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 25/06/2017                  احسان هللا مایار

 یاد از خاطره ایکه به تأریخ تعلق می گیرد

باینطرف  1978که وضع میهن مشترک ما مرا سخت می رنجاند و نمی دانم بدبختی وارده ایکه از سال دانم  می

باالی ملت و خاک ما افغان ها تحمیل گردیده کدام روز و یا ماه و یا سال خاتمه می یابد. آیا انسان هائیکه در 

و روح خلق شده اند که این همه رنج و زادگاه ما شب را به رزو و روز را به شب می رسانند از کدام نوع ماده 

 حرمان را تحمل کرده می توانند. 

که به دعوت محمود میستیری  1994روزی را به یاد دارم که در هوتل سیرینای کویته بلوچستان در ماه اکتوبر 

بجویند،  یک تعداد افغانها گرد هم آمده بودند تا در مورد بیرون رفت از وضع ناسالم در وطن ما طریقی و راهی

یک همکار میستیری در اجالس ظاهر شده و بعد از مشوره با آمر خود به اطالع مدعوین رسانید که در حدود 

نفر به اسم طالب از طریق سرحد سپین بولدک به افغانستان داخل شده و تمام موانع ایکه به "پاتک" قوماندان  250

، از میان برداشتند و قبل از مواصلت به کندهار نقیب ها شهرت داشت و برای باجگیری از مردم تعبیة شده بود

هللا، قوماندان قول اردوی کندهار به امر برهان الدین ربانی، رئیس جمهور افغانستان امور فرقه را به این گروه 

 تسلیم کرده اند.

ختصر به آن توضیح بیشتر ایجاب بحث جداگانه را می کند که در این مقال نمی گنجد، لیک ایجاب می کند که م

 اشاره شود. امید است روزی در این باره طور مستقل معلومات بیشتر خدمت خوانندگان گرامی ارائه نمایم.

طوریکه در پائین از نظر خواهید گذشتاند یک تعداد از آزادیخواهان افغان از سعی نهائی بشری خود استفاده 

ازند، لیک بخت یاری نکرد تا ابر قدرت زمان را نمودند تا نجات و آزادی واقعی میهن مشترک ما را میسر س

در راهی که افغان های وطن دوست و خدمتگار، بدون از درخواست کوچکترین دریافت پاداش، بکشاند تا مانع 

 هجوم وحشت های حاکم امروزی در میهن ما شده بتواند. 

 اینک مضمون نشر شده:      

 آلمان غرب: Die Weltدي ویلت  9-6-1982

 وارد كنید" اي نجات افغانستان بركریملین  فشار بیشتر" بر

 بن، آلمان غرب :

 فشارمؤثر سیاسي بر"که:  كرد صدراعظم سابق افغانستان داکتر محمد یوسف از ایاالت متحده امریكا تقاضا

 یوسف درر محمد تكا. د"ددگرافغانستان  تا متقاعد به بیرون كشیدن قواي متجاوز خود از كند وارد اتحادشوروي

 ، آلمان غرب،ویلتدی  ۀنام روز جمهور امریكا، كه در ئیسن رگشاده اي عنواني رونالد ریگ مكتوب سر
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شوروي بحران  مذاكرات خود با رهبران اتحاد در"است که جمهور امریكا تقاضا كرده  ئیسر دید، ازگرنشر

 ذاشته شود".گذارد كه بیرون گهم ن بیرون نكند و قوس مذاكرات خود افغانستان را از

 یدي افغانستان وژ"ترا ست كهاناهنده شده امیدوار پارشد افغاني كه درآلمان  این درخواست خود سیاستمدار با

 جهان بزودي خاتمه یابد".  ۀگوشاین  در امال شدن حقوق بشرپ ناه وگكشتار انسانهاي بی

 دررأس كابینه افغانستان قرارداشت. 1966الي  1963یوسف از ركتاد

به روزنامه  3گن كه درصفحه داکتر محمد یوسف عنواني رونالد ری ۀشادگمتن مكتوب سر ۀترجم هاینك خالص

 است:نشر شده  9/2/1982تأریخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محمد ظاهر شاه در عهد اعلیحضرت ، اولین صدراعظم دهۀ درخشان دیموکراسیمحمد یوسفداکتر 
 

 از فته وگترك  افغانستان راشوروي  ساله ( یك هفته قبل از تجاوز64) صدراعظم سابق افغانستان محمد یوسف

 عضو به بعد 1952ن( از گوتینگ) یونیورستي  كند. داکتر فزیك ي ميگلمان غرب زندآ بعد در  به  ریخأآن ت

 صدارت، پادشاه افغانستان داکتر محمد یوسفاز پست  خان داوود محمد استعفیپس از  افغانستان بوده و ۀكابین

خودرا اعالن نمود. او اولین  ۀکابین 19۶3 چمار 13در  انتخاب نمود. وی افغانستان صدراعظمبه حیث را 

شاه نبود. مهمترین رویداد که در دوره  ۀکه از خانواد بود شاه ظاهر محمد ۀ پادشاهیدر دور افغانستان صدراعظم

تاریخ ه جدید افغانستان است که ب ساسیقانون ا و توشیح دموکراسی روشداده است  این صدراعظم افغانستان رخ

زادی فعالیت سیاسی احزاب گردید. این قانون آمیالدی پاس شد. این قانون ممد دموکراسی و  19۶۴اول اکتبر 

ارج گذاشته  آزادی فردی و حقوق یکی از جامعترین و مدرنترین قانون های اساسی در منطقه بود که در آن به

آزادی تشکیل اجتماعات و احزاب در قانون تسجیل  مذهبی، ونیت مسکن، آزادی مناسکصئشده، م

اکتبر  29یوسف در  محمد کتراتعقیب مخالفین سیاسی ممنوع شد. دقبل از نشر و  سانسور ،تبعید ،شکنجه دیدهگر

این  در دید وگربن منصوب  سفیرافغانستان در ثمقام صدارت بحی استعفي از عدب .از وظیفه استعفا نمود 19۶۵

 شخصیتهاي سیاسي افغانستان در ۀجسته ترین نمایند یوسف بر كرد. داکتر ي ميگآلمان زند در 1973وظیفه تا 

 )اقتباس از وایکیپیدیا( ي مي باشد.گناهندپحال 

عنوانی رونالد ریگن، رئیس جهمور  مكتوب ۀترجم ۀمحمد یوسف اینك  خالص داکتر بعد ازمعرفي مختصر

 :ایاالت متحدۀ امریکا
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 جمهور، ئیسآقاي محترم ر

شاده اي تقدیم نمایم كه امید است  مورد گعنواني شما مكتوب سر میخواهم از سفر شما به آلمان استفاده كرده و

 یرد.گتوجه تان قرار 

سس جنبش عدم انسالك ؤمو عض حد وعضو وفادار سازمان ملل مت افغانستان یك كشور صلح دوست جهان و

 یكار ظالمانه كشانیده شد.پ در فته وگر اتحاد شوروي قرار ۀۀ مسلحانمورد حمل

ن خود به شمول اتحاد شوروي روابط حسنه اگسال اخیر با تمام همسایه  60طي  حكومات افغانستان مخصوصا  

نف به افغانستان مبني بر احترام كامل ژیربلینن تا  طرف رهبران شوروي از هاي مكرري كه از اطمینان داشته و

اعتماد افغانستان را براي انكشاف و امور داخلي افغانستان داده میشد  استقالل، تمامیت ارضي وعد م مداخله در

عدم انسالك حاصل كرده  فضاي وفاداري به اصل بیطرفي و كلتوري با اتحاد شوروي در همكاریهاي اقتصادي و

 بود.

خلي افغانستان ل دائویا درمساگها از جمله ایاالت متحده امریكا  اینكه بعضي كشور ۀشوروي به بهاناما اتحاد 

نه مردم  فته وگرصورت  ۀنین مداخلچنه  ا  رداخت درحالیكه حقیقتپبه اشغال نظامي كشور ما مداخله نموده اند 

ما با ایاالت  ۀد. البته مناسبات دوستانكن امور داخلي خود میتواند تحمل كشور هاي خارجي را در ۀافغانستان مداخل

نین دوستي چهاي غربي نه تنها خصومت علیه اتحاد شوروي دانسته شده میتواند بلكه  كشور رئسا امریكا و ۀمتحد

جز از ه دلیلي براي اشغال ب چباشد. بنابرآن هی براي تفاهم بین المللي مفید مي منطقه و براي استحكام صلح در

 خلیج فارس وجود ندارد.  ۀحوز وسعه طلبي اتحاد شوروي به جنوب آسیا وتطبیق سیاست ت

این  ه توسعه طلبي آینده خود دراگایپ ثخود افغانستان را بحی پالنخواهد براي تطبیق این  اتحاد شوروي مي

توسعه  منطقه جهان قرار دهد، بنابراین دلیل افغانستان نسبت موقعیت جغرافیایي سیاسي خود قرباني این سیاست

 فته است.گرطلبي قرار

زیرند با قبول تلفات گ این عنعنه نا سي ازآزادي خود دفاع كرده اند. به تأ جریان تاریخ خود همیشه از افغانها در

 ادامه دهند.  را گین این جنگسن

" مردم صلح است آزادي ارزنده تر از "حق و: جمهور سابق امریكا اظهار كرده بود ئیسلسن ریطوریكه و

یده گیكه ملت امریكا هم براي آن جنا آزادي مي رزمند یعني آن مفاهیم حق و گغانستان براي همین مفاهیم بزراف

ن آراه  وجه مشتركي دارند كه در افغانها اینرو ملت امریكا و آنرا به بهاي خون خود حاصل نموده است. از و

 ذیرند.پیم دیكتاتوري را نمي ژبرابر ر م كردن درخ   رس   دهند و قرباني مي

ن، مجروحین ومهاجرین اگشده. تعداد كشته شد كشور ما ي درگخرابي هاي بزر ثامروزي باع گ! جنئیسآقاي ر

ون گونه گكشور بنابر مشكالت  كسانیكه در یرد وگمي  بر در سرجمع نفوس افغانستان را 3/1افغاني بیش از 

ها مورد  زندان ري خود محروم باشند. هزاران انسان آزادي دوست درتمام حقوق بش بسر میبرند، مجبورند تا از

هموطنان  انسانیكرامت  ، آزادي ورم اعدام شده اند. تجاوز به حقوقبات جثا بدون محاكمه و فته وگر شكنجه قرار

استعمال قصبات،  سرخ شوروي به قریه جات و اردویر حمالت هوایي ثا موسفیدان در ما، قتل كودكان، زنان و

بعمل مي آید نبایست  گرافغانستان از طرف قشون اشغال ارتكاب اعمال مخالف حقوق بشر كه در سالح كیمیاوي  و

 هاي مورد قبول جهان آزاد دانسته شود.پسینرپكلیه  ۀگردد بلكه تجاوز علیحقوق افغانها تلقي ه تنها تجاوز ب
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احترا م متقابله، عشق  ۀایپدوستي به  ۀدیرینه دارد. این رابطیكا دوستي الت متحده امرامردم افغانستان با مردم ای

نماید مورد  ن افغاني مياگناهندپعدالت بنا یافته است. كمكهاي بشري كه ایاالت متحده امریكا با  به آزادي و

تر  ثرمؤ اخالقي بیشتر و ذاري ما میباشد اما توقع ما ازشما بیشتر ازاین است. ما نیازمند حمایت سیاسي وگاسپس

تصادي و سیاسي اتحاد شوروي بطرف قبرابر سیالب توسعه طلبي ا را سدي در شما هستیم، زیرا افغانستان خود

 سیا قرارداده است. آجنوب  غرب و

 استقالل سیاسي كشور مفهوم دفاع از عدالت از آزادي و ایاالت متحده امریكا توقع بیشتر داریم زیرا دفاع از ما از

زیر بار مكلفیت  را از وجه خود چشما بیشتر است كه امریكا به هی جهتي از است. توقع ما ازذیر پها تفكیك نا

یا  خود و ۀدست داشت یلوسا هاي ناشي از موافقتنامه هاي هلسنكي كشیده نمي تواند. مردم افغانستان تا كنون با

برابر قدرت عظیم اتحاد  رها د ر كشورئفته اند، بدون كمك هاي مؤثر ساگردشمن به غنیمت  ي كه ازحسال

این نبرد بكار مي برد. این بي  ي را درگجن یلحالیكه اتحاد شوروي مدرن ترین وسا ند درگشوروي مي جن

نین ملت چخود با  ۀمقابل دیده تا بهاي را كه اتحاد شوروي درگرسالح از یك طرف موجب آن  ي درگموازن

 این  گرجانب دی از رداخته وپدید نگراك كشور ما مي خود از خ قوایمجبور به اخراج  رداخت وپ قهرمان مي

دیده گرنظامي افغانستان  م غیردمر آزادي خواهان و ۀجبه سالح موجب تلفات انساني بیشمار در ي درگبي موازن

 است.

مقاومت این مردم  شان، شهامت وراه كسب آزادي  داریم كه قرباني هاي  ملت افغان در ، ما انتظارئیسآقاي ر

 رهبران سیاسي و دوست، با اداره و دانید تا مانند یك كشورگرشما امكانات آنرا میسر  فراموش جهانیان نشود و

 آنها معرفي داریم.ه ید بئرا جهت تأ برحق ملت افغان ۀداعی یم وئنما قرار ملت امریكا تماسها بر

استقالل افغانستان راه حل سیاسي  وحاضریم، براي رسیدن به تمامیت ارضي  نسبت به عالقمندي خود با صلح ما

اظهار كرده اند كه عساكر شوروي تحت شرایط ا  ندین بار رسمچزعماي اتحاد شوروي  یم.ئایمپقضیه را نیز ب

 . است وشیدهپعمل ن ۀشوند ولي این وعده تا كنون جام خاك افغانستان خارج مي معیني از

شوروي فشار بیشتر وارد كند تا  این است تا ایاالت متحده امریكا بر رهبران اتحاد ئیستوقع ما از شما، آقاي ر

جمهور، این است كه  ئیستوقع ما ازشما، جناب ر ا  مخصوص و اثبات رسانده را درعمل ب تعهدات شفاهي خود

ن خارج نساخته محور مذاكرات تا مذاكرات قریب الوقوع خود با زعماي اتحاد شوروي بحران افغانستان را از در

 ندهید. ره مذاكرات تن دریاینكه به اخراج این موضوع از دا یا و

یدي افغانستان، ختم اتالف جان ژمهاي مهمتري براي ختم ترااگبرداشتن  امیدواریم كه با !آقاي رئیس جمهور

صلح جهان  قه وافغانستان به نفع صلح منط ئلۀراي حل مسب جهان و ۀاین ناحی حقوق بشر در ناه وگانسانهاي بی

كنند جلب  صلح دوست امریكا حساب مي و گدوستي ملت بزر هاي را كه با كشور اعتماد بیشتر مردمان و

 ید.ئنما

 محمد یوسف، عضو جمعیت تحكیم وحدت                                     

 

قابل یاد آوری میدانم که در طول مبارزات علیۀ قوی اشغالگر شوروی وقت و رژیم مردود و دست نشاندۀ وی 

در افغانستان گام هائیکه توسط افغانهائیکه در چوکات جمعیت تحکیم وحدت، اسوال، گذاشته می شد اصل ارزش 

 های دیموکراسی رعایت می گردید. 
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م، اسوال از جناب داکتر محمد یوسف بنیان گزاران نهضت  1983جون  در آغاز احداث جمیعت تحکیم وحدت در

از وی در خواست نمودند تا ریاست این اجتماع سیاسی را  بپذیرند، لیکن وی این پیشنهاد را رد نموده و اظهار 

داشت که ما همه اعضای این نهضت بوده و هر کدام عضو این پروسه شمرده شده و هر کدام دارای  یک رأی 

وده، ریاست و معاونیتی وجود نخواهد داشت، لذا اسنادیکه در رسانه های دسته جمعی پخش می شد محترم داکتر ب

 محمد یوسف در امضای خود همگام، عضو جمعیت تحکیم وحدت را اضافه می نمود.

ئت مدیرۀ نوشته های ایکه از عنوان جمعیت تحکیم وحدت نشر می شد عموما  توسط یکی یا دو نفر از اعضای هی

جمعیت تسوید می گردید و بعد از آن در یک 

 %1+50اجماع هیئت مدیره که اکثریت نسبی 

حاضر می بودند، روی آن بحث می شد و بعد 

 از تصویب اکثرت عادی به نشر سپرده می شد.

در عکس پهلو یک تعداد اشخاص حاضر هیئت 

مدیره ضمن تصویب نامۀ سر گشاده عنوان 

مهور ایاالت متحدۀ امریکا رونالد ریگن، رئیس ج

 دیده می شود. 

ازچ به ر: داکتر غالم محمد نیاز، داکتر سید محمد سوماء، داکتر محمد یوسف، انجنیر احسان هللا مایار، تاج محمد تاج، داکتر 

 عطامحمد نور زائی و داکتر میر محمد امین فرهنگ

 ختم

 

 

 

 
 


