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 70/3711/ 11                     مایار                                                                          هللا احسان
 

  

 "اسوال"جمعیت تحکیم وحدت و مبارزه آزادی 
 بخش یازدهم

 

18-13-1883  
صبح به لیسه ابوبكر صدیق رفته وا زطرف هیئت تدریسي ومدیرلیسه، سید 17ساعت 

لیسه در منطقه كبابیان كنار نهري واقع بوده . محمدصاحبزاده، با احترام ومحبت پذیرایي شدم
بعد . با مدیر ومعلمین از صنوف لیسه بازدید كردم. طفل درآن تدریس میشوند177ودرحدود 
نوف باهیئت تدریسي در اطاق مدیر لیسه گردهم آمدیم ودرباره وضع وتنظیم درسي بازدید ص

كدرمعلمین بطور كل مشكالت خودرا از ناحیۀ كمبود كتب درسي و . صحبت كردیم
برایشان وعده دادم كه در بازگشت به آلمان با . البراتوارهاي فزیك وكیمیا اظهاركردند وسایل 

درجریان صحبت دونفر از . ازنتیجه برایشان اطالع خواهم دادمنابع كمك دهنده تماس گرفته و
بعد از صرف چاي واهداي یك مشت پول بهوتل . معلمین لست مواد ضرورت را ترتیب دادند 

 . بازگشتم
 

شب درمنزل سدواصیل، منزل محقري كه با سطرنجي فرش شده ودرطبقۀ اول یك دكان دركنار 
كسانیكه دراین شب یكجا شده بودند، . گردهم آمدیمجادۀ پر سروصداي كبابیان قرارداشت، 

عبارت بودند از آقایون اسحق عثمان، توریالي عثمان، داکترعزیزهللا لودین، داکترزهین، 
سردارمحمد روشن ، وزیرمحمدجدران، پادشاه خان جدران، عبدالحنان جاجي ، عبدالحكیم 

 .آریوبي ویك تعداد دوستان دیگرسدو خان اصیل
جمعیت تحكیم " دور خورد كه بروي اساسنامه " اسوال"شام صحبت روي نهضت بعد ازصرف 

اساساَ توجه بیشتر به این . انگیزه اصلي این ساختار سیاسي را توضیح دادم " وحدت، اسوال،
اصل شده كه قشر تعلیم یافته و كارشناسان سابق افغان دراروپا وامریكا مخصوصاَ، خودرا 

ورزند تا گروه هاي مقاومت را بسیج نمایند وازمیان ایشان یك درخدمت جهاد قرادهند وسعي 
درپرنسیپ این تحرك یك . سخنگوي وارد ، محافل بین المللي را با جهاد برحق افغان آشنا كند

اما برخالف هریك شان ازاجراات رهبران و . سرمایه بزرگ اندیشه هاي افغاني ارزیابي گردید
" اسوال" كایتها داشتند وازمشكل توفیق حركات ملي چون كدر كارگردانان جهادي درپاكستان ش
 .درتغییر مسیر فعلي پشاور تذكر دادند

بوده، زیرا هیچ یك ازاین " ملیگراها"ازصحبتها معلوم شد كه شكایتها بیشترازسه تنظیم بنام 
 امور حیاتي. رهبرها نمیخواهند كسي درحلقه داخلي ادارۀ شان تماس بگیرد ویا درآن شامل شود

ادارۀ تنظیمها دردست فرزندان ویا معتمدین  شخصي آنها گذاشته شده وبه كسي ازبیرون این 
ازسالح فروشي وبه نفع خود اندوختن . حلقه اجازه نمیدهند تادرباره معلومات بدست آورند

 .سرمایه یادها كردند كه تفصیل آنرا بدون ارائۀ سند الزم نمي بینم
كردند و  رفت جهاد وقدرت مقاومت مردم با افتخاریادحاضرین هركدام بنوبه ازوضع پیش

واضح شد كه ملت افغان برای اعالي كلمت هللا وآزادي افغانستان بدون چشمداشت هیچ امتیازي 
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قرباني میدهند ومؤثریت دررهبری جهاد شان علیۀ دشمنهای روسی و افغانی رول رهبران 
ت افغان بسیار كم ومحدود ارزیابی جهادي، مخصوصاَ ملیگراها، درتصمیم قرباني دادن مل

وکیل سدو اصیل مخصوصاَ با صراحت لهجه از خود پرستي وخودنگري رهبران . گردید
داکتر عزیرهللا لودین كه سال گذشته با هم درآلمان آشناشده بودیم با حركت . انتقادات داشت

ي جهادي خلق كند انقالب اسالمي همكاري دارد وسخت تالش دارد تا اتحاد سالمي بین گروه ها
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 باید قدمهاي اساسي در ساختمان 

رهبران جهادي نشده وقدم بقدم یك شوراي اجرائیوي طوري گذاشته شود كه باعث تخریش  
 :این نظر مورد بحث قرارگرفت كه . پیشرفت حاصل گردد

 .اتحاد اسالمي مجاهدین ازگروه ملیگراها در رأس قرارگرفته وقابل قبول باشد -
 .سعي شود تا برهان الدین رباني ومولوي یونس خالص داخل این اتحاد شوند: قدم اول -
رباني وخالص ازناحیه دسترسي به كمكهاي نقدي ازطریق اخواني ها نسبت به قرارمعلوم )

 (گلبدین حكمتیار مشكل دارند كه چانس ائتالف شان با اتحاد امكان بیشتر دارد
 .جنرال عبدالولي ازروم به پشاور آمده وبعضویت شوراي اتحاد شامل گردد: قدم دوم -
ائتالف كرده  " جمعیت تحكیم وحدت ، اسوال" كا با گروه هاي مقاومت دراروپا وامری: قدم سوم -

وتحت قیادت اعیحضرت محمد ظاهرشاه همكاري خودرا با اتحاداسالمي مجاهدین اعالم بدارد 
و همچنان نمایندگان این ائتالف  وسیع دراروپا، با تناسب سالم،  درشوراي اتحاد مجاهدین 

 .اسالمي معرفي وشامل شوند
درآلمان  ازصحبتها معلوم شد كه

وامریكا به رهبران ملیگراها تفهیم 
جمعیت تحكیم " شده كه با 
همكاري كنند " وحدت،اسوال 

 وقرارمعلوم آلمانهآبه انها گفته اند 
                                                             

: ازراست به چپ
 سردارمحمدروشن،سدواصیل،اسحق عثمان،

 *مایار، داکترزهین، و حنان خان جاجی
                                                   

                                 
                                                   

 ملیون مارك؟ بدسترس 17با اسوال، حكومت جرمني حاضر است تا " ائتالف" درصورت  

 .شان بگذارد
 (. ازجریان داخلي اسوال اطالع دارم، چنین خبري درآنجا شنیده نشده : یاداوري)

و عدم هم آهنگي این تحرك و قشر روشنفكر " اسوال "درصحبت از تشتت  دراموراجرائیوي 
افغان دراروپا وامریكا یادشد كه درباره توضیحات الزم ارائه نموده و آنرا بصراحت تائید 

ات اخیر پیرگیالني درواشنگتن بمعیت داکتر فاروق اعظم صحبت بمیان عالوتاَ ازمذاكر. كردم
نكاتیكه الزم بود . آمد شكایت شان ازناحیه سپردن امور سیاسي اتحاد به داکتر فاروق اعظم بود
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آنرا یادداشت گرفته ووعده كردم كه درباره باهیئت اجرائیه اسوال در آلمان موضوعات را 
 .ني كه تاحوالي دوشب دوام كردمحفل فراموش ناشد. مطرح كنم

وکیل سدواصیل ازروز ورودم به پشاورتا بازگشت ازآنجا هر صبح بدیدنم میامد وهربار یك 
ازاین پیشامد پرازلطفش خیلي ها . تعداد  قوماندانان وسرشناسان افغاني را با خود مي آورد

د برایم اهمیت ممنونم، چون درپشاور كسي را نمیشناختم آشنایي با اشخاص مؤثر درجها
 .بسیارداشت

 

18-13-1883 
طرحي را كه ( قبل ازسفرش به اروپا) ضمن صحبت و تبادل نظربا دكترعزیز هللا لودین، 

جهت ائتالف تنظیمهاي شش گانه ترتیب داده و از نظر وي عملي نمودن آن امكان پذیر است، 
تنظیمها سپرده شده است  اصل طرح پیشنهاد شده كه برهبران. جهت مطالعه وابرازنظر بمن داد

 :چنین است
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 :طرح یك ائتالف بین تنظیمهاي مجاهد ششگانه
 :مقدمه

 پروبلم افغانستان كه در اثر حملۀ بیشرمانه اتحاد شوروي و مقاومت ملت مسلمان و با شهامت
 یك بین المللي راافغانستان بوجود آمده است امروز دیگر از ساحۀ منطقه خارج و مشكل شماره 

 تشكیل میدهد كه نه تنها باعث آبروریزي نظامي و سیاسي یك ابر قدرت گردیده است بلكه آنهمه
اعتقاد و اعتمادي را كه سیاست تشنج زدایي و دیتانت در دهۀ هفتاد بوجود آورده بود نقش بر 

 آب
 ر سیاست تهدابساخته و نزد اكثر فریب خوردگان سیاست مسالمت آمیز شوروي، تجدید نظر د

 .گذاري شده و خدعه و فریب را سبب گردید
این حملۀ وحشیانه اگر چه تعهد شكني را در ساحه بین المللي بارآورده است و صدمه به 
حیثیت، استقالل و مصئونیت ملي یك دولت مستقل بیطرف و عضو صلحجوي جامعه جهاني 

ینان سیاست نیرنگ و فریب شوروی مثل افغانستان گردید ولي از جانب دیگر برای اكثر خوشب
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 جاني بیحد و حصري را 

 بوجود
 بلكه برای اكثر ممالك كوچكي كه خودراآورد ولي از جانب دیگر نه تنها به ملت با شهامت ما 

بازیگران سیاست دیگران میدانستند باعث ایجاد اعتماد بنفس گردید و این حقیقت را ثابت 
گردانید كه درصورت لزوم به هیچ وسیله نمیتوان عقیده و عشق به آزادي را با زور گویي و 

سرنوشت دیگران ولو هر قدر اعمال قدرت بر دیگران مغلوب قرار داد و با استعمال قدرت با 
با وجود اینهمه، امروز دیگر احدي یافت نمیشود كه منكر این حقیقت . كوچك هم باشد بازي كرد

گردد كه كلید تشنجات بین المللي غضب گردیده، و تا دوباره این كلید به صاحبان اصلي آن 
و روآبط در ساحۀ بین یعني خود مردم افغانستان سپرده نشود نمیتوان انتظاري از حسن تفاهم 
همین امر است كه در . المللي داشت و اوضاع مختل شده رادوباره به حال عادي باز گردانید

ظرف سه سال گذشته خواب آرام همه كساني را ربوده است كه در ساحۀ صلح جهاني احساس 
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اي بین المللي لذا اكثراَ تالشه -مسئوولیت نموده و خطر تشنج بین المللي را بنفع هیچكس نمیدانند
برای حفظ صلح جهاني متوجه این موضوع است كه باید این نقطه طرف مناقشه راه حل معقول 
و مطلوب همه جانب را پیدا كرده و با حل این مشكل پروبلم ایجاد شده در روابط شرق و غرب 

و  از نظر خیلي ها قضیه افغانستان دو راه حل دارد یكي نظامي. و دیتانت را نیز حل نمود
ولي این خود آن كسانیكه طرفدار راه حل نظامي اند نیز این حقیقت را انكار . دیگري سیاسي

نمیكنند كه این راه، راه حل اصلي و اساسي نبوده بلكه تنها میتواند ممد و مؤثر در راه یافتن یك 
سي بناَء یگانه طریق حل این قضیه را از راه مذاكرات و مفاهمات سیا. راه حل سیاسي باشد

 .میتوان انتظار داشت كه برای آنهم باید شرایط بین المللي و ملي آماده شود
تا جائیكه به جنبه بین المللي قضیه مربوط است الحمد هلل فعالیتهاي گسترده و مثبتي دراین راه 

یك تعداد زیادي از ممالك صلحدوست جهان بوده برداشته شده است كه این همه نتیجه زحمات 
كه هم اكنون دراین جهت روان اند و همه روزه برای منسجم كردن زیاد آن تالش بیشتر بعمل 
میاید، ولي تا جائیكه عالیم نشان میدهد عدم موجودیت تساند ملي در ساحۀ سیاسي باعث كندي 

ه است كه این عمل بیشتر از عدم در ساحه سیاست بین المللي در قضیه افغانستان گردید
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 گذشته تشخیص گردیده است و روي 

متأسفانه چون  همین منظور چندین مراتبه اقدام ایجاد یك اتحاد كامل و سر تاسري شده است ولي
شرایط ایجاد اتحاد به نسبت شدت احساسات در راه یك اتحاد در مرحله اول درست سنجش 
نگردیده  یكنوع اتحاد بدون در نظرداشت شرایط الزم برای ایجاد یك اتحاد بوجود آمده بود كه 

 .نه تنها محكوم به فنا گردید بلكه نقاضتهاي بیشتري را سبب گردید
كه ضرورت ایجاد صداي مشترك سیاسي با وجود شكستهاي متعدد اتحاد باید اعتراف نمود 

بازهم به هیچوجه شكست ها را موقع نداده است كه مانع تالشهاي پیگیرگردیده و این وظیفه مهم 
با الخره تالش كه بروي عقیده صورت گرفته بود نتیجه داده و . واسالمي و ملي فراموش گردد
نظیم را كه شرایط اتحاد درایشان نزدیكتر بود، بوجود آورد كه اتحاد هاي دوگانه از سه سه ت

 .امروز بنامهاي اتحاد هاي اسالمي مجاهدین افغانستان  به خدمت جهاد افغانستان قرار دارند
مطالعۀ عمیق اوضاع و شرایط دو اتحاد امروز نشاندهنده همكاري هاي بیشتر است كه این 

البته اینحا هستند كساني كه با . ن نجات دین و وطن اندبذات خود مایه دلگرمي بیشتر طرفدارا
مالحظه شرایط موجود اگر امكانات یك اتحاد همه جانبه را مشكل پنداشته یا آنرا تحت شرایط 
موجود عملي و یا آنقدر مفید نمیدانند به این نكته اصرار میورزند كه ایجاد یك صداي مشترك 

افغانستان است و برای حل سیاسي قضیۀ افغانستان ممد سیاسي كه نیاز جهانیان و ملت مسلمان 
ومؤثر در صورتیكه كمي خودگذري در برابر مسایل موجود باشد آنقدر ها مشكل نخواهد بود، 
لذا برای تحقق این نظر، رهبران عالیقدر تنظیم هاي مجاهد افغانستان را با كمال عجز به دو 

ناي عملي نمودن آنرا مینماید كه در عمل پیاده نقطه اساسي در مرحلۀۀ اول متوجه ساخته و تم
كردن این دو نقطه نه تنها در حل سیاسي پروبلم افغانستان ممد فعالیتهاي بین المللي در قضیه 
گردیده، بلكه باعث رفع تشنج در داخل جبهات نیزگردیده و از جانب دیگراعتراضات تمام 

اهنگي شاكي اند و انرا سد بزرگي در راه  دوستان حل قضیۀ افغانستان را كه همیشه از عدم هم
حل سیاسي قضیه و ارسال معاونت هاي مستقیم و عدم شناسایي نهضت مقاومت افغانستان 

 .میداند، نیز خواهد گردید
 باید بصراحت اعالم داشت كه ائتالف دراین دو نقطه كه ذیالَ ارائه میگردد نه تنها بنفع قضیه
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تنظیمهاي جهاد ، را در هیچ طریق اجراات شان تا جائیكه  افغانستان بوده بلكه هیچ یك از
بنا این طرح به مرحلۀ اول پیشنهاد میكند تا . مربوط به جهاد است متضرر نخواهد ساخت

تنظیمهاي محترم محض روي دو اصل بتوافق برسند كه یكي بوجود آوردن یك حنجرۀ سیاسي 
 .ل جبهات افغانستانمشترك است ودیگر آن حل تنازعات ذات البیني در داخ

باید بكمال جرأة گفت كه یك ائتالف روي این دو موضوع برعالوه اینكه زمینه هاي همكاري 
بیشتري را برای اتحاد كاملتر مهیا خواهد ساخت بلكه بخوبي خواهد توانست كه جاي خودرا 

م دست درمؤسسات بین المللي به حیث نمایندگان واقعي ملت افغانستان باز و باعث طرد رژی
 .لذا با كمال احترام این دو نقطه را بصورت ذیل بطور خالصه  ترسیم مینماید. نشانده نیزگردد

 

 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 -
 انتخاب سخنگوي سیاسي قضیۀ افغانستان از وظا یف این شوري است -
 ري استتعیین نمایندگان سیاسي در سطح عالي از وظایف این شو -
 .  تأسیس نمایندگیهاي سیاسي برای مسئله افغانستان از وظایف این شوري است -
 تالش برای شناسایي رسمي نهضت مقاومت بحیث نمایندگان اصلي مردم افغانستان از   -

 وظایف این شوري است
 تالش به طرد كردن نمایندگان حكومت دست نشانده كابل از 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 -
 ترتیب و پیشنهاد طرق حل سیاسي قضیه افغانستان با ممالك و مؤسسات بین المللي -
 ت غور و بررسي به شورا هاي عالي هر  شوري وظیفه دارد تا پیشنهادات مطروحه را جه -

 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 -3
 شش نفر روساي تنظیم هاي رسمي -
 شش نفر نماینده از هر دو اتحاد به پیشنهاد رؤساي تنظیمها -
 .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 -
 اعضاي انتصابي بي طرف به اكثریت اراء در شوراي عالي هر دو اتحاد -
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 :تشكیالت: 1
  

 سكرتریت
  

 
 مدیریت عمومي روابط       مدیریت عمومي ملل متحد            مدیریت عمومي

 

 بین المللي                               و كنفرانسها               نمایندگیها                                          
 
 شوراي عالي نظم وانسجام: ب

 

 :وظایف -1
 تحكیم روابط بین اتحاد ها -
 تحكیم روآبط بین تنظیم هاي غیر از شش تنظیم رسمي -
 بر رسي اختالفات بین جبهات در داخل -
 تالش برای رفع منازعات بین جبهات در داخل -
 قضاوت در صورت حل اختالفات -
 ابالغ حكم به تنظیمهاي مسؤول و تعقیب تطبیق احكام -
 اتجاد هماهنگي بین گروهاي مجاهد در فعالیتهاي جهادي ایشان -
 .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 -3
 رؤساي هر شش تنظیم رسمي -
 معاونین نظامي هر شش تنظیم -
 شش نفر از اعضاي هر دو شوري به پیشنهاد رؤساي تنظیم ها و سه نفر از جمله علماي     -

 برجسته و شناخته شده
 

 :تشكیالت -1
 

 سكرتریت
 معاونیت قضایي: الف 

 مدیریت عمومي اطالعات -1
 مدیریت عمومي تفتیش و تدقیق -3
 ممدیریت عمومي قضایي و اصدار حك -1
 *( 1) معاونیت نظامي  -ب
 مدیریت عمومي كشف  و استخبارات -1
 مدیریت عمومي پالن و توحید -3
 مدیریت عمومي اوپراسیون و عملیات مشترك -1
 مدیریت عمومي ارتباط با اتحادها -4
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البته تشكیل معاونیت نظامي محض برای انجام عملیات مشترك و ضروري و توحید *(  1)
 .د بودجبهات خواه تدریجي

باید یاددهاني نمود كه روي یك احساس و ضرورت ملي و بین 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 مجاهدین كه امروز رهبري 

س رآبعهده گرفته اند این است تا اگر تحت شرایط موجود كنوني ایجاد یك اتحاد همه جهاد مقد
جانبه 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 ستمدیده و بالرسیده وقعي گذاشته بلكه اقالَ رنج روحي را كه 

ره ما از بي اتفاقي وبي اتحادي از صداي این و آن و آنهم هر شب میشنوند، رهانیده و ملت بیچا
عالوتاَ از ریختن خون هزاران هموطن بیگناه ما كه امروز بنام هاي گوناگون تقریباَ دشمن 
مشترك را بباد فراموشي سپرده و بحان همدیگر افتاده اند جلوگیري ودر عین حال وظیفۀ 

درا در مقابل ملت مسلمان ما بافشرده ساختن حركات سیاسي و نظامي اسالمي و ملي خو
مشترك در مقابل دین و خاك انجام داده زمینه ظفر را آماده ساخته و رسالت تاریخي خودرا در 

 .وملت وهم چشمان ورقیبان انجام دهند( ج)مقاابل خداوند
 وفیقومن هللا الت.                بامید موفقیت اسالم و نجات وطن

 با تقدیم احترامات فایقه                                                  
 داكتر عزیز هللا لودین                                                  

 

18-13-1883 
حنان خان جاجي نمایندگي موترهاي زماني . صبح عبدالحنان خان جاجي به هوتل آمد 8ساعت 

 .بدفورد انگلیسي را درافغانستان داشت وسرمایه گذاریهاي مفیدي دركابل كرده بود
بازداشت شد وچندسال را ( عارف شینواري)وي به اتهام شركت دركودتا علیه سردارمحمدداود

ین همان جنت خان غروال، رئیس پشتني تجارتي بانك نیز ازجملۀ محبوس. درمحبس گذشتاند
 .زمان بود

حنان خان باصراحت ازحالت رقتبار مجاهدین جهت برای بدست آوردن سالح ومهمات 
از وي خواهش كردم كه  . درپشاور تذكر داده وهم درباره رهبران جهادي گفتنیهاي داشت

آدرس جناب سید شمس الدین مجروح را برایم معلوم كند تا خدمتش برسم وهم آدرس عزیزهللا 
برایم پیدا كند تا ازطریق ایشان با برهان ( عنوانیش مكتوبي ازدهلي دارم) ري          الفت ونظ

 .الدین رباني تماس گرفته شده بتواند
قوس از درۀ شنیز یك  1روز : جگرن غالم دستگیر وردگ بهوتل آمده وچنین معلومات داد

عراده موتر  13یم، كاروان روسي گذشته كه دراثر حمله مجاهدین به قومانداني، مولوي قد
زرهدار ازبین برده شده محمولۀ یكعراده الري آرد كه ازسوختن نجات یافته بود ، به اهالي 

 .توزیع شده است
قوس روسها وعساكر رژیم باال ي وردگ حملۀ وسیعي انجام 11بعد ازظهر روز  1ساعت 

. کوپترآغاز گردیدحمالت آنها در مناطق دایمیرداد، جغتو، چك وتنگي با تانك وهیلو. دادند
بمباردمان تا ساعت . حکمتیار، بمقاومت پرداختند -مجاهدین، بدون اشتراك گروه حزب اسالمي

قبل ازحمله طیارات بمب انداز، طیارات اكتشافي بمبهاي روشني انداز . شب دوام داشت 13
ن پرتاپ میكردند كه چندین دقیقه جبهه جنگ را مانند روز روشن میگردانید ودرروشني آ
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درخالل این مدت قواي رژیم از غزني مواصلت كرده ومجاهدین . طیارات بمبارد میكردند
شدت جنگ بیشتر در دوراهي وردگ و لوگر متمركز بوده . مجبور به عقب نشیني شدند

. عراده تانك سوخته ونیم سوخته دیده شده 3عراده موتر زرهدار بشمول  45ودرروزبعد 
عراده تانك وموترهاي زرهدار راحساب كرده اند كه درداخل 65درقریه شوم خیل اهالي عبور

 .آنها عساكر روسي شامل درجنگ بودند
  .قوس دوفروند هیلوکوپتر باربردار نعشهاي عساكررابه كابل انتقال دادند 14روز 

حدود بیست نفر موسفیدان وسرشناسان وردگ به معیت مولوي لعل محمد ازتنگي، مولوي رحیم 
دالغني ازچك، مدیر محمدافضل ازتكیه، میرویس وردگ ، محمد اكبر ملك محمد هللا، مولوي عب

طعام چاشت را درهوتل یكجا صرف كرده ودرباره . حسین از شنیز به هوتل تشریف آوردند
از اظهارات شان بصورت واضح فهمیده مي شد كه . وضع جهاد وموفقیت مجاهدین صحبت شد
رهبران افغاني درپشاور بصورت . ومبارزه میكنند مردم روي عقیده برای آزادي قیام كرده

چند نفر شان كه بیشتر از سه ماه باینطرف درپشاور . نسبي تاثیركمتر بر روحیه مردم دارند
همۀ شان . اقامت دارند وبرای دریافت  سالح ومهمات با وعدۀ امروز به فردا سرگردان اند

ن مداخله وصالحیت اعضاي فامیل تشكیل یك اداره قوي را آرزو دارند ومخصوصاَ كم شد
 .درمورد اعلیحضرت ظاهرشاه وبازگشت وي نظر مثبت دارند. رهبران راتقاضا دارند

امروز ضمن ثبت یادداشتها در باال و نصب عکس دوستان همرزم که وجۀ مشترک ما آزادی * 
ندگی افغانستان بود، تا بعد از رهائی از قید قدرت شوروی در وطن فقیر لیک آزاد خود ز

متوجه شدم که از جملۀ شش نفر تنها سردارمحمد روشن و این قلم زنده باقی مانده و  -نمائیم
متیقنم که یک تعداد بیشمار هموطنان ما این آرزو را، بدون . دیگر ها برحمت حق پیوسته اند

 !افسوس . اینکه رفاء در وطن خود ببینیم، بخاک خواهیم برد
 ختم بخش یازدهم

 ادامه دارد
 


