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 !خوانندگان گرامی 
وعده ... دریکی از نوشته های گذشته ام، زیرعنوان موزائیک 

 تأریخده بودم تا ازاولین تحرک سیاسی ملی افغانی که به سپر
، در حومۀ مونتروی سویس Cauxدر قصر کوه  8/7/1881

بدنیای سیاست، ضد شوروی و نظام دست نشاندۀ کمونیستی در 
جمعیت تحکیم وحدت "وطن عزیزما افغانستان، بوجود آمد و بنام 

 که به لسان انگلیسی بنام" و مبارزه آزادی
"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

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

بسیار عزیزم که نوشته هایم را بدقت مطالعه میکند و در 
صورت لزوم انتقادی اگرداشته باشد، مرا متوجه آن میگرداند که 

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

زآنست تا اینکه سراسراثر این قلم را که زیر ، مناسبتر انمایم
قید گردیده است در در پنج جلد " قیام ملت افغان"   عنوان 

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

" تال ملی ترجیح داده که اینک از نظر خوانندگان گرامی پور
 . دابگزارش می ی" افغان جرمن آنالین 

د، ابگزارش می یرت زیبا ایکه از نظر خوانندگان  عما هءمنظر
باالی یک کوه مشجر قرار  موسوم است که" عمارت کوه " بنام 

 Lacدارد و ازآنجا میتوان دریاچه ای را که بنام های لمان و ژنیو

Leman, Lake Geneva ر کوه قص. یاد می شود، دید Caux 

یکی از مشهورترین مرکز انعقاد کنفرانسهای متنوع از هرگوشه 
این عمارت که میتوان آنرا بدون مشکل . و کنارجهان می باشد
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قصر نامید در فاصلۀ چند کیلومتری ژینوا و لوزان کشور زیبای 
اومت بیشتر کشورهای افریقائی رهبران مق. سویس قرار دارد

علی الخصوص انگلستان، سنگ  اسارت ممالک اروپائی،زیر
مبارزات سیاسی خودهارا علیۀ استعمارگران در این  ابتهد

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

 :اقامت در این قصر ازاین قرار اندل مراعات مدت ابشرایط ق
خل محل پذیرائی و ثبت اسم می کند، شخص وقتیکه انسان دا

مؤظف کلید اطاق را تسلیم میکند و به مهمان خود با احترام و 
هرکدام ه دراین محل مستخدم وجود ندارد وگوید ک مؤدب می

ری راه و قرار ابدوست یکدیگر هستند که به روی برادری و بر
د قلم می زنند و بایست خدمت خودرا خو آیندۀ خودهارا مشترکا  

الماریها که در  ابدردهلیز های قصر اطاقهای خو. شان بکنند
داخل آن تمام ضروریات رهایش از قبیل روجائی، پوش بالشت، 
لحاف و دستمالهای مرتب گذاشته  شده که مهمان بایست ازآنها 

 .استفاده نموده و بستر خودرا ترتیب کند
 بدوش مهمان است و ابو اطاق خو ابتمیز کردن روزمرۀ تشن

روزیکه اطاق را ترک میکند، باید ستره در خدمت مهمان بعدی 
 .باشد

در این قصر که چندین کنفرانس در عین زمان دایر میگردد، 
بیشتر از دوسه صد نفر سهم میگیرند و هر گروپ مکلف است 
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تا به نوبت ناشتا، طعام ظهر و یا طعام شب را از محل معین 
وبت ما ترتیب ناشتا بود و ن. بدست آورده و خدمت همه را نمایند

ما مجبور بودیم  ازساعت چهار صبح آمدگی بگیریم تا از ساعت 
 .شش تا نه صبح خدمت مهمانها را نمائیم

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

 .استندو هر کدام مساوی باهم 
مدعوین از هر طرف گردهم  1881به روز نهم ماه جوالئی 

آمدند و در اطاق ریزف شدۀ از طرف داکتر محمد یوسف، اولین 
صدراعظم دورۀ نظام خجستۀ دهۀ دیموکراسی پادشاهی 
اعلیحضرت محمدظاهرشاه، پذیرائی شده و در اطاق کنفرانس 

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

داکتر فطرت مرد سیاه جرده با . داکتر محمدعرفان فطرت بود
ت ابچشمان نافذ و با محبت دارد که در اتالنتا امریکا شغل طب

لی، یکی از ابعبدالمجید خان ز ابوی با جن. خودرا پیش میبرد
و خدمتگار صدیق افغانستان که  کشور چهره های بزرگ اقتصاد
لی با فطرت ابز ابطه داشته و جنابد، رندر بوستون زندگی میک

 اببموافقه رسیدند که هزینۀ یک کنفرانس بین االفغانی را جن
لی تهیه نموده و بایست هرچه زودتر نطفۀ یک ساختمان ابز

. سیاسی برای آزادی وطن مشترک ما افغانستان گذاشته شود
طه را الزم نمی بینم بل شما خوانندگان ابدر این ر توضیح بیشتر

 .نمایم گرامی را مستقیم به اصل موضوع دعوت می
 

 قبل ازظهر آغاز گردهم آیي بین االفغاني 83.1 11-7-1881
 

 :اشخاصیكه در جلسه شركت داشتند
داکتر محمد یوسف، جنرال عبدالكریم مستغني، داکترولید حقوقي، 

اکترغالم محمد نیاز، همایون آصفي ، داکترعطامحمد نورزي، د
میرمن پروین علي ، تاج محمد تاج، داکترمحمد قاسم فاضلي، 
داکترعبدالحكیم طبیبي، سید  قاسم رشتیا، عبدالمجید عزیز، محمد 

 یحیي معروفي، داکترعرفان فطرت وانجنیراحسان هللا مایار
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مقدس مسلمانان،  ابمجلس باتالوت چند آیت ازكالم هللا، كت
 .وسط داکترنیاز افتتاح گردیدت

باثرپیشنهاد داکترمحمدیوسف وتائید حاضرین اجالس، 
داکترعرفان فطرت بحیث رئیس ومیرمن پروین علي بحیث 

 .شدند ابمنشي مجلس انتخ
 : اجنداي مجلس

بحث درمورد اتحاد هاي فعلي افغاني درپاكستان وساختمان  -
 سیاسي آنها

جهادي  ابتنظیمها واحزبوجودآوردن اتحاد سرتاسري بین  -
 درپاكستان

 پیوند گروه هاي جهادي با مهاجرین افغاني -
درداخل  اببرقراري تماس با گروه هاي خارج تنظیمها واحز -

 وخارج ازكشور
  

داکترفطرت از سهمگیري مدعوین اظهار امتنان كرده، 
دعوت نموده بود تا  اباظهارداشت وي ازرهبران تنظیمها واحز

متاسفانه آنها نسبت داغ . ن االفغاني سهم بگیرنددراین جلسه بی
بودن جبهات جهادي داخل افغانستان، پاكستان را ترك كرده 

 . نتوانستند وازسهمگیري خویش معذرت خواسته اند
داکتر محمد یوسف بعد توضیح و معلومات مقدماتي درباره 
اوضاع داخلي كشورنظر خودرا درچوكات چند سوال مطرح 

 :گردانید
 طلب ازاین گردهم آیي ما چی میباشد؟م  -
درقبال اوضاع امروزي دركشوركدام وظیفه اي بما محول   -

 گردیده میتواند؟
عاد اببعدازمشخص گردانیدن دواصل فوق، وي عقیده دارد كه 

 :جهادي را میتوان به سه اصل ذیل تنسیق كرد
 جبهه مقدم ویا اولي درداخل كشور -
م جبهه اولي بوده ووظیفه نسبي جبهه دومي كه درواقعیت متم -

 ابدرترتیب پروگرام کار، تهیه مواد لوژستیكي وساختمان احز
 وتنظیمها را خارج ازكشوردارند
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جبهه سومي، میتواند سازماني باشد تا قواي بشري افغاني را  -
درچوكاتي گنجانید كه بتواند منحیث مؤید وهمكاردرجهاد 

ر تشكل یك قدرت افغانستان سهم داشته باشند واخیراالم
سرتاسري جبهه متحد را روي صحنه سیاسی و جهادی معرفي  

 .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 

جهاد بوده وكدام مطلب دیگري درآن نهفته  همبستگي ویكدستي با
 .نمیباشد

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

 .محور وسیع ، ممد جهاد، بوجود آورد
بعد از ختم صحبت مختصر داکتر محمد یوسف همایون آصفي 

ع اباوضاع كشور، برویت تماسهاي شخصي وي با من درباره
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  -

ن كمبودي ل تردید موجود است كه ایابازكشوركوتاهیهاي غیر ق
بعد . ي كردابرا میتوان مشكل بزرگ مقاومت مردم افغان  ارزی

از صحبت همایون آصفی سید قاسم رشتیا درباره اوضاع جهاد 
 :ل یادآوري آن مطلب پایان میباشدابمعلومات مفصل داده ونكتۀ ق

ل ازخدمت زیر بیرق فراركرده اباكثرعساكراردوي رژیم ك"
یمت گرفته ازقشله هاي عسكري، وباسالح دستداشته خود ویا بغن
ل ابكمبودي عسكربراي رژیم ك. درصف مجاهدین مي پیوندند

مشكالت خلق كرده وجهت دفع این معضله به گیروگرفت 
سال رسیده باشد، اقدام كرده  كه بعد  11جوانانیكه سن شان به

 ."ازیك تربیت مختصرنظامي به جبهات جنگ فرستاده میشوند
یات عمیق درباره سهمگیري جبهۀ اجالس بعد ازبحث و نظر

 .شام خاتمه یافت 7ساعت ( نظر داکترمحمد یوسف)سومي 
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11- 7-1881 
 صبح 8شروع جلسه ساعت 

بعد ازتالوت چند آیه ازقران مجید، بدوام تبادل افكاردیروزي 
طه با حلقات موجوده نظریاتي داده ابهریك درباره نحوه كاردرر

قبل ازختم اجالس، كمیته . دبعد از ظهردوام كر 13.1وتا ساعت 
اي جهت تسوید اساسنامۀ جمعیت تعیین گردید كه تا فردا سند 

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

 .فاضلي، همایونشاه آصفي 
 ادامه جلسه  311.ساعت 

اسنامه دراطاق جداگانه به كار خود آغاز كمیسیون تسوید اس
 .ومتباقي اعضاي جلسه به بحث خود ادامه دادند

 :هیئتي مشتمل بر آقایون ذیل
حمیدهللا عزیزي، ولي محمدزكریا، نجیب هللا زكریا، عزیزاحمد 

راعظم وغالم دستگیرنوري به نمایندگي ابزكریا، نصیركاظم، ص
 .كت كردندازجمیعت افغانهاي مقیم سویس درجلسه شر

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

 .خودرا با نهضت جدید در حال تشکل اعالم كرد
درجریان بحث یكي ازشاملین جلسه مقاوله اي را كه بین 

د نبي تنظیمهاي، حركت اسالمي افغانستان بقیادت مولوي محم
محمدي، جبهه نجات اسالمي افغانستان برهبري حضرت صبغت 

-2 تأریخهللا مجددي ومحاذ ملي بریاست پیر سید احمد گیالني ب
دراین . درپشاوربامضاء رسیده، به جلسه پیش كرد 6-1881

ماده تشریح گردیده ساختمان اتحاد مجاهدین  .11مقاوله كه در
مربوط به  اباحز احتماال  را نوید میدهد وهمچنان تذكر رفته كه 

حزب اسالمي حكمتیار، جمعیت اسالمي برهان الدین رباني 
جون امضاء كرده  16 تأریخوحزب اسالمي مولوي خالص ب

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

رده به اعضاي كمیسیون تسوید مشوره داد راز خورسندي كاب
ختم .  تادرقبال این رویداد نظریات خودرا روي كاغذ آورند

 شام 7جلسه ساعت 
 

12-7-1881 
 صبح 8آغازجلسه ساعت 

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

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

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

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

Organization for Strengthening the Unity and Liberation 

of Afghanistan خوانندگان گرامي درطول مطالعه  اسم . میباشد
را ازنظر خواهند گذاشت، طوریكه گفته شد تركیب آن " اسوال" 

 .(ازمخفف جمعیت میباشد
دربن، پایتخت آلمان غرب،  ا  اینست شكل نهایي اساسنامه كه بعد

 :ترتیب گردید ودراداره مربوط آلماني طوررسمي ثبت گردید
 

 وحدتجمعیت تحكیم  ۀاساسنام
 بسم هللا الرحمن الرحیم

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

اتحاد شوروي براي اجراي پالن دیرینه توسعه جویي خود كه 
هدف آن رسیدن به بحر هند وحوزه نفت خیز خلیج فارس 
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، تصاحب بمنظور تسلط به شاهراهاي حیاتي كشورهاي صنعتي
ع نفتي خاورمیانه وثروت سرشار آسیا وافریقا وبا االخره ابمن

بسط ایدیالوژي ماركسیزم وكمونیزم میباشد، با اقدام خطیري 
دست زد، كه مرحله اول ومهم آن مداخله درامور داخلي 

انتقال قدرت  ا  افغانستان ازطریق فعالیت عمال شوروي ومتعاقب
 1878راثر كودتاي اپریل سیاسي به رژیم تحمیلي كمونیست د
بدون آنكه به عكس العمل ) وبااالخره اشغال نظامي افغانستان

 .میباشد( قاطع سایر كشورهاي منطقه وجهان مواجه گردد
مردم افغانستان ازبدوانتقال قدرت سیاسي به عمال اجیر شوروي 
موقف صریح خودرا علیه رژیم تحمیلي وضد اسالمي كه 

اقتصادي واجتماعي افغانستان وبا  بهیچوجه باشرایط زندگاني
راز ابعنعنات ملي وعقاید محكم اسالمي مردم آن توافق ندارد 

سته به شوروي بمبارزه مسلحانه قیام ابل جكومت وابدرمق. كرد
كرده وباالخره پس ازمداخله نظامي شوروي جهاد مقدس را 

 .اعالن كردند
 این جهاد عمومي بدون كمك موثردولتهاي اسالمي وسایر
كشورهاي جهان فقط با نیروي عظیم معنوي كه درسرشت مردم 

 .درجریان است ا  قهرمان این كشور نهفته است متداوم
له باتجاوز عریان دشمن ابعملیات جنگي مجاهدین كه براي مق

بداخل كشور ما انجام داده میشود بصورت موفق پیش میرود ولي 
نگي واحد ر عدم موجودیت تشكیالت سیاسي وجاباین عملیات بن

ر ابله با یك ابو نداشتن سالح وتجهیزات موثر ومدرن براي مق
قدرت جهاني، وهمچنان نسبت عدم موجودیت یك جبهه سیاسي 
واحد ومستحكم، ضعیف وپراگنده بوده وهمان نتیجه را كه همه 

باوصف  -ملت مسلمان و وطندوست افغانستان انتظار دارند 
واهان جهان نظیر آنرا ندیده جنگهاي آزادي خ تأریخقربانیهائیكه 

دسته هاي متعدد مقاومت ملي كه . هنوز حاصل نشده است -است
درداخل كشور فعالیت میكنند وهمچنان تنظیمهاي افغاني كه 
درخارج كشور براي منظور پاك ومقدس دفاع ازوطن تشكیل 
شده وعملیات نظامي را علیه دشمن رهنمایي میكنند، این وظیفه 

ر نسلهاي آینده وطن بدرستي ابودر بر( ج)ندر خداوابرا دربر
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وایمانداري ایفا كرده وبچنان متانتي كه شایسته ملت خداپرست 
رقدرت جهان ابر دشمني كه قویترین ابوغیور افغان است دربر

اما بمالحظه میرسد . است باقبول تلفات سنگین ایستادگي كرده اند
درداخل كشور كه هنوز دربین جببهاتیكه عملیات مسلحانه را چه 

وچه درحواشي سرحدات پیش میبرند، اتحاد سرتاسري تامین 
باوصف داشتن هدف مشترك، تاحال اتحاد  ا  نگردیده است وعالوت

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

این نارسایي . ود آورده استرا درجهاد سرتاسري كشور ما بوج
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 
 افغانستان ضعیفتر سازد وبالنتیجه حقایق را بنفع خودتغییر شكل

 .داده وازان بهره برداریهاي مختلف وگوناگون سیاسي بنماید
فقدان اتحاد كامل درقسمت تبلیغات وتهیه اخبار مربوط  ا  عالوت

عدم موجودیت یك مركز معین  ا  بجنگ هاي افغانستان مخصوص
جمع آوري وپخش اخبار واطالعات موجب آن گردیده است كه 

اگنده خبرهاي ضد ونقیص وبعضي اطالعات پر ا  اكثر
واین اطالعات كه درحقیقت . درمطبوعات جهان منعكس میگردد

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 عكس 

یانات العمل خودرا درقضیه افغانستان صرف به یك سلسله ب
درمجالس بین المللي وبعضي اقدامات مختصر وموقت 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 

وفرهنگي مارا با پیشرفته شهرها، قصبات، مراكز اقتصادي 
ترین سالحهاي ضربتي زمیني وهوایي مورد حمله قرار میدهند 
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له موثر ودوامدار را با آنها، نسبت فقدان سالح ابوما قدرت مق
 .مقتضي نداریم

تماس منفردانه گروپهاي مختلف مجاهدین بامقامات رسمي 
منفي  اببعضي ممالك براي حصول كمكهاي موثر ازجهتي بجو

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

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

تماسهاي چنانچه . ومنظم مجاهدین افغانستان میسر شده میتواند
مستقیم عده اي ازاعضاي مجاهدین درباره حصول كمكهاي موثر 
سیاسي ونظامي با اشخاص مسوول ورسمي بعضي كشورها 
صورت گرفته كه درنتیجه به پاسخي منتهي شده است كه مذاكره 

با ارگاني صورت گرفته  ا  براي حصول چنین كمكهاي مهم قاعدت
ران لزوم اببن. تان باشدمیتواند كه ممثل كلیه مقاومت ملي افغانس

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
درحالیكه اراده جنگي باتحمل فداكاري بینظیري بصورت پراگنده 

تاسر كشور درجریان است فقدان هم آهنگي در طرزالعمل درسر
 :جهاد وفقدان ارادۀ سیاسي واحد نتایج آتي را بوجود آورده است

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

بحیث بدهد وباین صورت موضوع شناخت مقاومت ملي را 
الثر قیام  یگانه نماینده وسخنگوي تمامیت ملت افغان مغشوش وبا

سرتاسري وعمومي ملت را درمطبوعات دنیاي غرب بشكل 
خانه جنگي وانمود سازد كه گویا یك عده افغانها علیه دیگري 
میرزمند واشغالگران طوري تبلیغ میكنند كه موضوع تعیین 

 .ده داخلي استحكومت براي افغانستان یك موضوع فیصله ش
ازجانب دیگر قضیه افغانستان را كه درحقیقت یك فیصله  -2

مربوط بصلح منطقه وصلح جهان است ازسطح جهاني آن بسطح 
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محلي جلوه داده وبحیث یك مسئلۀ مجزا از منطقه وجهان  كامال  
 .عرضه نماید

له خود با این ملت باشهامت اببهایي را كه اتحاد شوروي درمق -.
اید خیلي سنگین میبود ولي نسبت پراگندگي مقاومت میپرداخت ب

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

 

 سیس جمعیت تحكیم وحدتأت
براي اینكه جهاد وسیع مردم افغانستان علیه قشون اشغالگر 

ثر گردد وجنبه نظامي جهاد با ایجاد یك جبهۀ ؤشوروي بیشتر م
ممثل اراده تمام مجاهدین مسلمان داخل وخارج  سیاسي واحدیكه

خارج دستۀ  كشور، بشمول آنعده برادران وخواهرانیكه فعال  
جمعیت ها قرار دارند ولي بصورت منفردانه وغیر حزبي با فكر 
وذهن خود علیه دشمن درپیكار میباشند به محور یك جمعیت 

الم عمومي قرار گیرند تا ازمجموع همه آنها یك جبهه قوي، س
 .ومُوثري به سویه ملي تشكیل شود

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
این هدفي بود كه ازبدو قیام عمومي ملت افغان علیه متجاوزین 

كشور ما نفوذ كرده  دراعماق روح هرفرد مسلمان ووطن دوست
ضرور ي وعاجل  وهمه كس ایجاد فوري آنرا یك امر كامال  

پنداشته وبراي تاسیس آن مساعي منفردانه ودسته جمعي بخرج 
میدادند، اما موقع مساعدي براي طرح ریزي سیستماتیك  آن 

 . دست نداده بود
بادرنظرداشت اهداف متذكره یك تعداد هموطنان مسلمان وجالي 

دهم  تأریخرهیچ كدام حزب سیاسي اشتراك نداشتند بوطن كه د
،  CAUX، ( سویس) درحومه شهرمونترو1881جوالئی 

دركنفرانسي كه هدف آن معرفي جهاد افغانستان وبرمالء ساختن 
این عده . اتالف حقوق بشردرافغانستان بود، گردهم جمع شدند

هموطنان ضرورت تآسیس یك جمعیت را براي این منظور امر 
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وعاجل دانستند تا چنین جمیعتي بتواند درراه اتحاد مجاهدین  مبرم
رآن این عده اشخاص بطرح اساسات اببن. كشور ممد واقع شود

تحكیم وحدت ومبارزه آزادي  جمعیت" جمعیتي كه باالخره بنام 
اساسنامه این جمعیت . مسمي گردید اقدام كردند " افغانستان

 .سپرده شدماده ترتیب وطي اعالمیه به نشر  21در
داکتر محمد یوسف، جنرال عبدالكریم مستغني، : شاملین مجلس) 

داکترعبدالحكیم طبیبي، داکتر ولید حقوقي، داکترقاسم فاضلي، 
سیدقاسم رشتیا، داکترغالم محمد نیاز، داکترعطامحمد نورزي، 

، میرمن پروین علي، تاج داکترعرفان فطرت، همایون شاه آصفي
 .(ان هللا مایارانجنیر احس و  محمد تاج

 

 خصوصیات جمعیت 
جمعیت تحكیم وحدت یك جمعیت سیاسي بوده ولي فاقد  -1

جمعیت مساعي خودرا فقط براي . خصوصیت حزبي میباشد
هدف نهایي كه توحید دسته هاي مجاهدین مسلمان وكسب آزادي 

لهذا جمعیت . افغانستان ومعرفي جهاد بجهان است، بكارمیبرد
، قطع نظر ازتفكرات سیاسي واقتصادي باتمام مجاهدین كشور

ایشان، بشمول آنهائیكه ازطرق افكار خود برضد قشون اشغالگر 
شكل دسته جمعي مبارزه میكنند ابشوروي بصورت منفردانه وی

 .همكاري نزدیك نموده ودرراه تامین اتحاد آنها موثر واقع گردد
درشرایط كنوني اوضاع داخلي وبین المللي بایست جبهه  -2
امي جهاد بیشترتقویه وتشدید شده وبا فعال گردانیدن عنصر نظ

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

 .مجاهدین ادامه میدهد
جمعیت تحكیم وحدت متشكل ازعده هموطناني است كه بدون  -.

 مذهبي، لساني ومنطقوي كامال  داشتن تعصب نژادي، قومي، 
بتآسي ازعشق بوطن وبا پیروي ازاصل وحدت ملي براي آزادي 

 .افغانستان ازدست قدرت اشغالگر دورهم جمع شده اند
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جمعیت تحكیم وحدت درساحه اجراات خود ازاصول فعالیت  -1
آشكارا پیروي كرده، هرنوع معامله ایرا كه هدف آن تعیین 

 .درخفا باشد محكوم میكند سرنوشت آینده افغانستان
 

 موقف جمعیت دربرابر مقام اسالم
 تأریخوهمچنان در) پرافتخار افغانستان  تأریخازآنجا كه اسالم در
عمده ترین تحول روحاني، فكري واجتماعي ( همه ملل اسالمي

بشمارمیرود وهیچ یك ازادیان گذشته درپیكر ملت افغان بعمق 
ه است وهیچ آئین برطرز ودوام دین مقدس اسالم ریشه نگرفت

زندگي وذهنیت مردم كشور بچنان طول زمان وباین خصوصیات 
رآن هیچ جنبش ابنافذ وباین اندازه قاطعانه مسلط نبوده، بن

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

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

رآن شخصیكه ازاین اب، بن(ومادي ازاین نعمت یزداني محرومند
نعمت برخوردارنباشد شایستگي ادارۀ سیاسي افغانستان راندارد 

 .ونخواهد داشت
فعال  روحانیت یك عامله ازآنجا كه اصل ایمان وعقیده وتكیه ب

ت گردید وپیروي ازعقاید واساسات اسالم ابزنده وپرثمر ث
وهمبستگي با همه ملتها ومردمان مسلمان توان آنرا میدهد كه 
جامعه اسالمي وازآنجمله ملت افغان به موفقیتهاي اقتصادي 

رآن مسلم است كه افغانستان مستقل باید اببن. واجتماعي نایل گردد
ع نظر ازغرور وخودخواهي توسط مردمي اداره گردد كه قط

ل مردم ووطن بلكه ابخویشتن را دركار خیر ملت نه تنها درمق
 .مسئول میشمارد( ج)درنزد خداوند

عدالت اجتماعي واقعي كه درآن دستگیري ازبینوا مستمند وتامین 
رومندانه بهمه مردم بدون تفریق مذهب وفرقه میسر ابزندگي 

ه وظیفه دولت میباشد كه باشد نه تنها وظیفه هرفرد مسلمان بلك
هدف آن ارتقاي سطح زندگي كتله وتامین امكانات ترقیات فكري 

 .ومعنوي میباشد
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جمعیت تحكیم وحدت، عموم فعالیتهاي خودرا با اطاعت ازاحكام 
قبولي مقتضیات . قرآني واساسات دین مبین اسالم تنظیم میكند
ات بین المللي ابعصروزمان وپذیرش شرایطي كه زاده ایج

ویازاده مقتضیات زندگاني جهاني میباشد تا آنجا برایما امكان 
 .   پذیر خواهد بود كه باقواعد كلي دین مقدس اسالم درتضاد نباشد

موقف جمعیت دربرابر تجاوز نظامي شوروي  
 برافغانستان

سته آن اببرخالف آنچه كه مطبوعات شوروي وكشورهاي و -اول
تداء تا ابجهاد افغانستان ازوبعضي عناصر نا آگاه تصورمینمایند 

امروز خانه جنگي نبوده بلكه جنگ آزادي بخش است یعني 
جنگي كه یك ملت براي تمامیت خودعلیه قشون اشغالگر قیام 
نموده وجنگي كه مردم افغانستان براي حصول مجدد استقالل 
سیاسي وتمامیت ارضي خود ادامه میدهد وهدف نهایي این جنگ 

حالت اشغال شوروي قطع گردیده  آزادي بخش آن است كه
ل ازبین برود وملت افغان نظام مطلوب ملي ابوحكومت نام نهاد ك

 .واسالمي خودرا برویكار آورد
عملیات عسكري شوروي درافغانستان یك حمله واضح  -دوم

قطعات اردوي منظم شوروي درخاك یك كشور آزاد جهان است، 
سیاسي وحایز كلیه  درحالیكه این كشور موقف بین المللي وآزادي

حقوق وامتیازات یك دولت مستقل جامعه بین المللي بوده 
ل بحث وتردید سوژۀ حقوق بین الدول گردیده ابوبصورت غیرق

 .است
ق اصل فوق باتكاء ابحمله مسلحانه شوروي به افغانستان مط

علیه صلح بین ( 2)جنایت( 1)فیصله هاي سازمان ملل متحد 
 .المللي دانسته میشود

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

اعضاي ملل متحد مكلفیت حقوقي دارند " ق این پاراگرافابمط
ط بین المللي خود ازاستعمال تهدید ویا از ابكه درساحه رو

ستقالل سیاسي دولتها، استفاده قوه چه علیه تمامیت ارضي ویا ا
چه بهر شكلي دیگري كه با اهداف ملل متحد مغایرت داشته 
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همچنان اتحاد شوروي با اعزام قطعات . نماید اباجتن" باشد
 21اردوي منظم خود درافغانستان اصول متكي به فیصله نامه 

ملل متحد را مبني برعدم مداخله درامور داخلي  1861دسمبر 
یاسي وحاكمیت دولتي آنها نقض نموده كشورها وسلب استقالل س

ملل متحد مربوط به اصول  1871نوامبر  1الغیه صادره ابوبه 
ط دوستي وهمكاري ذات البیني كشورها وقعي ابحقوق رو

 .نگذاشته است
سرپیچي اتحاد شوروي ازفیصله هاي اسامبله هاي اضطراري 

مبني براخراج ( .)وعادي مجمع عمومي سازمان ملل متحد
ر ابارجي از افغانستان وهمچنان بي اعتنایي آن دربرقشون خ

وسایر كشورهاي ( 1)توصیه هاي سازمان هاي بین المللي 
ر ابقواعد بین الدول وبي تفاوتي دربره ه بي اعتنایي بابجهان، بمث

 .اذهان عامه بین المللي تلقي میشود
جمعیت تحكیم وحدت متكي به اصول حقوق بین الدول كه  -سوم

یح میگردد وبا پیروي ازفیصله محكمه بین المللي درذیل تصر
معتقد است كه اتكاي شوروي باالي معاهده دوستي ( 1)ستوكهولم

منعقده مسكو بین افغانستان وشوروي بكلي  1878پنجم دسمبر 
 :بي اساس است زیرا

این سند یك معاهدۀ دوستي وتعاون است نه یك معاهدۀ براي  -
ن حمالت نظامي، چنانچه مداخله نظامي و یا مشروع ساخت

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

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

 : یح مي نماید كهمادۀ اول این معاهده تصر
طرفین متقاعدین مصمم گردیدند تا دوستي خلل ناپذیر ذات " 

البیني خودرا بیشتر تحكیم وتعمیق نمایند وهمكاري همه جانبه را 
كه متكي بمساوات حقوق، احترام كامل حاكمیت ملي، تمامیت 
ارضي وعدم مداخله درامور داخلي یكدیگر بنا یافته انكشاف 

 ا  ي این ماده نه تنها مداخله نظامي را حقوقباتكاء باال". بدهند
" مشروع نمي سازد بلكه برخالف هدف این متن متكي به كلمات 
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" و" تمامیت ارضي" و" احترام حاكمیت ملي"، " مساوات حقوق
نفي  ا  هرنوع عملیات نظامي را اساس" عدم مداخله درامور داخلي

 .مینماید
اماسكو متحد بود، ب 1878ل اگرچه درماه دسمبر ابحكومت ك -

اما هیچگونه مطالبه یا اظهار رضائیت درحصه عملیات نظامي 
اتحاد شوروي بخاك افغانستان نكرده بود چنانچه قتل حفیظ هللا 

( سته ودست نشانده حكومت اتحاد شوروي بودابكه خود و) امین 
ذریعه قواي كوماندوي ضربتي شوروي بمجرد رسیدن اردوي 

مایانگرآن است كه حتي حكومت امین هم اشغالگربه افغانستان ن
هرگاه چنین اجازه . رضائیت بخواستن اردوي شوروي نداشت

 ا  حاصل شده باشد اساس 1878دسمبر 27اي بعد از حادثه 
ولي هرگاه موجودیت آنهم فرض شده بتواند . باطل است ا  وقاعدت

قانون ) رضائیت دولتي درچنین حاالت به عنصر حقوق داخلي
. به عنصر حقوق بین الدول ارتباط حاصل میكندوهم ( اساسي

ولي تحلیل حقوق داخلي بشمول فرامین صادره ومعاهدات معتبر 
واضح میسازد كه هیچ كدام متن قانوني عملیات نظامي شوروي 
یا كدام كشور دیگر خارجي را بخاك افغانستان پیشبیني نكرده 

ي كمك درحالیكه ازلحاظ اصول حقوق داخل. ومجاز ندانسته است
هاي نظامي كه ذریعه یك دولت ازدولت دیگر تقاضا میشود، 
حدود وشكل كمك ها، طرزالعمل تطبیق آن وهمچنان اوصاف 

ق قواعد حقوق ابعمده موجودیت ودوام آن باید لفظ بالفظ مط
حق " همچنان طبق قواعد حقوق بین الدول. داخلي صورت بگیرد

، اجتماعي مشروع هردولت است كه سیستم سیاسي، اقتصادي
 ابوفرهنگي خودرا بدون هرنوع مداخله هردولت دیگر انتخ

 (6")كند
---------------------------------------------------------- 

آرشیف  2621وفیصله  11..فقره دوم ماده پنجم فیصله ( 1)
 رسمي ملل متحد

قرار راپورهاي موسسات بین المللي این جنایات ازروي ( 2)
ي درقریه هاي افغانستان بشمول كشتاركودكان وزنان تلفات جان
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وافراد ملكي دراثر سالحهاي ثقیل وسالحهاي ممنوعه تشدید یافته 
 .است

(.)Resolution ES- 6/2january 11th 1881, Resolution 

.1th session A-.11 L. 12/11/1881 and resolution of 

.6th session A-.6/.1 of 18/11/1881 
ه هاي كشورهاي اسالمي، فیصله هاي كشور هاي فیصل( 1)

جنبش عدم انسالك، فیصله هاي كشورهاي بازار مشترك اروپا و 
 پارلمان اروپایي

 (سویدن) فیصله بین المللي ستوكهولم( 1)
مجمع عمومي سازمان ملل  2621قواعد مندرجه فیصله نامه (6)

 متحد

موقف جمعیت درمقابل حكومت دست نشانده اتحاد 
 دركابل شوروي

غصب قدرت سیاسي بوسیله عناصر ضد اسالمي بكمك مستقیم 
سته وغیر ملي را درافغانستان بوجود اباتحاد شوروي یك رژیم و

اما این رژیم دراثر قیام عمومي مردم افغانستان درآستانۀ . آورد
سقوط قرار داشت كه حكومت اتحاد شوروي با اعزام قطعات 

ل نظامي را عملي كرده وبراي اردوي منظم خود بافغانستان اشغا
حفیظ هللا امین را كه . تغییر ظاهري اوضاع صحنه سازي نمود

سته حكومت اتحاد شوروي بود بقتل رسانیده، ببرك ابخود و
. درراس اداره قرار داد كارمل هواخواه دیگر خودرا شكال  

درحالیكه تمام صالحیت اجراي امور سیاسي واداري را 
 .دبمشاورین روسي خود سپر

درحال حاضر تمام امور مهم ملكي وعسكري كشور بوسیله 
مامورین ومتخصصین روسي اجرا میگردد وفعالیت اداره، طرح 
پالیسي اداره عمومي بشمول وضع مقررات ودساتیر عمومي 

ازطرف حكومت دست  ا  ازطرف ارگان اشغالگرطرح اما ظاهر
 چون منبع صدور. نشانده درمعرض تطبیق قرار داده مي شود

 ا  خود اشغالگراست بنا ا  هدایات امور سیاسي واداري منحصر
حاكمیت ملي وجود ندارد وبعلت فقدان حاكمیت ملي واستقالل 
سیاسي موجودیت یك حكومت مستقل ملي درافغانستان خارج 
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ل بهیچ ابحدود اصول حقوق بین الدول بوده، حكومت نام نهاد ك
جمعیت تحكیم . صورت ممثل ارادۀ مردم كشور نمیتواند باشد

وحدت معتقد است كه رضائیت حكومت دست نشانده شوروي 
ل مبني بر قبول دوام حالت حضور قطعات اردوي سرخ ابدرك

ویانا مربوط  1868-1868درافغانستان بتآسي ازمعاهده 
بصالحیت معاهدات بین المللي نسبت اینكه رضائیت مردم ، تحت 

ل ابي بوده وحكومت كفشار دوامدار قرار دارد، فاقد اعتبار حقوق
ق قواعد حقوق بین الدول وتعامالت ومعیارهاي بین المللي ابمط

 .ممثل ارادۀ ملي وممثل سلطه دولتي نمیتواند باشد
 :ازاین اصول نتایج آتي حقوقي بدست میآید

ل ممثل ارادۀ مردم افغانستان ابحكومت دست نشانده ك: الف
 .وساحه افغانستان نمیتواند باشد

 حقوقي ومعاهدات را كه چنین حكومت نام نهاد با معامالت: ب
شخصیتهاي حقوقي ویا حكمي بشمول دولت ها انجام داده ویا 
تحت همین حالت غیر قانوتي انجام میدهد ازلحاظ حقوق داخلي 

 .افغانستان وازلحاظ قواعد حقوق بین الدول فاقد اعتبار است
آن رابچون حاكمیت ملي ودولت مستقل وجود ندارد، بن: ج

. 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 افغانستان 

ن ا  خارج كنترول وتسلط اتحاد شوروي وحكومت دست نشانده 
د علیه یك دسته ناچیز ازجانب دیگر یك ملت با تمامیت خو. است

مورد حمایت شوروي قیام مسلحانه كرده وبرعالوه سلطه دولتي 
 درعموم

 

بنا . درشهرها بدست مجاهدین قرار دارد ا  قصبات وحتي بعض
صالحیت تمثیل ساحه، مردم  ا  برآن مقاومت ملي افغانستان حقوق

 .وسلطه دولتي را دارا میباشد
ناخت رسمي جمعیت تحكیم وحدت، باساس اصول فوق ش

مقاومت ملي را از طرف دولتهاي حق پسند وآزاد جهان 
 .وازطرف موسسات بین المللي مصرانه تقاضا مینماید
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 نوری. قاسم فاضلی، مایار، د.داکترعبدالحکیم طبیبی، داکتر م: از ر به چ   

 مسودۀ اساسنامۀ جمغیت را به مجلس ارائه میکند  داکتر فاضلی      

وحدت اصول جهاد را برعلیه قشون اشغالگر جمعیت تحكیم : د
شوروي واجیران افغاني آن یك جهاد في سبیل هللا، مشروع 
وبرحق دانسته ازفتوي علماي كرام اسالمي درین مورد اطاعت 

راز ومرگ را درجهاد بلندترین درجه شهادت ابكامل خودرا 
تلقي میكند وازكلیه مردم مسلمان وطندوست افغانستان تقاضا 

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

ل به هیچ وجه طرف ابحكومت دست نشانده شوروي درك: ه 
مذاكره ومعامله سیاسي درمذاكرات احتمالي صلح شناخته شده 

   .نمي تواند

  موقف جمعیت تحكیم وحدت بالمقابل اتحاد شوروي
تخلف صریح ازمعاهدات ذات البیني افغانستان اتحاد شوروي با 

پامال  وشوروي وباتخلف ازمتن روحیه منشور ملل متحد وبا
كردن اصول دیتانت وموافقه نامه هاي هیلسنكي وسایر معیارهاي 
بین المللي واخالقي وباسوء استفاده ازاصول همكاري ذات البیني 

اولین كه در) افغانستان وشوروي، خالف اصل همسایه گي نیك
سالهاي استرداد استقالل افغانستان درزمان زندگاني لینن مورد 
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بصورت واضح مداخله  ، اوال  (موافقه آمده واعالن شده بود
امورداخلي كشور ماپرداخته وباالخره به اشغال نظامي افغانستان 

  اقدام كرد
درمرحله اشغال كشور آزاد بهمكاري  ا  اتحاد شوروي مخصوص
خود عده بیشماري هموطنان مارا بدون حكومت دست نشانده 

محاكمه واثبات جرم بقتل رسانید وسرمایه مادي ومعنوي مارا 
دراثر تحمیل جنگ به نیستي سپرده وملیونها هموطن مارا آواره 

اتحاد شوروي بامشوره دادن براي سوق ده ها . وبیخانه ساخت
هزار نفر ازعلماء، روحانیون، روشنفكران، كارگران ودهقانان 
وخانواده هاي یكعده آنها بزندان ها وشكنجه گاه ها، حقوق بشر 
وكرامت انساني هموطنان مارا بصورت واضح پایمال نموده، 
بااستعمال مدرنترین سالح ثقیله وبمبهاي آتش افروز وبمب هاي 
كیمیاوي وزهردار، قراء قصبات وشهرهاي مارا تخریب كرده 

" بدون درنظرگرفتن افراد ملكي واطفال معصوم وبیدفاع مارا 
 .بقتل رسانید" قانون جنگ

با وجود آنكه ازطرف اكثر دولتهاي صلح  اتحاد شوروي فعال  
دوست جهان ومُوسسات بین المللي محكوم به تجاوز واتالف 
حقوق بشراست مصرانه جنگ فرساینده راپیش میبرد، جنگي كه 

 .درآن اتباع افغانستان واتباع خودش جان خودرا ازدست میدهند
ادعاي شوروي مبني براینكه امنیت داخلي آنكشور ازطرف 
افغانستان درخطرافتاده بود واین بهانه را یكي ازعلل مشروعیت 

رین دلیل بي ابمداخله نظامي خود درافغانستان جلوه داده است بن
یك كشور ضعیف وكوچك مانند  اساس ومیان تهي است كه اوال  

ر براي یكي افغانستان هیچ وقت یك عنصر ایجاد خط
ر قدرت هاي جهاني مانند اتحاد شوروي شده ابازبزرگترین 
موقف مستحكم بیطرفي افغانستان وارتباط عمیق  ا  نمیتواند وثانی

آن به جنبش ممالك غیر منسلك وسیاست عنعنوي آن مبني بر 
د گویا چنین احترام حقوق آزادي وتمامیت سایر ممالك، موقع ایجا

                                                انچهچن نمیدهد، برایش خطر را
درقرن موجوده مؤید  ا  ط نیك افغانستان با شوروي مخصوصابرو

   .گفتار ماست
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 تأریخما با اتحاد شوروي سرحدات مشترك خیلي طویل داریم و
ط همسایگي نیك بااتحاد شوروي ابكشورما شاهد بهترین رو

سوء ویاحركت منافي حقوق افغانستان هیچ نوع نیت . میباشد
ازخود نشان نداده  تأریخومنافع حكومت یا اتباع شوروي درطول 

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

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

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 

اد شوروي اعمال خود درافغانستان خاتمه بدهد وطوریكه خود اتح
الغ كرده است كه عساكر خودرا ازافغانستان اب ا  چندین بار رسم

خارج میكند باید درخروج عساكرخود ازكشورما عجله كرده 
وخساراتي را كه دراثر این جنگ تحمیلي به پیكر مادي ومعنوي 
افغانستان وارد كرده است جبران نماید وهم استقالل سیاسي 

د سرحدات قانوني افغانستان، وتمامیت ارضي كشور مارا درحدو
مورد رعایت بود  1878دسمبر  27یعني سرحداتیكه قبل ازحمله 

برسمیت شناخته وباین صورت زمینه را براي استقرار مجدد 
 .همزیستي مسالمت آمیز وهمسایگي نیك مساعد سازد

موقف جمعیت تحكیم وحدت درقبال افراد وجمعیت هاي 
 دیگر

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

اما عده زیاد . وشخصیت حكمي جمعیت را بوجود آورده اند
خواهران وبرادران هموطن ما كه هجرت را نسبت بهمكاري با 
رژیم تحمیلي شوروي ترجیح داده اند ودركشورهاي مختلف 

دربارۀ آزادي كشور شان جهان متواري شده اند واكنون 
بصورت منفردانه فكر میكنند ولي ازسهمگیري فعال درجهاد 

ر علل مربوط بشرایط مختلف بركنارمانده اند بپایه مساوي با اببن
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ق به مواد مندرج ابمط) زادانه ا  اعضاي مُوسسان این جمعیت 
رآن راه اببن. عضو جمعیت تحكیم شده میتوانند( اساسنامه مرتبه
باستثناي انانیكه به ایدلوژي هاي ) همه هموطنان داخل شدن 

 .بازمیباشد( غیراسالمي ارتباط داشته باشند
همچنان جمعیت تحكیم وحدت سعي میكند تا آنعده ازهموطناني 

ر ابراكه تااكنون نظر به علل مختلف درحالت بیتفاوتي دربر
قضیۀ افغانستان قراردارند بسهمگیري فعال براي آزادي كشور 

مان قناعت داده نیروي آنهارا درراه اتحاد كلیه دسته هاي مشترك 
 .مجاهدین افغانستان وتشدید جهاد توحید بخشیده وفعال سازد

جمعیت تحكیم وحدت سایر جمعیت هاي را كه درسایر نقاط 
ق به عقاید اسالمي تشكیل شده اند بنظر تكریم ابجهان مط

راي كمك نگریسته فعالیت آنهارا براي آزادي افغانستان وب
بمجاهدین ومهاجرین قدراني كرده ودرراه همآهنگي فعالیتهاي 
عمومي آنها با اهداف جمعیت بذل مساعي میكند تا اولتر ازهمه 
تمام جمعیتها براي یك هدف معین كه تشكیل جبهه متحد ملي 
مجاهدین ومبارزه موثر ومتحد باقشون اشغالگر است قرار گیرند 

خود دریك جبهه متحد واحد با وباشخصیت حقوقي وهویت اصلي 
 .پایه مساوي با جمعیت تحكیم وحدت متفق شوند

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

اسالمي رامغایر اصول برگزیده اسالم وعنعنات ملي خود میدانیم 
د حمایت اكثریت هموطنان ما مور ابمتیقن هستیم كه چنین احز
 .قرار نداشته ونخواهد داشت

این عناصر شامل اتحاد عمومي مجاهدین افغانستان گردیده  ا  بنا
 .نمیتوانند

كه بتآسي ازتفكرات مصنوعي ، منافع  ابمامعتقدیم كه چنین احز
ملي وخصوصیات اسالمي افغانستان را فراموش كرده، مفاهیم 

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

 .قبول مردم افغانستان واقع شده نمیتوانند



 

26 

 

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

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

مامعتقدیم كه چنین اتحاد صفحه جدیدي را درپیكار مسلحانه علیه 
تجاوز قواي اشغالگر بكشور ما بازكرده زمینه پیكار سیاسي 
موثررا بمنظور اتحاد مسلحانه نسبت بهرزمان مساعدترساخته 

میدواریها جدیدي را براي رسیدن بهدف مقدس مردم افغانستان وا
 .نوید میدهد

اكلیه جمعیت هاي فوق تماس ابجمعیت تحكیم وحدت سعي میكند ت
برقرار كرده راه هاي تآسیس یك جبهه سرتاسري ملي را با آنها 

( ج)مفاهمه كرده ودراثر تشریك مساعي آنها بخواست خداوند
 .مجاهدین كشور واقع شود ممد اتحاد كامل همه جبهات

 موقف جمعیت دربرابر سایر دولتها
مااقدام بشرخواهانه وكمكهاي بشري حكومت برادر و دوست مان 
پاكستان و رویه نیك مردم مسلمان وباهمت پاكستان را كه ازبدو 

ر هموطنان ما انجام ابمداخله شوروي درافغانستان تا امروزدربر
اسگذاري خودرا نسبت شركت داده اند  بنظر قدر نگریسته، سپ

 .رازمیكنیمابنها درغم واندوه براداران مسلمان افغاني شان ا  
امروز بقرار احصائیه هاي رسمي متجاوز ازسه ملیون هموطن 

زادي هاي بشري ومصئونیت ا  ما به پاكستان پناه سیاسي یافته واز
امیدواري ما براي آینده . هاي قانوني انساني برخوردار مي باشند

حمایت حكومت . ط انكشاف بیشتر نمایدابنست كه چنین روای
پاكستان ازموقف برحق مجاهدین افغاني چه طي مذاكرات 
دوجانبه جكومت پاكستان باسایر كشورها وچه درمحافل بین 
المللي وانعكاسات نیك وبرحق مطبوعات پاكستان نزد ملت برادر 

 .ومسلمان افغانستان حایز قدر ومنزلت خاص است
ما ازحكومت پاكستان اینست تاچنین مساعي خودرا الي توقع 

استقالل كامل وتامین تمامیت ارضي مملكت همسایه وبرادر خود 
ادامه بدهد وتفاهم بیشتري بامجاهدین افغاني حاصل كرده، ممد 

 .اتحاد دسته هاي مختلف مجاهدین وتنظیمها واقع گردد
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. است ط وپیوندهاي ما با ملت برادر ایران ناگسستنيابرو
را كه كشور برادر ما ایران به مهاجرین افغاني  هائي مساعدت

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

سیاست توسعه طلبي شوروي مبني براشغال . انجام یافته است
لط بكشور اسالمي ایران است تا افغانستان قدم مهمي براي تس

شوروي بااشغال فرودگاه . ع نفت خیز آنكشور راغصب نمایدابمن
هاي سوق الجیشي شیندند، هرات ، قندهار باتاسیس استحكامات 
درنزدیكي سرحدات مشترك ما با ایران خودرا بتنگناه هرمز و 

ادان نزدیك ساخته است ابع نفت خیز و پاالیشگاهاي اببمن
. د خودرا باین هدف خواهد رسانیدابوقع را مساعد بیوهمینكه م

رآن كمك قاطع وموثر ایران بمجاهدین افغانستان درحقیقت اببن
كمك به استقالل ایران، كمك بدوام حاكمیت ملي واسالمي ایران 

 .وكمك بجهان اسالم وصلح منطقه وجهاني است
آرزوي ما اینست كه زعماي دولت دوست وبرادر ما ایران را 

نزدیك مالقات كرده درباره عموم مسایل تراژیدي مملكت از
همسایه شان افغانستان مفاهمه نمائیم ونظرخودرا درباره 

 .طرزالعمل همكاري موثر ودوامدار ارائه نمائیم

 موقف جمعیت دربرابر دولت هاي اسالمي 
افغانستان با دنیاي اسالم عالیق معنوي دوامدار وعمیق دارد و 

فغانستان باساس این عالیق باكشورهاي مناسبات عنعنوي ا
ملت افغان درحال حاضر . مسلمان برادارانه وحسنه بوده است

یك جنگ را براي حصول استقالل سیاسي خود متكي بعقاید 
مردم مسلمان ما بتاسي ازاحكام مبین . اسالمي خود پیش میبرد

قرآني ومیراث نیاكان خود شهادت را نسبت بزندگي درزیر 
ترجیح میدهد وهرروز عده زیادي ازهموطنان ما  سلطه الحاد

جنگي را كه ما درین منطقۀ جهان پیش میبریم . بشهادت میرسند
روي همه مردم مسلمان اببراي حفظ شإون اسالمي وبراي حفظ 

توقع ما درین جهاد ازعموم مسلمانان جهان  ا  بنا. جهان است
 .وكشور هاي اسالمي خیلي زیاد است
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سالمي را كه ازبدو بحران افغانستان راجع ما موقف كشورهاي ا
موقفي را كه . بكشور ما اتخاذ نموده بودند قدرداني میكنیم

كشورهاي اسالمي چه بصورت منفردانه وچه بصورت دسته 
وچه ( عربستان سعودی)وطایف( پاکستان)ادابجمعي  دراسالم 

 ل تمجید میدانیم و همچنان ماابدرسایر اجتماعات اتخاذ كرده اند ق
مهاجرین افغاني كرده اند ه ازكمكهاي بشري كه این دول ب

 .سپاسگزاري میكنیم
ولي خصوصیت اصیل جهاد افغانستان متقاضي كمكهاي بیشتر 

چون افغانستان دریك جنگ نامساوي با . وموثرتري است
رقدرت شوروي دست بگریبان است ودراین جنگ بقاي قواعد اب

رآن بتاسي ازتساند اببناسالمي دراین منطقه جهان مطرح است، 
اسالمي واشتراك عالیق عمیق معنوي باید كشورهاي اسالمي 
درجهاد افغانستان ازطریق مساعدت سالح پیشرفته وموثر بمردم 

درساحه سیاسي با وارد كردن فشارهاي . افغانستان سهم بگیرند
موثر سیاسي واقتصادي باالي اتحاد شوروي به تقویه مقاومت 

ازند وشوروي را مجبور سازند تا وعده ایرا كه ملي افغانها بپرد
براي اخراج قشون خود ازافغانستان كرده است هرچه  ا  مكرر

 .زودتر ایفاء كند
سفانه یك تعداد حكومات كشورهاي مسلمان ا  متذكر میشویم كه مت

تاكنون حمایت خودرا ازجهاد برحق مردم افغانستان ظاهرنساخته 
كرده اند كه بااصول تساند اند وحتي بعضي موقفي را اتخاذ 

اسالمي، منشورملل متحد و اصل حق استقالل كشورها و روحیه 
تاثربیشتر وقتي . فیصله هاي كشورهاي اسالمي درتضاد میباشد

دست میدهد كه افغانستان همیشه جنبش هاي آزادي خواهي آنهارا 
رقدرتهاي استعماري بصورت متداوم جانبداري كرده ابر ابدربر

ند با برادران مسلمان خود ازكمكهاي مادي وسیاسي وباساس تسا
درراه تامین استقالل آنها با وصف كم قدرتي خود شجاعانه دریغ 

رآن ما معتقدیم كه باید دولتهاي مذكور ازحالت اببن. نكرده است
موقفگیري منفي وبیتفاوتي خارج شده وموقف عادالنه و برادرانه 

 .خاذ نمایندر این ملت شجاع ولي مظلوم اتابرادربر
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 موقف جمعیت دربرابر كشورهاي غیرمنسلك
افغانستان بحیث یك كشور بیطرف جهان ، عضو مُوسس وفعال 
جنبش عدم انسالك بوده وبه معیارهاي جنبش عدم انسالك 

منعقده  1861درنخستین اجتماع سران دولتهاي غیرمنسلك سال 
رآن ما بابن. ت ساخته بودابندي خودرا ثابپ( یوگوسالوی) بلگراد

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

دراثرتجاوز مسلحانه شوروي درافغانستان . انسالك دوام میدهیم
بحدیكه . اصول اساسي جنبش عدم انسالك پایمال شده است

مُوسس حركت عدم تجاوز اتحاد شوروي باالي یك عضو فعال و
انسالك موجودیت این نهضت را بمخاطره انداخته ودوام آن باید 
كشورهاي عضو نهضت مذكور را وادار باین امر سازد تا جهت 

تكارسیاسي بزرگ بعد ازجنگ جهاني دوم داخل ابنجات آن 
لهذا كشورهاي مربوط باین جنبش . اقدامات جدي وموثر شوند

سي باالي اتحاد شوروي وارد جهاني باید فشارهاي مُوثر سیا
توقع ما . نمایند وكمك موثر بمجاهدین ومهاجرین افغانستان نمایند

نشانده شوروي را ازین  ازین كشورها اینست تاحكومت دست
جنبش خارج نموده ومقاومت ملي افغانستان را بحیث نماینده 

 .قانوني ملت افغان درین جنبش پذیرفته وبرسمیت بشناسند

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

. راز كرده اند حسن استقبال میكنداببه تراژیدي افغانستان 
مناسبات افغانستان با ایاالت متحده امریكا وكشورهاي غربي 

باپیروي ازین . فاهم وهمكاري بودهمیشه حسنه ومتكي به ت
طه جمعیت تحكیم وحدت باكشورهاي ابخواسته ملت افغان ،ر

اگرچه . اروپاي غربي وایاالت متحده امریكا حسنه خواهد بود
افغانستان براي حصول آزادي خود براي كسب استقالل سیاسي 
وتامین تمامیت ارضي خود دریك جنگ نهایت خونین تحمیلي با 

رت هاي بزرگ جهاني دست بگریبان است ولي رقدابیكي از 
ل توسعه طلبي شوروي ابدرحقیقت این نبرد یك جنگ درمق
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اتحاد شوروي با پیروي وتعقیب پالن توسعه . بشمار میرود
جویي روسیه تزاري همیشه بفكر رسیدن به بحرهند وحوزۀ خلیج 
فارس بوده وهدف نهایي آن دراین ساحه تسلط بشاهراه هاي 

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

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

رآن جنگ تحمیلي راكه اببن. براي رسیدن باهداف فوق میباشد
ان علیه اتحاد شوروي با آن مواجه گردیده هرگاه براي ملت افغ

خود مردم افغانستان جنگ آزادي بخش تلقي میشود براي اروپاي 
غربي وامریكا یك جنگ بمنظورعقیم ساختن اهداف نهایي توسعه 

اروپاي غربي وایاالت متحده امریكا تاكنون . طلبي شوروي است
بشري ناچیز بجزء ازاظهار غمشریكي ویك اندازه كمكهاي 

. وكمكهاي سیاسي غیرموثر كدام اقدام چشمگیري نكرده اند
افغانستان درین جنگ تنها مملكتي است كه بتنهایي اتكاء بعقیده 
اسالمي راسخ و وسایل غیر مؤثر وبا استفاده ازیك اندازه 

رقدرت ابر یك ابسالحیكه ازدشمن بغینمت بدست آورده در بر
ول غربي وایاالت متحده درك امیدداریم كه د. جهاني میجنگد

كرده باشند كه افغانستان ازآغاز حمله شوروي استعداد ولیاقت 
بینظیر خودرا درقسمت آزادیخواهي نسبت بتمام جنبشهاي 

ت ساخته واین خود باید جهان ابآزادیخواهان قرن معاصر ث
صلحدوست را وادار بسازد تا با این مردم قهرمان دراثر وارد 

 .وكمك هاي مُوثر معاونت نماید كردن فشار سیاسي
برحق بودن جهاد مردم افغانستان همانطوریكه نزد موسسات بین 

منشور ملل متحد وفیصله نامه  1پاراگراف  2ق بماده ابالمللي مط
وفیصله هاي سایر موسسات ( 7)هاي مجمع سازمان ملل متحد

ت و واضح است، باید نزد همه كشورهاي جهان اببین المللي ث
 .ممالك جهان سوم روشن وآشكارا باشدبخصوص 

ل حقوق بشر ابچون حكومت شوروي وعمال دستنشانده ان درك
را درافغانستان بصورت مشهود پایمال نموده لذا دولتهاي امضاء 
كننده موافقتنامه هاي هلسنكي مكلفیت دارند تا وسایل موثري را 
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را براي جلوگیري ازاتالف حقوق بشر درافغانستان بكاربرند، زی
ممالكي كه درپاي موافقتنامه هاي هلسنكي امضاء كرده اند متعهد 
شده اند تا حقوق بشر وآزادي هاي انساني را صرفنظر ازحوزۀ 
جغرافیایي ومحیطي آن احترام نمایند كه این احترام بقرار 
موافقتنامه هاي مذكور عاري ازهرگونه قید وشرط سیاسي بوده 

بهاي را كه . شري میباشدشكل جهاني دارد ومربوط بجمیعت ب
امضاء كنندگان موافقتنامه هلسنكي دراثر بیتفاوتي خود 

راتالف حقوق بشر درافغانستان خواهند پرداخت خیلي ها ابدربر
 .سنگین خواهد بود

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

هم حكومات شان آنرا نصب العین خود  ا  كشورهاي جهان وقسم
 .قرار داده اند

جمعیت تحكیم وحدت مساعي خودرا براي گرفتن تماس 
درینمورد با حكومات وزعماي كشورهاي اروپاي غربي وایاالت 
متحده امریكا مبذول خواهد كرد واز آنها تقاضا خواهد نمود تا 

هاي ملل متحد و بایفاي وعده شوروي را به تطبیق فیصله نامه 
هاي مكرر آن مبني براخراج قواي نظامي اش ازافغانستان 

 .مجبورسازند
----------------------------------------------------------  

نوامبر  1الغیه اب - 1861دسامبر 21فیصله نامه هاي ( 7)
ملل متحد وفیصله  2.11، 2621فیصله نامه هاي نمبر  -1861

مجمع عمومي سازمان  1881وفیصله  1881جنوري  11اي ه
 ملل متحد

 

موقف جمعیت دربرابر موسسه ملل متحد وسازمانهاي 
 بین المللي 

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

ازموادیكه  ا  ملل متحد خاصتمیثاق جامعه ملل ومتن وروح منشور
درمورد تعیین آزادانه حق تعیین سرنوشت، آزادي ملل واصل 
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عدم مداخله درامور داخلي كشورهاي عضو بیان نموده پشتیباني 
ازاین جهت به فیصله هاي ملل متحد درقضیه . كرده است

توقع ما ازین سازمان بین المللي . افغانستان احترام مینماییم
د منشور آن اینست تا این موسسه جهاني صرف درحدود موا

مساعي خودرا براي محكوم كردن حمله اتحاد شوروي وبرحق 
بودن جهاد افغانستان ادامه بدهد، وكمكهاي بشري موثر ووسیعي 
بملیونها پناه گزین سیاسي افغانستان كه دراثر فشار قواي 

 وظیفه. اشغالگر مجبور به ترك خانه و وطن خود شده اند، بنماید
یر موثر براي جلوگیري ازاتالف ابآن موسسه جهاني است كه تد

حقوق بشر درافغانستان اتخاذ كند واعمال ضد انساني قشون 
شوروي وعمال دستنشانده ویرا كه تخطي از كنوانسیون ژنیو 

 .وقانون جنگ است محكوم كند
افغانستان آن موسسات وسازمانها وفدراسیونهاي بین المللي راكه 

غانستان موقف صریح وفعال مبني برحقانیت جهاد ما درقضیه اف
اتخاذ كرده اند ودرراه استقالل وتامین تمامیت ارضي افغانستان 

 .موقف صریح گرفته اند بنظر نیك مینگرد
ما اقدام فدراسیون بین المللي حقوق بشر را مبني برشناخت 
رسمي مقاومت ملي افغانستان بحیث نماینده قانوني افغانستان 

اني نموده ازسایر موسسات بین المللي توقع داریم تا عین قدرد
اكلیه ابما خودرا مكلف میدانیم ت. همان رویه را درپیش گیرند

موسسات بین المللي ذیعالقه تماس گرفته حقایق تراژیدي 
افغانستان را بآنها تفهیم كرده مساعدتهاي اقتصادي وحمایت 

 .سیاسي آنهارا تقاضا نماییم

 یم وحدت درمورد راه حل سیاسينظر جمعیت تحك
 قضیه افغانستان 
بعد ازاسترداد استقالل سیاسي خود بجهان  ا  افغانستان مخصوص

ت ساخت كه هرگزبفكر تجاوز بخاك دیگران نبوده وتسلط ابث
جنگ هائیكه . دیگران را بخاك خود نیز نمیتواند تحمل كند

ات چهارسال باینطرف دركشور ما درجریان است خسار ا  ازقریب
مالي ومعنوي بزرگي برپیكر كشورنادار ما وارد كرده وتعداد 
بیشماري هموطنان بیگناه وبیدفاع ما بشمول سرمایه هاي فكري 
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ومغزهاي متفكر دراثر حمالت قشون سرخ شوروي بشهادت 
بخش علیه  درحالیكه ما میكوشیم تا جنگهاي آزادي. رسیده اند

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

خود جنگ را با اتحاد شوروي آغاز ننموده ایم بلكه ما مورد 
ما . تجاوز قرار گرفته ایم وجنگ باالي ما تحمیل گردیده است

صلح را درمنطقه اخالل نكرده ایم زیرا مجبور دفاع ازآزادي 
گرچه استفاده ازحق وآزادي درسایه . ه ایمودفاع ازخاك خود شد

صلح به بهترین وجه میسر شده میتواند اما مامعتقدیم كه حق 
ما این جنگ دفاعي را براي . وآزادي با ارزشتر ازصلح است

استقرار حاكمیت  ملي خود، براي آزادي وحفظ تمامیت ارضي 
درحالیكه این هدف درطریق صلح میسر باشد . خود پیش میبریم

تاسي ازسیاست عنعنوي كشور خودكه مذاكره را براي حل  با
اختالفات ترجیح داده وباطاعت كامل ازمنشور ملل متحد ازآن 

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

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

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

ل قبول بوده میتواند كه ابگردیده تنها وقتي نزد مردم افغانستان ق
یت ملي واخراج درآن استقالل سیاسي، تمامیت ارضي، حاكم

. بدون قید وشرط قشون اشغالگر شوروي تضمین شده باشد
پالنهاییكه درخفاء دربارۀ حل سیاسي وسرنوشت مردم كشور ما 
طرح گردیده است ویا درآینده بچنین اوصاف وخصوصیات 

 .طرح خواهد شد نزد ما رسمیت نخواهد داشت 
 چون بحران افغانستان یك موضوع مربوط بصلح منطقه وصلح
جهاني میباشد ما معتقدیم كه جستجوي طرق حل این معضله باید 
دریك كنفرانس بین المللي و درچوكات موسسه ملل متحد مطرح 
شود كه درآن دولتهاي ذیعالقه ونماینده مقاومت ملي افغانستان 
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اشتراك داشته باشند تا درنتیجه آن تامین استقالل كامل افغانستان 
 .طقه جهان تامین وتضمین گرددواستقرار مجدد صلح درین من

 موقف جمعیت درباره هموطنان پناه گزین ما
بزرگترین رقم پناه گزینان جهان را اشخاص تشكیل میدهند كه از 

سته ان بجهان ازاد ابزیر سلطه اتحاد شوروي ویاكشورهاي و
ازدیاد روز افزون پناهگزینان افغاني درخارج . فرار كرده اند

 1878قبل ازاپریل . ت گرفته استكشورشان بهمین علت صور
تعداد مجموعي پناهگزینان سیاسي افغانستان ازشمار انگشت 
تجاوز نمیكرد ولي امروز این رقم به چهارملیون نزدیك شده 
است وباینصورت بیشتر ازربع همه باشندگان كشورمارا تشكیل 

البته این رقم شامل  آنعده هموطنان مانیست كه ازداخل . میدهد
ي خانه وقریه هاي خود دردیگر نقاط كشور اببت خركشور نس

آواره شده اند وهرگاه این تعداد مهاجرین به رقم فوق افزود شود 
 .بیشتر ازنصف نفوس كشور مارا تشكیل خواهد داد

شرایط اقتصادي وزندگي پناهگزینان افغاني خیلي رقتبار است 
اي عدۀ ازدولته. اقدامات جدي، موثر وفوري را میكند ابوایج

اروپایي وتعداد زیاد كشورها مخصوصا طي دوسال اخیر خالف 
راجع به پناهگزینان سیاسي  1871كنوانسیون بین المللي 

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

یتنامه هاي خاص به نمایندگي هاي سیاسي وقنسلگریهاي خود هدا
. براي جلوگیري ازپناهنده شدن مردم افغانستان صادر كرده اند

ملل متحد وروحیه  1867وپروتوكول  1811این رویه بامعاهدۀ 
الغیه جهاني حقوق بشر وبا اصول متكي بتساند بشري مغایرت اب

 .دارد
كمكهاي بشري این كشورها ناكافي بوده وازلحاظ موثریت 

واهان كنوانسیون هاي بین المللي وكمیت باروحیه بشرخ
ما میكوشیم تا توجه بیشتر كشورهاي جهان . همآهنگي ندارد

وموسسات بین المللي را درینموضوع جلب كرده وبراي حصول 
كمكهاي كه ازلحاظ كمیت وكیفیت متناسب بوضع پناهندگان 

 .  یر موثر جستجو نماییمابافغاني باشد تد
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زه براي آزادي افغانستان سیس جمعیت تحكیم وحدت ومبارا  ت
ق ابر مسایل عمده كه درفوق توضیح گردید مطابوموقف آن دربر

 حاالت وشرایط كنوني وبر وفق حقایقي است كه عمال  ه ب
ل ابولیكن بروز احتمال حوادث ومسایل غیر ق.  درجریان میباشد

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

ا پیروي واطاعت كامل ازآنچه وظیفه اساسي مارا تشكیل میدهد ب
بهمه مردم آزادي دوست وصلح پسند جهان توصیه میكنیم كه 

ا دركشورما ودرین منطقه ازجهان رویه حكومت اتحاد شوروي ر
جنگ عریان علیه حقوق بشر، علیه صلح وامنیت منطقه وجهان ،

ول اخالقي تلقي وعلیه كلیه قواعد قبول شده بین المللي واص
 .نمایند

باتذكر اجمال فوق ازبارگاه خداوند قادر ومتعال نیاز میكنیم كه 
ملت قهرمان ومتدین وباهمت افغان را توفیق مزید عنایت فرماید 
تادرراه تامین استقالل سیاسي وحاكمیت ملي وتمامیت ارضي 
وطن مقدس وپرافتخار خودتوفیق فوري وكامل حاصل كند 

ث یك كشور مستقل و اسالمي چه درآن ناحیه وافغانستان بحی
آسیا كه واقع است وچه درهمه جهان یك عنصر استحكام صلح 

 .وامنیت گردد
درحالیكه ما بروان پاك شهیدان راه اعالي كلمت هللا وآزادي 

همه قواي ( ج)درود میفرستیم با اطاعت كامل از ارادۀ خداوند
ه هموطنان مسلمان خودرا درراه مقدس جهاد قرار میدهیم و ازهم

  .                       خود التجا مینمائیم تا با الحاق خود صف مارا نیرومندتر سازند
 

 !خوانندگان گرامی 
جمعیت " در دو بخش گذشته صحبت از چگونگی بوجود آمدن 

بمیان آمد و بالوسیلۀ اساسنامۀ جمعیت اساس ... " تحکیم وحدت
 . و خط مش جمعیت مشخص گردید

گفته هویدا است که قدمی به پیش گذاشتن در چنین آزمون نا
مطالعات را از طریق رسانه های دسته جمعی  اببزرگ ایج

مینماید و باخبری از حوادث در ماحول یک قضیه ضرورت 
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با . ی آن  شده می توانداباصلی و مبرم حل آن و یا وسیله راهی
رشات درک این موضوع این قلم تا حد توان در جمع آوری گزا

ع مختلف اقدام نموده و مطالبیکه در السنه های آلمانی، اباز من
ع ابانگلیسی و کم وبیش فرانسوی روی روزنامه ها و یا دیگر من

نشر گردیده ترجمه نموده و دوستان عزیز را ازآن مطلع 
قیام " گردانیده ام و همچنان مجموع آنهارا در اثری زیر عنوان 

 .ن نموده امدر پنج جلد تدوی" ملت افغان
... "  جمعیت تحکیم وحدت" بعد از ختم جلسات هیئت مؤسسان 

در حومۀ مونتروی سویس دوستان از هم متفرق گردیده و هر 
 . یک به کشور های دور ونزدیک اروپائی و امریکا سفر کردند

این قلم نیز بعد ازآنکه همایون آصفی را با موتر خود به پاریس 
در منزل آصفی به اپارتمانم در  رسانیدم بعد از یک شبپائی

 .شهرک کوچک اشبورن در حومۀ فرانکفورت برگشتم
بر میگردم باالی پروگرام کاریم و اینک شمارا از جریانات 

 :بعدی مطلع میگردانم
 : در روزنامۀ معتبر دی ویلت آلمانی میخوانیم که

 آلمان غرب Die Weltدي ویلت  26-7-1881/ 21" 
 را احداث میكنند" لابد كرادیوآزا" فرانسویها 

ومدافعین حقوق بشردراروپاي "  كمیتۀ حقوق بشر: " پاریس
هنري لیوي  -شرقي كه فیلسوف شهیرفرانسوي برنارد 

Bernard-Henri Levy  نیزدرآن عضویت دارد درهفته نامه
ازمردمان آزدایخواه عضودرخواست " Unitaیونیتا "سوسیالیستها 

درنظراست . معاونت كنند" ل ابد كرادیو آزا" كرده تا دراحداث 
تا با جمع آوري هزینه احداث دستگاه فرستنده رادیو، توسط 
تخنیكران فرانسوي دریك منطقه امن فعال وبدسترس مجاهدین 

 .گذاشته شود
دراعالمیه منتشره یونیتا اضافه شده كه برما است تا مردان 

مي وزنان مجاهد هزاره جات ونورستان را كه با تفنگهاي قدی
با  رماشینري مودرن نظامي شوروي براي آزادي كشورابدربر

دوباره امكانات آنرا میسرگردانیم صدای بجبر خفه خود میجنگند 
 .گوش جهانیان رسیده بتوانده تا آواز شان ب
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به لسان روسي نیزمطالبي پخش " لابرادیوآزادك" درنظراست 
افغانستان  كند تا عساكرروسي بیخبراز واقعیتها و رویداد های در

 ".اطالع حاصل كرده بتوانند
 :همچنان در روزنامۀ پر تیراژ آلمان میخوانیم

 Frankfurter Rundschauفرانكفورترروند شاو  27-7-1881" 
 :آلمان غرب

تنسیق كمكهاي نظامي براي مقاومت افغاني توسط سي اي اي 
CIA   

خریداري سالح ومهمات وترانسپورت مخفي آن تحت كنترول 
 :اه استخباراتي ایاالت متحده امریکادستگ

 (.AFP)جوالي  26واشنگتن، 
یك منبع مُوثق ازواشنگتن راپورمیدهد كه دستگاه استخباراتي 
ایاالت متحده امریكا به تهیه سالح مورد ضرورت مبارزین 

. ع بین المللي طورمخفي اقدام كرده استاباسالمي افغان ازمن
ین، مصر، عربستان قرارمعلوم دراین معامله كشورهاي چ

 .سعودي و پاكستان سهم دارند
اطالع مي افزاید كه پنتاگون به سي اي اي وظیفه داده تا از 
بازارهاي سیاه جهاني اقدام بخریداري سالح ومهمات كرده و 
رسانیدن مواد متذكره را به مبارزین افغاني طور مخفیانه 

 .رویدست بگیرد
متحده امریكا  هزینه خریداري سالح ومهمات را ایاالت

وعربستان سعودي متعهد شده وسي آي اي سالح ساخت روسیه 
ویا كشورهاي پكت وارسا را كه به لیسنس روسي سالح تولید 

طوریكه یكي ازهمكاران استخبارت . میكنند، خریداري میكند
معلومات داده، بهترین  AFPامریكا به خبررساني اي اف پي 

ساخته میشود وتا حال  نوع سالح روسي درپاكستان طور جعلي
ازبازار آزاد پاكستان " AK-17"هزاران میل نوع كالشینكوف

 .تهیه وبدسترس مبارزین افغاني گذاشته شده است
منبع بعدي تهیه سالح ساخت روسي از كشورمصرمیباشد كه از 

ق مقدار هنگفت سالح ومهمات روسي را ابزمان س
گاه هاي ازمصرتا حال یك تعداد دست. دركشورموجود دارند
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راكت انداز و راكتهاي آن بدسترس مبارزین افغاني گذاشته شده 
 .ر هیلوكوپترهاي جنگي ازآن استفاده میكنندابكه دربر

انورالسادات، رئیس جمهورمصرازطرف واشنگتن اطمینان 
حاصل نموده كه كمبود سالح ومهمات فرستاده شده به افغانستان 

 .ازطرف امریكا دوباره تهیه میگردد
امروزحكومت رونالد ریگان سعي نموده كه دربارۀ رسانیدن تا 

. كمك به مبارزین افغاني طوررسمي خبري پخش نشود
طه با این مطالب، ابرسوال روزنانمه نگاراي اف پي دررابدربر

 Deanیك سخنگوي وزارت خارجه ایالت متحده، دین فیشر

Fischerازطرف دیگررئیس جمهورریگان. ، گفتني اي نداشت  
Ronald Reagan  وكسپرواینبرگر K.Weinberger  وزیردفاع

دحكومت امریكا كمك هاي  باراظهارداشتند كه نز امریكا چند
این  طه باابدرر. نظامي براي مبارزین افغاني مطرح میباشد

 موضوع مشخص مراجعه دونفرازنمایندگان مبارزین افغاني را
 یادوتقاضاي كمك براي ایشان مي توان  دركانگرس امریكا

 .”كرد
 :و اینک خبر دیگری از روزنامۀ معروف آلمان غرب

 Frankfurter Allgemeineفرانكفورترالگیمایني  8-1881-.1" 
 :آلمان غرب

 "انگشت افغانستان" جنگ اتحاد شوروي وچین باالي
 Leo Wielandلیو ویالند : اثر/ ل ابعقد معاهده بین ماسكو و ك

چین باردیگرجنجال شان بین اتحادشوروي و: اگست 12ماسكو، 
 . درموردتعیین سرحدات باال شده است

است، جائیكه " انگشت افغانستان" این بارنزاع هردوكشورباالي 
 .كوه هاي پامیرسرحد بین افغانستان وچین را تثبیت میكند

چین طوررسمي درباره امضاي قرارداد تعیین سرحدات چند ماه 
روزچهارشنبه . ه استقبل افغانستان و اتحادشوروي احتجاج كرد

گذشته، وزارت خارجه اتحادشوروي درروزنامۀ پراودا احتجاج 
رد كرده ودرعین زمان براي باراول پراودا دربارۀ  ا  چین را جد

ي این منطقه مطالبي تأریخطه با پیوندهاي ابمتن قراداد درر
 .یان كرده استابر
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وزیرخارجۀ افغانستان، شاه  1881جون  16 تأریخب
 Tabejewیوف ابل تابوسفیر اتحادشوروي درك محمددوست،

ل امضاء كردند كه دراین قرارداد، سرحدات ابمعاهده ایرا درك
 تا قلۀ كوه پوالو Zorkul دولتي ازغرب ساحل دریاچه سركول

این كوه . را دربرمیگیرد Powalo Schweikowskiشویكوفسكي 
. كندسرحد مثلثي بین اتحادشوروي، چین وافغانستان را تعیین می

خطوط سرحدي بین " این قرارداد نظربه تعبیراتحادشوروي
افغانستان وشوروي را ازنقطۀ نظرحقوق بین الدول تثبیت 

ل تغییر سرحدات بین ابپرنسیب غیرق" وبدین اساس"میكند
مطالبیكه ". اتحادشوروي وافغانستان را مشخص میگرداند

نها وتنها ل بحث قرارگرفته میتواند، تابطه با این موضوع قابدرر
بین اتحاد شوروي وجمهوریت دیموكراتیك افغانستان قرارگرفته 

 .میتواند وبس 
باوجود این تصمیم وعقد قراردادبین اتحادشوروي وافغانستان، 

جوالئي  22 تأریخحكومت چین خودرا مخاطب قرارداده وب
وزارت خارجه چین بعنوان اتحادشوروي یادداشتي فرستاده كه 

ومغایرنورم حقوقي اعالم " غیرقانوني" ره را درآن قرارداد متذك
 . كرده است

دراین یادداشت حكومت چین سبب اصلي اختالفات بین دوكشور  
وانمود كرده " چین وشوروي  درپامیر" را تعیین سرحدات 

 .است
نزاع " انگشت افغانستان" 

 بین چین وشوروي
اتحادشوروي این ادعاي 
چین راساخته وبافته مفكورۀ 

داخله درامورداخلي آنها وم
دیگركشورها قلمداد ود رد 

 .كرده است
ازمدتهاست كه چیني ها 
سعي میكنند طوري نشان 
دهند كه درمورد پامیر 
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شوروي مستند بكدام قرادادي سهم دارند، اما درباره این 
تعیین سرحدات دراین . ادعایشان هیچ نوعي سندي وجود ندارد

دراثر تبادله یادداشتي  ي داشته ومسیر آنتأریخمنطقه پسمنظر 
مشخص شده وعالیم این خطوط تعیین شده  1881درسال

 .دراطلسهاي جغرافیایي شوروي وچین نشان داده شده است
ر مناسبت آتش بس ابتبادله این یادداشت طوري مینماید كه بن

این . بین روسیه تزاري وچین تبادله گردیده است 1881درسال 
حدات شده بتواند، دراین مورد یادداشت اگر تعبیربه تعیین سر

ل قبول شده ابازطرف آنها ق خاص حكومت چین شك دارد واقال  
طه با این نزاع دوكشور ابع كشورهاي غربي در رابمن. نمیتواند

" انگشت افغانستان"معلوماتي دردست دارند وآن طوریست كه 
دراثر توافقات بین قدرت " واخان -كوریدور، داالن " وهمچنان 
لیس استعماري وروسیه تزاري بوجود آمده واین منطقه های انگ

منحیث حایل بین دوقدرت استعماري براي امنیت هند برطانوي 
ي براي تعیین تأریخروي اسناد . وروسیه تزاري قبول شده است

درآرشیفهاي "  داالن واخان"سرحدات این منطقه دوسند بنام 
 .كشورهاي متذكره موجود است

بوجود آمده ودرآن مسیر سرحد را  .187سند اولي درسال 
، سرچشمۀ دریاي آمو دركجي سمت  Zorkulازدریاچۀ سوركل 
به آن 1881سند دومي كه درماه مارچ . جنوبي تعیین میكند

موافقه بعمل آمده  متباقي منطقه دریاچه سوركل را طرف شرق 
تا قله پوفالو شویكوفسكي مشخص میگرداند واین خطوط سرحدي 

دراین . بانصب پیلرها نشاني شده است 1881ستان ابدرت
مذاكراتیكه درباال جهت تعیین سرحدات بحث درآنباره شد، 
درآنوقت چین شامل نبود وسعي انگلیسها درآنزمان كه چین را 

ازاینرو شامل . شامل مذاكرات بسازند به ناكامي منجر گردید
نبودن آن زمان چین درمذاكرات باعث گردیده كه امروز وزارت 

 .جه چین توافقات آن وقت را برسمیت نشناسدخار
سوال دراینجاست كه چرا اتحاد شوروي بعد سپری شدن چندین 

طه با این قضیه ضرورت احساس كرد كه این مبحث ابدهه درر
را دوباره روي میز بیرون كند واین قراردادها را دوباره توسط 
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اع ل بصحه بگذارد، احتماالت مختلفي را درتحلیل اوضابرژیم ك
 . خلق میكند

اول اینكه اتحادشوروي با این بازي سیاسي درنظردارد تا تثبیت 
سرحدات خودرا دوباره محكم بندي كرده وبخاطره ها زنده سازد 

كشورهاي . تا مانع اتهامات وادعاي كشورهاي غربي گردد
غربي اتحادشوروي را متهم میسازد كه ماسكو درنظر دارد جزء 

ومنطقه گذرگاه هاي اتحادشوروي با چین قلمرو افغانستان را درد
اگر چنین عملیه . وپاكستان، جزء ملكیت خاك خود گرداند

واقعیت پیدا كند درآنصورت اتحادشوروي هم سرحد مستقیم با 
 . پاكستان درهندوكش میشود

ع غربي دوگارنیزون عساکر ابقرارراپورهاي واصله ازمن
ده وبرعالوه مستقرگردی" انگشت افغانستان" شوروي درمنطقۀ

حراست منطقه مانع ترانسپورت موادلوژستیكي براي مبارزین 
افغاني میگردد واین مطلب چنان توجیه شده میتواند كه اتحاد 
شوروي با یادآوري این ناحیه چینیها را متوجه میگرداند كه 
دراین منطقه مسایل سرحدي خاتمه یافته وباید حكومت چین این 

 .بول كندعمل را بصورت تكمیل شده ق
ل در واقعیت تائید ابقراداد امضاء شده بین اتحادشوروي وك

توافقات روسیه تزاري وانگلستان درقرن نزدهم میباشد واتهامات 
مغرضانه بنام اصالحات درتعیین سرحدات صورت نگرفته 

بدون اهمیت وبدون " پراودا پروتست چین را با كلمات. است
 .نامیده وردكرده است" كدام عملیه

ت ابضمن ترجمه وثبت این خبرباردیگر ث! انندگان گراميخو
میشود كه درگذشته  صالحیت اصلي تعیین سرنوشت و تمامیت 
بدست افغانها نبوده بلكه كشورهاي استعماري وقت دربارۀ تعیین 
وساختمان سرحدات افغانستان بادرنظرداشت منافع خود، تصمیم 

 .تحمیل کرده اند گرفته وآنرا عمال  
درراپور باال مطالعه كردیم بین متقاعدین آن وقت نامي طوریكه 

ازافغانستان برده نشده، بلكه روس تزاري وانگلستان وا گر هم 
میخواستند چین درباره اینكه مسیرسرحدات شمالشرقي افغانستان 
چه نوع ساختماني داشته باشد، تصمیم گرفتند وبین خود معامله 
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رقدرت وقت، ابرفت بین دواحتمال دارد كه دراین داد وگ. كردند
زمانیست كه امیرعبدالرحمن خان، ) حكومت مركزي افغانستان 

ازجریان خبري  ، اصال  (پادشاه افغانستان است  1881درسال 
 .هم نداشته باشد

وقتیکه ترجمه و ثبت این مطلب را از روزنامۀ آلمانی تکمیل 
 ابکردم در ذهنم تداعی نمود که در بارۀ همین مطلب در کت

اثر پیتر هاپکیرک " ، بازی بزرگThe great Game" شهورم
 :دابمطالبی دارد که از نظر خوانندگان ترجمۀ آن گزارش میی

نقطۀ اشتعال " تحت عنوان Peter Hopkirkپیترهاپكیرك  "
بازي بزرگ "اثرش  168-161درصفحات " درارتفاعات پامیر

The Great Game "مینگارد: 
 Younghusbandه ینگ هزبند ، زمانیك1881درماه جوالي "

دونفر افسر انگلیس در اردوی هند  Macartneyومك آرتني 
دركاشغر بودند، راپورهایي درلندن میرسید كه روسها پالن 
تسخیرپامیر راتصمیم گرفته وقشوني  بآن صوب و منطقه 

لیک دراثر تماس انگلیسها بامقامات روسیه، . درحركت هست
اما بعد از . تكذیب كرد ا  ا جدوزارت خارجۀ روسیه این خبرر

سپری شدن یك هفته بعد تكذیب این خبر روسها بوزارت خارجه 
انگلستان اطالع داد كه یك قطعۀ كوچك عساكرروسي بآن منطقه 
فرستاده شده تا درباره فعالیتهاي چین وافغانستان راپوري تهیه 

 . کنند
بعد ازچند روز گزارش این گفت وشنود به سمع ینگ هزبند 

تداء به روسها ابانگلیسها چون از. مكآرتني دركاشغررسیدو
اعتماد ( وزارت خارجه) Petrovskyواظهارات پتروفسكي 

نداشتند، ینگ هزبند تصمیم گرفت تا مناطق پامیر را ازنزدیك 
ببیند و مكارتني را دركاشغر گذاشته وخودش با چند تن 

ست واقعیت این. ازعساكرهمرایش بصوب پامیر درحركت افتاد
 111كه روسها قبل ازآنكه چینیها درمنطقه برسند یك قواي 

جا نموده  و درشمال پامیر بیرق ابنفري قزاقها را به منطقه ج
 ."تزاري را باالی دروازۀ معسکری برافراشته اند
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ینگ هزبند با واقعیت جریان  1881سیزدهم اگست  تأریخب
 :روبرو شده ودریادداشتهاي خود چنین مینگارد

ه ازخیمه خودبیرون نظرانداختم دیدم كه درفاصله نزدیك حینیك"
بیست نفرقزاق وشش نفر افسرروسي درراس این جوقه كه  ا  تقریب

یكي ازایشان بیرق روسیه را دردست دارد با سواري اسب 
درحركت هستند و درفاصله اي نه چندان دورازما خیمه هاي 

مایل  111این منطقه خالي از سكونت انسان. خودرا برافراشتند
درجنوب سرحد روسیه قرارداشته وبنام منطقه بوزاي 

یادمیشود كه ازدید انگلیسها مربوط به  Bozai Gumbasگمباز
 ."قلمرو افغانستان میباشد

نیم مایل ازمحل توقف ینگ هزبند فاصله  ا  كمپ روسها تقریب
داشته وافسرانگلیس بدون تعلل یكي ازعساكرخودرا با كارت 

طوري معلوم مي . ایشان نزد روسها فرستاد دعوت ومالقات با
شد كه آنها انتظار چنین دعوتي راداشتند، زیرا مدت كمي بعد 
هئیتي كه درراس آن یكنفركرنیل روسي ملبس بایونیفورم ونصب 

معادل با نشان صلیب  ا  تقریب)  St. Georgنشان سان جورج 
 دریخن كرتي به خیمه محقر انگلیس حاضر( ویكتوریا انگلیسي

مذاكرات دوستانه بوده وافسرانگلیس ودكایي باخود نداشت . شدند
كه به مهمان خود تعارف كند، لیكن وي ازكاشغر چند بوطل 

روسي باخودآورده بود وباگیالس واین دردست  ابواین، شر
 .بمذاكرات بین هم آغاز كردند

، سوال كرد Yanov ینگ هزبند ازكرنیل روسي، به نام یانوف
ش رسیده كه روسها درنظردارند تا تمام منطقه افواهي به سمع

پامیررا تحت تصرف خود درآورند، واضافه كرد نشر این 
خبرباعث نگراني كلكته ولندن شده  وازاین سبب است كه وي 
درمنطقه سفر كرده تا اوضاع را ازنزدیك مطالعه كند وراپور 

 .مطالعات خودرا به مقامات مربوط تقدیم كند
كرنیل . وغلط فهمي درآن مستورنبودروسها واضح  ابجو

یرون كشیده كه درآن منطقه ابیانوف ازبین اوراق خود نقشه اي ر
گردان هند اباي به رنگ سبزعالمه گذاري شده بود كه تامنطقه 

درنقشه . ل ینگ هزبند گذاشتابرا احتواء میكرد، وآنرا به مق
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مناطقي ازافغانستان وچین عالمه گذاري شده بود كه روسها 
رصدد تصرف آن مناطق اقدامات فعلي خودرا رویدست گرفته د

اما این مناطق تاحال ازطرف تزارروسي ملكیت روسیه . است
 .اعالم نشده است

با نظراندازي نقشۀ كرنیل روسي، ینگ هزبند كنایه آمیز بدان 
روسها دهان خودرا " اشاره واظهارداشت كه وي معتقد هست 

بااستماع نظرانگلیس ، كرنیل و " ازاندازه بیشتربازكرده است
". این صرف سرآغازكاراست" روسي خندیده وگفت نه خیر

مذاكرات درحدود یك ساعت رادربرگرفته وكرنیل روسي 
ازمهماندارانگلیس اجازه خواسته تا بكمپ خود برگردد وافسر 

 .انگلیس را براي صرف طعام شب به كمپ روسي دعوت كرد
درفضاي صمیمیت  مذاكرات درخیمه مجهز كرنیل روسي

... آغازگردید ولیكن منجر به جدیت در صحبت بین هم گردید 
ینگ هزبند درصحبت با رقیب خود دریافت كرد كه روسها 
منطقه پامیررا طوركلي تحت تصرف خود درآورده وبرعالوه 
ازتصاحب آن درمناطق فوق العاده حساس هند برطانوي داخل 

گ هزبند خط سفر كرنیل یانوف روي نقشه به ین. شده است
كه  Yasinدردرۀ یاسین  Darkotخودرا ازطریق كوتل داركوت 

 . باالي گیلگت پیوند دارد، نشان داد ا  مستقیم
ینگ هزبند تصوركرده میتوانست، اگرجنرالهاي انگلیسي درهند 
ازصحبتهاي این سفر وي اطالع حاصل كنند، خون دربدن شان 

 ...خشك خواهدشد
. خودراجمع كردند وبحركت افتادند فرداي این شب روسها كمپ

ینگ هزبند دركمپ خود انتظارداویسن ، یكي از افسران انگلیس 
سه شب بعد ... راكه بایست ازكاشغرمیرسید، درمحل باقي ماند

یده، ابازدعوت شبانه ، ینگ هزبند دربسترخود لیكن هنوز نخو
ل خیمه وي ابصداي صحبت اسب سواران را شنید كه درمق

ینگ هزبند ازجایش پریده وباعجله لباس افسري . توقف كردند
ا ابخودرا به تن كرده ازخیمه بیرون برآمد و كرنیل یانوف ر

. ل خود درانتظار یافتابنفرسوار كارقزاق را درمق 1. ا  تقریب
كرنیل یانوف بدون صحبت مقدماتي رك وراست افسر 
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باتاسف به " استخبارات انگلیس را مخاطب قرارداده گفت، 
ع شما رسانیده میشود كه شما مجبورهستید خاك روسیه را اطال

 ."ترك كنید
داده این منطقه بوزاي گمباز ابینگ هزبند پروتست كنان جو

Bozai Gumbaz  مربوط به قلمرو افغانستان بوده وشما
كرنیل یانوف برایش . صالحیت اخراج مرا ازاین ناحیه  ندارید

ي كه خواسته باشید شما میتوانید هر اسم" داده  ابباشدت جو
باالیش بگذارید، لیكن ما این منطقه را مربوط به خاك روسیه 

 ." میدانیم وشما باید این جا راترك كنید
" ینگ هزبند، افسرانگلیس، بامالحظۀ تعداد مسلح قزاق ها گفت 

تنها با پروتست شدید ازاین منطقه بیرون میشوم وازاین حادثه به 
 ..." حكومت خود راپورمیدهم

رسانه هاي انگلیس، پارلمان ومردم باشنیدن این اخباردرهیجان 
الرد . آمده وباردیگرآتش دشمني شان با روسها شعله ورگردید

 ا  ستون قدرت حزب لیبرال، كه بعد Lord Roseberyروزبري 
 Bozaiبه سمت وزیرخارجه تعیین گردید، بوزاي گمباز 

Gumbaz قوماندان درهند . را، جبل الطارق درهندوكش نامید
، به ینگ هزبند گفت كه Robertاعلي انگلیسي جنرال روبرت، 

وي عقیده دارد با این پیشآمد بایست باروسها داخل جنگ شوند، 
زیرا روسها آمادگي ندارند واحضارات ما تكمیل است ودرعین 
روزفرمان آماده باش یك فرقه عسكر را باتجهیزات آن 

اشغال پامیرتوسط  صادركرد وامر داد درصورت اعالن رسمي
 ...روسها، باالي آنها حمله كنند

پروتست شدیدي ازحركت تجاوزكارانه روسها درپامیرتوسط 
سفیربرطانیه به امرالرد  Robert Morierروبرت موریر

به وزارت ( صدراعظم انگلستان )  Lord Salisburyسالیسبري
خارجۀ روسیه درسن پیترسبورگ تسلیم داده شد ودرآن روسها 

رصورت ادعاي ارتباط پامیربخاك روسیه چلینج جنگ داده را د
ر اخراج وي ابوهمچنان تقاضا كرد تا از ینگ هزبند، بن

 ..."معذرت بخواهند ا  رسم" بوزاي گمباز"از
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طه با پامیر افغانستان آن زمان كه اباین بودشمۀ ازگزارشات درر
بعد ازگذشت نود سال روي صحنه تیاتر سیاسي  ا  امروزتقریب

 .ه باردیگرظاهرگردیده استمنطق
 

 Frankfurterفرانكفورترالگیمایني  1881-8-2بتاریخ 

Allgemeine آلمان غرب میخوانیم که: 
 بوجود مي آید؟" افغانستان در چوکات شوروي " چه وقت 

 Bernhard Heimrichاثر برنهارد هیمریش 
بین جنگ ویتنام وجنگ افغانستان درپهلوي تفاوتهاي زیاد 

جنگ ویتنام . ك تفاوت ضمني نیز وجود داردبنیادي، ی
رچشم جهانیان روي صحنه كشانیده شد ولیكن جنگ ابدربر

طورسري پیش میرود وهرقدرطول میكشد،  ا  درافغانستان تقریب
بهترین مثال میتوان عدم . كمترخبري ازآن درجهان پخش میشود

دررسانه . اطالعي ازتلفات عساكر شوروي درافغانستان نامید
 12111كشته وزخمي عساكر روسي الي  1811ربي ازهاي غ

دراین روزها كه ازتجاوز روسها . نفرصحبت درمیان است
درافغانستان دوسال میگذرد وتا حال كسي بصورت مُوثق نمیداند 
كه درپهناي این جنگ چه موفقیت ویا ناكامي نصیب قواي 

 .شوروي گردیده است
رحاصل مجملي درحال حاضر چنان مینماید كه این جنگ بیشت

درنقشه هاي جدید درماركیت . بدست آورده تا اینكه واقعیت باشد
ل ازسالهاي ابك. افغانستان بارنگ سرخ شوروي نشان داده میشود

باینطرف بیشتر درحیطۀ عالیق شوروی قرارگرفته  1811
طه با این كشورخلق ابوتجاوزشوروي براي این منظوركه ر
. طه گذشته ازهم نپاشدابگردد، نبوده بلكه بمنظوریست تا ر

 ازنقطه نظرسیاسي پیوند این كشوربا تجاوزقواي نظامي شوروي
چهرۀ  ، عمال  (باوجود پروتستهاي احساساتي كشورهاي غربي ) 

بعد ازمارش قواي شوروي درافغانستان . واقعیت را بخود گرفت
بایست ممالك دیگردرمنطقه نیزمتوجه احوال خود گردند، زیرا 

ارات اتحادشوروي قدمي بیشتر بآنها نزدیكتر امروزتانك وطی
 .گردیده ومعروض باخطرمیباشند
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اشغال امروزي افغانستان میتوان دومعني را دربرداشته باشد، 
اول اینكه كشورهاي منطقه خودرا بیشتردرساحۀ عالیق شوروي 
دانسته وبا این قدرت نزدیكترشده ویا اینكه سعي خواهند كرد تا 

معتبري بدست آورند كه ازناحیۀ تجاوز  ازجهان غرب تضمینات
 شوروي خطري بخود احساس نكنند؟

آیا این تغییررنگ جدید روي نقشه مانند كشورهاي شرقي 
وجنوب شرقي بعد ازجنگ جهاني دوم توسط رژیم شوروي 

حل سیاسي " ل بازگشت خواهد بود؟ بهرصورت كم ازكم ابغیرق
كنند كه روسها بحران افغانستان، طوریكه بعضیها احساس می" 

بدان عالقه دارند، ساختمان امروزي افغانستان را طور رسمي 
ل قبول خواهد ساخت؟ برعالوه اتحادشوروي ابویا خموشانه ق

راین عملیه ازكشورهاي غربي حتي ابمُوفق گردید تا دربر
 .(یك تفكرمنحرف سیاسي)  -تقاضاي تضمینات بیشتري رانمایند
ا موفقیتي را بدست نیآورده طوري مینماید كه درتفصیل روسه

باینطرف چندین  1878ازشروع تجاوز دركرسمس سال . اند
باردربرنامه سازي تاكتیك جنگهاي خود تغییرات وارد كرده اند، 

اتحاد شوروي . لیكن هنوز هم موفق به تسخیر كشورنشده اند
عساكرشوروي . درهوا حاكم هستند ونه روي زمین افغانستان

شت درقشله ها زندگي كنند ومانند اینكه مجبورند مانند خارپ
 .درمحاصره قراردارند وراه فرار باالیشان قطع گردیده است

بامید اینكه ملت افغان براي بقاي خود ونا امیدي سرتسلیم را 
ودي مبدل گردید ابر قواي اتحادشوروي فرود آورد، به نابدربر

د طوري مینمای. وقواي متهاجم هیچ نوعي حاصلي بدست نیآورد
كه افغانها ازآن ملتهاي نیستند كه سرخ بودن را نسبت بمرگ 
ترجیح دهند وحتي براي صلح عزیز حاضرنیستند 

درافغانستان . پذیرندابدرظاهرعبادت سیاسي خواسته رژیم ر
اشغال شده اقلیت ساخته شدۀ شوروي حاكمیت باالي اكثریت 
ندارد بلكه اكثریت بي قدرت سالحي اقلیت قوي را درچوكات 

واقعیتیكه میتوان آنرا دراین كشوركوهستاني . نگهمیدارد
 ...باصراحت كامل احساس كرد
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واضح است، متاعیكه تاحال بدست نیآمده حالت كوتاه مدت را 
دربرداشته باشد ودستآورد هاي بعدي درطویل المدت بهاي 

برنامۀ اتحادشوروي طوریست كه . خودرا باثبات میرساند
ساختمان . ت را درافغانستان داردپروگرام طویل المدت اقام

. سیاسي اداره وحكومت بنحو اتحادشوروي تغییریافته است
جوانان افغاني براي تحصیل درجمهوریتهاي شوروي فرستاده 

اصول درسي، بشمول انجنیري وطب، در پروگرام خود      . میشوند
راگنجانیده وشفاخانه هاي كشوربا " تیوري طبقه كارگر" 

ن همكاري بسته اند ومازاد آن درشمال افغانستان تاجكستان پیما
 .درشبكه برقي تاجكستان پیوند شده است

ل توسط آژانس خبررسانیهاي شوروي تعبیه شده ابرسانه هاي ك
ل ازبرنامه هاي ابپروگرام رادیوك% 61ودرحال حاضر بیش از 

یگانه روزنامه بلسان انگلیسي . شوروي اقتباس وپخش میشود
وسها را نشر میكند ونام هاي بوریسوف، بیشتر مضامین ر

بایكوف، سیمیونوف وغیره شكل عادي را درروزنامه كسب 
ل ابیك شبكه بزرگ متخصصین روسي درتمام ادارات ك. كرده

كلید كارها را بدست خوددارند ونمیگذارند كه طرزالعمل 
 .مامورین افغاني مخالف با ساختمان اداري شوروي باشد

ي كه باید درآینده ثمرآن بدست آید این همه سرمایه گذار
ضرورت به فكتور وقت دارد وباید انتظار رسیدن بقدرت نسل 

واین است موفقیت . آیندۀ تربیت یافته شوروي را انتظار برد
اتحادشوروي كه باالي نسلها محاسبه میكند ونه دروقت مبارزات 

 ".اتيابانتخ
 

 :و اینک گزارشات جلسۀ اولی بعد ازسویس
در دویسدورف   August Clementeهوتل  18-8-1881

Duisdorf 
     اجالس هیئت مدیره و شوراي اجرائیه جمعیت تحكیم وحدت

 (:اسوال) 
توضیحات داکتر محمد یوسف درباره مذاكراتش با  -: اجندا

 Beitzاراكین وزارت خارجه آلمان وآقاي بیتس
 اساسنامه اسوال وثبت آن درمحكمه مربوط -
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 وراي اجرائیهتوسعه اعضاي ش -
دراین جلسه میرمن پروین علی، داکترمحمدیوسف، جنرال 
عبدالکریم مستغنی، داکترعبدالولید حقوقی، داکترعطامحمد 

منشي )نورزایي، داکتر قاسم فاضلي، داکترغالم محمدنیاز
وظیفۀ عکاسی را در این عکس ) ، همایونشاه آصفي،(مجلس

حمد تاج، ، داکتر عرفان فطرت آقای تاج م(بعهده داشت
داکتر نیاز : یادآوری. وانجنیراحسان هللا مایاراشتراك داشتند

 .نسبت ترتیب مجلس در عکس دیده نمی شود
صبح جلسه باتالوت چندآیت ازكالم هللا توسط داکترنیاز  8ساعت 

    افتتاح شد

درآغاز جلسه داکترمحمد یوسف درباره وضع عمومي جهاد 
 ابختمان تنظیمها واحزمعلومات داده وهمچنان درمورد دوسا

قرارمعلوم اتحادي بین گروه های . افغاني درپشاورصحبت كرد
اسالمي افغانستان، محاذملي  ببنام ملیگراها، حركت انقال

 اسالمي افغانستان وجبهه ملي نجات افغانستان موجودبوده كه با 
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                                                 سفیو .م داکتر ،داکترفطرت ،داکتر نورزی، جنرال مستغنی: به ر ازچ         

 مایار. ا ،داکتر حقوقی ،آقای تاج ،پروین علیداکترفاضلی، میرمن             
 

 .ت میباشنداببنیادگرا اسالمي دررق ابگروه هاي احز
وي دروزارت خارجه آلمان داکترمحمد یوسف اظهارداشت كه 

غرب دومالقات داشته كه یكي آن با آمرشعبه جنوب آسیا، آقاي 
 Buergerومالقات دومي باآقاي بویرگر V.Wettenفون ویتن 
 .بعمل آمد

هردوشخص مسوول ازساختمان اسوال درچوكات مقاومت افغاني 
پشتیباني كرده ولیكن داکتر محمد یوسف ازخالل گفتار آقاي 

مركزجمیعت را  ابدریافت كرده كه وي انتخ بورگرچنین
 .درآلمان غرب كمتر موثرمیداند

،  Beitzبرعالوه داکتر محمد یوسف ازمذاكراتش با بیتس
 سكرترجنرال اوتو بینیكي شتیفتونگ

Otto B. Stiftung   درمنزل داکترمحمد یوسف بعمل آمده بود که
یتس با ب. درمذاكرات شركت داشت، معلومات داد نیز داکترنیاز

وزارت خارجه آلمان تماس نزدیك دارد وحاضراست با جمعیت 
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بیتس عقیده دارد كه جمعیت تحكیم یك ساختمان . همكاري كند
سیاسي است كه درپهلوي شش تنظیم درپشاور، قوه هفتم شناخته 

داکترمحمد یوسف باصراحت كامل این طرزدید بیتس . میشود
صرف یك حلقه   رارد كرده و اظهار نموده كه موقف جمعیت

وصل وتحكیم كردن گروه هاي مقاومت دربیرون مرزي وداخل 
افغانستان بوده و کدام صالحیت دیګری در چوکات اساسنامه 

 .خود ندارد
برعالوه بیتس نظر وزارت خارجه آلمان بخصوص آقای بورگر 
را چنین توضیح كرده كه بهتراست اسوال مركز فعالیتهاي خودرا 

المي وبیطرف ویا اینكه درنیویارك تشكیل دریكي ازكشورهاي اس
با این اظهارنظربیتس تایید نتیجه گیري داکتر محمد یوسف . دهد

بعد ازتوضیحات داکترمحمد . ازمذاكره با آقای بویرگرمیشود
یوسف، داکترنیاز ترجمه اساسنامه جمعیت را كه بلسان آلماني 

تا بعد تصویب متن فیصله شد . ترتیب كرده بود، قراات كرد
توسط وكیل حقوقي جمعیت به محكمه مربوط جهت ثبت سپرده 

 .شود
منشي مجلس، طوریكه دراجندا قید گردیده لست یك تعداد 
اشخاص راخواند كه ازجمله اشخاص ذیل درشوراي اجراییه 

 :شدند ابق به طرز العمل اجراات جمعیت انتخابمط
ر داکتر میرمحمدامین فرهنگ، داکتر سیدمحمد سوما، هر دو د

 آلمان غرب وقاسم نصیري ازانگلستان
 

 International Heraldانترنشنل هیرالد تریبیون  21-8-1881

Tribune  واشنگتن  -نیویارك 
 امریكا مبارزین آزدایخواه افغان را مسلح میسازد: سادات

 خریداري سالح ومهمات درمصر
 سرویس واشنگتن پست

احبه اي انورالسادات رییس جمهور مصرضمن مص -واشنگتن
ازدوسال  ا  مطبوعاتي اظهار داشت كه حكومت امریكا تقریب

باینطرف سالح ومهمات براي مجاهدین خریداري میكند 
 .وبدسترس شان میگذارد
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باخبرنگارتلویزیوني سادات ضمن مصاحبه اي الء انورتبصره 
NBC پیتر میلر ،Peter Miller   براي باراول اتهامات شوروي

. ل تایید میكندابردانیدن مخالفین رژیم كطه با مسلح گابرا درر
نفرازعساكراردوي  81111مبارزین آزادیخواه علیه تقریبا  

 .شوروي سرسختانه میجنگند
بگذارید تامن این اسرار : " سادات درمصاحبه خود اضافه كرد

درآغازقیام مردم افغان، حكومت امریكا با من ". را افشاء كنم
ح ومهمات توسط طیارات تماس برقراركرد و یك مقدارسال

امریكایي از قاهره به پاكستان فرستاده شد تا دربین مجاهدین 
 .توزیع گردد

سادات عالوه كرد كه فرستادن سالح ومهمات تازمانیكه روسها 
 .ازاین كشوراسالمي رانده شوند، ادامه خواهد داشت

یك سخنگوي وزارت خارجه امریکا درباره اظهارات سادات 
طوریكه درگذشته گفته شده " ف گفت كهتبصره نكرده صر

ع مختلف سالح ومهمات مورد ابمبارزین ازادیخواه افغان ازمن
ضرورت خودرا بدست میآورند كه دراین میان سالح غنیمت 
گرفته شده درجنگ و پیوستن عساكراردوي افغاني باتجهیزات 
دستداشته شان وهمچنان خریداري ازبازارهاي داخلي شامل 

                                       ".میباشد
رنگارتلویزیون پیترمیلراززبان یك مامورعالیرتبه مصري خب

اظهاركرد كه سالح ومهمات براي مجاهدین ازتولیدات كاپي شده 
 .  روسي درمصربوده كه راسا  به پاكستان ارسال میگردد

سادات اشارتا  اظهارداشت كه امریكا ساالنه یك بیلیون دالر، رقم 
 .                                      خاوتمندانه، براي خریداري سالح ومهمات به مصرمیپردازدس

با  ابمدتی را دربر گرفت تا کمپیوترم دوباره بعد از مص
وایروس و عالج آن توسط یک کارفهم سرحال آمده و درخدمت 

 .این قلم قرار گرفت
حدت، جمعیت تحکیم و" گزارشات سه بخش از نهضت ملی 

بیشتر درمورد چگونگی بوجود آمدن آن مورد بحث " اسوال 
قرار گرفت و بعد مواصلت سهمگیرندگان اجالس به اقامتگاه 

 . های شان پایدار مانده و دوام یافت



 

53 

 

درنظردارم تا داخل توضیح جزئیات مطالب و تماسهای فردی 
نشده بلکه مسائل نسبی با اهمیت را که درتکوین این نهضت ملی 

الی یادداشتهای دستداشته بل بوده ازآن یاد کرده واز الدخی
بعضی مطالب مربوط را بیرون نویسی نموده در خدمت 

 .خوانندگان گرامی بگذارم
داکتر محمدیوسف  اباستاد گرامی ام جن 28/11/1881به روز 

یکه سزاوار شان می ابدراینجا اسم داکترصاحب را با الق) خان 
نسبت سهولت در کار  شات بعدیباشد نگاشته ام و در گزار

، اولین صدراعظم (محمد یوسف اکتفاء مینایمصرف به داکتر
دورۀ خجستۀ دهۀ دیموکراسی در اشبورن، حومۀ فرانکفورت، 
برایم تلفون کرد و گفت که امروز ساعت چهار بعد ازظهر با 

اسالمی وعده  بمولوی محمدنبی محمدی، رئیس حرکت انقال
وی میخواهد که . ت آلمان غرب، باهم ببیندنموده تا در بن، پایتخ

                                     .من هم ویرا همراهی نمایم
 بن هوتل شترن 28-11-1881

 به ساعت موعود باهمراهي داکترمحمدیوسف درهوتل شترن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 اسالمی افغانستان بحرکت انقالمحمدی، رهبرمولوی محمدنبی 

 .مواصلت كردیم
لوي محمد نبی محمدي بااعضاي معیتي وي، مولوي محمد مو

شاه فضلي معاون حركت ، داکترعزیزهللا لودین مشاورسیاسي 
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داکترمحمدیوسف  از حركت ومحمد اسمعیل صدیقي مشاور
 .داکترنورزایي نیزبهوتل رسیده بود قبال  . صمیمانه پذیرایي كردند

حكیم جمعیت ت"داکترمحمد یوسف انگیزۀ به رویكارآوردن 
                                                                          راكه مبناي آن درخدمت وتقویه جهاد، بدون " وحدت، اسوال

   مولوي مح. ت باسازمانهاي جهادي، استواراست توضیح دادابرق

مدي که در دورۀ سیزدهم ولسی جرگۀ افغانستان از مردم 
و چشمان سیاه براق داشته   ابکرد چهرۀ جذلهوگرد نمایندگی می

بامنطق قوي وتحلیل همه جانبه جهاد افغانستان را معرفي كرده 
"  جمعیت، اسوال"وضرورت مبرم همكاري باسازمانهاي مانند 

وي پیشنهاد نمود تا یك عده ازافغانهاي روشنفكر، . راتائید كرد
تنظیمها اور آمده ودرداخل اشاره به داکترلودین كرده، به پش

                                                            .نمایند همكاري
 اظهاراتاز بعد

 مولوي محمدي،
داکتر لودین 

ازجریان 
. جهادمعلومات داد

داکترعزیزهللا لودین، 
درآوان بقدرت 
رسیدن كمونیستها با 

 یكتعداد ازاستادان
 اولین صدراعظم دهۀ دیموکراسیداکتر محمد یوسف،                       

 ل بجرم كودتا بیش از دوسال درمحبس پلچرخي ابپوهنتون ك 
محبوس بوده، بعد از رهایي به پاكستان پناهندگي اختیاركرده 

 .اسالمي همكاري دارد بوباحركت انقال
مولوی محمدشاه فضلی، معاون حرکت که در کنج اطاق در 

قرار معلوم  )   شتبود و عینک سیاه درچشم داچوکی نشسته 
، بدون از تأئید سخنان مولوی محمدی با اشارۀ (تکلیف چشم دارد

سر چیزی نمی گفت، لیک بعد از صحبت  طوالنی وی داخل 
بحث شده و تعجب کردیم که با چگونه استدالل قوی و باسنجش 

سهمگیری قشر روشنفکر  اباز جهاد برحق ملت افغان  و ایج
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از خالل گفتارش احساس . ع میکندافغان در جهاد تقاضا و دفا
میگردید که وی به نظام گذشتۀ شاهی افغانستان و شخصیتهائیکه 
در آن سهیم بودند احترام دارد و آنهارا یکی از مهره های مهم 

 .نجات افغانستان میشمارد
صحبتها درفضاي صمیمیت بیشترازدوساعت دوام كرد وطوركل 

 .داراي ماهیت ارزنده بود
احساس گردید كه بین شش تنظیم پشاوربوجود  درضمن صحبتها

ل اعتماد غیرممكن است، این ابآوردن اتحاد ق
اما درحال . یشترداکترلودین روي صحبت میكشانیدابنظرر

قرار . حاضراتحاد سه گانه بین تنظیمهاي ملیگرا موجوداست
ط کتبی و تلیفونی ابگذاشته شد که این تماسها دوام داشته و رو

 .دبرقرار خواهد ش
   

درمنزل  21-11-1881
داکترسیدمحمد سوما 

 :دربن
: حاضرین مجلس

داکترمحمدیوسف، 
داکترولید حقوقي، 
داکترغالم محمد نیاز، 
داکترسیدمحمد سوما، 
داکترمیر محمد امین 
فرهنگ وانجنیراحسان 

 .هللا مایار
 

 ولید حقوقیاحمدداکتر                          
ور مذاكرات داکتر محمدیوسف با ئی ارائۀ راپا  مطلب ازگردهم

آغاشاهي، وزیر خارجۀ پاکستان که در سفارت پاکستان صورت 
 .  گرفته بود تثبیت گردیده بود

جمعیت تحكیم وحدت "داکترمحمدیوسف با آغاشاهي درباره 
ووظیفه آن درقبال حل بحران افغانستان وامكانات بسیچ " ،اسوال
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یل صحبت كرده وتنظیمهاي جهادي بتفص ابگردانیدن احز
تقاضا نموده تا در زمینۀ اتحاد و یا ائتالف  ا  وازآغاشاهي جد

و تنظیم های جهادی که در پشاور مراکز خودرا دارند با  اباحز
آغاشاهي بدون کدام غلط فهمی باتاسف . این مفکوره همكاري كند
كاري كرده  ابطه بااتحاد تنظیمها واحزاباظهارنموده كه وي درر

                                                                                                        .موضوع مربوط بخودآنها میباشد نمیتواند واین
 قرار معلوم درسیاست خارجی پاکستان بین جنرال ضیاءالحق، 

رئیس جهمور پاکستان و آغاشاهی، وزیر خارجه پاکستان 
آغاشاهی سعی میکند که . اختالف نظر مشهود است

ط حسنه برقرار نموده و همچنان عالقه دارد اببااتحادشوروی رو
   .      ط پاکستان را با کشورهای غیر منسلک پیوند دهدابتار رو

داکتر محمدیوسف باالی سیاست پاکستان در قبال افغانستان 
تا جائیکه مشهود است جنگ درافغانستان در . اعتماد ندارد
تگاه استخبارات پاکستان، آی اس آی، بوده که صالحیت دس

طه ابحکومت را کنار گذاشته و مستقیم با جنرال ضیاءالحق ر
 .دارند

بعد ازصحبت وتبادل افكاردرباره مذاكرات باآغاشاهي، بسیچ 
گردانیدن گروه هاي مختلف افغاني و درباره ترتیب مظاهره علیه 

بن، مطرح تجاوزشوروي درافغانستان حین ورود بریژنف در
همه درسال گذشته شاهد بي نظمي درمظاهرات روزتقبیح . گردید

تجاوز شوروي درافغانستان بودیم كه ازبین یك حلقه بزرگ 
اسالمي بنیادگرا جداشدند  ابیكتعداد افغانها بنام مربوطین احز
قواي امنیتي كه آمادگي براي . ومسیري جداگانه ایرا تعیین كردند

مجبورگردیدند تا قواي بیشتررا  نظم یك مظاهره داشتند،
درخواست كنند ومظاهره چیان كه اطفال وخانمها نیز شامل 

 .بودند مجبور درسرما وزیربرفباري ساعتها انتظاركشیدند
تصمیم گرفته شد كه با كارگردانندگان حلقه هاي افغاني درآلمان 
درتماس گردیده وآنهارا در محلی دعوت نموده و درباره حل این 

 .تبادل افكار صورت بگیردمعضله 
در ختم صحبتها هیئتی به ریاست داکتر حقوقی و اعضاء آن 
داکتر نیاز و فرهنگ مؤظف گردید تا مسودۀ یک مکتوب 
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شاده بعنوان لیونید بریژنیف سرمنشی حزب کمونیست اتحاد گسر
شوروی را ترتیب نموده وبعد از مالحظۀ داکتر محمد یوسف و 

امه های آلمان غرب به نشر سپرده امضای وی در یکی از روزن
 .شود

 

2.-11-1881 
" درروزنامه معتبر  1881نومبر  .2 تأریخبسرگشاده مكتوب 

Die Welt  " آن  دریآلماني نشر گردید واینك ترجمه: 
 !محترم منشي عمومي  ابجن" 

مالقات قریب الوقوع شمارا در پایتخت جمهوریت اتحادي آلمان 
طوریكه شنیده . شما مینگارمابكشاده رمغتنم شمرده، این نامۀ سر

ام شما در نظردارید كه دراینجا مقدم بر همه مساعي خودرا در 
این تصمیم در . صلح، تشنج زدایي و خلع سالح بخرج دهید راه

واقعیت یك پروگرام مفید و اصیل میباشد و ما آرزومندیم كه 
موفق شوید تا اعتمادي را كه شرط اصلي هر نوع مذاكرات 

برقرارسازید یعني  ا  سوولیت و صمیمانه میباشد مجددپرم
دیگر  اعتمادي را كه شما متأ سفانه توسط تصادمات نظامي در

آرزومند میباشیم تا امیدواري كه  ا  جد. نقاط جهان ازدست داده اید
مسالمت آمیز و تشنج زدایي بسته است  عالم بشریت برهمزیستي

ي ما ترس داریم كه اما آقاي منشي عموم. س نگرددا  مبدل بی
مساعي صلح آمیز شما تا وقتي مورد اعتماد بشریت قرار 

. ت سازدابمعكوس آنرا ث نخواهد گرفت كه اعمال شما كامال  
در همین زمان در همسایگي مستقیم شما از عرصۀ  ا  مخصوص

دوسال باینطرف جنگ غیر مساویانه و ظالمانه در جریان است 
. انسانها بار آورده است االيل تصوري را بابكه بدبختي غیر ق

اتحاد جماهیر شوروي باالي یك كشوركوچك، بیدفاع و 
صلحدوست چنان جنگي را تحمیل نموده كه اصل موجودیت ملت 

آیا میتوان از صلح . افغانستان را مورد تهدید قرارداده است 
صحبت كرد ولي جنگ را عملي ساخت؟ و یا اینكه میخواهید 

ر به اروپا بسازید تا بدینوسیله كسي صلح وخلع سالح را منحص
 مانع آزادي اعمال شما در دیگر نقاط جهان نگردد؟
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. ل انقسام میباشندابولي ما معتقدیم كه صلح و خلع سالح غیر ق
بهم فشرده شده از  بهیچوجه شده نمیتواند كه دراین جهان كامال  

نگاه زمان و مكان در یكجا صلح عملي گردد در حالیكه در دیگر 
قاط گیتي عفریت جنگ صد ها هزار انسان را بلع نماید و ن

ما متعلق به آن كساني میباشیم كه . سرزمین هایشانرا منهدم سازد
بهمزیستي مسالمت آمیز اعتقاد داشتند و همكاري مثمر را بین 
. كشورهاي داراي ایدیولوژي هاي مختلف امكان پذیرمیدانستند

مساعي دریغ نكردیم  ق بهمین حسن نیت خویش ازهیچگونهابمط
بدین ترتیب . ط دوستانه خودرا با كشور شما توسعه دهیمابتا رو

اتحاد شوروي ازنگاه همكاري اقتصادي، تخنیكي و نظامي در 
كشورما افغانستان از یك مزیت عمده بر خورداربود و شما آقاي 
منشي عمومي و همه زمامداران اتحاد شوروي كه ما با آنها 

ت به عمل آوردیم همیشه بما اطمینان میدادید مذاكرات و مفاهما
ل ابكه استقالل و آزادي كشورما و تمامیت سرحدي آن غیر ق

تعرض میباشد واتحاد شوروي درخالل همكاري خود با 
افغانستان هیچگونه هدفي دیگري بجزازایجاد یك مودل همكاري 

 .دوستانه ندارد
شده اید كه  شما درهر فرصت گفتار ایلیچ لینن را بما یاد آور

بهموطنان خود توصیه مینمود كه تمامیت ارضي همسایه 
صلحدوست خود افغانستان را احترم نمائید و دوستي آن را 

آیا اعتمادي كه ما به كشور شما نمودیم گناه آمیز . قدرداني نمائید
له نشو ونما اببود؟ اما یك همكاري مثمر فقط از منبع اعتماد متق

تماد مورد سوء استفاده قرار گرفت و با اینكه این اع. مینماید
گناه ما در ج  ابداده شد بهیجوجه در حس اباستعمال قوه جو

 .شده نمیتواند
من باید اعتراف نمایم كه ما هیچوقت باین مطلب فكر هم كرده 
نمیتوانستیم كه باالي جاده هائیكه بغرض انكشاف اقتصادي ما 

انكهاي اتحاد اعمار گردیده بود روزي طرف سوء استفاده ت
 .شوروي بر علیه خودمان قرار خواهند گرفت
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 !آقاي منشي عمومي 
سوء  شما با سیاست خویش در مورد افغانستان یك مثال كامال  

همكاري اتحاد شوروي را ایجاد نموده اید و درگذشته افغانستان 
بحیث یك نمونه خاص كمك هاي بیغرضانه اتحاد شوروي 

ور ما بحیث یك قرباني مظلوم شناخته میشد ولي امروز كش
سیاست متجاوز و توسعه طلب اتحاد شوروي شناخته شده است و 

 1878اشتباه بود كه بعد از كودتاي ماه اپریل  این كامال  
اینهم . ماركسیستي آماده تلقي گردید بافغانستان براي یك انقال

اشتباه مطلق بود كه باالي یك ملت داراي عقیدۀ راسخ اسالمي و 
اید تحمیل نمود كه با جمیع اعتقادات ابملي چنان مفكورۀ ر غرور

مذهبي و ارزشهاي معنوي آن ازهرسمت درتضاد قرار میگرفت 
و باالخره اینهم اشتباه كامل بود كه یك رژیم مستقر شده توسط 
قواي اشغالگر خارجي از تره كي تا ببرك كارمل از طرف ملت 

ها موفق شده بودند كه این چهره . ل قبول میباشدابافغانستان ق
بشما چنان جلوه دهند كه قادر اند افغانستان را تحت یوغ منافع 

ولي من در مورد تخمین ناقص شما در باره . شوروي قرار دهند
استعداد و امكانات این اشخاص مجهول الهویه و تاثیر شان باالي 

" شما با تره كي و امین بحیث . جامعۀ افغاني حیرت میكنم
را امضا  1878قرارداد ماه دسمبر ! " ملت افغانستان  نمایندگان

امین . ق بهمین قرارداد كشور مارا اشغال نمودیدابكردید و مط
توسط قواي خود شما از بین برده شد و از طرف حكومت شما 

همچنان . معرفي گردید (CIA)اي .آي.بحیث نماینده سي
د كه نورمحمدتره كي نیز ارزش حقیقي خودرا وقتي كمایي نمو

شما بمناسبت بیست و ششمین كانگرس حزب كمونیست اتحاد 
شوروي در اوایل سال جاري در خالل یاد آوري و قدرداني آنعده 
از سران كمونیست جهان كه در بین دو كنگره اخیر فوت نموده 

 .بودند بیاد آوري نام او هیچگونه ارزشي قایل نگردیدید
شكنجه نموده و  تره كي و امین صدها هزار افغان اصیل را

بشهادت رسانیدند و عجب اینكه این اعمال تحت دید مستقیم 
مشاورین اتحاد شوروي صورت گرفت و بعد چنین فكر شد كه 

با رژیم آشتي داد ولي  ا  توسط ببرك كارمل میتوان ملت را مجدد
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بوده و موقفش  موصوف امروز یك شخص بدون اداره خودي
 .یباشدبمراتب بد تر از تره كي و امین م

 !آقاي منشي عمومي
ما همیشه تالش نموده ایم تا عللي را كه منجر به چنین تجاوز 
شدید و منافي هر نوع حقوق بشر درافغانستان شده است پیدا 

اینكه اتحاد شوروي یك كشور عضو سازمان ملل متحد را . نمائیم
تحت فشارقواي مسلح قواي خود قرار میدهد بذات خود معني 

ه كشور شوروي بدین ترتیب منشورملل متحد را كه آنرا میدهد ك
براي هر كشور جهان حق تعیین سرنوشت را اعطا نموده است 

باحملّه نظامي باالي یك كشور غیر . بشدت پامال نموده است
منسلك ،در حقیقت نهضت عدم انسالك در تمام جهان مواجه 
سوال گردیده است و باالخره توسط تحقیر یك كشور مسلمان 

ار جدي و قرار دادن آن بحیث یك وسیلۀ عالیق قدرت طلبي بسی
سیاسي، تمام جهان اسالم در وقار خود مورد تجاوز قرار گرفته 

ران این سوال بجا خواهد بود كه چرا اینهمه وقایع رخ اببن. است
 داده  ؟

این بهانه كه عالیق امنیتي اتحاد شوروي در افغانستان در خطر 
رآن چنین اببن. قبول میباشد لابغیر ققرار گرفته است بیجا و 

میتوان حدس زد كه افغانستان هدف نهایي توسعه طلبي شوروي 
نمیباشد بلكه یك افغانستان آرام شده بحیث پایگاه حمله براي 
حمالت بعدي حاضرخدمت خواهد بود كه از سرحدات ما عبور 

حار آزاد ادامه دهند و بدینوسیله خطوط ابواز وراي پاكستان تا 
بحري اتحاد شوروي با زمین مادري آن وصل  ارتباطي قواي

 .میگردد
ازاینجا معلوم میشود كه وقایع فعلي افغانستان نه تنها كشور هاي 

بصورت بسیار حساس با عالیق  همجوار را تهدید مینماید بلكه
 .امنیتي كشور هاي غربي نیز تماس میگیرد

 !آقاي سرمنشي 
س جنگهاي دوساله خود من ازشما خواهش میكنم تا بیالن

 :درافغانستان را استخراج نمائید
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اتحاد شوروي از یك كشور داراي شانزده ملیون نفوس كه  -
مملكت شمارا یك دوست صدیق خودمیدانست یك دشمن بزرگ 

 .ساخت
یك تعدادزیاد شهرها و قصبات بخاك و خون كشانیده شده و  -

ال، زنان و باشندگان آن فراري شدند و درحدودنیم ملیون اطف
 .مردها شهید شدند

در حدود چهار ونیم ملیون نفوس كشور در كشورهاي همسایه  -
 .پناهنده شده اند

حزب كوچك كمونیست ازملت افغانستان تجرید گردیده و از  -
طرف مردم افغانستان تعقیب و تهدید گردیده مورد نفرت همه 

د خون همچنین در بین خود منفورهم  بوده و بسرح. قرار دارند
 .آلود دشمن هم میباشند

اقتصاد كشور ویران گردیده و حتي جمیع اساسات یك دولت  -
 .دیگر وجود ندارد منظم اصال  

ر قدرت اتحاد شوروي ابمقاومت به تمام ملت سرایت نموده و -
موفق نشده است كه با وصف استفاده از مدرنترین سالح مخربه 

 .تحت كنترول درآورد كشور مارا كامال  
كشورهاي مسلمان و ممالك غیر منسلك تكان شدید خورده اند و  -

بصورت بسیار جدي خروج كامل تمام قواي اتحاد شوروي و 
اعطاي مجدد استقالل افغانستان را با تمامیت سرحدي آن تقاضا 

 .مینمایند
اكثریت اعضاي سازمان ملل متحد بصورت تكراري  ا  عالوت -

محكوم نموده و طالب  عمل اتحاد شوروي را در افغانستان
 .اخراج بدون قید وشرط قواي اتحاد شوروي گردیده اند

 سف ميأل تابهمچنان موقف خود عساكر اتحاد شوروي نیز ق -
باشد چه بتعداد هزاران نفر حیات گرانبهاي خودرا در یك جنگ 

آنها . غیر عادالنه و غیر مساویانه و بدون علت از دست میدهند
ل هجوم چینایي ها ابستان در مقبراي نجات مردم افغان

وامریكائیها وارد افغانستان شدند ولي ایشان برعكس نه با 
م مصمیها و نه با امریكائیها روبرو شدند بلكه با افغانهاي ئچینا
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ل نفوذ ابمواجه گردیدند كه از آزادي، خاك ومعتقدات خود در مق
 .كنندگان شوروي دفاع سر سختانه مینمایند

وي قدرت و وسایل آنرا در اختیار دارد كه اتحاد شور ا  طبع
شهرها و . شهادت برسانند صدها هزار انسان دیگر را نیز به
ر سازد و ملیون ها انسان ابقصبات دیگررا نیز با خاك و خون بر

ولي شما دراینصورت در . را نیزازسرزمین شان برهاند دیگر
 خواهید داشت؟ ل جهان وذهنیت جهاني چه موقفيابمق

ورت توقع آنرا خواهید داشت كه جهان تالش شمارا دراینص
 براي صلح جدي خواهد گرفت؟

شما ملت خودرا هرگاه برادران و فرزندان و مردان شان 
 مراجعت نكنند چگونه تسلي خواهید داد؟

" شما بقدر كافي عاقل میباشید تا بدانید كه نمیتوان باالي بهانه 
 .ردبصورت دایمي اتكاء ك" كمك هاي برادرانه 
 !آقاي منشي عمومي 

عالقه به صلح و تشنج زدایي دارید و اگر ازجهان  ا  اگر شما واقع
توقع آنرا دارید كه مساعي صلح جویانه شمارا اعتبار كنند 

. ت بسازیداببعد از كلمات در عمل نیز آنرا ث ا  دراینصورت لطف
قواي نظامي خودرا از افغانستان خارج سازید و بدین ترتیب یك 

من براي . ت نمائیدابث واضح صلح خواهي خودرا بجهان نشانه
شما اطمینان میدهم كه افغانها خود قادر میباشند كه خانه خودرا 

یك افغانستان آزاد و مستقل و غیر منسلك . نمایند خود تنظیم
هرگز خودرا آله و وسیلۀ هیچ دولتي ضد اتحاد شوروي 

واهد داد كه از قرارنداده و بهیچ صورت و بهیچ قدرتي اجازه نخ
وجودش براي دشمني با اتحاد شوروي سوء استفاده شود و آنهم 

قدرت  درست بهمین شكلي كه خودرا در حال حاضر علیه عالیق
براي  ا  یك افغانستان آزاد حتم.طلبلي سیاسي شما قرار داده است

ط  با كشور بزرگ همسایه شمالي خود یك نمونه زنده ابرو
 .خواهد بود

ه این كلمات بگوش شما برسد و بامید اینكه این به امید اینك
 .خاتمه پیدا نماید دگرگوني بیرحمانه در كشورعزیز من

 ق افغانستانابصدر اعظم س داکتر محمد یوسف
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عضو شوراي اجرائیه جمعیت تحكیم وحدت و مبارزه آزادي 
 (OSULA)افغانستان 

 

 می آیم با ثبت مراحل بعدی بخش های مربوط به جمعیت تحکیم
 . وحدت

ناگفته نمیگذارم باوجودیکه جمعیت در ساختمان خود یک نهضت 
مطلق مستقل بوده و در تصامیم خود دست آزاد داشت لیک 

تذکار  ا  صریح" جمعیت تحکیم وحدت" طوریکه در اساسنامۀ 
این نهضت باالی خدمتگذاری بمنظور  ابیافته سنگ اساسی تهد

ت کوچک و بزرگ بسیج گردانیدن تحرکهای آزادیخواهی متشت
داخل کشور و بیرون از سرحدات افغانستان بوده که با این قید 
به تنهائی خود فیصله ای نمیکرد بدون اینکه مؤید حلقات دیگر 

طه در قدم اول ابمدرک ازاین ض. سیاسی و جهادی نبوده باشد
 ابسعی گردید با اشخاص انفرادی که در داخل تنظیمها و احز

در عین زمان از گذشته ها با اشخاص سیاسی همکار بودند و 
تدائی بر قرار ابط داشتند، تماسهای ابداخل نهضت اسوال رو

نموده تا از طریق آنها معرفی اسوال به گروه های وسیعتر 
 .رویدست گرفته شده بتواند

خوشبختانه در ساختار اسوال یک تعداد اشخاص سرشناس 
 ابمها و احزافغانستان عضویت داشتند که در بین حلقات تنظی

سیاسی در داخل و بیرون از کشور اشخاص گمنام نبودند و این 
 .برازندگی سهولت بیشتر در معرفی اسوال تولید میکرد

ر شهرت پهناور و نیک داخلی و خارجی اعلیحضرت اببن
ق افغانستان و وجود شان در روم ابمحمدظاهر شاه، پادشاه س

ای آزادیخواهی میتوان ادعا نمود که مرکز حل سیاسی جنبشه
ملت افغان دراروپا در روم متمرکز بوده و مرجع تماسهای افراد 

یک تعداد از . زینفوذ در جامعۀ افغانستان تشخیص شده بود
ر جبر زمان در حالت ابشخصیتهای سرشناس افغانستان که بن

تبعید در خارج از افغانستان زندگی میکردند بنحوی با 
ر دعوت اعلیحضرت و اببن ا  وقتف ا  اعلیحضرت تماس داشته و وقت
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یا بدون دعوت به روم سفر میکردند و مشوره های که ممد 
 . آزادی افغانستان شده میتوانست، ارائه مینمودند

ازجمله شخصیتهای محترمی، تا جائیکه من اطالع داشتم میتوانم 
 اباذاعه نمایم که اعلیحضرت بیشتربا بزرگواران، مانند جن

داکتر  ابق صدراعظم افغانستان، جنباداکتر محمد یوسف، س
عبدالستار سیرت،  ابق معاون صدارت، جنابعبدالصمد حامد، س

ق وزیر عدلیه تماس داشتند و به مشوره هایشان ارج ابس
اگر با تفصیل لست اشخاص بیشتر بپیچم، موضوع به . میگذاشتند

اطالت کشیده لیک در محتوی کدام تأثیری نخواهد داشت ازاینرو 
میکند تا اشارۀ کوتاهی نموده و ادعا نمایم که از طریق  ابایج

 و یکی از بنیادگزارن   داکتر محمدیوسف که عضو مهم
بوده و یک تعداد زیاد " جمعیت تحکیم وحدت، اسوال" ساختمان 

ق افغانستان اباز قشر روشنفکر و بصورت نسبی شناخته شدۀ س
در . شتندط نزدیک با روم داابدراین نهضت عضویت داشتند، رو

آغاز جنبش آزادیخواهی در روم زیر کدام عنوانی فعالیت 
نمیکرد، بلکه صرف بنام روم و اعلیحضرت و در قدم بعد از 

 .ایشان به اسم سردارولی یاد میشد
گرچه در بارۀ موضوعیکه مطمح نظر است تا بآن اشاره کنم 

نهضتهای آزادیخواهی دارد، لیکن شخصیت  طه ای باابکمتر ر
یخواهم گوشه ای از زندگی شان را بعد تبعید اجباری از ایکه م

ل تردید ذکر نمایم زمانی پادشاه افغانستان و با ابروی اسناد غیرق
این وصف فرد اول افغانستان بوده و در یک کشور بیگانه نیز 

از روزیکه با . بلندترین موقف یک افغان را دارا بودند
 رور ناشر، همایون اعلیحضرت باراول با اشتراک آقای غالم س
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 (م 1881روم )  -اعلیحضرت محمد ظاهر شاه 
 هدمی د شان پادشاه ایکه پادشاهی زیب

مالقات صورت  1881جون 1.آصفی و اینجانب به روز 
تا روزهای اخیر حیات شان ماه  ا  ها تقریبدوادی گرفت، این دید

 . تدوام داش ا  ل  متناوبابدر ارگ ک 2117جوالئی 
پسرکاکا  كودتاي موفق سردارمحمد داود، بعد از

حكومت آنوقت  وهرخواهراعلیحضرت محمد ظاهر شاه،وش
فیصله كرد تا ماهوار درحدود یازده هزار دالرامریكایي ازمدرك 
عواید جایداد شخصي پادشاه برا ي اعلیحضرت درروم انتقال 

 اعلیحضرت با اعضاي فامیلش ازمدرك این پول زندگي . دهند
ولي بعد ازكودتاي خونین كمونیستها بكمك . رومندانه اي داشتندبآ

، دراثر 1878اتحاد شوروي درافغانستان وموفقیت شان درسال 
عیت افغاني اعلیحضرت محمد ظاهرشاه پادشاه ابفرماني ت
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افغانستان بایك تعداد بیست وچند نفري ازاعضاي خانوادۀ شان 
ادره شده وانتقال سلب گردید وملكیت شان درافغانستان مص

 .مستمره پادشاه نیز قطع گردید
ق ابپادشاه عربستان سعودي برای رفع مشكل مالي پادشاه س

اقداماتي كرده كه از چگونگي آن اطالعي در دست نبوده 
 .  وازاینرو نمیتوان درباره اظهاراتي كرد

براي اینكه درخالل این مدت از وقتیكه اعلیحضرت بافامیلش 
زندگي میكردند وتا به قدرت رسیدن كمونیستها  درروم در تبعید

درافغانستان، درباره حوادث وجریانات سیاسي به شمول وضع 
ق معلوماتي داشته باشیم، بنده درنظر دارد تا از ابزندگي پادشاه س

اثر معتبر اسدهللا علم ، وزیر دربار شاه ایران بعضي مطالبي را 
بعد ازكودتاي سردار را  تأریخاقتباس و این مرحله جدید صفحۀ 

  .محمد داود آغاز نمایم
 

 :   اینک چند یادداشتی از خاطرات اسدهللا علم
 :وی مینگارد

   : اثر خویش 181اسدهللا علم وزیردربارشاه ایران  در صفحه 
" اسدهللا علم گفتگوهاي من با شاه، خاطرات محرمانه امیر "

    :                                     مینگارد
 (سرطان ) تیر  26سه شنبه، 

سردار . درافغانستان كودتا شده است: یك روز سیاه. يابشرفی
داوود خان،  نخست وزیر اسبق، عموزادۀ پادشاه وشوهر خواهر 

در . وي، توطئه اي را علیه برادر همسرش رهبري كرده است
این شورش تا حاال به  ا  ظاهر. چه دنیاي كثیفي زندگي مي كنیم

ل تمام ابن عبدالولي خان، داماد پادشاه وفرماندۀ پادگان كقیمت جا
 .شده كه ازدوستان خوب من بود

این خبر ضربۀ سنگیني براي شاه بود، بخصوص كه داوود، با 
اینكه خودش ازمالكان متمول است، آشكارا طرفدار روسیه 

اونخست وزیر وحاكم مطلق افغانستان درپانزده سال ...است
ود این ادعا میكند كه این كودتا براي اعطاي گذشته بوده، وباوج

اگر بخاطر موقعیت آرتش افغانستان ... آزادي به مردم است
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نبود، مي توانستیم قضایا را زیر سبیلي دركنیم اما كلیۀ افسران 
آرتشش درروسیه شوروي آموزش دیده اند وبدون شك با 

 البته این امر با توجه به. شستشوي مغزي ماركسیست شده اند
. فقر مادي وعقب افتادگي افغانستان چندان جاي تعجبي ندارد

طولي نخواهد كشید كه خود داوود هم قرباني یك كودتاي نظامي 
خواهد شد، وما با وضعیتي مواجه مي شویم كه كمتر ازوضعي 

 .كه باعراق با آن روبروهستیم، فاجعه آمیز نخواهد بود
برقرار كرده  دراین ضمن داوود  درافغانستان رژیم جمهوري

من به عرض شاه رساندم كه اگر پادشاه مخلوع كه اینك . است
تكار عمل را به دست مي گرفت وبه غرب ابدرایتالیا است، 

افغانستان عزیمت مي كرد، ما در وضعي قرار مي گرفتیم كه 
اگر او فقط . مي توانستیم هرگونه كمك مورد نیاز را به اوبدهیم

د داشته باشد ما مي توانیم داوود را بتواند قبایل را پشت سر خو
شاه . بدون نیاز به اعزام حتي یك واحد نظامي سرنگون كنیم

چنین كارهایي ( م. توانائی) متأسفانه پادشاه جربزه " پاسخ داد،
به عقیده "   .ما باید حوصله كنیم وببینیم چه پیش مي آید. راندارد

 ."من ممكن است چنین حوصله اي به مرگ ما منجر شود
 

 :مینگارد 182علم در صفحه 
 (سرطان ) تیر  27چهارشنبه 

داوود توانسته است تا حدودي نظم را   ظاهرا  . يابشرفی
دراین ضمن ما با پادشاه تماس برقرار . درافغانستان برقرار كند

كرده ایم كه ادعا مي كند درحال حاضر ترجیح مي دهد منتظر 
 ا  عبدالولي خان واقع هنوز معلوم نیست كه... سیررویدادها شود
ما غیر ازگزارشهاي ساواك منبع دیگري . كشته شده باشد

 ... نداریم
 

 :مي نگارد 181علم در صفحه 
 (اسد) مرداد 1.چهارشنبه 

( پادشاه)حتي " ...دراینجا شاه حرفم را قطع كرد وگفت ... 
صحبت كند، به رغم اینكه ( روم ) عالقه ندارد با سفیرما در رم 

من اشاره كردم . ربرقرار كردن تماس تالش شده استچند بار د
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زنداني نخست وزیر اسبقش نوراحمد  كه پادشاه اینك عمال  
اعتمادي، سفیر فعلي درایتالیا است، كه به اوهم نمي شود ذره اي 

درچنین شرایطي تعجبي ندارد كه پادشاه از هرگونه . اعتماد كرد
اید از در دیگري بام. تماس با سفارت ما در رم احتراز مي كند

مورد  ا  به عنوان مثال، دكتر خانلري نویسنده، شدید. وارد شویم
مي توانیم اورا به . به طور كلي است *افغانهااحترام پادشاه و

درمرحله اول مي . اروپا بفرستیم تا به عنوان واسطه عمل كند
، ممكن است ...تواند فقط به پادشاه پیشنهاد كمك مالي بدهد

شت به افغانستان تغییر عقیده دهد، بخصوص اگر درمورد بازگ
كنیم كه فشار بیشتري وارد  ابما انگلیسها وآمریكائیهارا مج

 .شاه با این نقشه موافقت كرد... بیاورند
گفتن وزیر دربار شاه ایران افغانها  توجه خوانندگان را به* ) 

 (.  م.ا. نمی نامدافغانستانیها  افغانهارا، وی. معطوف میدارم
 

 :مي نگارد 118علم در صفحه
 ( میزان ) مهر  11یكشنبه ،

 ...واسرائیل بود ابموضوع صحبت جنگ اعر. يابشرفی
گزارشي ازسفیر مان در رم كه مالقاتش را با پادشاه افغانستان 

 .توصیف مي كرد، تقدیم كردم
 .مي نویسد كه در ( م. آقای علینقی سعید انصاری) سفیر 

ر پادشاه، كه ازمركز رم با ماشین یك اكتوبر به اقامتگاه محق
دیده بود كه پادشاه، دخترش ... ساعت فاصله داشت، رفته بود

بیست ودوعضو خانوادۀ سلطنتي تنها  ا  واالحضرت بلقیس وجمع
به رغم اینكه هیچ خدمتگاري هم . درپنج اتاق زندگي مي كنند

دركارنبود، فقط آنقدرپول داشتند كه مخارج خودشان را براي 
 ...ماه دیگر تأمین كننددو

 113111به عرض رساندم كه اعلیحضرت مي توانند ماهانه 
چنانچه الزم باشد خانه اي بخرد، ممكن است ... دالر بپردازند

مجبور شویم ازآنها كمك بخواهیم، اما حتي درآن صورت هم 
شاه . ترجیح دارد كه كرایۀ مخارج را بدون كمك تأ مین كند
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ستور داد كه این تصمیم را به اطالع موافقت كرد، وبه من د
 ...پادشاه افغانستان برسانم

 

 :مي نگارد 111علم درصفحه 
 (میزان ) مهر  .2دوشنبه ، 

نامه اي ازسفیر مان در رم را تقدیم كردم، كه مالقات . يابشرفی
سفیر گزارش مي . دیگري را با پادشاه افغانستان شرح مي داد

چنانچه افغانها موافقه . وشته استدهد كه پادشاه به داوود نامه ن
كنند به او حقوقي بپردازند، دیگر نیازي به كمك ایران نخواهد 

 ...داشت
متیقنم که خوانندگان گرامی بدون اشارۀ ازاین قلم متوجه شده اند 
که با مقایسۀ حکام امروزی در افغانستان و همچنان رهبران بنام 

یک کشور فقیر بوده و ق افغانستان، پادشاه ابجهادی ، پادشاه س
با وجودیکه . ندمانند یک انسان فقیر در تبعید زندگی مینمود

پادشاهان دو کشور دوست برایشان دروازه های کمک را باز 
کرده بودند، لیکن اعلیحضرت محمدظاهرشاه با مناعت عالی 

چنانچه کمکی از وطنش برایش برسد دیگر : ایکه داشت میگوید
 .اهد داشتنیازی به کمک ایران نخو

باوجودیکه خاطرات اسدهللا علم، وزیر دربار شاه ایران و 
یادداشتهای وی روی اسناد کتبی سفیر ایران در روم با نهضت 

طه داشته، لیک در نظر ابهای آزادیخواهی ملت افغان کمتر ر
دارم برای شناسائی بهتر شخصیت محترم و بزرگوار 

ستان حصه ای از ق افغاناباعلیحضرت محمدظاهرشاه، پادشاه س
مکتوب آقای انصاری، سفیر ایران در روم و مذاکراتش را با 
 .   اعلیحضرت منحیث سند کاپی نموده و گزارشات آنرا ثبت نمایم

این مبحث را دراینجا برای آینده کنار گذاشته، میخواهم در حال 
حاضر در بارۀ توسعه و تکوین اسوال نظر و توضیحات خودرا 

و تا زمانیکه با نهضت روم بنحوی مستقیم متمرکز گردانیده 
همکار و بشکلی فعالیت های شان تا یک زمان چنان خلط 
میگردد که مشکل است  فعالیتهای روم و اسوال را ازهم تفکیک 

 . کرد، گزارشات وقت را ثبت نمایم
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بخاطر سپرد که در آغاز مقاومت مردم افغانستان خودجوش بوده 
وه های خورد چندنفری با سالح ساده و ادعا کرده میتوانم که گر

و بسیط دستداشته، حتی فالخن، کار گرفته و باالی دشمن حمله 
تاجائیکه بخاطر دارم، امید است که اشتباه نکنم، . میکردند

حمالت چریکی ضد اردوی شوروی و خدمتگاران بنام افغان 
شان  از دره های نورستان آغاز گردیده و ازآنجا آوازۀ مقاومت 

به زبان در کتله های عظیم مردمان متوطن در داخل  زبان
از . هرات پخش گردیده است –جنوب شرقی  –کمربند جنوب 

درخواست مینمایم که ادعای بنده مطلق  ا  خوانندگان گرامی جد
لیک از . شخصی بوده و باالی کدام سندی استناد کرده نمیتوانم

ستان به خود ط بنده با اشخاص و مردهای میدان در پاکابنگاه رو
امید است در صورت اشتباه خطایم . اجازه میدهم چنین ادعا نمایم

 .را اغماض نموده، لیک آنرا تکمیل کرده  بر ممنونیتم بیافزایند
ط شخصی خود با ابنظر به رو" اسوال" هر یک از اعضای 

داشتند تماسهای  ابدوستانیکه در پاکستان داخل تنظیمها و احز
قرار نموده و راپور مذاکرات خودهارا تلفونی و یا شخصی بر

 . کتبی و یا شفاهی بین دوستان تبادله میکردند
اگر دربارۀ سلسلۀ این تماسها و گفت وشنود مکثی نمایم و آنهارا 
روی کاغذ بیآورم یقین باعث ضیاع وقت خوانندگان خواهم شد 

 .که  بهیچ صورت مطلب این قلم  نمی باشد
" وضیح است و در ساختمان و تکوین ل تابمطالبیکه از دید من ق
اهمیت دارد، سعی مینمایم تا ازآنها روی " جمعیت تحکیم وحدت

 : یک کرونولوژی یاد نمایم
 : اینک شما و توضیح مسائل

 

22-2-1882 
جمعیت تحكیم "در یکی از گردهم آئیهای شوراي اجرائیه 

درمنزل داکتر محمد یوسف، بعضي نمایندگان  "وحدت، اسوال،
مهاي جهادي ازپشاورسهم گرفتند ودراطراف موضوعات تنظی

 .ذیعالقه وبسیج قواي مجاهدین تبادل نظر صورت گرفت



 

71 

 

عنواني رهبران " اسوال"قرارگذاشته شد تا ازطریق سكرتریت 
سه تنظیم ملیگرا، كه داخل یك اتحاد هستند، درباره این گردهم 

 . معلومات داده شود ا  آیي کتب
اجرائیه جمعیت تحكیم وحدت اینك متن مكتوب شوراي 

 :افغانستان
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 :به هیئت رئیسه محترم اتحاد اسالمي مجاهدین افغانستان
مولوي محمد نبي محمدي، رهبر حركت  ابمجاهد محترم جن

 اسالمي افغانستان بانقال
پروفیسر صبغت هللا مجددي، رهبر جبهۀ  ابمجاهد محترم جن

 ملي نجات افغانستان
پیر سید احمد گیالني، رهبر محاذ ملي  ابجاهد محترم جنم

 اسالمي افغانستان       
جمعیت تحكیم وحدت ومبارزه آزادي افغانستان كه ازچندي 
باینطرف درشهر بن، پایتخت جمهوریت فیدرالي آلمان تأسیس 
گردیده است، فرصت آنرا پیدا نمود كه با نمایندگان هریك 

ورت مفصل راجع باهداف جمعیت ازتنظیم هاي جهادي فوق بص
اتحاد " درآلمان وهمچنان اتحاد تنظیمهاي ثالثۀ فوق تحت عنوان

واهدافیكه دراتحاد مذكور برای " اسالمي مجاهدین افغانستان
نجات افغانستان از چنگ دشمن مشترك واعادۀ استقالل 
وحاكمیت ملي كشورعزیزما گنجانیده شده است مذاكره ومفاهمه 

 .بعمل آرد
ك جمعیت تحكیم وحدت موقع را مغتنم شمرده توسط نامه هذا این

به اتحاد اسالمي مجاهدین افغانستان با كمال صمیمیت وتقواي 
ق اباسالمي، ملي وسیاسي اطمینان میدهد كه جمعیت ما، مط

بمرام واساسنامۀ خود ازایجاد واتحاد تشكیل شما پشتیبانی كرده 
م وحدت ازهیچگونه جمعیت تحكی. تائید میكند وآنرا كامال  

همكاري با اتحاد اسالمي مجاهدین افغانستان دریغ نخواهد كرد 
وامیدوار است كه اتحاد اسالمي مجاهدین نیز جمعیت تحكیم 

 .وحدت را از انكشافات خود مطلع بسازد
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شما اطمینان كامل میدهیم كه درآینده نزدیك یك یا چندنفر ابم
افرت خواهند كرد ازطرف جمعیت تحكیم وحدت به پاكستان مس

تا ازیكطرف با اتحاد اسالمي مجاهدین افغانستان ازنزدیك تماس 
گرفته وازطرف دیگر راجع باهداف جمعیت تحكیم وحدت 

 .دراروپا بشما معلومات بیشتري ارائه بدارند
تا جائیكه بما مربوط است مذاكرات، مفاهمات وتبادل افكار بسیار 

احب محمدنبي محمدي، محترم مولوي ص اببرادرانه ما با جن
اسالمي افغانستان وبراداران مجاهد  برهبر حركت انقال

داکترعزیزهللا لودین، محمد اسحق عثمان وتوریالي عثمان 
درآلمان، بما این یقین راداد كه ازنظر مفكوره واهداف بین 
جمعیت تحكیم وحدت واتحاد اسالمي مجاهدین افغانستان توافق 

ومذاكرات آینده درپاكستان با نظر كامل ومطلق موجود است 
توانا بما وشما فرصت خواهد داد كه ( ج)اتكاء بخداوند بزرگ 
ط ذات البیني را برای رسیدن بهدف نهایي اببازهم همكاریها ورو

 .عمیقتر وفشرده تر سازیم
ق باساسنامۀ ابدراینجا میخواهیم این آرزوي نهایي خودرا مط

ایجاد یك اتحاد  راز داریم كه هدف بزرگ ماابخویش نیز 
سرتاسري تمام تنظیمهاي مجاهد میباشد وما حاضرهستیم كه عین 
همكاري را با دیگر تنظیم هائیكه ازهمین روحیۀ اسالمي وملي 
پیروي مینماید، نیز انجام دهیم تا درآینده قریب همه مجاهدین 
. افغانستان بایك هدف ویك مرام، بجهاد مقدس خود ادامه دهند

 یقومن هللا التوف
 بدستورشوراي اجرائیه اسوال

داکتر محمد یوسف، محمد اكبر سیفي، داکترغالم محمد : امضاء
داکتر سیدمحمد سوما،  نیاز، داکتر میر محمد امین فرهنگ

 همایون شاه آصفي وانجنیراحسان هللا مایار 
جمعیت تحکیم " مذاکرات و صحبتهای پیگیر بین منصوبین 

در قضایای افغانستان دوام و شخصیتهای وارد و مؤثر " وحدت
یافته و هر یک از اعضای شورای اجرائیه از جریان واقف 

طوریکه در یکی از بخش های گذشته یادشد، این قلم . میگردیدند
در نظر دارد تا رویدادهای مهم را از روی یادداشتهای روزمره 
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با درنظرداشت زمان و مکان آن از نظر خوانندگان محترم 
 :1882زارشی از ماه می اینک گ. بگزرانم

 

 :نیووید، آلمان غرب -بن 11-1-1882
قرارمعلوم شاغلی عبدالرحمن پژواک به بن مواصلت كرده وبا 
داکتر محمد یوسف وبعضي شخصیتهاي مهم افغاني مهاجر در 
خارج تماس تلفوني برقرارنموده ودرنظردارد بعد تعاطي افكار 

تر محمد یوسف از شب گذشته داک. با ایشان عازم پاكستان شود
صحبت تلفونیش با پژواک مختصر تذكر داد وقرارگذاشتیم تا 

 .امروزازنیووید به بن سفر كرده وبا پژواک ببینیم
مواصلت كردیم  Koelner Hofبعدازظهربه هوتل  .ساعت 

وپژواک دراطاق كنفرانس هوتل ازداکتر محمد یوسف صمیمانه 
ورداشتند كه درجملۀ یك تعداد افغانها دراطاق حض. پذیرایي كرد

دیگراشخاص، آقایون محمد شریف اژیر، سید قاسم رشتیا و 
بعد ازمصافحه پژواک . داکترغالم حیدر داورنیزتشریف داشتند

ل به دهلي وازانجا به المان معلومات داده ابدرباره سفر خود از ك
وانگیزه اقدام خودرا بمنظور بسیج  قواي مقاومت برضد رژیم 

 .ل وقواي متجاوز اتحاد شوروي مشخص كردبادست نشانده درك
داکتر محمد یوسف با تفصیل بیشتروجامع تر درباره بحران 
" افغانستان وهمچنان درمورد اهداف وچگونگي بوجود امدن 

كه سال گذشته بنیانگذاري شده " جمعیت تحكیم وحدت،اسوال 
 .وهمه روزه برتعداد اعضاي ان افزوده میشود، صحبت كرد

موافقت " جمعیت تحكیم وحدت" نسیپ بااهداف پژواک درپر
. نشان داده وشخصیت داکترمحمد یوسف را درمحضرستود

درباره تعمیل این مفكوره وسهم گیري قشر روشنفكر افغان 
 .درخدمت به جهاد هریك نظریات خودرا بیان داشتند

پژواک گفت درنظردارد تا بزودي به پاكستان سفركرده ودرباره 
نقاط نظر سیاسي ونظامي با رهبران جهادي چگونگي اوضاع از

واشخاص متنفذ صحبت نماید وبعد از مطالعه دوباره به اروپا 
ي معلومات بدست ابوی در نظر دارد تا پس ازارزی. برگردد

با یک تعداد از مشترک آورده، برای پیدا نمودن یك وجهه 
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درجریان صحبت . تصمیم بگیرد ا  شخصیتهای افغانی مشترك
كه پژواک مصارف بود وباش خودرا به مشكل فراهم معلوم شد 

میكند كه  ابكرده مي تواند واقامت درهوتل مصارفي را ایج
آقای اژیر که با محترم . پرداخت ان از توان پژواک بیرون است

ت فامیلی دارد و در حال حاضر مصارف پژواک را ابپژواک قر
ین مصارف بعهده گرفته، تا جائیکه مغلومات دارم نیز از عهدۀ ا

برای رفع این معضله، درحاشیۀ صحبت از . برآمده نمیتواند
پژواک دعوت كردم كه تا هنگام رفتنش به پاكستان درهوتلیكه 

این نظر را پژواک . درفرانكفورت اجاره كرده ام، مهمان ما باشد
ودوستان پذیرفتند و بدون ضیاع وقت با معیت داکتر محمد 

 .یمیوسف  جانب فرانكفورت حركت كر
منزل داکتر محمد ) درطول سفر یك ساعته ازبن تا نیووید 

وهم درمنزل داكتر که برای صرف چای مختصر توقف ( یوسف
در خالل این . کردیم، دربارۀ قضایاي افغانستان جدی صحبت شد

پژواک از تشكیل یك حكومت  ابصحبتها برای اولین بار جن
د وبر طرز جالي وطن كه دربن ازان تذكر نرفته بود یاد کر

درمباحثات نكات مهم . ساختمان ان تبادل نظر صورت گرفت
ل یاداوري دربارۀ ساختار حكومت جالي وطن محدود به ابوق

 :چند اصل اساسي ذیل شد
ل خیانت ابائتالف وهمكاري اشخاص یا گروهها با رژیم ك -1

ر خدا وملت افغان مسئوول شناخته ابملي شمرده شده دربر
 .میشوند

اول اتحاد رهبران جهادي در پشاور طوري فراهم درقدم  -2
گردد كه بتواند مورد اعتماد وتكیه گاه استوار برای مجاهدین 

 .سنگرهاي داغ جنگ در داخل افغانستان شده بتواند
منبع اصلي الهام جهاد افغان كتله هاي مجاهد، قوماندانها و  -.

 رهبران جهادي مي باشند و حلقات بیرون مرزي  كه درخدمت
جهاد قرار گرفته ویا مي گیرند حق دعوي مقام وامتیاز را 

چون با این توضیح نظر پژواک  درمورد ساختار یك . ندارند
حكومت جالي وطن تائید نشد داكتر محمد یوسف از زوایاي 
مختلف بر نفع وضرر مفكوره وي روشني انداخت، اما توافق 
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تان  روي قرار شد پس از بازگشت پژواک از پاكس. بدست نیامد
 . ان درحلقۀ بزرگتر بحث شود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ( 1882ن، ب ( داکتر محمد یوسف وعبدالرحمن پژواک: ازچپ به راست     
 

ه پس از خداحافظي با داكتر محمد یوسف، محترم پژواک ومن ب
فرانكفورت  حركت كردیم وحوالي ساعت ده شب به  صوب

   Hotel Zentrum, Rossmarktهوتل سنتروم در روسماركت  
پژواک ترتیب شده  ابقبال برای جن 82اطاق شماره . رسیدیم

  .بود
اكثرمهمانهاي هوتل افغانهاي ما مي باشند كه ادارۀ امور 
مهاجرین برای مدت كوتاه وتا زمان قبولي شان بحیث پناهندگان 

ازاین مدرک بنده عواید خوب . سیاسي مصارف ان را میپردازد
جمعیت " هم بیشتر در اجرای مصارف داشته و میتوانستم س

قبل از حرکت ازبن به همكارم پیغام داده بودم تا ". تحکیم وحدت 
بیك تعداد افغانها ازسفر واقامت مهمان محترم ما پژواک درهوتل 

بیش ازبیست . اطالع داده وزمینۀ دیدار شان را با وي فراهم كند
سالون هوتل وچند نفر دوستان افغانی به انتظارمحترم پژواک در
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جمع شده بودند كه پس از معرفي ومصافحه با مهمان عزیزما 
 .صحبتها دربارۀ افغانستان تا ساعت یك صبح ادامه یافت

این دیدارها و مباحثات تا روزحركت محترم پژواک بسوي 
خوشبختانه دراین میان برای من . پاكستان همچنان ادامه داشت

پژواک را یك . ر گردیدنیز امكان اشنائي بیشتر با پژواک میس
شخصیت فاضل، دانشمند، وطن دوست خوش سیما وخوش 
. صحبت یافتم كه به افغانستان ومردم خود عالقۀ خاص دارد

وجود امد كه ابدرمدت اقامتش درهوتل دوستي عمیقي بین م
 .   تاروز مرگش پایدار ماند

مي مصاحبه اي با روزنامه 11برای آقای پژواک به روز 
، فرانكفورترالگیمایني، ترتیب دادیم كه ترجمۀ فشردۀ معتبرالماني

 :دابان گذارش میی
 

 Frankfurter Allgemeineفرانكفورتر الگیماني  11-1-1882

 :آلمان غرب
 پژواک ساختمان حكومت جالي وطن را توصیه میكند 

ومت را درپشاور دیپلومات افغاني درنظردارد گروه هاي مقا
 Klaus Natropكلوس ناتورپ،:  -متحد سازد 

درچند روزآینده یكي از شخصیتهاي مهم . مي 11فرانكفورت، 
 : پیوندد افغاني با حلقات مجاهدین افغاني درپشاور، پاکستان مي

ساله، سالهاي متمادي بحیث سفیردائمي  .6عبدالرحمن پژواک، 
افغانستان درملل متحد، و رئیس مجمع عمومي ملل متحد 

ستمداران كشورهاي غربي دربین سیا 1866/67درسالهاي 
وهمچنان دربین شخصیتهاي مهم كشورهاي غیرمنسلك مقام 

 ...ومنزلت چشمگیري داشته وبنظر قدر نگریسته میشود
پژواک مؤفق گردید تا دراواخر ماه مارچ بنام معالجه اجازۀ سفر 

بدست آمده  وي ازاین امكان. ل دریافت كنداببه هند را ازرژیم ك
زعالج به افغانستان برنگشته بلكه برای مدت استفاده كرده وبعد ا

ل ابمختصر عازم المان گردید تا بادوستان وافغانهاي ضدرژیم ك
 ...تبادل نظر نموده وهم  ویزه پاکستان را ازآلمان بدست اورد
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ع سیاسي قواي مقاومت افغاني ابپژواک درنظردارد تا بامن
گروه هاي درپشاور ازنزدیك مذاکرات انجام داده وسعي ورزد تا 

مخالف همدیگر افغاني را باهم نزدیك ساخته وساختمان سیاسي 
اي را بوجود اورد كه سخنگوي جهاد درمحافل بین المللي شده، 

 ...كمبود امروزي، از جهاد برحق مردم افغان دفاع كرده بتواند
وي همچنان ساختمان یك حكومت جالي وطن را توصیه میكند 

ن ورهبري چنین حكومتي سهم اما حاضر نخواهد شد درساختما
ولي آماده خواهد بود، درصورتیكه رهبران جهادي ...  بگیرد

 ...خواسته باشند، جهت برآوردن این مأمول باانها همكاري كند
پژواک عقیده دارد كه برای حل بحران افغانستان باید یك 
كنفرانس بین المللي زیرچتر ملل متحد طوري دائر گردد كه 

اي امنیت وكشورهاي عضو درآن سهم داشته اعضاي دائمي شور
چون بحران افغانستان یك معضله منطقوي نبوده وشكل . باشند

میكند تاطرق حل این معضله  اببین المللي را بخود گرفته لذا ایج
 . نیز دریك چوكات جهان شمول جستجو ودریافت گردد

شاهد انست ، كه هیچ قدرتي ملت افغان  تأریخوي عقیده دارد، 
 -میتواند به اسارت بگیردران
 ختم".  سال هم دوام كند 11حتي اگرجنگ " 
 

 :فرانكفورت 18-1-1882
سفارت پاکستان دربن برای پژواک ویزه ورودي صادرنموده 

تكت . وپاسپورتش به آدرس هوتل در فرانكفورت مواصلت کرد
طیاره کالس بیزنس در خط هوائی پی آی ای تهیه گردید و 

 . پاکستان حركت كند قراراست فردا جانب
شب درسالون هوتل ترتیب دعوت وداعیه برای محترم پژواک 
گرفته شده وهرفامیل افغان به قدرتوان طعام مختلف افغاني تهیه 

. بزرگ افغاني یكجا باهم صرف گردید ا  كردند كه درحلقه نسبت
پژواک بعد ازصرف غذا درباره وضع افغانستان وامكانات 

. وزگراتحادشوروي بیانیۀ مبسوطی دادبیرون كشیدن قواي تجا
وي ازهمه افغانها درخواست كرد تا دست ازمبارزه نكشند 
 وازاین امكانات میسر شده دربیرون ازكشوراستفاده اعظمي كنند 
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 میدان هوائی فرانکفورت ،شیرعلومی، پژواک، مایار:ه ر ار چ ب       
وي تذكرداد كه . وصداي ملت افغانرا بگوش جهانیان برسانند

رسیدن بهدف اصلي تنها درچوكات اتحاد سرتاسري بین قواي 
مقاومت افغان میسر شده میتواند كه باید دراحیاي این مامول 

 .طور مبرم كوشید
 

 :فرانكفورت 21-1-1882
قبل ازظهرتعدادي ازافغانها درمیدان هوایي 11ساعت 

 .فرانكفورت با محترم پژواک خداحافظي كردند
تا وقت پرواز طیاره آقای پژواک با دوستانیکه، ازجمله دیپلوم 
کوفمن محمد اکبر سیفی، عضو اجرائیه جمعیت تحکیم وحدت، 

ق رئیس تشریفات سلطنتی ابمحترم محمد عثمان شیرعلومی، س
   .                      اشتند، صحبت های خوب داشتیمنیز تشریف د

                                                                                                                                                  

 :المان غرب Die Weltدي ویلت  8-6-1882
 "بركریملین  فشار بیشتروارد كنید برای نجات افغانستان" 

 :بن، المان غرب 
ق افغانستان داکتر محمد یوسف از ایاالت متحده ابصدراعظم س

واردكند تا " فشارمُوثر سیاسي براتحادشوروي" امریكا تقاضاكرد
. متقاعد به بیرون كشیدن قواي متجاوز خود ازافغانستان گردد
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اني رونالد ریگان داکتر محمد یوسف درمكتوب سركشاده اي عنو
رئیس جمهور امریكا، كه درروزنامه ویلت نشرگردید، ازرئیس 

درمذاكرات خود با رهبران " جمهورامریكا تقاضا كرده 
اتحادشوروي بحران افغانستان را ازقوس مذاكرات خود بیرون 

 ".نكند وهم نگذارد كه بیرون گذاشته شود
آلمان پناهنده بااین درخواست خود سیاستمدارارشد افغاني كه در

تراژیدي افغانستان وكشتار انسانهاي " شده امیدوار هست كه 
بیگناه وپامال شدن حقوق بشردراین گوشۀ جهان بزودي خاتمه 

ینه ابدرراس ك 1866الي  1862داکتر محمد یوسف از". دابی
 . افغانستان قرارداشت

یك هفته قبل ( ساله 61)ق افغانستان محمد یوسف ابصدراعظم س
به بعد  تأریخاوزشوروي افغانستان راترك گفته وازان از تج

( یونیورستي گوتینگن) داکتر فزیك. درآلمان غرب زندگي میكند
 1862ینه افغانستان بوده وازسال اببه بعدعضوك 1812از 
. بحیث صدراعظم افغانستان اجراي وظیفه میكرد1866الي

ب بعداستعفي ازمقام صدارت بحیث سفیرافغانستان دربن منصو
. درآلمان زندگي میكرد .187گردید ودراین وظیفه تا 

داکتریوسف برجسته ترین نماینده شخصیتهاي سیاسي افغانستان 
 .درحال پناهندگي مي باشد

بعد ازمعرفي مختصرداکتر محمد یوسف اینك خالصل ترجمۀ 
مکتوب سرکشادۀ داکترمحمد یوسف عنوانی رونالد ریگان، 

یکا که در صفحۀ سوم روزنامۀ رئیس جمهور ایاالت متحده امر
 :  معتبر دی ویلت آلمان پخش شده است 

 !آقاي محترم رئیس جمهور
میخواهم از سفر شما به آلمان استفاده كرده وعنواني شما مكتوب 
سركشاده اي تقدیم نمایم كه امید است  مورد توجه تان قرار 

 .گیرد
 افغانستان یك كشور صلح دوست جهان وعضو وفادار سازمان
ملل متحد وعضو مُووسس جنبش عدم انسالك مورد حملۀ 
 .مسلحانه اتحاد شوروي قرارگرفته ودرپیكار ظالمانه كشانیده شد
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سال اخیر با تمام همسایه  61طي  ا  حكومات افغانستان مخصوص
ط حسنه داشته ابگان خود به شمول اتحاد شوروي رو

 واطمینانهاي مكرري كه ازطرف رهبران شوروي ازلینن تا
بیژنف به افغانستان مبني بر احترام كامل استقالل، تمامیت 
ارضي وعد م مداخله درامور داخلي افغانستان داده میشد اعتماد 
افغانستان را برای انكشاف همكاریهاي اقتصادي وكلتوري با 
اتحاد شوروي درفضاي وفاداري به اصل بیطرفي وعدم انسالك 

 .حاصل كرده بود
هانه اینكه بعضي كشورها از جمله ایاالت اما اتحاد شوروي به ب

متحده امریكا گویا درمسائل داخلي افغانستان مداخله نموده اند  به 
اشغال نظامي كشور ما پرداخت درحالیكه حقیقتا نه چنین مداخلۀ 
صورت گرفته ونه مردم افغانستان مداخلۀ كشور هاي خارجي را 

مناسبات دوستانه ما  البته. درامور داخلي خود میتوانند تحمل كنند
با ایاالت متحده امریكا وسائر كشورهاي غربي نه تنها خصومت 
علیه اتحاد شوروي دانسته شده میتواند بلكه چنین دوستي برای 
. استحكام صلح درمنطقه وبرای تفاهم بین المللي مفید میباشد

ران هیچ دلیلي برای اشغال بجز از تطبیق سیاست توسعه اببن
روي به جنوب آسیا وحوزۀ خلیج فارس وجود طلبي اتحاد شو

اتحاد شوروي میخواهد برای تطبیق این برنامۀ خود . ندارد
افغانستان را بحیث پایگاه توسعه طلبي آینده خود دراین منطقه 

راین دلیل افغانستان نسبت موقعیت ابجهان قرار دهد، بن
جغرافیایي سیاسي خود قرباني این سیاست توسعه طلبي 

 .ه استقرارگرفت
. خود همیشه از آزادي خود دفاع كرده اند تأریخافغانها درجریان 

به تأسي ازاین عنعنه ناگزیرند با قبول تلفات سنگین این جنگ 
ق امریكا اظهار ابطوریكه ویلسن رئیس جمهور س. راادامه دهند

مردم افغانستان " حق وآزادي ارزنده تر ازصلح است" كرده بود
گ حق وآزادي مي رزمند یعني آن برای همین مفاهیم بزر

مفاهیمیكه ملت امریكا هم برای آن جنگیده وآنرا به بهاي خون 
ازاینرو ملت امریكا وافغانها وجه . خود حاصل نموده است



 

81 

 

مشتركي دارند كه درراه آن قرباني میدهند وسرخم كردن 
 . ر رژیم دیكتاتوري را نمي پذیرندابدربر

 

ي هاي بزرگي دركشور ابرجنگ امروزي باعث خ! آقاي رئیس
تعداد كشته شدگان، مجروحین ومهاجرین افغاني بیش از . ماشده

سرجمع نفوس افغانستان رادربرمي گیرد وكسانیكه دركشور  ./1
ر مشكالت گونه گون بسر میبرند، مجبورند تا ازتمام حقوق اببن

هزاران انسان آزادي دوست درزندانها . بشري خود محروم باشند
قرارگرفته وبدون محاكمه واثبات جرم اعدام شده  مورد شكنجه

تجاوز به حقوق ، آزادي وكرامت بشري هموطنان ما، قتل . اند
كودكان، زنان وموسفیدان دراثر حمالت هوایي قوای سرخ 
شوروي به قریه جات وقصبات، استعمال سالح كیمیاوي  

اعمال مخالف حقوق بشر كه درافغانستان از طرف  ابوارتك
غالگر بعمل مي اید نبایست تنها تجاوز بحقوق افغانها قشون اش

تلقي گردد بلكه تجاوز علیه كلیه پرنسیپهاي مورد قبول جهان 
 .آزاد دانسته شود

. مردم افغانستان با مردم ایاالت متحده امریكا دوستي دیرینه دارد
له، عشق به آزادي ابطه دوستي به پایۀ احترا م متقاباین ر

كمكهاي بشري كه ایاالت متحده امریكا با . استوعدالت بنا یافته 
پناهندگان افغاني مینماید مورد سپاسگذاري ما میباشد اما توقع ما 

ما نیازمند حمایت سیاسي واخالقي . ازشما بیشتر ازاین است
ر اببیشتر ومُوثرتر شما هستیم، زیرا افغانستان خودرا سد ي دربر

د شوروي بطرف توسعه طلبي اقتصادي و سیاسي اتحا بسیال
ما ازایاالت متحده امریكا توقع . غرب وجنوب آسیا قرارداده است

بیشتر داریم زیرا دفاع ازآزادي وعدالت ازمفهوم دفاع ازاستقالل 
توقع ما ازجهتي ازشما بیشتر . سیاسي كشورها تفكیك ناپذیر است

است كه امریكا به هیچ وجه خودرا از زیر بار مكلفیت هاي 
مردم . تنامه هاي هلسنكي كشیده نمي تواندناشي از موافق

افغانستان تا كنون با وسائل دست داشته خود ویا سالحي كه 
ازدشمن به غنیمت گرفته اند، بدون كمك هاي مُوثر سائر 

ر قدرت عظیم اتحاد شوروي مي جنگند درحالیكه ابكشورها دربر
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اتحاد شوروي مدرن ترین وسائل جنگي را دراین نبرد بكار مي 
این بي موازنگي درسالح از یك طرف موجب آن گردیده . دبر

لۀ خود با چنین ملت قهرمان ابتا بهاي را كه اتحاد شوروي درمق
میپرداخت ومجبور به اخراج آرتش خود از خاك كشور ما مي 
گردید نپرداخته وازجانب دیگر این بي موازنگي درسالح موجب 

مرم غیرنظامي تلفات انساني بیشمار درجبهه آزادي خواهان و
 .افغانستان گردیده است

اقاي رئیس، ما انتظارداریم كه قرباني هاي  ملت افغان درراه 
كسب آزادي  شان، شهامت ومقاومت این مردم فراموش جهانیان 
نشود وشما امكانات آنرا میسر گردانید تا مانند یك كشوردوست، 
یم با اداره ورهبران سیاسي وملت امریكا تماسها برقرارنمائ

 .وداعیه برحق ملت افغانرا جهت تائید بآنها معرفي داریم
نسبت به عالقمندي خود با صلح ماحاضریم، برای رسیدن به 
تمامیت ارضي واستقالل افغانستان راه حل سیاسي قضیه را نیز 

اظهار كرده اند  ا  زعماي اتحاد شوروي چندین بار رسم. بپیمائیم
خاك افغانستان خارج كه عساكر شوروي تحت شرایط معیني از

 . میشوند ولي این وعده تا كنون جامۀ عمل نپوشیده است
توقع ما از شما، آقاي رئیس این است تا ایاالت متحده امریكا بر 
رهبران اتحادشوروي فشار بیشتر وارد كند تا تعهدات شفاهي 

 ابخودرا درعمل باثبات رساند ومخصوصا توقع ما ازشما، جن
كه درمذاكرات قریب الوقوع خود با  رئیس جمهور، این است

زعماي اتحاد شوروي بحران افغانستان را ازمحور مذاكرات تان 
خارج نساخته ویااینكه به اخراج این موضوع از دائره مذاكرات 

 .تن درندهید
رداشتن گامهاي مهمتري ابامیدواریم كه ب! آقاي رئیس جمهور

سانهاي بیگناه برای ختم تراژیدي افغانستان، ختم اتالف جان ان
وحقوق بشر دراین ناحیه جهان و برای حل مسئلۀ افغانستان به 
نفع صلح منطقه وصلح جهان اعتماد بیشتر مردمان وكشورهاي 

میكنند  ابرا كه با دوستي ملت بزرگ وصلح دوست امریكا حس
                                                                               .جلب نمائید

 محمد یوسف، عضو جمعیت تحكیم وحدت
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آوازۀ فعالیتهای مخالفین نظام دست نشاندۀ شوروی درافغانستان 
به سرعت درداخل افغانستان و مراکز مهاجرین افغانی در 

هوتل سنترروم در فرانکفورت در پاکستان . پاکستان پخش میشود
غانهای ل در زمرۀ مراکز بود وباش و گردهم آئی های افابو ک

ضد نظام و شوروی شناخته شده و ازاینرو به آدرس هوتل 
راپورهای مختلف از داخل و خارج از افغانستان مواصلت می 

 .کند
یکی از نوشته هارا در پائین از نظر خوانندگان گرامی میگزرانم 
که یقین دارم مورد عالقۀ محترمانیکه به تفصیل گزارشات در 

 :دی دقیقی در دست داشته باشندافغانستان عالقمند هستند، سن
 

 1882-1-27اشبورن 
ل، بدون تذكراسم وآدرس، مكتوبي از ابیك باشندۀ شهر ك

ولي درمكتوب . پشاورفرستاده كه دران مطالب ذیل گزارش یافته
خود نوشته كه مامور وزارت دفاع بوده ودراین اواخر با 

 .اعضاي فامیلش درپشاورپناهنده شده است
 :وي مي نگارد

مي كنفرانس مشتركي بین روسها و افغانها دایر  6-. تأریخاز " 
تا حال . خود راپور میدادند گردیده بود كه در آن از فعالیتهاي

نفرصاحبمنصب ادوي افغانستان در ماسكو تحت تربیۀ  882
ل ابنفر در ك 761امورسیاسي وعسكري قرار گرفته و بتعداد 

دراین . ده اندش زیرنظر متخصصین شوروي تحت تربیه گرفته
نفرآنها  11نفر دیگر روانه شوروي شده كه ازجمله  .27اواخر 

نفردیگرشان در پروگرامهاي  11دریونیورستي لینن و
 .اختصاصي و محرم در یونیورستي مینسك تربیه مي شوند

مي حمالت شدیدي بر پنچشیر صورت گرفت كه  11 تأریخب
 -مقر  7اي قو -غزني 11دراین حمله جزء و تام عسكري قواي 

پراشوتي بشمول  -كوماندو -لابك 11قواي زرهدار  -لابك 8فرقه 
یكتعداد زیاد عساكر شوروي . قواي كشف اردو شركت داشتند

 . هیلوکوپتر و طیاره با آنها ضمیمه شده بودند -باتانك ها
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بعد از حملۀ قواي حكومتي، كوه هاي دو طرفه اطراف تنگناي 
فجر گردیده و راه بازگشت و درۀ پنچشیر ازطرف مجاهدین من

 .گریز قواي حكومتي را مسدود گردانید
 111تلفات عساكر افغاني و شوروي بي شماربوده و در شفاخانۀ 

همچنان تعداد زیاد . بسترزخمیها بر زمین دهلیزها دیده میشوند
ل دیده ابمرده ها و زخمي هاي عساكرشوروي در میدان هوایي ك

كشته شدۀ شوروي وزخمیهایشان  اجساد صاحب منصبان. شده اند
توسط طیاره بشوروي انتقال داده شده و اجساد عساكر عادي 

 .سوختانده میشدند
 ا  مي حكومت بدستگیري مردم اغازكرده و آنهارا جبر 11 تأریخب

 . به جبهات جنگ میفرستند
 - 12وظیفۀ تفتیش وجمع اوري مردم بدوش مربوطین لواي 

قواي كشف  -پوهنتون عسكري  - پوهنتون تخنیكي -قواي هوایي 
اینها از طرف شب به . میباشد 21و   8قطعۀ   - .21و  211

ل حمله نموده مردهاي خانه را دستگیرنموده  ابمساكن شهرك
 .وپول نقد و مطاع با ارزش شانرا میربایند

مجموع كسانیكه دستكیر گردیده اند تقریبا به دو هزار نفر میرسد 
ازین جمله . چمن تحت نظارت میباشد كه دسته جمعي درستادیوم

نفر به عسكري سوق داده شده وبقیه در  1.6در روز اول بتعداد 
 .ستادیوم با قیمانده

نفر جمع آوري گردیده كه ازجمله  1811در روز دوم بیشتر از
 .نفر به عسكري و بقیه درستادیوم تحت نظارت بسر میبرند 161

نفر به عسكري سوق  76نفر،  2.11در روز سوم ازجملۀ تقریبا
نفربه عسكري   112داده شده و در روزهاي چهارم الي ششم 

در . نفر در ستادیوم باقي مانده اند 1111معرفي و بقیه در حدود 
اشخاص صاحبمنصبان قواي اتحادشوروي شركت داشتند  ابانتخ

و هم در بیرون ستادیوم حدود صد عراده وسایل سبك زره پوش 
 .یشودبا عساكرشوروي دیده م

گرمي ابثور دستگاه  26مي مصادف به  16 تأریخمجاهدین ب
گرم قطع ابمكروریان را منفجر نمودند كه در نتیجۀ ان جریان 

 .گردید
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مي برگدامهاي عسكري شاه شهید و وركشاپهاي  18 تأریخب
 .وزارت دفاع حمله كردند و قسمتي ازآنرا تخریب كرده اند

قالت مجاهدین بر كاروان مي در بین شاهراي مقر و  21 تأریخب
عسكري حمله بردند  كه در نتیجه تعداد زیاد عساكر دولتي 

بقایاي چهارتانك سوخته . بشمول چند نفر روسي بقتل رسیدند
 .ازفاصله دور دیده میشود

همچنان دراین اواخرمجاهدین بر پسته هاي عسكري دروازه 
دولتي ل و ده خواجه در قندهار بر عساكر ابدروازۀ ك -شكارپور

 .و شوروي حمله كرده و پسته هارا ازبین برده اند
قوماندانهاي مربوط دولت در وظایف شان تبدیل میگردند تا با 

تعداد زیاد صاحبمنصبان و . مجاهدین تماس پیدا كرده نتوانند
مزار  18 -غزني 11قواي  -هرات  17عساكر مربوط قواي 

. كرده اند قندهار از وظیفه فرار 11 -قرغه 8 -مقر7 -شریف
 .مهاجرشده اند یكتعداد شان با مجاهدین پیوسته اند و دیگران

مارچ بازداشت گردیده و  26 تأریخكپتان هاشمي پیلوت باختر به 
كپتان دفتري پیلوت و كاكر  بعد از گذشتاندن یكماه درحبس با

 .پیلوت بصوب نا معلومي فرار كرده اند
شمول ببرك كارمل در افتتاح پل حیرتان تمام اراكین دولت ب

حصه گرفته بودند و در بیانات شان درترمز تنها نام لینن و 
 .بریژنیف برده میشد

 ختم".سعود استه ل رو بابقیمت مواد ارتزاقي درك
اتحاد اسالمی مجاهدین " الغیه ایکه از دفتر ابو اینک متن 

 :طه با کنفرانس ژنیو پخش گردیده استابدر ر" افغانستان
 "اسالمي مجاهدین افغانستان اتحاد" الغیهاب

 بسم هللا الرحمن الرحیم
نحمد هللا ونصلي علي محمد قایدالمجاهدین وامام المتقین وعلي اله 

 وصحبه اجمعین
 الغیه اتحاد اسالمي مجاهدین افغانستان درمورد كنفرانس ژنیواب

معضلۀ افغانستان نتیجۀ مستقیم حمله وتجاوز وحشیانه روسیه 
د بیطرف وهمسایه افغانستان تحت عنوان شوروي بیك كشورآزا

دوستي، نه تنها آزادي، حاكمیت ملي، تمامیت ارضي واساسات 
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حقوق بشري ملت افغان را پامال نموده بلكه امنیت ممالك منطقه 
 .را تهدید، صلح ودیتانت بین المللي را درمخاطره انداخته است

. دددرشهرژنیومنعقد مي گر 1882جون 11 تأریخكنفرانس ژنیوب
این كنفرانس به مقصد دریافت راه حل سیاسي معضلۀ افغانستان 

 18باساس پیشنهاد سكرتریت موسسه ملل متحد متكي به تصویب 
كه ازتمام مسئوولین . صورت خواهد گرفت 1881نومبر

مربوطه تقاضا شده تا طرح عاجل را برای حل سیاسي قضیه 
 .افغانستان دریافت دارند
ستان ازمفكورۀ یك حل سیاسي بحران ما اتحاد اسالمي افغان

ق خواسته ها ابافغانستان پشتیباني نموده درصورتیكه مط
واساسات بین المللي كه دركنفرانسهاي اسالمي وممالك 

 .غیرمنسلك وفیصله هاي ملل متحد درج است، عملي گردد
مافكر نمي نمائیم كه بهیچ صورت دركنفرانس ژنیو قضیه 

له هاي بین المللي كه درباال ذكر افغانستان بادرنظرداشت فیص
 .شد، بصورت درست حل گردد

ل دشمن ماروسیه شوروي تا آخرین لحظه ابماجهاد خودرا مق
 :برای آزادي وبراورده شدن اهداف ذیل ملت مجاهد ادامه میدهیم

 خروج كلي قواي شوروی ازافغانستان -
 تأمین مطلق اساسات اسالمي وحاكمیت ارضي افغانستان -
 ن اساسات اسالمي وبیطرفي افغانستانتأمی -
تأمین حقوق اساسي مردم افغانستان درمورد تعیین سرنوشت،  -

سیستم  اقتصادی، امور سیاسي  ابتشكیل حكومت اسالمي وانتخ
واجتماعي بدون مداخلۀ اجانب وبدون هیچگونه 

مردم جهان اعالم میداریم كه اشتراك نمایندگان ابجبروفشارم
ه یك رژیم مردود ملت ما میباشد وبه هیچ ل كابدست نشاندۀ ك

صورت موردتائید مردم ما نبوده وازاینكه دیگر اعضاي 
كنفرانس ژنیو این موضوع را نادیده گرفته اند نیز برای ما مایۀ 
تعجب میباش دوبرعالوه ازاین هرفیصلۀ درمورد معضلۀ 

ل ابافغانستان بدون اشتراك نمایندگان مجاهدین بي معني وغیرق
  توفیقالومن هللا .  خواهد بود قبول
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اسالمي، جبهه  بحركت انقال: اتحاداسالمي مجاهدین افغانستان)
 (ملي نجات، محاذملي اسالمي

 

خوانندگان گرامی بخاطر خواهند داشت که بمناسبت سفر رسمی 
رونالد ریگان، رئیس جمهور امریکا در آلمان غرب، داکتر 

زنامۀ معتبر محمدیوسف عضو جمعیت تحکیم وحدت در رو
، مکتوبی سربازی نوشته بود که  Die Weltآلمان، دی ویلت 

. مورد نظر رئیس جمهور امریکا قرار گرفته باشد احتماال  
چنانچه دیده میشود در بیانیۀ خود رونالد ریگان در بیانیۀ در 

 .پارلمان آلمان مختصر یادی از افغانستان نیز نموده است
 

 Frankfurter Allgemeineیني فرانكفورترالگیما 11-6-1882
 :المان غرب

 :بیانیۀ رونالد ریگان رئیس جمهورامریكا با این شعار
درپارلمان آلمان ! تو تنها نیستي ! المان، ما درپهلویت هستیم 

. بیانیۀ مطولي داده كه درضمن ازبحران افغانستان نیزیاد كرد
یك ما نباید بدون چون وچرا قبول كنیم كه آزادي : " وی گفت

. كشور، ارزشیكه ما آرزوي آنرا برای همه داریم، سلب گردد
" شعري" ملت پولند میتواند دراین مقطع زمان دربارۀ آن 

بسراید، كه دیگران درنظردارند باقدرت نظامي حق اولي یك 
مبارزین آزدیخواه افغان میتوانند مثال برجستۀ . كشور را برباید

دي  یك ملت واشغال این حقیقت برایما باشند، كه سلب آزا
 ."كشورشان هنوزدراین جهان رایج است

 

18-7-1882  
قبال قرار گذاشته شده بود كه امروز درمنزل داکتر محمد یوسف 

گردهم آیند تا درمورد " اسوال" یك عده از اعضاي هیات مدیرۀ 
كه عنواني داکتر 1882-7-11مكتوب عبدالرحمن پژواك مورخه 
آقای . و بحث صورت گیرد محمد یوسف رسیده تبادل نظر

در پاکستان  1/7/1882الی   1882/ 21/1پژواک از تاریخ 
ع مختلف وارد در قضیۀ افغانستان مذاکرات ابجهت مذاکراه با من

 .انجام داده و چند روز قبل به لندن مواصلت نموده است
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 :بعد ازظهر اشخاص ذیل در مجلس حاضر بودند .ساعت 
 داکتر محمد یوسف -
 غالم محمد نیاز داکتر -
 داکتر سید محمد سوما -
 داکتر عطامحمد نورزي -
 داکتر امین فرهنگ -
 داکتر ولید حقوقي -
 داکتر وحید منصوري -
 خانم رونا منصوري و -
 انجنیراحسان هللا مایار -
 

داکتر محمد یوسف مكتوب عبدالرحمن پژواك را با متن ذیل 
 :آدرس آقای پژواک: قرائت كرد

    A.R.Pazhwak, Inverness Court Hotel – JL.2 London 

W. Tel: 11-1111-228  
 ...هموطن وبرادر محترم" 

 ابخیلي مسرور هستم كه برای بار نخست مؤفق مي شوم با جن
درنظر است این نامه خیلي مختصرباشد ومحض . شما مكاتبه كنم

این آرزومندي اشتراك . پیام آرزومندي مرا بشما برساند
ل قدر شما درراه دفاع ازحقوق كشور ما افغانستان بادرمساعي ق

ومردم آنست كه ازچهار سال باینطرف با قیام عمومي مردم 
افغانستان درداخل كشور وافراد وجمعیت هاي افغانها 

 .دركشورهاي جهان آغاز گردیده والحمد هللا دوام دارد
من ازروزیكه افتخار پیوستن به مجاهدین مهاجر افغان را یافته 

م وقت خویش را برای تكمیل معلومات، استفاده از شنیدن ا
نظریات وبدست آوردن اطالع مستقیم ازاوضاع درخارج كشور 

اكنون بعد ازمسافرت به پاكستان وتماس نزدیك با . كرده ام
مجاهدین ومهاجرین بشمول تماس ومذاكرات مستقیم با زعماي 

صیتهاي مختلف مقیم پشاور وكویته، تبادل نظر با شخ اباحز
نه پیوسته اند ونیز گروه هاي متعدد  ابافغان كه تا كنون با احز

اتحادیه هاي حزبي دوگانه  ابوكوچكتري كه عالوه برا حز
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درپشاور وكویته دارند وشماري ازسران قبایل وصحبت با 
مردماني كه در کمپهای پناه گزینان زندگي میكنند مي توانم 

بقۀ منورافزوده كه به خود بگویم كه به اشنائي من به نظریات ط
جرأت بدهم با هموطنان متفكر ومنور خویش داخل تماس 

 .وصحبت شوم
من فریضۀ خود میدانم كه بیشتر ازهمه از مشوره ورهنمائي 
اشخاص دانشمند وبا تجربه ایكه به نیازمندیهاي ما درراه دفاع از 

 .داده میتوانند استفاده كنم ابكشور جو
راد منور، عالم وبا تجربه درحد توان درحالیكه هریك ازین اف

خود صرف مساعي نموده اند هنوز خالئي موجود است كه 
 .طوریكه باید وشاید مؤثر نشده است

این كار را یك فرد نمي تواند انجام دهد وحتي آغاز ان بدون 
مشوره نباید باشد، دوام آن نیز نیازمند مشورۀ جاري ومداوم 

كومیتۀ مشورتي الزم وحتمي  ازینرو ایجاد وتأ سیس یك. است
 .است

درین مرحله نمیخواهم درباره جزئیات اظهار نظر كنم زیرا 
عقیده دارم كه عمومیات وجزئیات همه محتاج مشوره است 

 .ونباید گذاشت نظریات یك شخص منبع آن باشد
من معتقد هستم كه موازي با جهاد مسلح كه باید ازراه تنظیم 

ماسي ما برای جلب افكار عامۀ دنیا، تقویه شود باید مساعي دپلو
. پشتیباني حكومتهاي كشورهاي همدرد نیز منسجم ومنظم گردد

ازینرو چند اشخاص دانشمند وبا تجربه مانند شما با هم گردهم 
چه : آیند وازراه تدبیر مشترك طرحي ایجاد كنند كه بسواالت 

باید كرد؟ وچگونه باید اغاز نمود؟ وچگونه باید پیش رفت؟ 
 .بدهد ابوج

برای مطرح ساختن این موضوع یك جمعیت كوچك كه اجتماع 
آنها عمال ممكن وبدون فوت وقت صورت گرفته بتواند 

نها میتوان ا  زودتر با  ا  ازشخصیتهاي منور و دانشمندیكه نسبت
نظریۀ من در همین جا تمام میشود . تماس پیدا كرد الزم است

د از تبادل نظریات باقي درهمه موضوعات این جمعیت كوچك بع
 .به مشوره فیصلۀ اقدام خواهد نمود
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باین كومیته تا وقتي كه نامي بعد ازمشوره برای آن تعیین شود 
 .اشاره خواهد شد" كومیتۀ مشورتي افغانستان" بنام 

من اكنون درلندن هستم ودر قدرم اول فرستادن این نامه را به 
خته ام زیرا چند نفر كه درآلمان وفرانسه، هستند محدود سا

اشخاصیكه باید دعوت شوند باید بعد از یك اجتماع مقدماتي 
این طرز عمل اجتماع نخستین را شكل یك كومیتۀ . تعیین گردند

 .فرعي مي بخشد
بعضي از مدعوین درامریكا وسویس زندگي مي : یاداوري ) 

 (م.ا. كنند  
من مجبورهستم جاي اجتماع را درلندن پیشنهاد كنم زیرا 

انه گرفتن ویزۀ كشورهاي مختلف درمورد من مشكالت متأسف
دارد ودورۀ انتظار میخواهد وعالوه بران هیچ گونه وسایل مادي 

 .ندارم كه یك یك به حضور هموطنان برسم
اما هریك ازین اشخاص  هر جائي را تعیین بفرمایند اگر 
تسهیالت میسر شده بتواند مرا، با افتخار ومسرت تمام درخدمت 

 .اهند یافتحاضر خو
اشخاصیكه این نامه متحدالمال بعنوان شان فرستاده شده است 

 :عبارتند از
 داکتر محمد یوسف ابجن -
 جنرال محمد عارف ابجن -
 جنرال عبدالکریم مستغني ابجن -
 داکتر عبدالحكیم طبیبي ابجن -
 داکتر صمد حامد ابجن -
 داکتر داور ابجن -
 داکتر محمد اكرم ابجن -
 قاسم رشتیا سید ابجن -
 داکتر غفور روان فرهادي ابجن -
 (ترتیب فهرست عاري از هرگونه خصوصیت است) 

لطفا قبول زحمت فرموده درمورد به مجرد رسیدن این نامه 
به سواالت ذیل منت  ابازوصول آن بمن اطمینان داده وبا جو

 :بگذارید
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آیا به اساس مفكورۀ ایجاد مفكورۀ مشورتي مركب  -1
، منورین واشخاص با تجربۀ افغانستان موافق ازدانشمندان

 هستید؟
ایا باشتراك دراجتماع مقدماتي آن درلندن با قبول این عریضه  -2

 حاضر هستید یا نه؟
ایا دائر كردن جلسۀ مقدماتي را درلندن درهفتۀ اول اگست  -.

وموضع آن تجویز  تأریخبرای اشتراك مساعد میدانید ویا دربارۀ 
 دیگري دارید؟

 تأریخاگر تجویر هاي مختلف ارائه شود آیا اجازه میدهید  -1
 وموضع براساس اكثریت تجاویز تعیین وبشما اطالع داده شود؟

 ا  اگر به اساس تشكیل كومیتۀ مشورتي موافق نباشید ایا لطف -1
 تجویز دیگري برای رهنمایي دارید؟

                                                                        .    اگر چنین باشد لطفا درآغاز امر مرا مستفید وممنون سازید
 بااحترام عبدالرحمن پژواك

                                                                             
 ع  1882جوالي  11

بعد از استماع مطالب مكتوب پژواك هر كدام نظریات خودرا 
در ختم صحبت داکتر محمد یوسف از تحلیل . كردند درباره ارائه

 :جمع بندی نموده چنین نتیجه گیري كرد كه نظریات مدعوین را
عبدالرحمن پژواك یك شخصیت محترم افغان بوده ونسبت به  -

طیكه درطول خدماتش با كارگردانان سیاسي درجهان دارد، ابرو
 .شددر حل بحران افغانستان رول مهمي میتواند داشته با

روح این " جمعیت تحكیم وحدت، اسوال" چون دراساسنامۀ  -
است، ساختن وبسیج  قواي جهادي استوار نهضت برهم اهنگ

جمعیت . پیشنهاد پژواك به نحوي با محتوي آن درتضاد است
تحكیم وحدت به هیچ صورت نمیتواند ونمیخواهد درتدویر 

ین وپیكار ت با مجاهدابسازماني بذل مساعي كند كه ازآن بوي رق
 .داغ مردم استشمام گردد

كومیته پیشنهادشدۀ پژواك میتواند در جهاد برحق ملت افغان 
كمكي كند، درصورتیكه این كومیته نظر به تصمیم رهبران 

 .درپهلوي شان احداث گردد ا  جهادي ومستقیم
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تائید  ا  زمانیكه رهبران جهادي تدویر چنین كومیته اي را رسم تا
ارۀ اشخاصیكه درآن سهم داشته باشند نظر نكنند وهمچنان درب

راز ندارند، چنین ساختار سیاسي بدون ازپشتیباني قواي ابخودرا 
جهادي، میتواند به ضررقواي جهاد تمام گردد وبه جاي كمك 

 .درتشتت وپراگندگي اوضاع امروزي  بیافزاید
از داکتر محمد یوسف، كه مكتوب بنام شان ارسال گردیده،  -

آمد تا با پژواك درتماس شده ودرباره چگونگي خواهش بعمل 
با وي " جمعیت تحكیم وحدت، اسوال" تصمیم هیات مدیره 

 . الغ داردابمذاكره كرده ونتیجه مجلس امروزي را برایشان 
 

1/8/1882 
خدمت خوانندگان گرامی میخواهم تذکر دهم که در ترکیب 

ای تا زمانیکه قو" اسوال" اعضای هیئت مدیره و اجرائیۀ 
اشغالگر شوروی وطن مشترک مارا، زیر فشار مبارزۀ جنگی و 

ل تذکر ابسیاسی ملت افغان شکست خورده و ترک نمود، تغییر ق
وارد نگردیده و در گردهمآئیهای همان اشخاص با تعداد کم ویا 

ازاینرو این قلم در نظر دارد تا هر بار . زیاد سهم میگرفتند
جمعیت " یره و اجرائیهاسامی اشخاصیکه در اجالس هیئت مد

 .سهم میگرفتند،  یاد نکنم" تحکیم وحدت 
در منزل داکتر محمد یوسف گردهم  1882روز اول آگست 

آمدیم و از داکتر نیاز درخواست شد تا مکتوب واردۀ داکتر 
پژواک نگاشته و به لندن  ابجن ابعبدالصمد حامد را که به جو

 .ارسال شده بسمع حاضرین اجالس برساند
 :   ک متن مکتوب داکتر حامداین

یه داکتر عبد الصمد حامد عنواني عبدالرحمن ابمكتوب جو
 :پژواک

 
 1882جوالیي  26بوخوم 

 

 !پژواک ابجاللتم
جوالیي شمارا گرفتم و آنرا با دقت و 11نامۀ متحد المال مورخه 

اینك طبق فرمایش از وصول آن اطمینان داده و . عالقه خواندم
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ر مصالح ابتأسف دارم هرگاه این نامه بن .میپردازم اببه جو
معاشرت عنعنوي حاوي مطالبي باشد كه  ابباالتر از مراعات آد

ولي بدانید كه بهیچ وجه حب و بغض . مورد پسند شما واقع نشود
 .شخصي ام در متن این نامه منعكس نشده

سواالت پنجگانه شما بپردازم، اجازه  اببجو ا  پیش ازاینكه مستقیم
بصورت مقدمه مطالبي را ذكر كنم كه شاید در نظراول میخواهم 

ولي من فكر میكنم كه برای ادراك موقفم  ،حاشیه روي تلقي شود
 .تذكر مطالب ذیل ضروري است

همواره كوشیده ام تصامیم سیاسي ام بر مبناي برداشتم راجع به 
. ق حكم ضمیرم گرفته شودابمنفعت وطن و وطندارانم و مط

یر نیزمالك تصمیم من عین همین اصل بوده دراین چهارسال اخ
و عواقب آنرا كه عبارت از خطرها، زجرها، محرومیت ها و 

هم  فعال  . مشكالت بوده قبول كردم و درآینده نیز قبول خواهم كرد
با اشخاص و گروپهائیكه صمیمانه در جهاد خدمت میكنند و با 

ك به جهاد همكاري میكنند و یا بهر شكلي از اشكال مصروف كم
هموطنان ما در داخل و خارج كشورند و مورد شبه همكاري با 

ل و ماسكو قرار ندارند تفاهم قناعت بخش دارم و دایم در ابك
به این موضوع از جهتي اشاره شد تا مطالب آتي . تماس میباشم

حمل برآن نشود كه بسهمگیري فعال در جهاد و راه نجات 
 .افغانستان عالقه ندارم

این چهار سال اخیر ارادۀ قاطبه مردم افغانستان  خوشبختانه طي
در وراي قیام مسلح كتله وي شان واضح وروشن است بمعني 
آزادي از چنگ روسها و نجات آن از سلطۀ كمونیزم و استقرار 

ق ارادۀ اكثریت ابیك نظام اجتماعي بر مبناي اساسات اسالم مط
ار مردم افغانستان در فضاي آزاد و عاري از هر نوع فش

 . خارجي و گروپ هاي معین داخلي
تأمین این مرام باید هدف فعالیت هر افغان مؤمن و هر سازمان 

ي اعمال اشخاص نیز بر ابسیاسي افغانها را تشكیل بدهد، و ارزی
چه این هدف نه تنها ناشي از . اساس این معیار صورت گیرد

ارادۀ مردم افغانستان است بلكه در طول این مدت چهارسال 
ای رسیدن باین هدف صدها هزار افغان مؤمن و وطندوست بر
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زندگي با ارزش خودرا نثار، وملیون ها هموطن هجرت كرده 
اند و با هر چه نزد شان از لحاظ مادیات اهمیت داشت مقاطعه 
ورزیده، صد ها هزار فامیل در ماتم عزیزان خود نشستند، صد 

بردند و بسر  ها هزار هموطن در زندانها ودر جالدخانه ها بسر
میبرند، برهزاران ناموس ما تجاوز صورت گرفت، شهر ها و 

مرادم از اشاره باین موضوع جلب توجه . قصبات ویران شد 
 ... تأریخشما به حالت خاص حیاتي ایست  دراین مرحلۀ استثنایي 

من با شما دراین مطلب همنظرم كه عالوه بر جهاد مسلح باید 
ي داشت كه برای تأمین فوق مفید توجه مزید به اقدامات دیگر

آن روشي را تفكیك كرد كه  ا  اما ازاین مطلب باید جد. باشد
بمنظور انحراف از جهاد مسلح، ایجاد تشتت در صف تصمیم 
مجاهدین و تزلزل در عزم راسخ شان توسط منافقین و ساده 

 .لوحان اتخاذ میگردد
) میخواهید " شما" اگر مطالب نامۀ شمارا پوره درك كرده باشم، 

شاید مراد شما از كومیته مشورتي و یا كدام حلقۀ بزرگتر ازان 
برای جلب " تا موازي با جهاد مسلح مساعي دیپلوماسي ( باشد
من دراین باره معتقدم كه جهاد . سازید" منسجم و منظم... دنیا

مسلح و آنچه را شما دیپلوماسي میخوانید، دو رخ یك سكه واحد 
ا حتي لحظۀ از سازمان ازهم جدا ساخت، اگر است و نمیتوان آنر

نظر شما معلول حالت كمتر قناعت بخشي سازماني جهاد مردم 
افغانستان باشد، پس چارۀ از طریق تفكیك سازمان مساعي 
دیپلوماسي از سازمان جهاد مسلح نبوده، بلكه حل این مشكل الزم 
م است، در صدد ایجاد چوكات معقول سازماني برامد، تا انسجا

 .بهتر در زمینه و توجه بیشتر به این جنبه جهاد مبذول گردد
برداشت من بصورت خلص از نامۀ شما چنین است كه شما بعد 
ازتماس نزدیك با مجاهدین، سازمانها و زعمایشان در داخل 
كشور، در پشاور و در كویته تبادل نظر با شخصیتهاي كه تا 

ي متعدد كوچكتري كه نپیوسته اند و نیز گروه ها ابكنون با احز
و جود دارند و شماري از سران قبایل و  اببر عالوه احز

صحبت با مردمان كه در کمپهای پناه گزینان پشاور زندگي 
بیشتر ازهمه چیز از مشوره و : " میكنند به این نتیجه رسیدید كه
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رهنمایي اشخاص دانشمند و با تجربه ایكه عمر شان در مسایل 
صرف شده است، و با علم و دانش شان مربوط به امور كشور 

داده میتوانند،  اببه نیازمندیهاي ما در راه دفاع از كشور جو
و با النتیجه میخواهید كومیته مشورتي مركب از " استفاده كنید

با ) در جمله تذكر نام نه نفر. چنین اشخاص تشكیل شود
ده نفر، من هم به عضویت این كومیته منسوب ( شما ابجاللتم
خالصه بعد از همۀ تماسهاي كه به آن در نامۀ تان اشاره . ام شده

دانش و " نموده اید معیار برازنده اشتراك دراین كومیته را 
هر چند درین مورد هم سوال پیدا میشود كه . قرار میدهید" تجربه

معیار دانش و تجربه چه بوده و كدام مقام باید راجع به تكمیل این 
رای اینكه صحبت بسیار طوالني معیار قضاوت كند، ولي ب

 :نشود، صرف متوجه اصل موضوع میگردم
باعث تعجب و تأثر من شد و یقین دارم درینمورد  ا  چیزیكه واقع

من به هیچوجه تنها نخواهم بود، در هیچ قسمت از نامۀ شما 
و " دانشمندان نیك و با تجربه" راجع به شهرت نیك این 

مردم افغانستان كه در فوق صمیمیت و ایمان شان به هدف اصلي 
ازان صحبت شد ، اشاره نكر ده اید، در حالیكه درین مرحله 
حیاتي زندگي خود، ما ضرورت به شخصیتهاي داریم كه در 
اجراي وظیفه مربوط به كومیته مجوزه مشورتي شما نیز داراي 

، و خدمت بوطن و قلب مملو از " ج"ثبات در راه ایمان بخداوند
هموطنان و وطن خود بوده، و درین راه جزء آرزوي نیك برای 

از خداوند از هیچ قدرتي نترسند و به هیچ منفعت مادي و 
تمام فهم و دانش وتجربه خودرا بدون هیچ . شخصي دل نبندند

 .ملحوظ دیگر در خدمت وطن و هموطنان قرار دهند
ل درك زمینه برای ابر دالیل قابدر چنین حالتیكه بن ا  مخصوص

مایندگي از طریق آراء مردم افغانستان بشكل تثبیت شكل ن
چندان میسر نیست، عنصر (  Institutionell) سازماني آن 

" شهرت نیك و اعتماد مردم به امانت داري چنین اشخاص 
من همه . نقش درجه یك را دارا میباشد" دانشمند و با تجربه

و میدانید نمیشناسم " دانشمندان با تجربه " اشخاصیكه شما بحیث 
ل یك عده از ذواتي كه بحیث اعضاي كومیته مجوزه ابدر مق
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ولي در . مشورتي ایشانرا پیشنهاد نموده اید كدام تنقیدي ندارم
نامۀ شما به اسامي اشخاصي هم برخورده ام كه شاید صرف 

 ".دانشمند، منور و با تجربه باشند" بزعم شما 
شني اجازه بدهید بطور مثال راجع به بعضي از انها در رو

 : مطالب تبصره كنم
همه اورا پوره  ا  در جمله اسم شخصي به چشم خورد كه یقین مثال  

ازیك پیشگویي ( بشمول خودشما هم) میشناسند و هر ده نفر 
 . مشهوري كه درحق او سالها پیش شده بود اطالع دارند

قراریكه میدانیم این ". دزد دیروز، رئیس امروز، وزیر فردا" 
اما منزلتي . ر حق اش صدق كرد و وزیر هم شدد ا  پیشگویي بعد

را كه شما برایش قایل شده اید به حدي بلند است كه حتي فال بین 
شما اورا در ردیف صدها . او هم جرائت پیشگویي انرا نداشت

هزارانسان شریف مجاهد كشورما قرار داده اید و با این پیشنهاد 
یل سازید، بلكه خود خواسته اید اورا نه تنها در عمل جهاد دخ

او در كومیته مجوزه مشورتي  ابطبق برداشت خود توسط انتص
. خود به او در چوكات مجاهدین نیز تبارز خاصي داده اید

از نظر شما  ا  ق تاریك دیگر او كه حتمابدرحالیكه بر عالوۀ سو
تذال انجام داده و ابپنهان نیست، چاكري دربار خلقي هارا تا حد 

خود در خدمت رژیم امین و تره كي " جربهدانش و ت" با تمام 
قرار داشت، قلم فرسائیها، سخن راني ها برای آنها و بر علیه 
مجاهدین ما كرده و در لحظه ایكه منفعت خودرا در خطر دید، 

 .ان خود در یورپ اقامت گزیداببه اجازه ارب
همچنان اسم شخص دیگري را در لست شما دیدم كه زماني به 

حكومت خلقي در مؤسسه ملل متحد در  حیث مامور رسمي
" دانش و تجربه" خلق افغانستان همه  بخدمت دفاع از انقال

خودرا قرار داده و شاید هم مجاهدین و شهداي مارا به عنوان 
وقتي حامیانش از . قطاع الطریق و مزدوران امپریالیزم میخواند

ا بین رفتند، یعني امین كشته شد و شاه ولي از قدرت افتید، ب
 . اعضای خانواده اش مقیم یوروپ گردید

ل  بیخبر نیستیم از نظر واقعي دربارۀ ابازرژیم امروزي ك
ارزش جهاد افغانستان و راه حل سیاسي هم تا حدي اطالع 
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پنج روز پیش از دایر شدن كنفرانس جینوا  در . موجود است
ر هر ابدر حالیكه نمایندگان مردم افغانستان بن) بارۀ افغانستان

در طي یك مكتوب سر كشاده در ( لتي بود دران شركت نداشتندع
یك اخبار آلماني عنواني لیونید بریژینف ضمن یك سلسله مطالب 

 : چنین نوشت
شما همواره تاكید كرده اید كه مداخله ! اقاي جنرال سكرتر"

خواهش . دابشوروي در عوض ارایۀ تضمینات معین خاتمه میی
تقاضاي شما مبني بر عدم مداخله  :میكنم به قول خود وفا كنید

 ..."قدرت اجنبي در مسایل افغانستان تامین شده و تامین میشود
یكي از برجسته ترین " این مكتوب سركشاده را به حیث 

و بشكل تمثیل از آراي مردم " شخصیت جالي وطن افغانستان
شرایط معین كه روسها خواستار ان در . افغانستان نشرنمود
ي خود از افغانستان بودند و هستند، واضح است مورد خروج قوا

ل معرفي ابزیرا به مراتب ایشان نظر خودرا به حیث موید نظر ك
استقرار : " ل را میتوان چنین خالصه نمودابو نظر ك. نموده اند

ل درافغانستان و تضمین از طرف همسایه هاي ما ابنظام فعلي ك
رگونه اقدام مبني براینكه مانع ه "و اضالع متحده امریكا
ل شوند و زمینه عودت مجدد مهاجرین ابمجاهدین برعلیه رژیم ك

آیا گنجانیدن این مطلب در . را به  افغانستان مساعد سازند
مكتوب سركشاده مذكور پنج روز پیش از دایر شدن كنفرانس 
جینوا تصادفي بود؟ ایا میتوان گفت توسط چنین اقدام به فعالیت 

كه " دانش و تجربه" نتظام بهتري داد؟ هاي مجاهدین انسجام و ا
 شما ازآن صحبت كرده اید همین است؟

بااآلخره درجمله اعضاي كومیته مجوزه مشورتي شما شخصي 
وجود دارد كه او بعد از حملۀ روسها برافغانستان خود درخدمت 
روسها و پرچمي ها به حیث مشاور وزارت خارجه وظیفه داشت 

غانستان و مجاهدین مصاحبه هاي و بنفع آنها و بضرر مردم اف
مطبوعاتي انجام داده، سفري هم به شوروي كرده تا ضمن انجام 
سایر امور به مردم افغانستان قصۀ آزادي مسلمانان شوروي را 

ماه  8او باالخره تقریبا . و اجراي مراسم مذهبي شان بیان كند
ل و با پاسپورت خلقي با فامیل خود ابقبل به اجازه حكومت ك
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بخاطر دارم او روزي در محبس دربارۀ یكي از . رد یورپ شدوا
دیگر كشور با خلقي ها " منور و دانشمند و با تجربه" اشخاص 

با این عمل خود دست " دانشمند" شروع كرده بود، میگفت این 
به انتهارسیاسي زده و نمیدانم اكنون او دربارۀ این انتهار سیاسي 

تنها همكاري با امین انتهار شخص خود چه میگوید؟  ویا اینكه 
 ل؟ابسیاسي بوده و نه همكاري با روسها و رژیم فعلي ك

قراریكه مالحظه میفرمائید، یك عده از اعضاي كومیته مجوزه 
مقصدم از تبصرۀ باال در . مشورتي تان با هم وجه مشترك دارند

این نبود از كسي بدگویي كنم " دانشمند وبا تجربه" بارۀ اشخاص 
شخص اهانت كرده باشم، بلكه میخواستم صرف ازین و یا به 

طریق بر چوكاتي روشني اندازم كه نظر به تجویز شما باید 
توسط آن خالي فعلي سازماني در مقاومت ملي رفع شده وبر 

آیا امكان دارد . فعالیت و موثریت جهاد ازاین طریق افزوده شود
؟ در چنین چوكات از جهاد و مقاومت ملي اصال صحبت كرد

تأثیر منفي چنین اشخاص در یك سازمان بر ذهنیت عامۀ 
افغانستان و فعالیتهاي مربوط به جهاد بگمانم كامال واضح است، 
ولو كه در بعضي حلقه هاي بعضي از ممالك بعضي ازاینها 

ق خود دوستان با نفوذي هم داشته باشند و این لحاظ ابر سواببن
 .ي كنیدشمارا واداشته باشد، تا با ایشان همكار

 !ابجال لتم
جاي تعجب است، در حالیكه شما با خصوصیات فوق  ا  مخصوص

الذكر این اشخاص بگمان غالب آشنا هستید، با زهم وجودشانرا 
ر كدام مصلحت ابآیا بن. در كومیتۀ مجوزۀ خود الزم مي بینید
 خودرا مجبور به چنین روشي میدانید؟

تي توجه به تنقیداتي این تعجب من تبدیل باندیشه عمیق میشود، وق
فعال از . میكنم كه از طرف هموطنانم بر شما هم وارد مي آید

چه بگمانم شما هم ازاین تنقیدات . تفصیل باین موضوع منصرفم
تا حدي بیخبر نیستید و ضمن تماسهاي خود در طول این مدت از 
. بعضي گروپها و یا شخصیتها اشاراتي هم درباره یافته باشید

بر نقش شما در  ا  اهم صرف بگویم كه مخصوصدراینجا میخو
سرطان داودخان با همه قتل و قتا ل اش و مقدمه چیني  26رژیم 
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اش برای بدبختي فعلي كشور، بر نقش داماد و برادرزادۀ شما 
داكتر نعمت هللا پژواک و برادر شما پوهاند فریدپژواک در دوره 

قي و هاي مختلف سیاسي كشور، مخصوصا در رژیم داودي، خل
 .پرچمي سند قید میشود

همچنان میپرسند كه شما چرا چهارسال پیش، یعني وقتي به زعم 
مردم افغانستان با قیام عمومي در داخل كشور و " نامۀ شما

و شما در " جمعیت هاي افغانها در كشور هاي جهان آغاز گردید
آنوقت به حیث سفیر كبیر داود خان در لندن تشریف داشتید، 

به مجاهدین یا به یكي از جمعیت هاي مذكور عوض اینكه 
بپیوندید، یا خود جمعیتي بسازید و فعالیتي سر براه اندازید، به 

نه بخود شما و نه به منسوبین شما  ا  ل عودت كردید و تصادفابك
 كدام آسیبي رسید؟

عده اي میپرسند كه شما چرا در دو مسافرت قبلي كه برای شما 
پرچمي ها برافغانستان به هند و  بعد از حمله روسها و نزول

قسما به غرب میسر شده بود بدون هیچگونه احتجاج و بدون سر 
ل بر گشتید و مانند این دفعۀ اخیر به ابوصدا دوباره به ك
كه بار اول تقریبا یك ماه بعد از  ا  مخصوص. مجاهدین نه پیوستید

 1881حملۀ روسها به افغانستان یعني بگمانم در ماه فروري 
 ... ا و برادر شما شم

باآلخره این سوال مطرح میشود كه چرا این مرتبه تصمیم به 
پیوستن به مجاهدین گرفتید؟ در حلقه هاي مهاجرین و مجاهدین 
این سوال اذهان را مصروف ساخته كه آیا این تصمیم شما به 
جریان كنفرانس مذكور جینوا و یا كدام جریان دیگرمربوط 

  حامل كدام پیشنهادي هستید؟است؟ و یا آیا شما اصال
 :سواالت شما بپردازم اباینك میخواهم در ذیل بجو

آیا به اساس مفكوره ایجاد كومیته مشورتي مركب از : سوال -:1
 دانشمندان، منورین و اشخاص با تجربۀ افغانستان موافق هستید؟

به اساس مفكورۀ ایجاد چنین كومیتۀ مشورتي طوریكه : ابجو
 .و تصور كرده اید موافق نیستم شما آنرا تفسیر

آیا باشتراك در اجتماع مقدماتي آن در لندن با قبول : سوال -:2
 این عریضه حاضر هستید یا نه ؟



 

111 

 

لذا در اجتماع مقدماتي كومیتۀ شما در لندن اشتراك : ابجو
 ورزیده نمیتوانم

ایا دایر كردن جلسۀ مقدماتي را در لندن در هفتۀ اول اگست  -:.
 اك مساعد میدانید؟برای اشتر

 .سوال اول و دوم لطفا مراجعه شود اببه جو: ابجو
و  تأریخاگر تجویز هاي مختلف ارایه شود، ایا اجازه میدهید  -:1

موضوع بر اساس اكثریت تجاویز تعیین و بشما اطالع داده 
 شود؟
 .سوال اول و دوم لطفا مراجعه شود اببه جو: ابجو
مشورتي موافق نباشید، آیا اگر به اساس تشكیل كومیته  -:1

 تجویزي دیگري برای رهنمایي دارید؟
شرح باال در حقیقت حاوي تجاویزي هم بوده كه اگر : ابجو

بر عالوه دو پیشنهاد . خواسته باشید، آنرا در نظر خواهید گرفت
 :مشخص بشما دارم

اگر شما و یا بعضي از اعضاي كومیته مجوزۀ شما كدام : الف
داشته باشید و یا نظري كه آنرا به حیث راه ل ابپیشنهادي از ك

حل معقول و عملي برای رسیدن به هدف اصلي مردم افغانستان 
طوریكه در باال به آن اشاره شد، دفاع كرده میتوانید، لطفا آنرا 

اگر بمن اطمینان حاصل شود كه پیشنهاد شما . مطرح فرمائید
دید نظر باعث رسیدن بهدف فوق مي شود، بر موقف فعلي ام تج

و لي قسمیكه بر روي حقایق فعال حكم شده میتواند، راست . میكنم
 .بگویم درباره كدام خوشبیني ندارم

اگر اقدام فعلي شما محض ناشي از جذبه تان برای : ب
سهمگیري در خدمت برای افغانستان بعد از فروگذاشت زیاد 

گمانم ه باشد، میخواهم بگویم كه این تصمیم نیك است ولي ب
مت شما این خواهد بود كه از تأسیس چنین یك كمیته منصرف خد

بلكه منتها . چه دراین راه مصدر كدام خدمتي شده نمیتوانید. شوید
شما باعث ایجاد یك گروپ كوچك مزید بر گروپهاي متعدد دیگر 

 .خواهید شد و بس
 . امیدوارم بدون موجب باعث مالل خاطر شما نشده باشم

 عبدالصمد حامد                                                       
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روز به " جمعیت تحکیم وحدت، اسوال " اذعان باید نمود که 

روز در محافل سیاسی جایگاه خودرا پیدا نموده وبگونه ای 
تماسهای کوچک و بصورت نسبی بزرگتر . مطرح شده بود

ند توسط اشخاصیکه در این راستا و انکشاف این نهضت ملی پیو
ط خوب  در داخل افغانستان و ابداشتند، قدم بقدم پیش رفته و رو

بیرون از سرحدات کشور برقرار گردیده بود که امیدوار کننده و 
 .نوید دهنده بود

دراینجا این قلم در نظر دارد که بصورت واضح و بدون اگر و 
مگر توضیح دهم که تمام مصارف اداری و لوژستیکی این 

جمعیت تمویل میگردید و در طول نهضت توسط اعضای 
سالهای متمادی کسی از بیگانگان خارجی در تهیۀ هزینۀ آن 

 .سهمی نداشتند
در طول تاریخ کشور ما شاهد هستیم که هر حرکتی برای نجات 
افغانستان گذاشته شده، اولین تاپۀ آن از مدرک پولیکه از فالن و 

عد از مرگ بهمان بدست آورده از پیشانی شخص و یا گروه تا ب
، پول گرفتن 21گرچه امروز، قرن . شان نیز زدوده نشده است

رهبران بنام افغانستان از دستگاه های استخبارات جهان قسمتی 
معمول بار آمده، لیکن این قلم میخواهم با صراحت ! از فرهنگ

تعهد نمایم که کسی در " جمعیت تحکیم وحدت" بنام   اعضای 
البته کشورهائیکه . سهم نداشتند تمویل این نهضت پاک و منزه

در پروسۀ حل معضلۀ افغانستان جلساتی ترتیب میدادند و از 
 .اعضای جمعیت دعوت مینمودند، از امر باال یک استثناء است

" : جمعیت تحکیم وحدت، اسوال" بر میگردم باالی معرفی بیشتر 
ینده به منشی آدر)     در یکی از جلسات، داکتر غالم محمد نیاز

، در ضمن دیگر مطالب منصوب در اجنداء (اکتفاء میشود
دعوتنامه ای از یک اجتماع جوانان لیبرال کریسچن دیموکرات 

اجالس پیش کرد تا در بارۀ ه هالند وارد گردیده بود که آنرا ب
تعیین هیئتی بمنظور سهیم شدن در گردهم آئی مربوط، تصمیم 

ضوع آقای بعد از مختصر بحث در اطراف مو. اتخاذ گردد



 

112 

 

محمد اکبر سیفی و اینجانب تعیین شدند که در آنجا رفته و راپور 
 .خودرا به سکرتریات جمعیت تقدیم نمایند

 

11-8-1882 
 :درهالند" OSULAجمعیت تحكیم وحدت "گزارش هیئت  

راپورتوسط دیپلوم اقتصاد محمد اكبرسیفي، عضو هیئت  )
 (اجرائیۀ اسوال  تهیه شده است

صالن لیبرال كریسچن دیموكرات اروپا كه نظربه دعوت مح
هالند دایر شده بود به تجویز شوراي ( Elstلست  ا  ) دردهكده 

اجرائیه جمعیت تحكیم وحدت انجنیراحسان هللا مایار واینجانب 
اگست  12اگست الي  8 تأریخدراجتماع محصالن متذكره از

 .سهم گرفتیم 1882
واردشد كه  اگست به دهكدۀ الست 8هیئت عصرروزیكشنبه 

 .دراین وقت جلسه عمومي دایر بود
حینیكه سخنراني رئیس مجلس پایان یافت، نایب رئیس جلسه 

حاضرین . مواصلت هیئت افغاني را به اطالع مجلس رسانید
مجلس كه از آمدن هیئت اطالع یافتند بالدرنگ همه به پا ایستاده 

لحظۀ . وباكف زدنهاي ممتد از هیئت استقبال نمودند
رغرورآمیزبود وجا دارد تذكرداده شود كه این استقبال گرم بسیا

واحترام كارانه به خاطر شخص نبود بلكه بیانگراحساس جوانان 
رجانبازیها ومردانگي بیمثال ملت افغان ابدیموكرات لیبرال دربر

. بود كه شجاعت و ازخودگذري شان شهره جهان گردیده است
جهان آزاد نشانۀ آن است  این پیش آمد نمایندگان جوانان ا  عالوت

كه موضوع افغانستان وملت قهرمان آن نزدجواناني كه باصل 
زنده بوده و مقاومت ملت  آزادي وحریت ملتها عقیده دارند كامال  

 .رتهاجم شوروي به دیدۀ احترام مینگرندابافغان را دربر
 :اینك خالصه متن سخنرانیها

یدم هاوس امریكا فر) نخست خانم روزانه كالس به نمایندگي از 
: ) 

بااستفاده ازفضاي مساعد مجلس خانم كالس نظر به معلومات 
معاصر، وضع اجتماعي وسیاسي  تأریخجامع كه درباره 
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افغانستان دارد، بیانیه اي مبسوط دربارۀ افغانستان دراخیر دوره 
ثور و  7شاهي، كودتاي محمد داود خان، باالخره كودتاي 

كي و حفیظ هللا امین وبعد ازبین رفتن رویكار آمدن نورمحمد تره 
این دونفر بمیان آوردن ببرک كارمل توسط شوروي ودرپهلوي 

بعد ازشرح . آن تهاجم نظامی آن كشور به افغانستان ایراد نمود
این قسمت انگیزه هاي هجوم شوروي را توضیح داده متذکر شد 

یقین ل این عمل اقدامات اساسي نكند به ابكه اگرجهان آزاد به مق
اتحاد شوروي درقدم دوم به اشغال پاكستان ومنطقه خلیج اقدام 
خواهد كرد وآن وقتیست كه شاهرگ اقتصادي جهان آزاد تحت 
كنترول شوروي درآمده وهر گونه فشاري راخواسته باشد 

ي به تنگناه هرمز به جهان آزاد وارد ساخته ابازطریق دستی
 ...میتواند

ه هزاران هزار نفر نسبت خانم كالس گفت جاي تأسف است ك
و یا امثال آن اجتماعاتي برپا " السلوادور" كوچك در ا  وقایع نسبت

ر ابنموده ومظاهرات بزرگ به راه میاندازند اما متأسفانه دربر
 جریانات

جانگدازافغانستان كه شوروي بمبهاي بیولوژیكي وكیمیاوي به 
بلند  ل مردمان بیدفاع افغانستان بكارمي برد كسي آوازيابمق

ضمن توضیح بعضي مطالب درباره مقاومت افغانستان . نمیكند
جمعیت تحكیم "توجه حاضرین مجلس را به اهمیت وخصوصیت 

جلب نموده متذكر شد كه این جمعیت به كمكهاي " وحدت، اسوال
سیاسي ومعنوي شما جوانان نیاز دارد واصال تقویه جمعیت 

 ...كمك به خود است(  OSULA) تحكیم وحدت
 1882اگست  8 تأریخبه ( سیفي) نراني اینجانبسخ
متن بیانیه شب قبل با انجنیراحسان هللا مایارتسوید گردید ) 

وموافقه بعمل آمد تا به نمایندگي هیئت جمعیت تحكیم وحدت 
 (.ازطرف اینجانب درمجمع عمومي ایراد شود

بعد ازشرح مختصررویدادهاي : وضع سیاسي افغانستان ومنطقه
ثور  7تان ونمایان شدن چهرۀ واقعي كودتاچیان داخل افغانس

وظلمهاي را به ملت افغان روا داشتند و درمورد رویكار آمدن 
مقاومت ملي توضیحات داده شد وبرای درك بهترماهیت 
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ندیی عمیق ابدرباره خصوصیت اجتماعي افغانها یعني پ ا  مختصر
به به دیانت وعنعنه دوستي ملت افغان معلوماتي ارایه گردید و

" جمعیت تحكیم وحدت"ارتباط این مطلب نكات ذیل وانتظار 
 .ازجوانان لیبرال دیموكرات چنین خالصه گردید
ي صورت گرفته بدرافغانستان نه در دوره تره كي وامین انقال

است بلكه تمام حوادث ساخته و بافتۀ اتحاد شوروي وعمال 
تربیت یافته وي درافغانستان بوده ومنظور اصلي شوروي 

ستیالي افغانستان جهت استفاده برای پالنهاي توسعه طلبي آینده ا
 .اش میباشد

ما شاهدیم كه جنگ برملت افغان تحمیل شده وامروز قاطبۀ ملت 
 افغان علیه تجاوز، ظلم والحاد با

تدایي جنگي باوجود عدم دریافت كمكهاي مؤثر ازطرف ابوسایل 
 كشورهاي آزاد جهان مردانه

 ...ت وپایداري میجنگدوار و با كمال شهام
درپایان ضمن سپاسگذاري ازدعوت دهندگان پیشنهادات ذیل به 

 صورت خالصه به مجمع عمومي
 :ارایه گردید

انتظار مقاومت ملت افغان ازجوانان آزادي دوست جهان این  -1
است تا داعیۀ برحق افغانستان رادرهر محفل ودرهرموردي كه 

 .ممكن باشد به مردم جهان برسانند
با مؤسسات وجمعیت هاي كه درتماس هستند آنهارا تشجیع  -2

كنند كه به مقاومت افغانستان وتشكیلهاي جهادي درحواشي 
 .سرحدات پاكستان كمكهاي مؤثر مالي وبشري كنند

جهاد ومقاومت بیمثال ملت افغان باید ازطریق رسانه هاي  -.
د، خبري جهان آزاد وحلقه هاي كه به اصل آزادي معتقد میباشن

ت تهاجم به یك كشوركوچك ابپشتیباني گردد واتحاد شوروي ب
 ختم. مسلمان، مستقل وصلحدوست قاطعانه تقبیح گردد
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26-8-1882  
خالصۀ چند مطلب مربوط به اوضاع وطن را ازنامۀ یك دوست 

 :دراینجا ثبت میكنم
. روز باینطرف جنگهاي شدید در پكتیا جریان دارد 18از " 

گشتۀ ناكام از پنجشیر با سازوبرگ فراوان عسكر باز 1111
تلفات روسها . عراده تانك وارد جبهات پكتیا شده است711و

دراین جنگ دو فروند . وعساكر رژیم بیشتر از مجاهدین است
پیلوت . زرهدار سقوط داده شده است MI-21هیلوکوپتر 

قادر وزیر دفاع  باجۀ هیلوکوپتراولي دگروال عبدالعظیم،
یلوکوپتر دومي جگرن شهزاده وجگرن عبدهللا بودند وپیلوتهاي ه

سپتمبر جنرال عبدالودود  28روز . كه دراین حادثه كشته شده اند
ل ابقوماندان قوایمركزعازم كنرها شده ویك روز بعد به ك

قواي مركز تحت كنترول شدید روسها مي . بازگشت نموده است
 .باشد

ل اطاق كارش روز حینیكه جنرال عبدالودود داخ 83.1ساعت 
استعمال الۀ )مي شود، یك صداي خفیف شلیك شنیده میشود،

ره اب، و آمر مخ(تخفیف صدا در میل تفنگ درترورمعمول است
بال درنگ داخل اطاق كارقوماندان میشود وجنرال را با جرح 

افواء است كه وي بعد . درشقیقه بركف اطاق مشاهده میكند
قرارگرفته وسر به بازگشت ازكنر ها مورد سوء ظن روسها 

نعش جنرال . جنرال عبدالودود ازپنحشیر بود. نیستش كرده اند
اكتوبر در شفاخانۀ چهارصد بستر نگهداشته شده وبعد ازآن  2تا 

 ."دفن شد" گبرستان" با مشایعت هزاران نفر به 
 

 1882-11-21الي  26-11
بعد از آنکه بین محترمان عبدالرحمن پژواک و داکتر عبدالصمد 

از ( این سلسله دیده شود 8و  7بخش ) مد نامه ها رد وبدل شدحا
آقای پژواک پیامی نرسید و شنیده شد که وی لندن را ترک نموده 

در حاشیۀ صحبت . و رهسپار ایاالت متحده امریکا گردیده است
های ما در جمعیت بوضاحت درک و احساس میگردید که در 

آقای پژواک بنفع  انزواء قرار داشتن شخصیت سیاسی ای مانند
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افغانستان نبوده و بایست هر کدام سعی کند تا با وی تماس 
ق کار پژواک در سطح ملی و بین المللی ابسو. برقرار نماید

ریشه داشته و میتوان از دانش و شناخت وی از تکتیکهای  ا  عمیق
. سیاسی جهانی به نفع حل قضیۀ بغرنج افغانستان استفاده نمود

ه با داکتر محمدیوسف، چه از طریق تلفون و این قلم که روزمر
یا صحبت رویاروئی، در تماس بودم روی همین اصل مذاکرات 
دامنه دار داشته و بتوافق رسیدیم که با امریکا سفر کنم و با آقای 

 .پژواک رشتۀ دوستی گذشته را احیاء نمایم
روی همان صحبتها تصمیم گرفته شد که در وقت مساعد به 

 .نم و با پژواک ببینمامریکا سفر ک
 

لف به امریكا وخالصه دیدارها با ؤاینکه یادداشت از سفرم
 :  بعضي دوستان دربارۀ بحران افغانستان

پس از طي مراحل طوالني اداري وقانوني حكومت : یاداوري) 
آلمان مؤفق به اخذ سندي بنام پاسپورت كه درواقع اجازه نامۀ 

نیو مربوط پناهكندگان ژ 1812سیروسفر باساس كنواسیون سال 
ي اباین اجازه نامه كه پشتی آن برنگ . سیاسي میباشد، گردیدم

ودوخط سیاه برجسته درحصه باالیي طرف چپ خود دارد، 
روي خودرا با آن ضمیمه كرده وبه ابسندیست كه انسان 

. نمایندگان كشورهاي خارجي جهت اجراي ویزه پیش میكند
مریكا در فرانکفورت از نمیدانم كه مامور مؤظف قنسلگري ا

روي چي بمن دلسوزي كرده وبرای این بنده بیوطن ویزه اعطا 
 .(ومرا خوشنود ساخت

درنظردارم جریان سفرم را بیرون از قید سنه وبه اجمال از نظر 
 .خوانندگان بگزرانم

بعد مواصلت به نیویارك واقامت درمنزل برادرم درفلشینگ به 
هوتل . ن پژواك برآمدمعبدالرحمام جستجوي دوست گرامي 

ازصدایش . وآدرس ویرا پیداكردم وباوي تلفوني درتماس شدم
معلوم شد كه خوش دارد تا زودتر باهم ببینیم وباهم صحبت 

روز بعدی به هوتلیكه پژواك زندگي میكرد رفته وقبل . نمائیم
ازنحوكاروفعالیت  پژواك. ازظهر را باوي درصحبت گذشتاندم
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ق ابمامورین عالیرتبه دولت س ا  قشرتعلیمیافته ومخصوص
افغانستان چندان راضي نبود وهمچنان عقیده دارد كه حكومت 
امریكا بیشتر بامردمان سنگرداغ وجنگ عالقمندي دارد تا اینكه 
. بحران افغانستان توسط افغانهاي صلحدوست حل وفصل گردد

وي با كسانیكه درملل متحد وهمچنان وزارت خارجه امریكا 
د به تماس بوده وازجریانات داخلي اداري درامریكا آشنایي دار
جمعیت تحكیم وحدت ، "ضمن صحبت یاد از . باخبراست

شد كه دراین باره نیز نسبت عدم مركزیت وقدرت "  اسوال،
 . جذب مردم مالحظاتي داشت

پژواك گله آمیز ازمكتوب خود یاد كرد كه درمیان اشخاص مورد 
زنوشته بود كه متأسفانه از نظرش عنواني داکتر محمد یوسف نی

مثبت  داده نشده  اباو، به نمایندگي ازجمعیت تحكیم وحدت، جو
وي اظهار . تكارش درنطفه خنثی گردیده استابكه درنتیجه این 

داشت كه ازجمله مدعوین صرف داکتر حیدرداور نظرش 
وي عالوه . راپذیرفته وبه لندن سفر كرد وبقیه نظر مثبت ندادند

همكاري با كمونیستها ه دكتر حامد، مرا متهم ب كرد با اینكه
درباره فكر  كرده، ازوي مشكورم كه مكتوبم را جدي گرفته واقال  

 .رد آنرا برایم فرستاده است ابكرده وجو
من جریان صحبت درمنزل داکتر محمد یوسف را برایش تشریح 
 كردم وبعد به تفصیل مشكالت داخلي واساس بنیادگذاري جمعیت

داده وهمچنان از كمبود عالقۀ كشورهاي اروپایي یاد  گزارش را
وی بعد از شنفتن راپورم تا حدي متقاعد شد وتصدیق كرد . كردم

تضمین و موافقه تشكیل كمیتۀ پیشنهادي وي بدون  ا  كه اساس
اینكه مشكل بیشتري خلق كند مفادي دربر رهبران جهادي بجز

هم آهنگي وبسیج  قشر ایجاد  باهم به توافق رسیدیم كه اقال  . ندارد
روشنفكر یك امرضروري بوده وازهمه مهمتر باید خودرا 
طوري در خدمت جهاد قرار بدهیم تا بدین وسیله صداي مردم 

باتوجه . افغانستان درساحات بین المللي وزن پیدا كرده بتواند
باینكه صداقت دركاروعدم خودخواهي مارا بهدف میرساند، 

بیش این دیدارها برمبناي یك ساختمان موافقه بعمل آمد تا بیش از
 .سیاسي تسلسل یافته بیشتر واستوارتر گردد
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بعد ازصرف نان چاشت در یک هوتل همجوار محل اقامتش 
قرارگذاشته شد تا فردا شب درمنزل برادرم حبیب مایارباهم 

 .ببینیم كه عبدالحكیم طبیبي نیز درآنجا دعوت خواهد شد
لي دربوستون تلفوني صحبت كردم ابروز با عبدالمجید ز درخالل

برایش معلومات دادم وهم نظرش " اسوال "وازروند فعالیتهاي 
لي از داکتر محمد یوسف كه درراس این ابز. رادرمورد خواستم

ق خدمات وي ابتحرك قرار دارد به نیكي یادكرده وازسو
تداي ابهمچنان یاد آور شد كه از. درافغانستان توصیف كرد

 ا  فوقت ا  مطلع بوده وداکتر عرفان فطرت وقت" الاسو"بوجود آمدن 
 .برایش درباره معلومات میدهد

لي ابعبدالمجید زائیكه در گذشته رقم گردیده آقای تاج: یاداوري)
درتمویل بنیادگذاری این تحرك در قصر کوه مونتروی سویس 

Caux  سهم داشت ،). 
ك، نومبر درمنزل برادرم حبیب مایار واقع فلشنگ نیویار8شب 

عبدالرحمن پژواك، عبدالحكیم طبیبي وبنده گردهم آمده و صحبت 
روي جهاد ملت افغان و وضعیت آن وهمچنان همكاري بین 
افغانهاي مقیم اروپا وامریكا وبطور كل درخدمت جهاد، آغاز 

بنده كه برای اولین بار این دوشخصیت سرشناس سیاسي . گردید
دم متوجه شدم كه افغان را یك جا و درحال مباحثه وجدل دی

پژواك . طه وپیشامد یكي با دیگر خیلی جالب ودلچسپ استابر
هنگام صحبت با طبیبي بیشتر آمرانه پیشامد مینمود وطبیبي سعي 

 .مي ورزید تا نظر پژواك را بجزتائید رد نكند
طه نزدیك ودوستانه اش با رهبران ابطورمثال، طبیبي از رو

یا د كرده واظهار داشت  جهاد، علي الخصوص حكمتیار ورباني،
كه وي مُوفق گردیده كه آنهارا به زودي داخل یك چوكات بزرگ 

پژواك با نگاه مخصوصي طبیبي را . اتحاد شامل خواهد کرد
شما ادعا  مي  ابتعجب است كه جن:" مخاطب قرارداده گفت

وبا تبسمي ازوي ." كنید آنهارا داخل یك اتحاد آورده میتوانید
ي قدري دست وپاچه شده ولیک ازخود دفاع طبیب. روي گشتاند

 .نكرد
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درصحبت پژواك بیشتر به تقویه جهاد از نگاه بین المللي اصرار 
داشت ومعتقد بود كه ایاالت متحده امریكا بیشتر خواهان جنگ 
است تا اینكه برای پیاده کردن  صلح از راه مذاکرات و سیاسی 

معلوم شد كه ازصحبت پژواك . درافغانستان خودرا زحمت بدهد
با وزارت خارجه امریكا تماس داشته و ازپالیسي امریكا اطالع 

 .دارد
طبیبي نیز نظر پژواك را تقویه وپشتیباني كرده واضافه نمود كه 
تماسهاي بیشتر با نمایندگان ملل متحد ودرصورت امكان با 
اعضاي شوري امنیت یك امر الزم بوده و وي بیشتر باهمكاران 

گرفته وتوسط آنها قضیۀ افغانستان را درادارۀ گذشته اش تماس 
این مطلب را . ملل متحد ودربین اعضاي آن زنده نگه میدارد

 .پژواك یك حركت سالم دانسته وباطبیبي وعده همكاري را داد
، كه طبیبي نیز یکی "جمعیت تحكیم وحدت، اسوال" بنده دربارۀ 

اعي از اعضاي هیئت اجرائیه آن میباشد، ولزوم تشریك مس
طبیبي . بیشتر اشخاص ورزیده افغاني دراین تحرك مطالبي گفتم

بیشتردرباره امكانات توسعه وتقویه ان صحبت كرد ودراوائل 
بعد ازبحث هاي . پژواك تنها حركت دادن سر اكتفاء میكرد

بیشتر ازپنج ساعت رادربرگرفت پژواك موافقه  ا  طوالني كه جمع
عضویت " دت، اسوال،جمعیت تحكیم وح"نمود كه بي انكه در

داشته باشد، درجلسات تصمیم گیري آن سهم گرفته وبصفت 
 .مشاور نظریات خودرا ارائه كند

دراین سفر با یک تعداد اشخاص دیگر نیز که در قضایای 
افغانستان وارد هستند صحبتهای داشتم که تفسیر آنهارا اغماض 

ئیها مینمایم ولیک از فحوی آن میتوان نتیجه گرفت که امریکا
اشغال افغانستان را بگونه ای لبیک گفته و به تله افتادن رقیب 
اصلی خودرا در باتالق جنگ افغانستان وسیله ای میداند که 
. سناریوی شکست خودرا در جنگ ویتنام از خاطره ها بزداید

برای اغفال اذهان عامه و جهانیان طرفداری ازمقاومت ملت 
یه را از دریچۀ مذاکرات و افغان نموده و لیک نمیخواهد تا قض

صلح حل کند، بلکه در تشدید جنگ عالقمندی بیشتر خودرا نشان 
ازاینرو با رهبران گروه های مجاهدین  از طریق دستگاه . میدهد
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ط خودرا انکشاف و تحکیم اباستخبارات پاکستان میخواهد تا رو
نموده و با نهضتهای سیاسی که میخواهند در راه غیر از جنگ 

 . نمایند کمتر دلچسپی دارد فعالیت
بعد از اکمال سفر ایاالت متحدۀ امریکا و ارائۀ راپور سفر مؤلف 
به سکرتریات جمعیت بازهم در حلقۀ محدود از دوستان به تاریخ 

اینک . در منزل داکتر محمد یوسف گردهم آمدیم 1/12/1882
 :دابیادداشت همان روز از نظر خوانندگان گرامی گزارش می ی

یست درباره یك سفر تحقیقاتي به پاكستان با داکتر محمد ازمدت
امروز نزد داکتر محمد . یوسف وبعضي از دوستان مشوره میكنم

. یوسف رفتم وباردیگر دراین باره تبادل نظر صورت گرفت
برای اینكه ازوضع مهاجرین افغاني درپشاور وموقف رهبران 

پیاده كردن وچگونگي " جمعیت تحكیم وحدت، اسوال،" ر ابدر بر
این نهضت در سطح وسیع مطالعاتي صورت گرفته بتواند موافقه 

ط ابكردیم تا هر چه زودتر به پاكستان سفر كنم و این خالی رو
 .را مرفوع نمایم

 

-1 -27الي  1882-12-16دردهلي واز 1882دسامبر 11-11
 .درپاكستان.188

 :خالصۀ راپور سفر مؤلف
ستان دربن با حقارت، جواز بعد ازآنكه مامور ویزه سفارت پاك

سیر وسفرم  را بدون صدور ویزه به پاکستان بدستم داد، مجبور 
بعد ازطي .  شدم برای گرفتن ویزه به قنسلگري هند مراجعه كنم

فورمالیته  وارائۀ مطالب راست و دروغ دربارۀ مقصد از سفرم 
در نظر است كه باكمك دوستان . ویزه هند را بدست آوردم

 .ند ویزه پاكستان را ازآنجا بدست آورم افغاني دره
دسامبر توسط خط هوایي پان امریكن از فرانكفورت 11روز 

صبح روز  1ساعت پرواز مستقیم ساعت  83.1پرواز وبعد از 
بعد از سرگرداني برای . دسامبربه دهلي مواصلت كردم 11

یك اطاق  Janpathصبح درهوتل جانپت،  7یافتن اطاق حوالي 
 .میسرشد
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روپیه و  8361بهاي یك دالرامریكائي : بۀ معلوماتی دارد جن)
 (روپیه در روز 11.كرایه اطاق 

بعد ازاستراحت مختصربا یكي از هموطنان، محمد كبیرحكیم، كه 
ت فامیلي دارم  تماس گرفتم قرار گذاشتیم كه بعد ازظهرباهم ابقر

محمد کبیر، باشندۀ مزار شریف بوده ویکی از اعضای . ببینیم 
اخته شدۀ حزب جمعیت اسالمی، که رهبرآن برهان الدین شن

با محمد كبیر موضوع ویزه پاكستان را . ربانی است، میباشد
جمعیت تحكیم " مطرح كرده وهم درباره انگیزه بوجود آمدن 

مختصرمعلومات برایش دادم كه مورد عالقۀ " وحدت ، اسوال،
 . وي قرارگرفت 

حمد كبیرحكیم با یك تعداد م( دسامبر 12)قبل ازظهر روز بعدي 
شب درباره  8نفر بودند به هوتل نزدم آمده وتاساعت 11جوانان 

اوضاع افغانستان، وضع زندگي مهاجرین افغاني درهند 
ل درهند بحث هاي دلچسپ ابوهمچنان فعالیتهاي ضد رژیم ك

" جمعیت تحكیم وحدت،اسوال" طه با ابدرر. صورت گرفت
كاپی اساسنامه وهمچنان تفصیل  سوالهایي داشتند كه با ارائۀ

روي انگیزه تشكل وخواسته هاي جمعیت وتركیب اشخاص آن 
بعد از گفت وشنود درپرنسیپ حاضرین . هاي شان داده شدابجو

چنین ساختمان سیاسي را دراین مقطع زمان مفید تشخیص كرده 
قرار معلوم آنها مربوط به تشكیلي هستند . و وعده همكار ي دادند

طه ابیت اسالمي افغانستان، برهان الدین رباني، ركه با جمع
 . دارند 

متأ سفانه لیست نام ایشان دربین یادداشتهایم نبود : یاداوري ) 
اما محمدكبیرحكیم . وگرنه یادآوري از نام هایشان امر الزمی بود

 (.بحیث سخنگوي شان درصحبتها بیشترسهم داشت
 

1.-12-1882 
 :برایم داد محمدكبیر حكیم معلومات زیر را

كرده كه ازجمله كارگردانان آن میتوان  ابانشع" افغان ملت "  -
گروه پشتونیار، واكمن و رحیم كامه وال را نامید وهمچنان 
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تحت نفوذ عزیزالرحمن الفت یاد " افغان ملت"ازشاخۀ دیگري 
 .كرد
 .اد همكاري داردابمحمود فاراني با رباني دراسالم  -
سرور اكبري مربوط به ستم ملي ونفر از اتحادیۀ سمت شمال  -

 .میباشد( ل ابرژیم ك) خاد 
وي مشوره داد تا با این اشخاص درپشاور ببینم كه شخصیتهاي  -
دگروال عبدالروف، قوماندان غند اسمار، : ل اعتماد میباشندابق

اسالمي، نظري مسئوول  بمیرزمانخان قوماندان حركت انقال
 .كمیته نظامي جمعیت

ین اسماء یك تعداد اشخاص دیگر را كه ضرورت به عالوه برا -
 .توضیح نامهاي شان نیست برایم معرفي كرد

محمد كبیر حكیم مكتوبي عنواني نظري بدین مضمون برایم داد  -
 :تا درصورت ضرورت با او تماس بگیرم

 .درحفظ خداوند باشند! برادرگرامي وبزرگوار نظري صاحب"
ایشان . رایتان معرفي مینمایمابر توسط این نامه احسان هللا مایار

شخص مبارز ومجاهد بوده كه شاید شما با او معرفت نداشته 
وي درنظردارد تا با استاد رباني ببیند وازطرف من .  باشید

یكساعت برایشان وقت بدهد تا مطالب  برای استاد بگوئید كه اقال  
خودت میدانید كه چه . درنظرداشتش را باوي درمیان بگذارد

یك . د، تمام كارهاي مایار صاحب مربوط به خودت استكنی
خالصه . سلسله آدرسها درنزدش است بهمراي آنها تماس بگیرید

شما تا وقت بازگشت وي به همرایش ازهیچ نوع همكاري دریغ 
 .نكنید

 انجنیر محمد كبیر حكیم .بامید پیروزي حق برباطل
معیت آقاي زبیر نظري، آمر اخذ خبر كمیته نظامي ج: آدرس

 .كالوني اباد زریاباسالمي افغانستان ، فقیر 
خره باكمك كبیر حكیم  دسامبر، بدون توضیح تفصیل باال  11روز

ودوستش ویزه پاكستان را بدست آوردم كه بدون واقعه الهي فردا 
 .دسامبرجانب الهور و پشاور ، پرواز خواهم كرد11

 

 :اینك ترجمه مطالبی از روزنامۀ هندي
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 :هندوستان The Times of Indiaایمز اف اندیا ت 12-12-1882
 ر پالن ملل متحدابشوروي دربر ابجو

 :، ملل متحدBernard D, Nossiterاثر برنارد نوسیتر 
بعد ازسه سال زدوخورد قواي شوروي با مردم افغانستان، اتحاد 
شوروي متقاعد گردید تا عالئم امیدواركنندۀ بیشتر برای حل 

 .ان از خود نشان بدهدسیاسي بحران افغانست
وزیر خارجه اتحاد شوروي اندري گرومیكو ورئیس دایمي 
اتحادشوروي درملل متحد، اولیگ ترویانفسكي بطورعلني پالن 

طوریكه گفته میشود رهبر جدید اتحاد . ملل متحد را تائید كردند
شوروي، یوري اندروپوف آرزومند تجدید مذاكرات ژنیو بوده 

ط ابغانستان  را كه باعث بهم خوردن روومیخواهد تا بحران اف
نیک اتحادشوروي وكشورهاي غربي، كشورهاي اسالمي وحتي 

 .با ممالك غیرمنسلك گردیده، ازمیان بردارد
باوجود این دید مثبت اتحادشوروي، متخصصین ملل متحد 
وهمچنان ناظرین سیاسي كشورهاي غربي وآسیایي عقیده دارند 

میكند تا یك سلسله  ابیافته وایج" آغاز" كه راه حل این بحران 
. مراحل طوالني را بپیماید تا منجر به حل قضیه شده بتواند

درپشت پرده یك نوع شك دامن گسترده كه حدود این توافقات تا 
اظهار  ا  كدام جا تعیین شده میتواند، زیرا اتحادشوروي واضح

داشته كه حكومت وي حاضر نیست تا نظامي را كه مخالفت با 
 .وي داشته باشد درافغانستان بپذیردشور

عسكراردوي شوروي 111111پالن ملل متحد طوریست كه 
این . درمراحل متعدد، قدم بقدم از افغانستان بیرون كشیده شود

طرز دید داللت با تشكیل یك نظام ائتالفي، متشكل ازمخالفین 
 .رژیم ونظام بر سرقدرت امروزي را درافغانستان میكند

گانه مقاومت تماس  7است تا حال با گروه هاي  طوریكه معلوم
مستقیم گرفته نشده وقبولي ایشان با پالن تشریك درحكومت 

. ل را باید به نظر شك وتردید نگریستابوائتالف با رژیم ك
بهرصورت بعد ازتصویب اخیر بیرون كشیدن قواي خارجي 

ازافغانستان توسط مجمع عمومي ملل متحد ، نماینده ( شوروي)
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سرمنشي ملل متحد آمادگي مذاكرات بعدي را درژنیو  خاص
 .رویدست گرفته است

سرمنشي ( Under - secretary-general)درنظراست تا معاون 
ملل متحد دئیگو كوردوویز، كه برای پیاده کردن صلح 

ل، اسالم ابدرافغانستان مؤظف شده است درماه جنوري آینده به ك
تا درمسودۀ چهارفقره اي،  وي سعي میكند. اد وتهران سفركنداب

بشمول بیرون كشیدن قواي شوروي ازافغانستان، موافقۀ طرفین 
عالوه براین وي ازنگاه سیاسي وظیفه دارد تا . راحاصل كند

ل ابماسكو وك. درساختمان حكومت افغاني تغییراتي وارد كند
درباره این تماس كوردویز موافق نبوده بلكه این پروسه راجزء 

كوردویز درپالن سفر آینده . ل میشمارندابرژیم ك وظایف داخلي
خود درمنطقه بازدید ازماسكو را نگنجانیده، اما اگر طرح 

ل ابچهارفقره اي وي مورد قبول رژیم دست نشاندۀ شوروي درك
قراربگیرد، درآن صورت مانعي نمي بنید تا درباره یك حكومت 

 ...با قاعده وسیع نیز صحبت كند
ل باهمكاري شخصیت هاي ابكه حكومت كروسها انتظاردارند 

مهم افغاني مورد قبول شده بتواند وازكسانیكه درحلقات شووري 
ق افغانستان است ابازآنها بحث میشود، محمد ظاهرشاه، پادشاه س

باینطرف درروم زندگي میكند، وهمچنان صحبت  .187كه از
ق افغانستان وعبدالرحمن ابازداکتر محمد یوسف صدراعظم س

ماخذ .)ق رئیس اسامبله عمومي ملل متحد میباشدابس پژواك،
 (.سرویس خبررساني نیویارك تایمز

 

 1882-12-11چهارشنبه 
بعد ازظهر توسط خط هوایي ایراندیا بصوب الهور  .ساعت 

 .پرواز كردم
روپیه هندي معادل  ..7قیمت تكت یك طرفه ازدهلي الي الهور)

 (*دالر امریكایي 76به 
 .رواز ، مواصلت به الهوردقیقه پ 11بعد از 
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 83.1شام توسط پی اي اي از الهور پرواز وبساعت 7ساعت 
     .به پشاوررسیده ودرنیو گرین هوتل، صدر رود اطاق گرفتم

 (*.روپیه 121قیمت اطاق ) 
 (*روپیه پاكستاني 71.قیمت تكت از الهور الي پشاور ) 
ي با قیم یاددهاني این ارقام صرف جنبۀ معلوماتی دارد تا روز*

 .جدید مقایسه شده بتواند
قبل براین با یك تعداد ازدوستانم درپشاور باهم  مكاتبه داشته و 

 .فردا با آنها تماس خواهم گرفت
 

16-12-1882 
صبح به شفاخانۀ اتحاد مراجعه كردم وداکتر زهین را  8ساعت 

ن سیناي بلخي، كه ابشفاخانه . سال دوباره دیدم 1تقریبا بعد از
 1اونیو  ابرراس ان قراردارد، درتهكال پائین، اربزهین د

 .رومندي داردابقرارداشته ووضع 
زهین مرا با اعضاي اداري ومسلكي معرفي كرد وبعد صحبت 

ن ابشفاخانه . درباره وضع عمومي شفاخانه ازانجا دیدن كردم
بستر برای 21بستر برای جراحي و 11بستر،1.سینا داراي 

تعداد .  بستر دارد 1.رای وقایع عاجل داخله، میباشد وهمچنان ب
 .نفر مي باشد211-111مراجعین پولیكلینیك روزانه 

داکترزهین اظهار داشت كه بعضي زخمیهاي جبهات جنگ 
راپور داده اند دراثر پرتاپ بمبهائیكه ازآن دود زرد ویاسیاه 

فوران ( بمب های کیمیاوی، که استعمال آن قدغن است احتماال  )
داکترزهین این مطلب را . ن بیحال شده و میمیرندمیكند مجاهدی

 .باطالع خبرنگاران نیز رسانیده است
درتشكیل شفاخانه ، اشخاص مسلكي ذیل داوطلبانه و رایگان به 

 :هموطنان خود خدمت میكنند
 پوهاند داکتر ضیاء احمد زهین، : رئیس 

 داکتر عبدهللا عثمان،  : معاون وآمر شعبه عقلي وعصبي
 داکتر محمد انور: حيشعبه جرا

 داکتر مهمند: شعبه نسایي
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داکتر سید یعقوب شاه ، داکتر حسین مهمند، داکتر : شعبه داخله
 خلیل الرحمن فیض، داکتر گل رحمن و داکتر عتیق غني

 داکتر عبدالجمیل: شعبه گوش و گلون
پوهاند میر عبدالقادر صدیق و دگروال داکتر : شعبه چشم

 عبدالحمید مجاهد
د ادویه و وسائل طبي درشفاخانه بصراحت یادشد واز ازكمبو

افغانهاي مقیم دراروپا وامریكا تقاضا كردند تا دربهبود وضع 
 .شفاخانه كمك كنند

بعد ازبازدید شفاخانه با داکترزهین وعثمان دراطاق كارشان 
گردهم نشستیم وازاوضاع كشور وفعالیتهاي افغانها درخارج 

 .صحبت كردیم
ن اسالمي ، سه تنظیم ملیگراها، حضرت صبغت دراتحاد مجاهدی

شوراي . شده ابهللا مجددي برای دورۀ دوم بحیث رئیس انتخ
عضوبوده ودراین اواخر پوهاند 67عالي اتحاد مشتمل بر

ق رئیس انستیتوت قانونگذاري وزارت ابعبدالسالم عظیمي، س
ق معاون انستیتوت قانون گذاري ابعدلیه، سید موسي عشعري، س

شوراي . ق رئیس حجاج درشورا اضافه شده اندابقاسم سومحمد 
بعد ازظهر اجالس میكند كه  2-11اتحاد هردوشنبه ازساعت 

دران هر سه رهبرجهاد، محمد نبی محمدي، سید احمد گیالني 
شركت نموده وروي مسائل ( رئیس اتحاد) وصبغت هللا مجددي

 .روز بحث میشود
ستند، دریافتم كه ازصحبت هردوداکتر طب، كه اعضاي شورا ه

وضع ادارۀ جهاد ومسائلیكه درشورا مورد بحث قرارمیگیرد، 
طبق دلخواه شان نبوده بلكه كمبودیهاي درآن پنهان  است كه مانع 

 .موفقیت وپیشرفت درامور جهادي میشود
داکترزهین درباره فعالیتهاي اعلیحضرت محمد ظاهرشاه درروم 

اشتم برایشان توضیحات معلومات خواست وبنده تاجائیكه اطالع د
داکتر زهین چندین بارتكرار كرد كه یگانه شخصیتیكه . دادم

میتواند رهبري مجاهدین و زعامت ملت افغانراداشته باشد، محمد 
این نظر باتفصیل بیشتروتحلیل عمیقتر . ظاهر شاه است وبس

 .ازطرف داکتر عثمان نیز تائید گردید
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واشخاصیكه " اسوالجمعیت تحكیم وحدت، " من دربارۀ نهضت 
بعد از صحبتهاي . درآن شامل استند به تفصیل معلومات دادم

طوالني هردویشان این عملیه را ستوده وگفتند درصورتیكه 
اعلیحضرت محمد ظاهرشاه بنحوي شامل این پروسه ملي باشند، 

محور شایسته اي برای قشر تعلیم یافته افغان ومردمان با  ا  یقین
هردو دوستان مشوره دادند تا . ده میتوانددرد وطندوست افغان ش

بدفتر اتحاد رفته وبا حضرت صبغت هللا مجددي، رئیس اتحاد 
دیدن كنم، من كه این دیدار را خود درپروگرام داشتم نظرشانرا 

همچنان اظهار داشتند كه ازلیسه . با خوشي وامتنان شنیدم
 وبكر صدیق بازدید كنم تادرصورت امكان برای آنهاابحضرت 

 .مراجع كمك رساني  را از اروپا پیدا كنم
 

17-12-1882 : 
ساعت ده صبح بدفتر اتحاد اسالمي مجاهدین افغانستان، چارسده 

درتعمیر . اده، كه خارج ازشهر پشاورقراردارد، مراجعه كردم
رهبري ه اسالمي افغانستان ب ببزرگ اتحاد، حركت انقال ا  نسبت

رهبري ه لي افغانستان بمولوي محمد نبي محمدي، جبهه نجات م
رهبري پیر ه حضرت صبغت هللا مجددي ومحاذملي افغانستان ب

سید محمد گیالني مراكز اداري خودرا دارند ویك تعداد زیاد 
 .مامورین ته وباال میرفتند

بعد معلومات از دفتر رئیس اتحاد، حضرت صبغت هللا مجددي، 
 شخصي مرا به منزل اول رهمنایي 

باالرسیدم از وي تشكر كرده ورو گشتاندم تا وقتي بمنزل . كرد
دركنج برنده وكیل سدو اصیل را،  ا  داخل دفتر شوم كه تصادف

بعد . ، مصروف نوشیدن چاي دیدمابزیر شعاع مالیم آفت
زمان گذشتۀ كشور زیباي  باهم از. ازمصافحه برایم چاي طلبید

اصیل از وضع جهاد . ما وحالت امروزي آن صحبت كردیم
اره آن چندان دل خوش نداشته وعقیده دارد كه رهبران وطرز اد

جهادي آنقدر تحت نفوذ دستگاه استخبارات نظامي پاكستان 
وي اظهارداشت . قراردارند كه ازخود تصمیمي گرفته نمیتوانند

بطرف محمد  ا  كه چشم انتظارمردم جانب اروپا مخصوص
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حي ق افغانستان متوجه بوده وهریك به نوابظاهرشاه پادشاه س
اصیل آدرس هوتل . بانتظار هستند كه صدایي از روم باال شود

 . مرا گرفت و خداحافظي كرد
. من داخل اطاق رئیس اتحاد حضرت صبغت هللا مجددي شدم

حضرت با لطفییكه  دارد ازمن پذیرایي گرم كرد ومرا به یك 
. تعداد كثیري ازمراجعین كه دراطاق حاضر بودند معرفي كرد

نفر شان ازگذشته دوستي  حاضر بودند با چند درجمله كسانیكه
داشتم كه آقایون اسحق عثمان وتوریالي عثمان جزء آنها وآشنایي 

ننگرهاري معاون  بمد وطرز صحبت محمد گالآپیش. بودند
وامراداري حضرت مجددي نسبت بدیگران توجه بیشترمرا بخود 

 .جلب كرد
" ، اسوالجمعیت تحكیم وحدت" طه ام با ابازسفر خود و از ر

حضرت . تذكر دادم كه مورد عالقه شان قرارگرفت ا  مختصر
مجددي بیشتر دلچسپی نشان داد واین صحبت را برای آینده 

شد كه درمنزلش دربارۀ آن بیشتر صحبت  موكول كرد وقرار
 .ومذاكره كنیم

بعد خداحافظي ازحضرت مجددي اسحق عثمان مرا همراهي 
سدواصیل . تظارمي كشیددر برنده سدواصیل هنوزهم ان. كرد

زودي درمنزل وي جمع شده وبا یك تعداد ه ازما دعوت كرد كه ب
بعد ازظهر بهمراهي اسحق عثمان و . دوستان ازنزدیك ببینیم
وردگ دیدم كه پسرش سردارمحمد خان داکتر زهین با روشندل 

درباره اوضاع كشور و وضع جهاد صحبت . نیز حاضر بود
ه روحیه مردم ومبارزه شان روشندل وردگ دربار. كردیم

درداخل معلومات داد، لیكن مشكالت رهبري را درپشاور، 
 .كرد می محتاطانه، بیان

وي . نیز صحبت بمیان امد" جمعیت تحكیم وحدت اسوال"دربارۀ 
بیشتر دراطراف اشخاص داخل این نهضت صحبت كرد 

بعد از صحبت . ي نمودابودراصل آنرا یك حركت سالم ارزی
روشندل وردگ به منزل محمد عمر ببرك زي رفتیم، مختصر با 

درنظر است كه وي با یك تعداد مجاهدین، بشمول داکتر عزیز 
) هللا لودین، رئیس سیاسي اتحاد، بحیث شاهد درمحكمه پاریس
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پدرش شیرمحمد ببرك زي كه یك . سهم بگیرد( دسامبر 16-21
 .مجاهد سرشناس است درصحبت ما شركت داشت

وان مجاهدي را بنام گل محمد ببركزي مرد ج قاضی محمد عمر
معرفي كرد، او نیز درمحكمه پاریس سهم میگیرد، گل محمد بما 

از پاتخواه شانه والیت لوگر است كه رویداد سانحه وچشمدید 
میزان یك  22صبح روز 6ساعت :" خودرا بما چنین بازگفت

 اهالي قریه بعد ازاطالع از( نفر بشمول اطفال 111) تعداد 
ورود قواي شوروي درمنطقه، برای نجات خود داخل یك كاریز 

روسها بعد ازتالشي منازل متوجه دهانه كاریز . پنهان شده بودند
روسها تانك . دریافتند كه اهالي قریه درآنجا پناه جسته اند شدند و

پطرول را داخل كاریز تخلیه كرده وبعد دوبیرل مایع زرد رنگ 
حین اجراي این كار . یز انداختندویك بوجي پودرسفید رادركار

ا  بعد ازآن ازفاصله نسبت. همه شان ماسك به صورت خود داشتند
باالي دهانه  گلوله هاي آتش افروز ابماشیندار وپرتدور با فیر

 .كاریز انفجار مدهشي رخ داده كه تمام اطراف قریه را تكان داد
روز ازمخفیگاه هاي خود بیرون شده وبعد ازدو  (مجاهدین) ما

یك تعداد كسانیكه در مخفیگاه ها زنده مانده . ازقریه بازدید كردیم
. بودند به كمك شان دربیرون كشیدن اجساد از كاریز اقدام كردیم

گرفتیم، گوشتهایشان ازاستخوان جداشده  اجساد را كه بدست مي
دردیوارهاي كاریز پارچه هاي گوشت انسان . پاشید وازهم مي

اسكلیت انسانها دیگر چیزي ازآنها به  جزه چسپیده بود وما ب
حین صحبت صداي وي گرفته واشك درچشمانش . چشم ندیدیم

 .حلقه زده بود
 ! این بود شمه اي ازحال مردم بیگناه افغان 

 .دسامبر عازم پاریس شوند18قرار است هیئت روز 
سردار محمد روشن  شب داکتر زهین، اسحق عثمان و 8ساعت 

شب درباره اوضاع جهاد وپشاور  11لي تاحوا. به هوتل آمدند
صحبت شد ودرنتیجه همه به این توافق رسیدیم كه باید قشر 
روشنفكر افغاني وشخصیتهاي شناخته شدۀ جامعه افغاني گردهم 

برای جلوگیري . آمده مركز فعالیت خود پاكستان را قرار بدهند
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از پراگندگي بیشتر با خلوص نیت مؤید وتقویه كننده جهاد شده 
 .ت با رهبران جهادي پرهیز كنندابواز رق

 

18-12-1882  
وبكر صدیق رفته وا زطرف هیئت ابصبح به لیسه 11ساعت 

تدریسي ومدیرلیسه، سید محمدصاحبزاده، با احترام ومحبت 
یان كنار نهري واقع بوده ابلیسه در منطقه كب. پذیرایي شدم
ن از با مدیر ومعلمی. طفل درآن تدریس میشوند 11.ودرحدود 

بعد بازدید صنوف باهیئت تدریسي در . صنوف لیسه بازدید كردم
اطاق مدیر لیسه گردهم آمدیم ودرباره وضع وتنظیم درسي 

كدرمعلمین بطور كل مشكالت خودرا از ناحیۀ . صحبت كردیم
راتوارهاي فزیك وكیمیا بال كمبود كتب درسي و وسایل 

ع اببه آلمان با منبرایشان وعده دادم كه در بازگشت . اظهاركردند
. كمك دهنده تماس گرفته وازنتیجه برایشان اطالع خواهم داد

درجریان صحبت دونفر از معلمین لست مواد ضرورت را 
بعد از صرف چاي واهداي یك مشت پول بهوتل . ترتیب دادند 

 . بازگشتم
شب درمنزل سدواصیل، منزل محقري كه با سطرنجي فرش شده 

یان ابكنار جادۀ پر سروصداي كبودرطبقۀ اول یك دكان در
كسانیكه دراین شب یكجا شده بودند، . قرارداشت، گردهم آمدیم

عبارت بودند از آقایون اسحق عثمان، توریالي عثمان، 
داکترعزیزهللا لودین، داکترزهین، سردارمحمد روشن، 
وزیرمحمدجدران، پادشاه خان جدران، عبدالحنان جاجي ، 

 .اد دوستان دیگرسدو خان اصیلعبدالحكیم آریوبي ویك تعد
دور خورد كه " اسوال"بعد ازصرف شام صحبت روي نهضت 

انگیزه اصلي " جمعیت تحكیم وحدت، اسوال،" بروي اساسنامه 
توجه بیشتر به این  ا  اساس. این ساختار سیاسي را توضیح دادم 

ق افغان دراروپا اباصل شده كه قشر تعلیم یافته و كارشناسان س
، خودرا درخدمت جهاد قرادهند وسعي ورزند ا  صوصوامریكا مخ

تا گروه هاي مقاومت را بسیج نمایند وازمیان ایشان یك سخنگوي 
. وارد ، محافل بین المللي را با جهاد برحق افغان آشنا كند
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درپرنسیپ این تحرك یك سرمایه بزرگ اندیشه هاي افغاني 
ران و اما برخالف هریك شان ازاجراات رهب. ي گردیدابارزی

كدر كارگردانان جهادي درپاكستان شكایتها داشتند وازمشكل 
درتغییر مسیر فعلي پشاور " اسوال" توفیق حركات ملي چون 

 .تذكر دادند
ازصحبتها معلوم شد كه شكایتها بیشترازسه تنظیم بنام 

بوده، زیرا هیچ یك ازاین رهبرها نمیخواهند كسي " ملیگراها"
امور . اس بگیرد ویا درآن شامل شوددرحلقه داخلي ادارۀ شان تم

حیاتي ادارۀ تنظیمها دردست فرزندان ویا معتمدین  شخصي آنها 
گذاشته شده وبه كسي ازبیرون این حلقه اجازه نمیدهند تادرباره 

ازسالح فروشي وبه نفع خود اندوختن . معلومات بدست آورند
مي سرمایه یادها كردند كه تفصیل آنرا بدون ارائۀ سند الزم ن

 .بینم
حاضرین هركدام بنوبه ازوضع پیشرفت جهاد وقدرت مقاومت 

كردند و واضح شد كه ملت افغان برای اعالي  مردم با افتخاریاد
كلمت هللا وآزادي افغانستان بدون چشمداشت هیچ امتیازي قرباني 
میدهند ومؤثریت دررهبری جهاد شان علیۀ دشمنهای روسی و 

ملیگراها، درتصمیم  ا  صوصافغانی رول رهبران جهادي، مخ
وکیل . ی گردیدابقرباني دادن ملت افغان بسیار كم ومحدود ارزی

با صراحت لهجه از خود پرستي  ا  سدو اصیل مخصوص
داکتر عزیرهللا لودین كه . وخودنگري رهبران انتقادات داشت

اسالمي  بسال گذشته با هم درآلمان آشناشده بودیم با حركت انقال
ت تالش دارد تا اتحاد سالمي بین گروه هاي همكاري دارد وسخ

جهادي خلق كند ودستگاه فامیلي را به یك ادارۀ بزرگ جهادي 
تعدیل كند، ازاینكه دراین راه موفق میشود ویاخیر سوالیست 

 .جداگانه
برای اینكه راه حلي را جستجو كرده باشیم تصمیم گرفته شد كه 

رائیوي طوري باید قدمهاي اساسي در ساختمان یك شوراي اج
گذاشته شود كه باعث تخریش  رهبران جهادي نشده وقدم بقدم 

 :این نظر مورد بحث قرارگرفت كه . پیشرفت حاصل گردد
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اتحاد اسالمي مجاهدین ازگروه ملیگراها در رأس قرارگرفته  -
 .ل قبول باشدابوق
سعي شود تا برهان الدین رباني ومولوي یونس : قدم اول -

 .حاد شوندخالص داخل این ات
قرارمعلوم رباني وخالص ازناحیه دسترسي به كمكهاي نقدي )

 ازطریق اخواني ها نسبت به گلبدین حكمتیار مشكل دارند كه 

 
                                                 اسحق عثمان، سدواصیل، روشن، سردارمحمد: به چ ازر         

 یو حنان خان جاج هین،زرمایار، داکت                     
 (چانس ائتالف شان با اتحاد امكان بیشتر دارد

عضویت ه جنرال عبدالولي ازروم به پشاور آمده وب: قدم دوم -
 .شوراي اتحاد شامل گردد

جمعیت " گروه هاي مقاومت دراروپا وامریكا با : قدم سوم -
ائتالف كرده  وتحت قیادت اعیحضرت " تحكیم وحدت ، اسوال

ظاهرشاه همكاري خودرا با اتحاداسالمي مجاهدین اعالم محمد 
وسیع دراروپا، با تناسب  و همچنان نمایندگان این ائتالف بدارد

 .سالم،  درشوراي اتحاد مجاهدین اسالمي معرفي وشامل شوند
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ازصحبتها معلوم شد كه درآلمان وامریكا به رهبران ملیگراها 
همكاري كنند " وال جمعیت تحكیم وحدت،اس" تفهیم شده كه با 
با " ائتالف" ه انها گفته اند درصورت ب اوقرارمعلوم آلمانه

ملیون مارك؟  1.اسوال، حكومت جرمني حاضر است تا 
 .شان بگذارد بدسترس

ازجریان داخلي اسوال اطالع دارم، چنین خبري : یاداوري)
 (. درآنجا شنیده نشده 

دم هم آهنگي و ع" اسوال "درصحبت از تشتت  دراموراجرائیوي 
این تحرك و قشر روشنفكر افغان دراروپا وامریكا یادشد كه 
. درباره توضیحات الزم ارائه نموده و آنرا بصراحت تائید كردم

ازمذاكرات اخیر پیرگیالني درواشنگتن بمعیت داکتر  ا  عالوت
فاروق اعظم صحبت بمیان آمد شكایت شان ازناحیه سپردن امور 

نكاتیكه الزم بود آنرا . اروق اعظم بودسیاسي اتحاد به داکتر ف
یادداشت گرفته ووعده كردم كه درباره باهیئت اجرائیه اسوال در 

محفل فراموش ناشدني كه . آلمان موضوعات را مطرح كنم
 .تاحوالي دوشب دوام كرد

وکیل سدواصیل ازروز ورودم به پشاورتا بازگشت ازآنجا هر 
وماندانان وسرشناسان صبح بدیدنم میامد وهربار یك تعداد  ق

ازاین پیشامد پرازلطفش خیلي ها . افغاني را با خود مي آورد
ممنونم، چون درپشاور كسي را نمیشناختم آشنایي با اشخاص 

 .مؤثر درجهاد برایم اهمیت بسیارداشت
 

18-12-1882 
قبل ) ضمن صحبت و تبادل نظربا دكترعزیز هللا لودین، 

ت ائتالف تنظیمهاي شش طرحي را كه جه( ازسفرش به اروپا
گانه ترتیب داده و از نظر وي عملي نمودن آن امكان پذیر است، 

ه اصل طرح پیشنهاد شده كه ب. رازنظر بمن دادابجهت مطالعه و
 :رهبران تنظیمها سپرده شده است چنین است

 بسم هللا الرحمن الرحیم
 :طرح یك ائتالف بین تنظیمهاي مجاهد ششگانه

 :مقدمه
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ي و نستان كه در اثر حملۀ بیشرمانه اتحاد شوروپروبلم افغا
افغانستان بوجود آمده است ت مقاومت ملت مسلمان و با شهام

امروز دیگر از ساحۀ منطقه خارج و مشكل شماره یك بین المللي 
روریزي نظامي و سیاسي یك ابتشكیل میدهد كه نه تنها باعث  را
ادي را كه اعتقاد و اعتم ر قدرت گردیده است بلكه آنهمهاب

هۀ هفتاد بوجود آورده بود سیاست تشنج زدایي و دیتانت در د
ساخته و نزد اكثر فریب خوردگان سیاست مسالمت  نقش براب

گذاري شده و خدعه  ابآمیز شوروي، تجدید نظر در سیاست تهد
 .و فریب را سبب گردید

این حملۀ وحشیانه اگر چه تعهد شكني را در ساحه بین المللي 
است و صدمه به حیثیت، استقالل و مصئونیت ملي یك  بارآورده

دولت مستقل بیطرف و عضو صلحجوي جامعه جهاني مثل 
افغانستان گردید ولي از جانب دیگر برای اكثر خوشبینان سیاست 
نیرنگ و فریب شوروی اندرز خوبي برای آینده ممالك خود 
ایشان گردیده و چهرۀ واقعي سیاستمداران كرملین را افشاء 

 .ساخت
اگر چه این تهاجم بیرحمانه برای ملت افغانستان خسارات مالي و 

آورد ولي از جانب دیگر نه تنها  جاني بیحد و حصري را بوجود
 به ملت با شهامت ما بلكه برای اكثر ممالك كوچكي كه خودرا
بازیگران سیاست دیگران میدانستند باعث ایجاد اعتماد بنفس 

گردانید كه درصورت لزوم به هیچ  تابگردید و این حقیقت را ث
وسیله نمیتوان عقیده و عشق به آزادي را با زور گویي و اعمال 
قدرت بر دیگران مغلوب قرار داد و با استعمال قدرت با 

با . سرنوشت دیگران ولو هر قدر كوچك هم باشد بازي كرد
وجود اینهمه، امروز دیگر احدي یافت نمیشود كه منكر این 

ه كلید تشنجات بین المللي غضب گردیده، و تا حقیقت گردد ك
دوباره این كلید به صاحبان اصلي آن یعني خود مردم افغانستان 

ط در ساحۀ ابسپرده نشود نمیتوان انتظاري از حسن تفاهم و رو
بین المللي داشت و اوضاع مختل شده رادوباره به حال عادي باز 

آرام  ابته خوهمین امر است كه در ظرف سه سال گذش. گردانید
همه كساني را ربوده است كه در ساحۀ صلح جهاني احساس 
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مسئوولیت نموده و خطر تشنج بین المللي را بنفع هیچكس 
تالشهاي بین المللي برای حفظ صلح جهاني  ا  لذا اكثر -نمیدانند

متوجه این موضوع است كه باید این نقطه طرف مناقشه راه حل 
دا كرده و با حل این مشكل معقول و مطلوب همه جانب را پی

ط شرق و غرب و دیتانت را نیز حل ابپروبلم ایجاد شده در رو
از نظر خیلي ها قضیه افغانستان دو راه حل دارد یكي . نمود

ولي این خود آن كسانیكه طرفدار راه . نظامي و دیگري سیاسي
حل نظامي اند نیز این حقیقت را انكار نمیكنند كه این راه، راه 

ي و اساسي نبوده بلكه تنها میتواند ممد و مؤثر در راه حل اصل
بناَء یگانه طریق حل این قضیه را . یافتن یك راه حل سیاسي باشد

از راه مذاكرات و مفاهمات سیاسي میتوان انتظار داشت كه 
 .برای آنهم باید شرایط بین المللي و ملي آماده شود

ت الحمد هلل تا جائیكه به جنبه بین المللي قضیه مربوط اس
فعالیتهاي گسترده و مثبتي دراین راه برداشته شده است كه این 
همه نتیجه زحمات یك تعداد زیادي از ممالك صلحدوست جهان 
بوده كه هم اكنون دراین جهت روان اند و همه روزه برای 
منسجم كردن زیاد آن تالش بیشتر بعمل میاید، ولي تا جائیكه 

دیت تساند ملي در ساحۀ سیاسي عالیم نشان میدهد عدم موجو
باعث كندي در ساحه سیاست بین المللي در قضیه افغانستان 
گردیده است كه این عمل بیشتر از عدم هماهنگي بین تنظیم هاي 
مجاهد نشأت میكند اگر چه درك این مطلب و موجودیت این 
قضیه از طرف تنظیم هاي مجاهد در طول همین سه چهار سال 

یده است و روي همین منظور چندین مراتبه گذشته تشخیص گرد
اقدام ایجاد یك اتحاد كامل و سر تاسري شده است ولي متأسفانه 
چون شرایط ایجاد اتحاد به نسبت شدت احساسات در راه یك 
اتحاد در مرحله اول درست سنجش نگردیده  یكنوع اتحاد بدون 

بود در نظرداشت شرایط الزم برای ایجاد یك اتحاد بوجود آمده 
كه نه تنها محكوم به فنا گردید بلكه نقاضتهاي بیشتري را سبب 

 .گردید
باید اعتراف نمود كه ضرورت ایجاد صداي مشترك سیاسي با 
وجود شكستهاي متعدد اتحاد بازهم به هیچوجه شكست ها را 
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موقع نداده است كه مانع تالشهاي پیگیرگردیده و این وظیفه مهم 
با الخره تالش كه بروي عقیده . دواسالمي و ملي فراموش گرد

صورت گرفته بود نتیجه داده و اتحاد هاي دوگانه از سه سه 
تنظیم را كه شرایط اتحاد درایشان نزدیكتر بود، بوجود آورد كه 
امروز بنامهاي اتحاد هاي اسالمي مجاهدین افغانستان  به خدمت 

 .جهاد افغانستان قرار دارند
دهنده  و اتحاد امروز نشانمطالعۀ عمیق اوضاع و شرایط د

همكاري هاي بیشتر است كه این بذات خود مایه دلگرمي بیشتر 
البته اینحا هستند كساني كه با . طرفداران نجات دین و وطن اند

مالحظه شرایط موجود اگر امكانات یك اتحاد همه جانبه را 
مشكل پنداشته یا آنرا تحت شرایط موجود عملي و یا آنقدر مفید 

ند به این نكته اصرار میورزند كه ایجاد یك صداي مشترك نمیدان
سیاسي كه نیاز جهانیان و ملت مسلمان افغانستان است و برای 
حل سیاسي قضیۀ افغانستان ممد ومؤثر در صورتیكه كمي 

ر مسایل موجود باشد آنقدر ها مشكل نخواهد ابخودگذري در بر
نظیم هاي مجاهد بود، لذا برای تحقق این نظر، رهبران عالیقدر ت

افغانستان را با كمال عجز به دو نقطه اساسي در مرحلۀۀ اول 
متوجه ساخته و تمناي عملي نمودن آنرا مینماید كه در عمل پیاده 
كردن این دو نقطه نه تنها در حل سیاسي پروبلم افغانستان ممد 
فعالیتهاي بین المللي در قضیه گردیده، بلكه باعث رفع تشنج در 

ات نیزگردیده و از جانب دیگراعتراضات تمام دوستان داخل جبه
حل قضیۀ افغانستان را كه همیشه از عدم هم اهنگي شاكي اند و 
انرا سد بزرگي در راه حل سیاسي قضیه و ارسال معاونت هاي 
مستقیم و عدم شناسایي نهضت مقاومت افغانستان میداند، نیز 

 .خواهد گردید
 الف دراین دو نقطه كه ذیال  باید بصراحت اعالم داشت كه ائت
افغانستان بوده بلكه هیچ یك از  ارائه میگردد نه تنها بنفع قضیه

تنظیمهاي جهاد، را در هیچ طریق اجراات شان تا جائیكه مربوط 
بنا این طرح به مرحلۀ . به جهاد است متضرر نخواهد ساخت

اول پیشنهاد میكند تا تنظیمهاي محترم محض روي دو اصل 
رسند كه یكي بوجود آوردن یك حنجرۀ سیاسي مشترك بتوافق ب
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است ودیگر آن حل تنازعات ذات البیني در داخل جبهات 
 .افغانستان

باید بكمال جرأة گفت كه یك ائتالف روي این دو موضوع 
برعالوه اینكه زمینه هاي همكاري بیشتري را برای اتحاد كاملتر 

جاي خودرا  مهیا خواهد ساخت بلكه بخوبي خواهد توانست كه
درمؤسسات بین المللي به حیث نمایندگان واقعي ملت افغانستان 

لذا با كمال احترام . باز و باعث طرد رژیم دست نشانده نیزگردد
 .این دو نقطه را بصورت ذیل بطور خالصه  ترسیم مینماید

 

 وجود یك شوراي عالي سیاسي -الف
 شوراي نظم و انسجام -ب
 

 شوراي عالي سیاسي -الف
 :وظایف شوراي عالي سیاسي -1
این شوري با صالحیت ترین مر جع فیصله هاي سیاسي هردو  -

 .                                 اتحاد میباشد
 تعیین خط مشي سیاسي توسط این شوري صورت میگیرد -
سخنگوي سیاسي قضیۀ افغانستان از وظا یف این  ابانتخ -

 شوري است
در سطح عالي از وظایف این شوري  تعیین نمایندگان سیاسي -

 است
تأسیس نمایندگیهاي سیاسي برای مسئله افغانستان از وظایف  -

 .  این شوري است
ایندگان تالش برای شناسایي رسمي نهضت مقاومت بحیث نم -

 .وظایف این شوري است اصلي مردم افغانستان از
ل از ابتالش به طرد كردن نمایندگان حكومت دست نشانده ك -

 ممالك و مؤسسات بین ا لمللي
ایجاد ارتباط با ممالك جهان و مؤسسات بین المللي به سطح  -

 قونسلي و سفارت
فعالیتهاي سیاسي برای تغییر ذهنیت عامه جهان به نفع قضیه  -

 افغانستان
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ترتیب و پیشنهاد طرق حل سیاسي قضیه افغانستان با ممالك و  -
 مؤسسات بین المللي

د تا پیشنهادات مطروحه را جهت غور و شوري وظیفه دار -
 بررسي به شورا هاي عالي هر  

 دواتحاد مطرح كند
فیصله هاي كه برای مسئلۀ افغانستان از طرف شوري مهم  -

 تلقي میگردد باید بتصویب   
 شورایعالي اتحاد رسانده شود

 

 :عضویت در شوراي عالي -2
 شش نفر روساي تنظیم هاي رسمي -
 ه از هر دو اتحاد به پیشنهاد رؤساي تنظیمهاشش نفر نمایند -
شش نفر از اهل خبره در امور سیاسي كه به اتحاد ها ارتباط  -

 .نداشته باشد
سخنگوي اتحاد برای مدت دوماه بصورت متناوب از بین  -

 .روساي تنظیمها
ي بي طرف به اكثریت اراء در شوراي عالي اباعضاي انتص -

 هر دو اتحاد
  
 :تشكیالت: .
  

 سكرتریت
ط       مدیریت عمومي ملل متحد            ابمدیریت عمومي رو

 مدیریت عمومي
    و كنفرانسها                   بین المللي                             

 ها                             نمایندگي
 

 شوراي عالي نظم وانسجام: ب
 :وظایف -1
 ط بین اتحاد هاابتحكیم رو -
 ط بین تنظیم هاي غیر از شش تنظیم رسميابتحكیم رو -
 بر رسي اختالفات بین جبهات در داخل -
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 تالش برای رفع منازعات بین جبهات در داخل -
 قضاوت در صورت حل اختالفات -
 الغ حكم به تنظیمهاي مسؤول و تعقیب تطبیق احكاماب -
 ي ایشاناتجاد هماهنگي بین گروهاي مجاهد در فعالیتهاي جهاد -
ترتیب پالنهاي نظامي مشترك و درعمل قرار دادن ان توسط  -

 .گروپهاي شش تنظیم
ایجاد زمینه عملیات مشترك تنظیم هاي داخل ائتالف علیه قواي  -

 .اشغالگر
 :عضویت در شوراي نظم وانسجام -2
 رؤساي هر شش تنظیم رسمي -
 معاونین نظامي هر شش تنظیم -
شوري به پیشنهاد رؤساي تنظیم ها شش نفر از اعضاي هر دو  -

 و سه نفر از جمله علماي    
 برجسته و شناخته شده

 :تشكیالت -.
 سكرتریت

 معاونیت قضایي: الف 
 مدیریت عمومي اطالعات -1
 مدیریت عمومي تفتیش و تدقیق -2
 مدیریت عمومي قضایي و اصدار حكم -.
 *( 1) معاونیت نظامي  -ب
 خباراتمدیریت عمومي كشف  و است -1
 مدیریت عمومي پالن و توحید -2
 مدیریت عمومي اوپراسیون و عملیات مشترك -.
 مدیریت عمومي ارتباط با اتحادها -1
البته تشكیل معاونیت نظامي محض برای انجام عملیات *(  1)

 .جبهات خواهد بود مشترك و ضروري و توحید تدریجي
ي و بین باید یاددهاني نمود كه روي یك احساس و ضرورت مل

المللي قضیّه افغانستان، توقع ملت مسلمكان و مجاهد افغانستان 
درقدم اول، و آرزوي دول برادر مسلمان و جهان صلحدوست 
مسلمان وآزادیخواه جهان از رهبران محترم تنظیمهاي ششگانه 
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عهده گرفته اند این ابمجاهدین كه امروز رهبري جهاد مقدس ر
نوني ایجاد یك اتحاد همه جانبه است تا اگر تحت شرایط موجود ك

و سر تاسري سر سپپرگان اسالم و وطن را مشكل مي پندارند با 
پیاده كردن این طرح در عمل نه تنها به آرزوهاي این ملت 

رنج روحي را كه  ستمدیده و بالرسیده وقعي گذاشته بلكه اقال  
ملت بیچاره ما از بي اتفاقي وبي اتحادي از صداي این و آن و 

از ریختن خون هزاران  ا  م هر شب میشنوند، رهانیده و عالوتآنه
دشمن  ا  هموطن بیگناه ما كه امروز بنام هاي گوناگون تقریب

مشترك را بباد فراموشي سپرده و بحان همدیگر افتاده اند 
ل ابجلوگیري ودر عین حال وظیفۀ اسالمي و ملي خودرا در مق

و نظامي مشترك  ملت مسلمان ما بافشرده ساختن حركات سیاسي
ل دین و خاك انجام داده زمینه ظفر را آماده ساخته و ابدر مق

وملت وهم چشمان ( ج)ل خداوندابي خودرا در مقاتأریخرسالت 
 .ورقیبان انجام دهند

 ومن هللا التوفیق.                بامید موفقیت اسالم و نجات وطن
 با تقدیم احترامات فایقه    

 دینداكتر عزیز هللا لو 
 

18-12-1882 
زماني حنان . صبح عبدالحنان خان جاجي به هوتل آمد 8ساعت 

خان جاجي نمایندگي موترهاي بدفورد انگلیسي را درافغانستان 
 .استل كرده ابداشت وسرمایه گذاریهاي مفیدي درك

عارف ) وي به اتهام شركت دركودتا علیه سردارمحمدداود
جنت . بس گذشتاندبازداشت شد وچندسال را درمح( شینواري

خان غروال، رئیس پشتني تجارتي بانك نیز ازجملۀ محبوسین 
 .همان زمان بود

حنان خان باصراحت ازحالت رقتبار مجاهدین جهت برای بدست 
آوردن سالح ومهمات درپشاور تذكر داده وهم درباره رهبران 

 اباز وي خواهش كردم كه  آدرس جن. جهادي گفتنیهاي داشت
مجروح را برایم معلوم كند تا خدمتش برسم وهم  سید شمس الدین

( عنوانیش مكتوبي ازدهلي دارم)  درس عزیزهللا الفت ونظريآ
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برایم پیدا كند تا ازطریق ایشان با برهان الدین رباني تماس 
 .گرفته شده بتواند

: هوتل آمده وچنین معلومات داده جگرن غالم دستگیر وردگ ب
وان روسي گذشته كه دراثر قوس از درۀ شنیز یك كار .روز 

عراده موتر  12حمله مجاهدین به قومانداني، مولوي قدیم، 
زرهدار ازبین برده شده محمولۀ یكعراده الري آرد كه ازسوختن 

 .نجات یافته بود ، به اهالي توزیع شده است
قوس روسها وعساكر رژیم باال ي .1بعد ازظهر روز  .ساعت 

حمالت آنها در مناطق . وردگ حملۀ وسیعي انجام دادند
. دایمیرداد، جغتو، چك وتنگي با تانك وهیلوکوپترآغاز گردید

حکمتیار، بمقاومت  -مجاهدین، بدون اشتراك گروه حزب اسالمي
قبل ازحمله . شب دوام داشت 12بمباردمان تا ساعت . پرداختند

طیارات بمب انداز، طیارات اكتشافي بمبهاي روشني انداز 
چندین دقیقه جبهه جنگ را مانند روز روشن پرتاپ میكردند كه 

درخالل این . میگردانید ودرروشني آن طیارات بمبارد میكردند
مدت قواي رژیم از غزني مواصلت كرده ومجاهدین مجبور به 

شدت جنگ بیشتر در دوراهي وردگ و لوگر . عقب نشیني شدند
عراده موتر زرهدار بشمول  11متمركز بوده ودرروزبعد 

درقریه شوم خیل . انك سوخته ونیم سوخته دیده شده عراده ت2
كرده اند  ابعراده تانك وموترهاي زرهدار راحس61اهالي عبور

 .كه درداخل آنها عساكر روسي شامل درجنگ بودند
ه ابقوس دوفروند هیلوکوپتر باربردار نعشهاي عساكرر 11روز 

  .ل انتقال دادندابك
دگ به معیت مولوي حدود بیست نفر موسفیدان وسرشناسان ور

لعل محمد ازتنگي، مولوي رحیم هللا، مولوي عبدالغني ازچك، 
مدیر محمدافضل ازتكیه، میرویس وردگ ، محمد اكبر ملك 

طعام چاشت را . محمد حسین از شنیز به هوتل تشریف آوردند
درهوتل یكجا صرف كرده ودرباره وضع جهاد وموفقیت 

رت واضح فهمیده از اظهارات شان بصو. مجاهدین صحبت شد
مي شد كه مردم روي عقیده برای آزادي قیام كرده ومبارزه 

رهبران افغاني درپشاور بصورت نسبي تاثیركمتر بر . میكنند
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چند نفر شان كه بیشتر از سه ماه باینطرف . روحیه مردم دارند
درپشاور اقامت دارند وبرای دریافت  سالح ومهمات با وعدۀ 

همۀ شان تشكیل یك اداره قوي را . ندامروز به فردا سرگردان ا
كم شدن مداخله وصالحیت اعضاي  ا  آرزو دارند ومخصوص

درمورد اعلیحضرت ظاهرشاه . فامیل رهبران راتقاضا دارند
 .وبازگشت وي نظر مثبت دارند

امروز ضمن ثبت یادداشتها در باال و نصب عکس دوستان * 
ا بعد از همرزم که وجۀ مشترک ما آزادی افغانستان بود، ت

رهائی از قید قدرت شوروی در وطن فقیر لیک آزاد خود زندگی 
متوجه شدم که از جملۀ شش نفر تنها سردارمحمد روشن  -نمائیم

. و این قلم زنده باقی مانده و دیگر ها برحمت حق پیوسته اند
متیقنم که یک تعداد بیشمار هموطنان ما این آرزو را، بدون 

 !افسوس . ینیم، بخاک خواهیم برداینکه رفاء در وطن خود بب
 

  پشاور -18-12-1882
برای طعام شب درخانه حضرت صبغت هللا مجددي دعوتي 

كه درآن بیش از سي نفر، تعدادي ازهمكاران  ترتیب شده بود
 .جبهه وهم ازدیگر تنظیمها شركت داشتند

حضرت مجددي از اسلوب کارگردانی مقامات پاكستاني و 
بگفتۀ . اراتی آی، اس،آی شكایت داشتدستگاه استخب ا  خصوص

وي پاكستانیها، مقدار بیشتركمكهاي راكه ازكشورهاي دوست 
بنیادگرا، حزب اسالمي حكمتیار، جمعیت  ابمیرسد، به احز

اسالمي رباني وحزب اسالمي خالص توزیع میكند وكمترین كمك 
وي دربارۀ فیصدي رقم كمك ها گفت . به جبهه نجات ملي میرسد

ازسرجمع این رقم )بنیادگرا  ابكمكها به احز% 71-71كه 
% 21، واز(آن برای حزب اسالمي حكمتیار% 11بیشتراز

 .آن به جبهه نجات ملي داده میشود% .باقیمانده صرف 
" جمعیت تحكیم وحدت، اسوال" من صحبت را به نهضت 

متمرکز گردانیده ودر مورد چگونگي پروگرام وساختمان آن 
ساختمان این نهضت تا حد الزم معلومات اشاره كردم ودربارۀ 

دادم كه حاضرین درپرنسیپ ازاین تحرک طرفداري كردند، 
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لیكن درحاشیه چنان احساس شده مي توانست كه رهبران خودرا 
ممثل و پیشواه ملت افغان میشمارند و درجنگ وصلح، صالحیت 
را تنها در وجود خودمي بینند وحاضر نیستند شخص ویا گروه 

 .درپهلوي خودبپذیرند دیگري را
 

21-12-1882 
مولوي واالجان وثیق، یكي از سرشناسان وشخصیت با نفوذ 
ننگرهار با یك تعداد ازمشران ننگرهار در هوتل تشریف 

مولوي وثیق که قدرت کالمش و افادۀ آن چشمگیر بود، . آوردند
از جریان جهاد با استدالل قوی و مقنع صحبت كرد و درحاشیه 

تاجائیكه الزم بود . تن قشر روشنفكر افغان گله نموداز سهم نگرف
از فعالیتهاي افغانها دراروپا وامریكا برایشان توضیح دادم كه بعد 
از جر وبحث دراینباره به نكات تاریكیكه نزد شان موجود بود 

 .روشني انداخته وعالقمندي شان جلب شد
ن مولوي وثیق درباره سهیم شدن اعلیحضرت درجهاد ومؤثریت آ

وي عقیده دارد كه رهبران جهاد . به تفصیل صحبت كرد
درپشاور آرزو ندارند قشر چیزفهم افغان درحیطۀ عالیق شان 

د و رهبران از موقعیت ایكه نصیب شان شده میخواهند ابراه ی
 .استفاده اعظمي نمایند

بعدازظهر یك عده اشخاص مربوط والیت مزارشریف تشریف 
عالءالدین پسرمرحوم حاجي  با) آوردند كه رحمت شاه خان
ت دارد وازدوستان زمان ماموریت ابصالح الدین خان تاجر قر

، بحیث سخنگوي شان درباره وضع جهاد (پدرم درقطغن میباشد
وگروه هاي مختلف صحبت كرد كه ازبیانات وی نكات برجستۀ 

  :ذیل ثبت شد
گروه نصر كه از طرف كمونیتسهاي ایران حمایه وتمویل  -

 .ه نفع خود بین اقوام تفرقه مي اندازندمیشوند ب
ستم ملي درمنطقه فعالیت دارد وحامیان شان در پشاور نفوذ  -

 .دارند
مجاهدین مزار عموما از رهبران جهادي درپاكستان شكایت  -

 .دارند ونفوذ تنظیمها درمنطقه بطور ملموس تقلیل یافته است 
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سا بازداشت گروه نصر، والدۀ وكیل هللا دادخان را درسرخ پار
نموده و غالم رسول خان یكي از سرشناسان مزار را ترور كرده 

عالوه براین گروه نصر مؤفق شده تا بین قوم هزاره آتش . است
ي هزاره بنفاق را شعله ور ساخته وگروهي را بنام حركت انقال

 .ها بوجود آورده اند كه مردمان مغرض درآن جا گرفته اند
ستعار مولوي قدوس ازبك، شخص با مولوي عبدالغفور بنام م -

 .قدرت ومجاهد مؤفق درمیمنه میباشد
مجاهد شهر اقچه را به تصرف خود دارند اما دراین  2111 -

دراین زد . اواخر ازطرف روسها وقواي دولتي محاصره شده اند
نفر ازعساكر روسي ورژیم را بقتل  211وخورد مجاهدین تقریبا

عراده تانك را  1ا سقوط داده ورسانیده و دو فروند هیلوکوپتر ر
یك نفر ازتانكیستهاي رژیم با تانك خود تسلیم . ازبین برده اند
عراده تانك را با گلوله باري توپ ازبین برده  11مجاهدین شده و

 .است
 (دربارۀ پذیرفتن ارقام باال بایست احتیاط نمود: تبصره ) 
 :قوماندانان سرشناس ومبارز درمنطقه عبارتند از  -
 مولوي جبار درمزار  -
 و ابمولوي قره درفاری  -
 مولوي اسالم درسمنگان  -

 .هر سه قوماندان با حزب اسالمي حكمتیار مخالفت دارند
خط عبور ومرور مجاهدین وتهیه سازوبرگ نظامي  -

تحت كنترول روسها ( توپخانه -سنگیچ  -واخان) ازپاكستان، 
 .درآمده است

نفر همكارانش كه اعضاي  دو شخصي بنام سیرت تالقاني و -
برجسته ستم ملي میباشند به پاكستان آمده ودرنظردارند تا گروه 

سیرت واعضاي معیتي . ازبك هارا درحلقه ستم ملي جذب كنند
 .اد مالقات كرده استابوي با سفیر امریكا دراسالم 

وي درتعمیري . نزدیكهاي شام بمنزل پیر سید احمدگیالني رفتم
یان واقع است ابراعتي بوده و درجاده كبكه مربوط بانك ز

رهایش میكند و درصحن حویلي درخیمه ها مجاهدین 
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وضع گیالني از نقطه . وخدمتگاران پیرگیالني زندگي میكنند
 .نظر مالي ورفت وآمد با مردم بهتر از مجددي است

یك تعداد كسانیكه، با اكثر شان شناسایي نداشتم، درسالون بزرگ 
وهركدام تالش داشتند تا امر اورا روي كاغذ  گرد پیرجمع بودند

 .بگیرند
بعد از صحبتهاي عادي میخواستم مرخص شوم، اما پیرگیالني 
مرا به صرف طعام شب دعوت كرده وهمچنان اظهار داشت كه 

 .میخواهد درباره بعضي مطالب بامن بیشتر صحبت كند
نفر حاضر بودند، با برادرزاده 11باالی میز طعام، بیشتر از

كه وظیفۀ ( مشهور به شااغا) پیرگیالني، سید حسن گیالني
سیدحسن گیالني . ریاست نظامي محاذ را بعهده دارد معرفي شدم

پسرارشد شیر آغا بوده وقرارمعلوم تازه ازجبهۀ جهاد برگشته 
قرار معلوم دربعضي مناطق پكتیكا موفقیتهاي نصیب . است

 . مجاهدین تحت اداره وي شده است
ش ابدربارۀ هدف از سفرم معلومات خواست ومن بجو پیر گیالني

گفتم كه انگیزۀ اصلي سفرم  دیدن با دوستان و مطالعۀ از 
وضعیت جهاد بوده وهمچنان در نظر دارم تا حد امکان از 

جمعیت " حلقات مختلف جهادی و مهاجرین دربارۀ نهضت 
از صحبت . ، معلومات جمع آوری نمایم"تحكیم وحدت، اسوال

ا گردید که وی از فعالیتهاي سیاسي اسوال اطالع دارد وی هوید
 .اما خوش بیني مجددي در صحبت گیالني محسوس نبود

سوال كرد كه برایش " اسوال" وي درباره مؤسسین وكارگردانان 
 .معلومات دادم

ط اسوال با روم، درمورد اعلیحضرت ابوي همچنان درباره رو
تا جائیکه . داشت محمد ظاهرشاه وجنرال عبدالولي، سوالهاي

معلومات محدودی از جریان داشتم برایش توضیح دادم و اضافه 
کردم كه داکتر محمد یوسف اولین صدراعظم دهۀ دیموكراسي 

معاصر كشور مقام خودرا دارد و تاجائیكه  تأریخبوده ودر
معلومات دارم با اعلیحضرت تماس مستقیم دارد واعلیحضرت 

ر ابساس كردم كه پیرگیالني دربراح. ازتمام جریان اطالع دارند
تا حوالي . داکترمحمد یوسف حساسیت دارد اما علت آنرا ندانستم 
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ل یادداشت صحبتي ابشب باهم بودیم ، لیكن درباره مطلب ق 11
 .بمیان نیامد

 

22-12-1882 
قبل ازظهر عبدالحنان جاجي بشمول یكتعداد از مردمان والیت 

بت با محترمان، حنان پكتیا بهوتل تشریف آوردند وضمن صح
 .خان آدرس ونشاني منزل سید شمس الدین مجروح را برایم داد

بعد ازظهر روز به منزل پاچا صاحب مجروح رفتم وبعد ازسال 
بعد از مصافحه . ها باهم دیده وازدیدن همدگرخوش شدیم

" درباره . رایش معلومات دادمابمختصرا اصل هدف سفرم ر
به روي اساسنامه وطرح آن " جمعیت تحكیم وحدت ، اسوال

صحبت كردیم كه تمام نكات آنرا بعد از مطالعۀ آن یك حركت 
                                                                          :                                                                               مثبت تشخیص نموده وتوصیه كرد كه

داکتر محمد یوسف باید درراس یك تعداد مردمان بانفوذ 
وكارشناس، به دعوت حكومت پاكستان، به پشاور آمده واداره اي 

كسانیكه . قه دارافغاني تشكیل كندابرا با همكاري مردمان س
درمرحلۀ اول به پشاوربیایند، جنرال محمد عارف، سلطان 

ه اصفي واینجانب را محمودغازي، داکترولید حقوقي، همایون شا
 . نظرداد

این اشخاص وظیفه حلقۀ وصل را بین مردم در داخل افغانستان 
ومهاجرین افغاني درپاكستان ودرروم، اعلیحضرت محمد ظاهر 
شاه، بعهده خواهند داشت كمكهاي ایاالت متحده امریكا توسط 
حكومت پاكستان وحمایه گروه هاي اخواني ومالها مشكل 

كرده نمیتواند وباید سیاست این حلقۀ جدید افغانستان را حل 
پاكستان . طوري باشد كه باعث نگراني وبدگماني پاكستانیها نشود

ع سرشار كمكها را بنام كمك به مجاهدین بدست آورده ابمن
ق پاكستان، ابودرصحنه سیاسي بعد ازاعدام بهوتو، صدراعظم س

 باردیگر چانس بزرگي نصیب شان شده كه نمیخواهند رقیبي
 ازاینرو . درپهلوي خود داشته باشند

 .وظیفه این حلقه وصل درپشاورخیلي ها حساس خواهد بود
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ق ابمجروح عقیده دارد كه اكثریت مردم افغانستان از پادشاه س
 افغانستان طرفداري میكنند وباید ازاین سرمایه بزرگ به نفع 

اگر با مشورۀ . مردم ونجات  افغانستان استفاده اعظمي شود
ستان جنرال عبدالولي به پاكستان آمده وداخل این حلقه شود پاك

وتنظیمهاي  ابچهرۀ قضیه افغانستان تغییر كلي یافته و بین احز
مجروح . افغاني درپاكستان ساختماني دیگري بوجود خواهد آمد

عالوه كرد كه وي دربارۀ شخصیت جنرال عبدالولي نمیخواهد 
اضر است تا درعقب او بحث كند، اما برای مصلحت افغانستان ح

 . برود
                                                                     همچنان گفت كه وي داکتر محمد یوسف را بحیث 
كارگردان این وظیفه سترگ ملي پذیرفته وازوي حمایت خواهد 

 .كرد

                  (پشاور) مؤلف  -سید شمس الدین مجروح              
اظهارداشت كه باید با استفاده ازهروسیله ممكن،  ا  مجروح مكرر

چه ازطریق ایاالت متحده امریكا ویا كشورهاي اروپایي بشمول 
انگلستان بر حكومت پاكستان فشار وارد گردد تا متقاعد به 

 .پذیرفتن چنین اداره اي درقلمرو خود گردد
فتني هائي در مجروح كه عضویت شوراي عالي اتحاد را دارد گ

 .مورد هریك از رهبران داشت
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دراخیر گفت، برای مردم شنیدن تحركات دراروپا وامریكا 
 .امیدواریهاي خلق كرده وباید قدم بقدم به توسعه آن سعي ورزیم

 

 ادابمنزل عبدالعزیز فروغ دراسالم  21-12-1882
فروغ از زمانیكه دروزارت پالن بحیث معین اجراي آقای با 

بعد . شخص كارفهم وبادرایت است. رد معرفت دارموظیفه میك
ل را ترك كرده ابماه قبل ك 7از صحبتهاي مقدماتي  فروغ كه  

" اد زندگي میكند، بعد از شنیدن توضیحاتم دربارۀ ابودراسالم 
قبل ازانكه نظر خودرا دربارۀ "  جمعیت تحكیم وحدت، اسوال

مومي هفت طرح واساسنامۀ آن اظهار بدارد نتیجۀ مطالعات ع
ماهۀ خودرا درپشاور ودرحلقات جهادي به تفصیل ومطول بیان 
كرد كه نكات اساسي آن بطور خالصه ازنظر خوانندگان گذارش 

 .دابمي ی
وي اظهار داشت هرحركتیكه بین افغانها دراروپا وامریكا بوجود 
میاید باید درمبداء اساس مردمي، سرتاسري وسازماندهي سالم 

هاي موسوم به ملیگراها وبنیادگراها درهر داشته باشد وگروه 
بیرون ماندن یكي ازآنها، بگونه مثال . پروسه سالم شامل باشند

حزب اسالمي حكمتیاركه درحركات خود مصمم وقاطع است، 
 .خطر بزرگي برای آینده تولید كرده میتواند

وي عقیده دارد كه همكاري گروه هاي نامنسجم با كتله هاي تحت 
امروزي را حل كرده نمیتواند بلكه ضرر آن دسپلین مشكل 
نظامي كه بتواند درآینده حكومت را بدست . بیشترخواهد بود

 .داشته باشد باید به ائتالف قواي نظامي امروزي جهاد اقدام كند
جمعیت تحكیم وحدت، " بعد ازاظهار مطالب فوق باالي ساختمان 

د خودرا برگشته گفت كه عقیده دارد كه این حركت بای" اسوال
درخدمت جهاد قرادهد، نه اینكه بفكر تشكیل قدرت برای خود 

دراینباره برایش تفصیل بیشتر داده و توجه اورا بروحیه . باشد
این تحرك جلب كردم وگفتم این سازمان طوریكه ازاسمش 
پیداست وظیفه اصلي آن پیوند گروه هاي مقاومت میباشد كه 

ظیفه ایماني وملی بصفت یك كتلۀ خیرخواه درخدمت جهاد و
خودرا براساس خواسته هاي مردم افغانستان انجام مي دهد، نه 



 

139 

 

اینكه خودرا درجریان جهاد به شكل یك قدرت جداگانه و مستقل 
برای فروغ اطمینان دادم كه اعضاي شامل این . عرضه نماید

تحرك دعوي بدست آوردن كدام مقام را نداشته وآن قشر 
رخدمت جهاد ومردم افغان وطندوستي هستند كه خودرا د

از فروغ تقاضا كردم كه شخص وي وامثال . قرارداده ومي دهند
 وی اعضای طبیعي چنین تحرك میباشند وبهتر است كه عمال  
دراین پروسه شامل شوند ونواقصي را كه دراین نهضت مشاهده 

 .میكنند با منطق ودلیل اصالح وتكمیل نمایند
جمعیت " ضیح دادم كه دررا برایش تو" اسوال" همچنان نظر
از گیالني تا حكمتیار، با تمام گروه ها یك نوع " تحكیم وحدت

رفتارخواهد شد، زیرا همه درك كرده ایم كه كمبود هر جزء 
برای . اینها، بحیث كل، مانع پیشرفت درامور جهادي شده میتواند

تذكردادم كه ما همه، هرافغان، حق داریم تا بزعم  ا  فروغ واضح
ع ملت و وطن، نه برای خود، بیاندیشیم و باید به خود بنف

انحصارطلبي كسانیكه درپشاور هستند قناعت نكرده وبه آن تن 
 .درندهیم

سوال كرد كه چرا دراین حلقه  ا  بعد ازشنیدن این تفصیل مستقیم
 داکترعبدالصمد حامد شامل نمیباشد؟

ش گفتم كه داکترحامد ازجمله شخصیت هاي بسیار مهم اببجو
اني است ویقین كمبود شان درچنین پروسه خالئي را خلق افغ

كرده است وتا جائیكه اطالع دارم شخص داکتر محمد یوسف 
. ازوي دعوت كرده كه درجلسه مؤسسان این تحرك شركت كنند

ر معاذیر نتوانستند دراین اجالس شركت ابازاینكه داکترحامد  بن
یان میباشم تاجائیكه من وارد دراین جر. كنند، اطالع ندارم

ئیهاي اعضاي اجرائیه اسوال از داکتر حامد به نیكي آدرگردهم 
یادشده وهركدام خواستار سهم گیریش دراین تحرك سیاسي وملي 

 .میباشد
بعد ازتوضیحات باال فروغ درباره عملي شدن این پروسه 
پیشنهاد كرد تا یك تعداد از كارگردانان این تحرك به پشاور آمده 

 .اینجا باز كنندواداره آنرا در
 .ساعت را دربر گرفت 1صحبت ما بیشتر از
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 درمنزل عزیزعسكرزاده( بعد ازظهر)  21-12-1882
نفر ازدوستان عسكرزاده ، منجمله فقیر  11یي آدراین گرد هم 

 ق جوزجان، احمدعلي سلطاني، وحید حقوقي،ابنبي الفي، والي س
انك ملي، و ق مامور بابارنوال عبدالصمد، عفیفي سڅعلي احمد، 

 .محمد مهدي معلم  تشریف داشتند
جمعیت تحكیم " درآغازاوراق مربوط به اساسنامه وطرح 

بین حاضرین توزیع شد وپس ازان بعد از " وحدت، اسوال
 .معلومات شفاهی برهر فقره آن بحث شد

الفي درباره ساختمان جمعیت واشخاصیكه دران سهم دارند نظر 
كرد كه چون پیر سید محمد  مثبت داده ودرضمن مارا ملتفت

گیالني دربارۀ جمعیت تبصره هاي منفي میكند، باید در رفع این 
نكه یرهبران مقیم پشاوربا وجودا. معضله اقدام اساسي شود

درباره هر یك شان گفتنیهاي وجود دارد، با آنهم یكتعداد كافي 
 . طرفداران دارند كه میتواند یك پروسه را تخریب كنند

اني گفت كه چشم امید مردم بطرف روشنفكران احمدعلي سلط
افغاني در اروپا وامریكا بوده واز رهبران جهادي در پاكستان 

وي . توقعی ندارند كه به خیر وفالح مردم وكشور بیاندیشند
اقدام  عالوه كرد كه مردم از تغذیه لفظي به تنگ امده وباید عمال  

 .شود
مهاجرین ازوضع علي احمد عقیده دارد كه یك تعداد بیشمار

وپیشامد رهبران دل گزند شده به ستوه آمده اند وتعدادي هم به 
 .وطن برگشته به رژیم تسلیم شده اند

اردوگاه هاي )ارنوال عبدالصمد درباره سفرش به چمن وپیشین څ
وازوضع زندگي رقتبار ( پناهندگان افغاني دركویته بلوچستان

به پشتو " اسوال" نامه وي پیشنهاد كرد تا اساس. مهاجرین یاد كرد
ترجمه شود تا با كمك دوستانش به کمپهای مهاجرین در صوبه 

 .سرحد وبلوچستان توزیع گردد
وي از سالح فروشي رهبران دربازارآزاد دره، حومۀ پشاور،  
وباالي مجاهدین یاد كرد كه نسبت نداشتن سند، با وجودیکه از 

صرف . میكنمهر دهان ششنیده میشود، از تفصیل آن خودداري 
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لك افغاني را، که توسط مردم منطقه ریزش  86پرداخت مبلغ 
شده، توسط قوماندان سیف هللا ازارزگان برای یكي از رهبران 
جهت خریداري سالح ومهمات كه تهیه نشده وبدستش نیامده آنرا 

 .ل یاداوري  میدانمابق
ارنوال توسط نمایندگان بعضي رهبران څقرار اظهار : یاداوري) 
 (.كلدار فروخته میشود26111ك میل كال شنیكوف به قیمت ی

الفي از نفوذ كي جي بي در صف افغانها یادنموده گفت كه 
وي كشته شدن . یكتعداد شان دراروپا بشدت فعالیت دارند

 .دخترش را درآلمان مربوط به یك اقدام كي جي بي میداند
باال  چون یادداشت این گفت وشنود ها طوالني بود بدرج مطالب

ي میكنم كه همه اباكتفاء نمودم ونتیجۀ این مباحث را چنین ارزی
آرزوي همكاري با قشرروشنفكر افغان را درخارج دارند ومانع 
 .بزرگ شامل شدن این كتله را در وجودرهبران تشخیص میدهند

 

 :پاكستان تایمز راولپندي27-12-1882
 .مجاهد بالقوه از محبس رها یي یافتند  1.

 1.ع دپلوماتهاي مقیم دهلي جدید ابپور هاي واصله ازمنقرار را
نفر مجاهد بعد ازحمله همقطارانشان به محبس مركزي پلچرخی  

این خبر را صداي امریكا پخش . نجات یافته وبا آنها پیوسته اند
 .كرد

ل یك تعداد مجاهدین را باتهام تخریبكاري، ابقواي امنیتي رژیم ك
 .غانستان، بازداشت كرده استدرسومین روزسالگرد اشغال اف

درعین حال حمله قواي شوروي درمنطقه پروان به ناكامي منجر 
 .گردید
 :نفر كشته شد 61
نفر مربوطین ملیشاهاي رژیم، عساكرومربوطین حزب را 61

دراثر یك حمله دسته جمعي پارتیهاي مختلف مجاهدین بر قشله 
نگي را به نوع وسائط ج71منداور، والیت لغمان، بقتل رسیده و

نفر ازمجاهدین كشته  11دراین زدوخورد. غنیمت گرفته اند
ده نفر از زخمي ها درپشاور انتقال . وبهمین تعداد زخمي شده اند
 .وبه شفاخانه داخل شده اند
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همچنان راپوررسیده كه قواي شوروي با دوصد عراده تانك 
حمله . ل حمله كردهابودیگر وسائط زرهدار درمنطقه ده سبز ك

سها دراین منطقه بیش از سه روز دوام كرده وآنها برعالوه رو
این وسائط، از نه فروند هیلوکوپترهاي زرهدار وراكت 

 171دراین زدوخوردها . ، استفاده كرده اند 12اندازهاي ب م
تعداد كشته . عسكرروسي وافغاني بشمول ملیشاها كشته شده اند

 .تخمین شده استنفر ورقم بیشمار زخمیها  7شدگان مجاهدین به 
 

 ادابمسلم، اسالم  27-12-1882
تیراژ پاكستان مطالب زیادي درباره افغانستان دارد  روزنامۀ پر

 :كه خالصۀ ان ترجمه مي شود
دائر  1881درنظر است كنفرانس سران اسالمي درجنوري  -:1

 .گردد
، Habib Chattiجبیب چتتي : دسمبر 26اد، اباسالم 

اد ابمي ضمن مصاحبه اي دراسالم سكرترجنرال كنفرانس اسال
اعالم كرد كه كنفرانس سران اسالمي درماه جنوري سال 

 ...درمراكش تدویر خواهد شد1881
چتتي باصراحت كامل اظهارداشت كه كنفرانس اسالمي طور 

دیالوگ را بازنخواهد كرد، زیرا  ابمستقیم بارژیم كارمل ب
 .  دل را برسمیت نمي شناسابكنفرانس اسالمي رژیم ك

 :ایورن حل عاجل بحران ا فغانستان را تقاضا كرد -:2
تركیه جنرال كنان ایورن رئیس جمهور: دسامبر 26كراچي،

Kenan Evren ضمن صحبت درسرویس تركي رادیو پاكستان ،
ارزومند است تا افغانستان اززیر یوغ  ا  اظهارداشت، كه وي جد

راین سفر وي عالوه كرد كه د... داباسارت كشورخارجي نجات ی
خود درمالقات هائیكه با سران كشورهای دوست داشته، همه 

 ...بیرون برامدن قواي خارجي را ازافغانستان تقاضا دارند
 ریگن خواهان برگشت صلح به افغانستان  -:.

رئیس جمهور ریگان سومین (: رویتر ) دسامبر  26واشنگتن،
گرفته  سالگرد اشغال افغانستان توسط قواي شوروي را دستاویز

اشغال افغانستان توسط ماسكو ثمري برای :" اظهارداشت كه
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واز رهبر جدید شوروي تقاضا كرد تا " شوروي ببارنیاورد
 .درراه حل بحران افغانستان ازطرق سیاسي بیشتر جدوجهد نماید

المان فیدرال  وحكومت ایتالیا تقاضاي بیرون كشیدن قواي  -:1
 .شوروي را ازافغانستان كردند

ن غربي وحكومت ایتالیا دراعالمیه هاي جداگانه از رهبر الما
جدید شوروي تقاضا كردند تا هرچه زودتر به فیصله هاي 
سازمان ملل احترام كرده وعساكر خودرا ازافغانستان بیرون 

 .كند
همچنان روزنامه چین از اتحاد شوروي تقاضاكرد كه عساكر 

طقه صلح برقرار اردیگر درمنابخودرا ازافغانستان بیرون كند، ت
 .شده بتواند

-28اد، ابختم سفر پاكستان وحركت از اسالم  27-12-1882
 مواصلت به فرانكفورت 12

مهمترین صفحۀ از تاریخچۀ نهضت  باالبا نقش گذارشات 
قدم های وطن و ملت . جمعیت تحکیم را از نظر میگذرانید

تدائی ایکه که صورت آن در این چند صفحه قلم ابخواهی 
، اگر معاندین خارجی و مشخص بگویم، دستگاه خورده

استخبارات پاکستان که در طول تاریخ جهاد تا امروز مانند یک 
هیوالی فاسد در تخریب خاک و ملت افغان بکمک گماشتگانش 
قدم های خطرناکی گذاشته، مانع تکوین این نهضت که مؤید 
مؤثرین اقدام سرنوشت ساز مرد بزرگ افغان، اعلیحضرت 

اهرشاه بود، دست اندر کار نمیشد، قبول کنید که شکل محمدظ
افغانستان امروزی چهرۀ مرغوبی میداشت که خواستۀ اکثریت 

ازاینکه بسرمنزل مقصود نرسیدیم . ملت محروم افغان می بود
در نزد خداوند و ملت افغان خودرا گنهکار احساس نمیکنیم و در 

 :ی ثبت گزارشبرمیگردم باال. ر وجدان خود خجالت نداریماببر
 .منزل داکتر محمد یوسف درنیووید .17-1-188

 :حاضرین مجلس
ولید حقوقي، داکتر غالم محمد نیاز، داکتر امین فرهنگ، داکتر

داکترعطامحمد نورزاي، داکتر سید محمد سوما، داکتر 
 سعیدسمیعي، همایونشاه آصفي و احسان هللا مایار
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جه پاكستان و داکتر محمد یوسف درباره اجالس وزاري خار
ل به حاضرین معلومات داده وهركدام بالنوبه مطالبي ابرژیم ك

سهم نداشتن ویاندادن نماینده . طه باموضوع بیاناتي دادندابدرر
نمایندگان مجاهدین درمذاكرات ژنیوباعث نگراني همه  ویا

درباره آینده افغانستان نمایندگان رژیمیكه ملت  گردیده وازاینكه
 -ان قیام كرده وحكومت پاكستان تصمیم میگیرندر شابافغان دربر

تأسف بیشتر درمحور كمبودي یك ارگان . اظهار تأسف كردند
سیاسي درحلقات جهادي میچرخید كه این كمبود باعث اینهمه 

درضمن صحبت موافقه شد تا هیئتي به ژنیو . مشكل گردیده است
ی رفته وسعي شود تا با وزیر خارجه پاكستان واعضاي معیتي و

تبادل افكار صورت گرفته بتواند و ازدست اول درباره كنفرانس 
 .گردد ابمعلومات دستی

هیئت اجرائیه تصویب كردند تا داکتر محمد یوسف، همایونشاه 
آصفي واینجانب به ژنیو سفر كنند ودرآنجا بعد مشوره با 
سیدقاسم رشتیا وداکترعبدالحكیم طبیبي امكانات مالقات ومذاكره 

زاده یعقوب خان ، وزیر خارجه پاكستان رویدست را با صاحب
 .بگیرند

 

18-1-188. 
به معیت داکتر محمد یوسف، همایونشاه آصفي توسط موتر 

درهوتل . بصوب ژنیو عزیمت وشام روز بدآنجا مواصلت نمودیم
اطاق گرفته وبا سیدقاسم رشتیا  Hotel Grand-Preگراند پري 

قرار گذاشته شد تا فردا  فوني صحبت كرده،یوعبدالحكیم طبیبي تل
 .  در دفتر طبیبي با هم ببینیم

 

 :دفتر داکتر طبیبي درژنیو -.18-1-188
 :حاضرین مجلس

داکتر محمد یوسف، سید قاسم رشتیا، داکتر عبدالحكیم طبیبي، 
 .همایونشاه آصفي واحسان هللا مایار

داکتر محمد یوسف درباره جریان كنفرانس غیرمستقیم وزراي 
ستان وافغانستان كه درحال حاضر درژنیو دائر است خارجه پاك

وي دربارۀ اسلوب كنفرانس وهمچنان اجنداي آن . صحبت كرد
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ر ابانتقاد كرده اظهار داشت كه مجاهدین افغاني بطورعمدي و بن
ل از حلقه كنفرانس بیرون نگهداشته ابتقاضاي روسها و رژیم ك

صلي قیام ملت شده تا با این طرزالعمل ماهیت جهاد و انگیزه ا
ل ابافغان را ناچیز جلوه داده و دست اندكاران شوروي ورژیم ك

كنفرانس ژنیو بین نمایندگان . جهاد افغانستان را برسمیت نشناسند
رژیم دستنشاندۀ شوروي وپاكستان، كه صالحیت مردم افغان را 

چنانیكه خواسته ملت افغان وبه نفع  ا  بخود عنوان كرده، یقین
بعد ازاظهارات فشرده . د، حاصلي نخواهد آوردافغانستان باش

ازدوستان خواهش كرد كه درباره چگونگي كنفرانس وهمچنان 
 .درباره دستآورد آن به نفع افغانستان نظر دهند

طوري مینماید كه پاكستانیها بیشترعالقه دارند تا : رشتیا
میكانیزمی خلق كنند تا هرچه سریعتر امكانات بازگشت مهاجرین 

ازپاكستان به افغانستان عملي گردد وازفشار اجتماعي  افغاني
 . ندابواقتصادي آنها رهایي ی

دراصل اجنداي كنفرانس چهار فقره داخل است كه : طبیبي
قرارمعلوم درحال حاضر بیشتر باالي بیرون كشیدن قواي 
شوروي ازافغانستان وعودت مهاجرین افغاني باوطان شان بحث 

ر آن نزداشتراك كنندگان كنفرانس صورت میگیرد و دوفقره دیگ
ازاینرو باید سعي شود تا . كمتر مورد عالقه شان قراردارد

 .مطالب داخل اجندا طور كل مورد بحث قرارگیرد
درباره سفر اخیر درپاكستان طور مختصر معلومات داده : مایار

ر اببن ابوهمچنان اظهار داشت كه رهبران تنظیمها واحز
الحیتي از خود ندارند ودرتصمیم گیري مجبوریتهائیكه دارند، ص
دستگاه استخبارات نظامي  پاكستان كه . خویش خود مختارنیستند

دراصل منحیث كارگردان امور جهادي میباشد حاضرنیست كه 
اشاره . رهبران جهاد درتصمیم واعمال خود استقالل داشته باشند
راین اببه گفتار داکتر محمد یوسف كرده، اضافه كرد كه بن

قعیت پاكستانیها هرگونه صالحیت تصمیم گیري را بخود وا
منحصر گردانیده وهرآنچه خواسته باشند، بدون درنظرداشت 

 .موقف رهبران جهاد وافغانها، درعمل آنرا پیاده میكنند
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درباره كمبود سخنگوي سیاسي درمحافل بین المللي : آصفي
 توضیح داده وانگیزه بوجود آمدن 

. را همین كمبودیها وانمود كرد" والجمعیت تحكیم وحدت، اس"
وي عالوه كرد كه باید با رهبران جهادي درتماس شویم وآنهارا 
متقاعد گردانیم كه جهت بوجود آوردن ارگاني كه متضمن 

 .پیشروي فعالیتهاي سیاسي جهاد باشد با ما همكاري كنند
نتیجه گیري صحبتها را طور مبسوط باردیگر یاد : داکتر یوسف

رباره مالقات احتمالی با وزیر خارجه پاكستان در ژنیو كرده و د
وي همچنان از داکتر طبیبي خواهش كرد كه . نظرخواهي كرد

درتماس شده وباوي ( درژنیو است فعال  ) با برهان الدین رباني 
 .امكان مالقات را میسر سازد

ط ابر روابحاضرین چنین بازدیدي را لبیك گفته وبه آصفي، بن
وزیر خارجه پاكستان دارد، وظیفه داده شد تا شخصي ایكه با 

 .امكان مالقات را فراهم آورد
آصفي ازدفتر طبیبي با سفارت پاكستان درتماس شد وطرف 

 .ل وعده كرد بعد از ظهر نتیجه را درهوتل احوال مي دهدابمق
جالب ولیكن درمتن آن خالهاي  ا  مذاكرات فعلي را ظاهر: رشتیا

رد كه كوردویز درنظر دارد كه رژیم وي عقیده دا. را مي بیند
ل بحال خود باقي مانده وازنقطه نظر بافتهاي قومي وهمچنان ابك

مطلب بعدي . سهیم گردانیدن اشخاص بیطرف تقویه گردد
 .موضوع عودت مهاجرین افغاني به افغانستان میباشد وبس

درباره عین مطالب توضیحات بیشتر داده وتأئید اظهارات :طبیبي
 .كردرشتیا را 

با تأسف اظهارداشت که به وي راپور رسیده : داکتر محمد یوسف
جنرال ضیاء الحق با رهبران ( توسط یكي ازرهبران احتماال  ) 

جهاد مالقات كرده وازایشان صالحیت نامه ای بدست آورده كه 
وزارت خارجه پاكستان بدون حضورداشت رهبران دركنفرانس 

 .  ژنیو ازایشان نمایندگي كند
بعد ازظهر شخصي بنام مهدي از نمایندگي  3.1. ساعت

آصفي بدیدن كسي )پاكستان درژنیو بامن تلفوني صحبت كرد 
بعد 1311ه فردا ساعت وگفت وزیر خارج( رفته درهوتل نبود
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داکتر محمد یوسف وهیئت معیتي شانرا براي  ازظهرانتظار
. دارد Berguesصرف طعام چاشت ومذاكره درهوتل برگز

 .تشكر كرده ، وعده كردم فردا به هوتل میرسیمازدعوت شان 
ازپیام تلفوني به داکتر محمد یوسف اطالع دادم وبعد از ساعتي 

هوتل رسیده دراطاق داکتر یكجا شدیم ودرباره ه آصفي نیز ب
 .مذاكرات فردا تبادل افكار كردیم

 :خالصه مطا لبیكه فردا درباره صحبت شود
ر روسها با ملت ابكند ودربر پاكستان مسائل گذشته را فراموش -

افغان جبهه متحدي تشكیل دهد تا روسها ازافغانستان اخراج 
 .گردند وهویت افغانستان مانند گذشته دوباره احیاء گردد

مجاهدین افغاني بایست دراتحاد سرتاسري و واقعي بسیچ  -
گردند وسخنگویي درصحنه سیاسي ازبین خود، بامشوره قشر 

داپرست افغان، تعیین كنند تا خالي روشنفكر، وطندوست وخ
 .امروزي ازبین برده شود

با صاحبزاده یعقوب خان، وزیر  داکتر محمد یوسف كه قبال   -
خارجه پاكستان در نیویارك مالقات كرده بود به خاطر دارد كه 
وزیر خارجه به وي گفته روسها حاضرند با حلقه اي از 

محمد یوسف  داکتر. افغانهاي سرشناس تماس برقرار كنند
درنظردارد كه این موضوع را با وزیرخارجه باردیگر مطرح 
كند و واضح گرداند كه برقراري چنین تماسها بدون سهم داشتن 
رهبران جهادي یك عملیه خطرناك بوده و حكومت پاكستان نباید 

 .چنین مفكوره ایرا تقویه كند
نظر خواهي وزیر خارجه درباره سهمگیري مستقیم  -

 .ق افانستانابمحمد ظاهرشاه، پادشاه س اعلیحضرت
ل اعتماد به نفع اببوجود آمدن یك افغانستان قوي بانظام ق  -

كشورهاي منطقه وصلح درجهان بوده وباید پاكستان این مطلب 
بگونه اي مثال داکتر محمد یوسف . را درنظر داشته باشد

یكه یادآوري میكند كه مردم افغانستان وپاكستان برادرهستند، چنان
ط حسنه وهمكاري بین كشورهاي ابدرزمان صدارت وي رو

 .مسلمان ثبوت این ادعا را كرده میتواند
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همه اشخاص شناخته شده سرشناس افغانستان حاضر وآماده  -
هستند تا درپروسه صلح افغانستان منحیث مؤید قدرتهاي جهادي 

 .سهم داشته باشند
درپاكستان  نظر پاكستان درمورد ایجاد اداره اي انسجام -

 .وسهمگیري اشخاص سرشناس افغانستان دراین اداره
دراخیر صحبت داکتر محمد یوسف اظهار داشت كه قبل 
. ازعزیمت به ژنیو با اعلیحضرت درروم تلفوني صحبت كرده

اعلیحضرت بازدید با وزیر خارجه پاكستان را با تعاطي افكار 
 .اند درمورد مطالبیكه درباال قید گردیده ، تائید كرده

 :      هوتل برگز درژنیو 1311ساعت    .21/1/188
در سالون ادخال هوتل وزیر خارجه پاكستان با هیئت معیتي وي 

 .از داکترمحمد یوسف وهمكارانش صمیمانه پذیرایي كرد
 .درسالون جداگانه ترتیب مذاكرات گرفته شده بود

 :حاضرین مجلس
 :ازطرف پاكستان

وزیر خارجه، نیاك فارن  آقایون صاحبزاده یعقوب خان،
 آمرسكرتري، داکتر همایون مدیر عمومي سیاسي ومهدي 

 نمایندگي پاكستان درژنیو
 :ازطرف افغاني

ق صدراعظم افغانستان، ابآقایون داکترمحمد یوسف، س
عضوشوراي اجرائیه جمعیت تحكیم وحدت، اسوال، همایونشاه 

 (سوالاعضاي اجرائیه ا) آصفي واینجانب احسان هللا مایار 
بعد از رد وبدل اظهارات تعارفاتي ، وزیر خارجه پاكستان 
درباره روند مذاكرات ومطالبیكه درآن تحت بحث است با تفصیل 

نكات برجسته كنفرانس غیرمستقیم بین پاكستان . معلومات داد
وافغانستان با میانجیگري نماینده خاص سرمنشي ملل متحد براي 

شیدن عساكر شوروي ازافغانستان امور افغانستان، باالي بیرون ك
رومندانه مهاجرین افغاني به اوطان شان متمركز ابوعودت 

وي عالوه كرد كه هیئت پاكستان احساس میكند كه . میباشد
اتحادشوروي درزمینه بیرون كشیدن قواي نظامي شان 

مذاكرات را بسته نكرده، بلكه میتوان باصراحت  ابازافغانستان ب
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وقت بیرون كشیدن عساكر وتعداد آن اشاره طه با تعیین ابدر ر
 .كرد

بعد از استماع بیاناتات یعقوب خان، داکتر محمد یوسف 
 :اظهارداشت

ما كه جهت تعاطي نظر باعث زحمت شما شده ایم انگیزه آن 
درنگراني ما نسبت این كنفرانس است كه با شما منحیث یك 

 . برادر، همسایه ومسلمان دراینباره مشوره میكنیم
كه  تأریخزاینكه مردم وحكومت پاكستان، دراین مقطع ا

كشورافغانستان وملت مظلوم آن با بزرگترین بدبختي دست 
بگریبان است، منحیث یك دوست غم شریك بار مشكل مارا تحمل 

 .میكنند، اظهار سپاسگذاري میكنیم
تكار كوردویز، نماینده خاص سرمنشی ملل ابما كنفرانس زادۀ 

تعقیب میكنیم وهمچنان درمورد گنجانیدن متحد را طور جدي 
فقره هاي داخل اجندا و سهمگیرندگان اجالس بعضي گفتنیهایي 

 .داریم
طوریكه درروند كنفرانس واضح گردیده، طرفین درگیر 

ل وملت افغان كه ابدرجنگ، یعني رژیم دستنشانده شوروي درك
برضد شان قیام واعالن جهاد كرده، طوركل شامل مذاكرات 

تقیم نبوده، بلكه وظیفه ومسئوولیت طرف مخالف رژیم غیرمس
ل را كشور دوست ما، پاكستان، بعهده گرفته وسعي میكند تا ابك

بنام مردم مجاهد افغانستان ازحقوق پامال شدۀ ملت افغان دفاع 
 .كند

ما مستشعر ازآنیم كه اتحاد شوروي متجاوز : وي اضافه كرد
د برسمیت شناختن ل سعي میكنابوحامي رژیم دست نشانده ك

مدافعین حقوق مردم افغانستان را كه توسط مجاهدین افغاني 
تمثیل میگردد نادیده گرفته وطوري وانمود نماید كه كتلۀ 

ل، طوریكه درقیام مردم كشورهاي آسیاي ابازمخالفین رژیم ك
یاد میشدند، صالحیت پارتنر بودن ( باسمچي) مركزي بنام 

خطریكه . ن افغانستان را ندارندوشمول درمذاكرات راه حل بحرا
مردم مجاهد  ابازاین ناحیه درتصمیم گیري وتوافقات درغی

 .افغان عرض اندام خواهد كرد، ضرورت به شرح وبسط ندارد
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كشورشما با افغانستان نمیتواند : داکتر محمد یوسف اضافه كرد
البته كشورشما، درصورتیكه رژیم كمونیستي . طرف معامله باشد

تحاد شوروي وموجود بودن عساكر شوروي باحمایت ا
درسرحدات بین افغانستان وپاكستان مستقر گردد، بحق میتواند 
 ا  بیم از آیندۀ خودداشته باشد، زیرا اتحاد شوروي توسعه طلب یقین

هاي تزارهاي روسي اببه اشغال افغانستان اكتفا نخواهد كرد وخو
. واهد كردهاي گرم بحر هند، درعمل پیاده خابرا، رسیدن به 

لیكن امروز اكثریت ملت افغان است كه برضد رژیم تحمیل شده 
قیام كرده وقرباني میدهند وبا ما همنوا خواهید بود اگر ادعا كنیم 
كه ما افغانها حق داریم درباره آینده خود نیز شامل بوده 

 .ودراتخاذ تصامیم شریك باشیم 
واجه دادن تا حدي بمشكل م ابصاحبزاده یعقوب خان درجو

گردیده وبیشتر ازخدمات پاكستان در راه اعاده صلح درافغانستان 
وهمبستگیهاي قومي ونژادي آن یادآوري كرد ودرهر بار اشاره 

گفت كه  ا  درصحبت خود واضح. به منافع افغانستان میكرد
ر اینكه چنین كنفرانسي بوجود آید مجبور ابحكومت پاكستان بن

ل كند كه ازجمله سهیم گردید تا بعضي كمپرومي هارا قبو
اتحاد . نگردانیدن نمایندگان مجاهدین دراین كنفرانس است

شوروي با تمام قدرت پافشاري داشت كه ازنمایندگان مجاهدین 
یادي نشود، زیرا برسمیت شناختن مجاهدین را معني داده وبا این 

یعقوب خان اضافه كرد كه دربین رهبران . روش موافقه نداشتند
ا مشكالت روبرو هستیم وهرقدر سعي كردیم تا مجاهدین هم ب

دربین شان اتحاد واقعي بوجود آید مؤفق نشدیم تا ازبین ایشان  
 .یكنفر منحیث سخنگوي عرض وجود كند

داکترمحمد یوسف درباره این تفسیر وزیرخارجه تبسمي كرده 
 .وبوي تفهیم كرد كه باوي هم عقیده نمي باشد

عي خودرا بیرون كرده واز وزیرخارجه پاكستان ازحالت دفا
درصورتیكه كمبود اشتراك : داکتر محمد یوسف سوال كرد

نماینده گان مجاهدین را دراین كنفرانس الزمي میدانید، پس 
موافقه دارید تا این كنفرانس را درهمین جا خاتمه داده و درصدد 
تغییر عقیده كوردویز شویم و ویرا متقاعد سازیم تا سر ازنو، 
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شركت نمایندگان مجاهدین، اقداماتي جدیدي را  بادرنظرداشت
 .رویدست گیرد

این طرزسوال مستقیم طرف افغاني را با مشكل مواجه گردانیده 
یعقوب  ابوداکتر محمد یوسف بعد از مكث مختصري به جو

درپرنسیپ شامل نبودن نمایندگان مجاهدین : خان گفت
ازشما . گرفتدركنفرانس اشتباه بزرگ بوده ونمیتوان آنرا نادیده 

منحیث یك دوست واقعي افغانستان گله كرده میتوانیم كه چرا قبل 
آغاز مذاكرات با كوردویز جهت تدویر این كنفرانس با افغانها 
مشوره نكرده ومرحله بجایي رسیده كه بازگشت ازآن به 
ضررمردم افغانستان بوده ودوام موجود بودن قواي شوروي را 

افغان وتباهي كشور میگردد، میسر  كه باعث كشتار مردم بیگناه
هیچ افغاني تحمل یك ساعت بیشتر موجود بودن قواي . میگرداند

شوروي رادرافغانستان ندارد وما دراین حلقه كوچك ازاین امر 
 .مستثني نیستیم

مسیر صحبت را تغییر داده واز یعقوب  ا  داکتر محمد یوسف عمد
ا امكانات ایجاد خان، منحیث یك دوست افغانستان، تقاضا كرد ت

بین مجاهدین "جمعیت تحكیم وحدت " اداره ایرا درپاكستان براي 
ل توجه ازمامورین ابوي عالوه كرد كه یكتعداد ق. میسر گرداند

قه دارنظامي وملكي افغانستان حاضرند تا دراین پروسه ابس
همبستگي سهم عملي داشته ودرآینده با مشوره شخصیتهاي مانند 

 .صلح قدمهاي مثبتي گذارندشما درراه اعاده 
داکتر محمد یوسف طور برجسته ازسهمگیري اعلیحضرت 

ق افغانستان یادكرده گفت كه اعلیحضرت خواستاریك ابپادشاه س
ساختمان بزرگ اتحاد سرتاسري بین قدرتهاي جهادي بوده وآماده 

 .تشریك درخدمت وطن وملت افغان میباشد
بلسان دری به لهجه یعقوب خان با خورسندي واداي چند جمله 

ر عالیق وپیوند عمیقي كه به اباردو وعده كرد كه وي بن
افغانستان ومردم آن دارد منافع افغانستان را از یاد نبرده بلكه 
منحیث یك برادر براي برقراري صلح درافغانستان خدمت 
خواهد كرد وهمچنان گفت كه دربازگشت به پاكستان با مقامات 
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قه دارد ابره اي، طبق خواسته مردم سمربوط درباره ایجاد ادا
 .افغاني، مشوره خواهد كرد وازاقدام خود اطالع خواهد داد

ل وصراحت ابدرچوكات احترام متق 321.تعاطي نظر تا ساعت
 . لهجه دوام كرده وبا تعهد دیدوادید درآینده ومشوره خاتمه یافت

شب سید قاسم رشتیا وداکتر طبیبي به هوتل آمدند  8حوالي 
. باره مالقات با وزیر خارجه پاكستان معلومات داده شدودر

داکترطبیبي  درباره مالقات با برهان الدین رباني وداکتر محمد 
یوسف گفت كه فردا بعد ازظهر درمنزل داکتر طبیبي ویا كدام 
جاي دیگري قرارگذاشته شده كه باهم ببینند وموافقه شد تا داکتر 

 .ینندمحمد یوسف وداکتر طبیبي با وي بب
ازاینكه داکتر محمد یوسف از سیدقاسم رشتیا وداکتر : یادآوري) 

طبیبي نخواست درمذاكرات با وزیر خارجه پاكستان شامل باشند 
نزد بنده سوال خلق گردید لیكن درباره روشني انداختن باالي آن 

 .(كنجكاوي را الزم ندیدم
 ژنیو .21-1-188

نزدیك آن ازسفر داکتر یك تعداد افغانهاي مقیم ژنیو وشهر هاي 
محمد یوسف اطالع یافته واز روز ورود به این شهر دسته دسته 

متأسفانه لست )امروز تعداد كثیري ازایشان. تشریف مي آورند
به هوتل آمدند ودرسالون ( اشخاص دربین یادداشتهایم نبود

جداگانه درباره انگیزۀ سفر هیئت از آلمان ومذاكرات با وزیر 
 .معلومات داده شد كه مورد تائید شان قرارگرفتخارجه پاكستان 

بعد از ظهر داکتر محمد یوسف وداکتر طبیبي باهم جهت تعاطي 
سه  ا  افكار با برهان الدین رباني رفتند وبعد از سپري شدن تقریب

 .ساعت بازگشتند
از طرز صحبت وگزارش دادن مالقات داکتر محمد یوسف 

نچه ، آلدین ربانيطوري معلوم میشد كه صحبت با برهان ا
 .انتظار داشت، داراي اهمیت نبوده وباعث تأثر وي گردیده است

داکتر محمد یوسف با اعلیحضرت محمد ظاهرشاه، تلفوني 
صحبت كرده وبعدازان تصمیم گرفته شد تا فردا به ایتالیا سفر 

 .كنیم
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 ژنیو .22-1-188
ب بعد از خداحافظي با افغانهاي مقیم ژنیو درحوالي ظهر بصو

 .شب را درهوتلي نزدیك به میالن گذشتاندیم. ایتالیا حركت كردیم
 

 روم .1-188-.2
قبل ازآنكه به روم مواصلت كنیم دررستوراني كنار شاهراه براي 

بعد ازصرف غذا به موتر . صرف طعام چاشت پایان شدیم
نزدیك شده دیدیم كه شیشه دروازه عقبي موتر شكسته ومحتویات 

كه به یغما رفته كمره عكاسي یدربین اشیائ. دهداخل موتر ربوده ش
مراجعه . گران بهاي من وتمام اسناد همایون آصفي شامل بود

نزد پولیس وصحبت با ایشان ضیاع وقت بوده ومجبور با شیشه 
باز و وزش باد سرد سفر خودرا دوام داده وبه هوتل كولوني 

 .مواصلت كردیم( هوتلیكه اطاق ریزرف شده بود)  درروم
یكي ازدوستان وهمكارفامیل شاه ) نرال عبدالولي وحمید نعیميج
وزیر خارجه  بحث روي مذاكرات با. هوتل آمدند ه ب( قابس

پاكستان، طور خالصه، صورت گرفت وقرارگذاشته شد تا فردا 
براي صرف طعام چاشت درمنزل جنرال عبدالولي رفته وساعت 

 .بعد ازظهر با اعلیحضرت درمنزل شان ببینیم .
 

 روم .21-1-188
جنرال عبدالولي بهوتل آمده وباهم یكجا بمنزلش 113.1ساعت 
بعد از صرف طعام كه شاهدخت بلقیس، همسر جنرال با . رفتیم

پیشاني باز ولطف از ماپذیرایي ومهمانداري میكرد، ساعت 
 .آنجا رسیدیم .بقصد منزل اعلیحضرت حركت وساعت 23.1

كنندگان ، داکتر محمد  بعد از مصافحه با اعلیحضرت اشتراك
یوسف، جنرال عبدالولي، همایونشاه آصفي، واینجانب گرد هم 

داکتر محمد . نشسته درباره رویداد هاي اخیر صحبت آغاز گردید
یوسف با تفصیل و حاکم در قضیه با نتیجه گیري از تعاطي 
افكار با وزیر خارجه پاكستان گزارش داده و از سهم نداشتن 

 .راز نگراني كردابرژیم، مجاهدین، نماینده مخالفین 
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بعد از استماع گزارشات، اعلیحضرت درباره چگونگي بوجود 
آمدن كنفرانس ژنیو وانگیزه درقبال آن یاد كرده وكمبود صداي 
ملت افغان را از محور مشخص درچوكات جهاد باعث این 

اعلیحضرت عقیده دارند تا هرچه زودتر، . ي كردندابنقیصه ارزی
حث شده باوزیرخارجه پاكستان، اداره اي انسجام طبق نظر ب

بازگردد واشخاص وارد درامور سیاسي درپهلوي رهبران 
جهادي، بدون درنظرداشت موقف خاصي براي خود، به فعالیت 

غاز كنند، این اداره مي تواند بگونه اي نواقص دركمبودي  آ
روي این . نمایندگان جهادي دركنفرانس ژنیو را سازوركند

هدایت فرمودند كه رسیدن باین هدف را حق اولیت داده  منظور
وسعي گردد تا موافقت حكومت پاكستان را با موجود  بودن چنین 
ارگاني بدست آورده و درصدد تمویل هزینه مصارف چنین 

اقداماتي  دستگاهي، بدون سهم داشتن و مداخلۀ پاكستان ، عمال  
 . صورت بگیرد

ین ارگاني درباره اشخاصیكه بعد ازمباحثه درمورد چگونگي چن
میتوان درچنین پروسه سهم داشته باشند صحبت شد ولست 

اعلیحضرت . مقدماتي آن تهیه گردید كه باید درآینده تكمیل شود
به داکتر محمد یوسف هدایت داد كه مسئوولیت این وظیفه را 
بدست گرفته ودرصورتیكه دفتري درپاكستان  ترتیب داده 

عهده ابور متناوب، اجراي این امر حیاتي رمیشود، در پاكستان ط
داکتر محمد یوسف، بدون نام بردن ازكدام شرایط، پیشنهاد . گیرد

اعلیحضرت رامنحیث خدمت به وطن ومردم مجاهد افغان با 
 .اطمینان كامل وعده كرد

شام اعلیحضرت با داکتر محمد یوسف به اطاق  7درحوالي 
 ا  بعد. تهاي باهم داشتندصحب 8جداگانه تشریف بردند و تا حوالي

درستوراني كه اعلیحضرت بعضي اوقات درآنجا طعام صرف 
ساعت . میكنند دسته جمعي رفته ومهمان اعلیحضرت بودیم

همایون آصفي به . بعد ازخداحافظي بهوتل مراجعه كردیم12
منزل اعلیحضرت اطاقي براي اقامت طوالني خود، نسبت 

پاریس، تهیه كرد وازما جدا نداشتن اسناد سفر وتهیه مجدد آن از
 .شد
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 روم .21-1-188
جنرال عبدالولي با چند تن ازدوستانش براي خداحافظي بهوتل 
آمده داکتر محمد یوسف ومن بصوب آلمان ازطریق سویس 
حركت كردیم وبعد ازگذشتاندن یك شب درقصبه كوچكي بین 

درطول سفر . به آلمان مواصلت كردیم 26ایتالیا وسویس  شام 
رطرف صحبتهاي داشتیم وطرزدید، بزرگواري این مرد ازه

افغان كه هیچ آرزوي جز آزادي وطن را ندارد وچند صباحي 
ازباقیمانده زندگي را درآنجا بگذراند جزء خاطرات فراموش 

 . ناشدني زندگیم است
داکتر محمد یوسف، این مرددانشمند وعاشق افغانستان بمن 

زرگي بما راجع شده وكار احسان میداني كه مسئوولیت ب:" گفت
ما باید درصدد . ساده اي نیست كه به تنهایي آنرا بجایي رسانید

آن شویم تا یك كتلۀ ازافغانهاي وطندوست، بدون داشتن 
هر مشكلي  با خودخواهي، را درحلقه بزرگتري گردهم آوریم و

باشد درپاكستان، بدون مداخله پاكستانیها، ارگان انسجام جهادي 
درقدم اول باید تو بزودي باردیگر به پاكستان . ریمرا بوجود آو

سفر كني ودرمنطقه با كسانیكه براي پیشبرد چنین پروسۀ بزرگ 
 ."خدمتي كرده میتواند تماس برقراركني

ش گفتم كه مانعي نمي بینم، لیكن مهم اینست دراینجا باید اببجو
كارها جدي تر تعقیب شود تا درپاكستان با كسانیكه سروكار 

ته میباشیم به ما اعتماد كرده بتوانند، زیرا ما نباید به مردم داش
امیدواریهاي كاذب خلق كنیم وباعث اختالفات دربین حلقات شان 

لحظه ( میكردم ابهمیشه وي راچنین خط) داکتر صاحب . شویم
راست میگویي ما سعي نهایي خودرا : " اي به چرت رفته وگفت 

ي سپاریم، تو آمادگي سفرت را میكنیم ومتباقي امور را به خدا م
 ."  بگیر

كیلومتر، هزینۀ 781.سرجمع فاصلۀ رفت وآمد ،  : یادآوري)
 (.سفر توسط بنده تمویل گردید

 

یکی از گزارشات خوانندگان گرامی بخاطر خواهند داشت که در 
محمد ه اعلیحضرت محمدظاهرشاه از داکتراین سلسلباالی 
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" جبهۀ متحد" ام دفتر محتمل یوسف تمنا کرد تا از اداره و انسج
همچنان در آن بخش هدایت داکتر . در پشاور بازرسی نماید

محمد یوسف ازاین قلم تا هرچه زودتر به پشاور سفر کنم 
بمنظور بسر رسانیدن این وظیفه در قدم اول . گزارش  یافته بود

. به سفارت پاکستان در بن برای دریافت ویزه مراجعه نمودم
 .در یادداشت بعدی از نظر بگذرانیدقدم را  اینک گزارش این

 

1-1-188. 
دوروزقبل جهت گرفتن ویزه به سفارت پاكستان در بن مراجعه 

. در وضع و پیش آمد مامورین پاكستاني تفاوتي دیده میشد. نمودم
رو آوردن از دادن ابمامور مربوط صدور ویزه بدون خم به 

ناچار . تویزه معذرت خواست و دریچۀ غرفه را بست ورف
ي ویزه پاكستان باردیگر تصمیم گرفتم مانند گذشته اببدون دستی

به دهلي پرواز نمایم و با دوستان سعی نمایم تا ویزه بدست آورم 
ویا اینكه از طریق كشمیر بصورت غیر رسمي بخاك پاكستان 

 .داخل شوم و بازگشت خودرا به آلمان در پاکستان چاره کنم
عد ازتماس تلفوني حوالي ت نمودم وبقبل از ظهربه دهلي مواصل

آمد و   Janpathحکیم یكي از دوستانم بدیدنم بهوتل شام كبیر
 :گفت

و تنظیمهاي  ابر احزابحكومت پاكستان وضع خشني در بر
افغاني اختیار نموده وبه ایشان هدایت داده شده تا مراكز خودرا 

. ال دهنداز پشاور جمع نموده به تیره منگل ویا به پاره چنار انتق
عالوه بر این جراید گروه هاي ملي گراها تعطیل شده وهمچنان 

بنیاد گرا  ابپاكستاني ها فیصله كرده تا نشر وپخش جراید احز
 .نیز معطل گردد

درمورد اختالفات ذات البیني بین حكمتیار و رباني در محافل 
رباني قبل از سفر خود به اروپا جنرال . صحبت میشود ا  واضح

پكتیا را در اتحاد در پست حساسي مقرر نموده بود و  زیركي از
وي حكمتیار تمام فیصله ها وي را ملغي قرار داده  ابدر غی

 .وجنرال زیركي را بر طرف كرد
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دراوضاع عمومي پاكستان نا آرامي بمشاهده میرسدوعالیمي 
مشاهده میشود كه میخواهند حكومت كارمل را برسمیت بشناسد 

است كه حكومت پاكستان در نظر دارد  و همچنان بحث درمیان
 . تا مهاجرین افغاني را به جبر به اوطان شان باز گرداند

ازمدتي است كه ضیاء الحق رئیس جمهور پاكستان در بیانات 
و تنظیمهاي جهادي را صرف به نام  ابخود برخالف گذشته احز

 .مهاجرین یاد میكند 
ك به پاكستان وي اضافه كرد كه دراین اواخرعبدالرحمن پژوا

مواصلت كرده و در حلقه دوستان از آرزوي خدمت به مهاجرین 
این مطلب از دید كسانیكه مطالب مهم را تعقیب . صحبت میكند

مینمایند دلچسپ است زیرا ازمدتي است كه حكومت پاكستان در 
مطبوعات نزدیك با دولت مطالبي را نشر مینماید كه درآن 

شاید پژواك . ي صحبت مي شودازنماینده خاص مهاجرین افغان
آرزوي این نمایندگي را كرده باشد كه ازدید اكثریت مردم مهاجر 

 .افغاني خیلي ها مطلوب است
دوروز قبل از : خبرذیل نشر گردیده Time of Indiaدر روزنامه 

ت از انگلستان به ابخواهر ملكه الیز Anneمواصلت شاهدخت 
شاور منفجر شده كه در اثر اد پابپشاور بم مهیبي در منطقه فقیر 

 ا  آن چندین خانه ویران وتعدادي از باشندگان آن ناحیه شدید
در بین زخمیها سه نفر از مهاجرین افغاني نیز . زخمي شده اند
 .شامل میباشند

 

.-1-188. 
مقام ) ي ویزۀ پاكستان به كمیشنري عالي پاكستان ابجهت دستی

ین وضع ناخوش آیند ع. در دهلي مراجعه نمودم( سفارت را دارد
سه  ا  بعد ازانتظارتقریب. درآلمان دراینجا نیز بمشاهده میرسید

ساعت درقطار باآلخره مامور مؤظف صدور ویزه ودرخواستم 
 .را رد كرد

به اثر تقاضاي جدي من با مقصود احمد خان سكرتر اول مالقات 
سكرتر سفارت كدام دلیلي مثبوتي درباره رد . صورت گرفت

من مختصر درباره مذاكرات . كستان داده نتوانستویزه به پا
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اپریل با یعقوب خان وزیر خارجه پاكستان در  21اخیر ما در 
ژنیویاد كردم و برایش گفتم كه من براي مطالعه اوضاع وطنم 

دقیقه  11 ا  صحبت ما تقریب. به پاكستان سفر مینمایم ا  فوقت ا  وقت
از ظهر باردیگر در اخیر وعده گذاشته شد كه بعد . دوام كرد

برایم گفت كه وي ضرورت  ا  بعد ازظهر مختصر. مراجعه نمایم
اد دارد و بایست من اببه مشوره باوزارت خارجه دراسالم 

عین تكرار گفتار كه درآلمان . ماه مي دوباره مراجعه كنم 1بروز
 .شنیده بودم

 

 .188-1-1دهلي جدید 
موقف تنظیمها  درهوتل به دیدنم آمده ودربارهمحمد كبیر حکیم، 

 طه با قدرت جهادي شان درداخل افغانستان ذیال  ابدرر ابواحز
 :معلومات داد

 معلومات دربارۀ جبهات افغانستان 
 : یكه در داخل افغانستان جبهات دارنداباحز
 برهان الدین رباني -جمعیت اسالمي افغانستان    -1
 گلبدالدین حكمتیار - (1)حزب اسالمي افغانستان -2
 مولوي محمد نبي محمدي -اسالمي افغانستان  بكت انقالحر -.
 مولوي محمد یونس خالص -(   2)حزب اسالمي افغانستان   -1
 حضرت صبغت هللا مجددي -جبهّه نجات ملي     -1
 پیر سید احمد گیالني -محاذ ملي اسالمي   -6
 عبدالرسول سیاف -اتحاد اسالمي براي آزادي افغانستان   -7
 سید جگرن -فاق                                 شوراي ات -8
 نا معلوم -نیرو                                            -8

 بهشتي  -نصر                                          -11
 :یافته است ابیكه انشعاباحز
 (ق با محمديابس) مولوي موذن( : 1)اسالمي  بحركت انقال -1
ق ابس) مولوي نصرهللا منصور(: 2)اسالمي  بنقالحركت ا -2

 (با محمدي
 (ق با مجدديابس) مولوي محمد میر: جبهّه نجات ملي       -.
 : جمعیت اسالمي افغانستان  -1
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 :جبهات و قوماندانیكه مربوط این سازمان است 
 احمد شاه مسعود:    جبهۀ پنجشیر -1
 غفار:             هرات -2
 ذبیح هللا:             مزارشریف -.
 حاجي قره:             میمنه -1
 ا ناصريابحاجي ب:            شمالي، شكردره -1
 صوفي رسول:             شمالي -6
 خواجه عبدالحكیم:            وردگ و میدان  -8
 پهلوان انور:             جگدلك -8

 دكتر عبیدهللا:             لوگر -11
 شاه محمود:            ل ابخورد ك -11
بدخشان بصورت كل تحت اداره ورهبري جمعیت اسالمي : 12

 .بوده و درهر منطقه قوماندانان جداگانه دارد
 : جبهات بزرگ جمعیت اسالمي 

 پنجشیر و كاپیسا  -1
 .دراین دومنطقه هیچ حزب ویا تنظیم دیگري وجود ندارد

 :هرات -2
كم شده و ( حكمتیار) الميدراین منطقه تعداد مجاهدین حزب اس

اسالمي و جمعیت اسالمي وجود  بصرف حركت انقال فعال  
زد و خورد  ا  دارند ودربین طرفداران حركت و جمعیت بعض

 .صور ت میگیرد
 .جمعیت اسالمي در والیات شمال هندوكش نفوذ بیشتر دارد: .

در والیات بدخشان، قندز، مزار شریف، میمنه، سمنگان و تالقان 
طه ابمهم فعالیت است كه تا حدي با قومانداني پنجشیر ر مراكز
 .دارند

 :حزب اسالمي حكمتیار -2
 :جبهات مهم این حزب

 غزني -1
 پغمان  -2
 لوگر -.
 میدان و وردگ  -1
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 پكتیكا و پكتیا -1
 والیات مشرقي -6
 قندهار -7
 درۀ غوربند -8

زد  .زیاد تر جبهات این حزب در مناطق پشتو زبان فعالیت دارند
وخورد هاي پراگنده بین این حزب و جمعیت در والیات شمال 

 .بنظر میخورد
 :اسالمي  محمدي بحركت انقال -.

این تنظیم درتمام والیات افغانستان جبهات دارد و جبهات بزرگ 
آن در هرات، لوگر، درۀ شمالي، قندهار، فراه و قندز فعالیت 

ن این ارقام باید در پذیرفت) این تنظیم بعد از جمعیت، . دارند
 یکی احتیاط کرد، زیرا کبیر حکیم از همبستگان جمعیت است،

 .درافغانستان استبا نفوذ ب احزا
اشخاص ( محمدي)قوماندانان نامدار وباقدرت حركت اسالمي 

 :ذیل اند 
 مولوي شفیع هللا:   در شمالي -1
 خواجه محمد امین:  والیت وردگ -2
 حزب اسالمي مولوي خالص -1

 :ت بزرگ این حزب جبها
 ادابجالل  -1
 حصارك  -2
 ماهیپر -.
 وردگ و میدان -1
 لوگر  -1
 پكتیا -6
 :جبهات جبهۀ نجات ملي -1

جبهات این تنظیم در والیات لوگر، وردگ و میدان ، قندهار ، 
 .فراه و كمي در هرات فعالیت دارند

 :محاذ ملي اسالمي -6
غانستان بشمول زیادتر جبهات مربوط این تنظیم در جنوب اف

 .غزني و فراه فعالیت دارند
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1-1-188. 
 ا  به كمیشنري عالي پاكستان حسب وعده مراجعه كردم ومرا راس

سكرتر . نزد مقصود احمد سكرتر اول كمیشنري رهنمایي كردند
ره كرده اببرایم گفت كه وي به وزارت خارجه خویش شفر مخ

نزدش از . آن مواصلت ننموده است اباست لیكن هنوز جو
كدام موضوع بیروكراسي در بین است  ا  واضح پرسیدم كه حقیقت

. ر افغانها رخ دادهابو یا اینكه كدام تغییري در سیاست شان در بر
وي اظهار داشت كه در صدور ویزه براي  افغانها ي مهاجر 
كدام تغییري وارد نشده بلكه در گذشته كه برایم ویزه داده شده 

آنها صالحیت دارند، براي . مان بودهسهو دفتر سفارت شان درآل
كسانیكه داراي سند سیر وسفر مهاجرین باساس فیصله نامه سال 

ژنیو میباشند، بعد از موافقه كتبي مركز شان ویزه دهند و  1812
 11در اخیر برایم گفت كه وي امید دارد كه تا روز . الي خیر

ا وضع مجبور ب. مي احوال مثبت برایش برسد و برایم ویزه بدهد
افسرده كه باالي ما مردم افغان تحمیل گردیده دفترش را ترك 

می به پشاور 7كردم وتكت طیاره خودرا كه به بروز پنجشنبه 
اینست نمونه كوچك . مي تبدیل كردم 12ریزو كرده بودم به 

 .سرنوشت ملت ما
والفضل خلیلي نواسه استاد خلیل هللا خلیلي نزدم در هوتل آمد و اب

ل به پشاورمواصلت كرده  ودر كدام ابكالنش ازك گفت كه پدر
حكمتیار آرزو داشت كه رباني استادخلیلي را . هوتل اقامت دارد

دراثر مراجعه . وادارسازد تا در شوراي اتحاد شان داخل شود
رباني استاد خلیلي  درخواست شانرا مبني بر شمولیت درشوراي 

 ا  اني عمدحكمتیار فكر میكند كه رب. اتحاد، رد كرده است
نخواسته كه استاد داخل شورا شود بلكه میخواهد اورا به تنهایي 

این مطلب نیز باعث كشیدگي . به جمعیت نزدیك داشته باشد
 .بیشتر بین این دو رهبر شده است

 

 :هند The Times Of Indiaتایمز اف اندیا  .6-1-188
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روزنامه هندي خبري درباره سفر جنرال ضیاء الحق در نیپال 
رایزنگ نیپال " شر كرده كه وي ضمن مصاحبه اي با روزنامه ن

Rising Nepal " درباره افغانستان مطالبي دارد كه ترجمه آن از
بحران افغانستان نمي تواند از :" دابنظر خوانندگان گزارش مي ی

وي موافقه دارد كه درافغانستان نظامي . طریق نظامي حل گردد
ط دوستانه ابدیگر همسایه ها روبوجود آید كه با اتحادشوروي و 

وي خواستار حل بحران :" همچنان وي عالوه كرد." داشته باشد
افغانستان از مجري سیاسي بوده وبیرون كشیدن قواي شوروي 
ازافغانستان، بازگشت مهاجرین افغاني از پاكستان و عودت 
افغانستان درنهضت كشورهاي غیر منسلك، شرایط اصلي حل 

 .سیاسي مي باشد
 

 :هند The Statesmanستیتمن  .7-1-188
  -:احتمال عقب كشیدن قواي شوروي از سرحدات پاكستان

،  UNIقرار راپور آژانس خبررساني یو ین آي . مي 6ل،ابك
پاكستان وافغانستان درباره عودت مهاجرین افغاني به اوطان 
شان وعقب كشیدن قواي شوروي ازحواشي سرحدات بین 

 ...ه توافق رسیده اندافغانستان وپاكستان ب
این مطلب درمذاكرات  ماه اپریل گذشته درژنیو مورد بحث 

قراراست حكومت . قرارداشته وتفاهمات درآنباره صورت گرفته
پاكستان درچند مرحله بازگشت مهاجرین را به افغانستان 

درمرحله اول كمپهاي مهاجرین را به نزدیك . رویدست بگیرد
داده وبعد از تكمیل آن به جوقه ها  سرحد، بشمول كشمیر، انتقال

 ...مهاجرین را درمناطق شان در داخل افغانستان روانه دارد
ر فیصله ژنیو، بدون اببعضي ازرهبران مبارزین افغاني دربر

سهم داشتن نمایندگان مجاهدین، اظهار نارضایتي كرده وآنرا 
ل پافشاري ابدرمذاكرات ژنیو، نمایندگان رژیم ك... ردكرده است

برآن داشتند كه در مرحله تصمیم گیري وعقد  معاهده ، 
 ...سهم نداشته باشند" باندیتها" نمایندگان 

درعین روز، كشتمند صدراعظم افغانستان ضمن مصاحبه اي با 
خبر بیرون برآمدن قواي ( AFP)آژانس خبررساني فرانسوي 
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بیرون كشیدن قواي : " شوروي را ازافغانستان رد كرده گفت
ل وماسكو صورت ابروي ازافغانستان نظر به موافقه كدوست شو

خواهد گرفت ودراین باره تا حال كدام موافقه اي صورت نگرفته 
 "...است

ر مالحظاتي مصاحبه شرح و بسط داده اببن ا  بنده عمد: یادآوري)
سلطان علي كشتمند، بنام صدراعظم افغانستان را، كه متأسفانه 

 (.وثبت نكردم بایست ویرا افغان نامید، ترجمه
 

 The Hindustan Times weeklyهندوستان تایمز  .8-1-188
 :هند
 "ل راترك كندابشوروي میخواهد ك"

نظز بقول رادیو پاكستان صاحبزاده  -(NNI)مي  7دهلي جدید، 
یعقوب خان، وزیر خارجه پاكستان اظهارداشته عالئمي مشهود 

افغانستان  است كه اتحادشوروي میخواهد قواي نظامي خودرا از
 .بیرون كشد

یعقوب خان ضمن مصاحبه اي با آژانس خبررساني تركي در 
انقره اظهار داشت كه وي حین  مذاكراتش با اندري گرومیكو، 
وزیر خارجه اتحاد شوروي در ژنیو احساس كرد كه بیرون 
كشیدن قواي شان ازافغانستان درطرزدید رهبران شوروي وجود 

 .دارد
صاحبه هاي جنرال ضیاء الحق بعد بازدید ي درماباین طرز ارزی

 .سال گذشته اش نیز مطلب بیگانه نبود
 
 :هند  The Time of Indiaتایم اف اندیا  .8-1-188

 ل را مبني بر مذاكرات رویارویي رد كرد ابضیاء پیشنهاد ك
 (رویتر) مي  8كراچي،

جنرال ضیاء ضمن مصاحبه اي با روزنامه نگاران اظهارداشت 
ل را مبني برمذاكرات مستقیم بین نمایندگان ابنهاد ككه وي پیش

 .دوكشور رد كرده است
گانه كشور هاي  12وي عالوه كرد پاكستان یكي ازاعضاي 

مقید به فیصله هاي این نهضت ("OIC) كنفرانس اسالمي "
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توافق كردند كه 1881كنفرانس اسالمي دراجالس سال . میباشد
انده شوروي، ببرك هیچ یك ازكشورهاي عضو بارژیم دستنش

ند ابكارمل، تماس مستقیم نگیرد وپاكستان با این تعهد خود پ
 ...خواهد بود

 

 :هند  The Statesmanستیتمن  .11-1-188
 انتقال مركز فرماندهي دو گروپ مبارزین افغاني   

دوگروه قوي مبارزین افغاني، ( . AFP) مي  11اد، اباسالم 
المي برهان الدین حزب اسالمي مولوي خالص وجمعیت اس

اد اظهارداشتند ابرباني ضمن مصاحبه اي با خبرنگاران دراسالم 
   كه برا ي تنظیم وتنسیق مؤثرتر مجاهدین تحت فرمان شان 

درنظردارند تا مركز فرماندهي شانرا از پشاور به داخل قلمرو 
رهبران هردوتنظیم بصراحت گفتند ... افغانستان انتقال بدهند

 تحمیلتصمیم خودشان بوده وباالیشان كسي  فیصله شان مظهر
 ...نكرده است

مولوي خالص درمصاحبه خود عالوه كرد كه وي امید دارد كه 
نیز ازاین روش شان پیروي كرده  ابمتباقي تنظیمها واحز

 .مراكز فراندهي شانرا دردرداخل كشور انتقال دهند
 

 كمیشنري پاكستان باردیگر صدور ویزه را به چند.11-1-188
ازاینرو تصمیم گرفتم تا به كشمیرسفر . روز بعدتر موكول كرد

كرده و ازآنجا كوشش نمایم تا غیر رسمي داخل خاك پاكستان 
یكي از افغانها آدرس یك كشمیري را برایم داد تا مرا . گردم

 . رهنمایي وكمك نماید
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 اقامتگاه در کشتی و قایق تکسی، دال لیک 

 کشمیر –در حومۀ سرینگر 

 کشمیر -جامع سرینگر جدمس
توسط خط هوائی ایر  127قبل ازظهر با پرواز نمره  11ساعت 

در طیاره روزنامه . اندیا جانب سرینگر كشمیر پرواز كردم
هندي را مطالعه كردم كه درآن خبري از پاكستان نشرگردیده 
وذكر شده كه برهان الدین رباني ومولوي محمد یونس خالص 
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اكز فعالیت خودرا از پاكستان به داخل اعالن نمودند كه آنها مر
در اخیر اعالمیه از زبان مولوي خالص . افغانستان انتقال میدهند

نقل قول گردیده كه وي امید دارد كه متباقي پنج دسته دیگر نیز 
                                                                                                     بعد ازیك .این حركت شانرا تعقیب نمایند

متاسفانه هواي باراني . ساعت پرواز به سرینگر مواصلت نمودم
در میدان . درجه سانتیگراد میرسید .1و درجه حرارت به 

وضع و حالت متشنج بین پاكستان و هند بوضاحت بچشم 
با تكسي از شهر سرینگر گذشته جانب دریاچه نگین . میخورد

. ل را بیادم آوردابوچه باغي هاي شهر سرینگر كك. روان شدم 
باغها زیادتر به طرز باغهاي كوهدامن و استالف ساخته شده با 
تفاوت اینكه منازل داخل باغ همه آهنپوش بوده اما وضع منازل 

ده كیلومتر عساكر  ا  در تمام فاصلۀ تقریب. فرسوده بنظر میخورد
در تمام  مجهز هندي بنظر میخورد و قرار گاه هایشان

                                                        . شهرنمایندگي از موجود بودن قشون هندي مینمود
این مسجد با چهار . ل مسجد جامع مشهور سرینگر گذشتماباز مق

مناره اطراف و آهنپوش سبز زیادتر شباهت به سبك  
 .ساختمانهاي چین دارد

ن با آدرسي كه در دست داشتم در حین مواصلت به دریاچه نگی
) شخص موظف مرا بیكي از خانه هاي روي قایق. تماس شدم

Boathouse  )این خانه را از دهلي ریزرف كرده . رهنمایي كرد
                                                                                                    . این نوع كشتي ها زیبایي خاص دارد. بودم

عصري  اب، تشنابهركشتي داراي یك سالون، دو اطاق خو
این نوع . در بیرون ازكشتي تهیه میگردد ابخوراكه ب. میباشد

خانه هاي روي كشتي در اطراف ساحل دریاچه نصب گردیده و 
هر كدام ازدیگر فاصله كافي دارد كه كسي دیگري را ا خالل 

طراف آنرا تپه هاي سبز و بعدش دریاچه نگین كه ا. نمي نماید
 .كوههاي بلند احاطه كرده بیحد زیبا است

تصادف است كه حین ورود درآن اطاق سالون چشمم به پوستري 
بانقشه افغانستان خورد كه روي بیرق آن خرس بزرگ سیاه رسم 

 نصب  Wechselmanاین پوستر توسط شخصي بنام . گردیده بود
 .مردم افغان تا بكجاها رسیده ۀبینیم كه صداي نال مي. گردیده
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با شخص وآدرسي كه از دهلي باخود داشتم تا مرا به پاكستان 
 انسان مرموزي                                                           . برساند دیدم
بعد از پرسش هاي زیاد قدري اعتماد پیدا كرد و . معلوم میشود

چنین معلوم . تماس میشود برایم گفت كه پس فردا با من در
میشود كه یكي دوروزي استراحت مینمایم واطراف این جهان 

 .زیبا را میبینم
                                                       

12-1-188. 
 ابآفت. آن آسمان تاریك باراني دیروزي به گذشته تعلق داشت

ر رقصان ابهاي مالیم از عقب دامنه هاي كوه باال شده و پارچه 
كوه ها و تپه هاي . روي آسمان نیلگون پراگنده دیده میشود

مختصر همه نوید روز خوبي را . سرسبززیبایي بي حد دارد
 . میدهد

شكارۀ را بكرایه گرفتم و جانب باغ نشاط روانه  83.1ساعت 
 . قایقران آدم خوش طبع وخوش صحبت است. شدم
كه باذوق خاصي تزئین شكاره قایق هاي كوچكي را مینامند ) 

گردیده و نامهاي تخیلي براي شان داده شده از پاروهاي كه 
استفاده میكنند شكل قلب را داردو بحیث تكسي روي دریاچه ازآن 

 (.استفاده میگردد
انچه در آنروز یادداشت نموده ام بدون كم وزیاد رونویسي 

 :مینمایم
از . ستل تصور اابهواي مطبوع، آرام، صاف وزیبایي غیر ق

ل خانه هاي كوچك در ساحل دریاچه میگذرم و هر خانه كه ابمق
بعضي آنها مهمان هم میپذیرند نام هاي مثل قصر سفید ویا 

بیست دقیقه از  ا  بعد از تقریب. بكینگهم پلیس و یا شیر كشمیر دارد
این دریاچه . زیر پلي عبور نمودیم وبه دریاچه اصلي رسیدیم

تا چشم دیده میتواند بهرسو هزاران . یدنام ابرامیتوان باغ روي 
سر كشیده اند و  ابگل نیلوفرهندي برنگ های مختلف از روي 

در نزدیك ساحل نیزارهاي بلند موجود است كه ازبین آنها صداي 
صداي  بلبل بگوش  ابپرندگان و وقت غروب با قبل ازطلوع آفت

 .آرامش هرطرف بي نهایت مطبوع است. میرسد
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مایم گرچه فكرم با آنهایي است كه در مملكت احساس خوشي مین
بیچاره و غریب ما براي دفاع از خاك وآزادي ما خودرا قربان 

طرف چپ خود مسجدي زیباي را میبینم كه گنبد و مناره . میكنند
و سبزه بیرون مینماید و این مسجد بنام مسجد  ابهاي در بین 

 نشان یار حضرت صاحب یاد میشود و قریه كه معلوم میشود بنام
 .یاد میشود( ص محمد ) 

. پوره بعد از یكساعت و پانزده دقیقه به نشاط باغ رسیدیم
درجریان این مدت قایق راني چندین شكاره هاي كوچك بما 
نزدیك میشد و میخواست تا امتعه خودرا كه زعفران است، عر 

امتعه شان در بوطل هاي كوچك و یا خریطه هاي . ضه نماید
من زعفران با این . ته بندي شده بودكوچك كاغذي بس

فروشنده چند . مقدارفراوان قبل ازاین در جاي دیگري ندیده بودم
دریاچه مرطوب كرده  اببرگ زعفران را بدست میگرفت و در 

ي چند بار مي سائید تا رنگ مرغوب زعفراني بچشم ابروي پشق
اطراف دریاچه را كه تپه هاي بزرگ و كوچك احاطه . میخورد
 .گلهاي زعفران برنگ بنفش تمام ساحه را احتوا كرده است كرده

باغ نشاط كه در زمان شاه جهان یكي از پادشاه هان هنردوست 
در داخل باغ درختهاي . مغل بنا یافته ، باغ بس زیبایي است

بزرگ پنجه چنار اطراف باغ را احاطه كرده  و كردهاي گل 
زرگ در حدود ان بابدربین دو خی. بهاري هر طرف موج میزند

آن باالي سطح سنگهاي مرمر كه بااشكال  ابشاركه اب 12
مختلف هندسي حك شده میریزد و این اشكال مختلف باعث 

بعد ازدیدن . باال شود ابمیشود كه صداها هاي خوشآیندي از 
این تفرجگاه مردم سرینگر و توریستها به شهر رفتم و مختصر 

  ناوقت دوباره به كشتي . ازآن دیدن نمودم كه چندان خوشم نیآمد
 .برگشتم
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 کوه ها، پاکستان و هدف سفرم است آندرعقب 
1.-1-188.     

امروز صبح با ( قرارگذاشته بودیم قبال  ) شخصي بنام صفدرعلي 
مید اینكه ازطریق سرحد بین كشمیر وپاكستان ا تكسي آمد و با

      . فر كردیمطور غیررسمي به پاكستان رفته بتوانم عزم س
 . صبح بطرف قریۀ كوچكي بنام تراهاگام روانه شدیم 8بساعت 

بطرف  است وكیلومتر 81گام از سرینگر تقریبا فاصله تراها
یا قریه دیگري بنام  در تراهاگام و. شمالغرب سرینیگر قرار دارد

كنیم كه پیاده ازبین جنگل گذشته داخل خاك  تیتوال كوشش مي
 .پاكستان شویم 

دراین مدت . حوالي یك بعد از ظهر به تراهاگام رسیدیمدر
صحبت با رهنما درمورد وي شك وتردید نزدم پیدا شد كه مرا 

مسیر راه به جوقه جوقه كه در ا  كمك كرده بتواند ومخصوص
شدیم و دوبارهم موترمارا كنترول  عساكرهندي مواجه مي

ظار بمنزل مقصود رسیدیم و مرا دریك رستورانت بانت. كردند
بازگشت  گذاشت و صفدرعلي براي مدت چند ساعت رفت و در

قصه . ازقیافه مایوسش واضح بود كه كاري ازدستش پوره نیست
طوالني را شروع كرد كه درمجراهاي عبورمردم قواي عسكري 
دیده میشود و این كارخطرناك بوده وبهتراست به 

از . یمسرینگربازگردیم و ازكدام راه دیگر بخت خودرا امتحان كن
پیش . راه كه آمده بودیم بازگشتیم  وناوقت شب به كشتي رسیدم
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ازنظر گذشتاندم و حاصلش این حالت مردم افغان را  اباز خو
 .عمیق چیزي دیگري بار نیاوردجزء تاثر

 

11-1 188. 
. گرید امروزهوا باراني است، شاید آسمان هم به حال ما مي

ازمواصلت به جانب دهلي پرواز كردم وبعد  ظهر12ساعت 
دوستانرا از بازگشت خود اطالع  هوتل جان پت اطاق گرفتم و

 .دادم
 

16-1-188.  
دوروز را دردهلي گذشتاندم وبا بعضي افغانها دید وادید صورت 

اكثر شان در تب وتالش هستند تا به اروپا ویا امریكا . گرفت 
شام روز . پناهنده شوند ودردفتر ملل متحد روزهارا میگذرانند

 .می مواصلت كردم17صوب  فرانكفورت پرواز و روز ب
مقصود نرسیده از هند بتاریخ ه منزل بعد از یک سفر ب

به فرانکفورت مواصلت نمودم و از سفر خود به  .17/1/188
قرار راپور هیئت اجرائیه؛ کمیته . دفتر اجرائیۀ اسوال اطالع دادم

پالن " ام بن ا  ای تعیین شده تا در مورد یک پالن صلح، که بعد
مسمی گردیده با همنوائی با روم و شخص " صلح اسوال

 . اعلیحضرت محمدظاهر شاه ترتیب دهند
قدم "  جمعیت تحکیم وحدت" خوانندگان محترم ملتفت شده اند که 

بقدم با تحرک روم نزدیک شده و هم آهنگی ای در راه حل 
 ا  قتفو ا  وقت. قضیۀ بغرنج و غمین افغانستان بوضاحت دیده میشود

داکتر محمدیوسف و یا اعضای دیگر جمعیت تحکیم وحدت به 
روم سفر میکنند و با شخص اعلیحضرت محمدظاهرشاه و 
اعضای دیگر دفتر روم تماسهای بیشتر و مذاکرات عمیقتر 

 .صورت میگیرد
 : برمیگردم به ثبت یادداشتها

 

18-6-188.   
حدت جمعیت تحكیم و"پالن صلح براي افغانستان كه از طرف 

ترتیب و درحلقه هاي بزرگ وکوچک ( " اسوال) افغانستان 
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میکرد که ساحۀ نفوذ آن بیشتر  ابعالقمندان توزیع گردید ایج
شده و از دست اول به عالقمندان افغانی و محافل ذیعالقۀ سیاسی 

در قدم اول داكتر محمد یوسف . در باره معلومات داده شده است
ي وداکترعطامحمد نورزي جهت به اشتراك داکتر احمدولید حقوق

معرفی وتوضیح این پالن به ایاالت متحده سفر نموده وبراي 
افغانهاي مقیم واشنگتن وكالیفورنیا كه هربار تعداد کثیری آقایان 
و خانم ها از مهاجرین عالقه مند به حل قضیۀ افغانستان گردهم 
 میآمدند، بعد از بحث وتبادل نظر دربارۀ پالن، معلومات داده

 :اینك متن پالن متذكره. شده است 
 بنام خداوند بخشاینده ومهربان

بمنظور ایجاد یك وحدت سرتاسري غرض مؤثر ساختن جهاد  -
برحق ملت مبارز و مسلمان افغانستان كه ضرورت آن در نزد 

محسوس  ا  هر افغان در داخل و خارج از کشور اشغال شده، شدید
 .است

عزیز ما افغانستان از شورو نجات كبمنظور رها یي دادن  -
قرن یعني استیالي خارجي باهمه  اببزرگترین رنج و عذ

هاي ناشي از یك جنگ تحمیل شده و ، دردها و كشتاریبمصا
 وارد شده

بمنظور خاتمه دادن ریختن خون بازهم هزاران انسان بیگناه  -
دیگر كه فقط براي دفاع از معتقدات دیني، سنن ملي، خاك ، 

در صف جهاد قرار  ا  دي و ناموس خود اجباراستقالل ، آزا
 .گرفته اند

بمنظور فراهم نمودن شرایط مساعد جهت بازگشت صلح آمیز  -
و تجدید حیثیت و مقام ملیونها مهاجر افغان از كشور هاي بیگانه 

 و اعادۀ كرامت بشري شان، 
ایي مان اببمنظور برگردانیدن صلح و آرامش در سر زمین  -

وق دادن همه مساعي، براي صلح در پرتو آن افغانستان جهت س
 اعمار مجدد جامعۀ از هم پاشیده خود و با االخره ،

بمنظور اعمار یك نظام نوین سیاسي، اجتماعي و اقتصادي  -
متكي بر اساسات دین مبین اسالم، سنن ملي، آزادي، كرامت 

 .انساني، دیموكراسي و بیطرفي با قضاوت آزاد
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حالیكه صلح و آزادي را بلند ترین ما مردم افغانستان در 
ارزشهاي جوامع بشري منجمله جامعه خود پنداشته و حق مسلم 
بني آدم میدانیم، تصمیم گرفتیم تا براي اعادۀ مجدد تمامیت 
ارضي، استقالل و حق تعیین سرنوشت خویش كه از آغاز 

بعد  ا  و مخصوص 1.17ثور  7كودتاي ضد اسالمي و ضد ملي 
 6 تأریخافغانستان توسط قشون سرخ شوروی باز اشغال نظامي 

ر قدرت اببر خالف ارادۀ مردم افغانستان توسط یك  1.18جدي 
را طرح " پالن صلح براي افغانستان"ازبین برده شده است این 

و آنرا بحیث بدیل از طرف مردم افغانستان بجوامع ذیصالح بین 
                                          ومن هللا توفیق               . المللي ارائه داریم

 :اهداف
ق به ارادۀ مردم ابجهاد مردم افغانستان یك جهاد برحق و مط

ل یك رژیم دست نشانده است كه ابصلحدوست افغانستان در مق
خالف ارزشهاي اسالمي و سنن ملي ما با الي ملت افغانستان  

غصب قدرت با وصف اینكه جهاد از آوان . تحمیل گردیده است
سیاسي توسط كمونیستها آغاز گردید و تا امروز بصورت 
مسلسل و تشدیدي دوام دارد ولي هنوز مؤفق به ایجاد یك رهبري 

عدم موجودیت و فقدان رهبري واحد جهاد . واحد نگردیده است
بآن  ا  مارا مواجه به مشكالتي ساخته است كه در ذیل مختصر

 :اشاره میشود
عدم متمم گرفتن  ا  عمومي و مخصوصعدم انسجام بصورت  -1

 عملیات نظامي علیه دشمن
عدم موجودیت یك سخنگوي واحد در سطح بین المللي جهت  -2
 ع جهانيابۀ مسألۀ افغانستان بمنئارا
عدم موفقیت درراه طرح یك پالن صلح براي افغانستان از  -.

ل پیشنهادات شوروي و ابطرف خود افغانها الترناتیف در مق
 سایر دول

ر آن در شرایط فعلي جهاد وقت و زمان به نفع اشغالگران اببن
روسي بسرعت پیش میرود و یك سلسله امور فوق العاده مهم و 
 ا  عاجل وجود دارد كه تنظیم و عملي نمودن هر چه زوتر آنها یقین
 .شرایط خروج قشون سرخ را از افغانستان مهیا خواهد ساخت
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 -:گروپهاي طرف معامله  -1
این اصل كه در موضوع افغانستان دریك سمت ملت ه ب ءبا اتكا

مجاهد و صلحدوست افغان و در سمت دیگرصرف دولت 
اشغالگراتحاد شوروي قراردارد، اولین وظیفه و هدف آنست تا 
گروپ هاي طرف معامله در سمت ملت مجاهد افغان سراغ و 

 .تثبیت گردند
تمام  با مطالعه از آغاز تا امروز بخوبي واضح میشود كه

یكه در داخل افغانستان و حواشي سرحدات ابتنظیمها و احز
در فعالیت بوده و امور جهاد را از ( پاكستان و ایران) كشور

نگاه نظامي تنظیم مینمایند جزء ال یتجزي جهاد ملي و اسالمي 
تنظیم هاي داخل كشور نقش . مردم افغانستان بشمار میروند

شغالگر دارند ولي متأ بیشتري در پیشبرد جنگ علیه قوای ا
سفانه تا امروز انعكاس بارزي در مطبوعات بین المللي ننموده 
ودستۀ سوم را گروپهاي مجاهدین خارج كشور و دور از 

در ممالك اسالمي و غربي تشكیل داده است  ا  سرحدات مخصوص
كه مشتمل بر یك تعداد زیاد تحصیل یافتگان، مامورین مجرب 

دپلوماتها، استادان پوهنتون، ق، صاحبمنصبان اردو، ابس
گروپهاي . متخصصین و محصلین اعم از مرد و زن میباشند

اخیر الذكر بر اساس تقسیم و ظایف طبیعي جهاد بیشتر در ساحۀ 
سیاسي فعال بوده ، سعي دارند تا در مجامع بین المللي و 
مطبوعات جهاني مسألۀ افغانستان را عرضه نموده و جلب توجه 

ر آن خیلي مؤثر خواهد بود هر اببن. ان را نمایندذهنیت عامه جه
شوراي عمومي " گاه از مجموع گروپهاي سه گانه فوق یك 

متشكل از نمایندگان گروپهاي مذكور به تناسب تعداد " رهبري
 .مجموعي هر گروپ ایجاد گردد

اولین تالش شوراي عمومي رهبري موضوع : طرزالعمل -2
                  حاصل نمودن مشروعیت قانوني     

(Legitimite ) در نزد ملت افغان و مجامع بین المللي میباشد كه
در شرایط اضطراري فعلي ناشي از جنگ حصول قانونیت آن 

 :بدو ترتیب آتي امكان پذیر است
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گروپهاي طرف ) انتقال صالحیت یعني تنظیم هاي فوق: الف
ل داده و صالحیت خودرا باین ارگان جدید رهبري انتقا( معامله

بدین ترتیب بنفع شوراي عمومي رهبري از صالحیت  قسمي 
 .خویش صرفنظر كنند

وكالت از طرف مردم افغانستان به شیوۀ عنعنوي ترتیب : ب
وثایق وكالتي بعد از تكمیل مرحلۀ اخذ قانونیت مشروعه از 
طرف ملت مسأله شناخت بین المللي شوراي عمومي رهبري 

برخي از مراجع مسأله شناخت مقاومت در نزد  ازآنجاییكه قبال  
افغانستان بحیث مقاومت ملي مردم این كشور مطرح بوده است 
یقین كامل وجود دارد كه بعد از ایجاد شوراي عمومي رهبري 
ارگان مذكور بدون اشكال بحیث ارگان با صالحیت مردم 

 .افغانستان شناخت بین المللي را حاصل خواهد نمود
 :وظایف -.

 :مي رهبري داراي وظایف عمده ذیل میباشدشوراي عمو
از آنجائیكه پیشرفت و : پیشبرد رهبري جهاد نظامي: الف

موفقیت جهاد نظامي شرط عمده اساسي براي پیدا نمودن یك راه 
حل سیاسي شرافتمندانه براي قضیه افغانستان و به مؤثرترین 

ر رژیم دست ابشكل عدم رضائیت مردم افغانستان را در بر
ۀ كنوني تمثیل مینماید و انعكاس آن در جوامع بین المللي نشاند

معضلۀ افغانستان را موضوع درجه اول سیاسي روز نگه 
رآن باید شوراي عمومي رهبري دراین ساحه وظایف اببن. میدارد

 :عمده و عاجل ذیل را انجام بدهد
 .انسجام بخشیدن و تنظیم جنگ در جبهات مختلف جهاد -1
از نگاه سالح مؤثر و متناسب به اسلحۀ دشمن تقویه مجاهدین  -2

 .در جبهات مختلف
طرح وعملي نمودن یك پالن منسجم و عمومي براي مسایل  -.

 .لوژستیك
تهیه مواد خوراكه مؤثر وكافي براي مجاهدین و همچنین تهیه  -1

پوشاك مخصوص جنگهاي چریكي و تهیه ادویه الزم با ایجاد 
 .شفاخانه هاي سیار عقب جبهات
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تهاي ذات البیني جبهات و تقویه روحیه اباز بین بردن رق -1
 .لهابهمكاري متق

 .بلند بردن روحیه مقاومت توسط تبلیغات -6
تضعیف روحیه مقاومت توسط نشرات رادیویي و نشر اوراق  -7

 .بزبان روسي
 : پیشبرد و رهبري جهاد سیاسي: ب

و بال  ازآنجائیكه فقط یك راه حل سیاسي كه متضمن خروج كامل
شرط قشون شوروي از تمام قلمرو افغانستان، اعاده و حفظ 

ق به ابتمامیت ارضي، استقالل سیاسي و حق تعیین سرنوشت مط
خواستهاي ملت افغانستان باشد میتواند قضیه افغانستان را حل 

ر آن جهاد سیاسي و تنظیم مسایل مربوط باین اببن. نماید و بس
اهمیت درجه اول را دارا  معضله بزرگ سیاسي منطقه و جهان

میگردد و ازهمین لحاظ بخش سیاسي شوراي عمومي رهبري 
از  ا  امور مربوط باین بخش مخصوص. اهمیت خاص پیدا مینماید

طرف افغانهاي مجرب و وارد مسایل بین المللي و داراي شناخت 
بین المللي خوبتر و مؤثرتر پیش برده شده میتواند و این بخش 

 :ذیل را انجام دهد باید وظایف عاجل
مشخص متشكل از ( واحد هاي کوچک اداره) ایجاد دیسكها  -1

كارشناسان مجرب براي ممالك اسالمي، كشور هاي غیر منسلك، 
ممالك اروپاي غربي، ایاالت متحده امریكا، اتحاد شوروي و 
ممالك منطقه و همجوار، پارلمان اروپایي، ملل متحد و سایر 

 .للي موسسات ذیصالح بین الم
تاسیس نمایندگي هاي شوراي عمومي رهبري در ممالك  -2

 .مختلف اسالمي و ممالك و موسسات مهم بین المللي
برقراري تماسهاي منظم با زعما، پارلمانها و اشخاص  -.

 .ذیصالح ممالك مختلفه
سیاسي  اببر قراري تماسها با اتحادیه هاي كارگران و احز -1

 .ممالك مختلفه
كنفرانسهاي مطبوعاتي جهت تبلیغ و پخش اخبار  دایر نمودن -1

 .مربوط به مسألۀ افغانستان
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براه انداختن مذاكرات با دول و موسسات بین المللي و غیره  -6
سازمانهاي بین المللي جهت جلب كمكهاي مالي و نظامي شان 

 (فقره الف 6-1) براي برآوردن اهداف 
، مذاكره و بخش سیاسي شوراي عمومي رهبري بعد از غور: ج

مشوره با تمام اعضاي شوراي عمومي رهبري وبعد از بدست 
راه حل سیاسي قضیه " آوردن اتفاق نظر كامل یك طرح مفصل 

را ترتیب و براي مطرح نمودن آن بحیث یك " افغانستان
كنفرانس " افغاني خواهان دایر شدن یك  الترناتیف،بدیل، كامال  
 .میگردد" بین المللي افغانستان

رانس بین المللي افغانستان بكمك و تحت نظارت مؤسسۀ ملل كنف
متحد و بشمول ممالك ذیعالقه مسألۀ افغانستان كه از طرف ملل 
متحد تثبیت میگردند در یك كشوریكه از طرف ملل متحد تعیین 

 .میشود دایر میگردد
( هیئت موظف شوراي عمومي رهبري) موقف طرف افغاني

مسایل ذیل فیصله كنفرانس را  دراین كنفرانس طوریست تا در
 :بدست آورد

خروج كامل و بال قید وشرط همه قواي اتحاد شوروي از  -1
 تمام قلمرو افغانستان

غرض " قواي صلح ملل متحد براي افغانستان" پیشنهاد ایجاد  -2
 تأمین امنیت در كشور وتسلیم مراكز نظامي داخل خاك افغانستان

سیاسي، حق تعیین سرنوشت  تأمین تمامیت ارضي، استقالل -.
 و اعادۀ استاتوي، مقام، عدم انسالك افغانستان 

تصویب یك كانسورسیوم، ائتالف چند شرکت، بین المللي  -1
 غرض اعمار مجدد افغانستان

انتقال قدرت سیاسي به شوراي عمومي رهبري براي یكدورۀ : د
انتقالي كه طي آن ترتیبات الزم جهت تشكیل یك حكومت مؤقتي 

 انتقالي اتخاذ میگردد و
حكومت مؤقت و انتقالي در : تشكیل حكومت مؤقت وانتقالي: ه

ي شوراي عمومي رهبري بوده ابواقعیت متشكل از اعضاي انتخ
ودر دورۀ انتقال تا دایر شدن لویه جرگه وظایف مهم ذیل را 

 :انجام میدهد
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تعیین كمیته هاي با صالحیت غرض تنظیم امور مربوط به  -1
 ناهگزینان افغاني به اوطان شان بكمك مستقیم ملل متحدعودت پ

 یر فوري جهت تنظیم مجدد اردو و قواي امنیتياباتخاذ تد -2
ق باساسات دین مبین ابتسوید قانون اساسي جدید افغانستان مط -.

 اسالم و سنن ملي كشور
یر براي دایر ابتعیین یك كمیته با صالحیت جهت اتخاذ تد -1

 نمودن لویه جرگه
طرح پالن عمومي اعمار مجدد افغانستان به كمك ملل متحد  -1

ودایر نمودن لویه جرگه افغانستان تحت  و سازمانهاي بین المللي
 .نظارت حكومت مؤقت و انتقالي و موسسۀ ملل متحد

 :در لویه جرگه مطالب ذیل مطرح میگردد
 تصویب قانون اساسي جدید -1
مي پارلماني و ایجاد ات عموابتعیین وقت معین جهت انتخ -2

 ق باحكام  قانون اساسي جدیدابحكومت قانوني مط
 تصویب پالن اعمارمجدد افغانستان  -.

 من هللا التوفیق
 

 :پاریس .18-6-188
جمعیت " دراثر تماسهاي تلیفوني وتصویب شوراي اجرائیه  قبال  

هیئتي ازجمله اعضاي شوراي اجرائیه " تحكیم وحدت، اسوال
ر محمد یوسف تعیین گردید تا به پاریس سفر تحت ریاست داکت

كرده ودرآنجا با جنرال عبدالولي كه ازروم ، پیر سیداحمد 
گیالني ازلندن درراه عزیمت به پشاور، داکتر جلیل شمس از 
سویس سهم میگیرند، مذاكراتي پیرامون قضایای افغانستان انجام 

ن فرهنگ داکتراحمد ولید حقوقي، داکتر امی: هیئت اسوال.  دهند
 .واینجانب انجنیر احسان هللا مایار

شام به  7جون توسط موتر ازبن جركت ودرحوالي  18روز 
نزدیک استیشن قطارآهن، استیشن سان . پاریس مواصلت كردیم

لزار، در یک هوتل معمولی اطاق گفتیم و شب ناراحتی 
 .گذشتاندیم
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یكي از بهترین وگرانترین هوتل )  درهوتل پالزا 18روز 
 . نزد پیر گیالني رفتیم( پاریسدر

جنرال عبدالولي  وداکتر شمس قبل ازما در سالون اختصاصي 
 .براي مذاكرات حاضر بودند

مذاكرات بین حاضرین طوالني وعمیق درمورد بحران افغانستان 
و موفقیت جهاد ومؤثر بودن آن میچرخید كه طور تلخیص توسط 

 .ستداکتر فرهنگ درپروتوكول ذیل قید گردیده ا
                                            بسم هللا الرحمن الرحیم

هوتل  -درشهر پاریس .188جون 18پروتوكول مجلس مورخه 
 (منشي فرهنگ)  پالزا

 :حاضرین مجلس
 داکتر محمد یوسف -1
 پیر سید احمدگیالني -2
 سردارجنرال عبدالولي -.
 داکتر جلیل شمس -1
 قيداکتر احمد ولید حقو -1
 انجنیر احسان هللا مایار -6
 داکتر میرمحمد امین فرهنگ  -7
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 :در پاریس" اسوال"جرائیه مذاكره شوراي اهیئت 
 مؤلف : عکاسی ،حقوقیداکترمحمد یوسف، داکترفرهنگ و داکتر:از ر به چ   

پیرصاحب بعد ازعودت به پاكستان با دیگر رؤساي  ابجن -1
مفكورۀ  ن افغانستان مذاكره نمودهتنظیمهاي اتحاد اسالمي مجاهدی

ایجاد ارگان جدید را كه محور آن شخص حضور اعلیحضرت 
. بود مطرح وبا آنها تبادل نظرنمایندمحمدظاهرشاه خواهد 

درمرحلۀ دوم بعد ازاینكه نتایج كنفرانس ژنیو كه فعال  درجریان 
است معلوم گردید با جناب مولوي محمد نبی محمدي وجناب 

                                   . مجددي به روم تشریف بیآورندحضرت صبغت هللا
درآلمان تأ  تصمیم گرفته شد كه یك دفتر انسجام مؤقتي فعال    -2

سیس گردد تا امور مربوط به ارگان جدید را انسجام بخشیده 
وشرایط را جهت مراحل بعدي كه براي ارگان جدید ضروري 

شهر بن پایتخت جمهوریت  عال  مركز دفتر ف. است مساعد گرداند
داکتر : اتحادي آلمان تثبیت گردیده واعضاي دفتر انسجام عبارتند

جلیل شمس، داکتر ولید حقوقي، همایونشاه آصفي، احسان هللا 
براي اعضاي جلسه یك  یك كاپي پالن . داکتر فرهنگ مایار و

 ومن هللا توفیق. توزیع شد" اسوال" صلح ترتیب شده 
 محل امضاي حاضرین اجالس                    
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22-8-188.     
ق افغانستان بارا ابمصاحبۀ مطبوعاتي محمد ظاهرشاه، پادشاه س

 :پورتر روزنامه لوموند پاریس
ق افغانستان مصاحبۀ بانماینده روزنامه ابپادشاه سمحمد ظاهرشاه 

 فرانسوي لوموند درشهر روم 
بعمل آورد كه صرف یك قسمت آن درروزنامه مورخه ( ایتالیا)

نكات برجسته این مصاحبه . لوموند نشرگردید.188جون  22
واجمال یك قسمت  این مصاحبه كه درروزنامه موصوف ازآن 

بنده موجود بوده ازاین قرار ذكري نشده و اصل متن آن نزد 
 :است

درشرایط كنوني :" ق افغانستان درآغاز صحبت گفتابپادشاه س
وجیبۀ اولي هر افغان اینست تا حداكثر نیروي خودرا براي ایجاد 

اواضافه كرد كه همین دلیل ". یك جریان متحد جهاد بكار برد
عمده، وي را وادارساخت تا درجهت همبستگي با جنبش مقاومت 

البته این تصمیم بعد ازتبادل . غانستان مرحله جدیدي را بپیمایداف
افكار با عده كثیرهموطنانیكه درجنبش مقاومت ملي سهم مستقیم 

 .وفعال دارند اتخاذ گردیده است
تاكید نمود كه این تصمیم وي روي هیچ  ا  محمد ظاهرشاه مكرر

نوع مالحظه وادعاي شخصي، علي الخصوص استقرارمجدد 
دشاهي بنا نیافته بلكه یگانه هدفش خدمت بوطن وایفاي نظام پا

 .وظیفه دیني ووجیبۀ ملي وي بحیث یك فرد افغان میباشد
ق افغانستان دراین قسمت نظر خودرا چنین توضیح ابپادشاه س

 :كرد
آرزوي من این است تا یك جبهۀ ممثل ومتحد بغرض انسجام " 

تر آن درمجامع بهتر فعالیتهاي جهادي درداخل كشور، وتمثیل به
وفعالیتهاي بین المللي بوجود آید وهدف یگانه آن آزادي وطن 

 ".مشترك همۀ ما می باشد
محمد ظاهرشاه افزود، توقع میرود اكثریت بزرگ افغانها به 
تشكیل چنان یك اتحاد بموافقه برسند كه ازیكطرف درپیشبرد امر 
جهاد درداخل وازطرف دیگر درساحۀ سیاسي درمجامع بین 

 .مللي ازآنها نمایندگي نمایدال
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سوال دیگري درمورد موقفهاي  ابق افغانستان بجوابپادشاه س
موجودیت :" متفاوت عناصر متشكله جهاد چنین اظهار نمود

چنین تفاوتها یك امرعادي است، زیرا جنبش مقاومت ملي متشكل 
ل ابرآن اختالف نظریات عایقي باالمقابازتمامیت ملت بوده، بن

چنانئه "... نشده بلكه باالعكس عالمت غناي آن میباشد اتحاد تلقي
همه مردم افغانسنان دراساس مفكوره جهاد اتفاق نظر كامل 

 .دارند
مجمد ظاهرشاه درمورد اشغال افغانستان ذریعۀ قشون شوروي 

این اشغال مغایر كلیه معیارهاي قبول شدۀ حقوق بین :" گفت 
صدها هزار نفر  الدول بوده كه باعث ویراني كشور، شهادت

 ".هموطن ومهاجرت ملیونهاي دیگر گردید
اودرمورد این سوال كه آیا ملت افغان مؤفق خواهد شد كه یك 

رقدرت بزرگ جهاني را فقط ازطریق ادامه جنگ مغلوب اب
درحالیكه مامجبور هستیم تا ازوطن خود : " سازد، اظهار كرد

راه حل سیاسي دفاع نمائیم وجهاد برحق خودرا ادامه بدهیم باید 
ایجاد یك سازمان واحد، نقش . این بحران را نیز جستجونمائیم

چنین افواهاتي  ا  بعض. مهمي را درتجسس صلح ایفا خواهد كرد
حاضربمذاكره  بگوش میرسد كه اتحاد شوروي احتماال  

. بانمایندگان جنبش مقاومت ملي افغانستان خواهد بود
تا یك سازمان  درصورتیكه این آرزو جدي باشد الزم است

. متحدیكه مذاكرات را بنام ملت افغانستان پیش ببرد بوجود آید
دراین مذاكرات صرف ممثلین موظف شده مردم سهم خواهند 
گرفت برعالوه چنین سازمان حایز قدرت تعمیل ایفاي تعهدات 

 ".خواهد بود
ط آینده افغانستان ابسوال مربوط برو ابمحمد ظاهرشاه درجو

واندیشه هاي مبني برایجاد خطر براي همسایه بااتحاد شوروي 
مراقب این  ا  شمالي یادآور شد كه درتمام مدت سلطنت خود شخص

وضع بوده كه مناسبات دوستانه با همسایه گان افغانستان منجمله 
باهمسایۀ شمالي ما همیشه برمبناي اصول عدم مداخله درامور 

كمیت ملي داخلي، مساوات، همزیستي مسالمت آمیز، احترام حا
 .دابومنافع هردوكشور انكشاف ی
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افغانستان درگذشته، هرگزآرزوي الحاق را بكدام پیمان ضد 
رآن هرگز یك منبع خطر براي شوروي نبود ابشوروي نداشت بن

ودرآینده نیزمردم افغانستان پس ازخارج شدن قشون اتحاد 
یك پایگاه ضد ابشوروي هرگز آرزو ندارند  كه كشورشان ر

وي مبدل سازند، بلكه افغانستان همیشه غیر منسلك اتحاد شور
وعضو سازمان جهان اسالم باقي خواهد ماند، اما ازجانب دیگر 
یكعده اصولي وجود دارد كه ملت افغان درباره آن هیچنوع 

این اصول درقطعنامه هاي ملل متحد، . سازش را قبول نمي نماید
اسالمي فیصله هاي كشورهاي غیر منسلك وكنفرانس كشورهاي 

خروج كامل وبدون قید وشرط قشون : درج گردیده كه عبارتند از
اتحاد شوروي ازافغانستان، احترام استقالل وتمامیت ارضي 
افغانستان، حق خود ارادیت مردم بدون هیچ گونه مداخله خارجي 
ازهرجانبي كه باشد واستقرار مجدد ارزشهاي معنوي وملي 

 .كشور
سوال دیگري درمورد سرنوشت  ابق افغانستان درجوابپادشاه س

ل درصورتیكه آن ها عزیمت خودرا باقشون ابعمال حكومت ك
ننمایند اظهار نمود كه درجریان همه زندگي  اباشغالگر انتخ

خود به روش عادالنه عقیده داشته وحاال نمیتواند درآن تغییري 
بتأسي ازاین مفكوره معامله كه باین وآن گروه صورت . وارد كند
 .گرفت صرف مربوط بخواسته ملت افغانستان خواهد بودخواهد 

محمد ظاهرشاه راجع بمذاكرات غیر مستقیم ژنیو كه بین 
ل زیر نظر ملل متحد جریان دارد ابنمایندگان پاكستان ورژیم ك

گفت كه مردم افغانستان این مذاكرات را بوضع موجوده آن بنظر 
انستان قضیه شك وتردید مینگرند چه اوال ازحیث شكل قضیه افغ

ایست بین مردم افغانستان یعني جنبش مقاومت ملي واتحاد 
ر این هرقسم مذاكرات اببن. شوروي یعني قواي اشغالگر خارجي

باید بطور مستقیم بین این دو طرف اصلي منازعه صورت 
. بگیرد، درحالیكه هیچ كدام ازآنها درمذاكرات ژنیو سهم ندارند

ست، زیرا تنها موضوع مطلب دیگر محتوي این مذاكرات ا
بازگشت پناهندگان دراین قضیه مطرح نمیباشد بلكه حق مردم 
افغانستان براي تعیین آزادانه سرنوشت شان موضوع اصلي 
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بشمار میرود كه متاسفانه درمذاكرات جاریه تاحال بطوركلي 
مسكوت مانده است واین تشویش حق بجانب مردم افغانستان 

دراین . ین موقع صورت بگیردسبب شده تا این مصاحبه درهم
باره نامۀ شخصي هم به جنرال ضیاء الحق رئیس جمهور 

 .پاكستان فرستاده شده ونقاط نظر خودرا توضیح نموده ام
محمد ظاهرشاه ازمساعي برادرانه كشور هاي دوست وهمسایه 
پاكستان وایران كه بسا یقه عالیق ناگسستني واخوت اسالمي 

راز كرده اند اظهار ابان افغان درمورد دستگیري ازپناهندگ
متیقن است پاكستان بهیچ  ا  شخص" قدرداني نموده عالوه كرد كه 

عملي دست نخواهد زد كه منافي حقوق ومنافع افغانستان باشد، 
زیرا كه چنین عملي منافع خود پاكستان حتي موجودیت آنرا 

 ".بخطر مواجه خواهد ساخت
رد كمكهاي سوال دیگري محمد ظاهرشاه درمو ابدرجو

كشورهاي غربي با جنبش مقاومت افغانستان گفت كه این كمكها 
ناكافي بوده ودر راه پیشبرد جهاد برحق مردم افغانستان نقش 
مؤثري را ایفا كرده نمیتواند، وي اظهار عقیده كرد كه قضیۀ 

عاد وعواقب بین المللي ابافغانستان یك قضیه محلي نبوده بلكه 
یكند كه یك فیصله سطحي وبي اساس رآن گمان نماببن. دارد

ل ویازمینه ازبین رفتن بحران موجوده ابموجب قناعت طرف مق
را فراهم كرده بتواند، بلكه براي رسیدن بیك نتیجه مثبت الزم 
است سوال حقیقي طور جدي وقاطع طرح ومورد بحث قرار 

 .داده شود وبراي حل آن مساعي صادقانه بعمل آید
ن راجع به رول فرانسه دراین قضیه گفت ق افغانستاابپادشاه س

كه این كشور باموقف وموقعیت خاص كه درجهان دارد میتواند 
راي دفاع ازحق مردم افغانستان وجستجوي یك ابنقش مؤثري ر

راه حل سیاسي بعهده بگیرد، زیرا وضع فعلي به نفع اتحاد 
شوروي نبوده واین حقیقت كه آن دولت بركشور بیطرف، 

ن وغیر منسلك تجاوز نموده تمام دنیا را بشدت مستقل، مسلما
 .تكان داده است

سوال به نقش اسالم درآینده كشورش  ابمحمد ظاهرشاه درجو
پرافتخار افغانستان منبع  تأریخاسالم در:" چنین اظهار داشت
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عمده ترین تحوالت روحاني واجتماعي بشمار رفته، بطرز 
اره مسلط بوده زندگي مردم دیندار وخداپرست افغانستان همو

وریشه هاي آن بعمق اذهان همه ما درطول زمان نفوذ كرده 
رآن حركات حال وآینده هنگامي موفقیت آمیز خواهد اببن. است

 .بود كه صادقانه برمبناي اساسات دین مقدس اسالم استوار باشد
ط آینده افغانستان باكشورهاي ابمحمد ظاهرشاه درمورد رو

 :موداسالمي چنین اظهار عقیده ن
ازآنجا كه پیروي ازاساسات اسالم، بدون درنظرداشت مذهب " 

وفرقه، متضمن مفكوره همبستگي با همه كشورهاي اسالمي 
ومسلمانان جهان است، عالیق افغانستان درحال وآینده دراین 

 ".مورد خیلي واضح است
ق افغانستان درمورد سوال مربوط بطرز اداره ورژیم ابپادشاه س

این :" ن پس ازخروج عساكر شوروي اظهار كردآینده افغانستا
این سوالیست كه باید ازملت . سوال نبایست براي من مطرح شود

افغانستان بعمل آید، زیرا تعیین سرنوشت مردم افغانستان یك حق 
." طبیعي ومشروع خود مردم ومنحصر به مردم كشورم میباشد

زرگ  ومحمد ظاهرشاه دراخیر مصاحبه با استعانت ازخداوند ب
ازتمام هموطنان خود دعوت نمود تادرهرجا وهرموقعیتي كه 

ي این اقدام نیك وبه نیت آزادي ابقرار داشته باشند براي كامی
وطن ونجات وسربلندي مردم نجیب وقهرمان افغانستان با او 
    .باتمام وسایل ممكنه صمیمانه همكاري وتشریك مساعي نمایند

 (ختم) 
 

 :آلمان غرب Die Weltدي ویلت   .7-7-188
 -ق افغانستان ابعطف مبارزین افغاني جانب پادشاه س

بدون سروصدا مذاكرات اخیر بین وزراي خارجه افغانستان 
وپاكستان با میانجیگري نمایندۀ خاص سرمنشي ملل متحد، 

دربارۀ اجالس متذکره كمتر . كوردویز، در ژنیو خاتمه یافت
نوع خوش بیني خبري نشر شد اما درصحبت بین طرفین یک 

                                                                             .احساس میشد
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 ا  اد شنیده شد كه اتحاد شوروي جدابدرپایتخت پاكستان، اسالم 
آرزومند است تا از شور و غوغای معضلۀ افغانستان كه ازنقطه 

. دابایي ینظر سیاسي واقتصادي صدمه دیده ومي بیند، ره
سرمنشي ملل متحد پریز دوكویالر ضمن تبصرۀ باالی مذاکرات 
غیر مستقیم وزرای خارجۀ افغانستان و پاکستان اشاره نموده 

تا ختم سال جاري روي صحنۀ  اظهار داشت كه توافقنامه صلح
سیاسی ای منطقه ظاهر خواهد شد و كوردویز رفت وآمد خودرا 

                                                                       .ن تعقیب میكنددر کشور های ذیدخل وذیعالقه جها
ق افغانستان یكي از ابداکترمحمد داکتر یوسف، صدراعظم س

  :                                                               رهبران سیاسي اپوزیسیون ضمن مصاحبه اي گفت
دۀ قراردادي درپیكینگ، پاریس، لندن، مسكو و ازمدتیست مسو"

سوالي  ابدرجو." واشنگتن طرح ومورد بحث قرارگرفته است
آیا عالیق افغانستان را میتوانید درمحافل سیاسي وبه دست  

امیدوارم كه " پیكینگ و واشنگتن اعتماد كرد اظهار داشت 
دوستان امریكایي ما چنین مسوده اي را نپذیرفته وبهیچ وجه 

در هر نوع زد و بند سیاسی بایست خواسته هاي ." تضمین نكنند
نمایندگان جهاد مردم افغانستان را مدنظر داشته و فراموش نكنند 

 تقاضاي مذاكرات مستقیم را با شوروي و یا اقال   ا  كه آنها مصر
 .درچنین گیرودارهاي سیاسي سهیم بودن شانرا تقاضا می کنند

: ملل متحد اظهارداشت كهداکتر محمدیوسف درمورد رول 
طوري مي نماید كه سازمان ملل درقید دو اجبار گیرمانده اول "

... اینكه بایست دراین پروسه مغلق موفقیتي نصیب خود گرداند
ودوم اینكه ملل متحد رژیم باجبرتحمیل شدۀ ببرك كارمل را 
برسمیت شناخته و در ملل متحد چوكي افغانستان توسط نماینده 

گرفته شده، چوكي ایكه بایست نظر به تقاضاي ما تا ل ابرژیم ك
مدتیكه نمایندۀ مقاومت اکثریت ملت آنرا بدست آورده بتواند 

چون درحال حاضر چوكي افغانستان . درحالت تعلیق قرارگیرد
ل اشغال گردیده ازاینرو ملل ابدرملل متحد توسط نماینده رژیم ك

جاهدین افغاني متحد حاضر نیست تا با نمایندگان مهاجرین وم
ل مجاهدین را ابروسها ورژیم ك... مذاكرۀ رسمی را باز كند ابب
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منحیث مبارزین آزادي خواه نشناخته بلكه بنام گروه هاي قطاع 
 .الطریق، باندیت، بآنها اهانت میكنند

سوالیكه پاكستان خودرا آله دست اتحاد شوروي  ابدرجو
میكنند تا از زیر بار قرارداده وهرآنچه روسها بخواهند آنرا اجرا 

ند، داکتر یوسف اظهار ابگران سه ملیون پناهنده افغاني رهایي ی
داشت که وی از روي پرنسیپ این چنین احساس را رد میکند و 

 من معتقدم حکومت پاكستان با عجله وبدون تأمل :" اضافه کرد
 

 ،افغانستان پادشاه سابقظاهرشاه محمد اعلیحضرت 
 مقاومتو دت ملي شخصیت شناخته شدۀ وح 

توافقنامه اي را امضاء نخواهد كرد كه درآینده مستوجب 
مشكالتي بس عظیمي گردد که عالج آن از قدرت حکومت 

درصورت :" وي عالوه كرده گفت ." پاکستان خارج خواهد بود
خالف آن، ملت افغان بحق ادعا خواهد كرد كه حكومت پاكستان 

درآینده باعث اختالفات  با روسها درساخت وبافتي شریك شده كه
                                                                                                                                                  ."پاكستان خواهد شد ي بین افغانستان وتأریخعمیق 
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 نجات یافت وراه  درمورد سوالي كه چگونه مي توان ازاین حالت
حل آن چه خواهد بود، داکتر محمدیوسف بدون كدام مشكلي آماده 

هرگونه مسودۀ قرارداد، بدون اشتراك قواي : "بوده، گفت ابجو
مقاومت ملت افغان درتسوید آن، ماهیت كاغذي وآنهم صرف 

وي با صراحت كامل ." كاغذي بي متاعي راخواهد داشت
حلي را نخواهیم پذیرفت كه  ما هیچگاه راه:" اظهارداشت كه
. آزادي وتمامیت ارضي كشور تضمین نشده باشد درآن استقالل،

ما سالح خودرا به زمین نخواهیم گذاشت اگر چه  سالها را دربر 
ما میدانیم كه ما  روسها را از راه نظامي از كشور خود . گیرد

 بیرون كرده نمیتوانیم ولیكن ما هم میدانیم كه روسها هرگز قدرت
آنرا نخواهند داشت كه ملت و وطن مارا درقبضه و تحت سلطۀ 
خود درآورند و بدون شک افغانستان اجاق داغ نا آرامي براي 

                                  ."روسها، منطقه وجهان باقي خواهد ماند
ر سوالي كه آیا وي وهمچنان تعداد بیشمار كتلۀ پراگنده ابدربر

انستان راه حل سیاسي را نسبت به جنگ افغان درخارج ازافغ
بلي، ما طرفدار راه :" داد ابترجیح میدهد با روشن ضمیری جو

این سوال كدام شخص  اباما درمورد جو." حل سیاسي هستیم
میتواند بنام قواي 
مقاومت منحیث 
سخنگوي درصحنه 
بیرون آید، داکتر 
یوسف اعتراف 

تا :" كرده گفت 
حال كدام كسي 

 ."نداریم
 به تعقیب این اما

 محمد یوسف، صدراعظم سابق افغانستانداکتر                     
ما : " اعتراف با اظهار امیدواري وموفقیت اضافه كرد 

ت هاي ناسالم ابدرنظرداریم تا جبهه متحدي تشكیل دهیم، تا رق
وتنظیمها، اقوام وگروه هاي مختلف را ازبین برداشته  اببین احز

ل قبول اکثریت ملت افغان ابك شخصیت قبتوانیم ودرعقب ی
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این :" داکتر یوسف درنظر خود پیش رفته گفت." گردهم آئیم
ق افغانستان ابشخصیت میتواند تنها محمد ظاهر شاه، پادشاه س

سال عمردارند واز  68وي . درروم زندگي میكنند باشد كه فعال  
با این طرز دید مخالفیني  ا  یقین. صحت كامل برخوردار اند

وجود خواهند بود، اما ما امید داریم كه دربین حلقات گروه هاي م
بنیادگرا درپشاور كسانیرا طرفدار این طرز دید گردانیم كه براي 

ما . نجات افغانستان درچوكات یك جبهه متحد عالقه مند هستند
میدانیم كه بدیلي نداریم ونفاق دربین قواي مقاومت میتوان تنها به 

كسانیكه براي كشور خود عالیقي دارند . نفع روسها تمام شود
بایست حاضر باشند تا براي و به نفع مردم و وطن خود قرباني 

 ..."دهند
كسانیكه با این طرز دید مخالفت دارند :" داکتر یوسف اضافه كرد

دریك حلقه بزرگ مقاومت  تأریخونمي خواهند دراین مقطع 
بمانند، اما باید داخل یك اتحاد واقعي شوند، حق دارند تا بیرون 

تا زمانیكه روسها كشورما را  به ایشان خاطرنشان كرد كه اقال  
اشغال كرده وطن ومردم ما را به خاك وخون میكشاند دست بهم 

بازگشت به نظام شاهي ودعوي . دهیم ودریك جبهه مبارزه نمائیم
ق افغانستان مستشعر ازآن است كه ابآن وجود ندارد پادشاه س

ه تكرار نمي شود وایشان این مطلب را بارها گذشته ها دوبار
 ."تكرار نموده اند

 

شوال 11ق به ابه ش مط 1.62سرطان  1.) .21-7-188
 (ه ق .111المكرم 

ارگان نشراتي اتحاد اسالمي مجاهدین )نشریه اتحاد مجاهدین 
 بافغانستان، محاذملي اسالمي، جبهه ملي نجات وحركت انقال

 (اسالمي 
 :یه چنین نشرگردیده استدرصفحه اول اعالم

 بسم هللا الرحمن الرحیم
 1.62سرطان  28مورخ  ۀاعالمی
 اتحاد اسالمي مجاهدین افغانستان ۀاعالمی
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ازآنجائیكه اتحاد اسالمي مجاهدین افغانستان بموجب احكام 
صریح منشورخویش، همبستگي واتحاد را میان همه گروه هاي 

ي اعالي كلمت هللا مجاهد مسلمان افغانستان درجهاد مقدس برا
وآزادي افغانستان ازچنگال كمونیزم وتجاوز روس ملحد، اساس 
عمده پیروزي میداند واتحاد سراسري ملت مجاهد افغانستان 
همواره مورد تائید ما بوده است وازجانب دیگر سهمگیري 

رآن ابدرجهاد مقدس را وظیفه همه آحاد ملت افغانستان میدانیم، بن
ین افغانستان بمنظور همآهنگ ساختن بهتر اتحاد اسالمي مجاهد

نیروهاي جهاد وپیریزي یك اتحاد بزرگ وسراسري ونیل به 
مقصود، سهمگیري عملي اعلیحضرت محمد ظاهرشاه پادشاه 

ق افغانستان را درجهاد مقدس حسن استقبال نموده ابس
براي ایشان وهمه مجاهدین درداخل وخارج ( ج)ازخداوند

خواسته، نداي شانرا درزمینه بوجود افغانستان توفیق مزید 
 .آوردن جبهه متحد مورد تائید قرار میدهیم

اتحاداسالمي مجاهدین افغانستان با احترام واعتقاد راسخ به 
خواسته وآرمان ملت مسلمان افغانستان امیدواراست تشكیل جبهۀ 
متحد، زمینه را براي برآوردن حقوق وآرزوهاي برحق ملت 

ومن هللا . یروزي جهاد مقدس فراهم گرداندمسلمان افغانستان وپ
 التوفیق

  
 .188-7-28اشبورن آلمان غرب 

همایون آصفي از پاریس تلیفوني با من در تماس شد و اطالع داد 
پسر و نائب ) كه روز یكشنبۀ آینده هیئتي تحت ریاست احمد نبي 
با اشتراك ( مولوي محمد نبي رهبر حركت اسالمي افغانستان

 ب لودین رئیس سیاسي حركت، محمدگالداكترعزیزهللا
ننگرهاري، توریالي عثمان و كساني دیگري به فرانكفورت 

در نظر است تا دربارۀ مطالب مربوط به جبهۀ . مواصلت میكنند
       متحد با اعلیحضرت در روم، گروپ جمعیت تحكیم وحدت

كه در رأ س آن داكتر محمد داکتر یوسف قرار دارد ( اسوال) 
 .افكار نمایندتبادل 
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 183.1ساعت  .1-7-8.
جنرال عبدالولي از روم تلیفون كرد و گفت كه مولوي محمد نبي 
محمدي و پیر سید احمد گیالني روز دوشنبه از طریق 
فرانكفورت ولندن به روم میرسند وهمایون آصفي بروم رسیده 

براي مولوي محمد نبي محمدي بروزدوشنبه اول اگست . است
 .جانب روم جاي ریزرف كردم LH 281پرواز  در لوفت هنزا

توسط تلفون به داکتر محمد داکتر یوسف ازجریان 18311ساعت 
صحبتهاي تلیفوني با جنرال عبدالولي و همایون آصفي معلومات 

 .دادم
 دقیقه  11و21ساعت   .188-8-1اشبورن 

با اعلیحضرت محمد ظاهر شاه درروم تلیفوني صحبت كردم و 
اعلیحضرت فرمودند در پروگرام . علومات دادماز آمدن هیئت م

تغییري وارد آمده ودراین باره جنرال عبد الولي با من تلیفوني 
 .تماس میگیرد

 

1-8-188. 
در صحبت تلیفوني داکتر محمد یوسف برایم گفت كه 
اعلیحضرت با وي دیروزتلیفون كرده وفرموده اند كه 

روم حتمي در مذاكرات ( داکتر محمد یوسف)حضورداشت وي 
من نیز رفتنش را به روم وسهم . بوده وهدایت دادند كه بیآید

 .گیري وی را درمذاكرات مشوره داده تاكید ورزیدم
 

11-8-188. 
 11ه ش و1.62سرطان 21ق ابه ق مط.111عید سعید فطر 

 ع.188اگست 
ق افغانستان ازروم اباعالمیه منتشره محمد ظاهرشاه پادشاه س

 :پایتخت ایتالیا
 هللا الرحمن الرحیمبسم 

 !هموطنان گرامي، مردم دیندار وقهرمان افغانستان
تجاوز  ا  سال میشود كه درافغانستان بامداخله وبعد زیاده ازپنج

این حالت . مسلحانه اتحاد شوروي، فاجعه خونیني درجریان است
برعالوه شهادت صدها هزار افغان، آواره شدن ملیونها هموطن 
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وقصبات كشور عزیز مارا بارآورد،  دیگر وویران شدن شهرها
باعث آن گردید كه استقالل سیاسي، حاكمیت ملي وتمامیت 

 .ارضي كشور بشمول حقوق وآزادیهاي مردم ما نیز سلب گردد
قربانیهاي بینظیري كه مجاهدین راه آزادي وتنظیمهاي مجاهد 

ل احترام وستایش بیكران بوده ومانند كارنامه ابمتحمل شده اند ق
پرافتخار وطن مقدس ما  تأریخسلهاي گذشته افغانستان ثبت هاي ن

 .گردیده است
همانطوریكه درگذشته نیز مردم افغانستان درحساسترین مواقع 
حیات ملي خود با پیروي از معتقدات دیني وسنن ملي خویش با 
اتحاد نظر وعمل كامل گردهم جمع میگردیدند، حاال نیز موقع آن 

ودرا ازهرنوع كه باشند كنار گذاریم رسیده كه همه اختالفات خ
ودراسرع وقت اتحاد وسیعي را كه ممثل آمال وآرزوهاي تمام 
ملت افغانستان باشند بمیان آوریم تا ازیكطرف عملیات جهاد 
درسرتاسر كشور منسجم تر وقویتر گشته وازجانب دیگر 
درمجامع واذهان بین المللي ازمقاومت مردم افغانستان بوجه 

 .شده بتواند مؤثري دفاع
چندین مراتبه اظهار نموده ام دراین موقع حساس  طوریكه قبال  

یكبار دیگر با صراحت اعالم میدارم كه بدون چشمداشت بكدام 
مقام یاعنوان خاص حاضرم با تشریك مساعي مجاهدین ومردم 
افغانستان دربرآورده ساختن این مأمول مقدس كه عبارت 

تقل واسالمي میباشد دوش بدوش ازاحیاي یك افغانستان آزاد، مس
 .هموطنان خویش ازهیچگونه سعي وقرباني دریغ نورزم

نظام سیاسي، اقتصادي واجتماعي  ابواضح ومسلم است كه انتخ
آینده افغانستان پس ازاعاده استقالل، حاكمیت ملي وتمامیت 
ارضي كشورفقط مربوط ومنوط باراده مردم افغانستان میباشد، 

لت خواسته باشد بدون هیچگونه فشار تاهرطوریكه كافۀ م
ق ابومداخله خارجي، ازهرجانبي كه باشد، این حق خودرا مط

باساسات دین مبین اسالم وعنعنات ملي خویش آزادانه مورد 
 .استفاده قرار دهند
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درخاتمه به روح پاك شهداي راه آزادي وطن دعا ودرود بي 
بارگاه پایان اتحاف نموده وبراي تحقق این ارمان بزرگ از

 محمد ظاهر .    خداوند متعال موفقیت مزید استدعا مینمایم
 

ذیقعده  8چهار شنبه  1.62اسد  26ق ابمط  .17-8-188
 الحرام

 روم پایتخت ایتالیا  ۀتصویب مجلس منعقد
مراتب آتي را  .188اگست  17ي تأریخمجلس در جلسۀ 

 :تصویب مینماید
تحد افغانستان راپور كمیته در مورد طرح تشكیل جبهۀ م -1

 تصویب میشود و
با درنظر داشت دوام حالت اضطرار در كشور و با  -2

درنظرداشت شرایط موجوده یك جرگه ایكه ممثل قاطبۀ ملت 
ق به اصول ابمسلمان افغانستان باشد بحیث مجلس مّوسسان مط

عنعنوي لویۀ جرگۀ افغاني باید بغرض تصویب طرح نهایي 
براي غور مزید به جزییات . گرددجبهۀ متحد افغانستان منعقد 

این موضوع كمیته اي موظف میگردد تا به اسرع وقت ممكنه 
 .این موضوع را مورد غور قرار داده و راپور تهیه نماید

ق اباین مجلس از اعلیحضرت محمد ظاهرشاه پادشاه س -.
افغانستان تقاضا مینماید كه در زمینۀ شناخت بین المللي جبهۀ 

از طرف كشور هاي جهان و موسسات بین متحد افغانستان 
یر الزم ابالمللي و در سایر ساحات مربوط به جهاد افغانستان تد

 .را اتخاذ نمایند
اعضاي آن در ظرف . این كمیته متشكل از دوازده نفر میباشد -1

دوهفته جلسهء در پاكستان یا عند الزوم در كشور دیگري دایر 
 .نماید

جنرال  -عبدهللا ملكیار -فداکتر محمد یوس: محل امضاء 
 -محمد نبي محمديمولوی  -سید احمد گیالني -عبدالولي

 -هما یون شاه آصفي -داکتر ولید حقوقي -داکترذبیح هللا مجددي
 -عبدالحكیم طبیبيداکتر -توریالي عثمان -ننگرهاري بمحمد گال

 .زلمي عارف -حمید نعیمي
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لید حقوقي، متشكل ازداکترو احتماال  )دراین جلسه كمیسیوني 
توظیف ( ننگرهاري و داکتر عبدالحكیم طبیبي  بمحمد گال

را تسوید كرده وجهت " جبهه متحد افغانستان" گردید تا طرح 
 :اینك طرح تصویب شده جلسه روم. تصویب به مجلس پیش كند

 بسم هللا الرحمن الرحیم
 طرح تشكیل جبهۀ متحد افغانستان

نظیم هاي عضو این اتحاد در حالیكه فعالیت جهادي ت -مادۀ اول
ل تمجید و تقدیر بیكران بوده و سهم آنها در مراحل مختلف ابق

جهاد در طول پنجسال گذشته با تحمل مشكالت طاقت فرسا خیلي 
موثر و در خور هر گونه بزرگداشت میباشد، لزوم ادامۀ فعالیت 
جهادي آن ها به شكل تنظیمهاي موجوده بعین حیثیت و حقوق 

همچنان تنظیم هاي شناخته شدۀ مقیم پاكستان و . میباشدل تائید ابق
درین اتحاد عضویت ندارند به عضویت جبهۀ  ایران كه فعال  

ل ابمتحد افغانستان بعین امتیاز عضو جبهۀ متحد افغانستان ق
 .پذیرش میباشند

بمنظور بر آورده شدن مأمول بزرگ اتحاد سر تاسري  -مادۀ دوم
" د افغانستان بحیث عالیترین ركن ملت افغان، شوراي جبهۀ متح

تشكیل میشود كه داراي وصف عمومیت و " جبهۀ متحد افغانستان
 .سرتاسري مي باشد

شوراي جبهۀ متحد افغانستان در كلیه اجراات خود از اساسات 
 .دین مبین اسالم پیروي مینماید

عناصر تشكیل دهندۀ شوراي جبهۀ متحد افغانستان  -مادۀ سوم
 :قرار آتي است

نمایندگان منتخب مردم مجاهد والیات و لوي ولسوالي هاي 
افغانستان، نمایند گان كوچي هاي كشور، نمایند گان مهاجرین 
افغاني، علماي دین، روحانیون، رجال اداري و نظامي، 

 .دانشمندان و مشران قومي
تعداد نمایندگان مندرج ماده سوم بقرار ذیل تعیین  -مادۀ چهارم

 :میشود
 ر والیت سه نفر عضواز ه -1 
 از هر لوي ولسوالي دو نفر عضو -2 
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براي نمایندگي كوچیهاي مناطق مختلف كشور چهار  -. 
 نفر عضو

( اول) از هریكي از تنظیمهاي حایز معیار مندرج ماده  -1 
 پانزده نفر عضو

براي نمایندگي از مهاجرین افغاني مقیم پاكستان و  -1 
 ایران هفت عضو

دگي از مهاجرین افغاني مقیم اروپا چهار نفر براي نماین -6 
 عضو

براي نمایندگي از مهاجرین افغاني در امریكا چهار نفر  -7 
 عضو

براي نمایندگي از مهاجرین مقیم هندوستان و سایر  -8 
 ممالك چهار نفر عضو

دراین شوري بر عالوۀ تعداد مندرج ماده چهارم یك  -مادۀ پنجم
دین، روحانیون، رجال اداري و  تعداد اشخاص از جملۀ علماي

نظامي وسایر دانشمندان و مشران قومي افغانستان نیز بعضویت 
 .پذیرفته میشود

 :كمیته براي اجراي وظایف آتي تعیین میگردد -ماده ششم
تهیۀ راپور در مورد تأسیس مجلس موسسان، تعیین  -1 

 .و محل انعقاد آن تأریخ
 نتسوید منشور جبهۀ متحد افغانستا -2 
تعقیب، اجرا و مواظبت سریع تمام امور مقدماتي كه  -. 

 بمجلس مؤسسان ارتباط داشته باشد
تا زمان تشكیل شوري جبهۀ متحد افغانستان شوري  -مادۀ هفتم

عالي اتحاد اسالمي مجاهدین افغانستان وظایف محوله خویش را 
بعد از افتتاح شوراي جبهۀ متحد افغانستان . كماكان اجرا مینماید

 .دابتمام صالحیتها به این شورا انتقال میی
این شوري مظهر ارادۀ قاطبۀ ملت مجاهد افغان بوده  -مادۀ هشتم

همه مردم مسلمان افغانستان مقیم داخل و خارج كشور بدون 
هیچگونه تبعیض و امتیاذ نژادي ، لساني، قومي، مذهبي و 

 .منطقوي درآن سهیم میباشند
 .ویب مجلس مؤسسان نافذ استاین طرح پس از تص -مادۀ نهم
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اسد  26ق ابمط .111ذیقعده الحرام  8چهار شنبه : شهر روم
1.62 

در ختم جلسات روم اعالمیۀ مطبوعاتي اي نیز صادركه با متن 
 :ذیل به رسانه هاي مهم جهاني پخش گردید
 بسم هللا الرحمن الرحیم

حمد ظاهر ق افغانستان مابدر اثر اظهارآمادگي و اعالن پادشاه س
توسط اعالمیه هاي مختلف مطبوعاتي اظهار  ا  شاه كه اخیر

داشتند كه بحیث یك وجیبه دیني و ملي و بدون كدام چشمداشت 
بكدام مقام یا عنوان خاص، حاضر اند بحیث یك فرد افغان با همه 
مجاهدین راه حق و مردم غیور و با شهامت افغانستان، 

د تا خدا بخواهد در پایان دوشادوش دراین جهاد مقدس سهم گیرن
این همه قرباني ها و جانفشاني هاي مردم مسلمان افغانستان، یك 
افغانستان اسالمي، آزاد و مستقل با یك سیاست دوستانه و نیك با 

 .همه ملل جهان بوجود آید
ق افغانستان معتقد اند كه مردم مجاهد افغانستان در ابپادشاه س

نظام آینده سیاسي،  ا  یقین پایان جهاد و رستاخیزدیني وملي
ق به اساسات دین مبین اسالم اباقتصادي و اجتماعي خودرا مط

بدون مداخله خارجي از هر جانبي كه باشد به یاري خداوند 
ط نیك اببزرگ نظم وشكل خواهد داد و با همه ملل جهان رو

برادرانه و دوستانه را با یك سیاست عنعنوي بیطرفي تعقیب 
 .خواهد كرد

ك كنندگان اجالس روم كه اتحاد اسالمي مجاهدین افغانستان اشترا
شامل آن میباشد جهاد برحق ملت مجاهد افغان را پشتیباني نموده 

 ابو همچنان نمایندگان خودرا نزد متباقي سران تنظیمها واحز
شناخته شده اعزام داشته وازایشان دعوت میشود تا در مورد 

كه دران كلیه طبقات و تشكیل یك محاذ وسیعتر و همه جانبه 
مجاهدین افغانستان بدون تبعیضات مذهبي، قومي، قبیلوي و 
لساني اشتراك كرده  و بدور یك هدف مقدس و عالي اسالمي و 

 .ملي كه آزادي و استقالل كشوردرآن مضمن است گرد هم آیند
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 18تا  .1مذاكرات و مشوره هاي مقدماتي دراین مورد از 
ایتالیا صورت گرفت و تصمیمات  در روم پایتخت .188اگست 

مفید و سودمندي براي رسیدن به یك اتحاد سرتاسري همه جانبه 
ووسیع كه شامل همه طبقات افغانستان و موفقیت نهایي جهاد في 
سبیل هللا براي اعالي كلمت هللا و آزادي كامل افغانستان باشد 

 .اتخاذ گردید
و جامع تر بعدي البته این تصمیمات به پیشگاه مجالس و سیعتر 

 .مردم افغانستان به شمول لویه جرگه قرار خواهد گرفت
در مذاكرات روم از محمد ظاهر شاه خواهش بعمل آمد  ا  عالوت

تا در راه موفقیت بیشتر جهاد بر حق مردم افغانستان به تماسهاي 
. سیاسي و الزم كه براي آزادي افغانستان موثر باشد اقدام فرمایند

 فیقو من هللا التو
 

 173.1ساعت  .8- 18-8
تلیفون كرد و درمورد ( سویس) داکتر جلیل شمس از زوریخ 
 .گذارش مجلس روم معلومات داد

 :نكات مهم فیصلۀ روم ازاینقرار است
 .جهت انسجام كارهاي بعدي دفتري در روم افتتاح میشود -
مجلس ) در خالل پانزده روز كمیتۀ اجنداي لویه جرگه  -

 .تیب میدهندرا  تر( مؤسسان
. در نظر است كه بعد از سه ماه مجلس مؤسسان دایر گردد -

 .محل انعقاد مجلس به زودي اعالن میشود
در نظر است به زودي هیئتی به نمایندگي اعلیحضرت تعیین  -

 .شده و به پاکستان سفر كند
 

 21311ساعت  .21-8-8
اجالس روم بین  ۀداکتر محمد یوسف تلیفون كرد و دربار

باهم موافقه كردیم تا هرچه . گر تبادل نظر صورت گرفتهمدی
زودتر هیئت اجرائیه اسوال  دعوت شود تا درباره رویدادهاي 
اخیرراپورداده شده بتواند وهمچنان موقف اسوال درقبال این 

ضمن صحبت به من وظیفه داد با . تصامیم واضح گردد
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 داکترمحمد قاسم فاضلي درپاریس تماس بگیرم وازوي دعوت
 . دربن سهم گیرد"  اسوال" كنم تا دراجالس آینده 

 

 .188-8- 28بن 
دایر و داکتر محمد یوسف درباره روند " اسوال"شوراي اجرائیه 

این  طه باابهمچنان درر. اجالس روم به تفصیل توضیحات داد
درضمن . صحبت شد" اسوال" تحرك ملي  درباره سهم گیري 

با  .188جون22شاه ،باالي مصاحبۀ اعلیحضرت محمد ظاهر 
روزنامۀ لوموند پاریس، بحث شد  كه بعد ازغوردرآنباره توسط 

قطعنامۀ با متن ذیل صادر " جمعیت تحكیم وحدت"هیئت اجرائیه 
 :وبه روم ارسال گردید

OSULA EV. Bonn 1.11, P.O.Box 11121,Tel:- 
1228/221268, Germany 

 .188 -8-28بن
 !ق افغانستانابدشاه سحضور اعلیحضرت محمد ظاهر شاه پا

شوراي اجراییه جمعیت تحكیم وحدت و مبارزۀ آزادي افغانستان 
اعلیحضرت با  .188جون  22در ا ثر مصاحبه مورخه 
، 1.62سرطان  21ابالغیه مورخه روزنامۀ لوموند فرانسه و 

قطعنامۀ صادر نموده كه  .188اگست  28طي اجالس مورخه 
 .رددمتن آن ضمیمۀ نامۀ هذا تقدیم میگ

هیئت اجراییه و داراالنشاي جمعیت تحكیم وحدت موفقیت كامل 
اعلیحضرت را در برآورده شدن این هدف بزرگ ومقدس از 

 .استدعا مینماید( ج)بارگاه خداوند بزرگ
 بااحترام                                         

  (  داکتر محمد یوسف عضو شوراي اجرائیه)                      
 

                                                                                   
28-8-188. 

 بسم هللا الرحمن الرحیم
 "جمعیت تحكیم وحدت افغانستان "هیئت اجرائیه  ۀقطعنام

 1.62سرطان 21با رتباط اعالمیه مورخه 
 ق افغانستان اباعلیحضرت محمد ظاهرشاه پادشاه س
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نظرداشت تعدد و تكثر تنظیم هائیكه جهاد را تمثیل میكنند، با در
گرچه بذات خود مبین نزج ذهني و سیاسي مردم افغانستان 
میباشد ولي از لحاظ انعكاس بین المللي جهاد و جلب اعتماد نظر 

عدۀ از افغانهاي . عامه جهان یك مانع عمده را تشكیل میدهد
شت تا بمنظور بر آورده مهاجر مقیم امریكا و اروپا را بران دا

در سویس  1881ساختن یك وحدت سر تاسري درماه اگست 
 ا  اجتماع نموده بفكر تاسیس جمعیتي برآیند كه فعالیت آن عمدت

نزدیك ساختن تنظیم هاي سیاسي و رفع زمینه هاي اختالف و 
تشتت بین آنها و در نهایت ایجاد سازمان واحدي باشد كه در 

. گي سیاسي مبارزۀ آزادي را ایفا نمایدمراحل بعدي نقش نمایند
ازآنوقت تا حال هر اقدام انفرادي یا دسته جمعي را كه نیات 
صادقانه آن با مرام جمعیت موافق بوده بدیده تقدیر نگریسته و با 

 .آغوش باز استقبال نموده است
جهاد از اقدام محمد  تأریخجمعیت ما در یك مقطع معین  ا  اخیر

ق افغانستان مبني برایجاد یك جبهۀ واحد ابظاهر شاه پادشاه س
وسیع متشكل از همه جمعیت هاي سیاسي و ضرورت وجود یك 

 .سخنگوي رسمي جهاد اطالع یافت
ق افغانستان این فرصت را ابازاینكه محمد ظاهرشاه پادشاه س

كرده است به روند  اببراي برآورده ساختن این مامول انتخ
ل ارزش است ابه براي جمعیت قآنچ. جهاد بي تاثیر نخواهد بود

اینست كه مرام محمد ظاهرشاه طوریكه در مصاحبه منتشره 
روزنامه فرانسوي لوموند منعكس شده با اهداف .188جون 22

لهذا ازآنجاییكه منحیث یك . جمعیت ما در مجموع توافق دارد
تكارات سالم را براي توحید اباصل كلي جمعیت ما هرگونه 

تائید میدارد و حركت محمد ظاهرشاه نیز مبارزۀ آزادي خواهي 
در شرایط موجود و بخاطر نیازمندي ملت براي اتحاد و تنظیم 
محاذ هاي مختلف مبارزه بمنظور حصول آزادي افغانستان موثر 
شناخته میشود، همنوایي خودرا از حركت موصوف اعالم 

معهذا اعضاي جمعیت ما هر یك از وضع سیاسي و . میدارد
نستان در گذشته آگاهي دارد و علل و عوامل داخلي اجتماعي افغ

و خارجي را كه باالخره جامعه افغاني را بطرف یك فاجعه 
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ي سوق داده پوره درك میكند و از طرف دیگر تأریخعظیم 
جریان فعالیتهاي آزادیخواهي چند ساله ما قیافه واقعي جهان را 

ر اسالمي روي تفك نمایان ساخته ظرفیت ایدولوژیك آنرا كه كال  
و ارزشهاي ملي و عنعنوي بنا یافته تبارز داده است و در طول 
این مدت تمام اقشار و نفوس كشور از بیداري سیاسي بهره مند 

ازآنرو تعقیب جهاد و توفیق بر دشمن خاك بدون رعایت . شده اند
 .فوق بآساني میسر نمیباشد

رشاه تكار محمد ظاهابجمعیت ما عقیده دارد حركتي كه در اثر 
باید هر چه  1.62سرطان  21الغیه اببراه افتاده است متكي بر 

وسیعتر و شامل كلیه جمعیت ها ومردم مجاهد افغانستان باشد 
ازآنرو وحدت نظر آنعده از تنظیم ها و سازمانهاییكه براي 
حصول آزادي، حفظ ثقافت اسالمي، دفاع از ارزشهاي ملي 

مامول مقدس امرحتمي مصروف جهاداند در برآورده ساختن این 
جمعیت تمنا دارد درین راه كوششهاي جمیل و . تلقي میگردد

 .خالصانه بخرج داده شود
گرچه نقش هموطنانیكه خارج از وطن فعالیت سیاسي و تبلیغي 
ضد تجاوز دشمن را با موثریت پیش برده اند بر روند جهاد تاثیر 

ي مردم مثبت داشته اما مسلم است كه تنها استقامت و فداكار
مجاهد و مسلمان در سنگرهاي گرم جهاد سبب شده است كه تا 
امروز دولت متجاوز شوروي به سیاست استعماري خود نایل 

بناّء سهم فعال این مردم چه در ساختمان یك جبهه واحد . نگردد
مبارزه و چه در تنظیم نحوه فعالیتهاي اجتماعي آینده مردم 

ت به پاس خون شهداي راه جمعی. افغانستان نزد ما تقدم دارد
آزادي و فداكاري هموطنان مجاهد و مسلمان ما معتقد است كه 
محمد ظاهرشاه صرف با اتكاء بر سهم گیري فعال آنها نقشي را 

 .كه طرح كرده ایفا نماید
جمعیت ما با اظهارات محمد ظاهرشاه كه در مصاحبه منتشره 

تصمیم او  این) روزنامه لوموند مبني بر اینكه  .188جون 22
روي هیچنوع مالحظه و ادعاي شخصي، علي الخصوص 
استقرار مجدد نظام پادشاهي بنا نیافته بلكه یگانه هدفش خدمت به 
( وطن و ایفاي فریضه و وجیبۀ ملي بحیث یك فرد افغان میباشد
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جمعیت ما متیقن است . همنظر بوده ازآن حسن استقبال مینماید
ري از هر گونه تبعیض و كه مردم افغانستان طالب نظام عا

امتیاز قومي، فامیلي، لساني، مذهبي ،نژادي و منطقوي بوده و 
این نظام جدید باید بر پایه هاي اساسات دین مبین اسالم و اصول 

 ومن هللا توفیق.  دیموكراسي استوار باشد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 "اسوال" هیئت حاضر شورای اجرائیۀ 

جنرال عبدالکریم مستغنی، گرعطانورزی، دداکتر: ربه  چاز 
 عرفان فطرت، داکتر محمدیوسف، داکترقاسم فاضلی،داکتر

، تاج محمدتاج، داکترولیدحقوقی، (مجروح)میرمن پروین علی 
 احسان هللا مایار

 امین فرهنگ. داکتر م: عکاسی
 صبح مواصلت به نیووید  8ساعت  .1-8-188.

به صحبت را در مورد مكتوبیكه  ابداکتر محمد یوسف ب
) وجودیكه من اعلیحضرت فرستاده باز كرده اظهار نمود با

ازمتن آن اطالع دارم ولیكن باردیگر مي خواهد كه ( مُولف
مطالب مهم آن را یادآوري كرده صحبت كند وهمچنان درباره 
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موافقاتیكه بین اعلیحضرت و وي در روم صورت گرفته مرا 
 :درجریان گذارد

در پشاور و سازمانهاي داخل  سیاسي افغاني اببا تمام احز -1
افغانستان باید تماسها بر قرار گردد، زیرا اعلیحضرت نباید 
صرف در رأس سه تنظیم بنام ملی گرا قرار گیرد بلكه بحیث 
سمبول وحدت تمام مجاهدین و یا اكثریت شان در مبارزات 

بنابر مشوره وي . ه باشندآزادي افغانستان حصه داشت
حضرت با نظرداشت این مطلب مكاتیب اعلی( محمد یوسفداکتر)

 .عنواني آقایون سیاف، رباني، حكمتیار و خالص فرستاده است
بورد مشورتي پیشنهاد شده در مكتوب متذكره درروم مورد  -2

تائید اعلیحضرت قرارگرفته و دراین مورد اعلیحضرت هدایت 
داده تا سه دربند اپارتمان بكرایه گرفته شود وهمچنان یك عراده 

ترخدمتي براي مشاورین ازپول شخصي اعلیحضرت مو
 .نفر منظور گردیده 7-1به  تعداد مشاورین فعال  . خریداري شود

تحت ادارۀ داکتر ولید حقوقي و همكاري صدیق  این دفتر فعال   -.
 .سلجوقي و زلمي رسول شروع بفعالیت میكند

 :اعلیحضرت تصمیم گرفتند تا اشخاص ذیل -1
کتر ولي زكي،  همایون آصفي، داکتر جلیل داکتر ولید حقوقي، دا

شمس، داکتر ضیاء جاغوري، مولوي محمد نبي یوسفي و 
انجنیراحسان هللا مایار، به نمایندگي اعلیحضرت جهت تطبیق 

 .پروگرام به پاکستان اعزام گردند 
طوریكه در مكتوب متذكره از اعلیحضرت در خواست  -1

اسهاي برقرار نمایند، گردیده بود تا در ساحات بین المللي تم
دراین مورد نیز ازطرف اعلیحضرت مكاتیبي عنواني جنرال 
ضیاء الحق رئیس جمهور پاکستان، اعلیحضرت فهد پادشاه 

 .  عربستان سعودي صادر گردیده است
قرار گذاشته شده تا هیئت، بدون واقعه الهي، در هفته دوم ماه  

 .اكتوبر جانب پاکستان سفر كنند
واهم مختصر یادآوری نمایم که گروه های بنام در اینجا میخ

بنیادگرا افغانی که در پاکستان مستقر بودند، کمتر عالیق به 
آزادی ملت افغان و افغانستان داشتند بلکه بنیاد مبارزات شان 
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مردم ساده وبیگناه . بمنظور احراز قدرت در افغانستان بوده وبس
این چهره های  افغان و قربانی حیات و دار وندار شان توسط

مرموز که تا دیروز کسی نبودند و امروز هزاران انسان را 
تحت ادارۀ خود دارند، صرف بمنظور آلۀ قدرت ازآنها استفاده 

در طول مدتهای طوالنی ای که در پشاور سپری نموده . میکنند
ام شاهد آن بودم که چگونه این اشخاص از موقف خود و 

ستفاده نموده و برای تخریب خدمتگذاری شان برای بیگانگان ا
زیربناه های افغانستان و کشتن هزاران انسان بیچاره سعی 

 . میکنند
جریانات تکوین پروسۀ جبهۀ متحد که مبراء از هرگونه 
خودخواهی بوده، هنوز قدم های اولی خودرا نگذاشته بود که 

 .انعکاسات برعلیۀ آن توسط این گروه مرموز آغاز گردید
اعالمیۀ اخیر آنهارا تلخیص نموده ام، زیرا عار  ا  این قلم عمد

اینک حصۀ . داشتم تا اظهارات ثخیف آن را روی کاغذ بیآورم
 :دابالغیه از نظر خوانندگان گرامی گزارش می یابازان 

 

 .188، سپتمبر .111، ذیحجه 1.62سنبله 
، ارگان نشراتي شوراي اتحاد اسالمي "شورا"اقتباس از نشریه 

 :اروپا افغانهاي مقیم
دراین نشریه باارتباط ازجریانات اخیرمطالبي تحت عناوین 

ل تأمل وغورعمیق ابق تأریخمختلف  نگاشته شده كه دراین مقطع 
 :است

 :الغیهاب
شوراي اتحاد اسالمي افغانهاي مقیم اروپا درقبال توطۀ تشكیل 

 .دولت ضد اسالمي ظاهرشاه فراري و دارودسته ذلت پذیرش
ي ونه باتعجب مردم شهید پرور بچشم انقالاین خبركه با ...

ومجاهد افغانستان بویژه مجاهدان خدا طلب جبهه هاي نبرد حق 
 .علیه باطل مواجه گردید

( رقدرتهاي غرب وشرقاب) ودي كامل استكبار جهاني ابتان...
ومزدوران دست نشانده شان دسیسه ها وتوطۀ هاي آشكار وپنهان 

نهضت اسالمي افغانستان بپایان استعمارگران علیۀ اسالم عزیز و
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ومت ذلت میرسد براي مردم مجاهد افغانستان مسئله اعالم حك
حواریون مرتجع پیرگیالني، وكیل نبي ) هپذیران عقب جبه

وصبغت هللا بدستیاري حكومتهاي فاسد گذشته بویژه داکتر محمد 
 ...( یوسف  وقیادت ظاهرشاه مسئله جدیدي نیست زیرا

  
16-  11- 188.  

" سفر پاکستان بمنظور ترتیب اقدامات مقدماتي جهت سازماندهي
 " :جبهۀ متحد افغانستان

در روم ازطرف اعلیحضرت   .8-8-17ر فیصلۀ مورخه اببن
ق افغانستان، منحیث نمایندگان ابمحمد ظاهر شاه پادشاه س

 :اعلیحضرت، اشخاص ذیل تعیین شدند
 (از آلمان) داکتر ولید حقوقي  -1
 (از سویس) یل شمس داکتر جل -2
 (ازسویس) داکتر ولي ذكي  -.
 (ازفرانسه)همایونشاه آصفي  -1
 (ازامریكا)حاجي محمد نبي یوسفي -1
 و( ازامریكا)داکتر ضیا جاغوري  -6
 (ازآلمان) انجنیر احسان هللا مایار  -7

ازجملۀ اشخاص فوق داکتر ولید حقوقي نسبت مریضي، داکتر 
 .ترش سهم گرفته نتوانستندولي ذكي نسبت مصروفیت در دف

تلفوني خداحافظي " اسوال"با عده اي از اعضاي شوري اجرائیه 
 .نظریات شان را خواستم ا  كردم و ضمن

جنرال عبدالكریم مستغني پیشنهاد نمود تا با اشخاص ذیل تماس  -
 :بگیرم ومشوره نمایم

دگروال غالم  -سیدكریم خان -روف خان رسول -جنرال نوازخان
جگرن دستگیر وردگ و بریالي مستغني،  -ردگدستگیرو
 .پسرجنرال

( نزد استاد رباني) با انجنیر احمدشاه احمدزي: تاج محمد تاج -
 و سید زبیرصدیقیان ادابحاجي امیر كوچي دراسالم 

پدرشان سید شمس الدین مجروح و بعضي : خانم پروین علي -
 دیگر اشخاص
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ر ساختمان داکتر قاسم فاضلي اظهارداشت چون نظرش د -
 .اصلي این حركت خواسته نشده ازاینرو مشورۀ هم داده نمیتواند

 داکتر امین فرهنگ نظر داد تا با حاجي شاهپور سناتور ببینم -
دركویته بلوچستان : داکتر عطا محمدنورزایي نظر داد كه -

جمعیتي بنام شوراي اسالمي فعالیت دارد و آقایون شیندندي و 
شوراي افغانستان با ایشان  12 صمد خان وكیل هاي دوره

 .با ایشان ازنزدیك دیده شود. همكاري دارند
 صدیق سلجوقي دیده شود : داکتر غالم محمد نیاز -
 داکترسوما نظر بخصوصي نداشت -

داکتر محمد یوسف باردیگر تكرار صحبتهاي گذشته رانمود 
وبازهم یادهاني كرد كه باید دراین حركت تمام پارتي ها مدنظر 

فته شود و بدین منظور تماس گرفتن با تمام تنظیمهاي جهادي گر
 .در پاکستان ازجمله وظیفۀ اصلي ما شمرده میشود

از فرانكفورت  بساعت  AZ 1121باهمایونشاه آصفي توسط پرواز
در . به روم مواصلت نمودیم  2.311حركت و ساعت  183.1

یرایي میدان هوایي روم جنرال عبدالولي و زلمي رسول از ما پذ
نموده توسط موتر به هوتل كولوني، كه در مسیر راه خانۀ 

پایان  اعلیحضرت قرار دارد و اطاق برایما ریزرف كرده بودند،
 .شدیم

 

17-11-188. 
 قبال  ) قبل از ظهر با صدیق سلجوقي، داکتر جاغوري و یوسفي

تبادل افكار نموده موافقه كردیم تا ( به روم مواصلت كرده بودند
 .وقي نیز با ما یكجا جانب پاکستان حركت كندصدیق سلج

بعد ازظهر جنرال عبدالولي مارا از هوتل گرفته  23.1ساعت 
بخانه  .پوره به وقت معین ساعت. نزد اعلیحضرت رفتیم

در مجلس آقایون سلطانمحمود غازي، . اعلیحضرت رسیدیم
جنرال عبدالولي، زلمي عارف، همایون آصفي، مولوي یوسفي، 

. وري، صدیق سلجوقي و اینجانب شركت داشتندداکتر جاغ
 ۀصحبتها در حدود سه ساعت دوام كرد و اعلیحضرت در بار

و هدف  نداهمیت این حركت و سفر ما به تفصیل صحبت كرد
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كه این حركت بایست  فرمودندخودرا مشخص چنین اظهار 
 پشتیباني اكثریت مردم را داشته باشد  و نه از سه تنظیم كه فعال  

 ابما باید كوشش نماییم كه احز. ركت را تائید كرده انداین ح
حصه  تأریخاسالمي بنیادگررا متقاعد گردانیم كه دراین مقطع 

 .  داشته باشند و بایست خودهارا خارج ازاین جریان نگذارند
در مورد شخص مسئول دفتر در روم از داکتر محمد امین 

تا زمانیكه  كردم كه اعلیحضرت اظهار نمودند فعال   فرهنگ یاد
مجلس مؤسسان دایر میگردد بهمین شكل خصوصي باقي بماند و 

بعد ازاین . بعد ازآن یك تعداد اشخاص قوي  در نظر گرفته شود
صحبتهاي مقدماتي خدا حافظي كرده قرار گذاشته شد كه فردا 

 .شب باردیگر نزد اعلیحضرت بیآییم
محمد شب جریان مجلس را تلفوني با طالع داکتر  11ساعت 

 .یوسف رساندم
 

18-11-188. 
اول وقت آقاي حمید نعیمي در هوتل آمد و با وي یكجا در موتر 

Volvo شخص  اباعلیحضرت به بانك مركزي ایتالیا رفته از حس
اعلیحضرت پول سفریه را برداشت نموده و تكت هاي هیئت را 

 .تهیه كرد PIAاز نمایندگي 
تر هاي عادي موترسواري اعلیحضرت را میتوان از مو) 

 (.شمرد
 

 درمنزل اعلیحضرت 21311ساعت  .18-11-188
 :كسانیكه در مجلس حاضر بودند

آقایون سلطان محمود غازي، جنرال عبدالولي، داکترزلمي 
رسول، مولوي یوسفي، داکترضیا جاغوري، همایون آصفي، 
داکتر جلیل شمس ، صدیق سلجوقي، طارق عارف، حمید نعیمي 

 .و اینجانب
طه با سیر ابت در شروع قضیه افغانستان را در راعلیحضر

و عالیق ممالك با قدرت امروزي وآنوقت تحلیل فوق  تأریخ
شان و بما كه بحیث  وكیل بالتوكیل  ندالعاده عالي و منسجم نمود

خاطر  اعلیحضرت. وظیفه بس خطیري متعهد گردیده ایم نامیدند
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ناخت این اصل نشان نمودند تا واقعیت را دریافت نمائیم و با ش
قدمهاي بعدي و آینده خودهارا بگذاریم و از همه مهمتر بایست 
ما براي خود ادعایي نداشته باشیم بلكه خودرا در خدمت مردم 

 .مان قرار دهیم
بعد ازبیانات اعلیحضرت مولوي یوسفي به نمایندگي هیئت 
منتخبه از اظهارات وهدایات شان وهمچنان اعتمادیكه به ما 

سپاسگذاري نموده و اظهارداشت كه مانصایح ه اند نمود
امیدداریم با  اعلیحضرت را همیشه به خاطر خواهیم داشت و

كمك خداوند درراه برآورده شدن این وظیفه سترگ اسالمي وملي 
كه به خیر وفالح مردم مظلوم افغان انجام یافته، قدمي گذاشته 

 .بتوانیم 
وران مختلف انسانها در د: فرمودندصرف  اباعلیحضرت بجو
كنند و ما باید این واقعیت را همه وقت در نظر  حیات  تكامل مي

 .داشته باشیم
 بعد ازاین گفت وشنود داکتر جلیل شمس نیز از مطالبي یاد كرد

 .كه همه شنیدند و تبصرۀ نكردند
طعامیكه ترتیب گردیده  .طعام شب را با هم یكجا صرف نمودیم

بعداز صرف نان و   .و فرنيآش، یخني پالو  بود عبارت بود از
شب به  123.1چاي  با اعلیحضرت  خداحافظي كرده در حوالي 

 . هوتل برگشتیم
ق و طعامیکه باالی میز ابورم از یادآوری موتر پادشاه سمنظ )

به طرز زندگانی بسیط را شان صرف میشد، توجه خوانندگان 
 .(شان معطوف میدارم

 

18-11-188.  
محمود غازي، داکتر زلمي رسول، جنرال عبدالولي، سلطان 

طارق عارف و حمید نعیمي به هوتل آمدند و با هیئت روانه 
 1.311میدان هوایي روم شده وبعد خداحافظي هیئت ساعت 

 . توسط خط هوایي پاکستان جانب پاکستان پروازكردند
بعد از . فرسوده و ناراحت بود  717طیاره از نوع بویینگ 

هوائی آتن در یونان پایان شدیم و  ساعت به میدان13.1پرواز 
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مدت سه ساعت را دربر گرفت تا طیاره را ترمیم كردند و آماده 
مولوي یوسفي ضمن صحبت برایم گفت كه هیئت . پرواز گردید

بایست به امضاي اعلیحضرت معرفي خطي بدست داشته باشد 
قرار گذاشتیم كه . تا در صورت لزوم ازآن استفاده گردیده بتواند

ر شمس حینیكه از پاکستان بر میگردد این مطلب را با روم داکت
 .مطرح كند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انخداحافظي درمیدان هوایي روم قبل ازعزیمت هیئت جانب پاکست     
جاغوري،  نعیمي،غازي، یوسفي، سلجوقي، مایار،: چپ به راستاز

 آصفی: ، عکاسیعارف ، شمس

د و پیلوت اعالن طیاره باال شهای  انجنباردیگر سر وصداي 
دوساعت . تخنیكي به دمشق فرود مي آید عوارضكرد كه نسبت 

دیگر ضرورت بود تا طیاره را ترمیم كردند و بعد از یك پرواز 
. صبح بمیدان كراچي فرود آمدیم 63.1چهار ساعته  بساعت 

كه درآن جاي ریزرف داشتیم نسبت ناوقت  11.پرواز نمره 
صبح انتظار  8مجبور تا ساعت رسیدن از دست ما رفته بود و 

اد ابرا بكشیم و از طریق كویته روانه اسالم  21.پرواز نمره 
اد مواصلت نمودیم و در اببمیدان هوایي اسالم  12ساعت . شدیم

میدان هوایي بر خالف توقع  یك نفر بنام عظیم ناصر ضیاء، كه 
همكار و یا یكي ازاقارب پیر گیالنی میباشد از هیئت پذیرایي 
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ر هیئتي به نمایندگي اعلیحضرت اباین بي اعتنایي در بر. ردك
اد هوتل برایما اطاق ابدراسالم . باعث تعجب همه ما گردید

بعد از استراحت مختصر آقایون توریالي . ریزرف شده بود
. عثمان، داکترعزیزهللا لودین و نصیر فاروقي بدیدن ما آمدند

زیاد مردم آرزوي داکتر لودین اشاره کرده گفت كه یك تعداد 
وقت معین رسیدن  طیاره به  ۀپذیرایي هیئت را داشتند اما دربار

 .اد كدام غلط فهمي پیش شده بوداباسالم 
شب بخانه  8براي صرف طعام شب و دیدن پیر گیالنی ساعت 

ن و شوكت زیاد در تعمیر مجلل  أپیر گیالنی، با ش. شان رفتیم
ت را داشتند، زندگي كه درهركنج آن خدمتگاران انتظار هدای

وقتیكه انسان طرز زندگي مردم مهاجر افغان را ازنزدیك . میكند
توجه انسان را به  رهبران ببیند تفاوت ها  و سویه زندگي بیشتر

میز طعام خوري قسمي ترتیب گردیده بود كه . خود جلب میکند
ل اباقسام هوسانه ها و میوه تازۀ ك. هیچ كمبودي درآن دیده نمیشد

توسط  ابول انواع خوراكهاي مكلف با چند قسم كببه شم
پیشخدمتها ملبس با یونیفورم با اشارۀ سر پیر به مهمانها پیش می 

ق افغانستان در ابیادم از دعوت دوشب پیش نزد پادشاه س. شد
 .روم آمد كه نمیتوان هردورا باهم مقایسه كرد

 بعد از صرف طعام صحبت در باره طرزكار و پروگرام آن  باز
گردید وطرفین صحبت پیر گیالنی و همایون آصفي بودند كه در 

همایون آصفي با . غازصحبت اختالف نظر بین شان ظهور كرد آ
صراحت کامل به پیر گیالنی در حضور تعداد كثیري از مهمانها 
برعالوه هیئت حالی نموده وگفت كه اعلیحضرت بما وظیفه داده 

 از د سرتاسري كه اقال  تا ساختمان جبهۀ متحد را در یك اتحا

ازاینرو . مردم نمایندگي كرده بتواند، مطالعه نمائیم   %11
اعلیحضرت تنها با سه تنظیم موافق این حركت بزرگ ملي را 
روي دست نمیگیرد بلكه ساختمان آنرا درچوكات وسیعتر در 

 .نظر دارند
گفت كه اعلیحضرت بحیث رهبر جبهۀ  ابپیر گیالنی در جو

اتحاد سه گانه قبول گردیده و ما این كار را در متحد از طرف 
خواسته باشند  ابنمائیم و اگر دیگر احز همین چوكات آغاز مي
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صحبت بین این دو . میتوانند دراین اتحاد سهم بگیرند وبس
شخص به نحوي متشنج گردید كه من مداخله نمودم و پیشنهاد 

بروز  كردم بهتر است این مطلب مهم را در جلسۀ افتتاحیه كه
شنبه در پشاوربا ا شتراك جمله اعضاي كمیسیون دایر میگردد 

. درباره بحث نكنیم مطرح نموده و درمورد تصمیم بگیریم وفعال  
شب به هوتل  113.1با همین پیشنهاد به توافق رسیدیم و ساعت 

بازگشتیم و در حلقه شش نفري صحبتهاي امشب خانه پیر گیالنی 
جر و بحث طوالني بموافقه رسیدیم  بعد از. ي نمودیمابرا ارزی

كه باید ما از حوصله كار گرفته ولیكن حركت خودرا قسمیكه 
همه صحبت صریح همایون . متعهد گردیده ایم تعقیب نمائیم

آصفي را تا ئید كردیم و كاري خوب شد كه در اول وحله 
برایشان تفهیم گردید كه مطلب ما صرف این سه تنظیم نبوده بلكه 

 .یت را دراین پروسه طالبیمشركت اكثر
  

 صبح 8311ساعت  .21-11-188
وكالي دورۀ سیزدهم ) آقایون وكیل سدواصیل، وكیل شهباز

بوقت ناشتای ( محمدي) و مدیرگلبدین منشي حركت ( شورا
هرسه اظهار تأسف كردند كه به . صبح درهوتل نزد هیئت آمدند
گران نیز وكیل اصیل گفت و دی. میدان هوایي رسیده نتوانستند

تائید كردند كه آنها نزد پیر گیالنی رفته بودند و اظهار داشته اند 
كه یك تعداد كثیري از اعضاي مربوط هرسه تنظیم و هم از 
دیگر گروه ها آرزودارند از هیئت پذیرایي نمایند ودرباره ساعت 

شما : " داده ابپیر گیالنی جو. ورود شان معلومات خواسته اند
سیار عزت نكنید تا در آینده با آنها با مشكالت این مردم هارا ب

 .وساعت ورود هیئت را برایشان معلومات نداد." دوچار نشویم
درطول روز یك تعداد زیاد از اشخاص سر شناس افغاني 
درهوتل آمدند و سر شكایت را از تنظیمها باال كردند، شكایت 

ار از گفت. بیشتر شان به پیرگیالنی وحضرت مجددي متوجه بود
شان چنین استنباط میگشت كه تنظیمهاي سه گانه طرفدار، 
مخصوصا محاذ و جبهه، در حالت انقراض بوده و مي خواهند 

. ق هم آهنگي نشان بدهنداببراي نجات خود با مفكوره پادشاه س
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همچنان درصحبتهاي شان تكرار میشد كه پیر گیالنی در نظر 
ئت را تحت دارد بهر وسیلۀ دستداشته اجراات وحركات هی
در تماس  ابكنترول خود درآورده  ونگذارد آزادانه با دیگر احز

 .شوند
طوریكه دیده میشود كار ما با مشكالت روبرو بوده و ما صرف 

 .میتوانیم با حوصله و انهماك این معضالت را حل نماییم
بعد ازظهربا  311.ساعت .8-11-21بما اطالع دادند كه امروز
ركت مي نمائیم، باید آماده پشاور حمعیت پیر گیالنی جانب 

 .باشیم
به هوتل دینز  ا  شام به پشاور مواصلت نموده وراس 7در حوالي 
امروز وضع پیر گیالنی تغییر نموده بخصوص در . پایان شدیم

وي فكر میكند كه من از . ر من پیش آمد سرد میكنداببر
 داکترمحمد یوسف نمایندگي مینمایم، زیرا پیر در وجود داکتر

داکتر . محمد یوسف رقیب خودرا درافغانستان آینده مي پندارد
شب بازهم در خانه پیر . جلیل شمس و من بهوتل گرین رفتیم
همایون آصفي و من از . گیالنی دعوت سرشته گردیده بود
 .شركت دران دعوت معذرت خواستیم

 

صبح یك تعداد اشخاص بدیدن ما  8311ساعت :  .22-11-188
ه آقایون خاوري، سردارخان، محمد نعیم کوچی و آمدند و در جمل

قرار . سید جالل قوماندان جبهۀ قره باغ كوهدامن نیز شامل بودند
گفتۀ آنها حزب اسالمي حكمتیار ازمدتسیت كه با عساكر حكومت 

در مناطق قره باغ، میربچه كوت و . ل همكاري مینمایدابك
در جنگ  استالف قوماندانها و مجاهدین حزب اسالمی اصال  

فشار زیاد باالي مجاهدین مربوط جمعیت . حصه نمیگیرند
این مطلب باید از كدام منبع بیطرف مطالعه .) اسالمي است

 (.شود
ر سوال من كه مردم مجاهد در منطقه طرفداري از ابدر بر

اگر با : " ساختمان جبهۀ متحد خواهند كرد یاخیر، اظهار نمودند
ام رخ میدهد و قدرت شخص درك این واقعیت كه در جهاد انسج

د، اببه یك اداره كه حامي منافع اكثریت مردم باشد انتقال مي ی
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یقین طرفداران كافي پیدا میكند و این اشخاص حاضرهستند كه 
ازایشان تقاضا بعمل آمد تا با اشخاص با ." با ما همكاري نمایند

نفوذ در شوراي اتفاق امكانات دید وادید مارا میسر گردانند و 
نها وعده دادند تا جائیكه امكان آن موجود باشد، زمینه را مساعد آ

در جمله كسانیكه تشریف آورده بودند آقاي . گردانند
سناتورعبدالقدوس باركزي با تعدادي ازمردمان قندهار نیز شامل 

سناتورعبدالقدوس گفت كه پیر گیالنی برایشان در كویته . بودند
اعلیحضرت محمد ظاهر شاه  پیغام فرستاده كه ما باید صرف از

.) طرفداري نمائیم و داکتر محمد یوسف را دراین پروسه رد كنیم
 (.ر من شكل واقعي را بخود میگیردابسوء ظن پیر گیالنی در بر

یكنفر بنام عبدالحكیم ایوبي از لعل وسرجنگل معلومات داد كه 
بین سید جگرن و حزب اسالمي حكمتیار در جغتوي وردگ 

رخ داده كه چهار روز مكمل دوام داشت دراین  جنگهاي شدیدي
نفر كشته شده و تعدادي  81زدوخورد بین تنظیمها درحدود 

ازمربوطین حكمتیارازطرف  طرفداران سید جگرن اسیر گرفته 
 .شده و هم سالحكوت حكمتیار را بدست آورده اند

 

 11311ساعت  .22-11-188
 :مجلس افتتاحیه جبهۀ متحد در پشاور

 :ضر مجلساعضاي حا
 پیر سید احمد گیالني -1
 (  معاون حركت اسالمي) مولوي محمد شاه فضلي -2
 بپسر مولوي محمدي، نایب حركت انقال) احمد نبي محمدي  -.

 (اسالمي 
 (پسر حضرت صبغت هللا مجددي) داکتر ذبیح هللا مجددي -1
 (رئیس دعوت و تنظیم حركت اسالمي) صاحبزاده حجته هللا -1
رئیس سیاسي اتحاد و معاون محاذ ) الم فاروق اعظمداکتر غ -6

 (ملي
 (مشاور سیاسي اتحاد) توریالي عثمان  -7
منشي شوراي اجرئیه و معاون ) محمد گال ب ننگرهاري  -8

 (سیاسي اتحاد
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 همایونشاه آصفي -8
 داکتر عبدالجلیل شمس -11
 داکتر ضیا جاغوري -11
 مولوي محمد نبي یوسفي -12
 صدیق سلجوقي -.1
 انجنیر احسان هللا مایار -11

 ا  و بعد. مجلس را افتتاح كرد( النصر) یوسفي با تالوت سوره 
اشخاص ذیل بالنوبه بیانیه هاي مختصري دادند كه نكات مهم آن 

 :درج گردید
با صراحت حركت روم وضرورت مبرم بر : پیر گیالني

سهمگیري اعلیحضرت و دیگر شخصیتهاي سر شناس افغاني 
 .مجلس مقدماتي جبهه متحد تأئیدمهاجر در 

سالمهاي اعلیحضرت و یك تعداد از مهاجرین افغاني را : یوسفي
وي عالوه نمود كه اعلیحضرت . از امریكا به حاضرین رسانید

بدون چشمداشت به یك مقامي در آینده افغانستان آرزومندي و 
آمادگي خودرا صرف براي خدمت به مردم مجاهد افغان اظهار 

 .باطالع تان میرسانیم ا  د كه ما این مطلب را رسمداشته ان
تائید این حركت از طرف تنظیم مربوط شان بصورت : فضلي

قاطعانه بوده  و همچنان از قدرت جهادي حركت اسالمي در 
 .داخل مملكت به حاضرین معلومات داد

تائید حركت روم كوركورانه نبوده بلكه بعد از مطالعه : گیالني
هر حركتي باید از خود . رسال بوجود آمدهاوضاع دراین چها

رهبري داشته باشد و مردم انتظار دارند تا ازخود شخصیت 
بزرگي در رأس مقاومت داشته باشند كه دفاع از ملت افغان در 

این قیادت را مردم در سهمگیري . جهان كرده بتوانند
 .اعلیحضرت در جهاد نظامي و سیاسي مي بینند

مهاجرین افغاني را در پاکستان و  وضع رقتبار: حجته هللا
 .كمپهاي پناهگزینان معلومات داد

میكند تا نیم روزاز طرف صبح را براي دید وادید  ابایج: اعظم
اشخاص در پروگرام بگنجانیم و بعد ازظهر تا هروقت شب 

 .براي كار خود اختصاص بدهیم
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با صراحت اطمینان داد كه جبهه نجات ملي ازاین : مجددي
 .یباني میكندحركت پشت
یك تعداداشخاص با نفوذ با وي در تماس گردیده و : ننگرهاري

وي این اشخاص را كه شامل . آرزوي همكاري را دارند
قوماندانهاي تنظیمهاي بنیاد گرا نیز میباشند براي هیئت معرفي 

 .میدارد

 

 "جبهۀ متحد افغانستان" تعدادی از جمله هیئت تسوید پروسۀ 
 گالب ننگرهاری،.مولوی فضل هللا، م, یالی عثمانتور: از چ به ر   

مولوی  سلجوقی،ق م، صدیداکترفاروق اعظ مایار، داکترذبیح مجددی،
 داکتر شمس، وکیل شهباز شینواری،

درختم جلسه هیئتي تعیین شد تا الیحه اي براي طرز العمل كمیته 
طرح پروگرام وتسوید منشور جبهه متحد افغانستان ترتیب دهند 

 .لسه آینده پیش كنندوبه ج
 

2.-11-188. 
 :شدب صورت گرفت وبعد غور تصویمنشور جبهه  بحث روي 
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 .2ه ش ،  1.62ه ق، اول عقرب  1111محرم الحرام 18
 م .188اكتوبر 

 منشور جبهۀ متحد  الیحه طرزالعمل كمیته طرح پروگرام وتسوید
  

                                                      بسم هللا الرحمن الرحیم                       
 منشور جبهه متحد افغانستان                     
 واعتصمو بحبل هللا جمیعا وال تفرقو                 

ذیقعده الحرام  8كمیته برحسب فیصله نامه مورخ : ماده اول
ق به  ابهجری شمسی مط 1.62اسد  26ر با ابهه ق بر.181

وظایف آتي را اجرا ( ایتالیا) م منعقده روم .188اگست  17
 :مینماید

 تأریختهیه راپور درمورد تاسیس مجلس مؤسسان، تعیین  -1
 ومحل انعقاد آن

 تسوید منشور جبهه متحد افغانستان -2
تعقیب اجرا ومواظبت سریع تمام امور مقدماتي كه بمجلس  -.

 مؤسسان ارتباط داشته باشد
مجلس درباره اظهار نظر روي موضوع  اعضاء: ماده دوم

 مطرح بحْت حقوق مساوي دارند
 : ماده سوم

براي تنظیم بحث درمجلس هرروز یك نفر ازاعضاء به : الف
 .نوبت سن ریاست مجلس را بعهده میگیرد

و تنظیمها اشتراك  ابهرگاه در مجالس یكی ازرؤساي احز: ب
 .عهده میگیردابداشته باشند ریاست مجلس ر

براي ترتیب اجندا وثبت تفصیل مذاكرات وتدوین : هارمماده چ
فیصله هاي مجلس یكنفر منشي ویك نفر نایب منشي درجلسه اول 

 .میگردد ابازطرف مجلس انتخ
وقت انعقاد مجلس همه روزه باستثناي ایام تعطیل : ماده پنجم
درصورت . بعد ازظهر تعیین گردیده است 6تا  1/2.ازساعت 

 .دابس تغییر مي یلزوم طبق تصمیم مجل
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 .محله شهر پشاور میباشد: محل انعقاد مجلس
افتتاح مجلس بعد ازتالوت چند آیه متبركه قران مجید : ماده ششم

ازطرف رئیس مجلس بنام خداوند توانا ودادگر وختم آن بدعاي 
 .نجات افغانستان صورت میگیرد

بمنظور ایجاد تنظیم بهتر وصرفه جویي دروقت براي : ماده هفتم
هر عضو مجلس كه خواستار اظهار نظر باشد حد اكثر سه دقیقه 

 .وقت ازطرف رئیس مجلس داده میشود
اعضاي مجلس حتي االمكان ازتكرارنظرخودداري : ماده هشتم 

درصورت عدم رعایت این اصل رئیس مجلس صحبت . میكند
 .اورا قطع كرده میتواند

 .مجلس عبارت ازدوثلث اعضاء میباشد ابنص: ماده نهم
بمنظور تامین همآهنگي كامل سعي میشود تا فیصله هاي مجلس 
باتفاق آراء صورت گیرد ودرغیرآن بدوثلث آراء اعضاء حاضر 

 .صورت میگیرد
اعضاي مخالف تصویب حق دارند دالیل اختالف : ماده دهم

 .خودرا درذیل تصویب درج نمایند
راي گیري درمجلس بصورت علني صورت : ماده یازدهم

 .میگیرد
این الیحه دردوازده ماده ترتیب گردیده وبعد : ماده دوازدهم

 .ازتصویب مجلس نافذ میگردد
 

 .این الیحه دردوازده ماده تصویب گردید: تصویب مجلس
 . تصویب به اتفاق آراء صورت گرفت

 محل امضا ي حاضرین مجلس                                  
 

 پشاور .21-11-188
 واني داکتر محمد یوسف واسوال، مكتوب این قلم، عن

 !استاد محترم وگرامي داکتر صاحب 
اد اببه اسالم  .18-11-21 تأریخبعد از یك سفر نا آرام ب

 .مواصلت نمودیم
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از دوستانیكه انتظار میرفت از ما پذیرایي نمایند احدي حاضر 
 .اد رفتیم و اطاق گرفتیماببه هوتل اسالم  ا  ما همه راس. نبود
یالنی مرحمت فرموده و تلفوني احوال همایون آصفي پیر گ ابجن

را گرفتند و بما هدایت فرمودند تا شب جهت صرف غذا به 
پیر  اببوقت معین به درباررسیدیم و جن. حاضر شویم! دربار

صاحب، ازكرختي و سردي نزدیك بود به كنده یخ مبدل شوند، 
 .از ما پذیرایي كرد

ود زیرا درمدت كوتاه رمن بخصوص پیشآمد سردتر مینمابدربر
شان مرا دوستدار و همكار  اباقامت بمن اطالع رسیده كه جن
میز شاهانه ترتیب گردیده بود . نزدیك شما و بدبین خود میدانند

سال جدایي از وطن چنان  كه همه اعتراف نمودیم كه دراین پنج
ق افغانستان، ندیده  ابجالل و شوكت را، حتي در منزل پادشاه س

 .بودیم
 :ذریم از جالل و عظمت بیآییم سر مطلببگ

        پیرصاحب ارشاد فرمودند كه ما اببعد از صرف غذا جن
اعلیحضرت دراینجا بوده و  ۀنمایند( خودشان استمطلب از) 

اورا بحیث لیدر خویش تعیین نموده ایم و شما كه آمده اید باید 
 فردا عازم پشاور شوید وقت را ضایع نسازید و شروع به كار

 (.این اظهارات با لحن آمرانه صورت گرفت.) نمائید
ر این اظهارات كه مخالف به موافقات و مقاوله بیان ابدر بر

نمایندگی هیئت عكس العمل شدیدي ه گردید، همایون آصفي ب
همایون روحیۀ روم را با صراحت لهجه برایش . نشان داد

 توضیح داد، كه ماهمه تصدیق نمودیم، بعد ازآن همه سكوت
 .اختیار نموده مجلس را ترك كردیم

فرداي روز همایون با معیت داکترعزیزهللا لودین روانه پشاور 
شد و متباقي هیئت در كارواني با پیر گیالنی رهسپار پشاور 

قبل از حركت ما جانب پشاور یك تعداد از دوستان . گردیدند
در هوتل نزد ما آمده و با تأثر زیاد  (محمدی) اسالمی حركت

هار داشتند كه پیر صاحب محترم رسیدن مارا به پاکستان از اظ
شما اعضاي : " همه پنهان كرده و در ضمن برایشان گفته كه



 

217 

 

شوراي عالي اتحاد هستید و ضرورت ندارید حیثیت تانرا در 
 ."ر یك هیئت بي اهمیت پایان آوریداببر

شان جهت  ابحین مواصلت در پشاور باید اول همه به خانه جن
. ر لزوم دید اجرا كردیمابرفتیم كه این كار را بن احترام مياداي 

بعد ازآن روانه هوتل دینز شدیم كه درآنجا دواطاق كوچك، براي 
     من به هوتل دیگر. هرسه نفر یك اطاق، ریزرف كرده بودند

رفتم وداکتر جلیل شمس مرا همراهي كرده براي ( گرین هوتل) 
 .خود نیز درهمین هوتل اطاق گرفت

چون شب باید باردیگر براي پنداندن معده خدمت شان میرفتیم، 
به مالزمین گیالني صاحب گفتم كه معذرت مرا نزد شان 

مولوي ) همایون آصفي نیز بدیدن احمدنبي محمدي پسر. بخواهد
ازاین حركت من و . در دعوت پیر نرفت رفته و( محمدي

ز كه رو .8-11-22شان نیآمده وبروز  ابهمایون خوش جن
 .گردید افتتاح مجلس بود، از سیماي شان واضح مشاهده مي

 :بروز افتتاح مجلس نمایندگان ذیل با یكدیگر معرفي گردیدند
احمد نبي محمدي، مولوي محمد ( : محمدي) نمایندگان حركت 

 .شاه فضلي، صاحبزاده حجته هللا
داکتر فاروق اعظم، توریالي (: گیالني) نمایندگان محاذ ملي 

 ننگرهاري بمحمد گالعثمان، 
 داکتر ذبیح هللا مجددي( : مجددي) نماینده جبهه نجات 
داکتر جلیل شمس، همایون آصفي، مولوي : نمایندگان ازروم

یوسفي، داکتر ضیاء جاغوري، صدیق سلجوقي، انجنیر احسان 
 هللا مایار

ریاست مجلس را پیرگیالني بعهده گرفت و نظریات خودرا بما 
شد در مرحله اول طرح  طرز العملي براي فیصله . تفهیم كرد

ترتیب این مسوده به  داکتر جلیل شمس و .  هیئت ترتیب گردد
 .ننگرهاري سپرده شد بمحمد گال

پیرگیالني به نزدیكان خود گفته كه وي در نظر دارد تا ریاست 
 .مجلس را طور دایمي داشته باشد كه این نظر خالف نظر ما بود

كمیته طرح پروگرام و تسوید ) عمل طرزال ۀدر روزبعد الیح
 .ئت گردید     در مجلس قرا( منشور جبهه متحد افغانستان
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 :درماده سوم چنین تصریح گردیده 
براي تنظیم بحث در مجلس هر روز یكنفر از اعضاي : الف

 .مجلس به نوبت به ترتیب سن ریاست مجلس را بعهده میگیرد
و تنظیمها  اباي احزسؤهرگاه در یكي از مجالس یكنفر از ر: ب

 .اشتراك داشته باشند ریاست مجلس برایشان سپرده میشود
لیكن پیر گیالنی بعد . این یك كومپرومي، مصلحت معقولي بود) 

 (.ازاین در مجلس شركت نكرد
رهبران هرسه تنظیم درتالش هستند تا مانع دیدوادید مردم با 

بران سه هیئت شوند وبدون شك میتوان اظهار عقیده كرد كه ره
تنظیم مؤید روم ازروي ضعف شان درجهاد بوده نه ازروي 

آنها عقیده دارند تا . عقیده براي یك تفاهم وایجاد جبهه متحد
باائتالف شان با اعلیحضرت دروازه هاي كمك بایشان بازگردیده 

ند كه این فرضیه بكلي ناقص ابفعلي نجات مي ی ۀواز معضل
 .واشتباه است

سیل سیل بدیدن ما میآیند ولحظۀ مارا تنها  مردم از صبح تا شام
باوجودیكه میدانند كه ما با جیب تهي آمده ایم، اما این . نمیگذارند

فریاد شان عالم را میگیرد . را شرم ندانسته وقبول دارند
وتنظیمها دیده اند یخن  ابوازدست ظلم ورنجیكه ازدست احز

مختلف علي  عاباسالمي هزینه خودرا ازمن اباحز. پاره میكنند
دراین روزها . الخصوص از كشور هاي خلیج تمویل میكنند
بنیادگرا، علي  ابچندنفر شیخ كویتي به پشاور آمده وبراي احز

. مبالغ هنگفتي داده اند ابالخصوص حكمتیار وسیاف، بدون حس
درباره این طرز العمل احتجاج كرده وازآنها  ا  مولوي خالص علن
 .فاصله گرفته است

االي طرزالعمل دوستان همرزم ما، علي الخصوص پیر بیآئیم ب
آنها كوشیدند كه . گیالني، كه وفاي خودرا درروم اعالم داشته اند

به پشاور بي اهمیت نشان  براي مقامات پاکستاني ورود هیئت را
    حکومت پاکستان اطراف هوتل مارا. دهند، لیكن مؤفق نشدند

ل هردروازه ابد ودر مقتوسط قواي امنیتي محافظت میكن( دینز) 
ما یك نفر پهره داروظیفه كنترول اشخاص رادارند  اطاقهاي

 .شوند ومانع ورود اشخاص مشتبه مي
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هیئت، ازطرف حزب حكمتیار،  ۀدوروز قبل مظاهره اي برعلی
صورت گرفت كه ازطرف قواي امنیتي پاکستان تیت وپاشان 

 .شدند
اد ابدراسالم روزشنبه وزیر خارجه پاکستان با همایون آصفي 

 .مالقات داشت كه نشر این خبردربین رهبران نگراني خلق كرد
طوریكه دیده میشود، پاکستان تا جائیكه میخواست از تشتت 

به نحوي بارگردن  وتنظیمها استفاده اعظمي كرده وفعال   اباحز
شان گردیده وبگمان اغلب در جستجوي بدیلي هستند تا از جنجال 

نس كار و وظیفه ما خوب است چا .ندابایشان رهایي ی
 .آنرا تعقیب كرده بتوانیم ا  درصورتیكه مصر

زیراساعت دوشب است  تامكتوب آینده خداحافظي میكنم،
 .ومیخواهم این مكتوب را فردا برایتان روانه كنم
برایشان تلفوني  ا  چون به فامیلم تا حال نوشته كرده نتوانستم، لطف

 خداحافظ تان  . نمبه دوستان سالم میرسا. احوال دهید
 

الیحه طرزالعمل طرح كمیته طرح "بعد از تصویب ، : یادآوري)
اكتوبر  .2" پروگرام وتسوید منشور جبهه متحد افغانستان

،  كمیته هرروز بدون از روز جمعه درآغازدریكي از .188
" دینز هوتل"دریكي ازسالونهاي  ا  محاذ وبعد"مهمان خانه هاي 

 .منشور جروبحث داشتندگردهم آمده وروي تسوید 
كمیته فرعي اي  تحت ریاست محمد شاه  .188 -11-.2روز

ننگرهاي، داکتر جلیل شمس،  بفضلي و عضویت محمد گال
داکتر ذبیح هللا مجددي، احمد نبي محمدي  جهت تسوید منشور 

هیئت مسوده را ترتیب نموده دربین اعضاي . تعیین گردید
هرروز اجالس وثبت  چون توضیح رویداد. اجالس توزیع شد

متون پروتوكول هرروز سخن را باطالت میكشد، ازاینرو بنده 
بگونه اي مثال ازمجموع پروتوكولها، صر ف تلخیص 

اجالس آن، ازنظر  تأریخپروتوكول دوجلسه را، نظر به مراعات 
خوانندگان میگذراند تا از طرزالعمل كمیته معلومات داشته باشند 

وهمچنان " تحد اسالمي افغانستان منشورجبهه م" ودرختم آن 
" الیحه تشكیل مجلس مؤسسان جبهه متحد اسالمي افغانستان "
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یكماه  ا  درخالل این مدت كه تقریب. تصویب شده را ثبت مینماید
ر لزوم دید ابونیم  را دربرگرفت درتعداد اعضاي كمیته، بن

دید، افزایش بعمل آمده كه سهمگیري شان دراجالس ابوصو
 .شان واضح میگردد هايازروي اسم

اته هیئت دراوایل ابل توضیح میدانم كه هزینه اعاشه وابق
منبع آن معلوماتي  ۀازطرف داکتر شمس پرداخته میشد، دربار

بدست ندارم، وداکتر شمس بعد ازگذشتاندن چهارهفته به اروپا 
مارك  1111بازگشت وقبل از حركت براي مصارف هیئت مبلغ 

بعد ازآن به مصرف رسیدن این مبلغ  .آلماني نقد برایم داد
مصارف بودوباش هیئت  بشمول جیب خرج وسفرهاي داخلي 

این مطلب را بدین . آنها ازپول شخصي ام كارسازي شده است
نسبت یاددهاني میكنم كه سه تنظیم همكار درمصارف هیئت 

 .( سهمي نداشتند
 

21-11-188. 
یك . ي رفتیمابگدسته جمعي به محفل فاتحه خواني میاه گل جان ت

تعداد كثیري ازمهاجرین و مجاهدین بشمول رؤساي تنظیمها 
وي . الغ مختصر صحبت كردماببا موالنا . تشریف داشتند

ازپدرم به نیكي یاد كرد و خدمات وي را در زمان حكمراني در 
ل ابو بعد ازآن در وقت والیت ك( 1.21در سالهاي ) چاریكار

 .شمالي و حكومت ستایش نمودطه با نزدیك ساختن مردم ابدر ر
از ولسوالي گوشته ننگرهار، ( قاضي) امروز آقایون زرشاه 

والیت سمنگان، حاجي  ابمولوي محمد دین از ولسوالي رود
ملك علیشا كاموي، دگروال داوا جان از ولسوالي شیوه، مستري 

 .2ق قوماندان غند ابقربان از دشت ارچي، دگروال میرعلم س
زمرۀ دیگر اشخاص نزدم آمده ودرباره هرات در  17فرقه 

خصوصیات كارما با انها تبادل افكار صورت گرفت این 
اشخاص آرزوي بازگشت اعلیحضرت را و ساختمان جبهۀ متحد 

 . را دارند و وعده همكاري خودرا دادند
شخص پرمعلومات وبا درایت ( قاضي) آقاي زرشاه : یادداشت)

 (.داست باید باوي تماس بیشتربرقرارگرد
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خوانندگان گرامی ایکه عالقه به چگونگی رویداد های زمان 
متوجه شده اند که دو جریان  ا  مقاومت ملت افغان داشته اند یقین

سیاسی حل معضلۀ افغانستان که بعد از کودتای خونین کمونیستها 
خارج از کشور بوجود آمده، یکی آن وطن ما در 1878درسال 

جمعیت تحکیم " و دیگر آن بنام " جبهۀ متحد، پروسۀ روم" بنام 
در پهلوی یک تعداد دیگر " وحدت و مبارزه آزادی، اسوال،
 .نهضتهای آزادیخواهی، یاد میشدند

پروسۀ روم زادۀ مفکورۀ اعلیحضرت محمدظاهرشاه بوده که 
درنهایت درساختمان نظام فعلی حاکم در افغانستان موقف و مقام 

 .اول را دارا بوده است
خش های گذشته خاطرنشان گردید از آغاز تحرک قراریکه در ب

و بوجود آمدن جریان سیاسی جمعیت تحکیم وحدت در ماه 
ط نزدیک بین دفتر ابمیالدی در سویس رو 1881جوالئی سال 

روم و اسوال وجود داشته و درتکوین آن قدمهای مهمی گذاشته 
 .شده است

ان ق افغانستابسفر های متعدد داکتر محمدیوسف، صدراعظم س
به روم  و همچنان دیگر اعضای اسوال در آنجا و مذاکرات با 
" شخص اعلیحضرت و همکاران دفتر روم بالینقطع تا احداث 

دوام داشته که بگونه ای با ساختمان  2111در سال " اجالس بن
نظام حاکم امروزی در افغانستان فعالیتهای این دو نهضت آزادی 

 .نیز به اختتام رسیده است
و در قبال  2111تا  1881ید ناگفته گذاشت که از سال اما نبا

تکوین این همه تحرکات نشیب و فرازهائی پیموده شده که شمۀ 
 .آن در بخش های این سلسله مطالعه شده میتواند

طوریکه دیده شد در ترکیب هیئت منتخب بنمایندگی اعلیحضرت 
محمدظاهرشاه بمنظور ترتیب لویه جرگه اکثریت آن اعضای 

یت تحکیم وحدت؛ داکتر احمدولیدحقوقی، داکتر جلیل شمس، جمع
. همایونشاه آصفی و صاحب این قلم احسان هللا مایار؛ بودند

متاسفانه داکتر ولید حقوقی نسبت مریضی در این سفرسهم گرفته 
نتوانست اما متباقی قراریکه دیده شد به روز معین به پاکستان 

 .سفر کردند
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با مشکلی برخورده ام که راه گریز  در تدوین این سلسله بنده
نموده و سعی  ابخودرا در پخش مطالب مهم مختص انتخ

مینمایم بدون از بین رفتن ماهیت این نوشتار برای مؤرخین 
طوریکه در پالن . کشور، از تفصیل گزارشات خودداری نمایم

کاری خود میبینم اگر جمله رویدادهارا نقش نمایم تعداد بخش ها 
که بیم آن میرود باعث تکدیر خاطر خوانندگان گرامی زیاد بوده 
 . خواهد شد

خوانندگان محترم ایکه به جزئیات موضوع عالقه دارند میتوانند 
" قیام ملت افغان" به اثر پنج جلدی صاحب این قلم زیر عنوان    

 .مراجعه فرمایند
مختصر کالم ورود هیئت طوریکه در بخش هژدهم رقم گردید با 

ت خودخواهی پیرگیالنی، مؤتلف این نهضت بعضی مشکال
مواجه گردید و بعد از مدتی وی مجبور گردانیده شد سر سازش 

 . را با هیئت ترجیح دهد و در روند کار ما مشکلی خلق نکند
ر احترام اباینک در ثبت گزارشات در پشاور پیش رفته و بن

یاد  عمیق بنده به محترمانیکه لطف کردند و با ما درد دل نمودند
 :مینمایم

را که در " مشرق"در آغاز چند سطری از روزنامه پر تیراژ
 .پشاور پخش میشود از نظر خوانندگان گرامی میگزرانم

 

 روزنامه مشرق، پشاور .28-11-188
عرضه " جبهه متحد" ظاهر شاه ، خدمات خودرا جهت ساختمان 

 میكند
د ظاهر قرار معلوم هیئتي به نمایندگي محم. اكتوبر 27پشاور، 

این هیئت . ق افغانستان به پشاور مواصلت كردهابشاه، پادشاه س
وتنظیمهاي جهادي اتحاد بزرگي  ابوظیفه دارند تا دربین احز

ر دشمنان اببوجود آورند تا عملیات جهادي وسیاسي  دربر
 .مؤثرتر گردد

اعضاي این وفد عبارتند ازآقایون، همایونشاه آصفي، داکتر ضیا 
نجنیراحسان هللا مایار، محمد نبي یوسفي، داکتر احمد جاغوري، ا

 .جلیل شمس و محمد صدیق سلجوقي
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ما وظیفه داریم تا " ق اظهار داشتابیكي ازاعضاي هیئت شاه س 
از كرده وبا ایشان ابمذاكرات ر اببا تمام رهبران جهادي ب

ق ابتكارشاه ساب، "جبهۀ وسیع متحد" درباره ساختمان یك 
ق افغانستان، بدون ابپادشاه س. كار نمائیمافغانستان، تبادل اف

هیچگونه ادعایي، آرزودارد تا براي كشور ومردم خود در 
 ...افغانستان خدمت كنند 

 : بر میگردم باالی مطالب بعدی
 

.1-11-188. 
وي درباره . اول وقت جنرال محمد یحیي نوروزبه هوتل آمد
ید این حركت ساختمان جبهه متحد تائید نظر روم را مینماید كه با

. در حلقۀ اكثریت بوجود آید و محدود به سه تنظیم طرفدار نباشد
 ابیك تعداد از قوماندانان سرشناس تنظیمهاي سه گانه و احز

اسالمي بنیادگرا با وي تماسهاي خصوصي دارند و حاضر 
 .هستند تا با ما همكاري نمایند

 در ضمن صحبت چند نفر دیگرآمدند كه در جمله یكنفر بنام
وي گفت كه در حصه . باشي امیراز جبهۀ پنجشیرنیز شامل بود

عبدهللا برج جنگ هاي شدیدي بین طرفداران جمعیت اسالمي و 
حزب اسالمي حكمتیار صورت گرفته که باعث تلفات زیادی بین 

باشي امیر با قوماندان مسعود در مورد .  شان گردیده است
شخص . دامضاي متاركه وي با قواي شوروي مخالفت دار

قواي مجاهدین را ( سفانه اسم شان در یادداشت نبودأمت) دیگري 
معلومات  ذیال   ابطه با تنظیمها و احزابدر داخل جبهات ودرر

 :داد
 (در بارۀ صحت  وثقم این ارقام باید از احتیاط كار گرفت) 
 جبهه 2111- 1811 اسالمي محمدي  بحركت انقال -1
 جبهه 1711-1211  جمعیت اسالمي رباني -2
 جبهه 1111-1111   محاذ ملي گیالني -.
 جبهه 1211-1111  حزب اسالمي حكمتیار -1
 جبهه   811- 711  حزب اسالمي خالص -1
 جبهه 111كمتر از    نجات ملي مجددي -6
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 1111در حدود   سازمانهاي هزاره وشیعه .1 -7
 جبهه

 نفر 11.در حدود   لابگروپ ساما در شهر ك -8
ت مربوط به غمي ازوردگ  و سید جگرن در وردگ جبها

 .ازمردمان هزاره مشترک عملیات مي نمایند
دولت با همكاري قواي شوروي تنها در دوطرفه شاهرا ها و 
مراكز شهر تسلط دارند و بیرون ازین محوطه قریه و قصبه 
شكل آزاد را دارند لیكن بایست گفت كه دولت هر روز كه 

ت كنترول مجاهدین را بدست خواسته باشد میتواند مناطق تح
 .آورد

ازروزیكه هیئت به پشاور مواصلت كرده، همه روزه : یادآوري)
ایشان . تعداد كثیري از هموطنان بدیدن ما تشریف مي آوردند

طور دسته جمعي، بعضي اوقات بیشتر از چند صد نفر، ویا 
ر معلومات ایكه به وظیفۀ محولۀ ابدرحلقات كوچك چند نفري بن

ت آورده اند و یا شناسائی ای با اعضاي هیئت دارند هیئت بدس
ازفاصله هاي دوردست زحمت را بخود قبول كرده نزد ما مي 

ازاینرو هر یك ازاعضاي هیئت با دسته هاي كوچك . آمدند
وبزرگ به تنهایي ویا دسته جمعي روي چمن باغ هوتل ویا 

ه وظیفه ما صحبتهاي داشتیم ك ۀسالون هاي كوچك اطاقها دربار
دوستان  ا  بنده صرف یادداشتهاي خودرا روي كاغذ آورده ویقین

دیگر نیز درباره مذاكرات شان، مطالبي نگاشته و نزد خود 
داشته باشند که امید است به نشر یادداشتها که مربوط به شخص 

 .( نبوده بلکه متعلق به ملت افغان میباشد، اقدام نمایند
 

2-11-188. 
 :صبح  6ساعت 

عبدالعزیز،  ابولسوالي رستاق، ارب رزاق ازحضرت عبدال
امام علي، آكه محمد یوسف، پهلوان عبدالكریم ازولسوالي  ابارب

محترمان . اد ومدیر نورهللا از كشم بدخشان تشریف آوردندابخان 
نظر به شناختیكه باپدرم، زمانیكه نایب الحكومه قطغن بود، 

مارا به داشتند با لطف وطور خودماني صحبت كردند وآمدن 
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ضمن صرف ناشتا برایشان درباره . پاكستان فال نیك گرفته اند
وچگونگي آن معلومات " جبهه متحد" انگیزه به وجود آوردن 

 .دادم
حضرت عبدالرزاق درمورد تنظیمهاي افغاني درپشاور نظر 
مثبت نداشته وعقیده دارد كه رهبران درظاهر صرف به روي 

ي موافقت خواهند كرد عالیق ونفع شخصي خود با چنین طرح
 .ودرباطن از مفاد شخصي خود نخواهند گذشت

حضرت عبدالرزاق اظهار داشت كه اهالي عكسهاي اعلیحضرت 
محمد ظاهرشاه را دربین اوراق كتب پنهان كرده وانتظار 
بازگشت شانرا دارند و دربین رهبران كسي وجود ندارد كه 

ایشان واضح در ضمن صحبت با . ازاعتماد مردم برخودار باشد
شد كه مجاهدین سالح خودرا با پرداخت بهاي آن از تنظیمها 
بدست میآورند، نه طور رایگان قسمیكه هركدام ایشان ازآن یاد 

نمایندگان رهبران سالح ومهمات و مواد لوژستیکی و . مي برند
پول نقد بنام مصارف را از طریق استخبارات پاکستان آی اس 

طوریکه دیده میشود یک عدۀ شان  آی رایگان تسلیم میشوند و
ساز و برگ نظامی را باالی مجاهدین داخل کشور به پول نقد 

به گونه اي مثال  آكه محمد یوسف اظهار داشت، وي . میفروشند
لك افغاني جمع 8اد مبلغ اباز اهالي قریه منسوب به وي درخان 

جبهه نجات ملي، "كرده وچندماه قبل این مبلغ را به نفر مسؤول 
پرداخته ولیكن تا امروز سالح خریداري  ا  نقد" ضرت مجددیح

شدگي خودرا بدست نیآورده وامروز به فردا گفته دركوچه هاي 
پشاور با تعدادي از مجاهدین همرزمش سرگردان روزگذراني 

ماه قبل  8امام علي نیز اظهار داشت كه  ابهمینطور ارب. میكند
" هه نجات مليجب"افغاني به مامور مسئول   211111مبلغ 
با " باپیشاني باز اقال   "كرده ولیكن هنوز كسي پیدا نشده   تحویل

ما صحبت كند وبانتظار سالح خریداري شده ما دركوچه وبازار 
همۀ شان تعهد كردند كه بعد . پشاورروزگذراني میكنیم

" جبهه متحد اسالمي افغانستان"ازبازگشت درجبهات شان به نفع 
 .درباره آن صحبت خواهند كردبا مردم درتماس شده و
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درطول روز حاجي موسي خان نورزایي با تعدادي از مشران 
ومجاهدین هیلمند به شمول حاجي عبداالحد قوماندان عمومي 

موسي . درمنطقه از تنظیم محاذ ملي افغانستان تشریف آوردند
 111111خان نورزایي اظهار داشت كه یك ونیم سال قبل مبلغ 

طور پیشكي براي خریداري سالح براي نفر ( پاكستاني )روپیه 
تحویل  ا  طورپیشكي نقد(  پیر گیالني) مسؤول تنظیم محاذ ملي

كرده و امروز بفردا گفته تا حال اثري از سالح معلوم نبوده ودر 
اظهارات موسي خان ازطرف اعضاي . حالت انتظارقراردارد

: ایشان خالصه نتیجه مذاكرات با. با جدیت تائید میشد وی معیتي
 ".شكایت ازتنظیمها وطرفداري از جبهه متحد" 

همچنان دامال امام حسین ومولوي حبیب هللا خان قوماندانان 
دراشكمش  درجریان روز ( حكمتیار)مربوط حزب اسالمي 

درمورد ساختمان جبهه  ابتشریف آوردند و بعد از سوال وجو
 متحد ورول محمد ظاهر شاه دراین پروسه با تأني و دادن
پیشنهادات و گذاشتن بعضي شرایط معقول  از جبهه متحد 

 .طرفداري كردند
 
.-11-188. 

قوماندان محمد با یك تعداد مجاهدین از سنجددره كوهستان كه 
 بجبهه دارد ومربوط حركت انقال" دوسركه بگرام"درنزدیكي 

نفر از همقطارانش 11اسالمي میباشد، ضمن صحبت گفت وي با 
، كالشینكوف و دودستگاه (انفیلد انگلیسي)یرهت11كه با تفنگهاي 

د چند هفته قبل با مجاهدین مربوط به نراكت انداز مسلح میباش
زدوخوردي داشته كه درنتیجه نه نفر ( حكمتیار)حزب اسالمي
نفر 6نفركشته و1نفر زخمي شده وازطرف حزب 1شهید داده و

نفر از مجاهدین مربوط وي  حزب اسالمي دو. زخمي شده است
ل كه با حكمتیار ابا اسیر گرفته وآنهارا به عساكر رژیم كر
طه دارند، تسلیم داده وازآن مدت باینطرف ازایشان خبري ابر

 .نداریم
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) بافغاني به حركت انقال 271111وي عالوه كرد كه مبلغ 
جهت خریداري سالح ومهمات تحویل داده ولیكن تا ( محمدی

 .حال سالح خودرا تسلیم نشده است
افغاني واز  11تیره را فیدانه 11اي كارطوس وي به)

 (افغاني معلومات داد11كالشینكوف را 
 

1-11-188. 
محمد اقبال معلم، نواسه مرحوم قشقارخان ومحمد اكرم خان 
بیگزاد پسر قوماندان محمد حسین خان كه درحوزۀ اول مركز 

میباشند ( رباني)تخارجبهه دارند ومربوط جمعیت اسالمي
ه از چهارماه باینطرف بانتظار تسلیمي سالح اظهارداشتند ك

نفر مجاهدین 61خریداري شده خود درپشاور سرگردان هستند و
وي عالوه كرد كه درمنطقه . شان در جبهه انتظار شان رادارند

شان قدرت بیشترجهادي به دست جمعیت اسالمي وحزب اسالمي 
 .حكمتیار میباشد

ن نزدیك پدرم، آشنایي این قلم كه با مرحوم قشقار خان، ازدوستا
داشتم یادكرد ه وهمچنان از قلعه وباغ زیبایشان كه درحصه دو 
راهي سرک بدخشان وفرخارقرارداشت وچند شب را درآنجا سي 

وي گفت كه ازآن . و چند سال قبل گذشتانده بودم صحبت كردم
ر شده ولیكن ابادي منطقه اثري باقي نمانده وبه خاك برابزیبایي و

ما آزاد شود، با كمك خداوند دوباره آنرا اعمار روزیكه وطن 
طه هاي پارینه صحبتهاي مارا طورخودماني اباین ر. خواهد كرد

شكل داده وازوضع پیشآمد رهبران جهاد شكایتها باال كردند، كه 
 .یادكردن آنهمه دراینجا گنجایش ندارد

شام روز آقاي عبدالواحد منصوري با معیت دونفر ازدوستانش 
ازطریق لوگر به پشاور مواصلت كرده اند، به هوتل  كه دیشب

منصوري كه یكي از مامورین . آمدند وبعد ازسالها باهم دیدیم
قه دار و صادق كشور است از وضع افغانستان ومقاومت ابس

مردم صحبت كرد وازاینكه روزي مردم مجاهد افغان موفق به 
د شكست قشون سرخ وازبین بردن رژیم دست نشانده وي خواه

درباره جبهه متحد باوي صحبت كردم كه . شد، اطمینان دارد
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مورد دلچسپي وي قرارگرفته واین تحرك را یگانه راه معقول 
 .نجات افغانستان قلمداد كرد

 

1-11-188. 
از کندهار در جمله تعداد كثیري از ( طایف) مولوي محمد امان 

: مهاجرین و مجاهدین بدیدن ما آمده و معلومات ذیل را داد
اسالمي محمدي در  بمالملنگ قوماندان معروف حركت انقال

قندهارنسبت به نرسیدن اكماالت و مداخالت پسران محمدي از 
وي جدا شده و با حزب اسالمي مولوي خالص همكاري خودرا 

حاجي فضل احمد نماینده حزب اسالمي خالص در . آغاز نموده
 .مالملنگ را اكمال مینماید ا  كویته مستقیم

 (حین بازدید از كویته در باره بیشتر معلومات شود: دداشتیا) 
از ایران سالح گرفته و در حدود ( پیلوت) یكنفر بنام حاجي انور

وي از جمله مجاهدین بیطرف . نفر را مسلح گردانیده 711
 .است

 

6-11-188. 
دیشب شبنامۀ درهوتل و دیگر مناطق نزدیك به افغانها توزیع 

ا دشنام هاي ركیك حواله كرده  و تهدید گردیده كه درآن هیئت ر
نموده كه هر چه زودتر پشاور را ترك كنند وگرنه مسئوولیت 

احتمال قوي میرود كه .    ) عواقب بدوش خود شان خواهدبود
توزیع شبنامه از طرف حزب اسالمي حكمتیار صورت گرفته 

به وكیل شهباز احمد زي، كه ازآغاز ورود ما (. باشد
طه دارد، كاپي ابمیگیرد و با مقامات پاکستانی ردرپشاوراحوال 

اي ازشبنامه را دادم تا درباره با مقامات امنیتي پاكستاني 
 .درتماس شده اقداماتي كند

و  ابتصمیم گرفته شد تا هرچه زودتر نامۀ عنواني رهبران احز
تنظیمها بشمول قوماندانان سرشناس در داخل افغانستان، به نام 

 .اده و بفرستیماعلیحضرت ترتیب د
یك تعداد ازموسفیدان وردگ به هوتل تشریف آوردند ودرباره 

درزمره این اشخاص . سفر هیئت به پشاور معلومات خواستند
موالنا سلطانعزیز پسر تاج محمد خان ازجغتوي وردگ، قوماندن 
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نفر  711وي گفت كه درجبهات مختلف. جمعیت نیز شامل بود
 111.همچنان درحدود مسلح تحت فرماندهي خود دارد و

 .نفرمتعهدین شان دربین اهالي موجود است
 :دردست رس خود دارند عبارتند از سالحیكه فعال  
یك میل، ( دافع هوا)1میل، زیكو  1( مسلسل ثقیل)داشكه روسي

میل تفنگ 611میل،6هاوان سه میل، راكت انداز 
،و كالشینكوف (تیره ، مشهور انگلیسي انفیلد11)بور.1.
 .میل11
میل سالحي است 16111تیره ازجمله 11میل  611:یادآوري)

كه حفیظ هللا امین براي قوم وردگ توزیع كرده بود تا علیۀ قوم 
میل 16111لیكن كالن شوندگان وردگ . هزاره ازآن استفاده كند

تفنگ را ازحكومت تسلیم شده وبین مردم هزاره و وردگ توزیع 
ه  وچند ولسوالي، ودسته جمعي باالي ولسوالي ها حمله كرد

ثق بدست ؤچون اسناد م. ازجمله چك وردگ، را آزاد ساختند
مؤلف موجود نیست، لذا دراین باره تبصره اي بیشتر راالزم 

 .(نمي بینم
موالنا سلطانعزیزعالوه كرد كه شوهرهمشیره وي، 

رئیس شوراي انقالبي عبدالكبیرخان از طرف مجاهدین بحیث 
دام تنظیمي نمیباشد واز مجاهدین وي مربوط به ك تعیین گردیده

وردگ درمنطقه بصورت كل نمایندگي نموده  ودرچك وردگ 
 .زندگي میكند

 

6-11-188. 
-6-11چند سطری از پروتوكول اجالس تسوید منشور مورخه 

بعد 6الي 23.1ازساعت .188-11-6ق به ابش مط1.62
 ازظهر

جبهه متحد اسالمي "بحث روي الیحۀ تشكیل مجلس مؤسسان 
 "غانستاناف

 مولوي محمد شاه فضلي: رئیس مجلس
 ننگرهاري بمحمد گال: منشي        

 مایار: نایب منشي ونویسنده پروتوكول
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 همایونشاه آصفي: حاضرین مجلس
 داکتر جاغوري             
 توریالي عثمان   
 صدیق سلجوقي   
 مولوي یوسفي   
 مجدديذبیح هللا داکتر   
 ريمولوي فضل هادي شینوا   
 شهباز احمدزيوکیل    
 شمسجلیل . مداکتر             

 داکتررضوي                  
 حجت هللا    
 عبدالقدیم   

تكمیل بوده، بعد ازتالوت چند آیه ازقران پاك توسط  ابنص
 .مولوي شینواري، جلسه آغازشد

 :ماده اول ازطرف منشي قرائت وبحث برآن آغاز شد
ان درجامعه ما معمول نیست، بلكه كلمه مجلس مؤسس: آصفي -

ماهیت لویه  ا  ترجمه یك كلمه غربي است، چون این تحرك تقریب
تعدیل   لویه جرگه  جرگه رادارد، بهتر است كه اسم مجلس را به 

بادرك . كنیم ویااینكه كلمۀ مأنوس تر به گوش مردم پیدا كنیم
ه دراجالس روم به تصویب رسید" مجلس مؤسسان"    اینكه كلمه

 .است
مجلس مؤسسان بایست كلمه تذكیر كننده داشته : ننگرهاري -

مفهوم آن طوریست كه حذف ویاتغییر آن مغایر به موافقه . باشد
ودربین " ملي جرگه ویا ستره جرگه" پیشنهاد میكنم . روم است
 ...شامل متن شود ( مجلس مؤسسان)قوسین 

ل الیحه طه به ساختمان و چگونگی شکابدر جلسات بیشتر در ر
دراین جلسه . نمی کند ازان یاد کنم ابتبادل افکار میشد که ایج

در زمرۀ دیگر مطالب نکتۀ مهم آن سفر آیندۀ هیئت به بلوچستان 
و بازدید از چند کمپ مهاجرین بود که در آینده از نظر 

 . خوانندگان گزارش خواهد یافت
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7-11-188. 
ان غرب دراسالم ، سكرتر اول سفارت آلمAltmannآقاي التمن، 

ازدید وي . معلومات خواست" جبهه متحد"اد نزدم آمده ودرباره اب
این حركت دروضع فعلي جهاد یك ضرورت است وبایست 

 .هرچه جدي تر درساختمان آن سعي كرد
سوال من كه نظر حكومت وي درباره این حركت  ابدرجو

تاحال طور رسمي بما هدایتي از مرکز : " چطوراست ؟ گفت
اد به وي وظیفه داده تا ابنشده، ولیكن سفیرجرمني دراسالم داده 

با هیئت تماس داشته باشد وراپور فعالیتهاي ما را به بن ارسال 
 .باهم ببینیم ا  فوقت ا  قرارگذاشته شد كه وقت". دارد

التمن روزنامه مسلم امروز را برایم داده كه درآن درباره 
ن غربی براي تحویلدهي امبوالنس ها از طرف حکومت آلما

مجاهدین افغاني خبري نشرگردیده كه اینك طور اختصار ثبت 
 :میشود

 :مسلم .7-11-188
عراده موتر  1امروز سفیر كبیر آلمان غرب : نومبر7اد، اباسالم 

 .را تسلیم كرد  vwامبوالنس ازنوع فولكس واگن 
سفیرکبیر آلمان غرب،  Klaus Terflothداكتر كالوس ترفلوت 

عراده موتر  1اظهارداشت كه تسلیم دادن ضمن مراسمي 
امبوالنس برعالوه ازشصت عراده الریهاي مرسیدس بنز 

Mercedes Benz  میباشد كه براي كمیشنري پاكستان جهت امور
 ...تحویل داده شده است مهاجرین افغاني قبال  

كمیشنر پاكستاني، كرنیل اظهردربیانیۀ خود اظهارداشت كه 
آلمان دراثرتوافقات قبلي حاضر شده حكومت جمهوریت فدرالي 

ملیون مارك 11عراده موتربار بردار معادل به مبلغ 111تا 
بدسترس كمیشنري بگذارد تا توسط آن مشكل ترانسپورتي مواد 

 ...ارتزاقي مهاجرین افغاني رفع گردیده بتواند
بعد ازظهر قوماندان حاجي محمود ولد صالح محمد باسه نفر 

ربوط حزب اسالمي خالص از حوزه ازدوستان همسنگرش، م
مولوي یوسفي را زحمت دادم تا دراطاق .)فراه تشریف آوردند

 (.بیآیند ودرصحبت سهم بگیرند
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یوسفي وبنده برایشان درباره ساختمان جبهه متحد طور مفصل 
درآغاز صحبت اظهارات مارا با نظر شك . توضیحات دادیم

تگو درپیشآمد میدادند، لیكن بعد ازدوساعت گف ابوتردید جو
وگفتار شان مالیمي آشكارشده و وعده كردند  پس فردا  با یك 
تعداد از دوستانشان باردیگر نزدما آمده وصحبت خودرا دوام 

 .دهند
 

8-11-188. 
محترم سید شمس الدین مجروح بدیدن ما تشریف آوردند وطور 

طه با الیحه ومنشور جبهه متحد ابدسته جمعي با ایشان درر
آقای مجروح درباره الیحه . غانستان صحبت كردیماسالمي اف

وهمچنان منشورپیشنهاداتي داشته كه بایست قبل ازآغاز مجلس 
یك كاپي اسناد برایشان . این اسناد تعدیالتي وارد آیدمؤسسان در

داده شد تا نظریات خودرا مشخص روي كاغذ آورده وبدسترس 
تنظیمها  همچنان وي درباره نگهداشت هسته هاي. ما بگذارند

آقای مجروح . نظریات ساختماني داشته كه باید درباره بیاندیشید
درباره صداقت رهبران با ساختمان جبهه متحد شك دارد، وي 
معتقد است كه اینان بیشتر دربارۀ بقا و نفع مال خود دست بكار 
هستند تا اینكه صالحیتهاي بدون مسئوولیت خودرادرچوكات یك 

 .ها ومسئوولیتها ازدست بدهنداداره با تعیین صالحیت
 

8-11-188. 
مدیر غمي وردگ با یك تعداد ازدوستان وي به هوتل تشریف 

ل ابنكته برازنده ق. آوردند ودرباره جبهه متحد صحبت كردیم
مردم هزاره جات باالي بعضي از : " یادداشت وي طوریست كه

وجود داكتر جاغوري  در اعضاي هیئت كمتر اعتماد میكنند و
تي را نمي بینند كه حایز قدرت نزدیك ساختن مردم هزاره شخصی

ما باید از كالن شوندگان قوم هزاره، . را با این تحرك داشته باشد
همچنان . ل اعتماد مردم را دراین حلقه داخل سازیمابشخصیت ق

ت فامیلي با ابرقرابشاه آصفي، بن موجود بودن همایون
ایست شخصیتي مانند اعلیحضرت، به تنهایي مكفي نبوده بلكه ب
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محمود غازي دراین هیئت شامل  جنرال عبدالولي ویا سلطان
 ."باشد

  
12-11-188. 

محمد امیر بیگ ازلعل وسرجنگل، نجیب هللا برادرزاده حاجي 
محمد سرورخان شاهي ازولسوالي ورس، آقاي مصلح، حاجي 

 .نزدم تشریف آوردند محمد حنیف تغر از كوچیهاي احمدزي
لیل جامع اظهارداشت كه تجاوز قواي شوروي امیربیگ باتح

درهزاره جات باعث قیام مردم گردید كه دررأس آن خوانین 
بعدازمدت كوتاهي ایراني ها درامورداخلي ما . منطقه قرارداشتند

امروز . طور مستقیم مداخله كرده وگروه سپاه را بوجود آورد
ازآن درهزاره جات هر آنچه امام خمیني هدایت دهد كوركورانه 

جبهه متحد " پیروي میشود وبراي ما، كسانیكه جهت تدویر 
سعي میكنند با قشر مال وروحاني هزاره كنار " اسالمي افغانستان

 .آمده نمیتوانند
شتي آباروسها سرحاضرند حتی وي اضافه كرد كه مردم هزاره 

را بازكنند نه بامالها وبما توصیه میكند كه احتیاط كنید تا 
 .ناني بوجود نیآیدازهزاره جات لب

درضمن صحبت اظهارداشت كه سید جگرن صالحیتي ازخود 
 .ندارد بلكه فرمانبردار مطلق بهشتي میباشد

از وی خواهش نمودم تا . نجیب هللا شخص با معلومات است
 .  راپوری درباره وضع منطقه برایم تهیه کند

 

12-11-188. 
مصاحبه " ن شماره شانزدهم فوق العاده افغان مجاهد تحت عنوا
ق افغانستان اببا هیئت اعزامي محمد ظاهرشاه پادشاه س

 :متن ذیل نشرشده است به لسانهاي پشتو ودري با" درپشاور
ق افغانستان دراین ابپادشاه س: خوانندگان گرامي افغان مجاهد

 : اواخر هیئت شش نفري را به پشاور اعزام نموده كه عبارتند از
، محترم محمد صدیق سلجوقي، محترم محمد همایون شاه آصفي

محترم محمد نبي یوسفي، محترم داكتر ضیا احمد جاغوري، 
 .محترم داكتر محمد جلیل شمس و محترم انجنیر احسان هللا مایار
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با آمدن هیئت مذكور نزد مهاجرین ومجاهدین افغاني سواالتي 
ایجاد شده، اخبار افغان مجاهد همیشه كوشیده است تا سواالت 

رین بادرنظرداشت اصل اببن. خوانندگان را پاسخ گوید ایجاد شده
بیطرفي كامل الزم دانستیم كه باهیئت مذكورطور دسته جمعي  

امید است . مصاحبه اي نموده و بخوانندگان محترم تقدیم نمایم
 .، هردورا به غور ودقت مطالعه نمایندابسوال وجو

تي پیدا با آمدن شما درپشاور نزد مهاجرین افغاني سواال: سوال
شده، آیا گفته میتوانید كه مقصد وهدف ازآمدن شما به پشاور 

 چیست؟
قبل ازتوضیح مقصد آمدن ما درینجا باید درپیرامون : ابجو

انگیزه كه باعث تكوین این جریان گردیده است تا اندازه روشني 
اندازیم، بایدقبل ازهمه اظهار كرد كه مجاهدات قهرمانانه مردم 

جهاد . ل هرگونه ستایش وتمجید میباشدابن قمسلمان افغانستا
رقدرت بادادن ابمقدس ملت مسلمان افغانستان علیه بزرگترین 

قرباني شگرفي به پیش میرود ومجاهدین مسلمان افغانستان 
كشور ما كرده است اما  تأریخكارنامه هاي پرافتخاري را ثبت 

دد باوجود این دونقیصه درجریان این مجاهدات ما مالحظه میگر
اول اینكه باوجود مساعي تنظیمهاي محترم اتحاد الزم درصفوف 

ر نبودن یك اتحاد سرتاسري مردم ابصورت نگرفته ودوم اینكه بن
مجاهد افغانستان نتوانسته است تا ازداعیه ومنافع خود درسطح 

 .بین المللي بوجه احسن نمایندگي و دفاع نمایند
ق افغانستان ابپادشاه سبادرنظرداشت این واقعیتها محمد ظاهرشاه 

هیچ مقام ویاعنوان خاص براي خود ویا ه بدون چشمداشت ب
دیگري طي اعالمیه ازملت مسلمان ومجاهد افغانستان تقاضا 
نمود تا بزودترین وقت با كنار گذاشتن هرنوع اختالفات، اتحاد 
وسیع وسرتاسري را كه ممثل آرزوي قاطبه مردم مسلمان 

کاپی ای از : یادداشت. ) میان آورند ومجاهد افغانستان است به
مصاحبۀ اعلیحضرت با روزنامۀ لوموند فرانسوی به شاغلی 

 (.ولسمل سپرده شد 
ق افغانستان مورد تائید عده غفیري ازمردم اباین نداي پادشاه س

تكار خود جهت ابافغانستان وبعضي تنظیمها قرار گرفت كه به 
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ین مذاكرات بتصویب دراثر . تبادل افكاربه شهرروم سفر كردند
رسید تا بادرنظرداشت حاالت اضطراري موجوده یك جرگه ایكه 

قاطبه مردم افغانستان باشد منحیث جرگه مؤسسان  ۀممثل اراد
ق به اصول عنعنوي لویه جرگه بغرض تسوید جبهه متحد ابمط

اسالمي افغانستان منعقد گردد وهیئتي براي تسویدالیحه ومنشور 
 .وآغاز بكارنمایداین جرگه موظف گردد 

آوردن پیام اتحاد سرتاسري بمردم  هدف آمدن ما درینجا اوال   ا  بن
ق بوده و دوم اینكه ابمجاهد ومسلمان افغانستان ازطرف شاه س

هیئت ما دركمسیون تسوید الیحه ومنشور جرگه مؤسسان وجبهه 
 .متحد اسالمي افغانستان اشتراك دارند

نمایندگان محمد ظاهرشاه عده اشخاص خودرا  درپشاوریك: سوال
ق افغانستان معرفي نموده اند وبنام ایشان ازمهاجرین ابپادشاه س

شمول دادن ه دربدل پول واعانه اخذ كرده ووعده هاي گوناگون ب
روي اسناد موثق حتي اخذ راشن . اسلحه بمهاجرین داده اند

براي مهاجرین ( امتیاز خوراك وغیره كمكهاي حیاتي) پاسها
نقد فورمه میدهند وبنام ایشان كارتهاي خصوصي دربدل پول 

وعمومي توزیع میدارند وبعضیها با گرفتن پول به اشخاص ملكي 
رتبه عسكري قایل میشوند، وازنام محمد ظاهرشاه استفاده هاي 
 ا  زیادي كرده اند، آیا همین چهره هاي نامطلوب ومردارحقیقت

ونیرنگ جیبهاي ق هستند ویا اینكه باحیله ابنمایندگان پادشاه س
مهاجرین راتهي میدارند وهمچنان قبل ازآمدن شما محمد 
ظاهرشاه درپشاور كدام نماینده اي داشت؟ واگر نداشت درین 

 .باره بخوانندگان محترم افغان مجاهد معلوات ارایه دارید
ق اببكمال وضاحت برایتان میگوئیم كه پادشاه س: ابجو

الحیت نمایندگي خودرا افغانستان براي هیچ فردي ویا گروهي ص
تاحال نه درپشاور ونه دركدام نقطه دیگري ازجهان تفویض 

 .داشته است
درپشاور دو اتحاد مهاجرین و مجاهدین موجود است كه : سوال

یكي آن اتحاد ملیگرایان كه رئیس آن محترم صبغت هللا مجددي 
ودیگرش اتحاد بنیادگرایان كه رئیس آن عبدالرب رسول سیاف 

 .است
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مهاجرین افغاني چنین آوازه پخش گردیده كه اتحاد  بین
ق افغانستان را دعوت نموده اند واین هیئت ابملیگرایان، پادشاه س

موجود تنها وتنها به اتحاد ملیگراها ارتباط دارد وخرج ومصرف 
طوریكه معلوم شده اتحاد . شان نیز بهمین اتحاد مربوط است

ق افغانستان ابپادشاه س بنیادگرایان دركنفرانسها ونشریات خویش
را بد میگویند، آیا این درست است كه شما تنها بااتحاد ملیگرایان 

طه دارید یا با هردواتحاد ویا درمجموع با همه مهاجرین ابر
ومجاهدین آرزوي دیدن وصحبت دارید؟ اگر بااتحاد بنیادگرایان 
 ا  تماس گرفته باشید وهدف تنها اتحاد ملیگرایان نباشد، لطف

نباره بوضاحت وصراحت تام معلومات بدهید تا اینكه دری
 .مهاجرین ومجاهدین افغاني ازاصل موضوع آگاه شوند

ق افغانستان به هیچ تنظیمي ویااتحادي منصوب ابپادشاه س: ابجو
نبوده بلكه او بادرك اهمیت اتحاد سرتاسري دروضع موجوده 

هیچ نوع  دونابافغانستان قاطبه مردم مسلمان ومجاهد افغانستان ر
تبعیض درین اتحاد دعوت نموده وراه شمول درین جبهه براي 

ق افغانستان مورد تائید جمع اباین نداي پادشاه س. همه بازاست
غفیري ازمردم افغانستان وبعضي تنظیمها قرار گرفته وما 
امیدواریم كه دیگر تنظیمهاي مجاهد این دعوت را مورد مالحظه 

ه با تنظیمهاي دیگر نیز ادامه دارد تماسها ما درزمین. قرار دهند
ونیز بصورت قاطع به توجه رسانیده میشود كه مصارف اعاشه 

 .اته هیئت ازطرف هیچ تنظیمي یاگروهي پرداخته نمیشودابو
آیا شما ازهمكاري وهمدردي حكومت پاكستان : سوال

برخوردارهستید، زیرا اگر باشما همكاري حكومت پاكستان نباشد 
آیا شما تا . گرام شما موانعي ایجاد میشوددرآنصورت درپرو

اكنون بسویه حكومت پاكستان یا شخص مهمي درباره اهداف 
ومقاصد خود صحبت نموده اید واگر به سطح حكومت باكدام 
شخص مهم درمورد این موضوع مشخص صحبت نموده وبتفاهم 

براي خوانندگان محترم افغان مجاهد درینباره  ا  رسیده باشید، لطف
 .ي بیاندازیدروشن
حكومت مسلمان وبرادر پاكستان بداعیه حقه مردم : ابجو

مایقین كامل داریم كه هر . مسلمان افغانستان همدردي كامل داشته
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راه معقولي كه منجر به آزادي وتمامیت ارضي افغانستان گردد 
نه تنها مورد حمایت پاكستان بلكه مورد همدردي وتائید همه 

كامل جامعه بین المللي قرار خواهد  كشورهاي اسالمي واكثریت
 .گرفت
ق افغانستان مهاجرین ابدوسال قبل دركویته بنام پادشاه س: سوال

افغاني بشكل لویه جرگه جمع شدند ولي ازطرف بعضي تنظیمها 
وحكومت پاكستان به آن جرگه مخالفت آشكار گردید و جرگه 

ه وصالح جرگه مذكور به اشار ا  بناكامي روبرو گردید، آیا حقیقت
ق افغانستان دایر شده بود و یا اینكه جرگه ابومشوره پادشاه س

 كنندگان طورخودسرانه تجمع كرده بودند؟
تكار یكعده مهاجرین ابب ا  جرگه دوسال قبل محض: ابجو

ق درتدویر آن ابومجاهدین با احساس افغانستان برپاشد وشاه س
درجرگه  تكاري ویا آگهي قبلي نداشت، البته اگرچهابهیچگونه 

ق افغانستان درامور ابمذكور صداهاي براي سهمگیري پادشاه س
این صداها بیانگر احساسات . رهبري وقیادت جهاد بلند گردید

مهاجرین ومجاهدین مسلمان بود لیكن جرگه مذكور ماهیت لویه 
 .جرگه رانداشت

دربین مهاجرین افغاني چنین آوازه پخش گردیده كه محمد : سوال
روس  ا  ق افغانستان باشرق وغرب خصوصاباه سظاهرشاه پادش

وامریكا بتفاهم رسیده است وبكمك آنها میخواهد یكبار دیگر 
آیا این نظر محض یك پروپاگند است ویاحقیقت . بقدرت برسد

دارد، درصورت حقیقت ویاعدم حقیقت اگر براي خوانندگان 
 .محترم افغان مجاهد معلومات ارایه دارید خوش میشویم

قین داشته باشید كه چنین آوازه ها داراي هیچ حقیقتي ی: ابجو
ق طرحي راپیشنهاد نمود كه یگانه انگیزه آن ابشاه س. نمیباشد

اتحاد سرتاسري مردم مسلمان ومجاهد افغانستان بوده است 
تفاهم باكشور  ا  متضاد باهرگونه تفاهم وخاصت ا  وچنین حركتي ذات

اد سرتاسري وتشكل متجاوز است البته بعد ازبوجود آمدن اتح
جبهه متحد اسالمي افغانستان ازطرف مقامات باصالحیت آن 

 .تماسهاي الزمه بسویه بین المللي صورت خواهد گرفت
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مجاهدین ومهاجرین افغاني ازعدم اتحاد رهبران وافزایش : سوال
روزبروز دشمني بین مجاهدین سخت ناراضي هستند، اگر 

اجرین جهت درصورت فیصله لویه جرگه مجاهدین ومه
ق را دعوت نمایند كه ابجلوگیري ازخونریزي بین خود، پادشاه س

درافغانستان یكبار دیگر بقدرت برسد ایشان این دعوت را 
خواهند پذیرفت، همچنان اگر محمد ظاهرشاه به فیصله لویه 
جرگه لبیك بگوید درآنصورت باوجود موجودیت اختالفات شرق 

 خوردار خواهد بود؟وغرب ازكمك وحمایت بین المللي بر
ق افغانستان بدون هیچگونه چشمداشت بكدام ابپادشاه س: ابجو

مقام یاعنوان خاص خودرا درخدمت مردم افغانستان گذاشته 
. وحاضر گردیده درین راه ازهرگونه قرباني وسعي دریغ نورزد

كلیه كمكها وحمایت بیشتر وبهتر بین المللي تااندازه منوط به 
وتشكیل جبهه متحد اسالمي افغانستان  تحقق اتحاد سرتاسري

زیرا درآنصورت جهاد وداعیه برحق مردم افغانستان . خواهد بود
درمجامع بین المللي  وكشورهائیكه باجهاد افغانستان همدردي 

 ابانتخ. دارند بصورت بهتر وقویتر منعكس خواهد گردید
واستقرار نظام حكومتي بعد از اخراج قواي اشغالگر حق مسلم 

ه مردم مسلمان ومجاهد افغانستان خواهد بود تا نظام آینده كاف
ات آزاد وبدن هیچ نوع احمال نفوذ آزادنه ابخودرا از راه انتخ

 .تعیین نمایند
 گذشتهخوانندگان گرامی به خاطر خواهند داشت که در 

دراجالس فیصله شد که یک هیئت مشترک از چند کمپ 
ده  و با مهاجرین افغانی مهاجرین در ایالت بلوچستان بازدید نمو

روی این فیصله اینک به سفر بلوچستان  .تماس برقرار نمایند
آغاز نموده و گزارشات آنرا طر تلخیص از نظر خوانندگان 

 :گرامی میگزرانم
 

2.-11-188. 
  . اد جانب كویتهابصبح پرواز از اسالم  8311ساعت 

 1121311قیمت تكت رفت وآمد توسط پي آي اي  : یادداشت)
 (.روپیه
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در . صبح 113.1ورود به میدان هوایي بین المللي كویته ساعت 
بعد از . حدود یكصد نفر به میدان جهت پذیرایي آمده بودند

 .رفته و اطاق گرفتیم  Blooming Starمصافحه به هوتل 
طعام چاشت را آقاي عبداالحد كرزي ترتیب داده بودند و یك 

شب . مهاجرتشریف داشتندتعداد زیاد اشخاص سر شناس افغاني 
در محفلي كه از طرف پیر گیالني در اقامتگاهش ترتیب گردیده 

شب  123.1در جریان صحبت كه تاحوالي . بود شركت نمودیم
واضح شد كه اكثر مردم به شخص  دوام داشت به زودي

ق افغانستان اعتماد دارند اباعلیحضرت محمد ظاهرشاه پادشاه س
 .رفداري میكنندو از ساختمان جبهۀ متحد ط

 

21-11-188. 
 11درحدود ) س توسط موترأصبح پیر گیالني درر 7ساعت 
ساعت . به بازدید كمپهاي مهاجرین آغاز نمودیم ( عراده
كیلومترفاصله دارد،  81صبح به كمپ نوشكي، ازكویته 11

واردشدیم وبعد از صحبت به یك تعداد مهاجرین وتبادل افكار با 
البندین كه از كمپ نوشكي تقریبا موسفیدان كمپ به صوب د

شب در كمپ . كیلومتر دیگر فاصله دارد، حركت كردیم 111
گردي جنگل درحدود دوصد نفرازكالن شوندگان گردهم آمده 
بودند وهركدام شان با چشمان پرازانتظار سواالتي داشتند كه 

چون . داده مي شد ابازطرف اعضاي هیئت و پیر گیالني جو
به  ا  كافي جاي استراحت موجود نبود، مجبوردراین كمپ به حد 

صوب كمپ دیگري به نام چاغي كه ازكمپ گردي جنگل 
مولوي فضل هادي . كیلومترفاصله دارد حركت كردیم 21ا  تقریب

ننگرهاري، عبدهللا پوپل  بشینواري، عبداالحد كرزي، محمد گال
و من باهمراهي مهماندار ما (  ت فامیلي داردابباكرزي قر) 
شب  11ساعت ( هایم نبود سفانه اسم شان دریادداشتأمت)

دركمپ رسیدیم وشب را در یكي از كلبه هاي محقر كه سقف آن 
 .    ني پوش بود زیر یك كمپل باالي زمین بدون فرش گذشتاندیم
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21-11-188. 
بعد از اداي نماز صبح جانب كمپ پیشوك حركت كردیم ودر 

فاصلۀ این كمپ از . شدیممنزل آقاي دوست محمد گرگیچ پایان 
گرگیچ از ما . كیلومتر است 11سرحد افغانستان كمتر از 

پذیرایي خوب كرد و چاي صبح را با هم یكجا صرف كردیم، 
وي از طرفداران سر سخت بازگشت اعلیحضرت به افغانستان 

 .میباشد
قراراظهار وي روسها در نظر داشتند تا در بندر كمال خان 

معطل گردیده  یي اعمار كنند ولیكن فعال  ورباط میدانهاي هوا
دگي میكنند و فامیل زن 1111در كمپ پیشوك در حدود . است

 مردم اینجا به لسان
معني )      برهوي

( آن بره آهو
صحبت میكنند كه 
با لسان بلوچي فرق 

سردارعلي . دارد
مردان خان بلوچ كه 

بانفوذ  از مردمان
این منطقه است و 
دوست محمدخان 

با دختر وي گرگیچ 
 .استازدواج نموده 
 نعلی مردان خاسردار دوست محمدخان گرگیچ،: از ر به چ               

بنمایندگي تعداد كثیري صحبت كرد و از جبهۀ متحد طرفداري 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .كرد

ازسران قوم به بعد ازختم دیدوادید و صحبت با معیت یك تعداد 
نفر ویا  6111كمپ گردي جنگل باز گشتیم و دراینجا در حدود 

پیر گیالني بیانیۀ دربارۀ ساختمان جبهه . بیشتر جمع شده بودند
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     صراحت یاد كرد و اما ازماه متحد داده و از تائید سه تنظیم ب
 . یادي نكرد( كسانیكه به نمایندگي اعلیحضرت آمده اند) 

یئت مولوي یوسفي بیانیۀ مفصلي داد و سالمهاي به نمایندگي ه
ل توجه اباعلیحضرت را بمردم رسانید كه از طرف اكثریت ق

بطور عموم مردم . مردم با صداي وعلیكم االسالم بدرقه گردید
آرزومند چنین حركتي را دارند تا ازاین زندگي پر از مشقت 

 .ند ابوبدبختي رهایي ی

 

 نمایندگی هیئت صحبت میکنده ب (شخص ایستاده) مولوی یوسفی

بعد از ساعتي صحبت هاي جداگانه با بعضي اشخاص كه خیلي 
ل صورت میگرفت ازایشان اببا محبت و در چوكات احترام متق

در . خدا حافظي كرده جانب كمپ انگوري عزیمت نمودیم
        موترآقایون عبداالحد كرزي، مولوي فضل هادي شینواري، 

، عزیز كرزي، عبدهللا پوپل كه دریوري ننگرهاري بمحمد گال
از كمپ گردي جنگل . بسیار خوب میكرد ومن همسفر بودیم
در جریان سفر تقریبا . آقاي استاد رضوي را نیز با خود گرفتیم

ساعته صحبتهاي جالب مولوي شینواري و ننگرهاري  7
طرز صحبت مولوي شینواري، كه یك . فراموش ناشدني است

ست، مزج این صحبتها با قصه هاي محلي عالم دین نامدار ا
مملكت و مذاحهاي نمكین وي شنونده را مسحور  تأریخدررویداد 
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آقاي رضوي در صحبتها با عالقه زیاد حصه . میگرداند
پیش ازرسیدن به كمپ  راه اشتباهي گرفتیم  و بطرف . میگرفت

ر ما دره مسدود گردید ابجاي دیگري روانه شدیم تا اینكه در بر
متاسفانه نمیدانم كدام منطقه . ه بلندي مانع پیشرفتن ما گردیدو كو

بود و كسي هم نبود تا ازوي معلومات نمایم اما ازنطقه نظر 
تمام ساحه از كوه . زیبا بود ساختمان جیالوجیكي از تصور دور

در اطراف آن . بچه ها با فورم هاي خارق العاده مسطور بود
 .میكردتوجه مغاره هاي بزرگ و كوچك جلب 

 
 
 

 وطن شده اند بیافغان  ر جنایات کمونیستهای بنامابانسانهای بیگناه که بن

درنزدیك یكي ازاین مغاره ها از موتر پایان شدیم و نماز شام را 
متوجه شدم كه استاد رضوي . بامامت مولوي شینواري ادا كردیم

 . با دستهاي باز ودیگرها دست بسته نماز ادا میكنند
رایستاده بودیم وهیچ مانع دیده نمیشد ابكبریا همه بر رذاتابدر بر

این عظمت . كه با هم دیگربرادروار به درگاه خداوند سجده كنیم
طبیعت و هواي سچه و پاك نزدیك بوطن درشامگاهان، كه خود 
یك زیبایي بخصوص دارد، مرا نزدیكتر با مردمان بیچاره ما 

همه جاي پیدا كرده در كمپ انگوري ناوقتر رسیدیم و. میگردانید
آقاي . بود سرجمع تعداد حاضرین از دوصد نفر باال. بودند

كرزي طرفم اشاره كرد كه دراینجا شب گذشتاندن غیر ممكن 
بعد ازختم . است بهتر است كدام جاي دیگري سرشته بگیریم
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ز صحبتها كه شباهت با گردهم آیي اسالف ما داشت ویاد ا
                                                                                                                                            مبارزات 

ر بیگانگان میكرد با آقایون دوست محمد گرگیچ و ابآنهارا دربر
 113.1خسرش به یك كمپ دیگري رفتیم كه درآنجا درحوالي 

ران بلوچ با محاسن غلو یكي از سردا. شب مواصلت نمودیم
بهر كدام یك كمپلي پیدا شد و . وسفید از ما با محبت پذیرایي كرد
باالیم غلبه  ابتا اینكه خو. یدیمابدر یك محقر گلي باالي زمین خو

كند بیاد هزاران پناه گزینان هموطنم رفتم كه دراین كمپها در یك 
سوزان  تموز. عالم ناامیدي وبدبختي شب وروز خودرا میگذرانند

درجه سانتیگراد  18-11این منطقه و درجه حرارت آن كه به 
میرسد باالي این مردم زیر خیمه هاي فرسوده و كلبه هاي گلي 

صبح بود كه مولوي  1ني پوش چه قسم خواهد گذشت؟ ساعت 
شنیدن صداي . شینواري مرا بیدار كرد وترتیب وضورا گرفتیم

افغان كه دراثر  اطفال معصوم. گریه چند طفل دلخراش بود
جنایات هموطنش از خانه و جاي شان بیرون كشانیده شده ودر 

نه مكتبیست . دیار بیگانگان دور از هرنوع تمدن زندگي میكنند
ونه دیواني، روز را بانتظار نمایندۀ صلیب احمر و یا یكي دیگر 
از مراكز كمكهاي بشري میگذرانند تا مشت آردي بدست آورند و 

ودرباره غور  سوال بجاست پرسیده شود. ینددفع گرسنگي نما
كرد كه ازاین جامعه و ازاین اوالدهاي آینده افغان چه بدست 

 خواهد آمد؟
بعد از اداي نماز صبح جانب كمپ دیگري كه ازاینجا در حدود 

كیلومتر فاصله دارد وبنام كمپ پنج پاي یاد میشود بحركت  111
د وبعد ازآن سرك پخته كیلومتر راه دشت بو 61 ا  تقریب. افتادیم
ي  موتر پیر گیالني معطل شدیم، ابدر یك جاي نسبت خر. كاري

عصر به كمپ پنج پاي مواصلت  1311بعد ترمیم آن حوالي 
 .نمودیم

در چند كیلومتري كمپ بهزاران نفر در دوطرف راه ایستاده 
متأسفانه ازطرف ما كمترحركتي محبت . بودند واحترام میكردند

نوع پیك اپ ساخت ) باالي موترهاي سیمرغ . دنشان داده میش
نصب گردیده ( 1داشكه و زیكو) ماشیندارهاي دافع هوا( ایران
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وقتیكه از موتر پیاده شدیم . بود و بر سبیل احترام شلیك میكردند
میدانم كه این . هركس از ما احوال اعلیحضرت را جویا میشد 
را متحمل شده بیچاره ترین بیچاره ها از سرحد قیاس بدبختي ها

اند و بامید اینكه ناجي اي بروي كدام معجزه اینهارا ازاین وضع 
درماندگي نجات داده میتواند بهر دري دعا میكنند و هم میدانم كه 
اینها نمیدانند كه با سرنوشت اینها چه بازیهاي نیست كه صورت 

همه در تالش رسیدن بقدرت و جاه وجالل خود هستند . نمیگیرد
دراین كمپ هزاران . ر این طبقه فكري هم باقي ندارندو بحال زا

آنها در راه آزادي ) نفر، مو سفید، زنها، كمتر مردهای جوان 
اطفال سر وپا برهنه گرد هم آمده ( وطن در داخل درجهاد بودند

 . بودند
مبني بر وضع جهاد و ضرورت به ای در اول پیر گیالني بیانیه 

م بانعره هاي هللا اكبر بدرقه همآهنگي آن داده كه از طرف مرد
در ضمن گفتار وي به همایون آصفي مشوره دادم تا از . میگردید

كه  ا  طرف ما مطالب در نظرداشته را بیان دارد و مخصوص
ت با اعلیحضرت دارد انتظار بیشتر برده ابمردم دانستند وي قر

همایون نظر مارا در چوكات . میشد تا وي با آنها اظهاراتي نماید
به مردم فهمانید و گفت كه هیئت مربوط به كدام محکم یل دال

ق افغانستان نزد همه ابتنظیمي نمیباشد بلكه به نمایندگي پادشاه س
آرزوي ما بوجود آوردن یك اتحاد سرتاسري ملت . آمده ایم

گفتارش منسجم وسوالهاي مردم . مجاهد افغان است و بس
دالیل . ت كردندچند نفر بنمایندگي مردم صحب. نماند اببیجو

مردم كمپ نان سرشته كرده . معقول و اندیشه هاي شان بجا بود
بعد (. درباره این همه خوراكها نمیخواهم تبصره نمایم) بودند  

همایون در موتر با . از كمي استراحت جانب كویته روانه شدیم
بعد از یك سفر . درباره آینده كار صحبت كردیم. ما یكجا شد

سفرما دوشب وسه روز دوام .  بهوتل رسیدیم طوالني ناوقت شب
 .كیلومتر پیمودیم 1111 ا  كرد ومجموع
 :نتیجه گیري 

اكثریت قاطع مردمیكه با ایشان دیدیم طرفداري از پادشاه و  -1
 .ساختمان جبهۀ متحد میكردند
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همقطارانش آقایون ر ابوی درنظر داشت كه اول دربر -2
ه باشد وهم مولوي محمدي و حضرت مجددي موقف قویتر داشت

در بیرون بین مردم نشان دهد كه ما كسانیكه بهدایت روم آمده ایم 
 .تحت نظر وي كار مینمائیم

طه با ابروي این منظور سعي میورزید داشت كه از ما درر -.
متاسفانه پیر گیالني مشكالت . اعلیحضرت در محافل یادي نكند

 .عظیم این حركت را با واقعیت بیني درك كرده نمیتواند
در بیانات هیئت  زیادتر منظور از استقالل فكري وحركت ما  -1

طه با اتحاد سرتاسري بود كه از طرف شنوندگان بدرستي ابدر ر
 .                                              فهمیده میشد

27-11-188. 
یك تعداد كْتیري اضافه از سه صد نفر كه در بین شان قوماندنان 

تمام  ا  یز شامل بودند بدیدن ما در هوتل آمدند و تقریبو مجاهدین ن
اكْتریت آنها رویكار آمدن جبهۀ . روز را با آنها مصروف بودیم

ما : و در گفتار خویش اضافه میكردند ید میكردندئمتحد را تا
     مردم انتظارحصه گرفتن اعلیحضرت، جوانان، كارشناسان 

     بعد  1مایار، عزیز کرزی، شخص عبدهللا پوپل، شینواری، : ازچ به راست
 کرزی، مولوی یوسفی

و در مملكت تمنا داریم نه  یافتگان را در داخل جهاد وتحصیل
این مطلب فوق . ) اینكه از بیرون كشور با ما همكاري نمایند

 (.العاده داراي اهمیت است
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تعداد شان تقاضا نمودند تا یكنفر از مهاجرین افغاني در  یك
ایندگي اعلیحضرت در كمیته تسوید منشور جبهۀ بلوچستان بنم

 .گردد ابمتحد انتخ
،از غزني با (ا ابقاري ب)تاج محمد قوماندان سرشناس مشهور به 

یكتعداد از مجاهدین همرایش موقف جامعه افغاني را در تعیین 
 :سرنوشت آینده چنین صفبندي كرد

ینده مردم عام باید در تعیین سرنوشت آ -.مهاجر و -2مجاهد -1
در . افغانستان و وضع جهاد در حال حاضر یكجا تصمیم بگیرند

مورد گروپ سومي یعني ملت اضافه كرد كه این طبقه رنج 
اته ابزیادتر را در درازاي جهاد متحمل میگردند وبا اعاشه و 

مجاهد در منطقه قربانیهاي بیسرحدي را متقبل میشوند و ازینرو 
 .دباید دراین پروسه سهم داشته باشن

قه آن تفاوت ابشكل اداري ولسوالي با شكل س: وي اضافه نمود
قه ولسوالي تعیین نماینده در ابدارد و امروز در داخل حومه س

ازاینرو براي حوزه قندهار، . ات غیرممكن استابچوكات انتخ
طه تنظیمي ابل و هیلمند نظر میدهد كه بدون در نظرداشتن رابز

مشتمل از قوماندانان، و حزبي یك تعداد اشخاص با نفوذ 
مجاهدین و ریش سفیدان قومي به شكل یك اداره  ساخته شود و 
بعد ازآن در تعیین اشخاص توسط همین اداره اقدام صورت 

 .بگیرد
محمد وزیر مشهور به مدیر مربوط به ولسوالي گرمسیر ) 

لیت كار را ابوالیت هیلمند و عبدالصمد خان نورزایي اشخاص ق
 .(دارا هستند

 

 بش 8ساعت  .27/8/188
با همایون آصفي درمنزل حبیب كرزي براي صرف طعام شب 

مطلب ازاین دعوت در حلقۀ كوچك صحبت كردن . دعوت بودیم
نیم ماه قبل در گرشك و  با یكنفر محبوس روسي بود كه یك

. بدست مجاهدین افتاده ونزد حبیب كرزي در حبس زندگي میكند
 .حدود سي سال عمر دارد است و در  Nicolai Costaاسم وي  
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در اطاق سالون كه ما نشسته بودیم دروازه كوچكي به طرف 
. زندگي میكرد ابداشت و عسكر روسي دراین تشن ابتشن

كرزي یك نفر مجاهد مسلح را به اطاق خواست و اورا گفت تا 
عسكر روسي ازدیدن ما خوشش . محبوس را نزد ما بیآورد

را میكرد از وي پرسید كه شخصي كه ترجماني صحبت ما. نیآمد
گفت  ابدر افغانستان براي كدام مقصد آمده اید؟ در جو

امریكاییها امپریالیست میخواهند مملكت دوست مارا زیر یوغ 
اسارت بیآورند و ازاینرو ما بكمك دوستان خود به افغانستان آمده 

كرده گفت شما امریكائیهارا (آصفي وبنده)ایم واشاره بطرف ما
وقتیكه ازوي پرسیدیم بكدام دلیل مارا . بیرون میكنیم ازین مملكت
كه ملبس با لباس افغاني هستید  میكند گفت شما ابامریكایي خط

به تفصیل به وي شرح . معني اینراندارد كه شماامریكایي نباشید
دادیم كه اصال در مملكت ما بغیر از عساكر و اتباع شوروي 

 شما دروغ گفته كه بادیگر بیگانۀ وجود ندارد و حكومت شما ب
دفاع فرستاده و باعث  این نام شمارا در یك مملكت كوچك بي
گفتار ما باالي وي  ا  یقین. كشت و خون وتباهي مملكت ما میشوید

 .تاثیري نكرد، اما احتمال میرود نزدش سوالي خلق شده باشد
: در مورد سوال آخري صحبت كه از ما چه توقع دارید گفت

ارید با یك مرمي مرا بدهید تا خود را از این تفنگچۀ كه دركمر د
وي را دوباره باطاق بازگشتاند و ما . زندگي ننگبار نجات بدهم

صحبت از آینده كار خود نمودیم كه حبیب كرزي آنرا تائید 
 . میكرد

حبیب كرزي شخصي است كه درآینده مصدر خدمات خوبي شده 
 .میتواند

 

28-11-188. 
. براه افتادیم ابكمپ مهاجرین سرخ از كویته توسط موتر جانب

      تعداد زیادي از باشندگان این كمپ با حزب جمعیت اسالمي
در یك میداني بزرگ اضافه از . عالقه مندي دارند( رباني) 

عكسهاي اعلیحضرت و بیرقهاي . نفر گردهم آمده بودند 1111
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از هییت با فایر هاي . سیاه وسرخ وسبز را برافراشته بودند
 .ینكوف پذیرایي كردندكالش

پیرگیالني، مولوي ترین، عطاء هللا خان، دكتر فاروق اعظم ویك 
تعداد دیگر از باشندگان کمپ بیانات مبني بر تائید این حركت 

 از طرف هییت نوبت من بود تا در باره نكات اصلي این . دادند
در بیانیه ام كه در حدود بیست دقیقه . حركت روشني بیاندازم

              :د در بارۀ مطالب ذیل بخصوص توضیحات دادمدوام كر
ر ابما بدعوت كدام تنظیمي به پاکستان سفر ننموده ایم، بلكه بن: 1

ق افغانستان اینجا ابتوافقات اخیر درروم به نمایندگي پادشاه س
 .آمده ایم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   ابپ سرخخدمت مهاجرین کم، جبهۀ متحد توسط بنده خطوط اساسیاعالم        
ق افغانستان بما وظیفه داده اند كه باسران تمام ابپادشاه س: 2

سفید قرار نماییم و ازیشان بنام یك موگروپهاي مجاهدین تماس بر
 .قوم باین اتحادملي دعوت نماییم

  دعاي احراز قدرت براي شخص خوداعلیحضرت هیچ نوع ا: .
                          حیث          ه د بلكه بنندار افغانستان درآینده

یک موسفید مورد اعتماد ملت افغان میخواهند خدمات بي شایبه 
در ضمن بیانیه ام . خویش را بخدمت ملت افغان عرضه نمایند

 .شد ا شنیده ميابچندین بارصداي زنده باد اعلیحضرت ب
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نفر بنمایندگي ازپناه گزینان در باره جبهۀ متحد كه  بتعقیب من یك
        .عره هاي هللا اكبرتائید مینمودند بیانات مبرمي دادهمه با ن

 (.متاسفانه اسم شانرا دریادداشتم خوانده نتوانستم) 
با ( محمدي) در اخیر مولوي عبدالبصیر آمر سیاسي حركت 

وي فكر میكرد . عصبانیت و شدت سر وصدا اعتراض بلندكرد
نوبت داده  ا  كه مجلس به پایان رسیده وبه نماینده تنظیم وي عمد

ماده شلیك ساختند آطرفداران وي كالشنكوف هارا . است نشده
ازبین مدعوین مولوي . وهركس انتظار زد وخورد را مي كشید

ترین به پا ایستاده شد وبه قناعت وي پرداخت وفضاي متشنج را 
 .آرام ساخت
 .در خانه عزیز كرزي چاي صرف كردیمدر بازگشت 

28-11-188. 
در جاي مهمند خان اچكزایي دعوت بودیم كه  ناشتابراي صرف 

. درآنجا با یك تعداد زیاد مردمان صاحب رسوخ صحبت نمودیم
وچمن  به راه ( پیر علي زایي) جانب کمپ جنگل  ا  متفق ا  بعد

 در مسیر راه نزدیك به کمپ صد ها نفر جهت پذیرایي . افتادیم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ن شاهی افغانستانذیرائی مردم با بیرق زماپ              
 .ایستاده بودند

قبل ازانكه به چمن مواصلت نمائیم در حدود پنجاه عراده موتر 
مارا بدرقه میكردند و همه موتر ها یشان با بیرقهاي سیاه وسرخ 
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وقتیكه ازیك كوتل میگذشتیم و موتر هاي . وسبز مزین بود
بوي وطن و . پیشروي را میدیدم احساس عجیبي در من رخ داد

دیده مي شد كه  ا  دور احساس میكردم و واضح تهاي اورا ازدش
در آنجا عسكر هاي افغان ما حراست از یك نظامي میكنند، كه 

ر شان قیام كرده و افغانهاي ما  مانع ورود اباکثریت ملت در بر
خیل خیل مردم . ایي مشترك ما میشوندابخود در خاك  افغانهاي

هاي  عكس .ارا میبردنددر هر كنار بچشم میخورد و انتظار م
زنده ) اعلیحضرت هر طرف بچشم میخورد و باالي پارچه ها 

 .بهر طرف دیده میشد( باد المتو كل علي هللا محمد ظاهر شاه
در صحبتش تغییر لهجه مشاهده . دراول پیر گیالني بیانیه داد

. میشود، زیادتر كوشش میكند با ما سر نزدیكي را باز داشته باشد
خاص دیگر مربوط کمپ بازهم، طوریكه در دیگر تعداد اش یك

همایون . کمپها شنیده بودیم، ازاین حركت پشتیباني میكردند
آصفي بیانیۀ مبسوطي در باره همبستگي اعلیحضرت  با مردم و 
ساختمان جبهۀ متحد ایراد نمود كه از طرف شنوندگان با نعره 

 .ردیدهاي هللا اكبر و زنده باد اعلیحضرت با با بدرقه میگ
بعد . این دیدوادید باپناه گزینان در حدود سه ساعت دوام كرد

در هربار . ازاتحاف دعا مجلس در فضاي همبستگي خاتمه یافت
بازدید از کمپها و صحبت با مردم امیدواري ما بیشتر میشود كه 

لیك در صحبتها چه درمالي عام و . این حركت بپاي ایستاده شود
نفي بعضي رهبران جهاد یا طورخصوصي ازموقفگیري م

 .منحیث مانع بزرگ بوضاحت یادآوري میشود
احتمال ) قبل آزانكه به موتر سوار شویم یكنفر بنام داكتر مسعود

، خودرا بنام برادر عصمت مسلم (میرود كه اسم مستعار باشد
یكي از قوماندانان مشهور قوم اچكزایي معرفي نمود، باآصفي 

ود كه برادرش به نسبت قتل ومن صحبت كرد و چنین اظهار نم
یكنفر از مردمان پوپلزایي از قوم جداشده وبه كوه اده پناه برده و 

ازاین منطقه به قطاع الطریقي . درآنجا سنگر ترتیب نموده
میپردازد و مجاهدیني هر تنظیم ویا حزب كه ازاین منطقه 
میگذرند توسط وي خلع سالح میشود وبا سالح دستآورده باالي 

. حكومتي و شوروي داخل افغانستان عملیات میكند پسته هاي
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براي روغ كردن وي با قوم پوپلزایي ترتیب جرگه  مدنظر 
داكتر مسعود ازما خواهش نمود تا دراین جرگه سهم . گرفته شده

با وي قرار گذاشتیم تا نزد ما در كویته  بیآید تا بیشتر . بگیریم
 .در مورد صحبت شده بتواند

ي اسد هللا خان اچکزائی، رئیس رزاق نا ن چاشت، در جا
اچکزائی، رئیس عبدهللا اچکزائی و حاجي انور اچکزائی كه در 

ر حكومت مبارزه میكنند، ابیك اتحادیه مقاومت بنام نهرین در بر
با تعداد كثیري از مدعوین صحبت . ترتیبات گرفته شده بود

 .نمودیم و اكثریت طرفداري این نظر را میكردند
ر جاي عبدالصمد خان نورزائي مشر یكي ازکمپهاي بعد ازآن د

مهاجرین با تعدادي زیادي از مدعوین به شمول وكیل گلجان 
دراینجا از طرف پیر گیالني و مولوي . فراهي صحبت نمودیم

     یوسفي بشمول یك تعداددیگر اشخاص وكالنهاي قوم بیاناتي
 . ئید داده شدتا

هر جانب کمپ گلستان بعد از ظ 13.1بعد از ختم مجلس ساعت 
قبل از . شب بدآنجا مواصلت نمودیم 8311براه افتادیم و بساعت 

رسیدن به مركز کمپ صدها نفر براي پذیرایي دوطرفه راه 
شب را درمحل بودوباش حاجي محمد خان . ایستاده بودند

مجلس با تالوت آیاتي چند از . اچکزائی، مهماندارما گذشتاندیم
پیر  ا  بعد. خوردسال مهاجرافتتاح گردید قران مجید توسط یك پسر

گیالني بیانیه خوبي داد متعاقب وي یكنفر بنام ولي محمد ولد 
ذقوم خان، برادرزاده حاجي محمد در اطاق بزرگ مهمانخانه كه 
با چراغهاي رنگه تزیین گردیده بود اشعار حماسي خودرا به 
ار لسان پشتو، در مدح اعلیحضرت سرود كه مورد پسند همه قر

 .گرفت
همایون آصفي بنمایندگي هیإت بلسان پشتو بیانیه مختصراما 

شعار هاي زنده باد اعلیحضرت محمد ظاهر شاه بار . جامعي داد
 .بار با شور وشعف زیاد تكرار میگردید

این جرگه با . نفر سهم داشتند 211شب در حدود  دعوتدر 
 تمكین اما درعین حال دردناك  در فضاي بسیار صمیمي تا

. یدیمابشب را در جاي ولي محمد خان خو. نصف شب دوام كرد
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در جوار اطاق ما براي شب باشي اعلیحضرت اطاق زیبایي كه 
تزئین گردیده طور جداگانه  ابچپركت آن با لحافهاي كیمخ

اختصاص داده شده و بامید آنكه روزي درآن دیار بیاید و شب را 
 .راه هستنده بگذراند چشم ب

 

.1-11-188. 
 .مروز روز چهلم مواصلت ما در پاکستان استا

صبح به وقت نمازبیدار شدم، چاي صبح را با تعداد زیادي از 
  .مردمان قومي صرف كردیم

از جاي ولي محمد خان خداحافظي كرده جانب  83.1ساعت 
کمپ مسلم از طریق راه كچالك در . کمپ مسلم روانه شدیم

به کمپ مسلم  123.1ساعت . كیلومتر فاصله دارد 1.1حدود 
دراین کمپ اكثریت مهاجرین آن با تنظیم . مواصلت نمودیم

 .طه تنظیمي دارداباسالمي ر بحركت انقال
ل با ابیادآوري رحیم وردگ یكي از دوستان خانواده ام از ك) 

مشكل زیاد خودرا به بلوچستان رسانیده و پیغام پدرم را برایم 
 ( . انسان شریف ووفاداري است. آورد
دیدوادید وصحبت با مردم كه تقریبا تكرار جریان کمپهاي  از بعد

 بعد ازظهر جانب كویته روانه شدیم و 1311دیگر بود ساعت 
 .ناوقت شام آنجا مواصلت نمودیم

شب یكنفر بنام حاجي عبدالعلي مشهور به حاجي  8ساعت 
( رباني) هلمندي یكي از قوماندانهاي مربوط به تنظیم جمعیت 

زیادتر صحبت وي در . از تنظیمها شكایت كرد نزد ما آمد و
وي عالقه مندي به . اطراف خویش خوریهاي تنظیمها بود

ساختمان جبهۀ متحد نشان میدهد وعالوه كرد كه درجمعیت تعداد 
زیاد قوماندانان ومجاهدین از ظاهرشاه طرفداري میكند لیكن 

 . اظهار نظر كرده نمیتوانند ا  ازبیم تنظیم واضح
 

.-12-188. 
بهادر خان از گلران هرات در هلمند و قندهار گروه هاي كوچك 

از طرز تحلیل . لیكن فعال مجاهدین راتحت اداره خود دارد
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ودرایت  او میتوان گفت  شخصیتي  است كه در آینده میتواند از 
 .عهده وظایف مهم بدر آید
از طرف مولوي ( محمدي) اسالمي  بشب در دفتر حركت انقال

دعوتي ترتیب گردیده  بعمومي دفتر حركت انقالترین رئیس 
جنوب غرب افغانستان حصه گرفته ( امیران ) بود كه درآن 

 :بودند و آنها عبارت بودند از اشخاص ذیل
   موالنا صاحب آمر سیاسي دفتر: 1
 محب هللا آخندزاده معاون ترین -2
             مال غالم رسول آخندزاده رئیس قضا -.
     د اسمعیل نماینده عمومي قندهار                                                                         مولوي محم -1
             مولوي محمد كبیر نماینده كوچیان  -1
 مال احمد آخند نماینده عمومي هلمند -6
  مولوي محمد امیر جبهۀ طالبان غورات  -7
 عمومي فراهمولوي محمد حسن نماینده  -8
           مال عبدالقادر آخند نماینده عمومي بادغیس -8

 مال غوث الدین نماینده عمومي غورات -11
           سعدالدین آغا صاحب نماینده عمومي هرات -11
 مال رحمت هللا نماینده عمومي ارزگان -12

یك . بر عالوه ازایشان تعداد كثیري نیز در دعوت اشتراك داشتند
ازمدعوین بیاناتي مبني بر پشتیباني ازساختمان جبهۀ متحد  تعداد

فضاي مجلس . ئید میگردید ا  دادند كه با نعره هاي هللا اكبر ت
 .دوستانه اما با اشارات انتقادي ساختماني دلچسپ میگردید

 : قوماندانان نامدار در حوزۀ جنوب غرب افغانستان: یادداشت
) ، سردار حسن (قندهار) ، عصمت مسلم (قندهار) حاجي مغاش 

، حاجي (هلمند) مال نقیب الكوزي( قندهار) ، محمد داود (قندهار
 لطیف

، تورن (حزب اسالمي)، دگروال عبدالعزیز، اسدهللا (هرات) 
، (فراه)، محمد نبي اخندزاده (، هراتجمعیت اسالمي) اسمعیل 

        ، عطامحمد(فراه) ، پیلوت محمد انور(فراه) حاجي مال محمد شاه
، نورمحمد (حزب اسالمي) ، تورن عبدالمحمد (حزب اسالمي) 
                                                  ، سید جگرن(حركت اسالمي) ، مولوي محمد انعام (لابز) 
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 غزني، عبدالروف( اابقاری ب) ، قاري تاج محمد(غزني)
                                                                      .پشتونیار

راي وي چند ب. ل روانه شدابامروز رحیم وردگ طرف ك) 
 (.برای فامیل دادممكتوب 

 

1-12-188. 
ق وكیل در شوري دعوت ابامروز عبدالحسین مقصودي س

     ق دعوت ابچاشت ترتیب داده كه درآن صرف از هیئت شاه س

 (ااباری باسم جهادی ق)  قوماندان شهیر قاری تاج محمد
در قلعۀ كه مقصودي زندگي میكرد یك تعداد زیاد . بعمل آمده بود

وكیل سنگچارك بنام سید از مردمان سرشناس هزاره بشمول 
صحبت زیادتر در مورد تطبیق احكام . حاضر بودنداسحق آغا 

. شرعي و قضاه، در مناطق شیعه نشینان افغانستان، میچرخید
بود و طوریكه دیده میشد صحبتهاي بسیار جاندار و اساسي 

اكثریت شان با در نظر داشت بعضي ریزرویشنها از جبهۀ متحد 
 .طرفداري میكردند
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دربین مدعوین یكنفر بنام فیض محمد ولد حاجي نیك محمد 
جبهه تحت  8وي ادعا میكرد كه . ازخاص ارزگان حاضر بود

قومانداني خود در منطقه دارد و سالح خودرا دردوجبهه از 
خالص، یك جبهه از حكمتیار، سه جبهه از مجددي، دو مولوي 

 .جبهه از موذن و یك جبهه از منصور بدست میآورد
 

1-12-188. 
. چاي صبح از طرف اتحادیه قومي باركزایي ترتیب گردیده بود

از همه . این اتحادیه توسط یك شوري ده نفري اداره میگردد
تنظیمهاي جهادي سالح و مهمات بدست میآورند و لي هویت 

 . خودرا در چوكات اتحادیه قومي نگاهداشته اند
 :اعضاي شورا عبارتند

دالباقي خان، ملك غالم حاجي احمد خان، میرزا آغا جان، عب
محمد كبیر خان، مولوي عبدالرحمن،  صدیق، حاجي عبدهللا جان،

 .انجنیر محمد نعیم علومي، حاجي محمد گل و سرورخان 
این اشخاص كساني  هستند كه به آزادي وطن جان میدهند و 
لیكن از تنظیمها بصورت كل شكایت دارند و آزرومند دستگاهي 

ا قدرت شخص به یك اداره واحد انتقال بشكل جبهۀ متحد هستند ت
 .گردیده بتواند

بعد از صحبتهاي مفید به هوتل بازگشتیم و یك تعداد از 
درجمله اي . قوماندانان و سر شناسان انتظار مارا داشتند

اشخاص قوماندان نادر جان و مال نقیب از قوماندانهاي مشهور 
حمن در ضمن صحبت مولوي عبدالر. قندهار نیزحاضر بودند

ر مردم ابازقندهار شكایت كرد كه چرا در مجالس ما در بر
اظهار میداریم كه ما براي اعاده سلطنت و اعلیحضرت كار 

اگر . راي خود كاري نمیخواهدنمیكنیم و یا اینكه اعلیحضرت ب
اعلیحضرت چنین آرزویي ندارد پس بما كمك كنید و  ا  واقع

زعیم آینده  بگوئید كه كدام شخص را بحیث بدیل وي منحیث
 ؟.افغانستان بشناسیم
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قبل ازظهر با یك تعداد از قوماندانهاي ارزگان 11311در حوالي 
یكنفر بنام مال عبدالخالق یادداشتي با متن ذیل برایم داد كه . دیدیم

 :نقل مینمایم ا  آنرا بدون تصرف عین
مال عبدالخالق قوماندان ولسوالي خاكریز از جهاد مقدس خود ) 

ترم معظم عرض خودرا اظهار نمود كه از اول آغاز به هیئت مح
جهاد قرباني خودرا دادن و سه برادر خود و بچه كاكا را شهید 
داده است و تمام قوماندان والیت اروزگان از صمیم قلب براي 
آزادي افغانستان آماده هر گونه قرباني میباشد و حاضر هستند كه 

 (ود حاضر هستیمبراي پدر بزرگوار خود با تمام امكانات خ
 ر یك مرد بعد از صحبت ایشان حمید آغا قوماندان مشهور قندها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 در افق شهر چمن واقع است ،(غریب شاه اچكزایي) حاجی مغاش      
 

                                             ابا صحبت گیر جوان
یك شخصیت سرشناس ( اابقاري ب) آزموده و قاري تاج محمد 

دیدن با . جهادي با تعدادي دیگر از همرزمان شان نزد ما آمدند
این چهره هاي بزرگ جهادي یاد نیاكان ما راكه در راه آزادي 

 .وطن قربانیها داده اند دوباره زنده میسازد
صحبتهاي طوالني توأم با شكایات از كدر رهبري جهادي تا 

زیت یك جبهه متحد پشتیباني حوالي شام دوام كرد و همه از م
 .میكردند
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 صبح 8ساعت  .6-12-188

چند روزقبل قرارگذاشته بودیم تا جهت حل وفصل اختالفات 
قوماندان عصمت مسلم اچکزائی و طرف وي از قوم پوپلزایي به 

 .چمن سفر نمائیم و با عصمت مسلم از نزدیك ببینیم
بود و چند عراده موتر عصمت مسلم براي ما روانه كرده 

 . برادرش داكتر مسعود ما را همرایي میكرد
همایون آصفي، سلمان گیالني و داكتر مسعود در یك موتر ومن 
با حاجي مغاش در موترمغاش یكجا روانه چمن شدیم و بعد از 

در قلعۀ كه محل رهایش مسلم  11311سه ساعت سفر در حوالي 
                                 ازه داخلموترها داخل قلعه شدند و موتر مارا اج. است رسیدیم

شدن به داخل حویلي قلعه نداد و یكنفر از بادي گاردهاي مسلم  
به حاجي مغاش گفت كه تو اجازه داخل شدن را نداري و هم 

. مرا گفت شما مهمان ما هستید بیآئید داخل. دعوت نشده اي 
                                                     ست را حاجي مغاش طرف من با اشاره فهمانید كه با مسلم سر

 

 عصمت مسلم با کاله پشمی و نفر اول دست چپ جگرن بسم هللا ناچار
 معاون نظامی و پالن گزاری جنگ

                                              .       ندارد ازاینرو باید تنها بروم
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. یگر مهمانها انتظارمارا داشتنددر داخل قلعه عصمت مسلم با د
مردیست میانه قد با ریخت قوي . مسلم را ندیده بودم قبال  

 سال  عمر دارد داراي ریش انبوه و یك دندان 11ودرحدود 
كه در وطن نزد ( جیكر)  پیشرویش افتاده، بسرش یك كاله پشمي

در حدود . كلینر هاي موتر الري رواج دارد، از ما پذیرایي كرد
در صحن حویلي . نفر از موسفیدان قومي نیز دعوت بودند پنجاه

نفر از مجاهدین همكارش در پاك كردن سالح ها  11.درحدود 
مبارزین آزادي  بصورت كل یك صحنه زنده . مشغول بودند

در اطاق بزرگ همه گردهم . توجه انسان را بخود جلب میكرد
دم نشستیم ومسلم براي دفاع خود در مورد قتل یكنفر ازمر

در شروع شكایتش از رهبران . پوپلزایي به صحبت آغاز كرد
و سر آغاز جدایي وي از تنظیمهاي جهادي به . تنظیمها بود
كه رهبران تنظیمها براي وي سالح كافي و بوقت  نسبتي بود

ضرورت نمیدادند و هر باري كه براي توزیع سالح ومهمات 
تا یك فیصدي  نزد آنها مراجعه میكرد هفته ها را دربر میگرفت

از تنظیمها سالح  فعال  . محدود ازضرورت خودرا بدست میآورد
نمیگیرد بلكه سالحیكه دیگر مجاهدین مربوط تنظیمها باخود 
دارند ازنزدشان با استعمال قوه وجبر میگیرد و جهاد را پیش 

 .  صحبتش با انرژي و صریح بود. میبرد
نكرد بلكه از قرار زیاد بحث  ها پوپلزایيیک نفر از قتل  ۀدربار

گفته وي آنشخص به سرنوشت اعمال خود رسیده و حاضر است 
ر ابدر بر(  برادر زادۀ پیر گیالنی) تحت ریاست سلمان گیالني

 . محكمه فدائیان اسالم از خود دفاع كند
قاضي هاي این محكمه یكي بنام قاضي عبدالباري خان است كه 

نماید و دیگرش مولوي  نمایندگي از اتحاد سه گانه ملیگراها مي
نمایندگي حزب اسالمي حكمتیار میباشد كه صالحیت ه ر بابص

با این پیشنهادش همه موافقه كردیم و به . عفو تا اعدام را دارند
سلمان گیالني وظیفه داده شد تا هرچه زودتر درحل این قضیه 

 .قومي اقدام نماید
آدم با نفوذ در قسمیكه دیده میشد ) یكنفر بنام جگرن بسم هللا ناچار

در مورد جبهۀ متحد از ما ( گروپ و پالنگذار حمالت  میباشد
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آنرا همایون آصفي  ابكه جو، كرد سازنده و سوال جاندار چند
 .دادیم ر محضر ميابومن در بر

متاء سفانه اسمش دریادداشت ) درختم مجلس یكنفر دگروال 
 :به نمایندگي جرگه چنین اظهارنظر نمود( نبود؟ 

هاي مارا به اعلیحضرت برسانید و اطمینان دهید كه  سالم -
 .نماید اكثریت قاطع ملت ازاین حركت وي پشتیباني مي

اعلیحضرت دراین مقطع زمان بایست متوجه احوال و  -
 .دنجریانات سیاسي در پاکستان وایران باش

اتحاد سرتاسري صرف در چوكات اسالم و افغان بدون امتیاز  -
 .میتواندوتبعیض صورت گرفته 

تمام اسنادیكه در ساختمان جبهۀ متحد تسوید و تصویب میگردد  -
 .باید در هر دولسان پشتو ودری به نشر سپاریده شود

در مورد تحصیل جوانان مهاجردرکمپها بایست اقدام جدي  -
صورت بگیرد و عصمت مسلم حاضر است تا ازاین ضرورت 

 .مهم بازرسي نماید
دا كند باثر تقاضاي عصمت مسلم در قبل ازآنكه مجلس خاتمه پی

ر همه مدعوین و ابحضورتعداد بیشماری در صحن حویلي در بر
مجاهدین همایون ومن چند فایركالشینكوف باالي یك هدف 

ت ابهدف اصه لطف خدا شد كه کارطوسهای هردویما ب) نمودیم 
 ( كرد زیرا  این یک امتحان از غرب نشینان معنی داشت 

 .كویته باز گشتیمشب به  8درحوالي 
 

7-12-188. 
صبح و صحبت با یكتعداد افغانهاي با نفوذ  ناشتایبراي 

ي دعوت ابجنوبغرب افغانستان درمنزل سناتور عزیزهللا نو
نفر و صحبتها مختص در  11تعداد مدعوین در حدود . بودیم

هریك از مهمانها بنوبه در مورد . چرخید مورد جبهۀ متحد مي
 دادند كه مورد تائید اكثریت قرار مي ميجبهه متحد معلومات 

 .گرفت و آنها دسته جمعي وعده همهكاري و پشتیباني را دادند
 ۀبعد از صحبت با ایشان براي یكساعت در دفتري بنام جبه

 سابق اردو این دفتر توسط یك شورا صاحبمنصبان. نظامي رفتیم
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اسم وی  با احتمال قوی)  یك نفر برتبه جگرن. اداره میشود
كه چندي قبل یك هیلوكوپتر را با خود به ( فقیرمحمد باشد

دفتر شان . پاکستان آورده بحیث سخنگوي زیادتر بحث میكرد
قرار معلومات اینها . خوب مرتب و نظم در بین شان معلوم میشد

 .میباشند( شعله جاوید؟ ) مربوط به
در بین . در بازگشت در هوتل یك تعداد مردم انتظار مارا داشتند

نها یكنفر بنام مولوي خداي بخش كه از مردم هزاره و در قریه آ
)  بازك بادغیس زندگي میكند و مربوط به جمعیت اسالمی اب

وي درباره . است، آدم پر معلومات و خوش صحبت است( رباني
 :جهاد صحبت كرد و پنج اصل آنرا چنین توضیح داد

 (ج)تحصیل رضاي خدا  -1
 رسالت بر افراشتن پرچم توحید و -2
 پیش بردن دین اسالم بر ادیان باطل -.
 از بین بردن فتنه، فساد، جور واستبداد -1
 (ج) بذل جان و مال خاص بنام خدا  -1

خان از والیت هیلمند، ولسوالي كجكي با تعدادي  ابقوماندان نو
نفوذ خوب در منطقه دارد و از جبهه . از مجاهدین آمده بودند
 .متحد طرفداري مینماید

چه یادداشتم نوشت ابذیل را در كت فردنفر بنام نادر علي نجفي یك
خدا   -كلید باغ فتاده بدست بد مستان  : در موقع كودتاي داود:) 

 (كند گل آمال زیر پا نشود
شخصي معلومات داد كه حزب اسالمي حكمتیار در صوبه 

افغانستان و پاکستان بنام اسالم  سرحدبلوچستان یك دره را در 
اري كرده و در صوفهاي بزرگ سالح ذخیره نموده زگدره نام

كه ازین سالح در آینده افغانستان بعد از آزادي مملكت استفاده 
در ) بر عالوه یك غند از چریكیهارا در منطقه رباط . نمایند مي

جا نموده كه اینها ابج فعال  ( ایران وافغانستان -سه راهي پاکستان
جبر اهدین را از نزد شان بوظیفه دارند تا سالحهاي دیگر مجا

 .بگیرد و در سالحكوت حزب اسالمي تسلیم نماید
 
 



 

261 

 

8-12-188. 
در حدود بیست نفر ازاتحادیه علماء به سركردگي مولوي سید 

نمایند و  طرفداري از جبهه متحد مي. مطیع هللا بدیدن ماآمدند
وي امولوي مطیع هللا با تائید دیگران گفت كه ما علما میتوانیم فت

ر دیگر رهبران ابتیب نماییم و افضلیت اعلیحضرت را در برتر
 . از دید آنها پادشاه موقف بهتر و مهمتر دارد. ت نمائیمابث

این سفر یكي . اد هستاباسالم  هامروز روز بازگشت ما ب
ازاول صبح . ازرویداد هاي بااهمیت زمان خدمت ما درجهاد بود
ع شده بودند  و تعداد كثیري از مردم درصحن حویلي هوتل جم

بعد از خداحافظي با آنها وهمچنان تعداد زیادي درمیدان هوایي 
اد حركت و به ساعت اباز كویته جانب اسالم  11311ساعت 
بعد از اقامت مختصر در خانه . بدآنجا مواصلت نمودیم 12321

شام به هوتل دینز  7311پیر گیالني روانه پشاور شدیم و بساعت 
 .رسیدیم( پشاور) 
 

گزارش داده بودم که در  باالدمت خوانندگان گرامی در بخش خ
یکی از بازدیدها آقای نجیب هللا شاهی بمعیت چند نفر از 

آقای شاهی در صحبت گیرایش از . دوستانش نزدم آمده بودند
من . جریانات منطقه با وضاحت کامل و بالغت صحبت میکرد

زاره جات از وی خواهش نموده بودم تا در بارۀ رویدادهای ه
آقای شاهی لطف نموده راپور را برایم . برایم راپوری تهیه نماید

تهیه نمود و بنده به کسانیکه عالقه دارند از واقعیتهای زمان 
جهاد افغانستان در منطقه از دست اول معلومات داشته باشند 

 . نمایم راپور را مطالعه نمایند توصیه می ا  اکید
 

 7311ساعت 12/1/.188
نوروزعلي ولد فقیرمحمدازولسوالي ورس، محمدامیر آقایون 

بیگ ونجیب هللا شاهي نزدم آمده وراپوري مفصلي با متون ذیل 
 :برایم دادند
 بسمه تعالي

ازینكه در مورد ایدیولوژي نصري ها و : محترم آقاي مایار"  
موقف فعلي سید جگرن و بهشتي و موقف خوانین طالب 
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یكه معلومات دارم ئزمینه تا جا در این ا  معلومات شده بودید بن
 .دهم شمارا درجریان قرار مي

الهزاره پایه  ابحزب نصر براي اولین مرتبه در عراق بنام شب
ریزي گردید بعد ازمدت كم كه از دوران فعالیت آن سپري گردید 

عمل كرد و نشراتي كه از جانب شان پخش گردید ه نظر ب
ه ابعلیه آن مجالس خطتثبیت و بر  ءكمونیست بودن آن نزد علما

ها آغاز گردید كه در نتیجه فعالیت آن در حوزۀ علمیۀ نجف 
ممنوع گردید، اما در باطن این مفكوره در ذهن بعضي از 

از  ه ایافغانستان عد بانقال بعد از آغاز. اعضاي آن باقي ماند
طه با سپاه پاسداران ایران بنام ابالهزاره در ر اباعضاي شب

ستان ایجاد گردید كه كم كم اعضاي این حزب سازمان نصر افغان
رسوا در بین صفوف مجاهدین افغانستان رخنه كردند كه در 

 .رحمانه توسط شان بمیان آمد نتیجه وضع فعلي و كشتار بي
 :قرار است ینااما ارتباطات و عملكرد شان از

ین حزب خونخوار بشدت پشتیباني اسپاه پاسداران ایران از
دي هاشمي نژاد داماد منتظري كه ازجملۀ مه ا  میكرد، مخصوص
راز اول سپاه بود هم از نگاه مالي و هم از نگاه طصاحبمنصبان 

تا زمانیكه حزب تودۀ . نمود تسلیحاتي این سازمان را تقویه مي
ایران توسط دولت متالشي گردید و اسناد شان بدست مقامات 

یكي از  دولتي افتاد و نظر بهمین اسناد همین مهدي هاشمي نژاد
اعضاي فعال حزب توده بوده كه در سپاه پاسداران نقش بزرگي 

موصوف از طرف دولت جمهوري اسالمي دستگیر و تا . داشت
بتعقیب دستگیري هاشمي نژاد موقف نصر . كنون محبوس است

متزلزل گردید ولي بزودي دوباره مورد پشتیباني و اعتماد سپاه 
وده یي هاي كه در بین پس معلوم است كه ت. ایران قرار گرفت

د و بعضي از نسپاه است این متحد خودرا به آساني ازدست نمیده
اعضاي سپاه مانند اكبر پاریزي، كامران، احمد صفاچي و 

در داخل مملكت . شوراي ارتباط و تعلیم نصریها را بعهده دارد
نیز خلقي ها شناخته شده و مشهوریكه تمام مردم آنهارا شناسایي 

ل اعتماد نصریها ابه همكاران نزدیك و مشاورین قدارد از جمل
 .است كه بطور نمونه میتوان از بعضي ها نام برد
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ط خلقي مشهور كه در دوران حكومت یك سالۀ ابیكنفر ض -1
خلقیها مرتكب هزاران جنایت گردیده  كه صغیر و كبیر دایكندي 

توسط مجاهدین دایكندي دستگیر و  بانرا میشناسد در آغاز انقال
بعد از مدت كوتاه حبس توسط صادقي از دایكندي رها گردید و 

كار بدست موصوف است و تمام تاكنون اختیار همین صادقي جنای
. ط استابجنایاتي را كه صادقي مرتكب میشود بدستور همین ض

 .نام مذكور بخاطرم نیست متاسفانه فعال  
كه دوپسر و یك نواسه مذكور از  ابموسي از پنج ابارب -2
له خلقي هاي سرسخت بود و دست شان بخون صدها جوان جم

. كسي پوشیده نیست مسلمان آلوده بوده كه این عمل شان نزد هیچ
توسط  بموسي مذكور در سال دوم انقال ابارشد اربپسر

تانكهاي دولتي تا مركز بامیان آورده شد و هدف از آوردن آن 
آمد   باوقتیكه موصوف به پنج. ایجاد جبهۀ ملي پدروطن بود

ل مواصلت كرد كه اببتعقیب آن راپوري از مجاهدین در ك
موصوف بخاطر فعالیتهاي ضد اسالمي  به هزاره جات آمده كه 
نظر باین راپور مذكور از طرف شورا حبس گردید تا بعد از 

اما بعد ازمدت كم مذكور . محاكمه بكیفر اعمال خود برسد
از جملۀ تقریبا  بوساطت نصریها از حبس رها گردید و حال یكي

ول ئو بعد از سقوط شوري مسلیدران نصر میباشد و فعال  
یك . باشد است و نام مذكور ناصر عینك مي ابولسوالي پنج

 .در اردوي خلقي صاحبمنصب است برادر و یك پسر عینك فعال  
ل تذكر میدانم كه قبل از سقوط شوري و جبهات نصر در ابق

ندین بار جبهۀ شوري از لعل در حال جنگ بود چ ابمنطقه گرم
 ابطرف دولت بمبارد گردید و بعد ازآنكه جبهۀ شوري از گرم

رانده شد و بمركز ولسوالي لعل و سرجنگل متمركز گردید 
كم  ا  چندین بار مركز ولسوالي بمبارد گردید كه تلفات جاني نسبت

این بود مشت نمونۀ . و تلفات مالي زیاد در قبال خود داشت
د زیاد ازین قبیل موجود است كه نمیشود همه خروار لیكن موار

 .را تذكر داد
هشتي بسیار نامناسب است، دروضیعت فعلي موقف جگرن و ب

هنگامیكه بهشتي كانترول تمام هزاره جات را بدست زیرا در



 

264 

 

داشت نصریهارا پرورش داد تا اینكه با آلخره از دست آنها 
ون ولسوالي اكن. شكست خورد و تمام مناطق بدست نصریها افتاد

زیر كنترول جگرن نیست، زیرا دو منطقه  ا  ناهور نیز تمام
بزرگ ناهور كه بیشتر ازنصف ولسوالي ناهور را در بر 
میگیرد تحت كانترول شیخ محمد حسین ناصري است كه مذكور 

ایران سال  بنیز از جمله سپاه ایران بوده و غرض صدور انقال
جگرن و سیدحاضر  در حال. است هزاره جات آمدهه گذشته ب

بهشتي حالت دفاعي دارد كه فكر میكنم بیشتر از یكماه دوام 
گرچه جگرن نزد ملت محبوبیت دارد اما بخاطریكه . نیآورد

بهشتي سخت نزد ملت منفور است بآن لحاظ كسي پشتیباني 
سازد  كند، چون جگرن بهشتي را ازخود دور نمي ازایشان نمي

دم از بهشتي نفرت دارد كه علت نفرت مردم هم همین است ومر
بهشتي ناداني وي و . مذكور سبب تسلط نصریها گردیده است

ل نصریها اقدامي كرده نتوانست ابهراسیكه از ایران دارد در مق
 .و موفقیتهاي نصیب نصریها گردید

ي اتفاق اسالمي افغانستان تحت رهبري ببعد ازآنكه شوراي انقال
ه از یك تعداد اشخاص با تجرب تداابسید علي بهشتي بمیان آمد در 
گردید  ابعضویت شوري انتخه بجمله سران قوم و دانشجویان 

پیشرفت بود و از پشتیباني ه فقانه رو بؤشوري خیلي م ا  كه واقع
مردم اعم از خوانین معلمین و سایر مردم برخوردار بود وحتي 

شوري اعالم ه ك و ایماق همبستگی شانرا بیبعضي برادران ازب
 .شوري فرستاده شده ندگاني از طرف مردم ایماق بونمای

چون وچراي ملت سبب گسترش نفوذ شوري  اطاعت بي
ه استفاده نموده ب سوءردید مگر بهشتي از محبوبیت شوري میگ

هرقدر كه بهشتي به نفوذ . افزود قدرت شخصي خود مي
گرفت  افزود بهمان اندازه از ملت فاصله مي شخصي خود مي
اي انجام میداد كه خالف ارادۀ مردم بود از زیرا بعضي كاره

یداد تا روي مسایل جهاد  جمله نمایندگان منتخب ملت را موقع نم
نظرات . بعد از غور و مداقه به تصویب رساند مشوره نموده  و

شخصي خودرا كه آنهم بنوعي بخاطر تحكیم موقعیت شخصي 
نادان  چون یك تعداد افراد . نمود خودش بود بر مردم تحمیل مي
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 جزء تفنگ و حكم رئیس چیزي دیگري نمي بكه از انقال
رئیس شوري نیز بخاطر . فرمان بهشتي بودنده دانستند گوش ب

اینكه تفنگدارانش كه همه بیسواد و نادان بودند از دستورش بهتر 
ر آن ابط و كانترول بر آنها نمیكرد بناباطاعت نمایند كدام ضو

اعتراضات . مساعد گردیدزمینه براي بي بند باري و ظلم 
نمایندگان ملت و غیره بزرگان قوم كه عواقب عملكرد بهشتي را 

این مسایل سبب دلسردي ملت . بجایي نمیرسید نددرك میكرد
آن عده نمایندگان كه ازین طرز كارخسته شده بودند  گردیده و

بنوعي خودهارا از شوري دور ساختند تا در آینده شریك جنایت 
 .نباشند
ب دیگر نصریها كه سخت در شوري نفوذ كرده بودند از ازجان

اعمال نادرست بهشتي تقدیر و پشتیباني میكردند تا بتوانند فاصله 
بین شوري وملت را توسعه بخشند كه این عمل نصریها یگانه 

ل یادآوري است ترس ابچیزي دیگریكه ق. عمل موفقیت شان بود
علمیه قم بود، وجبن بهشتي از جمهوري اسالمي ایران وحوزۀ 

زیرا نصریها به بهشتي طوري تفهیم كرده بود كه خمیني نایب 
اسالمي ایران تا ظهور حضرت مهدي  بامام زمان است و انقال
ر اطاعت ازفرامین امام خمیني واجب اباخر زمان ادامه دارد بن

و حكومت جهان شمول اسالمي  باست و كسیكه با این انقال
بهشتي سخت تحت تاثیر . گردد د ميوابن ا  مخالف واقع شود حتم

این عقیده بود و نصریهاي زیرك این نقطه ضعف موصوف را 
هرلحظه این زنگ خطررا بگوش  ندبخوبي درك كرده بود

 ببهشتي بصدا مي آوردند و هم برایش دیكته كرده بود كه انقال
 باسالمي ایران است و این انقال بافغانستان جزء از انقال

. ست و باید بدیگر اقشار موقع داده نشودروحانیت ا بانقال
بهشتي كه از یكطرف با نصریها درجنگ بود و از جانب دیگر 
پالنهاي شانرا از طریق شوري یكي بعد از دیگر تطبیق 

 چون ایران خوانین و بزرگان را عمال امریكا مي. میگردید
 دانستند وهمه دانشجویانرا به شعله و خلق وپرچم متهم مي

خوندها كه از مردمداري و آآن ملحوظ بجزء  ساختند روي
ط اجتماعي بكلي بیخبر بودند دیگر اشخاص فكور و با ابرو
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تجربه را بكلي از شوري تجرید نموده و ساحۀ فعالیت نصریها 
وسعت یافت كه بآساني میتوانستند بهشتي را استعمال و مرامهاي 

 .حزبي شانرا از طریق خود بهشتي بر ملت تطبیق نمایند
با بهشتي در  ا  یاست دوطرفه نصریها كه از یكطرف مستقیمس

جنگ بود از جانب دیگر از داخل شوري پالنهاي شانرا عملي 
میساختند شوري را تحت ریاست بهشتي نزد ملت منفور ساختند 

چون . اصل شوري اتفاق احترام دارنده گرچه ملت هنوز هم ب
در منطقه و  در گذشته در مورد عملكرد نصریها وعلل نفوذ شان

چگونگي تاسیس شوري حتي المقدور شمارا در جریان گذاشته 
یشوم و  ر آن با ذكر مجدد آن سبب ضیاع وقت شما نمابایم بن

بوجود آمده و منجر بشكست شوري  ا  اینك از تحوالتیكه بعد
 .سازم گردیده شمارا آگاه مي

در جوشاجوش جنگ بین نصریها و بهشتي اكبر پاریزي از 
وولیت به اصطالح ئاي سپاه پاسداران ایران كه مساعضجمله 

اسالمي را در افغانستان دارد با كسب دستورات  بصدور انقال
وارد هزاره جات  1.62ستان سال ابجدید از ایران دراواخر ت

بعد ازآنكه نصریها بهسود را از پیام آگاه ساخت جانب . گردید
متوجه وظایف دایكندي حركت نمودند تا صادقي نیلي دایكندي را 

از  اباما وي در ولسوالي پنج. به اصطالح اسالمي اش بسازد -
همه . طرف هواداران بهشتي دستگیر و بشوري اعزام گردید

انتظار داشتند تا شاید پاریزي بجرم جنایات خود در شوري 
محاكمه و بجزاي اعمال خود برسد، با وجودیكه بهشتي میدانست 

ماس شود جنگ شدت بیشتر كه اگر پاریزي با نصریها در ت
این راهم میدانست كه موصوف دشمن قسم خوردۀ . كسب مینماید

چون عوامل نفوذي نصریها در . شوري ومردم افغانستان است
داخل شوري خیلي فعال بودند بهشتي را از مخالفت با دولت 

رآن بهشتي جبون تنها ابایران و حوزۀ علمیۀ قم بر حذر نمود بن
ي مدت نا معلوم پاریزي را تحت مراقبت كاریكه توانست برا

قرار داد و از رفتن وي به دایكندي مانع گردید اما مذكور در 
فعالیت خود ادامه داد هم پیام خودرا ه مقر شوري بهتر وخوبتر ب

ن بدایكندي رسانید و بعضي آخوند هاي كه تا هنوز متردد بود
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تورات وقتیكه نصریها ازآمدن پاریزي و دس. جذب نمود آنهارا
را شدت بخشیدند و  جنگ -جدید مذكور آگاهي حاصل نمودند

درین موقع یك نصري شناخته شده بنام زعیمي طي یك زد 
از والیت لعل و سرجنگل . وخورد خودرا بشوري تسلیم نمود

وولین والیت كه عضو نصري بود به بهشتي تسلیم شدن ئمس
كه از  زعیمي را تبریك گفت، اما از جانب دیگر مردمان آگاه

نصریها سخت نفرت داشتند تلیفوني با بهشتي تماس گرفتند ودر 
مورد اینكه زعیمي منافق است بخاطر تطبیق بعضي كارات 
حزبي خود تسلیم گردیده باید موصوف دستگیر و تحت تحقیق 

گفت چون آمدن زعیمي مورد  ابقرار داده شود، بهشتي در جو
ضد شوري هستید  رآن شما منا فق وابید روحانیت است بنأئت

بهشتي باین اكتفا . نمیگذارید كه دشمنان شوري خود تسلیم شود
بداخل  ا  نكرد به اثر فشار عوامل نفوذي، زعیمي را مستقیم

شوري فرستاد و موصوف در مدت بیست روز توانست 
قوماندانهاي شوري را كه آخوندها بودند بعضي شانرا با دادن 

رسانده جذب نمود سپس رشوت و برخي را از كرامت خمیني ت
جبهۀ نصریها در تماس شده یك شب نصریها باالي جبهۀ ه ب

هفتاد شوري حمله نمود وقوماندانهاي آخوند شوري تسلیم گردید، 
قیله بدست نصریها افتاد و  میل سالح خفیفه و چهار میل

 .قوماندانهاي شوري با زعیمي بجبهۀ نصریها پیوست
مورد تضمین كنندگان زعیمي  تفاوتي بهشتي در له و بيئاین مس
یوسي شدید مردم گردید و بعضي از قوماندانهاي شوري أسبب م
با آنها وار و مردانه  ندبا نصریها در تضاد بود ا  كه واقع
از بهشتي تقاضا . ثر گردیدندا  له سخت متئازین مس ندمیجنگید

ید كرده ئبعمل آمد كه بعضي آخوند هاي كه آمدن زعیمي را تا
اظهار نمود كه در مورد  ابه شوند لیكن بهشتي درجوباید محاكم

روحانیت بي احترامي شود نزد امام خمیني و قم بدنام میشود 
دیگر  ندوقتي همه از بهشتي نا امید گردید. كند واین كار را نمي

بجنگ عالقه نشان ندادند همه این واقعیت را درك كردند كه 
 تأریخنامي در معني جنگ كردن در جبهۀ بهشتي خود كشي و بد

 .است
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خورد حتي  بعد ازآن در اندك برخورد جبهات شوري شكست مي
در بسیاري موارد قبل ازینكه جنگ اغاز گردد جبهات شوري 

تبلیغات هم از جانب نصریهاي خارج . ندنمود صحنه را ترك مي
و هم از جانب نصریهاي داخل شوري ادامه داشت و بهشتي هم 

شكستهاي پیهم و مكرر . ي میكرددر هوا ودر عالم خیال زندگ
جبهاتش كوچكترین تغییري در پالیسي مذكور وارد نكرد براي 
همۀ مردم شكست شوري محقق شده بود تنها خود بهشتي بود كه 

وضیعت ادامه  1.62تا خزان سال . كمتر حقیقت را درك میكرد
یافت و درهمین زمان نصریها تغییر سیاست داده از داخل و 

له از طریق صلح ئي فشار وارد كردند كه باید مسخارج بر بهشت
مصلحین همه روحانیت باشد واكبر پاریزي نیز . خاتمه پیدا كند

كه نماینده جمهوري اسالمي است باید در این مجلس صلح 
این خیرخواهي نصریها بخاطر این بود كه تمام . اشتراك كند

پیشنهاد بهشتي نیز بكمال خوشي این . آخوندها را جذب نموده بود
باین امید كه مالها از شوري و شخص خودش  را پذیرفت و

پشتیباني میكنند كه البته آخوندهاي شیطان هم برایش وعده داده 
رآن بنام طلبه هارا اببود كه صلح را بنفع شوري خاتمه میدهند بن

، یكاولنگ، حصه اول و دوم بهسود، اباز ولسوالیهاي پنج
، لعل وسرجنگل خواستند كه ناهور، ورس، شهرستان، دایكندي
مجلس مذكور در سنگ تخت . در مجلس روحانیت اشتراك نمایند

دایكندي برگذار گردید كه درآن چهارصد نفر آخوند اشتراك كرده 
همچنان . از مجلس نظارت میكرد ا  بودند كه اكبر پاریزي مستقیم

از طرف سپاه جذب گردیده  ي كه قبال  ابسید محمد علي عالمي بلخ
ي و اببهشتي به عالمي بلخ. نیز در مجلس اشتراك داشتبود 

شریعتمداري ناهور و یك تعداد دیگر اختیار عام و تام داده بود، 
 .غافل ازینكه آخوندها همه بعضویت سپاه درآمده اند

 مجلس برگذارگردید در مجلس صحبتهاي فرعي صورت مي
گرفت بعد از مدت چند روز نوشتۀ از طرف اكبر پاریزي و 

 .مجلس قرائت گردیده ضي اشخاص دیگر كه اهل راز بودند ببع
در نوشته آمده بود كه امور هزاره جات باید تحت سه شوري 

از شوري نگهبان،  نداین سه شوري عبارت بود. اداره گردد



 

269 

 

البته شرح مفصل آنرا . شوري نظامي و شوري تصمیم گیري
ین شكل ولي تصویب این شوري به ا. دارم بشما تقدیم مي ا  جنس

صورت گرفت كه نوشته روي یك میز قرارداده و قران عظیم 
االشان را باالي ان گذاشت و بآخوندها گفته شد كه هر كسیكه 
والیت فقیه را قبول دارد بیاید قطعنامه را امضا نماید و كسانیكه 

كنند و فهمیده میشود كه  امضا نمي ا  ضد والیت فقیه هستند حتم
اخوندها همه بدون . اسالمي هستند بدشمن اسالم و دشمن انقال

چون وچرا آنرا امضا كردند چون اكثریت شان پیرو ایران 
اگر عده معدودي كه از بهشتي هوا خواهي میكرد . بودند

پس از تصویب این . نتوانست كه درآن مجلس مخالفت كند
قطعنامه جبهات شوري را پس فرستادند و جبهات نصر و سپاه 

قطعنامه تكثیر گردید و . ه جا بجا ماندندبداخل منطقه خود بود
 .فرستاده شد بهر طرف

ولي ملت كوچكترین  ندآخوندها در منطقه آنرا تبلیغ میكرد
بعد از ختم مجلس یك تعداد آخوند . استقبالي ازآن نمیكرد

آمد تا بهشتي را هم  اببهمراهي اكبر پاریزي جانب ولسوالي پنج
وقتي كه . عملي نماینددر جریان قرار دهند و فیصلۀ شانرا 

پولیس بدهات  ا  بهشتي ازینكه از قدرت خلع گردیده آگاه شد فور
فرستاد ویكتعداد مردم را بمظاهره وادار ساخت و مردم بر ضد 

عالوه براین یك تعداد افراد مسلح را جانب . قطعنامه شعار دادند
اكبر . فرستاد تا اكبر پاریزي و آخوندهارا دستگیر نمایند ابپنج
اریزي از جریان اطالع پیدانموده، وي با یك تعداد از اخوندهاي پ

چند نفر از آخوند به ورس آمده . شناخته شده  موفق بفرار گردید
بر ضد بهشتي تبلیغات را شروع كردند و برخي هم ادعا مینمود 

خالصه . كه قطعنامه را باالي ما بزور برچه امضا نموده
زي با یك تعداد آخوندهاي قطعنامه جامۀ عملي نپوشید و پاری

بهمین ترتیب مدتي . دیگر با نقل قطعنامه جانب ایران روانه شدند
ه سكوت حكمفرما گردید تا بااالخره در اول برج جدي نظر ب

والي لعل با ( آقا بزرگ)تماسهاي خاینانه كه شیخ محمد رضا 
نصریها برقرار كرده بود نصریها باالي لعل حمله نموده والیت 

ل  و بعد از آنكه سه صد و شصت میل سالح خفیفه و را اشغا
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هفت میل ثقیله والیت را بدست آوردند با والي مذكور یكجا 
وقتیكه بهشتي از قضیه . بطرف سنگ تخت عقب نشیني كردند

البته چند جنگي بین شان . آگاه شد لشكر فرستاد جانب لعل
صورت گرفت كه در نتیجه نصریها به تكتیكي دیگري دست زد 
طوریكه مردم لعل و سرجنگل را تحریك نمودند كه شما قواي 
شورا را از منطقه تان خارج سازید ما نیز شمارا بحال تان 
میگذاریم هر طوریكه خواسته باشید ادارۀ مردم را بدست 

مردم ساده دل كه خیلي ها از هر دو جانب آزرده بودند . بگیرید
ه شوري نیز از شوري خواست تا قواي خودرا خارج نماید ك
نشستند تا اینكه  خواهش ملت را پذیرفتند و نصري ها هم آرام

مردم كمیتۀ قومي را تشكیل نمودند اما دربین شان عمان نصرنیز 
نصریها وعده نموده بودند كه بعد ازآنكه منطقه . خودرا جازدند

سالح را كه ( سپاه) تحت كنترول ملت قراربگیرد سازمان نصر 
وقتیكه ملت در منطقه حاكمیت . ترد مینمایداز لعل گرفته پس مس

پیدا كردند چندین بار از نصریها تقا ضا كردند كه سالح شانرا 
مثبت نمیدهد  ابمسترد نمایند ولي نصریها بخواسته مردم جو

رآن تمام موسفیدان لعل و سر جنگل به تعداد تخمین چهار اببن
را  صد نفر جمع میشوند و در منطقه سرجنگل یك جلسۀ قومي

دایر میسازد تا اسلحه شانرا از نصریها بخواهند بعد از ختم 
میشوند تا با نصریها مذاكره  ابمجلس همه جانب منطقه گرم 

 نموده اسلحه شانرا بخواهند اما نصریها كه از جریان  كامال  
شب فرا میرسد مردم در قریه در تكیه خانه ها . اطالع داشتند
نداشتند كدام پهره داري هم  چون آمادگي بجنگ. تقسیم میشوند

امانصریها نصف شب مي آیند بیرون هر تكیه خانه نفر . نداشتند
مسلح میگذارند و خودشان درآن تكیه خانه كه سران قوم بودند 
میروند و در آنجا هفت نفررا بقتل میرسانند كه در جمله ضیا 

تدا بنام اسالم مكتب توحید ابحسیني  كه یكنفر مال است و در 
ت میكرد و مرتكب جنایات زیاد شده بود اما اكنون با ملت خدم

همچنان قاسم علي بیگ پسر خادم بیگ . یكجا شده بود كشته شد
فردا تمام . وكیل، رحمان بیگ و چند نفر دیگر كشته میشوند

مردم پراگنده میشود تشكیالت ملت از بین میرود و منطقه بدست 
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ستد در حالیكه در باردیگر بهشتي نفر میفر. نصریها میافتد
ولسوالي شهرستان نیز با نصریها سخت درگیري دارد اما وقتیكه 
جبهه شوري در لعل و سرجنگل میرسد بهمین ترتیب تا آخر 

در برج حمل نصریها . زمستان جنگ و گریز ادامه پیدا مینماید
در لعل و سرجنگل مسلط گردیده كم كم پیشروي بطرف شوري 

تا نزدیكي هاي ورس  .1.6رج پور آغاز كردند تا اینكه در ب
در حالیكه جنگ بین  .1.6ثور  18 تأریخرسیدند بااالخره ب

شان ادامه داشت نصریهاي داخل شوري بهشتي را باصطالح 
بهشتي كوچ كرد سروصداي آن . بچه ترسانك نموده فرار دادند

. بتمام نقاط پخش گردید و روحیه مردم بكلي در شكست
جبهۀ شهرستان . ستان نیز شكست خوردنظامیهاي بهشتي از شهر

نفر مسلح  1211 ا  نصر نیز وارد ورس گردید بهشتي با تقریب
. فرار نموده جانب ناهور آمد و تمام منطقه بدست نصریها افتاد

در ناهور شیخ محمد حسین ناصري نیز دو منطقه بزرگ را 
طرفدار خود ساخته بنام سپاه فعالیت دارد كه طرفداران ناصري 

راریهاي بهشتي برخورد نمودند اما بهشتي از منطقه عبور با ف
چیزي دیگري كه خیلي . كرده خودرا به سید حسن جنرال رسانید

جاي تاثر و تاسف است این است كه جبهۀ قیاق كه از جملۀ 
جبهات مشهور افغانستان بود و تحت قومانده سید حسن جگرن 

خودرا بر ضد روسها در پیكار بود نصف افراد آن جبهات 
 .بقومانده ناصري ترك نموده اند

اكنون جگرن سید حسن موقعیت نا مناسب دارد زیرا از طرف 
مركز هزاره جات با نصریها درگیري دارند و از طرف پشت 

اكنون جنگ . مداخله مینماید ا  سرهم حزب اسالمي حكمتیار شدید
بین نصر و جگرن در منطقه علدوداني و بهسود ادامه دارد و 

ه اخوانیها مردمان مسلمان و بي پناه كه از جگرن برعالو
اكنون بهشتي و جگرن سخت از . طرفداري مینماید آزار میدهد

خوانین و سایر ملت آرزوي پشتیباني را دارند ولي هیچكس 
حاضر نیست كه دوباره بهشتي را كه عامل اصلي نفوذ نصریها 

تي گردید بقدرت برساند با وجودیكه جگرن طرفدار شدید بهش
 .با شرح فوق فشرده وضع هزاره جات تا كنون تذكر یافت. است
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از آنجاییكه دست تنظیمهاي پشاور بصورت مستقیم و غیر 
مستقیم، دانسته و نادانسته بخون ملت مسلمان هزاره آلوده است 
بد نیست از عملكرد این لیدرا ن یادآوري نمایم تا باشد چهرۀ 

ا از روي ظاهر فریبنده واقعي شان اندكي مكشوف و همه چیز ر
 .ي ننماییداباین باصطالح موسیچه هاي بیگناه ارزی

در تورگن غزني یك نفر سید قاسم نام از جملۀ قوماندانان حزب 
ازینكه آقاي حكمتیار . اسالمي اسالمي گلبدین حكمتیار جبهه دارد

ل تحمل نیست ابجز خود و حزبش هیچ كسي دیگر برایش ق
. یت سید محمد جگرن رنج میبردران از شهرت و موقعاببن

بخاطر اینكه بتواند در غزني موقعیت خودرا تحكیم نماید همیشه 
سید قاسم را مذكور را تحریك مینماید تا در قریه ها و قصبات 

هركس كه از گرفتن . ایجاد بي نظمي نماید ومردم ازاري كند
كارت عضویت حزب اسالمي سر باز میزند از طرف سید قاسم 

مردم بیدفاع ازعملكرد مذكور . حتي شكنجه میگرددتهدید و 
بستوه آمده بجگرن بارها شكایت نمودند  وجگرن هم از راه 
معقول و اسالمي چندین بار سید قاسم را مانع گردیده و نصیحت 
نمود اما منطق سید قاسم و حزبش از پذیرفتن نصایح جلوگیري 

ر گردید مجبو 1.61بااالخره سید جگرن در اخیر سال . میكرد
الي سید قاسم حمله نموده مذكور را دستگیر و بعد از مدتي  با

. حبس تعهد سپرد كه مزاحم مردم نمیشود باردیگر رها گردید
پس از رهایي مذكور از طرف گلبدین بیشتر تقویه گردید و 

باردیگر  1.62بمداخله بیشتر دست زد تا اینكه در خزان سال 
سالمي رخ داد در نتیجه برخوردي شدیدي بین جگرن و حزب ا

حزب متالشي و تمام سالح آن بدست جگرن افتید و چندین نفر 
از حزب اسالمي دستگیر و حبس گردید و حزب بخاطر تالفي 
شكست خود در قسمتهاي جنوبي هزاره مسافر و بیچاره را 
دستگیر و شكنجه نموده و حتي تعدادي را بجرم هزاره بودن 

برعالوه اكنون گروه هاي ایراني . اعدام كرد كه همه میدانند
داخل هزاره جات را از نگاه تسلیحات تقویه مینماید و سید قاسم 

و اما در . ودي جگرن استابدر تالش ن ا  مذكور در ناهور شدید
مورد اتحاد سه گانه كه بنام ملیگرا شهرت یافته و درحقیقت 
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پولگرا میباشد مردمان بي هدف و بي تشخیص كه بارها در 
سیاستها و عملكردها اخواني ها شكست خورده تنها درین  لابمق

اواخر از نام اعلیحضرت محمد ظاهرشاه استفاده نموده و بنام 
جبهه متحد ملت را دلگرم میسازد در غیر آن به اندك زمان در 

زیرا افرادي كه  -صحنۀ مبارزه شكست خورده ازبین میروند
شت شان از باصطالح اهل راز شان است كساني اند كه بردا

در مرحله اول موقعیت اجتماعي خودشان و پر كردن  بانقال
از جمله این جنایتكاران میتوان از وكیل سلیمان . جیب شان است

یاری نام برد كه موصوف از آغاز جهادخودرا بحیث نماینده 
هفت ملیون هزاره جازد وتا كنون صدها میل سالح را از 

اخذ و بنوار مرز بفروش تنظیمهاي سه گانه بنام مردم هزاره 
اگر از آقاي مجددي سوال شود كه وكیل سلیمان تنها در . رسانید

تنظیم نجات ملي یكصدوبیست جبهۀ رسمی دارد كه از آغاز 
تا بحال بنام آن جبهات اسلحه اخذ كرده، آیا در داخل  بانقال

هزاره جات یك گروپ كوچك بنام نجات ملي وجود دارد یا نه ؟ 
است و این حقیقت را آقاي مجددي نیز میداند كه آن منفي  ابجو

. در هزاره جات نام نجات ملي بین مردم بكلي بیگانه است
برعالوه اینكه بصورت پراگنده از طریق تنظیمهاي سه گانه به 
وکیل سلیمان یاری سالح داده شده قراریكه اطالع داریم سلیمان 

. ل نیافتهمیل سالح اخذ ولي بداخل دو دانه مرمي انتقا 2111
بهتر است كه تازه ترین جنایت مذكور را بررسي كنم كه همه 

درین اواخر حكومت پاكستان مدتي كمي مجاهدین . شاهد آن است
را بنام تریننگ تعلیم میدهد و در ختم بهر نفریك میل سالح 

در اولین دور این پروگرام تعداد زیاد مجاهدین شامل . میدهد
كصد نفر هزاره نیز شامل بود بعد از تعلیم گردید كه ازآن جمله ی

 ابختم تعلیم سالح از طرف دولت پاكستان منظور گردید ولي جن
داد و صد میل سالح سهمیه  ابسلیمان تمام هزاره هارا جو

اگر سالح كه تا بحال بنام . هزاره را تسلیم و بفروش رسانید
مردم هزاره از تنظیمها اخذ گردیده بهزاره جات میرسید گروهك 

صدها نفر پیر و  اي ایراني نمیتوانست هزاره جات را اشغال وه
خانه . جوان را بجرم اینكه عضو سپاه یا نصر نیست بكشد
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رهبران نصر میرحسین . سلیمان جاي مجلس نصري ها است
صادقي تركمن و عبد العلي مزاري در پشاور از طریق خانه 

و آمد  مّسوولین نصر بخانۀ سلیمان رفت. سلیمان فعالیت دارد
دارد كه سید سجادي از درۀ صوف، عبدالحمید حبیبي یكاولنگ و 
حاجي محمد كه از جمله فعالین نصر است توسط همین سلیمان 

 .پشتیباني میگردد
یكنفر نادر نام كه پسر محمد علم خان است و از پشتون هاي 
ارغنده بوده و تنها مادرش هزاره است امروز توسط سلیمان 

ره معرفي میشود در حالیكه نادر مذكور یكنفر بحیث نماینده هزا
عضو فعال شعله جاوید بوده كه توسط داكتر ضیا جاغوري از 

شما قضاوت كنید كه یكنفر پشتون  یعني . امریكا فرستاده شده
نادر شاه عالمي بكدام وجدان این حق را بخود میدهد كه خودرا 

ر ولسوالي هزاره معرفي كند؟ آیا شصت و مه 21نماینده 
ساختگي پشتون بودن و شعله بودن مذكور را حذف میكند؟ بهتر 
است نماینده مردم هزاره از خود هزاره ها تعیین گردد واگر 

از وجود  ا  پشتون نماینده هزاره تعیین میشود بهتراست كه علن
 .پشتون بودن انكار نماید

در مورد جبهۀ متحد باید بگویم كه یگانه راهي كه امید میرود 
د ایجاد جبهۀ ابمردم افغانستان و استقالل كشور خاتمه یبوحدت 

ق افغانستان كه پایۀ ابمتحد است و آنهم در صورتیكه پادشاه س
بغیر از شخص شاه . س آن قرار داشته باشدا  ملي دارد در ر

ق اگر كسي دیگري هم اقدام به ایجاد جبهه متحد نماید امكان ابس
 .كدام اعتباري ندارد پذیر نیست زیرا لیدران پشاور نزد ملت

ل یادآوري است اینست كه اگر اعضاي لوي ابموضوع مهم كه ق
شود باور كنید كه  ابجرگه از طرف تنظیمهاي  سه گانه انتخ

این جبهه نه تنها تشكیل نمیشود بلكه بزرگترین عامل خواهد بود 
چون . كه اخوانیها را بر مقدرات مردم افغانستان حاكم سازد

میشوند واسطه هاي  ابب اتحاد سه گانه انتخآنانیكه از جان
رشوت شان است آنها در حقیقت كساني هستند كه سه گانه را از 
ملت تجرید نموده و بخاطر حفظ موقعیت شخصي شان حاضر 
است كه بدون در نظرداشت جهاد در افغانستان رهبران سه گانه 
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د را طوري استعمال نماید كه در مرحلۀ اول منافع و موقعیت خو
 والسالم.  شان مطرح باشد

ازینكه در متن نوشته هایم بیشتر نام نصر تذكریافته باید :  تذكر
عرض شود كه نصریها كه تحت این نام مورد نفرت مردم قرار 

. گیرند فقط بنام سپاه فعالیت میكند گرفته اكنون نام نصر را نمي
وري روحانیت همه داراي یك هدف، ش در حقیقت نصر، سپاه و

مرام است منتهي روي پالني كه دارند بنامهاي مختلف یك 
 .فعالیت میكنند

 

 11311ساعت  1-7-81
اد آقاي نوروزعلي ولد فقیرعلي ساكن ابقبل از حركت به اسالم 

مختصر . پاكستان آمده بدیدنم آمده ماه قبل ازآنجا ب ورس كه یك
م باهم صحبت كردیم و قرار گذاشته شد تا بعد از بازگشتم از اسال

 .اد وي را با محمد امیربیگ و نجیب هللا شاهي یكجا ببینماب
در هوتل امبسدور . اد شدماببا یك تعداد از دوستان روانۀ اسالم 

طوریست كه با استاد خلیلي،  پروگرام من در ینجا. اطاق گرفتیم
طۀ با ابحیدر، نسیم یوسف و صفي هللا ثبات كه همه شان ردكتر

دارند صحبت نمایم و امكانات قوماندان احمد شاه مسعود 
 .همكاري مسعود را در ساختمان جبهۀ متحد مطالعه نمایم

دراین بخش چند رویداد مهم در تاریخ جهاد و ! خوانندگان گرامی
معاصر افغانستان ثبت گردیده که مؤرخین افغانی میتوانند با 
گزارشاتی اشنا شوند که تا امروز بگمان اغلب در جائی دیگر 

 .ده استپخش نگردی
در قدم اول در مکتوبی که عنوانی سلیمان الیق وزیر سرحدات 
وقت از جانب اتحاد سه گانه مجاهدین صادر گردیده با طرز دید 
گروه بنام ملیگراها با گروه تندروان آشنا میشویم که این مخالفتها 

 . تا امروز بنحوی در ساختمان جامعۀ افغانی نقش دارد
متاسفانه مكتوب بدون ذكرسنه ) .188میكي از روزهاي سال 

ننگرهاري کاپی مكتوبیرا كه از طرف  بمحمد گال( نوشته شده
اتحاد اسالمي مجاهدین افغانستان براي سلیمان الیق وزیر 

فرستاده شده براي معلوماتم طور ( ببرک كارمل)سرحدات 
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خصوصي داد كه اینك متن آن ازنظر خوانندگان گزارش مي 
 :دابی

 !وزیر امور سرحدات ( الیق )  سلیمانعالیقدر محترم 
احترامات صمیمانه خود هارا تقدیم میداریم، از بار گاه رب 

سالمت افغانستان و خاتمه جنگ  و ( ج)العزت حضرت متعال 
 .جویم لت ميئخونریزي را در بین كشور عزیز مس

نامه وپیغام شفاهي تان رسید و دربارۀ طرح پیشنهادي شما با هم 
 كه اینك موقف خودرا مختصرانه بشما مي مشوره نمودیم

نویسیم، شرحي تفصیلي آنرا نماینده ما حسین جان بشما تقدیم 
 .خواهد كرد

چه در كنفرانسها و چه در صحبتهاي عام و  ا  ما مكرر -1
خصوصي آمادگي خودهارا براي تفاهم و راه حل مسالمت آمیز 

ته ایم كه و سیاسي مشكل افغانستان اظهار كرده ایم و بارها گف
ما درین زمینه از هیچ . فقط ازین راه میتوان معضله را حل كرد

نوع همكاري دریغ نمي كنیم وتا حدي زیاد تماسهاي ما و سید 
احمد گیالني با شخص ارسالي شما در لندن و واشنگتن مفید 

ت شد و توانست اعتماد ذات البیني را كه براي عوض نمودن ابث
ي و حتمي بنظر میرسد دوباره این اوضاع نا بسامان ضرور

ق ابوزیر س اگر چه در زمینه با مشر پشتون ها و. اعاده كند
ل دیده بود ولي ابنماینده ما در ك( فیض محمد خان) سرحدات 

البته . آنوقت شرایط بطوري شد كه تماسها نتایج مثبت بار نیاورد
نباید از طرف جانبین شرایطي پیش شود كه براي ملت ما غیر 

برد و رسیدن به  قبول باشد كه این كار تفاهم را ازبین ميل ابق
شما باید به این حقیقت . توافق عاجل و فوري را دشوار میسازد

یس جمهور در ئاعتراف كنید كه باقي ماندن ببرك كارمل بحیث ر
راه حل سیاسي موانع ایجاد میكند حتي اگر حكومت ضیاء الحق 

ر بعضي از وجوهات و اببا این طرح موافقت هم كند و آنرا بن
كند و به این  شرایط بپذیرد، مجاهدین و ملت ما آنرا قبول نمي

كه بعد از اخراج  ا  ترتیب مشكل بحال خود باقي میماند، مخصوص
قواي اتحاد شوروي براي دفاع و حمایه از رژیم هیچ قوت 

باشد، اخوانیهاي  داخلي موجود نمیباشد و ملت همه مسلح مي
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كه براي رسیدن بقدرت از سالها باینطرف متعصب و افراطي 
له با آن دشوار ابمنتظر اند مشكالتي ایجاد خواهد كرد كه مق

 .خواهد بود
بشما بهتر معلوم است كه ما حكومت نمیخواهیم، حكومت  -2

معنوي و روحاني براي ما كافیست، هیچ كسي از خاندانهاي ما 
ي مارا مجبور جنایات امین و ترك -بفكر حكمراني نه افتیده است

كنیم ادامه این وضع به نفع هیچ  ساخت، كه قیام كنیم وما فكر مي
 .كسي نیست باید سلسلۀ این قتل و قتالهاي دردناك را قطع كنیم
س أچون مردم افغانستان نمیتواند حكومتي را قبول كند كه در ر

فر كمونیست مشهور باشد و با اشخاص غیر مشهور هم  آن یكن
. شكل را حل كنیم و جلو ادامه جنگ  را بگیریمنمیتوانیم این م

صي چون محمد ظاهر خان و خدر شرایط موجود اعادۀ ش
ه ابشخصیت مثل او و حكومتي كه سیاست داخلي و خارجي مش

و  -ل قبول همه میباشداببه رژیم را تعقیب كند راه حل واحد و ق
كه هم میتوان اتحاد شوروي را نیز به این طرح قانع نمود تا جائی

ر این طرح دو مانع داخلي و خارجي وجود ابفكر میكنیم در بر
 :دارد
 حزب اسالمي افراطي گلبدین -1
 ایران و هوادارانش در داخل كشور -2

ایران با مشكالت داخلي و جنگ  با عراق مواجه است و امید 
 . د تا در مسایل داخلي ما مداخله نمایداباست فرصت آنرا نی

ج، امریكا و دوستان اروپایي اش همه با پاكستان، كشورهاي خلی
در صورتیكه كشور هاي حامي قضیه  -این طرح موافق اند

افغانستان و خود اتحاد شوروي با این حل موافقت شانرا اعالن 
ل ابنه حزب گلبدین و نه كسي دیگر میتواند مشكالتي ق. نماید

مالحظۀ ایجاد كند مردم نیز از ادامه این وضع نا راض اند و 
 .یخواهند این خونریزي متوقف شودم

مشكل عدم موجودیت اردوي منظم كه بعد از خروج قواي 
شوروي از رژیم دفاع كند و جلو جنگ  و درگیریهاي بعدي را 

 .ل حل استابگرفته بتواند از دو طریق آتي ق
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قواي صلح ملل متحد و یا كشور هاي مشخصي كه روي ان  -1
راري صلح و خلع سالح ما و شما توافق كنیم تا زمان برق

 .مخالفین در افغانستان جا بجا شود
و  ا  از همین حاال به تشكیل ملیشا ئیهاي بعنوان مجاهد، مشترك -2

ما حاضریم افراد اعتمادي . پس از توافق اقدام صورت گیرد
شمارا براي انجام این كار و رسیدن به هدف و تشكیل جبهات 

ر زمینۀ تجهیز بهتر آنان مشترك ولي یه اسم مجاهد بپذیریم تا د
ما ضرورت این كار . از همین حاال اهتمام جدي صورت گیرد 

هي هم درین ابرا از دیر زمان احساس كردیم و اقداماتي مش
 .خصوص صورت گرفته كه شما خود شاهد آن بوده اید

با شما موافقیم كه خطر بزرگ  و مانع اساسي را  ما كامال   -.
گلبدین تشكیل میدهد، ما نیز این س آن حزب أاخوانیها و درر

دانیم كه  ر حل سیاسي قضیه ميابگروه را مشكلي بزرگ  در بر
ما در خالل سالهاي . باید چارۀ درستي براي آن سنجیده شود

تجرید نما ئیم ولي متا  ابگذشته توانستیم این گروه را بین احز
سفانه سال گذشته با زرنگي خاص توانست با استفاده از شرایط 

دیگر اتحاد شكلي رویكار نماید ولي بازهم  ابا احزب
پروگرامهاي را در داخل و خارج رویدست گرفته ایم تا این 
گروه طرفدار جنگ  را در بین ملت و مردم تجرید نمائیم، البته 
به بدنام كردن این حزب یا ازبین بردن اعتبارش میان مردم نباید 

ما درین . ي اتخاذ نمودثرؤیر عملي و ماباكتفا كرد بلكه باید تد
طه با پیشنهاد شما مبني بر تشریك مساعي در مواردي كه ابر

اهداف مشترك است موافقیم و آنان را مفید و ضروري میدانیم 
بشرطیكه یكطرفه و بي ربط به سایر بند هاي موافقت نامه عنوان 
نشود و به نحوي اعمال نگردد كه باعث بدنامي ما و موجب 

 .ت طرح شودافشاي قبل از وق
تر دنبال  درخاتمه باید گفت امید ما آنست كه قضیه را كمي جدي

كنیم، وضع خیلي حساس است باید زودتر به نتیجه برسیم مبادا 
ر تعلل فرصت را ازدست بدهیم و زماني به توافق برسیم كه اببن

تر  با گذشتن هر روز قضیه بغرنج. كار ازكار گذشته باشد
ار جنگ  نیرومند تر و مسلحتر میشوند میشود و اخوانیهاي طرفد
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اگر زودتر كشمكش را یكطرفه نكنیم در آینده به هیچ صورتي به 
 .حل آن قادر نخواهیم شد

 !محترما 
ت را داریم و بهمین دلیل شمارا بحیث ابما پاس دوستي و قر
كردیم، ما بشما اطمینان میدهیم كه در  ابمیانجي و ترجمان انتخ
عهد خود وفا داریم، مطمئنیم كه شما نیز  گفتار خود صادق و به

در اثناي ترجماني از ما و خواست ما كمال جراءت و اخالص 
 با احترام. را خواهید داشت

 جبهه ملي نجات افغانستان  صبغت هللا المجددي ، رئیس      
 

پشاور ) روز سه شنبه  1.62-8-22ق به ابمط .12-188-.1
 (هوتل دینز

تسوید جبهه متحد اسالمي " ین اجالس باردیگر پروتوکول آخر
طور تلخیص  ورویداد مهم روز ازنظر خوانندگان " افغانستان

 : دابگرامي گزارش مي ی
 :حاضرین مجلس

 قاضي محمد عمر ببركزي :رئیس مجلس
 ننگرهاري بمحمد گال :منشي

 انجنیر مایار: نائب منشي ونویسنده پروتوكول
 مولوي فضل هادي شینواري :شاغلو

 ضي فضل هللا خوگیانيقا  
 خلیفه جاللي  
 همایون شاه آصفي  
 داکتر جاغوري  
 صدیق سلجوقي  
 داکتررضوي  
 مولوی محمد نبي یوسفي  
 داکتر ذبیح هللا مجددي  
 حجته هللا   
 عبدالقدیم  
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مجلس تكمیل،بعد ازتالوت چند آیه از  ابنص 113.1ساعت 
 : گردیدكالم هللا توسط مولوي شینواري، وجلسه آغاز 

 :17ماده  6فقره ... 
" دوثلث آراء اعضاي حاضر مجلس "پیشنهاد میكند تا : آصفي

این پیشنهاد  به اتفاق آراء . تعدیل گردد" % 11بیش از " به
 ...تصویب شد

 .پیرگیالني به مجلس حاضرشد ابجن113.1ساعت 
پیر گیالني کاپی مكتوب مولوي محمد یونس خالص را عنواني 

 كه فعال  " اسالم درعصر حاضر" یس كنفرانسسالم عزام، رئ
اصل مكتوب  . ئر است به منشي مجلس تسلیم دادااد دابدراسالم 

به لسان عربي نوشته شده وشاغلي ننگرهاري آنرا ترجمه 
 :وقرائت كرد

 :نكات مهمیكه درمكتوب مولوي خالص تذكرداده شده
ز استاد سیاف ازكمكهاي وارده براي مجاهدین استفاده ناجای"

وازپولهاي اختصاصي براي جهاد به نفع خود وطور شخصي 
این طرزالعمل خود لطمۀ بزرگي به  سیاف با. ند استفاده میك

. ل تحمل نمي باشدابق پیكر جهاد برحق مردم افغان وارد آورده و
كند  از سیاف سلب اعتماد مي( مولوي خالص) ازاینرو وي 

ي خودرا بدون قید ها دهنده تقاضا میكند تا كمك ع كمكابوازمن
اصل مكتوب ." وشرط به مجاهدین، نه توسط سیاف، تسلیم دهند

قرار معلوم سیاف مبلغ پنج ملیون دالر بنام ...دراسناد قید گردید
 .مجاهدین تسلیم شده است

 :ماده بیستم... 
وي پیشنهاد میكند تا شوراي تنظیمهاي : مولوي حجته هللا -

كل شوراي جبهه متحد تش" موجود عضو جبهه متحد، بعد از
 .منحل نگردیده، بلكه به حال خود باقي بماند" اسالمي افغانستان

جهت معلومات اشتراك كنندگان اجالس به استناد : ننگرهاري -
مذاكرات روم درباره پیشنهاد مولوي حجته هللا روشني انداخته 

حاضر دراجالس  اظهارداشت كه دراین باره بین رهبران جهاد
شوراي " شده وموافقه گردیده كه بعد از تشكیل  روم بحث كافي

، شوراي عالي اسالمي مجاهدین "جبهه متحد اسالمي افغانستان
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افغانستان وهمچنان شوراي تنظیمهاي عضو جبهه متحد منحل 
 "شوراي جبهه متحد افغانستان  "گردیده وصالحیتهاي خودرا به 

 .انتقال میدهند
تأئید كرده اضافه كرد كه اظهارات ننگرهاي را: پیر گیالني  -

بعد ازانحالل شوراي تنظیمها صرف یك هسته كوچك باقي مانده 
تا براي آینده افغانستان آزاد فعالیتهاي سیاسي خودرا پیش برده 

 .بتوانند
موجودیت هسته ها بایست با اضافه شدن ماده جداكانه : مجددي -

 .درالیحه قید گردد
كند، بلكه میتوان  را نمي تزاید ماده جداگانه ابایج: مایار -

ازاینرو . درماده بیستم فقره هاي الف وب این نظر را اضافه كنیم
بایست درفقره الف مطالب مربوط به ماده بیستم ودرفقره دوم 

 موضوع 
 ...پیشنهاد به اتفاق اراء تصویب شد. قید گردد"  هسته ها" 
 :ماده چهل ونهم با متن ذیل تصویب گردید... 
مكلف است متعاقب پیروزي " اسالمي افغانستان جبهه متحد" 

جهاد مقدس ملت مسلمان افغانستان وآزاد شدن كشور ازدست 
 لویه جرگه" بیگانه، كفر وكمونیزم بزودترین فرصت ممكن 

عنعنوي را درافغانستان دائر كند تا ملت مسلمان افغان "
اسالمي، غیرموروثي وغیر خانداني آینده  سرنوشت ورژیم كامال  

 ."ودرا آزدانه تعیین كندخ
آخرین جلسه كمیته تسوید، كه ازآغازاولین اجالس آن تا 
امروزبیش ازیك ونیم ماه دوام كرد، باجمالت ذیل درپروتوكول 

 :گردید قید
شام درفضاي صمیمیت وروحیه برادرانه  7مجلس ساعت " 

واسالمي با دعاي آزادي وطن محبوب ما افغانستان وتالوت چند 
پاك توسط مولوي فضل هادي شینواري خاتمه  آیه ازكالم

اعضاي مجلس به روح شهداي آزادي افغانستان درود .یافت
وتهنیت فرستاده وازخداوند برایشان طلب مغفرت ومقامات رفیع 

ي ننگرهاي بعد ازامضاي نایب منشي درپروتوكول، آقا. نمودند
 :به قلم خود اضافه كرد
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ا وانصرنا علي القوم وثبت اقدامن ا  ربنا افرغ علینا صبر"
 ".الكفرین

 

الیحه تشكیل مجلس مؤسسان ومنشور جبهه اسالمي " اینك متن 
 " :افغانستان

 

 بسم هللا الرحمن الرحیم
 والذین جاهدو وافینا لنهدینهم سبلنا وان هللا لمع المحسنین

 الحمد هلل والصلواه علي رسوله الكریم
 افغانستانالیحۀ تشكیل مجلس مؤسسان جبهه متحد اسالمي 

 

 :مقدمه
ا  شش سال ازآنجائیکه ملت مسلمان افغانستان ازمدت تقریب

كمونیزم وبراي نجات وطن ازسلطۀ  و باینطرف علیه قواي كفر
شوروي قیام عمومي نموده وبه پیكار حیرت انگیز پرداخته 

 .است
ازآنجائیکه این جهاد مقدس ملت مسلمان افغانستان با توجه به  -

لي مؤثر تنظیمات مجاهدیكه تأئید این حركت را فعالیت جهادي خی
كرده اند وسهم شان درمراحل مختلف جهاد درطول مدت گذشته 
با تحمل مشكالت طاقت فرسا درخور هرگونه تقدیروتمجید است، 
درصورت اتحاد كامل تمام قواي مجاهد درعمل ونظر میتوانست 

 .هنوز هم مؤفقتر ومؤثرتر باشد
وششهاي مثبت چند سال گذشته براي ازآنجائیکه فعالیت وك -

توحید صفوف مجاهدین منجر بایجاد اتحاد سرتاسري ومركز 
 .واحد قیادت نگشته است

ازآنجائیکه همبستگي وهمدستي كامل برحسب اوامر آیات  -
ان هللا یحب " و " والتفرقو ا  واعتصمو بحبل هللا جمیع" كریمه

فریضه دیني " صالذین یقاتلون في سبیله صفا كانهم بنیان مرصو
 .هرفرد مجاهد افغان است

ازآنجائیکه دین خون صدها هزار شهید افغان وخواستۀ بیشتر  -
ازچهارملیون مهاجر درخارج وملیونها آواره وبیخانه درداخل 
وتقاضاي شدید تمام مجاهدین سربكف مسلمان افغانستان هم 
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اینست كه یك اتحاد سرتاسري ومركز واحد قیادت بوجود آید تا 
 .امور جهاد را انتظام وانسجام بهتر وبیشتردهد

میكند تا  ابازآنجائیکه بعد بین المللي قضیه افغانستان نیز ایج -
اراده ومنافع قاطبۀ ملت مسلمان افغانستان درمجامع واذهان بین 

 .المللي توسط سخنگوي واحد اظهار ومدافعه گردد
ت محمد درنظرداشت این واقعیت ها اعلیحضر ازآنجائیکه با -

ق افغانستان بدون چشمداشت بكدام مقام ویا ابظاهرشاه پادشاه س
عنوان خاص براي خود و یاكدام فردي ازاعضاي فامیل خود 
ازملت مجاهد ومسلمان افغانستان دعوت كرده اند تا دراین 

ي اختالفات خودرا ازهرنوع كه باشد تأریخمرحله حساس 
ه ممثل آمال كنارگذاشته ودراسرع وقت اتحاد وسیعي راك

وارزوهاي تمام ملت مسلمان افغانستان باشد به میان آورند واین 
نداي شان مورد تأئید اكثریت مردم افغانستان وتنظیم هاي 

اسالمي افغانستان، محاذ ملي افغانستان  بجهادي، حركت انقال
 وجبهه نجات ملي افغانستان واقع شده است و

ملي افغانستان تعیین ازآنجائیکه بحسب مبادي اسالمي وسنن  -
ي همواره توسط لویه تأریخسرنوشت درینگونه مراحل حساس 

جرگه صورت گرفته است، اما درحالت اضطراري كنوني دایر 
ساختن لویه جرگه بشكل عنعنوي امكان پذیر نیست، لهذا تجویز 
میگردد تا یك جرگه ممثل اراده قاطبۀ ملت مسلمان افغانستان به 

 .سب الیحه آتي تشكیل گرددحیث مجلس مؤسسان برح
با درنظرداشت حالت اضطرار دركشور وبه مالحظه : ماده اول

اینكه تشكیل لویه جرگه افغاني درحالت كنوني مشكالت عملي 
ر با ابهق بر .111ذیقعده الحرام  8دارد ، حسب فیصله مورخ 

، درروم یك .188آگست  17ق به ابهش مط 1.62اسد 26
م دین مبین اسالم وحتي االمكان ق به احكاابجرگه ایکه مط

ق به اصول عنعنوي لویه جرگه دایر شده بتواند، به حیث ابمط
 مجلس مؤسسان تشكیل میگردد

تأسیس جبههء متحد اسالمي " هدف این مجلس : ماده دوم
 :است به منظور"اقغانستان 
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تنظیم وانسجام بخشیدن هرچه بیشتر وبهتر امور جهاد براي  -1
واسترداد استقالل كامل افغانستان با تمام مفاهیم اعالي كلمه هللا 

حقوقي آن وتمامیت ارضي افغانستان ونجات آن ازتسلط كفر 
 .وكمونیزم واخراج بدون قیدوشرط قواي متجاوز اتحاد شوروي

 .جلوگیري ازهرگونه تسلط ودخالت بیگانگان درآینده -2
اقامۀ شریعت مطهراسالم مبني براصول چهارگانه اسالم  -.
حیث یگانه مرجع ومصدر قانونگذاري وتطبیق احكام دین مبین ب

 .اسالم درافغانستان
امحاي هرگونه فعالیتهاي ضد اسالمي وجلوگیري ازفعالیت  -1

 .تنظیمها وگروه هاي مخرب وضد منافع ملت مجاهد درافغانستان
آموزش وگسترش تعالیم ومعارف اسالمي ومنع كامل پخش  -1

 .نحرافي وتعالیم مخالف شریعت اسالميواشاعۀ افكار الحادي وا
تأمین عدالت اجتماعي وامحاي هرگونه تبعیض وامتیاز  -6

نژادي، مذهبي، لساني، قومي ومنطقوي ونفي هرگونه استعمار 
 .واستثمار واستبداد

 ".جبهۀ متحد اسالمي افغانستان" تصویب طرح تأسیس  -7
 :ماده سوم

 :مجلس مؤسسان مركب ازاعضاي آتي است
یك یك نفر از هر ولسوالي ویك یك نفر ازمركز هر لوي : الف

 .ولسوالي ویك یك نفر از هروالیت
ل سه نفر ازشهر قندهار دونفر وازشهر هرات ابازشهر ك: تبصره
 .دونفر

  نفرازكوچیانافغانستان  هشت :  ب
سي نفر ازهركدام تنظیمهاي مجاهد شناخته شده ایكه این : ج

 .حركت را تأئید كنند
 :تنظیمات شناخته شده عبارتند از هفت تنظیم آتي: تبصره

حركت اسالمي افغانستان، جبهه نجات ملي افغانستان، محاذ ملي 
افغانستان، هر دوحزب اسالمي افغانستان، حركت اسالمي 

 افغانستان، وجمعیت اسالمي افغانستان
بسلسله لست باال اشخاص  ابرهبران تنظیمها واحز: یادآوري)

ي محمدنبي محمدي، حضرت صبغته هللا مجددي، مولو: آتي اند
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پیر سیداحمد گیالني، مولوي محمد یونس خالص ،انجنیر گلبدین 
 (.حكمتیار، عبدالرسول سیاف ، وبرهان الدین رباني

پنجاه تن نمایندگان مهاجرین افغاني مقیم پاكستان وایران به : د
 .تناسب نفوس مهاجرین طبق احصائیه رسمي كشور مسكون شان

بیست تن نمایندۀ مهاجرین افغاني مقیم كشورهاي جهان : ه
 .بتناسب نفوس مهاجرین طبق احصائیه رسمي كشور مسكون

سي تن از جملۀ علماء دین، روحانیون، رجال اداري ونظامي : و
 .ودانشمندان ومشران قومي

هفتاد تن از مجاهدین معروف وتنظیم هاي شناخته شده غیر : ز
 .باني خودرا ازاین حركت اعالن كنندعضو این اتحاد كه پشتی

اعضا ي طرح پروگرام وتسوید الیحه مجلس مؤسسان : ح
 .برحسب وظیفه

ق دین مبین اسالم ابحقوق اقلیت هاي دیني افغانستان مط: تبصره
 .رعایت میشود
 :ماده چهارم

ومادهء سوم این الیحه براساس تجویز ( و)اشخاص مندرج فقره 
وتسوید منشور جبهه متحد  وتصویب كمیتۀ طرح پروگرام

 .افغانستان والیحه مجلس مؤسسان تعیین میگردد
 :ماده پنجم

افرادیكه جهت دعوت براي اشتراك درمجلس مؤسسان تشخیص 
 :میشوند باید داراي شرایط آتي باشند

 *مسلمان، اهل افغانستان وداراي جمیع تصرفات شرعي باشند -1
 داراي عقیدۀ سوء نباشند-2
 گناه كبیره نباشند ابفساد اخالق اسالمي وارتكمشهور به  -.
 درجهاد مردم مسلمان افغانستان سهم گرفته باشند -1
 وگروه هاي ضاله نباشند ابمنسوب به احز -1

 (افغانهاي مربوط به اقلیتهاي دیني ازاین امر مستثني است) *: 
 :ماده ششم

 ق افغانستانابمقام دعوت كننده محمد ظاهرشاه پادشاه س: الف
ورُوساي تنظیمها ي مجاهد شناخته شدۀ پشتیبان این حركت 

 .میباشند
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دعوتنامه ها ازطرف مقام دعوت كننده توسط كمیتۀ طرح : ب
وتسوید منشور جبهه متحد افغانستان والیحه مجلس مؤسسان 

 .صادر میگردد
 :ماده هفتم 

 .همه اعضاي مجلس مؤسسان داراي حقوق مساوي میباشند
 :ماده هشتم

جلس مؤسسان پس ازتالوت چند آیه متبركه ازقران مجید م: الف
ازطرف مسن ترین عضو مجلس بنام خداوند توانا ودادگر افتتاح 

 .میگردد
رئیس، معاون، منشي وسه تن نایبان منشي مجلس مؤسسان : ب

میشوند بشرط انكه  ابدرهمین جلسه به اكثریت نسبي آراء انتخ
عضاي حاضر مجلس اراء ا% 11تعداد اراء موافق كمتر از 

 .نباشند
مجلس مؤسسان اجنداي خودرا بشمول الیحه طرزالعمل : ماده نهم

 .خویش دراولین فرصت تصویب میدارد
جبهه متحد اسالمي "مجلس مؤسسان پروگرام ومنشور : ماده دهم

جبهه "كه ازطرف كمیته طرح پروگرام ومنشور " افغانستان 
ردد مورد غور قرارداده به آن ارائه میگ" متحد اسالمي افغانستان

 .رد، تعدیل ویا تصویب كند ا  یا جز صالحیت دارد كه آنرا كال  
مجلس مؤسسان اعضاي هیئت بررسي وقضایي : ماده یازدهم

 .را تعیین میكند" جبهه متحد اسالمي افغانستان"
مجلس مؤسسان تصامیم خودرا به اكثریت دوثلث : ماده دوازدهم

 .اعضاي حاضر اتخاذ میكند
مجلس مؤسسان پس از بپایان رساندن وظایف : ه سیزدهمماد

جبهه متحد اسالمي "محولۀ مندرج این الیحه واعالن تأسیس 
واخذ حلف رئیس، معاون اعضاي شوراي عالي، " افغانستان

جبهه متحد اسالمي " هیئت اجرائیه وهیئت بررسي وقضایي 
 .منحل میگردد" افغانستان

جلس مؤسسان كه بعد آن عده ازاعضاي م: ماده چهاردهم
ازانحالل آن واپس به حوزه هاي منطقوي خویش مراجعت میكنند 
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به حیث مبلغین به " جبهه متحد اسالمي افغانستان" درامر تحكیم 
 .تبلیغات مثبت وتنویر كننده میپردازند

این الیحه طي یك مقدمه وپانزده ماده بعد از : ماده پانزدهم
الیحۀ مجلس مؤسسان تصویب كمیتۀ طرح پروگرام وتسوید 

ق افغانستان ورؤساي تنظیمهاي ابوتائید محمد ظاهرشاه پادشاه س
 و من هللا التوفیق. مجاهدین پشتیبان این حركت نافذ میباشد

سلسلۀ جمعیت تحکیم وحدت آخرین فصل اجالس  قبلیدر بخش 
از نظر خوانندگان گرامی " جبهۀ متحد " کمیتۀ تدویر و ساختمان 

د از پخش آن فصل در نظر داشتم تا در بارۀ بع. گزارش یافت
تلفیق و پیوند دو نهضت مهم سیاسی خالص افغانی در اروپا، 

جمعیت تحکیم وحدت " و" جبهۀ متحد" پروسۀ روم در چوکات 
که وجوه و اهداف مشترک را در مدار " ومبارزۀ ازادی، اسوال

شاف اصلی مفکوره ذات البینی خود قرار داده بودند و در راه انک
آن از اوائل همکاری نزدیک داشتند، بعضی مطالبی را توضیح 

لیکن یک عده . نمایم و این سلسله را بصوب اتمام آن سوق دهم
از خوانندگان محترم بنده را متقاعد گردانیدند تا برای کسانیکه 
در مورد رویدادهای معاصر حل معضله و بحران افغانستان 

د تا اسنادیکه به آن دسترسی عالقه دارند عمل نیکوئی خواهد بو
دارم و تا امروز در جائی نشر نشده ولو موضوع را به اطالت 

 .کشاند، انرا پخش نمایم
ازاینرو با در نظرداشت کوتاه نمودن این سلسله مسائلیکه در 

نموده و از  ابطۀ با اهمیت دارند در بین اسناد انتخابقضیه ر
ئیکه در فرع قرار نظر خوانندگان گرامی گزارش میدهم و اجزا

 .دارند از ثبت آن جلوگیری مینمایم
جبهۀ متحد " در بحث هائیکه در پشاور بمنظور ساختمان 

داشتیم  رکن اساسی آن تدوین منشور این تحرک " افغانستان
 :دابسیاسی بود که اینک از نظر خوانندگان گزارش می ی

 

 بسم اله الرحمن الرحیم
وكل علي هللا ان هللا یحب وشاور هم في االمر فاذا عزمت فت

 اعدلو اهو اقرب للتقوي المتوكلین
 



 

288 

 

 منشور جبهۀ متحد اسالمي افغانستان
 

 : مقدمه
 :ماده اول

 به منظور اعالي كلمه هللا ونجات كشوراز تسلط كفر وكمونیزم
به منظور تقویت وانسجام بیشتر جهاد برحق ملت مسلمان 

 افغانستان علیه قشون اشغالگر شوروي
وتمامیت ( حاكمیت ملي)ور استرداد استقالل سیاسي به منظ

 ارضي افغانستان
به منظور اقامه شریعت مطهر اسالم به حیث یگانه مرجع 

 ومصدر قانون گذاري درافغانستان 
 ابكت) به منظور تأسیس نظامي مبني براصول چهارگانۀ اسالم 

 درافغانستان( هللا، سنت رسول هللا، اجتماع امت وقیاس مستنبط
ه منظورآموزش و گسترش تعالیم ومعارف اسالمي ومنع كامل ب

پخش واشاعه وافكار الحادي وانحرافي وتعالیم مخالف شریعت 
 اسالمي

ط برادرانۀ ملت مسلمان افغانستان با اببه منظور تحكیم رو
ممالك همجوار وتشئید مناسبات  ا  كشورهاي اسالمي، مخصوص

 دین مبین اسالم باهمه كشورهاي صلح دوست جهان  ودرچوكات
عایت دین مبین اسالم اتخاذ سیاست بیطرفي مثبت وفعال، ر با

 احترام به منشور ملل متحد واعالمیه حقوق بشر ودرنهایت 
به منظور به میان آوردن یك جامعه متحد ومرفع وآزادي كه 
 درظاهر وباطن داراي صبغۀ روشن واصالت كامل اسالمي باشد

 .تشكیل میگردد" انجبهه متحد اسالمي افغانست" 
 :ماده دوم

مظهر ارادۀ قاطبه ملت افغانستان " جبهه متحد اسالمي افغانستان"
بوده، همه مردم دیندار ومجاهد افغانستان بدون تبعیض یا 
امتیازنژادي ، لساني، مذهبي، قومي ومنطقوي درآن سهیم 

 .میباشند
 :ماده سوم

 :رآتي استقرا" جبهه متحد اسالمي افغانستان" اركان اساسي 
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 ریاست جبهه متحد اسالمي افغانستان: الف 
 شوراي جبهه متحد اسالمي افغانستان: ب 
 هیئت اجرائیه جبهه متحد اسالمي افغانستان:ج 
 هیئت قضایي جبهه متحد اسالمي افغانستان: د 
  

 :ریاست جبهه متحد اسالمي افغانستان: الف
 :ماده چهارم

متشكل از رئیس ومعاون  ریاست جبهه متحد اسالمي افغانستان
 .جبهه متحد اسالمي افغانستان است

 :ماده پنجم
ق به حكم مندرج فقرۀ ابرئیس ومعاون مجلس موسسان كه مط

شده اند به حیث  ابماده ششم الیحۀ مجلس موسسان انتخ( ب)
 .رئیس ومعاون جبهۀ متحد اسالمي افغانستان شناخته میشوند

 :ماده ششم
ل شخصیت حقوقي جبهۀ متحد رئیس جبهۀ متحد ممث: الف

اسالمي افغانستان بوده  و وظایفي را كه دراین منشور تصریح 
 .گردیده است اجراء میكند

وظایف معاون جبهه درغیر ازآن مواردیكه دراین منشور به : ب
صراحت ذكر شده است توسط رئیس جبهه به وي تفویض 

 .میگردد
 :ماده هفتم

اه وضع غیر مترقبه به علت دوام حالت اضطرار دركشورهرگ
پیش آید كه مانع اجراي فعالیت عادي یك یاچند ركن مندرج ماده 
سوم منشور جبهۀ متحد اسالمي افغانستان گردد، رئیس جبهه 
صالحیت دارد كه به مشوره اركان باقي ماندۀ جبهه 

 .راي جریان امور اتخاذ كندابیرمقتضي رابتد
 :ماده هشتم

مي افغانستان دراثر كدام درصورتیكه رئیس جبهه متحد اسال
عامل بصورت موقت قادر به انجام وظیفه نباشد، صالحیت هاي 

 .دابوي به معاون جبهه متحد اسالمي افغانستان انتقال میی
 :مادۀ نهم
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درصورتیكه رئیس و یا معاون ویا هردویشان ازعهده خود 
استعفاء كنند ویا دراثر عوامل دیگر به صورت متداوم ومتمادي 

انجام وظیفه نباشند، شوراي جبهه متحد اسالمي جلسۀ  قادر به
اضطراري تشكیل داده به اكثریت دوثلث اعضاي حاضر شخص 
ویا اشخاص دیگري را درعوض شان بحیث رئیس ویا معاون 

 .میكند ابانتخ
 :مادۀ دهم

تشكیل اداري ریاست جبهه متحد اسالمي افغانستان به منظوري 
 .تان میرسدشوراي جبهه متحد اسالمي افغانس

 :ماده یازدهم
الیحۀ طرزالعمل ریاست جبهه متحد توسط خود آن وضع 

 .میگردد
 شوراي جبهۀ متحد اسالمي افغانستان: ب

 :ماده دوازدهم
شوراي جبهه متحد اسالمي افغانستان متشكل ازاعضاي آتي : الف
 :است

 ازهروالیت سه عضو -1 
 ازهرولسوالي دوعضو -2 
اي مناطق مختلف كشور براي نمایندگی كوچیه -. 

 چهارعضو
ازهر یكي از تنظیمهاي پشتیبان جبهۀ متحد اسالمي  -1 

 افغانستان پانزده عضو
براي نمایندگی ازمهاجرین افغاني مقیم پاکستان وایران  -1 

 پانزده عضو
براي نمایندگي ازمهاجرین افغاني مقیم اروپا چهار -6 

 عضو
 كا چهارعضوبراي نمایندگی ازمهاجرین مقیم امری -7 
براي نمایندگی ازمهاجرین افغاني مقیم هندوستان وسائر  -8 

 ممالك چهارعضو
ازجملۀ علماي دین، روحانیون، رجال اداري ونظامي -8 

 پانزده عضو وسائر دانشمندان ومشران قومي
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الیحۀ " ماده سوم ( ز)ازجملۀ اشخاص مندرجه فقرۀ  -11    
 سي وپنج نفر" مجلس موسسان 

این ماده به اساس ( الف)اعضاي مندرج فقرات ده گانه  تعیین: ب
جبهه " اعضاي مجلس موسسان واعضاي شوراي  ابالیحه انتخ

 .صورت میگیرد" متحد اسالمي افغانستان
 :ماده سیزدهم

 .مقر شورا پس ازمطالعه اوضاع وشرایط تعیین میشود
 :ماده چهاردهم

داخلي اوقات جلسه ها ودورۀ اجالس شورا درالیحه وظایف 
 .شورا تصریح میگردد

 :ماده پانزدهم
پس ازتالوت چند آیۀ متبركه ازقران مجید اولین جلسۀ : الف
توسط مسن ترین عضو "  شوراي جبهه متحد اسالمي افغانستان"

 مجلس افتتاح میگردد
رئیس، معاون، منشي، ونایب منشي شوراي جبهه متحد : ب

 ابراء انتخاسالمي افغانستان  درهمین جلسه به اكثریت آ
میشوند، بشرط آنكه تعداد راي موافق كمتر از نصف رأي 

 .مجموع اعضاي شورا نباشد
 :ماده شانزدهم

" شوراي جبهه متحد اسالمي افغانستان"الیحه وظایف داخلي 
 .توسط خود شورا وضع میگردد

 :ماده هفدهم
" شوراي جبهه متحد اسالمي افغانستان" وظایف وصالحیتهاي 

 :قرار آتي است
" اعطاي راي اعتماد به رئیس واعضاي هیئت اجرائیه -1 

 "جبهه متحد اسالمي افغانستان
جبهه " اتخاذ تصمیم درمورد خط مش هیئت اجرائیه  -2 

 "متحد اسالمي افغانستان
 "جبهه متحد اسالمي افغانستان" تصویب بودجۀ  -. 

جبهه متحد اسالمي " نظارت بر اجراات هیئت اجرائیه  -1
" مصوبه       خط مش ازنظر توافق آن با " افغانستان
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ومقررات " شوراي جبهه متحد اسالمي افغانستان
 موضوعه

جبهه " سلب اعتماد ازیك ویاچند عضو هیئت اجرائیه  -1 
جبهه "       به پیشنهادهیئت قضایي " متحد اسالمي افغانستان
شوراي جبهه "ویا یك ثلث اعضاي " متحد اسالمي افغانستان

وتصویب بیش ازنصف اعضاي " می افغانستانمتحد اسال
 ".شوراي جبهه متحد اسالمي افغانستان"
جبهه متحد " سلب اعتماد از رئیس هیئت اجرائیه  -6 

 به پیشنهاد هیئت " اسالمي افغانستان
" ویا یك ثلث اعضاي" جبهه متحد اسالمي افغانستان"قضایي      

 شوراي جبهه متحد اسالمي 
شوراي جبهه "ویب بیش ازنصف اعضايافغانستان وتص     

 "متحد اسالمي افغانستان
بشمول رئیس ) مواخذه وعزل هریك ازاعضاي شوري  -7 

 جبهه متحد اسالمي ( "شوري
 "افغانستان      

منظوري استعفاي رئیس اجرائیه ویااعضاي هیئت  -8 
 اجرائیه به اكْتریت دوثلث آراي 

 اعضاي حاضر درمجلس      
شوراي جبهه "االغاي كمیسیونهاي مربوط به تعیین وی -8 

 وتعیین " متحد اسالمي افغانستان
 ویاعزل اعضاي این كمیسیونها      

شوراي جبهه " تصویب مقرراتیكه توسط كمیسیونهاي  -11 
 ویا " متحد اسالمي افغانستان

جبهه متحد "بموجب احكام این منشور توسط اركان دیگر       
  به" اسالمي افغانستان

 پیشنهاد شود" شوراي جبهه متحد اسالمي افغانستان"      
سایر وظایف ویا صالحیتهاإیكه به موجب احكام این  -11 

 منشور ویاسایر مقرراتیكه به
 .تفویض گردد" شوراي جبهه متحد اسالمي افغانستان"       

 :ماده هژدهم         
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بیش " نشوراي جبهه متحد اسالمي افغانستا"جلسات  ابنص     
 ازنصف مجموع اعضاي 

 .میباشد" شوراي جبهه متحد اسالمي افغانستان"    
 :ماده نزدهم     

ستثناي آن به ا" متحد اسالمي افغانستان ۀشوراي جبه "تصاویب
تصریح شده است با اكثریت بیش از نصف حاالتیكه دراین منشور

 .گیرد آراي اعضاي حاضر درمجلس صورت مي
 :ماده بیستم

 :الف
، شوراي عالي "شوراي جبهه متحد اسالمي افغانستان" اتشكیل ب

اتحاد اسالمي مجاهدین افغانستان وباقي شوراهاي تنظیمهاي 
مجاهد عضو جبهه متحد منحل شده وتمام صالحیت آنها به 

 .انتقال میكند" شوراي جبهه متحد اسالمي افغانستان"
 :ب

و این اتحاد درحالیكه فعالیت جهادي تنظیمهاي شناخته شده وعض
ل تمجید وتقدیر است وسهم آنها درمراحل مختلف جهاد ابق

درطول پنجسال گذشته با تحمل مشكالت طاقت فرسا خیلي موثر 
ودرخور هرگونه بزرگداشت میباشد، لزوم ادامۀ موجودیت آنها 
به شكل هسته هاي كوچك وداراي پرسونل متوازن كه از طرف 

 .یل میشود، تأئید میگرددتمو" جبهه متحد اسالمي افغانستان"
 :هیئت اجرائیه جبهه متحد اسالمي افغانستان: ج

 :ماده بیست ویكم
هیئت اجرائیه متشكل از رئیس، دومعاون وروساي انجمنهاي 

 .مربوط آنست
 :ماده بیست ودوم

رئیس هیئت اجرائیه به پیشنهاد رئیس جبهه متحد اسالمي 
مي افغانستان به افغانستان  توسط رئیس شوراي جبهه متحد اسال

شوراي جبهه متحد اسالمي افغانستان معرفي گردیده وتوسط 
 .شوري تأئید ویارد میگردد

 :ماده بیست وسوم
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توسط " جبهه متحد اسالمي افغانستان"اعضاي هیئت اجرائیه 
به مشورۀ " جبهه متحد اسالمي افغانستان"رئیس هیئت اجرائیه

 ابوراي جبهه انتخرئیس جبهه متحد اسالمي افغانستان ورئیس ش
وجهت اخذ راي اعتماد به شوراي جبهه متحد اسالمي افغانستان 

 .معرفي میشوند
 :ماده بیست وچهارم

هر عضو ازاعضاي هیئت اجرائیه جبهه متحد اسالمي افغانستان 
 میتواند فقط یك وظیفه را درچوكات هیئت اجرائیه حائز باشد

 :ماده بیست وپنجم
دارد كه عندالزوم به مشوره روسا  رئیس هیئت اجرائیه صالحیت

اركان دیگر جبهه متحد اسالمي افغانستان دست یك یا چندنفر 
ازكاربكگیرد تا شوراي جبهه متحد  ا  ازاعضاي هیئت را فور

ق به احكام این اباسالمي افغانستان درمورد تعویض ایشان مط
 .منشور تصمیم اتخاذ كند

 :ماده بیست وششم
اسالمي افغانستان داراي انجمنهاي آتي  هیئت اجرائیه جبهه متحد

 :است
 انجمن امورنظامي -1 
 انجمن امور خارجي -2 
 انجمن امور تعلیم وتربیه وتبلیغ اسالمي -. 
 انجمن امورمالي -1 
 ابانجمن امور عدلي وفتوي واحتس -1 
 انجمن امنیت ونظارت -6 
 انجمن امور مهاجرین -7 
 انجمن امور صحي -8 
 ر تنظیم ودعوتانجمن امو -8 
 انجمن فرهنٌكي واطالعات -11 
 انجمن امور تفتیش -11 
 انجمن امور اداري -12 
 داراالنشاء -.1 

 :ماده بیست وهفتم
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الیحه اجراات داخلي هیئت اجرائیه توسط خود هیئت اجرائیه 
 وضع میگردد" جبهه متحداسالمي افغانستان "
 

 :ماده بیست وهشتم
رائیه جبهه متحد اسالمي ا صالحیتها وتشكیالت هیئت اج

ق به احكام این منشور و ابفغانستان وانجمنهاي مربوط آن مط
سایر مقرراتیكه ازطرف هیئت اجرانیه طرح وبه تصویب 

 .شوراي جبهه رسیده باشد، تعیین میگردد
 :ماده بیست ونهم

هیئت اجرائیه جبهه متحد براي تنظیم فعالیت قانوني خودبه وضع 
تعلیمانامه هاي كه وضع میگردد به هیچ . دازدتعلیمات نامه میپر

 .صورت مغایر احكام این منشور بوده نمیتواند
 : ماده سي ام

درصورتیكه یك ویاچند عضو هیئت اجرائیه ازوظیفه استعفي 
كنند ویادراثرعوامل دیگر قادر به اجراي وظیفه نباشند، اشخاص 

 .ق به احكام این منشور تعیین میگردندابدیگري مط
 :ه سي ویكمماد

مقر جلسات ومحل كار هیئت اجرائیه جبهه متحد بعد ازمطالعه 
 .اوضاع وشرایط ازطرف شوراي جبهه متحد تعیین میگردد

 :ماده سي ودوم
 :هیئت اجرائیه جبهه متحد وظایف آتي را اجرا میكنند

رسیدٌكي به امور نظامي وسیاسي جهاد، امور صحي  -1       
طالعاتي وتتبلیغاتي جهاد، امور مجاهدین ومهاجرین، امور ا

تربیوي وتعلیمي وتبلیغ اسالمي، امور امنیتي، اداري وتشخیص 
وسایر اموریكه بوسیلۀ احكام  ابافراد،امور عدلي وفتوي واحتس

این منشور ویا سایر مقررات به هیئت اجرائیه جبهه متحد 
 .اسالمي افغانستان تفویض شده ویا تفویض گردد

 .راي تمویل وتطبیق بودجه جبهه متحدیر باباتخاذ تد -2 
 تمثیل جبهه متحد اسالمي افغانستان در ساحۀ بین المللي -. 
امضاي موافقتنامه ها مربوط به اخذ قرضه ها، امداد  -1 

هاي بشري، كمكهاي نظامي  وغیرنظامي بدون قید وشرط 
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ع بعد ابكشورهاي دوست،موسسات بین المللي وسایر مراجع ومن
بي رئیس جبهه متحد وموافقه كمیسیونهاي مربوط ازاستیذان كت

 شوري
كمكهاي انفرادي نقدي وجنسي به موجب رسید : تبصره)    

 رسمي تنها توسط انجمن مالي ازراه
بانكي ویادیپوي مربوط جبهه متحد اخذ شده  ابتحویل درحس   

 وباطالع اركان  اربعه شوري رسانیده 
 (میشود   
هاي مندرج فقره فوق بعد  اصدار حكم نفاذ موافقه -1 

 ازتأئید رئیس جبهه وكمیسیون شورا
یر الزمه براي تحكیم وتوسعه هرچه بیشتر اباتخاذ تد -6 

 جبهه متحد اسالمي افغانستان
 :ماده سي وسوم

بعد ازتأسیس هیئت اجرائیه تمام اركان اجرائیوي تنظیمهاي 
م این ماده بیست( ب)مجاهد وسایر جمعیتها متشكله با رعایت فقره

 .منشور منحل میشوند
 :هیئت قضایي جبهه متحد اسالمي افغانستان: د

 :ماده سي وچهارم
هیئت قضایي جبهه متحد اسالمي افغانستان ركن مستقل این جبهه 

 میباشد
 :ماده سي وپنجم

عضو است، رئیس ( نه)هیئت قضایي جبهه متحد متشكل از 
س واعضاي آن به پیشنهاد رئیس جبهه متحد وتوسط مجل

 .موسسان و دوثلث اعضاء تأئید میشوند
 :ماده سي وششم

تقسیم وظایف بین اعضاء وهیئت قضایي جبهه متحد توسط خود 
 .اعضاء آن صورت میگیرد

 :ماده سي وهفتم
درصورتیكه رئیس ویا یكي ازاعضاي هیئت قضایي دراثر 
استعفي ویاعلت دیگري قادر به اجراي وظیفه نباشد، شخص 
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به پیشنهاد رئیس هیئت جبهه تعیین وبا دیگري به عوض آن 
 .اكثریت سه ربع اعضاي شوراي جبهه متحد تأئید و یارد میشود

 
 
 

 :ماده سي ونهم
صالحیت هیئت قضایي مشتمل به حل وفصل تمام دعاوي داخل 

 حوزۀ صالحیت است كه براساس مقررات شرعي اقامه میشود
 :ماده چهلم

رئیس واعضاي  محاكمه رئیس واعضاي شوراي جبهه متحد،
هیئت اجرائیه جبهه متحد واعضاي انجمن هاي وكلیه كارمندان 
جبهه متحد به اتهام جرایم وظیفوي وتخلفات عمده ناشي از 

 .مفوض به هیئت قضایي است ا  وظیفه منحصر
 :ماده چهل ویكم

. تحقیق جرایم ازطرف نمایندۀ هیئت اجرائیه صورت میگیرد
ضاء ویا یك ركن جبهه باشد، درحالیكه دعوي متوجه رئیس ویااع

 روساي اركان دیگر جبهه متحد مرجع تحقیق را تعیین میكند
 :ماده چهل ودوم

مقررات مربوط به اصول داخلي محاكمات توسط هیئت قضایي 
 .وضع میگردد

 :ماده چهل وسوم
مقر هیئت قضایي بعد از مطالعه اوضاع وشرایط ازطرف شورا 

 .تعیین میٌكدد
 احكام متفرقه : ه 

 :ماده چهل وچهارم
اتخاذ تصمیم درمورد قبول ویارد استعفي رئیس ویا معاون : الف

 جبهه متحد واعضاي هیئت 
قضایي ودرمورد طرح هاي احتمالي درآینده، دوام جنٌك، متاركه 

صلح درمجلسي متشكل ازهمه اعضاء ركن هاي  ویاعقد معاهده
وهیئت جبهه متحد، ریاست جبهه، شوراي  جبهه، هیئت اجرائیه 

 .قضایي صورت میٌكیرد
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 این مجلس سه ربع اعضاي آن است  ابنص: ب   
 فیصله باكثریت سه ربع اعضاء حاضر اتخاذ میگردد : ج

 :ماده چهل وپنجم
جبهه متحد مكلف است متعاقب پیروزي جهاد مقدس ملت مسلمان 
افغانستان وآزاد شدن كشور ازدست بیگانه وكفر وكمونیزم 

لویه جرگه عنعنوي رادرافغانستان دایر  بزودترین فرصت ممكن
اسالمي،  كند تا ملت مسلمان افغانستان سرنوشت ورژیم كامال  

 غیر موروثي، وغیر خانداني آینده خودرا آزادانه تعیین كند
 :ماده چهل وششم

اسالمي، غیر  بادایر شدن لویه جرٌكه وبا بمیان آمدن رژیم كامال  
مسلمان افغانستان، جبهه  موروثي وغیرخانداني موردتأئید ملت

ي خویش را تأریخمتحد اسالمي افغانستان كه وجیبۀ دیني، ملي و
 .به پایان میرساند منحل میگردد

 :ماده چهل وهفتم
مواد این منشور تنها توسط مجلس مندرج درماده چهل وچهارم 

 .ق به احكام مادۀ مذكورتعدیل شده میتوانداباین منشور مط
 :ماده چهل وهشتم

ق الیحه ابنشور پس ازتصویب مجلس موسسان مطاین م
 .وامضاي رئیس جبهه متحد اسالمي افغانستان نافذ میگردد

 

  ق افغانستان ابپیام پادشاه س .11-12-188
سر قوماندانهاي  هیئت اعزامي تصمیم گرفت تا به چند نفراز

شناخته شدۀ كشور پیامي منجانب اعلیحضرت گسیل شناس و 
 .دارد

 :اینك متن پبام
 ... : اببعد الق

با ارسال سالمها وتمنیات نیك ما اعضاي هیئت اعزامي 
ق افغانستان جهت تنظیم اباعلیحضرت محمد ظاهرشاه پادشاه س

امور مقدماتي جبهۀ متحد حامل پیام آتي ایشان عنواني شما 
 .میباشیم

 بسم هللا الرحمن الرحیم
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 ... !ارجمند عزیز ومجاهد دلیر
كه ملت مسلمان ومجاهد افغانستان را  سپاس پروردگار یكتارا

 توانائي آن بخشید تا درراه اعالی 
كلمته هللا وآزادي وطن ازچنگال الحاد وتجاوز با بزرگترین 
نیروي متجاوز زمان دست وپنجه نرم كند ودرطریق برتري نام 

ورهایي سرزمین خویش قهرمانانه به جهاد برحق ( ج)خدا 
ما كه قائد مجاهدین راه ( ص)بربپردازد، ودرود بیكران بر پیام

 .حق است
قهرماني ها و رشادت هاي آن برادر ارجمند ومجاهد گرامي 
درراه حق وآزادي وراندن متجاوز ازكشور واعادۀ هویت 
اسالمي وملي مایۀ هرگونه قدرداني ودرخور ستایش بیكران 

 .كشور مرد خیز ما خواهد بود تأریخاست وبیگمان جاودانه ثبت 
اكاري ها وجانبازي هاي بي نظیر ملت مسلمان باوجود فد

افغانستان، فشار نظامي وسیاست تفرقه اندازي درساحۀ بین 
المللي توانسته است جنگ فرساینده را درجهت طوالني ساختن 
زمان و در نتیجه استفاده ازعنصر وقت به نفع خود درپیش 

 .گیرد
ازجانب دیگر وخامت اوضاع دراثر تحوالت بین المللي  
تغییرات سیاسي درجهان ازیك طرف وشدت یافتن تفرقه و

وپراگندگي در صفوف مجاهدین ونیز خواستۀ هموطنان مجاهد 
سي ازوظیفۀ دیني ا  مرا بر آن  داشت تا همبستگي خودرا كه به ت

وملي خویش درجریان مدت پنج سال جهاد برحق ملت افغانستان 
وجهت رفع راز نمایم اباظهار نموده ام، به طریق فعال تري 

موانع كه سد راه وحدت ویگانگي كامل تمام نیروهاي جهاد 
میباشد، براي ایجاد یك جبهۀ وسیع سراسري متشكل از كلیه 
هموطنان مسلمان وتنظیم هاي مجاهد كه ممثل اراده وخواستۀ 

 .ملت با شهامت افغانستان باشد به تشریك مساعي بپردازم
یا امتیازي درحال  دراین تصمیم هرگز اعادۀ كدام مقام خاص

وآینده براي خود ویا شخص دیگري مضمر نبوده وبدون 
هیچگونه چشمداشت وتوقعي به حیث یك هموطن مسلمان شما 
صرف براي رسیدن به اتحاد سرتاسري كه عنصر اساسي 
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رسیدن به هدف پاك همۀ ماست، خدمتگزاري خویش را عرضه 
 .نمایم

وسرنوشت آینده ي كه موجودیت تأریخدراین موقعیت حساس و 
ملت مسلمان افغانستان به خطر مواجه است، توقع من ازهمه 
وطنان مُومن وفداركار بخصوص آن فرزند شجاع این است كه 
بر مبناي پیشنها د من ازسهمگیري واظهار نظر واشتراك عمل 
به منظور بوجود آوردن یك جبهۀ متحد كه ممثل حقوقي ارادۀ 

ده به غرض براه انداختن این مردم افغانستان باشد دریغ ننمو
آرمان جهت رسیدن به هدف مقدس وملي همۀ ما كه آزادي 
كشور ازاستیالي الحاد وتجاوز واعادۀ هویت اسالمي وبرادري 
ومساوات قاطعانه سهم بگیرند تا فریضۀ دیني ووظیفۀ ملي 

ي خویش تأریخووطن مسؤولیت ( ج)خویش را در پیشگاه خداوند
ومن هللا .  ستان به درستي ایفا نموده باشیمر ملت افغانابرا دربر
 التوفیق

هیئت اعزامي با تجدید احترامات امیدواراست ازنظریات شما 
مطلع شده وموقف تانرا درزمینه به اطالع اعلیحضرت پادشاه 

 .ق افغانستان برساندابس
شاه آصفي،  داکترضیاءجاغوري، همایون :امضاء محل

 یوسفي انجنیراحسان هللا مایار و مولوي
        جالل الدین حقاني: ام توسط قاصدها به قوماندانان این پیغ

، قاري تاج (وردگ)، محمدكبیر(غزني)، سید جگرن(جدران) 
، (هرات)اسمعیل تورن  (پنجشیر) ، احمد شاه مسعود(مقر) محمد

متأسفانه لست مكمل ) وچند نفر دیگر( مزارشریف) ذبیح هللا 
 .فرستاده شد( شان را دریادداشتها نیافتم

خوانندگان گرامی بخاطر داشته باشند که ارسال نامه و نوشتن آن 
یک موضوع ساده و عادی بشمارمیرود لیک در  روی کاغذ

مناطقیکه جنگ حاکمیت دارد و درهر منطقه کمربند های امنیتی 
توسط اهریمن روسی و گماشتگان دنی صفت بنام افغان شان 

 منطقه گشت و گذار میکندنصب گردیده و هر انسانیکه در 
توسط پوسته های نظامی تالشی میشوند، روان کردن یک 

ازاینرو از تجارب مجاهدین و . مکتوب کار ساده ای نیست
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مشورۀ دوسه همکار نزدیک شان با هیئت استفاده نموده و متن 
پیام باال روی سان سفید نوشته شد و در پیرهن قاصد پس دوزی 

 .   دای نامه باال شده نتواندگردید تا در اثر تالشی ص
 

17-12-188. 
ولید حقوقي از آلمان غربي به  احمد امروز جنازۀ همكارما داکتر

جنازه وي با گردهمآیي تعداد كثیري از . پشاور مواصلت نمود
آرامگاه از مهاجرین افغاني در قبرستان وزیر باغ چند قدم شمال 

دوس خان سناتورعبدالق. فیض محمد خان ذكریا دفن گردید
باركزایي بیشترغمشریكي میكرد و خیرات مرحوم حقوقي را از 

 .پول خود به فقرا توزیع كرد
طه با فوت مرحومي از طرف جمعیت تحكیم وحدت ابدر ر

پخش گردیده ویک كاپي آنرا  .188-12-11 تأریخاعالمیه ب
 دفتر داراالنشاء از جرمني بمن به پشاورفرستادند كه متن آن ذیال  

 :رددنقل میگ
 

 آلمان غرب -بن
 .188-12-11 تأریخ

 111218پست باكس 
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 !خواهران و برادران محترم
با كمال تأسف و تأثرعمیق خبروفات المناك داکتر ولید حقوقي 
عضو شوراي اجرائیه جمعیت تحكیم وحدت و مبارزه آزادي 

 .افغانستان را باطالع شما میرسانیم
بعد از مریضي طوالني  .188دسامبر  8 ریختأداکتر حقوقي ب

 .داعي اجل را لبیك گفت
 انا هلل و انا الیه راجعون

با فوت مرحوم داکتر حقوقي هم جهاد افغانستان و هم جمعیت 
مرحوم . تحكیم وحدت یكي از افراد مجاهد خودرا از دست داد

 ا  حقوقي در تمام دورۀ مبارزه خود علیه حكومت ملحد و بعد
حاد شوروي به وطن محبوب ما و دست نشاندگان آن در تجاوز ات

ل با ثبات نظر و قوت عمل حركت نموده و هیچ فرصتي را ابك
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بمراجع بین  ا  براي افشاي جنایات آنها در افغانستان مخصوص
با وفات مرحوم داکتر حقوقي تنها . المللي از دست نداده است

دست جمعیت تحكیم وحدت یك عضو وفادار وفعال خودرا از
نداده بلكه این گونه حوادت المناك براي ملت مجاهد افغان نیز 

 .ضایعه بزرگي بشمار میرود
در حالیكه بروح این جوان مجاهد درود میفرستیم، براي همسر و 
اوالدها و بقیه فامیل محترم شان از بارگاه خداوند ال یزال صبر 

 .جمیل طلب مینمائیم
  نشاء جمعیت تحكیم وحدت ال از طرف دار ا                   

 

17-12-188. 
یك تعداد از مجاهدین و قوماندانهاي ولسوالي وزي مربوط والیت 
پكتیا با قوماندان پاچاخان پسر عبدهللا خان جدران درهوتل بدیدنم 

محترمان امیرجان كرنیل، خاني، معصوم خان، گل محمد، . آمدند
ان، وكیل عقل حاجي زرین شاه، نادرخان، گل عبید خان، باال خ

این . الدین خان، الور خان و صحبت خان با وي همراهي داشتند
اشخاص ازوضع درهم وبرهم جهاد در منطقه شان صحبت 

 . نموده و از تنظیمها شكایت داشتند
قرار گفتۀ شان مجاهدین هفته ها و ماه ها بانتظار توزیع سالح، 

ا اینكه یك مهمات ومواد خوراكه در پشاور بیهوده سپری میکنند ت
آنها همه از . فیصدي محدود مواد لوژستیكي را بدست بیآورند
به نسبت اینكه  ا  ساختمان جبهۀ متحد طرفداري میكنند، مخصوص

قدرت انفرادي رؤساي تنظیمها و اعضاي فامیل شان محدود 
 .گردیده بتواند

 
 صبح 11ساعت  .21-12-188

ن در سكرتر سفارت چی(  Wang) مالقات با  آقاي وانگ 
 .پاكستان

 اد به دیدنم درهوتل آمدابوي ازاسالم 
بعد از صحبتهاي تعارفاتي با وي درباره مطالب ذیل تعاطي 

 :افكار صورت گرفت
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برایش توضیح كردم ازاینكه درمجلس منعقدۀ ژنیو تحت 
ل ابنظرنماینده خاص سرمنشي ملل متحد بین نمایندگان رژیم ك

دین افغانستان مذاكرات وحكومت پاكستان به نمایندگي ازمجاه
زیرا مجاهدین افغان كه . صورت میگیرد، اظهار تأ سف نمودم

درراه آزادي وطن خود قرباني میدهند، میتوانند كه نمایندگي 
واقعي كشورخودرا نمایند نه اینكه حكومت پاكستان این حق مسلم 

طه ازمذاكرات ابدراین ر. شانرا سلب وبدست خودبگیرد
-1-18 تأریخایون آصفي واینجانب كه بداکترمحمد یوسف، هم

با آقاي صاحبزاده یعقوب خان و هیئت مربوط شان در  .188
 .ژنیوصورت گرفته معلومات دادم

 ر یكي ازابهمچنان به آقاي وانگ گفتم كه مردم افغانستان دربر
رقدرتها كه تمام نورمهاي بین المللي را پایمال كرده وبه یك اب

وآنرا اشغال كرده به كمك  دوست تجاوزهمسایه و كشور 
طه بااین ابدرر. كشورهاي صلح دوست ضرورت مبرم دارند

تقاضا سوال اولي به حكومت چین راجع مي شود كه بیشتر 
هداف سیاسي مارا در ساحۀ بین المللي پشتیباني كند وهمچنان ا

باالي مسؤولین پاكستاني كه با حكومت چین سردوستي دارند 
جبهه " مان این نهضت بزرگ مليفشار واردكند تا درساخت

درطول صحبت وانگ .) با ما صادقانه همكاري كنند" متحد
 .(سرخود را طور مثبت وتأئید كنان مي شورانید

طه اببعدازاین یاددهاني مختصر ازآقاي وانگ تقاضا كردم تا درر
به بحران افغانستان وكنفرانس ژنیو موقف حكومت چین را برایم 

ي دهد  ازمن سوالي ابازآنكه درباره جووي قبل . معلومات دهد
آیا دراین اواخرسفیراتحاد شوروي در ایتالیا با : داشت كه

وي صادقانه گفتم  اباعلیحضرت در تماس گردیده یاخیر؟ در جو
كه ازاین جور دیدوادید اطالعي ندارم ونمیتوانم درباره 

 .  اظهارنظر كرد
رت چین مختصر ومشخص سكرتر سفا اببعد ازاین سوال و جو

در پاكستان درصحبت خویش پیش رفته، موقف حكومت خودرا 
 :چنین توضیح كرد
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حكومت چین با هرامكانات در دست داشته حاضراست : اول 
مردم افغانستان را كمك نماید تا اردوي متجاوزشوروي را 

 .شكست داده واز افغانستان خارج نماید
جهت  حكومت چین اتحاد قواي مقاومت افغانستان را: دوم

موفقیت و همآهنگي دربرنامه سازي مبارزات آزادیخواهي تحت 
 .نماید یك چتر وسیع تائید مي

براي اینكه درامورساختماني جبهۀ متحد سكتگي واقع : سوم
مینماید تا هر چه زودتر دفتر ارتباطي جبهۀ متحد  ابنشود، ایج

درپشاورافتتاح شود  و هم آرزومند است براي هم آهنگ ساختن 
اد ابات هردوطرف  تماسهاي ما با سفارت چین در اسالم نظری

 .بیشترشود
در اخیروي اظهارداشت كه حكومت پاكستان تحت تأثیرجماعت 
اسالمي پاكستان قراردارد وازساختمان چنین جبهه مشترك 
ووسیع طرفداري نمیكند وباید درزمینه تماسهاي عمیق تر توسط 

 .المي برقرارگردداشخاص متنفذ باحكومت پاكستان وجماعت اس
در ختم صحبت ازوي تقاضا نمودم تا با وزارت خارجه در 
پیكینگ بتماس شود و امكانات آنرا میسر گرداند تا یك هیئت به 
نمایندگي از جبهۀ متحد به چین سفر نماید و درباره مطالب 
ذیعالقه و مذاكرات رویارویي با شخصیت هاي مسؤول 

 .بتوانددرپیكنگ تبادل افكار صورت گرفته 
برعالوه ازاین مذاكرات درباره احداث وساختمان سیاسي جمعیت 

كه مؤید حركت جبهۀ متحد است، و سه ( اسوال ) تحكیم وحدت
نفراز اعضاي مُوسسان آن دراین سفرپاكستان به نمایندگي پادشاه 

ق افغانستان سهم دارند، معلومات دادم كه مورد عالقه وي ابس
 . قرارگرفت

ش از یكنیم ساعت دوام كرد صراحت وشكل مذاكرات كه بی
 .دوستانه داشت

 

ربیع االول  21هش و  1.62-11-11ق به ابمط .1-12-188.
 هق  1111
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ارگان نشراتي اتحاد اسالمي مجاهدین افغانستان، )اتحاد مجاهدین 
شماره ( ي اسالميبحركت انقال محاذملي، جبهه ملي نجات،

 هژدهم
مین سالگرد تجاوز ننگین مجلس نكوهش ازچهار) تحت عنوان 

 :مینگارد( روس به افغانستان
جدي، چهارمین سالگرد 6محفل باشكوهي به منظور نكوهش از

شوم تجاوز روسها برافغانستان درتاالرسخنرانیهاي اتحاد برگزار 
گردید، محفل باتالوت آیاتي ازكالم هللا مجید توسط آقاي 

ي محمد نبي دراین اجالس مولو. سیدمحمود گیالني آغاز یافت
محمدي، پیر سید احمد گیالني عضوهیئت رئیسه اتحاد اسالمي 
مجاهدین، داکتر ذبیح هللا مجددي سكرترجنرال جبهه نجات ملي، 
سید عبدالعظیم مبین نمایندۀ آیت هللا محمد آصف محسني 
رهبرحركت اسالمي افغانستان وانجنیر احسان هللا مایار، 

 .غانستان بیاناتي دادندعضوهیئت تدویراجالس جبهۀ متحد اف
دراینجا بنده درنظردارد، با اجازه خوانندگان گرامي، تلخیصی از 

 :بیانیه خودرا ثبت كند
چنانكه دربیان فرآوردهاي سالیكه گذشت به یك عده ازواقعات ... 

مهم اشاره شد ازجملۀ آن یكي هم موضوع تاسیس یك اتحاد 
ن ازطرف سرتاسري وهمگاني درافغانستان است كه صداي آ

خدمت  قبال  . ق افغانستان بلند گردیداباعلیحضرت پادشاه س
حضارگرامي بعرض رسید مجاهدین شجاع سربكف افغانستان 

شش سال گذشته  ا  بوسیله تنظیمهاي مجاهد درطول مدت تقریب
درخشان افغانستان  تأریخكارنامه هاي انجام داده اند كه همیشه در
یگانه موجب زنده ماندن  بخط زرین ثبت خواهد ماند وبیگمان

قضیه افغانستان وایجاد این همه سروصدا درجهان درباره 
افغانستان فقط وفقط جهاد مخلصانه وبیدریغ فرزندان مومن و 
دالور آنست كه تحت اهتمام تنظیمهاي مجاهد به آن سروصورت 

اما برادران عزیز با توجه به این حقیقت روشن . داده شده است
اید ماهمیشه درپی بهبود مزید ودرتالش ل انكار بابوغیرق

 .برداشتن گامهاي وسیع وفراختر باشیم
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همۀ ما میدانیم كه اگر مجاهدین اختالفات خودرا زیر پاي كنند، 
تنظیمهاي مجاهد بین خود بتفاهم بپردازند وتنها وتنها به تأسي 
ازاحكام صریح خداي برتر وتوانا ورعایت منافع علیاي كشور 

حد، خط مشي واحد وقومانده وموقف واحد روي برنامۀ وا
ت تنظیم ابت مجاهد با مجاهد ورقاببموافقه برسند نه تنها اینكه رق

باتنظیم ازبین میرود بلكه اشتراك مساعي بصورت واقعي 
درتنظیم امور جهاد بیگمان بردشمن ضربت كمر شكني وارد 

خورده بطرف  ابآورد واین مشكل بسیارعمیق واین گره بسیار ت
وگشایش میگراید ومسافت این كاروان را درهمچو صحراي  حل

 .هدف نزدیكتر میسازده خطرناك وبیكران، نهایت كمتر وب
ماهمه میدانیم كه وحدت واقعي صفوف مجاهدین افغانستان 

نهایت  درساحۀ سیاسي ازحقوق و حدود وموقف مجاهدین بي
مؤثر وثمربخش واقع خواهد شد ودرآنصورت مؤسسه بزرگ 

افغانستان داراي تمثیل واحد ومنظم وسخنگوي واحد جهادي 
ومستفید ازتائید قاطبه مجاهدین خواهد بود وداشتن چنین وصف 
وحالت موقف مارا درتمام ساحات جهادي وسیاسي ونشراتي 

 ...وحل مشكالت مهاجرین خیلي ها قوي ومستحكم خواهد ساخت
روي بعرض رساندم ملت افغانستان بلطف خدا ونی چنانكه قبال  

اسالم از نور فراست بهرۀ وافر دارد ودرك میكند كه اینجا سوال 
اساسي، وجود این وآن نیست بلكه سوال اصلي تنها وتنها به 
هدف اصلي واساسي تعلق دارد كه عبارت ازاقامه نظام اسالمي 
دركشور، اعادۀ استقالل كامل وتام افغانستان ورفاه وآرامي ملت 

 .افغانستان است
بحیث یك موسفید افغانستان وبحیث یك فرد مسلمان آن شخصیكه 

افغانستان ندا ودعوت خودرا جهت تشكیل جبهۀ اسالمي بملت 
افغانستان متوجه نموده اند، درحالیكه نزدیك به سن هفتاد سالگي 

گفته ومیگویند كه هیچ گونه چشمداشت بكدام  ا  قراردارند، تكرار
ت كشور همواره مقام وعنوان خاص ندارند بلكه دربارۀ زعام

اظهار داشته ومیدارند كه این موضوع بعد از اعادۀ استقالل 
كامل افغانستان تنها وتنها بكافه وقاطبۀ ملت افغانستان ربط دارد 
وتنها ملت افغانستان حق وصالحیت دارد كه درزیر سایه نظام 
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رژیم خود درساحات سیاسي، اقتصادي  اباسالمي به تعیین وانتخ
 .كند واجتماعي اقدام

افتخاردارم وخداراشكرمیكینم كه این بنده ناتوان بقدر وسع 
واستعداد خویش دراین تالش مقدس مصروف خدمتم وتاكنون كه 
با هرتعداد مجاهدین ومهاجرین محترم فرصت مالقات وتبادل 

عرض  نظرمساعد گردیده است به بركت همان فراستي كه قبال  
نرا ازاتحاد سرتاسري كردم تائید صریح وپشتیباني غیرمبهم شا

 .محسوس ومشاهده كرده ام
اتحادسرتاسري بدون تبعیض مذهبي، نژادي، ! برادران عزیز

قومي، منطقوي ولساني كه داراي حقوق واختیارات مساوي براي 
تنظیمها وبراي مجاهدین، مهاجرین وساكنین داخل كشور روحیه 

د، ري وبرادري واصل تساوي حقوقي را داشته باشابو رویۀ بر
" مادروطن" صداي پردرد . مارا به سرمنزل مقصود میرساند

است، تقاضاي همۀ مسلمانان افغانستان، وجهان آزاد و 
بشردوست است وباالخره تقاضاي وقت وزمان است واین همه 

 :تحركات بیك صدا دعوت میدهند
 !مجاهدین ومهاجرین افغانستان

نشمندان، بتأسي ازحكم خدا، بخاطرخون روحانیون، علماء، دا
دختران وپسران ، مادران وخواهران ویتمیان دربدر افغانستان 
متحد شوید تا بهاي خون شهیدان واین همه ویراني ها وخسارات 

 .بدست آید
 

22-12-188. 
در جمله دیگر مهربانها قوماندان غالم رسول ولد حاجي نسیم از 

ه پدرش حاجي نسیم زمانیكه پدرم نایب الحكوم. بغالن نزدم آمد
. ل وظیفه داشتابدرقطغن بود، بحیث وكیل شورا در ك

قراراظهارغالم رسول پدرم پدرش را پسرخوانده ویك برادرش 
. نام پدرم محمد اسمعیل رادارد كه ازاینروبا هم برادر هستیم

وي . دارد ابغالم رسول آدم مستانه، قد بلند و سیماي خوش وجذ
اسمعیل درراه خدا گفت كه پدرش با برادرانش محمدهللا و محمد 
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وآزادي وطن شهید شده اند و وي نیزآرزو دارد دراین راه 
 . خودرا فدا كند

چه مردانه گفتاري اززبان این مرد ها سرسپرده اسالم وآزادي 
 ! سازافغان تأریخو

وي شكایت از طرزالعمل و اجراات رهبرهاي جهادي دارد و 
ارضایتي گوي این همه نابمتیقن است كه ساختن جبهۀ متحد جو

هاي مجاهدین در وضع كنوني شده میتواند و وي دراین راه 
از من وعده گرفت تا براي صرف ناشتای . همكاري خواهد كرد

قرار گذاشتم تا . قطغني به خانه اش بیا یم كه با افتخار قبول كردم
 .پس فردا صبح نزدش بروم

 اببا صدای تک تک به دورازه شخصی مرا از خو: یاد دهانی) 
ار و با چشمان اشک آلود گفت قوماندان صاحب غالم رسول بید

خان امروز در وقت وضوی نماز صبح کنار جوی توسط شخص 
انا هلل و انا الیه . ناشناس با ضرب تفنگچه بشهادت رسید

 ( راجعون
 

28-12-188. 
در جاي وكیل ناشتا دعوت برای مولوي فضل هادي شینواري 

ته بود و تعداد زیادي از محمد اعظم خان شینواري سرشته گرف
موسفیدان و مشران قومي گردهم آمده بودند و در مورد جبهه 

وكیل محمد اعظم شینواري در سال . متحد بحث صورت گرفت
به روم سفر نموده و با اعلیحضرت محمد ظاهر شاه  1.11

ق، مارشال شاه ولي خان و جنرال عبدالولي بازدید ابپادشاه س
ظهار قرار ا. نماید ضرت طرفداري مينموده و ازبازگشت اعلیح

وي . علي بهوتو صورت گرفته بودوی این سفر بمشوره ذوالفقار
جبهه اخواني مربوط به سیاف  11گفت درسندوخیل شینوار 

 .موجود بوده و در منطقه باعث ناراحتي شده اند
نماید تا حركت ما باساس نسخه اي ذیل بوده و  وي پیشنهاد مي

 .ت باشدابث باید
اصل كار ما باید یك حركت سیاسي باشد كه قدرت نظامي  -"

 .دراین پروسه  منحیث مؤید آن واضح باشد
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ما باید بصورت مستقیم با قوماندانهاي جبهات و مشران قومي  -
 .تماس برقرار نمائیم

وجود آمدن همبستگي وتماس مستقیم ه رهبران جهادي مانع ب -
 ."باشند این حركت با قدرتهاي جهادي مي

نفر بنام قوماندان محمد ظفر مربوط به جبهه سیاف، شامل  یك 
كه درپرنسیپ اخواني ها مخالف این طرز  جلسه، اظهار نمود

ق جبهات بیشتر از تنظیمهاي ملیگراها ابدرس. باشند حركت مي
در منطقه وجود داشت اما دراین اواخرتوسط اخوانیها خلع سالح 

 .انیده استگردیده و موقعیت ملیگراهارا ضعیف گرد
امروز بوضاحت دیده میشود كه حكومت پاكستان از اخواني ها 
دراثر وارد شدن فشارعربستان سعودي و جماعت اسالمي 

 .پاكستان، طرفداري مینماید
سوال من كه چطور میتوان با اخوانیها كنار آمد؟ وكیل  ابدر جو

 : شینواري گفت
نگردیده بود ما باید این حركت را قبل ازانكه چوكات آن روشن 

فاش نمیكردیم تا اخواني ها ازاین نقیصه استفادۀ سوء كرده 
نمیتوانستند و برخالف آن پروپاگند هاي منفي را شروع نمي 

اخواني بدون مبالغه ده چند سالح تنظیمهاي  اباحز. كردند
ل را ازحصه منار چكري ابملیگراها را بدست دارند و میتوانند ك

تنظیم هاي طرفدارجبهه متحد . ندتحت آتش قرار ده ا  مستقیم
ماركیتهاي قاچاق سالح ه زیادتر حصه سالح دستداشتۀ شانرا ب

اما . پاكستان بفروش رسانیده و به نفع خود ازآن استفاده میكنند
گراها، چون مربوط هاي اخواني، برخالف تنظیمهاي ملیگروه 

بمكتب مشخصي هستند واهداف تثبیت شده دارند سالح خودرا 
 .وز مبادا ازبازارها خریداري وانباشته اندبرای ر

مشوره معقول چنین خواهد بود كه از همین حاال باید با 
طۀ نزدیك دارند تماس هاي مخفي اباشخاصیكه با اخوانیها ر

برقراركرده وبا تأني اعتماد شانرا بدست آوریم و بحیث میانجي 
 .ازآنها استفاده نمائیم

وقت وضرورت، با  ابر ایجباسوال دیگرم كه آیا، بن اببه جو
سیاف وحكمتیار، با قبول اینكه مارانخواهند پذیرفت، سعي 
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اگر با آنها ببینید نقصي ندارد : ورزیم مالقات كنیم یاخیر؟  گفت 
ر تعلقات شان در مراكز اصلي اباما اینها هردو درمبادي بن

مخالف سر سخت پادشاه هستند وهرگونه صحبت وتماس با 
طرز تفكر شان وارد نخواهد آورد به  ایشان تغییري در

ع تمویل كننده این ابغیرازآنكه نفرهاي مسئوول جبهه متحد با من
 .دو سازمان كنار آمده بتوانند

 

.1-12-188.  
معیت دونفر از قوماندانان وی در ه ب( اابقاري ب)قاري تاج محمد

روند حركت جبهه متحد ا  آنها از. مقربا داكتر لودین بدیدنم آمدند
افتتاح در پشاور نتقاد كرده گفتند كه بایست زودتر دفتر جبهه 

شود تا فعالیت جبهه توسعه پیدا كرده بتواند، زیرامردم تشنه 
چنین حركتي هستند وباید اعتماد شانرا جلب كنیم ازطرف دیگر 
اخواني ها، دررأس شان حكمتیار وسیاف، بشدت درتخریب این 

 .نهضت دست اندركارند
  
  
   
  
 
 
 
  

                                                                                
، قاري (سمهای شانرا در یادداشتم نیافتممتأسفانه ا) قوماندانان:  ر به چ از

 لودینعزیزهللا ا، داكتر ابب

.1-12-188. 
از جمله كسانیكه امروز با ایشان صحبت نمودم اشخاص ذیل 

 .ت ساختمان جبهۀ متحد خدمت نمایندمیتوانند جه
طه ابمولوي عبدالقیوم از بولغین پروان كه با قوماندان مسعود ر

نزدیك دارد وآقاي زمان جان رئیس برادر وكیل محمد امین خان  
مولوي عبدالقیوم . و دگروال جیالني مربوط والیت پروان



 

311 

 

میباشد و كاكاي مالگل  ابازبولغین، كه اصل جایش در بدرو تگ
است، پدرهایشان ازدوستان زمان حكمراني پدرم درچاریكاربوده 

طه وي با قوماندان مسعود ابشخص با اعتماد میباشد وباید از ر
در ضمن دیگر اشخاص آقایون ملك . براي جبهۀ متحد كار گرفت
و وكیل اسدهللا از خاندان فرقه  ابمحمد غوث خان از نجر

هستند، در منطقه مشرها، هر دویشان از جمله دوستان پدرم 
 .رسوخ دارند و وعده همكاري دادند

ارنوال كه معاون حاجي مغاش څ بعد ازظهر یكنفر بنام قوماندان
میباشد و در دند قندهار مركز دارد با سید عبدالحمید آغا 

 .نجوایي قندهار نزدم آمدند وعده همكاري دادندپقوماندان در 
. ي مغاش میباشداسم جهادی غریب شاه اچكزایي حاج: خاطره ) 

توجه خوانندگان گرامی را به همسفری حاجی مغاش با بنده در 
توضیحات این سفر در . دعوت عصمت مسلم معطوف میدارم

 (این سلسله گزارش یافته است  7 صفحۀ
بعد ازظهر مولوي عبدالقیوم از بولغین با یكنفر دیگر بنام قاري 

سعود بزودي مي مولوي وعده كرد كه با قوماندان م. نزدم آمدند
بیند و كوشش مي نماید تا وي را با مفكوره ساختمان جبهۀ متحد 

مولوي عبدالقیوم درمورد وكیل . آشنا ساخته وعالقه مند گرداند
ازاشكمش نظر ( برحسب تصادف هردو یك اسم دارند) عبدالقیوم

 .نیك دارد ومشوره میدهد تا درمنطقه بدخشان ازوي كارگرفت
 

.-1-1881  
) اسالمی  با چند نفر از قوماندانان مربوط حرکت انقالب امروز

 :مالقات صورت گرفت( مولوی محمدی
 محمد ناصریوسف، قوماندان مولوي موسي نوري آمر حركت و
قوماندان هجران از قوم صافي قوماندان عمومي در ولسوالي 

 . امام صاحب والیت قندز
راي ایشان از وضع كمبود سالح و مهمات و مواد خوراكه ب

مجاهدین شكایت داشته و ساختمان جبهۀ متحد را، درصورتیكه 
درباره . این نوع مشكالت را رفع كرده بتواند، تأئید میكنند
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خطوط مواصالتي و طرق گشت وگذار مجاهدین در مناطق 
 :معلومات خواستم كه قسم پائین یادداشت گردید

یكروزه  ا  از امام صاحب الي قندز توسط موتر تقریب
 (رزمستان وموسم باران بیشترد)سفر

 و برفه، دو شب درراه پیاده اباز قندز الي نهرین از طریق شور
 از نهرین تا دشت كیله گي از طریق اره كش، دوشب درراه پیاده
از كیله گي تا شتر جنگل از طریق دشتك و كمپیرك، دوشب 

 درراه پیاده
 یك روز ا  توسط موتر تقریب اباز شتر جنگل تا دو

 نیم روز ا  تا غندك توسط موترتقریب بااز دو
 نیم روز ا  از غندك الي شش پل بامیان توسط موتر تقریب

 از شش پل بامیان الي كارو، یك روز پیاده
 از كارو تا سیاه سنگ بهسود توسط موتر تقریبا نیم روز

 از بهسود تا تیزك دایمیرداد وردگ، یك روز پیاده
 ز پیادهاز دایمیرداد الي نیك پایكول، یك رو

 اد وردگ، یك روز پیادهاباز نیك پایكول الي شیخ 
 اد الي بركي راجان لوگر، یك روز پیادهاباز شیخ 

 از بركي راجان الي دوبندي ، یك روز پیاده
 از دوبندي الي سپین جمات جاجي، یك روز پیاده
 از سپین جمات  الي تري منگل ، یك روز پیاده

 اره چنار، یك روز موتراز تري منگل الي پشاور از طریق پ
بدین اساس در صورتیكه مجاهدین بدون فوت وقت : یادآوري) 

وانتظار بیجا سالح و مهماتي از تنظیمها مربوط در پشاور 
بیست روزه سفر در پیش دارند تا به سنگر  بدست آورند، اقال  

 (هاي خود در امام صاحب مواصلت نمایند
در منطقه اتحاد  قرارمعلومات ایشان بین گروه هاي متفرق

مشكل اصلي شان اختالفات . موجود بوده و كدام مشكلي ندارند
 . و تنظیمها در پاكستان میباشد ابدركدررهبري و روساي احز

در منطقه قوماندان عمومي حزب اسالمي حكمتیاریكنفر بنام 
طه دارد و آدم ابعبدالغیاث نام دارد كه با تنظیم محاذ ملي هم ر

 .قوي است
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و خواجه غاراكثریت قوماندانها مربوط به جمعیت  در رستاق
اسالمي است و زیاد تر شان از نقطه نظر سیاسي مربوط به 

قوماندان عمومي در منطقه یكنفر . حزب چپي ستم ملي میباشند
طه دارد، شخص ابل رابمال صمد نام داشته كه درخفا با رژیم ك

 .ي استابخطر ناك و خر
امام صاحب، مربوط حركت  قوماندان ویس الدین آمرسرحدي

بوده ومسئوولیت شیرخان بندر را الي ( محمدي)اسالمي  بانقال
تمام منطقه سركهاي موتر رو . تهانه شهرروان بدوش دارد

با اسب هاي خود فعالیت  ا  وتراكتور رو دارد ومجاهدین عموم
تعمیري بنام مذاكره خانه و تهانه هاي طرف افغانستان . مینمایند

محمد اسمعیل مایار، دراوایل سالهاي  والیت پدرم،كه در زمان 
عیسوي اعمار گردیده بود توسط مجاهدین ازبین برده شده و  11

باالي مناطق افغاني آتش میكند و  .BM 1عساكرشوروي توسط 
هم در میدانهاي هوایي طرف شوروي جتها و هیلوكوپتر ها 

 .واضح دیده میشود
 

1-1-1881 
اسالمي  اببزرگي از قوماندانان احزقرار اطالع واصله مجلسي 

  ر دعوت عبدالرسول سیاف در پبو صورت گرفته، اببنیادگرا بن
كیلومتر فاصله دارد و باالي جاده  21قریۀ پبو از پشاور تقریبا ) 

دارد، در محلي بنام جالل ذي اد قرار اباسالم  -عمومي پشاور 
این قرار  .اعمار نموده ابوبكر صدیقگاه خودرا سیاف بنام قرار

نفر تحت تربیه  811 گاه از هر نقطۀ نظر مجهز گردیده  و فعال  
 اباین دعوت، براي اینكه احز(. حمالت چریكي گرفته شده

بنیادگراها قدرت نمایي كرده بتوانند، برضد ساختمان جبهۀ متحد 
 711دعوت كنندگان انتظار دارند تا بیش از . ترتیب شده است

ص با نفوذ دراین مجلس حاضر شوند نفر ازقوماندانان و اشخا
اما تا دیروز كه روز آخرین اشتراك در مجلس تعیین گردیده بود 

نفر به مجلس حاضر گردیده كه شركت  این تعداد  211در حدود 
برعالوه . بذات خود نمایندگي از قدرت شان را كرده میتواند

دیروز مجلس سران اتحاد بشمول گلبدین حكمتیار، برهان الدین 
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. باني، محمد یونس خالص تحت ریاست سیاف دایر گردیده بودر
ازقوماندان هاي خالص تا دیروز كسي حاضر مجلس نگردیده و 

ز حزب هم طوریكه شنیده میشود قاضي محمد امین وقاد ا
ائتالف نموده، اما قاضي وقاد در حكمتیار جداشده و با سیاف 

 .لیت نمایدنظر دارد تا تنظیمي از خود بسازد و جداگانه فعا
صحبت شان زیادتر در اطراف مخالفت باجبهۀ متحد میچرخید و 
تصمیم دارند تا تنظیمهاي ملي گراهارا از ساختمان این جبهه 
منصرف گردانند، زیرا ساختمان جبهه متحد باعث تضعیف 

، طوریكه تا ا  قدرت انفرادي شان گردیده و هم كمكهاي مالي راس
 .میرسدامروز معمول است ، بدست شان ن
 .ده روز را دربر گیرد ا  قرار است كه این گرد همآیي تقریب

 

8-1-1881 
معروف خان كمیشنر مهاجرین افغان امر نموده كه سر از امروز 

در بین مردم . بیرقهاي اتحاد تنظیمهاي جهادي برافراشته نشود
افواه پخش گردیده كه باالي مهاجرین افغاني قیود شبگردي را 

نفر از مهاجرین  2111قرار معلوم در حدود . تحمیل مینماید
افغاني تحت بازداشت قراردارد وبعد از تحقیق و كنترول اسناد 

 .در مورد شان فیصله صادر میگردد
 

8-1-1881 
سفارت  اول سكرتر Pierceدعوت چاشت در منزل آقای پیرس 

 :انگلستان درپشاور
ارا یاد این دعوت محدود بوده، با پیرس یکنفر انگلیس که صحبته

 .میکرد دیگر کسی سهم داشت
ل یادداشت سكرتراول سفارت ابدرجریان صحبت مهمترین نکتۀ ق

این بود كه بعد از فعالیت بپا ایستاده كردن جبهۀ متحد در پالیسي 
طوریكه دیده . حكومت پاكستان یك نوع تغییري بمشاهده میرسد

جه میشود حكومت درپیاده كردن مرامهاي دیموكراسي زیادتر تو
میكند واز طرف دیگر طرفداري مردم پاكستان زیادتر بطرف 
ساختن جبهه متحد بوده، زیرا با این ساختمان قدرت فعلي 

 .جماعت اسالمي در امور افغانستان كاهش خواهد یافت
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11-1-1881 
مطالبیكه در مذاكرات با اعلیحضرت درروم مطرح : یادداشت ) 

 (گردد
هیئت و پیر گیالني و موقف  تفصیل در بارۀ وضع متشنج بین -

ر مولوي محمد نبي محمدي و حضرت صبغت هللا ابپیر دربر
 .مجددي

مفاد نسبي این تشنج براي قضیه از طرز دید تنظیمهاي  -
طه مستقیم محمدي با همایون آصفي و حضرت اببنیادگرا ها و ر
 مجددي با من

مالقاتهاي من با اعضاي مسؤول سفارت چین، آلمان غربي و  -
 نگلستانا
مكتوب فتنه انگیز روان فرهادي در مورد مرحوم حقوقي و در  -

 خواست نشر آن در اخباراتحاد و مانع گردیدن نشرآن 
پیشنهاد كمیتۀ مشورتي بشكل محرم، درباره لستي كه مخدوم  -

 رهین بمن سپرده است
 اداباحداث دفتر ارتباطي در پشاور واسالم  -
 سهمگیري اشخاص سر شناس تقویه دفتر روم از نقطه نظر -
ر دول ذیدخل در قضیه ابموقفگیري قوي و عملي در بر -

 افغانستان از طریق دفتر روم
 

11-1-1881 
با محمداسمعیل صدیقي، وكیل شهباز، وكیل وزیرمحمد درجاي 
وكیل سدو اصیل در مورد وضع جبهۀ متحد مذاكره صورت 

 .گرفت
اسي كنوني در در پاكستان یك عده مردم طرفداري ازوضع سی

افغانستان مینمایند، زیرا درصورتیكه در افغانستان تحت نظام 
فعلي استقرار نسبي بوجود آید قدرت اخوانیها و بنیادگراهاي 

 .پاكستاني تضعیف خواهدگردید
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1.-1-1881 
وي در ضمن صحبت گفت كه . امروز با حضرت مجددي دیدم

     مریكایي دیده وي دراین اواخر با یكنفر از كانگرسمن هاي ا
و قرار گفته وي حكومت امریكا تصمیم دارد ( احتماال ویلسن) 

ملیون  21جهت تسلیحات بهترو مؤثر تر مجاهدین افغاني مبلغ 
ازاین ناحیه رهبر ان جهادي همه . دالر را بدسترس شان بگذارد

خوش هستند اما وي بیم دارد كه این مبلغ بشكل درست تقسیم 
وي عقیده دارد كه بهتر بود كه این كمك . دنشده و بمصرف نرس

 .بدسترس جبهۀمتحد گذاشته میشد
 

 قبل ازظهر 11ساعت  11-1-1881
با یك  قوماندان در غزني ومقر( اابقاري ب) قاري تاج محمد 

 .تعداد ازهمكارانش در هوتل نزدم آمدند
در باره وضع جهاد در منطقه معلومات داد و هم اضافه كرد كه 

سالح موثر با مشكل زیاد مواجه است و با راكت نسبت نبودن 
متر فاصله به  111میتواند حد اكثر تا  RP7هاي در دستداشته 

ت كرد و در وضع فعلي جنگ این نوع سالح كفایت ابهدف اص
نمیكند، زیرا روسها و دولت با سالحهاي دوررس شان از فاصله 

جاهدین با وجود آن م. هاي بسیار دورتر باالي ما تعرض میكنند
با قبول شهادت خودرا نزدیك به تانكها ودیگر وسایط میرسانند 

      ثور 11 تأریخا گفت كه تا ابقاري ب. تا آتش شان بهدر نرود
به سالح قویتر ضرورت مبرم دارد و ( ماه بعد  1 ا  تقریب) 

قراراست در شروع بهار فشار زیادتر باالي شان وارد شود و 
و روسي ازاین معبر عبور كند كاروانهاي بیشتر عسكري افغانی 

 11ره كه تا ابوبرعالوه ازاین بدستگا ه هاي كوچك آالت مخ
قرار . ره كرده بتواند ضرورت داردابكیلومتر بین قوماندانها مخ

ر مجاهدین اباظهار وي روسها از نوع سالح كیمیاوي در بر
استفاده میكند كه بعد از گلوله باري توسط این سالح مجاهدین 

مي شدن بیهوش میشوند و در ظرف چند ساعت شهید بدون زخ
وي گفت كه ازاین سبب ضرورت بماسك ضد گاز دارد . میشوند

در جنگ اخیر وي چند نفر را . تا این سالح باالیشان تاثیر نكند
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وي . اسیر گرفته كه همۀ شان با خود ازین نوع ماسكها داشتند
س شویم تا عالوه كرد كه با داکترهاي افغاني در خارج در تما

یك تعداد ازآنها با ما در جبهه یكجا باشند، زیرا بسیاري از 
 .زخمیها نسبت نبودن كمك اولیه ازبین میروند

در اخیر صحبت خود با صداي متین و مملو از احساسات اظهار 
نمود كه هر چه زودترجبهۀ متحد را بپا ایستاده كنید وبدینوسیله 

نمائید، آنها مردهاي هستند با مجاهدین تان كمك موثرتر و بهتر 
كه سنگر جهاد وآزادي را تا آخرین قطرۀ خون خویش نگاه 
میكنند و در راه حل سیاسي قضیه شما مردم در چوكات جبهۀ 

 . متحد صداي این مردم بیگناه را به گوش جهانیان برسانید
 (.صحبت بسیار با ارزش بود) 
 

11-1-1881 
اسمش را در یادداشتم ) ق اردو ابامروز یكي از صاحبمنصبان س

كاپي تشكیل مختصر وزارت امنیت دولتي را بدسترسم ( نیافتم
گذاشت كه مطالعه آن براي خوانندگان خالي از دلچسپي نخواهد 

 :بود
 

سفارت        معاون سیاسي      وزارت امنیه دولتي            
 ریاست عمومي                 ریاست ا،غ،هه

     
معاون دوم                                  شبكه هاي  ماسكو        

 معلومات خارجي
 

ریاست جمهوري                  معاون اول            ریاست 
 هاي والیات

 

    -مركزي   -جنوبغرب   -زون شمال   -زون شمالشرقي 
 مركز  -شمالغرب     -شرق     -جنوب  

 ر      غزني        قندها    بلخ         ادابفیض     
 لابننگرهار    هرات        ك   پكتیا   
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ل ابطه مستقیم دستگا ه اداري دولت با سفارت شوروي در كابر) 
 (. ل غور است ابو ماسكو ق

قطعات و جزء تامهاي وزارت امنیه دولتي و وضع الجیش 
 : موجوده آن 

 امنیت در كمربند در باغ داود 1فرقه  -
 بداخل ارگلواي خاص گارد  -
 لابگارد در باال حصار ك 2فرقه  -
 گارد در خواجه بغرا .فرقه  -
 Scadقطعه سكاد در افشار داراال مان  -
گارد نصف آن در میدان هوایي قندهار و نصف دیگر  1لواي  -

 ادابآن در جالل 
 لاببقسم سیار بداخل شهر ك 1غند اوپراتیفي ریاست  -
كندك ارتقاء  11تشكیل آن  ال  كندك اوپراتیفي بود فع 1ق ابس -

 ل میباشدابیافته و مستقر در شهر ك
 ل لواي راكت قرغهابلواي ملیت هزاره در مق  -
جوزجان مربوط جنرال رشید دوستم در  61دوغند فرقه   -

 سیار ا  منطقۀ ده سبز و قسم
ره وزارت امنیت دولتي مستقر در شش ابمركز مخ 111قطعه  -

 درك رادیو تلویزیون
 عمیرات در تشكیل وزارت امنیت كه در شمه نشان داده شدهت  -
 قرارگاه وزارت امنیت دولتي 111 -
 معاون اول وزارت امنیت  11 -
 معاون دوم وزارت امنیت  12 -
 (معاون سوم) رئیس امور سیاسي  111 -
 ریاست جمهوري  11  -
 لابسفارت شوروي در ك   1  -
 لابشفر ماسكو در ك 111 -
 122الي  111جزء وتامهاي وزارت امنیت دولتي قطعات و  -
ق از ابس)  71الي  11ریاست هاي وزارت امنیت دولتي از  -
1-7) 
 زون .1ریاست هاي  -
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 : یادداشت
تغییرات در تشكیل و شفرهاي آن بعد از كودتاي اخیر بقسم 

صورت گرفته جهت معلومات به برادارن ارایه  ا  محرم عجالت
در آینده اگر كدام تغییراتي آني . بتواندگردید تا حل مطلب شده 
از حصول . به اطالع رسانیده میشود ا  صورت مي گیرد عجالت

یك قطعه تشكیل و یك قطعه وضع الجیش قطعات اطمینان دهید و 
هم عالوه میگردد كه مقاصد و مرام هاي حزب در وضع 

برادران اینجارا در جریان قرار  ا  موجوده سیاسي چیست؟ لطف
ر شرایط موجوده مشكل شما از چه قرار است كه در دهید، د

با  ا  ینجا ما آنرا عملي نماییم لذا خواهش و تاكید مینامیم كه دایم
 هم مكاتبه و تبادل نظر نموده تا حل مشكالت گردد 

 والسالم برادر شما  انجنیر فراموش                                 
 

چون این سند . د غور شودآن  بای تأریخدر مورد : 1یادآوري )
قرار داشت، ازاینرو  1881در بین یادداشت هاي من در سال 

طوریكه دیده . آورده ام ابروي كت تأریخمن هم بروي همان 
 تأریخمیشود دراین تشكیل صحبت از كودتا ي اخیر است، باید 

 (.ثقه این كودتا را بدست آوردكه مطلب ازكدام كودتا است
ل لواي راكت ابلواي ملیت هزاره در مق  -:بعقیده من2یادآوري )

 قرغه و
جوزجان مربوط جنرال رشید دوستم در  61دوغند فرقه   -

سیاراز نقطه نظر بوجود آوردن اختالفات  ا  منطقۀ ده سبز و قسم
قومي و دشمني هاي بعدي مطالعات بیشتر را نموده حایز اهمیت 

 .(است
 

 11-1-1881 
وي . اصغر خان در تماس شدم مواصلت به كراچي و با دوستم

در . امشب مرا بخانه خود در دیفنس كولوني دعوت كرد
نظردارد یك تعداد ازدوستان خود را، كه با هم از سال 

باینطرف حین مهاجرت ما از افغانستان به آلمان غربي 1878
 .آشنا یي داریم ، نیز دعوت نماید
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. فتمشام دریور اصغر خان مرا ازهوتل گرفته بخانۀ شان ر
 :كسانیكه درمجلس حاضر بودند

از هم صنفي هاي جنرال ضیاءالحق، ) جنرال احسان الحق ملك 
از ثروتمندان پاكستان ) ، علي محمد داود(رئیس جمهور پاکستان

داکتر ( داکتر قلب ) ، داکتر منصور دا (ریكات نساجيابمالك ف
       داکتر خان افریدي( متخصص داخله مشهور)  عطار حسین

، كرنیل (ندو و نویسندهكوما) ، كرنیل مهدي (ورجراح مشه) 
نویسنده قضایاي نظامي، راجع به افغانستان در ) بدر صدیقي

Defense Journal سید فیروز شاه، (چند مضمون خوب نوشته ،
اسراراحمدخان، خان عزیز خان، بریگید منصور خان و كرام 

 .الحق خان
ونهاي یوسفزی ن مثل خودش از پشتصغرخااكثریت دوستان ا

 .میباشند
اساس دوستي ایشان همبستگي شان در طریقت پرویزي بوده 
ودر گرد هم آیي تفسیرقران را تحلیل مینمایند، اشخاص با نفوذ 

مطالبیكه درنظرداشته . در جامعه و حكومت پاكستان میباشند
باشم تا بگوش جنرال ضیاء الحق برسانم از طریق همین گروپ 

 .صورت میگیرد
به جبهۀ متحد به صورت مفصل صحبت نمودم كه مورد راجع 

جنرال احسان الحق وعلي محمد داود . عالقه شان قرار گرفت
وظیفه گرفتند تا درباره با جنرال ضیاءالحق رئیس 
. جمهوردرتماس شده و موضوع جبهۀ متحد را بسمع وی برسانند

باكرنیل مهدي موافقه شد كه بزودي با روزنامه نواي وقت 
 .    شود وسرشته مصاحبۀ را با من بگیرد درتماس

 ,Col.( Rtd,) S.G.Mehdi, Sind Club: آدرس كرنیل مهدي) 

Karachi1-611111: ، تلفون) 
   

 :كراچي" نواي وقت " روزنامه  17-1-1881
 .تشكیل میشود"  جبهۀ متحد اسالمي افغانستان"
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را امرالزمي " جبهۀ متحد" اكثریت قاطع مجاهدین ساختمان 
ر قواي شوروي طور مؤثر مبارزه كرده ابیشمارند تا دربرم

 .بتوانند، مایار
 :نومبر ستاف رپورتر 16كراچي 

 .جبهه متحد اسالمي افغانستان تشكیل خواهد شد
یكي از كارگردانندگان ساختمان جبهۀ متحد، انجنیر احسان هللا 
مایار ضمن مصاحبه اي بانواي وقت دركراچي اظهارداشت كه 

امت هیئت درپشاوربا سه تنظیم مؤید ساختمان جبهه درمدت اق
اسالمي افغانستان، محاذ ملي افغانستان  بمتحد؛ حركت انقال

جبهه متحد اسالمي "وجبهه نجات افغانستان، منشور والیحه 
تسوید وتوسط هیئت مختلط باصالحیت تصویب گردید " افغانستان
 ...ه است

انده ازاین جریان چه بیرون م ابدرمورد سوالي كه بامتباقي احز
ما كه به نمایندگي از پادشاه : اجرااتي صورت میگیرد مایار گفت

ق افغانستان دراین جریان شركت داشتیم وظیفه داریم كه ابس
وتنظیمها دعوت نمائیم تا  ابمنحیث حلقه وصل از تمام احز

دراین پروسه بزرگ ملي سهم داشته باشند واین مطلب را با 
ما . ل خورد وبزرگ اظهار داشته ایم وضاحت كامل درمحاف

اطمینان داریم كه اكثریت مردم مجاهد افغانستان طرفدار 
میباشند وطرفداري " جبهه متحد اسالمي افغانستان" ساختمان 

ایشان یكي ازافزار سالم بهم نزدیك ساختن رهبران شان دراین 
مایار عالوه كرده كه وظیفه ما دران . پروسه شمرده شده میتواند

مرحله خاتمه نیافته بلكه درآغاز یك پروسه بزرگ ملي 
مجلس مؤسسان " درمرحله فعلي ما ترتیبات تدویر ... قرارداریم

رارویدست داریم تا با كمك خدواند هرچه زودتر دایر شده "  
" جبهه متحد اسالمي افغانستان"بتواند تاتوسط این وسیله 

نستان را چه مشروعیت خودرا بدست آورده وادارۀ آینده افغا
 . ازنقطه نظر نظامي وهمچنان سیاسي بعهده بگیرد

درمورد سوالي كه دراین اجالس چه تعدادي شركت خواهد كرد 
درنظر است دراین اجالس : ودركجا دایر خواهد شد؟ مایار گفت

ویا  ابنفر سهم داشته باشند كه طرزانتخ 611الي  111
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" مي افغانستانجبهه متحد اسال"سهمگیري شان در منشوروالیحه 
تثبیت گردیده وتاجائیکه امكان میسر گردیده بتواند این گردهم آیي 
درداخل كشور ویا دریكي ازكشورهاي دوست صورت خواهد 

 ...گرفت
ق افغانستان ابي شاه ستأریخوي عالوه كرد كه وظیفه ملي و

دراین پروسه صرف منحیث سمبول وحدت بوده وكدام ادعایي 
طوریكه بما دراین سفر واضح شد . دبراي اعاده قدرت ندار

اكثریت قاطع مردم افغانستان چه مجاهد ویاغیرآن ازمحمد ظاهر 
ق افغانستان  طرفداري میكنند وتقاضادارند تا ابشاه پادشاه س

 ...ایشان افغانستان را ازاین بحران نجات بخشند
بدون سهم داشتن :" درمورد كنفرانس ژنیومایاراظهار داشت

د درهرنوع مذاكرات جهت حل بحران افغانستان، نمایندگان جها
چه درژنیو ویا دركدام محلي دیگر، یك عملیه نادرست بوده 
وهیچ مرجعي صالحیت ندارد كه بنام ملت مجاهد افغان موافقاتي 

اتحاد شوروي درخاك ما تجاوزوآنرا اشغال كرده . انجام دهد
میدهد،  وملت افغان برضد شان قیام كرده وبراي نجات آن قرباني

دراینصورت هویت طرفین درگیر روشن بوده واینها باید براي 
 ...حل قضیه افغانستان به تفاهم برسند

تدایي خودرا براي شاه ابمایار فردا روانه  روم بوده تا راپور 
ق افغانستان تقدیم كند وبعد از مشوره دوباره به پشاور ابس

 ...بازگردد
 

18-1-1881 
سط خط هوائی  پي اي اي، نوع صبح از كراچي تو 2ساعت 

، جانب روم حركت و بعد از فرودآمدن 717طیاره بوینگ 
بپرواز خود جانب روم  11311بساعت ( یونان)وتوقف به آتن 

 و دقیقه حینیكه باالي كوه ها وجزایرخورد 11بعد از. ادامه دادم
پرواز میكردیم دربال راست طیاره تكانهاي شدید پیداشده  بزرگ

ترول خارج شده و بسرعت بطرف پائین وصداي طیاره ازكن
صداي راكبین  و سر. مدهش انجنها دروضع سرنگوني درآمد

ین بلند شد و فكر كردم كه آخرین لحظات زندگیم ابدرداخل ك
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نمیدانم چطور شد كه پیلوت توانست نزدیك به بحیره طیاره . ستا
ه ب 11311آورد و مارا زنده بساعت  را واپس تحت كنترول خود
معلوم شد كه ازطرف راست  ا  بعد. میدان هوایي آتن برساند

كپتان طیاره انیس خان نام . طیاره هر دوانجن آن سقوط كرده بود
 .دارد

بعد ازورود ما درآتن تلویزیون یونان حادثه سقوط طیاره مارا 
نظر بقول تلویزیون روم پخش میكرد ونصیب ما قسمي بود كه 

 . مل خودرا بشنویم خودما زنده خبر سقوط طیاره حا
همه مسافرین توسط كمپني هاي دیگرهواپیمایي به سفر خود 

 AZ181شب توسط هواپیمایي ایطالیا  8من بساعت . ادامه دادند
از هوتل . شب به روم مواصلت نمودم 8پروازكرده بساعت 

كولوني با داکتر محمد یوسف درآلمان، همایون آصفي در پاریس 
جنرال عبدالولي تلیفوني صحبت كردم  با. تلیفوني در تماس شدم

صبح بهوتل آمده وبعد از  11و قرار گذاشته شد تا فردا ساعت 
 .ظهرنزد اعلیحضرت برویم

 

18/1/1881  
صبح جنرال عبدالولي به هوتل آمد وبعد از گفت 11ساعت 

مطالب ذیل  دربارۀ وشنود مختصردرمورد حادثۀ طیاره در یونان
 :صحبت شد

 هاد بعد از بوجود آمدن جبهۀ متحدبهتر شدن وضع ج -
شدن شان منحیث  ابرهبرانیكه امروز همكاري دارند انتخ -

 در مجلس مؤسسان از امكان بعید است" جبهه متحد"رئیس 
سالح فروشي رهبران و باختن حیثیت شان در اذهان عامه و   -

 .طه مستقیم داردابمجاهدین با هم ر
 ابمی، ربانی، و احزتماس بعضي قوماندانهاي جمعیت اسال -

اسالمي، حکمتیار و خالص، باعث امیدواري نسبي شده میتواند 
كه رهبران شان دربارۀ تشکل جبهۀ متحد تجدید نظر نمایند و 
 .منافع ملي را بلندتر از منافع حزبي و شخصي و قومی بشمارند
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اعلیحضرت بوجود آمدن جبهۀ متحد را یک موضوع حیاتی و  -
به هر نوع خدمت در برآورده شدن این  جدي مینامند و حاضر

 .مأمول میباشند
جهت صرف طعام درخانۀ  دوساعت ا  بعد از مذاکرات تقریب
شاهدخت بلقیس خانم جنرال مانند همیشه . جنرال عبدالولي رفتیم

دراین سالها . با نهایت محبت و پیشآمد نیك از من پذیرایي نمود
اعلیحضرت و  ر پدرش،ابكه باهم میشناسیم محبت وي در بر

ر كسانیكه در راه آزادي وطن مبارزه و ابمهمانداري وي در بر
طعام ساده اي دستپخت . ل احترام استابخدمت میكنند، ق

دقیقه بعد از  311.شاهدخت را با هم صرف كردیم و بساعت 
 .خدمت اعلیحضرت رسیدیمه ظهر ب

مذاكرات با اعلیحضرت با حضورداشت جنرال عبدالولي كه از 
دوام داشت در فضاي صمیمیت بدون قید  6311تا ساعت  311.

 .تشریفاتی و با صراحت كامل صورت گرفت
در شروع گردهم آیي طبق معمول اعلیحضرت قبل از ارایه 
راپورم در مورد جریان گزارشات و واقعیت هاي امروزي در 
جهان بصورت کل و در منطقه مربوط به ما طورخاص به 

 .تفصیل صحبت نمودند
 یكه اعلیحضرت بیشتر درباره عالقه مندي نشان دادند ذیال  نكات

 :یادداشت گردید
اهمیت سهمگیري برهان الدین رباني و مولوي یونس خالص  -

 در تشکل جبهۀ متحد 
منشورجبهۀ متحد باید طوري تسوید گردد كه درآن حق مردم و  -

تصمیم گیري شان دربارۀ آینده افغانستان بوضاحت مشاهده 
 تواندگردیده ب

لک ذیعالقه بایست در جهان سیاسي و مما قدرت تأثیر منشور -
 عكس العمل منفي خلق نكنددر قضایای افغانستان 

داشته موقف  اعلیحضرت درنظر دارند كه در جریان رویدست -
سمبولیك داشته باشند و محورساختمان وحدت ملي را احیاء 

 نمایند
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دقیقه  11ر حدود بعد از ختم بیانات ونظریات اعلیحضرت كه د
اجازه شان درباره سفراخیرم درپاكستان ه دوام داشت، ب
 .توضیحات دادم

فراموش نباید كرد كه عمر اعلیحضرت از هشتاد : یادداشت) 
سال بلندتراست اما تحلیل اوضاع و انسجام درگفتار شان انسان 

ازشنیدن صحبت مالیم شان كه بعضي . را بحیرت میاندازد
ج میگردد میتوان درك كرد كه شخصیت  اوقات با تبسم مز

مهربان و بزرگواری هستند که در اظهارات خود عقیده راسخ 
 ( دارند 

در باره نكاتیكه اعلیحضرت به آن اشاره كردند نظر خودرا داده 
 .تائید نمودم

درباره موقف سمبولیك شان اضافه كردم كه مردم افغان در 
میكنند كه بعقیده من  ابطخ" ا ابب" اعلیحضرت را  ا  پاكستان اكثر
اعلیحضرت با تبسم ملیحی ای این لقب را . صحیح است

 .  پذیرفتند
-1-11بخش بیست وششم ) ماده  8با اعلیحضرت در مورد 

به تفصیل صحبت نمودم كه در مطالب ذیل (  دیده شود 1881
 :موافقت نشان دادند

 تشكیل هرچه زودتر دفترجبهۀ متحد در پشاور -
روم با اشخاص مجرب و هم در صورت لزوم  توسعه دفتر -

احداث مراكز كوچك در ممالك ذیدخل در قضیه افغانستان 
 باستثناي اتحاد شوروي

 تائید اشخاص و گروپ مشورتي در پشاور  -
ر مراكز قدرت جهاني توسط اشخاص ابموقفگیري مثبت دربر -

 سرشناس
 تائید مالقات هاي من در متن با نمایندگان سفارت های -

 انگلستان، چین و آلمان غربي
دراخیر درباره کشیده گی بین همایون آصفي و پیر گیالني یاد 
كردم وازاعلیحضرت درخواست نمودم تا در رفع این مشكل، كه 

 .بضررجبهۀ متحد میباشد، اقدام فرمایند كه مورد قبول شان شد
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بعد ازختم مذاكرات درباره وضع عمومي جهان و نا آرامیها در 
اعلیحضرت . جهان اسالم صحبت كردند ا  سوم مخصوصجهان 

د و هر نجهان دار دید از مرد دانشمندیست كه فلسفۀ دلچسپي در
بار گفت وشنود با ایشان برایم درس بزرگ زندگي شمرده شده 

 .میتواند
 

16-2-1881 
سال باینطرف  6سال میگذرد و بیش از  11امروز از عمرم 

ه امید امروز وفرداي بازگشت به دردیار بیگانگان بسر میبرم وب
 .وطن روزشماري میكنم

 

 شب 83.1 1881-.-1
صدیق سلجوقي از پشاور تلیفون كرد ودرباره مطالب ذیل 

 :صحبت وموافقه كردیم
هین را، وي به فرانسه عودت میكند، برا ي دفتر زمنزل داکتر  -
باش  و كرایه بگیرد وهم چند اطاق آنرا براي بود" جبهه متحد"

 .یب دهدترت
كمیتۀ از طرف رهبران  سه گانه تعیین شده تا درترتیب لست  -

 .اشخاص اقدام كنند
با رباني ومولوي خالص مذاكراتي انجام داده ( سلجوقي) وي - 

اعتماد " جبهه متحد" وطوري مینماید كه هردویشان درساختمان 
 .ندارند وعقیده دارند كه منجر به ناكامي شود

ارت چین مالقات كرده كه دراین مالقات با وانگ، سكرتر سف -
موافقه شده تا دردوماه آینده هیئتي به ریاست سلطانمحمود غازي 

 .به چین سفر كند
سلجوقي بازگشت مرا به پشاور حتمي میداند، زیرا پروپاگندها  -

 .وتخریبات بشدت آغاز گردیده
شب با داکتر یوسف تلیفوني صحبت كردم واز  11ساعت 

وي عقیده دارد . سلجوقي برایش معلومات دادمصحبت تلیفونی 
تا هرچه زودتر درروم یكجا شده تا ترتیبات بعدي را روي دست 

 .گرفته بتوانیم



 

327 

 

با جنرال عبدالولي درروم تلیفون كرده وراجع به  223.1ساعت 
. صحبتم با سلجوقي ومشوره با داکتر محمد یوسف معلومات دادم

كرده اظهار داشت كه با وي وي نظر داکتر محمد یوسف را تأئید 
 .درتماس شده وبعدش مرا اطالع میدهند

 بداکتر محمد یوسف ازصحبتهاي تلیفوني باال 22311ساعت 
وی باردیگر تکرارکرد که باید هرچه زودتر با . معلومات دادم

 .  هم ببینیم
 

 .1.6حمل  1ق ابمط 1881-.-1.
ن غالم سرور ناشر، یکی از خدمتگارا 173.1امروز ساعت 

صادق افغانستان بعد از جرح كه دراثر لخشیدن روي پالتفورم 
، و مریضی کوتاه استیشن ریل درشتوتگارت برایش پیداشده بود

در بیست و چند كیلومتري   Bad Homburgدر شفاخانه 
انا هلل وانالیه : داعي اجل رالبیك گفت( آلمان غربي) فرانكفورت 

 .راجعون
ردید ودر حضیره افسران جنازه وي به پاكستان انتقال گ

یان پشاوربه خاك سپرده ابوكارمندان عالیرتبۀ پاكستاني در كب
 .شد

 

1-1-1881 
پایتخت آلمان ) با داکتر محمد یوسف، همایون آصفي در بن 

با درنظرداشت جریانات امروزي مالقات نموده و درباره ( غرب
 .صحبت نمودیم

دونفري با مكتوب باردیگرتائید شد  تا هر چه زودتر یك هیئت  -
اعلیحضرت به پشاور رفته و با برهان الدین رباني و مولوي 
محمد یونس خالص از نزدیك دیده و پیغام اعلیحضرت را در 

 .مورد سهم گیري شان در جبهه متحد برایشان برسانند
هرچه زودتر لست اشخاصیكه از طرف روم در مجلس  -

 .موسسان حصه بگیرند باید ترتیب شود
و آقاي بندر سفیرعربستان  Wilsonامریكا در واتیكان سفیر  -

سعودي در امریكا باهم تماس گرفته اند و در نظر است تا با 
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اعلیحضرت در روم مالقات نمایند و دراین مجلس تائید ساختمان 
 .جبهه متحد را اعالم  دارند

قراریكه از روم براي داکتر محمد یوسف احوال رسیده كه  -
ال ضیاءالحق رئیس جمهور پاكستان با جنرال دراین اواخر جنر

عبدالولي دیده و وي نیز، چنانیكه صاحبزاده یعقوب خان وزیر 
خارجه برایش وعده صدور ویزه پاكستان را داده بود، وعده 
نموده كه براي جنرال عبدالولي بزودي پیغامي از وزارت 

 .خارجه میرسد تا به پاكستان سفر نماید
 تأریخیوسف تلیفوني صحبت نموده كه ب اعلیحضرت با داکتر -

اپریل هیئتي تحت ریاست داکتر محمد یوسف مركب از  12-11
سلطان محمود غازي، جنرال عبدالولي، همایون آصفي و 
اینجانب به روم سفر كنند  تا اجنداي مجلس مؤسسان جبهه متحد 

 .را ترتیب نمایند
سلطان محمود غازي و صدیق  1881اپریل  21 تأریخب -

ر دعوت حكومت چین به پیكنگ سفر مینمایند تا ابسلجوقي بن
با مقامات چین تبادل افكار " جبهه متحد" درباره ساختمان 

صورت گرفته وزمینه همکاری حکومت چین را با ساختمان 
 .جبهۀ متحد مساعد گردانند

 
 21311ساعت  1881 -1- 1

در ضمن تبصره روي مسایل افغانستان چنین  BBCرادیوي 
 :ار نظر كرداظه
 افغانستان سخنگوي واحد ندارد -
آرزومند بوجود آمدن یك حكومت جدیدي در  ا  روسها جد -

 افغانستان میباشند
امریكا باید گرانتي نماید كه حل قضیۀ افغانستان بنفع پاكستان  -

 تمام نمیشود
جنگهاي امروزي در افغانستان بنفع امریكا است و خواستار  -

 .شدنمیبا ختم آن فعال  
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11-1-1881 
اعلیحضرت از روم با داکتر محمد یوسف تلیفوني در تماس شده 
و فرموده اند كه رهبران اتحاد سه گانه، محمدي، مجددي، 
گیالني وهمچنان مولوي نصرهللا منصور به روم مي آیند، 

این مطلب را داکتر . ازاینرو سفر مارا به آینده موكول نموده اند
 .م احوال دادمحمد یوسف تلیفوني برای

شب به همایون آصفي در پاریس پیغام را  113.1ساعت 
 .رساندم

 

 18-1-81 
از روم تلیفون كرد ( یكي از همكاران اعلیحضرت) حمید نعیمي

وگفت كه صدیق سلجوقي از یكهفته باینطرف در روم است و در 
چون سفر چین آقاي غازي و سلجوقي  . اقامت دارد Cecileهوتل 

گیرد ازاینرو جهت ترتیبات پروگرام آن به بزودي صورت می
به سلجوقي  تلیفون كردم و گفتم كه این سفر . روم جمع شده اند

براي ساختمان جبهۀ متحد مقام با اهمیت و خاص دارد وبایست 
در مذاكرات با مقامات حكومتي چین سعی بعمل آید كه كمكهاي 

ازطریق مالی ای چین براي مجاهدین افغاني  نظامي و احتماال  
دراینصورت موقف . ادارۀ جبهۀ متحد در پاكستان صورت بگیرد

جبهۀ متحد دربین مردم وتنظیمها جدي تلقي گردیده و قوت 
تنظیم هاي افغاني در پاكستان هیچ نوع حركتي را بدون . میگیرد

 .ل قبول نمیدانندابع مالي و نظامي قابداشتن من
 

 213.1ساعت  1-81 -18
فون كرد و گفت كه آقاي غازي برایش از داکتر محمد یوسف تلی

روم خبر داده كه اعلیحضرت میخواهد وي جهت مشوره بروم 
من براي . داکتر میخواهد كه آصفي و من با او یكجا برویم. بیآید

باطالع شان  ا  شان گفتم كه من با آصفي مشوره مینمایم و بعد
 .میرسانم

رینمورد براي آصفي در پاریس تلیفون كردم وبعد از غور د
دعوت ننموده اند  ا  بتوافق رسیدیم كه چون اعلیحضرت از ما راس

است كه دراین سفر حصه نگیریم و بگذاریم طبق پالن اولي بهتر
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بعد ازین صحبت تصمیم خودرا . شان كارهاي خودرا پیش ببرند
 .باطالع داکترمحمد یوسف رسانیدم

ت عازم اپریل از طریق فرانكفور 21با این تصمیم داکتر بروز 
 .روم گردید

 

22-1- 1881 
آصفي امروز سه بار در اوقات مختلف از پاریس تلیفون كرد و 

ر دعوت برهان ابزیاد تر دربارۀ گردهم آیي عدۀ از افغانها بن
رباني در صحبتهاي خویش . الدین رباني در پاریس صحبت كرد

دربارۀ جبهۀ متحد و موقف اعلیحضرت نظر منفي داده و انتقاد 
 .است نموده

اطاق  Colonyهوتل ) با داکتر یوسف در روم  213.1ساعت 
صحبت کردم  و ازموقفگیري منفی ای آقاي رباني در (  618

هر دو متأسفیم كه چرا تا حال در موقف منفی . پاریس یاد كرم
. ای رباني دربارۀ تشکل جبهۀ متحد تغییري بمشاهده نمیرسد

اعلیحضرت، سلطان  داکتر از سفر خود به روم و مذاكراتش با
تا حال . محمودغازي، عبدالولي و سلجوقي  اظهار خوشي كرد

دوبار بحثهاي طوالني داشتند و فردا دور اخیر مذاكرات در 
در نظر است كه آقایون . منزل اعلیحضرت صورت میگیرد
. اپریل روانۀ پیكنگ شوند 21غازي و سلجوقي بروز چهارشنبه 
جلس از خدمات من در پاكستان در اخیر داکتر یاد كرد كه در م

بمن . نسبت بوجود آوردن جبهۀ متحد یاد شده و قدر كرده اند
گفت تا همایون آصفي را اطالع دهم كه با وي تلیفوني در تماس 

 .شود
با آصفي در پاریس صحبت شد و پیغام داکتر  22311ساعت 

محمد یوسف را برایش رسانیدم تا فردا اول وقت با وي در هوتل 
 .ني در تماس شودتلیفو

 

18-1-81 
داکتر فرید رشید ازبن تلیفون كرد و گفت كه برادرش عزیزهللا 

 213.1ساعت  712پرواز   PIAواصفي امشب توسط 
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 1.311ازپاكستان به صوب فرانكفورت حركت و فردا ساعت 
 .ودارد تا با من ببیند وي آرز. مواصلت میكند

 

 83.1ساعت  21-1-81
یفون كرد و گفت كه كارهاي جبهه طبق سدو اصیل از پشاور تل

در ( ملیگرا ها) رهبران سه گانه . دلخواه ونورمال پیش نمیرود
در ضمن گفت كه حنان . روم هستند و ما دراینجا خبري نداریم
حین اقامت هیئت جبهۀ ) خان جاجي پول قرضۀ خودرا 

متحدبراي مصارف شان بدفعات سرجمع یكصد هزار كلدار از 
 .تقاضا دارد( ته بودموي  قرضه گرف

 شب8311ساعت 
با سلجوقي  در روم تلیفوني صحبت كردم و ازنظر آقاي اصیل 

او گفت كه آقایون محمدي و حضرت مجددي . با خبرش ساختم
واپس عازم پاكستان گردیده اند و پیر گیالني فردا حركت میكند 
و از سلجوقي تقاضا كردم تا پول قرضۀ حنان خان را با جنرال 

قرار اظهارسلجوقي مذاكرات با رهبران . و یكطرفه نماید مطرح
 ا  اعلیحضرت از رهبران جد. خوب بوده و ازجریان خوش است

تقاضا نموده تا با آقایون رباني و مولوي خالص تماس بگیرند و 
درخواست همكاري شانرا نمایند و اگر آنها قبول نكردند ما باید 

و اگر راه دیگری پیدا در ستراتیژی کار خود تجدید نظر کنیم 
نشد این وظیفۀ ملی خودرا معطل ننموده بدون سهمگیری آنها 

 .کار خودرا پیش ببریم
 شب8311ساعت 

وي دیشب با حضرت مجددي . با آصفي در پاریس تلیفون كردم
هردویشان امروز روانۀ . و مولوي محمدي در پاریس دیده

ن چندان برایم گفت ازپیشرفت جریا ا  مختصر. پاكستان هستند
وي در نظر دارد در هفتۀ آینده به بن بیآید و در . خوشبین نیست

تلیفونی بداکتر  213.1ساعت  .باره معلومات مفصل ارایه دارد
محمد یوسف از صحبتهاي تلیفوني با سدو اصیل درپشاور، 

داکتر از . سلجوقي درروم وآصفي درپاریس معلومات دادم
وي گفت كه تا . اردپیشرفت كارهاي جبهۀ متحد دل خوش ند
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روز چهارشنبه انتظار داشته باشیم، زیرا پیغامي را از روم 
داکتر از سفر رهبر ها در روم اطالع نداشت و . انتظار میبرد

 .ازاین وضع متأسف است
به داکتر گفتم كه عزیزهللا واصفي امروز از امریكا به جرمني 

نزد میرسد و با من میبیند و فكر میكنم كه با برادر خود 
داکتر گفت كه روم در نظردارد . اعلیحضرت به روم سفر كند

 . داکتر فرید رشید را در سكرتریت دفتر روم وظیفه بدهد
 

21- 1-81 
عزیزهللا واصفي، داکتر فرید رشید و نعیم رشید سه برادران به 

واصفي شكایت کرد كه در مجلس آیندۀ جبهۀ متحد . م آمدندلزنم
یه گردیده و این تعداد بهیچ صورت صرف از یكصد نفرلست ته

نمیتواند نمایندگي ازاقشارمختلف افغان نماید و این كار معني 
من نیزاز نظر وي طرفداري كردم كه در . خودكشي را دارد

كه ( نفر 611-111)  مجلس مؤسسان باید تعداد زیادتري
بصورت نسبی نمایندگي از اکثریت ملت افغان كرده بتواند 

ند تا در بین مردم مجاهد افغان خصومت شركت داشته باش
طوریكه من اطالع دارم كه البته این مطلب . دیگري بوجود نیآید

را به برادران واصفي نگفتم، مفكورۀ دعوت تعداد كم در مجلس 
مؤسسان مفكورۀ پیر گیالني است زیرا وي در یكي از مجالس 

لس را دایر میكنیم و ضرورت نفر مج 11-11گفته كه ما با 
 .تر نفر را نداریمیادز

آقای واصفي نسبت باندیشه هاي كه دارد میخواهد با برادرش 
داکتر فرید رشید نزد اعلیحضرت به روم سفر نماید كه من آنرا 
نیز تأ یید نمودم ومن وعده كردم كه دربارۀ این موضوع مهم 

 .دست باقدامات الزم میشویم
ككي واصفي در ضمن صحبت گفت كه آقاي صباح الدین كش

مصاحبۀ با صداي امریكا کرده و دربارۀ اعلیحضرت بدگویي 
این حركت . نموده وازداکتر محمد یوسف توصیف نموده است

 .ل تأئید استابوي بنفع جبهۀ متحد بوده نمیتواند که ق
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22-1-1881 
مي درمنزلش  21داکتر محمد یوسف تلفوني اطالع داد تا روز 

 .با هم ببینیم
از پاریس تلفون كرد اظهارداشت كه  شام روز همایون آصفي

داکتر محمد یوسف به وي گفته تا روز یكشنبه بیست وهفتم در 
. منزلش جمع شویم ودرباره ستراتیژي امورتبادل افكار نمائیم

همچنا ن اظهار داشت كه درروم تصمیم اتخاذ گردیده تا همایون 
 .ومن باهم یکجا به پاكستان سفر كنیم

شر خبري عالوه كرد كه جنرال رادیو بي بي سي ضمن ن
، رئیس مرکز دفاع هوایي شوروي طور Romanovرومانوف 

خبرنگار درباره تبصره كرده گفت . غیر مترقبه مرده است
 .احتمال دارد كه وي در جنگهاي افغانستان كشته شده باشد

 

 حوالي شام روز 1-81-.2
با داکتر محمد یوسف تلیفوني صحبت كردم و از جریان صحبت 

داکتر گفت كه بهر . مایون آصفي با من اورا با خبر ساختمه
صورت فردا نزدش بیآیم تا در بارۀ موضوعات دیگر مخصوصا  
درمورد بنیادگزاری یک حزب سیاسي بشكل دیموكراتهاي آزاد 

 .با هم صحبت نمائیم FDPآلمان 
درصداي . شب خبرهاي صداي امریكا را شنیدم 12ساعت 

مجید منگل شارژدافر سفارت افغاني  امریكا خبري پخش شد كه
ل بازگشته بود یكجا با فامیلش به ابدرماسكو كه ششماه قبل بك

 .پاكستان پناهگزین گردیده است
ملیون دالر  11برعالوه درخبردربارۀ تسلیمي چكي حاوي مبلغ 

اد براي مجاهدین ابتوسط سفیرعربستان سعودي دراسالم 
ه چک را برای عبدالرب بعدا  معلوم شد ک. مختصر گزارش داد

رسول سیاف داده و بین متباقی رهبران باعث جنجال گردیده 
 .است

 

21-1-81 
به منزل داکتر محمد یوسف در نیووید كه  163.1ساعت 

 .كیلومتري شمال فرانكفورت واقع است رسیدم 111در
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. در حدود دوساعت در مورد جریانات روز تبادل افكار نمودیم
م دل خوش ندارد و مخصوصا  كه درقبال داکتر از طرز كار رو

ساختمان جبهۀ متحد در حلقۀ فامیل حل وفصل میگردد و دیگران 
انتقاد بیشتر در بارۀ فعالیتها و . بیرون گذاشته میشوند

خودسریهای جنرال عبدالولي است كه احتمال میرود خطر 
جنرال . ل اصالح به پیكر حركت جدید وارد نمایداببزرگ غیر ق

ارد كه دو روز بعد تنها به عربستان سعودي سفر كند و تصمیم د
ما نمیدانیم كه مطلب ازاین سفرش چیست؟ من نیز ناراحتي 
خودرا درمیان گذاشتم زیرا احتمال دارد که جنرال عبدالولی با 
همدستي پیر گیالني مجلس یكصد نفري كه زادۀ مفكورۀ شان 

اي پادشاه است بدون درنظرداشت عواقب آن رویدست بگیرند وپ
 .را دراین مرحلۀ حساس در حلقه بكشانند

ه حزب اببعد ازاین صحبت دربارۀ بوجود آوردن یك سازمان مش
 .نیز صحبت شد FDPدیموكراتهاي آزاد آلمان 

موافقه شد كه بعد از مذاكرات با همایون بروز یكشنبه دوباره 
 .جداگانه با هم ببینیم

 
 113.1ووید ساعت منزل داکتر محمد یوسف درنی 27-1-1881

 مایار همایون آصفي، داکترامین فرهنگ و: حاضرین 
داکترمحمد یوسف دربارۀ وضع منطقه تشویش داشته كه براي 

وي عقیده دارد . آینده افغانستان خطرهاي بزرگي را درقبال دارد
كه اتحاد شوروي ازپالیسي روسي گردانیدن جمهوریتهاي آسیایي 

دربین اقوام افغانستان اختالفات استفاده كرده وسعي میكند كه 
عشیره وي، مذهبي وغیره را دامن زند تا ازاین طریق نا آرامي 
بین مردم توسعه پیدا كرده ونجات خودرا درحلقات قومي 

 .ومذهبي خود جستجو كنند و وحدت ملي افغانستان را برهم زند
ازطرف دیگر جهان غرب باالي برهان الدین رباني واحمدشاه 

میكند تا درساختمان آینده افغانستان سهم داشته  بامسعود حس
نظرغربي طوریست كه دررأس قدرت محمد ظاهرشاه، . باشند

ق افغانستان قرارگیرد و نفر دوم درصحنه سیاسي ابپادشاه س
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به  Harrisonاین مطلب را میتوان درراپور هریسن . رباني باشد
 .وضاحت مطالعه كرد

ه پاكستان یاد كرده وگفت كه داکتر محمد یوسف ازاعزام هیئت ب
وظیفۀ اصلي این هیئت باید طوري باشد كه منجر به سهمگیري 

وي باالي سه . رباني ومولوي خالص دراین پروسه گردیده بتواند
تنظیم ملیگرا چندان اعتمادي نداشته ومعتقد است كه به تنهایي 

اما وي نگراني ازآن دارد كه . نمیتوان كار را به جایي رسانید
اني با كساني دیگري تعهداتي داشته باشد كه مانع سهمگیري رب

ر ابوي دراین پروسه گردد واین نگراني و وسوسه را دربر
 .مولوي خالص ندارد

چوكات وظیفه هیئت با تفصیل بیشترمطرح گردید وخطوط آن 
 :طوریست كه

سهمگیري برهان الدین رباني و مولوی محمد یونس خالص در  -
 ". جبهۀ متحد " 
مطالعه و دریافت نسبی واقعیتها دربارۀ اشخاص منتخب در  -
 ".مجلس مؤسسان"
توسعۀ تعداد وسهیم گردانیدن اشخاص غیر ازاین سه تنظیم،  -

وهمچنان قشر روشنفكر افغان در  ابچه ازنقطۀ نظر احز
 .پروسه

ضمنا  داکتر محمد یوسف اظهارداشت كه سلطان محمود غازي 
در پیکینگ مالقاتي داشته كه  وسلجوقي با وزیر خارجۀ چین
جبهۀ " حكومت چین پروسۀ . ازنقطه نظر سیاسي اهمیت دارد

را حمایت میكند ودرصورتیكه این نهضت با اشتراك " متحد
اكثریت مجاهدین تقویه گردد، حكومت چین حاضر است تا 
كمكهاي مالي ونظامي خودرا ازاین طریق مستقیما  رویدست 

 .بگیرد
باالي پرنسیپ اشتراك نمایندگان به در صحبتها باردیگر

كشورهاي خارجي بحث مفصل صورت گرفت وتصمیم گرفته 
درچین منحیث " جبهه متحد"شد تا نحوۀ اجراات سفر هیئت 

 .ل قبول بوده وبایست درآینده مراعات گرددابمودل ق
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همایون آصفي، نظربه قول داکترشمس، اظهارداشت كه حقمراد 
هزار  11بورگ تعهد كرده تا مبلغ یكي ازتاجران افغاني درهام

بپردازد وهمچنان دونفر " جبهۀ متحد" مارك براي مصارف 
هزار مارك را وعده داده 111ازتاجران یهود افغاني نیز كمك 

 . اند
دراخیر صحبتها داکتر محمد یوسف ازهمایون آصفي تقاضا كرد 
كه به نمایندگي ما به روم سفر كند وازجریان مذاكرات وروند 

 .ما به اعلیحضرت معلومات دهدكار
آصفي روز چهارشنبه آینده به روم سفر میكند وقبل از سفر خود 

ماهمه معتقدیم دراین . با داکترعبدالصمد حامد نیزتماس میگیرد
ط نیک و ابمرحله حساس داکترعبدالصمد حامد، نسبت به رو

دوستي شخصي وي با مولوي خالص، مصدر خدمات بزرگ 
 .شده میتواند

 

28-1-81 
همایون آصفي از بن تلیفون كرد كه جنرال عبدالولي از عربستان 

روم به هفتۀ  هسعودي تا حال بر نگشته ازین سبب سفر خودرا ب
آصفي از صحبت خویش با داکتر . آینده بتعویق انداخته است

. حامد كه امروز در منزلش در بوخوم صورت گرفته خوش بود
متحد با بعضي  داکتر حامد در پرنسیپ با ساختن جبهۀ

 .ریزرویشن موافقت دارد
 Walterداکتر محمدیوسف تلفون كرد وگفت كه والتر رویب 

Rueb  خبرنگار روزنامه دي ویلتDie Welt   ازهامبورگ
ل مواصلت اببرایش اطالع داده كه یك هیئت عالیرتبه روسي به ك

هیئت به . وبا احمدشاه مسعود مذاكرات خودرا آغاز كرده اند
مسعود پیشنهاد كرده كه وي میتواند منحیث رئیس  احمد شاه

جمهور افغانستان قدرت را بدست بگیرد بشرطیكه با حكومت 
 . موجوده وساختمان امروزي كشورسر مخالفت نداشته باشد

طوري مینماید كه مسعود با این پیشنهاد موافقت كرده وشرط 
گذاشته كه وي درصورتي این وظیفه را مي پذیرد كه عساكر 

 .روي خاك افغانستان را ترك كنندشو
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داکتر محمد یوسف اظهار داشت كه وي به منبع خبررساني 
ثق ؤمشوره داده كه این خبر را نشرنكند، زیرا تا زمانیكه اسناد م

بدست نباشد، نشر چنین خبري به ضررجهاد وقوماندانان جهاد 
من نیز . بوده و دشمن مردم و وطن ما ازآن سوء استفاده میكنند

تصمیم داکتر طرفداري كردم، لیكن اضافه كردم كه شاید  از
مسعود به چنین اقدامي موافقت كرده باشد ومدرك ازاینست 
درصورتیكه قواي شوروي ازافغانستان خارج شود، نظام 
كمونیستي دربین خود سقوط كرده وقدرت به دست مجاهدین باقي 

زاین برعالوه ا. میماند و وی مالک ریاست افغانستان میباشد
مطلب براي داکتر معلومات دادم كه والتررویب، 
خبرنگارروزنامه دي ویلت با من نیزدرتماس شده ودرنظر دارد 

بنده یك تعداد سوالهایي تهیه كرده وبدسترس . به پشاور سفر كند
روزنامه نگار میگذارد تا درباره این مطالب از برهان الدین 

براي داکتر خواندم، سوالها را . رباني ومولوي خالص سوال كند
قرار است والتر رویب را روز . وي با محتوي آن موافقه دارد

یك شنبه آینده در میدان هوایي فرانكفورت ببینم وسوالهارا بشمول 
 .    مكتوبي عنواني صدیق سلجوقي برایش تسلیم دهم

 

1-6-1881 
ر اهمیت موضوع ابنامۀ داکترلودین برایم از پشاور رسید كه بن

 . ج میكنمآنرا در
.1-1-1881 

 :اببعد ازالق
كني و بعد  خیلي ها انتظار داشتیم تا به وعده خود وفا... 

جنجالهاي  ازگذشتاندن چند روزي بافامیل سري بما بزني وبا
زیاد اینجا مصروف شوي ولي مثل اینكه این انتظارما جامۀ عمل 
را بخود نگرفت وسنگ اندازي معاندین و یاعدم جرأت درتصمیم 

بهر صورت خداي بزرگ . ري مشكل آمدنت شده باشدگی
 .یارومددگارت

جریانات اینجایي بدینمنوال است كه رهبران بعد ازبازگشت 
اشخاص  ابازروم با تشكیل یك كمیتۀ چند نفري تصمیم به انتخ
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دیروز . نفري درعربستان سعودي كرده اند 111به مجلس 
متأسفانه . كندوامروز جلسه دوام داشته وممكن فردا نیز دوام 

: اعضاي این كمیته عالوه بر رهبران وپسران ایشان عبارتند از
داکتر فاروق اعظم، توریالي عثمان، قاضي ببرك زي، وكیل 

تاحال (. معاون حركت)شهباز احمدزي ومحمد شاه فضلي
طوریكه شنیده ام یك عده از قوماندانان خودرا هرسه تنظیم 

ویك عده دیگري  ، كه درجمله بعضي اشخاص قويابانتخ
با یقین كامل میتوانم بگویم كه عده اي دیگري . نوكران شامل اند

. رانیز نوكران ویا غالمان حلقه به گوش شانرا تشكیل خواهد داد
كدام آمادگي را اظهار نداشته اند ولي  ا  رباني وخالص هنوزعلن

امید است تالشها بعمل آید تا یك تعداد قوماندانان ایشان را جذب 
تكار ازروي رهبران ما خواهد بود وآیا یقینا  ابیند ولي آیا این نما

درتالش جذب قوماندانان رباني وخالص ویاسیاف هستند من 
( آصفي) ل همایونابهمیقدر میدانم كه درمق. درآن شك دارم
حساسیت هانشان داده بود ومناسبات من ( گیالني)وخودت پیر 

رس وتشویش وي بوده وعلت آنهم ت ابنیز با پیر خیلي خر
است ما و شمارا همه ( داکتر محمد یوسف)  صاحب ازداکتر

نفرهاي اودانسته وهمه جا معرفي داشته است وحتي درخصوص 
به وزارت خارجه پاكستان اتهاماتي وارد ( آصفي) همایون
بنام شعله اي یاد كرده است ودرهمه جا میگوید كه ( لودین)ومرا

بهر . ها جاي گرفته انددردستگاه داکتر یوسف خان شعله ای
صورت لستي كه رهبران درست كرده اند بدون اشتراك 
قوماندانان خالص ورباني ارزش مجلس را به نهایت درجه پایان 
خواهد آورد ولي یك عده طرفداران جبهۀ متحد نیز به این فكر 

 .اند كه باید لست جداگانه اي ترتیب ومخفیانه به شاه بفرستند
ك اینست كه براي ادارۀ مجلس وجریانات ازهمه بیشتر وخطرنا

آن یك داراالنشاء، یك كمیتۀ هیئت عامل ویك كمیتۀ نظار درنظر 
گرفته شده است كه متأسفانه اشخاص این كمیته ها نیز توسط 

میگردد كه با یقین نشانۀ از سال خوش را درآن  ابرهبران انتخ
ه ام ولي باوجودیكه من نیز دركمیتۀ عامل گرفته شد. نخواهیم دید

اگر پادشاه مشاورین  اصال  . قسم به خداوند كه خجالت میكشم
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خوب میداشت باید برایش مشوره میدادند كه اقال  دراین سه كمیته 
وپانزده نفري را كه باید ازاشخاص منور  اباشخاص خودرا انتخ

 ابشود باید خودش انتخ ابویا تعلیم یافته، دیپلوماتها وغیره انتخ
ت ما مجادله خودرا میكنیم ولي دیده شود كه آیا بهر صور. میكرد

 .این پشك كاغذي به اصطالح میو خواهد كشید یاخیر
نهایت درجه ( اسالمي محمدي بحركت انقال)وضع من باحركت 

سدو خان اصیل . است وعلت عمدۀ آنهم جبهۀ متحد است ابخر
وسید اسحق گیالنی نیز ازحالت من وضع بهتر ندارند ولي 

ه درخواص ما سه نفر بكلي متفاوت ازهم بوده، لذا منتهي اینك
تشویش من دراین . جنگ وآشتي نیز نظر به خواص فرق میكند

است كه اگرخودخواهي رهبران ما اجازه ندهد كه یك تعداد 
اخواني به مجلس شركت  كنند برداشت مردم  ابقوماندانان احز

ازاین مجلس چه خواهد بود؟ بهر صورت خداوند باالي ملت 
آقاي سلجوقي بیچاره بكلي تنها است دیده ... بیچاره افغانستان كند

شود تا چه میتواند جریانات را به نفع ملت تغییر دهد ولي توقع 
زیاد به این است كه شاه باید همه كارهارا به اینها واگذار 

 ...نشود
بعد ازمطالعه مكتوب، متن آنرا اول براي داکتر محمد یوسف 

صفي تلفوني خواندم، هردو اظهار نگراني وبعدش به همایون آ
داکتر محمد یوسف مشوره داد تا ازجریان به روم نیز . كردند

 .اطالع دهم
شب به منزل جنرال عبدالولي تلفون كردم، خودش 11ساعت 

بعد ازشنیدن . نبود لیكن سلطان محمود غازي گوشي را گرفت
:" متن مكتوب درصحبتش نا آرامي احساس شده گفت

است كه تا حال به (آصفي)وهمایون ( مایار)ماقصورازش
ش گفتم كه شما به خاطر دارید واز اببجو". پشاورنرفته اید
ر اعلیحضرت بعد بازگشتم ازپاكستان پوره ابصحبتهایم دربر

من عقیده دارم كه ما سهل انكاري نكرده ونمي كنیم . واقف هستید
نمي   روم است كه درآنجا تصمیم گرفته شده بلكه نقص كار در

بعد ازاظهاراتم لهجه مالیمي به خودگرفته واظهار نگراني . تواند
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كرده گفت كه با اعلیحضرت موضوع را مطرح میكند وفردا 
 .ازجریان مرا وهمایون را اطالع میدهد
غازي به داکتر محمد آقای ازصحبت تلفوني ومحتوي آن با 

 وي گفت هرچه زودتر درحلقه بزرگتر باهم. یوسف اطالع دادم
 .یكجا شده ودرباره مشوره مي كنیم

 

 12311ساعت  6-81-. 
خبرنگار روزنامۀ  Walter Ruebدر میدان هوایي فرانكفورت با 

die Welt آلمانی كه روانۀ پشاوراست بتفصیل صحبت كردم .
مكتوبهاي براي داکتر لودین و صدیق سلجوقي توسط او فرستادم 

ن رباني و مولوي و زیادتر صحبت ما گرد مصاحبۀ وي با آقایو
سوالهاي كه من ترتیب كرده بودم و همكاران . خالص میچرخید

 بدان موافقه نموده بودند براي وي دادم تا در ضمن مصاحبه ها
موقف آقایون رباني و مولوي خالص را در موردجبهۀ متحد 

رویب گفت كه قرار اطالعیكه دارد آقایون . واضح گرداند
ر دعوت ابجون بن .2 أریختحضرت مجددي و مولوی محمدی ب

موسسه نزدیك به ) Adenauer Stiftung  Konradبنیاد مشهور 
عالوه براین همكار . به بن میآیند( حزب دیموكرات مسیحي آلمان

لندن برایش اطالع داده كه روسها تصمیم گرفته   BBCوي از 
 .اند تا زمینهاي افغانستان را توسط بمبهاي مخصوص بسوزانند

ایي با همایون در بن تلیفوني صحبت كردم و برایش از میدان هو
غازي در روم و خبر نگار آلمان  نتیجۀ صحبتهایم را با آقاي

وي در نظر دارد كه امروز با آقاي سروري . معلومات دادم
نمایندۀ آقاي رباني در بن مالقات كند وبعد ازان اگر امروز با 

یما معلومات داکتر ببینیم برا داکتر محمد یوسف و من در جاي
 .بیشتر بدهد
شب همایون آصفي تلفون كرد وگفت از روم  83.1ساعت 

برایش هدایت داده شده تا هرچه زودتر به صوب پاكستان 
وي گفت كه صحبت تلیفوني من با آقاي غازي و . عزیمت كنیم

مكتوب داکتر لودین باعث پریشاني شان گردیده وهمچنان ازمن 
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روم را برایش تهیه  -انكفورتخواهش كرد تا تكت یك طرفه فر
 .  كنم
ل شد ابامروز برادرم عزیزهللا ازطریق پراگ عازم ك: یادآوري)

ودرباره مهاجرت فامیل و پروگرام سفر شان به پاكستان به 
 (خدواند یارومددگارهمۀ شان. توافق رسیدیم

 

1-6-81 
در خانۀ من دوساعت با هم . همایون از بن بفرانكفورت رسید

ودربارۀ  پالن كار وقدمهائیکه باید گذاشته شود  صحبت كردیم
 :بموافقه رسیدیم طوریكه

ماكدام  ابموافقۀ اعلیحضرت گرفته شود كه در پشاور درغی -1
تصمیمي گرفته نشود و اگر درپشاور بدون موافقۀ ما در تعیین 
اشخاص اسرار مینمایند، آنها میتوانند مجلس را در عربستان 

 .همگیري اعلیحضرتدایرنمایند اما بدون س
درصورتیكه اعلیحضرت امرمینمایند كه به پاكستان سفر  -2

نمائیم درآنصورت كوشش شود تامكتوبي در دست داشته باشیم 
بهر صورت شرط بگذاریم . كه نمایندگي از حضور كرده بتوانیم

كه بدون سهمگیري آقایون رباني و مولوي خالص، اگرایشان 
جستۀ این دو حزب قدمي پیشتر شركت نمیكنند، قوماندانان بر

 (كار مشكل.  ) نمیگذاریم
موافقه گردید كه در صورت رفتن به پاكستان نام اشخاص  -.

 . سهمگیر در سفر را ذكر نمي نمائیم
 

1-6-81  
امروز صداي امریكا در یك خبر گفت كه ایاالت متحده توسط 

CIA  ملیون دالرسالح ضد تانك و طیاره به مجاهدین  11معادل
سعودي  هزینۀ  سالح را عربستان. فغاني ارسال نموده استا

 .پرداخته است
 

7-6-81 
ع مؤثق اطالع رسید كه صاحبزاده یعقوب خان وزیر اباز من

به اروپا سفر میكند و در  81جوالیي 11 تأریخخارجۀ پاكستان  ب
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. پروگرام بازدید از روم و آلمان غرب مدنظر گرفته شده است
. دیگر نیز در پروگرامش داخل استاروپایي  لکتچهارمم

 .رویدست گرفته شود ازهمین حال درباره امكانات مالقات با وي
 Timeداکتر محمد یوسف تلیفون كرد و برایم گفت كه درمجلۀ 

جون كه در ماركیتها توزیع گردیده مطالبي دربارۀ  11 تأریخ
 نشرگردیده، آنرا تهیه نموده و بعد CIAطۀ احمدشاه مسعود وابر
 .نظر خودرا درباره برایش بگویمطالعه م

بعد ازمطالعه راپور به داکتر محمد یوسف تلفون كردم و دربارۀ 
وي گفت بهتر است ازجریان روم . نشر خبر تایم صحبت كردیم

 .را نیز اطالع دهم
به روم تلیفون كردم و برحسب تصادف اعلیحضرت گوشي را 

 .گرفتند
واظهار داشتم كه خدمت شان خلص راپور را توضیح دادم 

با احمدشاه مسعود تماس مستقیم دارد و  CIAقرارنشر این خبر 
طه هارا عمیقتر ابقرار معلوم حكومت امریكا در نظر دارد این ر

 .  گرداند
مینماید تا در مورد  ابخدمت اعلیحضرت عرض نمودم ایج

ستراتیژي جدیدي كه هم آهنگ با این رویداد ها " جبهۀ متحد"
 . هیمباشد ترتیب د

اعلیحضرت فرمودند كه همین حال این موضوع را با آقایون 
غازي و آصفي مطرح مینمایند و اضافه فرمودند بزودي باهم 

 .مي بینیم وتصامیم الزمه اتخاذ خواهد شد
از جریان صحبت تلیفوني با اعلیحضرت در روم به داکتر محمد 

 .یوسف اطالع دادم
مه نموده ام و باور دارم مضمون مجله تایم را ترج: یاددهانی) 

یکی از مسایل نمونه وی فعالیتهای استخباراتی یک کشور عظیم 
چون راپور متذکره در حدود . مانند ایاالت متحده امریکا میباشد

پنج صفحه را دربر میگیرد، لذا در نظر دارم آنرا جداگانه از 
 (.نظر خوانندگان گرامی بگزرانم

طۀ ابم تا ترجمۀ چگونگی ریاد آورشده بود گزارشات باالدر 
سرشناس  انرا با احمدشاه مسعود، یکی از قوماندان CIAمستقیم 
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اینک شما . شدۀ دوران جهاد را از نظر خوانندگان گزارش میدهم
 :و ترجمۀ متن راپور

 جون 11تأریخاز كراچي Time  ، Dean Bisrellخبرنگار مجلۀ
  تحت عنوان   1881

 :تارراه دشواركاروان در شبهاي  
"  چگونه تجهیز و كمك میكند CIAگوریالهاي ضد شوروي را " 

 :مینگارد
سرانجام حملۀ هفتم لشكرشوروي كالنترین سزایي بود كه دراین 

ماسكو . رمجاهدین با خود آوردنداببهارسال ازدرۀ پنجشیردر بر
تصمیم گرفته بود تا با هر وسیلۀ ممكنه احمدشاه مسعود را، یكي 

 1878ي سالۀ مجاهدین را كه از اوائل سال از رهبران موفق س
اما . علیۀ لشكر شوروي موفقانه جنگیده، از قدرت بپایان اندازد

خداحافظ ) صرف پنج روز قبل از ترتیب حمله تحت نام شفري 
قوماندان مسعود ازمركز قوماندۀ خویش بمحل دیگري ( مسعود

م درهفتۀ بعدازآن سخنگوی اردوی شوروي اعال. ناپدید گردید
ازاین خبرساعتي نگذشته بود كه . كرد كه مسعود كشته شده است

صداي مسعود در امواج مغشوش رادیویي مخصوص شوروي 
راتي شوروي شنیده شد كه در آن از وضع اباز طرف ادارۀ مخ

هوا، موقعیت نظامي قواي شوروي و تعداد كشته شدگان را 
متي در عین زمان تانكیستهاي حكو. بطوردقیق معلومات داد

دست وپاچه دریك دایرۀ ماینها گیر مانده بودند و یكي بعد از 
قرار اظهار یك دیپلومات غربي تعداد . دیگري منفجرمیگردیدند

مجبوربودند زیر  كشته شدگان بحدي زیاد بود كه قبركنهاي منطقه
مجاهدین . جبر روزانه در حدود چهل تن كشته را دفن كنند

داشتند كه توانستند چنین  كمكهاي اختصاصي را در دسترسشان
سه هفته قبل از آنكه تانكهاي . کنند تجاوز پالن شده را خنثي

شوروي بحركت آغاز نمایند، ستالیت جاسوسي ایاالت متحده 
امریکا حركتهائي را در قشون شوروي كشف كرد و نتیجه گیري 

مسعود كه دستگاه . نمود كه حملۀ ناگهاني را در نظردارند
دستگاه سیارفرستاده شدۀ  11اتي وي توسط رابرادیویي و مخ

CIA عالوه بر . تجهیز گردیده بود از جریان باخبر گردانیده شد



 

344 

 

این باثر تقاضاي اختصاصي مسعود چندین صد ماین هاي 
توسط طیاره، كشتي، الري، اشتر و  CIAمختلف النوع توسط 

قاطر از طریق و عبور سه  قاره و چندین میانجیها، صرف چند 
بدسترس مسعود " خداحافظ مسعود" ل از حملۀ تحت شفرروزقب

 .گذاشته شد
هیچ موفقیتي شوروي :" ازدیپلوماتهاي غربي گفت یكي

را با مجاهدین  CIAراخوشبخترنمیسازد، مانند اینكه پایپ الین 
شاید یكي " خدا حافظ مسعود" خنثي گردانیدن حملۀ ". قطع نماید

ي گوریالهاي جنگي باهمكار CIAازجسارتهاي بزرگ وموفقیت 
ایاالت متحده مانند اکثریت ممالك جهاني از تجاوز شوروي . باشد

درافغانستان وتغییر نظام آن مملكت توسط دست نشاندگان وی یك 
ی نموده وازاین ابتخطي از موازین شناخته شدۀ بین المللی ارزی

اخبارموحش، یكجا با همبستگي جهاني . احتجاج نمود ا  ناحیه شدید
هدین مانع آن نگردید، تا جلو بمباردمان قالیني، استفاده از با مجا

سالح كیمیاوي و قتل دسته جمعي مردمان غیر نظامي، ماسكو را 
یکی از عکس العمل های ایاالت متحده احیای . گرفته بتواند

و مجاهدین را از   CIAط مستقیم ابپروسۀ پایپ الین بود که رو
د و این عملی در بین محافل مدتها باینسو بنیادگذاری نموده بو

 .ذیعالقه یك محرم مشهود بود
Zbigniew Brzezinski  مشاورامنیت ملي رئیس جمهور جیمي
بطور رسمي ازمدرك ارسال سالح  1878كارتر از اوائل سال 

و مهمات براي گوریالهاي افغاني در محافل سیاسی واشنگتن 
قبل از رئیس جمهور مصر، انورالسادات . حائز کریدیت گردید
الغ نمود كه ایاالت اب، به جهانیبان 1881كشته شدنش در سال
تجهیزات نظامي براي افغانستان از مصر  متحده جهت فرستاندن

 Georgeحین بازدید وزیر خارجۀ ایاالت متحده ،. استفاده میكند

Schultz ر چندین هزار پناه اباز پاكستان در سال  گذشته  در بر
ما شجاعانه میجنگید و روحیۀ بزرگ ش: " گزینان افغاني گفت

من میخواهم . شما الهام دهندۀ آزادیخواهان در جهان گردیده است
شما بدانید كه شما به تنهایي مبارزه نمیكنید و من بشما  كه
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اطمینان میدهم  كه ایاالت متحده همبستگي خودرا با شما دوام 
 ."میدهد

را جع  TIME لۀمج ع آسیایي، شرق میانه و ایاالت متحده بهابمن
معلومات داده که  به اصول و چگونگی كاروكمكهای پایپ الین

این افشاگریها بصورت مشخص طوري ترتیب گردیده كه شخص 
 .میدارد و دستگاه را از تعرض مصون

ملیون دالر جهت تجهیز  71ساالنه در حدود  CIAقرار معلوم  
تی، دراین مبلغ تهیۀ بمب های دس. گوریالها بمصرف میرساند

و راكتهاي سیار زمین بهوا، دستگاهاي  -7RPGراكت اندازهاي 
ع اببا وجودیكه گوریالها من. طبي شامل میباشد رادیویي و وسایل

كافي سالح ومهمات كه از عساكر حكومتي و شوروي بغنیمت 
كارطوس كالشینكوف   CIAگرفته اند با وجود آن برا یشان 

17AK- دقیق نشانتفنگهاي  ماشیندار و Snipers  را ارسال
 ارسال این مهمات در هر چند روز بمراجع شان . میدارد
بعضي اوقات توسط كاروانها كه در شبهاي تاریك ماه، . میرسد

كه احتمال دیده شدن توسط روشني انداز هاي هیلي كوپترهاي 
یكي ازآتشه . پخش پرواز شوروي كمتر باشد، طي طریق میكنند

رسانیدن تجهیزات و :" گفت TIMEملیتر هاي دول غربي به 
وسایل براي مجاهدین افغاني ازجمله مغلقترین و پرخطر 

مطالبۀ ."  نظامي جهان شمرده شده میتواند تأریخپروگرام در 
CIA  طوري بود كه رسانیدن لوژستیك براي مجاهدین باید

رفشار اببن. كنار بگذارد حكومت پاكستاني جنرال ضیاء الحق را
 لیون پناه گزین افغاني، ضیاءالحق عمال  م  .هجوم اضافه از 
حل قضیه در مورد سیاست سختگیر شوروی  كوشش نمود جهت
كه پاكستان  وي چند بار اتهامات شوروي را. داخل مذاكره شود

اگر پاكستان . گوریال هاي افغاني را كمك مینماید بشدت رد كرد
 در مورد مداخله، خالف اظهارات باال اعتراف مینمود وشواهدي
دردست میداد، درمذاكرات ملل متحد در ژنیو باید راه مصالحه 
را باز مینمود و از طرف دیگر دستاویزي بشوروي میگردید تا 

ما باید ." در مناطق صوبۀ سرحد دست بتجاوز نظامي بزند
 CIAمدیر William Casey" دستهاي ضیاءالحق را پاك نگهداریم
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یكي از نفر هاي بلند . به یكي از همكاران خود هدایت داده بود
غایت تمنا خواهد بود كه پروژۀ پایپ :" اظهار داشت كه CIAپایۀ 

پاكستان عبور كند بدون اینكه  ل دید باشد، ازطریقابالین غیر ق
است  ببازاین س."  پاكستانیها از وجود این پروژه چیزي بدانند

كه درادارۀ این گردش بكمك عربستان سعودي، كه از نزدیك 
ع نفتي ابه  توسط پایگاه شوروي در افغانستان در منشدن فاصل

 عربستان. وي خطررا زیادتر حس مینمود، صورت میگرفت
ن پنهان نمي سعودي كمكهاي خودرا به مجاهدین از نظر جها

د هللا شش هفته قبل با سعودي شهزاده عب ناتسولیعهد عرب. نمود
 :اظهارداشت ر پناه گزینان افغاني در پاكستان ابدر بر شهامت

مبارزۀ شما جهاد است، زیرا شما سالح بدست گرفتید تا از " 
خودرا طور گذشته بشما دوام  ما كمكهاي. اسالم دفاع نمائید

 ."ما هیشه در پهلوي شما قرار خواهیم داشت. خواهیم داد
، رئیس Carterكارترجیمی توسط ادارۀ  CIAپروگرام پایپ الین 

 ابفقیت وانتخؤو بعد از م ه بودرویدست گرفته شدجمهور سابق 
 CIA ،W.Caseyمدیر جدید   Ronald Reaganرئیس جمهور  

مدیرموصوف بدون ضیاع وقت . نمود درانكشاف سریع آن اقدام
به آمرین مربوط خویش در اروپا هدایت داد تا با افغانهاي پناه 
گزین درآن قاره تماس برقرار نمایند و در جلب همكاري شان 

لستي ازمحصلین و معلمین افغان را با دوسیه  CIA. نداقدام نمای
ارسال  بعدي بمراجع مربوط ابمربوط تهیه نمود و جهت انتخ

شدند و طرفدار  ابل اعتماد انتخاباز جمله كسانیكه ق. گردید
مجاهدین بودند دعوت گردیدند تا با پروفیسور هاي امریكایي، 

مذاكراتي  كشیشها و یا اینكه از طرف تاجران عربي سعودي
 CIAحینیكه دفاتر . بودند CIAاین اشخاص همه اجینتهاي . نمایند

بتعداد پنجاه نفر ازاین اشخاص را در اروپا استخدام كردند، در 
 CIAپنجاه نفر دیگر نیز درچوكات  FBIكمك اایاالت متحده نیز ب

در امریكا زیادتر ازاین اشخاص متعلم بودند و . گرفته شدند
ریكه ابر ازتكسي رانها از مانهاتن، یكنفر كارگر فدربین آنها یكنف

 .بودند در اوها یوو دیگر معلم جودو از جنوبغرب امریكا داخل
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نفر افغان در مناطق مختلف امریكا  111ماه این  8براي مدت 
در امور بارچالني در كشتیها، ادارۀ دفترسیاحت و فرستادن 

در ختم . شدنداموال با حجم زیاد و كانتینرتحت تربیه گرفته 
فارغان تازه تربیه شدۀ   Casey، 1882پروگرام در بهار سال 

افغانی را با كمك خرچ سخاوتمندانه، اسمهاي شفري و 
نفر ازاین  1.ازجمله . پاسپورتهاي مربوط بساحه فرستانده شدند

اجینتها درعربستان سعودي دردفاتر كوچك بارچالني اموال 
ن اشخاص وسایل الكترونیكي، ای. براي آسیا بكار گماشته شدند

هاي دیني به مالیزیا، اندونیزیا و پاكستان ابماشینهاي خیاطي و كت
در بین این كانتینرها بعضي اوقات سالح و دیگر . میفرستادند

تجهیزات زیرآدرس رمزي به پاكستان روانه میشد كه درآنجا 
اختصاص صندوقهارا ازبین دیگر مال التجاره تفكیك  همكاران

در پاكستان كه متباقي این اشخاص وظیفه داشتند، . دند مینمو
كه از سي سال بنوع احسن در  CIAتحت كنترول مستقیم دفاتر 

پاكستان كار میكردند و منازل مطمئن در اختیار داشتند، قرار 
 .داشتند

موفقیتهاي كه نصیب :" یكي ازدیپلوماتهاي غربي اظهار نمود
CIA ن نوع این فعالیتها در جهان در پاكستان گردیده شاید بهتری
حینیكه پایپ الین اقدام بكار نمود، هیچ قدمي دربیرون و . باشد

داخل سرحدات افغانستان وجود نداشت كه در داخل نقشۀ اساسي 
در سال ." جدیدي بتمام جزئیات فزیكي آن ذكر نگردیده باشد

كشتي باربري كه در بندر كراچي تخلیه  1111گذشته از جمله 
. نصف آن در بنادر خلیج فارس باربندي شده بود ا  تقریب گردیده،

با یك موافقه اختصاصي بارهاي مربوط پناهگزینان بدون 
گذشتاندن طرزالعمل مراحل گمرگي در الریها بار میگردید 

با استفاده ازاین طرزالعمل تجهیزات نظامي . وبحركت میافتید
ین ها یك ترانسپورت ما. براي مجاهدین راه خودرا پیدامیكرد

یكي از اجینتها افغاني . نمونۀ شهكاري در عمل ادارۀ پایپالین بود
برایما یك امتحان بود، ما احساس میكردیم كه براي : " گفت

حینیكه ." ر روسها میجنگند خدماتي مینمائیماببرادران ما كه دربر
مسعود درخواست فرستادن ماینهارا نمود، شعبات تهیۀ مهمات 
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غربي ماینهارا تهیه نمودند، ماركهاي  درامریكا و جرمني
در حومه  CIAامریكایي را تراشیدند، به یكي از شعبات 

دراینجا ماینها در صندوقهاي . شتوتگارت آلمان غربی فرستادند
فلزي مخصوص بسته بندي شده ودر بین آن كیبلها تلیفون و 

تلیفون  آدرس باالي صندوقها زیر نام وسایل. باتریها را جا دادند
 .بنظر میخورد ا  براي یك ادارۀ دیني واضح

این صندوقها در یك طیاره بارحمل گردیده و توسط پیلوت و 
در یك میدان مخفي در سلطنت عمان، خلیج فارس   CIAعملۀ  

ازینجا ماینها توسط كشتي بساحل مكران پاكستان . انتقال داده شد
و با  صندوقهارا تسلیم شدند CIAافغانهاي مربوط . رسانیده شد

موتر ها در یك ساحۀ دورافتاده سرحد افغانستان با مجاهدین 
گوریالها جنگي صندوقها را باالي الري روسي . مالقي شدند

الري بعد از طي . باركردند و بطرف داخل در حركت افتادند
فاصلۀ عارضۀ تخنیكي پیدانموده ،مجبورگردیدند كه باالي اشتر 

مجاهدین صندوقهارا باز . دل برسانناببار را تا نزدیك حومۀ ك
نمودند و ماینهارا با احتیاط كامل با گل و كاه پوشانیدند وباالي 

در اخیر بعد از دوهفته سفر ماینهاي فرمایش . اسپها باركردند
یكي از دیپلوماتهاي . مسعود در درۀ پنچشیر مواصلت نمود

با در نظر داشت وضع جهاني كمپیوتر و : " غربي اظهارنمود
اي كانكورد، رساندن كمك به مجاهدین بشكل فوق العاده طیاره ه

ازطرف دیگر پائین انداختن توسط . بدوي صورت میگیرد
پاراشوت از طیاره امكان پذیر است، لیكن دستگاه هاي رادار و 

 ."كشف شوروي میتوانند بدون مشكل آنرا پیدانمایند وازبین ببرند
وده، طوریكه در مورد تماس رادیوئي اقدامات نم CIAادارۀ 

طه به عمان  وعربستان سعودي میرسید ابهرخبریكه با مركزر
 Langley.در  CIAازآنجا باجینتهاي افغاني در پاكستان و مركز 

Va  دوسال قبل شش گروپ گوریالهاي افغاني . ره میگردیدابمخ
ي بكمك یكنفر قاصد به مراكز مربوط ابمجبور بودند جهت دستی
ره رادیوئي از ابسعود میتواند توسط مخارسال دارند اما امروز م

 .دوگروپ دیگركمك طلب كند
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پروژۀ پایپالین در ظرفیت اكثر خود كارمیكند و مركز فیصله 
با اینهم كانگرس . نبخشد نموده كه نوع و مقدار كمك را ازدیاد

دوماه قبل فیصله نمود تا در جمله پنج مملكت تعداد مشاورین 
 .مایدنظامي را به شش نفر ازدیاد ن

كوششهاي شوروي تا :" بصورت مجموع یكنفر افغان اظهارنمود
مبارزه در داخل . پایپالین را قطع نماید منجربمأیوسي گردیده

 افغانستان جهت بقاي خود دوام خواهد كرد و دراین مراحل
 ." روزي پروژۀ پایپالین نیز توسعه پیدا خواهد نمود

متعلق به قرن بیستم  د وابترجمۀ این مبحث دراین جا خاتمه می ی
بوده و به یکی از رویدادهای فراموش شدۀ که در یک کنج از 
جهان رخ داده تعلق دارد، لیک زخم ناسور آن هنوز هم که در 
قرن بیست ویکم زندگی مینمائیم التیام نیافته و هر روز خبری از 
آن ملک ایکه میهن مینامیم مارا در قارۀ دیگر از جهان تکان 

 .حت میگرداندداده و نارا
امروز طوریکه در باال بدان اشاره شد از آغاز شیوع بدبختی ها 
در میهن ما چندین دهه میگذرد و هنوز نشانه ای در افق تاریک 

 . که امید دمیدن روشنی را بدهد بنظر نمیخورد
سالها قبل در مورد مصاحبه ای یکی از مهندسین جنگهای 

ی مانده است و دیروز آنرا افغانستان شنیده بودم که در ذهنم باق
دوباره از طریق انترنت بدست آوردم و با انگلیسی شکسته 

از نظر خوانندگان گرامی  ا  وریخته خود آنرا ترجمه نمودم که بعد
 .دابگزارش می ی

زمانیکه از ترجمۀ این مصاحبۀ بینهایت مهم خالص شدم یک 
طریق بار دیگر عدم موفقیت ما افغانها برای نجات میهن ما از 

در آنوقت داغ جدال برای نجات وطن از . صلح واضح شد
هرگوشه و کنار میشنفتیم که امریکا نمیخواهد در افغانستان صلح 
پیاده شود، بلکه میخواهد از یک ملت سلحشور با مصرف نا 
چیز استفادۀ اعظمی نموده و با کشتار صدها هزار آنها دشمن 

 .انی شکست بدهدعنعنوی خودرا در صحنۀ سیاسی و نظامی جه
یکی از ثبوت ادعایم اینست که در طول جنگهای افغانستان 
رئیس جمهور امریکا، رونالد ریگان سلف جیمی کارتر، چند بار 
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بنام رهبران ساخت دست پاکستان را در قصر سفید پذیرفته و 
هیچگاهی یک شخصیت چیز فهم افغان مصلح را در دربار خود 

 . راه نداده است
صرۀ بیشتر دراین باره نمایم، زیرا نتیجه گیری بعد نمیخواهم تب

از وقوع یک واقعه یک امر مشکل نبوده و خاصۀ تحلیلگران 
 .اوضاع نمی باشد

اما در اخیر قبل از رهمنائی شما در متن مصاحبۀ مشاور امنیت 
ملی رئیس جمهور کارتر میخواهم اذعان نمایم که باوجود دراکی 

یکا بدون آنکه از شکست دشمنش و هوشیاریش نمیدانست که امر
اتحاد جماهیر شوروی پند بگیرد مرتکب بزرگترین اشتباهاتش 
درعالج برآمدن از دلدلزار افغانستان گردید که نمیداند چگونه 
ازاین جنجال با یک بینی خمیری ازآن کشور مرد خیز خودرا 

 .نجات دهد
ر این سند را بتحلیل خوانندگان گرامی میگذارم که خودشان د

 :مورد چگونه می اندیشند
چگونه امریکا موجب حملۀ اتحاد شوروی : زبیگنیو برژینسکی

 .به افغانستان شد
Le Nouvel Observateur 21-11، اولین بار در فرانسه بتاریخ 

انتشار کرد  76این مصاحبه را در صفحۀ  1888درماه جنوری 
 .و از فرانسوی به انگلیسی توسط ویلیام بلوم ترجمه شد
 :داباینک متن مصاحبه از نظر خوانندگان گزارش می ی

همان شخصیکه ) رت گیتس، ابق سی آی ای رابمدیر س: سوال
ق ابدر این اواخر در چوکات  خاطرات خود بحیث وزیر دفاع س

حکومت بارک اوباما دربارۀ افغانستان نوشته که در محافل 
رده ل و واشنگتن سر وصدای جنجال برانگیز باال کابسیاسی ک

اظهار " از سایه " ، در خاطرات خود زیر عنوان (م .  است
داشت که کمکهای سی آی ای شش ماه قبل از مداخلۀ 

قرار معلوم شما در . اتحادشوروی در افغانستان آغاز شده است
این مقطع زمانی بحیث مشاور امنیت ملی جیمی کارتر، رئیس 

یست در این امر ر این شما باابجمهور امریکا وظیفه داشتید، بن
 درست است؟. نقش مهمی داشته باشید
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نظر به یادداشت رسمی ای تاریخ ثبت شده، . بلی: برژینسکی
، بعد از 1881کمک سی آی ای به مجاهدین در خالل سال 

آغاز  1878دسمبر  21تجاوز اردوی شوروی به افغانستان در 
اما در واقعیت با در نظرداشت محرم بودن جریان تا . گردید

 ا  اصال و حقیقت. غیر ازاین صورت است حال، حقیقت کامال  
، کارتر رئیس جمهور اولین دستور 1878جوالئی  .بتاریخ 

ل امضاء و ابکمک های محرمانه را به مخالفین رژیم در ک
در همان روز من یادداشتی به رئیس جمهور نوشتم . صادر کرد

فین و نظر خودرا برایش توضیح کردم که این کمک به مخال
ل، میتواند ممد یک حملۀ نظامی شوروی  در ابرژیم در ک

 .افغانستان گردد
. با وجود این خطر شما مدافع این عمل پنهانی بودید: سوال

احتمال دارد که خود شما آرزو داشتید که شوروی در جنگ 
 داخل شده و شما بنحوی آنهارا تحریک نموده اید؟

االی روسها فشار نیآورده ما ب. چنین نیست این کامال  : برژینسکی
ایم که حمله کنند، اما ما  از ازدیاد  امکان مداخلۀ بیشتر آنها 

 .میدانستیم
خدمت خوانندگان گرامی ایکه به لسان انگلیسی بیشتر از بنده ) 

وارد هستند غرض مینمایم  چون این موضوع در سرنوشت 
کشور ما اهمیت دارد لذا ترجمۀ دقیق گفتار این سیاستمدار 
ورزیدۀ امریکا از قدرت بنده خارج بوده و تا جائیکه بزعم خود 

اینک اصل گفتار . میدانستم آنرا ترجمه وخدمت تقدیم نمودم
پیچیدۀ وی را ثبت نموده  تا چگونه الزم دانند در مورد اقدامی 

 .نموده و در اکمال این نوشته سهم بگیرند
Brzezinski: It Is not quite that. We did not push the 
Russians to intervene, but we knowingly increased the 
probability that they would. 

حینیکه روسها مداخلۀ خودرا برای مبارزه علیۀ عملیات : سوال
مخفی ایاالت متحده اعالم نمودند و با صدور این اعالمیه از 

شان  حملۀ خود در افغانستان دفاع میکردند، کسی توجه به ادعای
اما در اساس این ادعای شان یک حقیقت . نکرده و نمی پذیرفتند

 شما امروز در مورد پشیمانی احساس نمیکنید؟. نهفته است
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در . پشیمانی چرا؟ عملیات مخفی یک ایده عالی بود: برژینسکی
اثر آن به دام انداختن روسها در تلک افغانها بود و شما میخواهید 

از  ا  شوم؟ روزیکه روس ها رسم که من از کردۀ خود پشیمان
سرحدات افغانستان عبور کردند به پریزیدنت کارتر، یادداشت با 

ما اکنون به اتحاد شوروی فرصت جنگ ویتنام : این مفهوم نوشتم
سال به ادامۀ  11 ا  در واقع اتحاد شوروی تقریب. شان را دادیم
 ل تحمل آغشته و آنچه به ارمغان آوردند تضعیف وابجنگ غیرق

 .درنهایت فروپاشی امپراطوری اتحاد جماهیر شوروی گردید
شما پشیمانی در تقویۀ بنیادگران اسالمی با اسلحه و : سوال

مشوره به آنها احساس نمیکنید که در نهایت تروریست ها بوجود 
 آمدند؟

برای تاریخ جهان مهمتر چیست؟ خلقت طالبان یا : برژینسکی
به جنبش در آمدن مسلمانان فروپاشی امپراتوری اتحاد شوروی؟ 

 و یا آزادی اروپای مرکزی و پایان جنگ سرد؟
جنبش مسلمانان؟ زیرا بارها ادعا میشود که بنیادگران : سوال

 .مسلمان بزرگترین تهدید در جهان امروز است
میگویند که جهان غرب یک سیاست !  مزخرف است: برژینسکی

. ر احمقانه استجهانی با توجه به اسالم داشته است، این گفتا
یک بار اسالم را به صورت منطقی و . اسالم جهانی وجود ندارد

 131این دین با . بدون عوام فریبی و یا احساسات نگاه کنید
ملیارد پیروان در جهان پیشرو است؟ اما وجوه مشترک شان 
میان بنیادگرایان عربستان سعودی، مراکشیهای معتدل، ملیتاریسم 

ار غرب و سکوالریزم آسیای مرکزی پاکستان با مصر طرفد
چیست؟ هیچ چیزی بیش ازآنچه که کشورهای مسیحی را باهم 

 . میپیوندد
 

11-6-1881 
نظر وي . مواصلت به منزل  داکتر محمد یوسف 11311ساعت 

توافق داریم تا . نمایندگی از شالودۀ فکری حلقۀ مارا میکند
پاكستان  و تنظیمها در ابدرمجلس آینده بایست از تمام احز

در  نمایندگان باصالحیت شان دعوت شوند، نه قسمیكه فعال  
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اما ما مدرك ازآن بودیم كه . ترتیب لست در پشاور جریان دارد
رباني ازجمله كساني هست كه درچوكات اخوان بین  ا  مخصوص

المللي پیوندعمیق دارد ونمیتواند بدون استشاره آنها اقدام به كاري 
وسایل دردستداشته سعي ورزیم تا وي را و  كند و ما باید با تمام

هم مولوی خالص را دراین نهضت ملي جذب نمائیم وبه كرسي 
داکتر دربارۀ راپور مجلۀ . نشاندن این عملیه كار ساده اي نیست

خاطر خواه " جبهۀ متحد"تایم گفت وی گمان میکند که حركت 
امریكا نباشد، زیرا تا امروز تماسي از طرف شان با كدام 

تا جائیکه دیده میشود ایاالت متحده . مرجعي گرفته نشده است
جنگ است و زیادتر  ببیشتر خواهان كشانیدن شوروي درمنجال
 .نفع خودرا در جنگ میبیند نه در راه صلح

امریكا فراموش نكرده كه ازویتنام به وضع فالكتباري بیرون شده 
ه به وامروز آرزومند است تا شوروي نیز درتله ای گیرآید ك

 .زودي فراموشش نشود
آصفي از روم تلیفون كرده بود و . بخانه بازگشتم 1.311ساعت 

به روم معلومات داده  دخترم ماللی برایش از پروگرام پروازم
او بمیدان هوایي روم میآید و برایم در هوتل سیسیل اطاق . است

 .شده است ریزرف
  

 11311ساعت  11-6-81
بمیدان هوایي  12311رت بساعت از فرانكفو LH281با پرواز  

آصفي مرا ازمیدان هوایي گرفته  همایون. روم مواصلت نمودم
 .  رسانید  Cecileبهوتل  

درطول راه برایم گفت كه اعلیحضرت ازروند كار درپشاور دل 
خوش ندارد وازطرف دیگر نمي خواهد رهبرانیكه تا حال این 

 . حركت راتأئید كرده اند آزرده خاطر شوند
 .نزدم آمده وخدمت اعلیحضرت برسیم ا  ارگذاشته شد تا بعدقر

بمنزل اعلیحضرت که در حومۀ روم قرار دارد، 173.1ساعت 
 .رسیدیم

در مجلس آقاي غازي، جنرال عبدالولی و همایون آصفي حصه 
 .داشتند وبیش از سه ساعت دوام کرد
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روزنامۀ معتبر  Le Mondeاعلیحضرت در بارۀ مصاحبۀ شان با 
 :ه صحبت نموده و اضافه فرمودند كهفرانس

دراین مصاحبه خطوط اساسي پالیسي كارهاي آینده را  -1
مركز " آن باالي ساختمان  ابتوضیح نموده ام كه سنگ تهد

گذاشته شده وبدین اساس " وحدت و اتحاد سرتاسري افغانستان
جبهۀ متحد و مجلس كه باید انعقاد میگردد بایست مشتمل ازیك 

 .افغانستان باشد ایندگان اكثریت مردمگردهمآیي نم
که  اباعلیحضرت در نظر دارند تا بار دیگربهمۀ سران احز -2

 .ننموده اند نامه ای بفرستند تا امروزدرجبهۀ متحد اشتراك
ازقوماندانانیكه مربوط به چهارحزب مخالف میباشند، با  -.

شند، آرزومند ائتالف باجبهۀ متحد میبا وجودیكه مردمان با نفوذ و
 میتوانند بحق این ابزیرا رهبران احز. دعوت صورت نگیرد

 .حركت را باعث تضعیف جهاد بدانند
درصورت امكان به كویته سفر كنم ویا با نمایندۀ آیت هللا  -1

مذاكرات  ابمحمد آصف محسني دربارۀ چگونگي همكاري وي ب
سهم داشتنن آقای محسنی در این تحرک ملی از هر . را باز كنم

 . ۀ نظر دارای اهمیت استنقط
باید اینجانب بتنهایي بدون شركت آقایون آصفي و  براي فعال   -1

و كارهائیكه تا امروز رویدست  داکتر شمس به پاكستان سفر كنم
بعد بازگشت از پاكستان . گرفته شده آنرا از نزدیك مطالعه نمایم

و ترتیب راپور مشاهدات و ارایه آن به اعلیحضرت از یكتعداد 
اشخاص دیگر در حلقۀ بزرگتر مجلسي در روم ترتیب و در بارۀ 

 . قدمهاي آینده تصمیم گرفته خواهد شد
درمورد نكات باال بحثهاي مفیدي صورت گرفت و من حاضر 

و از اعتماد شان تشكر  شدم تا بتنهایي به پاكستان سفر نمایم
برایشان از صحبتم با داکتر محمد یوسف در آلمان یاد . نمودم
 .قت كامل دارداببا فیصله هاي امروزي مط وی دم كه نظركر

داکتر شمس چند بار . همایون مرا بهوتل رسانید 2.3.1ساعت 
در هوتل از زوریخ تلیفون کرده بود و پیغام گذاشته بود تا با وي 

مختصر تلیفوني صحبت نموده و قرار  با وي. تماس بگیرم
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میدان هوایي  جون در 21گذاشته شد تا روزچهارشنبه آینده 
 .فرانكفورت با هم ببینیم

 

17-6-81 
در حوالي ظهر آقایون غازي و آصفي به هوتل آمدند ودر مورد 

 .سفر پشاور بیشتر صحبت نمودیم
 :نكات ذیل بیرون نویسي شد

. مخالف ابسعي نهایي در مورد تماس گرفتن با رؤساي احز -1
رود و كوشش از پاریس پاكستان می( نمایندۀ ربانی) آقاي سروري

 .نماید در بارۀ نیات این رهبران معلومات بیشتر حاصل نماید مي
موقف آقاي سیاف جداگانه بصورت اختصاصي مطالعه شود  -2

میتواند تأثیر مستقیم باالي  طۀ وي با عربستان سعوديابزیرا ر
 .جبهۀ متحد داشته باشد

 .دربارۀ جماعت اسالمي پاكستان از دونگاه معلومات شود -.

 موقف حكومت پاكستان با جماعت اسالمي -1-.

 ابطۀ جماعت اسالمی پاکستان با تنظیم ها و احزابر -2-.
 افغاني در پاكستان

آقاي صدیق سلجوقي درآینده صرف بحیث مشاهد در مجالس  -1
نوع اسنادیرا كه در آینده میتواند  هیچ. جبهۀ متحد شركت كند

 .مشكلي بار آورد امضا نكند
 شرفت بطي امور در پشاورموجبات پی -1
معیاري  كه بدان اساس تشخیص اشخاص صورت گرفته  -6

 چیست؟
مقایسۀ موقف عمومي مردم دربارۀ جبهۀ متحد بمقایسۀ  -7

 .گذشته
ر این حركت دوچار شك و ابكوشش شود كه مردم در بر -8

 .تردید قرار نگیرند
در مذاكرات با اشخاص طوري صحبت شود كه اعلیحضرت  -8

مؤقف شان طوریست كه با این  تیب لستها اطالعي ندارند واز تر
 .حركت یك اتحاد سرتاسري در افغانستان بوجود آید
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 83.1ساعت  18-6-81
سفارت پاكستان رفتیم و ویزۀ پاکستان  همعیت همایون آصفي ب هب

گرفته و چند  قنسول سفارت عالقه مندي بسفر بنده. را گرفتم
ازسفارت . د، صحبت نمودیمدقیقه اي تا ویزه ها تكمیل گردی

بمنزل اعلیحضرت برگشتیم و در اطاق آقاي غازي در مورد 
سفر صحبت داشتیم كه خالف انتظار اعلیحضرت تشریف 

 .آوردند
دقیقه در اطراف سفرم به پاكستان صحبت نمودیم و  11 ا  تقریب

 ا  من یادداشت دیروز را كه با آقایون غازي و آصفي مشترک
از نظراعلیحضرت گذشتاندم كه مورد تائید ترتیب نموده بودیم 

 .شان قرار گرفت
 ا  اعلیحضرت از جریان کار در پشاور پریشان است و واضح

از نام شان براي  دوستان ما در پشاور باید" اظهار نمودند كه 
برایشان اطمینان دادم كه ". نفع شخصي خود استفاده نكنند 

 . تفهیم نمایم بوده و بدوستان در پاكستان متوجه این مطلب
بعد از خداحافظي آقاي آصفي مرا بمیدان هوایي رسانید و 

 .بصوب فرانكفورت پرواز نمودم
 

21-6-81 
بعد از ظهر با داکتر جلیل شمس در هوتل میدان هوایي 

پاكستان طور تفصیل  فرانكفورت دیدم و دربارۀ سفرم به روم و
قرضۀ  هزار دالر از درك 1وي برایم چك حاوي . صحبت نمودم

رسید این . حنان خان جاجي داد كه برایش در پشاور برسانم آقاي
 .چك را برایش دادم

 

  213.1ساعت  21-6-81
نظر به هدایت اعلیحضرت جهت مطالعه وتدقیق لست مرتبه 

الهور توسط -كراچي -اعضاي شوراي مؤسسان ازطریق دمشق
به اسالم  -6-22بعد ازظهر روز  .خط هوائی پاکستان ساعت 

درمیدان هوایي یک تعداد ازدوستان جهت . اد مواصلت كردمبا
پذیرایي تشریف آورده بودند كه محترمان داکترعزیزهللا لودین، 

خان، اسحق و توریالي عثمان، وكیل سدو اصیل، منشي گلبدین 
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 سلجوقي، وكیل وزیرمحمدخان جدران، وكیل شهباز صدیق
 .احمدزي وحنان خان جاجي شامل آنها بودند

دان هوایي با سلجوقي به تنهایي صحبت كرده وازوي درمی
ي شوراي ابمعلومات خواستم در سند تعیین اشخاص انتص

این مطلب برایما . داد كه نه ابمؤسسان امضاء كرده یاخیر؟ جو
اهمیت داشت، زیرا درصورتیكه وي منحیث نمایندۀ روم امضاء 

یدم كرده باشد كار مارا مشكلتر میساخت، ویرا مستحضر گردان
تا جریان بایست بطي پیش رود تا مسائل باعث نگراني مردم و 

 .روم از میان برداشته شود
از برادران خداحافظي كرده و با داکترعزیزهللا لودین، وكیل سدو 
اصیل، منشي گلبدین درهوتل سیلورگریل درراول پندي اطاق 

تبصره " جبهه متحد" گرفتیم تاضمن صحبت دراطراف ساختمان 
 .ي كرده وپروگرام كار را ترتیب دهیمابم را ارزیهاي مرد

داکتر لودین پیشنهاد كرد كه بایست لست ترتیب شده اعضاي 
شوراي مؤسسان را به دست آورده وبعد ازآن یك گروه از 
اشخاص بیطرف را توظیف نمائیم تا درباره هركدام، به روي 

ق وعالقمندي به جهاد وعلي الخصوص طرز دید مثبت به ابسو
ختمان جبهۀ متحد، مطالعه صورت گرفته وبعد تدقیق تغییراتي سا

داکترلودین اظهار داشت كه وی سفري درپیش  ا  ضمن. وارد گردد
دارد وامشب با مولوي خالص وحضرت مجددي، روانه اروپا 

 .است
ي دوباره ابوكیل اصیل ومنشي گلبدین عقیده دارند كه به ارزی

مجددي موافقه لست اعضای اجالس مولوي محمدي وحضرت 
 .داشته، لیكن پیر گیالني خواستارچنین كنترول دوباره نمي باشد

منشي گلبدین اظهار داشت كه برادرزاده وي، انجنیر عبدالحق، 
ل ازجریان ساختمان ابل رسیده وگفته كه مردم دركابتازه ازك

جبهۀ متحد اطالع دارند و درمحافل كوچك وبزرگ دربارۀ آن 
وي عقیده دارد كه با وجود . یردبحثهاي مثبت صورت میگ

بنیادگرا، مردم از ساختمان جبهۀ متحد با اشتراك  اببایكوت احز
سه تنظیم ملیگرا طرفداري میكنند ودرصورت اعالم آن واجالس 

 .اكثریت مردم ازآن پشتیباني خواهند نمود" شوراي مؤسسان" 
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به منزل پیر گیالني تلفون كردم تا درقدم اول  17321ساعت 
شخصي بنام عبدالجبار بامن صحبت كرد وگفت كه . ي ببینمباو

 .پیر صاحب به لندن سفر كرده ودراسالم نمیباشد
بادوستان مشوره شد تا درجمله بازدید ها درپشاور با اشخاص 

 :ذیل مشوره نمایم
 -محمد شاه فضلي معاون حركت  -سید شمس الدین مجروح -

 -ننگرهاري بگال -سید اسحق گیالني -وكیل سلیمان یاري
 -وكیل شهباز -اسمعیل صدیقي -مولوي فضل هادي شینواري

روشندل  -عزیز عسكرزاده -ق رئیس گمرگاتابحمیدهللا س
 -(اابقاري ب) قاري تاج محمد -مولوي لعل محمد وردگ -وردگ

مولوي  -قیوم خان هراتي -وكیل مصلح -حاجي محمد شاه فراهي
دگروال  -بازمحمد خان قوماندان -آقای سالك زاده -واالجان وثیق

 -امین هللا سعادت -(غند اسمار)دگروال رووف خان -نورستاني
محمد افضل ( ازجمعیت اسالمي) سرور سعادت -حكیم اریوبي

خواجه  -(ازجمعیت اسالمي) غفور منگل -خان مشاور اداري
وحنان خان  -( سیاف) خان بازك  -(حزب سیاف) الدین منگل

 .جاجي
هیئتی مشتمل بر مولوی یونس خالص، در باال گزارش شد که 

حضرت صبغت هللا مجددی و داکترعزیزهللا لودین روانه اروپا 
هستند، ازاینرو جهت خداحافظی با هیئت به ترمینل میدان هوائی 

درآنجا مولوي خالص بعد از مصافحه . اد حاضر شدماباسالم 
پیش آمد صمیمانه كرده وازدیدنم اظهار خوشي كرد واز كمك 

ل با وي نموده ابه پدرم درزمان ماموریتش منحیث والي كهائیک
وي موافقه كرد كه بعد ازبازگشت اروپا . با احترام یاد آوري كرد

 .با هم ببینیم ودراطراف جبهۀ متحد صحبت كنیم
با حضرت مجددي ازحلقه جدا شده، برایشان گفتم كه روم نظر 
خودرا باردیگرتوضیح میكند كه اجالس مؤسسان بایست 

كند واشتراك سه تنظیم  ابمایندگي از اكثریت تنظیمها واحزن
ما : "حضرت مجددي اظهار داشت. ملیگراها كفایت نمیكند

كارهاي خودرا به ترتیب درست اجرا كرده ایم وموضوع بعدي 
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بعد از این مختصر " مربوط به روم است كه درباره چه میكند؟
 .صحبت با همه خداحافظي كرده به هوتل برگشتیم

 

 11311ساعت  6-81-.2
توسط موتر باهمراهي وكیل سدو اصیل، صدیق سلجوقي ساعت 

هواي پشاورخفه . بعد ازظهر به پشاور مواصلت كردم 3.1.
سدو اصیل ازما . دردینز هوتل پایان شدم. كننده وگرم است

وقت مساعدي دست داد تا . خداحافظي كرد وبه منزلش برگشت
 .اره جریانات صحبت كنیمبا صدیق سلجوقي درفضاي آرام درب

قبل از استماع راپورونظر سلجوقي، ازصحبتهاي خود در روم با 
اعلیحضرت وجنرال عبدالولي به تفصیل برایش معلومات دادم 

اشتراك اكثریت قواي جهادي : " كه روحیه آن خالصه میشود به
 ".ومردمي درپروسۀ جبهۀ متحد

 : سلجوقي گفت
ازطرف ( مایار)كرد كه بنده  حینیكه پیرگیالني اطالع حاصل -

روم براي تدقیق لست تعیین شده است عصباني شده و گفته است 
 كه نماینده داکتر یوسف باز چه میكند كه اینجا مي آید؟

یادداشت سفر سلطان محمود غازي وصدیق سلجوقي به چین،  -
نظر به هدایت روم، ازنظر رهبران مؤید جبهه متحد گزارش 

 .ي شده استابنها یک قدم مثبت ارزییافته كه از جانب آ
یادداشت سفر چین را برایم قرائت كرد كه مهمترین نكته آن نظر 

بعد تأئید : " به قول آمر دیسك شعبه آسیا و وزیر خارجه چین
ساختمان جبهۀ متحد و پشتیباني سیاسي ومعنوي آن درمحافل بین 

امي المللي حکومت چین موافقه میکند درآینده كمكهاي فعلي نظ
ومادي حکومت خودرا  براي مجاهدین ومهاجرین ازطریق این 

 ."اداره عیار نماید
جنرال عبدالولي به رهبران تنظیمهاي سه گانه اطالع داده كه  -

حكومت عربستان سعودي تعهد كرده تا اجالس شوراي 
، بین دوعیدین، درعربستان سعودي دایر "جبهه متحد" مؤسسان

 .گردد
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كه ازطرف پیر گیالني معرفي شده اشخاص یك تعداد اشخاصی -.
لیكن . ناالیق ومشكوك بوده وباعث اعتراض مردم شده است

ط محرمانه وعالیق ابر روابباالي این اشخاص، بن ا  پیرمصر
شخصي ایکه با آنها دارد، ایستادگي دارد وحاضر نمي شود 

 .دربارۀ تغییر آن راضي شود
ق طرف ابا سونفرداخل لیست، اشخاص بدنام ب 111دربین -

نفر از قوماندانان  26همچنان. اعتراض مردم شامل استند
 اب، مولوی یونس خالص و برهان الدین ربانی، انتصاباحز

 .گردیده اند لیكن تا امروزموافقت آنهارا كسي به دست ندارد
پیشنهاد ( سلجوقي ومن) بعد ازتبادل نظر تصمیم گرفتیم كه ما

 .نفر به نمایندگي روم،  .) نفري 12میكنیم تا یك كمیتۀ 
( نفرازسه تنظیم 6نفرازمهاجرین صاحب نفوذ، نیکنام وبیطرف و

تشكیل گردد تا باالي لست مرتبه مرور وغور كرده ودرباره 
 .تعدیالت آن پیشنهادي ترتیب دهند

تلفوني صحبت ( 6811116نمبر تلفون)با اعلیحضرت درروم 
 :دادم درموارد ذیل خدمت شان معلومات ا  كردم ومختصر

تثبیت گردیده " شوراي مؤسسان" نفري اعضاي111لست  -
 .وسلجوقي درلست منحیث نمایندۀ دفتر روم امضاء نكرده

درلست اسم اشخاصي شامل است كه درمورد شان اعتراضات  -
قرارمعلوم تعیین اشخاص بیشتر با درنظرداشت  -موجود است

 .ط شخصي صورت گرفته نه به روي عالیق مليابرو
ننگرهاري لست مرتبه را بدسترسم  با صبح آقای گالفرد -

 .االي آن صحبت خواهم كردابمیرساند كه بعد
طه با اببه درازا كشانیدن جریان تا برآورده شدن مأمول درر -

 . تعیین اشخاص روی دست گرفته شده است
دیشب جنرال عبدالولي با سلجوقي تلفوني درتماس شده وهدایت  -

لیكن بنده پیشنهاد . كرده به روم سفر كندداده تا لست را تهیه 
 .میكند كه سفروي براي چند روزي به تعویق انداخته شود

به اطالع رسانیدم که هیئتی مشتمل بر مولوی خالص، حضرت  -
مجددی و داکتر لودین به اروپا سفر کرده اند و از صحبت 
مختصربنده با مولوي خالص وحضرت مجددي قبل از پرواز 
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اطمینان دادم كه  ا  ع اعلیحضرت رسانیده شد وضمنشان به اطال
جبهۀ " در ضمن این سفر داکتر لودین با مولوي خالص درباره 

همچنان خدمت اعلیحضرت . تماس بیشتر خواهد گرفت" متحد
عرض نمودم اگر با داکتر عبدالصمد حامد تماس بگیرند وبه وي 

ارد و طه نیكي باوي دابهدایت دهند تا با مولوي خالص، كه رو
صحبت كند، در وضع کنونی " جبهۀ متحد"درباره وپشتیباني از

 .یک اقدام نیک خواهد بود
راجع به سفر جنرال عبدالولي به عربستان سعودي، بدون ذكر  -

 .اسم وي، معلومات خواستم
 :اعلیحضرت فرمودند

درصورتیكه ارسال لست با موافقۀ دوستان درپشاور به تعویق  -
بهر صورت بایست فضاي نا آ . رستي استانداخته شود، عمل د

 .رامي خلق نشود
بعد از . امشب پیر گیالني ازلندن به روم مواصلت میكند -

 .صحبت باوي درباره سفر سلجوقي به روم هدایت خواهند داد
سفر جنرال عبدالولي درچوكات اصلي برنامه مطروحۀ روم  -

ته صورت گرفته ودر باره بعضي مسائل موافقاتي صورت گرف
"  محل اجالس  فعال  . معلومات داده خواهد شد ا  كه تفصیل آن بعد
درعربستان سعودي تعیین شده ودرخالل یكي " شوراي مؤسسان 

 .دوهفته تثبیت خواهد شد
با داکتر عبدالصمد حامد تماس خواهند گرفت وبمن وظیفه دادند  -

 .تا این رشته را ازدست نداده  ودرتعقیبش باشم
 .ه لست نظرخودرا كتبي خدمت شان برسانمبعد از مطالع -
  

21-6-1881 
" جبهۀ متحد " ننگرهاري یکی از سر سپردگان دانشمند  بگال

بعد ازنماز فجر، لست اشخاص را برایم آورده وبه تفصیل 
وي با دید . درمورد اشخاص داخل لیست صحبت صورت گرفت

د ما موافقه دارد ومعتقد است كه بایست درتعیین اشخاص تجدی
نظر شود، زیرا بدون یك اتحاد سرتاسري كه نمایندگان اكثریت 
. مردم درآن حصه داشته باشند، این حركت بوجود آمده نمیتواند
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قرارگذاشته شد كه ازطرف شب نزدم آمده ودرباره اشخاص 
وی گفت که فردا در دفتراتحاد با . مشوره صورت گرفته بتواند

ن عبدالعزیز بن باز، فتخار سه نفر از اتباع عرب، نمایندگا
وی از من دعوت کرد که در این . ترتیبی گرفته شده است

 .گردهمآئی سهم بگیرم
صبح یك تعداد از دوستان وعالقمندان بدیدنم تشریف 11ساعت 

 .آوردند كه ازجمله اسم چندنفر شانرا یادداشت كردم
. نصرهللا كروخیل از عالقداري خاك جبار ولسوالي بگرامي -

ي با بعضي اشخاص رژیم تماس دارد وعقیده دارد قراراظهارو
كه مؤفقیت جبهه متحد زماني به اثبات میرسد كه مردم داخل 

ازآن  ابسته تنظیم ها واحزابكشور وقوماندانان ومجاهدین غیر و
 (نظر معقول.)پشتیباني كنند

طه دارد ابل كه با قوماندان مغاش رابقوماندان كتور از ز -
 .اما مؤثر داردودرمنطقه جبهات كوچك 

حاجي الماس، ازطرفداران سر سخت جبهۀ متحد یك تعداد -
قوماندانان را فرستاد كه باایشان صحبتهاي خوبي صورت 

 .گرفت
بعد ازظهرآقایون سید شمس الدین مجروح وبعد ازوي  .ساعت 

. حاجي اسحق هزاره و چند نفر از مردم شهرستان نزدم آمدند
وستان پالیسي طرح شده در و دیگر د ا  محترم مجروح مخصوص

 .روم را تائید مي نمایند
-661816)قبل ازاستراحت شب همایون شاه آصفي از آلمان 

 :تلفون كرد وگفت( 1228
 .ه استسفر صدیق سلجوقي به روم بتعویق افتاد -
دیروز برهان الدین رباني به عربستان سعودي سفر کرده  -

 .است
با رباني  مولوي خالص وحضرت مجددي درنظردارند -

 .درعربستان باهم ببینند
اعلیحضرت به آصفي هدایت داده تا بامعیت داکتر صمد حامد  -

 .با مولوي خالص درآلمان ببیند
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را ( خبرنگار روزنامه ویلت آلماني ) نمرۀ تلفون والتر رویب -
براي آصفي دادم كه برایش تلفون بكند واز طرف من برایش 

طه با جبهه ابمصاحبه كند ودررپیشنهاد كند تا با مولوي خالص 
 .متحد ازوي سوال كند

ازآصفي خواهش كردم كه براي داکتر محمد یوسف ازجریان  -
 .صحبت بامن معلومات دهد

 

 123.1صبح الي 11ساعت  21-6-1881
 :اشتراك دراجالس شوراي عالي اتحاد

وبكرجزائري اببه مناسبت سفر نمایندگان عبدالعزیز بن باز، 
تر احمد، ترتیباتي در سالون بزرگ شوراي ومساعد وي داک

عالي اتحاد گرفته شده بود كه درآن جمله اعضاي شوراي اتحاد 
سه گانه سهم گرفتند وازبنده نیز دعوت شد تا دراجالس شامل 

 .باشم
درصدر مجلس مولوي محمد نبي محمدي، دونفر نمایندگان بن 

جلسه ننگرهاري قرارگرفتند ومولوي محمدي  بباز و محمد گال
را با بیانیۀ مطول اما بي محتوي به لسان عربي افتتاح كرد كه 

گفتارش به یك جمله  ابلب ولب. توسط ننگرهاري ترجمه میشد
ختم میشود كه با شكل تضرع آمیز وگدا صفتي از نمایندگان بن 

ما چه گناه كرده ایم، چرا بما كمك نمیكنید : " باز درخواست كرد
و درتمام طول صحبتش كه " میكنیم؟ما هم مانند دیگران جهاد 

نامي " جبهۀ متحد" دقیقه وقت را ضایع كرد از  11بیش از 
 .نبرد

ننگرهاري بیانیه  ببعد ازختم بیانیۀ مولوي محمدي، محمد گال
" اي مبسوطي داده وفشار گفتارش را بیشتر باالي ساختمان 

متمرکز گردانید ودرتمام صحبتش جزازضرورت به " جبهۀ متحد
اتحادي كه نمایندگي از اكثریت مردم مجاهد ومهاجر افغان  چنین

د، باالي ابكرده بتواند وقدرت به یك ادارۀ منظم وواحد انتقال ی
 .مطلب دیگري بحث نكرد

وبکر جزائری با اببعد ازبیانیۀ ننگرهاري، نمایندۀ بن باز، 
تکبروبلند پروازي مخصوص عربها بدون اینكه عزت طرف 
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 ابفته باشد بیانیۀ خودرا با جمالت ذیل، خطل را درنظر گرابمق
تازمانیكه شما همه داخل : " به مولوي محمدي ،افتتاح كرد

به شما كمكي ( مقصدش از بنیادگراها) دراتحاد دیگر نشوید
نخواهیم كرد، زیرا ما آرزو نداریم كه اختالفات بین شمارا دامن 

ست به اگر سیاف رئیس خوبي است، نگاهش دارید واگر نی. زنیم
بمن عبدلعزیز بن باز . عوضش شخص دیگري را تعیین كنید

وظیفه داده تا بین شما میانجیگري كنم واختالفات شمارا حل 
دراینجا میخواست ." وفصل كنم وشماهارا داخل یك اتحاد گردانم

سخنان خودرا به پایان رساند كه نفر پهلویش به گوشش چیزي 
: " رفته اظهار داشتگفت و وي دوباره رشته سخن را بدست گ

ساختمان جبهۀ متحد واشتراك ظاهرشاه دراین قضیه یك مسئلۀ 
سیاسي است واگر شماها با این حركت سیاسي تماسي دارید ما 
كدام مداخله اي نخواهیم كرد، این مطلب مربوط به خود 

اگر ظاهر شاه به جهاد سهم میگیرد ودراین جا با . شمااست
ش خیرمقدم میگوئیم، اما این مجاهدین شركت میكند ما برای

 ."حركت نیز بایست درچوكات اتحاد بزرگ باشد
 :انعكاسات دربین اعضاي جلسه

چند نفر ازاعضاي شورا كه میخواستند صحبت كنند وسواالتي 
داشتند، مولوي محمدي مانع آنها شده وجلسه را ختم كرد كه 

 شركت كنندگان اجالس پیش آمد. باعث بلند شدن سروصدا گردید
ي كردند ابرشوري اهانت آمیزوتحقیرآمیز ارزیابعربهارا دربر

" گدا صفتي" وتأسف كردند كه مولوي محمدي با ایشان از راه 
 .پیش آمد كرده است

برخالف این طرز دید عمومي، مولوي فضل هادي شینواري 
ننگرهاري كه با آنها طورخصوصي صحبتهایي  بومحمد گال

عبدالعزیز بن باز نوعي انعطاف داشتند درموقف گروه نمایندگان 
ایشان معتقد . پذیري را مشاهده كرده اند كه درگذشته چنین نبود

تاثیري درموقفگیري شان " جبهه متحد"هستند كه پروسۀ تشكیل 
 .دارد

دربازگشت به هوتل پیغام تلفوني از همایون آصفي گذاشته بود 
 .كه حین داخل شدن به اطاق بازهم ازآلمان تلفونش رسید
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ل یادداشت است كه آصفي دیروزبا مولوي خالص ابمطلب ق
وحضرت مجددي مذاكراتي داشته وفردا دسته جمعي با شمول 

آصفي عقیده دارد كه غلط فهمي . داکتر صمد حامد گرد هم میآیند
بین شان موجود بوده وجهت رفع آن دید وادید هاي بیشتر را 

 .اده استاز جریان صحبت ها به روم اطالع د. میكند ابایج
بعد ازظهر مالقات با سید شمس الدین مجروح  3.1.ساعت 

 :درمنزل شان
من به اعلیحضرت پیشنهاد كرده بودم تا از رهبران : مجروح

مؤید جبهۀ متحد دعوت نمایند وهمچنان یك تعداد اشخاص 
اجنداي . سرشناس افغانستان را دراین گردهم آیي شامل سازند

دد كه به حضورداشت این گردهم آیي طوري ترتیب گر
اعلیحضرت باالي جمله مطالب اساسي بحث صورت گرفته 
وتصامیم اتخاذ گردد وازبین این اشخاص تعدادي منحیث 

 .نمایندگان اعلیحضرت طوررسمي اعالن شوند
دارد، ازآن " جبهه متحد" مجروح گزینشیكه از ساختمان 

طرفداري میكند، لیكن موفقیت آنرا مربوط به نماینده ویا 
نمایندگان اعلیحضرت میداند كه طور دائمي درپشاور 
حاضرالحضور باشند تا با مردم تماس مستقیم برقرار كرده 

همچنان تشكیل یك اداره نمایندگي اعلیحضرت را . بتوانند
 .اد الزمي داندابدرپشاور، كویته واسالم 

مجروح اضافه كرد كه وي قدم بعدي را طوري میبیند كه بین 
ف وحلقات بیطرف ارگان هایي تشخیص گردد گروه هاي مختل

گروه سیاف را جادادن . كه همكاري با آنها امكان پذیر است
درجبهه متحد خطرناك است واگر وي صرف به نام نه طور 

وي عقیده دارد اگر .فزیكي شامل جبهه باشد، تأثیري ندارد
" جبهۀ متحد" عربستان سعودي و پاكستان طورصادقانه از

یقین به هدف رسیدن آن مشكلي درپیش نخواهد  طرفداري كنند،
میكند كه نمایندۀ با صالحیت اعلیحضرت  ابازاینرو ایج. داشت

 .با مقامات عربستان وپاكستان تماسهاي عمیق برقرار نماید
همایون مجروح كه درصحبتها حاضربود گفت كه وي از طریق 

گروهیست از پناهندگان اتحاد )، Bokovskyگروه بوكوفسكي 
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شنیده كه چهارماه قبل، حینیكه حضرت ( روي درامریكاشو
صبغت هللا مجددي در پنتاگون با مقامات امریكایي مذاکرات 
داشته یكي از امریكایي ها ازوي دربارۀ جبهۀ متحد وموقف 

ش ابق معلومات خواسته كه حضرت مجددي درجوابپادشاه س
( مجددي) هنوزدرساختمان آن پیشرفتي نشده و وي : " گفته

 ."ق به این كار عالقه داشته باشدابعقیده ندارد كه پادشاه س
 

 ظهر12-8ازساعت  28-6-1881
 بدرمنزل مولوي محمد شاه فضلي، معاون حركت انقال

 (محمدي)اسالمي
مولوي فضلي یكي از شخصیتهاي صادق و ورزیدۀ : یادآوري) 

افغان است كه درطول جهاد با عالقمندي درراه تحقق بخشیدن 
ردم افغان، بدون امتیاز وتبعیض، خدمت كرده آرمان م

 .(مصدر خدمات بیشماري شده است" جبهۀ متحد"ودرساختمان 
درآغازمذاكرات درمورد نگرانیهائیکه درروم نسبت تعیین 

خلق گردیده، معلومات " مجلس مؤسسان جبهۀ متحد"اشخاص در
دادم وهمچنان ازاینكه اعلیحضرت بنده را وظیفه داده تا درباره 

جراات رهبران سه تنظیم دراین باره ازدست اول مطالعاتي ا
برعالوه . انجام داده وراپوري تهیه كنم، با تفصیل صحبت كردم

ازاین دراین چند روز مختصر ازتماسهائیکه با مردم داشته  
بعد ازاستماع . تدایي كرده ام، یاددهاني نمودمابونتیجه گیري 

ي بنده را ابوارزی گزارشات، مولوي فضلي نگراني هاي روم 
 :تأئید كرده گفت

وي بحیث یك فرد مسلمان، داراي عقل سلیم وبا درنظرداشت " 
موقف فعلي افغانستان ازحقایق چشمپوشي نكرده بلكه تمام 

را با من درمیان میگذارد تا " جبهۀ متحد " پروبلمهاي مربوط به 
 ."ازجریانات در راپور اجراات خود براي روم گنجانیده بتوانم

مولوي فضلي صد درصد معتقد است كه امروز جهاد 
 ابر اختالفات ذات البیني بین تنظیمها واحزابدرافغانستان، بن

قوس نزولي خودرا پیموده ودرحال سقوط است وخطر آنرا 
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، كه بدان، عقیده خلل ناپذیر "جبهۀ متحد" میبیند اگر نیروي جدید
 .كامي خواهد گردیددارد، بوجود نیآید، جهاد افغانستان منتج به نا

مولوي فضلي دررأس جبهه متحد صرف موجود بودن شخص 
ل اباعلیحضرت را پذیرفته میتواند وبدیلي برایش غیرق

تصوراست، زیرا شخص اعلیحضرت بین دشمن ما روسها 
ل اعتمادي دارند كه دیگران ازآن ابومسلمانان داخل جهاد مقام ق

 .برخوردار نیستند
رهبران سه تنظیم از روم بازگشتند با  وي عالوه كرد زمانیكه -

خوش بیني وعالقمندي به كارآغاز كردند، لیكن بعد ازمدت 
ردخالت عناصرمخرب تزلزل درعقاید شان تولید ابكوتاهي بن

 .گردیده ونوعي از بیعالقلگي درقضیه واضح گردیده است
جبهۀ " به گونه ای مثال مولوي محمد نبي محمدي به ساختمان 

از ( نائب پدر) ثبت دارد، لیكن پسرش احمد نبينظر م" متحد
بوده ونظر وي باالي مجاهدین " جبهۀ متحد" مخالفین سرسخت 

 .وعلي الخصوص باالي پدرش مؤثر میباشد
پیر گیالني نظر به كوتاه : " وي دراظهارات خود پیش رفته گفت

ط ابفكري ومشغول بودن وي به هوسراني، علي الخصوص رو
در ...( ودختران... ازقبیل همسر)  وي با عناصر بدنام

تصامیمش تأثیر منفي داشته وبه نسبت نداشتن فكررسا ولجاجت 
 ."اشخاص اشتباهات بزرگي كرده است ابدرانتخ

حضرت صبغت هللا مجددي، هیچ گاهي : "وي عالوه كرد كه
درحضوروي از اعلیحضرت بد نگفته، اما با وجود آن شخص 

 ."ل اعتماد كامل نمیباشدابق
ا درك این واقعیتها وشناخت مؤیدین این مفكوره درپشاور به ب

با مشكالت بزرگي مواجه " جبهۀ متحد"كرسي نشاندن  تحرك 
ازطرف . بوده واحتمال بوجود آمدن ازتصور دور خواهد بود

دیگرچون یگانه راه نجات كشور ازاین معضله چنین ساختمان 
 .جستجو كنیمملي میباشد، پس بهتر است تا راه هاي دیگري را 

وي عقیده دارد درصورتیكه دفتر منظم با تشكیل فراخور حال از 
ق در پاكستان احداث گردد واشخاص سرشناس ابطرف پادشاه س

جامعۀ افغاني از اروپا وامریكا به نمایندگي پادشاه افغانستان 



 

368 

 

امور را دردست بگیرند وازطرف دیگر بدون چون وچرا از 
صوص ایاالت متحده امریكا طرف كشورهاي خارجي، علي الخ

وعربستان سعودي با تفاهم با پاكستان ازنقطه نظر سیاسي ومالي 
تقویه شود، وي تعهد میكند بدون سهم داشتن عملي رهبران سه 
گانه، جبهۀ متحد را طبق آرزو ومرام مردم افغانستان كه 
. ازطرف اكثریت مجاهدین ومهاجرین تأئید گردد، به وجود آورد

ر شان خیانت نكرده اباجرین افغاني كسانیكه دربرمجاهدین ومه
به خوبي میشناسند واین مطلب براي ساختمان جبهۀ متحد اهمیت 

 .خاص دارد
مولوي فضلي اظهار نگراني كرد وگفت احتمال دارد كه رباني  -

و مجددي با گیالني ومحمدي طور مخفي داخل پیماني شوند 
ز قدرت پادشاه واعلیحضرت را درروي صحنه بكشانند ودر رو

% 11وي باالي این نظر خود بیش از . را ازبین بردارند
اطمینان ندارد ولیكن باوجود آن با گیالني، مجددي ومحمدي این 
مطلب را مطرح خواهد نمود وآنهارا متوجه به اشتباهات شان 

 .خواهد كرد
مولوي فضلي با نمایندگان عبدالعزیز بن باز بااشتراك مولوي  -

ننگرهاري، قبل از صحبتهایشان  بنواري وگالفضل هادي شی
در تاالر شوراي اتحاد مذاكراتي داشته كه درمتن جز توزیع پول 

وي از جریان جبهۀ . به اخوانیها كدام نوآوري در دست نداشتند
باالي نظر شان تأثیري وارد  متحد باآنها بحث كرده كه احتماال  

 .كرده باشد
بت وي درباره تب وتالش ل یادداشت ازصحابرویداد دیگر ق -

قوماندانان جهاد درداخل افغانستان است كه یكي ازعناصر سرآمد 
آنها درنظر . میباشد( ارگون) آنها جالل الدین حقاني در پكتیا

دارند كه درداخل افغانستان بین قوماندانان جهادي اتحادي به 
" جبهۀ متحد " وجود آورند وبا این گزینش مانع به وجود آوردن 

طوریكه "  جبهۀ متحد" اما وي عقیده دارد درصورتیكه . دشون
 .خواهد شد ابشاید وباید به وجودآید همۀ این اقدامات نقش بر
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درمورد لست اشخاص باالي اشخاصیكه انتقاد داشتم، وي نیز  -
آنهارا تأئید كرد وپیشنهاد كرد كه به روم احوال دهم تا باالي پیر 

 .شخاص را تعویض كندگیالني فشار وارد كند تا این ا
 .فضلي لست یك عده اشخاص متنفذ را برایم یادداشت داد

فضلي ازمن خواهش كرد اعلیحضرت را در روم متوجه  -
ط متشنج جنرال عبدالولي وهمایون آصفي را كه ابگردانم، تا رو

" جبهۀ متحد"سروصداي آن درپاكستان پخش گردیده وبه نقص 
 .درآورند تمام میشود، دوباره به حالت عادي

نزدیك به ختم مذاكرات، اسمعیل صدیقي ووكیل شهباز  -
احمدزي داخل اطاق شدند چون احساس كردند مزاحم میشوند، 

 .بعد از چند دقیقه خداحافظي كرده برگشتند
مولوي فضلي دراخیر صحبت خود اظهارداشت كه مولوي  -

محمد نبي محمدي نظر به بعضي ملحوظاتي، هنوز هم مستور، 
وي بیشتر با اشخاصیكه ازجانب . مرتبه امضاء نكرده درلست

قرار اطالعیكه به وي . پیر گیالني معرفي كرده، مخالفت دارد
رسیده، مولوي محمدي وحضرت مجددي از صدیق سلجوقي، از 

طه نزدیك با پیر گیالني دارد، خواهش كرده اند تا ابلحاظ اینكه ر
صمت مسلم، رحیم ع" سه نفر را  گیالني را متقاعد سازد اقال  
 .را با اشخاص دیگري تعویض كند" وردگ و رحمت هللا صافي

 :اسم كسانیكه مولوي فضلي پیشنهاد میكند تا درلست شامل گردند
مولوي گل محمد قوماندان عمومي ارزگان، مولوي صاحبداد 

 .ابآمرعمومي پروان، ومولوي عبدالحكیم قوماندان كاپیسا، تگ
مردمان تاجك مقیم گردیز بوده، مولوي فضلي، از: یادآوري)

منزلش در . شخص حلیم ودرنهایت تنگدستي زندگي میكند
پسكوچۀ از پشاور واقع واطاق پذیرایي وي بدون فرش، نمناك  

وی صادقانه به مردم . وبیشتر به پسخانۀ تاریك شباهت دارد
                                                                                              افغانستان بدون تبعیض احترام دارد
وهیچ نوعي مشكلي درزندگي خود با پشتونها ودیگر اقوام، 

 (.دربین آنها درگردیز زندگي میكرد، احساس نكرده ونمي كند
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بعد از ظهر ازجمله تعداد زیاد مردم به شمول اسدهللا صافي، 
نجیب هللا شاهي امده عبدالحمید اسحق زي، محمد امیربیگ و 

 .بودند
 

 (1111رمضان  1.ق به ابمط 81-6-28:یادآوري) 
2-7-1881  

وقت ناشتا، اسمعیل صدیقي درهوتل آمده ودرباره مطالب مربوط 
به شركت نمایندگان عبدالعزیز بن باز در شوراي اتحاد به گونه 

قید  6-28و 6-21اي صحبت كرد كه دریادداشتهاي مورخه 
ل یادداشت معلومات ذیل ابموضوع ق. اري میباشدگردیده وتكر

 :است
درمحور فعالیتهاي ( هرات)حاجي محي الدین آغاي اوبه  -
 قراردارد" حزب شعله"
 پسروي، مولوي صالح الدین، كشته شده است - 
انجنیز شیر آهنگر وانجنیر اعظم خیراندیش هرد وشعله اي از  -

 .آغاي اوبه جداشده اند
عله ایها مربوط این حلقه، انجنیر كریم دونفر دیگر از ش -

 .وسیدآقاي معلم كشته شده اند
 

شب  12شام ننگرهاري آمد و تا حوالي  7ساعت   2-7-81
بحث در مورد . دربارۀ اشخاص از روي لیست صحبت كردیم

آقاي ننگرهاري وعده . این اشخاص سوالهاي زیاد خلق میكند
بن باز راپوري تهیه كرد تا دربارۀ صحبتش با معاون عبدالعزیز 

 .دارد و بدسترم بگذارد
آقاي سلجوقي تلیفوني برایم گفت كه وي مكتوب جنرال عبدالولي 

خلیلی بعد . فرستاده بود برایش رسانید را كه براي استاد خلیلي
از مطالعۀ آن، مكتوبرا بدون کدام تبصره ای به سلجوقي مسترد 

 .نموده
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.-7-1881 
 باول صبح محمد گال

هاري به هوتل آمده ننگر
ودرباره مطالب ذیل 
معلومات داده وصحبت 

 :شد
معاش ماه ثور  -

مامورین اتحاد كه بایست 
قبل از حلول روزهاي 
عید پرداخته میشد، 
نسبت اینكه حركت 

اسالمي سهمیه  بانقال
خودرا نپرداخته، اجرا 
نشده ودوتنظیم، محاذ 

ر ابملي وجبهه ملي نیز بن
 نپرداختن سهمیه حركت 

 ننگرهاری، مرد دانشمند و فاضل افغان بمحمد گال                       
این طرزالعمل . از انتقال سهمیه هاي خود امتناع ورزیده اند

انزجار مامورین معاش خوار،  واجراات خودكامه رهبران باعث
دیگر مدرك عایدي ندارند، گردیده وهمه دست به دعا هستند تا 

به وجود آید " جبهۀ متحد"وهرچه زودتر نداباز شر اینها نجات ی
د وموكول به یك ابتا اجراات روزمره از فامیل وشخص رهایي ی

 .ادارۀ مسئول گردد
سرجمع معاش ومصارف ماهواراتحاد بالغ به : یادآوري)

 (روپیه پاكستاني میشود 237113111
                                                كه براي خود دستگاهي دارد از                    همچنان نصرهللا منصور

مامورین  مدت هشت ماه باینطرف مامورین خودرا معاش نداده و
 .تنظیم وي كوچه به كوچه پشاور سرگردان هستند

سرطان باالي منطقه صافي  2 تأریخقرار راپور واصله به  -
دراین حمالت ازدوجناح، یكي با . حمالت شدیدي صورت گرفته

 چین تانك و 811از جانب دیگر با اشتراك  چین تانك و 711



 

372 

 

درجریان این زدوخوردها از . وسایل زره دارشركت دارند
نفر كشته ویا  1111طرف روسها وعساكر رژیم قریب به 

چین تانك ازبین رفته ومهمات زیاد به دست  12زخمي شده و
 .مجاهدین افتاده است

جبهه مربوط  1ف، مركز مربوط به گروه سیا 2درمنطقۀ صافي 
جبهه مربوط به جمعیت  .و( محمدي)اسالمي  ببه حركت انقال

دست دارند كه دربین خود اتحاد كرده وتحت ابقدرت ر( رباني)
دشمن ( محمدي)فرماندهي مولوي شفیع هللا، آمر والیتي حركت 

 .را سركوب كرده اند
درجریان صحبت با ننگرهاري، حنان خان جاجي نیزتشریف 

 .امل صحبت گردیدآورده و ش
 :وي اظهار داشت 

مولوي شفیع هللا تأئید رهبری صافي را تحت  مجاهدین اتحاد -
 كرد
دراین جنگها یك مركز مجاهدین بنام جوزك دراثر بمباردمان  -

تعداد . طیارات ازبین رفته وتعدادي ازمجاهدین آن شهید شده اند
هم دوام فروند بوده وجنگها هنوز  1.طیارات بمب اندازبیش از 

 .دارد
گروه سیاف كه باالي چهاوني جاجي حمله كرده دربین مجاهدین 

نفر ازاتباع عرب  اشتراك داشتند و دراین حمله كه  1.وي، 
 1نفر از مردمان جاجي و 12درروزهاي عید صورت گرفته 
 .نفر عرب به شهادت رسیده اند

براي سیاف یك صد ( یهاابوه) ع كمك دهندۀ عرب اباز طرف من
. رسیده بآعراده موتر تانك  11اده موتر جیپ نوع داج وعر

سیاف بعد از تسلیمي عراده جات دوباره به منطقه جنگ بازگشته 
 .ملیون روپیه مصرف كرده است 1وتا حال درمنطقه بیش از 

سیاف براي قوماندنان جمعیت، خان بازک، سپین گل، شین گل 
ادارۀ شان كه  واكبر شاه پول وسالح داده وتعداد مجاهدین تحت

نفر میرسد درجبهات سیاف داخل پیكار شده اند،  11.به  ا  تقریب
ر سیاف دارند با وي ابر بدبیني كه دربراباما اهالي جاجي بن
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دربازگشت خود سیاف تعدادي از مردم . كنند همكاري نمي
 .پغمان، لوگر وعرب را با خود همراه ساخته است

 قاضي امین : ارتند ازاشخاصیكه درگروه سیاف قدرت دارند عب
احمدزي ) منحیث آمر نظامي وانجنیر احمد شاه ( شینواري) 

انجنیر احمدشاه با یك زن سیاه پوست . منحیث آمر مالي( ازره
 .امریكایي متأهل است

حضرت هاشم مجددي درحوالي پانزدهم ماه رمضان  -
ازعربستان سعودي به پشاور آمده بود بعد توزیع پول نقد وچك 

 .ه استبازگشت
ملیون روپیه به  1ازجمله مبالغیكه وي توزیع كرده، چكي حاوي 

لك روپیه به  1، دولك روپیه به شفاخانه تهكال و(جمعیت)رباني 
نورستانیها درنظر دارند تا . نفر از مردم نورستان میباشد111

 .منازل تخریب شدۀ شانرا درمنطقه دوباره اعمار كنند
 

.-7-81  
با یك تعداد ازدوستانش نزدم آمدند  عسكرزاده11311ساعت  

توضیحات " جبهۀ متحد" اشخاص درپروسه  ابودر مورد انتخ
طور عموم در حلقه هاي مردم باالي این طرزالعمل  .داد

ه قرار گذاشتیم تا درخالل این هفته ب. طورمنفي صحبت میشود
. اد سفر كنیم وبا بعضي اشخاص از نزدیك ببینیمبآاسالم 

. صحبت با استاد خلیلي اهمیت زیاد دارددیدن و ا  مخصوص
منفي  ق شاهيابر این حركت و خانوادۀ سابموقف وي دربر

 .است
 

1-7-81 
ا ابو راپور مذاكراتش رننگرهاري نزدم آمد  7311ساعت 

نمایندۀ بن باز درقید بیست صفحه عنواني اعلیحضرت برایم 
در جریان صحبت باننگرهاري، . معلومات مفید است. آورد
لوي شینواري که در ساختمان جبهۀ متحد رول بسزایي دارد و مو

نفوذ وي دربین علماي دین خیلي چشمگیر است، آمده اظهار 
داشت كه وي با مولوي خالص و رباني تماسهاي برقرار نموده 

 .كه تا هفتۀ آینده ازنتایج آن معلومات بیشتر میدهد
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آقاي  بعد ازختم مذاكرات بمعیت ننگرهاري و سلجوقي بدیدن
صحبت ما شكل عمومي را بخود . رفتم شمس الدین مجروح

گرفت و حین خداحافظي آقاي مجروح از من خواست تا ساعت 
 .تنهایي بیایمه بعد ازظهر نزد شان ب 1

عصر بمنزل مجروح رفتم و دربارۀ موضوعات مربوط 1ساعت 
نظریات وي در محافل سیاسي . كردیم صحبت" جبهۀ متحد"به 

ان و خارج از سرحد باوزن است و تأئید وي در داخل افغانست
بحث ما زیاد تر در . طه باجبهۀمتحد غنیمت بزرگ استابر

اطراف اكثریت صامت ملت افغان میچرخید كه باید نمایندگان 
دربارۀ طرز . حصه داشته باشند ا  ایشان در چنین حركت ملي حتم

 .تماس و ترتیب لست شان تبادل افكار صورت گرفت
در . ق الزمي دانسته و تایید نمودابنزدیكي مرا با شاه سمجروح  

خالص با رادیو صداي آلمان  ضمن صحبت گفت كه مولوي
من . مصاحبۀ داشته و در مورد اعلیحضرت بدگویي نموده

ازصحبتهاي مولوي خالص با داکتر صمد حامد و همایون آصفي 
 یاد كردم 

 
                                                                                                                                                     

قرار اظهارآنها مولوي 
خالص دربارۀ جبهۀ متحد 
نظر خودرا تغییر داده و 
وعده كرده كه دربارۀ آن 

منفي  مانند گذشته بشكل
صحبت نخواهد كرد وازاین 

 .ینمایممصاحبه اش تعجب م
 
 
 (هده یولوم هب رهوشم) یراونیش یداه لضف یولوم                       

1-7-1881 
عبدالرحمن پژواك، یكي ازبزرگترین شخصیتهاي معاصروشاعر 

خانۀ مسبرمن، ماریلند روزداخل شدن به شفا فرزانه افغانستان در
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 اضالع متحده امریكا شعري سروده كه اینك ازنظرخوانندگان
 :دابگزارش می ی

 تیرعصا
 غم بیچارگي را چاره با تدبیرمیسازم
 نشد گرچاره باتدبیر، باتقدیر میسازم
 بساقي جوار رازي وبا پیرمغان رمزي
 ببزم مي پرستان باجوان وپیر میسازم

 چینم  نميكس دامن  وز   بخارستان
 لي  با خار دامنگیر میسازمنچیند  گرگُ 

 چنین گر ازمي ومعشوق پرهیزم كه مي بیني
 بسالي صدهزاران سال خودرا پیر میسازم

 دیگر گیرم، لحظۀ   شوم آزاد،  زمینا گر
 رد خود زنجیر میسازمچو مي اندرقدح برگ  

 من آن بهرام بیباكیم كه میدانم درین وادي
 اقبت نخچیر میسازمچوگوري نیست خودرا ع

 اگر بامرگ سازم زندگي را میكنم تحقیر
 اگربا  زندگي سازم  بهر تحقیر میسازم
 شبان درآرزوي مرگ مي خسپم مگر آید

 خویشتن  را دیر  میسازم ابباین امید خو
 گذشت آن روزگاراني كه روي روز میدیدم
 شبستان  شد  جهان  برتار با شبگیرمیسازم

 سرافشان   نمي آیدبه پیري گرزدستم كار 
 رهین طبع خویشم خامه را شمشیر مي سازم

 برهمت  با تكیه  شد زپیري قامتم كمان 
 تیر  میسازم  دشمن میهن عصارا بجان 

 پریشانم كه تعبیرش نشاید كرد ابمن آن خو
 اگر  كردند   تعبیرم  بهر تعبیر   میسازم
 برغم آسمان باري عطارد ماه  خواهد   شد

 ر، پژواك خون را شیر میسازمخدا خواهد اگ
 (م.ا. روحت شاد، جنت مکانت دوست عزیز)
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     شب 8311ساعت  6-7-1881
امشب اعلیحضرت محمد ظاهر شاه، پادشاه اسبق افغانستان با 

 :مصاحبه ای با متن ذیل داشتند BBCنمایندۀ 
عالي یك تعداد مردم به ما مكتوب فرستاده اند و در ابجن: سوال

شما معلومات حاصل  اباند در بارۀ سهمگیري جنخواست نموده 
روزنامه  نمایند و هم سوال میكنند كه چرا بعد از مصاحبۀ خود با
 لوموند فرانسوي در سال گذشته سكوت اختیار نموده اید؟

 بسم هللا الرحمن الرحیم:  ابجو
آمادگي من براي سهمگیري در جهاد مردم افغانستان از مصاحبه 

آغاز نیافته بلكه از بدو امر چندین بار در  با روزنامۀ لوموند
رویداد هاي مختلف همبستگي كامل خودرا به هموطنان مجاهد 
وآمادگي خویش را براي سهمگیري دراین جهاد توسط اعالمیه 

هریك در موقع آن به جراید و  هاي جداگانه اظهار نموده ام كه
 اینكه در سال گذشته. رادیو هاي جهان انتشار یافته است

سهمگیري فعال خودرا در امر جهاد اعالن نموده ام روي یك 
ضرورت مبرم صورت گرفته وآن درك آرزومندي شدید اكثریت 
مردم افغانستان بوده و براي بوجود آوردن یك اتحاد سراسري 
بمنظور مؤثریت مزید جهاد و نیز نمایندگي واحد براي دفاع از 

. می باشد لملليحقوق مسلم مردم افغانستان در مجامع بین ا
. ران اقدام من در حقیقت پاسخ بهمین آرزوي همگاني بوداببن

روي این اساس بتمام افراد و تنظیمهاي كه در جهاد بر حق 
 افغانستان بطور مستقیم و یا غیر مستقیم اشتراك داشته باشند

 .خودرا همكار میدانم 
بعضي از تنظیمهاي مقاومت با سهمگیري شما در وضع : سوال
چطور میتوانید  مخالف هستند ني افغانستان موافق و بعضيكنو

 این مخالفت را رفع نمود ؟
چون هنوزمرحلۀ تفاهم و مذاكرات الزمه به پایان نرسیده : ابجو

ویا عدم موافقۀ بعضي از تنظیم  لهذا اظهار نظر دربارۀ موافقه
ي مقدماتي ابتا جائیكه از ارزی. ها پیش از وقت خواهد بود

كس العمل عمومي مردم افغانستان چه در داخل كشور برمیآید ع
و چه در حلقه هاي مجاهدین وسایر مهاجرین در بیرون از 
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یك اندازه شك وتردیدي نزد . كشور رویهمرفته مثبت میباشد
بعضي تنظیمها یا گروپها كه بمشاهده میرسد ناشي ازعدم اطالع 

و تفاهم آنها از چگونگي طرح بوده که امكان دارد دراثر تماس 
ولي بهر حال همنوایي اكثریت مردم . تا اندازه ای رفع گردد

مفكوره در موضعگیري نهایي تنظیمها تاثیر  افغانستان دراین
 .قاطع خواهد داشت

عالي شما در بارۀ آینده افغانستان عملي گردانیدن  ابجن: سوال
 چه نوع پالني را درنظر دارید؟

نظام آیندۀ افغانستان  ابحق تعیین سرنوشت وانتخ ا  اساس: ابجو
مربوط به ارادۀ قاطبه مردم افغانستان است كه پس از خروج 

ق اساسات ابقواي شوروي و ازبین رفتن رژیم دست شاندۀ آن مط
دین مقدس اسالم و رسوم پسندیدۀ ملي و به اساس مشوره و 

. مشروع خودرا مورد استفاده قرار دهد موافقه و باهمي این حق
من هر قسم موضع گیري قبلي از جانب افراد  رآن بعقیدۀاببن

ین حق مسلم انوع مداخله در درینمورد پیش از وقت است و یك
 .ملت افغانستان خواهد بود

عالي امكانات حل سیاسي قضیۀ افغانستان ابازنظر جن: سوال
 موجود است یا خیر؟

در مورد راه حل سیاسي معضله افغانستان اقداماتي كه : ابجو
هاي اسالمي و ملل متحد بعمل آمده و نظر از طرف كشور

بموقفگیري منفي دولت شوروي بكدام نتیجه ای نرسیده است و 
درآینده نیز رفع این بن بست موجوده تا اندازه زیاد بموقف آن 
دولت مربوط خواهد بود چه اگر با ادامۀ سیاست زور و تشدد 

را  اسرار میورزد و یا اینكه طریق مذاكره و حل مسالمت آمیز
مردم افغانستان تعلق دارد در حالیكه ه تا جائیكه ب. اختیاردارد

بتمام قواء به جهاد بر حق خود ادامه میدهند واگر راهي دیگري 
غیر از جنگ و خون ریزي براي تأ مین حقوق مشروع آنها ه ب

. مثبت خواهد داد ابشده بتواند بدیهي است كه به آن جو سراغ
مثبت كه مشاهده میشود مساعي  ا  بتدراین میان یگانه جریان نس

كشورهاي صلحدوست و سازمانهاي بین المللي است كه به 
تالشهاي خود براي پیدا كردن راه حل سیاسي منصفانه این قضیه 
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دوام میدهند و در صورتیكه این مساعي باساس فیصله هاي 
مجمع عمومي ملل متحد، كنفرانس اسالمی و كشور هاي غیر 

 .ل نموده بتواند موجب امیدواري خواهد بودمنسلك پیشرفت حاص
عالي شما به مصلحت شوروي  اببعضي میگویند كه جن: سوال

مهرباني مي  -تانرا باال كنید باآلخره تصمیم گرفتید كه صداي
 ین قسمت معلومات دهید؟اكنید در

صداي خنده اعلیحضرت شنیده میشود و بعد اظهار :) ابجو
براي مدتي شنیده میشد چون بكلي  این افواء در اوایل(: میدارند

. خالف حقیقت و فاقد معقولیت بود خود بخود خاموش گردید
چون حال شما ازآن یاد كردید بصراحت میگویم كه اقدام من به 

ر خواسته مردم افغانستان براي یك اتحاد وسیع ابارادۀ خودم و بن
 صورت گرفته  و كدام اشاره و یا باصطالح  خودشما مصلحت

 .شورخارجي بشمول اتحاد شوروي دراین دخیل نمیباشدهیچ ك
دراین مدت پنجسال كه روسها به افغانستان داخل شده اند : سوال

 نمائید؟ چه احساس مي
احساس من دراین سالهاي غم انگیز عین همان چیزیست : ابجو

نماید،  كه هر فرد ملت افغان آنرا درقلب وروح خود احساس مي
هزار فرزندان، خواهران وبرادارنیكه یعني سوگواریهاي صد ها 

سال به اشكال مختلف جان خودرا از دست داده ج درین مدت پن
اند، افسوس ده هاهزار نفر زن، مرد و اطفال معصومي كه در 
اثر حوادث جنگ معیوب گردیده اند و اندوه ملیونها افرادیكه بي 
م خانمان و آواره شده اند، با فرد فرد آنها خودرا همدرد و غ

لطف و عنایت ه از بارگاه خداوند نیاز میكنم تا ب. شریك میدانم
خاص خود هموطنان عزیزم، مردم نجیب و قهرمان افغانستان را 

ین ورطۀ هولناك به ساحل نجات وآزادي موفقانه رهنموني ااز
 .نماید

 عاليابتشكر جن:  BBCنماینده  
 تشكر از شما: ق افغانستان ابپادشاه س
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 16311 ساعت1881 -8-7
نفر  اد و یكابسكرتر اول سفارت آلمان در اسالم  Altmannآقاي 

وی از . آمدنددر هوتل دینز پشاور دیگر از اعضاي سفارت نزدم
نفر  گفت  یك ا  پیشرفت كار ما بعضي سوالهاي داشت و ضمن

طه دارد در بارۀ ابخارجه ر ازافغانها در آلمان كه با وزارت
نام شخص را برایم نگفت . یكندجبهۀ متحد نظریات منفي پخش م

وي گفت . من حدس زده میتوانم كه كدام شخص بوده میتواند اما
در صورتیكه اكثریت مجاهدین و مردم افغان دراین جبهه 
 شمولیت داشته باشد حكومت آلمان این حركت را پشتیباني خواهد

 .كرد
آقاي سلمان گیالني با یكنفر بنام محمد  17311ساعت 

حزب اسالمي  و مربوط( سم مستعار استا) بصیرقاضي 
حزب اسالمي بشدت این حركت را . آمدندنزدم حكمتیارمیباشد 

رد میكند و بیم آن دارد كه اگر آقایون رباني و خالص شامل این 
. ترخواهد شدابحركت شوند موقف وي در جهاد و مردم خر

از تماسهاي ما با قوماندان مسعود اطالع دارد و  ا  مخصوص
آقاي محمد بصیر وعده . راحتي حكمتیار گردیده استباعث نا

تعداد زیاد قوماندانهاي حزب اسالمی بطرف جبهه  كرد كه یك
خواهند كرد درصورتیكه ما بتوانیم سالح و مهمات  رجوع

 .بدسترس شان بگذاریم
 

8-7-1881 
نزدم آمده و ( نیافتمرادریادداشت  اسمش) وردگ ی از وستد 

شكایت كرده " مجلس مؤسسان" ص راجع به ترتیب لست اشخا
ط شخصي مدنظر گرفته ابگفت كه در تعیین اشخاص بیشتر رو

وي پیشنهاد كرد كه درلست مردم هزاره باید اشخاص . شده است
 :ذیل شامل گردند

سرورخان شاهي از  -،(دایزنگي) اكبر خان نرگس ازورس  -
 .غریبداد معاون سید جگرن و میرخادم از بهسود -دایزنگي،
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 11311ساعت  8-7-81
جنرال محمد یحیي نوروز تشریف آورده و اظهار داشت بیشتر 
تشویش وي از ناحیۀ مداخلۀ تنظیم هاي سه گانه ملیگراها در 
ساختمان جبهۀ متحد میباشد، زیرا این سه تنظیم صرف 

ر گروه بنیادگرا ها ابخواستاریك قوت سیاسي میباشند تا در بر
جبهه "ه از روي اخالص  باساختمان تبارز كرده بتوانند نه اینك

 .عالقه مند هستند" متحد
سسان زیادتر همكاران و یا اعضاي ؤتعیین اشخاص درمجلس م

فامیل رؤساي تنظیمها در لست گرفته شده كه باعث بلند شدن 
 .سروصدا دربین حلقات مختلف در پشاور شده است

نظر اعلیحضرت و از كسانیكه آرزوي بوجود آوردن یك جبهه 
برایش بیان كردم كه باعث  متحد واقعي را دارند به تفصیل

مذاكرات ما تا ساعت . خاطر جمعي و مورد تائیدش قرار گرفت
 .داشت دوام 12

 

 شب 11-8ساعت 
داکتر فاروق اعظم نزدم آمد و دربارۀ وضع امروزي جهاد و 

 .ساختمان جبهه متحد صحبت كردیم
ندارد با وجودیكه  وي نیز در بارۀ تنظیمهاي همفكر نظر مثبت

در مورد . رئیس سیاسي كار میكند درمحاذ ملي پیر گیالني بحیث
تنظیمش  آنها نمایندگي از ابتعیین اشخاص، خودش درانتخ

ر ابساي تنظیمها را بنؤمداخلۀ مستقیم ر. میكند، دل خوش ندارد
 عالیق شخصي شان درامور مورد انتقاد قرارداده عالوه كرد تا

ات كوتاه نشود، كار به جایي نخواهد ابازانتخوقتیكه دست آنها 
یكبار دیگر وعده كرد تا طور خصوصي باما مشوره و . رسید

 .همكاري كند
 

11-7- 1881  
 ظهر12 -11سیندباد ازساعت  تناروتسر

جنرال محمد یحیي نوروز ودگروال شازاد وزیري آمر نظامي 
، از چهارسال به اینطرف مسئوول پالنگذاري (رباني)جمعیت
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باشد، به هوتل تشریف آوردند  ت وتوزیع سالح ومهمات ميحمال
 :ودرباره مطالب ذیل صحبت شد

جبهۀ "درآغاز صحبت بنده با تفصیل دربارۀ چگونگی ساختمان 
و موقف آن دربین مجاهدین ومهاجرین معلومات دادم كه " متحد

 .با عالقه مندي شنیده شد
: گفت كرد دگروال شازاد باجدیت یك افسرنظامي صحبت مي

منحیث یك صاحبمنصب اردوي افغانستان به خدا، وطن 
وظاهرشاه وفاداري وحراست وطن خودرا تعهد كرده ام وتا 

 .امروز آنرا نقض نكرده ام وهمچنان دوام خواهد كرد
وي اضافه كرد كه ماعقیده داریم هیئت پادشاه درشیشه خانه اي 

ازنظریات  این فاصله داشتن از مردم نشسته وازمردم دوراند وبا
وي معتقد . درد ورنج شان بیخبر هستند از آنها واقف نیستند و

هست كه خودرا به شمول قوماندانان جهاد ومجاهدین درجملۀ 
كردارهریك توجه  همان ملت محسوب میدارند كه به گفتار و

 81مثل وي بیش از( رباني)لذا خود وي ودرجمعیت. جدي دارند
كنند و پیاده شدن  اعتماد نميدرصد شان به اظهارات میان خالي 

اكثریت مجاهدین ومهاجرین رهایي . برند آنرا درعمل انتظار مي
خودخواهي هاي رهبران واطرافیون ایشان  ي از زیر یوغ وابی

تصور " متحد ۀجبه"را آرزو دارند وآنرا درچوكات تشكیلي مانند 
:" دگروال شازاد به اظهارات خود پیش رفته اظهارداشت. میكنند

ل سالح رهبران ارزش ابدرمق( عصاي چوبین)شما تیاق از
خورد  اما با وعده هاي میان تهي كسي بازي نمي. بیشتردارد

امروز اگر ظاهرشاه . وحیات خودرا درخطر نمي اندازد
ضرورت  نفقۀ عایلۀ مارا و( ملیگراها)ازطریق همین سه تنظیم 

نند با سالح ومهمات قوماندانان ومجاهدین را فراهم آورده بتوا
" جبهۀ متحد" نداي بلند از پهلوي رباني جداشده ودرصف

 .قرارخواهیم گرفت
" جبهۀ متحد" رباني، تاجائیکه من معلومات دارم، در تشكیل 

ضعفهاي را مشاهده میكند كه باعث فاصله گیري وي گردیده 
 .است
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كند تا هر چه زودتر یك تعداد از ذدوي طور مشخص پیشنهاد می
به نمایندگي محمد ( نفر21-11)ت افغاني شخصیتهاي سرشناخ

وي عالوه . ظاهرشاه به پشاور بیآیند وبا مردم خود یكجا شوند
شاید : " كرد كه بایست بیندیشیم چرا تاامروز به هدف نرسیده ایم

 ".درفرضیه نقصي باشد ویا درستراتیژي 
مولوی کاشف شخصی است که ) ظهرمولوي كاشف  12ساعت 

ی، ریاست شورای علماء اسالمی را در نظام کنونی، کرز
وي نیز مانند اكثریت اشخاص وارد . نزدم آمدرهبری میکند، 

: " وي گفت. اشخاص نظر منفي دارد ابدرقضیه درمورد انتخ
اگر رهبران ملیگراها مخالفت هم كنند مانع پیشرفت ساختمان 

توانند و این مخالفت شان باعث ازبین رفتن  جبهه متحد شده نمي
مولوي كاشف بصورت نسبي شخص با نفوذ و ". شودشان می

 .نطاق خوب است
 

11 -7-81 
( نماینده حاجي محمد) اسمعیل صدیقي با قوماندان عبدالقادر 

قندهار بعد ازنماز صبح نزدم  آمرجبهۀعثمانیه؟ ولسوالي دند
نفرمجاهد مسلح وداراي یك عراده  121عبدالقادردر حدود . آمدند

داز و دو ماشیندار ثقیل دشكا ه دافع توپ، دودستگاه راكت ان
 .هوایي میباشد

 :وي دربارۀ وضع قندهار و بطور عموم  چنین معلومات داد
قوماندان مال ملنگ مربوط حزب مولوي خالص قدرت جهادي 

 .قندهار را بدست دارد
یك ه قوماندان مسعود، مولوي شفیع هللا و مال ملنگ در جهاد ب

ر ابپیغام فرستاده كه در بر مالملنگ توسط وي. سویه هستند
 تابساختمان جبهۀمتحد مخالفت ندارد در صورتیكه جبهۀمتحد ث
مال . نماید كه در تقویۀ جهاد كمك بیشتر ومنسجمتر كرده میتواند

نزد ( محمدی) مشوره امیر حركت ه ملنگ از قوم توخي است وب
مولوي  .مولوي خالص رفته تا سالح زیادتر بدست آورده بتواند

 ابلظاهراز قوماندانهاي حزب اسالمي حكمتیاركه در تگعبدا



 

383 

 

ر اببن جبهه دارد آرزوي همكاري باجبهۀمتحد را دارد، اما فعال  
 .تواند دید علني اظهار عقیده كرده نميابصو

هزاره مربوط جمعیت، اسدهللا همچنان قوماندان دادو مشهور
 صافي از كاپیسا، مولوي صاحبداد آمر والیتي ارزگان ، اختر
 محمد خان از تخار كه همه شان جبهات مؤفق جهادي دارند آمادۀ

 .همكاري هستند
 

ن نماینده آیت هللا محسني ی  بَ صحبت با مُ  113.1صبح الي 8
 .درمنزل صمدعلي برادرزاده حاجي اسحق 

باالي دروازه درآمد فوتوي آیت هللا خمیني و آیت هللا : یادآوري)
 (.كرد چوبي توجه ام را جلب ابمحسني در ق

را توضیح كردم " جبهه متحد" درآغاز انگیزه به وجو دآوردن 
از  ا  بعد از آن مستیقیم. كه درپرنسیپ مخالفتي از خود نشان نداد

 .مبین سوال كردم كه درباره نظریات خودرا توضیح كند
بایست سهم داشتن  تمام " جبهۀ متحد"در:" مبین اظهار داشت

فته شود ومانند گذشته ها اقشار كشورطور عادالنه مدنظر گر
مامردم هزاره . طوریكه حقوق اقلیت ها پامال میشد، تكرار نشود

مدافع ( محمد اسمعیل مایار) خوشبخت بودیم كه  مانند پدر شما   
ل والي اي داشتیم، اما این یك ابحقوق مردم خود دروالیت ك

درآینده بایست مردم خودما درمحالت، چه دررأس . استثنا است
ویا قضایي قرار داشته باشند وچنان نباشد كه قاضي سني  اداره

ق به ابمردم شیعه درمسند قضا نشسته باشد ومط مذهب باالي ما
البته یادآوري این مطالب . فقه حنفي باالي ما حكم صادر كند

 ."درحال حاضر دور ازوقت است لیكن بایست گفته شده باشد
حاضر سه گروه درمورد جبهۀ متحد وي اظهار داشت كه درحال 

ملیگرا از آن طرفداري میكند و لیكن درباره طور علني تاحال 
اگر درخفا موافقاتي شده باشد بازهم كار . اظهارعقیده نشده است

اظهارات وي درست نیست، زیرا رهبران سه تنظیم .)خوبي است
(. م.درروم و درپشاور همبستگي خودرا علنی اعالم داشته اند

شیعه هاي افغان به رهبري آیت هللا  وي اضافه كرد كه گروه
. محسني منتظر به موقفگیري گروه هاي بنیادگرا است
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گروه آن داخل این نهضت  یك ویا بهتر ازآن دو درصورتیكه اقال  
 .نیز ازآن پشتیباني خواهد كرد( محسني) گردند، حركت اسالمي 

تنها با همكاري این سه گروه ملیگرا، باوجودیكه تعداد سرجمع 
وان شان زیاداست، اما بدون سهم داشتن دیگران كفایت نمي پیر
 .كند

 

 بعد ازظهر هوتل دینز 13.1
آقای دین محمد برادرقوماندان احمد شاه مسعود وفیض برادر 

 .قدوس بدیدنم آمدند
وسهم گیري پادشاه " جبهۀ متحد"بعد از مصافحه برایشان دربارۀ 

نان روح مطلب را ق افغانستان به تفصیل معلومات دادم وهمچابس
ست ودراین ابرایش توضیح كردم كه قدرت حق مسلم مردم 

كشورما مجاهدین وفادار و وطندوست افغان جز  تأریخراستاي 
ما كه وظیفۀ خدمت  اعلیحضرت و. اصلي این نهضت میباشند

تحقق بخشیدن این جنبش ملي را داریم آرزومندیم تا  شخصیتهاي 
قوت مقاومت مردم تقویه شده  ملي وجهادي افغان سهم گرفته تا

 .بتواند
بیست دقیقه وقت را دربر گرفت، طور  ا  توضیحات من كه تقریب

 .عموم مورد تأئید شان قرارگرفت
برادرش احمدشاه آرزوندارد تا براي :" دین محمد اظهارداشت كه

ي به مقامي ویا قدرتي درآینده افغانستان مبارزه كند بلكه ابدستی
ل ابنجات افغانستان را ازچنگ رژیم ك وي وظیفۀ مقدس خود،

" ازاینرو وي از نهضت . وقواي متجاوزشوروي  میداند وبس
 ."پشتیباني میكند" جبهۀ متحد

دین محمد از وصول مكتوبیكه روي سان، به نمایندگي 
توسط كاكا نور برایش  اعلیحضرت، براي احمدشاه مسعود

ایش در خوست فرستاده بودیم اطمینان داده گفت كه مكتوب ما بر
 .وفرنگ تسلیم داده شده است

این مكتوب به امضاي نمایندگان اعلیحضرت محمد : یادآوري)
ثبت شده، عنواني قوماندانان  .188ظاهرشاه كه متن آن در سال 
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شهیر كشور بشمول احمد شاه مسعود توسط قاصدها ارسال شده 
 (.است

داخل  دین محمد پیشنهاد كرد تا شخصي به نمایندگي اعلیحضرت
بنده برایش وعده كردم . افغانستان رفته وبا مسعود از نزدیك ببیند

كه با برادرش درتماس شود، هروقتیكه خواسته باشد نزدش 
برادرش درجبهات پنجشیر  وي عالوه كرد كه فعال  . میروم

مشغول ترتیبات جنگ هست، زیرا روسها بعد از شكست خوردن 
ترتیب حمله هشتم  درحملۀ هفتم باالي درۀ پنجشیر درصدد

میباشند ووي امید دارد كه بعد از دو ماه امكانات دیدوادید را با 
 .برادرش فراهم آورد

صحبتهاي درفضاي صمیمیت بیش ازدوساعت دوام كرده، بعد 
از ختم صحبت براي صرف طعام شب به رستوران هوتل 

 .ازایشان دعوت كردم
 

12/1.-7-1881  
اد شده وساعت ابر عازم اسالم با یك تعداد ازدوستان توسط موت

جوالیي به صوب فرانكفورت با خط هوایي پي .1صبح  2311
 .آي اي ازطریق كوپنهاگن پرواز كردم

 

21-7-1881 
 1881-7-.1الي  1881-6-21 تأریخراپورسفر پاكستان از

 ":جبهۀ متحد" طه با     ابخدمت اعلیحضرت محمدظاهرشاه درر
 :فهرست مطالب

 مقدمه -
 اهداف -
 یدوادید با اشخاص مؤثرد -
 مطالعه وتحلیل لست مرتبۀ هیئت درپشاور -
 پیشنهادات -
 :ضمایم 
 ترتیب لست اشخاص به ترتیب والیات -
 ننگرهاري براپور محمد گال -
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 بسم هللا الرحمن الرحیم
-1- 

 :مقدمه 
بمنظور  یازده ماه قبل حضور اعلیحضرت آمادگي شانرا ا  تقریبَ 

نهضت  ابظیمها و احزایجاد یك اتحاد سرتاسري جمیع تن
مقاومت افغانستان اعالن فرموده و از همه مجاهدین افغانستان و 

" جبهۀ متحد"سازمانهاي شان دعوت نمودند كه با ایشان یكجا 
 .افغانستان را تشكیل دهند

درخالل این مدت بایست دو هدف عمده كه شرایط اصلي  ا  اساس
 .یشدسازمان دادن جبهۀ متحد بشمارمیروند بر آورده م

افغاني موجوده در پاكستان و ایران و  ابتنظیمها و احز اوال  
اكثریت آنها به  و یا اقال   ابقوماندانان خارج این تنظیمها واحز

این نهضت بزرگ ملی جذب گردیده و با ساختار جبهۀ متحد 
این مفكوره در نزد دول و ممالك  ا  موافق ساخته میشدند وثانی

عرفی، توضیح وموافقت وسیع ذیدخل در قضیۀ افغانستان م
 .باپشتیباني بین المللي در زمینه حاصل میگردید

ر دالیلي درعمل تا اندازۀ اي از اباما متأسفانه این تحرک بن
رسیدن به هر دو هدف عمدۀ فوق كه بذات خود شرایط بوجود 

افغانستان را فراهم میساخت، نائل نشده است " جبهۀ متحد"آمدن 
. 

هنوز هم به سه تنظیم  ابنظیمها و احزموافقت و رضائیت ت
آغاز این حركت موافقه  ملیگراها محدود میباشد كه از همان
 .خودرا باجبهۀ متحد اعالم نموده بودند

اسالمي بنیادگرا تا امروز از اشتراك در چنین جنبش ملی  اباحز
مشاهده نمیشود  ء ورزیده و هیچگونه عالیمي همابا  و آزادیبخش 
دۀ قریب با ساختار این نهضت ملی و آزادیبخش كه آنها در آین
 .موافقت نمایند

در ساحۀ بین المللي نیز غیر ازبعضي اشاره هاي مبهم و ناچیز 
كدام عالمت جدي وجود ندارد كه مبین آن باشد گویا مفكورۀ 

از طرف دول و حكومات ذیعالقه تائید كامل " جبهۀ متحد"تشكیل 
ت در مطبوعات مهم جهاني چنانكه انعكاس این حرك. شده باشد
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مسایل سیاسي را بررسي و مورد تبصره قرار میدهند  ا  كه عموم
 .ناچیز بوده و بصورت جدي مورد بحث قرار نگرفته است

با درنظرداشت مطالب فوق به این نتیجه میرسیم كه در 
ستراتیژي و طرزالعمل  مفكورۀ تشكیل جبهۀ متحد افغانستان 

د دارد كه باید آنرا با تجدید نظر اشتباهات و كوتاهي هاي وجو
تمام پالن كارسراغ، تثبیت و اصالح نمود تا امور مربوط به 
جبهۀ متحد سریعتر، بدون اصطكاك وموافق به اهداف مطروحه 
پیش رفته و هدف نهایي كه مشتمل بر دایر شدن هر چه زودتر 

مؤسسان و تشكیل جبهۀمتحد افغانستان میباشد، حاصل  مجلس
 .گردد
 .1جون تا  21 تأریخاین منظور راپور سفر خودرا كه از روي

 16دوام كرد ودر واقعیت امتداد سفر مورخه  1881جوالیي 
هیئت موظف تسوید  1881جنوري  18الي  .188اكتوبر 

منشورجبهۀ متحد افغانستان میباشد، در دو قسمت بحضور 
 .اعلیحضرت تقدیم میدارم

اوضاع موجود  قسمت اول شامل مطالعات و بررسي نسبي
 پاكستان  و

دوم سعي نموده ام تا در پرتو این مطالعات یك سلسله پیشنهادات 
و تعدیالت طرز كار و نحوۀ فعالیت آیندۀ جبهۀ متحد افغانستان 
را بعرض مبارك رسانم تا طبق ارادۀ قبلي اعلیحضرت یكتعداد 
اشخاص وارد در موضوع را دعوت فرموده و در ضمن این 

 .فرمایند لعه و درباره غورراپور را مطا
 با تقدیم احترمات فایقه                     

 انجنیر احسان هللا مایار: امضاء                 
 

 1881-7-21 تأریخ
 :اهداف ومرام سفر به پاكستان

بغرض علم  ابتماس با اشخاص مسؤول تنظیمها واحز - 1لف 1
 متحد افغانستان آوري موقف شان در بارۀ جبهۀ
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مطالعه در مورد چگونگي دعوت در مجلس مؤسسان و   - 2ب 
اسالمي مجاهدین جهت اشتراك  دربارۀ اشخاصیكه در لست اتحاد
 .در مجلس معرفي و نامزد شده اند

دراثر تماس و صحبتهائیكه در خالل مسافرتم در  -1-1الف
ان مولوي محمدنبي محمدي، صبغت هللا ابپشاور با فضیلت م
مد یونس خالص و همچنان با یك عدۀ مجددي، مولوي مح

كثیراعضاي مربوط به اتحاد اسالمي مجاهدین افغانستان، با دگر 
وال شازاد وزیري آمر نظامي جمعیت اسالمي كه اضافه از 
چهارسال باینطرف با آقاي رباني همكاري دارد، آقاي دین محمد 
برادر قوماندان احمدشاه مسعود و آقایون مبین و عصمت الهي 

یندگان شیخ آصف محسني، كه خاص به منظور مذاكره از نما
كویته به پشاور آمده بودند، انجام دادم، نتیجۀ آنرا از اوضاع 

در قبال مفكورۀجبهۀ متحد  ابفعلي و موقف تنظیمها و احز
 :بعرض رسانم افغانستان، طورفشرده بحضور اعلیحضرت

یم ازآغاز گرچه این سه تنظ( : ملیگرا ها) تنظیمهاي سه گانه  -1
راز نموده و قیادت ابموافقت مثبت خودرا با تأسیس جبهۀ متحد 

اعلیحضرت را در چنین جبهه قبول نموده اند ولي باید این مطلب 
را درنظر داشت كه تنظیمهاي طرفدار طوریكه ادعا میكنند داخل 

ل ابق. رقیب همدیگر میباشند ا  در خفاء شدید یك اتحاد واقعي نبوده
ظهار آمادگي تنظیمهاي متذكره براي شركت دقت است كه ا

درجبهۀ متحد ناشي از قناعت و تفاهم قلبي شان نبوده بلكه بیشتر 
بر اساس مجبوریت سیاسي آنها صورت گرفته است، زیرا 

ضعیف گردیده  ا  درخالل این چند سال موقف شان در جهاد تدریج
روي این . و از اعتبار شان در بین مردم كاسته شده است

ا اعلیحضرت سبب تقویۀ موقف شان ابعیتها  ائتالف خودرواق
 تشخیص نموده و آمادگي شان براي تدویر جبهۀ متحد نیز بیشتر

 .روي همین طرز تفكر استوار است
گروپ سیاف و حكمتیار در موقف خود هیچنوع تغییري  -2

وارد ننموده بدون قبول نمودن كوچكترین تعدیل اهداف مربوط به 
ان  بین المللي را پیش برده و با مفكوره جبهۀ آئیدولوژي اخو

گروپ سیاف  ا  این دوحزب مخصوص. متحد مخالفت بنیادی دارند
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عبدالعزیز بن ) از طرف بعضي ممالك خلیج و عربستان سعودي
تقویه گردیده و توسط مبالغ هنگفتي كه دریافت  ا  و مادت ا  معن( باز

پول واسلحه مجاهدین میدارند داخل افغانستان نفوذ نموده وبا قوۀ 
تغییر مفكورۀ . و قوماندانان دیگر تنظیمها را ازآن خود میسازند

شان و كشانیدن شان به رضاء ورغبت به جبهۀ متحد بدون 
ع تمویل كنندۀ شان غیر ممكن ابموافقه و وارد نمودن فشارمن

 .بنظر میخورد
مولوي )و حزب اسالمي ( آقاي رباني)مؤقف جمعیت اسالمي -.

نسبت بگروه سیاف و حكمتیار تفاوت  رجبهۀ متحدابدربر( خالص
ر حامیان شان اباین دو حزب باوجودیكه تعهداتي دربر. دارد

بیشتر حالت انتظار را بخود گرفته و منتظر میباشند  دارند، فعال  
كدام قوت سیاسي، مالي و نظامی  كه در عقب مفكورۀ جبهۀ متحد

چشمگیري دراین  چون تا حال عالئم. وجود دارد و یا خیر
طه بمشاهده نمیرسد لذا حالت انتظار را ترجیح داده انكشاف ابر

متیقنم زمانیكه از طرف جبهۀ متحد . اوضاع را تعقیب مینمایند
چنین اطمینان داده شده بتواند این دوحزب با یك فیصدي بلند از 
نصف، عالیق خودراجهت ساختمان جبهۀ متحد بصورت مثبت 

 .راز دارنداب
كت اسالمي شیخ محسني بر عالوه اینكه پالیسي آقایون حر -1

رباني و خالص را تعقیب مینماید از ناحیۀ سكونت و ارتباط خود 
 .با ایران در حركات و اظهارات خود احتیاط بخرج میدهد

 ا  لیكن نمایندگان شیخ محسني درصحبتهاي خویش بامن صریح
تكاراعلیحضرت ابر ابتدا دربراباظهار نمودند كه آقاي محسني از 

مخالفتي از خود نشان نداده سكوت اختیار نموده که این سكوت 
مبین طرفداري شان در پرنسیپ ازجبهۀمتحد میباشد اما تا 
زمانیكه از طرف جبهۀمتحد اطمینان كامل قوت سیاسي و مالي 
آنرا نداشته باشد دروضع فعلي خود كدام تغییري وارد نخواهد 

 .آورد
جهادي افغاني در  ابموقف تنظیمها، احزبا این تحلیل مختصر 

پاكستان و ایران و همچنان دیدوادید با یك تعداد قوماندانان و 
سته به گروه هاي متذكره، لیكن وارد در قضیۀ اباشخاص غیر و
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افغانستان میتوان نتایج ذیل را گرفت و بحضور مبارك تقدیم 
 :نمود
ر پاكستان این مسافرتها و تماس هاي اینجانب با افغانها د: اول

ت ساخته است كه حضور اعلیحضرت در ابمطلب را هر بار ث
بین اكثریت قاطبۀ مردم افغانستان، تعداد كثیري از قوماندانان 
داخل جهاد و مهاجرین افغاني در خارج پایه هاي عمیق مردمي 
داشته، كه این پایه ها بر اساس شناخت و نظر نیكي استوار است 

همچنان . ه از حضور اعلیحضرت دارندكه ملت افغان در گذشت
موازي با این طرز دید مردم افغانستان به شخصیت اعلیحضرت 
بحیث یك قاید و موسفید قوم اتكاء نموده وفاداري خودرا حفظ 

 .نموده اند
با درنظرداشت ده سال فاصلۀ زماني كه بین اعلیحضرت : دوم

در وملت افغان قرارگرفته ودراثرخصوصیات مربوط به جهاد 
متعدد مقاومت عرض وجود  ابخالل این مدت تنظیمها و احز

دربین شخص اعلیحضرت و ملت  نموده كه این گروه ها فعال  
موقف حائل را گرفته اند كه اینها میتوانند منحیث سدي قرار 

 .گیرند تا تماسهاي مستقیم بین اعلیحضرت و ملت بوجود آید
بدا ن اشاره  قبال  طوریكه  ابعالوه بر این چون تنظیمها و احز

شد اهداف دیگري در سر دارند وآنرا تعقیب مینمایند، اگر 
بزودترین فرصت ممكنه طرق و وسایل دیگري جهت بر طرف 
نمودن این موانع سنجیده و عملي نگردد صدمۀ بزرگي بر 

خالف میل وارادۀ  مفكوره ساختمان جبهۀمتحد افغانستان و آنهم
 .ان وارد خواهد آمدحضور اعلیحضرت و ملت مجاهد افغ

 :مطالعه در مورد چگونگي دعوت و لست اشخاص 1-2-ب
دراین اواخر، حینیكه رهبران سه تنظیم متعهد در روم با : لف1

حضور اعلیحضرت راجع به مفكورۀجبهۀمتحد مذاكره نموده و 
سیس جبهۀ ا  به پشاور بازگشته اند درا ینجا شایع ساختند كه ت

تائید  ر قضیۀ افغانستان كامال  متحدازطرف كشورهاي ذیدخل د
گردیده واز طرف این كشورها توصیه گردیده كه این اقدام باید 

 .بزودترین فرصت ممكنه شكل عملي را بخود بگیرد
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با داکتر فاروق  1881جوالیي  8 تأریخدر صحبت كه بنده ب
اعظم رئیس سیاسي اتحاد در پشاور داشتم وي نیز ضمن تائید 

خبار ناشي ازروم عالوه كرد كه شرایط و این مطلب به حواله ا
موافقت بین المللي براي دایر شدن مجلس مؤسسان جبهۀمتحد 
آماده بوده و روي این  منظور لست سهم گیرندگان مجلس از 
طرف اتحاد بدون ضیاع وقت ترتیب گردیده وآماده فرستادن به 

 .جهت موافقه و منظوري آن میباشند روم
اظهاربي اطالعي نموده عالوه نمودم  بنده در بارۀ این موضوع

تا جائیكه من خبر دارم چنین مطلبي با این صراحت از طرف 
آنچه . شخص اعلیحضرت به رهبران تنظیم ها گفته نشده است

طه بایست مهم تلقي گردد اینست نشر این اخبار ابدراین ر
درپاكستان برعالوه ایجاد امیدواریها وخوشیهاي بي اساس دربین 

و اشخاص طرفدار نزد گروپهاي مخالف مفكورۀ جبهۀ  مهاجرین
نیز بي تاثیر نبوده ودرآنجا ( اسالمي بنیادگراها اباحز) متحد

منجر به یك سلسله فعالیتها و عكس العملهاي مخالف این تحرک 
 .گردیده است

پرداخت مبلغ ده ملیون دالر و ارائۀ اسناد تحویلي یكصدوپنجاه 
له توسط شخص سفیر عربستان وپنج عراده وسایل نقلیه ثقی

 ا  پاكستان براي عبدالرسول سیاف، مخصوص سعودي در
در ( جنرال عبدالولی م) درآوانیكه نمایندۀ  شخص اعلیحضرت 

عربستان سعودي حضور داشته، نزد مردم سوالهاي خلق نموده 
 .به نفع تشكیل جبهۀمتحد تمام نمیشود ا  یقین كه

ر هدایت ابوي داکتر احمد بن وبكر جزایري و مساعدابسفر 
عبدالعزیز بن باز به پشاور و مذاكرات شان با رهبران جهادي و 
 ا  تقاضاي اتحاد سرتاسري بین شان در این مقطع زمان یقین

یادداشت آقاي ننگرهاري درین باره در . ) تصادفي نخواهدبود
 (ضمیمه مالحظه شود

ارتباط طوریكه لست اشخاص، قوماندانان و مجاهدین به : ب
والیات افغانستان مورد مطالعه وتحلیل قرار گرفت یك سلسله 
 نواقص و كوتاهي ها ي تخنیكي سراغ گردید كه میتوان آنهارا

 :بشكل ذیل تصنیف نمود
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اعضاي مجلس بیشتر ارتباط فامیلي مدنظر گرفته  ابدر انتخ -1
بیشتر از دونفر بحیث اعضاي  از یك فامیل دو و یا ا  شده وبعض

 .موسسان پیشنهاد شده استمجلس 
ق بعضي اشخاص پیشنهاد شده مشكوك بوده ابهویت و سو -2

وچنین اشخاص حتي در نزد اعضاي تنظیمهاي مربوط  شان 
 .ازحمایت و اعتبار الزم بر خوردارنمیباشند

مخالف مفكورۀ  ابدر لست اسمهاي یكتعداد قوماندان احز -.
مؤقف و اشتراك حتمي جبهۀ متحد نیز قلمداد گردیده كه راجع به 

 .نتوانست یك تعداد آنها در اجالس كدام سند مؤثق بدست آمده
تناسب نمایندگان و والیات افغانستان مدنظر گرفته نشده  -1

طور مثال از یك ولسوالي وردگ هفت نماینده پیشنهاد شده . است
 است، درحالیكه از والیت پروان، لوي ولسوالي كاپیسا و یا

 . ك نفر در نظر گرفته نشده استوالیت اورزگان ی
از هر ولسوالی که لست آن در اخیر  پیشنهاد میشود که اقال   -1

این نامه ذکر گردیده نماینده و یا نمایندگان واجد شرایط الزم شان 
 .سهم داشته باشند

طوریكه از لست پیشنهاد شده بر مي آید سهم كتلۀ روشنفكر  -6
ز بوده و درآن اچین در تركیب اعضاي جرگه خیلي ها

علت این نقیصه را میتوان در موقف رد كننده . حضورندارند
 .ل طبقۀ روشنفكر افغانستان سراغ نمودابمق تنظیمها در

 :طه با نكات باال تعدیالت ذیل را حتمي میشمارمابدر ر 
 .در لست پیشنهاد شده مناسبات فامیلي تا حد اقل محدود گردد -1
فوف پا ئینتر تنظیمها و مردم اشخاصیكه، از دید اعضاي ص -2

ل قبول قلمداد میشوند بایست توسط دیگر ابخارج تنظیمها، غیر ق
تنظیمها  ق نیك وبا نفوذ بموافقه رهبراناباشخاص داراي سو

 .تعویض گردند
طوریكه دیده میشود در تركیب لست اعضاي جرگه ازاین  -.

دید شان یكعده اشخاص اباصل كه اعلیحضرت نیز نظربصو
مینمایند،  ابآزاد انتخ نظر و وارد در قضایا را كامال  صاحب

 . مدنظرگرفته نشده است
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طه عقیده بنده اینست كه رهبران تنظیمهاي طرفدار و ابدراین ر
، (زیادتر اعضاي فامیل شان)یكتعداد همكاران نزدیك شان 

طرفداران جبهۀ متحد را كه خارج از تنظیم هایشان میباشند 
ه  تالش میورزند كه از داخل شدن اینطور براي خود رقیب دانست

 .اشخاص درجبهۀ متحد جلوگیري نمایند
اگر دریك حلقۀ كوچك مذاكره براي رهبران تنظیمها از طرف 
اعلیحضرت تفهیم گردد، مثلیكه اعلیحضرت ادعاي هیچ مقامي 
خاصي را در آینده ندارند، باید آنها نیز عین موقف را داشته 

 . باشند واعالم دارند
این نهضت آزادیخواهی باید تنها و تنها براي بدست آوردن یك 
آیده آل عالي و مقدس یعني آزادي افغانستان تشخیص داده شود و 

با این . ایشان نیزبایست با این اساس حاضر به همكاري باشند
طرز دید و عقیدۀ راسخ میتوان در تأ سیس جبهۀ  متحد و 

 .كردموفقیت آن هر كدام نقش مهمي را بازي 
 :پیشنهادات

با درنظر داشت مطالب متذكره و مطالعۀ عمومي در پاكستان و 
درروم وجود دارد عملي گردانیدن نكات ذیل از  خالئیكه فعال  

 :ضروریات اولیه پروسۀ تشكیل جبهۀ متحد بشمار میرود
براي اینكه از یكطرف به : ع ماليابتهیه هر چه زودتر من -1

بیشتربخشیده و از طرف دیگر مارا فعالیتهاي آیندۀ روم تحرك 
امكان آن دهد كه در پاكستان و ازآنجا در داخل جبهات جهاد 
درپهلو و بكمك تنظیمهاي موافق فعال گردید ودر جلب و جذب 

افغانستان موفقیت بیشتر بدست آورده  مجاهدین و قوماندان داخل
شود، بدون داشتن منبع مالی که شفافیت در مصرف آن واضح 

. قدمی به پیش گذاشتن  یک عمل واهی بشمار میرودباشد، 
متزلزل  یاد شد احتمال دارد درموقف همچنان طوریكه قبال  

 .آقایون رباني و خالص بنفع این حركت تغییري وارد آید
تشكیل جبهۀمتحد براي پیشبرد جهاد مردم افغان، پیداكردن  -2

 .طرق حل سیاسي قضیه  وحصول نتیجۀ آن یك امر حیاتي است
میتواند كه  باید فراموش نكرد كه جبهۀ متحد زماني فعال گردیده
اگر چنین . قناعت دولتهاي پشتیبان جهاد افغانستان راحاصل نماید
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شود كه از یك طرف جبهۀ متحد تشكیل گردد و از طرف 
ع ذیعالقه تقویه گردد ابمخالف از من ابدیگردر عین زمان احز

مخالف در داخل كشور  به یقین جنگهاي داخلي بین گروه هاي
 .به ضعف جهاد منجر گردد توسعه پیدا كرده و در نتیجه

پیشنهاد مینمایم تا هرچه زودتر یك بورد مطالعاتي و مشورتي 
جوانان پشتیبان این حركت  متشكل از اشخاص خبیر، با تجربه و

این بورد وظیفه خواهد داشت كه . در روم ایجاد و تشكیل گردد
سیر حركت را مطالعه و طرحریزي نموده و جمیع پالیسي آینده 

 .بعد از منظوري اعلیحضرت درساحۀ عمل قرار دهند
ایجاد یك بورد اجرائیوي در پشاور كه بتواند پالیسیهاي طرح  -.

طه با ابشدۀ روم را، با در نظر داشت مسائل در پاكستان ودرر
تنظیمهاي مجاهد و مطالب مربوط به جهاد، در معرض عمل 

 .قراردهند
ني عجله نمود، زیرا  ا  جهت دایر شدن مجلس مؤسسان باید با ت -1

مخالف در  ابل و احزابحركات  تخریبي از طرف رژیم ك
 پشاور بوضاحت معلوم میشود وباید ازاین حالت بالتكلیفي خارج

لست پیشنهاد شدۀ تنظیمها باید اصالح، تكمیل شده و از . گردید
 .آید جانب اعلیحضرت دعوت بعمل

نجا باید یاددهاني كرد كه در لست پیشنهادشده به تعداد بیست درای
مخالف و قوماندانهاي  ابوهفت نفر از قوماندنان مربوط باحز

 بیرون از تنظیمها نیز شامل میباشند كه با موجودیت ایشان
تركیب اعضاي مجلس مؤسسان طور نسبي شكل تكمیل شده را 

معرفي نموده اند  رؤساي محترم تنظیمها كه این ذوات را. دارد
 این اشخاص در مجلس سهم گرفته ا  باید تضمین نمایند كه واقع

 .میتوانند
پیشنهاد میشود كه قبل از انعقاد مجلس مؤسسان رؤساي  -1

تنظیمها ي سه گانه قیادت اعلیحضرت را در رأس جبهۀمتحد، 
طوریكه شفاهي اظهار نموده اند، طي مكتوبي عنوان 

 .اطمینان دهند اعلیحضرت
در اخیر اجازه دارم كه بر اساس مطالعات و تماسهاي خویش 
این مطلب را بصراحت و اطمینان بحضور مبارك بیان دارم كه 
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تشكیل جبهۀ متحد با عملي گردانیدن پیشنهادات فوق به توكل 
خداوند بزرگ وتوانا، اتكاء به پشتیباني مردم قهرمان افغان، یك 

.                                                                             شده میتواندبرآورده  ت بوده و شرایط آنابامر ث
 توفیقالمن هللا  و

 :ضمایم
 كاپي تصاویب اتحاد اسالمي مجاهدین افغانستان

 (اسالمي بمحاذ ملي اسالمي،جبهۀملي نجات، حركت انقال) 
 (:لست اول ) ضمیمه اول

 بسم هللا الرحمن الرحیم
هش اشخاص آتي  .1.6جوزا  21اساس تصویب جلسۀ مورخ ب

سیس دهندۀ جبهۀ متحد كه قرار ا  الذكر جهت اشتراك در جرگۀ ت
است بتائیدات خداوندي در سر زمین مقدس حجاز عربستان 
سعودي دایر گردد از طرف اتحاد اسالمي مجاهدین افغانستان 

 :معرفي میگردد ا  رسم
 ولوي محمد نبي محمديم -2 حضرت صبغته هللا مجددي -1
 پیر سید احمد گیالني - .
 سید حسن گیالني  -1 صاحبزاده نورمحمد موسیي -1
 مولوي محمد شاه فضلي -6
ننگرهاري    بمحمد گال -8  احمد نبي محمدي -7
 داکتر فاروق اعظم -8

مولوي فضل هادي  -11 صاحبزاده حجته هللا -11
 قاضي فضل هللا -12 شینواري

آغا صاحب اوبه  -11مولوي محمد قاسم -11انمولوي ملت -.1
 هرات

 داکترذبیح هللا مجددي -17مقتداصاحب از خوست       -16 
 محمدعلیجان صاحبزاده -18
فضل علي  -21سید اسحق گیالني -21توریالي عثمان -18

 مجددي
 -21سید شمس الدین مجروح  -.2 محمد عمر ببركزي -22

 روشندل روشن
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    جنرال محمد اكرم   -26           الحاج صوفي آغا -21
 عبدالقیوم گیتي ستاني- 27
        عبد االحد كرزي-28حاجي ملك نور احمدزي     -28
 وردگ مولوي لعل محمد -1.
    عزیز هللا واصفي  -2. وكیل دوست محمد بریح -1.
 مولوي عطا محمدهلمند -..
كزي حاجي علي احمد بار -1.           جنرال نواز خان -1.
 خان وكیل محمد انور-6.
مولوي دوست محمد فراه    -8.           سید عبدالنافع  آغا -7.
 الغابموالنا  -8.
انجنیر محمد  -12عبدالستار سیرت -11جنرال یحیي نوروز -11
 اكرم
  غالم نبي نوشاد -11 وكیل دوست محمد گرگیچ -.1
 مولوي محمد سعیدهاشمي-11
مولوي حبیب هللا  -17زيسناتور عبدالقدوس بارك -16

 سناني مولوي عبدالغفور -18كوچي
مولوي  -11حمید هللا ناصر ضیاء -11حاجي سلیمان یاري -18

 ابجن صاحب
 -11دگروال عبدالمجید -.1 دگروال عبدالروف خان -12

 دگروال عبد الرحیم وردگ
دگروال رحمت هللا صافي -16 دگروال میر زمان -11
 دگر من خلیل -17 

 مدیر عبدالقدیم-61وكیل سدو اصیل-18 محمد اكبر حاجي -18
عزیز عسكر زاده                  -62 سراج الدین منگل -61
 لابك مولوي شفیع هللا -.6
 -66ملك محمد زرین كنر -61دران ځشیر محمد خان  -61

 قاري تاج محمد غزنی
حاجي محمد نعیم احمدزي -68سید حمید آغا قندهار -67
 جان مرادیمولوي محمد  -68 

حاجي محمد عثمان الكوزي-71سید خانمیر آغا ارگون -71
 سالكزاده قاري نعمان -72 
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درانځحاجي عبد هللا خان  -71 ولي محمد كروخیل -.7
 باز محمد خان بغالن  -71 

حاجي خیرمحمد خان  -77 حاجي خلیل الرحمن غزني -76
 عبد الرسول قندزي -78 مسعود

حاجي هللا داد مهدي زایي -81 آدم خان جال ل خیل      -78
 مخدوم حیات هللا تخار -81 

ملك رجبعلي بامیان -.8حاجي خیر محمد خان     -82
 نعمت هللا بدخشان قاري -81 

غالم اورته بالقي  -86 حاجي علیجان بیگ بامیان -81
 یعقوب علي هزاره جات -87كندز
وكیل عبداالحمد بدخشان -88ابظاهرجان آغا فاری -88
 لابال مدد زم -81 

وكیل نورمحمد تاتار  -82 سید عبدهللا مجددي غورات -81
 مهلي خان گربز پكتیا -.8 سمنگان

آقاي ناطقي دره  -81 سردار داود سنجراني نیمروز -81
 فراه غازي محمد شاه -86 صوف

محمد آخند زاده فراه -88قوماندان امین وردگ   -87
 مولوي حنیفي لغمان -88 

خلیفه لطف هللا اندخوي -111 ور لوگرحاجي حبیب ن -111
 مال كاتب لوگر -112 

راهیم جوزجانابحاجي محمد  -111لابسید یعقوبشاه ز -.11
 عبدالقدیم آخندزاده وردگ -111 

سید احمد صافي  -117 مولوي طوطي پكتیكا -116
 قندهار كزيڅعبدالكریم ا -118كنر
خیل ملك آدم خان سلیمان -111 لابعبدالحنان جاجي ك -118
 مولوي میرطلم لوگر -111كتواز
 زنگي خان جدران -.11 حاجي عزت احمدزي -112

بقرار شرح فوق لست اشخاص مربوط به سه تنظیم اتحاد 
سه ورق و به تعداد یكصد  اسالمي مجاهدین افغانستان در ظرف
امضاي صبغته هللا مجددي .   وسیزده نفر تثبیت و تصویب گردید

 (                                                         پسر پیر گیالنی) یالنيوسید محمد گ( .1.6-.-21)
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 (:لست دوم) ضمیمه دوم 
اتحاد اسالمي مجاهدین افغانستان نظر به عالقه مفرطیكه 

مربوط به دو حزب  قوماندانان معروف ونامدار مجاهدین،
 اسالمي و جمعیت اسالمي و تنظیم های سیاف و مولوي نصرهللا

آن جریان  راز داشته و سلسألابمنصوربا جبهۀ متحد افغانستان 
 ا  اشتراك در جرگۀ ت دارد اشخاص آتي را از جملۀ شان بمنظور

 :سیس كننده جبهۀمتحد معرفي مینماید
 -2(منصور) قوماندان خاكسار قوماندان كندز، تخار و بغالن -1

ف قوماندان محمد عار -. (سیاف)مولوي سید محمد جوزجان
مولوي حبیب هللا سمنگان   -1( جمعیت اسالمي) قوماندان كندز 

میر  -6( حكمتیار) حاجي سیف الدین قوماندان بلخ - 1  (خالص)
وثوق االسالم مجاهد معروف  -7 (خالص) كنر  زمان قوماندن

دامال  -8 (سیاف )حاجي عبدالحلیم كندز  -8 (هزاره آزاد)غزني 
حاجي عبدالرازق  -11(سالميجمعیت ا)  ابخلیفه اسمعیل فاری

 -12(قندهار آزاد) عصمت هللا مسلم  -11 (خالص)قندهار 
جنرال سید حسن شوراي  -.1 (حكمتیار)مولوي موسي غورات 

مال  -11 (آزاد)مولوي عبدالرازق نورستان  -11( آزاد) اتفاق 
  (آزاد) روال عبدالعزیز هراتګد -16(افسی) ل ابخدایداد ك

       وكیل بسم هللا ازرو    -18(سیاف) بازك جاجي پكتیا خان  -17
معلم احمد -21(سیاف)محمد گل ناصري شكردره  -18 (سیاف) 

 (حكمتیار)ننگرهار 
مولوي  -22(خالص) قاضي مصلح الدین ننگرهار  -21

 (خالص)عبدالشكور كامه 
وكیل محمد اعظم  -21(خالص) شیر آقا پاچا خوگیاني  -.2

 (سیاف)شینوار 
) ذبیح هللا بلخ  -26(منصور) مولوي عبدالرشید شینوار  -21

 (اسالمي جمعیت
 (جمعیت اسالمي) خان سلطانخیل احمدزي كوچي بلخ  -27
بقرار شرح فوق اسماء قوماندانان مربوط به تنظیمات خارج  

 اتحاد  اسالمي مجاهدین متشكل از
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جبهه، محاذ و حركت در دو ورق و بیست وهفت نفر ترتیب و 
 مجددي  و سید محمد گیالني                                                                           امضاي صبغته هللا. ب گردیدتصوی

 (لست سوم) ضمیمه سوم 
رمضان المبارك  11ق به ابمط .1.6جوزا  21در جلسه مؤرخ 

كه در منزل رئیس اتحاد  1881جون 11هق مصادف با  1111
جاهدین افغانستان واقع پشاور دایر گردید اشتراك اسالمي م

اشخاص آتي بحیث عضو در كمیته هاي دارا ال نشاء عامل و 
 :نظارجبهۀ متحد تصویب گردید

غالم  -. سردار محمد روشن -2 دین محمد گران -1
 غوث وزیري

            محمد آصف خاوري -1 عبدالقیوم مومند -1
 كرخیلابب راهیمابمحمد  -6
 محمد -8 عبدالغفور وصیل -8 راشد سلجوقي -7

 اسمعیل صدیقي
           داکتر عزیزهللا لودین -11مدیر گلبدین        -11
 وكیل شهباز احمدزي -12

 و سید محمد گیالني    امضاي صبغته هللا مجددي
 

 :مطالعه و تحلیل لستها
 وریهاي مختلف و فیصدي شاندعوت اشخاص از كتگ: الف  

   تعداد اشخاص     
 فیصدي          

  نفر 78: مهاجر در پاكستان، اكثریت در پشاور -1
 113. %   
  نفر 17  قوماندانان مربوط سه تنظیم -2
 .132 % 
  نفر 22 (مخالف) ابمربوط احز انقوماندان -.
 1132 % 
  نفر  1          قوماندانان آزاد -1
 .3.   % 
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نفر              112          مجموع تعداد اشخاص  
 11131% 
زیرا . ل غور استابتناسب تعداد مهاجرین و قوماندانان ق ×

ممالك ذیعالقه بیشتر از  در جهاد در نزد اناهمیت قوماندان
 .مهاجرین افغانی است

در مطالعه و نتیجه گیري از لستها مطالب ذیل را در نظر : ب
 :داشتم 

 :طه والیات افغانستان با تفصیل ذیلابت نفوس در ركثر:  1-ب
كیلومتر )مساحت  مركز  والیت    
 مجموع تعداد  (مربع
 نفوس    
             .1711            ادابفیض  بدخشان -1

 نفر 121111
                  12.76   تالقان تخار -2

    نفر  111111
  7827   قندز قندز -.
 نفر  18.111 
  17118   بغالن بغالن -1
 نفر  117111 
            11161   ایبك سمنگان -1
 نفر  271111 
             .1218  مزارشریف بلخ -6

   ن  611111
             .2111             شبرغان جوزجان -7

   ن  616111
  22278   میمنه ابفاری -8
 نفر  611111 
             21818   قلعه نو بادغیس -8

   ن  211111
  61.11   هرات هرات -11
 نفر  818111 
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  17788   فراه فراه -11
 نفر  211111 

              8666.   چقچران غور -12
   ن 11111.

            28281   تیرین ارزگان -.1
 نفر  161111

            17111   بامیان بامیان -11
 نفر  281111

            .812   میدانشهر وردگ -11
 نفر  11111.

             8.88   چاریكار پروان -16
   ن  128111

  1871  محمود راقي كاپیسا -17
 نفر  262111 

  7211   میترالم لغمان -18
 نفر  21111. 

  11178  چغه سراي كنرها -18
 نفر  262111 

             7616             ادابجالل  ننگرهار -21
 نفر  782111

        1181   لابك لابك -21
 نفر 1118111 

  1612  بركي برك لوگر -22
 نفر  21111. 

  8181   خوست پكتیا -.2
 نفر  116111 

  6..18   شرن پكتیكا -21
 نفر  216111 

  78..2   غزني غزني -21
 نفر  676111 
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  .1728   قالت لابز -26
 نفر  188111 

  17676   قندهار قندهار -27
 نفر  188111 

  61828             لشكرگاه هلمند -28
 نفر  112111 

  11.16   زرنج نیمروز -28
 نفر  118111 

تعداد مجموع نفوس                                              
 نفر 1131113111 ا  تقریب
کثرت نفوس در والیات تقریبی به روی معلومات : هانیدیاد) 

یتوان از تعداد نفوس واقعی کشورنمایندگی گذشته بوده که نم
فراموش نشود که در حدود چهار میلیون از اتباع افغانی در . کرد

دوصدهزار در  ا  دو میلیون در ایران و تقریب ا  پاکستان و تقریب
 .(کشور های های مختلف جهان پناهگزین شده اند

  
 :تقسیمات والیات باساس ولسوالي: 2-ب
 لابوالیت ك : 1-2-ب
 ولسوالي چاردهي 1-1-2-ب
 ولسوالي پغمان 2-1-2-ب
 ولسوالي ده سبز .-1-2-ب
 ولسوالي سروبي 1-1-2-ب
 ولسوالي میر بچه كوت 1-1-2-ب
 ولسوالي قره باغ 6-1-2-ب
 ولسوالي شكردره 7-1-2-ب
 والیت لوگر :2-2-ب
 ولسوالي بركي برك 1-2-2-ب
 ولسوال محمد آغه 2-2-2-ب
 ولسوالي ارز .-2-2-ب
 والیت وردگ :.-2-ب
 ادابولسوالي سید  1-.-2-ب
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 ولسوالي چك 2-.-2-ب
 ولسوالي بهسود .-.-2-ب
 ولسوالي بهسود 1-.-2-ب
 والیت پروان :1-2-ب
 ولسوالي غوربند 1-1-2-ب
 ولسوالي بگرام 2-1-2-ب
 ولسوالي جبل السراج .-1-2-ب
 ولسوالي سرخ وپارسا 1-1-2-ب
 لوي ولسوالي كاپیسا :1-2-ب
 سوالي كوهستانول 1-1-2-ب
 ابولسوالي نجر 2-1-2-ب
 ابولسوالي تگ .-1-2-ب
 ولسوالي پنجشیر 1-1-2-ب
 والیت لغمان :6-2-ب
 ولسوالي علینگار 1-6-2ب
 ولسوالي علیشنگ 2-6-2ب
 ولسوالي قرغه یي .-6-2-ب
 ولسوالي نورستان 1-6-2-ب
 والیت ننگرهار :7-2-ب
 ولسوالي كامه 1-7-2ب
 ولسوالي خوگیاني 2-7-2-ب
 ؟(مومند دره) ولسوالي گشتي .-7-2-ب
 ولسوالي سرخرود 1-7-2-ب
 ولسوالي حصارك 1-7-2-ب
 ولسوالي كوز كنر 6-7-2-ب
 لوي ولسوالي شینوار 7-7-2-ب
 ولسوالي نازیان 8-7-2-ب
 ولسوالي رودات 8-7-2-ب
 ولسوالي ده باال 11-7-2-ب
 ولسوالي اچین 11-7-2-ب
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 والیت كنر :8-2-ب
 پیچ ولسوالي 1-8-2-ب
 ولسوالي بر كنر 2-8-2-ب
 ولسوالي چوكي .-8-2-ب
 ولسوالي خاص كنر 1-8-2-ب
 ولسوالي سركانو 1-8-2-ب
 ولسوالي كامدیش 6-8-2-ب
 و الیت غزني :8-2-ب
 ولسوالي مقر 1-8-2-ب
 ولسوالي ناوه 2-8-2-ب
 ولسوالي اندر .-8-2-ب
 ولسوالي ناور 1-8-2-ب
 ولسوالي جغتو 1-8-2-ب
 ي جاغوريولسوال 6-8-2-ب
 ولسوالي قره باغ 7-8-2-ب
 ولسوالي مالستان 8-8-2-ب
 والیت پكتیكا :11-2-ب
 لوي ولسوالي كتواز 1-11-2-ب
 ولسوالي شرن 2-11-2-ب
 ولسوالي وازخوا .-11-2-ب
 والیت پكتیا :11-2-ب
 ولسوالي جاجي 1-11-2-ب
 ولسوالي احمد خیل 2-11-2-ب
 ولسوالي جاني خیل .-11-2-ب
 والي جدرانولس 1-11-2-ب
 ولسوالي سید كرم 1-11-2-ب
 ولسوالي زرملي 6-11-2-ب
 لوي ولسوالي ارگون 7-11-2-ب
 ولسوالي سپیري 8-11-2-ب
 ولسوالي گومل 8-11-2-ب
 لوي ولسوالي خوست 11-11-2-ب



 

415 

 

 ولسوالي موسي خیل 11-11-2-ب
 ولسوالي تني 12-11-2-ب
 ولسوالي جاجي میدان .1-11-2-ب
 لابوالیت ز :12-2-ب
 ولسوالي شاه جوي 1-12-2-ب
 ولسوالي داي چوپان 2-12-2-ب
 ولسوالي شینكي .-12-2-ب
 ولسوالي ترنك وجلدك 1-12-2-ب
 والیت قندهار :.1-2-ب
 ولسوالي سپین بولدك 1-.1-2-ب
 ولسوالي دند 2-.1-2-ب
 ولسوالي ارغستان .-.1-2-ب
 ولسوالي معروف 1-.1-2-ب
 ولسوالي خاكریز 1-.1-2-ب
 ابوالي ارغندولس 6-.1-2-ب
 ولسوالي پنجوایي 7-.1-2-ب
 ولسوالي میوند 8-.1-2-ب
 ولسوالي شوراوك 8-.1-2-ب
 ولسوالي شاه ولي كوت 11-.1-2-ب
 والیت ارزگان :11-2-ب
 ولسوالي چوري 1-11-2-ب
 ولسوالي اجرستان 2-11-2-ب
 ابولسوالي گز .-11-2-ب
 ولسوالي دهراود 1-11-2-ب
 ولسوالي گجران 1-11-2-ب
 ولسوالي شهرستان 6-11-2-ب
 ولسوالي دایكندي 7-11-2-ب
 ولسوالي ارزگان 8-11-2-ب
 والیت هلمند :11-2-ب
 ولسوالي نهر سراج 1-11-2-ب
 ولسوالي موسي كالء 2-11-2-ب
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 ولسوالي نوزاد .-11-2-ب
 ولسوالي گرمسیر 1-11-2-ب
 ولسوالي گرشك 1-11-2-ب
 ولسوالي نادعلي 6-11-2-ب
 رانولسوالي باغ 7-11-2-ب
 (خان شین) ولسوالي دیشو 8-11-2-ب
 والیت نیمروز :16-2-ب
 ولسوالي چخانسور 1-16-2-ب
 ولسوالي الش جوین 2-16-2-ب
 ولسوالي چار برجك .-16-2-ب
 ولسوالي دیشو 1-16-2-ب
 والیت فراه :17-2-ب
 ولسوالي باال بلوك 1-17-2-ب
 ولسوالي اناردره 2-17-2-ب
 ولسوالي قلعه كاه .-17-2-ب
 ولسوالي بكواه 1-17-2-ب
 ولسوالي گلستان 1-17-2-ب
 ولسوالي پرچمن 6-17-2-ب
 ولسوالي شین دند 7-17-2-ب
 والیت هرات :18-2-ب
 ولسوالي انجیل 1-18-2-ب
 ولسوالي پشتون زرغون 2-18-2-ب
 ولسوالي اوبي .-18-2-ب
 ولسوالي گذره 1-18-2-ب
 ولسوالي كرخ 1-18-2-ب
 ولسوالي گلران 6-18-2-ب
 ولسوالي كشك 7-18-2-ب
 ولسوالي غوریان 8-18-2-ب
 ولسوالي زندجان 8-18-2-ب
 ولسوالي كوهسان 11-18-2-ب
 ولسوالي ادرسكن 11-18-2-ب
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 والیت بادغیس :18-2-ب
 ابولسوالي مرغ 1-18-2-ب
 ولسوالي قادس 2-18-2-ب
 ولسوالي غورماچ .-18-2-ب
 ولسوالي جوند 1-18-2-ب
 والیت غور :21-2-ب
 والي بشركولس 1-21-2-ب
 ولسوالي تولك 2-21-2-ب
 ولسوالي غور تیوري  .-21-2-ب
 ندابولسوالي پس 1-21-2-ب
 ولسوالي لعل وسرجنگل 1-21-2-ب
 ابوالیت فاری :21-2-ب
 ولسوالي اندخوي 1-21-2-ب
 ولسوالي پشتون كوت 2-21-2-ب
 ولسوالي بلچراغ .-21-2-ب
 ابولسوالي درز 1-21-2-ب
 باولسوالي شین تگ 1-21-2-ب
 ادابولسوالي دولت  6-21-2-ب
 ولسوالي قیصار 7-21-2-ب
 ولسوالي جوزجان  :22-2-ب
 ولسوالي سنگ چارك 1-22-2-ب
 ولسوالي سرپل 2-22-2-ب
 ولسوالي اقچه .-22-2-ب
 ولسوالي منگجك 1-22-2-ب
 ولسوالي قرقین 1-22-2-ب
 والیت تخار :.2-2-ب
 ولسوالي خواجه غار 1-.2-2-ب
 ستاقولسوالي ر 2-.2-2-ب
 ولسوالي اشكمش .-.2-2-ب
 ابولسوالي چاه  1-.2-2-ب
 ولسوالي ینگي قلعه 1-.2-2-ب
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 ولسوالي فرخار 6-.2-2-ب
 والیت بلخ :21-2-ب
 ولسوالي نهر شاهي 1-21-2-ب
 ولسوالي بلخ 2-21-2-ب
 ادابولسوالي دولت  .-21-2-ب
 ولسوالي شولگره 1-21-2-ب
 ولسوالي چاربولك 1-21-2-ب
 الي چمتالولسو 6-21-2-ب
 ولسوالي شورتیپه 7-21-2-ب
 والیت سمنگان 21-2-ب
 ولسوالي درۀ صوف 1-21-2-ب
 ولسوالي خلم 2-21-2-ب
 ابولسوالي ورویي دو .-21-2-ب
 والیت بغالن :26-2-ب
 ولسوالي پلخمري 1-26-2-ب
 ولسوالي دوشي 2-26-2-ب
 ولسوالي نهرین .-26-2-ب
 ابولسوالي اندر 1-26-2-ب
 لي خوست وفرنگولسوا 1-26-2-ب
 والیت كندز :27-2-ب
 ولسوالي چاردره 1-27-2-ب
 ولسوالي حضرت امام 2-27-2-ب
 ادابولسوالي خان  .-27-2-ب
 ولسوالي قلعۀ ذال 1-27-2-ب
 ولسوالي ارچي 1-27-2-ب
 والیت بدخشان :28-2-ب
 ولسوالي جرم 1-28-2-ب
 ولسوالي درواز 2-28-2-ب
 ولسوالي كشم .-28-2-ب
 والي واخانولس 1-28-2-ب
 والیت بامیان :28-2-ب
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 ولسوالي سیغان وكهمرد 1-28-2-ب
 ولسوالي یكاولنگ 2-28-2-ب
 ابولسوالي پنج .-28-2-ب
 ولسوالي ورس 1-28-2-ب

 :ضمیمه چهارم 
بعد از مشوره با تعدادي از اشخاص وارد لستي تر تیب گردید تا 

ین شده جهادي و قومي ، ا بر عالوه دیگر شخصیتهاي شناخته
 :اشخاص نیز مدنظر گرفته شوند

شاه آغا پسر میر علي  -2در تهران سید جعفر واعظ فعال   -1
از ) طالب قندهاري درقم  -. در تهران فعال  ( چنداول) احمد 

 غریبداد معاون جنرال سید حسن-1 (دوستان شریعتمداري
صاحبزاده صاحب  -6سرور خان شاهي از دایزنگي       -1

 هارجان ذاكري از قند
مولوي صاحبداد آمر  -8       لابحاجي عبدالرازق از ك -7

 عمومي پروان
وكیل وزیر محمد از  -11       صاحبزاده نقیب هللا -8

 جدران
مولوي -12 ق رئیس پوهنتونابداکتر محمد حیدر س -11

 عبدالحكیم قوماندان كاپیسا
 قوماندان اسد هللا -11 (ارزگان) مولوي گل محمد قوماندان  -.1
 (پیتاوه قره باغ كوهدامن) 
مولوي  -16 انور امین رئیس اتحادیه نورستان -11

 بامیان( ملنگ) عبدالقیوم
قوماندان  -18 مولوي حضرت گل احمدزي لوگر -17

 وس لوگرابحمیدهللا قریه ب
تورجان دولت  -21 ابفاری ابقاضي نظرمحمد شیرین تگ -18
 اباد فاریاب

 

11-8-1881 
تالیا ساعت یك بعد ظهراز فرانكفورت ای .AZ 12با پرواز 
در . ساعت چهاربعد از ظهر به روم مواصلت نمودمه حرکت و ب
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صدیق سلجوقي در . هوتل سیسیل برایم اطاق ریزف شده بود
آنجا انتظار داشته و بدون ضیاع وقت دربارۀ پروگرام سفرم به 

قرار اظهار وي پیر گیالني نسبت . روم باهم صحبت كردیم
متحد درروم از موقف  كارهاي مربوط به جبهۀمعطل شدن 

قۀ خویش عدول نموده و در نظر دارد كه با برهان الدین ابس
رباني و مولوي یونس خالص بدون شركت اعلیحضرت داخل یك 

این موقف جدید است و باید در اطراف زیادتر . تالف گرددئا
مطالعه گردد، زیرا گیالني با روم نزدیك بوده و مشكل است 

 .ل كرد تا علیۀ روم حركتي بكندقبو
براي اینكه فردا حین مذاكره با اعلیحضرت گفتار هر دوي ما هم 

خدمت  آهنگي داشته باشد، راپورسفراخیرم را به پاکستان كه قبال  
در . اعلیحضرت فرستاده شده بود، براي سلجوقي خواندم

تحلیل مرا دراین راپورصد در صد : اخیرسلجوقي اظهار نمود
 .نماید ميتائید 

 

11-8-1881 
هوتل آمده و بروي مطالب ه جنرال عبدالولي ب 113.1ساعت 

جنرال با صدیق سلجوقي نزد  ا  بعد. مختلف صحبت شد
بهوتل آمده  123.1طارق عارف ساعت . اعلیحضرت رفتند

بعدازظهر  2در حوالي . ومرا بمنزل جنرال عبدالولي رسانید
م ظهر را كه شاهدخت جنرال با سلجوقي بازگشتند وبا هم طعا

بلقیس خانم جنرال عبدالولي تهیه نموده بود در برنده اپارتمان 
 .شان صرف نمودیم

 . بعد از ظهربه منزل اعلیحضرت رسیدیم 3.1.تام بساعت 
طبق تعامل بعد مصافحه اعلیحضرت اوضاع حاکم در قبال 
معضلۀ افغانستان را توضیح دادند و اظهار خوشي نمودند كه 

عالیم مثبتي درمذاكرات خویش با یكي از همكاران ملك فهد 
در بارۀ ساختمان جبهۀ ( عبد الستار سیرتاحتماال  )اعلیحضرت 

ملك فهد وعده همكاري را نموده و . متحد نشان داده است
آرزومند است تا مجلس مؤسسان جبهۀ متحد در مملكت دیگري 

 .بغیر از عربستان سعودي دایرشود
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 :م از سفر پاكستان فرمودنداعلیحضرت دربارۀ راپور
تا زمانیكه برهان الدین رباني ومولوي یونس خالص و علي  -1

الخصوص رباني آمادگي همكاري خودرا اعالن ننماید وي بهیچ 
شكلي حاضر نیستند درحلقۀ سه تنظیم ملیگراها قرار گیرند وبا 

ت دایمي را، كه منجربه دو اباین ائتالف زمینه اختالفات و رق
گردد، خلق كند وبصورت  دن قدرت در افغانستان ميتقسیم ش

 .مستقیم باعث تضعیف جهاد گردد
اعلیحضرت نظرم را در راپور تائید فرمودند تا هر چه  -2

زودتر جلسۀ بزرگتري در روم دایر و از یك تعداد شخصیتهای 
وارد سرشناس و تحصیل یافتگان افغان، دعوت بعمل آید تا 

 .ه دارندپروگرام كار آینده را تهی
پیام کتبی اعلیحضرت را که به چند تن از قوماندانان  -.

 .سرشناس افغانستان در داخل رسانیده شده، تأئید نمودند
بمشوره ونظریات داکتر محمد یوسف اهمیت زیاد قایل هستند  -1

و همچنان نظریات محترمان سیرت، سید قاسم رشتیا و 
ي اببت ارزیعبدالحكیم طبیبي را درقضایاي افغانستان مث

 .فرمودند
بعد ازآنكه اعلیحضرت فرمایشات شانرا خاتمه دادند بنوبۀ خود 
دربارۀ جریان سفرم در پاكستان برایشان مشرح توضیحات داده 
وطوریکه موقف رهبران تنظیمها و نظریات اكثریت مردم عام 
را دربارۀ جبهۀ متحد توضیح دادم که مورد تأیید شان قرار 

 .فه از دوساعت در بر گرفتصحبت ما اضا. گرفت
جنرال عبدالولي مرا بهوتل رسانید و طور ضمنی برایش گفتم كه 
در پاكستان بین افغانها دربارۀ اختالفات وي با اعلیحضرت و 
همایون آصفي تبصره میشود وتأثیرمستقیم و منفي آن باالي 

جنرال این تبصره هارا یك افواه دانسته و . جریان واضح میگردد
 . رد نمود

 

12 -8-1881 
ساعت یك بعد ازظهربا جنرال عبدالولي و صدیق سلجوقي در 
یك رستورانت طعام چاشت خوردیم و صحبتها در باره تهیۀ 
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ترتیب  لستي كه از طرف اعلیحضرت در مجلس مشورتي دعوت
در اخیر موافقه نمودیم، . شود بعضي پیشنهاداتي صورت گرفت

فتم نظراعلیحضرت طوریكه از صحبت جنرال عبدالولي دریا
درترتیب  درآن سهیم است، كه اعلیحضرت با داکتر محمد یوسف

 .این لست تصمیم میگیرند
این مجلس بایست بعد از یكهفته دایر گردد و در ختم آن اعالمیۀ 

 .    صادر گردد
 

1.-8-1881 
ي هوتل آمد و مرا با همرایه جنرال عبدالولي ب 113.1ساعت 

در راه اظهار . صدیق سلجوقي به میدان هوایي روم رسانید
 281با پرواز . كه سفرم به روم موفق بود تفگ وخوشي نمود 

به  113.1حرکت و بساعت  1.311لوفت هنزا ساعت
 . فرانكفورت مواصلت نمودم

شام به داکتر محمد یوسف تلفون كردم و از جریان سفر  6ساعت 
صراحت برایش گفتم كه  باردیگر برایش توضیحات دادم و به

اعلیحضرت به نظر وي ضرورت احساس مینماید و هم مشوره 
داکتر صاحب را با اطمینان خاطر و عالقه خاص مي  هاي

 .پذیرند
 

11-8-1881 
با داکتر لودین درمنزل داکترسعید سمیعي دركلن تلفوني صحبت 

داکتر . برایش معلومات دادم كردم و از جریان مذاكرات در روم
ن را تشویق كردم تا قبل از عزیمت جانب پاكستان به روم لودی
 .برود

وی در نظر دارد . با شمس الدین مجروح تلفوني صحبت كردم
 . روان شود اگست جانب پاكستان 21 تأریخب

پیشنهادات ذیل راترتیب نمودم تا به دفتر روم و جمعیت تحكیم 
 :بفرستم

الص درپروسه سهمگیري برهان الدین رباني و مولوي یونس خ -
 .ضرورت مبرم است ساختمان جبهۀ متحد یك
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ازطرف اعلیحضرت عنواني هردو پیامي ترتیب شود و توسط  -
ملكیاربشمو ل صدیق سلجوقي و  هیئتي تحت ریاست عبدهللا

 متن پیام توسط داکتر محمد. اینجانب به پشاور رسانده شود
 .یوسف ترتیب گردد

هاي سرشناس داخل پیا مهاي اعلیحضرت براي قوماندان -
درعین . دونفري رسانده شود افغانستان ترتیب و توسط هیئت اقال

زمان كه هیئت تحت ریاست ملكیار در پشاورحضوردارد 
اینجانب میتوانم با یكي دونفر از مردمان مورد اعتماد به داخل 

 .افغانستان سفر نمایم
تحت ریاست داکتر محمد یوسف به شمول همایون آصفي  -

محدودي ازشخصیتهاي سرشناس مقاومت افغاني از اروپا وتعداد 
و امریكا به پاكستان سفر كنند و به مقامات رسمي پاكستان 

همچنان تماس با مقامات ایران، چین . درمیان گذارند مطالب را
 .پنداشته میشود و درصورت لزوم اتحاد شوروي ضروري

تحت ریاست سلطان محمود غازي و دوسه نفر دیگر از  -
رسمي امریكا اقدام  صیتهاي سرشناس افغاني با مقاماتشخ

 .بمذاكره نمایند
تحت ریاست جنرال عبدالولي بشمول دوتا سه نفر دیگر به  -

وازجریان پیشرفت مسایل مربوط  عربستان سعودي سفر نموده
 .به جبهۀ متحد با مقامات رسمي عربستان سعودي مذاكره نمایند

ع مالي را دریافت ابت منهمچنان این هیئت جهت تمویل حرك
 .نمایند
در قدم اول پول مورد نیاز باید مصارف تدویر مجلس ) 

مؤسسان، مصارف دفتر مركزي درروم و دفتر نمایندگي در 
اد را اكتفاء نماید وشفافیت درعاید ومصارف ابپشاور واسالم 

 (حتمي است
 

18-8-1881 
. خود یافتم نمیدانم از كدام منبع، لیك مطالب ذیل را در یادداشت

 .اقتباس گردیده" جاسوسي اسناد النۀ" از احتماال  ) 
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نامۀ  1887-12-1 تأریخوزیر خارجه امریكا سایروس وانس ب
 :ل نگاشته است ابامریكا درك عنواني سفیر 6111تحت شماره 

                                       The most adverse 
Development in terms of our interest would be 
the introduction of soviet combat troops in 
Afghanistan, which would be seriously disturb 
the entire region. The assessments of 
Afghanistan’s neighbors are similar to ours, 
although Pakistan and Iran contend that 
Afghanistan is already irrevocably “lost” to the 

Soviet Union.                                                                                                                        
دراینجا خوانندگان گرامي ملتفت گردیده باشند كه حكومت ) 

اضافه  كند و ه باهمسایگان اعتراف ميابي مشابامریكا در ارزی
 ل بازگشتابافغانستان غیرق -نماید كه بعقیده پاكستان و ایران  مي

 .(             به نفع اتحاد شوروي ازدست رفته است
امروز مذاكرات جستجوي طرق راه حل قضیه افغانستان در 
ژنیو بین وزراي خارجه پاكستان وافغانستان زیر چتر ملل متحد 

ص سرمنشي ملل متحد در كوردوویز نماینده خا. آغاز گردید
مطبوعاتي خویش اظهار داشت كه اشتراك كنندگان  مصاحبه

 .كنفرانس مصمم هستند تا بیك فیصله برسند
در اجندا خروج عساكر بیگانه ازافغانستان و بازگشت مهاجرین 

کنفرانس طور رسمي بروز  .افغاني به اوطان شان داخل است
دوام   1881-8-7روز جمعه  آغاز و تا 1881-8-27دوشنبه 
 .میكند

ل مصاحبه كرده اظهار داشت ابمجید منگل به نمایندگي هیئت ك
 .تا دراین مجلس بین هم  بموافقه رسند كه طرفین آمادگي دارند

                                                                                                                                                                        
1- 8- 1881 

شمس الدین مجروح تلفون كرد و گفت كه پیش آمد روم آقای سید 
باعث آزردگي وي گردیده، ازاینرو وي در همكاري خود با روم 

ازاقدامات جنرال عبدالولي شكایت بیشتر . تجدید نظر میكند
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ن بدیلي را معرفي از مجروح سوال كردم كه باید بم. داشت
را از طریق  ها نماید، اگر اعلیحضرت نباشد پس مبارزه خود

كدام شخص پیش ببریم؟ مبارزه ما براي نجات وآزادي افغانستان 
د هویت خودرا در نتوان است و مردمان تحصیل یافتۀ افغان نمي

 .دنوجود رهبران جهادي پیدا كن
دارد و مجروح اظهار داشت كه به شخص اعلیحضرت احترام 
وي . وي بدیلي را در صحنه امروزي جهاد افغانستان نمي بیند

، بدون اینكه به روم برود، سفر ا  تصمیم گرفته كه به پاكستان راس
 .توضیحات و صحبتهاي طوالني داشتیم. نماید

 

7-8-1881 
داکتر لودین تلفون كرد وگفت كه با داکترمحمدیوسف صحبت 

علیحضرت در تماس شود و با نموده وازوي تقاضا نموده كه با ا
ایشان مؤقف قشر روشنفكر افغان را در چوكات جبهۀ متحد 

من با این نظرش موافق نبودم و گفتم امروز به . روشن سازد
وضاحت كامل به چشم سر مي بینیم كه تمام كار ساختمان جبهۀ 
متحد به قشر تحصیل یافته سپرده شده و دراینمورد توضیحات 

 .بیشتر ضرورت ندارد
  

11-8-1881 
دیروز از طرف برادرش . اول وقت داکتر لودین بخانه نزدم آمد

 :مكتوبي رسیده كه درآن ذكر است
دفتر اتحاد سه گانه به امر مقامات پاكستان بسته شده و  -

 .مامورین رخصت شده اند
حضرت مجددي به كویته و مولوي محمدي با پیر گیالني به  -

با این فیصله . ن وضع فالكتبار دارندماموری. اد رفته انداباسالم 
 مدرك كوچك تمویل حیات شان از دست شان گرفته شده و نمي

 .دانند كه به كدام دروازه مراجعه كنند
پیر گیالني باحضور داشت قواي امنیتي از خانه اش در  -

رمولوي محمدي وضع خشن ابپشاوربیرون برآمده  و هم در بر
 .نموده
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آرام و ناكامي دررهبریت جهاد اوضاع بصورت عموم نا  -
 .بوضاحت دیده میشود

 

11-8-1881 
جنرال عبدالولي از روم اطالع داد كه نفر مسئوول صدور ویزه  

در وزارت خارجه به قنسلگري ایطالیا در  Sergioشخصي بنام  
 .فرانكفورت هدایت داده، با وي در تماس شوم

ب انداز در بقرار حواله از صداي امریكا  یك فروند طیاره بم
راكت در  ابدر جمله كسانیكه در اثر پرت. پكتیا سقوط داده شده

نفر از اتباع شوروي  1میدان از طرف مجاهدین كشته شده اند 
 .نفر از كشته شدگان عساكر رژیم شامل میباشند 1.در جمله 

 .جنگهاي شدید در جبهه پنجشیر دوام دارد
 . جنگهاي پنجشیر را بي بي سي نیز تأیید نمود

  
11-8-1881 

داکتر محمد یوسف تلفون كرد و گفت كه دیشب جنرال عبدالولي 
همرایش صحبت نموده و پیغام اعلیحضرت را برایش رسانیده 

داکتر محمد یوسف . كه جهت مشوره براي چندروزي روم بیآید
 براي جنرال گفته وي آماده حركت است اما میخواهد كه من

قرار اظهار داکتر محمد . موی را همراهي را نمای( مایار)
احتمال میرود )  باشد یوسف، روم منتظر پیغامي از واشنگتن مي

كه ویلسن سفیر امریكا در واتیكان براي اجراي این وظیفه تعیین 
 (.شده باشد

. ما باید آمادگي داشته باشیم تا هفتۀ آینده به روم سفر نمائیم
مردم اعلیحضرت ضرورت یك حركت چشمگیر را دارد، زیرا 

در پشاور در مورد جبهه متحد متردد شده اند و بعضي ها 
 ابتخریبكاري احز. كوشش دارند كه ازاین تحرك فاصله بگیرند

مخالف به شدت جاریست و با هر وسیله دست داشته كوشش 
براي بعضي . میكنند كه نفر هاي قوي این مفكوره را بر گردانند

مالي بیشتر وعده  قوماندانهاي طرفدار سالح بیشتر و كمكهاي
 .كرده اند
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18-8-1881 
اجراي ویزه . امروز جنرال عبدالولي دوبار از روم تلفون كرد

اگست  1. تأریخه هاي داکتر لودین و سید شمس الدین مجروح ب
توسط وزارت خارجه به قنسلگري هدایت داده شده و همچنان 

اس آنها در تم. ویزه براي وكیل شهباز به هامبورگ فرستاده شده
 .شوند

داکتر لودین تلفون كرد و گفت كه وي با اعلیحضرت و جنرال 
اعلیحضرت عالقمندي . عبدالولي در روم تلیفوني صحبت نموده

نشان داده تا با وي ببیند اما جنرال عبدالولي با قدري سردي 
از من خواست تا با جنرال عبدالولي تلفوني در . صحبت نموده
 .ایموضع را معلوم نم تماس شوم  و

با جنرال عبدالولي تلفوني صحبت كردم وي  11311ساعت 
 :مطالب ذیل را برایم بازگفت

نماید و  داکتر لودین در صحبت خود قدري خشن پیش آمد مي -
. عالقه هستیم نماید كه در اینجا آرام نشسته و بي طوري مي

بار به وزارت خارجه مراجعه نموده و  دو ا  طور مثال وي شخص
باید . است شمس الدین مجروح استفسار نموده دربارۀ ویزه

دوستان متوجه باشند كه ما نیز در ایطالیا بحیث پناه گزینان 
 .زندگي مینمائیم و قدرت ما محدود است

امروز سفیر پاكستان در روم با اعلیحضرت در منزل شان  -
وي حامل پیامي از طرف وزیر خارجه و رئیس . مالقات دارد

 .جمهوركشورش میباشد
 .ویلسن سفیر امریكا در واتیكان هفته آینده از امریكا بر میگردد -
باثر هدایت اعلیحضرت با داکتر محمد یوسف در تماس شده تا  -

هفته آینده براي مشوره روم بیآیند و من نیز وي را همراهي 
 .خواهم نمود

 .صدیق سلجوقي هفته آینده از پاكستان به روم مواصلت میكند -
د یوسف تلفوني از جریان خبر دادم و هم براي با داکتر محم

داکتر لودین نتیجه صحبت خودرا با جنرال عبدالولي طوریكه 
به داکتر یوسف پیشنهاد كردم كه در سفر روم . الزم بود فهمانیدم
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وي  از ا  بهتراست به تنهایي برود، زیرا اعلیحضرت شخص
 .وي درباره فكر میكند. انتظار مشوره را دارند

 

18-8-1881 
داکتر لودین احوال داد كه ویزه ایطالیا را گرفته و همچنان ویزه 

ویزه ها از . سید شمس الدین مجروح در قنسلگري موجود است
روز میشود برایشان رسیده اما آنها متوجه  18اول سپتامبر كه 

 معلوم شد كه سهل انگاري ازطرف قنسلگري شده. نشده اند
 .است

 

21-8-1881 
داکتر . ن و داکترعزیز نجیبي در فرانكفورت دیدمبا داکتر لودی

درباره سفرش تبادل افكار نمودیم و . لودین فردا روانه روم است
هم قدري بیشتر برایش راجع به موقف جنرال عبدالولي معلومات 

 .دادم
 

22-8-1881 
همایون آصفی از پاریس تلفون کرد و گفت كه وي دیشب با 

و اعلیحضرت گفته كه كارها  اعلیحضرت تلفوني صحبت نموده
بصورت نسبي طبق دلخواه پیش میرود اما باید ما محتاط بوده 

مخالف در  اباحز ا  مخصوص. زیرا این حركت كار سادۀ نیست
 . پاكستان بشدت در پیشرفت این كارموانع خلق میكنند

BBC  خبري نشر نمود كه بعد از ده سال وقفه وزراي خارجه
یكو وهو، در نیویارك با هم مالقات اتحاد شوروي وچین، گروم

برعالوه گرومیكو با یعقوب خان وزیر خارجه مذاکره . نموده اند
نموده وگرومیكو وي را تهدید نموده كه باید حكومت پاكستان 

 .دست از فعالیتهاي ضد اتحاد شوروي بردارد
در حلقه هاي سیاسي امریكا صحبت از  BBCقرار تبصره 

 . ایي براي مجاهدین مطرح استرسانیدن كمك مؤثر ضد هو
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2.-8-1881 
داکتر لودین از هوتل كولوني در روم تلفون كرد و راجع به 

 . مالقاتش با اعلیحضرت و عبدالولي معلومات داد
بعد ازظهر با اعلیحضرت  3.1.الي  11وي دیروز از ساعت 

مذاكرات طوالني داشته و از صحبتهاي خود رضائیت كامل 
 .دارد

 

21-8-1881 
با داکتر لودین حین مواصلت از روم در میدان هوایي 

از مذاكرات خود با اعلیحضرت اظهار خوشي . فرانكفورت دیدم
اعلیحضرت آرزو دارد كه طبقۀ تحصیل یافته  ا  كرد مخصوص

  P I Aبعد از ظهر توسط طیاره . بیشتر شامل دراین حركت باشند
 .روانه پاكستان شد

گفت تصمیم گرفته تا روز جمعه  داکتر محمد یوسف تلفون كرد و
آینده به تنهایي عازم روم گردد، برایش تكت رفت وآمد سرشته 

 .نمایم
 

21-8-1881 
بعد از گذشتاندن دوماه با مجاهدین در  BBCجان داتسن نماینده 

ل اظهار داشت كه حزب اسالمي حكمتیاریك تعداد اباطراف ك
رد سر زیاد خلق زنان را تربیه چریكي نموده كه براي روسها د

نموده و زنهاي افغان با عقیده راسخ در راه آزادي وطن خود با 
 .ایمان كامل مبارزه میكنند

 

26-8-1881 
داکتر محمد یوسف تلفون كرد برایش اطمینان دادم كه تكت رفت 

بروز جمعه و .AZ 12وآمد را برایش تهیه نموده ام ودر پرواز
اي ریزرف  شده بروز دوشنبه جHL  281بازگشت در پرواز

 .است
در میدان هوایي با وكیل شهباز احمد زي كه روانه روم است 
خداحافظي كردم و پاسپورت خودرا برایش دادم تا درصورت 
امكان جنرال عبدالولي برایم ویزه عربستان سعودي را تهیه کند 
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تا از پدرم که بعد از ادای فریضۀ حج نسبت نداشتن پاسپورت در 
 .سیدگی کرده بتوانمجده محبوس است، ر

  
6-11-1881 

 11311بعد صحبت تلیفون دیروزی داکتر محمدیوسف، ساعت 
 .به نوي وید بمنزل وی رسیدم
سفر اخیرخود در روم و مذاکراتش  داکتر محمد یوسف در مورد

گزارش یافته، با  26/8/1881تاریخ  -باالبا اعلیحضرت، در 
 : صه نمودتفصیل صحبت نموده که میتوان ذیال  آنرا خال

اسالمي بنیاد گرا بهترین وسیله  ابامریكائیها معتقدند كه احز -
ایست كه توسط آنها میتوان قواي شوروي را در جنگهاي 

ازاینرو . فرسایشي افغانستان عمیقا  کشانید و آغشته گردانید
امریكا میخواهد تا آنهارا مستقیم وبیشتر كمك كند و با این سیاست 

تا اینکه راه مذاکره و مصالحه را در حل  جنگ را ترجیح داده
 . قضیۀ افغانستان پیش گیرد

دوهفته قبل روم پیغامي توسط سفیر امریکا در واتیکان از  -
دراین پیغام اشارۀ در مورد تأئید و تقویه . واشنگتن بدست آورده
 .جبهۀ متحد دیده نمیشود

گروه هاي بنیادگرا علي الخصوص حزب اسالمي حكمتیار و  -
معیت اسالمي رباني ازجانب بعضي ممالك اروپائي مستقیم ج

شوند وحلقه هاي بخصوصي دراین ممالك به نفع این  تقویه مي
نمایند که در واقعیت مؤید و  دو حزب پروپاگند هاي وسیعي مي

 .باشند همآهنگ با پالیسی امریکا می
ع كمك دهنده دارند كه اببنیادگرا تعهداتي با من ابسران احز -

با وجودیكه یك تعداد از قوماندانان . توانند ازآن سركشي نمایندنمی
عالقه مندي با ساختمان جبهۀ متحد را  ابسرشناس این احز

ر رهبران خود، كه ابدارند اما جرأت آنرا ندارند تا صریحا  در بر
 .مدرك تمویل شان هستند، قدعلم نمایند

تا " جبهۀ متحد"ازطرف دیگر چون مدارك مالي و جنگ افزار
 ابتوانیم با جداشدن قوماندانها از احز امروز معلوم نیست، نمي

 .شان جهاد را تضعیف نمائیم
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سه تنظیم طرفدار، خاصتا  جبهۀ نجات ملي حضرت صبغت  -
هللا، در جهاد بصورت نسبي موقف ضعیف داشته و جبهات 
خودرا در داخل كشورتحت كنترول خود ندارد، سر وصداي 

اداره هاي این سه تنظیم باال است فروش سالح از طریق 
وهمچنان پسران وتعدادي ازاهل بیت و راز نگهداران شان 
ازموقف خود به نفع مجاهدین، طوریكه شایسته است، اقدامي 

 .كنند نمي
اعلیحضرت بهیچ صورت حاضرنیست بدون همكاري برهان  -

الدین رباني و مولوي محمد یونس خالص دراین حركت بزرگ 
 .یشتري كندملي اقدام ب

در دیدوادید اخیر اعلیحضرت با سفیر پاكستان چنین احساس  -
گیرد و  میشد كه حكومت پاكستان از خدعه و فریب كار مي

دربارۀ هر مطلب مهم كه بحث میشد آنرا به آینده قریب موكول 
 .كرد مي

ساعت را در  6بعد از بحث در اطراف این مطالب كه اضافه از 
وافق رسیدیم كه بدون همكاري ممالك ذیدخل بر گرفت با تأثر به ت

ومتقاعد ساختن " جبهۀ متحد"در قضیه، بكرسي نشاندن پروسۀ 
رباني و خالص در سهمگیري دراین فریضۀ ملي، كار بس 

بهر صورت چانس . مطالعات بیشتر را میكند ابمشكل بوده وایج
ي این پروسه بزرگ بدون عدم همكاري كشورهاي ابكامی

الخصوص عربستان سعودي وپاكستان كه آنها نیز ذیعالقه، علي 
 .به فرمان امریكا هستند، خیلي كم جلوه میكند

داکتر منزل فاصله بین : خاطره. ) شب بازگشت بخانه 8ساعت 
 (.كیلومتر 111محمد یوسف در نوي وید و ازمن در اشبورن 

 

8-11-1881 
از داکتر لودین، توسط یك  1/8/1881امروز مكتوبي مؤرخه 

 :ست مشترك ما برایم رسید واینست متن آندو
 :بعد از چند سطر در مورد مطالب شخصي مینگارد

. رفتن من به روم یكبار دیگر باعث تقویت روحیۀ رفیق ها شد" 
واقعا  در اثر تغییر مفكوره پیر صاحب در خصوص جبهۀ متحد 
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بعد از گزارش جریانات روم . روحیۀ دوستان رو به انحطاط بود
پیر صاحب كه قبال  . صاحب، وی خیلي خوشحال شدبه حضرت 

پروسۀ جبهه متحد را محض یك مفكوره میدانست بعد از شنیدن 
جریان از تغییر نظر و عدم ثباتش انكار كرد و بمن وعده داد تا 
تمام شایعات را در خصوص تغییرمؤقفش با مصاحبۀ مطبوعاتي 

هدار و نكاتي را كه برایت مینویسم نزدت نگ. مرفوع گرداند
 . گزارش بده( داکتر محمد یوسف) محض خدمت داکتر صاحب 

به عبدالولي جان نوشته ام و خواهش نمودم كه نكات ذیل را به 
 .اعلیحضرت نیز گزارش دهد

كمیشنر پشاور درحدود بیست روز قبل حضرت صاحب و  -1
پیر صاحب را بعد یك دیگر نزد خود احضار و به هر دوي شان 

كه به نفع جبهۀ متحد تبلیغ كنند و حتي به  توصیه نموده است
حضرت صاحب گفته شده است كه اعالمیۀ چند ماه قبل شاه را 

 .تكثیر و به داخل كمپها و داخل افغانستان پخش كند
تماس ها توسط مامورین پاكستان با بعضي از اشخاص نسبتا   -2

مشهور افغاني صورت گرفته است و به ایشان توصیه شده است 
در بین مردم تبلیغ كنند " جبهۀ متحد " بارۀ تقویۀ نهضت  تا در

 .كه دراین جمله یكي دونفر از دوستان ما هم شامل اند
وقتیكه كمیشنر به پیر صاحب تقویه جبهۀ متحد را توصیه  -.

پولدار  ابگفته كه عده اي از اعر ابمیكرد پیر صاحب در جو
كمیشنر . كننددر كمپها پول زیاد توزیع و اقدام مارا خنثي می

تنبان كشال هارا اجازه نخواهد  اباعر" وعده داده است كه دیگر
به تعقیب آن چهار ". داد تا هرچه میخواهند با افغانها بكنند

) روزبعد سه نفر عرب را كه میخواستند به طرفداري گلبدین 
پول توزیع بكنند از كمپ بیرون و حتي لت و كوب ( حكمتیار
 .كرده اند

ا هدایتي از باال یا تغییري در پالیسي نباشد كمیشنر فكر میكنم ت
چنین اقدامي، كه از صالحیت و جرأت وی بمراتب باال است، 

 .كرده نمیتواند
بهر صورت رفیق ها همه خوب اند و انتظار آمدن خودت و 

طۀ خودرا با ابآقاي سدو اصیل در حالیكه ر. سلجوقي را دارند
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حیث مشاور قومي پیر قطع نكرده است به ( محمدي) تنظیم 
 .صاحب مقرر گردیده است

انصافا  رفتن من به روم و مراجعت به پشاور مفكوره جبهۀ متحد 
را حیات جدیدي بخشید كه این را باید من ممنون توصیه هاي 

خیلي بي ( ایطالیا) نه من نسبت دیر رسیدن ویزه  خودت باشم ور
 .حوصله شده بودم

آمده كه پیر صاحب از تغییر  باورکن به حدي روحیۀ تازه پدید
نظر خود كامال  منكر شد و حضرت صاحب چهار روز قبل به 

مردم طرفدار شاه بوده وما  %81ژورنالیستان ایطالوي گفت كه 
تشخیص نمودیم كه قدرت تنظیم هاي پشاور به انتها رسیده است 

 .  و بغیر از جبهۀ متحد دیگر راهي وجود ندارد
ت و مؤفقیت جبهۀ متحد و آزادي به امید صحت و سالمتي ا

افغانستان ترا بخدا میسپارم و امید است در ده پانزده روز آینده 
 "برادرت عزیز. به پشاور ببینیم

از رسیدن مكتوب و متن آن براي داکتر محمد یوسف اطالع 
 .وي به نیت نیك پاكستان چندان اعتماد  ندارد. دادم

 

11-11-1881 
 :را در وظیفه دارم بر حق است آیه از قران كه هر روز آن

ان الذین قالو ربنا هللا ثم استقامو فال خوف علیهم و ال هم ) 
 (یحزنون 
هر آئینه آنانكه گفتند پروردگارما خد است بازقایم ماندند : ترجمه

 .پس هیچ ترس نیست برایشان و نه ایشان اندوه خورند
ستان تكت طیارۀ خودرا تهیه كردم انشاءهللا فردا بصوب پاك

با اعلیحضرت و سلطان محمود غازي در روم . کنم حرکت مي
 .و دوستان خدا حافظي كردم

 

 1881-11- 12و11
از فرانكفورت حركت و روز  223.1ساعت  PK 711با پرواز 

در هوتل میدوي برایم اطاق از طرف . به كراچي رسیدم 12-11
 . كمپني دادند
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م و با شب درمنزل دوست دیرینه ام اصغرخان دعوت شد
گورنر صوبۀ سرحد یكي از پسران كاكاي . قه دیدمابدوستان س

جبهۀ "اصغرخان است و با وي در تماس میشود اگر در بارۀ 
 .كاري باشد، شاید وي كمك كرده بتواند" متحد 

نزد وي  Hans Manzقرار اظهاراصغرخان یكنفرامریكاني بنام 
تواند به آمده و از نزدش مشوره خواسته كه از كدام طریق می

 .وي نام پیر گیالني را برایش داده. مجاهدین كمك نماید
 

1.-11-1881 
از كراچي حركت و در  7311ساعت   PK .11توسط پرواز 

بعد از ظهر  2تا ساعت . اد رسیدمابصبح به اسالم  8311حوالي 
از طریق  PK 6.1با پرواز . بانتظار طیاره بعدي گذشتاندم

در . جانب پشاور پرواز نمودم (دقیقه توقف 21)سیدوشریف، 
میدان هوائي سید اسحق گیالني، سدو اصیل و یك تعداد دیگراز 

 . دوستان تشریف آورده بودند
شب درمنزل سدو اصیل با داکترلودین، اسحق گیالني، وكیل 

 .وزیرمحمد جدران دربارۀ جبهۀ متحد صحبت كردیم
مذاكراتش باز گشت داکترلودین در پشاورتأثیر مثبت نموده و از 

با اعلیحضرت تعداد زیاد مردم با خبر شده اند و امید به بهتر 
 .شدن كار پیدا شده

 

11-11-1881 
جبهۀ "در اطراف . اول وقت وكیل شهباز احمدزي نزدم آمد

وي نیز از دیدوادید خود با اعلیحضرت . صحبت كردیم" متحد
 . اظهار خوشي و خوشبیني نمود
گیالني گفت . یاد از دوستان آمدندسیداسحق گیالني و یك تعداد ز

كه كاكایش از آمدنم در پشاور اطالع حاصل نموده و در بارۀ 
به منزل  پیر گیالني در . چگونگي سفرم معلومات میخواهد

 .اد تلفون كردم خودش در منزل نبود پیغام گذاشتماباسالم 
انجنیر محمد اكرم رئیس اداري تنظیم محاذ نزدم آمد و راجع به 

گفتار داکتر .) وضع پیر گیالني بصورت مثبت یاد كرد تغییر
 (.لودین تأئید میشود
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11-11-1881 
عبدالغفور وصیل، اسحق عثمان، توریالي عثمان، اسماعیل 

ازعدم همكاري . عثمان، قاضي عمر ببركزي اول وقت آمدند
رهبران سه تنظیم و تخریب كاري رهبران بنیادگراها شكایت 

از جریانات . داشتند
در اروپا دراین 

طه معلومات ابر
تا جائیكه . خواستند

الزم بودبرایشان 
 .توضیحات دادم

بعد ازظهر جنرال 
یي نوروز و محمد یح

 لداکتر امان هللا رسو
  م1881پشاور -مایار –جنرال محمدیحیی نوروز                            

ادف شده آنها تصادفا  در مدخل هوتل با هم مص. یكجا بدیدنم آمدند
با داکتر امان هللا رسول كمتر شناخت دارم و ازاینرو ازهر . اند

طرف صحبت كردیم بدون اینكه مشخص در بارۀ كدام مطلبي 
داکتررسول خداحافظي كرده رفت و جنرال . بحث شده باشد

" جبهۀ متحد"شب دربارۀ  12یحیي نوروز نزدم ماند وتا حوالي 
                                                              .           به تفصیل صحبت كردیم 

راپور سفر پاكستانم را كه به اعلیحضرت داده ام برایش خواندم 
 .ازطرز گزارش اظهارخوشي كرد ه آنرا تأیید كرد. 

حضرت صبغت هللا ) جنرال نوروزكه فعال  با جبهۀ نجات ملي 
                                                                  بارۀ وضع نظامي              بحیث آمر نظامي همكاري دارد در( مجددي

وي كوشش میكند تا شعبات نظامي . جهاد معلومات مفصل داد 
سه تنظیم ملیگرا را جهت ادارۀ بهتر و مؤثریت آن در جهاد 

ي دراین مورد با مولوي محمد شاه فضل. تحت یك قومانده بیآورد
معاون حركت اسالمي در تماس است و او این نظررا، با آنكه 

                                                                                               .مشكل است، رد نمیكند
پیر ) مقامات پاكستاني دگروال رحیم وردگ را كه با تنظیم محاذ 

اما سوال . یگران ارزش میدهدکار میکند بیشتر ازد( حفندي



 

426 

 

دراینجا است كه فامیل پیر گیالني تا كدام سرحد با این همكاري 
دگروال وردگ در محاذ موافقه دارند و تا كدام حد وي در راز 

 .داخلي فامیل قبول شده است
جنرال نوروز تأكید نمود كه باید در بارۀ تمویل نهضت جبهۀ 

ع مالي اببدون داشتن من متحد اقدامات جدي صورت بگیرد، زیرا
 .امكان ندارد كه همبستگي و همكاري مجاهدین را بدست آورد

شدیدا  به شخصیت " جبهۀ متحد"براي جنرال نوروز گفتم كه 
هائي مانند وی كه در گذشتۀ افغانستان خدمت صادقانه نموده اند 

میكند افسران نیك سیرت وكارفهم اردوي  ابضرورت دارد وایج
برایش واضحا  گفتم . ن را دریك محوربسیچ گرداندق افغانستاابس

كه اعلیحضرت درمورد وي نظرمثبت داشته و باالی وی 
ازاینرو به وی پیشنهاد کردم تا . وهمكاري وی اعتماد کامل دارند

امكانات مدغم گردانیدن شعبات نظامي تنظیمهاي طرفدار را 
 .تحت ادارۀ خویش بیشتر وعمیقتر مطالعه كند

ز اظهار داشت كه درحال حاضر مقامات پاكستاني جنرال نورو
میل سالح مختلف براي تنظیم جبهۀ نجات ملي  111ماهوار

حضرت صبغت هللا مجددي از نزد . تخصیص داده است
مجاهدین طور پیشكي پول اخذ كرده  تا در بدل آن برایشان 
سالح توزیع كند، این پول پیشكي بمراتب بیشتر از سالح 

با ( جنرال نوروز)میباشد، ازینرو وي  تخصیصیۀ پاكستان
یتواند تقاضاي سالح خریده شدۀ  مشكالت زیاد روبرو بوده ونم

 .مجاهدین را مرفوع گرداند
ازطرف دیگر براي وي راپور رسیده كه دفتر استخبارات 
نظامي پاكستان  آي اس آي درنظر دارد تا توزیع سالح را باالي 

و احتمال دارد كه باالي  محاذ ملي و جبهۀ نجات ملي قطع كند
 .اسالمي نیز قطع شود بحركت انقال

وقتیكه انسان با اشخاص وارد درمسایل جهاد افغانستان صحبت 
، زیادتر در "جبهۀ متحد"میكند ضرورت یك ادارۀ واحد، بشكل 

سالحیكه بایست براي مجاهدین طور . افزاید اهمیت خود مي
به پول نقد فروخته رایگان بدسترس شان گذاشته شود باالیشان 

فروشد و یا گرو  مجاهد دار و ندار خودرا دروطن مي. میشود
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ر ابمیكند تا براي آزادي وطن خود سر خودرا فدا كند و در بر
ر ابرهبر تنظیم مربوطش سالح مردم افغان را باالیشان دربر

بنیادگرا سالح را نفروخته،  ابقرار معلوم احز. پول نقد میفروشد
جبهۀ " وارد سالح عرضه شدۀ سه تنظیم مؤید بلکه در بعضی م

 . را خریداری میکند" متحد 
 

16-11-1881 
كسي اطالع " جبهۀ متحد"قرار معلوم، بدون اینكه از همكاران 

داشته باشد، از طرف روم احمدشاه علومي و محمدصدیق 
سروري با پیامي از اعلیحضرت با برهان الدین رباني مالقات 

ه بین مردم شایع است برهان الدین رباني تا جائیك. نموده است
قبل . مثبت نداده است ابازایشان به سردي پذیرایي كرده و جو

براین پیشنهاد گردیده و بتوافق رسیده بودیم تا شخصیتهاي سر 
كه در جامعۀ افغاني گفتار  شخصیتیشناس، مانند عبدهللا ملکیار، 

ملي  شان وزن داشته باشد براي اجراي چنین وظیفه بزرگ
گونه  فرستاده شود نه اینكه دونفر ناشناس بنام جبهۀ متحد که هیچ

منشأ . اجرای چنین وظیفۀ بزرگ تعیین گردده قی دارد بابسو
 .اینگونه اجراات خودسرانه درحلقۀ نزدیک هویدا است

سیداسحق گیالني تلفوني برایم اطالع داد كه امروز ساعت 
صحبت در خانۀ پیرگیالني مرا براي صرف طعام و  123.1

 .خود دعوت نموده است
صبح به درۀ آدم خیل، قبایل آزاد، رفتم تا مولوي  11311ساعت 

. شینواري را ببینم و در بارۀ مؤقف اخوانیها بیشترمعلومات نمایم
 .متأسفانه در خانه نبود

یك تعداد زیاد قوماندانها . بخانه پیر گیالني رفتم 123.1ساعت 
ده بودند ودربارۀ توزیع سالح و مجاهدین گرد وي حلقه ز
 .ومهمات گفتگو و جنجال داشتند

حسن خان كروخیل كه دراین اواخر، قرار اظهارات خودش با 
پنجهزار نفرمجاهد؟، از ازر به پشاور آمده و با تنظیم محاذ 
همكاري خودرا اعالن نموده، در آغاز صحبت اظهار خودماني 

 .كردط دوستانۀ  پدر ها یاد ابنموده  و از رو
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شخص دلچسپ است، چون بارژیم همكاري داشت از : یادآوري) 
 (.ل با خبر استابجریان جنگ درحوزۀ ك

پیر گیالني باوضع دوستانه پبش آمد كرده  و از پالیسي حكومت 
وي گفت كه دراین وقت . پاكستان وپاكستانیها شكایت داشت

جبهۀ "حساس توزیع سالح ومهمات را باالي دو تنظیم مؤید 
قطع ( محاذ ملي افغانستان وجبهۀ نجات ملي افغانستان" ) دمتح

تأئید گفتۀ )  نموده وآنها را با مشكالت زیاد مواجه ساخته است
گیالني در نظر دارد تا بعد از ده روز به اروپا (. جنرال نوروز

" جبهۀ متحد"وي درصحبت خود از ساختمان  . سفر كند
ن كارگردانان جبهۀ متحد بنده  درباره اینكه، بی. طرفداری میكرد

عقیده برآنست كه بدون همكاري برهان الدین رباني و مولوي 
خالص به پا ایستاده كردن جبهۀ متحد غیر ممكن خواهد بود، 

ما . نه اینطور نیست: "م گفتابازوي نظر خواهي كردم كه درجو
امروز اگر مجلس پیشنهاد شده را دایر نمائیم اكثریت قوماندانها 

مخالف ازما  اببشمول قوماندانان ومجاهدین احز و مجاهدین
بعد از شنیدن نظر وي و این طرز تفكر ". طرفداري خواهند كرد

بیشترازاین الزم ندیدم كه درحضورداشت یك تعداد مهمانها باالي 
میز طعام بحث نمایم، رشتۀ صحبت را طرف دیگر كشانیدم و 

رد این ازطرف دیگر میدانم كه حین بازدید وي درروم درمو
مطلب مهم بحث مي شود وضرورت به جر وبحث را دراینجا 

 .ندارد
بعد از ظهر به منزل سید اسحق  311.قرار وعدۀ قبلي ساعت 

آقای اسماعیل عثمان هم آمده بود و در بارۀ جبهه . گیالني رفتم
نظر به اظهارات هردو، رهبران سه تنظیم . متحد صحبت كردیم

اشتند كه با شروع كار جبهۀ متحد طرفدار در وحلۀ اول انتظار د
پول سرشار به این دستگاه جدید االحداث سرازیر میشود و ازین 

چون تا حال كدام عالمۀ . ناحیه عواید سرشاري بدامن شان میافتد
طور . ازاین مشهود نیست اینها نیز اوضاع را دیده حركت میكنند

مثال گفتند كه حضرت صبغت هللا مجددي در صحبتهاي خود 
ربین قوماندان هائیكه طرفداري از پادشاه میكنند همیشه از د

پادشاه یاد میكند و خودرا همكار مخلص وي وانمود میسازد و در 
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ظاهر خان :" ر مخالفین پادشاه از وي فاصله گرفته میگویداببر
 ". كیست كه مه نیستم 

ننگرهاري نزدم آمدند  بشام روز عزیزهللا واصفي و محمد گال
هردو از . ارهاي جبهۀ متحد طوالني صحبت كردیمودر بارۀ ك

واصفي در صحبت خود . طرفداران قوي اعلیحضرت میباشند
 .واضح ساخت كه آرزو دارد درین كاراقدامات چشمگیرنماید

 

17-11-1881 
ننگرهاري بعد از نماز صبح آمد وبعضي اسناد را  بمحمد گال
رهاي جبهۀ صبح با هم در مورد كا 8311تا حوالي . برایم آورد

 . متحد مشوره كردیم
یكنفر بنام محبوب غني كه بنام راجا شهرت دارد با یك تعداد 

ندانستم كه مطلب از آمدن شان . درحدود ده نفر نزدم آمدند
چیست اما زیاد بطرفداري اعلیحضرت و جبهۀ متحد صحبت 

من زیادتر شنیدم تا چیزي . میكرد و وعده هاي بلند باال نمود
 .بگویم
از ظهر یك تعداد كثیري از شخصیتهای محترم وردگ بعد 

، سعادتبشمول حاكم غالم حضرت، عبدالغفور وصیل، امین هللا 
 اینها همه طرفداري از جبهۀ متحد مي. سرور سعادت آمده بودند

 .نمایند
آنها ازبعضي فامیل هاي وردگ كه در نزد تنظیمهاي طرفدار 

 ابم وردگ كه با احزمجاهدین مرد. كنند، شكایت داشتند كار مي
درصورتیكه . بنیادگراها همكاري دارند با ایشان در تماس هستند

جبهۀ متحد بتواند ضرورتهاي شان را فراهم گرداند آنها 
 .كنند بطرفداري جبهۀ متحد فعالیت مي

ل و قندهار قرار ابوالیت وردگ كه در دوطرف مسیر شاهراه ك
 آنها نمي. باشد يدارد زیر فشار بیحد حمالت دولت و شوروي م

دره هاي . توانند كه یكروز هم بدون دفاع در منطقه گذاره نمایند
مركز وردگ نیز مورد حمالت شدید قرار دارد و ازین ناحیه با 
هر تنظیم و یا حزب كه به آنها سالح ومهمات داده بتواند، 
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این همبستگي را میتوان یك ضرورت حیاتي . نمایند همكاري مي
 .دانست

خداحافظي ایشان وكیل سدو اصیل، وكیل وزیرمحمد بعد از 
جدران، وکیل مصلح، سید اسحق گیالني با یكتعداد موسفیدان 

صحبتها در یك محور چرخیده و هر . جدران ومنگل نزدم آمدند
 .كدام وعده همكاري میدهند

 

18-11-1881 
اد ابفون كرد و گفت كه وي فردا اسالم یمحبوب غني پاكستاني تل

او در نظر دارد كه با . باز میگردد .2-21 تأریخمیرود و ب
 (.دیده شود؟ .) یكنفر از وزرای  پاكستاني نزدم بیآیند
 :سید اسحق گیالني نزدم آمد و گفت كه

ملیون لاير سعودي براي سیاف پول  81عربهاي سعودي مبلغ 
سیاف در حدود پنج هزار میل سالح . اند نقد و جنس تسلیم داده

. ین قوماندانها ومجاهدین مربوط توزیع نمودهدر منطقۀ جاجي ب
بعد ازتوزیع . سیاف براي خود قرار گاه بزرگي اعمار نموده

سالح ومهمات بین مجاهدین توسط سیاف در حدود دوهزار نفر 
ازایشان نزد محاذ ملي افغانستان آمده تسلیم شده اند كه این پیشآمد 

 .براي تنظیم محاذ یك مؤفقیت بزرگ شمرده میشود
 

18-11-1881 
اول وقت حاجي الماس خان، كه از طرفداران سرسپردۀ 

" قرار معلوم هر روز صبح بیرق . اعلیحضرت میباشد، نزدم آمد
را باالی در ورودی دفترش باال میکند و یک " سبز -سرخ -سیاه

وي اظهار داشت كه . تعداد زیاد مردم در آنجا رفت و آمد دارد
شده و  با جنرال ضیاء الحق پیدادر هفتۀ آینده امكان مالقات 

من مالقات با رئیس . ازمن دعوت كرد تا با ایشان یكجا شوم
از وي . جمهور را مفید مي بینم اما نه از طریق یك شخص

سوال كردم اگربه نام جبهۀ متحد این مالقات را فراهم كرده 
حاجي الماس كه با كدام شخص . بتواند با خوشي نزد شان میرسم

 ستاني آشنایي دارد و رئیس جمهور مرید وي ميروحاني پاك
 .باشد این مالقات را فراهم نموده
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آغاجان ر محترم شمس الدین مجروح، سناتوربعد از ظه
ازچكنهورمشرقي، پروفیسوررسول امین، حكیم تنیوال، اسدهللا 
صافي درهوتل آمدند و صحبتهاي ارزنده و دلچسپ درمورد 

 ابص از نزد تنظیمها و احزهمه این اشخا. جبهۀ متحد داشتیم
منافع شخصي و  ابنزد رهبرهاي تنظیمها و احز. شكایت دارند

فامیلي به نسبت منافع ملي بیشتر ارزش دارد وازینرو اینها بهیچ 
وجه حاضر نخواهند شد تا ازاین منافع گذشته و به خیر و نفع 

درصورتیكه ازطرف پاكستان . ملت و مملكت قدمي بگذارند
شار وارد شود امكان دارد كه درظاهر حاضر باالي شان ف
 . بهمكاري شوند

با شمس الدین مجروح طور خصوصی در باره صحبتم با حاجي 
وي اظهار داشت در صورتیكه این امكان . الماس مشوره كردم

میسر گردد ازان استفاده نمایم، اما شرط اساسي آن باید بنام جبهۀ 
 .متحد باشد

 

21/11/1881 
ق افغانستان به ابه نفر از صاحبمنصبان اردوي سدر حدود پانزد

آنها (. متأسفانه لست نامها رادر یادداشتهایم نیافتم) هوتل آمدند
شكایت داشتند  ابهمه از شكل ادارۀ جهاد توسط تنظیمها و احز

 .وساختماني را مانند جبهۀ متحد تائید مینمایند
ن آورند به ایشان توصیه كردم تا دربین خود یك حركتي را بمیا

 كه درآن گردهم آیي و هم آهنگي بوجود آمده  
بتواند و به ایشان مشوره دادم تا با جنرال محمد یحیي نوروز 

 . تماس بر قرار كنند
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 "جبهۀ متحد" پشاور، ادارۀ مؤقت  -دینز هوتل

ر آنجا فروشگاه بزرگ اعمار شده و نشانۀ از هوتل امروز د
 وجود ندارد

  
22-11-1881 

حاجي الماس، میاء حسین، دگروال عبدهللا و مولوي سبحان نزدم 
اجي صاحب ابآمدند وگفتند كه همین حال از نزد پاچاخان پسر ب

ترتیب آن فراهم گردیده تا با جنرال ضیاء الحق . برگشته اند
برایشان گفتم كه من میخواهم قبل از . كنیم رئیس جمهور مالقات

مالقات با رئیس جمهورپاكستان پاچاخان را ببینم و بعد از 
صحبت با وي و مشوره با اعلیحضرت حاضر هستم  نزد رئیس 

 .جمهور بروم
موافقه كردیم كه امروز شام به منزل حاجي الماس رفته وشب را 

 .نیمدرآنجا بگذرانیم و فردا صبح با پاچاخان ببی
شب با حاجي الماس و دگروال عبدهللا به طرف  8311ساعت 

مردان حركت كردیم و در حوالي نیم شب بخانه حاجي الماس 
چون با این اشخاص شناخت زیاد ندارم و براي . مواصلت نمودیم

اینكه اگر كدام واقعۀ رخ بدهد از من نشانۀ باقي باشد یادداشتي 
تا فردا عصر بازنگشتم با آمر نوشتم ونزد برادرم گذاشتم كه اگر 
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محافظین پاكستاني كه رفت و آمد مارا تعقیب میكند در تماس 
 . شود

حوالی نصف شب داخل یک باغچه شده که ساختمان کوچکی 
یدیم و حاجي الماس از یكسو ابهمه در یك اطاق خو -درآنجا بود

ودگروال عبدهللا از سمت دیگر اطاق بحدي صداي خروپف شان 
بعدازچند ساعت محدود . كه چشم پیش كرده نتوانستمبلند بود 

( براي من) استراحت  در تاریكي شب به صوب نا معلومي 
 .حركت كردیم

سفر ما از پشاورآغاز و از طریق چارسده به مردان طرف 
دركدام حصه . تقریبا تمام فاصله كوه بند بود. رستم حركت كردیم

بعد از طي . ا كردیم كنار دریاچه توقف كردیم و نماز صبح را اد
طریق از یك كوتل بلند بصوب شل بانده شریف محل اقامت 

صبح در  73.1ا حركت كردیم و در حوالي اباجي و یا پیربابب
 آنجا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 خان، دریور و محافظ در سفردگروال عبدهللا،  حاجی الماس : از چ به ر     

 و دارم آزادی افغانستان، احترام داشته  به این شخصیتها، فدائیان واقعی   

سرجمع فاصله ازپشاور الي محل بودوباش . ) مواصلت نمودیم
 (كیلومتر  171اجيابب

2.-11-1881 
حین مواصلت به قریه كوچك شل بانده كمي دورتر از قریه داخل 

در داخل تعمیر دو منزله و اطراف آن ده . یك باغ بزرگ شدیم
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اجي از مردم پر ابانقاء بخ. ها خانه یك منزله نظر را جلب میكرد
بعد از نیم . اجي را كشیدیمابما روي یك تخت انتظار ب. بود

مرد . اجي با هیاهو مردم بدرقه شده نزدیك ما آمدابساعت ب
مجذوبي است میانه قد با محاسن سفید كوتاه و درحدود هفتاد و یا 

از طرز دیدنش طوري مینمود كه حاجي . بیشتر سال عمر دارد
من . یشناخت وحاجي الماس مرا برایش معرفي نمودالماس را م

از صحبتش چیزي نفهمیدم اما حاجي الماس وقتیكه در باره 
ا جي سر اباعلیحضرت و جبهۀ متحد باوي صحبت میكرد ب

اجي پسرش پاچا اببا اشاره ب. خودرا با عالمۀ مثبت شور میداد
پاچا خان . شد ومطلبي را به گوش وي گفتخان نزدش نزدیك 

اجي، كه باالي تخت اببما اشاره كرد وبعد از خداحافظي با ب
ر جویبارنشسته ابچوبي زیر سایۀ درخت بزرگ پنجه چناردر بر

جهان شرق كه پر ازحوادث . بود، گذشته ها را بخاطرم آورد
طقه رول هاي مثبت اجي در سیاست مناباست شخصیتهاي مانند ب

كساني . وطن ما شاهد وجود چنین اشخاص است. ومنفي داشتند
بودند مانند سید جان آغا در جبل السراج كه از قدرت او همه 
فیض و بركت دیده بودند و یا اینكه بنام پیر و فقیر رول 

  .جاسوسهاي ممالك بیگانه را بعهده داشتند
ي بدهم، زیرا اورا بار اجي بخود اجازه نمیدهم نظرابدر بارۀ ب

. اول دیده ام، اما نفوذش را در محیط كه زندگي میكند بچشم دیدم
رش نشسته بودند و انتظار حركتي و یا گفتار اببصد ها نفر در بر

 .اورا داشتند
یکی از  -قرارمعلوم در پاکستان دو نفر ازاین پیرها شهرت دارند

کند و دومی همین  پگاره نام دارد که در سند زندگی می آنها پیر
 .ا استاباجی و یا پیربابب

جنرال ضیاء الحق قبل ازآنكه سفر مهم در خارج از کشور در 
اجي آمده  و دعاي خیر ابپیش داشته باشد توسط هیلوکوپتر نزد ب

پاچا خان مارا در اطاقي مدرن در منزل دوم  .اورا میگیرد
                                                                                                                          وي                                   . رهنمایي كرد

آدم . تحصیالت عالي خودرا در انگلستان به پایه تكمیل رسانیده 
نسبتا قد بلند با اندام سپورتي و ریش كوتاه ماش وبرنج در 
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               را میتوان گفت آدم گیراصحبت خود حاكم و مختص
وي گفت كه پدرش نجات افغانستان را . است( کاریسماتیک ) 

در وجود محمد ظاهر شاه مي بیند و دربارۀ این موضوع با 
جنرال ضیاء صحبت نموده و بوي مشوره داده كه در زمینه 

اجي عقیده دارد كه باید محمد ظاهر شاه ابب. اقدامات الزمه نماید
داخل صحنه شود و اگر این كار را نكند  1881تا ماه جون 

 .امكان نجات افغانستان سالها  زیادي را دربر میگیرد
وظیفه دارد تا (  پیري ومریدي) پاچا خان در هرم این محیط 

دربارۀ مالقات . اجي را جامۀ عمل بپوشاندابپیشگوئیها و نظر ب
با جنرال ضیاء برایش گفتم كه من باید با اعلیحضرت مشوره 

با این پیشنهاد . یم بعد ازهدایت ایشان با وي در تماس میشومنما
موافقه كرد و گفت كه بعد از پیغام من میتواند در خالل یكهفته 

 . براي ما وقت مالقات را با جنرال ضیاء تعیین نماید
در ضمن صحبت ما كه بیش از دوساعت وقت را در بر گرفت 

میداد و  اباد راجوبه ده ها تلفون برایش آمد و سكرترش یك تعد
 .با تعدادي دیگر آنها خودش صحبت میكرد

بعد از خدا حافظي روانه پشاور شدیم و این خاطره نزدم 
 .فراموش ناشدني باقي می ماند

 .قدري پریشاني خلق شده بود. در حوالی دو شب بهوتل رسیدم
امروز که در قرن بیست و یکم در امریکا زندگی میکنم از 

میدانم که نانسی ریگان خانم رئیس الی رسانه ها بال
 جمهورریگان، مرد با قدرت و حامی رهبران بنیادگرای جهادی 
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 دگروال عبدهللا -الماس خان -مایار -پاچاخان: ز چپ به راستا

افغان، نیز قبل از مذاکرات شوهرش با دوست منجم خود کنگاش 
تعیین کرده،  میکرد و ساعت نیک و نحس را در یافت و

شوهرش ریگان مرد پرقدرت جهان را در زمان مطلوب به 
 . مذاکره میفرستاد

عجیب است که نه تنها در شرق، بلکه در جهان اشخاص بنام 
بازار خودرا دارند و ازاین ... و -فالبین -منجم -حضرت -پیر

 . کنند مدرک امرار معاش می
. فون كردمروز وقت روم به منزل اعلیحضرت تل12311بساعت 

سلطانمحمود غازي گوشی را گرفت و بعد  ابدر آنطرف اول جن
از جریان صحبتهاي . ازان با اعلیحضرت صحبت نمودم

. میكرد خدمتشان عرض نمودم ابروزگذشته طوریكه ایج
دانند و باید  اعلیحضرت این مالقات را با جنرال ضیاء مهم مي

 .قبل ازآن آمادگي الزم داشت
ادند كه تمام مطلب را برایشان مكتوبي اعلیحضرت هدایت د

اطالع دهم و یا بهتر است شخصا  خدمت شان در روم برسم تا 
   .در زمینه ترتیبات الزمه گرفته شده بتواند
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21-11-1881  
اد، آقای وانگ بدون اطالع ابسكرتر اول سفارت چین در اسالم 

در اگر صبح باطاقم آمد و خواهش كرد  73.1قبلي بساعت 
بعد  1311م كه بساعت قرار گذاشت. روز باهم دیده بتوانیم خالل

 .داز ظهر بیآی
به اطاقم آمد و درحدود یكنیم  1311سكرتر سفارت چین بساعت 

. جبهۀ متحد و مجلس مؤسسان آن صحبت كردیم ۀساعت در بار
وي گفت كه دراین مدت چهارسال دورۀ اقامتش در پاكستان و 

این نتیجه رسیده ه فغانستان بمطالعۀ اوضاع و راه حل قضیۀ ا
است كه تنها و تنها ظاهرشاه در رأس یک ساختار سیاسی 

 .میتواند برای  نجات کشورش رول اولي را داشته باشد
را در   SS21وي گفت كه دراین اواخر اتحاد شوروي راكتهاي 

. واخان نصب نموده واین تهدید بزرگي براي قلمرو چین میباشد
طه ابیکه با رهبران جهادي افغاني دراین روی گفت در مالقاتهائ

صحبت میكنم فكر میكنم كه اصال  نمیدانند در بارۀ چی بحث 
 .میکنیم و متوجه به بعد این مسایل نیستند

کرده گفت كه از دعوت ما دربارۀ سفر و  شکایتآقای وانگ 
مذاكره با آقایون سلطان محمود غازي وصدیق سلجوقي با 

. خبر دارند و ازاین ناحیه  متأثر است مقامات حكومتي چین همه
گونه مسایل حساس سري نگاهداشته شود نه  باید بدانیم که این

 .اینکه همه ازآن اطالع داشته باشد
ي نداشتم زیرا واقعیت عین ابمتأسفانه درمورد شكایتش جو

 .كند چیزیست كه وي ازآن یاد مي
راین مورد دربارۀ دفتر نمایندگي جبهۀ متحد سوال كرد كه چرا د

چون مشکل اجراي این كار، نبود . اقدامي صورت نگرفته است
. ع مالی، برایم معلوم است موضوع را بآینده موكول نمودمابمن

طه حسنه ابل رابدرضمن اشاره كرده گفت كه حكومت هند با ك
 .باشد دارد و این مطلب مخالف به پالیسي حكومت چین مي

 .ري حکومت خودرا دادوي حین خداحافظي باردیگروعده همكا
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سكرتر اول سفارت انگلستان  Pierceشام  آقای  73.1در حوالي 
بدون اطالع قبلي به اطاقم آمد و خواهش کرد که خصوصی چند 

 .دقیقه صحبت نمائیم
 .دقیقه را در بر گرفت 11این صحبت درحدود 

شكایت كرد و گفت كه سلجوقي از زبان وي به  Pierceآقای 
 كه حكومت انگلستان جبهۀ متحد را برسمیت ميروم اطالع داده 

کند که سلجوقي این مطلب را از کجا اخذ  وي تعجب می. شناسد
وزارت خارجه حکومتش باالي وی فشارآورده كه . نموده است

چنین اظهاري از زبان وي صورت گرفته و انتظار مؤقف مرا 
اگر چنین اظهاراتي از طرف وي شده باشد صرف جنبۀ . میبرند
از من خواهش . طۀ به حكومت وي نداردابصي داشته و رشخ

كرد تا این مطلب را به روم احوال دهم و این خطاي سلجوقي را 
 .ترمیم نمایم
وی در ادامۀ صحبتش واضح شد که در مورد  شکایتبا وجود 

داند چرا این مطلب به  جبهۀ متحد نظر مثبت دارد ولي نمي
 .كنند هادي مخالفت ميكشاال كشیده و رهبرهاي بنیاد گراي ج

تلفون كرد و گفت وي ( راجا ) شب محبوب غني  83.1ساعت 
با شبیر حسین نقوي مشاور رئیس جمهور در تماس شده و 

انعي نمي بینم هر وقت برایش گفتم م. میخواهد تا با من ببیند
 .د حاضرم با وي ببینمخواسته باش

 

2-11-1881 
دارند باید در مورد  كسانیكه نزد اعلیحضرت درروم رفت و آمد

شان دقت شود، زیرا هركس بعد از مالقات با اعلیحضرت 
تراشد و درپشاور حركات نامناسب ای  خودرا نمایندۀ وي مي

از دفتر روم بایست . بنام روم ختم میشودکه ازایشان سر میزند 
الغیه ای صادر شود كه هیچ فردي ازاعلیحضرت نمایندگي اب

 .نمي نماید
گیالني نزدم آمد و گفت كه پولیس پاكستان با  امروزسید اسحق

وي در تماس شده و راجع به سوء قصدي علیۀ حضرت مجددي 
وي حضرت مجددي را نزد . اسنادي به وی ارایه نموده است
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در زمرۀ . خود خواسته و اسناد را برایش نشان داده است
ل ابمحافظین حضرت مجددي سه نفر ازآنها مربوط به خاد ك

حضرت . را دراین روزها بقتل برسانند ه داشتند وياست و وظیف
مجددي با كشف این مطلب حیاتي به سید اسحق گیالني 
زیادتراعتماد پیدا كرده و در نزد وي تعهد نموده كه درمورد 

حضرت بزودي اروپا میرود و . جبهۀ متحد بیشتر خدمت كند
 ابرازباردیگرهمبستكي خودرا به جبهۀ متحد و اعلیحضرت 

 . دمیدار
براي وكیل شهباز احمدزي تلیفون كردم و خواهش كردم تا با 
مولوي محمد نبي محمدي در تماس شود و برایم وقت مالقات 

بعد از چند دقیقه شهباز احمدزي تلیفوني احوال داد . تعیین نماید
صبح انتظار مرا در خانه خود  73.1كه مولوي فردا ساعت

 .دارد
صرف یخنی پالو دستپخت شب در منزل وكیل سدواصیل براي 

. باشد، دعوت بودیم خودش، كه فوق العاده خوشمزه مي
عبدالحكیم آریوبي، سید اسحق گیالني، داکتر لودین، وكیل 

دیگر . وزیرمحمد جدران وبازمحمدخان در دعوت حصه داشتند
موضوعي جز قضیۀ افغانستان دراكثریت فامیل مهاجرافغان 

ازاینرو خانه وكیل سدو  .وجود ندارد كه درباره صحبت نمود
البته صحبت و طرفه هاي . اصیل ازاین امر مستثني نیست

 .نغزش شنیدني و از طرز ادای خودش منحصر بفرد است
 

.-11-1881 
سید . صبح نزد مولوی محمد نبي محمدي رفتم 73.1ساعت 

غریب برادرعبدالرسول سیاف و یك تعداد اشخاص دیگر در 
محمدی بعد از چند دقیقه . ه بودنداطاق پذیرائی وی بدیدنش آمد

از آنها خداحافظي کرده و با هم دو بدو دربارۀ وضع جهاد، جبهۀ 
 .متحد و دیگر مسایل مربوط به آن صحبت كردیم

درشروع برایش درباره جبهۀ متحد و مذاكرات من با 
اعلیحضرت دروم و با سكرتر هاي اول چین و انگلستان در 
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و مشكالتیكه در سر راه ما  پشاوربه تفصیل معلومات دادم
 .موجود است نظر خودرا ارایه نمودم

مولوي محمدي از بازگشت حضرت صبغت هللا مجددي و پیرسید 
محمد گیالني یاد كرده و گفت كه دربارۀ اتحاد ما سه تنظیم، 
اخوانیها و علي الخصوص برهان الدین رباني بشدت پروپاگند 

هان الدین رباني در یك قرار اظهار وي بر. نماید هاي منفي مي
محضرعام گفته كه ما با حضرت صبغت هللا مجددي ائتالف 

 .كرده ایم و بدینوسیله ضربۀ شدیدي در پیكر جبهۀ متحد زده ایم
مولوي محمدي گفت كه دراین اواخر قوماندان احمدشاه مسعود 
به تخار رفته بود تا تعدادي از مجاهدین حرکت اسالمی را 

ولیكن از سفر خود ناكام برگشته زیرا  درحلقه خود جذب كند
 مي( محمدي ) اكثرمجاهدین در آنوال مربوط به حركت اسالمي 

 .باشند و مسعود را رد می کنند
محمدي از صحبتهاي اخیرخود با برهان الدین رباني، حضرت 

از دو . اد یاد كردابصبغت هللا مجددي و پیر گیالني در اسالم 
بوي شكایت داشت كه در مورد  رهبرتنظیمهای مؤتلف و نزدیك

ساختمان جبهۀ متحد عقیده راسخ ندارند وبرهان الدین رباني 
ازاین موقف متردد شان براي از بین بردن نهضت  جبهۀ متحد 

 .كند استفاده مي
) مولوي محمدي به صحبتش پیش رفته گفت كه عبدهللا بن باز

ه حمد نبي با وي مالقات نمودادر حضور داشت پسرش ( يابوه
بنیاد گراها درآید و  ابو اورا تشویق نموده تا در صف احز

ش ابمحمدي به جو. ازاین ناحیه كمك هاي بیشتر برایش میرسد
گفته كه در مفكورۀ ساختمان جبهۀ متحد تحرك اصلي از طرف 
وي صورت گرفته و این حركت را تائید مینماید ازاینرو وي در 

را با معیت ( ركتنائب ح) نظر دارد بزودي پسرش احمد نبي 
دونفر از همكاران نزدیكش به روم نزد اعلیحضرت بفرستد و 

بن باز ازاین صراحت . یكبار دیگر همكاري خودرا تائید نماید
 .لهجه خوشش نیآمد

صحبت هاي ما در حدود دوساعت را دربر گرفت و از موقف 
 .ر جبهۀ متحد اظهار خوشي نموده خداحافظي كردیمابوي در بر
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 212امروز در پست باكس نمبر . ین در هوتل نزدم آمدداکتر لود
مربوط وي یك نامه و یك عكس انداخته شده كه دراین پوستر 
مونتاژ شده اعلیحضرت را با دونفر از زنهاي سر شناس افغاني 

قرار . در زیر پوستر تبصره نا مأنوسي طبع گردیده. نشان میدهد
حكمتیار در ایران  معلوم این پوسترتوسط یكي از همكاران گلبدین

با تیراژ هزاران قطعه نشر گردیده وبه هر سر كوچه وبازار 
 .پشاور آنرا پخش نموده اند

 

1-11-1881 
یكنفر بنام شربت خان، كه از طرف قدرت هللا حداد، رئیس شاخۀ 

توسط یك یادداشت مختصرمعرفي گردیده با " افغان ملت " از
وي خودرا . رقم نزدم آمدند معیت ده نفر و یا چیزي بیشتر ازاین

بنام آمر جبهه ناوۀ غزني معرفي كرد و وعده همكاري براي 
 .ساختمان جبهۀ متحد نمود

بعد از ظهر سید اسحق گیالني، قوماندان پاچاخان جدران، 
وزیرمحمد جدران ، شمس الدین یاور و چند نفر از مأمورین 

درباره ل نزدم آمدند و ابق برق كابوانجنیران از همكاران س
 .موضوعات روز صحبت كردیم

 

1-11-1881 
امروز مكتوبي از قوماندان ذبیح هللا، یكي از قوماندانان برجستۀ 

     در مزار توسط شخصی بنام زلمي ( رباني) جمعیت اسالمي 
 :برایم رسید واین است متن آن( اسم اصلي اش عبدالغفوراست) 

 : اببعد الق
قه دار اباران صادق و ساینك برادر مجاهد زلمي خان كه از همك

ما است بدینوسیله به شما معرفي شد تا كمك هاي از قبیل مواد 
حربي و غیره كه به جبهۀ غند حضرت علي كرم هللا وجه در 

نمائید به نامبرده تسلیم خواهید فرمود براي ما  والیت بلخ مي
 .میرسد

صدور مكتوب هذا قاري فیض محمد نمایندۀ اسبق ما از  تأریخاز 
امیدوارم از همكاري تان در . گردد فه اش سبكدوش ميوظی

بخش نظامي و اقتصادي دراین مرحله حساس كه مدت سه ماه 
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است روس هاي متجاوز به جبهه مركزي ما تعرض نموده و 
 باحترام  ذبیح هللا.     داخل نبرد میباشیم مضایقه نفرمائید ا  مستقیم

 

ز عالقداري نورگل با یكنفر بنام میرعلم ولد عبدهللا خان صافي ا
پسرش شمس الرحمن، قرار اظهار خودش در دره دیوگل، دره 

 بجبهه دارد و مربوط حركت انقال .1بادیل ودره مردر كنرها 
، نزدم آمدند ودرباره ضرورت اصلي به جبهۀ (محمدي) اسالمي

 .متحد صحبتهاي معقول نمودند
ندیرا وضع در پشاور و دیگر شهرهاي پاكستان، بعد از ترور ا

. ر افغانها قیودات شدید وضع گردیدهابدربر. گاندي، متشنج است
از چند روز باینطرف افغانهاي مهاجر و بعضي مجاهدین توسط 

. گردند پولیسهاي مخفي بعد از بدون كدام دلیل بازداشت مي
وتي روان بودند بازداشت ابدیروز چند نفر را كه در عقب ت

بمب با قوه تخریبي نسبتا  وت یك ابقرار معلوم در ت. نمودند
 . جا گردیده بوداببزرگ ج

 

1-11-1881 
یكي ازدوستان كاپي اعالمیه اسوال را كه به چند صد قطعه تیراژ 
آن میرسد با تبصرۀ شخصي اش برایم آورد كه ذیال  ازنظر 

 :دابخوانندگان گرامي گذارش مي ی
جمعیت تحكیم وحدت از شروع تأسیس همواره درلحظات مهم 

افغانستان به مردم افغانستان و جهانیان پیشنهاداتي  قضیۀ
مبسوطي عرضه نموده كه در مجامع مورد غور ومداقه قرار 

 .گرفته شده
در یكي از مجالس هیئت اجرائیه تصمیم گرفته شد تا بعد از 
اخراج كامل قواي اتحاد شوروي پیشنهادي ترتیب گردد و جهت 

ذیدخل در قضیه هستند نظر خواهي به مسؤولین جهاد و كسانیكه 
 .ارایه گردد

 : اینك اصل متن اعالمیه 
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 "نهضت صلح در افغانستان" اعالمیه جریان 
 !برادران و خواهران هموطن 



 

443 

 

از مدتي باینطرف عدۀ از افغانهاي مقیم اروپا بشمول اینجانب با 
هموطنان گرامي در مجامع بزرگ وكوچك تماسهاي حاصل و 

 .تعاطي افكار پرداخته ایمبه 
 منظور ازاین تالش چیست ؟

منظور ما فقط وفقط قطع جنگ و خونریزي در كشور، تشكیل 
یك حكومت مؤقتي ویا انتقالي كه از اقوام و مذاهب افغانستان 

 .نمایندگي كرده و از پشتیباني اكثریت مردم بر خوردار باشد
ازي مملكت و اسكان مجدد پنج ملیون افغان مهاجر، آغاز نو س

با آلخره ترتیب قانون اساسي متكي بر موازین و ارزشهاي 
جاوید دین مبین اسالم و دعوت لویه جرگه بغرض تعیین و تثبیت 

 .سرنوشت آینده كشور میباشد
ما این مطالب را از طریق وسایل خبررساني و مصاحبات 
مطبوعاتي بسمع هموطنان گرامي با تمام وضاحت رسانیده ایم 

معهذا بعضا  . آن جاي توضیح وتفسیر مزید وجود نداردكه در 
در نقل قول از ما تحریفاتي صورت میگیرد كه اساسا  با گفته ها 

لهذا بغرض رفع هر گونه غلط . و نوشته هاي ما مغایرت دارد
فهمي به نشر این اعالمیه مي پردازیم و اهداف خویشرا بصورت 

 :مختصر بعرض میرسانیم
دي مملكت از پنجۀ قشون استیالگر شوروي مساعي ما براي آزا

از همان بدو تجاوز بر مردم ما آغاز یافته است اما تا امضاي 
موافقت نامه هاي ژنیو فعالیت هاي ما مجراي دیگري داشته 
است تا آنزمان مساعي ما متوجه آن بوده كه جهاد مردم ما تحت 
 كدررهبري واحدي قرار گرفته و فعالیت آن در ساحۀ جنگي و
دفاعي محدود نماند بلكه در ساحۀ سیاسي نیز تبارز كرده و 
سخنگویي پیدا كند تا در مجامع بین المللي و مذاكرات با دولت 
هاي جهان خود عنان سخن را بدست بگیرد وبراي زمان بعد از 

هكذا . جنگ طرح عملي سیاسي، اجتماعي و اقتصادي تهیه كند
ا رجال و دوایر سیاسي كوشش نمودیم تا آنجائیكه مقدور بوده ب

دولتهاي دوست افغانستان تماس حاصل بنمائیم و نتایج محتمله 
وخیم تجاوز شوروي را در توازن منطقه و جهان بسمع ایشان 
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برسانیم و براي مجاهدین كمك سالحي بیشتر و براي پناهگزینان 
 .معاونت بشری زیادتر تقاضا كنیم

هاد عظیم مردم ما ما ادعا نداریم كه این مساعي ناچیز در ج
اثري داشته است اما وجیبۀ دیني و ملي وحق مشروع ما بود كه 
در حدود توانایي خویش در قبال مصایب و مظالمي كه بر مردم 
ما اجرا داشته اند سكوت اختیار نكنیم و بحیث تماشاچي در گوشۀ 

 .امنیت خارج نایستیم
 اینك كه امضاي موافقت نامه هاي ژنیو راه خروج عساكر
استیالگر را از وطن ما كشوده است ما مساعي دسته جمعي تمام 
افغانهاي و طنخواه را براي قطع مخاصمت، خونریزي، افغان 
كشي وویراني آنچه از تجاوز اجنبي باقیمانده است و آغاز صلح 

 .با دوام براي مردم رنج كشیده ما تقاضا مي كنیم
مكرارا  بیان  ما نظر خویش را نسبت به موافقت نامه هاي ژنیو

این موافقت نامه ها كه بدون شركت طرفین اصلي . داشته ایم
جهاد مذاكره و انعقاد یافته است متضمن صلح در افغانستان 

ل از یكطرف و قواي ابنیست بدتر اینكه با تسلیح مزید حكومت ك
ادامه جنگ داخلي ( Symetricشكل ) مجاهدین از طرف دیگر 
 .تشویق میكندرا دربین افغانها به نحوي 

اینك دولت متجاوز پاي خویش را از ماجرا بیرون نموده و 
همپایه دولت امریكا ناظر آنست كه افغانها در بین خود چه رویه 

طرفین متخاصمین بایستي با كمال درایت . اي در پیش مي گیرند
راه . و دور اندیشي مصالح علیاي افغانستان را در نظر بگیرند

ع خونریزي هموار نمایند و نگذارند كه را براي آتش بس و قط
 .وطن ما بیشتر ازاین محل مداخالت مقاصد خارجي قرار گیرد

رژیمي . ل در افغانستان بقا نداردابما اطمینان داریم كه رژیم ك
كه با مخالفت تمام ملت روبروست و عامل این همه ویراني تام 

است  وتمام مملكت و شهادت صدها هزار مردم با شهامت گردیده
و هنوز افتخار دارد كه قشون استیالگرخارجي را بمعاونت 

همزمان . خواسته است تا افغانستان را به ویرانه مبدل مي نماید
ل طوفان اببا خروج آخرین عسكر شوروي مانند پر كاه كه در مق
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ل آنقدر فراست دارند كه ابك ابارب. قرار گیرد ازبین خواهد رفت
 .این حقیقت رادرك كنند

ل بزور سالح مجاهدین صورت اباگر این زوال رژیم ك اما
میگیرد نه تنها پیروان خلقي و پرچمي از میان خواهد رفت بلكه 
عده زیادي از عقب گرایان آنها و جوانانیكه با االجبار در مسلك 
عسكري فشرده شده اند نیز تلف خواهد شد و دامنه ویراني ها 

كه به نحوي مسالمت  آیا صالح درین نیست. توسعه خواهد یافت
آمیز كنار روند و جاي خودرا براي حكومتي كه مورد رضا و 

 پشتیباني اكثریت مردم باشد بگذارند؟
میتوانند تصویبي از پارلمان خود ساخته " روابحفظ " براي 

خویش حاصل كنند مبني بر اینكه خیر و صالح  مردم مقتضي 
ر بگیرند و آنست كه حكومت و ارگانهاي مربوط آن دست از كا

براي شورا  ا  ات آزاد براي لویه جرگه و بعدابزمانیكه انتخ
 .ي مردم قرار دهندا  صورت میگیرد خودرا در محل ر

ما با وصف اینكه زوال رژیم خلقي و پرچمي را حتمي الوقوع 
میدانیم دفع آنرا بزور سالح و خونریزي مزید بخیر و صالح 

ت اسلحه قدرت را از زیرا هر رژیمي كه بقو. مملكت نمیدانیم
ر بدست مي آرد خود براي حفظ قدرت به سالح، ابیك رژیم ج

یعني . استخبارات، حبس و شكنجه مخالفین توسل خواهد جست
 .همان استبداد ادامه خواهد یافت منتهي بعنوان دیگر
خطا و جرم  ابدولت شوروي كه با هجوم به افغانستان به ارتك

اونت به رژیمي كه مشرف عظیمي پرداخت اینك با كمك و مع
كمك اسلحه در مخیلۀ . بزوال است بخطاي دیگري دست میزند

ل این عقیده را خلق خواهد كرد كه ممكن است ابحكومت ك ابارب
حال آنكه یكصد . ء خودرا ادامه دهدا  با پشتیباني مزید بتواند بق

وبیست هزارعسكر شوروي نتوانست چنین رژیم نامطلوب را بر 
 .ان تحمیل كندمردم افغانست

ط آینده با حكومتهاي افغانستان در حدود ابلهذا با درنظرداشت رو
قوانین بین المللي دولت شوروي بایستي راه كنار رفتن مسالمت 

در " ناجایز" آمیز دولت نجیب را هموار نماید و از مداخالت 
 .امور افغانستان خودداري كند
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ر جهاد بر علیه از طرف دیگر مجاهدین مسلح رهبران آنها كه د
ي بدست آورده و مورد احترام تأریخخصم استیالگر افتخار 

عمیق و مباهات همه ما قرار گرفته اند متوجه این امر خواهند 
بود كه تا آنزمان كه جهاد برعلیۀ دشمن خارجي جریان داشت 

در . همه افراد ملت در داخل و خارج كشور پشتیبان آنها بودند
ر ویرانه هاي مملكت بدون همه وسایل واقع آن هموطناني كه د

زندگي حیات بسر برده اند و بدون آنكه از خود دفاع بتوانند زیر 
حمالت تانك ها و طیاره ها قرار داشتند و آنهائیكه به ترك 
مملكت مجبورگردیده و در كمپ هاي فالكتبار بسر برده اند مانند 

اند در آنهائیكه سالح در دست داشتند و بدفع دشمن پرداخته 
تعیین سرنوشت آینده كشور ذیحق میباشند و بایستي آوازآنها 

اینها اكثریت ملت را تشكیل میدهد و این اكثریت از . شنیده شود
ده سال جنگ، خونریزي، گرسنگي، مریضی و آوارگي به تنگ 

این اكثریت مردم طالب صلح . آمده و طاقت رنج بیشتر را ندارند
هرهاي ویران شدۀ خود هستند و آرامش و عودت به دهات و ش

تا بتوانند در پناه یك حكومتي كه في الجمله مورد رضائیت و 
این اكثریت مردم . اعتبار آنها است زندگي را از سر گیرند

 .صامت هستند و وسیلۀ براي نشر آواز خود ندارند
جهادي در خارج میدانند كه اگر براي كسب  ابرهبران احز

ف نظر و رأي مردم به جنگ و قدرت و تحمیل حكومت برخال
خونریزي ادامه میدهند مزید براین از پشتیباني اكثریت ملت 

 .برخوردار نخواهند بود
مردم بیگناه را براي امرار  ا  انفالق بمب ها و فیر راكت ها اغلب

معاش در جاده ها و كوچه ها تالش میكنند بقتل میرساند و تخم 
 ابصي كه بغرض ارعكینه را در سینه هاي مردم نسبت باشخا

در . ل بچنین اقدامي دست میزنند مي پرورانندابحكومت ك ابارب
حقیقت این چنین عملیات صایب نبوده و بر ضد آنچه منظور 

رهبران مجاهدین كه الي حال در راه خدا . است منتج مي شود
و آزادي مملكت جد وجهد نموده اند اینك بایستي مصالح ( ج)

خودخواهي مقدم بدانند و كوشش كنند ملت را بر قدرت طلبي و 
كه زمینه را براي قطع جنگ و بروي كار آمدن یك حكومتي كه 
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در داخل و خارج مملكت كسب اعتبار و اعتماد بنماید آماده 
 .سازند

ساماني در كشور ما دوام اببایستي متوجه باشیم كه اگر جنگ و ن
و شاید  میكند راه نفوذ خارجي در سرنوشت آیندۀ ما باز میگردد

 .اوضاع لبنان در وطن ما حكمفرما شود
همین اكنون كشورهاي نزدیك بما طالب حكومتي هستند كه 

حكومت آینده فقط  اببمنافع آنها سازگار باشد، حال آنكه درانتخ
 .وفقط مصالح علیاي وطن ما اعتبار دارد و نه غیر آن

حكومت و ملت پاكستان كه در جریان جنگ مرگ و زندگي 
به پناه گزینان افغان اقل وسایل امرار رهایش را مهیا  مردم ما

نمودند و عدۀ از رهبران جهاد را در كشور خویش جا دادند و از 
حقوق حقۀ مردم ما در مجامع بین المللي و در نزد دولت هاي 
غربي و كمونیستي دفاع نمودند في الواقع وجایب اخوت و 

ینده مورد احترام مروت اسالمي را بجا اورده اند و در حال وآ
 .مردم ما قرار خواهند داشت

آرزوي قلبي ما آنست كه افغانستان مستقل با كشورهاي همسایه 
ط سیاسي و اقتصادي نزدیك قایم كند اببرادر و مسلمان چنان رو

 .كه راه هرگونه اختالف و دوگانگي براي همیشه مسدود گردد
جمهور توقع ما از حكومت پاكستان و با الخاصه شخص رئیس 

 اباینست كه از نفوذ معنوي خود استفاده نماید آن رهبران احز
را كه هنوز درپشاور اقامت گزین هستند تشویق نماید براي قیام 
صلح در مملكت با شخصیتهاي ذیعالقه در داخل و خارج مملكت 

 .یري اتخاذ نمایندابطه بر قرار نموده و تدابر
ما حق انحصاري  خاطر نشان باید نمود كه امور آینده وطن

هیچكس و هیچ حزب و یا گروهي نیست و هیچ یك حكومت 
ط حسنه و دایمي با افغانستان باشد حق ابخارجي كه طالب رو

 .مداخله در امور داخلي ما ندارد
خاك افغانستان  1888فروري  11اینك كه عساكر استیالگر الي 

را ترك میگویند بایستي آواز اكثر صامت مردم ما كه طالب 
ل و رویكار آمدن حكومت ابزبین رفتن مسالمت آمیز رژیم كا
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انتقالي كه طرف پسند مردم باشد ودعوت لویه جرگه تحت 
 .شرایط فعلي مملكت، بلند شود و تقویه گردد

لویۀ جرگه آینده متكي برشرایط جدیدي خواهد بود كه بعد از 
خروج عام و تام عساكرشوروي درمملكت حكمفرما خواهد 

 .مسایل مستلزم تفكر و تدبیر عمیق میباشد این. گردید
ما پیشنهاد میكنیم كه هر چه زودتر كنفرانسي متشكل از دوصد 
الي سه صد نفر از افغانهاي مقیم افغانستان و خارج آن در یك 
كشور بیطرف تشكیل گردد تا در آن مسایل افغانستان دقیقا  تحلیل 

غور و  گردیده و طرحي براي صلح و حكومت انتقالي مورد
آرزوي ما آنست كه یكي یا چند نفر از رهبران . دقت قرارگیرد

جهاد تشبث دعوت باین كنفرانس را بعهده گیرند و درآن به 
رهبران جهاد و قوماندانان بارز و شخصیت هاي ذیصالح 

 .شركت نمایند
مي نامیم و " كنفرانس صلح در افغانستان" ما این كنفرانس را 
. موسوم میكنیم" ت صلح در افغانستاننهض" این جریان را به 

جمعیتي كه این جریان را براه مي اندازد محدود و مشخص 
هدف آن جز قطع جنگ و خونریزي و قیام صلح در . نیست

هیچ هدف ومنظور و پشت پرده . افغانستان چیز دیگري نیست
جز آنچه عیانا  بیان میگردد نداشته وبراي هیچ فردي فعالیت نمي 

خاصیكه طالب صلح و آرامي در افغانستان هستند همه اش. كند
مي باشند " نهضت صلح در افغانستان" اعضاي همین جریان 

این جریان در واقع آواز اكثریت صامت مردم مارا منعكس مي 
 و من هللا التوفیق        .  سازد

دكتور : ازطرف تمام اشخاصیكه با این جریان موافقت دارند
 محمد یوسف

ع مختلف فرستاده شد كه ابكه در باال ذكر شد بمناین نظر طوری
درپاكستان با تبصرۀ درباره از طرف كدام شخص عالقمند در 
حل قضیه افغانستان یادداشتي نوشته شده و بعد تكثیر بدیگر 

در یكي از . مراجع داخل و خارج از وطن فرستاده شده است
ن مت. سفرهایم در پشاور یك كاپي آن بدسترس من قرار گرفت

 .یادداشت را از نظر خوانندگان میگذرانم
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 : یادداشت
الغیه مردیكه عمر خودرا در راه اعمار افغانستان اباینست 

 صرف كرده و واجد پختگي خاص یك خدمتگزار
صادق وطن است كه جز آرامي و سعادت وآزادي مردم 

با قیام مسلحانه ملي و اسالمي . افغانستان آرزوي دیگر ندارد
و بعد  1.17ثور  7ر كودتاي كمونستي ابان در برمردم افغانست

روسها در افغانستان كه تحت فتوي  1.18جدي  6تجاوز نظامي 
و رهنمایي هاي مذهبي و دیني علما و روحانیون واقعي 

در صورتیكه یك حكومت بي ) افغانستان صورت گرفته بود 
و در پایان برآمدن عساكر روس " اوربند" طرف، تطبیق متاركه 

تشكیل لویه جرگه عنعنوي  67اواخر سال " افغانستان از 
ق ابحمایت و پشتیباني ازاین طرح مط( افغانستان صورت بگیرد

خواست اكثریت مردم افغانستان بوده صلح، امنیت هویت 
اسالمي، استقالل حاكمیت ملي بیطرفي و حق تعیین سرنوشت را 

 و من هللا التوفیق  . براي افغانها ارمغان مي آورد
                                                                           

6-11-1881 
صبح نزد مولوي محمد شاه  7311قرار وعده قبلي بساعت 
مولوي فضلي كه از مردمان تاجك . فضلي معاون حركت رفتم

گردیز است یك انسان دانشمند، راستگو و وفادار به ساختمان 
ریك پسكوچۀ پشاور فقیرانه زندگي میكند و به د. جبهۀ متحد است

وی نظریا ت سالم وعملي پیش . زرق وبرق زندگي عالقه ندارد
بعد ازآنكه از وضع جبهۀ متحد و فعالیت اعلیحضرت در . میكند

در بین مجاهدین : روم برایش معلومات دادم وي درمورد گفت كه
شده از به نسبت اطالت در ساختمان جبهۀ متحد نا امیدي خلق 

طرف دیگر اخوانیها بسویۀ بین المللي در تخریب این كار فعالیت 
 .میكنند

وی گفت که براي اولین بار مال موذن باثر هدایت عبدالرسول 
سیاف نزد وي آمده و ازوي تقاضا كرده بود تا ازمفكورۀ جبهه 

ر این اقدام وي هر قدرسالح ابمتحد جانبداري نكند ودر بر
. قد خواسته یاشد بدسترس وي میگذاردومهمات بشمول پول ن



 

451 

 

مولوي فضلي پیغامیكه الزم بود توسط مال موذن به سیاف 
 .فرستاد

وی گفت که مولوي ارسالء یكي ازاركان مربوط به مولوي 
نصرهللا، شخص با نفوذ اما منافق در بین علماي دیني چند بار از 
 يظاهرشاه بدگویي نموده و حق طلبي از مردم پشتونستان را م

 .نماید
مولوي صدیقي معاون مولوي نصرهللا، كه مورد اعتماد سیاف 

باشد، دیروز با مولوي فضلي دیده و وي را تشویق نموده  نیزمي
ش مولوي ابدر جو. تا از حلقۀ طرفداران جبهه متحد بیرون شود

. اظهار نموده كه وي دیگر راهي جز جبهۀ متحد نمی بیند
دررأس این جبهه یك امر حتمي ق افغانستان ابموجودیت پادشاه س

رهبران اتحاد امتحان خودرا به مجاهدین ومردم افغان داده . است
 .وآنها اعتمادي در بین مردم ندارند

كوشش اصلي سیاف و این اشخاصیكه با مولوي فضلي دیده اند 
میتوان خالصه شد تا مولوي فضلي را از حلقۀ اتحاد بهر وسیلۀ 

 .یدي به جبهۀ متحد رسانیدمیشود بیرون ساخت و ضربه شد
ط اسالمي با سه نفر ابدر هفتۀ گذشته دكتورنصیرعمر رئیس رو

رهبران ملي گراها و مولوي فضلي در منزل مولوي محمدي با 
داکتر عمر كوشش كرد تا این حلقه طرفداران جبهۀ . هم دیده اند

متحد را از هم بپاشاند و در صحبت خود گفت كه من وظیفه 
. ر شما خالص كردم كه نزد شما آمدمابا در برومسؤولیت خودر

ش گفته این مسؤولیت شما است كه ابمولوي فضلي در جو
كنید باید بهمه  شما اگر كمك مي. افغانستان را تكه تكه كرده اید

به یكسان نمائید وگرنه هیچ كمك نكنید زیرا كمكهاي یكطرفه شما 
 .باعث نفاق عمومي گردیده است

متأسفانه پیر گیالني بعدبازگشت از اروپا وی اضافه کرده گفت 
وامریكا، در مجلسي كه مولوي فضلي حاضر بود، اظهار داشته 
كه در اثر تماس با یكنفر از همكاران رئیس جمهور ریگن در 
امریكا و وزارت خارجه عربستان سعودي برایش گفته شده كه 
مجاهدین باید خود اتحاد نمایند و ضرورت به همكاري پادشاه 

در مجلس با حضور داشت مولوي . ق افغانستان ندارندابس
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محمدي، حضرت مجددي، دكتورفاروق اعظم، مولوي فضلي در 
ر این اظهارات پیر گیالني گفته كه افسوس است كه شما بنام اببر

طرفداران جبهۀ متحد در تصمیم خود ایستادگي ندارید تا دیروز 
و بیقین نمودید و امروزبه شكلي دیگري  طوري صحبت مي

بشما گفته میتوانم كه شما تحت تأثیر پروپاگند هاي اخواني ها 
پیر گیالني را . قرار گرفته اید تا این حركت ملي بوجود نیآید

مخاطب قرار داده و گفتم كه شما فراموش نكنید همین حلقه باالي 
شمارا ازاین ( فضلي) شما حكم تكفیر را صادر نموده ومن 

گذاشته شد كه دراین مورد صحبت  قرار. معضله نجات دادم
 .شود

فرداي این گردهم آیي با حضور داشت اشخاص ذیل، مولوي 
محمدي، حضرت مجددي، پیر گیالني، توریالي عثمان، 

آئیی  مداکترفاروق اعظم، ننگرهاري و مولوي فضلي، گرده
 .صورت گرفت

پیر گیالني به تائید گفتار دیروزي خویش باز تكرار نمود كه 
ت مانع اصلي بوجود آمدن جبهۀ متحد میباشد وباید ما اعلیحضر

 .تغییري در پالیسي خود جستجو نمائیم
ننگرهاري نظر پیر را تائید كرد و گفت كه واقعیت امر این است 

گردد  ق مانع بوجود آمدن جبهۀ متحد ميابكه موجودیت پادشاه س
 .وما باید راه دیگري بسنجیم

ي از جبهۀ متحد با حضرت مجددي برخالف هر دو طرفدار
 .شمولیت اعلیحضرت را نمود

مولوي فضلي با شدت و عصبانیت باالي پیر گیالني حمله نموده 
میكردي و هر  ابا خطابتو بودي كه اعلیحضرت را ب: و گفته 

قدمت درروم بود و امروز كه كار در مراحل حساس رسیده از 
ریكه اگر بین تو و اعلیحضرت، طو. ایت صلب اعتماد میكنيابب

دربین مردم افواء جاریست به توافق رسیده باشید كه مسؤولیت 
كند، باید بما  را به تو داده باشد و پاي خودرا از بین بیرون مي

 .واضح بگوئید تا ما هم راه خودرا پیدا كنیم
اكثریت ملت افغان به آمدن اعلیحضرت موافقه دارد و 

شمگیر ازینروست كه مراجعه مردم نزدما درین مدت طور چ
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اگراین گفتار شما در بیرون پخش شود به یقین . بیشتر شده است
كامل مردم از ما رویگردان شده وبدامن اخواني ها بروي 

 .مجبوریت پناه میجویند
نماید كه اخواني ها در تطمیع پیر  مولوي فضلي احساس مي

گیالني اقدام نموده  و ازینرو میخواهد بین این سه تنظیم رخنه 
 .وارد شود

پیر گیالني ازاین اظهارات جدي وي دست و پاچه شده و گفت 
كه وي نظر خودرا در خالل یكهفته به حاضرین پیش میكند ودر 
 .پرنسیپ طرفداري از جبهۀ متحد بشمول اعلیحضرت را مینماید

مولوي فضلي پیشنهاد كرد كه با روم در تماس شوم و از 
ردانان دعوت رهبرها بشمول یك تعداد بیشتر از مردمان كارگ

نماید و وي حاضر است كه در محضر این مجلس درباره 
 .نظریات واقعي رهبر هاي طرفدارجبهۀ متحد صحبت كند

 .صحبت ما اضافه از سه ساعت را دربر گرفت
 

  Brunnhuberو   Wolfgang von Erfaبعد ازظهر دونفرآلماني 
 Konradاین هر دونفر مربوط به فوندیشن . نزدم آمدند

Adenauer ،صدراعظم بعد از جنگ جهاني دوم جهاني آلمان ،
نفر اولي مدیرمنطقوي درآسیا بوده ودر بانكوك دفتر . باشند مي
اینها زیاد تر در مورد پالنگذاري بازسازي افغانستان . دارد

صحبت كردند و معتقد هستند اگر جبهۀ متحد روي كار امده 
دماتي آنرا رویدست بتواند آنها میتوانند از همین حال ترتیبات مق

 .بگیرند
وعده گذاشته شد كه در آینده باز هم باالي این مطالب صحبت 

خوب است از وضع ما بیچاره ها خبرندارند كه . ) بیشتر مینمائیم
 (در كدام جنجال ها غرق هستیم

 
7-11-1881 

ننگرهاري بعد از نماز صبح نزدم آمد و مرا ازجریان مذاكرات 
) ي برجستۀ تنظیمها با خبر گردانیداخیر با رهبران و اعضا

 (.صحبت من با مولوي فضلي دیده شود
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ننگرهاري گفت كه بین وي و پیر گیالني قبل از مالقات با 
دیگران موافقه شده بود تا پیر گیالني مخالفت با پادشاه را در 
میان آورد و با این تكتیك نزد خود معلوم نماید كه مولوي محمدي 

از . مورد چه نوع عكس العمل مینمایندو حضرت مجددي دراین
صحبت صریح مولوي فضلي و متانت وي درقضیه توصیف 
كرد و گفت كه مولوي محمدي دربارۀ تصمیم مولوي فضلي 
قدرت رد را ندارد و این بحث در حضورداشت اركان سه تنظیم 
الزمي بود، زیرا حضرت مجددي و مولوي محمدي بعضي 

 .یباشنداوقات در تصمیم خود متزلزل م
ننگرهاري برایم گفت كه حضرت مجددي میخواهد كه من 

صبح امروز در دفتر جدید اتحاد نزدش  11311ساعت  (مایار)
 .بروم تا در باره بعضي مطالب صحبتي دارد

این تعمیر از نقطۀ نظر موقعیت و . بدفتر رسیدم 11311ساعت 
سر جمع داراي چهار . تعداد اطاقها نسبت بگذشته بهتر است

این . كرده ابویلي مي باشد و هر تنظیم یك سمت را بخود انتخح
 11تعمیر در مسیر شاهراه چارسده واقع است و درحدود 

 .كیلومتر از مركز شهرپشاور فاصله دارد
حضرت مجددي در بارۀ وضع جهاد معلومات مفصل داد 
واضافه كرد كه در نزد پاكستانیها بیم آن پیدا شده كه اگر در 

ضع روسها ثبات پیدا كند امكان دارد كه در پاكستان افغانستان و
 .كند اببي اثر نماند و وضع را در پاكستان خر

وي دوماه قبل با كمیشنر دیده و راجع به ظاهر خان و ساختمان 
ق نظر ابجبهۀ متحد صحبت نموده و درباره سهمگیري پادشاه س

: ) جضرت مجددي برایش گفته. خودرا براي وي توضیح نموده
مال ما شروع از داوود خان تا به امروز باعث آن گردیده كه اع

مردم از ظاهرشاه طرفداري كند، وگرنه در شروع جهاد كه 
بصورت واقعي جهاد في سبیل هللا بود از پادشاه كسي یاد 

 .(نمیكرد
كمیشنر نظرحضرت را تائید كرده و اضافه كرده كه گورنر 

ق و جبهۀ متحد باصوبه سرحد طرفداري از سهمگیري پادشاه س
میكند اما هردویشان شكایت دارند كه حركت جدید بصورت بطي 



 

454 

 

ش گفته ابحضرت بجو. پیش میرود و باید بیشتروسریعتر كاركرد
كه مانع بزرگ ما تخریبات گروه هاي بنیاد گرا و حامیان 

باشند كه باید پاكستان در مورد اقدامات الزمه  خارجي شان مي
 .كند

افغانستان، كه درچوكات پوهنتون پشاور  موسسۀ ریسرچ قضایاي
كار میكند، راپور مفصلي در بارۀ وضع جهاد و رول سهمگیري 

ق و جبهۀ متحد، به رئیس جمهور پاكستان ودیگر ابپادشاه س
. شعبات مسؤول حكومتي فرستاده كه انعكاس خوب نموده

كمیشنر مولوي خالص را نزد خود احضار نموده و برایش 
بعقیده كمیشنر . ر جبهۀ متحد مخالفت نكندابدر برتوصیه نموده تا 

و تأئید حضرت مجددي بزرگترین موانع را برهان الدین رباني 
كند و با همدستي طرفداران  ر این مفكوره خلق ميابدر بر

خارجي و قوماندانهاي طرفدار درداخل افغانستان این حركت را 
 .تخریب میكند

ویته مجلسي حضرت مجددي حین اقامت اخیرخویش در ك
بزرگي ترتیب داده بود كه درآنجا موضوع سهمگیري ظاهرخان 

حضرت مجددي اظهار داشته كه . و جبهۀ متحد را مطرح نموده
ما رهبرها قدرت آنرا نداریم تا ظاهر خان را به تنهایي روي 

این . صحنه جهاد بیآوریم، بلكه ملت باید دراین راه پیشقدم شود
 .قرار گرفت نظر از طرف همه مرد تائید

از  81-11-8حضرت مجددي گفت كه وي در نظر دارد بروز 
طریق روم به دنمارك سفر كند ودرباره این مطالب با 

 .اعلیحضرت به تفصیل صحبت نماید
 .قرار گذاشته شد كه در اروپا با هم ببینیم

 

8-11-1881     
پي آي اي از اسالم  711با پرواز  11-11صبح  1311ساعت 

. ساعت سفر به استانبول مواصلت نمودم 7و بعد از اد حركت اب
پس از توقف مختصردراین شهر زیباي تركیه به پرواز ادامه 

 .ساعت به فرانكفورت مواصلت کردم 23.1داده و بعد از 
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11-11-1881 
در خالل روز با داکترمحمد یوسف و پیر سید احمد گیالني در 

درپاكستان  فوني صحبت كردم ومختصر از سفر خودیلندن تل
 .معلومات دادم

 

11-11-1881 
باجنرال عبدالولي تلیفوني در تماس شدم وبرایش از آمدن خود 

وي گفت كه حضرت مجددي دیشب . درفرانکفورت اطالع دادم
به روم مواصلت نموده وامروز وفردا دوشنبه با وي مصروف 
است و همچنان ویلسن سفیر امریكا در واتیكان نیز از واشنگتن 

شته كه بروزدوشنبه با حضرت مجددي یكجا با وی مي بازگ
براي جنرال گفتم كه من سر ازروز سه شنبه درروم آماده . بینند

 .صحبت هستم
صرف جنبۀ . ) تصمیم گرفتم كه توسط ریل روانه روم شوم

قیمت تكت رفت و آمد فرانكفورت تا روم و : معلوماتی دارد
 (لمانيمارك آ 8..درجه دو  اببازگشت با كوپه خو

 .از فرانكفورت 21318حركت ساعت 
 

12-11-1881 
درهوتل سیسیل برایم اطاق . مواصلت به روم 1.311ساعت 

 .ریزرف شده بود
شام روز جنرال عبدالولي تلیفوني احوالم راگرفت و گفت كه 
حضرت مجددي در هوتل كولوني اقامت دارد و فردا بعد 

فردا ساعت  قرار گذاشته شد تا. ازظهرروانه دنمارك است
برایم تلیفون كند و وقت مالقات با اعلیحضرت را تعیین  11311

 .كند
این ریل . نومبرسیت خودرا در ریل ریزرف كردم 11براي 

صبح  8ازروم به راه می افتد و درحوالي  163.1ساعت 
 .نومبر به فرانكفورت مواصلت میكند16
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1.-11-1881 
قرار گذاشته شد  جنرال عبدالولي تلیفون كرد و 11311ساعت 

عصر با سلطان محمود غازي نزدم آمده و  1311امروز بساعت 
 .یكجا بخدمت اعلیحضرت برویم

 .نومبر، انداختم 11ریزرفیشن قطار را به یكروز پیشتر، 
امروزدررادیو صداي آلمان خبري نشر گردید كه بدان اساس در 
مجمع عمومي ملل متحد در مورد قضیۀ افغانستان بحث 

نفر از مجاهدین  111دیده و هم خبر داد كه در حدود آغازگر
ل بعد ازآنكه مهمات شان ختم ابكیلومتري جنوب غرب ك 11در

گردیده تسلیم قواي حكومتي گردیده و آنها دسته جمعي با ضرب 
 .گلوله ماشیندار كشته شده اند

سلطان محمود غازي . شام خدمت اعلیحضرت رسیدیم 6بساعت 
 .مل مجلس بودندو جنرال عبدالولي شا

درمورد دفتر جبهۀ متحد . دربارۀ سفر خود درپاكستان راپوردادم
درپاكستان به تفصیل صحبت شد كه اعلیحضرت تأكید فرمودند 

 .تا هرچه زودترباید رویدست گرفته شود
درمورد امكانات مذاكره با رئیس جمهور پاكستان از طریق 

اید موقف اجي صوات خاطر نشان نمودند كه پیش ازآن بابب
گیري رؤساي تنظیمها در پاكستان واضح شود، مخصوصا  

طۀ مرموز وي با ابتخریب كاري برهان الدین رباني و ر
عناصرچپي در شمال افغانستان، بیشترباعث تشویش همه بوده و 
تا وقتیكه عالیم مؤثق بدست نیآید مالقات با رئیس جمهور 

 .پاكستان را قبل از وقت میدانند
مذاكرات اخیرشان با حضرت صبغت هللا مجددي اعلیحضرت در

به وي خاطر نشان نموده كه باید همه كوشش نمائیم تا رباني و 
خالص را متقاعد گردانیم که درساختمان جبهۀ متحد شركت 
نمایند در غیرآن اعلیحضرت چانس مؤفقیت این حركت را نمي 

حضرت مجددي كوشش كرد تا این نظر اعلیحضرت را . بینند
حس .) د لیكن دالیل وي بي اساس بوده و مؤفق نگردیدرد كن
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مینمایم كه بین اعلیحضرت و حضرت مجددي اختالفات عمیقتر 
 (.وجود داشته باشد

طوریكه مشاهده . شب دوام كرد 83.1صحبت ما تا ساعت 
رسد و ازاینرو  گردید یك دینامیك در حركت روم بمشاهده نمي

 .مشكالت بیشتر را در سر راه مي بینم
بعد از خداحافظي با اعلیحضرت، باجنرال عبدالولي 
وسلطانمحمود غازي در یك ریستوران نان شب صرف نموده 

 .مرا به هوتل رسانیدند113.1وساعت 
براي باراول بین اعلیحضرت و جنرال عبدالولي یك نوع سردي )
 (.طه را حس كردمابر
  

16-11-1881 
یق داراالنشاء اعضاي هیئت اجرائیه جمعیت تحكیم وحدت ازطر

دربن  دعوت گردیده تا درباره 1881نوامبر  21جمعیت بروز 
 :مسایل ذیل تبادل افكار صورت بگیرد

 ر حوادث وجریانات سیاسي اخیرابمؤقف جمعیت دربر -1
 تنظیم داراالنشاء -2
 بررسي دساتیر اساسنامه -.
 موضوعات مالي وتنظیم آن -1
معیت واعضاي آن وبرعالوه ازمطالب فوق درباره تشكیل ج 

معلومات داده شده وجهت ثبت جمعیت بمراجع حقوقي اقدام 
 .گردد

 

21-11-1881 
مجلس هیئت اجرائیه بساعت دو بعد ازظهر درمنزل داکتر محمد 

بعد ازغوردربارۀ جریانات اخیرتصمیم اتخاذ . یوسف دایر گردید
گردید تا هرچه زودترجمعیت درمراجع مربوط ثبت گردد، زیرا 

آیي اشخاص وفعالیتهای سیاسي بدون ثبت دردفتر مربوط گردهم 
یك حركت غیر قانوني شمرده شده وباعث اخالل در امور 

 .روزمره گردیده میتواند
لست ترتیب شده باتفصیل ذیل بمنظورثبت در مراجع ذیعالقۀ 

 :آلمان به مجلس ارایه گردید
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 اعضاي شوراي عالي: اول 
ل فعال  ابدرك 1817-1-21تولد  تأریخداکتر محمد یوسف،  -1

 باشندۀ نوي وید آلمان غرب
 1816-1-16تولد  تأریخدگرجنرال عبدالكریم مستغني،  -2

 ل فعال  باشندۀ هامبورگ آلمان غربابدرك
ل ابدرك 1821-11-21تولد  تأریخداکتر عبدالحكیم طبیبي،  -.

 فعال  باشندۀ ژنیوسویس
ل فعال  ابدرك 18.2-1-1تولد  تأریخولید حقوقي، احمد  داکتر -1

 باشندۀ سان اگوستین آلمان غرب
باشندۀ كوربوه  ل فعال  ابداکترمحمد قاسم فاضلي، تولد در ك -1

 فرانسه
ل، ابدرك 18.1-1-1تولد  تأریخداکترعطامحمد نورزایي،  -6

 باشندۀ گیلدرن آلمان غرب فعال  
ل، فعال  باشندۀ جورجیا ابداکترمحمد عرفان فطرت، تولد درك -7

 اامریك
ل فعال  ابدرك 1811-.-11تولد  تأریخهمایون شاه آصفي،  -8

 باشندۀ پاریس فرانسه
ل، فعال  باشندۀ كارلسروهه ابمیرمن پروین علي تولد درك -8

 آلمان غرب
ل، فعال  باشندۀ هامبورگ آلمان ابتاج محمد تاج، تولد درك -11

 غرب
ل، بادرك ..18-2-16تولد  تأریخانجنیراحسان هللا مایار،  -11

 فعال  باشندۀ اشبورن آلمان غرب
 :اعضاي داراال نشاء عبارت اند از: دوم 
ل، فعال  ابدرك 18.1-1-21تولد  تأریخداکترغالم محمد نیاز،  -1

 باشندۀ بوخوم آلمان غرب
ل، ابدرك 18.8-6-1تولد  تأریخداکترمحمد امین فرهنگ،  -2

 لمان غرب فعال  باشندۀ بوخوم آ
ل، فعال  ابدرك 1812-11-8تولد  تأریخما، داکترسید محمد سو -.

 باشندۀ بون دویسدورف آلمان غرب
 (عضو شوراي عالي) داکترولید حقوقي  -1
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 (عضو شوراي عالي) داکترعطا محمد نورزایي  -1
 :اعضاي فعلي جمعیت عبارت اند از: سوم 

 محمد رحمن رحیمي، باشندۀ سان اگوستین آلمان غرب -1
 باشندۀ سان اگوستین آلمان غرب میرمن رحیمه رحیمي، -2
 غالم سخي غزنوي، باشندۀ ورتر آلمان غرب-.
 زاده، باشندۀ بون آلمان غرب ابمحمد كبیر وه -1
ولوني آلمان  -محمد قاصد اورگون وال، باشندۀ نویكیرشن -1

 غرب 
 میرمن فهیمه رستگار، باشندۀ دیلینگن آلمان غرب -6
 گوستین آلمان غربمیرمن معصومه رحمن، باشندۀ سان ا -7
 سید كریم محمود، باشندۀ بریمن هافن آلمان غرب -8
 میرمن لیلي نور، باشندۀ بریمن هافن آلمان غرب -8

 محمد صدیق نور، باشندۀ بریمن هافن آلمان غرب -11
 میرمن نسرین حمید، باشندۀ شپادن آلمان غرب -11
 داکترمحمود حمید، باشندۀ شپادن آلمان غرب -12
 انور نیكو، باشندۀ بریمن هافن آلمان غربمحمد  -.1
 میرمن نوریه نیكو، باشندۀ بریمن هافن آلمان غرب -11
 داکتر سید حبیب بها، باشندۀ موینسترآلمان غرب -11
 میرمن رقیه بها، باشندۀ موینستر آلمان غرب -16
 محمد اسحق، باشندۀ زیندن آلمان غرب -17
 دن آلمان غربمیرمن بیت الحرم اسحق، باشندۀ زین -18
 داکترعلیشاه فاضلي، باشندۀ بن آلمان غرب -18
 میرمن مین حقوقي، باشندۀ سان اگوستین آلمان غرب -21
 داکترمحمد سعید سمیعي، باشندۀ كلن آلمان غرب -21
 میرمن شاهپیري نیاز، باشندۀ بوخوم آلمان غرب -22
 ده سوما، باشندۀ بن آلمان غربابمیرمن ع -.2
 رازق عزیز، باشندۀ بریمن هافن آلمان غربداکترعبدال -21
 داکترسید عبدالقادر بها، باشندۀ بریمن هافن آلمان غرب -21
 صدیق الرحمن صادق، باشندۀ  فرانكفورت آلمان غرب -26
 دیپلوم انجنیر عبدهللا برشنا، باشندۀ كارلسروه آلمان غرب -27
 میرمن شیما برشنا، باشندۀ كارلسروه آلمان غرب -28
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 میرمن گریتي برشنا، باشندۀ كارلسروه آلمان غرب -28
 احمد مصطفي مختار، باشندۀ دورتموند آلمان غرب -1.
 احمد ضیا سروري، باشندۀ دورتموند آلمان غرب -1.
 عبدهللا مایار، باشندۀ اشبورن آلمان غرب -2.
 داکتروحید منصوري، باشندۀ نوي وید آلمان غرب -..
 دۀ نوي وید آلمان غربمیرمن رونا منصوري، باشن -1.
 سید كبیركریم، باشندۀ كارلسروه آلمان غرب -1.
 محمد اكبر سیفي، بوخوم آلمان غرب -6.
 میرمن گاللي سیفي، بوخوم آلمان غرب -7.
 داکتر عبدهللا علي، باشندۀ كارلسروه آلمان غرب -8.
 محمد داوود نورزایي، باشندۀ بریمن هافن آلمان غرب -8.
 د باشندۀ ورسبورگ آلمان غرببامعصوم علي ع -11
 سید اسحق سوما، باشندۀ برلین آلمان غرب -11
 میر محمد قاسم حسیني، باشندۀ براون شویك آلمان غرب -12
 محمد عمر نیكو، باشندۀ بریمن هافن آلمان غرب -.1
 محمد كریم شیون، باشندۀ بریمن هافن آلمان غرب -11
 ن آلمان غربمیرمن صالحه شیون، باشندۀ بریمن هاف -11
 محمد كبیر عزیزي، باشندۀ بریمن هافن آلمان غرب -16
 میرمن زهره عزیزي، باشندۀ بریمن هافن آلمان غرب -17
 حبیب الرحمن رحماني، باشندۀ شیفسدورف آلمان غرب -18
 میرمن عزیزه رحماني، باشندۀ شیفسدورف آلمان غرب -18
 غربامان هللا عزیزي، باشندۀ بریمن هافن آلمان  -11

 
1-12-1881 

بااسحق گیالني درپشاورتلیفوني صحبت كردم وراجع به وضع 
وي گفت كه . ورویدادهاي اخیرمعلومات خواستم" جبهۀ متحد"

كاكایش، پیر گیالني، ازاروپا بازگشته و رفت وآمد مراجعین 
زیاد بوده وطوري مینماید كه ازمذاكراتش باروم خوش بوده، 

یاد " جبهه متحد"اجالس مؤسسان  زیرا باعالقه بیشتر از تدویر
 .میكند
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قرار راپور واصله مجاهدین تنظیمهاي مختلف دسته جمعي باالي 
یك كاروان نظامي دولتي درغزني حمله كرده وموفق شده اند تا 

 .الري سالح ومهمات به غنیمت بگیرند 81
 ابهمچنان راپور رسیده كه مجاهدین باالي ارگ چند راكت پرت

 .معلوم ازعساكر گارد كشته شده اندن یك تعداد ناكرده كه دراثر آ
اسحق گیالني پیشنهاد كرد كه در پشاور حاضربودن یكي از 

 .نمایندگان روم حتمي است وبایست دراین باره جدا  اقدامي كرد
 

6-12-1881 
ازصحبت تلیفوني خود با گیالنی براي داکتر محمد یوسف اطالع 

ر ازروند كار چندان درصحبت چنان مي نمود كه داکت. دادم
 .رضائیت ندارد

 

22-12-1881 
همایون آصفي ازپاریس تلیفوني خبرداد كه فردا به صوب آلمان 

وي دیشب با داکتر محمد یوسف صحبت كرده . حركت میكند
 .وقرار گذاشته شده تا بامن یكجا باوي ببینیم
بنا بگفتۀ بعضي   : داکترمحمد یوسف تلیفون كرده گفت كه

تشكیل گردیده ویا اینكه بزودي " هۀ متحد جب"درپشاور 
من ازاین رویداد اطالعي نداشته وگفتم شاید غیر . دائرمیگردد

 .ازافواء كدام مطلبي دیگري نباشد
 

21-12-1881 
صبح با همایون آصفي دربن دیدم وازهرطرف صحبت  8ساعت 
بعد ازظهر به نوي  23.1از بن حركت و 13.1ساعت . كردیم

 .محمد یوسف مواصلت كردیم وید بمنزل داکتر
میچرخید كه نكتۀ برازنده آن " جبهۀ متحد"صحبت ما دراطراف 

از اعلیحضرت وروم فاصله : پیشنهاد آصفي است طوریكه
وي . را خاموش سازیم" جبهۀ متحد" بگیریم وهمچنان پروسۀ 

اضافه كرد كه تا حال طوریكه شاید وباید این پروسه جان 
ه جهاد میكرد، مؤفق نبوده واحتمال میگرفت وخدمتي براي تقوی

 .دارد كه باعث تضعیف جهاد گردد
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ر اشخاصیكه دراین اببنده برضد این نظر اظهار كرد كه ما دربر
راه با ما همكاري دارند مسئوولیت وجداني داریم وهمچنان ما 

ق را دراین راه كشانیدیم وحیثیت ویرا دربازي ابپاي پادشاه س
انیم كه همه كارها را درنصف راه ایال ما نمي تو. قرارداده ایم

احتمال دارد كه این دودلي ما یكي . كنیم وعقب كاردیگري شویم
 .ازعوامل به سرمنزل مقصود نرسیدن ما خواهد بود

قدري ناراحت خداحافظي كرده وبه كلن رفتم تا ازیكي ازدوستان 
حمیدي  ابقم انجنیر عبدالوهابدوست س. پارینه خودعیادت كنم

زماني رئیس برق قندهاربود ومن درآنوقت مسئوول  است كه
ریكۀ پشمینه بافي ابریكۀ میوه قندهار وترمیم اساسي فابساختمان ف

پیر مردي  ابانجنیرعبدالوه(. م .6-18سالهاي )درقندهار بودم 
شده كه دراثر مرض شكر یك چشمش بینائي خودرا ازدست داده 

ازدیدن . میكند و درعالم حسرت با خانم و چندپسر خود زندگي
هم طور نسبي خوش شدیم ویاد ازگذشته ها كردیم گذشته هائیکه 

 .امروز ازدست ما رفته وحسرت آنرا مي خوریم
 (.چندان روز خوشي نبود) 
 

27-12-1881 
صدیق سلجوقي از روم تلیفون كرد ودربارۀ رفتن خود به 

من برایش نظر خودرا تأكید كردم كه . پاكستان مشوره خواست
است هرچه زودتر سفر كند، زیرا خالیي كه درآنجا نسبت  بهتر

نبودن یكي از اعضاي نمایندگان روم خلق میشود درتحقق 
همچنان برایش گفتم . صدمه میزند" جبهه متحد" بخشیدن پروسۀ 

هام مي بینم، شاید درعقب پرده مطالبي ابكه من جریان را در
بهر . رفته ایمباشد كه ما ازآن اطالعي ندارم ودرتاریكي قرارگ

 .صورت بهتر است كه حاشیه را كنارگذاریم و درمتن قرارگیریم
 

 1881اواخر جنوري 
امروز در پوسته مكتوبي از پشاور ضمیمه این اعالمیه برایم 

 :رسید كه متن آن ازنظر خوانندگان گرامي مي گذرد
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 بسم هللا الرحمن الرحیم
 نحمده ونصلي علي رسول الكریم

 سالگرۀ روس الدین درافغانستانبمناسبت پنجمین 
ما ملت افغانستان از تمام جهان اسالم وجهان عدالت پسند تقاضا 
مي نمائیم كه این گرگ خونخوار روس را بهر وسیله وطریقیكه 

دراین پنج . میتوانند ازافغانستان درراندن آن با ما كومك نمایند
سال یك ملیون دوصدهزار اشخاص با شهامت ما را به شهادت 
رسانده وچهار ملیون نفوس از وطن آواره به جهان گدایگر 

 .خسارات مالي از حد گذریده ابگردانیده وحس
لۀ روس ناتوان گردد آنچه امروز اباگر مردم افغانستان از مق

برما است فردا تمام جهان منتظر آن باشد، زیرا تمام جهانیان 
سیدن به  میدانند كه روس برای تسخیر افغانستان نه آمده بلكه ر

گرم وخلیج را درنظر دارند وشاید درگام دوم مفكوره ها  اب
 .ومطالب باالتر ازآن هم درنظر داشته باشند

ما ملت افغانستان باروس اضافه بر دین اسالم دعوي خاك 
 ...وزمین داریم

خصوصا  از اعلیحضرت محمد ظاهرشاه وخاندانش جدا  تقاضا 
افغانستان  وهرگونه جلب مي نمائیم كه درراه حل سیاسي آزادي 

كومك های جهانیان علنا  مداخله وكوشش نمایند وگرنه نزد 
مسئوولیت بزرگي دارند وهر شخص  تأریخ، مردم و(ج)خدا

افغانستان كه به نام هزاره، ازبك، پشتون، تركمن ، بلوچ، تاجك، 
نورستاني ویا بنام مذهب شیعه وسني حرف میزند ما اورا سهو 

ا  ازآن یاد میكند اورا مجرم وگنهكار مي میدانیم واگر عمد
شماریم، زیرا ما تمام مردم افغانستان هر قوم ومذهبي كه باشیم 
یك افغان هستیم ویك مسلمان وهر وقتیكه روسها ازوطن ما با 
لطف خدا اخراج گردید ما عنعنۀ لویه جرگه را ازاجداد خویش 

ه وبرای میراث داریم كه درآن هزاران نفر ازهر قبیله جمع شد
 .ینده كشور ومردم خویش چاره سازي مي نمایندآ

 
           سناتور محمد حسین           سناتور عبدالقدوس باركزي

 سناتور آغا محمد
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ازوالیت كندهار                        از والیت غور                                  
 ازوالیت فراه

 
         ل حاجي عبدالعزیز توخيوكی         وكیل احمد جان خان
 وكیل امیر محمد خان

ل                        ابازوالیت ز                  از والیت هلمند     
 ازوالیت غزني

 
وكیل دوست محمد مندوزي         وكیل   شاهپور                            

 وكیل محمد ظاهر
ازوالیت هرات                              ازوالیت كندهار                    

 از والیت بادغیس
 

 وكیل محمد صدیق
 ازوالیت ارزگان  
 
6-2-1881 

امروز مكتوب داکتر لودین توسط دوستي ازپشاورمواصلت كرد 
 :ر اهمیت موضوع آنرا عینا  ثبت كردمابومن بن

 :اببعد ازالق
. ده استزمینه ازهرنگاه مساعد تر ش. نمیدانم وضع چه شد" 

مأیوس شده اند ولي " جبهۀ متحد"درحالیكه مردم ازجریانات 
مثل اینکه . وضع تنظیمها چندان خوب به نظر نمي خورد

حكومت پاكستان كم كم ملتفت شده است كه ازاین مكتب وازاین 
قرارمعلوم ازبعضي رهبران . مال چیزي بیشتر نمیتوان ساخت

رد توبیخ نیز مصارف شانرا گرفته وبعضي شانرا مو ابحس
خارجي . مردم همه انتظار جریان جبهۀ متحد اند. قرارداده است

ها كه با ما ارتباط دارند حاال همه معتقد شده اند یگانه جریانیكه 
 .است" جبهۀ متحد" میتواند كارهار ا به جایي رساند كار

ل ابدرداخل كشور مردم هرروز انتظار مي برند، حتي رادیو ك
مهاجرین میفرستد غیر از غیبت وبد گوئی  درپروگرامیكه بنام
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شاه نامي از تنظیمها نمي گیرد مثل اینکه آنها نیز ازاین ناحیه 
 .خطري احساس میكنند

یك ماه قبل نمایندۀ ملل متحد از كمیسیون حقوق بشر آمده بود، 
درظاهربرای تحقیق درامور مربوط به جنایات روسها 

م وظیفه اول وي تحقیق درافغانستان ویا بصورت بهتر اگر بگوی
ازجنایات روسها بود ولي درپهلوی آن مثل اینکه مسئلۀ حل آینده 

من باوي مفصل مذاكره كردم . افغانستان نیز مورد توجه وي بود
و وي را متقاعد ساختم كه بدون وحدت درصفوف مجاهدین راه 

ق ابحلي بوجود نخواهد آمد و وجود وحدت بدون مداخلۀ شاه س
 Felix Ermacoraاسم وي فیلكس ارمكورا  . ستامكان پذیرنی

است ودر پوهنتون اطریش پروفیسور بوده وضمنا  نمایندۀ 
برای اینکه معلومات همه جانبۀ . پارلمان اطریش نیزمیباشد

درباره جبهۀ متحد بدست آورد توصیه كردم كه حتما  باید با 
ق دیدار بعمل آورد و وي نیز به این اباعلیحضرت پادشاه س

فكر میكنم در ملل متحد نیز دریافت . دار خیلي عالقه مند بوددی
بهر صورت حضور . راه حلي مناسب سر زبانها است

اعلیحضرت مراتب احترام مرا تقدیم بدار وبعرض برسان كه 
 . بهترین فرصت است ونباید وقت را ازدست داد

رفرندم . امید است حاال حكومت پاكستان نیز به وعده ها وفا كند
ات هم به همین منوال خواهد ابخوبي گذشت وبا یقین كامل انتخبه 

 .گذشت ویا درد سري ایجاد نخواهد شد
قوای روسي به سرحدات رسیده گرچه دردوسه حمله كاري كرده 
نتوانستند ولي تمركز قوا در گردیز وبعضي نقاط دیگر با یقین 
كامل كه كار هوا وهوس نیست ولي حیف كه رهبران بي خبر ما 

 .تر متوجه اوضاع اندكم
رفیقهای ناراض ازامور روز به روز زیادتر شده میرود نزدیك 
است كه فرقه معترضین ساخته شود واین هم با بي عالقه گي 
وبي حوصله گي درامور نشانه ئی از تغییر افكار عامه است 

 .دیده شود خدا چه میخواهد
ه وضع صحي ام چندان خوب نبود مجبور شدم برای چند روز ب
. شفاخانه بستر شوم وچهار روز میشود به خانه باز گشته ام
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داکتر ها مشوره داده اند كه برای معاینات به پندي یا به كراچي 
داکتر ها اینجا حدس میزنند یكي ازورید های داخل قلب . بروم

 .فراخ شده و وقتیكه فشار مي آید درد زیاد میشود
رانسي سهم گیرم كه دعوتي از انگلستان برایم رسیده تا دركنف

اگر صحت . جنوري درلندن دائر میگردد21الي 18روزهای 
اجازه بدهد حتما  انشاءهللا حصه خواهم گرفت چه دراین كنفرانس 
كسینجر وزیر خارجه اسبق امریكا، جینز پاتریك نمایندۀ امریكا و 

 ... سیروس وانس وغیره وغیره حصه میگیرند
اگر چه . لجوقي را دارندهمه رفیق ها انتظار آمدن خودت وس

بدون بودجه كاري ازشما ساخته نخواهد شد ولي بازهم امید 
 ..."براای انكشاف آینده بیشتر میگردد

ازآنجائیكه درنوشتۀ لودبن مطالب مهم نگاشته شده بود كاپي آنرا 
 :با این یادداشت برای اعلیحضرت به روم فرستادم

یش را تقدیم حضور اعلیحضرت معظم احترامات صمیمانه خو"
 .داشته آرزومند صحت وعافیت شان میباشم

دراین اواخر درجملۀ پیام های دوستان افغاني مقیم پاكستان 
مكتوبي از برادرم داکتر لودین مواصلت نموده كه محتوای آن بر 

 .چگونگي اوضاع درپاكستان روشني انداخته است
چون اعلیحضرت درمورد قضایای مربوط به افغانستان عالقۀ 
خاص دارند، كاپي مكتوب داکتر لودین را جهت معلومات تقدیم 

... به امید صحت وسالمت اعلیحضرت، ارادتمند شان . نمودم
 امضاء

 
21-2-1881 

آلمان  ،Die Weltوالتررویب روزنامه نگار اخبار دي ویلت، 
تلیفوني ازمن خواهش كرد تا زمینۀ یك مصاحبه را با 

به وي گفتم كه . ازماعلیحضرت درروم برایش مساعد بس
رایم بفرستد تا با روم بطورمشخص دربارۀ ابسوالهایش ر

وي وعده كرد كه . چگونگي مصاحبه صحبت كرده بتوانم
 .سوالهارا فردا برایم پست میكند

27-2-1881 
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سوالها در چوكات كار ما . مكتوب والتر رویب با سوالها  رسید
با اعلیحضرت از جنرال عبدالولي خواهش كردم تا . مي خواند

درمورد امكان  مصاحبه كردن با این روزنامۀ معتبر آلمان تماس 
ضمنا  سوالها را ترجمه كرده . گرفته ونتیجه را بمن اطالع بدهد

 .برایشان فرستادم
 
1-.-1881 

شب داکتر محمد یوسف تلیفون كرد وگفت كه امروز تمام روز 
داکتر نورزایي نزدش بوده ودراطراف موضوعات مختلف 

داکترصاحب بمن هدایت داد تا برای . كشور تبادل نظر كرده اند
اشتراك درحلقۀ وسیعتریكه قراراست به روز یك شنبه آینده 

 :درمنزلش جمع شوند ازاین اشخاص دعوت نمایم
دگرجنرال عبدالكریم مستغني، تاج محمد تاج، داکترسید محمد 

داکتر سوما، داکترغالم محمد نیاز، داکترعطا محمد  نورزاي، 
قرار است . امین فرهنگ، همایون آصفي و سید اسحق گیالني

دراین اجالس  پس از تجدید نظر بر طرز حركت جمعیت 
 .تصامیم الزم گرفته میشود

     
1-.-1881 

به فرهنگ تلیفوني از مجلس منزل داکتر صاحب اطالع دادم 
 .وخواهش كردم تا به داکتر نیاز نیز خبر بدهد

بمن اطالع رسیده بعضیها درنظردارند  تا یك ضمنا  برایش گفتم 
اگر چنین . تعداد از چپیهای شعله ئی را درحلقۀ ما داخل كنند

حركتي صورت بگیرد من شدیدا  احتجاج كرده و مانع شمول  
اضافه كرده گفتم كه من . چنین اشخاص خواهم شد

درحضوراشتراك كنندگان مجلس صریحا  عدم همكاري خودرا 
اشت ومسئوولیت آن به دوش كساني خواهد بود كه اعالم خواهم د

فرهنگ نیز نگراني خودرا دراین . به چنین كاري  دست زده اند
باره اظهار نموده گفت كه به وي نیز این اطالعات رسیده است 

 .باید متوجه احوال باشیم
  



 

468 

 

 صبح 11ساعت  21-1-1881
 .درمنزل داکترمحمد یوسف، نیووید

لحكیم طبیبي، داکترغالم محمد نیاز، داکترعبدا: حاضرین مجلس
داکترسیدمحمدسوما، داکترعطامحمد نورزائی، داکترامین 
فرهنگ، میرمن رونا منصوري، تاج محمد تاج، واحسان هللا 

 .مایار
شد ودربارۀ چگونگي  ابداکتر طبیبي بحیث رئیس مجلس انتخ

هركدام بالنوبه . بحث شد" جمعیت تحكیم وحدت، اسوال"فعالیت 
ۀ اجراات اسوال صحبت كردند ونتیجه گرفته شد که تاكنون دربار

وظایف عمدۀ را انجام داده است كه نباید نادیده گرفته " اسوال " 
شود، اما نظربه ضعف بنیۀ مالي آن جمعیت نمي تواند طوریكه 

درپرنسیپ همه به این نكته موافقت . آرزو است انكشاف نماید
علیق قراردادن جمعیت به كردیم كه مسدود كردن ویا به حالت ت

نفع افغانستان نبوده بلكه دردوام آن مي توان برای پیاده كردن 
مجاهدین به اجراات  آزادیبخش و صلح دركشور و بسیچ  قوای

 .الزم وعملي اقدام كرد
داکترمحمد یوسف اظهار داشت كه درچوكات فعلي مي باید 

ر عیكه خواستاابتشكیل مختصري روی دست گرفته شود تا من
تماس با اسوال میباشند ازهمین یك مجري با همه تماس گرفته 

همچنان برای اینکه از فعالیتهای اسوال وهم جهت . بتوانند
عالقمندي وسهمگیري بیشتر افغانها به فعالیت جمعیت یك نشریه 

دراین مورد داکتر طبیبي نظر داكتر محمد . ترتیب وپخش شود
است دستگاه موجودۀ یوسف را تأئید كرده گفت كه وي حاضر 

پخش اخبار  خودرا درسویس درخدمت اسوال قراردهد 
وهرعضوهیئت مدیره مي تواند سهم مستقیم در ترتیب آن داشته 

 .باشد
ق درروم ابهمچنان سوالي مطرح شد كه درصورتیكه پادشاه س

 اببیشتر فعال گردد آیا با وي همكاري كنیم یاخیر، اینجانب جو
م در پاكستان ونفوذ پادشاه درداخل دادم كه نظر به مطالعات

كشور، باید اسوال با حركت روم همكاري مستقیم داشته باشد كه 
 .با اكثریت آراء تآئید گردید
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. دراین اجالس فیصله شد دفتراسوال به زودي دربن افتتاح شود
به داكتر فرهنگ . هزینۀ آنرا اشخاص حاضرمتقبل شدند
ینه اقدامات عاجل نموده ونورزایي وظیفه داده شد تا دراین زم

 .وهمچنان وظیفه بعدي اداره آنرا به عهده بگیرند
داکترطبیبي كه دراین اواخرسفري به پاكستان داشته ازمذاكراتش 
با جنرال ضیاء الحق، رئیس جمهور پاکستان راپورداد كه درآن 
ضرورت مبرم به وجود آوردن اتحاد بین مجاهدین افغاني مطرح 

 .شده بود
اکترعبدالحكیم طبیبي خواهش شد تا راپور اجراات دراخیرازد

 .سال گذشته را ترتیب داده وبه دارالنشاء اسوال بفرستد
 .بعد ازظهر خاتمه یافت 1اجالس حوالي 

 
22-1-1881 

از داكتر طبیبي خواهش  1881-1-21درضمن اجالس مورخه 
شده بود تا راپور سال گذشته را تهیه نماید كه نقال خدمت 

 .تقدیم مي شود خوانندگان
 بنام خدا 

 1881-مي  -22
 (!داكتر محمد یوسف) محترم سفیر صاحب ابجن

اینك بر طبق هدایت تان راپور مختصر اجراات سال گذشته را 
رونویسي كرده وبا همان حالت نا اصالح شده به برادرم داکتر 
نیاز فرستادم تا درطي راپور عمومي خود به هر شكلي كه الزم 

ند و بهتر خواهد بود كه تمام ضمایم را كه درراپور دانند بگنجان
ذكر كرده ام باید درروز مجلس با خود ببرند كه اگر اعضاء 

بدعای صحت وسالمت . آرزو داشته باشند آنرا عینا  مالحظه كنند
 تان، طبیبي

 !برادرعزیزم انجنیر مایار
فون تان خوش شدم وقرارسفارش تان چند سطرازاجراات یاز تل

حیث عضو شورای اجرائیه با ضمایم الزم عنواني خودرا ب
برسد این كاپي كه  دیر داكترنیاز به آدرس اسوال فرستادم كه اگر

قلم اول ومسوده است تقدیم شد كه اگر داكتر نیاز كاپي خودرا 
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                  .                                                            نگرفته باشد از كاپي شما استفاده كند
 طبیبي، برادرت 

 فعالیتهای بین المللي 
 :اسامبله عمومي -1

اینك راپور اجراات داکترعبدالحكیم طبیبي عضو شورای اجرائیه 
بر . را كه مقیم سویس مي باشد به گذارش جلسه عمومي میرسانم

طبق فیصله شورای اجرائیه داکتر طبیبی ترجمۀ انگلیسي 
ریبا  به وزارت های خارجه اكثر ممالك اساسنامه جمعیت را تق

غربي ونیز كشورهای عربي واسالمي در هنگامیكه درآن 
كشورها برای اشتراك دركنفرانسهای بین المللي واسالمي رفته 
بود، تسلیم داده و درراه شناسایي جمعیت تحكیم وحدت سعي 
ورزیده، چنانچه دربعضي از كشورها درموقع آن دراینمورد 

عالوتا  داکتر طبیبي ازآغاز بحث . بعمل آمده است نشریاتي نیز
اسامبله های ملل متحد درقضیه افغانستان همه ساله برعالوه آنكه 

داکتر محمد یوسف خان به نیویارك  ابچند باري به معیت جن
رفته ودرباره قضیه افغانستان واقدامات سیاسي برای حل آن با 

تماسها را نظر به  نماینده های ممالك درتماس شده، سلسله این
آشنایي طوالني وچندین ساله با نمایندگان كشورهای دوست قطع 
نكرده وبرای كسب رأی بیشتر برای فیصله نامه مربوط به 
افغانستان كه همه ساله زیر بحث اسامبله عمومي قرار مي گیرد 
اقدامات مي نماید كه به فضل خداوند با وجود فعالیت شدید 

وی برای تقلیل رأی همه ساله مقدار رأی ودامنه دار اتحاد شور
اسامبله عمومي بطرفداري افغانستان باال رفته است چنانچه 

كه سال اول بحث قضیه افغانستان وعكس العمل  1881درسال 
این  1881میرسید ولي اسامبله  111شدید بود تعداد رأی به 

رأی رسید كه شكست  118تعداد به بلند ترین معبار خود یعني 
 .سیاسي برای روسها مي باشد بزرگ

 :كمیتۀ حقوق بشر -2
 وكمیته فرعي آن

برعالوه اسامبله عمومي چون جلسه كمیسیون حقوق بشر 
وشورای اقتصادي واجتماعي ملل متحد همه ساله قضیه 
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افغانستان را زیر بحث مي گیرد و داکتر طبیبي خوشبختانه 
باشد كه این درملل متحد نیز مي ( موتمرعالم اسالمي ) نماینده 

نمایندگي به وي حق مي دهد تا بحیث نماینده مشاهد درشورای 
اقتصادي وكمیسیون حقوق بشر وكمیته اجرائیه پناه گزینان 

جمعیت ) شورای اجرائیه . درجینوا سهم گرفته واظهار نظر كند
از داکتر طبیبي تقاضا نموده تا ازاین موقع استفاده ( تحكیم وحدت

چنانچه دراین پنج . شوروي بیانات بدهد نموده ودرمورد تجاوز
سال مرتب این بیانات داده شده كه عكس العمل آن درجراید 
وصدای امریكا وبي بي سي منعكس شده وبیانیه سال جاري به 
ضمیمه این راپور موجود است  كه درآن چون گفتار واظهارات 
ماركس وانگلز ولینن كه از    مؤسسین رژیم كمونیزم جهان 

رمورد حق آزادي خواهي افغانستان درآثار خویش است ود
اظهاراتي كرده اند بر وي هیئت شوروي كشیده شد كه عكس 

 .العمل آن دركمیسیون خیلي ها شدید  و مؤثر بود
جمعیت تحكیم ) درسال گذشته به اساس موافقه شورای اجرائیه 

داکتر طبیبي راپور مفصلي را بنام موتمراسالمي دربارۀ ( وحدت
روسیه شوروي ازحقوق بشر ومظالم وي درافغانستان  تجاوز

دركمیسیون حقوق بشر پیش نمود كه به تمام زبانهای رسمي ملل 
متحد بحیث داكومنت توزیع گردید ونسخه های روسي این 
داكومنت به زعمای مجاهدین درپشاور ارسال شد تا به اطالع 

كه  عساكر شوروي درافغانستان واسرای شوروي آنرا بهر وسیله
به اساس همین داكومنت بود كه شورای . الزم دانند برسانند

- Felixارمه كورا  ) اقتصادي یك نفر حقوقدان اطریشي 

Ermacora ) كه پروفیسور حقوق ونمایندۀ اطریش دركمیسیون
حقوق بشراست تعیین كرد كه به افغانستان رفته وراپوري تهیه 

مانع ( كارمل ) البته طوریكه انتظار میرفت رژیم ببرك. كند
پذیرفتن نامبرده گردید وروسها دركمیسیون سخت مخالفت كردند 
ولي راپور نامبرده در كمیسیون وجراید حهان عكس العمل 

اینك یك نسخه ازراپور مفصل نامبرده كه به . شدیدي تولید كرد
اساس استناد وراپورهای ژورنالیستها ومذاكره ومفاهمه با 

ب شده به ضمیمه این راپور به مجاهدین وپناهگرینان ترتی
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امسال این راپور دركمیته سوم . فرانسوی وعربي موجود است
اسامبله عمومي ملل متحد نیز زیر بحث قرار خواهد گرفت كه 

 .ازحاال دوستان افغانستان ترتیبات آنرا گرفته اند
 :نشریات وتبلیغات -.

برعالوه ازاین اقدامات شما اطالع دارید كه از چهار سال 
كه صد سال قبل فرزند ( الوثقي ةالعرو) ي تأریخباینطرف مجلۀ 

نامدار ومجاهدافغانستان سید جمال الدبن افغاني درپاریس به 
همكاري شاگرد معروف خویش شیخ محمد عبده مفتي اعظم 
مصر بر ضد استعمار غربي خاصتا  انگلیسها نشر مي كرد وبعد 

ضو شورای شماره خاموش شد باردیگر ازطرف ع 18از نشر 
. اجرائیه تان به انگلیسي وعربي برضد استعمار نشر میگردد

اگر چه متأسفانه چون صرف به انگلیسي وعربي نشر میشود 
درآلمان خواننده ندارد ولي مضامین ومقاالت آن كه ازجانب 
شخصیتهای بزرگ سیاسي، علمي ودیني نوشته مي شود شهرت 

ل ازمتن همین مجله زیادي درجهان پیدا كرده چنانچه دوسال قب
نامۀ سركشاده داکترمحمد یوسف خان كه عنواني بریژنف ارسال 
شده بود دراسامبله عمومي ملل متحد قرائت وبي بي سي آنرا 

همچنین نامۀ . همان روز درسرویسهای خویش منعكس ساخت
شصت سال قبل روسیه شوروي درمورد اعتراض افغانستان 

كه متن فارسي آنرا آقای ( بخارا) راجع به تجاوز روسیه در 
 ةداکترنورزایي به شورئی اجرائیه سپرده بود ودرمجله عرو

این مراسله از جانب سفیر امریكا . سي آن نشر شد یالوثقي، انگل
دراسامبله عمومي قرائت  Jean Kirk Patrickجین كرك پاتریك 

جمعیت تحكیم ) البته این مجله اقدامات شورای اجرائیه . گردید
 .عیتهای آنرا گاه گاه به اطالع جهانیان میرساندوف( وحدت

چون روسیه شوروي نه تنها درساحه جنگ برضد افغانستان 
فعالیت دارد درساحه تبلیغاتي ومعارف نیز شدیدا  داخل فعالیت 

ل نشسته وتمام كتب واسناد ابمي باشد واشخاص متعددي درك
لي ي را تغییر مي دهند تا شخصیت های ملي وبین الملتأریخ

برای رد این . افغانستان را به جهان طور معكوس جلوه دهند
) تبلیغات دو اثر تازه چند هفته قبل یكي به انگلیسي بنام 
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ي سیاسي تأریخكه شرح ( كشور شیدای آزادي  -افغانستان
دالي ابافغانستان وتوجه بیشتربه دوره پر جالل وشكوه احمد شاه 

نشر ( صر تیموریانشگوفاني هرات درع) است ودیگر ي بنام 
دوم را شورای ثقافتي مجاهدین درپشاور چاپ  اباین كت -شده

كرده است كه نسخه های آن از جانب نگارنده آن كه عضو 
خانه جمعیت اهدا شده ونمونه آن ابجمعیت تان هست برای كت
 .برای مالحظه تان موجو است

ه البته داکتر طبیبي درجریان سال گذشته دركنفرانسهای دیگري ك
درپاكستان ازجانب رئیس جمهور جنرال ضیاء الحق ودر سودان 
از جانب دولت گذشته آن ودرمراكش ودر هالند از جانب جمعیت 
الدعوئی اسالمي راجع به دعوا وجهاد واسالم دایر شده بود، 
دعوت شده بود ودرجریان مباحث كنفرانس واعالمیه های نهایي 

ه كه راپورهای آن موضوع افغانستان باال شده وثبت گردید
 .الوثقي ذكر است ةعرو 17و -16-11درشماره های 

) وقرار راپور داکتر طبیبي درجلسه اخیر شورئی اجرائیه 
اد با اب، درضمن همین مالقاتها كه دراسالم (جمعیت تحكیم وحدت

جنرال ضیاء الحق صورت گرفت  موضوع ضرورت فوري 
رد سر مقاله ئی وجدي اتحاد مجاهدین افغاني باال شد كه درمو

مجله نشر گردید وبه فضل خداوند كه حركت  16نیز درشماره 
. جدي سران مجاهدین سوي اتحاد درین اواخر براه افتاده اشت

چون این مطالب مهم بود به اطالع مجلس محترم درضمن سایر 
 (ختم)طبیبی . اقدامات رسانیده شد

   
خوانندگان اینك خالصۀ مكتوب عنواني  پریز دوكویال از نظر 

 :د ابگرامي گزارش  می ی
. /6 /1881 

 اببعد الق
 !اقای محترم دوكویال 

قراراطالع واصله درنظر است تا مذاكرات غیرمستقیم درمورد 
 18 تأریخحل بحران افغانستان تحت حمایت سرمنشي ملل متحد ب

 .درژنیو، سویسزرلند، تدویر گردد 1881جون 
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یچگونه مذاكرات بین یكبار دیگر بایست درنظر داشت كه ه
ل نمي تواند ابحكومات پاكستان وایران با رژیم دستنشانده ك

طه با بحران افغانستان راه حلي را بدست آورد، زیرا ابدرر
اشتراك كنندگان این اجالس به هیچگونه ای نمیتوان طرفین 

طرفین اصلي قضبه افغانستان . اصلي بحران را نمایندگي كنند
وي، كه باالی افغانستان تجاوزكرد، ومردم عبارتند از اتحاد شور

افغان كه استقالل، حاكمیت ملي شان برخالف پرنسیپهای متذكر 
درچارتر ملل متحد وقوانین موضوعه بین المللي جریحه دار شده 

 .است
ما مي خواهیم با صراحت كامل توضبح كنیم كه فیصله ها ئیكه 

و درآن جهت دفع بحران فعلي درافغانستان صورت مي گیرد 
نمایندگان مقاومت افغانستان اشتراك نداشته باشند مردود بوده 

 .واعتبار ندارد
همچنان میخواهیم یاددهاني نمائیم كه اجندای مرتبه اجالس خالف 
مقررات بین المللي وروحیه چارتا ملل متحد بوده كه درآن از 
حق خودارادیت كه متضمن پرنسیپهای حاكمیت ملي كشور و 

مي باشد، تذكري نرفته وهمچنان از فیصله نامه نمره استقالل آن 
و  1881اجالس عمومي فوق العاده ( RS-6-2-2-6 -رز) 

جلسات عمومي ملل متحد، یادي نشده  6.و 1.فیصله های نمره 
 .است

جمعیت تحكیم وحدت، اسوال دراروپا كه اساس آن باالی 
پرنسیپهای مبني بر دفاع از حق وهمبستگي با ملت مجاهد 

فغانستان استوار بوده، میخواهد شمارا مستحضر گرداند كه ا
هرگونه فیصله درباره بحران فعلي افغانستان بایست باالی 

 :پرنسیپهاي ذیل مستحكم باشد
اخراج فوري وبدون قید وشرط قوای متجاوز اتحاد شوروي  -1

 از افغانستان
شناسایي مطلق استقالل، تمامیت ارضي، حاكمیت ملي  -2

 نظام بیطرف ابن، حق خود ارادیت وانتخافغانستا
یرون ابهیچ كشوري، چه بزرگ ویا كوچك، درداخل وی -.

 .ازمنطقه حق دارد در تعیین سرنوشت افغانستان مداخله كند
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هر تصمیمي بدون اشتراك نمایندگان قوای مقاومت افغانستان  -1
 .مورد قبول نبوده وازاعتبار ساقط است

 بااحترام                                                       
                                                شورای عالی  از به نمایندگی ترمحمدیوسفداک

 وحدت تحکیم  جمعیت
 
 
 
6-6-1881 

به معیت داکتر محمد یوسف سفارت پاكستان رفته وطبق وعده 
اعضای سفارت  .ایكه گذاشته شده بود با سفیر کبیرپاکستان دیدیم

ازما استقبال خوب كرده وبا سفیر پاكستان كه وزیر مختار 
. سفارت نیز حاضر بود درحدود یك ونیم ساعت صحبت كردیم

داکتر محمد یوسف نسبت اینکه تا حال حكومت پاكستان موقف 
طه با حركت روم كه جمعیت تحكیم وحدت مؤید آن ابمثبتي درر

اکتر محمد یوسف به وي د. است نشان نداده اظهار تأسف كرد
توضیح داد كه حركت روم واسوال درنظر ندارند تا با اتحاد 

ت داشته باشند بلكه نظر اصلي ابمجاهدین درپاكستان رق
طوریست تا در تداوم اتحاد مجاهدین بیشتر كمك كرده ودر 
صحنه بین المللي طوریكه شایسته قیام ملت افغان است، جهاد 

. ات بعدي واضحتر تشریح گرددافغانستان وپس منظر اقدام
طه با لویه جرگه ایكه ابعالوه براین داکتر محمد یوسف درر

ل تدویر گردد موقف روم واسوال ابدرنظر است به زودي در ك
را توضیح كرد كه تدویراین نوع لویه جرگه ها صرف به 
منظور بازي دادن اذهان عامه وجهان بوده كدام زیر بنای اصلي 

 .عه افغان شده بتواند، نخواهد بودكه مورد قبول جام
ر موقف ابسفیر پاكستان اظهار داشت كه حكومت پاكستان دربر

ق افغانستان وهمچنان شخصیت های اباعلیحضرت پادشاه س
محترم افغاني نظر مثبت داشته ونمونه آنرا سفر هیئت افغاني به 

همچنان وی اطمینان . ق به پاكستان یادآورشدابنمایندگي شاه س
كه حكومت پاكستان مصمم است تا در جوامع بین المللي داد 
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ل سروصدای خودرا بلند نموده ابدربارۀ تدویر لویه جرگه رژیم ك
 .وآنرا ازدید پاكستان منتفي قرار دهد

دراخیر صحبت سفیر پاكستان وعده همكاري خودرا با اسوال 
 .تكرار كرده وصحبتها درفضای دوستانه خاتمه یافت

 

 نزل داکتر محمدیوسفدر م1881 -6-.1
بعدازظهرنظر به قرارقبلي میرغالم حسین مقصودي،  1ساعت 

حاجي اسحق وداکتر امین فرهنگ و اینجانب در منزل داکتر 
شب صحبتهای دلچسپ  8محمدیوسف گردهم آمدیم وتا حوالي 

مقصودي كه ازجمله وكالی دورۀ سیزده شورای . باهم داشتیم
ه در كویته نمایندگي میكند، افغانستان میباشد واز مردم هزار

وي با تفصیل . شخصیت فهمیده و وارد درمسایل جها دي است
درمورد بي اعتنائی وكم لطفیهای حكام درگذشته درمورد قوم 
هزاره صحبت كرده و یادآور شد كه درنظام آینده افغانستان باید 
حقوق مساوي همه اقوام كشوربدون ازامتیاز وتبعیض مراعات 

 .گردد
محمد یوسف از وضع كشور وكمبودیها نه تنها درمورد  داکتر

قوم هزاره بلكه درمورد اتباع افغانستان  یاد آوري نموده 
وشاخصهای اصلي كمبودیهارا به وضع فقیرانه كشوروملت 

وي به مقصودي گفت كه درحال حاضر وقت . افغان نسبت داد
وقت آن نیست تا درباره امتیازات اقوام صحبت كنیم، بلكه دراین

مدار اصلي جدوجهد بایست منحصر به نجات كشور ما باشد 
وروزیكه خداوند مارا به آزادي ما نایل گردانید درآنوقت میتوان 
از طریق شورای افغانستان، طوریكه خود مقصودي شاهد آن 

ثبت تمام صحبتها از . است درباره تمام مطالب بحث وغور كرد
نجا یاد آور میشوم كه حوصله این یادداشت خارج است لذا درهمی

بعد ازصرف طعام شب در فضای دوستانه ازهم خداحافظي 
آقای مقصودی و حاجی اسحق را دعوت نمودم تا چند . كردیم

 .روزی در منزلم در حومۀ فرانکفورت بگزرانند
 

 ، ساعت دو بعد ازظهر11-6-1881
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اجالس مجمع عمومي جمعیت تحكیم وحدت، اسوال در هوتل 
 سپلندید، بن

 .حدود پنجاه نفر اعضای جمعیت درمجلس سهم گرفتنددر
اجالس با تالوت چند آیه از كالم پاك توسط داکتر نیاز افتتاح شد 

. 
بعدا  داکتر محمد یوسف درباره بحران افغانستان وروند مذاكرات 

. ل به تفصیل صحبت كردابغیر مستقیم بین پاكستان ورژیم ك
جهاد درپاكستان همچنان ا زچگونگي ائتالف بین رهبران 

معلومات داده اضافه كرد كه با درمیان آمدن ائتالف سرتاسري 
بین قوای مقاومت یكي از اهداف بزرگ جمعیت تحكیم وحدت كه 
دراساسنامه جمعیت ثبت است بایست همه در تقویت وتحكیم 
بیشتر آن سعي ورزیم ومؤفقیت شان را ازدربار الیزال استدعا 

 .نمائیم
یها جامع داکتر محمد یوسف، داکتر امین بعد از تشریح خیل

در جمله نكات . فرهنگ اجراات سال گذشته را قرائت كرد
برجسته از فعالیتهای چشمگیر هیئت ارسالي اعلیحضرت محمد 
ظاهر شاه كه در بین هفت نفر سه نفر شان اعضای جمعیت 
تحكیم وحدت مي باشند، یادآوري شد وهم به روح مرحوم داکتر 

كه وي نیز از جمله اعضای منتخب اعلیحضرت بود ولید حقوقي 
 .اتحاف دعا شد

در ضمن گذارش از فعالیتهای داکتر طبیبي یاد آوري شد كه 
ل قدر ابجهت معرفي جمعیت در محافل بین المللي خدمات ق

 .نموده است
در اخیر داکتر غالم نیاز منحیث مسئوول امور مالي جمعیت 

قرار راپور . س تقدیم كردراپور مصارف سال گذشته را به مجل
وي سال گذشته مصارف سفر خرچ ودفتر بالغ بر  

 .مارك آلماني شده است21111
 .خاتمه یافت 1نسبت ماه رمضان مجلس ساعت

 

.1-7-1881 
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آقای مقصودي از كویته  1881-7-.2امروز مكتوب مورخه 
ر سبك  تحریر وهمچنان محتوي اببلوچستان مواصلت كرد كه بن

 :ا ثبت مي كنمسیاسي اش آنر
میكانیكي رود، كویته  - اتحادیه مجاهدین اسالمي افغانستان

 بلوچستان
خدمت با سعادت برادرعزیزم احسان هللا مایار را اسالم علیكم " 

 .ورحمته هللا وبركاته
بعد ازادای سالم صحت وسالمت آن برادر محترم را از بارگاه 

ید او مي  ات دریكتا آفریدگار جهان هستي كه نبض استقرار كائن
پد خواستارم وهم اگر درپي احوال ما باشید بفضل ومرحمت ت

 .الهي دارای صحت میباشیم، مطمئن باشید
ازاینکه چندروزي درجمهوري فدرالي آلمان خدمت ! مایار ابجن

شما بودم از برخورد كامال  دوستانه وبرادرانه شما وزحمت 
وازدیدگاه خودم  كشیهای صادقانه تان را صمیمانه سپاس میگذارم

 اباز دونكته نظر تلقي میكنم كه مرا بیش از پیش مرهون جن
 .شما میسازد

پیوند مشترك هموطني كه همه ملیت های افغانستان را در یك  -1
چنان بافت داده است كه نه تنها  تأریخوحدت ملي درطول 

دروقت آزادي واعتالی كشور همدگررا صمیمانه درآغوش 
كه دست بیگانگان واجانب بسوي ناموس میفشرند بل درزمانی

مشتركا  باارائه " بنیان مرصوص" وطن كشیده میشود همچون 
 .بهترین جوانان برومند رشیدش ازعترت وطن دفاع میكند

طۀ كه وجوه مشترك همخوني وپیوند صداقت هارا ابر -2
بین هردوملیت ما وشما را كه درسیاه ترین ازمنه  تأریخدرطول 

یگر و وطن پرداخته اند باردیگر تجدید میكند ها به دفاع همد
واین محصول پرارج نیاكان را بایست بارور وپرارج 

 ...نگهداشت
( ج)ي ومؤفقیت شمارا ازبارگاه خداوند بزرگ ابدراخیر كامی

درخدمت به اسالم ووطن وهموطنان مظلوم خویش خواستار شده 
 .ان بادخداحافظ ونگهدار ت به امید نامه های بعدي شما میگویم
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پیروز باد اسالم                                                    
 عزیزوآزادي وطن محبوب ما افغانستان 

 حاجي عبدالحسین مقصودي ولي بیگ                 
 رئیس اتحادیه مجاهدین اسالمي افغانستان               
 

.1-7-1881 
توسط طیاره  113.1 ساعت 711با خط هوایي پي آی ئی پرواز 

 .از فرانكفورت به صوب پاكستان عزیمت كردم 11دي سي 
 

1-8-1881 
پي آی ئی از كراچي جانب  11.صبح با پرواز نمبر 7ساعت 
 .ساعت  مواصلت كردم 13.1اد پرواز كرده وبعد از اباسالم 

 

1-8-1881 
درمنزل سید اسحق گیالني یك تعداد ازافغانهای وارد درقضایای 

ان دعوت شده بودند كه ازجمله میتوان ازوكیل وزیرمحمد افغانست
جدران، وكیل سدواصیل، عبدالحكیم آریوبي، دگروال ایوب 

طه با اتحاد اخیر صحبت ابسید اسحق گیالني درر. اصیل نام برد
كرده گفت كه حكومت پاكستان وعلي الخصوص دستگاه 

ا هم استخبارات نظامي پاكستان باالی رهبران فشار آورده تا ب
ائتالف كنند وهمچنان باالی رهبران شش گانه عبدالرسول سیاف 

درحال . را منحیث گروه هفتم دراتحاد گنجانیده و قبوالنیده است
حاضر كمیته ای را بنام شورای ائتالف عنوان داده كه درآن 
عالوه بر هفت نفررهبر هر تنظیم وحزب هفت هفت نفر معرفي 

 .نفر میباشد 16تالف متشكل از شده اند كه بدین اساس شورای ائ
بعد از ساخت وبافت تحمیلي حكومت پاكستان باالی رهبران 

 بهركدام شان دفاترجداگانه ترتیب داده اند و حركت انقال
ق را تسلیم شده كه بدین اساس اباسالمي محمدي دفتراتحاد س

هرتنظیم وحزب ساز وبرگ جداگانه ئی ازخود ترتیب داده و 
. طه ای صمیمي بین همدیگر ندارندابونه ررهبران شان هیچ گ

دراین جریان مؤقف جبهه نجات ملي، حضرت صبغت هللا 
مجددي نسبت به گذشته رونق بهترگرفته كه به گونه ای مثال 
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میتوان از مراجعه وقبول فرماندهي جبهه نجات ملي، قوماندان 
بالل ازپغمان یكي از قوماندانان سرشناس حزب اسالمي 

برعالوه ازاین آقای سید شمس الدین . جبهه یاد كردحكمتیار، به 
مجروح بحیث مشاور جبهه نجات ملي تعیین شده وصدیق 
سلجوقي بحیث آمر فرهنگي وشیرزوي بحیث عضو آمریت 

 .سیاسي محاذ ملي منصوب گردیده اند
هفت نفریكه ازطرف محاذ بنام اعضای شورای ائتالف دراتحاد 

( شاه آغا) سید حسن    : د ازنام نهاد تعیین شده اند عبارتن
گیالني، محمد گیالني، حمید داماد پیر گیالني، استاد گران، 

 .داکترفاروق اعظم دگروال رحیم وردگ و
 

11-8-1881 
شام طبق وعده ایكه گذاشته شده بود به منزل مولوي  6ساعت 

محمد شاه فضلي رفتم وبا وي ساعتي درباره وضع جهاد وموقف 
مولوي فضلي نسبت اینکه رهبران مؤید  .رهبران صحبت كردم

نهضت روم تحت قیادت اعلیحضرت محمد ظاهرشاه با اخالص 
وي معتقد است كه رهبران . وصدق همكاري نكردند یاد كرد

جهادي صالحیتي از خود ندارند، بلكه تحت اراده و امر دستگاه 
 . استخبارات نظامي پاكستان درقید زنجیرتصامیم آنها مي باشند

لوي فضلي كه مبتال به مرض توبركلوزاست وآنهم به به مو
قسمیكه درهربار سرفه کردن خون هم مي آید توصیه كردم كه 
برای مدت چندماه از پشاور كه هوای ناسالم دارد به منطقه 

اد ویا صوات برای استراحت ابت ابكوهستاني پاكستان، مانند 
مولوي . به این مرض نسازد اببرود وفامیل خودرا به خطر مص

اسالمي  بفضلي اظهارداشت كه نبودن وي در حركت انقال
همچنان . كاریها میشود كه به ضرر جهاد تمام میشودابباعث خر

استطاعت مالي ای ندارد كه دردومنطقه مختلف زندگاني خودرا 
ي نداشتم و با تأثر ازاین ابدرمورد این دو اصل جو. پیش ببرد

فغانستان خداحافظي مرد شریف افغان و سر سپردۀ آزادی ا
 .كردم
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.1-8-1881 
اد حركت ابصبح از اسالم  2311ساعت  711باپرواز پي آی ئی 

ساعت به استانبول مواصلت وازآنجا بعد از  63.1وبعد از 
 .ساعت پرواز به فرانكفورت رسیدم 23.1

 

22-11-1886 
جنرال عبدالولي ازروم تلیفون كرد ودرضمن صحبت یاد كرد كه 

روم كرده بتوانم كارخوبي خواهد بود تا با هم اگر سفري به 
 .تبادل نظر كرده بتوانیم

 

28-11-1886  
خط . توسط موتر بس جانب روم حركت كردم 21311ساعت 

 -بولونیا  -میالند  -كوتل گدهارد  -سیر ما ازطریق بازل 
. ساعت را دربر میگیرد 16 ا  فلورانس به روم است كه تقریب

مناظر طبیعي حوزۀ فلورانس، كتالنیا  طلوع كرد ابوقتیكه آفت
 .وامبریا بسیار زیبا بود

 

28-11-1886 
 Eden Houseبه روم مواصلت كردم و درهوتل  1.311ساعت 

Residence  بعد ازآن با جنرال . برایم جای ریزرف شده بود
عبدالولي تلفوني تماس گرفتم وقرارگذاشته شد تا فردا ساعت 

 .باهم ببینیم" ویا وینیتو" ان ابرخید" دني"در قهوه خانه  1.311
 

.1-11-1886 
باجنرال عبدالولي در بیرون قهوه خانه باهم دیدیم  1.311ساعت 

برادر و با  وبعد ازآن در یك رستورانت بیرون شهر مانند دو
. صحبت كردیم 11311دردمشترك ضمن صرف طعام تا ساعت 

جنرال گفت كه سه هفته قبل با صاحبزاده یعقوب خان 
این مالقات به . زیرخارجه پاكستان  مذاكرات خوبي داشتهو
وزیر خارجه كه . تكار وزیر خارجه صورت گرفته استاب

ازتبارپشتون وقوم یوسفزي است طورخودماني صحبت وتعهد 
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با وجودیكه عناصري " جبهه متحد" كرد كه وي درساختار 
 . درحكومت پاكستان برخالف آن است، كمك خواهد كرد

ت با وزیر خارجه پاكستان سلسلۀ دیدوادید با مقامات بعد مالقا
پاكستاني دوام دارد چنانیكه روز یكشنبه گذشته سفیرپاكستان 

دراین مالقات جنرال . درروم ازجنرال دعوت كرد تا با هم ببینند
عبدالولي موقف جدي اعلیحضرت وحلقۀ مربوط به احیای جبهه 

روند كار دستگاه متحد را به سفیر اخبار نموده وهمچنان از 
 .استخباراتي نظامي پاكستان انتقاد كرده است

بعد ازظهر  .درصحبت ما كه طور خودماني ودوستانه تا ساعت 
طه با همآهنگي با ابدوام یافت به جنرال پیشنهاد كردم تا درر

حلقات فامیل شاهي بیشتر سعي كند، زیرا درمحافل بانفوذ افغاني 
شان صحبت میشود كه بهیچ درپاكستان از اختالف نظر بین 

 .صورت به نفع مؤفقیت این پروسه نخواهد بود
اعلیحضرت، با . به منزل اعلیحضرت رفتیم 113.1ساعت 

وجود كمي سرماخوردگي، مرا درخدمت پذیرفتند ومانند همیشه 
مذاكرات ما درفضای دوستانه وبا . با محبت مصافحه فرمودند
مطالب مهم  دوام كرد كه 18311وضاحت كامل تا ساعت 

 :وفشرده آن ذیال  یادداشت گردیده است
میكند كه تا درستراتیژي آن تعمق  ابدرساختمان جبهه متحد ایج

بیشترنمود وموانعیكه سد عملي شدن این پروسه ملي میگردد 
اعلیحضرت عقیده دارند كه در قطار رهبران . تشخیص كرد

دي در جهادي بایست نظراندازي كرد كه كدام یك شان مؤقف كلی
پرواضح است كه دستگاه استخباراتي . تدویر جبهه متحد دارد

پاكستان دراحیای گروه های جهادي ورهبران شان پالیسي 
مشخصي را تعقیب میكند و آن به گونه ایست كه رهبران جهادي 
ازخود صالحیت تصمیم گیري نداشته بلكه مجبورند  منافع 

 .دهندحكومت پاكستان را منحیث معیار اعتماد قرار
پاكستان درآغاز مقاومت مردم افغان رهبران افغاني را تعیین 
كرد ودراین ساختار هفت تنظیمي، چهار نفر شان ازتبار پشتون 
بوده و یا پیوندهای با پشتون های افغانستان دارند ودورهبر دیگر 
شان نیز بیشتر با پشتونها عالیق دارند و صرف یكنفر شان، 
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اینکه از مردم تاجیك افغان نمایندگي  برهان الدبن رباني، بنام
میكند كه با این ساختار بافتهای قومي افغانستان را كه قبال  وحدت 

ازهمین باعث . ملي دركشور حاكم بود، مختل گردانیده است
است كه اعلیحضر ت تأكید میكنند تا بهر وسیله ممكنه میباید 

گردانیم  برهان الدین رباني را درپروسه تدویر جبهه متحد شامل
و وي را متقاعد گردانیم كه تنها بیرون رفت ازاین معضله 
دشوار درافغانستان با احیای مجدد وحدت ملي برآورده شده 

 .میتواند  وبدیلي دراین راه وجود ندارد
اعلیحضرت اظهار داشتند احتمال دارد درطول مدت چهل سال 

حدت پادشاهي شان مرتكب كوتاهي های شده باشم، اما هیچگاه و
ملي افغانستان را ازنظر دور نداشته ام وخوشبختم كه امروز با 
وجود هرچه كه بوده مردم افغانستان بمن اعتماد دارند و نجات 

اعلیحضرت عالوه . كنند افغانستان را ازطریق روم جستجو مي
كردند كه وي حاضراست این متاع بزرگ را طور دسته جمعي 

 .ر دهندبدسترس آزادیخواهان افغانستان قرا
درحاشیه اعلیحضرت از سفر واحد كریم درروم ومالقات با وي 
را یاد كردند واظهار داشتند كه من به واحد كریم با صراحت 

( ساختمان حكومت جالی وطن) بااین نظر شان: " كامل گفتم 
موافق نیستم واحیانا  چنین نظري درعمل پباده شده بتواند تنها 

بهه متحد عملي شده میتواند وتنها از طریق وتوسط پروسه ج
 ."وبس

دراخیر به اعلیحضرت پیشنهاد كردم تا درصورت امكان جنرال 
عبدالولي را به پاكستان اعزام كنند تا با مردم ازنزدیك دیدوادید 
كرده بتواند وهمچنان مذاكرات اخیر خودرا با صاحبزاده یعقوب 

م درصحبت اضافه كرد. خان، وزیر خارجه پاكستان تعقیب كند
طه با اشتراك برهان الدین رباني  ابكه نظر اعلیحضرت را درر

تأئید میكنم ولیكن بدون تردید ادعا میكنم تازمانیكه دربین دستگاه 
استخبارات عسكري پاكستان رخنه وارد كرده نتوانیم وآنها را 
متوجه به مشكالت آینده درافغانستان ومنطقه نسازیم، اشتراك 

. حد از امكان بعید خواهد بودرباني را درحلقه جبهه مت
اعلیحضرت با این پیشنهاد وتحلیل موافقه داشته واظهار داشتند 
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كه وي انتظار بازگشت داكترمحمد یوسف را ازامریكا دارند تا 
بااشتراك وي مجلسي دایر شده بتواند ودراین باره نیز تصمیم 

ه برعالوه به استیذان اعلیحضرت رسانیدم ك. اتخاذ گردیده بتواند
درنظر دارم به پاكستان سفر كنم ودرباره امورجبهه متحد 

اعلیحضرت . وباردیگر با رباني ازطریق دوستانش درتماس شوم
به سفرم موافقت كردند واظهار داشتند بازگشت داكتر 
محمدیوسف را ازامریكا انتظار بكشم وبعد تبادل نظر با وي به 

 .پاكستان عزیمت كنم
مرا متوجه گردانید این بود كه مگیر چشمطلبیكه طور : یادآوري)

جنرال عبدالولي هیچ آرزونداشت ازهمایون آصفي نام برده شود 
 (.وهربار با نوع بي اعتنایي ازوي یاد میكرد

دوام كرد وبعد ازآن جنرال  183.1صحبت های ما تا ساعت 
 .مرا به هوتل رسانید

 .روز بعد از مالقات با اعلیحضرت به آلمان برگشتم
اد از خوانندگان مهربان و گرامی با بنده درتماس شده و یک تعد

جمعیت تحکیم وحدت و  -اذعان نموده اند که ازاین نهضت ملی
مبارزه برای کسب آزادی میهن مشترک ما افغانستان کمتراطالع 

رازعالقه مندی نموده و ابداشتند و ازاینرو به گزارشات بیشترآن 
خورسندم ازاینکه این . دهم تشویقم نمودند تا این سلسله را دوام

تحرک ملی بمنظوربسیج نهضتهای متفرق درحد توان خود 
با پخش این رویداد . توانسته تا َدین و وجیبۀ ملی خود را اداء کند

ها که درآن انحراف عمدی از حقیقت و واقعیت وجود ندارد 
سعی شده تا گزارشات را به پیشگاه تأریخ اهداء کند و خودرا در 

 .  مسؤول بشماردرآن اببر
رویهمرفته این نهضت با وجود مصادف شدن با نشیب و فرازها 

زمان مبارزۀ مردم آزادیخواه افغانستان وجیبۀ ملی و  توانست در
 . اسالمی خودرا در حدتوان با ایمان کامل اداء نماید

، زمانیکه این نهضت درحومۀ 1881خوشبختانه ازماه جون 
روزیکه سانحۀ نیویارک مونتروی سویس بوجود آمد، تا 

توسط چند نفر ازاتباع عربستان  2111وواشنگتن در سپتامبر 
سعودی روند زندگی سیاسی و اجتماعی جهان را مانند یک 
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تسونامی دیوپیکر تغییرکلی داد، وبعد ازآن با یک حلقۀ 
ازافغانهای مهاجربشمول شخصیتهای محترم گذشتۀ افغانستان که 

خدمت به ملت افغان را بزرگترین وطن خودرا دوست داشتند و 
این گفته ام . افتخار در زندگی خود میشمردند، سروکار داشتم

ق افغانستان، اعلیحضرت ابمکمل نخواهد بود تا ازپادشاه س
میالدی تا سالهای اخیر حیات  1878محمدظاهرشاه که از سال 

ل بارها بدستبوسی شان رسیده و از صحبتهای شان ابشان در ک
 .اندوخته های زندگی خودرا کسب نموده ام، یاد نکنمبزرگترین 

مطالبی را که تاحال از نظر گزشتانده اید، در واقعیت تصرفاتی 
که در پنج جلد " قیام ملت افغان" است که از اثر بنده زیر عنوان 

این اثر در تعدادی از . تدوین شده بیرون نویسی شده است
نان در دسترس پوهنتون های داخل کشور توزیع شده و همچ

عالوه . بعضی از دوستان درخارج از میهن گذاشته شده است
براین در پوهنتونهای برکلی در کلیفورنیا، نبراسکا و همچنان در 

راین اببن. خانۀ کانگرس ایاالت متحده امریکا موجود میباشدابکت
درنظردارم تا این سلسله را در بخش چهلم خاتمه داده و در آینده 

ه با حوادث افغانستان سروکاردارد ازبین مطالب خاصی ک
یادداشتهای خود جمع آوری نموده و از نظر خواننده گان گرامی 

 . بگزرانم
 

1-11-1886  
. صبح داکتر محمد یوسف ازسفر امریكا بازگشت 83.1ساعت 

در میدان هوائی فرانكفورت یك تعداد دوستان جهت پذیرائی وي 
 . حاضر شده بودند
سف ازسفر خود به روم مختصرا  یاد کردم به داکتر محمدیو

م به وي معلومات وازجریان مذاكرات اعلیحضرت با واحد كری
ملكرد واحد كریم شكایت كرد واینگونه حركات عاز  داکتر. دادم

 .ي كردابخودسرانه را موجب تضعیف جهاد ارزی
 

11-11-1886 
 .درمنزل داکتر محمد یوسف 16311ساعت 
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كراتم رادرروم برای داکتر دادم كه درآغاز راپورمفصل  مذا
برایش اطمینان دادم كه اعلیحضرت . مورد تأئیدش قرارگرفت

پافشاري دارند به گونه " جبهۀ متحد افغانستان"درمورد تشكل 
ئیكه اگر تنها برهان الدین رباني داخل این حلقه شود وي 
حاضراست با این چهار عنصر جهادي جبهۀ متحد را اعالم 

 .نمایند
تر برایم از صحبت با كسانیكه درامریكا دیده معلومات داد داک

واظهار داشت كه وي با آقایون عبدهللا ملكیار، عبدالرحمن 
پژواك، سلطانمحمود غازي، داکترعبدالوكیل، داکترعبدالقیوم، 

راهیم سراج، غالم علي آئین، امان هللا منصوري، ومیر ابداکتر
كه در متن میتوان محمد صدیق فرهنگ صحبتهای مفید داشته 
ق افغانستان گردهم ابچنین خالصه شد كه همه در محور شاه س
مطالعه " جبهه متحد"آمده ودرباره ستراتیژي تحرك در قبال 

 .  نموده وخط مشي مشخصي ترتیب دهند
باهم موافقه كردیم تا هرچه زودتر با اعلیحضرت تماس گرفته 

دعوت بعمل آید شود و از اشخاصیكه درباال نام برده شده است 
وتحت ریاست اعلیحضرت درباره آیندۀ این تحرک ستراتیژی 

ل قبول در حلقات افغانی و خارجی ترتیب  و برمبنای آن ابق
 .اقدامات الزم اتخاذ گردد

داکتراز مذاكرات خود با مقامات امریكائی دروزارت خارجه به 
: خصوص اظهار نا رضائیتي كرد ومختصرا  گفت كه

نگ میخواهند تا رقیب خودرا ازپا اندازد وهمچنان امریكائیها ج"
امریكائیها ." سرنوشت ما به دست پاكستانیها سپرده شده است

اصال عالقه ندارند بدون از افغان هائیكه ازطریق پاكستان 
داکتراضافه . صحبت را باز كنند اببرایشان معرفي میشوند ب

و برایشان من گوش نا شنوای امریكائیهارا بازكردم : " كرد كه
رده خود پشیمان شوند  ."گفتم كه روزي خواهد رسید كه ازاین ك 

دراخیر صحبت سفر مرا به پاكستان تأئید كرد ومخصوصا  
دربارۀ تغییر موقف عاقبت نا اندیشانۀ  برهان الدین رباني مرا 

 .متوجه گردانید تا به وي ازهر طرقي ممكن تفهیم گردد
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16-11-1886 
لف ازطریق بحرین وشارجه به صوب پروازبا خط هوائی گ

 .اد، پاكستان اباسالم 
 گالب ننگرهاری. م -مولوی محمدنبی محمدی: ازر به چ                   

18-11-
1886     
ساعت 

صبح 11
توسط تکسی 

اد اباز اسالم 
جانب پشاور 
حرکت کرده 

وساعت 
درهوتل دینز اطاق . بعد ازظهر به آنجا مواصلت نمودم 1311
 .برایم ریزرف كرده بودم، پایان شدمرا  1.
مولوي محمدي، برهان : درپشاور باكسانیكه باید ببینم: یادآوري)

الدین رباني، مولوي محمد شاه فضلي، داکتر وكیل، مولوي 
 (شینواري 
بعد ازظهر به منزل مولوی محمدنبی محمدی، رهبر  1ساعت 

. داشتمحرکت اسالمی افغانستان،  رفته و با وی صحبت طوالنی 
وي ازطرفداران واقعي تشكیل جبهۀ متحد است ونسبت به دو 

به مولوی محمدي گفتم كه . ل اعتماد میباشدابرهبر دیگر بیشتر ق
ي این پروسه اباعلیحضرت بدون رباني درحلقه جبهه متحد كامی

را كمتر مي بیند وبایست هر طوریكه شود وي را، فعال  كه 
ضعیفتر شده، دراین  موقفش درحزب جمعیت به صورت نسبي

  .پروسه داخل كنیم
مولوي محمدي این نظررا تأئید كرد اما عالوه كرد كه رباني 

ل اعتماد نیست ولیكن وي سعي میكند تا با رباني برایم ابشخص ق
ق ابوقت مالقات تعیین كند و اززبان احمد شاه احمدزي، س

 رباني انسانیست كه یك لحظۀ وي" معاون رباني برایم گفت كه
  ". طه ندارد ونمیتوان باالیش اعتماد كرداببا لحظۀ دیگرش ر
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 مولوي محمدي اظهارداشت كه چند هفته قبل حكمتیار گردهم 
                                                                          

دراین اجالس حكمتیار باالی . آیي با اخوانیها ترتیب داده بود
تكفیرصادر نموده كه از طرف عبدالرسول اعلیحضرت حكم 

 -ستړۍ یو: "  كه سیاف نیزتأئید شده است و مولوي خالص گفته 
لیكن زه ستړۍ نه یم، ترهغه پوري چه قدرت لرم د  -ستړۍ یو

 ".پاچا پرضد مبارزه به وكم
رئیس كمیتۀ صلیب  Erwin Boehiشب درمنزل ایروین بوهي 

طه به وضع ابازافغانها درراحمر دعوت بودم وبا یك تعداد دیگر 
مهاجرین افغاني ورول قشر روشنفكر افغان درآینده افغانستان 

 . صحبتهای موزون داشتیم
 

.1-11-1886 
دران ځدران با پسرعمویش وكیل وزیر محمد ځفیض هللا خان 

درجرگه قومي ئیكه : نزدم آمدند ومعلومات ذیل را برایم دادند
دران ځران وقوماندانان قوم مش نفرموسفیدان، 111تعداد بیش از

ی حفظ امنیت راه های عبور ااشتراك داشتند تصمیم گرفتند تا بر
 .تشكیل كنند را ( ياربكَ ) ومرور مردم اردوي قومي عنعنوي 

راه های رفت و آمد شش خط اصلي دارد كه درمناطق ذیل قرار 
 :دارند

 -6درۀ پشتي، و -1تویشه،  -1دوامنده،  -.یتي، ړس -2سته،  -1
 .يړكي نځمن

نفر مرد  11.چنین فیصله شد تا درطول شب وروز همه وقت
نفر میشود از مناطق 1811مسلح قومي درهرمنطقه كه سرجمع 

مربوط حراست كنند ومصارف شان از طرف قوم ریزش 
 .میشود

وزیرمحمد خان وفیض هللا خان كه هردویشان درجرگه اشتراك 
ابي كرده، زیرا ارزیداشتند این جرگه را به ذات خود با ارزش 

از اتحاد قومي بشمول قوماندانان جهادي، مربوط به هر نمونۀ 
 تنظیم
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وزیرمحمدځدران، مرد 

 خدمتگار افغانستان

یكه باشد، اوحزب  
رختم د .کندتمثیل می

جرگه هركدام دست 
قران گذاشتند ی باال

وتعهد كردند كه پیوند 
واتحاد قومي را كه به 
نفع مردم است از هر 
انگیزه دیگر ترجیح مي 

همچنان اشتراك . دهند
ه از كنندگان جرگ

رهبران افغاني 
یت ادرپاكستان شك

كردند واظهار داشتند كه عوامل مهم تشنج درمنطقه را رهبران 
زب مربوط بین مردم جهادي خلق كرده ، زیرا به نفع تنظیم ویاح

ازاینرو یكي از مسئیل . اختالفات عمیق را به وجود آورده اند
مهم داخل اجندا اتحاد عمومي مردم جدران بوده كه درصورت 

همچنان یك . گذاشته شده است" بد"تخلف بالئی گروه متخلف 
ماده  11هیإتي تعیین گردید تا فیصله های این جرگه را كه تحت 

 . ع رهبران درپشاور برسانندقید گردیده به اطال
دراین جرگه قوماندان جالل الدین حقاني كه از قوماندانان 
سرشناس جدران ومربوط به حزب اسالمي مولوي خالص است 

 . رول مهم را به عهده داشت
دراین جرگه نمایندگان رسانه های خارجي اشتراك : یادآوري)

 .(داشت كه راپور آن توسط بي بي سي پخش شده است
  
 1/12/1886 

ننگرهاري نزدم آمد ودرباره آیندۀ جبهه  ببعد ازظهر محمد گال
وي مكتوبي عنواني اعلیحضرت . متحد صحبت طوالني داشتیم

برایم داد تا خدمت شان برسانم  وهمچنان یك كاپي آنرا برای 
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معلوماتم داد كه ازورای آن بعضي مطالب آنرا طور تلخیص از 
 . نظرخوانندگان میگزرانم

انگیزه اینکه به خود اجازه دادم وتصمیم گرفتم محتوي این 
آورم  تأریخمكتوب عنواني اعلیحضرت را روي صفحه كاغذ و

اینست كه در حلقه اداري روم كسي را سراغ ندارم كه چنین 
 .اسنادي را كه مربوط به جامعۀ افغان است ثبت كرده باشد

جلیل القدر  بحضور مبارك رهبر نهایت"   ننگرهاري زیر عنوان 
ق افغانستان، اسالم علیكم ابو معظم اعلیحضرت پادشاه س

 :...مینگارد" ورحمته هللا وبركاته
حمالت وقساوت روسها شدت بیشتري یافته اما نگهبان ... 

وپشتیبان مجاهدین افغانستان كه حامي دین وآزادي مسلمانان 
ا رآن باباست برقوت قلب ومورال مجاهدین مرتب مي افزاید وبن

افزودي خسارات مالي وشهادت افغانان سر بكف تلفات مالي 
وجاني دشمن چندین مراتبه افزایش ومقایسه بین طرفین ازنگاه 

 .ر نیستابخسارۀ مالي وجاني بعقل بر
" ازروزیكه نجیب بمیان آمده وبا خود پروگرام سه فقره ئی 

ایجاد " و  " احیای مجدد اردو"، " توسیع دراساس حكومت
بایل بمنظورمسدود ساختن راه عبور ومرور مجاهدین مراكز ق

آورده بروز افزایش موجود درتشدد نتیجۀ آن " وانتقال وسایل
 .محسوب مي گردد

اما نه تنها اینکه پالن نجیب با ناكامي مواجه گردیده بلكه تبدیل 
ببرك به نجیب باعث مسرت مجاهدین ومهاجرین گردیده است 

قه دار ابونظر به اینکه اجنت س قه وتجربهابچه ببرك نظر به س
كي جي بي واز مؤسسین حزب كمونیست درافغانستان بوده بارها 
 .مضر تر از نجیب بي علم وبي تجربه وكم سن محسوب میگردد

دعوت نجیب ازغلجاییها بصورت عام واز احمد زایي ها 
كي جي . ت مانداببصورت خاص یك صدای بي اثر وبدون اج

صیت ها و مجاهدین احمد زایي را بي وخاد سعي نمودند شخ
طه با نجیب نزد حكومت پاكستان متهم نمایند اما این ابدراثر ر

كه بنده نیز درخنثي )سعي شان دراثر مساعي یك عده اشخاص 
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این پروگرام ( ساختن آن مساعي زیاد رسمي وغیر رسمي نمودم
 .ناكام شد

یافت هیچگونه همكار ن( آنهم بسیار كم)درقبایل جز افریدیها 
واقداماتیكه بارتباط توسیع دراساس حكومت بعمل آوردند ماهیت 

برعكس حمالت مجاهدین بر . آن بهمگان روشن ومعلوم است
ل با وجود سه كمربند دفاعي كه دورادور شهر تأسیس ابشهر ك

گردیده است شدت وقوت یافت وحركت سقوط طیارات جت 
وه های وهیلوكوپتر توب دار شدت وقوت یافت وجنگ بین گر

نیز شدیدتر گردیده ( ببرك، نجیب، كشتمند ونوراحمد نور)رقیب 
قبل ) وآن آرامش نسبي ایكه خالل چند ماه اخیر درشهر

 .بمیان آمده بود ازبین رفت( ازرویكار آمدن نجیب
عمل تقویت واحیاء اردو نیز یك خیال خام تثیت شد وجوانان 

كمونیستي  افغان به هیچوجه حاضر بهمكاري دراردو با نظام
نگردیدند وجریان تسلیمي افراد وصاحبمنصب وگریز پیلوتها 

 .باطیارات وپیوست شان درصف مجاهدین كماكان جریان دارد
جریان مهاجرین نیز قرار راپور رسمي حكومت پاكستان 
بصورت اوسط هشت هزار نفر درماه كه ازمدت نسبتا  زیادي به 

 .تي بخود گرفته ادامه دارداباینطرف شكل ث
طه باوجود ادعای حكومت پاكستان راجع به استقبال ابدراین ر

مهاجرین افغان درخاك پاكستان وتهیه خوراك وپوشاك ومسكن 
مشكالت مهاجرین نه تنها اینکه كم نگردیده بلكه رو به افزایش 

 ...است 
حزب اسالمي حكمتیار . وضع اتحاد هفتگانه اطمینان بخش نیست

كنفرانسهای مطبوعاتي اشتراك درجلسات عادي شورای عالي و
نمي كند وحزب سیاف بوسیله نماینده گا ه گاهي اشتراك میكند 
وشخص سیاف جز آنكه جلسه شورای عالي به فرمایش مقامات 
. نظامي حكومت پاكستان باشد درجلسات دیگر اشتراك نمیكند

پالیسي سیاف وحكمتیار درمورد دول غربي كامال  یكیست 
 .یه افغانستان نیز موقف مشترك دارندودرمورد حل سیاسي قض
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رویۀ رباني بسویه قویتر واز خالص نسبتا  كمتر درمورد دول 
غربي تعدیل یافته ودرمورد حل سیاسي بطرف حكمتیار وسیاف 

 .میالن دارند
رویۀ مولوي خالص با تنظیم محاذ ملي خوب نیست وادعا دارد 

اده كه اشخاص ضد جهاد و مجاهدین را درتنظیم خود جا د
وآنهارا تقویه میكند ویكي از مثال های آن محمد زمان خوژیاني 

 .برادرزادۀ حاجي خیر محمد خوژیاني را ذكر میكند
پیشآمد آقای رباني دراین اواخر با سه تنظیم ملیگراها مخصوصا  
جبهه نجات خوبتر است اما درمورد حل سیاسي كدام موافقت 

كه دارد ونظر به صریح ازوي دیده نه شده ولي نظر به فهمی
مشكالتیكه باآن درداخل جمعیت اسالمي ازطرف رقباء 

كه قوت كافي ازنگاه من دارد ) مخصوصا  سید نورهللا هراتي 
مواجه است ( وطوریكه میگویند وضع مسعود نیز مبهم است

درصورت مساعي مثبت احتمال دارد با وي كنار آمد وبه نتیجه 
 .رسید  " جبهۀ متحد " ای مثبت به نفع جریان 

چنانكه گفته آمد درداخل جمعیت مشكالت بروز نموده ومخالفین 
كه دررأس آن سید نورهللا قراردارد تقاضا دارد تا اجرااتي  

درمورد تشكیل جمعیت صورت گیرد وازجمله داکتر توانا 
وانجنیر الالی معروف به انجنیر ایوب از جمعیت برطرف 

تغییر سیاست رباني گردند وهمچنان مخالفت خودرا بر اساس 
 .درمورد كشورهای غربي گذاشته است

مخالفت داخلي بین حزب اسالمي حكمتیار باقي است، قاضي 
له دارند وعنوان فعالیت ابامین ومولوي تره خیل با حكمتیار مق

 ...مخالفانۀ خودرا بیعالقگي حكمتیار با اتحاد قرارداده اند
انده واتحادیكه با یون كامال  منفرد مابمولوي حسین سردستۀ وه

قاضي امین داشت ازبین رفته ومخالفتهای مهاجرین ومجاهدین 
 ...ومردم قبایل نیز باوي شدت یافته است

ي اتحاد مأیوس هستند وحكومت پاكستان كه ابتنظیمات ازكامی
نمایندگي آن درینمورد توسط دستگاه استخباراتي نظامي صورت 

البته اهتمام زیاد خودرا میگیرد كدام فشار عملي را بكار نمیبرد 
منحصر به الفاظ ساخته ومیگوید ما دشمن كسي هستیم كه اتحاد 
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نمي خواهند مگر با تنظیماتیكه عمال  وعلنا  تخلف میكنند غرض 
تا كنون اتحاد دفتري برای خود پیدا . عملي حتي لفظي نمیگیرند

كرده نتوانسته است وازوقت تأسیس آن تا كنون فقط یكبار جلسۀ 
 .ای مشورتي دایر گردیده استشور

اختالف راجع به تأئید وعدم تأئید مساعي درجهت حل سیاسي 
بین تنظیمات موجود است وعلت عمدۀ مخالفت فقط وفقط اندیشۀ 
بروز اعلیحضرت درمیدان به نمایندگي از ملت افغانستان است، 
زیرا دراین صورت منافع سرشارشخصي شان مورد سوال قرار 

 .میگیرد
 -:درحالیكه درمباحث غیررسمي خوداعتراف  دارند كهاینها 

آگر اعلیحضرت رسما  بمیدان برآیند اكثریت قاطع ملت "  -1
 ".افغانستان تحت قیادت شان متحد میگردد

اگر افغانستان به رهنمایي وقیادت سیاسي اعلیحضرت آزاد "  -2
ولي بازهم چون منافع شخصي " شود ما بسیار پیش مي شویم

شتر ازهمه چیز نزد شان بسیار عزیز است نمي وگروهي بی
 .توانند سالم نمایند وآنرا مالك عمل قرار دهند

برعكس عموم مردم خواه عضو هر تنظیم هستند اعم ازمجاهد 
ومهاجر حل سیاسي عادالنه ومصوب ملل متحد وكنفرانس 
وزرای خارجه كشورهای اسالمي را از دل و جان قبول دارند 

 .شماري مي نمایند وبه انتظار آن روز
طبیعیست حضور مبارك توجه دارند كه هنگامۀ نزدیك شدن 
بموافقه باردیگر بلند گردیده واقدامات عملي ایكه درجهت بدست 
آوردن موافقه مربوط به حل نهایي قضیه اتخاذ میشود همه مؤید 
بوده ونوید میدهد كه اگر خدا بخواهد طي مراحل بصورت 

 .مطلوب صورت خواهد گرفت
اظهارات اخیر دیكویا، رئیس هیئت شوروي دراسامبله عمومي 
ملل متحد، همچون اظهارات گورباچوف درهند، اظهارات تازۀ 
سفیر شوروي درپاكستان، اظهارت راجیو گاندهي به تعقیب 
وداع از گورباچوف درهند مبني برلزوم  اعادۀ حیثیت بیطرفي 

ل توجه ابقافغانستان واظهارات اخیر كوردویز وامثلۀ دیگر 
 .ازاین قبیل چنین امید را تقویه میكند
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دسمبر صورت گرفت توسط  . تأریخكوردویزقبل ازحركت كه ب
حكومت پاكستان خواهش كرد كه با زعمای مجاهدین مالقات 

 .كند
اول دسمبر جلسۀ شورای عالي اتحاد به تقاضای مقامات  تأریخب

نعقاد سافت نظامي پاكستان دریكي از دفاتر استخبارات عسكري ا
دسمبر همۀ رهبران و درصورت  2 تأریخوتقاضا شد كه باید به 

اد منتظر انعقاد جلسه باشند كه ابنمایندگان شان به اسالم  ابغی
یك جلسه با مقامات نظامي، جلسۀ دوم با وزیر خارجه پاكستان 

 .ومعاونین وي وجلسۀ سوم با كوردویز صورت خواهدگرفت
ن روي خوش نشان ندادند وگفتند كه آقایون حكمتیار وسیاف چندا

) كوردویز مارا به چه عنوان وحیثیت قبول میكنند، اما اكثریت
 .مالقات را تأئید كردند( خالص كمي كم زور

اد رفتند ومنتظر ابدسمبر كه سه شنبه بود همه به اسالم  2روز
ظهر به یكي ازدفاتر استخبارات  12311باآلخره ساعت. نشستند

وجنرال اخترعلي عبدالرحمن كه نمایندۀ نظامي جمع شدند 
باصالحیت درارتباط نظامي وسیاسي با تنظیمات وآمرعمومي 

الغ ابتمام شبكه های استخباراتي اردوي پاكستان است درجلسه 
نمود كه فعال  مالقات با كوردویز نظر به برخي از دالیل كه عدم 
د آمادگي قبلي رهبران تنظیمات یكي ازآن است صورت نمي گیر

ومن روي دالیل وزیر خارجه وشخص رئیس جمهور را قناعت 
 .داده ام

باذكر مختصر كیفیت اوضاع، با كمال اخالص بحضور مبارك 
بعرض مي رسانم كه ذهنیت مردم مملو از صمیمیت واخالص 

اخواني دارند  ابدربارۀ اعلیحضرت میباشد واندیشۀ ایكه احز
ق دراذهان مردم ابصد فیصد واقعیت دارد، البته فرقي كه با س

جای گرفته عبارت ازمأیوسي است كه ازعدم تطبیق وعده هائیكه 
به ایشان داده شده بود نشئت كرده است ودرپرنسیپ مخالف كم 
دیده میشود اما قناعت تا وقت مشاهدۀ یك اقدام عملي بدست 

 .نخواهد آمد
عرض من ونظر من اینست كه اگر قرار باشد كه مساعي ملل 

هزار ویك دلیل موجود بجای نرسد درآنصورت ر ابمتحد بن
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آخرین فرصت برای ما باقي خواهد بود وخدای مقدر نكند 
بناء  . ع شودابونخواهد كه این آخرین مراحل فرصت نیز ض

واجب است كه تا آخرین درجۀ ممكن ومقدور سعي شود مرحلۀ 
پیاده كردن پروگرام را به انظار عامه ومعرفي همگاني 

توكل بخدا وبه بركت قلب ونیت پاك اعلیحضرت قراردهیم وبا 
 تأریخموفقیتي نصیب ماگردد كه نه تنها شهكاربزرگ ونادر

محسوب شود بلكه موجب حصول رضای پروردگارگردد 
ي باقیماندۀ آنچه را ازدست داده است تأریخوافغانستان عزیز و
 . باردیگر تصاحب كند
 زیزلك علي هللا بع و ما ذ                      
– ننگرهاری  بمحمد گال                       

 ه ش 8-1.61-.1،  1-12-1886
 ه ق پشاور 1118بیع الثاني ر2     

 

1-12-1886 
. ننگرهاري نزدم آمدند بمولوي فضل هادي شینواري وگال

 دیروز مولوي شینواري با رباني دیده ودربارۀ
وسهیم شدن وي دراین نهضت صحبت كرده " جبهه متحد"

رباني طوریكه . وهمچنان ازوي درخواست نموده تا با من ببیند
ل اعتماد نبوده وبا ابدرحلقات جهاد معروف است شخص ق

ط ابوجودیكه بین وي واسمعیل خان وهمچنان قوماندان مسعود رو
صمیمانه وجود ندارد، رباني از موقف این دوقوماندان جهادي به 

یكند كه این دوقوماندان نفع خود استفاده میكند و چنان وانمود م
 . تحت فرمان وي بوده وهرآنچه هدایت دهد عملي میشود

مولوي شینواري طوري وانمود كرد كه دراصل مسعود 
ق رول ابواسماعیل خان با ساختار سیاسي ایكه درآن پادشاه س

ط ابر اینکه رواباول را داشته باشد مخالفت دارند ورباني بن
بیشتر صدمه نبیند از همكاري با شكننده وي با این دوقوماندان 

تحلیل مولوي شینواري . میكند ابق اجتنابجبهۀ متحد وشاه س
ازاینرو با چنین زیر . ننگرهاري نیز تأئید گردید بازجانب گال

بنای فكري كه رباني را درچنگال خود دارد مالقات من با وي 
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كدام مفادي نخواهد داشت با وجودیكه به مولوي شینواري  گفته 
چنین . وي حاضراست هر وقتیكه خواسته باشم با من ببیند كه

 . مالقاتهای تعارفی جز از ضیاع وقت دیگر متاعی در بر ندارد
جبهه " به توافق رسیدیم كه در زمینه سهمگیري رباني درپروسۀ 

بایست بیشتر كار شد وسعي زیادتر مبذول گردد تا نظر " متحد
خواسته مردم افغانستان مسعود واسماعیل خان به نفع این نهضت 

این وظبفه به دوشخص با اطمینان و وفادار به . تغییر پیدا كند
جبهۀ متحد، محترمان مولوی شینواری و ننگرهاری محول 

 .گردید
8-12-1886 

صبح با خط هوایي گلف ازطریق مسكت، دوها  6311ساعت 
شام درآنجا مواصلت  6جانب فرانكفورت پرواز كردم وساعت 

 .ردو بكسم مفقود شده ودست خالي به منزل رسیدمه. كردم
 

خواهد  محمد یوسف تلیفون كرد وگفت ميداکتر1-2-1887
 Richmondامروز به ژنیو سفر كند وبرایش درهوتل ریشمند 

 . اطاق ریزرف كنم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پشاور -داکتر محمد یوسف، اولین صدراعظم دهۀ دیموکراسی افغانستان

فرانك سویسي  811تم وقیمت آنرا برایش اطاق درهوتل گرف
به داکتر احوال دادم وتعجب خودرا كه در . برایم معلومات داد

فرانكي پایان میشود اظهار كرده اما پرسان نكردم كه  811هوتل 
 .ژنیو چه میكند
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داکتر باردیگر تلیفون كرد وگفت كه آقای رشتیا را قبل ازآنكه 
 .  عملیات شود مي خواهد ببیند

ام مطلبي دارد كه نمیخواهد با من درباره صحبت كند دانستم كد
 .ازاینرو سوالي نكرده، سفر خوش برایش خواستم

 

8-2-1887 
شب ازروم تلیفون كرد و گفت 11311داکتر محمد یوسف ساعت 

 فردا توسط خط هوائي                                                         
به  123.1حركت میكند وساعت ازروم  122الیتالیا نمره  ا

معلوم است كه ازژنیو مستقیما  به )  فرانكفورت مواصلت میكند
 (.روم سفركرده است

 
8-2-1887                                              

 بعد ازظهر به        1311داکتر محمد یوسف ساعت 
بعد مصافحه برایم گفت كه میخواهد شب را . فرانكفورت رسید

دركدام جای دیگري غیر ازمنزلش برود تا دربارۀ بعضي 
برایش پیشنهاد كردم به شهر . مطالب باهم صحبت كرده بتوانیم

، جائیكه تحصیالت خودرا انجام داده ام  Reutlingenرویتلنگن 
   .ودر جنوب جرمني قراردارد، میرویم كه مورد قبولش شد

خواست كه  ذرت داکتر درآغاز با بزرگواري ایكه دارد ازمن مع
درروز اول حقایق را بمن اظهار ننموده وبهانه تراشي نموده، 

ر اهمیت موضوع با هیچ  ابلیكن ازوي درخواست شده بود كه بن
کس درباره صحبت نکند که وی این درخواست را مراعات کرده 

 .                                                                       است
طول سفر، بیش ازدوساعت، در موترداکترازهرطرف در

صحبت كرد وباالی اصل مطلب اظهارنظر نكرد ومن هم سوالي 
درنزدیك شهرگفت حال جایي برویم وآرام بنشینیم تا . نكردم

فبروري  8فبروري آغاز وتا  1جریان مذاكراتم را كه از روز 
 .درسویس وایتالیا دوام كرده برایت بگویم

اسپ "یكي دوبار مرا دوستانم به رستوراني بنام درزمان تحصیل 
كه درآنجا قلعه ای زیبای چند صد  Honauدرقریه ُهوَنو، " سفید 
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قراردارد، دعوت   Hohenzollernساله خانوادۀ هوهنسولرن
كرده بودند و ماهي خالداراین رستوران درمنطقه شهرت دارد، 

ت و دوری من نیز به یاد آن زمان جواني كه غم غرب. بلد بودم
برایم معني نداشت، داکتر محمد یوسف دوست عزیز   ازوطن

 .خودرا درآنجا دعوت كردم
در فضای آرام ومرفه رستوران داکتربه صحبت خودآغاز كرده 

 :  وچنین گفت
روز چهارشنبه چهارم فبروري از دفتر صدای امریكا در "

                                                                                                                                                                                                واشنگتن برایش                                           
احوال دادند كه  یكنفرامریكایي، 
بدون اینکه اسمش را فاش  

تلیفون وي را گرفته  كند، نمرۀ
و میخواهد مستقیما  همرایش 

 .صحبت كند
همان بود كه شام روز یك نفر 

 Armandبنام ارماند همر 

Hammer از كلیفورنیا برایش 
 1881/ 11/12-21/1/1888ارماندهمر،                                

تلیفون كرد واز داکتر درخواست كرد كه وي ازمراجع مهم  
. امل پیغامیست ومیخواهد دراینباره با وي صحبت كندسیاسي ح

فبروري در هوتل  1آقای همر از داکتر دعوت كرد روز
فبروري  6صبح  11ریشموند ژنیو مهمانش شود تا ساعت 

 .درهمانجا باهم ببینند
عصر روز پنج شنبه به ژنیو وارد شدم ودرهوتل مجلل ریچموند 

ته شده بود كه ارماند برایم اپارتمان ریزرف شده وپیغام گذاش
همر امشب از امریكا به ژنیو میرسد وقراراست تا فردا باهم 

 .ببینیم
صبح دونفر ازهمكاران همر دراطاقم  11روز جمعه ساعت 

دراطاق سه . آمدند ومرا دراپارتمان ارماند همر مشایعت كردند
نفرازهمكاران موصوف برعالوه چندنفر سكرترهایش 

جا درطیاره شخصي وي از امریكا حاضربودند وآنها همه یك

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://i.forbesimg.com/images/2003/10/17/hammer_175x175.jpg&imgrefurl=http://www.forbes.com/2003/10/17/cx_bs_1017movers.html&docid=zS-Rxv_Ys10RbM&tbnid=bHG-JokCx76d6M:&w=175&h=175&ei=EjGWU4TFIZa0yATi4YDwBw&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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ي این مقصد ومالقاتهای بعدي در پاكستان واتحاد اببرای ارزی
                                                                                                          .                                                                   شوروي آمده اند

داکتر درحاشیه جهت معرفي مهماندارش گفت كه : یادآوري ) 
ارماند همر یك ملیاردر امریكایي است كه مالك دستگاه بین 

وي . مي باشد  Occidental Petroleumالمللي نفت اوكسیدنتال
با لینن وستالین، رهبران وقت اتحادشوروی دوستی داشت 

وي كسانیكه درسیاست وارد هستند وازآنوقت تا امروز در شور
همچنان وی درامریكا . اورا مي شناسند و به نظراواحترام قایلند

با قصر سفید ووزارت خارجه تماس نزدیک داشته و دوستاني 
دارد كه از رئیس جمهوركشورآغاز وتا اشخاص كلیدي 

عالوه براین در پاكستان چندین دستگاه نفت . دابدیگرخاتمه مي ی
ط نزدیك وي را با رؤسای جمهور آن كشور ابودارد  كه ر

 (مستحكم میدارد
ارماند همر صحبت را چنین آغاز كرد كه چند روز قبل 
كوردویز، معاون سرمنشي ملل متحد ومسئوول كنفرانس ژنیو كه 
درآن مذاكرات غیر مستقیم بین وزرای خارجه ونمایندگان 

اكرات بین پاكستان وافغانستان، نزدش آمده وراپور داده كه مذ
افغانستان وپاكستان درحالت بن بست قرارگرفته وبیرون رفت 

كمك و میانجیگری همه شخصیت های  ابازاین وضع ایج
 .را میكند" ارماندهمر" شناخته شدۀ جهاني مانند 

كوردویز به ارماند همر پیشنهاد كرده كه با داکتر محمد یوسف، 
متقاعد  ق افغانستان، درتماس شود و وي راابصدراعظم س

گرداند تا برای نجات افغانستان مقام صدارت افغانستان را تحت 
ریاست داکتر نجیب هللا بپذیرد و درمرور زمان انتقال قدرت را 
از دستگاه كمونیستها به مردم افغانستان كه برضد نظام موجود 

وي این مثال را اضافه كرد كه این . قیام كرده اند آماده سازد
پروسه ای است كه در فرانسه عملي شده كه  طرز تفكر مانند آن

 .چگونه بادرایت خودرا ازشر كمونیستها رهایي بخشیدند
همر بعد ازاین مذاكره با رونالد ریگان، رئیس جمهورامریكا 
درواشنگتن، تماس گرفته ودیروز قبل از پرواز جانب ژنیو با 
رئیس جمهوردر قصر سفید مالقات وضمن صرف طعام چاشت 
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كرات خودرا با كوردویز به ریگان ارائه نموده راپور مذا
وهمچنان نظر وي را درمورد داکتر محمد یوسف مطالبه كرده 

ریگان با این نسخه موافقت كرده وبرای همر چراغ سبز . است
را روشن كرده كه قدمهای بعدي خودرا بعد مشوره با داکترمحمد 

 .یوسف انسجام بخشد
با جنرال ضیاء الحق همراضافه كرده كه وي دو روز بعد 

درپاكستان مالقات دارد وازآنجا به ماسكو سفر میكند وموضوع 
 .را با گورباچوف مطرح میكند

داکتر برایم گفت كه این گفت وشنود بیش از چهار ساعت وقت 
را دربر گرفت ودرختم مذاكرات برایش با وضاحت كامل تفهیم 

ري كنم، ل همكاابكردم كه بهیچ صورت حاضر نیستم با رژیم ك
اما برایش گفتم كه چنین عملیه میتوان درچوكات بزرگ حل 

ق افغانستان اببحران افغانستان تلفیق گردد كه درآن نظر پادشاه س
با یاد كردن اسم اعلیحضرت همر چنان نمود . مقام خاصي دارد

كه این اسم را باراول میشنود ولیكن من مدرك ازآن بودم كه 
را قبل ازآنكه وي درباره  همر مي خواست اسم اعلیحضرت

همر دراینباره بیشتر صحبت . صحبتي كند اززبان من بشنود
كرده وازداکتردربارۀ وضع صحی اعلیحضرت معلومات 

داکتر محمد یوسف از وضع صحي اعلیحضرت . خواست
اطمینان داده وبا کنایه به همر گفته كه یقین عمر شما بیشتر 

موضوعات مهم جهاني  ازاعلیحضرت بوده اما مي بینیم كه در
اكتیف سهم میگیرید وعالوه كرده كه اعلیحضرت محمد ظاهر 

قیكه در كشور دارد چهرۀ ممتاز در بازگشت صلح ابشاه با سو
افغانستان امروز نیاز به یك شخصیت . درافغانستان شده مي تواند

با عطوفت و دوراندیش ودرعین زمان مورد احترام واعتماد 
ف دروجود محمد ظاهرشاه بدون ضرورت دارد واین اوصا

 .شبهه وجود دارد
بعد این بحث همر از داکتر خواهش كرد تا همین حال با جنرال 
عبدالولي درروم تلیفوني صحبت كند و همچنان به همر اجازه 

بعد صحبت مختصر داکتر، . دهد تا با جنرال چند حرفي بزند
بدون  ارماند همر با جنرال درباره انگیزه سفر خود طور عموم
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آنكه در تفصیل داخل شود یادكرد ودراخیر اظهار داشت كه با 
داکتر موافقه شده كه فردا به روم سفر كند ودرباره مذاكراتم با 
اعلیحضرت وشما تبادل افكارنمایند وهمچنان برای شما دربارۀ 

 .پروگرام بعدي خود كه با داکتر صحبت شده معلومات دهد
 . تمذاكرات ما دراینجا خاتمه یاف

فبروري توسط طیاره به روم سفر كردم ودرمیدان هوایي  7روز
بعد ازظهر هفتم وروز هشتم . جنرال عبدالولي انتظارم را داشت

فبروي با اعلیحضرت دربارۀ این مطالب صحبت كردیم وباري 
دراوایل :" درضمن صحبت اعلیحضرت با تبسم اظهار داشتند كه

گفتم  روزي مي آید كه برای شما دوستان آزادیخواه افغان می
جهان متوجه ما میشود وآن روز امروز است، اما بیم آن دارم كه 
این پروسه به سرعت پیش آمده وما در محور مقاومت آمادگي 

دردسترس خود " جبهۀ متحد" كافي، ساختارسیاسي ای مانند 
 ."  نداریم

اعلیحضرت در صحبت خود اظهار داشتند كه در طول چند روز 
مت پاكستان و كوردویز مستقیمأ با وي تماس گرفته گذشته حكو

آنرا موكول به آینده، مشوره با داکتر محمد  ابواعلیحضرت جو
 .یوسف، كرده است

پروگرام بعدي چنین ترتیب شده كه ارماند همر بعد مذاكره با 
جنرال ضیاءالحق رئیس جمهور پاكستان ومیخائیل گورباچوف، 
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د یوسف ازماسكو تماس رهبر اتحاد شوروي با داکتر محم
 ".میگیرد و با اعلیحضرت درروم گرد هم مي آیند

زیر عنوان جهان " ارماند همر البوم بیوگرافي خودرا: یادداشت) 
برای داکتر اهدا كرده و همچنان همرگفته كه برای " ارماند همر

لوي گرانبهای نقاشي ازمكتب ابهمسر گورباچوف خانم رئیسا، ت
 (.ده استسبك مدرن را تحفه آور

 

11-2-1887 
ساعت بعد داکتر را  1بعد ناشتا وصحبت های خوشآیند درموتر

انكشاف دلچسپ است، ببینیم . به منزلش رساندم وخودم برگشتم
كه ما ازاین امكانات چه گونه به خیر وطن ومردم آن استفاده 

 .میكنیم
 

11-2-1887 
ه صبح داکتر محمد یوسف تلیفون كرد ومعلومات داد ك 1ساعت 

دیشب بعد از نصف شب ارماند همر از ماسكو تلیفوني باوي 
بعد ازظهر به روم  .درتماس شده واطالع داده كه فردا ساعت 

بعد ازظهر با  1مواصلت میكند وقرار است تا ساعت 
 .اعلیحضرت وهیئت افغاني در گراند هوتل روم باهم ببینند

لوي برایش داکتربرایم گفت تا تكت طیاره ویك اندازه لیره ایتا
برایش سیت ریزرف  281تهیه كنم ودر پرواز لوفت هانزا نمبر 

 .كنم
 

16-2-1887 
دقیقه توسط ریل به میدان هوایي مواصلت  8318داکتر ساعت 

 : كرد ودرطول چند دقیقه نظر خودرا مختصر برایش گفتم كه 
مي كند " جمعیت حكیم وحدت، اسوال" داکتر نمایندگي از  -

 .َدر  ائیتالف سیاسي صحبت شود وبایست باروم از
طۀ نزدیك ایكه داکتر جلیل شمس با ابررابمن معتقدم كه بن -

چون . جنرال عبدالولي دارد دراین جلسه خودرا شامل میكند
جلیل شمس دراین بازي مدارك تمویل این پروسه را نیز مي 
بیند، ازاینرو بایست احتیاط كامل به خرج داد، كه داکتر شمس 
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را  " پای اسوال داکتر محمد یوسف" ال عبدالولي، باكمك جنر
طه مستقیم را برای خود با ابدراین بازي كوتاه نكند و زمینه ر

ما كه جز ازآزادي افغانستان . ارماند همر مساعد وایجاد كند
دیگر مطلبي درنظر نداریم بایست موانعیكه برضد آن خلق گردد 

 .قبل ازآنكه به وجود آید درنطفه خنثي گردد
داکتر محمد یوسف گفت قراریكه به وي اطالع رسیده واقعأ 
داکتر شمس مي خواهد درمجلس سهم بگیرد ولیكن وي برای 
جنرال گفته هر كسیكه دراین مجلس سهم مي گیرد باید ارماند 
همرقبل ازآن درباره موافقه كند وجنرال نیز نظرش را تأئید كرده 

این تعاملها بهر صورت من كه شمس را میشناسم با . است
داکتر عالوه كرد كه درنظر است تا طارق . موافقت نخواهدكرد

 .عارف نیز بنام ترجمان در این دیدوادید شامل باشد
قبل از حركت هردو دعا كردیم كه خداوند افغانستان ومردم آنرا 

 LH281داکتر با پرواز  11311به پناه خود داشته باشد وساعت 
 .به صوب روم پرواز كرد

امروز مصادف با پنجاه وچهارمین سالگرد زندگیم : آوري یاد) 
 (خداوند را سپاسگذارم كه صحت دارم. است

 

18-2-1887 
داکترمحمد یوسف به میدان هوایي فرانكفورت  11311ساعت 

مواصلت كرده ونسبت غلط فهمي باهم دیده نتوانستیم وداکتر به 
 .وسیلۀ ریل راسا  به نیووید رفته است

ین مبحث مهم به درازا نكشد تصمیم گرفتم تا اینرا برای اینکه ا
 .طور فشرده روي كاغذ آورم

جمعیت تحكیم " اما دراین مدت درمورد مسایل افغانستان و
وتجربه ازگذشته قدري تأمل كردم ودر ضمن " وحدت ، اسوال

قدم زدن درجنگل یادداشتهای ذیل را ترتیب كردم تا با 
" جمعیت" مدیره  داکترمحمد یوسف ودیگراعضای هیئت

 :موضوعات متذكره را مطرح كنم
درچوكات جمعیت طرز اداره ورهبري این ارگان سیاسي  -1
 ل سوال استابق
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داکتر محمد یوسف نسبت به عالیق خاصي كه با اعلیحضرت  -2
جمعیت تحكیم "دارد، نمیتواند طوریكه آرزو دارد در محور 

یحضرت باالیش ر اعتمادیكه اعلابتبارزكند وبن" وحدت، اسوال
ل بحث راكه یقین محرم نگهداشتن ابدارد، نمیتواند همه مطالب ق

. آن نزدش اهمیت دارد بدون پرده با دوستان جمعیت مطرح كند
این كمبودي دربین بعضي دوستان باعث دلواپسی شان گردیده 

 .ودرحلقات كوچك شكایت میكنند
 جمعیت" جنرال عبدالولي باالی بعضي اشخاص درحلقۀ  -.

اعتماد ندارد و سعي میكند تا داکتررا ازاین " تحكیم وحدت، اسوال
به گونه ئی مثال بین جنرال عبدالولي . جوراشخاص دور كند

ل ستایش نبوده وجنرال ابط شان قابوهمایون شاه آصفي رو
نمیخواهد كه آصفي از جریانات داخل حلقه روم اطالع داشته 

جمعیت تحكیم " باشد وازطرف دیگر آصفي یك عضو فعال 
بوده ونمیتوان باالی همكاري وي خط بطالن " وحدت، اسوال

 .كشید
قرار اظهار داکترمحمد یوسف، زمانیكه حلقه سیاسي ما بازار  -1

نداشت چند نفر از دوستان منحیث خدمتگاران افغانستان 
درپهلویش قرارداشتیم وحال كه روزنه امیدي برای احیای مجدد 

میشود، نمیتوان با نزدیك شدن بدون  جمعیت درافق سیاسي دیده
 .هام قراردهیمابق را درابدرز درپهلوي روم، دوستان س

 

21-2-1887 
دررسانه های امروز شایع گردید كه آخرین دور مذاكرات غیر 
مستقیم نمایندگان افغانستان وپاكستان تحت نظر كوردویز، نماینده 

 .خاص سرمنشي ملل متحد درژنیو آغاز گردید
اسكو درخبرهای سرویس دري خود اعالن كرد كه این رادیو م

دور آخري مذاكرات در ژنیو بوده واتحاد شوروي حاضر شده 
 1كه عساكر خودرا درطول مدت دوسال، نه طوریكه قبل براین 

 .سال اعالم گردیده بود، ازافغانستان بیرون بكشد
 12311فبروري، بعد مفاهمه تلیفوني قبلي، ساعت  26روز 

 .نزل داکتر محمد یوسف رفتمظهر به م
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داکتر بعد از مصافحه راسا  باالی مذاكرات درروم تماس گرفته 
 :واظهار داشت

به هوتل كولوني روم 1.311فبروري  ساعت  16روز دوشنبه " 
رسیدم وچند لحظه بعد جنرال عبدالولي نزدم آمد ومستقیم نزد 

م كرد بعد ازظهر دوا 1مذاكرات ما تا حوالي . اعلیحضرت رفتیم
وبیشتر درمورد چگونگي روند مذاكرات با ارماند همر مشوره 

درپرنسیپ موافقه شد تا بیشتر از ارماند همر بشنویم تا . كردیم
بعد مشوره هر . اینکه خود كدام موضوع خاص را مطرح كنیم

بجه درسالون  18311سه نفر یكجا به گراند هوتل رفتیم وساعت 
ل ازآغاز مذاكره گروپ قب. خاصي به مذاكره آغاز كردیم

عكاسان ارماند همر چند قطعه عكس گرفتند وبعد ازآن ارماند 
همر صحبت خودرا با فعالیتهای شخصي خود آغاز كرد وگفت 
كه وي مالك چهاربلیون دالر است ودراكناف دنیا دستگاه های 
مختلف وي برعالوه از نفت وگاز درشقوق مختلف مؤفقانه 

شترعمرش درسفر است كه دراین فعالیت دارند وازاینرو بی
چوكات با سیاستمداران جهان تماسها ودوستي های شخصي 

 .دارد
دراین گردهمآیي ازجانب افغاني، اعلیحضرت محمدظاهرشاه، 
داکترمحمد یوسف، جنرال عبدالولي كه درعین حال ترجماني بین 

 .ه عهده داشت، شامل بودنداباعلیحضرت وهمر ر
ر باالی اصل موضوع  آمده وبه بعد مقدمه چیني ارماند هم
طوریكه اطالع دارید چند هفته قبل : صحبت خود پیش رفته گفت

كوردویز نزدم آمده وازمن تقاضا نموده تا باوي كمك نمایم 
وقضیه افغانستان كه درحال بن بست قراردارد از حالت فعلي 

همچنان كوردویز . درآورده شده و راه حلي برایش سراغ گردد
كه تنها دوشخصیت افغاني، اعلیحضرت محمد ظاهر عالوه كرده 

شاه و داکتر محمد یوسف، مي توانند درزمینه رول اساسي حل 
 .قضیه افغانستان را دریافت كنند

درصحبتیكه با داکتر محمد یوسف درژنیو داشت، : یادآوري ) 
 6یادداشت روز . ارمان همر تنها از داکتر محمد یوسف نام برده

 .(  شتانده شودفبروري از نظر گذ
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ارماند همر درصحبتش اضافه كرد كه وي در زندگي خود دو 
 :آرزو دارد كه یكي آن

 میسر گردانیدن وسایل جهت عالج مرض سرطان و دوم -
 حل بحران افغانستان ازراه صلح -

چون در چوكات آرزوهایم حل بحران افغانستان شامل است، 
 .اندكار شدمازاینرو پیشنهاد كوردویز را پذیرفتم ودست 

از مذاكراتم با داکتر محمد یوسف درژنیو اطالع دارید  وبعد 
ازآن به پاكستان سفر كردم وبا جنرال ضیاء الحق دربارۀ انتقال 
قدرت از نجیب هللا به اعلیحضرت وداکتر یوسف تبادل 
افكارنموده كه ضیاءالحق به نحوي ازچگونگي چنین انتقال 

از شخص اعلیحضرت  جنرال ضیاء. جانبداري كرده است
بانیكي یاد كرده و ازاینکه اعلیحضرت رول اول رادراین پروسه 

وي همچنان میكانیزمي . بعهده داشته باشد، طرفداري كرده است
كه چنین پروسه را میتوان ازآن طریق منحیث معبرعبورانتقال 

"  جبهۀ متحد افغانستان" قدرت استفاده كرد، از ساختار سیاسي 
این روي صحنه عرض وجود كرده یاد كرد  .188كه درسال 

 .واستفاده ازآنرا توصیه نموده است
ارماند همر آرزو داشت تا با رهبران جهاد دراین باره صحبت 
كند لیكن جنرال ضیاء الحق توصیه كرد كه باآنها نبیند، زیرا آنها 
درتصمیم گیري خود صالحیت آزاد ندارند و همچنان به عكاس 

كه با سید احمد گیالني   Hooverبنام هوورهمراه ارماند همر 
ازطریق دخترش فاطمه گیالني با وي آشنایي دارد وآرزو داشت 

 . بیند، اجازه داده نشد كه با وي ببیندابكه گیالني ر
بعد از مالقات با جنرال ضیاء ارماند همر وارد ماسكو شده ودر 
ن روز اول با خانم رئیسا گورباچوفا درباره بحران افغانستا

وبیرونرفت ازاین معضله مذاكره نموده وازوي درخواست كرده 
 .تا مطالب صحبت شده را با شوهرش مطرح كند

، Freedom Forumروز بعد در اجالس بزرگ فاروم آزادي، 
درماسكو دائر شده بود، ارماند همر نیز سهم گرفته وبعد ازختم 
اجالس گورباچوف وي را دعوت كرده تا دربارۀ بحران 

صحبت بین هردو كه بیش از دوساعت . ستان صحبت نمایندافغان
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را دربر گرفته باالی تمام جوانب قضیه افغانستان روشني انداخته 
و هم دربارۀ پیشنهاد كوردویز ورول آیندۀ اعلیحضرت وداکتر 

" جبهۀ متحد افغانستان" محمد یوسف وچگونگي ساختار سیاسي 
نیكي یاد كرده گورباچوف از اعلیحضرت به . بحث بعمل آمد

ط سیاسي گذشته بین دوكشور را درزمان قیادت ابورو
قبل از ختم . ي كرده استاباعلیحضرت درافغانستان مثبت ارزی

اظهارات خود ارماند همر یك نبشته كه خط مش آیندۀ این پروسه 
رادرمحتوي داشت به مجلس ارائه كرد تا طرف افغاني آنرا 

 .كنند راز نظرابازنظر گذشتانده ودرمورد 
بعد شنفتن راپور ارماند همر اعلیحضرت نظر طرف افغاني را 

 :راز نمودندابمنسجم وفشرده چنین 
اززحمات شما منحیث انسان بشردوست ویك دوست افغانستان " 

ومردم آن و از حسن نظر رهبران پاكستان واتحاد شوروي 
 .اظهار قدرداني میكنیم

شوروي وهمدستان كشورما دراثر تجاوز واشغال قوای اتحاد 
 افغاني اش، كه نمایندگي ازیك اقلیت مي كند، برخالف تمام 

          -ق پادشاه افغانستانابای ملت و ساباعلیحضرت محمدظاهرشاه،ب
 جنرال عبدالولی، پسرعم

 میالدی 1887روم سال   -و داماد اعلیحضرت
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عناوین مقررات بین المللي طورظالمانه به تباهي كشانیده شده كه 
سیاستمداران . وضع مردم آن ازنظر جهانیان پوشیده نمانده است

ق اتحاد شوروي بدون درنظرداشت خطرهائیكه متوجه ابس
نیمقارۀ هند ومنطقه گردد، دوستي عنعنوي هر دوكشور را كه 

بال 1878آغاز گردیده وتا كودتای نافرجام اپریل  1818ازسال 
بدان احترام  ینقطع از طرف حكومات خواسته مردم افغانستان

شده، بي ارزش دانسته مردم وكشور مارا پامال منافع كوته 
  ازاینکه امروز آقای گورباچوف وضع . اندیشانه خود كرده است

درجسم اتحاد شوروي " زخم ناسور" كنوني افغانستان را یك 
 .ي كرده، ما نیز این طرز دیدشانرا تأئید میكنیمابارزی

وشناسائی  تأریخیك جبر  تغییر سیاست فعلي اتحاد شوروي
زخم ناسوراتحاد "   ازواقعیت میكند وما حاضریم كه درعالج این

برمبنای صیانت ازعالیق كشور خود كه تمامیت " شوروي 
ارضي، استقالل وحق خود ارادیت مردم ما درآن پیوند است، 
كمك نمائیم، بشرطیكه اتحاد شوروي درگفتار وكردار خود 

زطرف كشورهای دوست تضمین صادق باشد واین صداقت ا
 .گردد

برای اینکه اظهارات ما تعبیر سوء نشود، برایتان بوضاحت یاد 
میكنم كه من ودوستانم ازآغاز قیام ملت افغان خودرا درخدمت 
جهاد درپهلوي مردم خود قرارداده ایم ودراین طرز عمل كدام 

 . تغییري وارد نخواهد شد
شد بدون ازطریق یك هیچ یك ازما به تنهائی حاضرنخواهیم 

كه درآن اكثریت " جبهۀ متحد افغانستان" میكانیزمي، مانند 
نمایندگان جهادي و شخصیت های وطندوست افغان شركت 
خواهند داشت، كدام اقدامي نمائیم  وباین اقدام خود مردمان 

 .قهرمان خودرا ازعقب با كارد بزنیم
تان را روي این منظور ازشما خواهشم اینست كه حكومت پاكس

" جبهۀ متحد افغانستان" متوجه سازید تا درزمینه بوجود آوردن 
ر اببا ما همكاري بدون شائبه نماید ودوستان افغاني مارا كه بن

زمان ومكان درپاكستان زندگي میكنند تفهیم نمایند كه  ابایج
منافع علیای كشوررا بلندتر از منافع شخصي، عشیره وي، 
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مستقیما  ومخلصانه دراین پروسه قومي، مذهبي وغیره دانسته 
  .ملي سهم بگیرند

بعد از تفصیل باال اعلیحضرت با اكراه توسط ترجمان اظهار 
داشت كه مشكل دریافت هزینه كافي جهت دوران انداختن این 

میكند تا ازدوستان خود كمك بخواهیم ودراین باره  ابپروسه ایج
 .توجه تانرا مي خواهم

همراهان خودرا ازمجلس مرخص كرد دراین مرحله ارماند همر 
 :گفت ابودرجو

ع مالي بنده محدود اببادرنظرداشت اینکه درحال حاضر من" 
دالر برای این پروسه  213111است، لیكن حاضرهستم تا مبلغ 

ما، طرف افغاني، مختصر باهم نگاهي كردیم ." كمك نمایم
واعلیحضرت با تشكر این پیشنهاد همررا رد كرد وگفت درحال 

اضر ضرورت به پول احساس نمیشود اما درصورتیكه ح
 .ضرورت افتد باشما درتماس خواهیم شد
شب دوام كرد وتا دیدار  8صحبتها درفضای دوستانه تا حوالي 

 .بعدي ارماند همر از سالون خداحافظي كرده خارج شد
بعد ازآن داکتر جلیل شمس در اطاق خواسته شد وبه وي راجع 

اعلیحضرت صحبت با ارماند . اده شدبه مذاكرات معلومات د
همر را آنقدریكه توقع داشت عمیق ندانسته ومهمترین برداشت 
مثبت از مجلس موقف مناسب رهبران شوروي وپاكستان را 

ي كردند ابارزی" جبهۀ متحد افغانستان" درقبال ساختارسیاسي 
وباهم به توافق رسیدیم تا دراین زمینه دست اندركار شویم 

قال  ومیكانیزم سالم قدرت را ازكمونیستها به صف وزمینۀ انت
 .جهاد آماده سازیم

برای رسیدن به این مأمول بایست هرچه زودتر درپي دریافت 
ع پولی مصارف این پروسه شویم وداکتر محمد یوسف اظهار ابمن

داشت كه برای وي خیلي ها مشكل تمام میشود تا ازمایار 
ل محاسبه ابمدارك شفاف وقما باید . مصارف سفرم راتهیه نمایم

پولي داشته باشیم تا هرچه بیشتر باتأني وعاجل اقدامات الزمه را 
اعلیحضرت به داکتر شمس گفت كه با بعضي . رویدست بگیریم

افغانهای وطندوست وآزادیخواه درتماس شود وسعي كند تا 
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تدایي را تهیه ابدالر تهیه كند كه اقال  مصارف  213111درحدود 
 .مكرده باشی

درضمن صحبت اعلیحضرت از مالقات شان با دونفر اعضای 
برجستۀ وزارت خارجه اتحاد شوروي یاد كردند كه نظر به 
هدایت گورباچوف با ایشان مالقات كرده و گفته كه گورباچوف 

اشتباهات بزرگي  .187به ایشان پیغام داده كه ما بعد از سال 
وحكومت ما طه باسیاست خود درافغانستان كرده ایم ابدرر

ق وبازگشت وي به افغانستان ابآرزومند مناسبات دوستانه مانند س
 .است

داکتر محمد یوسف به گفتار خود ادامه داده گفت كه روز بعد، 
دراین ضمن . سه شنبه، درمنزل جنرال عبدالولي گردهم آمدیم 

بنام اعلیحضرت یادداشتي ترتیب گردید تا به سفیر عربستان 
راین یادداشت تذكر رفته بود كه اعلیحضرت د. سعودي داده شود

ق افغانستان درنظردارد تا به ریاض ابمحمد ظاهرشاه، پادشاه س
 .سفر كنند وبا اعلیحضرت ملك فهد مالقات نمایند

داکتر گفت كه به همایون آصفي درپاریس تلیفون كردم وبرایش 
گفتم تا هرچه زودتربه روم برود وخودرا درموضوعات حاد 

برای همایون گوشزد كردم كه دراین مقطع . رد سازدامروزي وا
فراموش كند كه وي سردار است وبا جنرال عبدالولي  تأریخ

مشكل شخصي خودرا، ولو هرچه باشد، حل وفصل كند زیرا 
دراثر اختالفات شخصي  تأریخیكبار نه بلكه چندبار درطول 

درفامیل ملت افغان ضربات شدید را متحمل شده كه نمونۀ 
ه آنرا میتوان در وضع كنوني افغانستان به چشم سردید برجست

وهمچنان به همایون خاطر نشان كردم كه در اثر همین اختالفات 
درپاكستان صدمه وارد كرد " جبهۀ متحد" بود كه وي در پیكر 

 .وبایست دوباره تكرار نشود
بعد ازختم صحبت داکتر، مطالبیرا كه درباال یادداشت كردم 

مورد قبولش قرار گرفت وگفت كه وي هیچ برایش گفتم كه 
مطلبي را ازمن پنهان نمیكند وازهمین باعث است كه امروز مرا 
تنها نزد خود خواسته ودرمجلس آینده روزدوشنبه نمیخواهد 



 

511 

 

درجمله همه قرارداشته باشم، زیرا بعضي این مطالب درآن 
 .محفل نسبت اهمیت محرم بودن موضوع صحبت نخواهد شد

تماد داکتر تشكر كردم ودراخیر گفتم كه درباره ازصحبت واع
ربط این موضوع بزرگ افغاني با میانجیگري یك نفر یهود، 
ارماند همر، بایست فوق ا لعاده محتاط بود، زیرا اخوانیها ازخدا 
مي خواهند بهانه ئی به دست داشته باشند تا چنین پروسه بزرگ 

 .فقت كردداکتر با این نظر موا. ملي را ازهم بپاشانند
 

1.-11-1887 
ازامریكا با داکتر محمد یوسف تلیفوني صحبت كردم وبرایش 
معلومات دادم كه نظر به قول امروزی رادیو صدای آلمان ارماند 

وي درنظر دارد تا برای مذاكرات آینده . ل سفر كردهابهمر به ك
سران امریكا وشوروي برای رونالد ریگان معلومات الزمه جمع 

 .آوري كند
اکتر محمد یوسف وبنده به توافق رسیدیم كه نسبت عدم هم د

آهنگي بین گروه های مقاومت، كه روم وما نیز شامل آن 
كند  ابمیباشیم، شاید حوصلۀ دنیا سررفته باشد وفیصله ای درغی

 .كه ازچگونگي آن اطالعي نخواهیم داشت
 و من هللا التوفیق

 
 

 

 " قیام ملت افغان "  تلخیص و اقتباس از 
 اثر احسان هللا مایار

 پایان
 


