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 "اسوال" آزادی مبارزه و وحدت تحکیم جمعیت
 بخش بیست و چهارم

 

و  وحدت آخرین فصل اجالس کمیتۀ تدویردر بخش بیست و سوم سلسلۀ جمعیت تحکیم 
بعد از پخش آن فصل در نظر . از نظر خوانندگان گرامی گزارش یافت"  متحدجبهۀ " ساختمان 
سۀ روم در ، پرودر اروپا در بارۀ تلفیق و پیوند دو نهضت مهم سیاسی خالص افغانیداشتم تا 
و اهداف که وجوه " جمعیت تحکیم وحدت ومبارزۀ ازادی، اسوال" و" جبهۀ متحد" چوکات 

از ف آن قرار داده بودند و در راه انکشاات البینی خود ذمشترک را در مدار اصلی مفکوره 
اوائل همکاری نزدیک داشتند، بعضی مطالبی را توضیح نمایم و این سلسله را بصوب اتمام آن 

متقاعد گردانیدند تا برای کسانیکه در یک عده از خوانندگان محترم بنده را لیکن . سوق دهم
تا قه دارند عمل نیکوئی خواهد بود مورد رویدادهای معاصر حل معضله و بحران افغانستان عال

ولو موضوع را به اطالت کشاند، اسنادیکه به آن دسترسی دارم و تا امروز در جائی نشر نشده 
 .انرا پخش نمایم

ازاینرو با در نظرداشت کوتاه نمودن این سلسله مسائلیکه در قضیه رابطۀ با اهمیت دارند در 
گان گرامی گزارش میدهم و اجزائیکه در فرع قرار بین اسناد انتخاب نموده و از نظر خوانند

 .دارند از ثبت آن جلوگیری مینمایم
داشتیم  رکن اساسی آن " جبهۀ متحد افغانستان" پشاور بمنظور ساختمان  در بحث هائیکه در

 :تدوین منشور این تحرک سیاسی بود که اینک از نظر خوانندگان گزارش می یابد
 

 بسم اله الرحمن الرحیم
 اعدلو اهو اقرب للتقوي اور هم في االمر فاذا عزمت فتوكل علي هللا ان هللا یحب المتوكلینوش

 

 متحد اسالمي افغانستان ۀمنشور جبه
 

 : مقدمه
 :ماده اول

 نیزمموبه منظور اعالي كلمه هللا ونجات كشوراز تسلط كفر وك
ر گیه قشون اشغالبه منظور تقویت وانسجام بیشتر جهاد برحق ملت مسلمان افغانستان عل

 شوروي
 ضي افغانستانروتمامیت ا (حاكمیت ملي)به منظور استرداد استقالل سیاسي 

 ذاري درافغانستان گنه مرجع ومصدر قانون گای ثبه منظور اقامه شریعت مطهر اسالم به حی
كتاب هللا، سنت رسول هللا، اجتماع )  اسالم چهارگانۀبه منظور تأسیس نظامي مبني براصول 

 درافغانستان( وقیاس مستنبط امت
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خش واشاعه وافكار الحادي پسترش تعالیم ومعارف اسالمي ومنع كامل گ و زشموبه منظورآ
 وانحرافي وتعالیم مخالف شریعت اسالمي

ممالك  مخصوصا   ملت مسلمان افغانستان با كشورهاي اسالمي، ۀبه منظور تحكیم روابط برادران
 وكات دین مبین اسالمچرهاي صلح دوست جهان  ودرید مناسبات باهمه كشوئشتهمجوار و

بت وفعال، احترام به منشور ملل متحد ثبارعایت دین مبین اسالم اتخاذ سیاست بیطرفي م
 واعالمیه حقوق بشر ودرنهایت 

 ۀبه منظور به میان آوردن یك جامعه متحد ومرفع وآزادي كه درظاهر وباطن داراي صبغ
 روشن واصالت كامل اسالمي باشد

 .رددگتشكیل می" جبهه متحد اسالمي افغانستان" 
 :ماده دوم

قاطبه ملت افغانستان بوده، همه مردم دیندار  ۀمظهر اراد" جبهه متحد اسالمي افغانستان"
ادي ، لساني، مذهبي، قومي ومنطقوي درآن سهیم ژامتیازن ومجاهد افغانستان بدون تبعیض یا

 .میباشند
 :ماده سوم

 :قرارآتي است" متحد اسالمي افغانستان جبهه" اركان اساسي 
 ریاست جبهه متحد اسالمي افغانستان: الف 
 شوراي جبهه متحد اسالمي افغانستان: ب 
 یه جبهه متحد اسالمي افغانستانئت اجرائهی:ج 
 ت قضایي جبهه متحد اسالمي افغانستانئهی: د 
  

 :ریاست جبهه متحد اسالمي افغانستان: الف
 :ارمچهماده 

یس ومعاون جبهه متحد اسالمي افغانستان ئجبهه متحد اسالمي افغانستان متشكل از ر ریاست
 .است
 :نجمپماده 
مجلس  ۀماده ششم الیح( ب)ۀ كه مطابق به حكم مندرج فقر سسانموومعاون مجلس  رئیس

 .متحد اسالمي افغانستان شناخته میشوند ۀرئیس ومعاون جبه حیث سسان انتخاب شده اند بهمو
 :شمماده ش
وظایفي را  و متحد اسالمي افغانستان بوده  ۀشخصیت حقوقي جبه ممثلمتحد  ۀرئیس جبه: الف

 .یده است اجراء میكندگردكه دراین منشور تصریح 
اردیكه دراین منشور به صراحت ذكر شده است توسط مووظایف معاون جبهه درغیر ازآن : ب

 .دگردرئیس جبهه به وي تفویض می
 :ماده هفتم
آید كه مانع اجراي فعالیت  پیشه وضع غیر مترقبه گادوام حالت اضطرار دركشورهر به علت

د، رئیس جبهه گردمتحد اسالمي افغانستان  ۀركن مندرج ماده سوم منشور جبه چندعادي یك یا
ر اتخاذ موجبهه تدابیرمقتضي رابراي جریان ا ۀصالحیت دارد كه به مشوره اركان باقي ماند

 .كند
 :ماده هشتم
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قت قادر به انجام موكدام عامل بصورت  اثرصورتیكه رئیس جبهه متحد اسالمي افغانستان دردر
 .ن جبهه متحد اسالمي افغانستان انتقال مییابدوي به معاوظیفه نباشد، صالحیت هاي و

 :همن ۀماد
 دیگرامل وع اثردر یاود استعفاء كنند ویشان ازعهده خویا هردون ویا معا ورتیكه رئیس ودرص
 ۀراي جبهه متحد اسالمي جلسوظیفه نباشند، شومتمادي قادر به انجام وم ورت متداوصبه 

ي را دیگریا اشخاص واعضاي حاضر شخص  وثلثریت دثاضطراري تشكیل داده به اك
 .ن انتخاب میكندویا معاورئیس  بحیثض شان ودرع
 :دهم ۀماد

راي جبهه متحد اسالمي وري شوتشكیل اداري ریاست جبهه متحد اسالمي افغانستان به منظ
 .افغانستان میرسد

 :ماده یازدهم
 .دگردضع میود آن وسط خوطرزالعمل ریاست جبهه متحد ت ۀالیح
 متحد اسالمي افغانستان ۀراي جبهوش: ب

 :ازدهموماده د
 :راي جبهه متحد اسالمي افغانستان متشكل ازاعضاي آتي استوش: الف
 والیت سه عضوازهر -1 
 وعضوالي دولسوازهر -4 
 وارعضچهر ویهاي مناطق مختلف كشچوك نمایندگیبراي  -3 
 وانزده عضپمتحد اسالمي افغانستان  ۀشتیبان جبهپازهر یكي از تنظیمهاي  -2 
 ونزده عضپاایران و پاکستانازمهاجرین افغاني مقیم  نمایندگیبراي  -5 
 وعض چهارا پوي ازمهاجرین افغاني مقیم ارگبراي نمایند-6 
 وعضچهارازمهاجرین مقیم امریكا  مایندگینبراي  -7 
 وعضچهارر ممالك ئساوستان وازمهاجرین افغاني مقیم هند نمایندگیبراي  -8 
مي     ومشران قور دانشمندان ئساونظامي ورجال اداري  ن،وحانیور دین، علماي ۀازجمل-9 
 وانزده عضپ     

 نج نفرپوسي "  سسانومجلس م ۀالیح "م وماده س( ز) ۀاشخاص مندرجه فقر ۀازجمل -11    
این ماده به اساس الیحه انتخاب اعضاي مجلس ( الف) نهگاتعیین اعضاي مندرج فقرات ده : ب
 .یردگرت میوص" جبهه متحد اسالمي افغانستان" راي واعضاي شوسسان وم

 :ماده سیزدهم
 .دوشرایط تعیین میشوضاع وس ازمطالعه اپرا ومقر ش
 :دهمچهارماده 

 .دگردرا تصریح میوظایف داخلي شورا درالیحه واجالس شۀ رودوه ها قات جلسوا
 :انزدهمپماده 
راي جبهه متحد اسالمي وش"ۀ لین جلسومتبركه ازقران مجید ا ۀآی چندت وس ازتالپ: الف

 دگردمجلس افتتاح می وسط مسن ترین عضوت"  افغانستان
ي افغانستان  درهمین جلسه به راي جبهه متحد اسالمونایب منشي شو ن، منشي،ورئیس، معا: ب
ع اعضاي وي مجمأافق كمتر از نصف روند، بشرط آنكه تعداد راي موانتخاب میش ءریت آراثاك
 .را نباشدوش
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 :ماده شانزدهم
 .دگردضع میو ارود شوسط خوت" راي جبهه متحد اسالمي افغانستانوش"ظایف داخلي والیحه 

 :ماده هفدهم
 :قرار آتي است" متحد اسالمي افغانستانراي جبهه وش" صالحیتهاي وظایف و
 "جبهه متحد اسالمي افغانستان" یهئت اجرائاعضاي هیواعطاي راي اعتماد به رئیس  -1 
 "جبهه متحد اسالمي افغانستان"  اجرائیهت ئرد خط مش هیوتصمیم درم ذاتخا -4 
 "جبهه متحد اسالمي افغانستان"  ۀدجویب بوتص -3 
افق آن با   وازنظر ت" جبهه متحد اسالمي افغانستان"  اجرائیه هیئتنظارت بر اجراات  -2 
 عهوضومقررات مو" راي جبهه متحد اسالمي افغانستانوش "به وخط مش مص 
به " جبهه متحد اسالمي افغانستان"  اجرائیه هیئت وعض چندیاوسلب اعتماد ازیك  -5 

 جبهه متحدراي وش"اعضاي  ثلثیا یك و" مي افغانستانجبهه متحد اسال"قضایي  هیئتنهادپیش
 ".اسالمي افغانستان راي جبهه متحدوش"یب بیش ازنصف اعضاي وتصو" افغانستان یاسالم   

  هیئتنهاد پیشبه " جبهه متحد اسالمي افغانستان"  اجرائیه هیئترئیس  سلب اعتماد از -6 
 راي جبهه متحد اسالمي وش" اعضاي ثلثیك  یاو" جبهه متحد اسالمي افغانستان"قضایي      
 "راي جبهه متحد اسالمي افغانستانوش"یب بیش ازنصف اعضايوتصوافغانستان      

 جبهه متحد اسالمي ( "ريول رئیس شوبشم)  ريوعزل هریك ازاعضاي شواخذه وم -7 
 "افغانستان      

 آراي  وثلثبه اكْتریت د اجرائیه هیئتیااعضاي و اجرائیهري استعفاي رئیس وظمن -8 
 اعضاي حاضر درمجلس      

 تعیین و" راي جبهه متحد اسالمي افغانستانوش"ط به ونهاي مربویاالغاي كمیسیوتعیین  -9 
 نهاویاعزل اعضاي این كمیسیو      

 یا و" راي جبهه متحد اسالمي افغانستانوش" نهاي وط كمیسیسویب مقرراتیكه توتص -11 
 به " جبهه متحد اسالمي افغانستان" دیگرسط اركان ور توجب احكام این منشوبم      
 دونهاد شپیش" راي جبهه متحد اسالمي افغانستانوش"      

 یاسایر مقرراتیكه بهور وجب احكام این منشویا صالحیتهاإیكه به موظایف وسایر  -11 
 .دگردیض وتف" راي جبهه متحد اسالمي افغانستانوش"       

 :دهمژماده ه         
 ع اعضاي وبیش ازنصف مجم" راي جبهه متحد اسالمي افغانستانوش"نصاب جلسات      
 .میباشد" راي جبهه متحد اسالمي افغانستانوش"    

 :ماده نزدهم     
                               ر وناي آن حاالتیكه دراین منشثبه است" ه متحد اسالمي افغانستانراي جبهوش" یب وتصا      

 .یردگرت میوریت بیش از نصف آراي اعضاي حاضر درمجلس صثاك تصریح شده است با
 :ماده بیستم

 :الف
راي عالي اتحاد اسالمي مجاهدین و، ش"راي جبهه متحد اسالمي افغانستانوش" باتشكیل 
تمام صالحیت آنها به وجبهه متحد منحل شده  وراهاي تنظیمهاي مجاهد عضوش باقيوافغانستان 

 .انتقال میكند" راي جبهه متحد اسالمي افغانستانوش"
 :ب
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سهم وتقدیر است واین اتحاد قابل تمجید  وعضودرحالیكه فعالیت جهادي تنظیمهاي شناخته شده 
ر ثوتحمل مشكالت طاقت فرسا خیلي م ذشته باگنجسال پل وآنها درمراحل مختلف جهاد درط

ك چودیت آنها به شكل هسته هاي كوجوم ۀم اداموداشت میباشد، لزگزربنه وگر هرودرخو
 تأئید د،ویل میشوتم" جبهه متحد اسالمي افغانستان"ازن كه از طرف ونل متورسپداراي و
 .دگردمی
 :جبهه متحد اسالمي افغانستان اجرائیه هیئت: ج

 :یكموماده بیست 
 .نستآط وساي انجمنهاي مربورون ومعاو، دمتشكل از رئیس اجرائیه هیئت

 :مودوماده بیست 
راي جبهه وسط رئیس شونهاد رئیس جبهه متحد اسالمي افغانستان  تپیشبه  اجرائیه هیئترئیس 

ري وسط شوتویده گردراي جبهه متحد اسالمي افغانستان معرفي ومتحد اسالمي افغانستان به ش
 .دگردیارد میو تأئید

 :موسوماده بیست 
جبهه متحد "اجرائیه هیئتسط رئیس وت" جبهه متحد اسالمي افغانستان" اجرائیه هیئتاعضاي 

راي جبهه انتخاب ورئیس شورئیس جبهه متحد اسالمي افغانستان  ۀروبه مش" اسالمي افغانستان
 .ندوتان معرفي میشراي جبهه متحد اسالمي افغانسوجهت اخذ راي اعتماد به شو

 :مچهاروماده بیست 
ظیفه را واند فقط یك وجبهه متحد اسالمي افغانستان میت اجرائیه هیئتازاعضاي  وهر عض

 ز باشدئحا اجرائیه هیئتكات وچدر
 :نجمپوماده بیست 

جبهه متحد  دیگرسا اركان وره روم به مشوصالحیت دارد كه عندالز اجرائیه ئتهیرئیس 
راي جبهه ویرد تا شگراّ ازكاربكورا ف هیئتنفر ازاعضاي چندمي افغانستان دست یك یا اسال

 .ر تصمیم اتخاذ كندویض ایشان مطابق به احكام این منشورد تعومتحد اسالمي افغانستان درم
 :ششموماده بیست 

 :جبهه متحد اسالمي افغانستان داراي انجمنهاي آتي است اجرائیه هیئت
 ظاميرنوانجمن ام -1 
 ر خارجيوانجمن ام -4 
 تبلیغ اسالميوتربیه ور تعلیم وانجمن ام -3 
 رماليوانجمن ام -2 
 احتسابوي وفتور عدلي وانجمن ام -5 
 نظارتوانجمن امنیت  -6 
 ر مهاجرینوانجمن ام -7 
 ر صحيوانجمن ام -8 
 تودعور تنظیم وانجمن ام -9 
 اطالعاتوانجمن فرهنٌكي  -11 
 تفتیش روانجمن ام -11 
 ر اداريوانجمن ام -14 
 داراالنشاء -13 
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 :هفتموماده بیست 
" جبهه متحداسالمي افغانستان " اجرائیه هیئتد وسط خوت اجرائیه هیئتالیحه اجراات داخلي 

 دگردضع میو
 :هشتموماده بیست 
ط آن مطابق وبانجمنهاي مروجبهه متحد اسالمي ا فغانستان  اجرائیه هیئتتشكیالت وصالحیتها 

راي جبهه ویب شوبه تصواجرانیه طرح  هیئتسایر مقرراتیكه ازطرف  و روبه احكام این منش
 .دگردرسیده باشد، تعیین می

 :نهموماده بیست 
. ردازدپضع تعلیمات نامه میودبه وني خوجبهه متحد براي تنظیم فعالیت قان اجرائیه هیئت

 .اندوده نمیتور بورت مغایر احكام این منشوص چد به هیگردضع میوتعلیمانامه هاي كه 
 : ماده سي ام

قادر به  دیگرامل وعاثریادروظیفه استعفي كنند واز اجرائیه هیئت وعض چندیاورتیكه یك ودرص
 .ندگردر تعیین میوي مطابق به احكام این منشدیگرظیفه نباشند، اشخاص واجراي 

 :یكموماده سي 
شرایط ازطرف وضاع وجبهه متحد بعد ازمطالعه ا اجرائیه هیئتمحل كار ومقر جلسات 

 .دگردراي جبهه متحد تعیین میوش
 :مودوماده سي 

 :ظایف آتي را اجرا میكنندوجبهه متحد  اجرائیه هیئت
ر ومهاجرین، امور صحي مجاهدین وسیاسي جهاد، امور نظامي ورسیدٌكي به ام -1     

ر امنیتي، اداري وتبلیغ اسالمي، اموتعلیمي و يور تربیوبلیغاتي جهاد، امتتواطالعاتي 
سایر  یاور واحكام این منش ۀسیلوریكه بوسایر امواحتساب وي وفتور عدلي وتشخیص افراد،امو

 .دگردیض ویا تفویض شده وجبهه متحد اسالمي افغانستان تف اجرائیه هیئتمقررات به 
 .دجه جبهه متحدوتطبیق بویل واتخاذ تدابیر براي تم -4 
 بین المللي ۀیل جبهه متحد اسالمي افغانستان در ساحثتم -3 
 كمكهاي نظامي  امداد هاي بشري، ط به اخذ قرضه ها،وافقتنامه ها مربوامضاي م -2 
بعد منابع وسایر مراجع وسسات بین المللي وست،مورهاي دوشرط كشون قید وغیرنظامي بدو

 ريوط شونهاي مربوافقه كمیسیومورئیس جبهه متحد ازاستیذان كتبي 
 ازراهسط انجمن مالي وجب رسید رسمي تنها توجنسي به موكمكهاي انفرادي نقدي : تبصره)    
ري واربعه ش  باطالع اركانوط جبهه متحد اخذ شده وي مربوپیادیویل درحساب بانكي وتح   

 رسانیده 
 (دومیش   

 راون شوكمیسیورئیس جبهه  تأئیدق بعد ازوافقه هاي مندرج فقره فواصدار حكم نفاذ م -5 
 ه بیشتر جبهه متحد اسالمي افغانستانچسعه هروتواتخاذ تدابیر الزمه براي تحكیم  -6 

 :موسوماده سي 
تشكله با سایر جمعیتها موي تنظیمهاي مجاهد ویئتمام اركان اجرا اجرائیه هیئتبعد ازتأسیس 
 .ندور منحل میشوماده بیستم این منش( ب)رعایت فقره

 :بهه متحد اسالمي افغانستانجقضایي  هیئت: د
 :مچهاروماده سي 
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 قضایي جبهه متحد اسالمي افغانستان ركن مستقل این جبهه میباشد هیئت
 :نجمپوماده سي 

نهاد رئیس جبهه پیشآن به اعضاي واست، رئیس  وعض( نه)قضایي جبهه متحد متشكل از  هیئت
 .ندومیش تأئیداعضاء  وثلثد وسسان وسط مجلس موتومتحد 

 :ششموماده سي 
 .یردگرت میود اعضاء آن صوسط خوقضایي جبهه متحد ت هیئتوظایف بین اعضاء وتقسیم 

 :هفتموماده سي 
ي قادر به یگردیاعلت واستعفي  اثرقضایي در هیئتیا یكي ازاعضاي ورتیكه رئیس ودرص

با وجبهه تعیین  هیئتنهاد رئیس پیشض آن به وي به عدیگرظیفه نباشد، شخص واجراي 
 .دویارد میش و تأئیدراي جبهه متحد وریت سه ربع اعضاي شثاك

 :نهموماده سي 
صالحیت است كه  ۀزوي داخل حوفصل تمام دعاوقضایي مشتمل به حل  هیئتصالحیت 

 دوه میشبراساس مقررات شرعي اقام
 :هلمچماده 

جبهه متحد  اجرائیه هیئتاعضاي وراي جبهه متحد، رئیس واعضاي شومحاكمه رئیس 
تخلفات عمده ناشي وي وظیفوكلیه كارمندان جبهه متحد به اتهام جرایم واعضاي انجمن هاي و

 .قضایي است هیئتض به وظیفه منحصراّ مفواز 
 :یكموهل چماده 

جه رئیس وي متودرحالیكه دع. یردگرت میوص اجرائیه هیئت ۀف نمایندتحقیق جرایم ازطر
 جبهه متحد مرجع تحقیق را تعیین میكند دیگرساي اركان ویك ركن جبهه باشد، ر یاویااعضاء و

 :مودوهل چماده 
 .دگردضع میوقضایي  هیئتسط ول داخلي محاكمات توط به اصومقررات مرب

 :موسو چهلماده 
 .را تعیین میٌكددوشرایط ازطرف شوضاع ویي بعد از مطالعه اقضا هیئتمقر 
 احكام متفرقه : ه 

 :مچهارو چهلماده 
  هیئتاعضاي ون جبهه متحد ویا معاویارد استعفي رئیس ول ورد قبواتخاذ تصمیم درم: الف

صلح درمجلسي  یاعقد معاهدهوام جنٌك، متاركه ورد طرح هاي احتمالي درآینده، دودرموقضایي 
 اجرائیه هیئتجبهه،  راي ومتشكل ازهمه اعضاء ركن هاي جبهه متحد، ریاست جبهه، ش

 .رت میٌكیردوقضایي ص هیئتو
 نصاب این مجلس سه ربع اعضاي آن است : ب   

 د گردریت سه ربع اعضاء حاضر اتخاذ میثفیصله باك: ج
 :نجمپو چهلماده 

ر وآزاد شدن كشوزي جهاد مقدس ملت مسلمان افغانستان ویرپجبهه متحد مكلف است متعاقب 
ي رادرافغانستان دایر وه عنعنگیه جرودترین فرصت ممكن لونیزم بزوكموكفر ونه گاازدست بی

غیر خانداني آینده وي، ثورواسالمي، غیر م یم كامال  ژروشت وكند تا ملت مسلمان افغانستان سرن
 درا آزادانه تعیین كندوخ

 :ششمو چهلماده 
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غیرخانداني وي ثورو، غیر ماسالمي یم كامال  ژبمیان آمدن ر باویه جرٌكه وبادایر شدن ل
تاریخي ودیني، ملي  ۀجیبوجبهه متحد اسالمي افغانستان كه  ملت مسلمان افغانستان، تأئیدردوم
 .دگردایان میرساند منحل میپیش را به وخ

 :مهفتو چهلماده 
 ۀر مطابق به احكام مادوم این منشچهارو چهلسط مجلس مندرج درماده ور تنها تواد این منشوم

 .اندورتعدیل شده میتومذك
 :هشتمو چهلماده 

امضاي رئیس جبهه متحد اسالمي وسسان مطابق الیحه ویب مجلس موس ازتصپر واین منش
 .دگردافغانستان نافذ می

 

 مچهار وختم بخش بیست 
 ادامه دارد

 


