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 "اسوال"جمعیت تحکیم وحدت و مبارزه آزادی 
 بخش بیست و هفتم 

 

11/1/1182  

مختصردرمورد صبح جنرال عبدالولي به هوتل آمد وبعد از گفت وشنود 11ساعت 
 :مطالب ذیل صحبت شد دربارۀ در یونانطیاره  ۀحادث

 متحد جبهۀ بهتر شدن وضع جهاد بعد از بوجود آمدن -
در " جبهه متحد"نحیث رئیس مشان رهبرانیكه امروز همكاري دارند انتخاب شدن  -

 سسان از امكان بعید استؤمجلس م
با هم  ثیت شان در اذهان عامه و مجاهدینسالح فروشي رهبران و باختن حی  -

 .رابطه مستقیم دارد
، حکمتیار و و احزاب اسالمي اسالمی، ربانی، تماس بعضي قوماندانهاي جمعیت -

ۀ تشکل جبهۀ باعث امیدواري نسبي شده میتواند كه رهبران شان دربار خالص،
 قومی و و شخصي ع حزبيفند و منافع ملي را بلندتر از مناتجدید نظر نمای متحد

 .بشمارند
ند و نامجدي میموضوع حیاتی و یک  متحد را جبهۀبوجود آمدن اعلیحضرت  -

 .میباشندمول أبرآورده شدن این م حاضر به هر نوع خدمت در
. جهت صرف طعام درخانۀ جنرال عبدالولي رفتیم ت تقریباَ دوساعتبعد از مذاکرا

محبت و پیشآمد نیك از من  نهایتهمیشه با  مانندشاهدخت بلقیس خانم جنرال 
محبت وي در برابر پدرش، دراین سالها كه باهم میشناسیم  .پذیرایي نمود

و  وي در برابر كسانیكه در راه آزادي وطن مبارزه اعلیحضرت و مهمانداري
با هم صرف  دستپخت شاهدخت را ساده اي طعام. میكنند، قابل احترام است خدمت
 .سیدیمدقیقه بعد از ظهر بخدمت اعلیحضرت ر 5423بساعت و كردیم 

تا ساعت  5423از مذاكرات با اعلیحضرت با حضورداشت جنرال عبدالولي كه 
و با صراحت كامل تشریفاتی ي صمیمیت بدون قید در فضا داشتدوام  1423

 .صورت گرفت
در شروع گردهم آیي طبق معمول اعلیحضرت قبل از ارایه راپورم در مورد 

 و در منطقهکل در جهان بصورت واقعیت هاي امروزي  و ارشاتزجریان گ
 .ندنمودبه تفصیل صحبت  طورخاص مربوط به ما

 :ذیالَ یادداشت گردید ندنكاتیكه اعلیحضرت بیشتر درباره عالقه مندي نشان داد
 تشکل جبهۀ متحد گیري برهان الدین رباني و مولوي یونس خالص در اهمیت سهم -
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ن حق مردم و تصمیم گیري شان آمتحد باید طوري تسوید گردد كه در منشورجبهۀ -
 دربارۀ آینده افغانستان بوضاحت مشاهده گردیده بتواند

القه در قضایای عو ممالک ذی ثیر منشوربایست در جهان سیاسيأقدرت ت -
 عكس العمل منفي خلق نكند افغانستان 

د نموقف سمبولیك داشته باش رویدستداشته كه در جریاند ناعلیحضرت درنظر دار -
 دنمحورساختمان وحدت ملي را احیاء نمایو 

دقیقه دوام داشت، باجازه  23 نات ونظریات اعلیحضرت كه در حدودبعد از ختم بیا
 .شان درباره سفراخیرم درپاكستان توضیحات دادم

است اما تر دسال بلند كه عمر اعلیحضرت از هشتاد فراموش نباید كر: یادداشت) 
ازشنیدن صحبت . تار شان انسان را بحیرت میاندازدفگرتحلیل اوضاع و انسجام د

ن درك كرد كه شخصیت  مالیم شان كه بعضي اوقات با تبسم مزج میگردد میتوا
 ( رند داراسخ در اظهارات خود عقیده  که و بزرگواری هستند مهربان

 .ید نمودمئداده تا در باره نكاتیكه اعلیحضرت به آن اشاره كردند نظر خودرا
درباره موقف سمبولیك شان اضافه كردم كه مردم افغان در پاكستان اكثراَ 

با  اعلیحضرت .صحیح است ند كه بعقیده منخطاب میكن" بابا " اعلیحضرت را 
 .  لقب را پذیرفتنداین  تبسم ملیحی ای

به (  دیده شود 1182-1-11بخش بیست وششم ) ماده  8با اعلیحضرت در مورد 
 :تفصیل صحبت نمودم كه در مطالب ذیل موافقت نشان دادند

 تشكیل هرچه زودتر دفترجبهۀ متحد در پشاور -
توسعه دفتر روم با اشخاص مجرب و هم در صورت لزوم احداث مراكز كوچك  -

 در ممالك ذیدخل در قضیه افغانستان باستثناي اتحاد شوروي
 ید اشخاص و گروپ مشورتي در پشاور ئتا -
 موقفگیري مثبت دربرابر مراكز قدرت جهاني توسط اشخاص سرشناس -
انگلستان، چین و آلمان سفارت های ید مالقات هاي من در متن با نمایندگان ئتا -

 غربي
بین همایون آصفي و پیر گیالني یاد كردم وازاعلیحضرت  کشیده گیدراخیر درباره 

متحد میباشد، اقدام فرمایند  درخواست نمودم تا در رفع این مشكل، كه بضررجبهۀ
 .كه مورد قبول شان شد

آرامیها در جهان سوم  بعد ازختم مذاكرات درباره وضع عمومي جهان و نا
اعلیحضرت مرد دانشمندیست كه فلسفۀ . مخصوصاَ جهان اسالم صحبت كردند

دلچسپي دردید ازجهان دارد و هر بار گفت وشنود با ایشان برایم درس بزرگ 
 .ه شده میتواندزندگي شمرد
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11-2-1182 
سال باینطرف دردیار بیگانگان بسر  1سال میگذرد و بیش از  31امروز از عمرم 

 .میبرم وبه امید امروز وفرداي بازگشت به وطن روزشماري میكنم
 

 شب 1451 3-5-1182
 :ودرباره مطالب ذیل صحبت وموافقه كردیم ردك تلیفونصدیق سلجوقي از پشاور 

كرایه " جبهه متحد"ذهین را، وي به فرانسه عودت میكند، برا ي دفتر منزل داکتر  -
 .بگیرد وهم چند اطاق آنرا براي بودوباش ترتیب دهد

 .از طرف رهبران  سه گانه تعیین شده تا درترتیب لست اشخاص اقدام كنند ۀكمیت -
ه با رباني ومولوي خالص مذاكراتي انجام داده وطوري مینماید ك( سلجوقي) وي - 

اعتماد ندارند وعقیده دارند كه منجر به ناكامي " جبهه متحد" هردویشان درساختمان 
 .شود

رت چین مالقات كرده كه دراین مالقات موافقه شده تا ابا وانگ، سكرتر سف -
 .دردوماه آینده هیئتي به ریاست سلطانمحمود غازي به چین سفر كند

زیرا پروپاگندها وتخریبات بشدت سلجوقي بازگشت مرا به پشاور حتمي میداند،  -
 .آغاز گردیده

سلجوقي  یفونیتل صحبت ي صحبت كردم وازتلیفونیوسف  داکترشب با  11ساعت 
وي عقیده دارد تا هرچه زودتر درروم یكجا شده تا ترتیبات . برایش معلومات دادم

 .روي دست گرفته بتوانیمرا بعدي 
كرده وراجع به صحبتم با سلجوقي  تلیفونبا جنرال عبدالولي درروم  22451ساعت 

محمد یوسف را تأئید  داکتروي نظر . محمد یوسف معلومات دادم داکترومشوره با 
 .كرده اظهار داشت كه با وي درتماس شده وبعدش مرا اطالع میدهند

ی و .داکتر محمد یوسف ازصحبتهاي تلیفوني باالمعلومات دادمب 22423ساعت 
  . هرچه زودتر با هم ببینیم باید تکرارکرد که دیگربار

 

 1515حمل  3مطابق  51-5-1182
بعد  ، یکی از خدمتگاران صادق افغانستانغالم سرور ناشر 13451امروز ساعت 

روي پالتفورم استیشن ریل اثر لخشیدن در كه از جرح ومریضي كوتاهي
در بیست و چند   Bad Homburgدرشتوتگارت برایش پیداشده بود، در شفاخانه 

انا هلل وانالیه : داعي اجل رالبیك گفت (آلمان غربي) لومتري فرانكفورت كی
 .راجعون

 ۀجنازه وي به پاكستان انتقال گردید ودر حضیره افسران وكارمندان عالیرتب
 .پاكستاني در كبابیان پشاوربه خاك سپرده شد
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2-2-1182 
با درنظرداشت ( ربپایتخت آلمان غ) با داکتر محمد یوسف، همایون آصفي در بن 

 .جریانات امروزي مالقات نموده و درباره صحبت نمودیم
ید شد  تا هر چه زودتر یك هیئت دونفري با مكتوب اعلیحضرت به ئباردیگرتا -

پشاور رفته و با برهان الدین رباني و مولوي محمد یونس خالص از نزدیك دیده و 
 .متحد برایشان برسانند پیغام اعلیحضرت را در مورد سهم گیري شان در جبهه

هرچه زودتر لست اشخاصیكه از طرف روم در مجلس موسسان حصه بگیرند  -
 .باید ترتیب شود

و آقاي بندر سفیرعربستان سعودي در امریكا  Wilsonسفیر امریكا در واتیكان  -
باهم تماس گرفته اند و در نظر است تا با اعلیحضرت در روم مالقات نمایند و 

 .ید ساختمان جبهه متحد را اعالم  دارندئتادراین مجلس 
قراریكه از روم براي داکتر محمد یوسف احوال رسیده كه دراین اواخر جنرال  -

ضیاءالحق رئیس جمهور پاكستان با جنرال عبدالولي دیده و وي نیز، چنانیكه 
صاحبزاده یعقوب خان وزیر خارجه برایش وعده صدور ویزه پاكستان را داده بود، 

ه نموده كه براي جنرال عبدالولي بزودي پیغامي از وزارت خارجه میرسد تا به وعد
 .پاكستان سفر نماید

اپریل هیئتي  12-12ي صحبت نموده كه بتاریخ تلیفوناعلیحضرت با داکتر یوسف  -
مد یوسف مركب از سلطان محمود غازي، جنرال عبدالولي، حتحت ریاست داکتر م

ان جبهه متحد مؤسسوم سفر كنند  تا اجنداي مجلس همایون آصفي و اینجانب به ر
 .را ترتیب نمایند

سلطان محمود غازي و صدیق سلجوقي بنابر دعوت  1182اپریل  23بتاریخ  -
مقامات با " جبهه متحد" حكومت چین به پیكنگ سفر مینمایند تا درباره ساختمان 

با ساختمان جبهۀ را زمینه همکاری حکومت چین و رفتهچین تبادل افكار صورت گ
 .مساعد گردانندمتحد 

 

 21413ساعت  1182 -2- 2
 :در ضمن تبصره روي مسایل افغانستان چنین اظهار نظر كرد BBCرادیوي 

 افغانستان سخنگوي واحد ندارد -
 دنروسها جداَ آرزومند بوجود آمدن یك حكومت جدیدي در افغانستان میباش -
 میشودنامریكا باید گرانتي نماید كه حل قضیۀ افغانستان بنفع پاكستان تمام  -
 .جنگهاي امروزي در افغانستان بنفع امریكا است و خواستار ختم آن فعالَ نمیباشد -
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13-2-1182 
ي در تماس شده و فرموده اند كه تلیفونمحمد یوسف  داکتراعلیحضرت از روم با 

مولوي نصرهللا منصور همچنان ویالني مجددي، گ رهبران اتحاد سه گانه، محمدي،
این مطلب را داکتر . به آینده موكول نموده اندازاینرو سفر مارا  آیند، به روم مي

 .ي برایم احوال دادتلیفونمحمد یوسف 
 .شب به همایون آصفي در پاریس پیغام را رساندم 11451ساعت 

 

 18-2-82 
از روم تلیفون كرد وگفت كه صدیق ( یكي از همكاران اعلیحضرت) حمید نعیمي

چون . قامت داردا Cecileسلجوقي از یكهفته باینطرف در روم است و در هوتل 
سفر چین آقاي غازي و سلجوقي  بزودي صورت میگیرد ازاینرو جهت ترتیبات 

به سلجوقي  تلیفون كردم و گفتم كه این سفر براي . پروگرام آن به روم جمع شده اند
متحد مقام با اهمیت و خاص دارد وبایست در مذاكرات با مقامات  ساختمان جبهۀ
چین براي و احتماالَ مالی ای كمكهاي نظامي  بعمل آید كه عیسحكومتي چین 

دراینصورت . در پاكستان صورت بگیرد مجاهدین افغاني ازطریق ادارۀ جبهۀ متحد
تنظیم . موقف جبهۀ متحد دربین مردم وتنظیمها جدي تلقي گردیده و قوت میگیرد

هاي افغاني در پاكستان هیچ نوع حركتي را بدون داشتن منابع مالي و نظامي قابل 
 .قبول نمیدانند

 

 21451ساعت  2-82 -18
داکتر محمد یوسف تلیفون كرد و گفت كه آقاي غازي برایش از روم خبر داده كه 

داکتر میخواهد كه آصفي و من . اعلیحضرت میخواهد وي جهت مشوره بروم بیآید
من براي شان گفتم كه من با آصفي مشوره مینمایم و بعداَ باطالع . با او یكجا برویم

 .شان میرسانم
دم وبعد از غور درینمورد بتوافق رسیدیم كه چون رصفي در پاریس تلیفون كبراي آ

ین سفر حصه نگیریم و ابهتر است كه در اند اعلیحضرت از ما راساَ دعوت ننموده
بعد ازین صحبت تصمیم . بگذاریم طبق پالن اولي شان كارهاي خودرا پیش ببرند

 .خودرا باطالع داکترمحمد یوسف رسانیدم
 .رت عازم روم گردیدواپریل از طریق فرانكف 21میم داکتر بروز با این تص

 

22-2- 1182 

آصفي امروز سه بار در اوقات مختلف از پاریس تلیفون كرد و زیاد تر دربارۀ 
. صحبت كرددر پاریس برهان الدین رباني  نابر دعوتگردهم آیي عدۀ از افغانها ب

و موقف اعلیحضرت نظر منفي داده  رباني در صحبتهاي خویش دربارۀ جبهۀ متحد
 .و انتقاد نموده است
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و   صحبت کردم(  118اطاق  Colonyهوتل ) با داکتر یوسف در روم  21451ساعت 
سفیم كه چرا تا حال أهر دو مت. مكر یادآقاي رباني در پاریس منفی ای موقفگیري از

داکتر . دجبهۀ متحد تغییري بمشاهده نمیرستشکل رباني دربارۀ  منفی ای موقفدر 
غازي، عبدالولي و سلطان محموداز سفر خود به روم و مذاكراتش با اعلیحضرت، 

تا حال دوبار بحثهاي طوالني داشتند و فردا دور اخیر . سلجوقي  اظهار خوشي كرد
در نظر است كه آقایون غازي و . صورت میگیرد منزل اعلیحضرتمذاكرات در 

در اخیر داکتر یاد كرد كه . یكنگ شونداپریل روانۀ پ 23سلجوقي بروز چهارشنبه 
و قدر ده شبوجود آوردن جبهۀ متحد یاد  نسبتمن در پاكستان  خدماتدر مجلس از 

بمن گفت تا همایون آصفي را اطالع دهم كه با وي تلیفوني در تماس . نده اكرد
 .شود

با آصفي در پاریس صحبت شد و پیغام داکتر محمد یوسف را  22413ساعت 
 .تا فردا اول وقت با وي در هوتل تلیفوني در تماس شودبرایش رسانیدم 

 

11-3-82 
داکتر فرید رشید ازبن تلیفون كرد و گفت كه برادرش عزیزهللا واصفي امشب توسط 

PIA   ازپاكستان به صوب فرانكفورت حركت و فردا  21451ساعت  312پرواز
 .وي آرزودارد تا با من ببیند. مواصلت میكند 15413ساعت 

 

 8451ساعت  21-3-82
سدو اصیل از پشاور تلیفون كرد و گفت كه كارهاي جبهه طبق دلخواه ونورمال 

در روم هستند و ما دراینجا خبري ( ملیگرا ها) رهبران سه گانه . پیش نمیرود
حین اقامت هیئت ) در ضمن گفت كه حنان خان جاجي پول قرضۀ خودرا . نداریم

مع یكصد هزار كلدار از وي  قرضه جبهۀ متحدبراي مصارف شان بدفعات سرج
 .تقاضا دارد( گرفته بودم

 شب1411ساعت 
او . آقاي اصیل با خبرش ساختم نظربا سلجوقي  در روم تلیفوني صحبت كردم و از

گفت كه آقایون محمدي و حضرت مجددي واپس عازم پاكستان گردیده اند و پیر 
با ن را پول قرضۀ حنان خاگیالني فردا حركت میكند و از سلجوقي تقاضا كردم تا 

سلجوقي مذاكرات با رهبران خوب بوده قرار اظهار. یكطرفه نمایدجنرال مطرح و 
اعلیحضرت از رهبران جداَ تقاضا نموده تا با آقایون رباني . ستاو ازجریان خوش 

و مولوي خالص تماس بگیرند و درخواست همكاري شانرا نمایند و اگر آنها قبول 
 ر ستراتیژی کار خود تجدید نظر کنیم و اگر راه دیگری پیدا نشددنكردند ما باید 

 .این وظیفۀ ملی خودرا معطل ننموده بدون سهمگیری آنها کار خودرا پیش ببریم
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 شب1413ساعت 
وي دیشب با حضرت مجددي و مولوي محمدي . با آصفي در پاریس تلیفون كردم

مختصراَ برایم گفت . ندهردویشان امروز روانۀ پاكستان هست .دیدهپاریس در 
وي در نظر دارد در هفتۀ آینده به بن بیآید . ازپیشرفت جریان چندان خوشبین نیست
 داکتر محمد یوسفب یتلیفون 21451ساعت  .و در باره معلومات مفصل ارایه دارد

 آصفي درپاریساصیل درپشاور، سلجوقي درروم و از صحبتهاي تلیفوني با سدو
وي گفت كه . اکتر از پیشرفت كارهاي جبهۀ متحد دل خوش نداردد. معلومات دادم

داکتر . تا روز چهارشنبه انتظار داشته باشیم، زیرا پیغامي را از روم انتظار میبرد
 .استسف أین وضع متاو ازاطالع نداشت از سفر رهبر ها در روم 

با من میبیند واصفي امروز از امریكا به جرمني میرسد و عزیزهللا تر گفتم كه اکبه د
داکتر گفت كه روم . فر كندو فكر میكنم كه با برادر خود نزد اعلیحضرت به روم س

  .ظیفه بدهددارد داکتر فرید رشید را در سكرتریت دفتر روم ودر نظر
 

21- 3-82 
. عزیزهللا واصفي، داکتر فرید رشید و نعیم رشید سه برادران به خانه ام آمدند

كه در مجلس آیندۀ جبهۀ متحد صرف از یكصد نفرلست تهیه  کردواصفي شكایت 
افغان نماید و این  بهیچ صورت نمیتواند نمایندگي ازاقشارمختلف گردیده و این تعداد

از نظر وي طرفداري كردم كه در مجلس من نیز. ي خودكشي را داردمعن كار
 نمایندگي ازبصورت نسبی كه  (نفر 111-311) سسان باید تعداد زیادتريؤم

ملت افغان كرده بتواند شركت داشته باشند تا در بین مردم مجاهد افغان  اکثریت
را به  طوریكه من اطالع دارم كه البته این مطلب. خصومت دیگري بوجود نیآید

سسان مفكورۀ پیر ؤبرادران واصفي نگفتم، مفكورۀ دعوت تعداد كم در مجلس م
نفر مجلس را دایر  31-21گیالني است زیرا وي در یكي از مجالس گفته كه ما با 

 .میكنیم و ضرورت زیاده تر نفر را نداریم
نزد ي نسبت باندیشه هاي كه دارد میخواهد با برادرش داکتر فرید رشید اصفوآقای 

یید نمودم ومن وعده كردم كه  أاعلیحضرت به روم سفر نماید كه من آنرا نیز ت
 .میدربارۀ این موضوع مهم دست باقدامات الزم میشو

كشككي مصاحبۀ با صداي صباح الدین واصفي در ضمن صحبت گفت كه آقاي 
داکتر محمد یوسف توصیف ازاعلیحضرت بدگویي نموده و دربارۀ و دهکر اامریك

 .که قابل تأئید است حركت وي بنفع جبهۀ متحد بوده نمیتواند این. نموده است
 ختم بخش بیست وهفتم

 ادامه دارد
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