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 11/60/3612          احسان اهلل مايار  

 "اسوال " جمعیت تحکیم وحدت و مبارزه آزادی 
 تمبخش هف

 
داخل افغانستان و مراکز مهاجرين خالفین نظام دست نشاندۀ شوروی درافغانستان به سرعت درآوازۀ فعالیتهای م

ر زمرۀ مراکز بود وباش و هوتل سنترروم در فرانکفورت در پاکستان و کابل د. افغانی در پاکستان پخش میشود
گردهم آئی های افغانهای ضد نظام و شوروی شناخته شده و ازاينرو به آدرس هوتل راپورهای مختلف از داخل و 

 .خارج از افغانستان مواصلت می کند
ل يکی از نوشته هارا در پائین از نظر خوانندگان گرامی میگزرانم که يقین دارم مورد عالقۀ محترمانیکه به تفصی

 :شته باشندگزارشات در افغانستان عالقمند هستند، سندی دقیقی در دست دا
 

 1893-5-32اشبورن 
ولي . درس، مكتوبي از پشاورفرستاده كه دران مطالب ذيل گزارش يافتهآبل، بدون تذكراسم وايك باشندۀ شهر ك

 .درپشاورپناهنده شده است اعضاي فامیلش درمكتوب خود نوشته كه مامور وزارت دفاع بوده ودراين اواخر با
 :وي مي نگارد

خود راپور  ن از فعالیتهايآمي كنفرانس مشتركي بین روسها و افغانها داير گرديده بود كه در  0-2 تأريخاز " 
امورسیاسي وعسكري قرار گرفته و  سكو تحت تربیۀنفرصاحبمنصب ادوي افغانستان در ما 893تا حال . میدادند
نفر ديگر  322دراين اواخر . شده اند ل زيرنظر متخصصین شوروي تحت تربیه گرفتهبانفر در ك 206بتعداد 

روگرامهاي اختصاصي و پن در ديگرشانفر 06دريونیورستي لینن و نهاآنفر 06روانه شوروي شده كه ازجمله 
 .محرم در يونیورستي مینسك تربیه مي شوند

قواي  -غزني 10و تام عسكري قواي  ءين حمله جزنچشیر صورت گرفت كه دراپمي حمالت شديدي بر  16 تأريخب
يكتعداد . راشوتي بشمول قواي كشف اردو شركت داشتندپ -كوماندو -بلاك 15قواي زرهدار  -بلاك 9فرقه  -مقر  2

 . نها ضمیمه شده بودندآهیلوکوپتر و طیاره با  -زياد عساكر شوروي باتانك ها
نچشیر ازطرف مجاهدين منفجر گرديده و راه پ ۀاطراف تنگناي درقواي حكومتي، كوه هاي دو طرفه  ز حملۀبعد ا

 .بازگشت و گريز قواي حكومتي را مسدود گردانید
. بسترزخمیها بر زمین دهلیزها ديده میشوند 066 ۀتلفات عساكر افغاني و شوروي بي شماربوده و در شفاخان

اجساد صاحب منصبان  .بل ديده شده انداايي كهمچنان تعداد زياد مرده ها و زخمي هاي عساكرشوروي در میدان هو
 .كشته شدۀ شوروي وزخمیهايشان توسط طیاره بشوروي انتقال داده شده و اجساد عساكر عادي سوختانده میشدند

 . به جبهات جنگ میفرستند َانهارا جبرآمي حكومت بدستگیري مردم اغازكرده و  15 تأريخب
 -وهنتون عسكري پ -وهنتون تخنیكي پ -قواي هوايي  - 53ین لواي تفتیش وجمع اوري مردم بدوش مربوط ۀوظیف

بل حمله نموده مردهاي ااينها از طرف شب به مساكن شهرك. میباشد 31و   9  قطعۀ - 362و  366ي كشف قوا
 .میربايند خانه را دستگیرنموده  وپول نقد و مطاع با ارزش شانرا

دو هزار نفر میرسد كه دسته جمعي درستاديوم چمن تحت نظارت مجموع كسانیكه دستكیر گرديده اند تقريبا به 
 .نفر به عسكري سوق داده شده وبقیه در ستاديوم با قیمانده 120ازين جمله در روز اول بتعداد . میباشد

نفر به عسكري و بقیه درستاديوم تحت نظارت  105وري گرديده كه ازجمله آنفر جمع  1966در روز دوم بیشتر از
 .ندبسر میبر

  113نفر به عسكري سوق داده شده و در روزهاي چهارم الي ششم  20نفر،  3266در روز سوم ازجملۀ تقريبا
ب اشخاص صاحبمنصبان ادر انتخ. نفر در ستاديوم باقي مانده اند 0666نفربه عسكري معرفي و بقیه در حدود 

وش با عساكرشوروي په وسايل سبك زره قواي اتحادشوروي شركت داشتند و هم در بیرون ستاديوم حدود صد عراد
 .ديده میشود
ان جريان  ۀثور دستگاه آبگرمي مكروريان را منفجر نمودند كه در نتیج 30مي مصادف به  10 تأريخمجاهدين ب

 .آبگرم قطع گرديد
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نرا تخريب آ هاي وزارت دفاع حمله كردند و قسمتي از پهاي عسكري شاه شهید و وركشا مي برگدام 19 تأريخه ب
 .ه اندكرد

مي در بین شاهراي مقر و قالت مجاهدين بر كاروان عسكري حمله بردند  كه در نتیجه تعداد زياد  31 تأريخه ب
 .بقاياي چهارتانك سوخته ازفاصله دور ديده میشود. عساكر دولتي بشمول چند نفر روسي بقتل رسیدند

بل و ده خواجه در قندهار بر اك ۀوازدر -ورپسته هاي عسكري دروازه شكارپهمچنان دراين اواخرمجاهدين بر 
 .سته هارا ازبین برده اندپعساكر دولتي و شوروي حمله كرده و 

 

تعداد زياد  .قوماندانهاي مربوط دولت در وظايف شان تبديل میگردند تا با مجاهدين تماس پیدا كرده نتوانند
قندهار  15 -قرغه 9 -مقر2 -يفمزار شر 19 -غزني 10قواي  -هرات  12صاحبمنصبان و عساكر مربوط قواي 

 .مهاجرشده اند يكتعداد شان با مجاهدين پیوسته اند و ديگران. از وظیفه فرار كرده اند
تان دفتري پك مارچ بازداشت گرديده و بعد از گذشتاندن يكماه درحبس با 30 تأريختان هاشمي پیلوت باختر به پك

 .دپیلوت و كاكر پیلوت بصوب نا معلومي فرار كرده ان
ل حیرتان تمام اراكین دولت بشمول ببرك كارمل حصه گرفته بودند و در بیانات شان درترمز تنها نام پدر افتتاح 

 .لینن و بريژنیف برده میشد
 ختم".قیمت مواد ارتزاقي دركآبل رو بسعود است

 
پخش گرديده رانس ژنیو در رابطه با کنف" اتحاد اسالمی مجاهدين افغانستان" و اينک متن ابالغیه ايکه از دفتر 

 :است
 

 "اتحاد اسالمي مجاهدين افغانستان" بالغیها
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 نحمد اهلل ونصلي علي محمد قايدالمجاهدين وامام المتقین وعلي اله وصحبه اجمعین
 

 بالغیه اتحاد اسالمي مجاهدين افغانستان درمورد كنفرانس ژنیوا
زاد بیطرف وهمسايه افغانستان آمله وتجاوز وحشیانه روسیه شوروي بیك كشورمعضلۀ افغانستان نتیجۀ مستقیم ح

زادي، حاكمیت ملي، تمامیت ارضي واساسات حقوق بشري ملت افغان را پامال نموده آتحت عنوان دوستي، نه تنها 
 .بلكه امنیت ممالك منطقه را تهديد، صلح وديتانت بین المللي را درمخاطره انداخته است

اين كنفرانس به مقصد دريافت راه حل سیاسي . درشهرژنیومنعقد مي گردد 1893جون 15 تأريخژنیوبكنفرانس 
صورت خواهد  1891نومبر 19معضلۀ افغانستان باساس پیشنهاد سكرتريت موسسه ملل متحد متكي به تصويب 

 .انستان دريافت دارندبرای حل سیاسي قضیه افغا لین مربوطه تقاضا شده تا طرح عاجل رووئكه ازتمام مس. گرفت
بق خواسته ها اشتیباني نموده درصورتیكه مطپاتحاد اسالمي افغانستان ازمفكورۀ يك حل سیاسي بحران افغانستان  ما

 .واساسات بین المللي كه دركنفرانسهاي اسالمي وممالك غیرمنسلك وفیصله هاي ملل متحد درج است، عملي گردد
نفرانس ژنیو قضیه افغانستان بادرنظرداشت فیصله هاي بین المللي كه درباال یم كه بهیچ صورت دركئمافكر نمي نما

 .ذكر شد، بصورت درست حل گردد
زادي وبراورده شدن اهداف ذيل ملت مجاهد آخرين لحظه برای آ بل دشمن ماروسیه شوروي تااماجهاد خودرا مق

 :ادامه میدهیم
 ازافغانستان شورویخروج كلي قواي  -
 ساسات اسالمي وحاكمیت ارضي افغانستانمین مطلق اأت -
 مین اساسات اسالمي وبیطرفي افغانستانأت -
، یاقتصاد  سیستمب امین حقوق اساسي مردم افغانستان درمورد تعیین سرنوشت، تشكیل حكومت اسالمي وانتخأت -

 امور سیاسي واجتماعي بدون مداخلۀ اجانب وبدون هیچگونه جبروفشار
 
بل كه يك رژيم مردود ملت ما میباشد وبه هیچ ایداريم كه اشتراك نمايندگان دست نشاندۀ كبمردم جهان اعالم مام

ید مردم ما نبوده وازاينكه ديگر اعضاي كنفرانس ژنیو اين موضوع را ناديده گرفته اند نیز برای ما ئصورت موردتا
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تراك نمايندگان مجاهدين بي معني دوبرعالوه ازاين هرفیصلۀ درمورد معضلۀ افغانستان بدون اش مايۀ تعجب میباش
 .بل قبول خواهد بوداوغیرق

 ومن اهلل توفیق
 
 (حركت انقآلب اسالمي، جبهه ملي نجات، محاذملي اسالمي: اتحاداسالمي مجاهدين افغانستان)
 

سفر رسمی رونالد ريگان، رئیس جمهور امريکا در آلمان  خوانندگان گرامی بخاطر خواهند داشت که بمناسبت
، مکتوبی  Die Weltغرب، داکتر محمديوسف عضو جمعیت تحکیم وحدت در روزنامۀ معتبر آلمان، دی ويلت 

چنانچه ديده میشود در بیانیۀ خود . سربازی نوشته بود که احتمااَل مورد نظر رئیس جمهور امريکا قرار گرفته باشد
 .در پارلمان آلمان مختصر يادی از افغانستان نیز نموده استگان در بیانیۀ رونالد ري

 

 :المان غرب Frankfurter Allgemeineفرانكفورترالگیمايني  11-0-1893
 :اين شعار رونالد ريگان رئیس جمهورامريكا با ۀبیانی

داده كه درضمن ازبحران افغانستان  درپارلمان آلمان بیانیۀ مطولي! تو تنها نیستي ! المان، ما درپهلويت هستیم 
ما نبايد بدون چون وچرا قبول كنیم كه آزادي يك كشور، ارزشیكه ما آرزوي آنرا برای همه : " وی گفت. نیزياد كرد

بسرايد، كه ديگران درنظردارند " شعري" ملت پولند میتواند دراين مقطع زمان دربارۀ آن . داريم، سلب گردد
مبارزين آزديخواه افغان میتوانند مثال برجستۀ اين حقیقت برايما باشند، . يك كشور را بربايدباقدرت نظامي حق اولي 

 ."كه سلب آزادي  يك ملت واشغال كشورشان هنوزدراين جهان رايج است
 

19-2-1893  
دهم گر" اسوال"  ۀقبال قرار گذاشته شده بود كه امروز درمنزل داکتر محمد يوسف يك عده از اعضاي هیات مدير

یده تبادل نظر و كه عنواني داکتر محمد يوسف رس1893-2-16ژواك مورخه پيند تا درمورد مكتوب عبدالرحمن آ
در پاکستان جهت مذاکراه با منابع  5/2/1893الی   1893/ 31/5آقای پژواک از تاريخ  .صورت گیرد بحث

 .لندن مواصلت نموده است مختلف وارد در قضیۀ افغانستان مذاکرات انجام داده و چند روز قبل به
 

 :بعد ازظهر اشخاص ذيل در مجلس حاضر بودند 2ساعت 
 داکتر محمد يوسف -
 داکتر غالم محمد نیاز -
 داکتر سید محمد سوما -
 داکتر عطامحمد نورزي -
 داکتر امین فرهنگ -
 داکتر ولید حقوقي -
 داکتر وحید منصوري -
 خانم رونا منصوري و -
 ايارانجنیراحسان اهلل م -
 

 :آدرس آقای پژواک :ت كردائقربا متن ذيل ژواك را پداکتر محمد يوسف مكتوب عبدالرحمن 
 

    A.R.Pazhwak, Inverness Court Hotel – JL23 London W. Tel: 61-1000-338  
 

 ...هموطن وبرادر محترم" 
نظر است اين نامه خیلي در .فق مي شوم با جناب شما مكاتبه كنمؤخیلي مسرور هستم كه برای بار نخست م

بل قدر شما درراه دفاع ارزومندي اشتراك درمساعي قآاين . رزومندي مرا بشما برساندآمختصرباشد ومحض پیام 
نست كه ازچهار سال باينطرف با قیام عمومي مردم افغانستان درداخل كشور آازحقوق كشور ما افغانستان ومردم 

 .غاز گرديده والحمد اهلل دوام داردآهان وافراد وجمعیت هاي افغانها دركشورهاي ج
من ازروزيكه افتخار پیوستن به مجاهدين مهاجر افغان را يافته ام وقت خويش را برای تكمیل معلومات، استفاده از 

اكنون بعد ازمسافرت به پاكستان . وردن اطالع مستقیم ازاوضاع درخارج كشور كرده امآشنیدن نظريات وبدست 



  

 

 

 5تر 0 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده دلیکن: يادونه

 

ب مختلف مقیم پشاور وكويته، اجاهدين ومهاجرين بشمول تماس ومذاكرات مستقیم با زعماي احزوتماس نزديك با م
ب نه پیوسته اند ونیز گروه هاي متعدد وكوچكتري كه عالوه برا اتبادل نظر با شخصیتهاي افغان كه تا كنون با احز

وصحبت با مردماني كه در کمپهای  ب اتحاديه هاي حزبي دوگانه درپشاور وكويته دارند وشماري ازسران قبايلاحز
ت بدهم با أي من به نظريات طبقۀ منورافزوده كه به خود جرئپناه گزينان زندگي میكنند مي توانم بگويم كه به اشنا

 .هموطنان متفكر ومنور خويش داخل تماس وصحبت شوم
به ايكه به نیازمنديهاي ما ي اشخاص دانشمند وبا تجرئمن فريضۀ خود میدانم كه بیشتر ازهمه از مشوره ورهنما

 .درراه دفاع از كشور جوآب داده میتوانند استفاده كنم
ي موجود ئدرحالیكه هريك ازين افراد منور، عالم وبا تجربه درحد توان خود صرف مساعي نموده اند هنوز خال

 .ثر نشده استمؤاست كه طوريكه بايد وشايد 
ن نیز نیازمند مشورۀ جاري آغاز ان بدون مشوره نبايد باشد، دوام آ اين كار را يك فرد نمي تواند انجام دهد وحتي

 .سیس يك كومیتۀ مشورتي الزم وحتمي است أازينرو ايجاد وت. ومداوم است
یات همه محتاج مشوره ئیات اظهار نظر كنم زيرا عقیده دارم كه عمومیات وجزئدرين مرحله نمیخواهم درباره جز
 .ن باشدآخص منبع است ونبايد گذاشت نظريات يك ش

پلوماسي ما برای جلب افكار من معتقد هستم كه موازي با جهاد مسلح كه بايد ازراه تنظیم تقويه شود بايد مساعي د
ازينرو چند اشخاص دانشمند وبا تجربه . شتیباني حكومتهاي كشورهاي همدرد نیز منسجم ومنظم گرددپمۀ دنیا، عا

چه بايد كرد؟ وچگونه بايد اغاز :  دبیر مشترك طرحي ايجاد كنند كه بسواالتيند وازراه تآمانند شما با هم گردهم 
 .ب بدهدانمود؟ وچگونه بايد پیش رفت؟ جو

نها عمال ممكن وبدون فوت وقت صورت گرفته آبرای مطرح ساختن اين موضوع يك جمعیت كوچك كه اجتماع 
نظريۀ من در همین جا . میتوان تماس پیدا كرد الزم استنها َازودتر با  َايكه نسبتبتواند ازشخصیتهاي منور و دانشمند

 .د نمودــهمه موضوعات اين جمعیت كوچك بعد از تبادل نظريات به مشوره فیصلۀ اقدام خواه شود باقي در تمام مي
 .اشاره خواهد شد" كومیتۀ مشورتي افغانستان" ن تعیین شود بنام آمشوره برای  ين كومیته تا وقتي كه نامي بعد ازه ب
هستند محدود ساخته ام  لمان وفرانسه،آن اكنون درلندن هستم ودر قدرم اول فرستادن اين نامه را به چند نفر كه درم

عمل اجتماع نخستین را اين طرز . زيرا اشخاصیكه بايد دعوت شوند بايد بعد از يك اجتماع مقدماتي تعیین گردند
 .تۀ فرعي مي بخشدشكل يك كومی

 

 (م.ا. عوين درامريكا وسويس زندگي مي كنند  بعضي از مد: ياداوري ) 
سفانه گرفتن ويزۀ كشورهاي مختلف درمورد من أهستم جاي اجتماع را درلندن پیشنهاد كنم زيرا متمجبورمن 

مشكالت دارد ودورۀ انتظار میخواهد وعالوه بران هیچ گونه وسايل مادي ندارم كه يك يك به حضور هموطنان 
 .برسم

با افتخار ومسرت تمام  ،ي را تعیین بفرمايند اگر تسهیالت میسر شده بتواند مرائهر جااص اما هريك ازين اشخ
 .درخدمت حاضر خواهند يافت

 :اشخاصیكه اين نامه متحدالمال بعنوان شان فرستاده شده است عبارتند از
 محمد يوسف داکترجناب  -
 جناب جنرال محمد عارف -
 مستغنيعبدالکريم جناب جنرال  -
 عبدالحكیم طبیبي داکتراب جن -
 صمد حامد داکترجناب  -
 داور داکترجناب  -
 جناب داکتر محمد اكرم -
 جناب سید قاسم رشتیا -
 جناب داکتر غفور روان فرهادي -
 (ترتیب فهرست عاري از هرگونه خصوصیت است) 

ب به سواالت آاده وبا جون بمن اطمینان دآلطفا قبول زحمت فرموده درمورد به مجرد رسیدن اين نامه ازوصول 
 :ذيل منت بگذاريد
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يا به اساس مفكورۀ ايجاد مفكورۀ مشورتي مركب ازدانشمندان، منورين واشخاص با تجربۀ افغانستان موافق آ -1
 هستید؟

 ن درلندن با قبول اين عريضه حاضر هستید يا نه؟آايا باشتراك دراجتماع مقدماتي  -3
وموضع  تأريخدرلندن درهفتۀ اول اگست برای اشتراك مساعد میدانید ويا دربارۀ  ايا دائر كردن جلسۀ مقدماتي را -2
 ن تجويز ديگري داريد؟آ

وموضع براساس اكثريت تجاويز تعیین وبشما اطالع  تأريخيا اجازه میدهید آه شود ئاگر تجوير هاي مختلف ارا -0
 داده شود؟

 تجويز ديگري برای رهنمايي داريد؟ َاا لطفاگر به اساس تشكیل كومیتۀ مشورتي موافق نباشید اي -5
 .غاز امر مرا مستفید وممنون سازيدآاگر چنین باشد لطفا در
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در ختم صحبت داکتر محمد . بعد از استماع مطالب مكتوب پژواك هر كدام نظريات خودرا درباره ارائه كردند

 :چنین نتیجه گیري كرد كهجمع بندی نموده رايوسف از تحلیل نظريات مدعوين 
ابطیكه درطول خدماتش با كارگردانان سیاسي عبدالرحمن پژواك يك شخصیت محترم افغان بوده ونسبت به رو -

 .درجهان دارد، در حل بحران افغانستان رول مهمي میتواند داشته باشد
هم اهنگ ساختن وبسیج  قواي جهادي ين نهضت برروح ا" جمعیت تحكیم وحدت، اسوال"  ۀچون دراساسنام -

یت تحكیم وحدت به هیچ صورت نمیتواند جمع. استوار است، پیشنهاد پژواك به نحوي با محتوي آن درتضاد است
 .ونمیخواهد درتدوير سازماني بذل مساعي كند كه ازآن بوي رقابت با مجاهدين وپیكار داغ مردم استشمام گردد

كومیته پیشنهادشدۀ پژواك میتواند در جهاد برحق ملت افغان كمكي كند، درصورتیكه اين كومیته نظر به تصمیم 
 .درپهلوي شان احداث گرددرهبران جهادي ومستقیمَا 

اشخاصیكه درآن سهم داشته  ۀتازمانیكه رهبران جهادي تدوير چنین كومیته اي را رسمَا تائید نكنند وهمچنان دربار
باشند نظر خودرا ابراز ندارند، چنین ساختار سیاسي بدون ازپشتیباني قواي جهادي، میتواند به ضررقواي جهاد تمام 

 .وپراگندگي اوضاع امروزي  بیافزايد گردد وبه جاي كمك درتشتت
ژواك درتماس شده ودرباره پمد تا با آاز داکتر محمد يوسف، كه مكتوب بنام شان ارسال گرديده، خواهش بعمل  -

وي مذاكره كرده ونتیجه مجلس امروزي را برايشان  با" جمعیت تحكیم وحدت، اسوال" چگونگي تصمیم هیات مديره 
 . غ داردبالا
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