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 1۱/۱۰/۳۱1۲    احسان هللا مایار                                                                       

 

 " اسوال " آزادی مبارزه و وحدت تحکیم جمعیت
 بخش شانزدهم 

 
 آلمان غرب: Die Weltدي ویلت   7-7-1۰9۲

 -سابق افغانستان پادشاه  جانب مبارزین افغاني عطف
 ۀمذاكرات اخیر بین وزراي خارجه افغانستان وپاكستان با میانجیگري نمایند بدون سروصدا

كمتر خبري  ۀ اجالس متذکرهژنیو خاتمه یافت. دربار در، خاص سرمنشي ملل متحد، كوردویز
 خوش بیني احساس میشد.بین طرفین یک نوع نشر شد اما درصحبت 

شور و تا از  مند استآرزو ا  درپایتخت پاكستان، اسالم آباد شنیده شد كه اتحاد شوروي جد
افغانستان كه ازنقطه نظر سیاسي واقتصادي صدمه دیده ومي بیند، رهایي یابد.  غوغای معضلۀ

ت غیر مستقیم وزرای خارجۀ ضمن تبصرۀ باالی مذاکرا سرمنشي ملل متحد پریز دوكویالر
كه  افغانستان و پاکستان اشاره نموده اظهار داشت

ۀ سیاسی توافقنامه صلح تا ختم سال جاري روي صحن
ظاهر خواهد شد و كوردویز رفت وآمد خودرا ای منطقه 

 ذیدخل وذیعالقه جهان تعقیب میكند.در کشور های 
داکترمحمد داکتر یوسف، صدراعظم سابق افغانستان 

ي از رهبران سیاسي اپوزیسیون ضمن مصاحبه اي یك
                                                               گفت:

 سابق افغانستان داکتر محمد یوسف، صدراعظم

 درپیكینگ، پاریس، لندن، قراردادي ۀ"ازمدتیست مسود
قرارگرفته است." درجواب سوالي آیا عالیق افغانستان را  ثبح واشنگتن طرح ومورد وو مسك

اظهار داشت " امیدوارم كه  ردواشنگتن اعتماد ك میتوانید درمحافل سیاسي وبه دست  پیكینگ و
در هر نوع زد و د." ندوستان امریكایي ما چنین مسوده اي را نپذیرفته وبهیچ وجه تضمین نكن

 ندفراموش نكنمدنظر داشته و را  مردم افغانستان ان جهادبایست خواسته هاي نمایندگ بند سیاسی
درچنین گیرودارهاي سیاسي  اقال   یا شوروي و بارا مذاكرات مستقیم  تقاضاي مصرا  كه آنها 

 .می کنندتقاضا  راشانسهیم بودن 

رول ملل متحد اظهارداشت كه: "طوري مي نماید كه سازمان ملل  موردیوسف درمحمدداکتر 
گرداند...  خود بار گیرمانده اول اینكه بایست دراین پروسه مغلق موفقیتي نصیبدرقید دو اج

در ملل متحد  ببرك كارمل را برسمیت شناخته و ۀودوم اینكه ملل متحد رژیم باجبرتحمیل شد
 چوكي افغانستان توسط نماینده رژیم كابل گرفته شده، چوكي ایكه بایست نظر به تقاضاي ما تا

آنرا بدست آورده بتواند درحالت تعلیق قرارگیرد. چون قاومت اکثریت ملت م ۀمدتیكه نمایند
درحال حاضر چوكي افغانستان درملل متحد توسط نماینده رژیم كابل اشغال گردیده ازاینرو ملل 

را باز كند...  ۀ رسمیمتحد حاضر نیست تا با نمایندگان مهاجرین ومجاهدین افغاني باب مذاكر
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 عنشناخته بلكه بنام گروه هاي قطا خواهمبارزین آزادي  ثمجاهدین را منحیروسها ورژیم كابل 
 الطریق، باندیت، بآنها اهانت میكنند.

خواهند آنرا بكه پاكستان خودرا آله دست اتحاد شوروي قرارداده وهرآنچه روسها سوالیدرجواب 
اظهار  داکتر یوسف اجرا میكنند تا از زیر بار گران سه ملیون پناهنده افغاني رهایي یابند،

:" من معتقدم میکند و اضافه کردرد  روي پرنسیپ این چنین احساس راداشت که وی از 
پاكستان با عجله وبدون تأمل توافقنامه اي را امضاء نخواهد كرد كه درآینده مستوجب حکومت 

." وي که عالج آن از قدرت حکومت پاکستان خارج خواهد بود مشكالتي بس عظیمي گردد
خواهد كرد كه حكومت پاكستان  ، ملت افغان بحق ادعان:" درصورت خالف آ ه گفتوه كردعال

اختالفات عمیق تاریخي بین افغانستان  ثبا روسها درساخت وبافتي شریك شده كه درآینده باع
 وپاكستان خواهد شد."

درمورد سوالي كه چگونه مي توان ازاین حالت نجات یافت وراه حل آن چه خواهد بود، داکتر 
قرارداد، بدون اشتراك  ۀ، گفت: "هرگونه مسودهیوسف بدون كدام مشكلي آماده جواب بودمحمد

درتسوید آن، ماهیت كاغذي وآنهم صرف كاغذي بي متاعي راخواهد  ملت افغانقواي مقاومت 
صراحت كامل اظهارداشت كه:" ما هیچگاه راه حلي را نخواهیم پذیرفت كه داشت." وي با 

درآن استقالل، آزادي وتمامیت ارضي كشور تضمین نشده باشد. ما سالح خودرا به زمین 
راه نظامي از  نخواهیم گذاشت اگر چه  سالها را دربر گیرد. ما میدانیم كه ما  روسها را از

 كشور خود بیرون كرده نمیتوانیم
ولیكن ما هم میدانیم كه روسها 
هرگز قدرت آنرا نخواهند داشت 

و درقبضه  وطن مارا كه ملت و
و بدون  خود درآورندتحت سلطۀ 

آرامي  افغانستان اجاق داغ ناشک 
براي روسها، منطقه وجهان باقي 

 خواهد ماند."
دربرابر سوالي كه آیا وي 

پراگنده ۀ كتل وهمچنان تعداد بیشمار
درخارج ازافغانستان راه حل  افغان

 سیاسي را نسبت به جنگ 
 

 پادشاه سابق افغانستانظاهرشاه محمد                                           
 وحدت ملي مقاومت شخصیت شناخته شدۀ                                                                     

جواب داد:" بلي، ما طرفدار راه حل سیاسي هستیم." اما روشن ضمیری ترجیح میدهد با 
سخنگوي درصحنه  ثدرمورد جواب این سوال كدام شخص میتواند بنام قواي مقاومت منحی

 حال كدام كسي نداریم." :" تاه گفت داکتر یوسف اعتراف كرد بیرون آید،
ا درنظرداریم تا جبهه اما به تعقیب این اعتراف با اظهار امیدواري وموفقیت اضافه كرد: " م

متحدي تشكیل دهیم، تا رقابت هاي ناسالم بین احزاب وتنظیمها، اقوام وگروه هاي مختلف را 
یم." داکتر ئگردهم آقابل قبول اکثریت ملت افغان ودرعقب یك شخصیت داشته بتوانیم ازبین بر

پادشاه سابق یوسف درنظر خود پیش رفته گفت:" این شخصیت میتواند تنها محمد ظاهر شاه، 
د واز صحت كامل نسال عمردار 9۰د. وي ندرروم زندگي میكن افغانستان باشد كه فعال  

داریم كه دربین  این طرز دید مخالفیني موجود خواهند بود، اما ما امید با ا  . یقینندبرخوردار ا
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نجات حلقات گروه هاي بنیادگرا درپشاور كسانیرا طرفدار این طرز دید گردانیم كه براي 
ما میدانیم كه بدیلي نداریم ونفاق دربین  افغانستان درچوكات یك جبهه متحد عالقه مند هستند.

قواي مقاومت میتوان تنها به نفع روسها تمام شود. كسانیكه براي كشور خود عالیقي دارند 
 وطن خود قرباني دهند..." به نفع مردم و و بایست حاضر باشند تا براي

این طرز دید مخالفت دارند ونمي خواهند دراین مقطع  كرد:" كسانیكه باداکتر یوسف اضافه 
تاریخ دریك حلقه بزرگ مقاومت داخل یك اتحاد واقعي شوند، حق دارند تا بیرون بمانند، اما 

 را اشغال كرده وطن ومردم ما تا زمانیكه روسها كشورما باید به ایشان خاطرنشان كرد كه اقال  
. بازگشت به نظام شاهي نمائیمودریك جبهه مبارزه  یمند دست بهم دهرا به خاك وخون میكشا

ذشته ها دوباره تكرار گادشاه سابق افغانستان مستشعر ازآن است كه پندارد ودعوي آن وجود 
 ."نموده انداین مطلب را بارها تكرار  ایشاننمي شود و

 

 ق(ه  10۱۲شوال المكرم 11ه ش مطابق به  1۲9۳سرطان  ۲۱) ۳1-7-1۰9۲
ارگان نشراتي اتحاد اسالمي مجاهدین افغانستان، محاذملي اسالمي، جبهه نشریه اتحاد مجاهدین )

 ملي نجات وحركت انقالب اسالمي (
 درصفحه اول اعالمیه چنین نشرگردیده است:

 بسم هللا الرحمن الرحیم
 1۲9۳سرطان  ۳۰اعالمیه مورخ 

 اعالمیه اتحاد اسالمي مجاهدین افغانستان
یكه اتحاد اسالمي مجاهدین افغانستان بموجب احكام صریح منشورخویش، همبستگي ئازآنجا

واتحاد را میان همه گروه هاي مجاهد مسلمان افغانستان درجهاد مقدس براي اعالي كلمت هللا 
وآزادي افغانستان ازچنگال كمونیزم وتجاوز روس ملحد، اساس عمده پیروزي میداند واتحاد 

بوده است وازجانب دیگر سهمگیري  ید مائانستان همواره مورد تاسراسري ملت مجاهد افغ
درجهاد مقدس را وظیفه همه آحاد ملت افغانستان میدانیم، بنابرآن اتحاد اسالمي مجاهدین 
افغانستان بمنظور همآهنگ ساختن بهتر نیروهاي جهاد وپیریزي یك اتحاد بزرگ وسراسري 

حمد ظاهرشاه پادشاه سابق افغانستان را ونیل به مقصود، سهمگیري عملي اعلیحضرت م
درجهاد مقدس حسن استقبال نموده ازخداوند)ج( براي ایشان وهمه مجاهدین درداخل وخارج 

ید قرار ئافغانستان توفیق مزید خواسته، نداي شانرا درزمینه بوجود آوردن جبهه متحد مورد تا
 میدهیم.

د راسخ به خواسته وآرمان ملت مسلمان اتحاداسالمي مجاهدین افغانستان با احترام واعتقا
متحد، زمینه را براي برآوردن حقوق وآرزوهاي برحق ملت  ۀافغانستان امیدواراست تشكیل جبه

 مسلمان افغانستان وپیروزي جهاد مقدس فراهم گرداند. ومن هللا التوفیق
  

 1۰9۲-7-۳۰اشبورن آلمان غرب 
تي ئآینده هی ۀشد و اطالع داد كه روز یكشنبهمایون آصفي از پاریس تلیفوني با من در تماس 

مولوي محمد نبي رهبر حركت اسالمي افغانستان( با  و نائب تحت ریاست احمد نبي ) پسر
مان و ثع یس سیاسي حركت، محمدگالب ننگرهاري، توریاليئكترعزیز هللا لودین رااشتراك د

 ۀمطالب مربوط به جبه ۀاركساني دیگري به فرانكفورت مواصلت میكنند. در نظر است تا درب
كتر محمد اس آن د أروم، گروپ جمعیت تحكیم وحدت) اسوال( كه در ر متحد با اعلیحضرت در

 داکتر یوسف قرار دارد تبادل افكار نمایند.
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 19.۲۱ساعت  ۲1-7-9۲
جنرال عبدالولي از روم تلیفون كرد و گفت كه مولوي محمد نبي محمدي و پیر سید احمد گیالني 
روز دوشنبه از طریق فرانكفورت ولندن به روم میرسند وهمایون آصفي بروم رسیده است. 

جانب روم  LH ۳۰۱براي مولوي محمد نبي محمدي بروزدوشنبه اول اگست در لوفت هنزا پرواز 
 دم.جاي ریزرف كر

توسط تلفون به داکتر محمد داکتر یوسف ازجریان صحبتهاي تلیفوني با جنرال 19.01ساعت 
 عبدالولي و همایون آصفي معلومات دادم.

 

 دقیقه  11و۳۱ساعت   1۰9۲-9-1اشبورن  
ت معلومات دادم. ئبا اعلیحضرت محمد ظاهر شاه درروم تلیفوني صحبت كردم و از آمدن هی

پروگرام تغییري وارد آمده ودراین باره جنرال عبد الولي با من تلیفوني اعلیحضرت فرمودند در 
 تماس میگیرد.

 

0-9-1۰9۲ 

در صحبت تلیفوني داکتر محمد یوسف برایم گفت كه اعلیحضرت با وي دیروزتلیفون كرده 
هدایت مذاكرات روم حتمي بوده و در اند كه حضورداشت وي )داکتر محمد یوسف( فرمودهو

را درمذاكرات مشوره داده تاكید  ویبه روم وسهم گیري را  شبیآید. من نیز رفتنكه دادند 
 ورزیدم.

 

11-9-1۰9۲ 

 ع1۰9۲اگست  11ه ش و1۲9۳سرطان ۳۱ه ق مطابق 10۱۲عید سعید فطر 
 الیا:تاعالمیه منتشره محمد ظاهرشاه پادشاه سابق افغانستان ازروم پایتخت ای

 بسم هللا الرحمن الرحیم
 مي، مردم دیندار وقهرمان افغانستان!هموطنان گرا

تجاوز مسلحانه اتحاد شوروي، فاجعه  ا  نجسال میشود كه درافغانستان بامداخله وبعدپزیاده از
خونیني درجریان است. این حالت برعالوه شهادت صدها هزار افغان، آواره شدن ملیونها 

آن گردید كه  ثباع هموطن دیگر وویران شدن شهرها وقصبات كشور عزیز مارا بارآورد،
استقالل سیاسي، حاكمیت ملي وتمامیت ارضي كشور بشمول حقوق وآزادیهاي مردم ما نیز 

 سلب گردد.
قربانیهاي بینظیري كه مجاهدین راه آزادي وتنظیمهاي مجاهد متحمل شده اند قابل احترام 

رافتخار وطن پ بت تاریخثوستایش بیكران بوده ومانند كارنامه هاي نسلهاي گذشته افغانستان 
 گردیده است. مقدس ما

یروي از پ همانطوریكه درگذشته نیز مردم افغانستان درحساسترین مواقع حیات ملي خود با
اتحاد نظر وعمل كامل گردهم جمع میگردیدند، حاال نیز  معتقدات دیني وسنن ملي خویش با

یم ودراسرع وقت اتحاد موقع آن رسیده كه همه اختالفات خودرا ازهرنوع كه باشند كنار گذار
ازیكطرف عملیات  ل آمال وآرزوهاي تمام ملت افغانستان باشند بمیان آوریم تاثوسیعي را كه مم

جهاد درسرتاسر كشور منسجم تر وقویتر گشته وازجانب دیگر درمجامع واذهان بین المللي 
 ري دفاع شده بتواند.مؤثازمقاومت مردم افغانستان بوجه 

ین موقع حساس یكبار دیگر با صراحت اعالم امراتبه اظهار نموده ام در ندینچ طوریكه قبال  
تشریك مساعي مجاهدین ومردم  شمداشت بكدام مقام یاعنوان خاص حاضرم باچمیدارم كه بدون 
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مستقل  مول مقدس كه عبارت ازاحیاي یك افغانستان آزاد،أافغانستان دربرآورده ساختن این م
 گونه سعي وقرباني دریغ نورزم.چطنان خویش ازهیواسالمي میباشد دوش بدوش همو

س ازاعاده پواضح ومسلم است كه انتخاب نظام سیاسي، اقتصادي واجتماعي آینده افغانستان 
استقالل، حاكمیت ملي وتمامیت ارضي كشورفقط مربوط ومنوط باراده مردم افغانستان میباشد، 

ر ومداخله خارجي، ازهرجانبي كه گونه فشاچملت خواسته باشد بدون هی ۀتاهرطوریكه كاف
باشد، این حق خودرا مطابق باساسات دین مبین اسالم وعنعنات ملي خویش آزادانه مورد 

 .استفاده قرار دهند
درخاتمه به روح پاك شهداي راه آزادي وطن دعا ودرود بي پایان اتحاف نموده وبراي تحقق 

 استدعا مینمایم. این ارمان بزرگ ازبارگاه خداوند متعال موفقیت مزید
 محمد ظاهر                                                            

 
 ذیقعده الحرام 9هار شنبه چ 1۲9۳اسد  ۳9مطابق   17-9-1۰9۲

 تصویب مجلس منعقده روم پایتخت ایتالیا 
 مراتب آتي را تصویب مینماید: 1۰9۲اگست  17تاریخي  ۀمجلس در جلس

 و در مورد طرح تشكیل جبهۀ متحد افغانستان تصویب میشود ور كمیتهپرا -1
با درنظر داشت دوام حالت اضطرار در كشور و با درنظرداشت شرایط موجوده یك جرگه  -۳

ایكه ممثل قاطبۀ ملت مسلمان افغانستان باشد بحیث مجلس مّوسسان مطابق به اصول عنعنوي 
بهۀ متحد افغانستان منعقد گردد. براي لویۀ جرگۀ افغاني باید بغرض تصویب طرح نهایي ج

غور مزید به جزییات این موضوع كمیته اي موظف میگردد تا به اسرع وقت ممكنه این 
 ور تهیه نماید.پموضوع را مورد غور قرار داده و را

این مجلس از اعلیحضرت محمد ظاهرشاه پادشاه سابق افغانستان تقاضا مینماید كه در زمینۀ  -۲
مللي جبهۀ متحد افغانستان از طرف كشور هاي جهان و موسسات بین المللي و در شناخت بین ال

 سایر ساحات مربوط به جهاد افغانستان تدابیر الزم را اتخاذ نمایند.
این كمیته متشكل از دوازده نفر میباشد. اعضاي آن در ظرف دوهفته جلسهء در پاكستان یا  -0

 عند الزوم در كشور دیگري دایر نماید.
محمد نبي  -سید احمد گیالني -جنرال عبدالولي -عبدهللا ملكیار -: داکتر محمد یوسف ءمحل امضا

محمد گالب  -هما یون شاه آصفي -داکتر ولید حقوقي -داکترذبیح هللا مجددي -محمدي
 زلمي عارف. -حمید نعیمي -داکتر عبدالحكیم طبیبي -مانثتوریالي ع -ننگرهاري

داکتر  متشكل ازداکترولید حقوقي، محمد گالب ننگرهاري و )احتماال  دراین جلسه كمیسیوني 
عبدالحكیم طبیبي ( توظیف گردید تا طرح " جبهه متحد افغانستان" را تسوید كرده وجهت 

 یش كند. اینك طرح تصویب شده جلسه روم:پتصویب به مجلس 
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم
 متحد افغانستان ۀطرح تشكیل جبه

در حالیكه فعالیت جهادي تنظیم هاي عضو این اتحاد قابل تمجید و تقدیر بیكران بوده  -اول ۀماد
نجسال گذشته با تحمل مشكالت طاقت فرسا خیلي پو سهم آنها در مراحل مختلف جهاد در طول 

فعالیت جهادي آن ها به شكل  ۀر و در خور هر گونه بزرگداشت میباشد، لزوم ادامثمو
مقیم  ۀنان تنظیم هاي شناخته شدچید میباشد. همئیت و حقوق قابل تاثحی تنظیمهاي موجوده بعین
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متحد افغانستان بعین  ۀدرین اتحاد عضویت ندارند به عضویت جبه پاكستان و ایران كه فعال  
 ذیرش میباشند.پمتحد افغانستان قابل  ۀامتیاز عضو جبه

 ۀملت افغان، شوراي جبهمول بزرگ اتحاد سر تاسري أبمنظور بر آورده شدن م -دوم ۀماد
متحد افغانستان" تشكیل میشود كه داراي وصف  ۀعالیترین ركن " جبه ثمتحد افغانستان بحی

 عمومیت و سرتاسري مي باشد.
 یروي مینماید.پمتحد افغانستان در كلیه اجراات خود از اساسات دین مبین اسالم  ۀشوراي جبه

 د افغانستان قرار آتي است:متح ۀشوراي جبه ۀعناصر تشكیل دهند -سوم ۀماد
ي هاي چنمایندگان منتخب مردم مجاهد والیات و لوي ولسوالي هاي افغانستان، نمایند گان كو

كشور، نمایند گان مهاجرین افغاني، علماي دین، روحانیون، رجال اداري و نظامي، دانشمندان 
 و مشران قومي.

 ذیل تعیین میشود:تعداد نمایندگان مندرج ماده سوم بقرار  -هارمچ ۀماد
 از هر والیت سه نفر عضو -1 
 از هر لوي ولسوالي دو نفر عضو -۳ 
 هار نفر عضوچیهاي مناطق مختلف كشور چبراي نمایندگي كو -۲ 
 از هریكي از تنظیمهاي حایز معیار مندرج ماده ) اول( پانزده نفر عضو -0 
 عضوهفت ان براي نمایندگي از مهاجرین افغاني مقیم پاكستان و ایر -1 
 هار نفر عضوچبراي نمایندگي از مهاجرین افغاني مقیم اروپا  -9 
 هار نفر عضوچبراي نمایندگي از مهاجرین افغاني در امریكا  -7 
 هار نفر عضوچبراي نمایندگي از مهاجرین مقیم هندوستان و سایر ممالك  -9 
علماي  ۀتعداد اشخاص از جملهارم یك چتعداد مندرج ماده  ۀین شوري بر عالوادر -نجمپ ۀماد

دین، روحانیون، رجال اداري و نظامي وسایر دانشمندان و مشران قومي افغانستان نیز 
 ذیرفته میشود.پبعضویت 
 كمیته براي اجراي وظایف آتي تعیین میگردد: -ماده ششم

 سیس مجلس موسسان، تعیین تاریخ و محل انعقاد آن.أور در مورد تپرا ۀتهی -1 
 متحد افغانستان ۀمنشور جبه تسوید -۳ 
 ارتباط داشته باشد سسانؤتعقیب، اجرا و مواظبت سریع تمام امور مقدماتي كه بمجلس م -۲ 
متحد افغانستان شوري عالي اتحاد اسالمي مجاهدین  ۀتا زمان تشكیل شوري جبه -هفتم ۀماد

متحد  ۀوراي جبهافغانستان وظایف محوله خویش را كماكان اجرا مینماید. بعد از افتتاح ش
 افغانستان تمام صالحیتها به این شورا انتقال مییابد.

قاطبۀ ملت مجاهد افغان بوده همه مردم مسلمان افغانستان  ۀاین شوري مظهر اراد -هشتم ۀماد
ادي ، لساني، قومي، مذهبي و ژگونه تبعیض و امتیاذ نچمقیم داخل و خارج كشور بدون هی

 منطقوي درآن سهیم میباشند.
 نافذ است. سسانؤس از تصویب مجلس مپاین طرح  -مادۀ نهم

      
 1۲9۳اسد  ۳9مطابق  10۱۲ذیقعده الحرام  9هار شنبه چشهر روم: 

در ختم جلسات روم اعالمیۀ مطبوعاتي اي نیز صادركه با متن ذیل به رسانه هاي مهم جهاني 
 خش گردید:پ

 بسم هللا الرحمن الرحیم
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ر اظهارآمادگي و اعالن پادشاه سابق افغانستان محمد ظاهر شاه كه اخیرا  توسط اعالمیه ثدر ا
شمداشت چهاي مختلف مطبوعاتي اظهار داشتند كه بحیث یك وجیبه دیني و ملي و بدون كدام 

بكدام مقام یا عنوان خاص، حاضر اند بحیث یك فرد افغان با همه مجاهدین راه حق و مردم 
ین جهاد مقدس سهم گیرند تا خدا بخواهد در پایان ات افغانستان، دوشادوش درغیور و با شهام

و  زادآاین همه قرباني ها و جانفشاني هاي مردم مسلمان افغانستان، یك افغانستان اسالمي، 
 مستقل با یك سیاست دوستانه و نیك با همه ملل جهان بوجود آید.

هد افغانستان در پایان جهاد و رستاخیزدیني وملي پادشاه سابق افغانستان معتقد اند كه مردم مجا
یقینا  نظام آینده سیاسي، اقتصادي و اجتماعي خودرا مطابق به اساسات دین مبین اسالم بدون 

بزرگ نظم وشكل خواهد داد و با همه  مداخله خارجي از هر جانبي كه باشد به یاري خداوند
 یك سیاست عنعنوي بیطرفي تعقیب خواهد كرد.ملل جهان روابط نیك برادرانه و دوستانه را با 

اشتراك كنندگان اجالس روم كه اتحاد اسالمي مجاهدین افغانستان شامل آن میباشد جهاد برحق 
نان نمایندگان خودرا نزد متباقي سران تنظیمها چشتیباني نموده و همپملت مجاهد افغان را 

تا در مورد تشكیل یك محاذ وسیعتر و  واحزاب شناخته شده اعزام داشته وازایشان دعوت میشود
همه جانبه كه دران كلیه طبقات و مجاهدین افغانستان بدون تبعیضات مذهبي، قومي، قبیلوي و 
لساني اشتراك كرده  و بدور یك هدف مقدس و عالي اسالمي و ملي كه آزادي و استقالل 

 كشوردرآن مضمن است گرد هم آیند.
در روم پایتخت ایتالیا  1۰9۲اگست  19تا  1۲ین مورد از ارمذاكرات و مشوره هاي مقدماتي د

صورت گرفت و تصمیمات مفید و سودمندي براي رسیدن به یك اتحاد سرتاسري همه جانبه 
ووسیع كه شامل همه طبقات افغانستان و موفقیت نهایي جهاد في سبیل هللا براي اعالي كلمت هللا 

 د.و آزادي كامل افغانستان باشد اتخاذ گردی
یشگاه مجالس و سیعتر و جامع تر بعدي مردم افغانستان به شمول لویه پالبته این تصمیمات به 

 جرگه قرار خواهد گرفت.
در مذاكرات روم از محمد ظاهر شاه خواهش بعمل آمد تا در راه موفقیت بیشتر جهاد بر  ا  عالوت

ر باشد اقدام ثنستان موحق مردم افغانستان به تماسهاي سیاسي و الزم كه براي آزادي افغا
 و من هللا التوفیق فرمایند.

 
 ختم بخش شانزدهم

 دوام دارد
 

 
 

 


