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 11/11/3112احسان هللا مایار                                                                                            
 

 "اسوال" آزادی مبارزه و وحدت تحکیم جمعیت
 بخش هژدهم

 
11-11-1112  

جنرال عبدالولي، سلطان محمود غازي، داکتر زلمي رسول، طارق عارف و حمید نعیمي به هوتل آمدند و با 
جانب  پاکستانتوسط خط هوایي  12.11هیئت روانه میدان هوایي روم شده وبعد خداحافظي هیئت ساعت 

 . وازكردندپر پاکستان
فرسوده و   717طیاره از نوع بویینگ 

 ساعت1.21واز پر بعد از. ناراحت بود
ایان شدیم پآتن در یونان  هوائی به میدان

 رفت تاو مدت سه ساعت را دربر گ
واز پرطیاره را ترمیم كردند و آماده 

مولوي یوسفي ضمن صحبت . گردید
برایم گفت كه هیئت بایست به امضاي 
اعلیحضرت معرفي خطي بدست داشته 
باشد تا در صورت لزوم ازآن استفاده 

قرار گذاشتیم كه داکتر . گردیده بتواند
بر میگردد این  پاکستانشمس حینیكه از 

 .مطلب را با روم مطرح كند
 

                                                                     
         خداحافظي درمیدان هوایي روم قبل ازعزیمت هیئت جانب پاکستان                                                                                                 

 عارف ، شمس غازي، جاغوري،نعیمي،یوسفي، سلجوقي، مایار، :ازچپ به راست                                                                                        
  

. یلوت اعالن كرد كه نسبت نواقص تخنیكي به دمشق فرود مي آیدپاردیگر سر وصداي طیاره باال شد و ب
صبح  0.21واز چهار ساعته  بساعت پرود تا طیاره را ترمیم كردند و بعد از یك دوساعت دیگر ضرورت ب
كه درآن جاي ریزرف داشتیم نسبت ناوقت رسیدن از دست ما  211واز نمره پر. بمیدان كراچي فرود آمدیم

آباد م و از طریق كویته روانه اسالم كشیبرا  231واز نمره پرصبح انتظار  1رفته بود و مجبور تا ساعت 
 بمیدان هوایي اسالم آباد مواصلت نمودیم و در میدان هوایي بر خالف توقع  یك نفر بنام عظیم 13ساعت . شدیم

این بي اعتنایي در برابر . ذیرایي كردپمیباشد از هیئت  ، كه همكار و یا یكي ازاقارب پیر گیالنیناصر ضیاء
. دراسالم آباد هوتل برایما اطاق ریزرف شده بود. ردیدتعجب همه ما گ ثهیئتي به نمایندگي اعلیحضرت باع

داکتر  .لودین و نصیر فاروقي بدیدن ما آمدند عزیزهللامان، داکترثبعد از استراحت مختصر آقایون توریالي ع
ذیرایي هیئت را داشتند اما درباره وقت معین رسیدن  پگفت كه یك تعداد زیاد مردم آرزوي اشاره کرده لودین 

 .یش شده بودپم آباد كدام غلط فهمي طیاره به اسال

پیر گیالنی، با شان و شوكت زیاد . شب بخانه شان رفتیم 1براي صرف طعام شب و دیدن پیر گیالنی ساعت 
وقتیكه انسان طرز زندگي . كه درهركنج آن خدمتگاران انتظار هدایت را داشتند، زندگي میكندمجلل   تعمیردر 

میز . میکندرا به خود جلب انسان یند تفاوت ها  و سویه زندگي بیشتر توجه مردم مهاجر افغان را ازنزدیك بب
كابل به  ۀاقسام هوسانه ها و میوه تاز. طعام خوري قسمي ترتیب گردیده بود كه هیچ كمبودي درآن دیده نمیشد

به مهمانها  توسط پیشخدمتها ملبس با یونیفورم با اشارۀ سر پیرشمول انواع خوراكهاي مكلف با چند قسم كباب 
یادم از دعوت دوشب پیش نزد پادشاه سابق افغانستان در روم آمد كه نمیتوان هردورا باهم مقایسه . پیش می شد

 .كرد

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mayar_e_Jameeat_tahkeem_wahdat_osula_18.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mayar_e_Jameeat_tahkeem_wahdat_osula_18.pdf
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وطرفین صحبت پیر گیالنی و همایون د و پروگرام آن  باز گردی بعد از صرف طعام صحبت در باره طرزكار
پیر  کامل بههمایون آصفي با صراحت . هور كردظبین شان غازصحبت اختالف نظر  كه در آ ندآصفي بود

گفت كه اعلیحضرت بما وظیفه داده تا حالی نموده ویري از مهمانها برعالوه هیئت ثتعداد ك حضوردر  گیالنی
. مردم نمایندگي كرده بتواند، مطالعه نمائیم   11%از  ساختمان جبهۀ متحد را در یك اتحاد سرتاسري كه اقالا 

زرگ ملي را روي دست نمیگیرد بلكه ساختمان آنرا بازاینرو اعلیحضرت تنها با سه تنظیم موافق این حركت 
 .درچوكات وسیعتر در نظر دارند

و ما پیر گیالنی در جواب گفت كه اعلیحضرت بحیث رهبر جبهۀ متحد از طرف اتحاد سه گانه قبول گردیده 
این كار را در همین چوكات آغاز مینمائیم و اگر دیگر احزاب خواسته باشند میتوانند دراین اتحاد سهم بگیرند 

صحبت بین این دو شخص به نحوي متشنج گردید كه من مداخله نمودم و پیشنهاد كردم بهتر است این . وبس
اك جمله اعضاي كمیسیون دایر میگردد مطرح مطلب مهم را در جلسۀ افتتاحیه كه بروز شنبه در پشاوربا ا شتر

 11.21با همین پیشنهاد به توافق رسیدیم و ساعت . درباره بحث نكنیم نموده و درمورد تصمیم بگیریم وفعالا 
بعد از جر و . در حلقه شش نفري صحبتهاي امشب خانه پیر گیالنی را ارزیابي نمودیمشتیم و شب به هوتل بازگ

یدیم كه باید ما از حوصله كار گرفته ولیكن حركت خودرا قسمیكه متعهد گردیده ایم بحث طوالني بموافقه رس
همه صحبت صریح همایون آصفي را تا ئید كردیم و كاري خوب شد كه در اول وحله برایشان . تعقیب نمائیم

 .یت را دراین پروسه طالبیمرثتفهیم گردید كه مطلب ما صرف این سه تنظیم نبوده بلكه شركت اك
  

 صبح 1.11ساعت  31-11-1112
( محمدي) و مدیر گلبدین منشي حركت ( وكالي دورۀ سیزدهم شورا) آقایون وكیل سدواصیل، وكیل شهباز 

. هرسه اظهار تأسف كردند كه به میدان هوایي رسیده نتوانستند. صبح درهوتل نزد هیئت آمدند ناشتایبوقت 
نها نزد پیر گیالنی رفته بودند و اظهار داشته اند كه یك تعداد وكیل اصیل گفت و دیگران نیز تائید كردند كه آ

یري از اعضاي مربوط هرسه تنظیم و هم از دیگر گروه ها آرزودارند از هیئت پذیرایي نمایند ودرباره ثك
شما این مردم هارا بسیار عزت نكنید تا در "  :پیر گیالنی جواب داده. ساعت ورود شان معلومات خواسته اند

 .وساعت ورود هیئت را برایشان معلومات نداد." ه با آنها با مشكالت دوچار نشویمآیند
درطول روز یك تعداد زیاد از اشخاص سر شناس افغاني درهوتل آمدند و سر شكایت را از تنظیمها باال كردند، 

شت كه از گفتار شان چنین استنباط میگ. شكایت بیشتر شان به پیر گیالنی و حضرت مجددي متوجه بود
محاذ و جبهه، در حالت انقراض بوده و مي خواهند براي نجات خود با  اصتنظیمهاي سه گانه طرفدار، مخصو

همچنان درصحبتهاي شان تكرار میشد كه پیر گیالنی در نظر دارد . مفكوره پادشاه سابق هم آهنگي نشان بدهند
آورده  ونگذارد آزادانه با دیگر احزاب در بهر وسیلۀ دستداشته اجراات وحركات هیئت را تحت كنترول خود در

 .تماس 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 معیت پیر گیالنی جانب پشاور حركت مي  2.11ساعت 12-11-31بما اطالع دادند كه امروز

 .اید آماده باشیم نمائیم، ب
تغییر  امروز وضع پیر گیالنی. به هوتل دینز پایان شدیم شام به پشاور مواصلت نموده وراساا  7در حوالي 

وي فكر میكند كه من از داکترمحمد یوسف نمایندگي مینمایم، . یش آمد سرد میكندپنموده بخصوص در برابر من 
داکتر جلیل شمس و من بهوتل . پندارد درافغانستان آینده ميزیرا پیر در وجود داکتر محمد یوسف رقیب خودرا 

همایون آصفي و من از شركت دران . شب بازهم در خانه پیر گیالنی دعوت سرشته گردیده بود. گرین رفتیم
 .دعوت معذرت خواستیم

 

ان، یك تعداد اشخاص بدیدن ما آمدند و در جمله آقایون خاوري، سردارخ صبح 1.11ساعت :  33-11-1112
قرار گفتۀ آنها حزب اسالمي . محمد نعیم کوچی و سید جالل قوماندان جبهۀ قره باغ كوهدامن نیز شامل بودند

در مناطق قره باغ، میربچه كوت و استالف . حكمتیار ازمدتسیت كه با عساكر حكومت كابل همكاري مینماید
د باالي مجاهدین مربوط جمعیت فشار زیا. در جنگ حصه نمیگیرند اصالا اسالمی قوماندانها و مجاهدین حزب 

 (.این مطلب باید از كدام منبع بیطرف مطالعه شود.) اسالمي است
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در برابر سوال من كه مردم مجاهد در منطقه طرفداري از ساختمان جبهۀ متحد خواهند كرد یاخیر، اظهار 
اداره كه حامي منافع اگر با درك این واقعیت كه در جهاد انسجام رخ میدهد و قدرت شخص به یك : " نمودند

د، یقین طرفداران كافي پیدا میكند و این اشخاص حاضر هستند كه با ما بای یت مردم باشد انتقال ميرثاك
ازایشان تقاضا بعمل آمد تا با اشخاص با نفوذ در شوراي اتفاق امكانات دید وادید مارا میسر ." همكاري نمایند

در جمله كسانیكه تشریف . ان آن موجود باشد، زمینه را مساعد گردانندگردانند و آنها وعده دادند تا جائیكه امك
سناتورعبدالقدوس . آورده بودند آقاي سناتورعبدالقدوس باركزي با تعدادي ازمردمان قندهار نیز شامل بودند

گفت كه پیر گیالنی برایشان در كویته پیغام فرستاده كه ما باید صرف از اعلیحضرت محمد ظاهر شاه 
سوء ظن پیر گیالنی در برابر من شكل واقعي .) اري نمائیم و داکتر محمد یوسف را دراین پروسه رد كنیمطرفد

 (.را بخود میگیرد
یكنفر بنام عبدالحكیم ایوبي از لعل وسرجنگل معلومات داد كه بین سید جگرن و حزب اسالمي حكمتیار در 

ام داشت دراین زدوخورد بین تنظیمها درحدود جغتوي وردگ جنگهاي شدیدي رخ داده كه چهار روز مكمل دو
نفر كشته شده و تعدادي ازمربوطین حكمتیارازطرف  طرفداران سید جگرن اسیر گرفته شده و هم  11

 .سالحكوت حكمتیار را بدست آورده اند
 

 10.11ساعت  33-11-1112
 :مجلس افتتاحیه جبهۀ متحد در پشاور

 :اعضاي حاضر مجلس
 نيپیر سید احمد گیال -1
 (  معاون حركت اسالمي) مولوي محمد شاه فضلي -3
 (پسر مولوي محمدي، نایب حركت انقالب اسالمي ) احمد نبي محمدي  -2
 (پسر حضرت صبغت هللا مجددي) داکتر ذبیح هللا مجددي -0
 (رئیس دعوت و تنظیم حركت اسالمي) صاحبزاده حجته هللا -1
 (تحاد و معاون محاذ مليرئیس سیاسي ا) داکتر غالم فاروق اعظم -0
 (مشاور سیاسي اتحاد) توریالي عثمان  -7
 (منشي شوراي اجرئیه و معاون سیاسي اتحاد) محمد گال ب ننگرهاري  -1
 همایونشاه آصفي -1

 داکتر عبدالجلیل شمس -11
 داکتر ضیا جاغوري -11
 مولوي محمد نبي یوسفي -13
 صدیق سلجوقي -12
 انجنیر احسان هللا مایار -10

اشخاص ذیل بالنوبه بیانیه هاي مختصري دادند  اا و بعد. مجلس را افتتاح كرد( النصر) یوسفي با تالوت سوره 
 :كه نكات مهم آن درج گردید

حركت روم وضرورت مبرم بر سهمگیري اعلیحضرت و دیگر شخصیتهاي سر شناس صراحت ا ب: پیر گیالني
 .ئیدأت افغاني مهاجر در مجلس مقدماتي جبهه متحد

وي عالوه نمود . سالمهاي اعلیحضرت و یك تعداد از مهاجرین افغاني را از امریكا به حاضرین رسانید: یوسفي
كه اعلیحضرت بدون چشمداشت به یك مقامي در آینده افغانستان آرزومندي و آمادگي خودرا صرف براي 

 .میرسانیمباطالع تان  خدمت به مردم مجاهد افغان اظهار داشته اند كه ما این مطلب را رسماا 
از قدرت جهادي حركت  همچنانو   بوده ید این حركت از طرف تنظیم مربوط شان بصورت قاطعانهئتا: فضلي

 .داد لوماتعم مي در داخل مملكت به حاضریناسال
هر حركتي . ارسال بوجود آمدههین چاید حركت روم كوركورانه نبوده بلكه بعد از مطالعه اوضاع درئتا: گیالني

 س مقاومت داشته باشندأه باشد و مردم انتظار دارند تا ازخود شخصیت بزرگي در رباید از خود رهبري داشت
این قیادت را مردم در سهمگیري اعلیحضرت در جهاد نظامي و . كه دفاع از ملت افغان در جهان كرده بتوانند

 .بینند سیاسي مي
 .ن معلومات دادناهگزیناپهاي پو كم پاکستانوضع رقتبار مهاجرین افغاني را در : حجته هللا
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وگرام بگنجانیم و بعد ازظهر تا پراشخاص در  وادید ایجاب میكند تا نیم روزاز طرف صبح را براي دید: اعظم
 .هروقت شب براي كار خود اختصاص بدهیم

 .شتیباني میكندپبا صراحت اطمینان داد كه جبهه نجات ملي ازاین حركت : مجددي
وي این اشخاص را . وي در تماس گردیده و آرزوي همكاري را دارندیك تعداداشخاص با نفوذ با : ننگرهاري

 .كه شامل قوماندانهاي تنظیمهاي بنیاد گرا نیز میباشند براي هیئت معرفي میدارد
وگرام وتسوید منشور جبهه متحد پردرختم جلسه هیئتي تعیین شد تا الیحه اي براي طرز العمل كمیته طرح 

 .یش كنندپافغانستان ترتیب دهند وبه جلسه آینده 
 

32-11-1112 
رفت وبعد الیحه صورت گ روي ثبح زامرو

 : غور تصویب شداز
 1203ه ق، اول عقرب  1010محرم الحرام 11

 م 1112اكتوبر  32ه ش ، 
 وگرام وتسوید پرالیحه طرزالعمل كمیته طرح 

 
 

 
 "جبهۀ متحد افغانستان" تعدادی از جمله هیئت تسوید پروسۀ                                                                           

 گالب ننگرهاری،.مولوی فضل هللا، م, توریالی عثمان: از چ به ر                                                                                                       
 داکترذبیح مجددی،مایار،داکترفاروق اعظم، صدیق سلجوقی،مولوی شینواری،                                                                                                  

 شهبازداکتر شمس، وکیل                                                                                                  

                                                                                      بسم هللا الرحمن الرحیم
                                                                                                                         

                                           افغانستانمنشور جبهه متحد 
 واعتصمو بحبل هللا جمیعا وال تفرقو

 مسیش جریه 1203اسد  30برابر با  هه ق1112ذیقعده الحرام  1كمیته برحسب فیصله نامه مورخ : ماده اول
 :وظایف آتي را اجرا مینماید( الیاتای) منعقده رومم  1112اگست  17 به  مطابق

 سسان، تعیین تاریخ ومحل انعقاد آنؤور درمورد تاسیس مجلس مپتهیه را -1
 انتسوید منشور جبهه متحد افغانست -3
 ارتباط داشته باشد سسانؤتعقیب اجرا ومواظبت سریع تمام امور مقدماتي كه بمجلس م -2

 مجلس درباره اظهار نظر روي موضوع مطرح بحْت حقوق مساوي دارند ءاعضا: ماده دوم
 : ماده سوم

 .درمجلس هرروز یك نفر ازاعضاء به نوبت سن ریاست مجلس را بعهده میگیرد ثبراي تنظیم بح: الف
 .د ریاست مجلس رابعهده میگیردناشتراك داشته باش هاتنظیماحزاب و ساي ؤازر یمجالس یك اه درهرگ: ب

بت تفصیل مذاكرات وتدوین فیصله هاي مجلس یكنفر منشي ویك نفر نایب ثبراي ترتیب اجندا و: ماده چهارم
 .منشي درجلسه اول ازطرف مجلس انتخاب میگردد

. بعد ازظهر تعیین گردیده است 0تا  21/3ناي ایام تعطیل ازساعت ثه روزه باستوقت انعقاد مجلس هم: نجمپماده 
 .یابد درصورت لزوم طبق تصمیم مجلس تغییر مي

 .شاور میباشدپشهر  محله :محل انعقاد مجلس
یس مجلس بنام خداوند توانا ودادگر ئافتتاح مجلس بعد ازتالوت چند آیه متبركه قران مجید ازطرف ر: ماده ششم

 .وختم آن بدعاي نجات افغانستان صورت میگیرد
بمنظور ایجاد تنظیم بهتر وصرفه جویي دروقت براي هر عضو مجلس كه خواستار اظهار نظر باشد : ماده هفتم

 .یس مجلس داده میشودئر سه دقیقه وقت ازطرف رثحد اك
یس ئرعایت این اصل ر درصورت عدم. خودداري میكنداي مجلس حتي االمكان ازتكرارنظراعض: ماده هشتم 

 .مجلس صحبت اورا قطع كرده میتواند
 .اعضاء میباشد ثلثنصاب مجلس عبارت ازدو: ماده نهم
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 ثلثبمنظور تامین همآهنگي كامل سعي میشود تا فیصله هاي مجلس باتفاق آراء صورت گیرد ودرغیرآن بدو
 .آراء اعضاء حاضر صورت میگیرد

 .ند دالیل اختالف خودرا درذیل تصویب درج نماینداعضاي مخالف تصویب حق دار: ماده دهم
 .راي گیري درمجلس بصورت علني صورت میگیرد: ماده یازدهم

 .این الیحه دردوازده ماده ترتیب گردیده وبعد ازتصویب مجلس نافذ میگردد: ماده دوازدهم
 

 .این الیحه دردوازده ماده تصویب گردید: تصویب مجلس
 . تصویب به اتفاق آراء صورت گرفت

 محل امضا ي حاضرین مجلس                                  
 

 شاور پ30-11-1112
 ، عنواني داکتر محمد یوسف واسوال، ین قلمامكتوب 

 !استاد محترم وگرامي داکتر صاحب 
 .به اسالم آباد مواصلت نمودیم 112-11-31بعد از یك سفر نا آرام بتاریخ 

به هوتل اسالم آباد رفتیم و  اا ما همه راس. ذیرایي نمایند احدي حاضر نبودپوستانیكه انتظار میرفت از ما از د
 .اطاق گرفتیم

جناب پیر گیالنی مرحمت فرموده و تلفوني احوال همایون آصفي را گرفتند و بما هدایت فرمودند تا شب جهت 
رسیدیم و جناب پیر صاحب، از كرختي و سردي بوقت معین به دربار . حاضر شویم! صرف غذا به دربار

 .نزدیك بود به كنده یخ مبدل شوند، از ما پذیرایي كرد
من بخصوص پیشآمد سردتر مینمود زیرا درمدت كوتاه اقامت بمن اطالع رسیده كه جناب شان مرا دربرابر

كه همه اعتراف نمودیم كه  میز شاهانه ترتیب گردیده بود. دوستدار و همكار نزدیك شما و بدبین خود میدانند
 .دراین پنجسال جدایي از وطن چنان جالل و شوكت را، حتي در منزل پادشاه سابق افغانستان، ندیده  بودیم

 :بگذریم از جالل و عظمت بیآییم سر مطلب
نماینده اعلیحضرت ( مطلب از خودشان است) بعد از صرف غذا جناب پیرصاحب ارشاد فرمودند كه ما 

ده و اورا بحیث لیدر خویش تعیین نموده ایم و شما كه آمده اید باید فردا عازم پشاور شوید وقت را دراینجا بو
 (.این اظهارات با لحن آمرانه صورت گرفت.) ضایع نسازید و شروع به كار نمائید

عكس العمل بنمایندگی هیئت كه مخالف به موافقات و مقاوله بیان گردید، همایون آصفي  اظهاراتدر برابر این 
همایون روحیۀ روم را با صراحت لهجه برایش توضیح داد، كه ماهمه تصدیق نمودیم، بعد . شدیدي نشان داد

 .ازآن همه سكوت اختیار نموده مجلس را ترك كردیم
روانه پشاور شد و متباقي هیئت در كارواني با پیر گیالنی  لودین فرداي روز همایون با معیت داکترعزیزهللا

آمده و با  قبل از حركت ما جانب پشاور یك تعداد از دوستان حركت در هوتل نزد ما. پشاور گردیدندرهسپار 
نهان كرده و در ضمن برایشان پاز همه  پاکستانر زیاد اظهار داشتند كه پیر صاحب محترم رسیدن مارا به ثتأ

ا در برابر یك هیئت بي اهمیت یت تانرثشما اعضاي شوراي عالي اتحاد هستید و ضرورت ندارید حی"  :گفته كه
 ."ایان آوریدپ

شاور باید اول همه به خانه جناب شان جهت اداي احترام میرفتیم كه این كار را بنابر لزوم پحین مواصلت در 
بعد ازآن روانه هوتل دینز شدیم كه درآنجا دواطاق كوچك، براي هرسه نفر یك اطاق، ریزرف . دید اجرا كردیم

داکتر جلیل شمس مرا همراهي كرده براي خود نیز درهمین رفتم و( گرین هوتل) هوتل دیگر من به. كرده بودند
 .هوتل اطاق گرفت

نداندن معده خدمت شان میرفتیم، به مالزمین گیالني صاحب گفتم كه معذرت مرا پچون شب باید باردیگر براي 
. رفته ودر دعوت پیر نرفت (ي محمديمولو) همایون آصفي نیز بدیدن احمدنبي محمدي پسر. نزد شان بخواهد

كه روز افتتاح مجلس بود، از سیماي  12-11-33ازاین حركت من و همایون خوش جناب شان نیآمده وبروز 
 .شان واضح مشاهده میگردید

 :بروز افتتاح مجلس نمایندگان ذیل با یكدیگر معرفي گردیدند
 .حمد شاه فضلي، صاحبزاده حجته هللااحمد نبي محمدي، مولوي م( : محمدي) نمایندگان حركت 



  

 

 

 7تر 0 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

 مان، محمد گالب ننگرهاريثداکتر فاروق اعظم، توریالي ع(: گیالني) نمایندگان محاذ ملي 
 داکتر ذبیح هللا مجددي( : مجددي) نماینده جبهه نجات 

، داکتر جلیل شمس، همایون آصفي، مولوي یوسفي، داکتر ضیاء جاغوري، صدیق سلجوقي: نمایندگان ازروم
 انجنیر احسان هللا مایار

فیصله شد در مرحله اول طرح  . ریاست مجلس را پیرگیالني بعهده گرفت و نظریات خودرا بما تفهیم كرد
ترتیب این مسوده به  داکتر جلیل شمس و محمد گالب ننگرهاري سپرده .  طرز العملي براي هیئت ترتیب گردد

 .شد
نظر دارد تا ریاست مجلس را طور دایمي داشته باشد كه این نظر  پیرگیالني به نزدیكان خود گفته كه وي در

 .خالف نظر ما بود
ت ئ     در مجلس قرا( غانستانكمیته طرح پروگرام و تسوید منشور جبهه متحد اف) زالعمل در روزبعد الیحه طر

 .گردید
 :درماده سوم چنین تصریح گردیده 

اعضاي مجلس به نوبت به ترتیب سن ریاست مجلس را  براي تنظیم بحث در مجلس هر روز یكنفر از: الف
 .بعهده میگیرد

تنظیمها اشتراك داشته باشند ریاست مجلس برایشان احزاب و هرگاه در یكي از مجالس یكنفر از روساي : ب
 .سپرده میشود

 (.لیكن پیر گیالنی بعد ازاین در مجلس شركت نكرد. این یك كومپرومي ، مصلحت ، معقولي بود) 
تنظیم درتالش هستند تا مانع دیدوادید مردم با هیئت شوند وبدون شك میتوان اظهار عقیده كرد كه  رهبران هرسه

ید روم ازروي ضعف شان درجهاد بوده نه ازروي عقیده براي یك تفاهم وایجاد جبهه ؤرهبران سه تنظیم م
بازگردیده واز معضله فعلي تالف شان با اعلیحضرت دروازه هاي كمك بایشان ئآنها عقیده دارند تا باا. متحد

 .نجات مي یابند كه این فرضیه بكلي ناقص واشتباه است
باوجودیكه میدانند كه ما با جیب تهي . مارا تنها نمیگذارند ۀمردم از صبح تا شام سیل سیل بدیدن ما میآیند ولحظ

ت ظلم ورنجیكه ازدست احزاب فریاد شان عالم را میگیرد وازدس. آمده ایم، اما این را شرم ندانسته وقبول دارند
احزاب اسالمي هزینه خودرا ازمنابع مختلف علي الخصوص از كشور هاي . اره میكنندپوتنظیمها دیده اند یخن 

شاور آمده وبراي احزاب بنیادگرا، علي الخصوص پدراین روزها چندنفر شیخ كویتي به  .خلیج تمویل میكنند
درباره این طرز العمل احتجاج كرده  مولوي خالص علناا . داده اندبدون حساب مبالغ هنگفتي  حكمتیار وسیاف،

 .وازآنها فاصله گرفته است
. یم باالي طرزالعمل دوستان همرزم ما، علي الخصوص پیر گیالني، كه وفاي خودرا درروم اعالم داشته اندئبیآ

. فق نشدندؤدهند، لیكن مشاور بي اهمیت نشان پي ورود هیئت رابه پاکستانآنها كوشیدند كه براي مقامات 
توسط قواي امنیتي محافظت میكند ودر مقابل هردروازه اطاقهایما ( دینز) اطراف هوتل مارا اکستانحکومت پ

 .هره داروظیفه كنترول اشخاص رادارند ومانع ورود اشخاص مشتبه میشوندپیك نفر 
 پاکستانازطرف قواي امنیتي  دوروز قبل مظاهره اي برعلیه هیئت، ازطرف حزب حكمتیار، صورت گرفت كه

 .اشان شدندپتیت و
دربین رهبران آباد مالقات داشت كه نشر این خبربا همایون آصفي دراسالم  پاکستانشنبه وزیر خارجه روز

 .نگراني خلق كرد
به  یكه میخواست از تشتت احزاب وتنظیمها استفاده اعظمي كرده وفعالا ئتا جا پاکستاندیده میشود،  طوریكه

چانس كار . بارگردن شان گردیده وبگمان اغلب در جستجوي بدیلي هستند تا از جنجال ایشان رهایي یابند نحوي
 .آنرا تعقیب كرده بتوانیماا وظیفه ما خوب است درصورتیكه مصر و

 .تامكتوب آینده خداحافظي میكنم ، زیراساعت دوشب است ومیخواهم این مكتوب را فردا برایتان روانه كنم
. به دوستان سالم میرسانم. تلفوني احوال دهید یشانراب فامیلم تا حال نوشته كرده نتوانستم، لطفاا چون به 

  خداحافظ تان 
 

" وگرام وتسوید منشور جبهه متحد افغانستانپرالیحه طرزالعمل طرح كمیته طرح "بعد از تصویب ، : یادآوري)
دریكي  اا محاذ وبعد"روز جمعه درآغازدریكي از مهمان خانه هاي  ،  كمیته هرروز بدون از1112اكتوبر  32

 .داشتند ثگردهم آمده وروي تسوید منشور جروبح" دینز هوتل"ازسالونهاي 
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كمیته فرعي اي  تحت ریاست محمد شاه فضلي و عضویت محمد گالب ننگرهاي، داکتر  1112 -11-32روز
هیئت مسوده را ترتیب . جهت تسوید منشور تعیین گردید جلیل شمس، داکتر ذبیح هللا مجددي، احمد نبي محمدي 

وتوكول هرروز پربت متون ثچون توضیح رویداد هرروز اجالس و. نموده دربین اعضاي اجالس توزیع شد
وتوكول دوجلسه پریص خلتوتوكولها، صر ف پرال ازمجموع ثسخن را باطالت میكشد، ازاینرو بنده بگونه اي م

، ازنظر خوانندگان میگذراند تا از طرزالعمل كمیته معلومات داشته باشند آن اریخ اجالسرا، نظر به مراعات ت
د اسالمي سسان جبهه متحؤالیحه تشكیل مجلس م"وهمچنان " منشورجبهه متحد اسالمي افغانستان " ودرختم آن 
دربرگرفت درتعداد اعضاي یكماه ونیم  را  درخالل این مدت كه تقریباا . بت مینمایدثرا تصویب شده " افغانستان 

شان واضح  كمیته، بنابر لزوم دید وصوابدید، افزایش بعمل آمده كه سهمگیري شان دراجالس ازروي اسمهاي
 .میگردد

داخته میشد، درباره منبع آن پرقابل توضیح میدانم كه هزینه اعاشه واباته هیئت دراوایل ازطرف داکتر شمس 
ا بازگشت وقبل از حركت براي پبعد ازگذشتاندن چهارهفته به ارومعلوماتي بدست ندارم، وداکتر شمس 

به مصرف رسیدن این مبلغ مصارف بودوباش آن بعد از. مارك آلماني نقد برایم داد 1111مصارف هیئت مبلغ 
این مطلب را بدین نسبت  .استول شخصي ام كارسازي شده پهیئت  بشمول جیب خرج وسفرهاي داخلي آنها از

 .( یاددهاني میكنم كه سه تنظیم همكار درمصارف هیئت سهمي نداشتند
 

31-11-1112 
یري ازمهاجرین و مجاهدین بشمول ثیك تعداد ك. دسته جمعي به محفل فاتحه خواني میاه گل جان تگابي رفتیم

درم به نیكي یاد كرد و خدمات پوي از. با موالنا ابالغ مختصر صحبت كردم. داشتند ساي تنظیمها تشریفؤر
و بعد ازآن در وقت والیت كابل در رابطه با نزدیك ( 1231در سالهاي ) وي را در زمان حكمراني در چاریكار

 .ساختن مردم شمالي و حكومت ستایش نمود
گرهار، مولوي محمد دین از ولسوالي روداب والیت از ولسوالي گوشته نن( قاضي) امروز آقایون زرشاه 

سمنگان، حاجي ملك علیشا كاموي، دگروال داوا جان از ولسوالي شیوه، مستري قربان از دشت ارچي، دگروال 
دیگر اشخاص نزدم آمده ودرباره خصوصیات كارما  ۀهرات در زمر 17فرقه  32میرعلم سابق قوماندان غند 

گرفت این اشخاص آرزوي بازگشت اعلیحضرت را و ساختمان جبهۀ متحد را دارند  انها تبادل افكار صورت با
 . وعده همكاري خودرا دادند و
 (.درایت است باید باوي تماس بیشتربرقرارگردد معلومات وباپرشخص ( قاضي) آقاي زرشاه : یادداشت)

 

 هژدهم بخشختم 
 داردادامه 


