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 52/11/5112                                                                                                  احسان هللا مایار 
 

 "اسوال" آزادی مبارزه و وحدت تحکیم جمعیت
  

 شب 9ساعت  52/9/1992
مطلب ازاین . حبیب كرزي براي صرف طعام شب دعوت بودیم منزلبا همایون آصفي در

رشك گكه یكنیم ماه قبل در  ت كردن با یكنفر محبوس روسي بودك صحبچكو ۀدعوت در حلق
  Nicolai Costaاسم وي  . ي میكندگبدست مجاهدین افتاده ونزد حبیب كرزي در حبس زند

 .است و در حدود سي سال عمر دارد
كي به طرف تشناب داشت و عسكر روسي چنشسته بودیم دروازه كو در اطاق سالون كه ما

فت تا گكرزي یك نفر مجاهد مسلح را به اطاق خواست و اورا . ي میكردگدراین تشناب زند
شخصي كه ترجماني صحبت . عسكر روسي ازدیدن ما خوشش نیآمد. محبوس را نزد ما بیآورد

فت امریكاییها گدر جواب  ید؟ا رسید كه در افغانستان براي كدام مقصد آمدهپاز وي  مارا میكرد
و ازاینرو ما بكمك دوستان  ت مارا زیر یوغ اسارت بیآورندریالیست میخواهند مملكت دوسپام

یهارا ازین ئفت شما امریكاگكرده (آصفي وبنده)خود به افغانستان آمده ایم واشاره بطرف ما
فت شما كه گدیم بكدام دلیل مارا امریكایي خطاب میكند یرسپوقتیكه ازوي . ملكت بیرون میكنیمم

به تفصیل به وي شرح . ینراندارد كه شماامریكایي نباشیدملبس با لباس افغاني هستید معني ا
وجود ندارد و  ۀانگر بیگدادیم كه اصال در مملكت ما بغیر از عساكر و اتباع شوروي دی

 ثك بیدفاع فرستاده و باعچفته كه بااین نام شمارا در یك مملكت كوگحكومت شما بشما دروغ 
ي نكرد، اما احتمال میرود رثیباالي وي تا فتار ماگیقیناَ . كشت و خون وتباهي مملكت ما میشوید

 .نزدش سوالي خلق شده باشد
با یك  كه دركمر دارید چۀگتفن: فتگه توقع دارید چدر مورد سوال آخري صحبت كه از ما 

شتاند و گوي را دوباره باطاق باز. نجات بدهمبار گي ننگاین زند را ازخود  مرمي مرا بدهید تا
 . ید میكردئنمودیم كه حبیب كرزي آنرا تاخود ما صحبت از آینده كار 

 .حبیب كرزي شخصي است كه درآینده مصدر خدمات خوبي شده میتواند
 

59-11-1992 
ان این گتعداد زیادي از باشند. مهاجرین سرخاب براه افتادیم پجانب كم از كویته توسط موتر

اضافه از  گاني بزردر یك مید. عالقه مندي دارند( رباني) با حزب جمعیت اسالمي  پكم
عكسهاي اعلیحضرت و بیرقهاي سیاه وسرخ وسبز را برافراشته . ردهم آمده بودندگنفر  2111
 .ذیرایي كردندپت با فایر هاي كالشینكوف یاز هی. بودند

 کمپان گر از باشندگیالني، مولوي ترین، عطاء هللا خان، دكتر فاروق اعظم ویك تعداد دیگپیر
ت نوبت من بود تا در باره نكات اصلي این یاز طرف هی. این حركت دادند یدئبیانات مبني بر تا

مطالب ذیل  ۀكرد در باركه در حدود بیست دقیقه دوام در بیانیه ام . حركت روشني بیاندازم
 :بخصوص توضیحات دادم

سفر ننموده ایم، بلكه بنابر توافقات اخیر درروم به  پاکستانما بدعوت كدام تنظیمي به : 1
 .سابق افغانستان اینجا آمده ایم پادشاهي گیندنما

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mayar_e_Jameeat_tahkeem_wahdat_osula_21.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mayar_e_Jameeat_tahkeem_wahdat_osula_21.pdf
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سابق افغانستان  پادشاه: 5
كه اند بما وظیفه داده 
هاي پروگباسران تمام 

مجاهدین تماس برقرار 
 ومنماییم و ازیشان بنام یك 

سفید قوم باین اتحادملي 
 .دعوت نماییم

نوع  هیچاعلیحضرت : 2
ادعاي احراز قدرت براي 
شخص خود در آینده 

  ثفغانستان ندارد بلكه بحیا

 اعالم مطالب خدمت مهاجرین کمپ سرخاب                                             
سفید مورد اعتماد ملت افغان میخواهند خدمات بي شایبه خویش را بخدمت ملت افغان مویک  

 .یده میشدبارصداي زنده باد اعلیحضرت بابا شن چندیندر ضمن بیانیه ام . عرضه نمایند
ید ئمتحد كه همه با نعره هاي هللا اكبرتا ۀزینان در باره جبهگ پناهي ازگبتعقیب من یكنفر بنمایند

 (.متاسفانه اسم شانرا دریادداشتم خوانده نتوانستم. ) مینمودند بیانات مبرمي داد
با عصبانیت و شدت سر وصدا ( محمدي)  در اخیر مولوي عبدالبصیر آمر سیاسي حركت

نوبت  اَ نماینده تنظیم وي عمد بهایان رسیده وپوي فكر میكرد كه مجلس به . اض بلندكرداعتر
طرفداران وي كالشنكوف هارا اماده شلیك ساختند وهركس انتظار زد وخورد را مي . داده نشده

رداخت وفضاي متشنج را پا ایستاده شد وبه قناعت وي پازبین مدعوین مولوي ترین به . كشید
 .آرام ساخت

 .اي صرف كردیمچشت در خانه عزیز كرزي گدر باز
 

59-11-1992 
كزایي دعوت بودیم كه درآنجا با یك تعداد زیاد چدر جاي مهمند خان اصبح اي صرف چبراي 

من  به چو( علي زایي پیر) ل گجن کمپبعداّ متفقاّ جانب . مردمان صاحب رسوخ صحبت نمودیم
در مسیر راه . راه افتادیم
صد ها نفر  کمپنزدیك به 
ذیرایي ایستاده پجهت 

 .بودند
من چقبل ازانكه به 

یم در حدود ئمواصلت نما
نجاه عراده موتر مارا پ

و همه موتر  دبدرقه میكردن
ها یشان با بیرقهاي سیاه 

. ودوسرخ وسبز مزین ب
ذشتیم گیك كوتل میوقتیكه از

یشروي را پو موتر هاي 
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 و دشتهاي اورا ازدور احساس میكردم وبوي وطن . میدیدم احساس عجیبي در من رخ داد
ریت ثکواضحاّ دیده مي شد كه در آنجا عسكر هاي افغان ما حراست از یك نظامي میكنند، كه ا

ملت در برابر شان قیام كرده و افغانهاي ما  مانع ورود افغانهاي خود در خاك آبایي مشترك ما 
عكسهاي اعلیحضرت .ر مارا میبردندشم میخورد و انتظاچخیل خیل مردم در هر كنار ب. میشوند

بهر ( زنده باد المتو كل علي هللا محمد ظاهر شاه) ها  پارچه شم میخورد و بااليچهر طرف ب
 .طرف دیده میشد

در صحبتش تغییر لهجه مشاهده میشود، زیادتر كوشش میكند با ما . یالني بیانیه دادگ پیردراول 
ر گبازهم، طوریكه در دی کمپر مربوط گخاص دییكتعداد اش .سر نزدیكي را باز داشته باشد

مبسوطي در باره  ۀهمایون آصفي بیانی. شتیباني میكردندپ، ازاین حركت ها شنیده بودیمکمپ
ان با گمتحد ایراد نمود كه از طرف شنوند ۀي اعلیحضرت  با مردم و ساختمان جبهگهمبست

 .ردیدگنعره هاي هللا اكبر و زنده باد اعلیحضرت با با بدرقه می
بعد ازاتحاف دعا مجلس در فضاي . زینان در حدود سه ساعت دوام كردگ پناهاین دیدوادید با

ها و صحبت با مردم امیدواري ما بیشتر میشود کمپدر هربار بازدید از . ي خاتمه یافتگهمبست
مالي عام و یا طورخصوصي در چهلیك در صحبتها . اي ایستاده شودپكه این حركت ب

 .بوضاحت یادآوري میشود گمانع بزر ثي منفي بعضي رهبران جهاد منحییرگازموقف
، (احتمال میرود كه اسم مستعار باشد) كتر مسعوداقبل آزانكه به موتر سوار شویم یكنفر بنام د

كزایي معرفي نمود، باآصفي چخودرا بنام برادر عصمت مسلم یكي از قوماندانان مشهور قوم ا
لزایي از پوپنمود كه برادرش به نسبت قتل یكنفر از مردمان  نین اظهارچومن صحبت كرد و 

ازاین منطقه به قطاع الطریقي . ر ترتیب نمودهگبرده و درآنجا سن پناه قوم جداشده وبه كوه اده
ذرند توسط وي خلع سالح میشود گردازد و مجاهدیني هر تنظیم ویا حزب كه ازاین منطقه میپمی

براي  .هاي حكومتي و شوروي داخل افغانستان عملیات میكندسته پوبا سالح دستآورده باالي 
كتر مسعود ازما خواهش اد. رفته شدهگه  مدنظر گلزایي ترتیب جرپوپروغ كردن وي با قوم 

ذاشتیم تا نزد ما در كویته  بیآید تا بیشتر در گبا وي قرار . یریمگه سهم بگنمود تا دراین جر
 .مورد صحبت شده بتواند

و  اچکزائییس عبدهللا ئ، راچکزائییس رزاق ئ، راچکزائیجاي اسد هللا خان  ، درچاشتنا ن 
كه در یك اتحادیه مقاومت بنام نهرین در برابر حكومت مبارزه میكنند،  اچکزائیحاجي انور 

ریت طرفداري این نظر ثیري از مدعوین صحبت نمودیم و اكثبا تعداد ك. رفته شده بودگترتیبات 
 .را میكردند

هاي مهاجرین با تعدادي زیادي از کمپي مشر یكي ازائن در جاي عبدالصمد خان نورزبعد ازآ
یالني و مولوي گ پیردراینجا از طرف . لجان فراهي صحبت نمودیمگمدعوین به شمول وكیل 
 . یدیه داده شدئر اشخاص وكالنهاي قوم بیاناتي تا گیوسفي بشمول یك تعداددی
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 9311لستان براه افتادیم و بساعت گ کمپعد از ظهر جانب ب 4321بعد از ختم مجلس ساعت 
ذیرایي دوطرفه راه پصدها نفر براي  کمپقبل از رسیدن به مركز . بدآنجا مواصلت نمودیمشب 

. ذشتاندیمگ، مهماندارما اچکزائیشب را درمحل بودوباش حاجي محمد خان . ایستاده بودند
 پیربعداّ . ردیدگسر خوردسال مهاجرافتتاح پیك  ند از قران مجید توسطچمجلس با تالوت آیاتي 

یالني بیانیه خوبي داد متعاقب وي یكنفر بنام ولي محمد ولد ذقوم خان، برادرزاده حاجي محمد گ
ردیده بود اشعار حماسي خودرا به گه تزیین گراغهاي رنچمهمانخانه كه با  گدر اطاق بزر

 .رفتگهمه قرار  سندپشتو، در مدح اعلیحضرت سرود كه مورد پ لسان
شعار هاي زنده باد . شتو بیانیه مختصراما جامعي دادپي هیإت بلسان گهمایون آصفي بنمایند

 .ردیدگاعلیحضرت محمد ظاهر شاه بار بار با شور وشعف زیاد تكرار می
ه با تمكین اما درعین حال دردناك  در گاین جر. نفر سهم داشتند 511در نان شب در حدود 

در . شب را در جاي ولي محمد خان خوابیدیم . یمي تا نصف شب دوام كردفضاي بسیار صم
كیمخاب  ركت آن با لحافهايچپجوار اطاق ما براي شب باشي اعلیحضرت اطاق زیبایي كه 

انه اختصاص داده شده و بامید آنكه روزي درآن دیار بیاید و شب را گردیده طور جداگین ئتز
 .شم براه هستندچذراند گب

 

21-11-1992 
 .است پاکستانلم مواصلت ما در چهامروز روز 

  اي صبح را با تعداد زیادي از مردمان قومي صرف كردیمچصبح به وقت نمازبیدار شدم، 
مسلم  کمپ. مسلم روانه شدیم کمپاز جاي ولي محمد خان خداحافظي كرده جانب  9321ساعت 

مسلم  کمپبه  15321 ساعت .كیلومتر فاصله دارد 121الك در حدود چاز طریق راه ك
ریت مهاجرین آن با تنظیم حركت انقالب اسالمي رابطه ثاك کمپدراین . مواصلت نمودیم

 .تنظیمي دارد
ستان چیكي از دوستان خانواده ام از كابل با مشكل زیاد خودرا به بلو گیادآوري رحیم ورد) 

 ( . انسان شریف ووفاداري است. درم را برایم آوردپیغام پرسانیده و 
بعد  4311ر بود ساعت گهاي دیکمپبعد از دیدوادید وصحبت با مردم كه تقریبا تكرار جریان 

 .ازظهر جانب كویته روانه شدیم وناوقت شام آنجا مواصلت نمودیم
شب یكنفر بنام حاجي عبدالعلي مشهور به حاجي هلمندي یكي از قوماندانهاي مربوط  9ساعت 

زیادتر صحبت وي در اطراف . د و از تنظیمها شكایت كرد نزد ما آم( رباني) به تنظیم جمعیت 
متحد نشان میدهد وعالوه كرد  ۀوي عالقه مندي به ساختمان جبه. خویش خوریهاي تنظیمها بود

ت تعداد زیاد قوماندانان ومجاهدین از ظاهرشاه طرفداري میكند لیكن ازبیم تنظیم یعكه درجم
 . واضحاّ اظهار نظر كرده نمیتوانند

 

2-15-1992 
ك لیكن فعال مجاهدین راتحت چروه هاي كوگلران هرات در هلمند و قندهار گبهادر خان از 
فت  شخصیتي  است كه در آینده میتواند گاز طرز تحلیل ودرایت  او میتوان . اداره خود دارد

 .از عهده وظایف مهم بدر آید
یس عمومي دفتر ئاز طرف مولوي ترین ر( محمدي) شب در دفتر حركت انقالب اسالمي 

جنوب غرب افغانستان حصه ( امیران ) ردیده بود كه در آن گحركت انقالب دعوتي ترتیب 
 :رفته بودند و آنها عبارت بودند از اشخاص ذیلگ
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 محب هللا آخندزاده معاون ترین -5   موالنا صاحب آمر سیاسي دفتر: 1
 یل نماینده عمومي مولوي محمد اسمع -4  س قضارئیمال غالم رسول آخندزاده  -2

 قندهار                                                                               
 مال احمد آخند نماینده عمومي هلمند -6  یان چمولوي محمد كبیر نماینده كو -2
 مولوي محمد حسن نماینده عمومي فراه -9  غورات  نلبااط ۀمولوي محمد امیر جبه -2
 تالدین نماینده عمومي غورا ثغو مال-11 ال عبدالقادر آخند نماینده عمومي بادغیسم -9

 انگمال رحمت هللا نماینده عمومي ارز -15 سعدالدین آغا صاحب نماینده عمومي هرات -11
یك تعداد ازمدعوین بیاناتي مبني . یري نیز در دعوت اشتراك داشتندثبر عالوه ازایشان تعداد ك

فضاي مجلس . ردیدگید میئمتحد دادند كه با نعره هاي هللا اكبر تاّ  ۀزساختمان جبهشتیباني اپبر 
 .ردیدگمی دلچسپدوستانه اما با اشارات انتقادي ساختماني 

 : جنوب غرب افغانستان ۀقوماندانان نامدار در حوز: یادداشت
( قندهار) اود ، محمد د(قندهار) ، سردار حسن (قندهار) ، عصمت مسلم (قندهار) حاجي مغاش 

، (حزب اسالمي) روال عبدالعزیز، اسدهللا گ، د(هرات) ، حاجي لطیف (هلمند) الكوزي مال نقیب
) ، حاجي مال محمد شاه(فراه)  ، محمد نبي اخندزاده(جمعیت اسالمي ، هرات) تورن اسمعیل 

، (حزب اسالمي) ، تورن عبدالمحمد (حزب اسالمي) عطامحمد ،(فراه) یلوت محمد انورپ، (فراه
، قاري تاج (غزني)  رنگ، سید ج(حركت اسالمي) ، مولوي محمد انعام (زابل)  نورمحمد

 .شتونیارپغزني، عبدالروف ( باباقاری  )محمد
 (به فامیلم دادم ند مكتوبچبراي وي . طرف كابل روانه شد گامروز رحیم ورد) 

 

4-15-1992 
ترتیب داده كه درآن صرف  چاشتوري دعوت امروز عبدالحسین مقصودي سابق وكیل در ش

ي میكرد یك تعداد زیاد از گكه مقصودي زند ۀدر قلع. ت شاه سابق دعوت بعمل آمده بودئاز هی
صحبت . ارك بنام سید اسحق آغا  حاضر بودند چگمردمان سرشناس هزاره بشمول وكیل سن

. رخیدچن افغانستان، می، در مناطق شیعه نشینادر مورد تطبیق احكام شرعي و قضاهزیادتر 
ریت شان با در نظر داشت ثصحبتهاي بسیار جاندار و اساسي بود و طوریكه دیده میشد اك

 .متحد طرفداري میكردند ۀبعضي ریزرویشنها از جبه
وي . ان حاضر بودگازخاص ارز دربین مدعوین یكنفر بنام فیض محمد ولد حاجي نیك محمد

ي خود در منطقه دارد و سالح خودرا دردوجبهه از مولوي اندانمجبهه تحت قو 9ادعا میكرد كه 
خالص، یك جبهه از حكمتیار، سه جبهه از مجددي، دو جبهه از موذن و یك جبهه از منصور 

 .بدست میآورد
 

2-15-1992 
این اتحادیه توسط یك شوري ده . ردیده بودگاي صبح از طرف اتحادیه قومي باركزایي ترتیب چ

از همه تنظیمهاي جهادي سالح و مهمات بدست میآورند و لي هویت . رددگنفري اداره می
 . اهداشته اندگوكات اتحادیه قومي نچخودرا در 

 :اعضاي شورا عبارتند
 حاجي عبدهللا جان، ملك غالم صدیق، عبدالباقي خان، حاجي احمد خان ، میرزا آغا جان،

 .خان ل و سرورگحاجي محمد  انجنیر محمد نعیم علومي، محمد كبیر خان، مولوي عبدالرحمن،
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این اشخاص كساني  هستند كه به آزادي وطن جان میدهند و لیكن از تنظیمها بصورت كل 
متحد هستند تا قدرت شخص به یك اداره واحد  ۀاهي بشكل جبهگشكایت دارند و آزرومند دست

 .بتواند ردیدهگانتقال 
اندانان و سر شناسان انتظار مارا شتیم و یك تعداد از قومگبعد از صحبتهاي مفید به هوتل باز

درجمله اي اشخاص قوماندان نادر جان و مال نقیب از قوماندانهاي مشهور قندهار . داشتند
را در مجالس چدر ضمن صحبت مولوي عبدالرحمن ازقندهار شكایت كرد كه . نیزحاضر بودند

كار نمیكنیم و یا اینكه ما در برابر مردم اظهار میداریم كه ما براي اعاده سلطنت و اعلیحضرت 
س بما پنین آرزویي ندارد چر واقعا اعلیحضرت گا. اعلیحضرت براي خود كاري نمیخواهد

 ؟.زعیم آینده افغانستان بشناسیم ثبدیل وي منحی ثید كه كدام شخص را بحیئوگكمك كنید و ب
ام مال عبدالخالق یكنفر بن. ان دیدیمگقبل ازظهر با یك تعداد از قوماندانهاي ارز11311در حوالي 

 :عیناّ نقل مینمایم ذیل برایم داد كه آنرا بدون تصرفیادداشتي با متن 
ت محترم معظم عرض ئمال عبدالخالق قوماندان ولسوالي خاكریز از جهاد مقدس خود به هی) 

خودرا اظهار نمود كه از اول 
آغاز جهاد قرباني خودرا دادن 

كاكا  چهو سه برادر خود و ب
ده است و تمام را شهید دا

ان از گقوماندان والیت اروز
صمیم قلب براي آزادي 

ونه گافغانستان آماده هر 
قرباني میباشد و حاضر هستند 

وار خود با گدر بزرپكه براي 
تمام امكانات خود حاضر 

 (هستیم
بعد از صحبت ایشان حمید آغا 
قوماندان مشهور قندهار یك 

 یرا و گمرد جوان با صحبت 
 (اسم جهادی قاری بابا) قاری تاج محمد شهیرقوماندان                                             

ر از گیك شخصیت سرشناس جهادي با تعدادي دی( قاري بابا) آزموده و قاري تاج محمد 
جهادي یاد نیاكان ما راكه در راه  گره هاي بزرچهدیدن با این . همرزمان شان نزد ما آمدند

 .نیها داده اند دوباره زنده میسازدآزادي وطن قربا
با شكایات از كدر رهبري جهادي تا حوالي شام دوام كرد و همه از  توأمصحبتهاي طوالني 

 .شتیباني میكردندپمزیت یك جبهه متحد 
 

 صبح 9ساعت  6-15-1992
و  اچکزائیذاشته بودیم تا جهت حل وفصل اختالفات قوماندان عصمت مسلم گروزقبل قرار چند

 .یم و با عصمت مسلم از نزدیك ببینیمئمن سفر نماچلزایي به پوپ طرف وي از قوم
كتر مسعود ما را همرایي او برادرش د عراده موتر عصمت مسلم براي ما روانه كرده بود چند

 . میكرد
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كتر مسعود در یك موتر ومن با حاجي مغاش در موترمغاش ایالني و دگهمایون آصفي، سلمان 
كه محل رهایش  ۀدر قلع 11311من شدیم و بعد از سه ساعت سفر در حوالي چه روان یكجا

  .مسلم است رسیدیم
موترها داخل قلعه شدند و موتر مارا اجازه داخل شدن به داخل حویلي قلعه نداد و یكنفر از بادي 

. نداري و هم دعوت نشده اي  فت كه تو اجازه داخل شدن راگاردهاي مسلم به حاجي مغاش گ
فت شما مهمان ما هستید گا مر
حاجي مغاش طرف . ید داخلئبیآ

من با اشاره فهمانید كه با مسلم 
            سر

راست ندارد ازاینرو باید تنها 
                                                    .بروم

در داخل قلعه عصمت مسلم با 
. نتظارمارا داشتندر مهمانها اگدی

مردیست . قبالّ مسلم را ندیده بودم
میانه قد با ریخت قوي ودرحدود 

 سال  عمر دارد داراي ریش  41
                                            

 حاجی مغاش، در افق شهر چمن واقع است                                                
كه در وطن نزد كلینر هاي ( جیكر) شمي پ یشرویش افتاده ، بسرش یك كالهپانبوه و یك دندان 

یدان قومي نیز دعوت نجاه نفر از موسفپدر حدود . ذیرایي كردپموتر الري رواج دارد، از ما 
اك كردن سالح ها مشغول پنفر از مجاهدین همكارش در  211در صحن حویلي درحدود . بودند
بصورت كل یك . بودند

صحنه زنده مبارزین 
آزادي توجه انسان را 

در . بخود جلب میكرد
همه  گاطاق بزر

ردهم نشستیم ومسلم گ
براي دفاع خود در 
مورد قتل یكنفر ازمردم 

ه صحبت لزایي بپوپ
در شروع . آغاز كرد

شكایتش از رهبران 
و سر . تنظیمها بود

آغاز جدایي وي از 
 تنظیمهاي جهادي به 

 بسم هللا ناچار پشمی و نفر اول دست چپ جگرن عصمت مسلم با کاله                                     
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و هر باري كه  نسبتي بودكه رهبران تنظیمها براي وي سالح كافي و بوقت ضرورت نمیدادند
رفت تا یك فیصدي گمراجعه میكرد هفته ها را دربر میبراي توزیع سالح ومهمات نزد آنها 

 حدود م
ر مجاهدین گیرد بلكه سالحیكه دیگفعالّ از تنظیمها سالح نمی. ازضرورت خودرا بدست میآورد

. یش میبردپیرد و جهاد را گمربوط تنظیمها باخود دارند ازنزدشان با استعمال قوه وجبر می
 .  ي و صریح بودژصحبتش با انر

نشخص به سرنوشت اعمال خود فته وي آگنكرد بلكه از قرار  ثلزایي زیاد بحپوپدرباره قتل 
در برابر محكمه  ( برادر زادۀ پیر گیالنی) یالنيگرسیده و حاضر است تحت ریاست سلمان 

 . یان اسالم از خود دفاع كندئفدا
انه گي از اتحاد سه گقاضي هاي این محكمه یكي بنام قاضي عبدالباري خان است كه نمایند

ر میباشد كه صالحیت ي حزب اسالمي حكمتیاگرش مولوي صابر بنمایندگراها مینماید و دیگملی
یالني وظیفه داده شد تا گیشنهادش همه موافقه كردیم و به سلمان پبا این  .عفو تا اعدام را دارند 

 .زودتر درحل این قضیه قومي اقدام نماید چههر
ذار حمالت  گالنپو  پروگمیشد آدم با نفوذ در قسمیكه دیده ) ارچرن بسم هللا ناگیكنفر بنام ج

 .جانداروساختماني كرد سوالچندمتحد از ما  ۀدر مورد جبه( میباشد
 .كه جواب آنرا همایون آصفي ومن در برابر محضر میدادیم

نین چه گي جرگبه نمایند( متاء سفانه اسمش دریادداشت نبود؟ ) روال گدرختم مجلس یكنفر د
 :اظهارنظر نمود

ریت قاطع ملت ازاین حركت ثسالم هاي مارا به اعلیحضرت برسانید و اطمینان دهید كه اك -
 .شتیباني مینمایدپوي 

وایران  پاکستاناعلیحضرت دراین مقطع زمان بایست متوجه احوال و جریانات سیاسي در  -
 باشد

رفته گالم و افغان بدون امتیاز وتبعیض صورت وكات اسچاتحاد سرتاسري صرف در  -
 .میتواند

شتو پردد باید در هر دولسان گمتحد تسوید و تصویب می ۀتمام اسنادیكه در ساختمان جبه -
 .اریده شودپبه نشر س دریو
و عصمت مسلم  یردگها بایست اقدام جدي صورت بکمپدر مورد تحصیل جوانان مهاجردر -

 .مهم بازرسي نمایدحاضر است تا ازاین ضرورت 
در صحن  تعداد بیشماریحضور ردر تقاضاي عصمت مسلم ثیدا كند باپقبل ازآنكه مجلس خاتمه 

فایركالشینكوف باالي یك هدف  چندحویلي در برابر همه مدعوین و مجاهدین همایون ومن 
زیرا  این یک امتحان از  بت كردبهدف اصاکارطوسهای هردویما لطف خدا شد كه )  نمودیم

 (  غرب نشینان معنی داشت
 .شتیمگشب به كویته باز  9درحوالي 

 
2-15-1992 

اي صبح و صحبت با یكتعداد افغانهاي با نفوذ جنوبغرب افغانستان درمنزل سناتور چبراي 
 ۀنفر و صحبتها مختص در مورد جبه 21تعداد مدعوین در حدود . عزیزهللا نوابي دعوت بودیم
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ید ئمتحد معلومات میدادند كه مورد تاه هریك از مهمانها بنوبه در مورد جبه. رخیدچمتحد می
 .شتیباني را دادندپمهكاري و هرفت و آنها دسته جمعي وعده گریت قرار میثاك

این دفتر توسط یك . بعد از صحبت با ایشان براي یكساعت در دفتري بنام جبهه نظامي رفتیم
تر را با خود پوي قبل یك هیلوكچندرن كه گیك نفر برتبه ج. شورا صاحبمنصبان  اداره میشود

دفتر شان خوب مرتب و نظم در بین . میكرد ثوي زیادتر بحگسخن ثآورده بحی پاکستانبه 
 .میباشند( شعله جاوید؟ ) قرار معلومات اینها مربوط به. شان معلوم میشد

در بین آنها یكنفر بنام مولوي خداي . شت در هوتل یك تعداد مردم انتظار مارا داشتندگدر باز
 اسالمیو مربوط به جمعیت  ي میكندگمردم هزاره و در قریه آب بازك بادغیس زند بخش كه از

نج پوي درباره جهاد صحبت كرد و . ر معلومات و خوش صحبت استپاست، آدم ( رباني) 
 :نین توضیح دادچاصل آنرا 

 (ج)تحصیل رضاي خدا  -1
 م توحید و رسالتچرپبر افراشتن  -5
 ان باطلیش بردن دین اسالم بر ادیپ -2
 از بین بردن فتنه، فساد، جور واستبداد -4
 (ج) بذل جان و مال خاص بنام خدا  -2

نفوذ . قوماندان نواب خان از والیت هیلمند ، ولسوالي كجكي با تعدادي از مجاهدین آمده بودند
 .خوب در منطقه دارد و از جبهه متحد طرفداري مینماید

 :یادداشتم نوشت  چهدر كتاب یكنفر بنام نادر علي نجفي مصرع ذیل را
 (ا نشودپل آمال زیر گخدا كند   -كلید باغ فتاده بدست بد مستان  : داود در موقع كودتاي) 

ستان یك دره را در مرز چشخصي معلومات داد كه حزب اسالمي حكمتیار در صوبه بلو
سالح ذخیره نموده  گذاري كرده و در صوفهاي بزرگبنام اسالم دره نام پاکستانافغانستان و 

بر عالوه یك غند از . كه ازین سالح در آینده افغانستان بعد از آزادي مملكت استفاده مینمایند
فعالّ جابجا نموده كه اینها ( ایران وافغانستان -پاکستاندر سه راهي ) ریكیهارا در منطقه رباط چ

و در سالحكوت حزب  یردگر مجاهدین را از نزد شان بجبر بگوظیفه دارند تا سالحهاي دی
 .اسالمي تسلیم نماید

 

9-15-1992 
. ي مولوي سید مطیع هللا بدیدن ماآمدندگدر حدود بیست نفر ازاتحادیه علماء به سركرد

فت كه ما علما میتوانیم گران گید دیئطرفداري از جبهه متحد مینمایند و مولوي مطیع هللا با تا
از دید آنها . یمئابت نماثر رهبران گر برابر دیفتوي ترتیب نماییم و افضلیت اعلیحضرت را د

 . موقف بهتر و مهمتر دارد پادشاه
این سفر یكي ازرویداد هاي بااهمیت زمان . شت ما به صوب اسالم آباد هستگامروز روز باز

یري از مردم درصحن حویلي هوتل جمع شده بودند  ثازاول صبح تعداد ك. خدمت ما درجهاد بود
از كویته جانب  11312نان تعداد زیادي درمیدان هوایي ساعت چي با آنها وهمو بعد از خداحافظ

بعد از اقامت مختصر در خانه . بدآنجا مواصلت نمودیم 15351اسالم آباد حركت و به ساعت 
 .رسیدیم( شاورپ) شام به هوتل دینز  2311شاور شدیم و بساعت پیالني روانه گ پیر

 ختم بخش بیست و یکم                                             
 ادامه دارد


