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 جمعیت تحکیم وحدت و مبارزه آزادی "اسوال"

 بخش  داوزدهم
 

  پشاور -11-12-1192
ن آكه در حضرت صبغت هللا مجددي دعوتي ترتیب شده بود منزلطعام شب درصرف برای 

 بیش از سي نفر، تعدادي ازهمكاران جبهه وهم ازدیگر تنظیمها شركت داشتند.
آی،  و خصوصاَ دستگاه استخباراتی مقامات پاكستاني اسلوب کارگردانیحضرت مجددي از 

راكه ازكشورهاي دوست  ، مقدار بیشتركمكهايداشت. بگفتۀ وي پاكستانیها شكایتاس،آی 
جمعیت اسالمي رباني وحزب اسالمي  ب بنیادگرا، حزب اسالمي حكمتیار،امیرسد، به احز

خالص توزیع میكند وكمترین كمك به جبهه نجات ملي میرسد. وي دربارۀ فیصدي رقم كمك ها 
ن برای حزب آ %71)ازسرجمع این رقم بیشتراز  ب بنیادگرااكمكها به احز %77-71گفت كه 

 ن به جبهه نجات ملي داده میشود.آ %2باقیمانده صرف  %27اسالمي حكمتیار(، واز
چگونگي در مورد ومتمرکز گردانیده نهضت " جمعیت تحكیم وحدت، اسوال" را به صحبت  من

زم معلومات دادم كه تا حد ال ۀ ساختمان این نهضتكردم ودرباراشاره ن وساختمان آروگرام پ
طرفداري كردند، لیكن درحاشیه چنان احساس شده مي  تحرکین ااز پرنسیپحاضرین در

و درجنگ وصلح، صالحیت را  پیشواه ملت افغان میشمارندو ممثل  توانست كه رهبران خودرا
 بپذیرند. هلوي خودپوجود خودمي بینند وحاضر نیستند شخص ویا گروه دیگري را در تنها در

 

21-12-1192 
با یك تعداد ازمشران  یق، یكي از سرشناسان وشخصیت با نفوذ ننگرهارثمولوي واالجان و

از که قدرت کالمش و افادۀ آن چشمگیر بود، یق ثوردند. مولوي وآتشریف در هوتل ننگرهار 
درحاشیه از سهم نگرفتن قشر روشنفكر  مقنع صحبت كرد واستدالل قوی و  جریان جهاد با

برایشان توضیح دادم كه ا یكه الزم بود از فعالیتهاي افغانها دراروپا وامریكئ. تاجانمودافغان گله 
بعد از جر وبحث دراینباره به نكات تاریكیكه نزد شان موجود بود روشني انداخته وعالقمندي 

 شان جلب شد.
ن به تفصیل صحبت كرد. وي آثریت ؤرت درجهاد ومیق درباره سهیم شدن اعلیحضثمولوي و

ندارند قشر چیزفهم افغان درحیطۀ عالیق شان راه  رزوآعقیده دارد كه رهبران جهاد درپشاور 
 استفاده اعظمي نمایند.میخواهند رهبران از موقعیت ایكه نصیب شان شده و بد ای
 

كه رحمت شاه خان) با  وردندآتشریف  شریفبعدازظهر یك عده اشخاص مربوط والیت مزار
بت دارد وازدوستان زمان ماموریت اسرمرحوم حاجي صالح الدین خان تاجر قرپعالءالدین 

درم درقطغن میباشد(، بحیث سخنگوي شان درباره وضع جهاد وگروه هاي مختلف صحبت پ
 ذیل ثبت شد : ۀنكات برجست ویكرد كه ازبیانات 

مایه وتمویل میشوند به نفع خود بین اقوام تفرقه گروه نصر كه از طرف كمونیتسهاي ایران ح -
 مي اندازند.
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 ستم ملي درمنطقه فعالیت دارد وحامیان شان در پشاور نفوذ دارند. -
مجاهدین مزار عموما از رهبران جهادي درپاكستان شكایت دارند ونفوذ تنظیمها درمنطقه  -

 تقلیل یافته است . ملموسبطور 
ارسا بازداشت نموده و غالم رسول خان یكي از پدرسرخ  دادخان را گروه نصر، والدۀ وكیل هللا

فق شده تا بین قوم هزاره آتش ؤرا ترور كرده است. عالوه براین گروه نصر م سرشناسان مزار
ند كه مردمان ده اورآبي هزاره ها بوجود بنام حركت انقالا نفاق را شعله ور ساخته وگروهي ر

 ن جا گرفته اند.آمغرض در
فق درمیمنه ؤمولوي عبدالغفور بنام مستعار مولوي قدوس ازبك، شخص با قدرت ومجاهد م -

 میباشد.
دارند اما دراین اواخر ازطرف روسها وقواي  مجاهد شهر اقچه را به تصرف خود 2111 -

نفر ازعساكر روسي ورژیم را  271وخورد مجاهدین تقریبا دولتي محاصره شده اند. دراین زد
ازبین برده اند. یك نفر  عراده تانك را 4را سقوط داده وهیلوکوپتر فروند  دو وبقتل رسانیده 

 پعراده تانك را با گلوله باري تو 14تانك خود تسلیم مجاهدین شده و ازتانكیستهاي رژیم با
 ازبین برده است.

 ) تبصره : دربارۀ پذیرفتن ارقام باال بایست احتیاط نمود(
 درمنطقه عبارتند از: قوماندانان سرشناس ومبارز  -
 مولوي جبار درمزار  -
 ب وامولوي قره درفاری  -
 مولوي اسالم درسمنگان  -

 هر سه قوماندان با حزب اسالمي حكمتیار مخالفت دارند.
خانه( پتو -سنگیچ  -خط عبور ومرور مجاهدین وتهیه سازوبرگ نظامي ازپاكستان، ) واخان -

 .است مدهآول روسها درركنتتحت 
شخصي بنام سیرت تالقاني ودونفر همكارانش كه اعضاي برجسته ستم ملي میباشند به  -

مده ودرنظردارند تا گروه ازبك هارا درحلقه ستم ملي جذب كنند. سیرت واعضاي آپاكستان 
 معیتي وي با سفیر امریكا دراسالم آباد مالقات كرده است.

 

ي درتعمیري كه مربوط بانك زراعتي بوده و زدیكهاي شام بمنزل پیر سید احمدگیالني رفتم. ون
مجاهدین وخدمتگاران  درصحن حویلي درخیمه ها میكند ورهایش  بیان واقع استادرجاده كب

مد با مردم بهتر از مجددي آپیرگیالني زندگي میكنند. وضع گیالني از نقطه نظر مالي ورفت و
 است.

الون بزرگ گرد پیرجمع بودند وهركدام یك تعداد كسانیكه، با اكثر شان شناسایي نداشتم، درس
 تالش داشتند تا امر اورا روي كاغذ بگیرند.

اما پیرگیالني مرا به صرف طعام شب دعوت  بعد از صحبتهاي عادي میخواستم مرخص شوم،
 كرده وهمچنان اظهار داشت كه میخواهد درباره بعضي مطالب بامن بیشتر صحبت كند.

ر حاضر بودند، با برادرزاده پیرگیالني، سید حسن گیالني) نف11 میز طعام، بیشتر از باالی
مشهور به شااغا( كه وظیفۀ ریاست نظامي محاذ را بعهده دارد معرفي شدم. سیدحسن گیالني 

دربعضي قرار معلوم . استجهاد برگشته  ۀغا بوده وقرارمعلوم تازه ازجبهآسرارشد شیر پ
 اره وي شده است. كتیكا موفقیتهاي نصیب مجاهدین تحت ادپمناطق 
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بش گفتم كه انگیزۀ اصلي سفرم  اسفرم معلومات خواست ومن بجواز هدف  ۀپیر گیالني دربار
حلقات  حد امکان از در نظر دارم تاوهمچنان  بوده وضعیت جهادمطالعۀ از  دیدن با دوستان و

معلومات جمع " جمعیت تحكیم وحدت، اسوال"،  دربارۀ نهضتجهادی و مهاجرین مختلف 
اما  رداز فعالیتهاي سیاسي اسوال اطالع دا آوری نمایم. از صحبت وی هویدا گردید که وی

 خوش بیني مجددي در صحبت گیالني محسوس نبود.
 سسین وكارگردانان " اسوال" سوال كرد كه برایش معلومات دادم.ؤوي درباره م

بط اسوال با روم، درمورد اعلیحضرت محمد ظاهرشاه وجنرال اوي همچنان درباره رو
تا جائیکه معلومات محدودی از جریان داشتم برایش توضیح دادم و عبدالولي، سوالهاي داشت. 

كه داکتر محمد یوسف اولین صدراعظم دهۀ دیموكراسي بوده ودرتاریخ معاصر  اضافه کردم
رم با اعلیحضرت تماس مستقیم دارد یكه معلومات دائو تاجا كشور مقام خودرا دارد

بر داکترمحمد اواعلیحضرت ازتمام جریان اطالع دارند. احساس كردم كه پیرگیالني دربر
شب باهم بودیم ، لیكن درباره مطلب  11نرا ندانستم . تا حوالي آیوسف حساسیت دارد اما علت 

 .بل یادداشت صحبتي بمیان نیامداق
 

22-12-1192 
وردند آكتیا بهوتل تشریف پان جاجي بشمول یكتعداد از مردمان والیت قبل ازظهر عبدالحن

سید شمس الدین مجروح را برایم  منزلدرس ونشاني آوضمن صحبت با محترمان، حنان خان 
 داد.

پاچا صاحب عد ازظهر روز به منزل ب
مجروح رفتم وبعد ازسال ها باهم دیده 
وازدیدن همدگرخوش شدیم. بعد از 

اصل هدف سفرم  مصافحه مختصرا
درباره " جمعیت  .برایش معلومات دادمار

تحكیم وحدت ، اسوال" به روي اساسنامه 
ن صحبت كردیم كه تمام نكات آوطرح 

ن یك حركت مثبت آنرا بعد از مطالعۀ آ
 تشخیص نموده وتوصیه كرد كه:

                                             
                      مؤلف -سید شمس الدین مجروح                                                                 

 

داکتر محمد یوسف باید درراس یك تعداد مردمان بانفوذ وكارشناس، به دعوت حكومت پاكستان، 
كسانیكه درمرحلۀ  تشكیل كند.بقه دارافغاني امده واداره اي را با همكاري مردمان سآبه پشاور 

اول به پشاوربیایند، جنرال محمد عارف، سلطان محمودغازي، داکترولید حقوقي، همایون شاه 
 اصفي واینجانب را نظرداد.

داخل افغانستان ومهاجرین افغاني درپاكستان ر ین اشخاص وظیفه حلقۀ وصل را بین مردم دا
  خواهند داشتاعلیحضرت محمد ظاهر شاه، بعهده  ودرروم،

مت پاكستان وحمایه گروه هاي اخواني ومالها مشكل وكمكهاي ایاالت متحده امریكا توسط حك
افغانستان را حل كرده نمیتواند وباید سیاست این حلقۀ جدید طوري باشد كه باعث نگراني 

ورده آرا بنام كمك به مجاهدین بدست  وبدگماني پاكستانیها نشود. پاكستان منابع سرشار كمكها
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بق پاكستان، باردیگر چانس بزرگي نصیب اس ودرصحنه سیاسي بعد ازاعدام بهوتو، صدراعظم
هلوي خود داشته باشند. ازاینرو وظیفه این حلقه وصل پشان شده كه نمیخواهند رقیبي در
 درپشاورخیلي ها حساس خواهد بود.

ستان طرفداري میكنند وباید بق افغانامجروح عقیده دارد كه اكثریت مردم افغانستان از پادشاه س
اگر با مشورۀ  ازاین سرمایه بزرگ به نفع مردم ونجات  افغانستان استفاده اعظمي شود.

مده وداخل این حلقه شود چهرۀ قضیه افغانستان تغییر كلي آپاكستان جنرال عبدالولي به پاكستان 
مد. مجروح آرپاكستان ساختماني دیگري بوجود خواهد دب وتنظیمهاي افغاني ایافته و بین احز

عبدالولي نمیخواهد بحث كند، اما برای مصلحت  شخصیت جنرال ۀعالوه كرد كه وي دربار
 افغانستان حاضر است تا درعقب او برود. 

ین وظیفه سترگ ملي پذیرفته همچنان گفت كه وي داکتر محمد یوسف را بحیث كارگردان ا
 كرد. حمایت خواهد وازوي

اظهارداشت كه باید با استفاده ازهروسیله ممكن، چه ازطریق ایاالت متحده  اَ مجروح مكرر
گردد تا متقاعد  امریكا ویا كشورهاي اروپایي بشمول انگلستان بر حكومت پاكستان فشار وارد

 به پذیرفتن چنین اداره اي درقلمرو خود گردد.
 هریك از رهبران داشت. مورد ي درئتني هادارد گف مجروح كه عضویت شوراي عالي اتحاد را

دراخیر گفت، برای مردم شنیدن تحركات دراروپا وامریكا امیدواریهاي خلق كرده وباید قدم بقدم 
 ن سعي ورزیم.آبه توسعه 

 

 منزل عبدالعزیز فروغ دراسالم آباد 24-12-1192
فت دارم. شخص الن بحیث معین اجراي وظیفه میكرد معرپزمانیكه دروزارت  با فروغ از

بل را ترك كرده اماه قبل ك 7كارفهم وبادرایت است. بعد از صحبتهاي مقدماتي  فروغ كه  
ودراسالم آباد زندگي میكند، بعد از شنیدن توضیحاتم دربارۀ " جمعیت تحكیم وحدت، اسوال"  

فت ن اظهار بدارد نتیجۀ مطالعات عمومي هآقبل ازانكه نظر خودرا دربارۀ طرح واساسنامۀ 
ن بطور آكه نكات اساسي  خودرا درپشاور ودرحلقات جهادي به تفصیل ومطول بیان كردهۀ ما

 خالصه ازنظر خوانندگان گذارش مي یآبد.
اساس  ءوي اظهار داشت هرحركتیكه بین افغانها دراروپا وامریكا بوجود میاید باید درمبدا

سوم به ملیگراها وبنیادگراها مردمي، سرتاسري وسازماندهي سالم داشته باشد وگروه هاي مو
حزب اسالمي حكمتیاركه  النها، بگونه مثآروسه سالم شامل باشند. بیرون ماندن یكي ازپدرهر 

 ینده تولید كرده میتواند.آدرحركات خود مصمم وقاطع است، خطر بزرگي برای 
لین مشكل امروزي را حل پوي عقیده دارد كه همكاري گروه هاي نامنسجم با كتله هاي تحت دس

ینده حكومت را بدست داشته آنظامي كه بتواند در ن بیشترخواهد بود.آكرده نمیتواند بلكه ضرر 
 تالف قواي نظامي امروزي جهاد اقدام كند.ئباشد باید به ا

بعد ازاظهار مطالب فوق باالي ساختمان " جمعیت تحكیم وحدت، اسوال" برگشته گفت كه عقیده 
حركت باید خودرا درخدمت جهاد قرادهد، نه اینكه بفكر تشكیل قدرت برای خود  دارد كه این

توجه اورا بروحیه این تحرك جلب كردم وگفتم این  دراینباره برایش تفصیل بیشتر داده و .باشد
گروه هاي مقاومت میباشد كه بصفت  ن پیوندآسازمان طوریكه ازاسمش پیداست وظیفه اصلي 

خودرا براساس خواسته هاي مردم  ملیمت جهاد وظیفه ایماني وخیرخواه درخدۀ یك كتل
به شكل یك قدرت جداگانه و مستقل  افغانستان انجام مي دهد، نه اینكه خودرا درجریان جهاد
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وردن كدام آبرای فروغ اطمینان دادم كه اعضاي شامل این تحرك دعوي بدست  .عرضه نماید
ه خودرا درخدمت جهاد ومردم افغان قرارداده ومي ن قشر وطندوستي هستند كآمقام را نداشته و

طبیعي چنین تحرك میباشند  اعضای وی دهند. از فروغ تقاضا كردم كه شخص وي وامثال
را كه دراین نهضت مشاهده میكنند با  روسه شامل شوند ونواقصيپدراین  وبهتر است كه عمالَ 

 منطق ودلیل اصالح وتكمیل نمایند.
برایش توضیح دادم كه در" جمعیت تحكیم وحدت" از گیالني تا  اهمچنان نظر" اسوال" ر

خواهد شد، زیرا همه درك كرده ایم كه كمبود هر جزء رفتارحكمتیار، با تمام گروه ها یك نوع 
تذكردادم كه ما  برای فروغ واضحاَ  اینها، بحیث كل، مانع پیشرفت درامور جهادي شده میتواند.

به  وطن، نه برای خود، بیاندیشیم و باید م خود بنفع ملت وهمه، هرافغان، حق داریم تا بزع
 ن تن درندهیم .آانحصارطلبي كسانیكه درپشاور هستند قناعت نكرده وبه 

سوال كرد كه چرا دراین حلقه داکترعبدالصمد حامد شامل  بعد ازشنیدن این تفصیل مستقیماَ 
 نمیباشد؟

ار مهم افغاني است ویقین كمبود شان بش گفتم كه داکترحامد ازجمله شخصیت هاي بسیابجو
یكه اطالع دارم شخص داکتر محمد یوسف ئجا ي را خلق كرده است وتائروسه خالپدرچنین 

سسان این تحرك شركت كنند. ازاینكه داکترحامد  بنابر ؤازوي دعوت كرده كه درجلسه م
د دراین جریان یكه من وارئمعاذیر نتوانستند دراین اجالس شركت كنند، اطالع ندارم. تاجا

داکتر حامد به نیكي یادشده وهركدام خواستار  یه اسوال ازئیهاي اعضاي اجرائمیباشم درگردهم ا
 دراین تحرك سیاسي وملي میباشد. سهم گیریش

روسه پیشنهاد كرد تا یك تعداد از پبعد ازتوضیحات باال فروغ درباره عملي شدن این 
 باز كنند.ا نرا دراینجآمده واداره آكارگردانان این تحرك به پشاور 

 ساعت را دربر گرفت. 4صحبت ما بیشتر از
 

 ) بعد ازظهر( درمنزل عزیزعسكرزاده 24-12-1192
بق جوزجان، انفر ازدوستان عسكرزاده ، منجمله فقیر نبي الفي ،  والي س 11دراین گرد هم ایي 

بق مامور بانك اد، عفیفي سارنوال عبدالصمڅاحمد علي سلطاني، وحید حقوقي، علي احمد، 
 ملي، و محمد مهدي معلم  تشریف داشتند.

غازاوراق مربوط به اساسنامه وطرح " جمعیت تحكیم وحدت، اسوال" بین حاضرین توزیع آدر
 ن بحث شد.آبرهر فقره بعد از معلومات شفاهی س ازان پشد و

اده ودرضمن مارا نظر مثبت د الفي درباره ساختمان جمعیت واشخاصیكه دران سهم دارند
رفع  ملتفت كرد كه چون پیر سید محمد گیالني دربارۀ جمعیت تبصره هاي منفي میكند، باید در

نكه درباره هر یك شان گفتنیهاي یوجودا این معضله اقدام اساسي شود. رهبران مقیم پشاوربا
 یب كنند. روسه را تخرپنهم یكتعداد كافي طرفداران دارند كه میتواند یك آوجود دارد، با 

احمدعلي سلطاني گفت كه چشم امید مردم بطرف روشنفكران افغاني در اروپا وامریكا بوده واز 
كه به خیر وفالح مردم وكشور بیاندیشند. وي عالوه  ندارند یرهبران جهادي در پاكستان توقع

 اقدام شود. كرد كه مردم از تغذیه لفظي به تنگ امده وباید عمالَ 
علي احمد عقیده دارد كه یك تعداد بیشمارمهاجرین ازوضع وپیشامد رهبران دل گزند شده به 

 مده اند وتعدادي هم به وطن برگشته به رژیم تسلیم شده اند.آستوه 
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)اردوگاه هاي پناهندگان افغاني در كویته  ارنوال عبدالصمد درباره سفرش به چمن وپیشینڅ
مهاجرین یاد كرد. وي پیشنهاد كرد تا اساسنامه " اسوال" به بلوچستان( وازوضع زندگي رقتبار 

با كمك دوستانش به کمپهای مهاجرین در صوبه سرحد وبلوچستان توزیع ا شتو ترجمه شود تپ
 گردد.

وباالي مجاهدین یاد كرد كه   ، حومۀ پشاور،زاد درهآوي از سالح فروشي رهبران دربازار
ن خودداري میكنم. آاز تفصیل ، با وجودیکه از هر دهان ششنیده میشود، نسبت نداشتن سند

توسط قوماندان ، که توسط مردم منطقه ریزش شده، لك افغاني را 16رداخت مبلغ پصرف 
سیف هللا ازارزگان برای یكي از رهبران جهت خریداري سالح ومهمات كه تهیه نشده وبدستش 

 بل یاداوري  میدانم.انرا قآ ،هنیامد
ارنوال توسط نمایندگان بعضي رهبران یك میل كال شنیكوف به قیمت څ) یاداوري: قرار اظهار 

 كلدار فروخته میشود(.26111
یادنموده گفت كه یكتعداد شان دراروپا بشدت فعالیت  الفي از نفوذ كي جي بي در صف افغانها

 میداند. لمان مربوط به یك اقدام كي جي بيآدارند. وي كشته شدن دخترش را در
چون یادداشت این گفت وشنود ها طوالني بود بدرج مطالب باال اكتفاء نمودم ونتیجۀ این مباحث 

رزوي همكاري با قشرروشنفكر افغان را درخارج دارند ومانع آبي میكنم كه همه ارا چنین ارزی
 وجودرهبران تشخیص میدهند. بزرگ شامل شدن این كتله را در

 

 دي:پنتایمز راولپاكستان 27-12-1192
 .مجاهد بالقوه از محبس رها یي یافتند  27

نفر مجاهد بعد ازحمله  27لوماتهاي مقیم دهلي جدید پقرار راپور هاي واصله ازمنابع د
ند. این خبر را صداي ه انها پیوستآنجات یافته وبا  پلچرخی  همقطارانشان به محبس مركزي

 امریكا پخش كرد.
ك تعداد مجاهدین را باتهام تخریبكاري، درسومین روزسالگرد اشغال بل یاقواي امنیتي رژیم ك

 .استافغانستان، بازداشت كرده 
 روان به ناكامي منجر گردید.پدرعین حال حمله قواي شوروي درمنطقه 

 نفر كشته شد: 67
نفر مربوطین ملیشاهاي رژیم، عساكرومربوطین حزب را دراثر یك حمله دسته جمعي 67

ط جنگي را ئنوع وسا71و یدهمجاهدین بر قشله منداور، والیت لغمان، بقتل رس پارتیهاي مختلف
نفر ازمجاهدین كشته وبهمین تعداد زخمي شده اند. ده  17ند. دراین زدوخورده ابه غنیمت گرفت

 زخمي ها درپشاور انتقال وبه شفاخانه داخل شده اند. نفر از
ط زرهدار درمنطقه ده ئتانك ودیگر وسا همچنان راپوررسیده كه قواي شوروي با دوصد عراده

نها برعالوه این آبل حمله كرده. حمله روسها دراین منطقه بیش از سه روز دوام كرده واسبز ك
، استفاده كرده اند. دراین  12نه فروند هیلوکوپترهاي زرهدار وراكت اندازهاي ب م از ،طئوسا

شده اند. تعداد كشته شدگان  عسكرروسي وافغاني بشمول ملیشاها كشته 171زدوخوردها 
 نفر ورقم بیشمار زخمیها تخمین شده است. 7مجاهدین به 

 

 مسلم، اسالم آباد 27-12-1192
 رتیراژ پاكستان مطالب زیادي درباره افغانستان دارد كه خالصۀ ان ترجمه مي شود:پروزنامۀ 

 دائر گردد. 1194درنظر است كنفرانس سران اسالمي درجنوري  -:1
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، سكرترجنرال كنفرانس اسالمي ضمن Habib Chattiدسمبر: جبیب چتتي  26باد، اسالم آ
مصاحبه اي دراسالم آباد اعالم كرد كه كنفرانس سران اسالمي درماه جنوري سال 

 درمراكش تدویر خواهد شد...1194
ب دیالوگ اچتتي باصراحت كامل اظهارداشت كه كنفرانس اسالمي طور مستقیم بارژیم كارمل ب

 بل را برسمیت نمي شناسد.  افرانس اسالمي رژیم كنبازنخواهد كرد، زیرا كرا 
 ایورن حل عاجل بحران ا فغانستان را تقاضا كرد: -:2

ضمن صحبت  ،Kenan Evrenدسامبر: رئیس جمهور تركیه جنرال كنان ایورن  26كراچي،
غانستان اززیر یوغ ارزومند است تا اف درسرویس تركي رادیو پاكستان اظهارداشت، كه وي جداَ 

یكه با ئدرمالقات ها بد... وي عالوه كرد كه دراین سفر خودااسارت كشورخارجي نجات ی
 داشته، همه بیرون برامدن قواي خارجي را ازافغانستان تقاضا دارند...ی دوست سران كشورها

 ریگن خواهان برگشت صلح به افغانستان  -:2
ور ریگان سومین سالگرد اشغال افغانستان توسط دسامبر ) رویتر (: رئیس جمه 26واشنگتن،

دستاویز گرفته اظهارداشت كه:" اشغال افغانستان توسط ماسكو ثمري برای  قواي شوروي را
شوروي ببارنیاورد" واز رهبر جدید شوروي تقاضا كرد تا درراه حل بحران افغانستان ازطرق 

 سیاسي بیشتر جدوجهد نماید.
 ایتالیا تقاضاي بیرون كشیدن قواي شوروي را ازافغانستان كردند.المان فیدرال  وحكومت  -:4

المان غربي وحكومت ایتالیا دراعالمیه هاي جداگانه از رهبر جدید شوروي تقاضا كردند تا 
 هرچه زودتر به فیصله هاي سازمان ملل احترام كرده وعساكر خودرا ازافغانستان بیرون كند.

وي تقاضاكرد كه عساكر خودرا ازافغانستان بیرون كند، همچنان روزنامه چین از اتحاد شور
 تآباردیگر درمنطقه صلح برقرار شده بتواند.

 مواصلت به فرانكفورت 12-29ختم سفر پاكستان وحركت از اسالم آباد،  27-12-1192
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