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 28/10/2019         احسان هللا مایار

 متعهد به آزادی میهن افغان اندیشه های یک

، رئیس ت هللا مجددیت صبغفغانی به ریاست حضرمحرق بین االجنگ یکی از روز های  قبل در  السی س

سفری داشتم که در بازگشت فغانستان در داخل ابه منظور تدویر اولین جلسۀ حکومت ن جالی وط  جمهور

 تقدیم گردید.مکتوبی به عنوان رئیس جمهور با متن ذیل 

از تأریخ  بخشی، نقش گردیده که میتوان آنرا 74 - 66جلد پنجم صفحه  سند در اثر بنده، قیام ملت افغان این

 معاصر افغانستان شمرد.

19-4-1989 

 بسمه تعالى

 !جناب دوست گرامى حضرت صاحب المجددى رئیس دولت اسالمى افغانستان

 .اطراف مختلف در حركت استه ور بآدر وطن ما افغانستان بطور سرسام  حوادث از مدتیست كه جریان

( و ملت قهرمان افغان و على الخصوص در  در این حركات هر افغان مسلمان وطن دوست خود را نزد خدا )ج

 .دانم ن مستثنى نميآافغانستان مسئول میداند كه من خود را از  ۀیندآبرابر نسلهاى 

ایمانى من در برابر خداوند، بعد در برابر مردم مسلمان افغانستان  ۀاداى وظیف ءو علت نوشتن این نامه جز أمنش

 .دیگرى نمى باشد  بر شما بحیث یك برادر و مشاور مقام رهبرى دارم، چیزو در نهایت احساس مسئولیتكه در برا

ن دارم  آ ت مختلفى كه فعال در جریان است با خطرهاى بزرگ روبرو میبینم. بیم از  اینده افغانستان را با حركآمن  

یمانى و ا ۀهاى بى سرحد ملت افغان و اداى وظیف کشیدن كه مبادا حاصل این همه قربانى دادن ها و درد و رنج

ن گشته، كشتار و خونریزى آدست این و  ۀوجدانى شما در كدر رهبرى جهاد چنان شود كه افغانستان  ما بازیچ

 .افغانستان گردد ۀو تباهى در مملكت ادامه یابد و اخر االمر خدا ناخواسته منجر به تجزی

كه باعث برگشت   ایم رى مطالعه كرده یا ما همه جوانب مختلف و امكانات را طوآدر اینجا سوال پیدا میشود كه 

 گردد؟ رامى نسبى در افغانستان آصلح و  

 .براى اینكه به این سوال جوابى داده بتوانیم باید از همه اولتر عوامل این پراگندگى ها را تشخیص نمائیم

 :من این عوامل را زیادتر در منطقه و سیاست جهانى در این نقطه جهان من بینم طوریكه

 :ما پاكستان ۀطه با دولت همسایدر راب :1

ین ده سال جهاد بر حق ما بحیث یك ملت مسلمان انصار ما را در  ا ن درآاز اینكه مردم پاكستان و حكومت 

هاى    افغان این كمك  ۀیندآهاى    نرا خداوند الیزال برایشان اعطا فرماید. ملت و نسلآمملكت خود پناه داده اند اجر  

 .اموش نخواهد كردرا هر گز فر شان ۀبشر خواهان
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زادى وطن شان حكومت آهاى بیحد و حصر ملت مْومن افغان در راه اسالم و  دانم قرباني دهانى مياما قابل یاد

نظر ستراتیژى نظامى و اقتصادى در منطقه داراى اهمیت فوق العاده مهم گردانید.  ۀو مردم پاكستان را از نقط

، پاكستان در بدترین وضع  گردد مردم و افغانستان وارد  یاالظیم بع ۀ نكه فاجعآفراموش نباید كرد كه قبل از 

 .سیاسى قرار داشت و امریكا حامى وى حتى حاضر نبود تا با رهبران پاكستان صحبت كند

 .مختلف مطالعه نمائیم  ۀكند كه روابط خود را با دولت پاكستان بار دیگر از دو زاوی  با درك این مطلب ایجاب مي

 آن قواى نظامى از در نظرداشت مت پاكستان بدون ما با حكو ۀالف: رابط

 :ISI نآاستخباراتى  ۀب: روابط ما با نظامیان پاكستان و بصورت مشخص با دستگا

 :در مورد الف

سیاسى پاكستان شكل دیگرى بخود گرفته و در سیاست خود تجدید   ۀمدن حكومت بینظیر بهوتو صحنآكار    با روي

روابط خود را عادى سازد كه عادى  با شوروى و هندوستان رزد تا سعی می وحکومت وی نظر نموده است. 

 .شدن روابط سیاسى و اقتصادى  با این دو مملكت تاثیر مستقیم در حل بحران افغانستان دارد 

را كه باید یك صدر اعظم مملكت داشته باشد، به وى   يو صالحیت  ن قدرتآنماید كه فوجى ها    قراین چنان مياما  

ندارد كه در امور نظامى مربوط به افغانستان مداخله كند، بلكه از   تفویض نكرده است، بنابرین صدراعظم اجازه 

نها  آها توسط صدراعظم به  لحاظ تشریفاتى با رهبران جهاد سروكار داشته باشد و یا منتهى اینكه تصامیم نظامي

 .ابالغ گردد

موده و تعداد زیاد نجا زندگى نآاز طرف دیگر در صوبه سرحد كه اكثریت مردم مهاجر و رهبران جهادى ما در  

شان سرمایه گذارى ها نموده اند، قدرت را حكومت ائتالفى پیپلى و نشنلى بدست اورده است و قراریكه اطالع 

ها كوشش دارند كه یكى از اعضاى حزبى خود را بحیث گورنر صوبه سرحد بر حكومت مركزى  دارم نیشنلي

 .بقبوالند

گیرد یا اگر چنان هم نباشد امروز عكس العمل ولى خان لیدر  اگر گورنر از طرف نیشنلى ها قدرت را بدست ب

ن در صحنه سیاست ملبین المللى واضح و روشن  آافغانستان و مهاجرین و مجاهدین  ۀنشنلى ها در برابر قضی

كنند ویا از وى شكایت و گله میكند  شده است. از اینكه استاد سیاف و یا انجنیر احمدشاه گفتار او را رد مي 

 .باشیم مي ها ما بیگانه نها در مملكت خود هستند وآین اثر در پالیسى وى  ندارد، زیرا كوچكتر

ن در برابر قواى مهاجم شوروى و دست نشاندگانش در افغانستان  آمردم  افغانستان و موفقیت    در مورد ب: جهاد

ن غیر قابل تصور آاستخبارات عسكرى  ا  كه بدون همكارى فوجى پاكستان مخصوص هخداوندى بود ۀیك معجز

مالى به كسانیكه در قضیه شاملند  لوژستیك نظامى و  ۀبود. همكارى شان در كدر رهبرى و وساطت شان در تهی

ین  ااما در –دهیم  را در امور داخلى خود اجازه مي شان ۀمداخلهویدا است. از این سبب است كه به نحوى 

 .مداخالت ما باید بحیث یك افغان مسلمان حد فاصل بسیار روشن را تعیین كنیم

یو از مملكت ما خارج شده و بازماندگان باینطرف قواى شوروى باساس موافقات ژن 1989فبرورى  15از 

  مجرد رفتن روس ه شد ب نكه فكر ميآقدرت نشسته و برخالف  ۀنها در اریكآكمونیست افغانى شان و طرفداران 

سفانه قدرت دفاع از مراكز شهر ها را أها از افغانستان رژیم كابل سقوط خواهد كرد، تا امروز دوام كرده و مت

 .هنوز بدست دارند
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این ه دهد كه سقوط یك شهر تحت تسلط رژیم ب باد نشان ميآهاى اخیر در جالل  جسته و زنده جنگمثال بر

 .سانى متصور نیستآ

خواهد شد؟  نصیب ملت افغان باد سقوط كند به چه قیمت این موفقیت آاز طرف دیگر با درك اینكه اگر جالل 

باشند و اما   كمونیستها نیز شامل مي یكه به تباهي هزاران نفر افغان تمام میشود كه دربین انها یك اقلیتا تقیم

باد آصحنه هاى رقتبار جنگهاى اخیر در جالل  –یكعده مردم بیگناه عام نیز جان و مال خود را از دست میدهد 

 .تكان دهنده است

 ۀو تهی رهبرى، پالناست كه  صریح استخبارات نظامى پاكستان ۀدر پهلوى این ضایعات بشرى و مالى مداخل 

 .را بعهده دارد و خود در صحنه جنگ شامل و قومانده را در دست دارد  لوژستیك جنگ

یا ما در برابر این مداخالت خارجى براى ملت  قهرمان افغان كه با قوت ایمان و با قربان كردن سر و مال خود  آ

بى كه قشون سرخ شوروى را كه خود شان " شكست ناپذیر" عنوان میكردند از خاك وطن بیرون كشید چه جوا

 خواهیم داشت؟ 

 دست غیر نساخته ایم؟  ۀیا ما هویت افغانى خود را بازیچآ

دست غیر قرار گرفته ایم و از دادن جواب الزم در برابر نسل   ۀ لآسف عمیق اعتراف مى نمایم كه ما أمن با ت

 .افغانستان اندیشه دارم  ۀیندآهاى 

ى خود تاكید دارد و كوشش میكند تا قدرت را  وضاحت دیده میشود كه استخبارات نظامى پاكستان در پالیسه ب

 .بدست احزاب افراطى در افغانستان بدهد

 .در این باره باید توجه خاص داشته باشیم

زاد شدن وطن در مقابل مردم  آین مداخالت جلو گیرى شده بتواند تا در صورت ا ما باید راهى را بسنجیم كه از 

 .ده بتوانیمافغانستان با سر بلند و قد افراشته روبرو ش

ن فكر شود و طرقى كه ارتباط به تقاضاى آ ۀدیگرى كه باید با سینه فراخ و بدون احساسات در بار وضوعم

 . ام حل گرددت  جهانیان در سیاست ساختمان حكومت انتقالى ما دارد جستجو شود و این معضله باید با درایت

تمام مراجع دخیل در قضیه افغانستان، چه دوست و یا چه دشمن در محافل سیاسى از ما تشكیل یك حكومت مورد 

ن تقاضا میكنند. آهاى شناخته شده در  وسیع و شمول تعداد بیشتر قوتۀ با قاعدقبول اكثریت مردم افغانستان را، 

 .جناب شما نیز بار بار در مطبوعات جهانى درین باره اظهاراتى نموده اید

 :قدرت را نیز ارزیابى نمائیممن عقیده دارم كه ما باید عناصر چهار گانه 

 دارانشالف: سهم گیرى پادشاه  سابق افغانستان و طرف

 ایران  رب: سهیم ساختن نمایندگان مهاجرین افغانى د

  جهاد افغانستان ۀج: سهم گیرى قوماندانان برجست

 كابل ۀرژیم  دست نشانددر نهایت د: و 

نام محمد ظاهر شاه در محافل سیاسى یاد میشود و امروز    جسته و گریخته  در مورد الف: از اوائل جهاد باینطرف

 .منابعیكه به حل سیاسى قضیه افغانستان عالقه دارند از ذكر اسم وى گریز كرده نمیتوانند

ن در بین ملت افغان طرفداران زیاد دارند  سابق افغانستا  ۀرهبران جهاد در پشاور و ایران باید قبول كنند كه پادشا

 .وسیع حل این مسئله غیر ممكن خواهد بود ۀسهم گیرى وى در حكومت با قاعدعدم 
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وسیع تعیین   ۀسوال پیدا میشود كه چطور میتوان مقام او را در چوكات دولت اسالمى افغانستان و حكومت با قاعد

 .كرد

 :رار دهیمعقیده دارم كه باید دو طریق را مورد مطالعه ق

هاى شامل   هاى جهادى و شخصیت اول: اگر اعلیحضرت ابتكار عمل را بدست بگیرد و از نمایندگان قدرت

نرا از طریق سیاسى و طرز  آافغانستان و راه حل  ۀ ن قضیآقضیه در یكى از ممالك بیطرف دعوت نماید و در 

قبول اكثریت مردم ما قرار گرفته  را در چوكات حكومت و دولت اسالمى كه مورد    همكارى و سهمگیرى خویش

 .یك اقدام مناسب و معقول خواهد بود ،بتواند مطرح نماید

اما من اندیشه دارم كه دعوت وى مورد قبول بعضى گروه ها قرار بگیرد از اینرو این حركت را موفق نمى بینم 

 -فغانستان شده میتواندولى اگر وسعت نظر در نزد همه موجود باشد این اقدام یك راه حل به نفع مردم ا –

اعضاى حكومت تحت قیادت شما ء از  جز  رهبران جهادى كه فعال    ۀدوم: ابتكار این عمل را شخص شما با مشور

 .میباشند بدست بگیرید

سال پادشاهى  در افغانستان چهل  – پادشاه سابق افغانستان مرد مدبر بوده و نزدیك به هفتاد و چند سال عمر دارد 

او گفته باشد پادشاه عادل و یك انسان مهربان مى باشد كه لذت پادشاهى و مقام  ۀه در باركرده و هر كه هر چ

نكه وقایع تاریخي تكرار مى شوند با آنرا امتحان كند و هم میداند با وجود آبرایش چیزى نوى نیست كه دوباره 

 .دن شوآد كه مانع تكرار وجود دار نهم استثناءآ

نرا بحیث یك حقیقت باید آمده و تغییر در اقشار جامعه پیدا شده كه آستان از قاعده به جنبش افغان ۀساختمان جامع

ن افغانستان كه آبصورت مختصر   -ن كه دیروز كسى بود امروز جاى و مقامش را كس دیگر گرفته آپذیرفت. 

فته میتوانم كه پادشاه این حقایق ما و شما همه دیده بودیم ومى شناختیم امروز وجود ندارد و این را به وضاحت گ

 .ن عیار نموده استآن بهتر از همه میداند و زندگى خود را بر مبناى آو واقعیت ها را با تمام  كوائف 

یا نمیشود حكومت انتقالى دولت اسالمى افغانستان باب مذاكره و مشوره را با پادشاه آبا فهم و درك حقایق فوق 

 سابق باز نماید؟

كنم كه شخص شما تصویبى از كابینه گرفته و علنى از طریق رادیو و جراید به   د باز نمود و پیشنهاد ميرى بایآ

 :اطالع شان برسانید كه

صلح خدمت كرده میتواند مى   ۀاعلیحضرت را بحیث یك فكتور مؤثر و مقتدر جهادى و شخصیتى كه در راه اعاد

سیاسى جهادى در ساختمان یك حكومت با قاعده وسیع سهیم شناسید و از وى در خواست نمائید بحیث یك ساختار  

 .بگیرند

 ب: سهمگیرى نمایندگان مهاجرین افغانى در ایران 

داند حكومت ایران نیز   نرا براى خود جائز ميآكند و     همانطوریكه پاكستان در امور داخلى افغانستان مداخله مي

فاوت در اینجا است كه پاكستان ده سال زحمت ما را بعهده ت  –كند    نرا در عمل پیاده ميآعین مفكوره را داشته و  

اما از طرف حكومت ایران این  –هاى بشرى خود در برابر مردم ما حتى الوسع دریغ ننموده  داشته و از كمك

 .رویه بشر دوستى در برابر مردم ما با این ژرف بینى عملى نشده است

ن بهره آبه نفع خود از  افغانستان نیمه جان شده تا ۀمتوج ایران بعد فراغ از جنگ با عراق نفس تازه كرده و

 .بردارى كند



  
 

 

 8از 5

ورد و در راس این جنبش ها مذهب را آهشت تنظیم را در ایران بوجود لذا داشت  ای چون ضرورت به وسیله

 .قرار داد

ا باید با دانستند و بس. م سنى و شیعه هر گز مطرح نبوده بلكه همه خود را افغان مي ۀدر گذشته افغانستان مسئل

 .همان پالیسى و طرز تفكر ثابت قدم بمانیم

هاى مقیم ایران و رهبران شان به تماس شوید و بهر كدام شان یك چوكى وزارت را پیش كش كنید و  با تنظیم

 نها از این بیشتر تحت تاثیر و نفوذ وى حتى در خدمت ایراني آنها را قانع ساخته و نگذارید كه  آكوشش نمائید كه  

 .ز بیگانه گان شوندآبزرگ از ملت افغانستان پایمال حرص  و  ۀد و یك كتلنر بگیرها قرا

 :ج: سهمگیرى قوماندانان

 .دولت اسالمى افغانستان بدون سهم داشتن قوماندانان ورزیده جهاد نمیتواند زنده بماند

عوت د دن المللى میباشنجهادى كه داراى شهرت سالم ملى و بی ۀاز اینرو باید از طرف شما قوماندانان برجست

 .ینده اشتراك نمایندآید تا به نحوى در حكومت امروز و آبعمل 

 :رژیم كابل ۀلضد: مع

شوروى در بعضى مناطق وطن ما  ۀهاى دست نشاند سفانه این یك واقعیت عریان است كه امروز كمونستأمت

 .قدرت را بدست دارند

در گذشته رهبران جهاد همیشه از مذاكرات مستقیم با دست نشاندگان شوروى در افغانستان احتراز میكردند كه 

من این طرز دید را تائید میكنم. رهبران جهاد كه دشمنان اصلى خود را در وجود روسها در افغانستان میدیدند 

 یشان عملى گردید و مذاكرات رویارو  این تقاضاي  که  تقاضا میكردند تا با روسها مستقیما باب مذاكره را باز كنند

 .صورت گرفت ، پاکستانبادآو اسالم  ، عربستان سعودیشوروى در تائف ۀبا نمایندگان عالیرتب

پس  -نها یعنى افغانها با مجاهدین ما در جنگندآنشاندگان  حال كه قواى شوروى از افغانستان بیرون شده و دست

 در قبال این اوضاع روند سیاست ما چیست؟

 .نده با فهم اصل قضیه قدم هاى خود را با احتیاط و سنجیده برداریمیآما باید در 

را در راه   شان ۀمبارز ۀاز نظر دور گذاشته و روحی ۀما نباید قربانیان و شهداى راه خدا )ج( و وطن را لحظ

نرا در آابن پدیده و معجزه تاریخى را باید به نظر احترام دیده و  –فراموشى بسپاریم ه امحاى الحاد و كمونیزم ب

 .رأس خط مش و پالیسى خود قرار بدهیم

هاى خانمانسوز بین  جنگ ۀن توسعآدر نظر بگیریم و نیز اما از طرف دیگر مجبوریم روى دیگر سكه را 

 .ستا االفغاني

مین جا خاتمه مییابد كه جنگ دوام كند و از هردو ه یا مسئولیت ما در برابر ملت افغان بهآسوال پیدا میشود كه 

 روى زمین هاى سوخته ما برجاى بمانند؟ ه مرده ها و هزاران معیوب دائم العمر ب طرف شهدا و

 به این باور كه انسان اشرف مخلوقات است میتوانیم مقام شانرا از نظر دور بداریم؟ 

ماسیده و شبانه توسط سگ ها آكه در مالى عام و یا در اطراف پلوان هاى زمین    هاى را   یا حرمت اجساد انسانآ

 ورده میتوانیم؟آشوند بجا  ميو بلع ریده و شغال د

 یا به یقین ادعا كرده میتوانیم كه اجساد گندیده همه ملحد و كمونیست بوده اند؟آ

 .باشد ن مشكل و دور از ذهن ميآسوا لهائیست كه جواب 
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این  باید راه حلى براى رفع  رفت از این معضله را پیدا نكردم، اما به این نتیجه رسیدم كه مي من امكان بیرون

ن  پیدا كنیم. اما فكرم درین باره به اصطالح قد نداد، بهتر آمعضله ملى جستجو نموده و یك حل اساسى براى 

 .دیدم درین باره بحث بیشتر صورت بگیرد

 .ن بحث نمائیمآنرا میخواهم مطرح كنم تا اگر الزم بدانید باالى آلیكن با وجود قد ندادن فكرم، نظرى دارم كه 

حیث رئیس دولت اسالمى افغانستان باید اقدام به مسافرت خارج از پاكستان نمائید و پیشنهاد من اینست جناب شما ب

كه این سفر تان بسوى خاك عربستان، خانه خدا )ج( و زادگاه قائد بزرگ مجاهدین اسالم حضرت محمد )ص( 

 .غاز شودآ

برسمیت شناخت و عربستان سعودى بود كه عربستان سعودى اولین كشورى بود كه دولت اسالمى افغانستان را 

ات رویارو را با رهبران جهاد و نمایندگان عالیرتبه اتحاد شوروى میسر گردانید. مذاكرات اولین بار دریچه مذاكر

 .نقش خود را در تاریخ معاصر افغانستان داردبا وجود کاست ها تائف 

هاى مستقیم خود را با   تماساز طرف دیگر متوجه خواهید بود كه عربستان سعودى تقریبا  بعد از سى سال 

 .رزومند است با شوروى روابط سیاسى خود را عادى نمایدآ شوروى از سر گرفته و 

نمائیم و از حكومت عربستان   ما باید از این موقف عربستان سعودى براى تامین صلح در افغانستان استفاده اعظمى

المى افغانستان و حكومت شوروى مورد مطالعه قرار  تقاضا كنیم تا امكانات مذاكرات را با نمایندگان دولت اس

 .داده و میسر گرداند

دارم، شوروى بعد از مرور   توجه تانرا به مذاكرات بین نمایندگان دولت اسالمى و حكومت شوروى معطوف مي

روز نها دور یك میز بنشیند و اگر امآده سال مجبور و حاضر شد كه در تائف مجاهدین را برسمیت شناخته و با 

مذاكرات بین شان میسر شد شناسائى مستقیم دولت اسالمى افغانستان  است كه از نقطه سیاسى داراى اهمیت فوق 

 .باشد العاده مي

با استعمال نفوذ شوروى باالى رژیم كابل و از بین بردن شان از صحنه سیاسى افغانستان یگانه راه معقول و 

 .بدون خونریزى پیشبینى میشود

میز بنشیند خیلى مشكل است  اما  حكومت شوروى با نمایندگان حكومت اسالمى افغانستان گرد یك احتمال اینكه

از امكان بعید نیست. زیرا در پالیسى شوروى انعطاف پذیرى مشاهده میشود و از طرف دیگر جنبش ملیت ها 

 .در اقمار شوروى موضوع بسیطى نیست كه نادیده گرفته شود

 االیرامى دائمى دوام كند بآجه این مساله است كه اگر در همسایگى جنوبى اش نا دانیم كه شوروى متو اما مي

هاى اسالمى در شوروى تاثیر مستقیم و منفى ضد ماسكو خلق میكند و همچنان میتوان ادعا كرد كه   جمهوریت

 .بیاندازدنقدر عالقه و محبت به بقاى رژیم كمونیستى در كابل ندارد كه منطقه را به مخاطره آاتحاد شوروى 

براى اینكه ادعاى باال را ثابت كرده باشم میخواهم بخاطر تان بیاورم كه گوربا چوف در سفر اخیر خود در كیوبا، 

رزوى صدور انقالب را در دیگر آما طوریست كه    ۀیندآن نمى گذرد، بصراحت گفت" كه پالیسى  آكه دو هفته از  

 .ر محتوى استممالك نداریم". این یك طرح جدید با معنى و پ

ن مْوثر است مذاكرات مستقیم حكومت اسالمى آموافقه حكومت امریكا در    با میانجیگرى عربستان سعودى كه طبعا  

بینم كه راه حل را امكان   نها باالى رژیم كابل فورمولى را ميآافغانستان با شوروى و استعمال فشار از طریق 

 .سازد پذیر مي
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كنم تا در چوكات تشكیل ریاست دولت اسالمى   شبرد همچو مسایل پیشنهاد ميجهت ارزیابى و عملى ساختن و پی

 .افغانستان یك بودر مشورتى گنجانیده شود

سیاسى، روشنفكران، تعلیم یافتگان ملكى و نظامى، اهل بصیرت و خبره ما كه  ۀت هاى برجستیك تعداد شخصی

تعداد شان با توانایى   كنند و از جمله یك  كا زندگى ميامروز دور از وطن بوده و تعداد بیشتر شان در اروپا و امری

ید تا آغاز جهاد باینطرف در خدمت جهاد و مجاهدین بوده اند، باید از ایشان دعوت بعمل آشان از  ۀدست داشت

 .در بورد مشورتى ریاست دولت در باره تمام موضوعات مهم سیاسى، باساس مسئولیت نظریه و مشوره دهند

 .اص مربوط به حجم كار است و فعال  اقال  به ده نفر ضرورت استتعداد این اشخ

 .با شرح مختصر مطالب باال مكتوبم را خاتمه میدهم

 ومن هللا التوفیق امضاء

 :نوت

 1989اپریل   15

حینیكه میخواستم این مكتوب را خدمت تقدیم بدارم شما جهت اشتراك در مجلس الوزراء باید در داخل افغانستان  

 .سفر مینمودید

ها من نیز با شما یكجا بودم و از اینرو الزم دیدم بعضى مطالب دیگر را كه چشمدید خودم است همسفر ۀدر جمل

 .ین مكتوب اضافه نمایمادر

 :سابق انگلستان یعنى هندوستان و پاكستان امروز ۀنستان با مستعمرسرحد جنوبى افغا -1

ن  آ غاز عقد  آ دیوراند میباشد از   (Martrim Durand) این سرحد سیاسى كه مسمى به اسم رئیس طرف انگلیس

 .تا امروز بین كشورهاى همجوار مورد منازعه میباشد

 .ن استآ ۀن ایجاب نمیكند، زیرا تاریخ شاهد زندآتفصیل بیشتر 

در روز دوم سفر ما كه از طریق اعظم ورسك جانب ارگون روانه شدیم انتظار داشتم كه بعد از چند دقیقه از  

 .سرحد پاكستان عبور كرده و داخل قلمرو افغانستان شویم

در كیلو متر    42اند بیش از  دیور سفانه واقعیت ها شكل دیگرى بخود گرفته، طوریكه در طول این ده سال خطأمت

ها تخریب گردیده  خاك افغانستان پیش برده شده است و در نقاطیكه تهانه اى افغانى قرار داشت توسط پاكستاني

 .ن اعمار گردیده استآو تهانه هاى جدید پاكستانى به جاى 

 از بعضى تهانه هاى مخروبه افغانى و تهانه هاى جدید االعمار پاكستانى عكاسى كرده ام كه ضمیمه تقدیم است.

كیلومتر  پیش  42هده قسمیكه در باال ذكر شد اضافه از گیت سابق به انگور خالصه اینكه سرحد سابق از ژلى

برده شده است به معنى دیگر دوستان و برادران همرزم پاكستانى ما خاك ما را غصب نموده و تمام تعامل حقوق 

 .استبین المللى را زیر پا گذاشته اند كه متاسفانه یك واقعیت تلخ 

 .یقین دارم كه این مشت نمونه خروار است و باید ما متوجه احوال خود باشیم

سرحد بین افغانستان و  ۀاستاد سیاف صدراعظم حكومت مْوقت اسالمى افغانستان در دور افتاده ترین نقط -2

 .پاكستان اولین اجالس وزراء را در داخل قلمرو افغانستان تدویر نموده بود
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پذیرایى از رئیس دولت اسالمى افغانستان و اعضاى كابینه چند صد نفر مسلح را در طول راه    استاد سیاف براى

نها نه شكل و قواره افغان ها را  آجهت اداى احترام مدعوین رژه ایستاده كرده بود. براى ما بسیار عجیب بود كه 

 .داشتند و نه به یكى از لسانهاى افغانستان صحبت میتوانستند

اوى ما معلوم شد كه این سیاه جرده ها از مردمان مختلف عرب، بنگالى و دیگر ممالك غیر افغانى در اثر كنجك

 .ورده اندآث اجیران جنگ استخدام شده اند و یا اینكه خوش برضا جهت كشتن افغانها تشریف!! یبح

 با خود داشتیم باید اعتراف ميدر موتر كه ، آلمانی، یکی آن وکیل شورا به نام تودینهوفرهاى  در برابر مهمان

  نها در كشتن مردم افغان به ملت افغان كمك مي آ كنند و  افغانى شركت ميهاى داخلى  كردیم كه اینها در جنگ

 د!زاد میسازنآنمایند و وطن ما را 

 !ب حضرت صاحبجنا

ن روزى در برابر  آدر برابر چاره سازى و راه حل این نكات مشوره دادن كار بس مشكل است و از جواب دادن  

  قدر میدانم كه پیدا كردن راه حل در برابر  بینم، لیكن  همین مي افغانستان خود را عاجز ۀیندآهاى  تاریخ و نسل

 .این همه مسائل از قدرت شما نیز به تنهایى خارج است

 بزرگان در این مسائل پر از مسئولیت وجدانى و ملى با مردم هاى سابقه دار افغان، با دوستان واقعى افغانستان،

 .بنشینید و چاره جوئى كنید افغانى گرد هم ۀقومى قوماندانان و علماى زبد

 .بیشتر را در این نامه برایتان عرض و توضیح مى دارم  متاسفم كه با وجود این همه مشكالت در امور مشكل

لیكن از بارگاه الیزال نا امید نیستم و ایمان كامل دارم كه خداوند )ج( با ما است و ملت مسلمان افغان را در حل  

 ینماید با عرض حرمت امضاءاین همه مسائل حیاتى كمك م

را میتوان از هر زاویه ایکه خوانندگان خواسته باشند ارزیابی نمود لیک متمنیم که در آن دانۀ جو را  این مکتوب  

خواست   ل قبل درباره نوشته ام و بهمغلق تر از آنست که سی سادر گندم جستجو نکنید. وضع امروز افغانستان 

 اند. به امید آن روزدارم که روزی افغانستان از ورطۀ نیستی نجات داده و به ساحل امن برس توانا ایمان قخال

 اگر زنده هم نباشم.

 

  

 


