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رژیم خلقی  بر ضددر سند راپور اتحادیه افغان ها در جرمنی 

چال ، شوروی و ظاهر شاه و پالن سردار ولی ، 1979درسال 

 ربانی  حکمتیار

 

 ننگیالی طرزی مامور سابق سفارت افغانستان در واشنگتن: معلومات

 راپور دهنده: جورج گریفین ریاست تعلیمات لسان های وزارت خارجه 

 خارجه امریکابه: وزارت 

  1979سپتمبر  20تاریخ: 

 درجه : مخفی

 راپور در مورد افغان های ضد رژیمموضوع : 

من معلومات بدهد . ننگیالی طرزی اصال پالن داشت که  ننگیالی طرزی به خانه من آمد تا در مورد سفر اخیرش به اروپا به

در  افغان فامیلش را برای چکر رخصتی به انگلستان ببرد اما در همان وقت که عازم سفر بود آوازه تشکیل یک اتحادیه شورشیان

جه سید احمد گیالنی )برخالف زبان های دری و پشتو که اصطالحات خاص و مشخص برای خسر بره وبا جرمنی بلند شد.

میگویند. بزرگانی که رابطه خویشی  Brother in-lawوغیره وجود دارد در انگلیسی خسربره ، باجه وغیره را برادر ان ال 

میباشد به وی  ننگیالی طرزیمحترم ننگیالی طرزی و محترم سید احمد گیالنی را میدانند لطفاْ روشنی بیاندازند.( که خویشاوند 

دائر را در هامبورگ مجلس خود برساند که عنقریب  یک پیغام را از طرف وی به این اتحادیه تیلفون کرد و از وی خواست که 

 ورشورشیان افغان مقیم پشااز  اتحادیه.)گیالنی خودش در این مجلس اشتراک نمیکرد( پیغام گیالنی این بود که اگر این  میکردند

رکت در این اتحادیه را به نظر ش ان در پشاورافغتقاضای شرکت در اتحادیه شان را بکنند گروپ گیالنی و دیگر گروپ های 

 مثبت خواهند دید؛ البته قبل از اشتراک اهداف تشکیل این اتحادیه را مطالعه و تحلیل خواهند کرد.
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آوری این اتحادیه  عظر میرسید که در حقیقت ابتکار جموقتی طرزی به جرمنی رسید متوجه شد که اوضاع تغیر کرده است. به ن

داماد ظاهر شاه بود، و معلوم میشد که اختیار امور در دست سردار ولی بود.) همچنان جنرا ل  افغان ها در دست سردار ولی

دوبار با سردار ولی در اتاق  ننگیالی طرزی( دندموجود بوسابق مستغنی و سفیر سابق افغانستان در امریکا ،واحد کریم ، هم

دیه را قبول نکرد بخاطری که از جانب گیالنی هیچ نوع هوتل سردار ولی صحبت کرد اما دعوت اشتراک در مجلس این اتحا

چندین بار اعالم کرد که وی نماینده هیچ ننگیالی طرزی اختیار و اجازه اشتراک در این مجلس را نداشت. در جریان صحبت ما 

 گروپی نیست و صرفاٌ پیغام گیالنی را انتقال داده است. 

شمولیت سردار  پشاور مقیم افغان شورشیانا در جرمنی کوشش داشتند بفهمند که آیا اطالع داد که اتحادیه افغان ه ننگیالی طرزی

ه آیا سردارولی این فعالیت را برای خود میکند ویا ک) طرزی یقین نداشت  ولی را در این فعالیت قبول خواهند کرد ویا نه

یه نمایندگی از ظاهرشاه( در عین زمان سفیر سابق واحد کریم برای سفر سردار ولی به پشاور فعالیت میکرد. ) اما تا 

گیالی طرزی مدعی بود که در اثر آن وقت موفق نشده بود که برای سردار ولی ویزه پاکستان را بدست بیاورد.(نن

تشویق های وی اتحادیه مذکور یک تعداد پالیسی های عمومی را مد نظر قرار دادند . وی اطالع داد که اتحادیه به 

ان( اتحادیه از این ترس داشت رموافقه رسیدند که کوشش شود که افغانستان به سرنوشت دیگر ممالک دوچار نشود ) ای

ه کرد که داد که اتحادیه موافقهم کنند دوباره و قوی تر بر سر قدرت خواهند آمد. وی اطالع  که اگر خلقی ها سقوط

در هر صورت این اتحادیه افغانها به  ت و آمد اشخاص ثبات حکومت را در خطر نیاندازد.فیالتی درست شود تا رکتش

رده شدن این هدف جائی را برای تدوین ننگیالی طرزی گفته بودند که هدف اولیه آنها سقوط رژیم خلقی میباشدو برآو

 باقی نمیگذاشت. پالیسی و بدست آوردن حمایت مردمی برای آن پالیسی 

که شوروی ها با   ننگیالی طرزی یاد آوری کرد که چند عضو این اتحادیه افغانها در جرمنی از شنیدن خبر های که
ننگیالی طرزی شدیداً میخواست بفهمد که من   ن شده بودند.ظاهرشاه تماس های مقدماتی انجام داده اند وارخطا و پریشا

شده  نبوده بلکه در اخبار نیویارک تایمز چاپ  در این مورد چه معلومات دارم. وی میگفت که این خبر یک آوازه مفت
وی ها که شور معلومات در مورد ثقه ای بودن این خبر ندارم و اما گفتم که این  چاست. من جواب دادم که من هی

کوشش کنند برای خاموشی جنگ در افغانستان مخالفین را در دولت شامل بسازند یک کوشش دور از امکان به نظر 
 نمیرسد.

نگیالی از گفتار ننگیالی طرزی به نظر میرسید که این تماس شوروری ها با ظاهرشاه را کار خطرناکی میدانست. ن
الیت داشت که به پشاور سفر کند تا پذیرش نظریه سردار ولی را در واحد کریم فع ابقسطرزی اظهار داشت که سفیر 

و جنرال سابق   بین شورشیان افغان در پشاور امتحان کند. اعضای عمده دیگر این اتحادیه مثل جنرال سابق مستنغنی
ی افغان های مهاحر عارف خان ) وی هم یک داماد ظاهرشاه بود( پالن داشتند که به امریکا و اروپا سفر کنند تا پشتیبان

نفری بدست بیاورند که بعداً این شوری رهبری گروپ  12-10و روشنفکران را برای تشکیل یک شورای   در خارج
 های شورشیان را در پاکستان به عهده بگیرند.

ی نظریه میدادند که باید آن گروپ ها یبنا به اظهارات ننگیالی طرزی بعضی ها در این اتحادیه افغانها در جرمن
پشتیبانی شوند. د ر مقابل شورشیان افغان در پشاور مثل ربانی و گلبدین که زیادترین تجربه جنگ را در کابل دارند 

به اتحادیه افغانها در جرمنی  یطرزی به آنها گفته بود که باید متوجه نفوذ گروپ اخوان المسلمین باشند. طرز
مصر، نه در سوریه و نه در عراق هیچوقت بکلی سرکوب نشده است خاطرنشان ساخته بود که اخوان المسلمین نه در 

. ننگیالی طرزی یادآوری کرده بود که یکی از اعضای افغان اخوان المسلمین بنام هارون مجددی به دلیل رول وی در 
دیه احسال توسط جمال عبدالناصر در مصر محبوس گردیده بود. ننگیالی طرزی به ات 8فعالیت اخوان السملمین مدت 

بود که اگر اخوان المسلمین در کابل به قدرت برسد چپی ها در ظرف دوسال دوباره بر سر  هافغانها در جرمنی گفت
ه بزرگان دینی میتوانند رول خود تقدرت خواهند آمد. ننگیالی طرزی به اتحادیه افغانها در جرمنی نظر داده بود که الب

وی این رهبران باید رهبران دینی معتدل در این شورای رهبری جای  را در آینده افغانستان بازی کنند اما به نظر
داشته باشند. ننگیالی طرزی به اتحادیه افغانها در جرمنی گفته بود که گیالنی گفته است که هیچ رهبر افراطی چپ و یا 
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ران خود وی اعتماد راست نباید در این شورای رهبری جاداده شوند . گیالنی به طرزی گفته بود که حتی باالی طرفدا
 کامل وجود ندارد و آنها تحت تاثیر پیر و مرشد و مال وغیره میباشند.

وضاع ادر خارج معلومات محدودی در مورد اکثریت افغان های مهاجر وی ننگیالی طرزی به من گفت که به نظر 
 مقیم افغان ورشیانشبه آینده  افغانستان دارند ووی شک داشت که اشتراک این افغان های خارج با شورشیان افغان

بکند. ننگیالی طرزی معلومات داد که حدود یک تا دو ملیون دالر کمک مالی به شورشیان افغان در کدام کمکی  پشاور
پشاور داده شده است. طرزی مدعی شد که قسمت عمده این پول از طریق جماعت اسالمی پاکستان ) بعد از خور و 

ده شده است. ننگیالی طرزی معلومات داد که رهبران برد عمده خود جماعت اسالمی پاکستان( به گلبدین و ربانی دا
ان هم یک مقدار کمک به شیعه های افغان کرده اند و این رهبران شیعه افغان شورشیان سنی افغان را در رمذهبی ای

 این کمک ها شریک نساخته اند و همچنان از همکاری با رهبران سنی خوداری کرده اند.

عربستان سعودی چنین قصه کرد. ننگیالی طرزی  زبدین را در بدست آوردن پول اننگیالی طرزی یک چال ربانی و گل
دهد یک شرط یگفت کمپنی تیل عربستان سعودی که وظیفه انتقاالت پول را برای دولت عربستان سعودی انجام م

تان سعودی به تا زمانی که چهار گروپ شورشیان افغان در یک گروپ با هم متحد نشوند این پول عربس  گذاشته بودکه
شورشیان افغان انتقال داده نمیشود. بر اساس گفته ننگیالی طرزی ربانی گروپ خود را به سه دسته تقسیم کرد و بعد 

یک گروپ متحد از این سه گروپ تقسیم شده و گروپ گلبدین درست کرده و این سند موافقاتنامه ساختگی را 
آنها بدست آوردند. در ادامه صحبت در مورد کمک مالی به شورشیان کمپنی تیل عربستان نشان داده و پول را از   به

افغان ننگیالی طرزی گفت که اگر ایرانی ها از رول ظاهرشاه در فعالیت برضد خلقی ها باخبر شوند از هر نوع 
اه م پادشاهی است ولو که اطمینان داده شود که ظاهرشیهمکاری خودداری خواهند کرد بخاطری که خمینی مخالف رژ

از طرف دیگر ننگیالی طرزی نظریه داد که پاکستان تا گلون در جنجال های انتخاباتی   قصد اعاده سلطنت را ندارد.
غرق هستند و جنجال بم اتمی با امریکا مشکل پاکستان را بسیار زیاد کره است و بناًء پاکستان هیچ کمکی کرده 

 نمیتواند.

واحد کریم مستقیماً نمی گفت و اما با کنایه میفهماند که وی از طرف ننگیالی طرزی معلومات داد که سفیر سابق 
از هیچ افغان برای سقوط دادن  اامریکا پشتیبانی میشود و اما دیگران این را رد میکردند و میگفتند که دولت امریک

 رژیم خلقی پشتیبانی نمیکند.

ول اینکه افغان ها ماهیت تغیرات را به بسیار ضاع تبصره عمومی اش را چنین بیان کرد: اومورد ا رننگیالی طرزی د
به خوشی استقبال میکنند اما از آن تغیربه امید تغیرات مثبت ُکندی درک میکنند و به همین خاطر در آغاز هر تغییر 

اکنون که خطر به قدرت رسیدن خلقی ها را فهمیده اند همه ای افغان ها همانطوری که قبالً بر ضد دولت های سابق 
حاال بر ضد خلقی ها هم صحبت میکنند. به نظر طرزی این حالت فعلی افغان ها یک امتیاز و   کردندصحبت می
 که باید شورشیان از آن استفاده نمایند. تفرصت اس

از طرف دیگر ننگیالی طرزی معلومت میداد که ضرورت عاجل شورشیان افغان لوازم مخابراتی و تیل و مواد 
نکرد که باید دولت امریکا در تامین این ضروریات کمک نماید. ( طرزی  سوخت است. ) وی هیچ درخواستی

مستان امسال زمعلومات داد که مخالفین رژیم خلقی معتقد بودند که رژیم خلقی به زودی سقوط میکند و شاید هم تا 
ز طرف دیگر طرزی ماید مخالفین آن به جنگ بر ضد آن ادامه خواهند داد. انوط نسقوط نماید. . اگر رژیم خالقی سق

این تبصره را هم کرد که زمستان شاید به خلقی ها موقع بدهد تا مواضع خود را تحکیم نمایند و در بین مردم به 
 ارانشان بیافزایند.دطرف

) برخالف اکثر افغانها ( ننگیالی طرزی هیچ وقت از مشکالت زنده گی  -شخصی در مورد ننگیالی طرزی  مشاهدات
شکایت نکرده است و نگفته است که به پول ویا دیگر مواد ضرورت دارد. وی مداوم دریشی های خود در نزد من 

شیک می پوشد و طوری که دیده میشود سفر های خارجی هم میکند. البته وی شکایت کرد که ملل متحد درخواست 
رادر وی با پنهان شدن در تول کار وی را بنا بر اعتراض دولت کابل قبول نکرد. ننگیالی طرزی همچنان خبر داد که ب

 بکس موتر از افغانستان به پاکستان فرار کرده و اکنون در فرانسه زنده گی میکند.
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 9تر 7 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 9تر 8 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 9تر 9 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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