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 82/11/8112                                                                                           مایاراحسان هللا 
 

 "اسوال" آزادی مبارزه و وحدت تحکیم جمعیت
 بخش نزدهم

  
یقیناَ متوجه شده اند  داشته اندملت افغان  زمان مقاومت رویداد هایخوانندگان گرامی ایکه عالقه به چگونگی 

خارج وطن ما در 1772که دو جریان سیاسی حل معضلۀ افغانستان که بعد از کودتای خونین کمونیستها درسال 
جمعیت تحکیم وحدت و مبارزه "  نامب و دیگر آن "جبهۀ متحد، پروسۀ روم" ، یکی آن بنام کشور بوجود آمدهاز 

 .ندزادیخواهی، یاد میشدآدر پهلوی یک تعداد دیگر نهضتهای " آزادی، اسوال،
ساختمان نظام فعلی حاکم در افغانستان اعلیحضرت محمدظاهرشاه بوده که درنهایت درپروسۀ روم زادۀ مفکورۀ 

 .موقف و مقام اول را دارا بوده است
و بوجود آمدن جریان سیاسی جمعیت تحکیم  اطرنشان گردید از آغاز تحرکبخش های گذشته خقراریکه در 

روابط نزدیک بین دفتر روم و اسوال وجود داشته و در سویس  میالدی 1721وحدت در ماه جوالئی سال 
 .درتکوین آن قدمهای مهمی گذاشته شده است

تان به روم  و همچنان دیگر اعضای اسوال در آنجا سفر های متعدد داکتر محمدیوسف، صدراعظم سابق افغانس
دوام  8111در سال " اجالس بن" و مذاکرات با شخص اعلیحضرت و همکاران دفتر روم بالینقطع تا احداث 
نهضت آزادی نیز به اختتام این دو داشته که بگونه ای با ساختمان نظام حاکم امروزی در افغانستان فعالیتهای 

 .ده استیرس
و در قبال تکوین این همه تحرکات نشیب و فرازهائی پیموده  8111تا  1721اما نباید ناگفته گذاشت که از سال 

 .شده که شمۀ آن در بخش های این سلسله مطالعه شده میتواند
بمنظور ترتیب لویه جرگه طوریکه دیده شد در ترکیب هیئت منتخب بنمایندگی اعلیحضرت محمدظاهرشاه 

ضای جمعیت تحکیم وحدت؛ داکتر احمدولیدحقوقی، داکتر جلیل شمس، همایونشاه آصفی و اعاکثریت آن 
متاسفانه داکتر ولید حقوقی نسبت مریضی در این سفرسهم گرفته . صاحب این قلم احسان هللا مایار؛ بودند

 .یکه دیده شد به روز معین به پاکستان سفر کردندرنتوانست اما متباقی قرا
که راه گریز خودرا در پخش مطالب مهم مختص انتخاب نموده  برخورده امله بنده با مشکلی سلسدر تدوین این 

خودداری  گزارشاتو سعی مینمایم بدون از بین رفتن ماهیت این نوشتار برای مؤرخین کشور، از تفصیل 
د بوده که بیم آن طوریکه در پالن کاری خود میبینم اگر جمله رویدادهارا نقش نمایم تعداد بخش ها زیا. نمایم

 . خوانندگان گرامی خواهد شد باعث تکدیر خاطرمیرود 
خوانندگان محترم ایکه به جزئیات موضوع عالقه دارند میتوانند به اثر پنج جلدی صاحب این قلم زیر عنوان    

 .مراجعه فرمایند" قیام ملت افغان" 
ضی مشکالت خودخواهی پیرگیالنی، مختصر کالم ورود هیئت طوریکه در بخش هژدهم رقم گردید با بع

سر سازش را با هیئت ترجیح دهد و در  ه شدیدانمجبور گردوی مؤتلف این نهضت مواجه گردید و بعد از مدتی 
 . ندروند کار ما مشکلی خلق نک

در پشاور پیش رفته و بنابر احترام عمیق بنده به محترمانیکه لطف کردند و با ما درد  رشاتااینک در ثبت گز
 :دل نمودند یاد مینمایم

را که در پشاور پخش میشود از نظر خوانندگان گرامی " مشرق"در آغاز چند سطری از روزنامه پر تیراژ
 .میگزرانم

 

 روزنامه مشرق، پشاور 82-11-1722
 عرضه میكند" جبهه متحد" را جهت ساختمان ظاهر شاه ، خدمات خود
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قرار معلوم هیئتي به نمایندگي محمد ظاهر شاه، پادشاه سابق افغانستان به پشاور مواصلت . اكتوبر 87پشاور، 
ت وظیفه دارند تا دربین احزاب وتنظیمهاي جهادي اتحاد بزرگي بوجود آورند تا عملیات جهادي ئاین هی. كرده

 .ثرتر گرددؤنان موسیاسي  دربرابر دشم
اعضاي این وفد عبارتند ازآقایون، همایونشاه آصفي، داکتر ضیا احمد جاغوري، انجنیراحسان هللا مایار، محمد 

 .نبي یوسفي، داکتر جلیل شمس و محمد صدیق سلجوقي
ما وظیفه داریم تا با تمام رهبران جهادي باب مذاكرات راباز " یكي ازاعضاي هیئت شاه سابق اظهار داشت 

پادشاه . ، ابتكارشاه سابق افغانستان، تبادل افكار نمائیم"وسیع متحد ۀجبه" كرده وبا ایشان درباره ساختمان یك 
 ...د نافغانستان خدمت كندر شور ومردم خود سابق افغانستان، بدون هیچگونه ادعایي، آرزودارد تا براي ك

  :میگردم باالی مطالب بعدی بر
 

21-11-1722 
مینماید كه وي درباره ساختمان جبهه متحد تائید نظر روم را . اول وقت جنرال محمد یحیي نوروزبه هوتل آمد

یك تعداد از قوماندانان . اكثریت بوجود آید و محدود به سه تنظیم طرفدار نباشد ۀباید این حركت در حلق
سرشناس تنظیمهاي سه گانه و احزاب اسالمي بنیادگرا با وي تماسهاي خصوصي دارند و حاضر هستند تا با ما 

 .همكاري نمایند
وي گفت . نجشیرنیز شامل بوددر ضمن صحبت چند نفر دیگرآمدند كه در جمله یكنفر بنام باشي امیراز جبهۀ پ

كه در حصه عبدهللا برج جنگ هاي شدیدي بین طرفداران جمعیت اسالمي و حزب اسالمي حكمتیار صورت 
باشي امیر با قوماندان مسعود در مورد امضاي متاركه وي  . که باعث تلفات زیادی بین شان گردیده استگرفته 

قواي مجاهدین را در ( فانه اسم شان در یادداشت نبودمتاس ) دیگري شخص. با قواي شوروي مخالفت دارد
 :داخل جبهات ودررابطه با تنظیمها و احزاب ذیالَ معلومات داد

 (در بارۀ صحت  وثقم این ارقام باید از احتیاط كار گرفت) 
 جبهه 8011- 1211 حركت انقالب اسالمي محمدي  -1
 جبهه 1711-1811  جمعیت اسالمي رباني -8
 جبهه 1011-1111   گیالني محاذ ملي -2
 جبهه 1811-1111  حزب اسالمي حكمتیار -4
 جبهه   211- 711  حزب اسالمي خالص -0
 جبهه 111كمتر از    نجات ملي مجددي -6
 جبهه 1011در حدود   سازمانهاي هزاره وشیعه 12 -7
 نفر 211در حدود   گروپ ساما در شهر كابل -2

 .نمایند دگ  و سید جگرن ازمردمان هزاره مشترک عملیات ميدر وردگ جبهات مربوط به غمي ازور
دارند و بیرون ازین محوطه  تسلطدولت با همكاري قواي شوروي تنها در دوطرفه شاهرا ها و مراكز شهر 

شكل آزاد را دارند لیكن بایست گفت كه دولت هر روز كه خواسته باشد میتواند مناطق تحت قریه و قصبه 
 .بدست آورد كنترول مجاهدین را

ازروزیكه هیئت به پشاور مواصلت كرده، همه روزه تعداد كثیري از هموطنان بدیدن ما تشریف مي : یادآوري)
 بنابرایشان طور دسته جمعي، بعضي اوقات بیشتر از چند صد نفر، ویا درحلقات كوچك چند نفري . آوردند

ازفاصله هاي  رنداعضاي هیئت دا شناسائی ای با او ی اند به وظیفۀ محولۀ هیئت بدست آوردهكه ای معلومات
ازاینرو هر یك ازاعضاي هیئت با دسته هاي كوچك . دوردست زحمت را بخود قبول كرده نزد ما مي آمدند

باغ هوتل ویا سالون هاي كوچك اطاقها درباره وظیفه ما  چمنوبزرگ به تنهایي ویا دسته جمعي روي 
ات شتهاي خودرا روي كاغذ آورده ویقیناَ دوستان دیگر نیز درباره مذاكرصحبتهاي داشتیم كه بنده صرف یاددا

که امید است به نشر یادداشتها که مربوط به شخص نبوده بلکه  باشند و نزد خود داشته مطالبي نگاشته ،شان
 .( ، اقدام نمایندمتعلق به ملت افغان میباشد
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8-11-1722 
 :صبح  6ساعت 

ولسوالي رستاق، ارباب عبدالعزیز، ارباب امام علي، آكه محمد یوسف، پهلوان حضرت عبدالرزاق از 
نظر به شناختیكه باپدرم،  محترمان. از كشم بدخشان تشریف آوردند عبدالكریم ازولسوالي خان آباد ومدیر نورهللا

پاكستان فال نیك با لطف وطور خودماني صحبت كردند وآمدن مارا به  داشتند زمانیكه نایب الحكومه قطغن بود،
وچگونگي آن معلومات " جبهه متحد" ضمن صرف ناشتا برایشان درباره انگیزه به وجود آوردن . گرفته اند

 .دادم
حضرت عبدالرزاق درمورد تنظیمهاي افغاني درپشاور نظر مثبت نداشته وعقیده دارد كه رهبران درظاهر 

خواهند كرد ودرباطن از مفاد شخصي خود  با چنین طرحي موافقت صرف به روي عالیق ونفع شخصي خود
 .نخواهند گذشت

دربین اوراق كتب پنهان  حضرت عبدالرزاق اظهار داشت كه اهالي عكسهاي اعلیحضرت محمد ظاهرشاه را
در . ندارد كه ازاعتماد مردم برخودار باشد دارند و دربین رهبران كسي وجود شانراكرده وانتظار بازگشت 

از تنظیمها بدست میآورند، نه با پرداخت بهاي آن  واضح شد كه مجاهدین سالح خودراایشان  ضمن صحبت با
نمایندگان رهبران سالح ومهمات و مواد لوژستیکی و . رایگان قسمیكه هركدام ایشان ازآن یاد مي برند طور

ه دیده میشود پول نقد بنام مصارف را از طریق استخبارات پاکستان آی اس آی رایگان تسلیم میشوند و طوریک
به گونه اي مثال  آكه . یک عدۀ شان ساز و برگ نظامی را باالی مجاهدین داخل کشور به پول نقد میفروشند

لك افغاني جمع كرده وچندماه 2محمد یوسف اظهار داشت، وي از اهالي قریه منسوب به وي درخان آباد مبلغ 
نقداَ پرداخته ولیكن تا امروز سالح "  ددی، حضرت مججبهه نجات ملي"قبل این مبلغ را به نفر مسؤول 

خریداري شدگي خودرا بدست نیآورده وامروز به فردا گفته دركوچه هاي پشاور با تعدادي از مجاهدین 
ماه قبل مبلغ  2همینطور ارباب امام علي نیز اظهار داشت كه . همرزمش سرگردان روزگذراني میكند

اقالَ باپیشاني "كرده ولیكن هنوز كسي پیدا نشده   تحویل" ات مليجبهه نج"افغاني به مامور مسئول   811111
همۀ شان . با ما صحبت كند وبانتظار سالح خریداري شده ما دركوچه وبازار پشاورروزگذراني میكنیم" باز

با مردم درتماس شده " جبهه متحد اسالمي افغانستان"تعهد كردند كه بعد ازبازگشت درجبهات شان به نفع 
 .آن صحبت خواهند كرد ودرباره

به شمول حاجي عبداالحد هیلمند درطول روز حاجي موسي خان نورزایي با تعدادي از مشران ومجاهدین 
موسي خان نورزایي اظهار داشت كه . قوماندان عمومي درمنطقه از تنظیم محاذ ملي افغانستان تشریف آوردند

پیشكي براي خریداري سالح براي نفر مسؤول تنظیم طور ( پاكستاني )روپیه  011111یك ونیم سال قبل مبلغ 
طورپیشكي نقداَ تحویل كرده و امروز بفردا گفته تا حال اثري از سالح معلوم نبوده (  پیر گیالني) محاذ ملي

خالصه نتیجه . اظهارات موسي خان ازطرف اعضاي معیتي با جدیت تائید میشد. ودر حالت انتظارقراردارد
 ".شكایت ازتنظیمها وطرفداري از جبهه متحد : "مذاكرات با ایشان

دراشكمش  ( حكمتیار)همچنان دامال امام حسین ومولوي حبیب هللا خان قوماندانان مربوط حزب اسالمي 
درجریان روز تشریف آوردند و بعد از سوال وجواب درمورد ساختمان جبهه متحد ورول محمد ظاهر شاه 

 .ت و گذاشتن بعضي شرایط معقول  از جبهه متحد طرفداري كردنددراین پروسه با تأني و دادن پیشنهادا
 

2-11-1722 
جبهه دارد ومربوط " دوسركه بگرام"قوماندان محمد با یك تعداد مجاهدین از سنجددره كوهستان كه درنزدیكي 

د انفیل)تیره11نفر از همقطارانش كه با تفنگهاي 01حركت انقالب اسالمي میباشد، ضمن صحبت گفت وي با 
، كالشینكوف و دودستگاه راكت انداز مسلح میباشد چند هفته قبل با مجاهدین مربوط به حزب (انگلیسي
نفركشته 4نفر زخمي شده وازطرف حزب 4زدوخوردي داشته كه درنتیجه نه نفر شهید داده و( حكمتیار)اسالمي

ه وآنهارا به عساكر رژیم حزب اسالمي دونفر از مجاهدین مربوط وي را اسیر گرفت. نفر زخمي شده است6و
 .كابل كه با حكمتیار رابطه دارند، تسلیم داده وازآن مدت باینطرف ازایشان خبري نداریم

جهت خریداري سالح ومهمات تحویل  (محمدی) افغاني به حركت انقالب 870111وي عالوه كرد كه مبلغ 
 .داده ولیكن تا حال سالح خودرا تسلیم نشده است

 (افغاني معلومات داد11افغاني واز كالشینكوف را  10تیره را فیدانه 11وي بهاي كارطوس )
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4-11-1722 
محمد اقبال معلم، نواسه مرحوم قشقارخان ومحمد اكرم خان بیگزاد پسر قوماندان محمد حسین خان كه درحوزۀ 

چهارماه باینطرف میباشند اظهارداشتند كه از ( رباني)اول مركز تخارجبهه دارند ومربوط جمعیت اسالمي
نفر مجاهدین شان در جبهه انتظار شان 61بانتظار تسلیمي سالح خریداري شده خود درپشاور سرگردان هستند و

وي عالوه كرد كه درمنطقه شان قدرت بیشترجهادي به دست جمعیت اسالمي وحزب اسالمي حكمتیار . رادارند
 .میباشد

یك پدرم، آشنایي داشتم یادكرد ه وهمچنان از قلعه وباغ زیبایشان ازدوستان نزد این قلم كه با مرحوم قشقار خان،
بدخشان وفرخارقرارداشت وچند شب را درآنجا سي و چند سال قبل گذشتانده بودم  سرکكه درحصه دو راهي 

وي گفت كه ازآن زیبایي وآبادي منطقه اثري باقي نمانده وبه خاك برابر شده ولیكن روزیكه . صحبت كردم
این رابطه هاي پارینه صحبتهاي مارا . اد شود، با كمك خداوند دوباره آنرا اعمار خواهد كردآز وطن ما

طورخودماني شكل داده وازوضع پیشآمد رهبران جهاد شكایتها باال كردند، كه یادكردن آنهمه دراینجا گنجایش 
 .ندارد

یق لوگر به پشاور مواصلت شام روز آقاي عبدالواحد منصوري با معیت دونفر ازدوستانش كه دیشب ازطر
منصوري كه یكي از مامورین سابقه دار و صادق كشور است . كرده اند، به هوتل آمدند وبعد ازسالها باهم دیدیم

از وضع افغانستان ومقاومت مردم صحبت كرد وازاینكه روزي مردم مجاهد افغان موفق به شكست قشون سرخ 
درباره جبهه متحد باوي صحبت كردم كه مورد . اطمینان دارد ،شد دخواهیم دست نشانده وي ژوازبین بردن ر

 .دلچسپي وي قرارگرفته واین تحرك را یگانه راه معقول نجات افغانستان قلمداد كرد
 

0-11-1722 
در جمله تعداد كثیري از مهاجرین و مجاهدین بدیدن ما آمده و معلومات از کندهار ( طایف) مولوي محمد امان 

مالملنگ قوماندان معروف حركت انقالب اسالمي محمدي در قندهارنسبت به نرسیدن اكماالت و : ذیل را داد
حاجي . مداخالت پسران محمدي از وي جدا شده و با حزب اسالمي مولوي خالص همكاري خودرا آغاز نموده

 .فضل احمد نماینده حزب اسالمي خالص در كویته مستقیماَ مالملنگ را اكمال مینماید
 (حین بازدید از كویته در باره بیشتر معلومات شود: اشتیادد) 

وي از جمله . نفر را مسلح گردانیده 711از ایران سالح گرفته و در حدود ( پیلوت) یكنفر بنام حاجي انور
 .مجاهدین بیطرف است

 

6-11-1722 
دشنام هاي ركیك حواله دیشب شبنامۀ درهوتل و دیگر مناطق نزدیك به افغانها توزیع گردیده كه درآن هیئت را 

.    كرده  و تهدید نموده كه هر چه زودتر پشاور را ترك كنند وگرنه مسئوولیت عواقب بدوش خود شان خواهدبود
به وكیل شهباز (. باشد احتمال قوي میرود كه توزیع شبنامه از طرف حزب اسالمي حكمتیار صورت گرفته) 

، كاپي اي ازشبنامه را و با مقامات پاکستانی رابطه دارد گیرداحمد زي، كه ازآغاز ورود ما درپشاوراحوال می
 .دادم تا درباره با مقامات امنیتي پاكستاني درتماس شده اقداماتي كند

شناس در داخل و تنظیمها بشمول قوماندانان سرعنواني رهبران احزاب  نامۀتصمیم گرفته شد تا هرچه زودتر 
 .ه و بفرستیمافغانستان، به نام اعلیحضرت ترتیب داد

درزمره . یك تعداد ازموسفیدان وردگ به هوتل تشریف آوردند ودرباره سفر هیئت به پشاور معلومات خواستند
وي گفت . این اشخاص موالنا سلطانعزیز پسر تاج محمد خان ازجغتوي وردگ، قوماندن جمعیت نیز شامل بود

نفرمتعهدین شان دربین  2111وهمچنان درحدود نفر مسلح تحت فرماندهي خود دارد  701كه درجبهات مختلف
 .اهالي موجود است

 :دردست رس خود دارند عبارتند از سالحیكه فعالَ 
میل 611میل،6یك میل، هاوان سه میل، راكت انداز ( دافع هوا)1میل، زیكو  0( مسلسل ثقیل)داشكه روسي

 .میل01،و كالشینكوف (تیره ، مشهور انگلیسي انفیلد11)بور212تفنگ 
  امین براي قوم وردگ توزیع كردهمیل سالحي است كه حفیظ هللا16111تیره ازجمله 11میل  611:یادآوري)

میل تفنگ را ازحكومت تسلیم شده 16111لیكن كالن شوندگان وردگ . قوم هزاره ازآن استفاده كند علیۀتا بود 
ازجمله چك  ده  وچند ولسوالي،وردگ توزیع ودسته جمعي باالي ولسوالي ها حمله كر وبین مردم هزاره و
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چون اسناد موثق بدست مؤلف موجود نیست، لذا دراین باره تبصره اي بیشتر راالزم . ساختندرا آزاد  ،وردگ
 .(نمي بینم

همشیره وي، عبدالكبیرخان از طرف مجاهدین بحیث رئیس شوراي موالنا سلطانعزیزعالوه كرد كه شوهر
 كدام تنظیمي نمیباشد واز مجاهدین وردگ درمنطقه بصورت كل نمایندگي وي مربوط به. انقالبي تعیین گردیده

 .ودرچك وردگ زندگي میكند نموده 
 

6-11-1722 
ازساعت 1722-11-6ش مطابق به 1268-6-10پروتوكول اجالس تسوید منشور مورخه چند سطری از 

 بعد ازظهر6الي 8321
 "افغانستانجبهه متحد اسالمي "بحث روي الیحۀ تشكیل مجلس مؤسسان 

 مولوي محمد شاه فضلي: رئیس مجلس
 محمد گالب ننگرهاري: منشي        

 مایار :ب منشي ونویسنده پروتوكولنای
 همایونشاه آصفي: حاضرین مجلس

 داکتر جاغوري             
 مانثتوریالي ع   
 صدیق سلجوقي   
 مولوي یوسفي   
 داکترمجددي   
 مولوي فضل هادي شینواري   
 شهباز احمدزي   
 داکترشمس             

 داکتررضوي                  
 حجت هللا    

 عبدالقدیم   
 .نصاب تكمیل بوده، بعد ازتالوت چند آیه ازقران پاك توسط مولوي شینواري، جلسه آغازشد

 :برآن آغاز شد ماده اول ازطرف منشي قرائت وبحث
ل نیست، بلكه ترجمه یك كلمه غربي است، چون این تحرك كلمه مجلس مؤسسان درجامعه ما معمو: آصفي -

تعدیل كنیم ویااینكه كلمۀ مأنوس تر   لویه جرگه  تقریباَ ماهیت لویه جرگه رادارد، بهتر است كه اسم مجلس را به 
 .دراجالس روم به تصویب رسیده است" مجلس مؤسسان"    بادرك اینكه كلمه. به گوش مردم پیدا كنیم

مفهوم آن طوریست كه حذف ویاتغییر آن . مجلس مؤسسان بایست كلمه تذكیر كننده داشته باشد :ننگرهاري -
شامل ( مجلس مؤسسان)ودربین قوسین " ملي جرگه ویا ستره جرگه" پیشنهاد میكنم . مغایر به موافقه روم است

 ...متن شود 
ر میشد که ایجاب نمی کند ازان یاد در جلسات بیشتر در رابطه به ساختمان و چگونگی شکل الیحه تبادل افکا

دراین جلسه در زمرۀ دیگر مطالب نکتۀ مهم آن سفر آیندۀ هیئت به بلوچستان و بازدید از چند کمپ . کنم
 . وانندگان گزارش خواهد یافتخمهاجرین بود که در آینده از نظر 

 

7-11-1722 
جبهه "آباد نزدم آمده ودرباره سفارت آلمان غرب دراسالم اول ، سكرتر Altmannآقاي التمن، 

ازدید وي این حركت دروضع فعلي جهاد یك ضرورت است وبایست . معلومات خواست" متحد
 .هرچه جدي تر درساختمان آن سعي كرد

تاحال طور  : "فتگاست ؟ ر حكومت وي درباره این حركت چطوردرجواب سوال من كه نظ
دراسالم آباد به وي وظیفه داده تا با رجرمني داده نشده، ولیكن سفیاز مرکز یتي رسمي بما هدا
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 ذاشته شد كه وقتاَ گقرار". را به بن ارسال دارد ور فعالیتهاي ماپت تماس داشته باشد ورائهی
 .باهم ببینیم فوقتاَ 

از طرف التمن روزنامه مسلم امروز را برایم داده كه درآن درباره تحویلدهي امبوالنس ها 
بت ثردیده كه اینك طور اختصار گهدین افغاني خبري نشربراي مجاحکومت آلمان غربی 

 :میشود
 :مسلم 7-11-1722

ن گعراده موتر امبوالنس ازنوع فولكس وا 0امروز سفیر كبیر آلمان غرب : نومبر7اسالم آباد، 
vw   تسلیم كردرا. 

آلمان غرب، ضمن مراسمي اظهارداشت كه  کبیرسفیر Klaus Terflothكتر كالوس ترفلوت اد
 Mercedesبنز  عراده موتر امبوالنس برعالوه ازشصت عراده الریهاي مرسیدس 0تسلیم دادن 

Benz  تحویل داده شده  اكستان جهت امور مهاجرین افغاني قبالَ پمیباشد كه براي كمیشنري
 ...است

خود اظهارداشت كه حكومت جمهوریت فدرالي آلمان  ۀاكستاني، كرنیل اظهردربیانیپكمیشنر 
ملیون مارك 11غ بردار معادل به مبل عراده موتربار111رتوافقات قبلي حاضر شده تا ثدرا

ورتي مواد ارتزاقي مهاجرین افغاني رفع پتا توسط آن مشكل ترانس ذاردگبدسترس كمیشنري ب
 ...ردیده بتواندگ
 

رش، مربوط گد صالح محمد باسه نفر ازدوستان همسنبعد ازظهر قوماندان حاجي محمود ول
مولوي یوسفي را زحمت دادم تا دراطاق .)حزب اسالمي خالص از حوزه فراه تشریف آوردند

 (.یرندبگبیآیند ودرصحبت سهم 
درآغاز صحبت . یوسفي وبنده برایشان درباره ساختمان جبهه متحد طور مفصل توضیحات دادیم

 گفتاریشآمد وپدر گفتگو تردید جواب میدادند، لیكن بعد ازدوساعتاظهارات مارا با نظر شك و
ر نزدما آمده گس فردا  با یك تعداد از دوستانشان باردیپوعده كردند  و شان مالیمي آشكارشده 

 .وصحبت خودرا دوام دهند
 

2-11-1722 
ابطه ایشان درر محترم سید شمس الدین مجروح بدیدن ما تشریف آوردند وطور دسته جمعي با

مجروح درباره الیحه آقای . با الیحه ومنشور جبهه متحد اسالمي افغانستان صحبت كردیم
سسان دراین اسناد تعدیالتي ؤیشنهاداتي داشته كه بایست قبل ازآغاز مجلس مپنان منشورچوهم

ي اسناد برایشان داده شد تا نظریات خودرا مشخص روي كاغذ آورده پیك یك كا. یدآوارد 
هداشت هسته هاي تنظیمها نظریات ساختماني گنان وي درباره نچهم. ذارندگب وبدسترس ما

مجروح درباره صداقت رهبران با ساختمان جبهه متحد آقای . داشته كه باید درباره بیاندیشید
اینكه  خود دست بكار هستند تاو نفع مال  بقا ۀشك دارد، وي معتقد است كه اینان بیشتر دربار

لیتها ازدست ووئوكات یك اداره با تعیین صالحیتها ومسچلیت خودرادرووئصالحیتهاي بدون مس
 .دهندب
 

7-11-1722 
با یك تعداد ازدوستان وي به هوتل تشریف آوردند ودرباره جبهه متحد  گمدیر غمي ورد

مردم هزاره جات باالي بعضي "  :نكته برازنده قابل یادداشت وي طوریست كه .صحبت كردیم
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كتر جاغوري شخصیتي را نمي بینند كه حایز ار اعتماد میكنند ودروجود دت كمتئاز اعضاي هی
ان قوم گما باید از كالن شوند. این تحرك داشته باشد قدرت نزدیك ساختن مردم هزاره را با

نان موجود بودن همایونشاه چهم .این حلقه داخل سازیمقابل اعتماد مردم را در ، شخصیتهزاره
شخصیتي مانند بایست با اعلیحضرت، به تنهایي مكفي نبوده بلكه آصفي، بنابرقرابت فامیلي 

 ."باشدشامل هیئت دراین عبدالولي ویا سلطانمحمود غازي جنرال 
  

 ختم بخش نزدهم
 ادامه دارد


