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احسان هللا مایار

یادی از دوست یک عمرم مرحوم عطا محمد نورزائی
قسمت دوم

مرحوم عطامحمد نورزائی
از بین فوتو های داخل البوم عکسی از مرحوم نورزائی را انتخاب نمودم که ضمن ارائۀ نظرش در مورد کدام
موضوعی با دوستان بحث می کند .نظریات وی در قبال مطالب سیاسی و اجتماعی صائب بوده که در انکشاف
جمعیت از آن استفاده شده است.
و اینک به ادامۀ قسمت اول:

خصوصیات جمیعت
 - 1جمعیت تحكیم وحدت یك جمعیت سیاسى بوده ولى فاقد خصوصیت حزبى مي باشد.
جمعیت مساعى خود را فقط براى هدف نهایى كه توحید دسته هاى مجاهدین مسلمان و كسب آزادى افغانستان و
معرفى جهاد به جهان است ،به كار میبرد .لهذا جمعیت با تمام مجاهدین كشور ،قطع نظر از تفكرات سیاسى و
اقتصادى ایشان ،به شمول آنهاییكه از طرق افكار خود بر ضد قشون اشغالگر شوروى بصورت منفردانه و یا
بشكل دسته جمعى مبازره مي كنند همكارى نزدیك نموده و در راه تامین اتحاد آنها موثر واقع گردد.
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 -2در شرایط كنونى اوضاع داخلى و بین المللى بایست جبهۀ نظامى جهاد بیشتر تقویه و تشدید شده و با فعال
گردانیدن عنصر سیاسى تكمیل گردد ،روى این منظور جمعیت تحكیم وحدت مساعى خود را براى انجام دادن
این مرام تماسهاى خود را با مجاهدین ادامه میدهد.
 - 3جمعیت تحكیم وحدت متشكل از عده هموطنانى است كه بدون داشتن تعصب نژادى ،قومى ،مذهبى ،لسانى و
منطقوى كامالً بتاسى از عشق بوطن و با پیروى از اصل
وحدت ملى براى آزادى افغانستان از دست قدرت اشغالگر دور هم جمع شده اند.
 - 4جمعیت تحكیم وحدت در ساحه اجراات خود از اصول فعالیت آشكارا پیروى كرده ،هر نوع معامله ایرا كه
هدف آن تعیین سرنوشت آینده افغانستان در خفا باشد محكوم میكند.

موقف جمعیت در برابر مقام اسالم
از آنجا كه اسالم در تاریخ پر افتخار افغانستان (و همچنان در تاریخ همه ملل اسالمى) عمده ترین تحول روحانى،
فكرى و اجتماعى بشمار میرود و هیچ یك از ادیان گذشته در پیكر ملت افغان بعمق و دوام دین مقدس اسالم ریشه
نگرفته است و هیچ آئین بر طرز زندگى و ذهنیت مردم كشور بچنان طول زمان و باین خصوصیات نافذ و باین
اندازه قاطعانه مسلط نبوده ،بنابر آن هیچ جنبش سیاسى ،هیچ مقاومتى ،جز آنكه صادقانه متكى برمبانى اسالم
باشد ،در افغانستان جاگزین ،مستقر و موفق نخواهد شد.
از آنجائیكه حس مسْولیت در پیشگاه خدواند (ج) بزرگترین ضمانت راست پندارى و راستكردارى است (نظام
هاى دهرى و مادى از این نعمت یزدانى محروم اند) ،بنابر آن شخصیكه ازین نعمت برخودار نباشد شایستگى
ادارهء سیاسى افغانستان را ندارد و نخواهد داشت.
از آ نجا كه اصل ایمان و عقیده و تكیه بروحانیت یك عامل فعال زنده و پر ثمر ثابت گردید و پیروى از عقاید و
اساسات اسالم و همبستگى با همه ملتها و مردمان مسلمان توان آنرا میدهد كه جامعه اسالمى و از آنجمله ملت
افغان به موفقیتهاى اقتصادى و اجتماعى نایل گردد .بنابر آن مسلم است كه افغانستان مستقل باید توسط مردمى
اداره گردد كه قطع نظر از غرور و خود خواهى خویشتن را در كار خیر ملت نه تنها در مقابل مردم و وطن
بلكه در نزد خداوند (ج) مسْول میشمارد.
عدالت اجتماعى واقعى كه در آن دستگیرى از بینوا ،مستمند و تامین زندگى آبرومندانه بهمه مردم بدون تفریق
مذهب و فرقه میسر باشد نه تنها وظیفه هر فرد مسلمان بلكه وظیفه دولت میباشد كه هدف آن ارتقاى سطح زندگى
كتله و تامین امكانات ترقیات فكرى و معنوى میباشد.
جمعیت تحكیم وحدت ،عموم فعالیتهاى خود را با اطاعت از احكام قرانى واساسات دین مبین اسالم تنظیم میكند.
قبولى مقتضیات عصر و زمان و پذیریش شرایطى كه زاده ایجابات بین المللى و یا زاده مقتضیات زندگانى جهانى
میباشد تا آنجا برایمان امكان پذیر خواهد بود كه با قواعد كلى دین مقدس اسالم در تضاد نباشد.

موقف جمعیت در برابر تجاوز نظامى شوروى بر افغانستان
 - 1برخالف آنچه كه مطبوعات شوروى و كشورهاى وابسته آن و بعضى عناصر نا اگاه تصور مینمایند جهاد
افغانستان از ابتداء تا امروز خانه جنگى نبوده بلكه جنگ آزادیبخش است یعنى جنگى كه یك ملت براى تمامیت
خود علیه قشون اشغالگر قیام نموده و جنگى كه مردم افغانستان براى حصول مجدد استقالل سیاسى و تمامیت
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ارضى خود ادامه میدهد و هدف نهایى این جنگ آزادى بخش آن است كه حالت اشغال شوروى قطع گردیده و
حكومت نام نهاد كابل از بین برود و ملت افغان نظام مطلوب ملى و اسالمى خود را برویكار آورد.
 - 2عملیات عسكرى شوروى در افغانستان یك حمله واضح قطعات اردوى منظم شوروى در خاك یك كشور آزاد
جهان است ،در حالیكه این كشور موقف بین المللى و آزادى سیاسى و حایز كلیه حقوق و امتیازات یك دولت
مستقل جامعه بین المللى بوده و بصورت غیر قابل بحث و تردید سوژه حقوق بین الدول گردیده است .حمله
مسلحانه شوروى به افغانستان مطابق اصل فوق باتكاء فیصله هاى سازمان ملل متحد ( )1جنایت ( )2علیه صلح
بین المللى دانسته میشود .
ما معتقدیم كه اتحاد شوروى مادۀ دوم پاراگراف چهارم منشور ملل متحد را با اشغال نظامى افغانستان پامال
كرده ،در حالكیه مطابق این پاراگراف "اعضاى ملل متحد مكلفیت حقوقى دارند كه در ساحه روابط بین المللى
خود از استعمال تهدید و یا از استفاده قوه چه علیه تمامیت ارضى و یا استقالل سیاسى دولتها ،چه بهر شكلى
دیگرى كه با اهداف ملل متحد مغایرت داشته باشد" اجتناب نماید .همچنان اتحاد شوروى با اعزام قطعات اردوى
منظم خود در افغانستان اصول متكى به فیصله نامه  21دسمبر  1965ملل متحد را مبنى بر عدم مداخله در امور
داخلى كشورها و سلب

استقالل سیاسى و حاكمیت دولتى

آنها نقض نموده و به

ابالغیه صادره  4نوامبر 1970

ملل متحد مربوط به

اصول حقوق روابط دوستى و

همكارى

ذات

كشورهاى واقعى نگذاشته است.

البینى

سرپیچى اتحاد شوروى از

فیصله

اضطرارى و عادى مجمع

عمومى سازمان ملل متحد ()3

مبنى بر اخراج قشون

خارجى از افغانستان و همچنان بى

اعتنایى آن در برابر

توصیه هاى سازمان هاى بین

سایر

كشورهاى جهان ،بمثابه بى اعتنایى

بقواعد بین الدول و بى

تفاوتى در برابر اذهان عامه بین

المللى

( )4

و

هاى

اسامبله

هاى

المللى تلقى میشود.
داکتر فاضلی محتوی اساسنامۀ جمعیت را به مجلس توضیح می دهد .داکتر طبیبی به طرف راست و مایار

 - 3جمعیت تحكیم وحدت متكى به اصول حقوق بین الدول كه در ذیل تصریح میگردد و با پیروى از فیصله
محكمه بین المللى ستوكهولم ( )5معتقد است كه اتكاى شوروى باالى معاهده دوستى پنجم دسمبر  1978منعقده
مسكو بین افغانستان و شوروى بكلى بى اساس است زیرا:
 این سند یك معاهده دوستى و تعاون است نه یك معاهده براى مداخله نظامى و یا مشروع ساختن حمالت نظامى،چنانچه در مقدمه این معاهده تصریح شده است كه تطبیق مواد آن با مراعات "اهداف و اصول ملل متحد" صورت
میگیرد و اصول ملل متحد به هیچوجه راه مشروعیت اشغال نظامى و قتل مردم را و لو بمنظور كمك هم باشد
پیشبینى و قبول نكرده است .همچنان ماده اول این معاهده تصریح مینماید كه:
"طرفین متقاعدین مصمم گردیدند تا دوستى خلل ناپذیر ذات البینى خود را بیشتر تحكیم و تعمیق نمایند و همكارى
همه جانبه را كه متكى بمساوات حقوق ،احترام كامل حاكمیت ملى ،تمامیت ارضى و عدم مداخله در امور داخلى
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یكدیگر بنا یافته انكشاف بدهند" باتكاء باالى این ماده نه تنها مداخله نظامى را حقوقا ً مشروع نمیسازد بلكه برخالف
هدف این متن متكى به كلمات "مساوات حقوق"" ،احترام حاكمیت ملى" و "تمامیت ارضى" و "عدم مداخله در
امور داخلى" هر نوع عملیات نظامى را اساسا ً نفى مینماید.
 حكومت كابل اگر چه در ماه دسمبر  1979با ماسكو متحد بود ،اما هیچگونه مطالبه یا اظهار رضایت در حصهعملیات نظامى اتحاد شوروى بخاك افغانستان نكرده بود چنانچه قتل امین (كه خود وابسته و دست نشانده حكومت
اتحاد شوروى بود) ذریعه قواى كوماندوى ضربتى شوروى بمجرد رسیدن اردوى اشغالگر به افغانستان نمایانگر
ان است كه حتى حكومت امین هم رضایت بخواستن اردوى شوروى نداشت .هرگاه چنین اجازه اى بعد از حادثه
 27دسمبر  1979حاصل شده باشد اساسا ً و قاعدتا ً باطل است .ولى هرگاه موجودیت آنهم فرض شده بتواند
رضایت دولتى در چنین حاالت به عنصر حقوق داخلى (قانون اساسى) و هم به عنصر حقوق بین الدول ارتباط
حاصل میكند .ولى تحلیل حقوق داخلى بشمول فرامین صادره و معاهدات معتبر واضح میسازد كه هیچكدام متن
قانونى عملیات نظامى شوروى یا كدام كشور دیگر خارجى را بخاك افغانستان پیشبینى نكرده و مجاز ندانسته
است .در حالیكه از لحاظ اصول حقوق داخلى كمك هاى نظامى كه ذریعه یكدولت از دولت دیگر تقاضا میشود،
حدود و شكل كمكها ،طرزالعمل تطبیق آن و همچنان اوصاف عمده موجودیت و دوام آن باید لفظ بالفظ مطابق
قواعد حقوق داخلى صورت بگیرد.
همچنان طبق قواعد حوق بین الدول "حق مشروع هر دولت است كه سیستم سیاسى ،اقتصادى ،اجتماعى و فرهنگى
خود را بدون هر نوع مداخله هر دولت دیگر انتخاب كند "
()6

موقف جمعیت در مقابل حكومت دست نشاندۀ اتحاد شوروى در كابل
غصب قدرت سیاسى بوسیله عناصر ضد اسالمى بكمك مستقیم اتحاد شوروى یك رژیم وابسته و غیر ملى را در
افغانستان بوجود آورد .اما این رژیم در اثر قیام عمومى مردم افغانستان در آستانه سقوط قرار داشت كه حكومت
اتحاد شورى با اعزام قطعات اردوى منظم خود بافغانستان اشغال نظامى را عملى كرده و براى تغییر ظاهرى
اوضاع صحنه سازى نمود .امین را كه خود وابسته حكومت اتحاد شوروى بود بقتل رسانیده ،ببرك كارمل هوا
خواه دیگر خود را شكالً در راس اداره قرار داد .در حالیكه تمام صالحیت اجراى امور سیاسى و ادارى را
بمشاورین روسى خود سپرد.
در حال حاضر تمام امور مهم ملكى و عسكرى كشور بوسیله مامورین و متخصصین روسىاجرا میگردد وفعالیت
اداره ،طرح پالیسى اداره عمومى بشمول وضع مقررات و دساتیر عمومى از طرف ارگان اشغالگر طرح اما
ظاهرا ً از طرف حكومت دست نشانده در معرض تطبیق قرار داده مى شود .چون منبع صدور هدایات امور
سیاسى و ادارى منحصرا ً خود اشغالگر است بناء حاكمیت ملى وجود ندارد و بعلت فقدان حاكمیت ملى و استقالل
سیاسى موجودیت یك حكومت مستقل ملى در افغانستان خارج حدود اصول حقوق بین الدول بوده ،حكومت نام
نهاد كابل بهیچصورت ممثل اراده مردم كشور نمیتواند باشد .جمعیت تحكیم وحدت معتقد است كه رضائیت
حكومت دست نشانده شوروى در كابل مبنى بر قبول دوام حالت حضور قطعات اردوى سرخ در افغانستان بتآسى
از معاهده  1969 _ 1968و یا نا مربوط بصالحیت معاهدات بین المللى نسبت اینكه رضایت مردم ،تحت فشار
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دوامدار قرار دارد ،فاقد اعتبار حقوقى بوده و حكومت كابل مطابق قواعد حقوق بین الدول و تعامالت و معیارهاى
بین المللى ممثل اراده ملى و ممثل سلطه دولتى نمیتواند باشد.
از این اصول نتایج آتى حقوقى بدست میآید:
الف :حكومت دست نشاندۀ كابل ممثل اراده مردم افغانستان و ساحه افغانستان نمیتواند باشد .
ب :معامالت حقوقى و معاهدات را كه چنین حكومت نام نهاد با شخصیتهاى حقوقى و یا
حكمى بشمول دولت ها انجام داده و یا تحت همین حالت غیر قانونى انجام میدهد از
لحاظ حقوق داخلى افغانستان و از لحاظ قواعد حقوق بین الدول فاقد اعتبار است.
ج :چون حاكمیت ملى و دولت مستقل وجود ندارد ،بنابر آن مقاومت ملى بحیث یگانه ممثل مردم افغانستان رسمیت
دارد .باساس احصاییه هاى منتشره مجاهدین و تایید ان از طرف محافل معتبر و خبیر اطالعاتى جهان در حدود
نود فیصد خاك افغانستان خارج كنترول و تسلط اتحاد شوروى و حكومت دست نشانده ان است .از جانب دیگر
یك ملت با تمامیت خود علیه یك دسته ناچیز مورد حمایت شوروى قیام مسلحانه كرده و برعالوه سلطه دولتى در
عموم قصبات و حتى بعضا ً در شهرها بدست مجاهدین قرار دارد .بنابر آن مقاومت ملى افغانستان حقوقا ً صالحیت
تمثیل ساحه ،مردم وسلطه دولتى را دارا میباشد.
جمعیت تحكیم وحدت ،باساس اصول فوق شناخت رسمى مقاومت ملى ار از طرف دولتهاى حق پسند و آزاد
جهان و از طرف موسسات بین المللى مصرانه تقاضا مینماید.
د :جمعیت تحكیم وحدت اصول جهاد را بر علیه قشون اشغالگر شوروى و اجیران افغانى آن یك جهاد فى سبیل
هللا مشروع و برحق دانسته از فتوى علماى كرام اسالمى درین مورد اطاعت كامل خود را ابراز و مرگ را در
جهاد بلند ترین درجه شهادت تلقى میكند و از كلیه مردم مسلمان وطندوست افغانستان تقاضا میكند تا با اشتراك
نیروهاى مادى و ذهنى خود حاضر جانبازى و فداكارى در این هدف مقدس باشند.
ه :حكومت دست نشانده شوروى در كابل به هیچ وجه طرف مذاكره و معامله سیاسى در مذاكرات احتمالى صلح
شناخته شده نمى تواند.

موقف جمعیت تحكیم وحدت بالمقابل اتحاد شوروى
اتحاد شوروى با تخلف صریح از معاهدات ذات البینى افغانستان و شوروى و با تخلف از متن روحیه منشور ملل
متحد و با پامال كردن اصول دیتانت و موافقه نامه هاى هیلسنكى و سایر معیارهاى بین المللى و اخالقى و با سوء
استفاده از اصول همكارى ذات البینى افغانستان و شوروى ،خالف اصل همسایه گى نیك (كه در اولین سا لهاى
استرداد استقالل افغانستان در زمان زندگانى لینن مورد موافقه آمده و اعالن شده بود) ،اوالً بصورت واضح
مداخله امور داخلى كشور ما پرداخته و باالخره به اشغال نظامى افغانستان اقدام كرد.
اتحاد شوروى مخصوصا ً در مرحله اشغال كشور آزاد بهمكارى حكومت دست نشانده خود عده بیشمارى هموطنان
ما را بدون محاكمه و اثبات جرم بقتل رسانید و سرمایه مادى و معنوى ما را در اثر تحمیل جنگ به نیستى سپرده
و ملیونها هموطن مارا آواره و بیخانه ساخت .اتحاد شوروى با مشوره دادن براى سوق ده ها هزار نفر از علماء،
روحانیون ،روشنفكران ،كارگران و دهقانان و خانواده هاى یكعده آنها بزندان ها و شكنجه گاه ها ،حقوق بشر و
كرامت انسانى هموطنان ما را بصورت واضح پایمال نموده ،با استعمال مدرنترین سالح ثقیله و بمبهاى آتش
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افروز و بمب هاى كیمیاوى و زهر دار ،قراء ،قصبات و شهرهاى ما را تخریب كرده افراد ملكى و اطفال معصوم
و بیدفاع ما را بدون در نظر گرفتن "قانون جنگ" بقتل رسانید.
اتحاد شوروى فعالً باوجود آنكه از طرف اكثر دولتهاى صلحدوست جهان و موسسات بین المللى محكوم به تجاوز
و اتالف حقوق بشر است مصرانه جنگ فرساینده را پیش میبرد ،جنگى كه در آن اتباع افغانستان و اتباع خودش
جان خود را از دست میدهند.
ادعاى شوروى مبنى بر اینكه امنیت داخلى آنكشور از طرف افغانستان در خطر افتاده بود و این بهانه را یكى از
علل مشروعیت مداخله نظامى خود در افغانستان جلوه داده است بنابرین دلیل بى اساس و میان تهى است كه اوالً
یك كشور ضعیف و كوچك مانند افغانستان هیچوقت یك عنصر ایجاد خطر براى یكى از بزرگترین ابرقدرت هاى
جهانى مانند اتحاد شوروى شده نمیتواند و ثانیا ً موقف مستحكم بیطرفى افغانستان و ارتباط عمیق آن به جنبش
ممالك غیر منسلك و سیاست عنعنوى آن مبنى بر احترام حقوق آزادى و تمامیت سایر ممالك ،موقع ایجاد گویا
چنین خطر را برایش نمیدهد ،چنانچه روابط نیك افغانستان با شوروى مخصوصا ً در قرن موجوده موید گفتار
ماست.
ما با اتحاد شوروى سرحدات مشترك خیلى طویل داریم و تاریخ كشور ما شاهد بهترین روابط همسایگى نیك با
اتحاد شوروى میباشد .افغانستان هیچنوع نیت سوء و یا حركت منافى حقوق و منافع حكومت یا اتباع شوروى در
طول تاریخ از خود نشان نداده است و اصول همزیستى با همى و همسایگى نیك را با پیروى از مقررات بین
المللى و قواعد اسالمى و عنعنات ملى خود بوجه احسن مراعات كرده است .چناچه زعماى اتحاد شوروى از
لینن تا بریژنف خود همیشه مناسبات مملكتین را در هر دوره بحیث یك مدل همسایه گى نیك و تطبیق پرنسیپ
همزیستى مسالمت آمیز بین دو كشور داراى نظامهاى سیاسى و اجتماعى مختلف بجهان معرفى كرده اند.
تقاضاى ما از حكومت شوروى اینست كه هرچه زودتر بچنین اعمال خود در افغانستان خاتمه بدهد و طوریكه
خود اتحاد شوروى چندین بار رسما ً ابالغ كرده است كه عساكر خود را از افغانستان خارج میكند باید در خروج
عساكر خود از كشور ما عجله كرده و خساراتى را كه در اثر این جنگ تحمیلى به پیكر مادى و معنوى افغانستان
وارد كرده است جبران نماید و هم استقالل سیاسى و تمامیت ارضى كشور ما را در حدود سرحدات قانونى
افغانستان ،یعنى سرحداتیكه قبل از حمله  27دسمبر  1979مورد رعایت بود برسمیت شناخته و باین صورت
زمینه را براى استقرار مجدد همزیستى مسالمت آمیز و همسایگى نیك مساعد سازد.

موقف جمعیت تحكیم وحدت در قبال افراد و جمعیت هاى دیگر
جمعیت تحكیم وحدت ،متشكل از یكعده اعضایى است كه بتاسى از عالیق مشترك عشق بوطن و آزادى كشور
دور هم جمع شده و شخصیت حكمى جمعیت را بوجود آورده اند .اما عده زیاد خواهران و برادران هموطن ما
كه هجرت را نسبت بهمكارى با رژیم تحمیلى شوروى ترجیح داده اند و در كشورهاى مختلف جهان متوارى شده
اند و اكنون در باره آ زادى كشور شان بصورت منفردانه فكر میكنند ولى از سمهگیرى فعال در جهاد بنابر علل
مربوط بشرایط مختلف بركنار مانده اند بپایه مساوى با اعضاى موسسان این جمعیت ازادنه (مطابق به مواد
مندرج اساسنامه مرتبه) عضو جمعیت تحكیم شده میتوانند .بنابر آن راه داخل شدن همه هموطنان (باستثناى انانیكه
به ایدلوژى هاى غیر اسالمى ارتباط داشته باشند) باز میباشد.
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همچنان جمعیت تحكیم وحدت سعى میكند تا آ نعده از هموطنانى را كه تا اكنون نظر به علل مختلف در حالت
بیتفاوتى در برابر قضیه افغانستان قرار دارند بسهمگیرى فعال براى آزادى كشور مشترك مان قناعت داده نیروى
آنها را در راه اتحاد كلیه دسته هاى مجاهدین افغانستان و تشدید جهاد توحید بخشیده و فعال سازد.
جمعیت تحكیم وحدت سایر جمعیت هاى را كه در سایر نقاط جهان مطابق به عقاید اسالمى تشكیل شده اند بنظر
تكریم نگریسته فعالیت آنها را براى آ زادى افغانستان و براى كمك بمجاهدین و مهاجرین قدرانى كرده و در راه
هماهنگى فعالیتهاى عمومى آنها با اهداف جمعیت بذل مساعى میكند تا اولتر از همه تمام جمعیتها براى یك هدف
معین كه تشكیل جبهه متحد ملى مجاهدین و مبارزه موثر و متحد با قشون اشغالگر است قرار گیرند و با شخصیت
حقوقى و هویت اصلى خود در یك جبهه متحد واحد با پایه مساوى با جمعیت تحكیم وحدت متفق شوند.
جمعیت تحكیم وحدت با احزاب ضد اسالمى و ضد ملى كدام ارتباط و همكارى ندارد.
در حالیكه ما ایدلوژى هاى ضد اسالمى را مغایر اصول برگزیده اسالم و عنعنات ملى خود میدانیم متیقن هستیم
كه چنین احزاب مورد حمایت اكثریت هموطنان ما قرار نداشته و نخواهد داشت .بناء این عناصر شامل اتحاد
عمومى مجاهدین افغانستان گردیده نمیتوانند.
ما معتقدیم كه چنین احزاب كه بتاسى از تفكرات مصنوعى ،منافع ملى و خصوصیات اسالمى افغانستان را
فراموش كرده ،مفاهیم مقدس اسالم و یا ملیت را به سطوح كم اهمیت قرار میدهند ،با مفكوره اساسى مقاومت
افغانستان در تضاد بوده و باالثر مورد قبول مردم افغانستان واقع شده نمیتوانند.
در حالیكه هدف اساسى جمعیت تحكیم وحدت اتحاد سرتاسرى همه مجاهدین افغانستان است ،ما اتحاد تنظیمهاییرا
كه تاكنون بوجود آمده اند صمیمانه حسن استقبال كرده و آنرا گام مهم براى اتحاد كلیه هسته هاى مجاهد داخل و
خارج كشور میدانیم .ما معتقدیم كه چنین اتحاد صفحه جدیدى را در پیكار مسلحانه علیه تجاوز قواى اشغالگر
بكشور ما باز كرده زمینه پیكار سیاسى موثر را بمنظور اتحاد مسلحانه نسبت بهر زمان مساعدتر ساخته و
امیدواریها جدیدى را برا رسیدن بهدف مقدس مردم افغانستان نوید میدهد.
جمعیت تحكیم وحدت سعى میكند تا با كلیه جمعیت هاى فوق تماس برقرار كرده راه هاى تاسیس یك جبهه
سرتاسرى ملى را با آنها مفاهمه كرده و در اثر تشریك مساعى آنها بخواست خدواند (ج) ممد اتحاد كامل همه
جبهات مجاهدین كشور واقع شود.
ادامه دارد

 7از7

