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 05/07/2018                            احسان هللا مایار 
 

 زائیرمد نوحعطا ممرحوم  یک عمرم یادی از دوست
 قسمت اول

 
برایم تلفونی اطالع داد که دوست مشترک ما عطا از آلمان سه روز قبل دوست بسیار عزیزم داکتر حیدر داور 

 ت حق پیوست.مجان به رح

هر دوی ما نیز  زندگی های بهم به توافق رسیدیم که روز از گذشته ها یاد کردیم و یک بار دیگر ثر عمیق أبا ت

 د.در کاروان بزرگ رفتگان شریک خواهیم شاشت و ان دوامی نخواهد دچند

غم آینده را به کوه ها می سپاریم کوتاه سخن با هم به توافق رسیدیم که امروز زنده ایم و تا که زنده گی با ما است 

 و یادش هم نمی کنیم.

، م1981حه ای از سال سر زدم و خوش شدم که صفای خاطراتم هید خورده شده به گذشته ا درک اینکه دنیا به امب

" ملت افغان قیام"از البالی اثرم  ی از تأریخ به شمار می رود،ئکه از آن زمان قریب به چهل سال می گذرد و جز

 و چهرۀ عطا نوزرائی را زنده گردانید. کشانید  Cauxو قصر کوه یس وخیالم را به کوه بچه های س

 

 

 

 

 

 

 

 سویس Lake Geneva ژنیو دریاچۀ رف به شم   ،کوهCaux قصر 
 

م  یک عده افغان های  1981جوالی به روز نهم  در این قصر که تصویر آن از نظر خوانندگان گذارش می یابد

وطن فروش ازادیخواه و ضد حکام دست نشاندۀ اتحاد شوروی در وطن ازادۀ ما، گروه خفاش صفت دین و ملت و 

موده صدای ازادی خواهی به گوش جستجو نزادی میهن عزیز ما آتا راه حلی برای خلق و پرچم گرد هم آمدند 

 های َکر جهانیان برسانند.
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 نم:ذراگاولین اجالس را از نظر خوانندگان گرامی می اینک پروتوکول 

 :یقبل از ظهر اّغاز گردهم اّیى بین االفغان 9،30 10-7-1981

 :اشخاصیكه در جلسه شركت داشتند

غالم ى، دكتورائعطامحمد نورزولید حقوقى، دكتوراحمد جنرال عبدالكریم مستغنى، دكتور محمد یوسف، دگردكتور

عبدالحكیم محمد قاسم فاضلى، دكتورمحمد نیاز، همایون شاه اّصفى، میرمن پروین على، تاج محمد تاج، دكتور

 .عرفان فطرت و انجنیر احسان هللا مایارطبیبى، سید قاسم رشتیا، عبدالمجید عزیز، محمد یحیى معروفى، دكتور

 .نیاز افتتاح گردید غام محمد لس با تالوت چند اّیت از كالم هللا مجید توسط دكتورجم

باثر پیشنهاد دكتور محمد یوسف و تائید حاضرین جلسه، دكتور عرفان فطرت بحیث رئیس و میرمن پروین على 

 .بحیث منشى مجلس انتخاب شدند

 :اجنداى مجلس

 رد اتحاد هاى فعلى افغانى در پاكستان و ساختمان سیاسى اّنهابحث در مو -

 ها و احزاب جهادى در پاكستان بوجود اّوردن اتحاد سرتاسرى بین تنظیم -

 .پیوند گروه هاى جهادى با مهاجرین افغانى -

 برقرارى تماس با گروه هاى خارج تنظیمها و احزاب در داخل و خارج از كشور -

ضت كه در واقع اولین گردهم اّیى بین االفغانى جهت بسیج تمام قوه هاى ضد اتحاد شوروى نظر به اهمیت این نه

این تحرك سیاسى پس از تحقیق و مطالعه یك  ۀاینكه باید در باره باشد، با اعتقاد ب و رژیم  دست نشانده اّن مي

سهم داشته و اكثر شان الحمد  جداگانه ترتیب و نشر شود. از دوستانیكه از اّغاز تا امروز در این نهضت ۀرسال

ترتیب  ه ایاین ساختمان سیاسى در اّلمان نشری ۀهللا حیات دارند تمنا مى كنم تا به رویت اسناد موجود در ادار

 .نموده و اّنرا بدسترس عامه بگذارند

 .اینك فشردهء جریان مذاكرات جلسه از نظر تان مى گذرد

ها و احزاب دعوت  ن كرده، اظهار داشت كه از رهبران تنظیمگیرى مدعوین اظهار امتنا دكتور فطرت از سهم

سفانه اّنها نسبت داغ بودن جبهات جهادى داخل افغانستان، أنموده تا در این جلسه بین االفغانى سهم بگیرند.  مت

 .توانند و از سهمگیرى در اجالس معذرت خواسته اند پاكستان را ترك كرده نمي

اوضاع داخلى كشور نظر خود را در چوكات چند  ۀمعلومات مقدماتى در باردكتور محمد یوسف بعد از ارائه 

 .سوال مطرح كرد

 مطلب از این گردهم اّیى ما چه میباشد؟ -

 در قبال اوضاع امروزى در كشور چه وظیفه بما محول شده میتواند؟ -

به سه اصل ذیل تنسیق  بعد از مشخص نمودن دو اصل فوق، گفت كه وى عقیده دارد كه ابعاد جهادى را میتوان

 :كرد

 مقدم و یا اولى در داخل كشورۀ جبه -

نسبى در برنامه ریزى، تهیه مواد لوژستیكى و  ۀاولى بوده و وظیف ۀدومى كه در واقع متمم جبه ۀبهج -

 .ها را خارج از كشور دارند ساختمان احزاب و تنظیم
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ا در یك چوكات طورى قرار دهد كه بتواند تواند سازمانى باشد كه قواى بشرى افغانى ر سومى، مي ۀجبه -

 ۀید و همكار جهاد افغانستان را به خود بگیرد تا باالخره تشكل یك قدرت سرتاسرى جبهؤحیثیت یك تحرك م

 .متحد را در صحنه جهاد افغانستان معرفى نماید

تفاهم رسیده ه ایشان ب ف در قدم اول باید با رهبران جهادى تماس مستقیم برقرار شده بااهدامنظور رسیدن باین ه ب

و اطمینان خاطر شان بدست اّورده كه منظور ما از این كار صرف به قصد همبستگى و هم اّهنگى با جهاد بوده 

 .و مطلب دیگرى در اّن نهفته نیست

ها برقرار گردد تا تساند و  در قدم بعدى باید با انجمنها و گروه هاى افغانى در اروپا و بعداً در امریكا تماس

 .همبستگى اّنها را در یك محور وسیع، ممد جهاد، بوجود اّورد

اوضاع كشور، برویت تماسهاى شخصى خود با منابع خبر رسانى، بتفصیل معلومات داد  ۀاّصفى در بارمایون ه

 :یجه دو اصل ذیل اّز اّن بدست اّمدكه در نت

 در جبهات جنگ عالیم مثبت و چشمگیر موفقیت و ضاحت دارد -

هاى غیر قابل تردید موجود  در افق سیاسى و معرفى جهاد مردم افغانستان در خارج از كشور كوتاهي  -

 .توان یك مشكل بزرگ ارزیابى كرد است كه این كمبودى را مي

 :قابل یاداّورى اّن مطلب زیر میباشدۀ معلومات مفصل داده كه نكت اوضاع جهاد ۀرشتیا در بارسید قاسم 

غنیمت گرفته ه خود و یا ب ۀاكثر عساكر اردوى رژیم كابل از خدمت زیر بیرق فرار كرده و با سالح دستداشت "

از قشله هاى عسكرى، در صف مجاهدین مى پیوندند. كمبودى عسكر براى رژیم كابل مشكالت خلق كرده و 

سال رسیده باشد، اقدام شده كه بعد از یك تربیت  14این معضله به گیر و گرفت جوانانیكه سن شان به  جهت دفع

 ".مختصر نظامى  به جبهات جنگ فرستاده میشوند

اجالس بعد از ارائه نظریات و صحبتهاى مْوثر در باره سهمگیرى جبهه سومى )نظر دكتور محمد یوسف( ساعت 

 .شام خاتمه یافت 7

11-7-81 

 صبح 9شروع جلسه ساعت 

نحوه فعالیت شان با حلقات موجوده  ۀدوام اجالس دیروزى هر یك در باره بعد از تالوت چند اّیه قراّن مجید، ب

بعد از ظهر دوام كرد. قبل از ختم اجالس، كمیته اى جهت تسوید  1،30ابراز نظر كردند. جلسه تا ساعت 

 .ا ترتیب و به جلسه پیش كنداساسنامه تعیین گردید تا فردا سند متذكره ر

 اشخاص تعیین شده عبارتند از: دكتور عبدالحكیم طبیبى، دكتور ولید حقوقى و دكتور قاسم فاضلى.

12 – 7- 1981  

 صبح 9اّغاز جلسه ساعت 

مسوده اساسنامه توسط دكتور فاضلى قرائت شده و بعد از غور و بحث بر اّن تصویب شد. براى اینكه اساسنامه 

شكل نهایى خود را گرفته بتواند، فیصله شد كه در اّینده قریب هْیاتى ساختمان اّنرا طورى الزم ترتیب داده و 

  .الس در اّن گجانیده شوداساسات تصویب شدهء اج
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اسم این نهضت از طرف اعضاى اجالس پیشنهاد هاى مختلف صورت گرفت كه در ۀ در جریان صحبت در بار

 موافقه شده و مخفف انگلیسى اّن)جمعیت تحكیم وحدت و مبارزه اّزادى افغانستان(  اسمه نتیجه به اتفاق اّراء ب

(O.S.U.L.A) تثبیت گردید. 

 :فل بین المللى و همچنان در بین افغانها این نهضت به نام "اسوال" یاد میشد. این اسم مخففیاداّورى: در محا)

Organization for Strengthening the Unity and Liberation of Afghanistan  

  .میباشد. در طول مطالعه این اثر اسم "اسوال" مكرر از نظر خواندگان گرامى خواهد گذشت

 (.تركیب اّن مخفف انگلیسى نام جمعیت میباشدشد طوریكه گفته 

مْسول اّلمانى رسماً  ۀست شكل نهایى اساسنامه كه بعداً در بن، پایتخت اّلمان غرب، ترتیب گردید و در ادارا این

 :ثبت گردید

 جمعیت تحكیم وحدت ۀاساسنام   
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 }و ال تعاونوا على االثم والعدوان نوا على البر والتقوىو اعتصموا بحبل هللا جمیعا و ال تفرقوا*  و تعاو{ 

 

نفت خیز خلیج  ۀهند و حوزتوسعه جویى خود كه هدف اّن رسیدن به بحر ۀاتحاد شوروى براى اجراى پالن دیرین

فارس بمنظور تسلط به شاهراهاى حیاتى كشور هاى صنعتى، تصاحب منابع نفتى خاور میانه و ثروت سرشار 

قا و باالخره بسط ایدیولوژى ماركسیزم و كمونیزم میباشد، با اقدام خطیرى دست زد، كه مرحله اول اّسیا و افری

و مهم اّن مداخله در امور داخلى افغانستان از طریق فعالیت عمال شوروى و متعاقباً انتقال قدرت سیاسى به رژیم 

افغانستان )بدون اّنكه به عكس العمل قاطع و باالخره اشغال نظامى  1978تحمیلى كمونیست در اثر كودتاى اپریل 

 .سایر كشور هاى منطقه و جهان مواجه گردد( میباشد

مردم افغانستان از بدو انتقال قدرت سیاسى به عمال اجیر شوروى موقف صریح خود را علیه رژیم تحمیلى و 

نات ملى و عقاید محكم ضد اسالمى كه بهیچوجه با شرایط زندگانى اقتصادى و اجتماعى افغانستان و با عنع

اسالمى مردم اّن توافق ندارد ابراز كرد. در مقابل حكومت وابسته بشوروى بمبارزه مسلحانه قیام كرده و باالخره 

 .پس از مداخله نظامى شوروى جهاد مقدس را اعالن كردند

یم معنوى كه در این جهاد عمومى بدون كمك موثر دولتهاى اسالمى  و سایر كشورهاى جهان فقط با نیروى عظ

 .سرشت مردم قهرمان نهفته است متداوماً در جریان است

عملیات جنگى مجاهدین كه براى مقابله با تجاوز عریان دشمن بداخل كشور ما انجام داده میشود بصورت موفق 

پیش میرود ولى این عملیات بنابر عدم موجودیت تشكیالت سیاسى و جنگى واحد و نداشتن سالح و تجهیزات 

وثر و مدرن براى مقابله با یك ابر قدرت جهانى، و همچنان نسبت عدم موجودیت یك جبهه سیاسى واحد و م

با  –مستحكم، ضعیف و پراگنده بوده و همان نتیجه را كه همه ملت مسلمان و وطندوست افغانستان انتظار دارند 

هنوز حاصل نشده است. دسته  –ه است وصف قربانیهاییكه تاریخ جنگهاى اّزادى خواهان جهان نظیر اّنرا ندید

هاى متعدد مقاومت ملى كه  در داخل كشور فعالیت میكنند و همچنان تنظیمهاى افغانى كه در خارج كشور براى 

منظور پاك و مقدس دفاع از وطن تشكیل شده و عملیات نظامى را علیه دشمن رهنمایى میكنند، این وظیفه را در 

ر نسلهاى اّینده وطن بدرستى و ایماندارى ایفا كرده و بچنان متانتى كه شایسته ملت برابر خدواند )ج( و در براب

خداپرست و غیور افغان است در برابر دشمنى كه قویترین ابرقدرت جهان است با قبول تلفات سنگین ایستادگى 
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كشور و چه در حواشى كرده اند. اما بمالحظه میرسد كه هنوز در بین جبهاتیكه عملیات مسلحانه را چه در داخل 

سرحدات پیش میبرند، اتحاد سرتاسرى تامین نگریدیده است و عالوتاً با وصف داشتن هدف مشترك، تا حال اتحاد 

عمل در پیشبرد جهاد و تاسیس یك اداره سیاسى مشترك بیمان نیاّمده است. عدم موجودیت چنین اتحاد عمل و 

بوجود اّورده است. این نارسایى هاى ما بدشمن موقع میدهد  نظر خالهاى عمده را در جهاد سرتاسرى كشور ما

تا خالهاى عمده فوق را با تبلیغات وسیع و قدرت دیپلوماتیك قوى خود در انظار جهان عمیقتر جلوه داده و اعتماد 

خود تغییر  مردم اّزاد جهان و عقاید عامه بین المللى را در قضیه افغانستان ضعیفتر سازد و بالنتیجه حقایق را بنفع

 .شكل داده و ازان بهره برداریهاى مختلف و گوناگون سیاسى بنماید

عالوتاً فقدان اتحاد كامل در قسمت تبلیغات و تهیه اخبار مربوط بجنگ هاى افغانستان مخصوصاً عدم موجودیت 

و نقیض و یك مركز معین جمع اّورى و پخش اخبار و اطالعات موجب اّن گردیده است كه اكثراً خبرهاى ضد 

بعضى اطالعات پراگنده در مطبوعات جهان منعكس میگردد. و این اطالعات كه در حقیقت یكى از عناصر مثبته 

اصول تعیین پالیسى حكومات دنیاى ازاد است طورى پخش میگردد كه با وصف وضوح قضیه افغانستان و قیام 

قضیه افغانستان صرف بیك سلسله بیانات سرتاسرى علیه تجاوز شوروى، حكومات غربى عكس العمل خود را در 

در مجالس بین المللى و بعضى اقدامات مختصر و موقت تعزیرى منحصر ساخته اند كه این عكس العمل خیلى 

 .ناكافى و دور از عدالت بشرى است

 همچنان فقدان اتحاد مجاهدین موجب گردیده است تا كمكهاى موثر حاصل نگردد در حالیكه قطعات اردوى منظم

شوروى شهرها، قصبات، مراكز اقتصادى و فرهنگى ما را با پیشرفته ترین سالحهاى ضربتى زمینى و هوایى 

 .مورد حمله قرار میدهند و ما قدرت مقابله موثر و دوامدار را با اّنها، نسبت فقدان سالح مقتضى نداریم

ى حصول كمكهاى موثر از جهتى تماس منفردانه گروپهاى مختلف مجاهدین با مقامات رسمى بعضى ممالك برا

بجواب منفى مواجه شده كه اوالً درخواست كنندگان این كمك ها از یك حزب و یا تنظیم مشخص نمایندگى كرده 

اند نه از یك جبهه وسیع ملى و ثانیاً اجراى چنین معامله از نظر روش و تعامل بین المللى متقاضى یك سلسله 

ى و منظم مجاهدین افغانستان میسر شده میتواند. چنانچه تماسهاى مستقیم شرایطى است كه در قبال اتحاد عموم

عده اى ازاعضاى مجاهدین در باره حصول كمكهاى موثر سیاسى و نظامى با اشخاص مسول و رسمى بعضى 

كشورها صورت گرفته كه در نتیجه بپاسخى منتهى شده است كه مذاكره براى حصول چنین كمكهاى مهم قاعدتاً 

انى صورت گرفته میتواند كه ممثل كلیه مقاومت ملى افغانستان باشد. بنا بر ان لزوم تاسیس یك ارگان واحد با ارگ

كه نمایندگى از اراده سیاسى و جنگى تمام دسته هاى مجاهد كرده بتواند راه را براى حصول كمكهاى موثر و 

 .اساسى چه در ساحه جنگى و چه در ساحه سیاسى هموار مینماید

لیكه اراده جنگى با تحمل فداكارى بینظیرى بصورت پراگند در سرتاسر كشور در جریان است فقدان هم در حا

 :اّهنگى در طرزالعمل جهاد و فقدان اراده سیاسى واحد نتایج اّتى را بوجود اّورده است

رى در انظار از یك طرف بدشمن موقع داده است كه قیام عمومى ملت افغان را بحیث جنگهاى پراگنده كلتو - 1

جهانیان جلوه بدهد و باین صورت موضوع شناخت مقاومت ملى را بحیث یگانه نماینده و سخنگوى تمامیت ملت 

افغان مغشوش و باالثر قیام سرتاسرى و عمومى ملت را در مطبوعات دنیاى غرب بشكل خانه جنگى وانمود 

ن طورى تبلیغ میكند كه موضوع تعیین حكومت سازد كه گویا یك عده افغانها علیه دیگرى میرزمند و اشغالگرا

 .براى افغانستان یك موضوع فیصله شده داخلى است



  
 

 

 6از 6

از جانب دیگر قضیه افغانستان را كه در حقیقت یك فیصله مربوط بصلح منطقه و صلح جهان است از سطح  - 2

 .ضه نمایدجهانى اّن بسطح كامالً محلى جلوه داده و بحیث یك مْسله مجزا از منطقه و جهان عر

بهایى را كه اتحاد شوروى در مقابله خود با این ملت باشهامت میپرداخت باید خیلى سنگین میبود ولى نسبت  -3

 .پراگندگى مقاومت ملى و فقدان هم اّهنگى در جنبه هاى مختلف جهاد تا حال نپرداخته است

 تاسیس جمعیت تحكیم وحدت

براى اینكه جهاد وسیع مردم افغانستان علیه قشون اشغالگر شوروى بیشتر موثر گردد و جنبه نظامى جهاد با 

ایجاد یك جبهه سیاسى واحدیكه ممثل اراده تمام مجاهدین مسلمان داخل و خارج كشور، بشمول انعده برادران و 

فردانه و غیر حزبى با فكر و ذهن خود علیه خواهرانیكه فعالً خارج دستهء جمعیت ها قرار دارند ولى بصورت من

دشمن در پیكار میباشند به محور یك جمعیت عمومى قرار گیرند تا از مجموع همه اّنها یك جبهه قوى، سالم 

 .وموثرى به سویه ملى تشكیل شود

نظر كلیه براى رسیدن باین اهداف باید وسیله ایجاد شود تا عملیه اتحاد را سهولت بخشیده، ممد وحدت عمل و 

 .مجاهدین راه اّزادى كشور گردد

این هدفى بود كه از بدو قیام عمومى ملت افغان علیه متجاوزین در اعماق روح هر فرد مسلمان و وطن دوست 

كشور ما نفود كرده وهمه كس ایجاد فورى اّنرا یك امر كامالً ضرورى و عاجل پنداشته و براى تاسیس اّن مساعى 

 .بخرچ میدادند، اما موقع مساعدى براى طرح ریزى سیستماتیك اّن دست نداده بود منفردانه و دسته جمعى

با در نظرداشت اهداف متذكره یك تعداد هموطنان مسلمان و جالى وطن كه در هیچ كدام حزب سیاسى اشتراك 

رفى ، در كانفرانسى كه هدف اّن معCAUXدر حومه شهر مونترو )سویس(،  1981نداشتند بتاریخ دهم اگست 

جهاد افغانستان و برمالء ساختن اتالف حقوق بشر در افغانستان بود، گرد هم جمع شدند. این عده هموطنان 

ضرورت تاسیس یك جمعیت را براى این منظور امر مبرم و عاجل دانستند تا چنین جمعیتى بتواند در راه اتحاد 

اسات جمعیتى كه باالخره بنام "جمعیت تحكیم مجاهدین كشور ممد واقع شود. بنابر اّن این عده اشخاص بطرح اس

ماده ترتیب وطى  20وحدت و مبارزه اّزادى افغانستان" مسمى گردید اقدام كردند. اساسنامه این جمعیت در 

 .اعالمیه به نشر سپرده شد

ولید حقوقى،  دوکتورعبدالحكیم طبیبى،  دوکتورمحمد یوسف، جنرال عبدالكریم مستغنى،  دوکتورشاملین مجلس: )

عرفان  دوکتورعطا محمد نورزى،  دوکتورغالم محمد نیاز،  دوکتوركتور قاسم فاضلى، سید قاسم رشتیا، د

 ر(.فطرت، همایون شاه اّصفى، میرمن پروین على، تاج محمد تاج، و انجنیر احسان هللا مایا

 ادامه دارد

 

 


