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تا زمانیکه " اسوال" مديره و اجرائیۀ در ترکیب اعضای هیئت خدمت خوانندگان گرامی میخواهم تذکر دهم که 
قوای اشغالگر شوروی وطن مشترک مارا، زير فشار مبارزۀ جنگی و سیاسی ملت افغان شکست خورده و 

. اشخاص با تعداد کم ويا زياد سهم میگرفتندترک نمود، تغییر قابل تذکر وارد نگرديده و در گردهمآئیهای همان 
جمعیت تحکیم " اشخاصیکه در اجالس هیئت مديره و اجرائیه اسامیتا هر بار  ازاينرو اين قلم در نظر دارد

 .ياد نکنم سهم میگرفتند، " وحدت 
وب در منزل داکتر محمد يوسف گردهم آمديم و از داکتر نیاز درخواست شد تا مکت 1813روز اول آگست 

به لندن ارسال شده بسمع حاضرين اجالس نگاشته و ۀ داکتر عبدالصمد حامد را که به جواب جناب پژواک وارد
 .برساند

   : اينک متن مکتوب داکتر حامد
 

 :ي عبدالرحمن پژواکانمكتوب جوابیه داکتر عبد الصمد حامد عنو
 1813جواليي  36بوخوم 

 

 !ژواکپجاللتماب 
اينك طبق فرمايش از وصول . دمانرا با دقت و عالقه خونآجواليي شمارا گرفتم و 11نامۀ متحد المال مورخه 

داب معاشرت آتر از مراعات م هرگاه اين نامه بنابر مصالح باالسف دارأت. ردازمپداده و به جواب می اناطمین نآ
ید كه بهیچ وجه حب و بغض شخصي ام در اندولي ب. سند شما واقع نشودپعنعنوي حاوي مطالبي باشد كه مورد 

 .متن اين نامه منعكس نشده
 

طالبي را ذكر كنم ردازم، اجازه میخواهم بصورت مقدمه مپه شما باننجگپبجواب سواالت  َاينكه مستقیمایش ازپ
ولي من فكر میكنم كه برای ادراك موقفم تذكر مطالب ذيل  ،اول حاشیه روي تلقي شودكه شايد در نظر

 .ضروري است
م و مطابق حكم ضمیرم انهمواره كوشیده ام تصامیم سیاسي ام بر مبناي برداشتم راجع به منفعت وطن و وطندار

را كه عبارت از نآين چهارسال اخیر نیزمالك تصمیم من عین همین اصل بوده و عواقب ادر. گرفته شود
هم با اشخاص  فعاَل. ا، زجرها، محرومیت ها و مشكالت بوده قبول كردم و درآينده نیز قبول خواهم كردخطره
ه در جهاد خدمت میكنند و با جهاد همكاري میكنند و يا بهر شكلي از اشكال مصروف انیكه صمیمئهاپو گرو

ما در داخل و خارج كشورند و مورد شبه همكاري با كابل و ماسكو قرار ندارند تفاهم قناعت  انكمك به هموطن
نشود كه  نآتي حمل برآبه اين موضوع از جهتي اشاره شد تا مطالب . بخش دارم و دايم در تماس میباشم

 .عالقه ندارم افغانستان بسهمگیري فعال در جهاد و راه نجات
 

واضح  انوراي قیام مسلح كتله وي ش در افغانستان قاطبه مردم ۀال اخیر اراده طي اين چهار سانخوشبخت
كمونیزم و استقرار يك نظام اجتماعي بر  ۀاز سلط نآزادي از چنگ روسها و نجات آوروشن است بمعني 

زاد و عاري از هر نوع فشار خارجي و آدر فضاي  افغانستان ريت مردمثاك ۀمبناي اساسات اسالم مطابق اراد
 . هاي معین داخلي پگرو

 

ها را تشكیل بدهد، و ارزيابي اعمال انسیاسي افغ انمن و هر سازمؤم انمین اين مرام بايد هدف فعالیت هر افغأت
 است بلكه افغانستان مردم ۀچه اين هدف نه تنها ناشي از اراد. اشخاص نیز بر اساس اين معیار صورت گیرد

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mayar_e_Jameeat_tahkeem_wahdat_osula_08.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mayar_e_Jameeat_tahkeem_wahdat_osula_08.pdf
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و وطندوست زندگي با ارزش  مؤمن اناين هدف صدها هزار افغدر طول اين مدت چهارسال برای رسیدن ب
از لحاظ ماديات اهمیت داشت مقاطعه  اند و با هر چه نزد شانار، وملیون ها هموطن هجرت كرده ثخودرا ن

ه ها انها ودر جالدخانخود نشستند، صد ها هزار هموطن در زند انورزيده، صد ها هزار فامیل در ماتم عزيز
مرادم از . شد  انناموس ما تجاوز صورت گرفت، شهر ها و قصبات وير انبسر میبرند، برهزاربسر بردند و 

 ... نايي تاريخثاست ۀين مرحلااشاره باين موضوع جلب توجه شما به حالت خاص حیاتي ايست  در
 

ه برای ين مطلب همنظرم كه عالوه بر جهاد مسلح بايد توجه مزيد به اقدامات ديگري داشت كامن با شما در
حراف از جهاد مسلح، انروشي را تفكیك كرد كه بمنظور  نآ ين مطلب بايد جدَاااما از. مین فوق مفید باشدأت

 .اتخاذ میگردد انتوسط منافقین و ساده لوح انايجاد تشتت در صف تصمیم مجاهدين و تزلزل در عزم راسخ ش
شايد مراد شما از كومیته مشورتي و يا كدام )  میخواهید" شما" وره درك كرده باشم، پشمارا  ۀاگر مطالب نام

. سازيد" منسجم و منظم... برای جلب دنیا" لوماسي پتا موازي با جهاد مسلح مساعي دي( باشد انبزرگتر از ۀحلق
 انید، دو رخ يك سكه واحد است و نمیتوانلوماسي میخوپچه را شما دينآين باره معتقدم كه جهاد مسلح و امن در

ي جهاد انازهم جدا ساخت، اگر نظر شما معلول حالت كمتر قناعت بخشي سازم اناز سازم ۀلحظرا حتي نآ
جهاد مسلح نبوده، بلكه  انلوماسي از سازمپمساعي دي اناز طريق تفكیك سازم ۀس چارپباشد،  افغانستان مردم

در زمینه و توجه  سجام بهتراني برامد، تا انحل اين مشكل الزم است، در صدد ايجاد چوكات معقول سازم
 .بیشتر به اين جنبه جهاد مبذول گردد

 

ها و انشما چنین است كه شما بعد ازتماس نزديك با مجاهدين، سازم ۀبرداشت من بصورت خلص از نام
د و انیوسته پشاور و در كويته تبادل نظر با شخصیتهاي كه تا كنون با احزاب نپدر داخل كشور، در  انزعمايش
 انقبايل و صحبت با مردم انمتعدد كوچكتري كه بر عالوه احزاب و جود دارند و شماري از سرهاي ه نیز گرو

بیشتر ازهمه چیز از مشوره و : " شاور زندگي میكنند به اين نتیجه رسیديد كهپ انناه گزينپهای پكه در کم
ف شده است، و با در مسايل مربوط به امور كشور صر انشمند و با تجربه ايكه عمر شانرهنمايي اشخاص د

و با النتیجه " ند، استفاده كنیدانبه نیازمنديهاي ما در راه دفاع از كشور جواب داده میتو انش شانعلم و د
ده ( با جاللتماب شما) در جمله تذكر نام نه نفر. میخواهید كومیته مشورتي مركب از چنین اشخاص تشكیل شود

اشاره  انت ۀدر نام نآتماسهاي كه به  ۀخالصه بعد از هم. منفر، من هم به عضويت اين كومیته منسوب شده ا
هر چند درين مورد هم سوال . قرار میدهید" ش و تجربهاند" ين كومیته را انموده ايد معیار برازنده اشتراك در

برای ش و تجربه چه بوده و كدام مقام بايد راجع به تكمیل اين معیار قضاوت كند، ولي انیدا میشود كه معیار دپ
 :ي نشود، صرف متوجه اصل موضوع میگردمناينكه صحبت بسیار طوال

 

ر من شد و يقین دارم درينمورد من به هیچوجه تنها نخواهم بود، در هیچ قسمت أثتعجب و ت ثباع چیزيكه واقعَا
ي به هدف اصل انش انو صمیمیت و ايم" نیك و با تجربه انشمنداند" شما راجع به شهرت نیك اين  ۀاز نام
صحبت شد ، اشاره نكر ده ايد، در حالیكه درين مرحله حیاتي زندگي خود، ما  انكه در فوق از افغانستان مردم

ات در بثضرورت به شخصیتهاي داريم كه در اجراي وظیفه مربوط به كومیته مجوزه مشورتي شما نیز داراي 
و وطن خود بوده، و درين  انبرای هموطنرزوي نیك آ، و خدمت بوطن و قلب مملو از " ج"بخداوند انراه ايم
ش وتجربه انتمام فهم و د. از خداوند از هیچ قدرتي نترسند و به هیچ منفعت مادي و شخصي دل نبندند ءراه جز

 .قرار دهند انخودرا بدون هیچ ملحوظ ديگر در خدمت وطن و هموطن
 

 راء مردمآشكل نمايندگي از طريق  بیتثدر چنین حالتیكه بنابر داليل قابل درك زمینه برای ت مخصوصَا
ت انمیسر نیست، عنصر شهرت نیك و اعتماد مردم به ام انچند(  Institutionell)  نآي انبشكل سازم افغانستان

"  ثمن همه اشخاصیكه شما بحی. نقش درجه يك را دارا میباشد" شمند و با تجربهاند" داري چنین اشخاص 
اعضاي كومیته مجوزه مشورتي  ثشناسم و در مقابل يك عده از ذواتي كه بحیید نمیانمید" با تجربه  انشمنداند

شما به اسامي اشخاصي هم برخورده ام كه شايد  ۀولي در نام. كدام تنقیدي ندارم یشنهاد نموده ايدپرا انايش
 ".شمند، منور و با تجربه باشنداند" صرف بزعم شما 

 : ها در روشني مطالب تبصره كنمانال راجع به بعضي از ثاجازه بدهید بطور م
( بشمول خودشما هم) وره میشناسند و هر ده نفر پهمه اورا  در جمله اسم شخصي به چشم خورد كه يقینَا اَلثم

 . یش شده بود اطالع دارندپیشگويي مشهوري كه درحق او سالها پازيك 
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در حق اش صدق كرد و وزير هم  بعدَا یشگوييپیم اين انقراريكه مید". دزد ديروز، رئیس امروز، وزير فردا" 
را انیشگويي پاما منزلتي را كه شما برايش قايل شده ايد به حدي بلند است كه حتي فال بین او هم جرائت . شد

یشنهاد خود خواسته پشريف مجاهد كشورما قرار داده ايد و با اين  انسانشما اورا در رديف صدها هزار. نداشت
تصاب او در كومیته مجوزه انجهاد دخیل سازيد، بلكه طبق برداشت خود توسط  ايد اورا نه تنها در عمل

سوابق تاريك ديگر او  ۀدرحالیكه بر عالو. مشورتي خود به او در چوكات مجاهدين نیز تبارز خاصي داده ايد
" ش و تجربهاند" جام داده و با تمام اننیست، چاكري دربار خلقي هارا تا حد ابتذال  اننهپاز نظر شما  كه حتمَا

ها و بر علیه مجاهدين ما نآي ها برای انیها، سخن رئخود در خدمت رژيم امین و تره كي قرار داشت، قلم فرسا
 .اقامت گزيد پخود در يور انكرده و در لحظه ايكه منفعت خودرا در خطر ديد، به اجازه ارباب

 

سسه ؤمامور رسمي حكومت خلقي در م ثي به حیاناسم شخص ديگري را در لست شما ديدم كه زم انهمچن
خودرا قرار داده و شايد هم مجاهدين " ش و تجربهاند" همه  افغانستان قالب خلقانملل متحد در خدمت دفاع از 

ش از بین رفتند، يعني امین انوقتي حامی. دانريالیزم میخوپام انقطاع الطريق و مزدور انو شهداي مارا به عنو
 . رت افتید، با اعضای خانواده اش مقیم يوروپ گرديداز قدكشته شد و شاه ولي 

 

و راه حل سیاسي هم تا حدي  افغانستان ارزش جهاد ۀازرژيم امروزي كابل  بیخبر نیستیم از نظر واقعي دربار
 مردم اندر حالیكه نمايندگ) افغانستان ۀس جینوا  در بارانیش از داير شدن كنفرپنج روز پ .اطالع موجود است

ي اني عنوانلمآدر طي يك مكتوب سر كشاده در يك اخبار ( شركت نداشتند انبنابر هر علتي بود در افغانستان
 : لیونید بريژينف ضمن يك سلسله مطالب چنین نوشت

تضمینات معین خاتمه  ۀشما همواره تاكید كرده ايد كه مداخله شوروي در عوض اراي! اقاي جنرال سكرتر"
 افغانستان تقاضاي شما مبني بر عدم مداخله قدرت اجنبي در مسايل: به قول خود وفا كنیدمیكنم  خواهش .مییابد

 ..."تامین شده و تامین میشود
یل از ثو بشكل تم" انستانيكي از برجسته ترين شخصیت جالي وطن افغ"  ثاين مكتوب سركشاده را به حی

افغانستان  در مورد خروج قواي خود از ان شرايط معین كه روسها خواستار. نشرنمود افغانستان راي مردمآ
و نظر . دانمويد نظر كابل معرفي نموده  ثنظر خودرا به حی انبودند و هستند، واضح است زيرا به مراتب ايش

و تضمین از طرف همسايه هاي ما  افغانستاناستقرار نظام فعلي كابل در : "چنین خالصه نمود انكابل را میتو
ع هرگونه اقدام مجاهدين برعلیه رژيم كابل شوند و زمینه عودت مجدد انمبني براينكه م "و اضالع متحده امريكا

یش از پروز  جنپیدن اين مطلب در مكتوب سركشاده مذكور انيا گنجآ. مساعد سازند افغانستان  مهاجرين را به
سجام و انگفت توسط چنین اقدام به فعالیت هاي مجاهدين  انس جینوا تصادفي بود؟ ايا میتوانداير شدن كنفر

 صحبت كرده ايد همین است؟ نآكه شما از" ش و تجربهاند" تظام بهتري داد؟ ان
 

روسها  ۀجمله اعضاي كومیته مجوزه مشورتي شما شخصي وجود دارد كه او بعد از حملخره دربااآل
ها و نآشاور وزارت خارجه وظیفه داشت و بنفع م ثرچمي ها به حیپخود درخدمت روسها و  افغانستانبر

جام داده، سفري هم به شوروي كرده تا ضمن انو مجاهدين مصاحبه هاي مطبوعاتي  افغانستان بضرر مردم
او . كند انبی انشوروي را و اجراي مراسم مذهبي ش انانزادي مسلمآ ۀقص افغانستان جام ساير امور به مردمان

بخاطر دارم . شد پورت خلقي با فامیل خود وارد يورپاسپماه قبل به اجازه حكومت كابل و با  8باالخره تقريبا 
ديگر كشور با خلقي ها شروع كرده " شمند و با تجربهانمنور و د" يكي از اشخاص  ۀاو روزي در محبس دربار

تهار اناين  ۀم اكنون او دربارانتهارسیاسي زده و نمیدانبا اين عمل خود دست به " شمنداند" بود، میگفت اين 
تهار سیاسي بوده و نه همكاري با روسها و انسیاسي شخص خود چه میگويد؟  ويا اينكه تنها همكاري با امین 

 رژيم فعلي كابل؟
 

مقصدم . با هم وجه مشترك دارند انید، يك عده از اعضاي كومیته مجوزه مشورتي تئقراريكه مالحظه میفرما
ت كرده اناين نبود از كسي بدگويي كنم و يا به شخص اه" شمند وبا تجربهاند" اشخاص  ۀباال در بار ۀاز تبصر

خالي  نآدازم كه نظر به تجويز شما بايد توسط انبلكه میخواستم صرف ازين طريق بر چوكاتي روشني  ،باشم
دارد  انيا امكآ. ين طريق افزوده شوداريت جهاد ازثده وبر فعالیت و موي در مقاومت ملي رفع شانفعلي سازم

بر  انیر منفي چنین اشخاص در يك سازمثأدر چنین چوكات از جهاد و مقاومت ملي اصال صحبت كرد؟ ت
م كامال واضح است، ولو كه در بعضي حلقه هاي انو فعالیتهاي مربوط به جهاد بگم افغانستان ۀذهنیت عام
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با نفوذي هم داشته باشند و اين لحاظ شمارا واداشته  انينها بنابر سوابق خود دوستاممالك بعضي ازبعضي از 
 .همكاري كنید انباشد، تا با ايش

 !جال لتماب
شنا هستید، با آغالب  انجاي تعجب است، در حالیكه شما با خصوصیات فوق الذكر اين اشخاص بگم مخصوصَا

يا بنابر كدام مصلحت خودرا مجبور به چنین روشي آ. خود الزم مي بینید ۀمجوز ۀرا در كومیتانزهم وجودش
 ید؟انمید

 

م بر شما هم وارد انديشه عمیق میشود، وقتي توجه به تنقیداتي میكنم كه از طرف هموطناناين تعجب من تبديل ب
یخبر نیستید و ضمن ين تنقیدات تا حدي بام شما هم ازانچه بگم. فعال از تفصیل باين موضوع منصرفم. يدآمي 

ينجا ادر. ها و يا شخصیتها اشاراتي هم درباره يافته باشیدپتماسهاي خود در طول اين مدت از بعضي گرو
با همه قتل و قتا ل اش و  انداودخ انسرط 36بر نقش شما در رژيم  میخواهم صرف بگويم كه مخصوصَا

و برادر شما  ژواکپ شما داكتر نعمت اهلل ۀدرزادمقدمه چیني اش برای بدبختي فعلي كشور، بر نقش داماد و برا
رچمي سند قید پدر دوره هاي مختلف سیاسي كشور، مخصوصا در رژيم داودي، خلقي و  ژواکپد فريدانوهپ

 .میشود
 

با قیام عمومي در  افغانستان مردم" شما ۀیش، يعني وقتي به زعم نامپرسند كه شما چرا چهارسال پمی انهمچن
سفیر كبیر داود  ثوقت به حینآو شما در " غاز گرديدآ انها در كشور هاي جهانجمعیت هاي افغداخل كشور و 

پیونديد، يا خود عیت هاي مذكور بدر لندن تشريف داشتید، عوض اينكه به مجاهدين يا به يكي از جم انخ
ما و نه به منسوبین شما نه بخود ش دازيد، به كابل عودت كرديد و تصادفَاانجمعیتي بسازيد و فعالیتي سر براه 

 سیبي رسید؟آكدام 
 

رچمي ها پرسند كه شما چرا در دو مسافرت قبلي كه برای شما بعد از حمله روسها و نزول پعده اي می
به هند و قسما به غرب میسر شده بود بدون هیچگونه احتجاج و بدون سر وصدا دوباره به كابل بر  افغانستانبر

 روسها به ۀكه بار اول تقريبا يك ماه بعد از حمل مخصوصَا. یوستیدپاخیر به مجاهدين نه  ۀند اين دفعانگشتید و م
 ... شما و برادر شما  1811م در ماه فروري انيعني بگم افغانستان

 

یوستن به مجاهدين گرفتید؟ در حلقه هاي پبه تصمیم به تخره اين سوال مطرح میشود كه چرا اين مرباآل
س مذكور انكنفر انيا اين تصمیم شما به جريآرا مصروف ساخته كه  انين سوال اذهمهاجرين و مجاهدين ا

 یشنهادي هستید؟پيا شما اصال حامل كدام آديگرمربوط است؟ و يا  انجینوا و يا كدام جري
 

 :ردازمپاينك میخواهم در ذيل بجواب سواالت شما ب
 ۀ، منورين و اشخاص با تجربانشمندانز ديا به اساس مفكوره ايجاد كومیته مشورتي مركب اآ: سوال -:1

 موافق هستید؟ افغانستان
 .را تفسیر و تصور كرده ايد موافق نیستمنآمشورتي طوريكه شما  ۀايجاد چنین كومیت ۀبه اساس مفكور: جواب

 

 در لندن با قبول اين عريضه حاضر هستید يا نه ؟ نآيا باشتراك در اجتماع مقدماتي آ: سوال -:3
 مانشما در لندن اشتراك ورزيده نمیتو ۀدر اجتماع مقدماتي كومیتلذا : جواب

 

 ید؟اناول اگست برای اشتراك مساعد مید ۀمقدماتي را در لندن در هفت ۀايا داير كردن جلس -:2
 .به جواب سوال اول و دوم لطفا مراجعه شود: جواب

 

ريت تجاويز تعیین و ثضوع بر اساس اكاگر تجويز هاي مختلف ارايه شود، ايا اجازه میدهید تاريخ و مو -:4
 بشما اطالع داده شود؟

 .به جواب سوال اول و دوم لطفا مراجعه شود: جواب
 

 يا تجويزي ديگري برای رهنمايي داريد؟آاگر به اساس تشكیل كومیته مشورتي موافق نباشید،  -:5
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بر . را در نظر خواهید گرفتنآشرح باال در حقیقت حاوي تجاويزي هم بوده كه اگر خواسته باشید، : جواب
 :یشنهاد مشخص بشما دارمپعالوه دو 

را نآیشنهادي از كابل داشته باشید و يا نظري كه پشما كدام  ۀاگر شما و يا بعضي از اعضاي كومیته مجوز: الف
 اشاره شد، نآطوريكه در باال به  افغانستان راه حل معقول و عملي برای رسیدن به هدف اصلي مردم ثبه حی

رسیدن بهدف  ثیشنهاد شما باعپحاصل شود كه  اناگر بمن اطمین. یدئرا مطرح فرمانآید، لطفا اندفاع كرده میتو
د، راست انو لي قسمیكه بر روي حقايق فعال حكم شده میتو. فوق مي شود، بر موقف فعلي ام تجديد نظر میكنم

 .بگويم درباره كدام خوشبیني ندارم
بعد از فروگذاشت  افغانستان برای سهمگیري در خدمت برای انناشي از جذبه ت اگر اقدام فعلي شما محض: ب

سیس چنین أم خدمت شما اين خواهد بود كه از تانزياد باشد، میخواهم بگويم كه اين تصمیم نیك است ولي بگم
 پايجاد يك گرو ثبلكه منتها شما باع. یدانين راه مصدر كدام خدمتي شده نمیتواچه در. يك كمیته منصرف شويد

 .هاي متعدد ديگر خواهید شد و بسپكوچك مزيد بر گرو
 . مالل خاطر شما نشده باشم ثامیدوارم بدون موجب باع                           

 عبدالصمد حامد                                                       
 

 دارده داما
  


