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 خوانندگان گرامی !

وعده سپرده بودم تا ازاولین تحرک  عوامل شکست نهضت های ملی،دریکی از نوشته های گذشته ام، زیرعنوان موزائیک 

دنیای سیاست، ضد شوروی ه در حومۀ مونتروی سویس ب، Caux در قصر کوه 8/7/1981سیاسی ملی افغانی که به تأریخ 

و نظام دست نشاندۀ کمونیستی در وطن عزیزما افغانستان، بوجود آمد و بنام "جمعیت تحکیم وحدت و مبارزه آزادی" که 

 : بنامبه لسان انگلیسی 

"Organization for Strengthening the Unity and Liberation of Afghanistan”  یاد میشود ومخفف انگلیسی آن

.“O.S.U.L.A  ”.اسوال است، خوانندگان گرامی را از وجود آن مطلع گردانم 

تذکر داده بودم. یکی از الوه بر آن در نامۀ دیگرم زیر عنوان " برسردو راهی" راه طوالنی توضیح این نهضت را ع

دقت مطالعه میکند و در صورت لزوم انتقادی اگرداشته باشد، مرا متوجه آن ا دوستان بسیار عزیزم که نوشته هایم را ب

وی نظر داد که در مورد پالن کارم تجدید نظر نموده و اگر نظرم تنها در بارۀ توضیح  ،میگرداند که بر امتتنانم می افزاید

قید  در پنج جلد" قیام ملت افغان"   ، مناسبتر ازآنست تا اینکه سراسراثر این قلم را که زیر عنوان نمایماسوال متمرکز 

گردیده است در بخشهای پی در پی بنویسم و خوانندگان از بین آن اسناد مربوط اسوال را مطالعه نمایند. مختصر کال م من 

، سایت نو به جهان رسانه ها «آریانا افغانستان آنالین»ندگان گرامی اینک از نظر خوان واین طریق کوتاه را ترجیح داده 

 گزارش می یابد. پای نهاده، 

عمارت زیبا ایکه از نظر خوانندگان  گزارش می یابد، بنام " عمارت کوه "  ه  منظر

باالی یک کوه مشجر قرار دارد و ازآنجا میتوان دریاچه ای را که  موسوم است که

  یاد می شود، دید. قصر کوه Lac Leman, Lake Genevaنیوژ بنام های لمان و

Caux  یکی از مشهورترین مرکز انعقاد کنفرانسهای متنوع از هرگوشه و کنارجهان

می باشد. این عمارت که میتوان آنرا بدون مشکل قصر نامید در فاصلۀ چند کیلومتری 

بیشتر کشورهای ژینوا و لوزان کشور زیبای سویس قرار دارد. رهبران مقاومت 

ران را علیۀ استعمارگ ها افریقائی زیراسارت ممالک اروپائی، علی الخصوص انگلستان، سنگ تهداب مبارزات سیاسی خود

در این مرکز زیبا گذاشته اند. سهمگیری در این قصر شرایط خاصی از خود دارد که بایست رعایت شود. تا جائیکه به 

 قامت در این قصر ازاین قرار اند:خاطر دارم شرایط قابل مراعات مدت ا

ا میکند و به مهمان خود ب وی و ثبت اسم می کند، شخص مؤظف کلید اطاق را تسلیمشده وقتیکه انسان داخل محل پذیرائی 

گوید که دراین محل مستخدم وجود ندارد وهرکدام دوست یکدیگر هستند که به روی برادری و برابری  احترام و مؤدب می

قلم می زنند و بایست خدمت خودرا خود شان بکنند. دردهلیز های قصر اطاقهای خواب  را مشترکا   ها یندۀ خودراه و قرار آ

الماریها که در داخل آن تمام ضروریات رهایش از قبیل روجائی، پوش بالشت، لحاف و دستمالهای مرتب گذاشته  شده که 

 بستر خودرا ترتیب کند.یز و اطاق خودرا خود تممهمان بایست ازآنها استفاده نموده و 

تمیز کردن روزمرۀ تشناب و اطاق خواب بدوش مهمان است و روزیکه اطاق را ترک میکند، باید ستره در خدمت مهمان 

در این قصر که چندین کنفرانس در عین زمان دایر میگردد، بیشتر از دوسه صد نفر سهم میگیرند و هر گروپ  بعدی باشد.

ناشتا، طعام ظهر و یا طعام شب را از محل معین بدست آورده و خدمت همه را نمایند. نوبت ما مکلف است تا به نوبت 

ترتیب ناشتا بود و ما مجبور بودیم  ازساعت چهار صبح آمدگی بگیریم تا از ساعت شش تا نه صبح خدمت مهمانها را 

 نمائیم.

 بوده تا بدنیا تفهیم نماید که هیچکس بلندتر از دیگر این قدم تربیوی در مرکز کنفرانس بمنظور نمونه ای از ضد استثمار

 نبوده و هر کدام مساوی باهم استند.
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  یوسف، گردهم آمدند و در اطاق ریزف شدۀ از طرف داکتر محمدمدعوین از هر طرف  1981به روز نهم ماه جوالئی 

محمدظاهرشاه، پذیرائی شده و در اطاق کنفرانس دیموکراسی پادشاهی اعلیحضرت  ههاولین صدراعظم دورۀ نظام خجستۀ د

باهم معرفی شدند. اکثر چهره های دور میز باهم شناخت و یا سر دوستی داشتند. یگانه کسیکه کمتر با وی آشنائی داشتیم، 

طبابت  لداکتر محمدعرفان فطرت بود. داکتر فطرت مرد سیاه جرده با چشمان نافذ و با محبت دارد که در اتالنتا امریکا شغ

ان و خدمتگار صدیق افغانست کشور خودرا پیش میبرد. وی با جناب عبدالمجید خان زابلی، یکی از چهره های بزرگ اقتصاد

د، رابطه داشته و جناب زابلی با فطرت بموافقه رسیدند که هزینۀ یک کنفرانس بین االفغانی را نکه در بوستون زندگی میک

رچه زودتر نطفۀ یک جناب زابلی تهیه نموده و بایست ه

ساختمان سیاسی برای آزادی وطن مشترک ما افغانستان گذاشته 

شود. توضیح بیشتر در این رابطه را الزم نمی بینم بل شما 

 .نمایم خوانندگان گرامی را مستقیم به اصل موضوع دعوت می
 

                                                        

 Caux . قصر کوه نماد 

 قبل ازظهر آغاز گردهم آیي بین االفغاني 9.30 10-7-1981

 اشخاصيكه در جلسه شركت داشتند:

جنرال عبدالكریم مستغني، داکترولید حقوقي، داکترعطامحمد نورزي، داکترغالم محمد نیاز، دگر داکتر محمد یوسف، 

میرمن پروین علي، تاج محمد تاج، داکترمحمد قاسم فاضلي، داکترعبدالحكیم طبیبي، سید  قاسم رشتیا،  همایون آصفي ،

 عبدالمجید عزیز، محمد یحیي معروفي، داکترعرفان فطرت وانجنیراحسان هللا مایار

 مجلس باتالوت چند آیت ازكالم هللا، كتاب مقدس مسلمانان، توسط داکترنیاز افتتاح گردید.

شنهاد داکترمحمدیوسف وتائید حاضرین اجالس، داکترعرفان فطرت بحیث رئیس ومیرمن پروین علي بحیث منشي باثرپی

 مجلس انتخاب شدند.

 اجنداي مجلس: 

 بحث درمورد اتحاد هاي فعلي افغاني درپاكستان وساختمان سیاسي آنها -

 بوجودآوردن اتحاد سرتاسري بین تنظیمها واحزاب جهادي درپاكستان -

 یوند گروه هاي جهادي با مهاجرین افغانيپ -

 برقراري تماس با گروه هاي خارج تنظیمها واحزاب درداخل وخارج ازكشور  -

داکترفطرت از سهمگیري مدعوین اظهار امتنان كرده، اظهارداشت وي ازرهبران تنظیمها واحزاب دعوت نموده بود تا 

ا نسبت داغ بودن جبهات جهادي داخل افغانستان، پاكستان را ترك كرده دراین جلسه بین االفغاني سهم بگیرند. متاسفانه آنه

 نتوانستند وازسهمگیري خویش معذرت خواسته اند. 

داکتر محمد یوسف بعد توضیح و معلومات مقدماتي درباره اوضاع داخلي كشورنظر خودرا درچوكات چند سوال مطرح 

 گردانید:

 مطلب ازاین گردهم آیي ما چی میباشد؟  -

 درقبال اوضاع امروزي دركشوركدام وظیفه اي بما محول گردیده میتواند؟  -

 بعدازمشخص گردانیدن دواصل فوق، وي عقیده دارد كه ابعاد جهادي را میتوان به سه اصل ذیل تنسیق كرد:

 جبهه مقدم ویا اولي درداخل كشور -
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ب پروگرام کار، تهیه مواد لوژستیكي وساختمان جبهه دومي كه درواقعیت متمم جبهه اولي بوده ووظیفه نسبي درترتی -

 احزاب وتنظیمها را خارج ازكشوردارند

 رد همكار چوكاتي گنجانید كه بتواند منحیث مؤید و تواند سازماني باشد تا قواي بشري افغاني را در جبهه سومي، مي -

تحد را روي صحنه سیاسی و جهادی معرفي  اخیراالمر تشكل یك قدرت سرتاسري جبهه م جهاد افغانستان سهم داشته باشند و

 نماید.

بمنظوررسیدن باین اهداف درقدم اول بایست با رهبران جهادي تماس مستقیم برقراركرد وبا ایشان بتفاهم رسید واطمینان 

خاطر شانرا بدست آورد كه منظور ازاین طرزالعمل ما صرف جنبه همبستگي ویكدستي با جهاد بوده وكدام مطلب دیگري 

 رآن نهفته نمیباشد.د

درقدم بعدي باید با انجمنها وگروه هاي افغاني دراروپا وبعدا  درامریكا تماسها برقرارگردد تا تساند وهمبستگي آنهارا دور 

 یك محور وسیع ، ممد جهاد، بوجود آورد.

ع شخصي وي با مناببعد از ختم صحبت مختصر داکتر محمد یوسف همایون آصفي درباره اوضاع كشور، برویت تماسهاي 

 خبررساني، بتفصیل معلومات داد كه درنتیجه دواصل ذیل ازآن مبرهن گردید:

 درجبهات جنگ عالیم مثبت وچشمگیرموفقیت وضاحت دارد -

درافق سیاسي ومعرفي جهاد مردم افغانستان درخارج ازكشوركوتاهیهاي غیر قابل تردید موجود است كه این كمبودي را  -

گ مقاومت مردم افغان  ارزیابي كرد. بعد از صحبت همایون آصفی سید قاسم رشتیا درباره اوضاع جهاد میتوان مشكل بزر

 معلومات مفصل داده ونكتۀ قابل یادآوري آن مطلب پایان میباشد:

 "اكثرعساكراردوي رژیم كابل ازخدمت زیر بیرق فراركرده وباسالح دستداشته خود ویا بغنیمت گرفته ازقشله هاي عسكري،

درصف مجاهدین مي پیوندند. كمبودي عسكربراي رژیم كابل مشكالت خلق كرده وجهت دفع این معضله به گیروگرفت 

 سال رسیده باشد، اقدام كرده  كه بعد ازیك تربیت مختصرنظامي به جبهات جنگ فرستاده میشوند." 14جوانانیكه سن شان به

 شام خاتمه یافت. 7عمیق درباره سهمگیري جبهۀ سومي )نظر داکترمحمد یوسف( ساعت  اجالس بعد ازبحث و نظریات
 

11- 7-1981 

 صبح 9شروع جلسه ساعت 

بعد ازتالوت چند آیه ازقران مجید، بدوام تبادل افكاردیروزي هریك درباره نحوه كاردررابطه با حلقات موجوده نظریاتي 

قبل ازختم اجالس، كمیته اي جهت تسوید اساسنامۀ جمعیت تعیین گردید كه تا بعد از ظهردوام كرد.  1.30داده وتا ساعت 

فردا سند متذكره را ترتیب وبه جلسه پیش كنند. اشخاص تعیین شده عبارتند از: داکترعبدالحكیم طبیبي، داکتر ولید حقوقي، 

 .داکترقاسم فاضلي، همایونشاه آصفي

 ادامه جلسه  3.00ساعت 

 مه دراطاق جداگانه به كار خود آغاز ومتباقي اعضاي جلسه به بحث خود ادامه دادند.كمیسیون تسوید اساسنا

 هیئتي مشتمل بر آقایون ذیل:

زكریا، نجیب هللا زكریا، عزیزاحمد زكریا، نصیركاظم، صابراعظم وغالم دستگیرنوري به  حمیدهللا عزیزي، ولي محمد

 كردند.نمایندگي ازجمیعت افغانهاي مقیم سویس درجلسه شركت 

بعد ازصحبتهاي مثمر، حمیدهللا عزیزي سكرترجنرال جمعیت افغانهاي مقیم سویس به نمایندگي ازاعضاي جمعیت، همبستگي 

 خودرا با نهضت جدید در حال تشکل اعالم كرد.

ي بدرجریان بحث یكي ازشاملین جلسه مقاوله اي را كه بین تنظیمهاي، حركت اسالمي افغانستان بقیادت مولوي محمد ن

محمدي، جبهه نجات اسالمي افغانستان برهبري حضرت صبغت هللا مجددي ومحاذ ملي بریاست پیر سید احمد گیالني بتأریخ 

ماده تشریح گردیده ساختمان اتحاد  103درپشاوربامضاء رسیده، به جلسه پیش كرد. دراین مقاوله كه در 2-6-1981
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ماال  احزاب مربوط به حزب اسالمي حكمتیار، جمعیت اسالمي برهان مجاهدین را نوید میدهد وهمچنان تذكر رفته كه احت

 جون امضاء كرده باشند. 16الدین رباني وحزب اسالمي مولوي خالص بتأریخ 

این خبر كه آرزوي گردهم آیي این جلسه را فراهم میسازد باعث مسرت همه گردید. داکتر محمد یوسف ازاین دست آورد 

درقبال این رویداد نظریات خودرا روي كاغذ آورند.   به اعضاي كمیسیون تسوید مشوره داد تا فرخنده ابراز خورسندي كرده

 .شام 7ختم جلسه ساعت 

 

12-7-1981 

 صبح 9آغازجلسه ساعت 

مسوده اساسنامه توسط داکتر محمد قاسم فاضلي قرائت وبعد ازغوروبحث تصویب شد. براي اینكه اساسنامه شكل نهایي 

ند، فیصله شد كه درآینده قریب هیئتي ساختمان آنرا طوریكه الزم است ترتیب داده ودرمبادي مطالبیكه خودرا گرفته بتوا

 دراین اجالس درباره تصویب بعمل آمده درآن بگنجاند.

درجریان صحبت درباره اسم این نهضت ازطرف اعضاي اجالس پیشنهادهاي مختلف صورت گرفت كه درنتیجه به اتفاق 

 ( تثبیت گردید.O.S.U.L.A( موافقه شد و مخفف انگلیسي آن )تحكیم وحدت ومبارزه آزادي افغانستان جمعیتآراء باسم) 

 )یادآوري: در محافل بین المللي وهمچنان دربین افغانها این نهضت به نام "اسوال" یاد میشود. که مخفف :

Organization for Strengthening the Unity and Liberation of Afghanistan  میباشد. خوانندگان

  .(گرامي درطول مطالعه  اسم " اسوال" را ازنظر خواهند گذاشت، طوریكه گفته شد تركیب آن ازمخفف جمعیت میباشد

اینست شكل نهایي اساسنامه كه بعدا  دربن، پایتخت آلمان غرب، ترتیب گردید ودراداره مربوط آلماني طوررسمي ثبت 
 گردید:

 
 
 

 جمعیت تحكیم وحدتاساسنامه 
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 

 والتعاونوعلي امم والعذوان واعتصمو بحبل هللا جمیعا وال تفرقو وتعاونو علي البروالتقوي

 هحوزه نفت خیز خلیج فارس ب اتحاد شوروي براي اجراي پالن دیرینه توسعه جویي خود كه هدف آن رسیدن به بحر هند و

االخره ب و افریقا ثروت سرشار آسیا و حیاتي كشورهاي صنعتي، تصاحب منابع نفتي خاورمیانه ومنظور تسلط به شاهراهاي 

امور داخلي  مهم آن مداخله در كمونیزم میباشد، با اقدام خطیري دست زد، كه مرحله اول و بسط ایدیالوژي ماركسیزم و

ي اپریل اثر كودتا به رژیم تحمیلي كمونیست در متعاقبا  انتقال قدرت سیاسي طریق فعالیت عمال شوروي و افغانستان از

جهان مواجه گردد(  )بدون آنكه به عكس العمل قاطع سایر كشورهاي منطقه و الخره اشغال نظامي افغانستاناب و 1978

 میباشد.

ه ك مردم افغانستان ازبدوانتقال قدرت سیاسي به عمال اجیر شوروي موقف صریح خودرا علیه رژیم تحمیلي وضد اسالمي

بهیچوجه باشرایط زندگاني اقتصادي واجتماعي افغانستان وبا عنعنات ملي وعقاید محكم اسالمي مردم آن توافق ندارد ابراز 

كرد. درمقابل جكومت وابسته به شوروي بمبارزه مسلحانه قیام كرده وباالخره پس ازمداخله نظامي شوروي جهاد مقدس را 

 اعالن كردند.

مك موثردولتهاي اسالمي وسایر كشورهاي جهان فقط با نیروي عظیم معنوي كه درسرشت مردم این جهاد عمومي بدون ك

 قهرمان این كشور نهفته است متداوما  درجریان است.
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عملیات جنگي مجاهدین كه براي مقابله باتجاوز عریان دشمن بداخل كشور ما انجام داده میشود بصورت موفق پیش میرود 

دم موجودیت تشكیالت سیاسي وجنگي واحد و نداشتن سالح وتجهیزات موثر ومدرن براي مقابله ولي این عملیات بنابر ع

با یك ابر قدرت جهاني، وهمچنان نسبت عدم موجودیت یك جبهه سیاسي واحد ومستحكم، ضعیف وپراگنده بوده وهمان نتیجه 

یهائیكه تأریخ جنگهاي آزادي خواهان جهان وصف قربان با –را كه همه ملت مسلمان و وطندوست افغانستان انتظار دارند 

هنوز حاصل نشده است. دسته هاي متعدد مقاومت ملي كه درداخل كشور فعالیت میكنند وهمچنان  - نظیر آنرا ندیده است

تنظیمهاي افغاني كه درخارج كشور براي منظور پاك ومقدس دفاع ازوطن تشكیل شده وعملیات نظامي را علیه دشمن 

ند، این وظیفه را دربرابر خداوند)ج( ودر برابر نسلهاي آینده وطن بدرستي وایمانداري ایفا كرده وبچنان رهنمایي میكن

متانتي كه شایسته ملت خداپرست وغیور افغان است دربرابر دشمني كه قویترین ابرقدرت جهان است باقبول تلفات سنگین 

بهاتیكه عملیات مسلحانه را چه درداخل كشور وچه درحواشي ایستادگي كرده اند. اما بمالحظه میرسد كه هنوز دربین جب

سرحدات پیش میبرند، اتحاد سرتاسري تامین نگردیده است وعالوتا  باوصف داشتن هدف مشترك، تاحال اتحاد عمل درپیشبرد 

را درجهاد جهاد وتاسیس یك اداره سیاسي مشترك بمیان نیآمده است. عدم موجودیت چنین اتحاد عمل ونظر خالهاي عمده 

سرتاسري كشور ما بوجود آورده است. این نارسایي هاي ما بدشمن موقع میدهد تاخالهاي عمده فوق را با تبلیغات وسیع 

وقدرت دیپلوماتیك قوي خود درانظار جهان عمیقتر جلوه داده واعتماد مردم آزاد جهان وعقاید عامه بین المللي را درقضیه 

 جه حقایق را بنفع خودتغییر شكل داده وازان بهره برداریهاي مختلف وگوناگون سیاسي بنماید.افغانستان ضعیفتر سازد وبالنتی

عالوتا  فقدان اتحاد كامل درقسمت تبلیغات وتهیه اخبار مربوط بجنگ هاي افغانستان مخصوصا  عدم موجودیت یك مركز 

هاي ضد ونقیص وبعضي اطالعات پراگنده معین جمع آوري وپخش اخبار واطالعات موجب آن گردیده است كه اكثرا  خبر

درمطبوعات جهان منعكس میگردد. واین اطالعات كه درحقیقت یكي ازعناصر مثبته اصول تعیین پالیسي حكومات دنیاي 

آزاد است طوري پخش میگردد كه باوصف وضوح قضیه افغانستان وقیام سرتاسري علیه تجاوز شوروي، حكومات غربي 

ه افغانستان صرف به یك سلسله بیانات درمجالس بین المللي وبعضي اقدامات مختصر وموقت عكس العمل خودرا درقضی

 تعزیري منحصر ساخته اند كه این عكس العمل خیلي ناكافي و دور ازعدالت بشري است.

 همچنان فقدان اتحاد مجاهدین موجب گردیده است تا كمكهاي موثر حاصل نگردد درحالیكه قطعات اردوي منظم شوروي

شهرها، قصبات، مراكز اقتصادي وفرهنگي مارا با پیشرفته ترین سالحهاي ضربتي زمیني وهوایي مورد حمله قرار میدهند 

 وما قدرت مقابله موثر ودوامدار را با آنها، نسبت فقدان سالح مقتضي نداریم.

موثر ازجهتي بجواب منفي  تماس منفردانه گروپهاي مختلف مجاهدین بامقامات رسمي بعضي ممالك براي حصول كمكهاي

مواجه شده كه اوال  درخواست كنندگان این كمك ها ازیك حزب ویاتنظیم مشخص نمایندگي كرده اند نه ازیك جبهه وسیع 

ملي وثانیا  اجراي چنین معامله ازنظر روش وتعامل بین المللي متقاضي یك سلسله شرایطي است كه درقبال اتحاد عمومي 

تان میسر شده میتواند. چنانچه تماسهاي مستقیم عده اي ازاعضاي مجاهدین درباره حصول كمكهاي ومنظم مجاهدین افغانس

موثر سیاسي ونظامي با اشخاص مسوول ورسمي بعضي كشورها صورت گرفته كه درنتیجه به پاسخي منتهي شده است 

ه ممثل كلیه مقاومت ملي افغانستان كه مذاكره براي حصول چنین كمكهاي مهم قاعدتا  با ارگاني صورت گرفته میتواند ك

باشد. بنابران لزوم تاسیس یك ارگان واحد كه نمایندگي از ارادۀ سیاسي وجنگي تمام دسته هاي مجاهد را كرده بتواند راه 

 را براي حصول كمكهاي موثر واساسي چه درساحه جنگي وچه درساحۀ سیاسي هموار مي نماید.

ري بینظیري بصورت پراگنده درسرتاسر كشور درجریان است فقدان هم آهنگي در درحالیكه اراده جنگي باتحمل فداكا

 طرزالعمل جهاد وفقدان ارادۀ سیاسي واحد نتایج آتي را بوجود آورده است:

ازیك طرف بدشمن موقع داده است كه قیام عمومي ملت افغان را بحیث جنگهاي پراگنده كتلوي درانظار جهانیان جلوه  -1

ر الثرت موضوع شناخت مقاومت ملي را بحیث یگانه نماینده وسخنگوي تمامیت ملت افغان مغشوش وبابدهد وباین صو

قیام سرتاسري وعمومي ملت را درمطبوعات دنیاي غرب بشكل خانه جنگي وانمود سازد كه گویا یك عده افغانها علیه 
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ي اي افغانستان یك موضوع فیصله شده داخلدیگري میرزمند واشغالگران طوري تبلیغ میكنند كه موضوع تعیین حكومت بر

 است.

جانب دیگر قضیه افغانستان را كه درحقیقت یك فیصله مربوط بصلح منطقه وصلح جهان است ازسطح جهاني آن  از -2

 بسطح كامال  محلي جلوه داده وبحیث یك مسئلۀ مجزا از منطقه وجهان عرضه نماید.

با این ملت باشهامت میپرداخت باید خیلي سنگین میبود ولي نسبت پراگندگي  بهایي را كه اتحاد شوروي درمقابله خود -3

 مقاومت ملي وفقدان هم آهنگي درجنبه هاي مختلف جهاد تا حال نپرداخته است.
 

 تأسیس جمعیت تحكیم وحدت

ك جبهۀ با ایجاد یبراي اینكه جهاد وسیع مردم افغانستان علیه قشون اشغالگر شوروي بیشتر مؤثر گردد وجنبه نظامي جهاد 

سیاسي واحدیكه ممثل اراده تمام مجاهدین مسلمان داخل وخارج كشور، بشمول آنعده برادران وخواهرانیكه فعال  خارج دستۀ 

جمعیت ها قرار دارند ولي بصورت منفردانه وغیر حزبي با فكر وذهن خود علیه دشمن درپیكار میباشند به محور یك 

 زمجموع همه آنها یك جبهه قوي، سالم ومُوثري به سویه ملي تشكیل شود.جمعیت عمومي قرار گیرند تا ا

براي رسیدن باین اهداف باید وسیله ای ایجاد شود تا عملیه اتحاد را سهولت بخشیده، ممد وحدت عمل ونظر كلیه مجاهدین 

 راه آزادي كشور گردد.

ماق روح هرفرد مسلمان ووطن دوست كشور ما نفوذ این هدفي بود كه ازبدو قیام عمومي ملت افغان علیه متجاوزین دراع

كرده وهمه كس ایجاد فوري آنرا یك امر كامال  ضرور ي وعاجل پنداشته وبراي تاسیس آن مساعي منفردانه ودسته جمعي 

 آن دست نداده بود. مساعدي براي طرح ریزي سیستماتیك بخرج میدادند، اما موقع 

هموطنان مسلمان وجالي وطن كه درهیچ كدام حزب سیاسي اشتراك نداشتند بتأریخ بادرنظرداشت اهداف متذكره یك تعداد 

، دركنفرانسي كه هدف آن معرفي جهاد افغانستان وبرمالء  CAUXسویس( ، ) درحومه شهرمونترو1981دهم جوالئی 

 یت را براي اینساختن اتالف حقوق بشردرافغانستان بود، گردهم جمع شدند. این عده هموطنان ضرورت تآسیس یك جمع

منظور امر مبرم وعاجل دانستند تا چنین جمیعتي بتواند درراه اتحاد مجاهدین كشور ممد واقع شود. بنابرآن این عده اشخاص 

 " مسمي گردید اقدام كردند .تحكیم وحدت ومبارزه آزادي افغانستان " جمعیتبطرح اساسات جمعیتي كه باالخره بنام 

 ماده ترتیب وطي اعالمیه به نشر سپرده شد. 20اساسنامه این جمعیت در

جنرال عبدالكریم مستغني، داکترعبدالحكیم طبیبي، داکتر ولید حقوقي، داکترقاسم دگر ) شاملین مجلس: داکتر محمد یوسف، 

مایون شاه آصفي، میرمن فاضلي، سیدقاسم رشتیا، داکترغالم محمد نیاز، داکترعطامحمد نورزي، داکترعرفان فطرت، ه

 پروین علي، تاج محمد تاج، وانجنیر احسان هللا مایار.(

 

 خصوصیات جمعیت 

جمعیت تحكیم وحدت یك جمعیت سیاسي بوده ولي فاقد خصوصیت حزبي میباشد. جمعیت مساعي خودرا فقط براي  -1

جهاد بجهان است، بكارمیبرد. لهذا  هدف نهایي كه توحید دسته هاي مجاهدین مسلمان وكسب آزادي افغانستان ومعرفي

جمعیت باتمام مجاهدین كشور، قطع نظر ازتفكرات سیاسي واقتصادي ایشان، بشمول آنهائیكه ازطرق افكار خود برضد 

قشون اشغالگر شوروي بصورت منفردانه ویابشكل دسته جمعي مبارزه میكنند همكاري نزدیك نموده ودرراه تامین اتحاد 

 دد.آنها موثر واقع گر

شرایط كنوني اوضاع داخلي وبین المللي بایست جبهه نظامي جهاد بیشترتقویه وتشدید شده وبا فعال گردانیدن عنصر  در -2

سیاسي  تكمیل گردد، روي این منظور جمعیت تحكیم وحدت مساعي خودرا براي انجام دادن این مرام تماسهاي خودرا با 

 مجاهدین ادامه میدهد.
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ت متشكل ازعده هموطناني است كه بدون داشتن تعصب نژادي، قومي، مذهبي، لساني ومنطقوي جمعیت تحكیم وحد -3

كامال  بتآسي ازعشق بوطن وبا پیروي ازاصل وحدت ملي براي آزادي افغانستان ازدست قدرت اشغالگر دورهم جمع شده 

 اند.

ه، هرنوع معامله ایرا كه هدف آن تعیین جمعیت تحكیم وحدت درساحه اجراات خود ازاصول فعالیت آشكارا پیروي كرد -4

 سرنوشت آینده افغانستان درخفا باشد محكوم میكند.

 

 موقف جمعیت دربرابر مقام اسالم

درتأریخ همه ملل اسالمي( عمده ترین تحول روحاني، فكري  همچنان وار افغانستان )ازآنجا كه اسالم درتأریخ پرافتخ

واجتماعي بشمارمیرود وهیچ یك ازادیان گذشته درپیكر ملت افغان بعمق ودوام دین مقدس اسالم ریشه نگرفته است وهیچ 

نابرآن ده، بآئین برطرز زندگي وذهنیت مردم كشور بچنان طول زمان وباین خصوصیات نافذ وباین اندازه قاطعانه مسلط نبو

هیچ جنبش سیاسي، هیچ مقاومتي، جزء آنكه صادقانه متكي برمباني اسالم باشد، درافغانستان جاگزین، مستقر وموفق نخواهد 

 شد.

نظام هاي دهري ت راست پنداري وراستكرداري است )بزرگترین ضمان )ج( ازآنجائیكه حس مسُوولیت درپیشگاه خداوند

ند(، بنابرآن شخصیكه ازاین نعمت برخوردارنباشد شایستگي ادارۀ سیاسي افغانستان ومادي ازاین نعمت یزداني محروم

 راندارد ونخواهد داشت.

روحانیت یك عامل فعال زنده وپرثمر ثابت گردید وپیروي ازعقاید واساسات اسالم ه ازآنجا كه اصل ایمان وعقیده وتكیه ب

هد كه جامعه اسالمي وازآنجمله ملت افغان به موفقیتهاي اقتصادي وهمبستگي با همه ملتها ومردمان مسلمان توان آنرا مید

واجتماعي نایل گردد. بنابرآن مسلم است كه افغانستان مستقل باید توسط مردمي اداره گردد كه قطع نظر ازغرور 

 وخودخواهي خویشتن را دركار خیر ملت نه تنها درمقابل مردم ووطن بلكه درنزد خداوند)ج( مسئول میشمارد.

عدالت اجتماعي واقعي كه درآن دستگیري ازبینوا مستمند وتامین زندگي ابرومندانه بهمه مردم بدون تفریق مذهب وفرقه 

میسر باشد نه تنها وظیفه هرفرد مسلمان بلكه وظیفه دولت میباشد كه هدف آن ارتقاي سطح زندگي كتله وتامین امكانات 

 ترقیات فكري ومعنوي میباشد.

دت، عموم فعالیتهاي خودرا با اطاعت ازاحكام قرآني واساسات دین مبین اسالم تنظیم میكند. قبولي جمعیت تحكیم وح

مقتضیات عصروزمان وپذیرش شرایطي كه زاده ایجابات بین المللي ویازاده مقتضیات زندگاني جهاني میباشد تا آنجا برایما 

 د نباشد.   امكان پذیر خواهد بود كه باقواعد كلي دین مقدس اسالم درتضا
 

 موقف جمعیت دربرابر تجاوز نظامي شوروي برافغانستان 

آنچه كه مطبوعات شوروي وكشورهاي وابسته آن وبعضي عناصر نا آگاه تصورمینمایند جهاد افغانستان  برخالف -اول

ازابتداء تا امروز خانه جنگي نبوده بلكه جنگ آزادي بخش است یعني جنگي كه یك ملت براي تمامیت خودعلیه قشون 

ل سیاسي وتمامیت ارضي خود ادامه میدهد وهدف اشغالگر قیام نموده وجنگي كه مردم افغانستان براي حصول مجدد استقال

نهایي این جنگ آزادي بخش آن است كه حالت اشغال شوروي قطع گردیده وحكومت نام نهاد كابل ازبین برود وملت افغان 

 نظام مطلوب ملي واسالمي خودرا برویكار آورد.

شوروي درخاك یك كشور آزاد جهان عملیات عسكري شوروي درافغانستان یك حمله واضح قطعات اردوي منظم  -دوم

است، درحالیكه این كشور موقف بین المللي وآزادي سیاسي وحایز كلیه حقوق وامتیازات یك دولت مستقل جامعه بین المللي 

 بوده وبصورت غیرقابل بحث وتردید سوژۀ حقوق بین الدول گردیده است.

( علیه صلح بین 2( جنایت)1یصله هاي سازمان ملل متحد )حمله مسلحانه شوروي به افغانستان مطابق اصل فوق باتكاء ف

 المللي دانسته میشود.
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ما معتقدیم كه اتحاد شوروي ماده دوم پاراگراف چهارم منشور ملل متحد را با اشغال نظامي افغانستان پامال كرده، درحالیكه 

بین المللي خود ازاستعمال تهدید ویا از مطابق این پاراگراف" اعضاي ملل متحد مكلفیت حقوقي دارند كه درساحه روابط 

استفاده قوه چه علیه تمامیت ارضي ویا استقالل سیاسي دولتها، چه بهر شكلي دیگري كه با اهداف ملل متحد مغایرت داشته 

 21باشد" اجتناب نماید. همچنان اتحاد شوروي با اعزام قطعات اردوي منظم خود درافغانستان اصول متكي به فیصله نامه 

ملل متحد را مبني برعدم مداخله درامور داخلي كشورها وسلب استقالل سیاسي وحاكمیت دولتي آنها نقض  1965دسمبر 

ملل متحد مربوط به اصول حقوق روابط دوستي وهمكاري ذات البیني كشورها  1970نوامبر  4نموده وبه ابالغیه صادره 

 وقعي نگذاشته است.

( مبني براخراج 3اسامبله هاي اضطراري وعادي مجمع عمومي سازمان ملل متحد)سرپیچي اتحاد شوروي ازفیصله هاي 

( وسایر كشورهاي 4قشون خارجي از افغانستان وهمچنان بي اعتنایي آن دربرابر توصیه هاي سازمان هاي بین المللي )

 تلقي میشود. جهان، بمثابه بي اعتنایي به قواعد بین الدول وبي تفاوتي دربرابر اذهان عامه بین المللي

جمعیت تحكیم وحدت متكي به اصول حقوق بین الدول كه درذیل تصریح میگردد وبا پیروي ازفیصله محكمه بین  -سوم

منعقده مسكو بین افغانستان  1978( معتقد است كه اتكاي شوروي باالي معاهده دوستي پنجم دسمبر 5المللي ستوكهولم)

 وشوروي بكلي بي اساس است زیرا:

د یك معاهدۀ دوستي وتعاون است نه یك معاهدۀ براي مداخله نظامي و یا مشروع ساختن حمالت نظامي، چنانچه این سن -

درمقدمه این معاهده تصریح شده است كه تطبیق مواد آن با مراعات " اهداف واصول ملل متحد" صورت میگیرد واصول 

و بمنظوركمك هم باشد پیشبیني وقبول نكرده است. ملل متحد بهیچ وجه راه مشروعیت اشغال نظامي وقتل مردم را ول

 همچنان مادۀ اول این معاهده تصریح مي نماید كه: 

" طرفین متقاعدین مصمم گردیدند تا دوستي خلل ناپذیر ذات البیني خودرا بیشتر تحكیم وتعمیق نمایند وهمكاري همه جانبه 

یت ارضي وعدم مداخله درامور داخلي یكدیگر بنا یافته انكشاف را كه متكي بمساوات حقوق، احترام كامل حاكمیت ملي، تمام

بدهند". باتكاء باالي این ماده نه تنها مداخله نظامي را حقوقا  مشروع نمي سازد بلكه برخالف هدف این متن متكي به كلمات 

ع عملیات نظامي را " مساوات حقوق" ، "احترام حاكمیت ملي" و" تمامیت ارضي" و" عدم مداخله درامور داخلي" هرنو

 اساسا  نفي مینماید.

باماسكو متحد بود، اما هیچگونه مطالبه یا اظهار رضائیت درحصه عملیات  1979حكومت كابل اگرچه درماه دسمبر  -

نظامي اتحاد شوروي بخاك افغانستان نكرده بود چنانچه قتل حفیظ هللا امین ) كه خود وابسته ودست نشانده حكومت اتحاد 

ود( ذریعه قواي كوماندوي ضربتي شوروي بمجرد رسیدن اردوي اشغالگربه افغانستان نمایانگرآن است كه حتي شوروي ب

حاصل  1979دسمبر 27حكومت امین هم رضائیت بخواستن اردوي شوروي نداشت. هرگاه چنین اجازه اي بعد از حادثه 

شده بتواند رضائیت دولتي درچنین حاالت به عنصر  شده باشد اساسا  وقاعدتا  باطل است. ولي هرگاه موجودیت آنهم فرض

قانون اساسي( وهم به عنصر حقوق بین الدول ارتباط حاصل میكند. ولي تحلیل حقوق داخلي بشمول فرامین ) حقوق داخلي

صادره ومعاهدات معتبر واضح میسازد كه هیچ كدام متن قانوني عملیات نظامي شوروي یا كدام كشور دیگر خارجي را 

ك افغانستان پیشبیني نكرده ومجاز ندانسته است. درحالیكه ازلحاظ اصول حقوق داخلي كمك هاي نظامي كه ذریعه یك بخا

دولت ازدولت دیگر تقاضا میشود، حدود وشكل كمك ها، طرزالعمل تطبیق آن وهمچنان اوصاف عمده موجودیت ودوام آن 

مچنان طبق قواعد حقوق بین الدول" حق مشروع هردولت است باید لفظ بالفظ مطابق قواعد حقوق داخلي صورت بگیرد. ه

 (6كه سیستم سیاسي، اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي خودرا بدون هرنوع مداخله هردولت دیگر انتخاب كند")

---------------------------------------------------------- 

 سمي ملل متحدآرشیف ر 2625وفیصله  3314( فقره دوم ماده پنجم فیصله 1)



  

 

 

 17از10

( قرار راپورهاي موسسات بین المللي این جنایات ازروي تلفات جاني درقریه هاي افغانستان بشمول كشتاركودكان وزنان 2)

 وافراد ملكي دراثر سالحهاي ثقیل وسالحهاي ممنوعه تشدید یافته است.

(3) -Resolution ES6/2 january14 .th1980 Resolution, 35-session A .th351 L. 12/11/1980 and 

resolution of 36session A . th 36/34 of  18/11/1980 

( فیصله هاي كشورهاي اسالمي، فیصله هاي كشور هاي جنبش عدم انسالك، فیصله هاي كشورهاي بازار مشترك اروپا 4)

 و پارلمان اروپایي

 سویدن() ( فیصله بین المللي ستوكهولم5)

 مجمع عمومي سازمان ملل متحد 2625نامه قواعد مندرجه فیصله  (6)

 

 موقف جمعیت درمقابل حكومت دست نشانده اتحاد شوروي دركابل

غصب قدرت سیاسي بوسیله عناصر ضد اسالمي بكمك مستقیم اتحاد شوروي یك رژیم وابسته وغیر ملي را درافغانستان 

انۀ سقوط قرار داشت كه حكومت اتحاد شوروي با اعزام بوجود آورد. اما این رژیم دراثر قیام عمومي مردم افغانستان درآست

قطعات اردوي منظم خود بافغانستان اشغال نظامي را عملي كرده وبراي تغییر ظاهري اوضاع صحنه سازي نمود. حفیظ 

داره اهللا امین را كه خود وابسته حكومت اتحاد شوروي بود بقتل رسانیده، ببرك كارمل هواخواه دیگر خودرا شكال  درراس 

 قرار داد. درحالیكه تمام صالحیت اجراي امور سیاسي واداري را بمشاورین روسي خود سپرد.

درحال حاضر تمام امور مهم ملكي وعسكري كشور بوسیله مامورین ومتخصصین روسي اجرا میگردد وفعالیت اداره، 

لگرطرح اما ظاهرا  ازطرف حكومت طرح پالیسي اداره عمومي بشمول وضع مقررات ودساتیر عمومي ازطرف ارگان اشغا

دست نشانده درمعرض تطبیق قرار داده مي شود. چون منبع صدور هدایات امور سیاسي واداري منحصرا  خود اشغالگراست 

بناا  حاكمیت ملي وجود ندارد وبعلت فقدان حاكمیت ملي واستقالل سیاسي موجودیت یك حكومت مستقل ملي درافغانستان 

وق بین الدول بوده، حكومت نام نهاد كابل بهیچ صورت ممثل ارادۀ مردم كشور نمیتواند باشد. جمعیت خارج حدود اصول حق

تحكیم وحدت معتقد است كه رضائیت حكومت دست نشانده شوروي دركابل مبني بر قبول دوام حالت حضور قطعات اردوي 

هدات بین المللي نسبت اینكه رضائیت مردم ، ویانا مربوط بصالحیت معا 1969-1968سرخ درافغانستان بتآسي ازمعاهده 

تحت فشار دوامدار قرار دارد، فاقد اعتبار حقوقي بوده وحكومت كابل مطابق قواعد حقوق بین الدول وتعامالت ومعیارهاي 

 بین المللي ممثل ارادۀ ملي وممثل سلطه دولتي نمیتواند باشد.

 ازاین اصول نتایج آتي حقوقي بدست میآید:

 ت دست نشانده كابل ممثل ارادۀ مردم افغانستان وساحه افغانستان نمیتواند باشد.الف: حكوم

شمول دولت ها انجام ه یا حكمي ب هاي حقوقي و شخصیت معاهدات را كه چنین حكومت نام نهاد با ب: معامالت حقوقي و

لحاظ قواعد حقوق بین الدول فاقد  از لحاظ حقوق داخلي افغانستان و یا تحت همین حالت غیر قانوتي انجام میدهد از داده و

 اعتبار است.

ج: چون حاكمیت ملي ودولت مستقل وجود ندارد، بنابرآن مقاومت ملي بحیث یگانه ممثل مردم افغانستان رسمیت دارد. 

باساس احصاییه هاي منتشره مجاهدین وتائید ان ازطرف محافل معتبر وخبیر اطالعاتي جهان درحدود نود فیصد خاك 

جانب دیگر یك ملت با تمامیت خود  حكومت دست نشانده ا ن است. از تسلط اتحاد شوروي و نستان خارج كنترول وافغا

 حتي بعضا  در عموم قصبات و برعالوه سلطه دولتي در علیه یك دسته ناچیز مورد حمایت شوروي قیام مسلحانه كرده و

سلطه دولتي  افغانستان حقوقا  صالحیت تمثیل ساحه، مردم و آن مقاومت ملي بنا بر دست مجاهدین قرار دارد. ه شهرها ب

 را دارا میباشد.
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جمعیت تحكیم وحدت، باساس اصول فوق شناخت رسمي مقاومت ملي را از طرف دولتهاي حق پسند وآزاد جهان وازطرف 

 موسسات بین المللي مصرانه تقاضا مینماید.

د: جمعیت تحكیم وحدت اصول جهاد را برعلیه قشون اشغالگر شوروي واجیران افغاني آن یك جهاد في سبیل هللا، مشروع 

 وبرحق دانسته ازفتوي علماي كرام اسالمي درین 

مورد اطاعت كامل خودرا ابراز ومرگ را درجهاد بلندترین درجه شهادت تلقي میكند وازكلیه مردم مسلمان وطندوست 

 ستان تقاضا میكند تا با اشتراك نیروهاي مادي وذهني خود حاضر جانبازي وفداكاري دراین هدف مقدس باشند.افغان

ه : حكومت دست نشانده شوروي دركابل به هیچ وجه طرف مذاكره ومعامله سیاسي درمذاكرات احتمالي صلح شناخته شده 

                                                                نمي تواند.

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 از ر به چ: داکترعبدالحکیم طبیبی، داکتر قاسم فاضلی، ا. مایار، د. نوری
 داکتر فاضلی مسودۀ اساسنامۀ اسوال را به اعضای مؤسسان ارائه می کند

 

  موقف جمعیت تحكیم وحدت بالمقابل اتحاد شوروي

 شوروي با تخلف صریح ازمعاهدات ذات البیني افغانستان وشوروي وباتخلف ازمتن روحیه منشور ملل متحد وبا اتحاد

پامال كردن اصول دیتانت وموافقه نامه هاي هیلسنكي وسایر معیارهاي بین المللي واخالقي وباسوء استفاده ازاصول همكاري 

كه دراولین سالهاي استرداد استقالل افغانستان درزمان ) نیكذات البیني افغانستان وشوروي، خالف اصل همسایه گي 

زندگاني لینن مورد موافقه آمده واعالن شده بود(، اوال  بصورت واضح مداخله امورداخلي كشور ماپرداخته وباالخره به 

 اشغال نظامي افغانستان اقدام كرد 

 بیشماري هموطنان ماای ت دست نشانده خود عده همكاري حكومه مرحله اشغال كشور آزاد ب اتحاد شوروي مخصوصا  در

 یونمل اثر تحمیل جنگ به نیستي سپرده و را در معنوي ما سرمایه مادي و قتل رسانید وه اثبات جرم ب را بدون محاكمه و

، علماء، روحانیون مشوره دادن براي سوق ده ها هزار نفر از بیخانه ساخت. اتحاد شوروي با را آواره و ها هموطن ما

خانواده هاي یكعده آنها بزندان ها وشكنجه گاه ها، حقوق بشر وكرامت انساني هموطنان  دهقانان و روشنفكران، كارگران و

مارا بصورت واضح پایمال نموده، بااستعمال مدرنترین سالح ثقیله وبمبهاي آتش افروز وبمب هاي كیمیاوي وزهردار، 

ملكي واطفال معصوم وبیدفاع مارا بدون درنظرگرفتن " قانون جنگ" بقتل  قراء قصبات وشهرهاي مارا تخریب كرده افراد

 رسانید.

 مُوسسات بین المللي محكوم به تجاوز و هاي صلح دوست جهان و طرف اكثر دولت اتحاد شوروي فعال  با وجود آنكه از

را اتباع خودش جان خود تان وآن اتباع افغانس برد، جنگي كه در اتالف حقوق بشراست مصرانه جنگ فرساینده راپیش مي

 دست میدهند. از

ادعاي شوروي مبني براینكه امنیت داخلي آنكشور ازطرف افغانستان درخطرافتاده بود واین بهانه را یكي ازعلل مشروعیت 

مداخله نظامي خود درافغانستان جلوه داده است بنابرین دلیل بي اساس ومیان تهي است كه اوال  یك كشور ضعیف وكوچك 
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مانند افغانستان هیچ وقت یك عنصر ایجاد خطر براي یكي ازبزرگترین ابر قدرت هاي جهاني مانند اتحاد شوروي شده 

نمیتواند وثانیا  موقف مستحكم بیطرفي افغانستان وارتباط عمیق آن به جنبش ممالك غیر منسلك وسیاست عنعنوي آن مبني 

روابط نیك افغانستان با  ایجاد گویا چنین خطر رابرایش نمیدهد، چنانچه بر احترام حقوق آزادي وتمامیت سایر ممالك، موقع

 شوروي مخصوصا  درقرن موجوده مؤید گفتار ماست.  

ما با اتحاد شوروي سرحدات مشترك خیلي طویل داریم وتأریخ كشورما شاهد بهترین روابط همسایگي نیك بااتحاد شوروي 

ركت منافي حقوق ومنافع حكومت یا اتباع شوروي درطول تأریخ ازخود نشان میباشد. افغانستان هیچ نوع نیت سوء ویاح

نداده است واصول همزیستي باهمي وهمسایگي نیك را با پیروي ازمقررات بین المللي وقواعد اسالمي وعنعنات ملي خود 

مملكتین را درهردوره  بوجه احسن مراعات كرده است. چناچه زعماي اتحاد شوروي ازلینن تا بریژنف خود همیشه مناسبات

بحیث یك مدل همسایه گي نیك وتطبیق پرنسیپ همزیستي مسالمت آمیز بین دو كشور داراي نظامهاي سیاسي واجتماعي 

 مختلف بجهان معرفي كرده اند.

تقاضاي ما ازحكومت شوروي اینست كه هرچه زودتر بچنین اعمال خود درافغانستان خاتمه بدهد وطوریكه خود اتحاد 

چندین بار رسما  ابالغ كرده است كه عساكر خودرا ازافغانستان خارج میكند باید درخروج عساكرخود ازكشورما  شوروي

عجله كرده وخساراتي را كه دراثر این جنگ تحمیلي به پیكر مادي ومعنوي افغانستان وارد كرده است جبران نماید وهم 

دسمبر  27قانوني افغانستان، یعني سرحداتیكه قبل ازحمله  استقالل سیاسي وتمامیت ارضي كشور مارا درحدود سرحدات

مورد رعایت بود برسمیت شناخته وباین صورت زمینه را براي استقرار مجدد همزیستي مسالمت آمیز وهمسایگي  1979

 نیك مساعد سازد.

 موقف جمعیت تحكیم وحدت درقبال افراد وجمعیت هاي دیگر
 

اعضایي است كه بتاسي ازعالیق مشترك عشق بوطن وآزادي كشور دورهم جمع جمعیت تحكیم وحدت، متشكل ازیكعده 

شده وشخصیت حكمي جمعیت را بوجود آورده اند. اما عده زیاد خواهران وبرادران هموطن ما كه هجرت را نسبت بهمكاري 

 هآزادي كشور شان ب با رژیم تحمیلي شوروي ترجیح داده اند ودركشورهاي مختلف جهان متواري شده اند واكنون دربارۀ

پایه  هجهاد بنابر علل مربوط بشرایط مختلف بركنارمانده اند ب سهمگیري فعال در صورت منفردانه فكر میكنند ولي از

ند. توان مطابق به مواد مندرج اساسنامه مرتبه( عضو جمعیت تحكیم شده مياي مُوسسان این جمعیت ا زادانه )مساوي با اعض

 باشد. يم اسالمي ارتباط داشته باشند( باز لوژي هاي غیریواستثناي انانیكه به ایده ن همه هموطنان )بآن راه داخل شد بر بنا

همچنان جمعیت تحكیم وحدت سعي میكند تا آنعده ازهموطناني راكه تااكنون نظر به علل مختلف درحالت بیتفاوتي دربرابر 

ر مشترك مان قناعت داده نیروي آنهارا درراه اتحاد كلیه دسته قضیۀ افغانستان قراردارند بسهمگیري فعال براي آزادي كشو

 هاي مجاهدین افغانستان وتشدید جهاد توحید بخشیده وفعال سازد.

جمعیت تحكیم وحدت سایر جمعیت هاي را كه درسایر نقاط جهان مطابق به عقاید اسالمي تشكیل شده اند بنظر تكریم 

نستان وبراي كمك بمجاهدین ومهاجرین قدراني كرده ودرراه همآهنگي فعالیتهاي نگریسته فعالیت آنهارا براي آزادي افغا

ي متحد مل ۀا براي یك هدف معین كه تشكیل جبهعمومي آنها با اهداف جمعیت بذل مساعي میكند تا اولتر ازهمه تمام جمعیته

یت اصلي خود دریك جبهه متحد مجاهدین ومبارزه موثر ومتحد باقشون اشغالگر است قرار گیرند وباشخصیت حقوقي وهو

 واحد با پایه مساوي با جمعیت تحكیم وحدت متفق شوند.

جمعیت تحكیم وحدت با احزاب ضد اسالمي وضد ملي كدام ارتباط وهمكاري ندارد. درحالیكه ما ایدیولوژي هاي ضد 

حزاب مورد حمایت اكثریت اسالمي رامغایر اصول برگزیده اسالم وعنعنات ملي خود میدانیم متیقن هستیم كه چنین ا

 بناا  این عناصر شامل اتحاد عمومي مجاهدین افغانستان گردیده نمیتوانند. هموطنان ما قرار نداشته ونخواهد داشت.
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، منافع ملي وخصوصیات اسالمي افغانستان را فراموش كرده، احزاب كه بتآسي ازتفكرات مصنوعي مامعتقدیم كه چنین

را به سطوح كم اهمیت قرار میدهند، با مفكوره اساسي مقاومت افغانستان درتضاد بوده وباالثر  مفاهیم مقدس اسالم ویا ملت

 مورد قبول مردم افغانستان واقع شده نمیتوانند.

درحالیكه هدف اساسي جمعیت تحكیم وحدت اتحاد سرتاسري همه مجاهدین افغانستان است، مااتحاد تنظیم هاییرا كه تاكنون 

میمانه حسن استقبال كرده وآنرا گام مهم براي اتحاد كلیه هسته هاي مجاهد داخل وخارج كشور میدانیم. بوجود آمده اند ص

مامعتقدیم كه چنین اتحاد صفحه جدیدي را درپیكار مسلحانه علیه تجاوز قواي اشغالگر بكشور ما بازكرده زمینه پیكار 

اخته وامیدواریها جدیدي را براي رسیدن بهدف مقدس سیاسي موثررا بمنظور اتحاد مسلحانه نسبت بهرزمان مساعدترس

 مردم افغانستان نوید میدهد.

لي سرتاسري م ۀرقرار كرده راه هاي تآسیس یك جبهكلیه جمعیت هاي فوق تماس ب با جمعیت تحكیم وحدت سعي میكند تا

ممد اتحاد كامل همه جبهات مجاهدین كشور  )ج( خواست خداونده اثر تشریك مساعي آنها ب در را با آنها مفاهمه كرده و

 واقع شود.

 

 موقف جمعیت دربرابر سایر دولتها
 

اقدام بشرخواهانه وكمكهاي بشري حكومت برادر و دوست مان پاكستان و رویه نیك مردم مسلمان وباهمت پاكستان را  ما

نظر قدر نگریسته، سپاسگذاري ه برابر هموطنان ما انجام داده اند بدو مداخله شوروي درافغانستان تا امروزدرب كه از

 خودرا نسبت شركت ا نها درغم واندوه براداران مسلمان افغاني شان ابرازمیكنیم.
 

امروز بقرار احصائیه هاي رسمي متجاوز ازسه ملیون هموطن ما به پاكستان پناه سیاسي یافته وازا زادي هاي بشري 

قانوني انساني برخوردار مي باشند. امیدواري ما براي آینده اینست كه چنین روابط انكشاف بیشتر نماید. ومصئونیت هاي 

حمایت حكومت پاكستان ازموقف برحق مجاهدین افغاني چه طي مذاكرات دوجانبه جكومت پاكستان باسایر كشورها وچه 

ملت برادر ومسلمان افغانستان حایز قدر ومنزلت خاص درمحافل بین المللي وانعكاسات نیك وبرحق مطبوعات پاكستان نزد 

 است.

 مین تمامیت ارضي مملكت همسایه وأت را الي استقالل كامل و چنین مساعي خود ست تاا حكومت پاكستان این توقع ما از

 ها تنظیم و مجاهدین افغاني حاصل كرده، ممد اتحاد دسته هاي مختلف مجاهدین تفاهم بیشتري با برادر خود ادامه بدهد و

 واقع گردد.

روابط وپیوندهاي ما با ملت برادر ایران ناگسستني است. مساعدت هائي را كه كشور برادر ما ایران به مهاجرین افغاني 

نموده وحمایتي را كه ایران ازقضیه افغانستان كرده است بنظر قدر مینگریم، اما توقع ما ازكشورایران بیشتر آنست كه 

ه است. سیاست توسعه طلبي شوروي مبني براشغال افغانستان قدم مهمي براي تسلط بكشور اسالمي ایران تاكنون انجام یافت

است تا منابع نفت خیز آنكشور راغصب نماید. شوروي بااشغال فرودگاه هاي سوق الجیشي شیندند، هرات ، قندهار باتاسیس 

هرمز و بمنابع نفت خیز و پاالیشگاهاي ابادان نزدیك  استحكامات درنزدیكي سرحدات مشترك ما با ایران خودرا بتنگناه

ساخته است وهمینكه موقع را مساعد بیابد خودرا باین هدف خواهد رسانید. بنابرآن كمك قاطع وموثر ایران بمجاهدین 

 هافغانستان درحقیقت كمك به استقالل ایران، كمك بدوام حاكمیت ملي واسالمي ایران وكمك بجهان اسالم وصلح منطق

 وجهاني است.

آرزوي ما اینست كه زعماي دولت دوست وبرادر ما ایران را ازنزدیك مالقات كرده درباره عموم مسایل تراژیدي مملكت 

 همسایه شان افغانستان مفاهمه نمائیم ونظرخودرا درباره طرزالعمل همكاري موثر ودوامدار ارائه نمائیم.
 

 



  

 

 

 17از14

 موقف جمعیت دربرابر دولت هاي اسالمي 

افغانستان با دنیاي اسالم عالیق معنوي دوامدار وعمیق دارد و مناسبات عنعنوي افغانستان باساس این عالیق باكشورهاي 

مسلمان برادارانه وحسنه بوده است. ملت افغان درحال حاضر یك جنگ را براي حصول استقالل سیاسي خود متكي بعقاید 

ازاحكام مبین قرآني ومیراث نیاكان خود شهادت را نسبت بزندگي درزیر اسالمي خود پیش میبرد. مردم مسلمان ما بتاسي 

سلطه الحاد ترجیح میدهد وهرروز عده زیادي ازهموطنان ما بشهادت میرسند. جنگي را كه ما درین منطقۀ جهان پیش 

هاد ازعموم مسلمانان میبریم براي حفظ شإون اسالمي وبراي حفظ ابروي همه مردم مسلمان جهان است. بناا  توقع ما درین ج

 جهان وكشور هاي اسالمي خیلي زیاد است.

ما موقف كشورهاي اسالمي را كه ازبدو بحران افغانستان راجع بكشور ما اتخاذ نموده بودند قدرداني میكنیم. موقفي را كه 

ه ن سعودی( وچكشورهاي اسالمي چه بصورت منفردانه وچه بصورت دسته جمعي  دراسالم اباد)پاکستان( وطایف)عربستا

درسایر اجتماعات اتخاذ كرده اند قابل تمجید میدانیم و همچنان ما ازكمكهاي بشري كه این دول بمهاجرین افغاني كرده اند 

 سپاسگزاري میكنیم.

ولي خصوصیت اصیل جهاد افغانستان متقاضي كمكهاي بیشتر وموثرتري است. چون افغانستان دریك جنگ نامساوي با 

دست بگریبان است ودراین جنگ بقاي قواعد اسالمي دراین منطقه جهان مطرح است، بنابرآن بتاسي ابرقدرت شوروي 

ازتساند اسالمي واشتراك عالیق عمیق معنوي باید كشورهاي اسالمي درجهاد افغانستان ازطریق مساعدت سالح پیشرفته 

ي موثر سیاسي واقتصادي باالي اتحاد شوروي وموثر بمردم افغانستان سهم بگیرند. درساحه سیاسي با وارد كردن فشارها

به تقویه مقاومت ملي افغانها بپردازند وشوروي را مجبور سازند تا وعده ایرا كه مكررا  براي اخراج قشون خود ازافغانستان 

 كرده است هرچه زودتر ایفاء كند.

ودرا ازجهاد برحق مردم افغانستان متذكر میشویم كه متا سفانه یك تعداد حكومات كشورهاي مسلمان تاكنون حمایت خ

ظاهرنساخته اند وحتي بعضي موقفي را اتخاذ كرده اند كه بااصول تساند اسالمي، منشورملل متحد و اصل حق استقالل 

كشورها و روحیه فیصله هاي كشورهاي اسالمي درتضاد میباشد. تاثربیشتر وقتي دست میدهد كه افغانستان همیشه جنبش 

آنهارا دربرابر ابرقدرتهاي استعماري بصورت متداوم جانبداري كرده وباساس تساند با برادران مسلمان هاي آزادي خواهي 

خود ازكمكهاي مادي وسیاسي درراه تامین استقالل آنها با وصف كم قدرتي خود شجاعانه دریغ نكرده است. بنابرآن ما 

تي خارج شده وموقف عادالنه و برادرانه رادربرابر این معتقدیم كه باید دولتهاي مذكور ازحالت موقفگیري منفي وبیتفاو

 ملت شجاع ولي مظلوم اتخاذ نمایند.

 

 موقف جمعیت دربرابر كشورهاي غیرمنسلك
 

افغانستان بحیث یك كشور بیطرف جهان ، عضو مُوسس وفعال جنبش عدم انسالك بوده وبه معیارهاي جنبش عدم انسالك 

منعقده بلگراد) یوگوسالوی( پابندي خودرا ثابت ساخته بود. بنابرآن  1961منسلك سال درنخستین اجتماع سران دولتهاي غیر

ما بتاسي ازاصول جنبش عدم انسالك باهمه كشورهاي مربوط باین جنبش عالیق خاص داریم و نیز حمایت خودرا ازجنبش 

ش عدم انسالك پایمال شده است. عدم انسالك دوام میدهیم. دراثرتجاوز مسلحانه شوروي درافغانستان اصول اساسي جنب

بحدیكه تجاوز اتحاد شوروي باالي یك عضو فعال ومُوسس حركت عدم انسالك موجودیت این نهضت را بمخاطره انداخته 

ودوام آن باید كشورهاي عضو نهضت مذكور را وادار باین امر سازد تا جهت نجات آن ابتكارسیاسي بزرگ بعد ازجنگ 

جدي وموثر شوند. لهذا كشورهاي مربوط باین جنبش جهاني باید فشارهاي مُوثر سیاسي باالي جهاني دوم داخل اقدامات 

اتحاد شوروي وارد نمایند وكمك موثر بمجاهدین ومهاجرین افغانستان نمایند. توقع ما ازین كشورها اینست تاحكومت دست 

نماینده قانوني ملت افغان درین جنبش پذیرفته  نشانده شوروي را ازین جنبش خارج نموده ومقاومت ملي افغانستان را بحیث

 وبرسمیت بشناسند.
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 برابر سایر كشورها درموقف جمعیت 
 

جمعیت تحكیم وحدت، غمشریكي را كه كشورهاي اروپاي غربي وایاالت متحده امریكا وسایر كشورهاي صلحدوست جهان 

نسبت به تراژیدي افغانستان ابراز كرده اند حسن استقبال میكند. مناسبات افغانستان با ایاالت متحده امریكا وكشورهاي غربي 

ورهاي كش رابطه جمعیت تحكیم وحدت با ،ملت افغان ۀپیروي ازین خواست باهمكاري بود.  متكي به تفاهم و همیشه حسنه و

اروپاي غربي وایاالت متحده امریكا حسنه خواهد بود. اگرچه افغانستان براي حصول آزادي خود براي كسب استقالل 

بان ي دست بگریسیاسي وتامین تمامیت ارضي خود دریك جنگ نهایت خونین تحمیلي با یكي از ابرقدرت هاي بزرگ جهان

است ولي درحقیقت این نبرد یك جنگ درمقابل توسعه طلبي شوروي بشمار میرود. اتحاد شوروي با پیروي وتعقیب پالن 

توسعه جویي روسیه تزاري همیشه بفكر رسیدن به بحرهند وحوزۀ خلیج فارس بوده وهدف نهایي آن دراین ساحه تسلط 

طریق مواد نفتي وخطوط ارتباطي بحري را تحت كنترول آورده بسهولت  بشاهراه هاي بحري دنیا غرب است تا ازاین

بكشورهاي اروپایي وحوزه جنوب شرق اسیا مسلط شود. لهذا اشغال نظامي افغانستان توسط اتحاد شوروي هدف نبوده بلكه 

روي با آن مواجه وسیله مهمي براي رسیدن باهداف فوق میباشد. بنابرآن جنگ تحمیلي راكه ملت افغان علیه اتحاد شو

گردیده هرگاه براي خود مردم افغانستان جنگ آزادي بخش تلقي میشود براي اروپاي غربي وامریكا یك جنگ بمنظورعقیم 

ساختن اهداف نهایي توسعه طلبي شوروي است. اروپاي غربي وایاالت متحده امریكا تاكنون بجزء ازاظهار غمشریكي ویك 

اي سیاسي غیرموثر كدام اقدام چشمگیري نكرده اند. افغانستان درین جنگ تنها مملكتي اندازه كمكهاي بشري ناچیز وكمكه

است كه بتنهایي اتكاء بعقیده اسالمي راسخ و وسایل غیر مؤثر وبا استفاده ازیك اندازه سالحیكه ازدشمن بغینمت بدست 

متحده درك كرده باشند كه افغانستان ازآغاز آورده در برابر یك ابرقدرت جهاني میجنگد. امیدداریم كه دول غربي وایاالت 

حمله شوروي استعداد ولیاقت بینظیر خودرا درقسمت آزادیخواهي نسبت بتمام جنبشهاي آزادیخواهان قرن معاصر ثابت 

ساخته واین خود باید جهان صلحدوست را وادار بسازد تا با این مردم قهرمان دراثر وارد كردن فشار سیاسي وكمك هاي 

 معاونت نماید.مُوثر 

منشور ملل متحد  4پاراگراف  2برحق بودن جهاد مردم افغانستان همانطوریكه نزد موسسات بین المللي مطابق بماده 

( وفیصله هاي سایر موسسات بین المللي ثابت و واضح است، باید نزد همه 7) وفیصله نامه هاي مجمع سازمان ملل متحد

 روشن وآشكارا باشد.كشورهاي جهان بخصوص ممالك جهان سوم 

چون حكومت شوروي وعمال دستنشانده ان دركابل حقوق بشر را درافغانستان بصورت مشهود پایمال نموده لذا دولتهاي 

امضاء كننده موافقتنامه هاي هلسنكي مكلفیت دارند تا وسایل موثري را براي جلوگیري ازاتالف حقوق بشر درافغانستان 

پاي موافقتنامه هاي هلسنكي امضاء كرده اند متعهد شده اند تا حقوق بشر وآزادي هاي انساني بكاربرند، زیرا ممالكي كه در

را صرفنظر ازحوزۀ جغرافیایي ومحیطي آن احترام نمایند كه این احترام بقرار موافقتنامه هاي مذكور عاري ازهرگونه قید 

ي را كه امضاء كنندگان موافقتنامه هلسنكي دراثر وشرط سیاسي بوده شكل جهاني دارد ومربوط بجمیعت بشري میباشد. بها

 بیتفاوتي خود دربرابراتالف حقوق بشر درافغانستان خواهند پرداخت خیلي ها سنگین خواهد بود.

ازجانب دیگر مردم افغانستان شجاعانه براي حقوق وآزادي خود میجنگد یعني براي مفاهیمي كه مردمان اروپا وامریكا 

 وقسما  هم حكومات شان آنرا نصب العین خود قرار داده اند.وسایر كشورهاي جهان 

جمعیت تحكیم وحدت مساعي خودرا براي گرفتن تماس درینمورد با حكومات وزعماي كشورهاي اروپاي غربي وایاالت 

بایفاي متحده امریكا مبذول خواهد كرد واز آنها تقاضا خواهد نمود تا شوروي را به تطبیق فیصله نامه هاي ملل متحد و 

 وعده هاي مكرر آن مبني براخراج قواي نظامي اش ازافغانستان مجبورسازند.
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 موقف جمعیت دربرابر موسسه ملل متحد وسازمانهاي بین المللي 
 

افغانستان یكي ازاعضاي جامعه ملل ونیز ازاعضاي وفادار سازمان ملل متحد میباشد. افغانستان همیشه بطورصادقانه 

ازمواد میثاق جامعه ملل ومتن وروح منشورملل متحد خاصتا  ازموادیكه درمورد تعیین آزادانه حق تعیین سرنوشت، آزادي 

بیان نموده پشتیباني كرده است. ازاین جهت به فیصله هاي ملل  ملل واصل عدم مداخله درامور داخلي كشورهاي عضو

متحد درقضیه افغانستان احترام مینماییم. توقع ما ازین سازمان بین المللي صرف درحدود مواد منشور آن اینست تا این 

دهد، وكمكهاي موسسه جهاني مساعي خودرا براي محكوم كردن حمله اتحاد شوروي وبرحق بودن جهاد افغانستان ادامه ب

بشري موثر ووسیعي بملیونها پناه گزین سیاسي افغانستان كه دراثر فشار قواي اشغالگر مجبور به ترك خانه و وطن خود 

شده اند، بنماید. وظیفه آن موسسه جهاني است كه تدابیر موثر براي جلوگیري ازاتالف حقوق بشر درافغانستان اتخاذ كند 

 وعمال دستنشانده ویرا كه تخطي از كنوانسیون ژنیو وقانون جنگ است محكوم كند. واعمال ضد انساني قشون شوروي

افغانستان آن موسسات وسازمانها وفدراسیونهاي بین المللي راكه درقضیه افغانستان موقف صریح وفعال مبني برحقانیت 

 گرفته اند بنظر نیك مینگرد. جهاد ما اتخاذ كرده اند ودرراه استقالل وتامین تمامیت ارضي افغانستان موقف صریح

ما اقدام فدراسیون بین المللي حقوق بشر را مبني برشناخت رسمي مقاومت ملي افغانستان بحیث نماینده قانوني افغانستان 

قدرداني نموده ازسایر موسسات بین المللي توقع داریم تا عین همان رویه را درپیش گیرند. ما خودرا مكلف میدانیم تاباكلیه 

ات بین المللي ذیعالقه تماس گرفته حقایق تراژیدي افغانستان را بآنها تفهیم كرده مساعدتهاي اقتصادي وحمایت سیاسي موسس

 آنهارا تقاضا نماییم.

 

 قضیه افغانستان  نظر جمعیت تحكیم وحدت درمورد راه حل سیاسي
 

لط هرگزبفكر تجاوز بخاك دیگران نبوده وتس افغانستان مخصوصا  بعد ازاسترداد استقالل سیاسي خود بجهان ثابت ساخت كه

دیگران را بخاك خود نیز نمیتواند تحمل كند. جنگ هائیكه ازقریبا  چهارسال باینطرف دركشور ما درجریان است خسارات 

مالي ومعنوي بزرگي برپیكر كشورنادار ما وارد كرده وتعداد بیشماري هموطنان بیگناه وبیدفاع ما بشمول سرمایه هاي 

ي ومغزهاي متفكر دراثر حمالت قشون سرخ شوروي بشهادت رسیده اند. درحالیكه ما میكوشیم تا جنگهاي آزادي بخش فكر

علیه قشون اشغالگر هرچه بیشتر شدت حاصل نماید، ما معتقدیم كه جنگ به تنهایي وسایل حل اختالفات را مهیا نمیسازد. 

م بلكه ما مورد تجاوز قرار گرفته ایم وجنگ باالي ما تحمیل گردیده ولي ما خود جنگ را با اتحاد شوروي آغاز ننموده ای

است. ما صلح را درمنطقه اخالل نكرده ایم زیرا مجبور دفاع ازآزادي ودفاع ازخاك خود شده ایم. گرچه استفاده ازحق 

زصلح است. ما این جنگ وآزادي درسایه صلح به بهترین وجه میسر شده میتواند اما مامعتقدیم كه حق وآزادي با ارزشتر ا

دفاعي را براي استقرار حاكمیت  ملي خود، براي آزادي وحفظ تمامیت ارضي خود پیش میبریم. درحالیكه این هدف 

درطریق صلح میسر باشد با تاسي ازسیاست عنعنوي كشور خودكه مذاكره را براي حل اختالفات ترجیح داده وباطاعت 

 میكنیم. كامل ازمنشور ملل متحد ازآن استقبال

راه حل سیاسي نزد ما محتوي خروج كامل وبدون قید وشرط قطعات قشون شوروي ازافغانستان، استقالل كامل سیاسي، 

 تمامیت ارضي واستقرار حاكمیت ملي ما است تازمینه براي حق تعیین سرنوشت تا  مین گردد.

پالنهاي راه حل سیاسي كه طي دوسال گذشته ازطرف كشورها ویا اتحادیه هاي كشورها درقضیه افغانستان پیشنهاد و یا 

طرح گردیده تنها وقتي نزد مردم افغانستان قابل قبول بوده میتواند كه درآن استقالل سیاسي، تمامیت ارضي، حاكمیت ملي 

ضمین شده باشد. پالنهاییكه درخفاء دربارۀ حل سیاسي وسرنوشت مردم واخراج بدون قید وشرط قشون اشغالگر شوروي ت

 كشور ما طرح گردیده است ویا درآینده بچنین اوصاف وخصوصیات طرح خواهد شد نزد ما رسمیت نخواهد داشت .
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له ضچون بحران افغانستان یك موضوع مربوط بصلح منطقه وصلح جهاني میباشد ما معتقدیم كه جستجوي طرق حل این مع

باید دریك كنفرانس بین المللي و درچوكات موسسه ملل متحد مطرح شود كه درآن دولتهاي ذیعالقه ونماینده مقاومت ملي 

افغانستان اشتراك داشته باشند تا درنتیجه آن تامین استقالل كامل افغانستان واستقرار مجدد صلح درین منطقه جهان تامین 

 وتضمین گردد.
 

 موطنان پناه گزین ماموقف جمعیت درباره ه
 

بزرگترین رقم پناه گزینان جهان را اشخاص تشكیل میدهند كه از زیر سلطه اتحاد شوروي ویاكشورهاي وابسته ان بجهان 

ازاد فرار كرده اند. ازدیاد روز افزون پناهگزینان افغاني درخارج كشورشان بهمین علت صورت گرفته است. قبل ازاپریل 

هگزینان سیاسي افغانستان ازشمار انگشت تجاوز نمیكرد ولي امروز این رقم به چهارملیون نزدیك تعداد مجموعي پنا 1978

شده است وباینصورت بیشتر ازربع همه باشندگان كشورمارا تشكیل میدهد. البته این رقم شامل  آنعده هموطنان مانیست كه 

واره شده اند وهرگاه این تعداد مهاجرین به رقم فوق ازداخل كشور نسبت خرابي خانه وقریه هاي خود دردیگر نقاط كشور آ

 افزود شود بیشتر ازنصف نفوس كشور مارا تشكیل خواهد داد.

شرایط اقتصادي وزندگي پناهگزینان افغاني خیلي رقتبار است وایجاب اقدامات جدي، موثر وفوري را میكند. عدۀ ازدولتهاي 

راجع به پناهگزینان سیاسي  1971اخیر خالف كنوانسیون بین المللي اروپایي وتعداد زیاد كشورها مخصوصا طي دوسال 

سرحدات خودرا بروي پناهگزینان مسدود كرده اند وبه هواپیماهاي خود هدایت داده اند تا ازحمل آنها خودداري كنن وهم 

رده افغانستان صادر ك به نمایندگي هاي سیاسي وقنسلگریهاي خود هدایتنامه هاي خاص براي جلوگیري ازپناهنده شدن مردم

تساند ه ملل متحد وروحیه ابالغیه جهاني حقوق بشر وبا اصول متكي ب 1967وپروتوكول  1951اند. این رویه بامعاهدۀ 

 بشري مغایرت دارد.

كافي بوده وازلحاظ موثریت وكمیت باروحیه بشرخواهان كنوانسیون هاي بین المللي همآهنگي  كمكهاي بشري این كشورها نا

كوشیم تا توجه بیشتر كشورهاي جهان وموسسات بین المللي را درینموضوع جلب كرده وبراي حصول  ندارد. ما مي

 كمكهاي كه ازلحاظ كمیت وكیفیت متناسب بوضع پناهندگان افغاني باشد تدابیر موثر جستجو نماییم.  

بر مسایل عمده كه درفوق توضیح گردید تا سیس جمعیت تحكیم وحدت ومبارزه براي آزادي افغانستان وموقف آن دربرا

مطابق بحاالت وشرایط كنوني وبر وفق حقایقي است كه عمال  درجریان میباشد.  ولیكن بروز احتمال حوادث ومسایل غیر 

 قابل پیشبیني وبا تغییر شرایط واقتضاات مربوط مستلزم تغییر وتحول خواهد بود.

ارا تشكیل میدهد بهمه مردم آزادي دوست وصلح پسند جهان توصیه میكنیم با پیروي واطاعت كامل ازآنچه وظیفه اساسي م

، جنگ عریان علیه حقوق بشر، علیه صلح وامنیت را دركشورما ودرین منطقه ازجهان كه رویه حكومت اتحاد شوروي

 منطقه وجهان وعلیه كلیه قواعد قبول شده بین المللي واصول اخالقي تلقي نمایند.

ازبارگاه خداوند قادر ومتعال نیاز میكنیم كه ملت قهرمان ومتدین وباهمت افغان را توفیق مزید عنایت باتذكر اجمال فوق 

فرماید تادرراه تامین استقالل سیاسي وحاكمیت ملي وتمامیت ارضي وطن مقدس وپرافتخار خودتوفیق فوري وكامل حاصل 

سیا كه واقع است وچه درهمه جهان یك عنصر استحكام كند وافغانستان بحیث یك كشور مستقل و اسالمي چه درآن ناحیه آ

 صلح وامنیت گردد.

همه قواي  )ج( درحالیكه ما بروان پاك شهیدان راه اعالي كلمت هللا وآزادي درود میفرستیم با اطاعت كامل از ارادۀ خداوند

تر  با الحاق خود صف مارا نیرومندخودرا درراه مقدس جهاد قرار میدهیم و ازهمه هموطنان مسلمان خود التجا مینمائیم تا 

 .                        سازند

 
 ادامه دارد

 


