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  4/7/3112احسان هللا مایار                                                                             
 

  "اسوال" آزادی مبارزه و وحدت تحکیم جمعیت
 بخش دهم

 

متحدۀ امریکا و ارائۀ راپور سفر مؤلف به سکرتریات جمعیت بازهم بعد از اکمال سفر ایاالت 
. در منزل داکتر محمد یوسف گردهم آمدیم 5/13/1893در حلقۀ محدود از دوستان به تاریخ 

 :اینک یادداشت همان روز از نظر خوانندگان گرامی گزارش می یابد
ن مشوره ادوستاز یوسف وبعضي  محمد داکتر ان باكستپاتي به اره یك سفر تحقیقازمدتیست دربا

. رفتگدل نظر صورت اره تباین بار درگردیامحمد یوسف رفتم وب داکترمروز نزد ا. میكنم
جمعیت تحكیم " ر بان در براوموقف رهبر پشاوردراني فغاجرین ازوضع مهاینكه ا برای

 رفتهگتي صورت العاین نهضت در سطح وسیع مطاده كردن پیاي گونچگو" ،سوالاوحدت، 
 .و این خالی روابط را مرفوع نمایم ان سفر كنمكستپاه زودتر به چهر  افقه كردیم تاند موابتو

 

 .ناكستپادر1892-1 -37لي ا 1893-13-16زادردهلي و 1893مبرادس 11-15
 :لفمؤراپور سفر  ۀصخال
 دون صدوربا ز سیر وسفرم  رارت، جواحق ان دربن باكستپارت امور ویزه سفانكه مآزابعد 

بعد .  جعه كنماري هند مرگرفتن ویزه به قنسلگ براید، مجبور شدم ابدستم دبه پاکستان ویزه 
بدست  اسفرم ویزه هند راز مقصد  ۀرادروغ درب ست وارمطالب  ئۀاراو الیته زطي فورما
 .رم آوبدست  انجآزا ان راكستپاویزه  ني درهندافغان اكمك دوستاكه بدر نظر است . وردمآ

عت اس 9321ز از وبعد اروپنكفورت از فرامریكن ان پایي امبر توسط خط هوادس11روز 
 برایني اردگز سرابعد . صلت كردمامبربه دهلي موادس 11صبح روز  4عت از مستقیم ساروپ
 .ق میسرشداطایك  Janpath، تپانصبح درهوتل ج 7لي اق حواطافتن ای
 (روز ه درپیرو 211ق اطایه اه و كرپیرو 8365ي ئامریكالراي یك دابه:  ی داردتامعلومجنبۀ )

س ام  تماردامیلي ت فباكه قر حكیم،محمد كبیر ،نانز هموطایكي  احت مختصرباسترازابعد 
محمد کبیر، باشندۀ مزار شریف بوده ویکی از . هم ببینیم ازظهرباكه بعد گذاشتیم ر اقرگرفتم 

 اب. اعضای شناخته شدۀ حزب جمعیت اسالمی، که رهبرآن برهان الدین ربانی است، میباشد
جمعیت " مدن آیزه بوجود گناره امطرح كرده وهم درب ان راكستپامحمد كبیر موضوع ویزه 

 . رفت گراوي قر ۀقمورد عالادم كه دبرایش ت امختصرمعلوم" ،سوالاتحكیم وحدت ، 
نفر بودند به هوتل 14ن اناد جوایك تعد اكبیرحكیم بمحمد ( مبرادس 13)زظهر روز بعدي اقبل 

ني درهند افغاجرین اي مهگن، وضع زندانستافغاع اوضاره اشب درب 9عت اسامده وتآنزدم 
"  اطه ببادرر. رفتگصورت  پچسي دلاه ثل درهند بحبایم كژي ضد رالیتهان فعچناوهم

ن تفصیل روي چنامه وهمناساسا اپیك ئۀارا اشتند كه بایي دالهاسو" سوالاجمعیت تحكیم وحدت،
فت گز ابعد . ده شدان داي شاهباجون آص اشخاجمعیت وتركیب اي سته هایزه تشكل وخوگنا

 ن مفید تشخیص كرده واین مقطع زمادر اسي ران سیاختمانین سچحاضرین  پرنسیپوشنود در

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mayar_e_Jameeat_tahkeem_wahdat_osula_10.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mayar_e_Jameeat_tahkeem_wahdat_osula_10.pdf


  

 

 

 6تر 3 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

ن، انستافغامي سالاجمعیت  امربوط به تشكیلي هستند كه ب انهآر معلوم اقر. دندار ي داوعده همك
 . رند اطه دباني، رالدین ربان ابره

مر ااز نام هایشان وري آدارنه یگیم نبود واشتهاددان دربین یایشام نانه لیست اسف أمت: وري ادای) 
 (.شتایشترسهم دبا ن درصحبتهاوي شگسخن ثمحمدكبیرحكیم بحی اما. بود یزمال
 

12-13-1893 
 :دام دبرای ات زیر رامحمدكبیر حكیم معلوم

رحیم  كمن وار، واشتونیپروه گن ان میتوآن اناردگرازجمله كاكرده كه  بانشعا" ن ملت افغا"  -
 .كرد دالفت یالرحمن اتحت نفوذ عزیز "افغان ملت" ريگدی شاخۀزان چنامید وهمنا ال رامه واك
 .رداري داد همكآبام سالاني درارب اني بارامحمود ف -
 .شدامیب( ل بایم كژر) د اكبري مربوط به ستم ملي ونفر خال سرور اسمت شم ۀدیاتحاز ا -
ل اروگد: شنداد میباعتمال باي قاببینم كه شخصیته پشاورص دراشخاین ا اب اد تاوي مشوره د -

ول ئومي، نظري مسسالا بنقالان حركت اندان قومانخار، میرزماسمان غند اندالروف، قوماعبد
 .مي جمعیتاكمیته نظ

ن نیست اي شامهناكه ضرورت به توضیح  ار رگص دیاشخاد اء یك تعداسمان برایوه عال -
 .م معرفي كردبرای

و ا ادرصورت ضرورت ب اد تام دبرایني نظري بدین مضمون امحمد كبیر حكیم مكتوبي عنو -
 :یرمگس باتم
 .شنداوند بادرحفظ خد! حباصر نظري اوگمي وبزرارگدرابر"

هد بوده كه اومج رزان شخص مبایشا. یمان معرفي مینماتبرایار رایا مهللان احسامه ناین اتوسط 
 برایزطرف من اني ببیند واد رباستا اب ارد تاوي درنظرد.  شیداشته باو معرفت ندا اب اید شماش
ن اوي درمیاب اشتش رادرنظردلب امط اوقت بدهد ت انشبرایعت ایكس قالا اید كه ئوگد باستا
یك . ستامربوط به خودت  مایار صاحبي ارهام كاه كنید، تمچنید كه اخودت مید. رداذگب

شت وي به گزاوقت ب اتا صه شمخال. یریدگس باتم انهآي است بهمرادرنزدش  ادرسهآسلسله 
 .ري دریغ نكنیدانوع همك چزهیایش اهمر

 كبیر حكیمنجنیر محمد ا.اطلروزي حق بربپیمید اب
د آبان ، فقیر انستافغامي سالامي جمعیت اخبر كمیته نظ خذامر آي زبیر نظري، اقآ: درسآ

 .لونياك بازری
 ان راكستپاكمك كبیر حكیم ودوستش ویزه اخره ب الا امبر، بدون توضیح تفصیل بادس14روز

 .هم كرداز خواروپ،  پشاورهور و نب الامبرجادس15 الهي فرداقعه اوردم كه بدون وآبدست 
 

 :هندي ۀمناروز مطالبی از اینك ترجمه
 :ناهندوست The Times of India اندیاف ایمز ات 13-13-1893
 ن ملل متحدالپر باشوروي دربر باجو

 :، ملل متحدBernard D, Nossiterرد نوسیتر نار برثا
 ئمعال اردید تگعد اد شوروي متقاتحان، انستافغامردم  اي شوروي بال زدوخورد قوازسه سابعد 

 .دهدبن از خود نشان انستافغان اسي بحراحل سی برایبیشتر  ۀركنندامیدوا
 گولیادشوروي درملل متحد، اتحایمي اد رئیسرومیكو وگندري اد شوروي اتحارجه اوزیر خ

د اتحافته میشود رهبر جدید گطوریكه . ید كردندئات ان ملل متحد رالپعلني انفسكي بطورتروی
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 ان  رانستافغان ابحر اهد تانیو بوده ومیخوژت اكرارزومند تجدید مذآوف پندرواشوروي، یوري 
 امي وحتي بسالاي اي غربي، كشورهادشوروي وكشورهاتحانیک  بطابهم خوردن رو ثعاكه ب
 .ردان بردازمیاردیده، گلك غیرمنسلك امم
ي اكشوره سياظرین سینان چنادشوروي، متخصصین ملل متحد وهماتحابت ثین دید ماوجود اب

یك سلسله  امیكند ت بایجافته وای" زاغآ" ن این بحراه حل ارند كه رایي عقیده داسیآغربي و
من ارده یك نوع شك دپشت پدر. ندامنجر به حل قضیه شده بتو اید تامپیب اني رحل طوالامر
ر اظها اا ضحادشوروي واتحا اند، زیراتعیین شده میتو ام جاكد ات تافقاین تواسترده كه حدود گ
ن انستافغاشد دراشته باشوروي د الفت باكه مخ امي رانظ اضر نیست تاشته كه حكومت وي حاد
 .یردپذب
ز احل متعدد، قدم بقدم اردوي شوروي درمراعسكر115111ن ملل متحد طوریست كه الپ
لفین امخاز، متشكل فيتالئام اتشكیل یك نظ الت بین طرز دید دالا .ن بیرون كشیده شودانستافغا

 .ن میكندانستافغادررا مروزي ام بر سرقدرت ایم ونظژر
ن ایشارفته نشده وقبولي گس مستقیم اومت تمانه مقگا 7ي اروه هگ ال باح است تاطوریكه معلوم 

. ریستگید به نظر شك وتردید ناب ال ربایم كژر اف بتالئان تشریك درحكومت والپ اب
ن توسط انستافغازا (شوروي)ارجي ي خاخیر بیرون كشیدن قوازتصویب ابهرصورت بعد 

نیو ژدر ات بعدي راكراي مذگدامآص سرمنشي ملل متحد اینده خامجمع عمومي ملل متحد ، نم
 .ستارفته گرویدست 

و كوردوویز، كه گیئسرمنشي ملل متحد د (Under - secretary-general)ون امع است تادرنظر
آباد م سالال، باینده به كآجنوري  ماهست دراظف شده ؤن مانستافغاصلح در پیاده کردن برای
ي شوروي اي، بشمول بیرون كشیدن قوارفقره اهچ ۀدرمسود اوي سعي میكند ت. ن سفركنداوتهر

 ارد تاسي وظیفه داه سیگازنان وي برایوه عال. صل كنداحاطرفین ر ۀفقان، موانستافغازا
فق اس كوردویز مواین تماره ال دربباسكو وكام. رد كنداتي واني تغییرافغان حكومت اختمادرس

ینده آن سفر الپكوردویز در. رندال میشمبایم كژخلي رایف داوظ ءجزاروسه رپین انبوده بلكه 
یم ژي وي مورد قبول رافقره ارهچر طرح اگ امانیده، انجگن اسكو رازمازدید اخود درمنطقه ب

 اره یك حكومت بادرب ابنید ت نعي نميان صورت مآیرد، درگربال قرباشوروي درك ۀندادست نش
 ...كند صحبتعده وسیع نیز اق

ند اني مورد قبول شده بتوافغاي مهم اري شخصیت هاهمكال ببارند كه حكومت كاردانتظا اروسه
ست ان انستافغاق باه سادشپاه، اهرشامیشود، محمد ظ ثبح انهآزات شووري انیكه درحلقازكساو

عظم امحمد یوسف صدر داکترزا وهمچنان صحبت ي میكند،گینطرف درروم زنداب 1872زاكه 
خذ ام.)داشمبله عمومي ملل متحد میباسا رئیسق باس ك،اوپژلرحمن ان وعبدانستافغاق باس

 (.یمزارك تاني نیویاسرویس خبررس
 

 1893-13-15رشنبه اهچ
 .ز كردماروپهور ال صوبب اندیایرایي ازظهر توسط خط هوابعد  2عت اس
 *(یيامریكالر اد 76دل به اه هندي معپیرو 722هور لي الازدهلي اقیمت تكت یك طرفه )

 .هورصلت به الاز ، مواروپدقیقه  45ز ابعد 
رین گرسیده ودرنیو پشاوربه  9321عتاز وبساروپهور ز الاي اي ا پیم توسط اش 7عت اس

 .*(هپیرو 131ق اطاقیمت .) رفتمگق اطارود  هوتل، صدر
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 *(نياكستپاه پیرو 275 پشاورلي اهور ز الاقیمت تكت ) 
 .ندایسه شده بتوامق قیم جدید اروزي ب ات ردادمعلوماتی  ۀم صرف جنبارقاین اني اددهای*

 .رفتگهم اس خواتم انهآ اب اشته و فرداتبه داهم  مكاب پشاورنم درازدوستاد ایك تعد ان ببرایقبل 
 

16-13-1893 
ره ال دوباس 4زابعد  اتقریب ازهین ر داکترجعه كردم واد مراتحا ۀناخاصبح به شف 8عت اس

 1ونیو ا بارباین، ئپال ارد، درتهكاردان قراس ا، كه زهین دررناي بلخين سیبانه اخاشف. دیدم
 .ردارومندي دآبشته ووضع ارداقر

نه اخاره وضع عمومي شفاري ومسلكي معرفي كرد وبعد صحبت درباداي اعضا اب ازهین مر
 برایبستر 31حي واجر برایبستر  11بستر،21ي اراد ناسی نبانه اخاشف. دیدن كردما نجازا
نه ایكلینیك روزپولجعین اد مراتعد.  ردابستر د 25جل ایع عاوق براین چناشد وهماخله، میباد

 .شدامي ب نفر151-311
 اپرتپر ثاند دراده اد راپور گت جناي جبهاشت كه بعضي زخمیهار داظهازهین داکتر
ان فور (احتماالا بمب های کیمیاوی، که استعمال آن قدغن است) هاسیان دود زرد ویآزایكه ئابمبه

نیده ارسنیز ن ارگاع خبرنطالباا ین مطلب رازهین داکتر. رندیل شده و میماهدین بیحامجمیكند 
 .ستا

 :ن خود خدمت میكنندانهموطداوطلبانه و رایگان به اص مسلكي ذیل شخانه ، اخادرتشكیل شف
 حمد زهین، اء اضی داکترند اوهپ:  رئیس

 ن،  امث عهللاعبد داکتر: مر شعبه عقلي وعصبيآون وامع
 نورامحمد  داکتر: حياشعبه جر
 مهمند داکتر: یياشعبه نس
ل گ داکترلرحمن فیض، ا داکتر خلیلحسین مهمند،  داکتره ، اسید یعقوب ش داکتر: خلهاشعبه د

 عتیق غني داکتررحمن و 
 لجمیلاعبد داکتر: لونگوش و گشعبه 
 هدالحمید مجاعبد داکترل اروگدر صدیق و دالقاند میر عبداوهپ: شمچشعبه 

 امریكاو پارواي مقیم درانهافغا زادشد واحت یانه بصراخال طبي درشفئاوس دویه وازكمبود ا
 .نه كمك كننداخادربهبود وضع شف اكردند ت اضاتق

ع كشور اوضازانشستیم و ردهمگن ارشاق كاطان درامثزهین وعداکتر انه باخازدید شفازبابعد 
 .رج صحبت كردیمادرخ انهافغاي الیتهاوفع
دوم  ۀدور برای مجددي هللا، حضرت صبغت اهارگمي ، سه تنظیم ملیسالاهدین اد مجاتحادر
ند اوهپخر اواین اعضوبوده ودر67اد مشتمل برتحالي اي عاشور. شده بانتخا رئیس ثبحی
سید موسي عشعري،  رت عدلیه،اري وزاذگنونانستیتوت قا رئیسق بام عظیمي، سلسالاعبد

. ندافه شده اضا اج درشوراحج رئیسق باسم ساومحمد قاري ذگنون انستیتوت قاون اق معباس
 د،ان هر سه رهبرجهاس میكند كه درجالازظهر ابعد  3-11عت ازساد هردوشنبه اتحاي اشور

شركت نموده وروي ( داتحا رئیس) مجدديصبغت هللا ني ویالگسید احمد محمدي،  محمد نبی
 .میشود ثل روز بحئامس
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لیكه ئاد ومساجه ۀراداكه وضع  دریافتمهستند،  اي شوراعضاكه  ،هردوداکتر طب ازصحبت
ست كه ان  انهپن آي دران نبوده بلكه كمبودیهاه شایرد، طبق دلخوگرمیاقر ثمورد بح ادرشور

 .دي میشودامور جهاشرفت درپینع موفقیت وام
ه است وبندت خواه درروم معلوماهرشاعلیحضرت محمد ظاي الیتهاره فعازهین دربداکتر

نه گار كرد كه یارتكراندین بچزهین  داکتر. مدات دان توضیحاشبرای مشتاع دطالایكه ئاجات
ست اه اهر شاشد، محمد ظاشته بادانرافغامت ملت ازع واهدین ند رهبري مجاشخصیتیكه میتو

 .ردیدگید ئاتن نیز امثع داکترزطرف اتفصیل بیشتروتحلیل عمیقتر این نظر با. وبس
ستند به تفصیل امل ان شآصیكه دراشخاو" سوالاجمعیت تحكیم وحدت، " نهضت  ۀرامن درب

فتند درصورتیكه گستوده و این عملیه ران اني هردویشي طوالاز صحبتهابعد . معلومات دادم
 برایي ایسته امحور ش ناا شند، یقیاروسه ملي بپین امل اه بنحوي شاهرشاعلیحضرت محمد ظا

دند ان مشوره دادوست هردو .ندان شده میتوافغادرد وطندوست  ان بان ومردمافغافته اقشر تعلیم ی
 ار راین دیداد دیدن كنم، من كه اتحا رئیس مجددي، هللاحضرت صبغت  اد رفته وباتحابدفتر  ات

زلیسه اشتند كه اد راظهان چناهم. ن شنیدمنامتاخوشي و اب انراشتم نظرشام دارگروپخود در
 زا اني  راجع كمك رسامر انهآ براین امكادرصورت ازدید كنم تاوبكر صدیق بآبحضرت 

 .كنم ادپی پاروا
 
 

17-13-1893 : 
زشهر ارج اكه خ ده،ا چارسدهن، انستافغاهدین امي مجسالاد اتحاعت ده صبح بدفتر اس

ن انستافغامي سالا بنقالاد، حركت اتحا گبزر اا درتعمیر نسبت. جعه كردمارد، مرارداقرپشاور
 هللان برهبري حضرت صبغت انستافغات ملي ابرهبري مولوي محمد نبي محمدي، جبهه نج

ویك  دارند اري خودراداكز اني مریالگر سید محمد پین برهبري انستافغاذملي امجددي ومح
 .میرفتند الامورین ته وباد ماد زیاتعد

ول ابه منزل  اشخصي مر  مجددي،هللاد، حضرت صبغت اتحا رئیسز دفتر ا معلوماتبعد 
 یي نارهم
 اا دفاخل دفتر شوم كه تصاد اندم تاشتگ وي تشكر كرده ورو زارسیدم الاوقتي بمنزل ب. كرد

بعد . ي دیدمچا، مصروف نوشیدن  بافتآیم ع مالا، زیر شعاصیل رادركنج برنده وكیل سدو 
ن صحبت آمروزي الت اوح اي مازیب كشور ۀذشتگن اززماهم اب. ي طلبیدچام برایفحه ازمصا

ن ارد كه رهبراشته وعقیده دان دل خوش نداندچن آره اداد وطرز از وضع جهاصیل ا. كردیم
رفته گزخود تصمیمي ارند كه اردان قراكستپامي ات نظاراستخباه گانقدر تحت نفوذ دستآدي اجه

ه اهرشابطرف محمد ظ اا مخصوص پاروانب ارمردم جانتظاشم چشت كه ارداظهاوي . نندانمیتو
. شود الاروم ب زایي ار هستند كه صدانتظامتوجه بوده وهریك به نوحي بان نستافغاق باه سادشپا
 . فظي كرداحارفت و خدگ ادرس هوتل مرآصیل ا

زمن ا ردالطفییكه  د احضرت ب.  مجددي شدمهللاد حضرت صبغت اتحا رئیسق اطاخل امن د
. ضر بودند معرفي كرداق حاطاجعین كه درازمراري یثد كابه یك تعد اكرد ومرگرم یي ایرپذ

سحق اآقایون شتم كه ایي  دناشآذشته دوستي وگزان اند نفر شچ اضر بودند بانیكه حادرجمله كس
ون اري معارهگنن بالگمد وطرز صحبت محمد اا شپی. بودند انهآ ءن جزامثلي عان وتوریامثع
 .بخود جلب كرد ان توجه بیشترمرارگري حضرت مجددي نسبت بدیادامراو
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دم كه مورد اتذكر د اا مختصر" سوالاجمعیت تحكیم وحدت، "  ام باطه باز را و زسفر خودا
ینده آ برای این صحبت راد وان دانش پیسچحضرت مجددي بیشتر دل. رفتگران قراقه شعال

 .كره كنیمابیشتر صحبت ومذن آ ۀرارشد كه درمنزلش درباموكول كرد وقر
هم اصیل هنوزبرنده سدو در. هي كرداهمر ان مرامثسحق عازحضرت مجددي افظي احاخد بعد

د ایك تعد ادعوت كرد كه بزودي درمنزل وي جمع شده وب ازماصیل اسدو. رمي كشیدانتظا
 گدروشندل ور ازهین ب داکترن و امثسحق عاهي ازظهر بهمرابعد . زنزدیك ببینیمان ادوست

د صحبت كردیم اوضع جه ع كشور واوضاره ادرب. ضر بودارمحمد نیز حاسرش سردپدیدم كه 
ت د، لیكن مشكالات داخل معلومان دردارزه شاره روحیه مردم ومبادرب گروشندل ورد. 

 .ن كردانه، بیاطا، محتپشاوردر ارهبري ر
ص اشخاف اطرادروي بیشتر . مدان انیز صحبت بمی" سوالاجمعیت تحكیم وحدت " ۀرادرب

ز صحبت ابعد  .ي نمودبارزیالم ایك حركت س انرآصل این نهضت صحبت كرد ودراخل اد
یك  است كه وي بابه منزل محمد عمر ببرك زي رفتیم، درنظر  گروشندل ورد امختصر ب

هد درمحكمه اش ثد، بحیاتحاسي اسی رئیس لودین، هللاعزیز  داکترهدین، بشمول اد مجاتعد
ست اس ناهد سرشادرش شیرمحمد ببرك زي كه یك مجپ. یردگسهم ب( مبرادس 31-16) ریسپا

 .شتاشركت د ادرصحبت م
و نیز ا معرفي كرد،  ال محمد بمگم ناب اهدي ران مجاعمر ببركزي مرد جوقاضی محمد 

نحه اد ساست كه رویدار گیت لونه والاه شاتخوپاز ال محمد گیرد، گریس سهم میپادرمحكمه 
نفر بشمول  115)  دان یك تعدامیز 33صبح روز 6عت اس:" فتگزانین بچ ابم اشمدید خودرچو
خل یك ات خود  دانج برایي شوروي درمنطقه ، ازورود قواع طالازالي قریه بعد اها( لاطفا
لي اهاكه  فتنداریز شدند ودریانه كازل متوجه دهناشي مزتالابعد  اروسه. ن شده بودندانهپریز اك

یع اریز تخلیه كرده وبعد دوبیرل ماخل كاد اطرول رپنك ات اروسه. نداه جسته پنا انجآقریه در
سك به ان مار همه شاین كاي اجراحین . ختندانداریز ادركاودرسفید رپویك بوجي  گزرد رن

 آتشي اوله هلگ بارتپو ماشیندار فیر ادور ب اا صله نسبتازفان آازبعد . شتنداصورت خود د
 .دان داتك اف قریه راطرام اده كه تمار مدهشي رخ دانفجاریز انه كاي دهالافروزبا
د ایك تعد. زدید كردیمازقریه باروز  زدواي خود بیرون شده وبعد اه هگازمخفیا(هدین امج) ام

م اقداریز از كاد اجسان دربیرون كشیدن انده بودند به كمك شازنده م اه هگانیكه در مخفیاكس
. شیدپازهم میاشده وان جداستخوازان ایشاوشتهگرفتیم، گكه بدست می اد راجسا .كردیم
یزي چر گدی انهانساسكلیت ابجز  اده بود ومپیسچن انساوشت گي اه هچرپاریز اي كارهادردیو

 .نش حلقه زده بوداشمچشك درارفته وگي وي احین صحبت صد. شم ندیدیمچبه  انهآزا
  !ن افغاه گنال مردم بیازحاي این بود شمه ا

 .ریس شوندپازم امبر عادس18ت روز ئهیست ار اقر
 

شب  11لي احوات .مدندآر محمد روشن به هوتل ان وسردامثسحق عازهین،  داکترشب  9عت اس
 ید قشرافق رسیدیم كه باین تواصحبت شد ودرنتیجه همه به  پشاورد واع جهاوضاره ادرب

ن اكستپالیت خود امركز فعمده آردهم گني افغامعه اج ۀخته شدناي شاني وشخصیتهافغاروشنفكر 
د شده اید وتقویه كننده جهؤخلوص نیت م اي بیشتر بگنداگرپز ایري گجلو برای. ار بدهندقر ار
 .رهیز كنندپدي ان جهارهبر ات بباز رقاو
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