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 19/80/3812                                                                احسان هللا مایار          
 

 "اسوال"جمعیت تحکیم وحدت و مبارزه آزادی 

 بخش پانزدهم
 

به فرانکفورت مواصلت نمودم و  11/5/1902بعد از یک سفر بمقصود نرسیده از هند بتاریخ 
تعیین شده  ار راپور هیئت اجرائیه؛ کمیته ایقر. طالع دادما به دفتر اجرائیۀ اسوالاز سفر خود 

با همنوائی با روم و مسمی گردیده " پالن صلح اسوال" ر مورد یک پالن صلح، که بعداَ بنام تا د
 . ترتیب دهندشخص اعلیحضرت محمدظاهر شاه 

بقدم با تحرک روم نزدیک قدم   "جمعیت تحکیم وحدت" ان محترم ملتفت شده اند که خوانندگ
وقتاَ  .هم آهنگی ای در راه حل قضیۀ بغرنج و غمین افغانستان بوضاحت دیده میشودشده و 

با فوقتاَ داکتر محمدیوسف و یا اعضای دیگر جمعیت تحکیم وحدت به روم سفر میکنند و 
ی بیشتر و مذاکرات شخص اعلیحضرت محمدظاهرشاه و اعضای دیگر دفتر روم تماسها

 .صورت میگیرد عمیقتر
 : ثبت یادداشتهابرمیگردم به 

 

10-6-1902   
ترتیب و ( " اسوال) جمعیت تحكیم وحدت افغانستان "الن صلح براي افغانستان كه از طرف پ

ایجاب میکرد که ساحۀ نفوذ آن بیشتر شده  زرگ وکوچک عالقمندان توزیع گردیددرحلقه هاي ب
. علومات داده شده استدر باره م و از دست اول به عالقمندان افغانی و محافل ذیعالقۀ سیاسی

ولید حقوقي وداکترعطامحمد نورزي جهت احمدكتر محمد یوسف به اشتراك داکتر اددر قدم اول 
به ایاالت متحده سفر نموده وبراي افغانهاي مقیم واشنگتن وكالیفورنیا  پالن این توضیحمعرفی و

گردهم قضیۀ افغانستان تعداد کثیری آقایان و خانم ها از مهاجرین عالقه مند به حل كه هربار 
 :متذكره پالن اینك متن. پالن، معلومات داده شده است ۀ وتبادل نظر دربار ثمیآمدند، بعد از بح

 

 بنام خداوند بخشاینده ومهربان                                       
 

ر ساختن جهاد برحق ملت مبارز و مسلمان ثغرض مؤ بمنظور ایجاد یك وحدت سرتاسري -
، شدیداَ هشور اشغال شدکفغانستان كه ضرورت آن در نزد هر افغان در داخل و خارج از ا

 .محسوس است
بمنظور رها یي دادن و نجات كشور عزیز ما افغانستان از بزرگترین رنج و عذاب قرن یعني  -

استیالي خارجي باهمه مصا یب، دردها و كشتار هاي ناشي از یك جنگ تحمیل شده و وارد 
 شده

بمنظور خاتمه دادن ریختن خون بازهم هزاران انسان بیگناه دیگر كه فقط براي دفاع از  -
معتقدات دیني، سنن ملي، خاك ، استقالل ، آزادي و ناموس خود اجباراَ در صف جهاد قرار 

 .گرفته اند

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mayar_e_Jameeat_tahkeem_wahdat_osula_15.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mayar_e_Jameeat_tahkeem_wahdat_osula_15.pdf
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یت و مقام ملیونها ثبمنظور فراهم نمودن شرایط مساعد جهت بازگشت صلح آمیز و تجدید حی -
 جر افغان از كشور هاي بیگانه و اعادۀ كرامت بشري شان، مها

بمنظور برگردانیدن صلح و آرامش در سر زمین آبایي مان افغانستان جهت سوق دادن همه  -
 مساعي، براي صلح در پرتو آن اعمار مجدد جامعۀ از هم پاشیده خود و با االخره ،

صادي متكي بر اساسات دین مبین اسالم، بمنظور اعمار یك نظام نوین سیاسي، اجتماعي و اقت -
 .سنن ملي، آزادي، كرامت انساني، دیموكراسي و بیطرفي با قضاوت آزاد

ما مردم افغانستان در حالیكه صلح و آزادي را بلند ترین ارزشهاي جوامع بشري منجمله جامعه 
تمامیت ارضي، آدم میدانیم، تصمیم گرفتیم تا براي اعادۀ مجدد  خود پنداشته و حق مسلم بني

ور ث 1استقالل و حق تعیین سرنوشت خویش كه از آغاز كودتاي ضد اسالمي و ضد ملي 
جدي  6بتاریخ  شوروی سرخ قشونو مخصوصاَ بعد از اشغال نظامي افغانستان توسط  1251
 پالن"بر خالف ارادۀ مردم افغانستان توسط یك ابر قدرت ازبین برده شده است این  1250

از طرف مردم افغانستان بجوامع ذیصالح  بدیل ثرا طرح و آنرا بحی" انستانصلح براي افغ
 ومن هللا توفیق .ه داریمئبین المللي ارا

                                                          

 :اهداف
 جهاد مردم افغانستان یك جهاد برحق و مطابق به ارادۀ مردم صلحدوست افغانستان در مقابل یك

یم دست نشانده است كه خالف ارزشهاي اسالمي و سنن ملي ما با الي ملت افغانستان  ژر
با وصف اینكه جهاد از آوان غصب قدرت سیاسي توسط كمونیستها آغاز . تحمیل گردیده است

فق به ایجاد یك رهبري ؤگردید و تا امروز بصورت مسلسل و تشدیدي دوام دارد ولي هنوز م
عدم موجودیت و فقدان رهبري واحد جهاد مارا مواجه به مشكالتي ساخته . واحد نگردیده است

 :است كه در ذیل مختصراَ بآن اشاره میشود
 

 عدم انسجام بصورت عمومي و مخصوصاَ عدم متمم گرفتن عملیات نظامي علیه دشمن -1
بع افغانستان بمنا مسألۀ ۀئالمللي جهت ارا وي واحد در سطح بینگعدم موجودیت یك سخن -3

 جهاني
صلح براي افغانستان از طرف خود افغانها الترناتیف در  پالن عدم موفقیت درراه طرح یك -2

 یشنهادات شوروي و سایر دولپمقابل 
یش میرود و یك پبنابر آن در شرایط فعلي جهاد وقت و زمان به نفع اشغالگران روسي بسرعت 

ه زوتر آنها یقیناَ چیم و عملي نمودن هر سلسله امور فوق العاده مهم و عاجل وجود دارد كه تنظ
 .خ را از افغانستان مهیا خواهد ساخترشرایط خروج قشون س

 

 -: هاي طرف معاملهپگرو -1
با اتكا باین اصل كه در موضوع افغانستان دریك سمت ملت مجاهد و صلحدوست افغان و در 

 پهدف آنست تا گرو قراردارد، اولین وظیفه و سمت دیگرصرف دولت اشغالگراتحاد شوروي
 .بیت گردندثهاي طرف معامله در سمت ملت مجاهد افغان سراغ و ت

یكه در داخل و احزاب با مطالعه از آغاز تا امروز بخوبي واضح میشود كه تمام تنظیمها
نگاه ز در فعالیت بوده و امور جهاد را ا( اكستان و ایرانپ) افغانستان و حواشي سرحدات كشور

تنظیم . ال یتجزي جهاد ملي و اسالمي مردم افغانستان بشمار میروند جزءمایند نظامي تنظیم مین
سفانه تا  أاشغالگر دارند ولي متقوای یشبرد جنگ علیه پهاي داخل كشور نقش بیشتري در 
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هاي مجاهدین خارج پامروز انعكاس بارزي در مطبوعات بین المللي ننموده ودستۀ سوم را گرو
خصوصاَ در ممالك اسالمي و غربي تشكیل داده است كه مشتمل بر كشور و دور از سرحدات م

لوماتها، استادان پیافتگان، مامورین مجرب سابق، صاحبمنصبان اردو، د یك تعداد زیاد تحصیل
هاي اخیر الذكر بر اساس پگرو. وهنتون، متخصصین و محصلین اعم از مرد و زن میباشندپ

سیاسي فعال بوده ، سعي دارند تا در مجامع بین  تقسیم و ظایف طبیعي جهاد بیشتر در ساحۀ
افغانستان را عرضه نموده و جلب توجه ذهنیت عامه جهان را ۀ لأالمللي و مطبوعات جهاني مس

شوراي " ر خواهد بود هر گاه از مجموع گروپهاي سه گانه فوق یك ثبنابر آن خیلي مؤ. نمایند
ر به تناسب تعداد مجموعي هر گروپ متشكل از نمایندگان گروپهاي مذكو" عمومي رهبري

 .ایجاد گردد
 

                       قانوني تالش شوراي عمومي رهبري موضوع حاصل نمودن مشروعیت اولین :طرزالعمل -3
(Legitimite)  در نزد ملت افغان و مجامع بین المللي میباشد كه در شرایط اضطراري فعلي ناشي

 :است رتیب آتي امكان پذیاز جنگ حصول قانونیت آن بدو تر
صالحیت خودرا باین ( ف معاملهرگروپهاي ط) نظیم هاي فوقتانتقال صالحیت یعني : الف

ارگان جدید رهبري انتقال داده و بدین ترتیب بنفع شوراي عمومي رهبري از صالحیت  قسمي 
 .خویش صرفنظر كنند

بعد از تكمیل مرحلۀ  ق وكالتيایثعنعنوي ترتیب و ۀوكالت از طرف مردم افغانستان به شیو: ب
اخذ قانونیت مشروعه از طرف ملت مسأله شناخت بین المللي شوراي عمومي رهبري 

مقاومت ملي  ثازآنجاییكه قبالَ در نزد برخي از مراجع مسأله شناخت مقاومت افغانستان بحی
ي مردم این كشور مطرح بوده است یقین كامل وجود دارد كه بعد از ایجاد شوراي عموم

ارگان با صالحیت مردم افغانستان شناخت بین المللي  ثرهبري ارگان مذكور بدون اشكال بحی
 .را حاصل خواهد نمود

 :وظایف -2
 :شوراي عمومي رهبري داراي وظایف عمده ذیل میباشد

یكه پیشرفت و موفقیت جهاد نظامي شرط عمده ئاز آنجا: پیشبرد رهبري جهاد نظامي: الف
رترین ثمودن یك راه حل سیاسي شرافتمندانه براي قضیه افغانستان و به مؤاساسي براي پیدا ن

یل مینماید و ثكنوني تم ۀیت مردم افغانستان را در برابر رژیم دست نشاندئشكل عدم رضا
 انعكاس آن در جوامع بین المللي معضلۀ افغانستان را موضوع درجه اول سیاسي روز نگه

ین ساحه وظایف عمده و عاجل ذیل را انجام اي رهبري دري عمومان باید شورآبنابر. میدارد
 :بدهد

 .انسجام بخشیدن و تنظیم جنگ در جبهات مختلف جهاد -1
 .دشمن در جبهات مختلف ۀر و متناسب به اسلحثتقویه مجاهدین از نگاه سالح مؤ -3
 .ستیكژمنسجم و عمومي براي مسایل لو پالن طرح وعملي نمودن یك -2
نین تهیه پوشاك مخصوص جنگهاي چر وكافي براي مجاهدین و همثراكه مؤتهیه مواد خو -4
 .ریكي و تهیه ادویه الزم با ایجاد شفاخانه هاي سیار عقب جبهاتچ
 .از بین بردن رقابتهاي ذات البیني جبهات و تقویه روحیه همكاري متقابله -5
 .بلند بردن روحیه مقاومت توسط تبلیغات -6
 .توسط نشرات رادیویي و نشر اوراق بزبان روسيتضعیف روحیه مقاومت  -1
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 : پیشبرد و رهبري جهاد سیاسي: ب
یكه فقط یك راه حل سیاسي كه متضمن خروج كامل و بال شرط قشون شوروي از تمام ئازآنجا

قلمرو افغانستان، اعاده و حفظ تمامیت ارضي، استقالل سیاسي و حق تعیین سرنوشت مطابق به 
بنابر آن جهاد . ان باشد میتواند قضیه افغانستان را حل نماید و بسخواستهاي ملت افغانست

سیاسي و تنظیم مسایل مربوط باین معضله بزرگ سیاسي منطقه و جهان اهمیت درجه اول را 
. ش سیاسي شوراي عمومي رهبري اهمیت خاص پیدا مینمایدخدارا میگردد و ازهمین لحاظ ب

فغانهاي مجرب و وارد مسایل بین المللي و داراي امور مربوط باین بخش مخصوصاَ از طرف ا
و این بخش باید وظایف عاجل ذیل را  رتر پیش برده شده میتواندثشناخت بین المللي خوبتر و مؤ

 :انجام دهد
مشخص متشكل از كارشناسان مجرب براي ممالك ( واحد هاي کوچک اداره) ایجاد دیسكها  -1

روپاي غربي، ایاالت متحده امریكا، اتحاد شوروي و اسالمي، كشور هاي غیر منسلك، ممالك ا
 .ممالك منطقه و همجوار، پارلمان اروپایي، ملل متحد و سایر موسسات ذیصالح بین المللي 

تاسیس نمایندگي هاي شوراي عمومي رهبري در ممالك مختلف اسالمي و ممالك و  -3
 .موسسات مهم بین المللي

 .پارلمانها و اشخاص ذیصالح ممالك مختلفه برقراري تماسهاي منظم با زعما، -2
 .بر قراري تماسها با اتحادیه هاي كارگران و احزاب سیاسي ممالك مختلفه -4
 .افغانستان ۀلأدایر نمودن كنفرانسهاي مطبوعاتي جهت تبلیغ و پخش اخبار مربوط به مس -5
هاي بین المللي جهت براه انداختن مذاكرات با دول و موسسات بین المللي و غیره سازمان -6

 (فقره الف 6-1) جلب كمكهاي مالي و نظامي شان براي برآوردن اهداف 
بخش سیاسي شوراي عمومي رهبري بعد از غور، مذاكره و مشوره با تمام اعضاي شوراي : ج

راه حل سیاسي قضیه " عمومي رهبري وبعد از بدست آوردن اتفاق نظر كامل یك طرح مفصل 
كامالَ افغاني خواهان  ،بدیل،یك الترناتیف ثب و براي مطرح نمودن آن بحیرا ترتی" افغانستان

 .میگردد" كنفرانس بین المللي افغانستان" دایر شدن یك 
ملل متحد و بشمول ممالك ذیعالقه  ۀسسمؤكنفرانس بین المللي افغانستان بكمك و تحت نظارت 

ك كشوریكه از طرف ملل متحد بیت میگردند در یثافغانستان كه از طرف ملل متحد ت ۀمسأل
 .تعیین میشود دایر میگردد

ین كنفرانس طوریست تا در ادر( ت موظف شوراي عمومي رهبريیئه) موقف طرف افغاني
 :مسایل ذیل فیصله كنفرانس را بدست آورد

 خروج كامل و بال قید وشرط همه قواي اتحاد شوروي از تمام قلمرو افغانستان -1
مین امنیت در كشور وتسلیم أغرض ت" اي صلح ملل متحد براي افغانستانقو" پیشنهاد ایجاد  -3

 مراكز نظامي داخل خاك افغانستان
عدم  ، مقام،مین تمامیت ارضي، استقالل سیاسي، حق تعیین سرنوشت و اعادۀ استاتويأت -2

 انسالك افغانستان 
 دد افغانستانبین المللي غرض اعمار مج ، ائتالف چند شرکت،تصویب یك كانسورسیوم -4
انتقال قدرت سیاسي به شوراي عمومي رهبري براي یكدورۀ انتقالي كه طي آن ترتیبات الزم : د

 قتي و انتقالي اتخاذ میگرددؤجهت تشكیل یك حكومت م



  

 

 

 9تر 5 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@alatmaq  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، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

قت و انتقالي در واقعیت متشكل از اعضاي ؤحكومت م: قت وانتقاليؤتشكیل حكومت م: ه
انتقال تا دایر شدن لویه جرگه وظایف مهم ذیل  ۀدورانتخابي شوراي عمومي رهبري بوده ودر 

 :را انجام میدهد
تعیین كمیته هاي با صالحیت غرض تنظیم امور مربوط به عودت پناهگزینان افغاني به  -1

 اوطان شان بكمك مستقیم ملل متحد
 اتخاذ تدابیر فوري جهت تنظیم مجدد اردو و قواي امنیتي -3
 فغانستان مطابق باساسات دین مبین اسالم و سنن ملي كشورتسوید قانون اساسي جدید ا -2
 تعیین یك كمیته با صالحیت جهت اتخاذ تدابیر براي دایر نمودن لویه جرگه -4
ودایر  عمومي اعمار مجدد افغانستان به كمك ملل متحد و سازمانهاي بین المللي پالن طرح -5

 .ملل متحد ۀانتقالي و موسس قت وؤنمودن لویه جرگه افغانستان تحت نظارت حكومت م
 :در لویه جرگه مطالب ذیل مطرح میگردد

 تصویب قانون اساسي جدید -1
تعیین وقت معین جهت انتخابات عمومي پارلماني و ایجاد حكومت قانوني مطابق باحكام   -3

 قانون اساسي جدید
 اعمارمجدد افغانستان  پالن تصویب -2
  من هللا التوفیق.. .
 

 :پاریس 19-6-1902
تي ئهی" جمعیت تحكیم وحدت، اسوال" یه ئفوني وتصویب شوراي اجرایر تماسهاي تلثقبالَ درا

یه تحت ریاست داکتر محمد یوسف تعیین گردید تا به پاریس سفر ئازجمله اعضاي شوراي اجرا
كرده ودرآنجا با جنرال عبدالولي كه ازروم ، پیر سیداحمد گیالني ازلندن درراه عزیمت به 

انجام پیرامون قضایای افغانستان مذاكراتي  ،دس از سویس سهم میگیرنپشاور، داکتر جلیل شم
ولید حقوقي، داکتر امین فرهنگ واینجانب انجنیر احسان هللا  احمدداکتر: ت اسوالئهی.  دهند
 .مایار
نزدیک  .شام به پاریس مواصلت كردیم 1جون توسط موتر ازبن جركت ودرحوالي  10روز 

لزار، در یک هوتل معمولی اطاق گفتیم و شب ناراحتی  استیشن قطارآهن، استیشن سان
 .گذشتاندیم

 . نزد پیر گیالني رفتیم( یكي از بهترین وگرانترین هوتل درپاریس) درهوتل پالزا 19روز 
 .جنرال عبدالولي  وداکتر شمس قبل ازما در سالون اختصاصي براي مذاكرات حاضر بودند

ر بودن ثرد بحران افغانستان و موفقیت جهاد ومؤمذاكرات بین حاضرین طوالني وعمیق درمو
 .درپروتوكول ذیل قید گردیده استتوسط داکتر فرهنگ یص خرخید كه طور تلچآن می

 بسم هللا الرحمن الرحیم
 (منشي فرهنگ) هوتل پالزا -درشهر پاریس 1902جون 19پروتوكول مجلس مورخه 

 :حاضرین مجلس
 داکتر محمد یوسف -1
 النيپیر سید احمدگی -3
 سردارجنرال عبدالولي -2
 داکتر جلیل شمس -4
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 ولید حقوقياحمد داکتر  -5
 انجنیر احسان هللا مایار -6
 داکتر میرمحمد امین فرهنگ  -1
المي مجاهدین ساي تنظیمهاي اتحاد اسؤدیگر ر جناب پیرصاحب بعد ازعودت به پاكستان با -1

 را كه محور آن شخص حضور اعلیحضرتایجاد ارگان جدید  ۀموده مفكورنافغانستان مذاكره 
دوم بعد ازاینكه نتایج  ۀدرمرحل. آنها تبادل نظرنمایند خواهد بود مطرح وبا محمدظاهرشاه

محمدي وجناب محمد نبی است معلوم گردید با جناب مولوي  نیو كه فعالَ درجریانژكنفرانس 
 .مجددي به روم تشریف بیآورندحضرت صبغت هللا 

قتي فعالَ درآلمان تأ سیس گردد تا امور مربوط به ؤكه یك دفتر انسجام م تصمیم گرفته شد -3
ا جهت مراحل بعدي كه براي ارگان جدید ضروري رارگان جدید را انسجام بخشیده وشرایط 

دیده بیت گرثمركز دفتر فعالَ شهر بن پایتخت جمهوریت اتحادي آلمان ت. است مساعد گرداند
ن حقوقي، همایونشاه آصفي، احسا ولید شمس، داکترجلیل داکتر : عبارتند واعضاي دفتر انسجام

براي  .هللا مایار وداکتر فرهنگ
اعضاي جلسه یك  یك كاپي 

" اسوال" صلح ترتیب شده  پالن
 ومن هللا توفیق .توزیع شد

  
                                                      حل امضا ي حاضرین اجالس  م

                                                                   
 

یه ئت مذاكره شوراي اجرائهی
ازراست به  :در پاریس  "اسوال"
محمد یوسف، داکتر امین ترداک:پچ

 و داکتر احمد ولید حقوقی فرهنگ
  لفؤم: عکاسی

 
 
33-0-1902     

 :پورتر روزنامه لوموند پاریس پادشاه سابق افغانستان بارا ،ظاهرشاهمطبوعاتي محمد  ۀمصاحب
 بانماینده روزنامه فرانسوي لوموند درشهر روم  ۀمحمد ظاهرشاه پادشاه سابق افغانستان مصاحب

. لوموند نشرگردید1902جون  33بعمل آورد كه صرف یك قسمت آن درروزنامه مورخه ( ایتالیا)
اجمال یك قسمت  این مصاحبه كه درروزنامه موصوف ازآن ذكري نكات برجسته این مصاحبه و

 :نشده و اصل متن آن نزد بنده موجود بوده ازاین قرار است
اولي هر افغان اینست تا  ۀدرشرایط كنوني وجیب:" پادشاه سابق افغانستان درآغاز صحبت گفت

افه كرد كه همین دلیل اواض". ر نیروي خودرا براي ایجاد یك جریان متحد جهاد بكار بردثحداك
عمده، وي را وادارساخت تا درجهت همبستگي با جنبش مقاومت افغانستان مرحله جدیدي را 

یرهموطنانیكه درجنبش مقاومت ملي سهم ثالبته این تصمیم بعد ازتبادل افكار با عده ك. بپیماید
 .مستقیم وفعال دارند اتخاذ گردیده است
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نوع مالحظه وادعاي شخصي، علي  چه این تصمیم وي روي هیمحمد ظاهرشاه مكرراَ تاكید نمود ك
رارمجدد نظام پادشاهي بنا نیافته بلكه یگانه هدفش خدمت بوطن وایفاي وظیفه دیني قالخصوص است

 .یك فرد افغان میباشد ثملي وي بحی ۀووجیب
 :نین توضیح كردچین قسمت نظر خودرا اپادشاه سابق افغانستان در

ل ومتحد بغرض انسجام بهتر فعالیتهاي جهادي درداخل ثمم ۀتا یك جبهآرزوي من این است " 
یل بهتر آن درمجامع وفعالیتهاي بین المللي بوجود آید وهدف یگانه آن آزادي وطن ثكشور، وتم
 ".باشدمی ما  ۀمشترك هم

د نان یك اتحاد بموافقه برسنچریت بزرگ افغانها به تشكیل ثحمد ظاهرشاه افزود، توقع میرود اكم
سیاسي درمجامع بین المللي  ۀكه ازیكطرف درپیشبرد امر جهاد درداخل وازطرف دیگر درساح

 .ازآنها نمایندگي نماید
نین چپادشاه سابق افغانستان بجواب سوال دیگري درمورد موقفهاي متفاوت عناصر متشكله جهاد 

ملي متشكل نین تفاوتها یك امرعادي است، زیرا جنبش مقاومت چموجودیت :" اظهار نمود
لعكس عالمت المقابل اتحاد تلقي نشده بلكه بااازتمامیت ملت بوده، بنابرآن اختالف نظریات عایقي با

 .نانئه همه مردم افغانسنان دراساس مفكوره جهاد اتفاق نظر كامل دارندچ"... غناي آن میباشد
ل مغایر كلیه این اشغا" :قشون شوروي گفت  ۀمجمد ظاهرشاه درمورد اشغال افغانستان ذریع

ویراني كشور، شهادت صدها هزار نفر  ثحقوق بین الدول بوده كه باع ۀمعیارهاي قبول شد
 ."هموطن ومهاجرت ملیونهاي دیگر گردید

فق خواهد شد كه یك ابرقدرت بزرگ جهاني را فقط ؤیا ملت افغان مآاودرمورد این سوال كه 
ازوطن خود دفاع  یكه مامجبور هستیم تادرحال: " ازطریق ادامه جنگ مغلوب سازد، اظهار كرد

ایجاد . یمئیم وجهاد برحق خودرا ادامه بدهیم باید راه حل سیاسي این بحران را نیز جستجونمائنما
نین افواهاتي بگوش چبعضاَ . یك سازمان واحد، نقش مهمي را درتجسس صلح ایفا خواهد كرد

گان جنبش مقاومت ملي افغانستان خواهد میرسد كه اتحاد شوروي احتماالَ حاضربمذاكره بانمایند
جدي باشد الزم است تا یك سازمان متحدیكه مذاكرات را بنام ملت  درصورتیكه این آرزو. بود

لین موظف شده مردم سهم خواهند گرفت ثین مذاكرات صرف ممادر. افغانستان پیش ببرد بوجود آید
 ".هد بودنین سازمان حایز قدرت تعمیل ایفاي تعهدات خواچبرعالوه 

محمد ظاهرشاه درجواب سوال مربوط بروابط آینده افغانستان بااتحاد شوروي واندیشه هاي مبني 
برایجاد خطر براي همسایه شمالي یادآور شد كه درتمام مدت سلطنت خود شخصاَ مراقب این وضع 

برمبناي  شمالي ما همیشه ۀبوده كه مناسبات دوستانه با همسایه گان افغانستان منجمله باهمسای
اصول عدم مداخله درامور داخلي، مساوات، همزیستي مسالمت آمیز، احترام حاكمیت ملي ومنافع 

 .هردوكشور انكشاف یابد
بكدام پیمان ضد شوروي نداشت بنابرآن هرگز یك منبع  افغانستان درگذشته، هرگزآرزوي الحاق را

ج شدن قشون اتحاد شوروي هرگز خطر براي شوروي نبود ودرآینده نیزمردم افغانستان پس ازخار
آرزو ندارند  كه كشورشان رابیك پایگاه ضد اتحاد شوروي مبدل سازند، بلكه افغانستان همیشه غیر 
منسلك وعضو سازمان جهان اسالم باقي خواهد ماند، اما ازجانب دیگر یكعده اصولي وجود دارد 

ین اصول درقطعنامه هاي ملل متحد، ا. نوع سازش را قبول نمي نمایدچكه ملت افغان درباره آن هی
: فیصله هاي كشورهاي غیر منسلك وكنفرانس كشورهاي اسالمي درج گردیده كه عبارتند از

خروج كامل وبدون قید وشرط قشون اتحاد شوروي ازافغانستان، احترام استقالل وتمامیت ارضي 



  

 

 

 9تر 0 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@alatmaq  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، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

نبي كه باشد واستقرار گونه مداخله خارجي ازهرجا چافغانستان، حق خود ارادیت مردم بدون هی
 .مجدد ارزشهاي معنوي وملي كشور

پادشاه سابق افغانستان درجواب سوال دیگري درمورد سرنوشت عمال حكومت كابل درصورتیكه 
آن ها عزیمت خودرا باقشون اشغالگر انتخاب ننمایند اظهار نمود كه درجریان همه زندگي خود به 

ین مفكوره معامله كه اسي ازأبت. درآن تغییري وارد كند روش عادالنه عقیده داشته وحاال نمیتواند
 .باین وآن گروه صورت خواهد گرفت صرف مربوط بخواسته ملت افغانستان خواهد بود

نیو كه بین نمایندگان پاكستان ورژیم كابل زیر نظر ژمحمد ظاهرشاه راجع بمذاكرات غیر مستقیم 
ن مذاكرات را بوضع موجوده آن بنظر شك وتردید ملل متحد جریان دارد گفت كه مردم افغانستان ای

شكل قضیه افغانستان قضیه ایست بین مردم افغانستان یعني جنبش مقاومت  ثه اوال ازحیچمینگرند 
بنابر این هرقسم مذاكرات باید بطور مستقیم بین . ملي واتحاد شوروي یعني قواي اشغالگر خارجي

نیو سهم ژكدام ازآنها درمذاكرات چ لیكه هیاین دو طرف اصلي منازعه صورت بگیرد، درحا
ین قضیه امطلب دیگر محتوي این مذاكرات است، زیرا تنها موضوع بازگشت پناهندگان در. ندارند

مطرح نمیباشد بلكه حق مردم افغانستان براي تعیین آزادانه سرنوشت شان موضوع اصلي بشمار 
مسكوت مانده است واین تشویش حق بجانب میرود كه متاسفانه درمذاكرات جاریه تاحال بطوركلي 

شخصي  ۀین باره نامادر. مردم افغانستان سبب شده تا این مصاحبه درهمین موقع صورت بگیرد
 .یس جمهور پاكستان فرستاده شده ونقاط نظر خودرا توضیح نموده امئهم به جنرال ضیاء الحق ر

اكستان وایران كه بسا یقه عالیق محمد ظاهرشاه ازمساعي برادرانه كشور هاي دوست وهمسایه پ
ناگسستني واخوت اسالمي درمورد دستگیري ازپناهندگان افغان ابراز كرده اند اظهار قدرداني 

عملي دست نخواهد زد كه منافي حقوق  چشخصاَ متیقن است پاكستان بهی" نموده عالوه كرد كه 
حتي موجودیت آنرا بخطر مواجه  نین عملي منافع خود پاكستانچومنافع افغانستان باشد، زیرا كه 

 ".خواهد ساخت
درجواب سوال دیگري محمد ظاهرشاه درمورد كمكهاي كشورهاي غربي با جنبش مقاومت 

ري ثراه پیشبرد جهاد برحق مردم افغانستان نقش مؤ افغانستان گفت كه این كمكها ناكافي بوده ودر
غانستان یك قضیه محلي نبوده بلكه ابعاد اف ۀرا ایفا كرده نمیتواند، وي اظهار عقیده كرد كه قضی

بنابرآن گمان نمیكند كه یك فیصله سطحي وبي اساس موجب قناعت . وعواقب بین المللي دارد
طرف مقابل ویازمینه ازبین رفتن بحران موجوده را فراهم كرده بتواند، بلكه براي رسیدن بیك 

قرار داده شود وبراي حل  ثرد بحبت الزم است سوال حقیقي طور جدي وقاطع طرح وموثنتیجه م
 .آن مساعي صادقانه بعمل آید

پادشاه سابق افغانستان راجع به رول فرانسه دراین قضیه گفت كه این كشور باموقف وموقعیت 
ري رابراي دفاع ازحق مردم افغانستان وجستجوي یك راه ثخاص كه درجهان دارد میتواند نقش مؤ
علي به نفع اتحاد شوروي نبوده واین حقیقت كه آن دولت حل سیاسي بعهده بگیرد، زیرا وضع ف

 .بركشور بیطرف، مستقل، مسلمان وغیر منسلك تجاوز نموده تمام دنیا را بشدت تكان داده است
اسالم درتاریخ :" نین اظهار داشتچمحمد ظاهرشاه درجواب سوال به نقش اسالم درآینده كشورش 

الت روحاني واجتماعي بشمار رفته، بطرز زندگي مردم پرافتخار افغانستان منبع عمده ترین تحو
دیندار وخداپرست افغانستان همواره مسلط بوده وریشه هاي آن بعمق اذهان همه ما درطول زمان 

بنابرآن حركات حال وآینده هنگامي موفقیت آمیز خواهد بود كه صادقانه برمبناي . نفوذ كرده است
 .اساسات دین مقدس اسالم استوار باشد

 :نین اظهار عقیده نمودچمحمد ظاهرشاه درمورد روابط آینده افغانستان باكشورهاي اسالمي 



  

 

 

 9تر 9 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@alatmaq  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، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ازآنجا كه پیروي ازاساسات اسالم، بدون درنظرداشت مذهب وفرقه، متضمن مفكوره " 
همبستگي با همه كشورهاي اسالمي ومسلمانان جهان است، عالیق افغانستان درحال وآینده 

 ".استین مورد خیلي واضح ادر
پادشاه سابق افغانستان درمورد سوال مربوط بطرز اداره ورژیم آینده افغانستان پس ازخروج 

این سوالیست كه باید . این سوال نبایست براي من مطرح شود:" عساكر شوروي اظهار كرد
ازملت افغانستان بعمل آید، زیرا تعیین سرنوشت مردم افغانستان یك حق طبیعي ومشروع خود 

ومحمد ظاهرشاه دراخیر مصاحبه با استعانت  ".نحصر به مردم كشورم میباشدمردم وم
ازخداوند بزرگ  ازتمام هموطنان خود دعوت نمود تادرهرجا وهرموقعیتي كه قرار داشته 

اقدام نیك وبه نیت آزادي وطن ونجات وسربلندي مردم نجیب وقهرمان باشند براي كامیابي این 
 (ختم. ) ل ممكنه صمیمانه همكاري وتشریك مساعي نمایندافغانستان با او باتمام وسای

 

  


