتحاخصومت علیه  اتنه

ز تطبیق ال بجز اشغا برایدلیلي  چن هیارنابب. شدالمللي مفید میباهم بین اتف برایدرمنطقه و
د اتحا. ردارس وجود نداخلیج ف ۀوحوز اسیآد شوروي به جنوب اتحاست توسعه طلبي اسی

ینده خود آه توسعه طلبي گایاپ ثبحی ان رانستافغاخود  ۀمناین براتطبیق  برایهد اشوروي میخو
سي خود ایي سیافیان نسبت موقعیت جغرانستافغان دلیل نابرایر دهد، بان قراین منطقه جهادر
 .ستارفته گراست توسعه طلبي قراین سیاني اقرب
زیرند ناگین عنعنه ازاسي أبه ت. نداكرده  دفاعدي خود ازآ زاریخ خود همیشه ان تادرجری انهافغا
ر اظها امریكاق ابجمهور س رئیسلسن یطوریكه و. مه دهنداداار گین جناین گت سناقبول تلف اب

حق  گهیم بزراهمین مف براین انستافغامردم " ستازصلح ارزنده تر ادي ازآحق و" كرده بود
ي خون خود ابه به انرآیده وگن جنآ برایهم  امریكاهیمیكه ملت ان مفآدي مي رزمند یعني ازآو
ني ان قربآه ارند كه درراوجه مشتركي د انهافغاو امریكاینرو ملت ازا. ستاصل نموده اح

  .یرندذپنمي  اتوري رایم دیكتژر رابمیدهند وسرخم كردن دربر
 

ن، گاد كشته شداتعد. شدهاي دركشور مگي بزراي هابخر ثعامروزي با گجن!  رئیسي اقآ
نیكه ایرد وكسگدربرمي ان رانستافغاسرجمع نفوس  1/2ز اني بیش افغاجرین امجروحین ومه

م حقوق بشري خود محروم ازتما اون بسر میبرند، مجبورند تگونه گت ر مشكالنابدركشور ب
ت اباثكمه وارفته وبدون محگرامورد شكنجه قر انهادي دوست درزندازآن انسان اراهز. شنداب

ن نان، زا، قتل كودكان منامت بشري هموطادي وكرازآوز به حقوق ، اتج. ندام شده اعداجرم 
ح ل سالاستعمات، ات وقصباسرخ شوروي به قریه ج قواییي ات هور حمالاثن دراوموسفید

ر بعمل مي گلاشغاز طرف قشون ان انستافغالف حقوق بشر كه درال مخاعما ابرتكاوي  واكیمی
ي مورد قبول اهپسینرپوز علیه كلیه اردد بلكه تجگتلقي  انهافغاوز بحقوق اتج ایست تنهاید نبا

 .نسته شوداد دازآن اجه
 

 ۀیاپطه دوستي به ابین را. ردادوستي دیرینه د امریكات متحده الایامردم  ان بانستافغامردم 
 امریكات متحده الایاي بشري كه اكمكه. ستافته ای نالت بادي وعدازآله، عشق به ابم متق احترا
 ام. ستاین ازابیشتر  ازشما اتوقع م اماشد امیب اري ماذگساپمورد س یداني مینمافغان گاهندناپ اب
سد ي  ان خودرانستافغا اهستیم، زیر ارتر شمثقي بیشتر ومو  خالاسي وایت سیازمند حمانی

 اسیآد شوروي بطرف غرب وجنوب اتحاسي ادي و سیاتصقاتوسعه طلبي  بر سیالابدربر
زمفهوم الت ادي وعدازآزا دفاع اریم زیراتوقع بیشتر د امریكات متحده الایازا ام. ستاده ارداقر

ست كه ابیشتر  ازشمازجهتي ا اتوقع م. ستایر ذپناتفكیك  اسي كشورهال سیستقالازا دفاع
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ي هلسنكي كشیده نمي امه هنافقتاز مواشي ناي ار مكلفیت هازیر ب زا اوجه خودر چبه هی امریكا
زدشمن به غنیمت اي كه حسال اشته خود ویادست دل ئاوس اكنون ب ان تانستافغامردم . نداتو
ند گد شوروي مي جناتحار قدرت عظیم ابدربر ار كشورهئار سثي مو  اند، بدون كمك هارفته گ

ي گزناین بي موا. ر مي برداین نبرد بكادر اي رگل جنئاد شوروي مدرن ترین وساتحالیكه ادرح
نین ملت چ اخود ب ۀلابد شوروي درمقاتحاكه  اي رابه اردیده تگن آز یك طرف موجب اح درسال
خته اردپردید نگمي  اك كشور ماز خارتش خود آج اخراخت ومجبور به اردپن میاقهرم

ن اهادي خوازآر درجبهه اني بیشمانسات اح موجب تلفي درسالگزناین بي موار گنب دیازجاو
 .ستاردیده گن انستافغامي اومرم غیرنظ

 

مت ان، شهادي  شازآه كسب ان دررافغاي  ملت اني هاقربریم كه اردانتظا ا، مرئیسي اقا
نند یك ام انید تاردگمیسر  انرآت انامكا ان نشود وشمانیاموش جهاین مردم فراومت اومق

عیه برحق ملت ایم ودئارنمابرقر اسهاتم امریكاسي وملت ان سیاره ورهبرادا اكشوردوست، ب
 .ریمامعرفي د انهآید بئاجهت ت انرافغا
 

ن انستافغال ستقالارضي وامیت ارسیدن به تم برایضریم، احاصلح م اقمندي خود بعال نسبت به
ند كه ار كرده اظها ا  ر رسماندین بچد شوروي اتحاي ازعم .یمئامیپنیز ب اسي قضیه راه حل سیار

 ۀماكنون ج این وعده تارج میشوند ولي ان خانستافغاك ازخایط معیني اكر شوروي تحت شراعس
 . است وشیدهپعمل ن

 

ر ادشوروي فشاتحان ابر رهبر امریكات متحده الایا است تاین ا رئیسي اقآ، از شما اتوقع م
، ازشما اتوقع م اومخصوص ندات رساباثدرعمل ب اهي خودرات شفاتعهد ارد كند تابیشتر و

د شوروي اتحاي ازعم الوقوع خود بات قریب اكراست كه درمذاین اجمهور،  رئیس نابج
ز این موضوع اج اخراینكه به ااخته ویارج نسان خات تاكرازمحور مذا ان رانستافغان ابحر
 .ت تن درندهیداكراه مذدائر

 

ن، ختم انستافغایدي اژختم تر برایي مهمتري امهگاشتن اردابریم كه بامیدوا !جمهور رئیسي اقآ
ن به نفع انستافغاۀ لئحل مس برای ن واحیه جهناین اه وحقوق بشر درگناي بیانهانسان اف جتالا

وصلح  گدوستي ملت بزر اكه ب اي ران وكشورهاد بیشتر مردماعتمان اصلح منطقه وصلح جه
 .یدئامیكنند جلب نم ابحس امریكادوست 

 محمد یوسف، عضو جمعیت تحكیم وحدت                                     
 

 پایان بخش ششم
 ادامه دارد

 
 
 
 


