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 52/6/5112احسان هللا مایار                                                                         
 

 " اسوال " آزادی مبارزه و وحدت تحکیم جمعیت
 بخش نهم

 

سیاسی جایگاه روز به روز در محافل " جمعیت تحکیم وحدت، اسوال " باید نمود که اذعان 
تماسهای کوچک و بصورت نسبی بزرگتر توسط . بگونه ای مطرح شده بودنموده و خودرا پیدا

 روابطاشخاصیکه در این راستا و انکشاف این نهضت ملی پیوند داشتند، قدم بقدم پیش رفته و 
خوب  در داخل افغانستان و بیرون از سرحدات کشور برقرار گردیده بود که امیدوار کننده و 

 .نوید دهنده بود
توضیح دهم که تمام اینجا این قلم در نظر دارد که بصورت واضح و بدون اگر و مگر در

مصارف اداری و لوژستیکی این نهضت توسط اعضای جمعیت تمویل میگردید و در طول 
 .سهمی نداشتنددر تهیۀ هزینۀ آن متمادی کسی از بیگانگان خارجی  سالهای

شاهد هستیم که هر حرکتی برای نجات افغانستان گذاشته شده، اولین ما در طول تاریخ کشور 
بدست آورده از پیشانی شخص و یا گروه تا بعد از ان متاپۀ آن از مدرک پولیکه از فالن و به

ول گرفتن رهبران بنام افغانستان از ، پ51وز، قرن گرچه امر .مرگ شان نیز زدوده نشده است
معمول بار آمده، لیکن این قلم میخواهم با ! دستگاه های استخبارات جهان قسمتی از فرهنگ

تعهد نمایم که کسی در تمویل این نهضت پاک " جمعیت تحکیم وحدت" صراحت بنام   اعضای 
تان جلساتی ترتیب میدادند البته کشورهائیکه در پروسۀ حل معضلۀ افغانس. و منزه سهم نداشتند

 .یک استثناء استو از اعضای جمعیت دعوت مینمودند، از امر باال 
 

، داکتر در یکی از جلسات :" اسوال تحکیم وحدت، جمعیت" رفی بیشتر عبر میگردم باالی م
ر اجنداء ب منصوب د، در ضمن دیگر مطال(در آینده به منشی اکتفاء میشود) غالم محمد نیاز

 آنراکه ود هالند وارد گردیده ب دیموکراتکریسچن لیبرال  جوانان  از یک اجتماع دعوتنامه ای
مربوط، تصمیم  آئی مگردهباجالس پیش کرد تا در بارۀ تعیین هیئتی بمنظور سهیم شدن در 

بعد از مختصر بحث در اطراف موضوع آقای محمد اکبر سیفی و اینجانب تعیین  .اتخاذ گردد
 .شدند که در آنجا رفته و راپور خودرا به سکرتریات جمعیت تقدیم نمایند

 

11-8-1885 
 :لندادره" OSULAجمعیت تحكیم وحدت "ت  ئرش هیازگ
 (ستاتهیه شده  ، عضو هیئت اجرائیۀ اسوال كبرسیفياد محمد اقتصالوم پتوسط دیراپور )
 

یر الند داه( Elstلست  ا) كه دردهكده  پاروات ان دیموكرچل كریسان لیبرنظربه دعوت محصال
نب اینجار وایا مهللا ناحسانجنیرایه جمعیت تحكیم وحدت ئاجراي اشده بود به تجویز شور

 .رفتیمگسهم  1885ست اگ 15لي است اگ 8ریخ ازتان متذكره ع محصالاجتمادر
 .یر بوداین وقت جلسه عمومي داردشد كه درالست وا ۀست به دهكداگ 8ت عصرروزیكشنبه یئه

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mayar_e_Jameeat_tahkeem_wahdat_osula_09.pdf
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ع طالابه  اني رافغات ئاصلت هیجلسه مو رئیسیب نافت، ان یایپامجلس  رئیسني احینیكه سخنر
ده ایستا پاهمه به  گدرنفتند بالاع یطالات ئمدن هیآز اضرین مجلس كه اح. نیدامجلس رس

 ده شوداتذكرد رداد اوج میزبودآرغرورابسی ۀلحظ. ل نمودنداستقبااز هیئت ي ممتد اكف زدنهاوب
ت ان دیموكراناس جواحسارگنابلكه بی طر شخص نبودانه به خارام كاحترارم وگل استقباین اكه 
ن شهره اذري شگزخودا عت واكه شج ن بودافغاملت  مثالي بیگناومرد ازیهانبارجبادربر لالیبر
ست كه موضوع ان آ ۀناد نشازآن ان جهانان جوگایندامد نمآش پیین ا ا  وتعال. ستاردیده گن اجه
زنده  مال  ارند كاعقیده د ادي وحریت ملتهازآصل اني كه بانان نزدجوآن ان وملت قهرمانستافغا

 .رندگم میناحترا ۀجم شوروي به دیدارتهبادربر ان رافغاومت ملت امقو بوده 
 

 :انیهاصه متن سخنرینك خالا
 ( : امریكاوس افریدم ه) ز اي گینداس به نمنه كالانم روزانخست خ

صر، اریخ معاره تامع كه دربات جاس نظر به معلومنم كالاعد مجلس خاي مسازفضاده استفااب
خیر دوره ان درانستافغا ۀراي مبسوط دربانیه ارد، بیان دانستافغاسي اعي وسیاجتما وضع

 تره كي و نورمحمد مدنآر ارویك و ورث 7ي اخره كودتالان، باود خامحمد د ياهي، كودتاش
هلوي پرمل توسط شوروي ودراكببرک وردن آن این دونفر بمیازبین رفتن امین وبعد احفیظ هللا 

ي هجوم ایزه هگناین قسمت ازشرح ابعد . د نمودایران انستافغان كشور به آ یماجم نظان تهآ
سي نكند به اسات اماقداین عمل ال باد به مقازآن ارجهاگر شد كه کده متذاتوضیح د اشوروي ر

ن وقتیست كه آهد كرد وام خواقدان ومنطقه خلیج اكستپال اشغاد شوروي درقدم دوم به اتحایقین 
شد استه باخواري راونه فشگمده وهر آشوروي درد تحت كنترول ازآن ادي جهاقتصا گهراش
 ...نداخته میتوارد ساد وازآن اه هرمز به جهگناي به تنبازطریق دستیا
" ك درچكو ا  یع نسبتار نفر نسبت وقان هزاراست كه هزاسف أي تافت جگس نم كالاخ
نه اسفأمت امازند انداه میابه ر گت بزراهرانموده ومظ پاتي براعاجتمان آ امثال ای و" دورالسلوا

 تانار جریبادربر
ن انستافغا دفاعن بیال مردمباوي به مقایكي وكیمیژي بیولوان كه شوروي بمبهانستافغازادگناج
ن انستافغاومت اره مقالب درباضمن توضیح بعضي مط. زي بلند نمیكنداوآرمي برد كسي ابك

جلب نموده " اسوال، جمعیت تحكیم وحدت"همیت وخصوصیت ابه  اضرین مجلس راتوجه ح
تقویه  صالارد واز دان نیاناجو اومعنوي شم سياي سیاین جمعیت به كمكهامتذكر شد كه 

 ...ستاكمك به خود  ( OSULA) جمعیت تحكیم وحدت
 

 1885ست اگ 8ریخ ابه ت( سیفي) نباینجاني اسخنر
ي گیندابه نم ات مدآفقه بعمل اردید وموگرتسوید ایاماحسان هللا یرننجا انیه شب قبل بامتن بی) 
 (.د شودایرانب درمجمع عمومي اینجازطرف اجمعیت تحكیم وحدت ت ئهی

ن شدن ایان ونمانستافغاخل اي دادهارویدزشرح مختصرابعد : ن ومنطقهانستافغاسي اوضع سی
مدن آر ادرمورد رویك شتند واد ان روافغابه ملت  اي راور وظلمهث 7ن ایاچقعي كودتاوۀ هرچ
عي اجتماره خصوصیت ادرب ا  یت مختصرماهدرك بهتر برایده شد وات داتوضیح ومت مليامق
ط ارتباردید وبه گیه اراتي ان معلومافغاوعنعنه دوستي ملت  نتادیپابندیی عمیق به یعني  انهافغا
صه نین خالچت ال دیموكران لیبرانازجوا "جمعیت تحكیم وحدت" رانتظات ذیل واین مطلب نكا
 .ردیدگ
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 خته واس ثدام حواست بلكه تمارفته گي صورت بنقالامین اتره كي و دوره نه درن انستافغادر
ي ستیالاصلي شوروي ان بوده ومنظور انستافغافته وي درال تربیت یاد شوروي وعماتحا ۀفتاب
 .شداش میباینده آي توسعه طلبي انهالپ برایده استفان جهت انستافغا
د الحاوز، ظلم وان علیه تجافغاملت  ۀطبامروز قان تحمیل شده وافغابرملت  گهدیم كه جناش ام
 اب

 نهان مرداد جهازآي ازطرف كشورهار ثؤي مافت كمكهاوجود عدم دریاي بگیي جناتدبایل اوس
 ...دگري میجنایدپامت وال شهاكم اب و راو
صه به مجمع ت ذیل به صورت خالاداشنهپین گازدعوت دهنداري اذگسپان ضمن سایپادر

 عمومي
 :ردیدگیه ارا
ن انستافغابرحق  ۀعیاد است تاین ان ادي دوست جهازآن انازجوان افغاومت ملت امق رانتظا -1
 .نندان برساشد به مردم جهادرهر محفل ودرهرموردي كه ممكن بار
ن انستافغاومت اجیع كنند كه به مقتشا رانهآس هستند اي كه درتمات وجمعیت هاسسؤم اب -5

 .لي وبشري كنندار مثؤي ماكمكهن اكستپات اشي سرحدادي درحواي جهاوتشكیله
ي كه اد وحلقه هازآن اي خبري جهانه هازطریق رساید ان بافغاملت  مثالومت بیاد ومقاجه -2

ك چجم به یك كشوركوات تهباد شوروي باتحاردد وگني اشتیبپشند، ادي معتقد میبازآصل ابه 
 ختم .رددگنه تقبیح اطعان، مستقل وصلحدوست قامسلم

  
56-8-1885  
 :بت میكنمث اینجایك دوست در ۀمنازا اع وطن راوضاند مطلب مربوط به چ ۀصخال
ز ام اكنا ۀشتگزاعسكر ب 2111. ردان داجری اكتیپي شدید در اهگینطرف جناروز ب 18ز ا" 
 ات روسهاتلف .است شده اكتیپت ارد جبهانك واده تاعر711ن واوافر گزوبراس انجشیر بپ

ر سقوط ازرهد MI-51 هیلوکوپتردو فروند  گین جنادر .ستاهدین از مجایم بیشتر ژكر راوعس
ي الوتهپیو دفاعدر وزیر اق جۀاب لعظیم،ال عبداروگدولي هیلوکوپترالوت پی. استده شده اد

 58روز . نداه كشته شده ثداین حاكه در ند بودهللارن عبدگده وجارن شهزگدومي ج هیلوکوپتر
 شتگزال بباشده ویك روز بعد به ك اهزم كنراعیمركزان قواندالودود قومال عبداتمبر جنرپس

 .شدامي ب اي مركز تحت كنترول شدید روسهاقو. است نموده
ي خفیف شلیك ارش مي شود، یك صداق كاطاخل الودود دال عبداروز حینیكه جنر 8321عت اس

 بالره بامر مخآ ، و(ستادرترورمعمول  گدر میل تفن اتخفیف صد ۀلال استعما)شنیده میشود،
. هده میكنداق مشاطاجرح درشقیقه بركف  اب ال ران میشود وجنراندارقوماق كاطاخل اد گدرن
رفته وسر به نیستش گراقر امورد سوء ظن روسه ازكنر هاشت گزاست كه وي بعد باء افوا

رصد بستر اهچ شفاخانۀكتوبر در ا 5 ال تانعش جنر. نحشیر بودپزالودود ال عبداجنر. نداكرده 
 ."دفن شد" نابرستگ" ن نفر به ارایعت هزامش ان بآزاشته شده وبعد اهدگن
 

 1885-11-51لي ا 56-11
) نامه ها رد وبدل شد بعد از آنکه بین محترمان عبدالرحمن پژواک و داکتر عبدالصمد حامد

از آقای پژواک پیامی نرسید و شنیده شد که وی لندن را ( این سلسله دیده شود 8و  7بخش 
در حاشیۀ صحبت های ما در جمعیت . و رهسپار ایاالت متحده امریکا گردیده است ترک نموده

بوضاحت درک و احساس میگردید که در انزواء قرار داشتن شخصیت سیاسی ای مانند آقای 
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سوابق . ند تا با وی تماس برقرار نمایدکپژواک بنفع افغانستان نبوده و بایست هر کدام سعی 
شناخت وی از از دانش و عمیقا  ریشه داشته و میتوان المللی  کار پژواک در سطح ملی و بین

این قلم که روزمره با  .استفاده نمودبغرنج افغانستان  قضیۀکهای سیاسی جهانی به نفع حل تکتی
 روی همین اصل در تماس بودم ،داکتر محمدیوسف، چه از طریق تلفون و یا صحبت رویاروئی

و بتوافق رسیدیم که با امریکا سفر کنم و با آقای پژواک رشتۀ دوستی  مذاکرات دامنه دار داشته
 .نمایم ءگذشته را احیا

 .روی همان صحبتها تصمیم گرفته شد که در وقت مساعد به امریکا سفر کنم و با پژواک ببینم
 

ن ابحر ۀرادربان بعضي دوست با ارهاصه دیدوخال امریكاسفرمُولف به ادداشت از اینکه ی
   :نانستافغا
م ناخذ سندي بافق به ؤن مالمآنوني حكومت اري وقاداني حل طوالاز طي مراس پ: وريادای) 
نیو مربوط ژ 1825ل اسیون ساس كنواساسیروسفر ب ۀمنازه اجاقع اورت كه دروپسپا
ه برجسته اي ودوخط سیآب گن برنآ پشتیمه كه نازه اجاین ا. ردیدمگشد، اسي میبان سیگاهكندپنا

ن ضمیمه كرده وبه آ اب اروي خودرآبن انسارد، سندیست كه اد خود پچیي طرف الادرحصه ب
ري گظف قنسلؤمور مانم كه مانمید. ش میكندپیي ویزه اجرارجي جهت اي خاهگان كشوریندانم
 اومر اعطاین بنده بیوطن ویزه ا برایي بمن دلسوزي كرده وچروي  زادر فرانکفورت  امریكا

 .(ختاخوشنود س
 .منازرگاز نظر خوانندگان بال جماز قید سنه وبه ابیرون  ان سفرم رارم جریادرنظرد
مي ارگبه جستجوي دوست  گدرم درفلشینامت درمنزل براقارك واصلت به نیویابعد مو

یش ازصدا. اس شدموي تلفوني درتماكردم وبادپی ارویدرس آهوتل و. مدم آك براوژپلرحمن اعبد
ك اوژپبه هوتلیكه  بعدی روز. نمائیمهم صحبت اوب تا زودتر باهم ببینیمرد امعلوم شد كه خوش د

لیت اوفعرانحوكزا كاوژپ. ندماذشتگوي درصحبت باا ر ظهرزا د رفته وقبلري میكگزند
ن چناضي نبود وهمان راندچن انستافغاق بالیرتبه دولت سامورین عام ا  فته ومخصوصایقشرتعلیم
ن اینكه بحرا ات رداقمندي دعال گغ وجناردگن سنامردمابیشتر ب امریكارد كه حكومت اعقیده د

ن چنانیكه درملل متحد وهماكس اوي ب. رددگي صلحدوست حل وفصل انهافغان توسط انستافغا
 امریكاري دراداخلي ات دانازجریاس بوده وارد به تمایي دناشآ امریكارجه ارت خاوز
ره نیز نسبت این باشد كه در " ،سوالاجمعیت تحكیم وحدت ، "ز اد اضمن صحبت ی. ستاخبراب

 . شتاتي داحظعدم مركزیت وقدرت جذب مردم مال
محمد  داکترني اص مورد نظرش عنواشخان اكرد كه درمی دازمكتوب خود یامیز آله گك اوژپ

ده ادبت  ثم باجمعیت تحكیم وحدت، جوازي گیندابه نم و،ا زانه اسفأیوسف نیزنوشته بود كه مت
زجمله مدعوین اشت كه ار داظهاوي . ه استردیدگ یثرش درنطفه خناتكباین اكه درنتیجه شده ن

وه وي عال. دندابت ندثیرفته وبه لندن سفر كرد وبقیه نظر ماپذور نظرش رادداکتر حیدرصرف 
 ازوي مشكورم كه مكتوبم راكرده،  اكمونیسته اري بامتهم بهمك امد، مراینكه دكتر حا اكرد ب
 .ستاده ام فرستبرای انرآرد  باره فكر كرده وجوادرب قال  ارفته وگجدي 

ت ریح كردم وبعد به تفصیل مشكالتشبرایش ا رداکتر محمد یوسف ن صحبت درمنزل امن جری
یاد یي پارواي اكشوره ۀقكمبود عالاز ن چناوهمگزارش داده ري جمعیت اذگداس بنیاساخلي واد

 ۀتشكیل كمیت ا  ساساوتصدیق كرد كه اعد شد حدي متق اتوی بعد از شنفتن راپورم . كردم
دي اینكه مشكل بیشتري خلق كند مفادي بجز ان جهافقه رهبرادي وي بدون تضمین و مواشنهپی
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ي وبسیج  قشر روشنفكر یك گهنآد هم ایجا قال  افق رسیدیم كه اهم به تواب. ردادربر ند
بدین وسیله  ار بدهیم تاد قراطوري در خدمت جه اخودر یدازهمه مهمتر بامرضروري بوده وا

قت اینكه صداتوجه باب. نداكرده بتو ادپیلمللي وزن ات بین احان درسانستافغاي مردم اصد
ا رهاین دیدازبیش ابیش  امد تآفقه بعمل اند، موابهدف میرس اراهي ماخودخوروعدم ادرك
 .رددگرتر استوافته بیشتر واسي تسلسل یان سیاختماي یك سنارمبب
 

شب  افرد اشته شد تاذگراقردر یک هوتل همجوار محل اقامتش شت چان نازصرف ابعد 
 .هد شدادعوت خو انجآنیز در لحكیم طبیبياهم ببینیم كه عبداربایادرم حبیب مادرمنزل بر

 

"  سوالا"ي الیتهازروند فعالي دربوستون تلفوني صحبت كردم وآبلمجید زاعبد ال روز بدرخال
س امحمد یوسف كه درر داکترز الي باز. ستمادرمورد خوادم وهم نظرش رات دامعلومبرایش 

ن چناهم. توصیف كردن انستافغات وي دراق خدمبازسوادكرده وارد به نیكي یادر این تحرك قرا
ش برای ا  فوقت ا  ن فطرت وقتاعرف داکترمطلع بوده و" سوالا"مدن آي بوجود اتدبازاور شد كه آ دای

 .ت میدهداره معلومادرب
ین تحرك ابنیادگذاری لي درتمویل بالمجید زاعبد در گذشته رقم گردیده آقای یكه ئاجات: وريادای)

 .(شت اسهم د،  CAUX سویسمونتروی  در قصر کوه
 

لحكیم اك، عبداوژپلرحمن ارك، عبدانیوی گقع فلشناو رایاحبیب مبرادرم نومبر درمنزل 8شب 
ري بین ان همكچنان وهمآوضعیت  ن وافغاد ملت امده و صحبت روي جهآردهم گطبیبي وبنده 

ین ار اولین با برایبنده كه . ردیدگز اغآد، ادرخدمت جه لوبطور ك امریكاو پارواي مقیم انهافغا
طه بامتوجه شدم كه ره وجدل دیدم ثحال مبادرح و ایك ج ان رافغاسي اس سینادوشخصیت سرش

نه امرآطبیبي بیشتر  ام صحبت بگاك هناوژپ. ستا پسچلب ودلاجخیلی ر گدی امد یكي باشپیو
 .ید رد نكندئابجزت اك راوژپنظر  اوطبیبي سعي مي ورزید تمد مینمود اشپی

ر الخصوص حكمتیاعلي  د،ان جهارهبر اش بانه اطه نزدیك ودوستبوار زا، طبیبي مثالطور
ت اوكچخل یك ابه زودي د ارانهآردیده كه گشت كه وي مُوفق ار داظهاد كرده و اني، یاورب
:" فتگده ارداطب قرامخ اه مخصوصي طبیبي رگان اك باوژپ. خواهد کردمل اد شاتحا گبزر

تبسمي  اوب." نیداورده میتوآد اتحاخل یك اد ارانهآمي كنید   ادعا اشم نابست كه جاتعجب 
 .نكرد دفاع زخودالیک ه شده وپاچدست وطبیبي قدري . نداشتگزوي روي ا

ت الایاشت ومعتقد بود كه ار داصرالمللي اه بین گاز ناد اك بیشتر به تقویه جهاوژپدرصحبت 
از راه مذاکرات و صلح  پیاده کردن  برایینكه ا است تا گن جناهابیشتر خو امریكامتحده 
رجه ارت خاوز اكه ب شدك معلوم اوژپزصحبت ا. زحمت بدهد ران خودانستافغادرسیاسی 

 .رداع دطالا امریكالیسي پازاشته و اس داتم امریكا
ن گایندانم اي بیشتر باسهاكه تم فه نموداضاني كرده واشتیبپتقویه و اك راوژپطبیبي نیز نظر 

ن اراهمكاوي بیشتر ب زم بوده ومر الامنیت یك اي شوري اعضا ان بامكاملل متحد ودرصورت 
ن آي اعضاملل متحد ودربین  ۀرادادر ان رانستافغا قضیۀ انهآرفته وتوسط گس اش تماذشته گ

 .داد اري راطبیبي وعده همكانسته وبالم داك یك حركت ساوژپ این مطلب را. رداه میدگزنده ن
ن آیه ئاجرات ئي هیاعضا یکی از، كه طبیبي نیز "سوالاجمعیت تحكیم وحدت، "  ۀرابنده درب

طبیبي . فتم گلبي این تحرك مطاني درافغاص ورزیده اشخاعي بیشتر اشد، ولزوم تشریك مسامیب
دن سر احركت د اك تنهاوژپل ئاوان صحبت كرد ودرات توسعه وتقویه انامكاره ابیشتر درب
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فقه اك مواوژپرفت گدربراعت رانج سپزابیشتر  ا  ني كه جمعي طوالاه ثزبحابعد . ء میكرداكتفا
ت تصمیم اشد، درجلساشته باعضویت د"  ،سوالاجمعیت تحكیم وحدت، "نكه درانمود كه بي 

 .ه كندئارا ات خودراور نظریارفته وبصفت مشگن سهم آیري گ
تهای بوارد هستند صحافغانستان ضایای قدر نیز که  اشخاص دیگر دبا یک تعدا سفر ایندر

که امریکائیها میتوان نتیجه گرفت ی آن ولیک از فحوتفسیر آنهارا اغماض مینمایم داشتم که 
بگونه ای لبیک گفته و به تله افتادن رقیب اصلی خودرا در باتالق جنگ  اشغال افغانستان را

 .اریوی شکست خودرا در جنگ ویتنام از خاطره ها بزدایدافغانستان وسیله ای میداند که سن
نموده و لیک نمیخواهد تا افغان  تمل مقاومتازل اذهان عامه و جهانیان طرفداری برای اغفا

جنگ عالقمندی بیشتر خودرا  شدیدت، بلکه در مذاکرات و صلح حل کند یچۀدر قضیه را از
گروه های مجاهدین  از طریق دستگاه استخبارات پاکستان رهبران ازاینرو با  .نشان میدهد
در راه میخواهند کیم نموده و با نهضتهای سیاسی که انکشاف و تحروابط خودرا میخواهد تا 
 . نمایند کمتر دلچسپی داردفعالیت  غیر از جنگ
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