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 "اسوال" آزادی مبارزه و وحدت تحکیم جمعیت

 خش بیستمب
  

11-11-1892 
ازلعل وسرجنگل، نجیب هللا برادرزاده حاجي محمد سرورخان شاهي ازولسوالي ورس، آقاي  گمحمد امیر بی

 یهاي احمدزي.چمصلح، حاجي محمد حنیؾ تؽر از كو
قیام مردم گردید كه دررأس  ثدرهزاره جات باع امیربیگ باتحلیل جامع اظهارداشت كه تجاوز قواي شوروي

آن خوانین منطقه قرارداشتند. بعدازمدت كوتاهي ایراني ها درامورداخلي ما طور مستقیم مداخله كرده وگروه 
كوركورانه ازآن پیروي میشود  ه امام خمیني هدایت دهدچسپاه را بوجود آورد. امروز درهزاره جات هر آن

د اسالمي افؽانستان" سعي میكنند با قشر مال وروحاني هزاره كنار وبراي ما، كسانیكه جهت تدویر " جبهه متح
 آمده نمیتوانند.

باروسها سراشتي را بازكنند نه بامالها وبما توصیه میكند كه حاضرند حتی وي اضافه كرد كه مردم هزاره 
 احتیاط كنید تا ازهزاره جات لبناني بوجود نیآید.

 یتي ازخود ندارد بلكه فرمانبردار مطلق بهشتي میباشد.درضمن صحبت اظهارداشت كه سید جگرن صالح
   نجیب هللا شخص با معلومات است. از وی خواهش نمودم تا راپوری درباره وضع منطقه برایم تهیه کند.

 
11-11-1892 

ت اعزامي محمد ظاهرشاه پادشاه سابق ئشماره شانزدهم فوق العاده افؽان مجاهد تحت عنوان " مصاحبه با هی
 است: شدهن ذیل نشرمت لسانهاي پشتو ودري بابه  افؽانستان درپشاور"

نفري را به پشاور اعزام نموده  خوانندگان گرامي افؽان مجاهد: پادشاه سابق افؽانستان دراین اواخر هیئت شش
 كه عبارتند از: 

رم داكتر ضیا محترم محمد همایون شاه آصفي، محترم محمد صدیق سلجوقي، محترم محمد نبي یوسفي، محت
 احمد جاؼوري، محترم داكتر محمد جلیل شمس و محترم انجنیر احسان هللا مایار.

ت مذكور نزد مهاجرین ومجاهدین افؽاني سواالتي ایجاد شده، اخبار افؽان مجاهد همیشه كوشیده ئبا آمدن هی
طرفي كامل الزم دانستیم كه سواالت ایجاد شده خوانندگان را پاسخ گوید. بنابرین بادرنظرداشت اصل بی است تا

ت مذكورطور دسته جمعي  مصاحبه اي نموده و بخوانندگان محترم تقدیم نمایم. امید است سوال وجواب، ئباهی
 هردورا به ؼور ودقت مطالعه نمایند....

مدن سوال: با آمدن شما درپشاور نزد مهاجرین افؽاني سواالتي پیدا شده، آیا گفته میتوانید كه مقصد وهدؾ ازآ
 شما به پشاور چیست؟

تكوین این جریان گردیده است تا  ثجواب: قبل ازتوضیح مقصد آمدن ما درینجا باید درپیرامون انگیزه كه باع
اندازه روشني اندازیم، بایدقبل ازهمه اظهار كرد كه مجاهدات قهرمانانه مردم مسلمان افؽانستان قابل هرگونه 

مسلمان افؽانستان علیه بزرگترین ابرقدرت بادادن قرباني شگرفي به  ستایش وتمجید میباشد. جهاد مقدس ملت
بت تاریخ كشور ما كرده است اما باوجود ثومجاهدین مسلمان افؽانستان كارنامه هاي پرافتخاري را  پیش میرود

این دونقیصه درجریان این مجاهدات ما مالحظه میگردد اول اینكه باوجود مساعي تنظیمهاي محترم اتحاد الزم 
نگرفته ودوم اینكه بنابر نبودن یك اتحاد سرتاسري مردم مجاهد افؽانستان نتوانسته است تا صورت درصفوؾ 

 دفاع نمایند. بین المللي بوجه احسن نمایندگي وازداعیه ومنافع خود درسطح 
مقام ویاعنوان خاص  چشمداشت بهیچبادرنظرداشت این واقعیتها محمد ظاهرشاه پادشاه سابق افؽانستان بدون 

بزودترین وقت با كنار  دیگري طي اعالمیه ازملت مسلمان ومجاهد افؽانستان تقاضا نمود تا براي خود ویا
ل آرزوي قاطبه مردم مسلمان ومجاهد افؽانستان ثاتحاد وسیع وسرتاسري را كه مم ت،گذاشتن هرنوع اختالفا
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یادداشت: کاپی ای از مصاحبۀ اعلیحضرت با روزنامۀ لوموند فرانسوی به شاؼلی )  است به میان آورند.
 (. ولسمل سپرده شد

عضي تنظیمها قرار گرفت كه به ید عده ؼفیري ازمردم افؽانستان وبئاین نداي پادشاه سابق افؽانستان مورد تا
بادرنظرداشت حاالت  ر ین مذاكرات بتصویب رسید تاثكار خود جهت تبادل افكاربه شهرروم سفر كردند. دراتاب

سسان مطابق به إجرگه م ثاضطراري موجوده یك جرگه ایكه ممثل اراده قاطبه مردم افؽانستان باشد منحی
تي براي تسویدالیحه ئتحد اسالمي افؽانستان منعقد گردد وهیض تسوید جبهه مراصول عنعنوي لویه جرگه بؽ

 ومنشور این جرگه موظؾ گردد وآؼاز بكارنماید.
آوردن پیام اتحاد سرتاسري بمردم مجاهد ومسلمان افؽانستان ازطرؾ شاه سابق  هدؾ آمدن ما درینجا اوال   بنا  

وجبهه متحد اسالمي افؽانستان  سسانإمت ما دركمسیون تسوید الیحه ومنشور جرگه ئبوده و دوم اینكه هی
 اشتراك دارند.

سوال: درپشاوریكعده اشخاص خودرا نمایندگان محمد ظاهرشاه پادشاه سابق افؽانستان معرفي نموده اند وبنام 
اي گوناگون بشمول دادن اسلحه بمهاجرین داده اند. هپول واعانه اخذ كرده ووعده ل ایشان ازمهاجرین دربد

ق حتي اخذ راشن پاسها) امتیاز خوراك وؼیره كمكهاي حیاتي( براي مهاجرین دربدل پول نقد ثروي اسناد مو
گرفتن پول به اشخاص ملكي  ي وعمومي توزیع میدارند وبعضیها باصفورمه میدهند وبنام ایشان كارتهاي خصو

هره هاي نامطلوب چن اي زیادي كرده اند، آیا همیهرتبه عسكري قایل میشوند، وازنام محمد ظاهرشاه استفاده 
نان چاینكه باحیله ونیرنگ جیبهاي مهاجرین راتهي میدارند وهم نمایندگان پادشاه سابق هستند ویا ومردارحقیقتا  

قبل ازآمدن شما محمد ظاهرشاه درپشاور كدام نماینده اي داشت؟ واگر نداشت درین باره بخوانندگان محترم 
 افؽان مجاهد معلوات ارایه دارید.

گروهي صالحیت  فردي ویا چیم كه پادشاه سابق افؽانستان براي هیئبكمال وضاحت برایتان میگوجواب: 
 نمایندگي خودرا تاحال نه درپشاور ونه دركدام نقطه دیگري ازجهان تفویض داشته است.

ن محترم آیس ئن اتحاد ملیگرایان كه رآمهاجرین و مجاهدین موجود است كه یكي  اتحاد سوال: درپشاور دو
 یس آن عبدالرب رسول سیاؾ است.ئصبؽت هللا مجددي ودیگرش اتحاد بنیادگرایان كه ر

پادشاه سابق افؽانستان را دعوت نموده اند  نین آوازه پخش گردیده كه اتحاد ملیگرایان،چبین مهاجرین افؽاني 
ن اتحاد مربوط است. ت موجود تنها وتنها به اتحاد ملیگراها ارتباط دارد وخرج ومصرؾ شان نیز بهمیئواین هی

طوریكه معلوم شده اتحاد بنیادگرایان دركنفرانسها ونشریات خویش پادشاه سابق افؽانستان را بد میگویند، آیا این 
درمجموع با همه مهاجرین  درست است كه شما تنها بااتحاد ملیگرایان رابطه دارید یا با هردواتحاد ویا

ااتحاد بنیادگرایان تماس گرفته باشید وهدؾ تنها اتحاد ملیگرایان اگر ب ومجاهدین آرزوي دیدن وصحبت دارید؟
اینكه مهاجرین ومجاهدین افؽاني ازاصل  درینباره بوضاحت وصراحت تام معلومات بدهید تا نباشد، لطفا  

 موضوع آگاه شوند.
اتحاد سرتاسري بادرك اهمیت  تنظیمي ویااتحادي منصوب نبوده بلكه او چجواب: پادشاه سابق افؽانستان به هی

نوع تبعیض درین اتحاد دعوت  چدروضع موجوده افؽانستان قاطبه مردم مسلمان ومجاهد افؽانستان رابدون هی
ید جمع ؼفیري ئنموده وراه شمول درین جبهه براي همه بازاست. این نداي پادشاه سابق افؽانستان مورد تا

 ریم كه دیگر تنظیمهاي مجاهد این دعوت را موردامیدوا ازمردم افؽانستان وبعضي تنظیمها قرار گرفته وما
مالحظه قرار دهند. تماسها ما درزمینه با تنظیمهاي دیگر نیز ادامه دارد ونیز بصورت قاطع به توجه رسانیده 

 تنظیمي یاگروهي پرداخته نمیشود. چت ازطرؾ هیئكه مصارؾ اعاشه واباته هی میشود
كومت حاكستان برخوردارهستید، زیرا اگر باشما همكاري سوال: آیا شما ازهمكاري وهمدردي حكومت پ

 اكنون بسویه حكومت پاكستان یا پاكستان نباشد درآنصورت درپروگرام شما موانعي ایجاد میشود. آیا شما تا
واگر به سطح حكومت باكدام شخص مهم درمورد  شخص مهمي درباره اهداؾ ومقاصد خود صحبت نموده اید

براي خوانندگان محترم افؽان مجاهد درینباره  موده وبتفاهم رسیده باشید، لطفا  این موضوع مشخص صحبت ن
 روشني بیاندازید.

مایقین كامل  جواب: حكومت مسلمان وبرادر پاكستان بداعیه حقه مردم مسلمان افؽانستان همدردي كامل داشته.
نه تنها مورد حمایت پاكستان بلكه  راه معقولي كه منجر به آزادي وتمامیت ارضي افؽانستان گردد داریم كه هر

 ریت كامل جامعه بین المللي قرار خواهد گرفت.ثید همه كشورهاي اسالمي واكئمورد همدردي وتا
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سوال: دوسال قبل دركویته بنام پادشاه سابق افؽانستان مهاجرین افؽاني بشكل لویه جرگه جمع شدند ولي 
مخالفت آشكار گردید و جرگه بناكامي روبرو گردید، آیا  ازطرؾ بعضي تنظیمها وحكومت پاكستان به آن جرگه

اینكه جرگه كنندگان  یا و جرگه مذكور به اشاره وصالح ومشوره پادشاه سابق افؽانستان دایر شده بود حقیقتا  
 طورخودسرانه تجمع كرده بودند؟
ن برپاشد وشاه سابق احساس افؽانستا بابتكار یكعده مهاجرین ومجاهدین با جواب: جرگه دوسال قبل محضا  

ه درجرگه مذكور صداهاي براي سهمگیري چگونه ابتكاري ویا آگهي قبلي نداشت، البته اگرچدرتدویر آن هی
پادشاه سابق افؽانستان درامور رهبري وقیادت جهاد بلند گردید. این صداها بیانگر احساسات مهاجرین 

 رانداشت.ومجاهدین مسلمان بود لیكن جرگه مذكور ماهیت لویه جرگه 
نین آوازه پخش گردیده كه محمد ظاهرشاه پادشاه سابق افؽانستان باشرق وؼرب چسوال: دربین مهاجرین افؽاني 

روس وامریكا بتفاهم رسیده است وبكمك آنها میخواهد یكبار دیگر بقدرت برسد. آیا این نظر محض  ا  خصوص
ت اگر براي خوانندگان محترم افؽان مجاهد یك پروپاگند است ویاحقیقت دارد، درصورت حقیقت ویاعدم حقیق

 معلومات ارایه دارید خوش میشویم.
حقیقتي نمیباشد. شاه سابق طرحي راپیشنهاد نمود كه  چنین آوازه ها داراي هیچجواب: یقین داشته باشید كه 

تضاد باهرگونه م نین حركتي ذاتا  چیگانه انگیزه آن اتحاد سرتاسري مردم مسلمان ومجاهد افؽانستان بوده است و
تفاهم وخاصتا  تفاهم باكشور متجاوز است البته بعد ازبوجود آمدن اتحاد سرتاسري وتشكل جبهه متحد اسالمي 

 افؽانستان ازطرؾ مقامات باصالحیت آن تماسهاي الزمه بسویه بین المللي صورت خواهد گرفت.
روز دشمني بین مجاهدین سخت ناراضي سوال: مجاهدین ومهاجرین افؽاني ازعدم اتحاد رهبران وافزایش روزب

هستند، اگر درصورت فیصله لویه جرگه مجاهدین ومهاجرین جهت جلوگیري ازخونریزي بین خود، پادشاه 
نان چسابق را دعوت نمایند كه درافؽانستان یكبار دیگر بقدرت برسد ایشان این دعوت را خواهند پذیرفت، هم

بیك بگوید درآنصورت باوجود موجودیت اختالفات شرق وؼرب اگر محمد ظاهرشاه به فیصله لویه جرگه ل
 ازكمك وحمایت بین المللي برخوردار خواهد بود؟

گونه چشمداشت بكدام مقام یاعنوان خاص خودرا درخدمت مردم چجواب: پادشاه سابق افؽانستان بدون هی
. كلیه كمكها وحمایت بیشتر افؽانستان گذاشته وحاضر گردیده درین راه ازهرگونه قرباني وسعي دریػ نورزد

وبهتر بین المللي تااندازه منوط به تحقق اتحاد سرتاسري وتشكیل جبهه متحد اسالمي افؽانستان خواهد بود. زیرا 
یكه باجهاد افؽانستان همدردي ئدرآنصورت جهاد وداعیه برحق مردم افؽانستان درمجامع بین المللي  وكشورها

خواهد گردید. انتخاب واستقرار نظام حكومتي بعد از اخراج قواي اشؽالگر دارند بصورت بهتر وقویتر منعكس 
 چراه انتخابات آزاد وبدن هی حق مسلم كافه مردم مسلمان ومجاهد افؽانستان خواهد بود تا نظام آینده خودرا از

 نوع احمال نفوذ آزادنه تعیین نمایند.
  

از چند یک هیئت مشترک فیصله شد که  اجالسهم درهند داشت که در بخش نزدخوانندگان گرامی به خاطر خوا
روی این فیصله  کمپ مهاجرین در ایالت بلوچستان بازدید نموده  و با مهاجرین افؽانی تماس برقرار نمایند.

 اینک به سفر بلوچستان آؼاز نموده و گزارشات آنرا طر تلخیص از نظر خوانندگان گرامی میگزرانم:
 

12-11-1892 
  صبح پرواز از اسالم آباد جانب كویته.  8.11ساعت 

 روپیه(. 1411.11قیمت تكت رفت وآمد توسط پي آي اي  یادداشت: )
صبح. در حدود یكصد نفر به میدان جهت پذیرایي آمده  11.21ورود به میدان هوایي بین المللي كویته ساعت 

 اق گرفتیم.رفته و اط  Blooming Starبودند. بعد از مصافحه به هوتل 
طعام چاشت را آقاي عبداالحد كرزي ترتیب داده بودند و یك تعداد زیاد اشخاص سر شناس افؽاني 

ترتیب گردیده بود شركت نمودیم. در اقامتگاهش مهاجرتشریؾ داشتند. شب در محفلي كه از طرؾ پیر گیالني 
ر مردم به شخص ثاكشب دوام داشت به زودي  واضح شد كه  11.21در جریان صحبت كه تاحوالي 

 محمد ظاهرشاه پادشاه سابق افؽانستان اعتماد دارند و از ساختمان جبهۀ متحد طرفداري میكنند. اعلیحضرت
 
 

13-11-1892 
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عراده( به بازدید كمپهاي مهاجرین آؼاز نمودیم .  14صبح پیر گیالني درراس توسط موتر) درحدود  7ساعت 
كیلومترفاصله دارد، واردشدیم وبعد از صحبت به یك تعداد  91صبح به كمپ نوشكي، ازكویته 11ساعت 

كیلومتر دیگر فاصله  111كمپ نوشكي تقریبا ز مهاجرین وتبادل افكار با موسفیدان كمپ به صوب دالبندین كه ا
دارد، حركت كردیم. شب در كمپ گردي جنگل درحدود دوصد نفرازكالن شوندگان گردهم آمده بودند وهركدام 

ان پرازانتظار سواالتي داشتند كه ازطرؾ اعضاي هیئت و پیر گیالني جواب داده مي شد. چون شان با چشم
دراین كمپ به حد كافي جاي استراحت موجود نبود، مجبورا  به صوب كمپ دیگري به نام چاؼي كه ازكمپ 

حد كرزي، كیلومترفاصله دارد حركت كردیم. مولوي فضل هادي شینواري، عبداال 11  گردي جنگل تقریبا  
)متاسفانه اسم  ) باكرزي قرابت فامیلي دارد(  و من باهمراهي مهماندار ما پوپلمحمد گالب ننگرهاري، عبدهللا 
شب دركمپ رسیدیم وشب را در یكي از كلبه هاي محقر كه سقؾ آن ني  11شان دریادداشتهایم نبود( ساعت 

   پوش بود زیر یك كمپل باالي زمین بدون فرش گذشتاندیم.  
 

14-11-1892 

آقاي دوست محمد گرگیچ  منزلبعد از اداي نماز صبح جانب كمپ پیشوك حركت كردیم ودر 
پایان شدیم. فاصلۀ این كمپ از سرحد افؽانستان كمتر 

كیلومتر است. گرگیچ از ما پذیرایي خوب كرد  11از 
و چاي صبح را با هم یكجا صرؾ كردیم، وي از 
طرفداران سر سخت بازگشت اعلیحضرت به 

 افؽانستان میباشد.
كمال قراراظهار وي روسها در نظر داشتند تا در بندر 

خان ورباط میدانهاي هوایي اعمار كنند ولیكن فعال  
فامیل  4111. در كمپ پیشوك در حدود است معطل گردیده

                                                                                                                                                                                            زندگي میكنند و مردم اینجا به لسان برهوي 
معني آن بره آهو( صحبت میكنند كه با لسان بلوچي )

 فرق دارد. سردارعلي مردان خان بلوچ كه از مردمان
ر   از                                                                                

 چ: دوست محمدخان گرگیچ،سردار علی مردان خان به
دوست  وبانفوذ این منطقه است 

گرگیچ با دختر وي محمدخان 
یري ثازدواج نموده بنمایندگي تعداد ك

صحبت كرد و از جبهۀ متحد 
 طرفداري كرد.

و صحبت با  بعد ازختم دیدوادید
معیت یك تعداد ازسران قوم به كمپ 

دراینجا در گردي جنگل باز گشتیم و 
نفر ویا بیشتر جمع شده  5111 حدود

بودند. پیر گیالني بیانیۀ دربارۀ 
 ساختمان جبهه متحد داده و از تائید

 کندصحبت می مولوی یوسفی بنمایندگی هیئت                                   سه تنظیم بصراحت 
 ( یادي نكرد. ) كسانیكه به نمایندگي اعلیحضرت آمده اند یاد كرد و اما ازما
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به نمایندگي هیئت مولوي یوسفي بیانیۀ مفصلي داد و سالمهاي اعلیحضرت را بمردم رسانید كه از طرؾ 
ریت قابل توجه مردم با صداي وعلیكم االسالم بدرقه گردید. بطور عموم مردم آرزومند چنین حركتي را ثاك

 دارند تا ازاین زندگي پر از مشقت وبدبختي رهایي یابند .
بعد از ساعتي صحبت هاي جداگانه با بعضي اشخاص كه خیلي با محبت و در چوكات احترام متقابل صورت 
میگرفت ازایشان خدا حافظي كرده جانب كمپ انگوري عزیمت نمودیم. در موترآقایون عبداالحد كرزي، 

ي بسیار خوب كه دریور پوپلعزیز كرزي، عبدهللا  مولوي فضل هادي شینواري، محمد گالب ننگرهاري،
میكرد ومن همسفر بودیم. از كمپ گردي جنگل آقاي استاد رضوي را نیز با خود گرفتیم. در جریان سفر 

ساعته صحبتهاي جالب مولوي شینواري و ننگرهاري فراموش ناشدني است. طرز صحبت مولوي  7تقریبا 
دررویداد تاریخ مملكت و  شینواري، كه یك عالم دین نامدار است، مزج این صحبتها با قصه هاي محلي

مذاحهاي نمكین وي شنونده را مسحور میگرداند. آقاي رضوي در صحبتها با عالقه زیاد حصه میگرفت. پیش 
اشتباهي گرفتیم  و بطرؾ جاي دیگري روانه شدیم تا اینكه در برابر ما دره مسدود  راه ازرسیدن به كمپ 

سفانه نمیدانم كدام منطقه بود و كسي هم نبود تا ازوي معلومات گردید و كوه بلندي مانع پیشرفتن ما گردید. متا
نمایم اما ازنطقه نظر ساختمان جیالوجیكي از تصور دور زیبا بود. تمام ساحه از كوه بچه ها با فورم هاي 

یكي ازاین  خارق العاده مسطور بود. در اطراؾ آن مؽاره هاي بزرگ و كوچك جلب توجه میكرد. درنزدیك
از موتر پایان شدیم و نماز شام را بامامت مولوي شینواري ادا كردیم. متوجه شدم كه استاد رضوي با  مؽاره ها

برابرایستاده بودیم وهیچ مانع دیده  همه دستهاي باز ودیگرها دست بسته نماز ادا میكنند. در برابرذات كبریا
طبیعت و هواي سچه و پاك نزدیك بوطن  این عظمت نمیشد كه با هم دیگربرادروار به درگاه خداوند سجده كنیم.

درشامگاهان، كه خود یك زیبایي بخصوص دارد، مرا نزدیكتر با مردمان بیچاره ما میگردانید. در كمپ 
بود. آقاي كرزي  انگوري ناوقتر رسیدیم وهمه جاي پیدا كرده بودند. سرجمع تعداد حاضرین از دوصد نفر باال

بعد  تاندن ؼیر ممكن است بهتر است كدام جاي دیگري سرشته بگیریم.طرفم اشاره كرد كه دراینجا شب گذش
ازختم صحبتها كه شباهت با گردهم آیي اسالؾ ما داشت ویاد از مبارزات آنهارا دربرابر بیگانگان میكرد با 

شب مواصلت  11.21آقایون دوست محمد گرگیچ و خسرش به یك كمپ دیگري رفتیم كه درآنجا درحوالي 
از سرداران بلوچ با محاسن ؼلو وسفید از ما با محبت پذیرایي كرد. بهر كدام یك كمپلي پیدا شد و  نمودیم. یكي

در یك محقر گلي باالي زمین خوابیدیم. تا اینكه خواب باالیم ؼلبه كند بیاد هزاران پناه گزینان هموطنم رفتم كه 
سوزان این منطقه و درجه  زند. تموتي شب وروز خودرا میگذراندراین كمپها در یك عالم ناامیدي وبدبخ

درجه سانتیگراد میرسد باالي این مردم زیر خیمه هاي فرسوده و كلبه هاي گلي ني  39-34حرارت آن كه به 
صبح بود كه مولوي شینواري مرا بیدار كرد وترتیب وضورا گرفتیم.  3ساعت  ؟پوش چه قسم خواهد گذشت

ر جنایات هموطنش از خانه و جاي ثال معصوم افؽان كه دراشنیدن صداي گریه چند طفل دلخراش بود. اطف
 شان بیرون كشانیده شده ودر دیار بیگانگان دور از هرنوع تمدن زندگي میكنند. نه مكتبیست ونه دیواني، روز

رند و ورا بانتظار نمایندۀ صلیب احمر و یا یكي دیگر از مراكز كمكهاي بشري میگذرانند تا مشت آردي بدست آ
سنگي نمایند. سوال بجاست پرسیده شود ودرباره ؼور كرد كه ازاین جامعه و ازاین اوالدهاي آینده افؽان دفع گر

 چه بدست خواهد آمد؟
كیلومتر فاصله دارد وبنام كمپ پنج پاي  311بعد از اداي نماز صبح جانب كمپ دیگري كه ازاینجا در حدود 

ه دشت بود وبعد ازآن سرك پخته كاري. در یك جاي نسبت كیلومتر را 54یاد میشود بحركت افتادیم. تقریبا  
 عصر به كمپ پنج پاي مواصلت نمودیم. 4.11خرابي  موتر پیر گیالني معطل شدیم، بعد ترمیم آن حوالي 

سفانه ازطرؾ ما ؤدر چند كیلومتري كمپ بهزاران نفر در دوطرؾ راه ایستاده بودند واحترام میكردند. مت
داده میشد. باالي موترهاي سیمرغ ) نوع پیك اپ ساخت ایران( ماشیندارهاي دافع كمترحركتي محبت نشان 

( نصب گردیده بود و بر سبیل احترام شلیك میكردند. وقتیكه از موتر پیاده شدیم هركس از 1هوا) داشكه و زیكو
دبختي هارا متحمل ما احوال اعلیحضرت را جویا میشد . میدانم كه این بیچاره ترین بیچاره ها از سرحد قیاس ب

شده 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 نمیگیرد. همه در تالش 

بحال زار این طبقه فكري هم باقي ندارند. دراین كمپ هزاران نفر،  رسیدن بقدرت و جاه وجالل خود هستند و
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جوان ) آنها در راه  یمو سفید، زنها، كمتر مردها
آزادي وطن در داخل درجهاد بودند( اطفال سر وپا 

 برهنه گرد هم آمده بودند. 
در اول پیر گیالني بیانیه مبني بر وضع جهاد و 

  رؾ مردم ضرورت به همآهنگي آن داده كه از ط
نعره هاي هللا اكبر بدرقه میگردید. در ضمن گفتار با

وي به همایون آصفي مشوره دادم تا از طرؾ ما 
 مطالب در نظرداشته را بیان دارد و مخصوصا  كه 

 
 ی بنام افؽان انسانهای بیگناه که بنابر جنایات کمونیستها                                                                

 بیوطن شده اند                                                     

مردم دانستند وي قرابت با اعلیحضرت دارد انتظار بیشتر برده میشد تا وي با آنها اظهاراتي نماید. همایون نظر 
نمیباشد بلكه به نمایندگي پادشاه و گفت كه هیئت مربوط به كدام تنظیمي  مارا در چوكات دالیل به مردم فهمانید

سابق افؽانستان نزد همه آمده ایم. آرزوي ما بوجود آوردن یك اتحاد سرتاسري ملت مجاهد افؽان است و بس. 
گفتارش منسجم وسوالهاي مردم بیجواب نماند. چند نفر بنمایندگي مردم صحبت كردند. دالیل معقول و اندیشه 

درباره این همه خوراكها نمیخواهم تبصره نمایم(. بعد  )  سرشته كرده بودندهاي شان بجا بود. مردم كمپ نان 
از كمي استراحت جانب كویته روانه شدیم. 
همایون در موتر با ما یكجا شد. درباره آینده 
كار صحبت كردیم. بعد از یك سفر طوالني 
ناوقت شب بهوتل رسیدیم.  سفرما دوشب 

 1311وسه روز دوام كرد ومجموعا  
 لومتر پیمودیم.كی

 نتیجه گیري :
ریت قاطع مردمیكه با ایشان دیدیم ثاك -1

طرفداري از پادشاه و ساختمان جبهۀ 
 .متحد میكردند

 درنظر داشت كه اول دربرابر  وی -1
 

 بعد کرزی، مولوی یوسفی 3، شخص ازچ به راست: عبدهللا پوپل، شینواری، مایار، عزیز کرزی                                

همقطارانش آقایون مولوي محمدي و حضرت مجددي موقؾ قویتر داشته باشد وهم در بیرون بین مردم نشان 
 یم.ئدهد كه ما كسانیكه بهدایت روم آمده ایم تحت نظر وي كار مینما

روي این منظور سعي میورزید داشت كه از ما دررابطه با اعلیحضرت در محافل یادي نكند. متاسفانه پیر  -2
 مشكالت عظیم این حركت را با واقعیت بیني درك كرده نمیتواند. گیالني

طرؾ زیادتر منظور از استقالل فكري وحركت ما در رابطه با اتحاد سرتاسري بود كه از  هیئت  در بیانات -3
 .شنوندگان بدرستي فهمیده میشد

                                               
17-11-1892 

كْتیري اضافه از سه صد نفر كه در بین شان قوماندنان و مجاهدین نیز شامل بودند بدیدن ما در هوتل یك تعداد 
آمدند و تقریبا  تمام روز را با آنها مصروؾ بودیم. اكْتریت آنها رویكار آمدن جبهۀ متحد را تاإید میكردندو در 

، جوانان، كارشناسان وتحصیلیافتگان  گفتار خویش اضافه میكردند: ما مردم انتظار حصه گرفتن اعلیحضرت
را در داخل جهادو در مملكت تمنا داریم نه اینكه از بیرون كشور با ما همكاري نمایند. ) این مطلب فوق العاده 

 داراي اهمیت است(.
یكتعداد شان تقاضا نمودند تا یكنفر از مهاجرین افؽاني در بلوچستان بنمایندگي اعلیحضرت در كمیته تسوید 

 شور جبهۀ متحد انتخاب گردد.من
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مشهور به )قاري بابا (،از ؼزني با یكتعداد از مجاهدین همرایش موقؾ جامعه  قوماندان سرشناس تاج محمد
 افؽاني را در تعیین سرنوشت آینده چنین صفبندي كرد:

حاضر یكجا مردم عام باید در تعیین سرنوشت آینده افؽانستان و وضع جهاد در حال  -2و مهاجر -1مجاهد -1
تصمیم بگیرند. در مورد گروپ سومي یعني ملت اضافه كرد كه این طبقه رنج زیادتر را در درازاي جهاد 

وبا اعاشه و اباته مجاهد در منطقه قربانیهاي بیسرحدي را متقبل میشوند و ازینرو باید دراین  متحمل میگردند
 پروسه سهم داشته باشند.

و امروز در داخل حومه سابقه ولسوالي  لي با شكل سابقه آن تفاوت داردوي اضافه نمود: شكل اداري ولسوا
ینرو براي حوزه قندهار، زابل و هیلمند نظر میدهد كه اتعیین نماینده در چوكات انتخابات ؼیرممكن است. از

 شبدون در نظرداشتن رابطه تنظیمي و حزبي یك تعداد اشخاص با نفوذ مشتمل از قوماندانان، مجاهدین و ری
و بعد ازآن در تعیین اشخاص توسط همین اداره اقدام صورت  سفیدان قومي به شكل یك اداره  ساخته شود

 بگیرد.
) محمد وزیر مشهور به مدیر مربوط به ولسوالي گرمسیر والیت هیلمند و عبدالصمد خان نورزایي اشخاص 

 .قابلیت كار را دارا هستند(
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 ادامه دارد

  


