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 حلقۀ ریکفنمایندگی از شالودۀ نظر وي . منزل  داکتر محمد یوسف مواصلت به 12.22ساعت 
از تمام احزاب و تنظیمها در پاكستان نمایندگان  ستمجلس آینده بایدروافق داریم تا ت. میکند راما

 اما ما. باصالحیت شان دعوت شوند، نه قسمیكه فعالَ در ترتیب لست در پشاور جریان دارد
رباني ازجمله كساني هست كه درچوكات اخوان بین المللي  ن بودیم كه مخصوصاَ آمدرك از

و ما باید با تمام وسایل  ونمیتواند بدون استشاره آنها اقدام به كاري كند ددار عمیقپیوند
را دراین نهضت ملي جذب نمائیم وبه و هم مولوی خالص دردستداشته سعي ورزیم تا وي را 

وی گمان  تر دربارۀ راپور مجلۀ تایم گفتداک .كرسي نشاندن این عملیه كار ساده اي نیست
خاطر خواه امریكا نباشد، زیرا تا امروز تماسي از طرف شان با " دجبهۀ متح"حركت  میکند که

ایاالت متحده بیشتر خواهان كشانیدن تا جائیکه دیده میشود . است كدام مرجعي گرفته نشده
 .زیادتر نفع خودرا در جنگ میبیند نه در راه صلح شوروي درمنجالب جنگ است و

كتباري بیرون شده وامروز آرزومند است تا امریكا فراموش نكرده كه ازویتنام به وضع فال
 .گیرآید كه به زودي فراموشش نشود ه ایشوروي نیز درتل

برایش از پروگرام ماللی دخترم  آصفي از روم تلیفون كرده بود و. بخانه بازگشتم 13.22ساعت 
طاق او بمیدان هوایي روم میآید و برایم در هوتل سیسیل ا. استبه روم معلومات داده  پروازم

 .است شده ریزرف
  

 12.12ساعت  11-6-82
 همایون. بمیدان هوایي روم مواصلت نمودم 10.22از فرانكفورت بساعت  LH082با پرواز  
 .  رسانید  Cecileازمیدان هوایي گرفته بهوتل   آصفي مرا

درطول راه برایم گفت كه اعلیحضرت ازروند كار درپشاور دل خوش ندارد وازطرف دیگر 
 . آزرده خاطر شونداند هد رهبرانیكه تا حال این حركت راتأئید كرده نمي خوا

 .تا بعداَ نزدم آمده وخدمت اعلیحضرت برسیم قرارگذاشته شد
 .رسیدیمکه در حومۀ روم قرار دارد، اعلیحضرت بمنزل 13.32ساعت 

م وبیش از سه ساعت دوا و همایون آصفي حصه داشتند ، جنرال عبدالولیدر مجلس آقاي غازي
 .کرد

و  نمودهفرانسه صحبت معتبر روزنامۀ  Le Mondeبا  شاناعلیحضرت در بارۀ مصاحبۀ 
 :كه فرمودنداضافه 

 ین مصاحبه خطوط اساسي پالیسي كارهاي آینده را توضیح نموده ام كه سنگ تهداب آنادر -1
 بهۀگذاشته شده وبدین اساس ج" مركز وحدت و اتحاد سرتاسري افغانستان" باالي ساختمان 

 بایست مشتمل ازیك گردهمآیي نمایندگان اكثریت مردم متحد و مجلس كه باید انعقاد میگردد
 .افغانستان باشد

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mayar_e_Jameeat_tahkeem_wahdat_osula_30.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mayar_e_Jameeat_tahkeem_wahdat_osula_30.pdf
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 متحد اشتراك تا امروزدرجبهۀکه احزاب دیگربهمۀ سران  بار د تاناعلیحضرت در نظر دار -0
 .بفرستند ه اینامننموده اند 

آرزومند  باشند، با وجودیكه مردمان با نفوذ ومخالف می حزبیكه مربوط به چهارانازقوماندان -3
 میتوانند بحق ایناحزاب رهبران زیرا . متحد میباشند، دعوت صورت نگیرد تالف باجبهۀئا

 .حركت را باعث تضعیف جهاد بدانند
 ۀباررآیت هللا محمد آصف محسني د ۀبا نمایندیا ته سفر كنم ویدرصورت امكان به كو -2

سهم داشتنن آقای محسنی در این تحرک ملی  .ذاكرات را باز كنمچگونگي همكاري وي باب م
 . از هر نقطۀ نظر دارای اهمیت است

 براي فعالَ باید اینجانب بتنهایي بدون شركت آقایون آصفي و داکتر شمس به پاكستان سفر كنم -1
پاكستان  بازگشت از بعد. از نزدیك مطالعه نمایم یكه تا امروز رویدست گرفته شده آنرائو كارها

ه آن به اعلیحضرت از یكتعداد اشخاص دیگر در حلقۀ بزرگتر ور مشاهدات و ارایترتیب راپ و
  .و در بارۀ قدمهاي آینده تصمیم گرفته خواهد شد م ترتیبدر رو مجلسي

درمورد نكات باال بحثهاي مفیدي صورت گرفت و من حاضر شدم تا بتنهایي به پاكستان سفر 
برایشان از صحبتم با داکتر محمد یوسف در آلمان یاد كردم . اعتماد شان تشكر نمودمو از  نمایم

 .با فیصله هاي امروزي مطابقت كامل دارد وی كه نظر
 کردهبار در هوتل از زوریخ تلیفون  چند داکتر شمس. همایون مرا بهوتل رسانید 03.32ساعت 

و قرار  نموده مختصر تلیفوني صحبت با وي. و پیغام گذاشته بود تا با وي تماس بگیرم بود
 .در میدان هوایي فرانكفورت با هم ببینیم جون 02گذاشته شد تا روزچهارشنبه آینده 

 

13-6-82 

قایون غازي و آصفي به هوتل آمدند ودر مورد سفر پشاور بیشتر صحبت آدر حوالي ظهر 
 .نمودیم

 :نكات ذیل بیرون نویسي شد
 (نمایندۀ ربانی)  آقاي سروري. مخالفاحزاب ساي ؤفتن با رسعي نهایي در مورد تماس گر -1

پاكستان میرود و كوشش مینماید در بارۀ نیات این رهبران معلومات بیشتر حاصل  از پاریس
 .نماید

رابطۀ وي با عربستان  زیرا موقف آقاي سیاف جداگانه بصورت اختصاصي مطالعه شود -0
 .متحد داشته باشد جبهۀ ثیر مستقیم بااليأمیتواند ت سعودي

 .دربارۀ جماعت اسالمي پاكستان از دونگاه معلومات شود -3
 موقف حكومت پاكستان با جماعت اسالمي -3-1
 با تنظیم ها و احزاب افغاني در پاكستاناسالمی پاکستان رابطۀ جماعت  -3-0
 هیچ. متحد شركت كند جبهۀ آقاي صدیق سلجوقي درآینده صرف بحیث مشاهد در مجالس -2

 .نوع اسنادیرا كه در آینده میتواند مشكلي بار آورد امضا نكند
 در پشاورامور بطي  ات پیشرفتموجب -1
 معیاري  كه بدان اساس تشخیص اشخاص صورت گرفته چیست؟ -6
 .متحد بمقایسۀ گذشته جبهۀ مقایسۀ موقف عمومي مردم دربارۀ -3
 .قرار نگیرنددید و تركوشش شود كه مردم در برابر این حركت دوچار شك  -8
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در مذاكرات با اشخاص طوري صحبت شود كه اعلیحضرت از ترتیب لستها اطالعي ندارند  -8
 .قف شان طوریست كه با این حركت یك اتحاد سرتاسري در افغانستان بوجود آیدؤم و
 

 8.32 ساعت 18-6-82

ل سفارت عالقه قنسو. مگرفت ۀ پاکستان راسفارت پاكستان رفتیم و ویزهمایون آصفي بمعیت ب
ازسفارت بمنزل . گرفته و چند دقیقه اي تا ویزه ها تكمیل گردید، صحبت نمودیم بندهمندي بسفر 

اعلیحضرت برگشتیم و در اطاق آقاي غازي در مورد سفر صحبت داشتیم كه خالف انتظار 
 .تشریف آوردنداعلیحضرت 

من یادداشت دیروز را كه با پاكستان صحبت نمودیم و ه دقیقه در اطراف سفرم ب 21تقریباَ 
ید ئگذشتاندم كه مورد تا اعلیحضرتم از نظریترتیب نموده بود مشترکاَ  غازي و آصفي آقایون

 .شان قرار گرفت
دوستان ما در "  در پشاور پریشان است و واضحاَ اظهار نمودند كه کار اعلیحضرت از جریان

برایشان اطمینان دادم كه متوجه ".  ننداز نام شان براي نفع شخصي خود استفاده نك پشاور باید
  .بوده و بدوستان در پاكستان تفهیم نمایم این مطلب

 .فرانكفورت پرواز نمودم بصوب و بعد از خداحافظي آقاي آصفي مرا بمیدان هوایي رسانید
 

02-6-82 

روم بعد از ظهر با داکتر جلیل شمس در هوتل میدان هوایي فرانكفورت دیدم و دربارۀ سفرم به 
 هزار دالر از درك قرضۀ آقاي 1چك حاوي  وي برایم. پاكستان طور تفصیل صحبت نمودم و

 .برایش دادمرا رسید این چك . حنان خان جاجي داد كه برایش در پشاور برسانم
 

  02.32 ساعت 01-6-82
سسان ازطریق ؤنظر به هدایت اعلیحضرت جهت مطالعه وتدقیق لست مرتبه اعضاي شوراي م

به اسالم  -6-00روز عد ازظهر ب 3ساعت توسط خط هوائی پاکستان الهور -چيكرا -دمشق
ازدوستان جهت پذیرایي تشریف آورده بودند كه  یک تعداددرمیدان هوایي . آباد مواصلت كردم

توریالي عثمان،  عزیزهللا لودین، وكیل سدو اصیل، منشي گلبدین خان، اسحق وداکترمحترمان 
، وكیل شهبازاحمدزي وحنان خان جاجي شامل خان جدرانحمدصدیق سلجوقي، وكیل وزیرم

 .آنها بودند
درمیدان هوایي با سلجوقي به تنهایي صحبت كرده وازوي معلومات خواستم در سند تعیین 

 ااین مطلب برایم. سسان امضاء كرده یاخیر؟ جواب داد كه نهؤاشخاص انتصابي شوراي م
روم امضاء كرده باشد كار مارا مشكلتر  ۀاینداهمیت داشت، زیرا درصورتیكه وي منحیث نم

ل باعث نگراني مردم ئمیساخت، ویرا مستحضر گردانیدم تا جریان بایست بطي پیش رود تا مسا
 .روم از میان برداشته شود و

عزیزهللا لودین، وكیل سدو اصیل، منشي گلبدین درهوتل داکتربا  از برادران خداحافظي كرده و
" جبهه متحد " م تاضمن صحبت دراطراف ساختمانیي اطاق گرفتسیلورگریل درراول پند

 .كار را ترتیب دهیمپروگرام تبصره هاي مردم را ارزیابي كرده و
سسان را به دست آورده ؤلودین پیشنهاد كرد كه بایست لست ترتیب شده اعضاي شوراي م داکتر

به روي سوابق  كدام،وبعد ازآن یك گروه از اشخاص بیطرف را توظیف نمائیم تا درباره هر
متحد، مطالعه صورت  ۀوعالقمندي به جهاد وعلي الخصوص طرز دید مثبت به ساختمان جبه
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سفري درپیش  وی لودین اظهار داشت كهداکترضمناَ . گرفته وبعد تدقیق تغییراتي وارد گردد
 .مولوي خالص وحضرت مجددي، روانه اروپا است دارد وامشب با

مولوي  ی اجالسارزیابي دوباره لست اعضا هكه ب اصیل ومنشي گلبدین عقیده دارند وكیل
ل دوباره نمي رومحمدي وحضرت مجددي موافقه داشته، لیكن پیر گیالني خواستارچنین كنت

 .باشد
اظهار داشت كه برادرزاده وي، انجنیر عبدالحق، تازه ازكابل رسیده وگفته كه  ینمنشي گلبد

آن  ۀدرمحافل كوچك وبزرگ دربار متحد اطالع دارند و ۀریان ساختمان جبهمردم دركابل ازج
وي عقیده دارد كه با وجود بایكوت احزاب بنیادگرا، مردم از . بحثهاي مثبت صورت میگیرد

اشتراك سه تنظیم ملیگرا طرفداري میكنند ودرصورت اعالم آن واجالس  متحد با ۀساختمان جبه
 .خواهند نمود م ازآن پشتیبانيداكثریت مر" سسانؤشوراي م" 

شخصي بنام عبدالجبار . دم تا درقدم اول باوي ببینمریالني تلفون كبه منزل پیر گ 13.02ساعت 
 .بامن صحبت كرد وگفت كه پیر صاحب به لندن سفر كرده ودراسالم نمیباشد

 :بادوستان مشوره شد تا درجمله بازدید ها درپشاور با اشخاص ذیل مشوره نمایم
سید اسحق  -وكیل سلیمان یاري -محمد شاه فضلي معاون حركت  -ید شمس الدین مجروحس -

 -وكیل شهباز -اسمعیل صدیقي -مولوي فضل هادي شینواري -گالب ننگرهاري -گیالني
 -مولوي لعل محمد وردگ -روشندل وردگ -عزیز عسكرزاده -حمیدهللا سابق رئیس گمرگات

مولوي  -قیوم خان هراتي -وكیل مصلح -حمد شاه فراهيحاجي م -(قاري بابا) قاري تاج محمد
ف ورو روالدگ -دگروال نورستاني -قوماندان بازمحمد خان -سالك زادهآقای  -واالجان وثیق

محمد ( ازجمعیت اسالمي) سرور سعادت -حكیم اریوبي -امین هللا سعادت -(اسمارغند )خان
 -(حزب سیاف) خواجه الدین منگل -(ازجمعیت اسالمي) غفور منگل -افضل خان مشاور اداري

 .وحنان خان جاجي -( سیاف) خان بازك 
صبغت هللا مجددی و حضرت باال گزارش شد که هیئتی مشتمل بر مولوی یونس خالص، ر د

یدان مبه ترمینل ا هیئت بعزیزهللا لودین روانه اروپا هستند، ازاینرو جهت خداحافظی داکتر
مولوي خالص بعد از مصافحه پیش آمد صمیمانه كرده نجا آدر. حاضر شدماسالم آباد هوائی 

 وازدیدنم اظهار خوشي كرد واز كمك هائیکه پدرم درزمان ماموریتش منحیث والي كابل با وي
وي موافقه كرد كه بعد ازبازگشت اروپا با هم ببینیم ودراطراف . با احترام یاد آوري كرد نموده
 .متحد صحبت كنیم ۀجبه

ا باردیگرتوضیح میكند كه ه جدا شده، برایشان گفتم كه روم نظر خودربا حضرت مجددي ازحلق
نمایندگي از اكثریت تنظیمها واحزاب كند واشتراك سه تنظیم ملیگراها اجالس مؤسسان بایست 

ما كارهاي خودرا به ترتیب درست اجرا كرده " :حضرت مجددي اظهار داشت. كفایت نمیكند
بعد از این مختصر صحبت با " ؟كه درباره چه میكند ایم وموضوع بعدي مربوط به روم است

 .همه خداحافظي كرده به هوتل برگشتیم
 

 11.22ساعت  03-6-82
بعد ازظهر به پشاور  3.32توسط موتر باهمراهي وكیل سدو اصیل، صدیق سلجوقي ساعت 

 سدو اصیل ازما. دردینز هوتل پایان شدم. هواي پشاورخفه كننده وگرم است. مواصلت كردم
وقت مساعدي دست داد تا با صدیق سلجوقي درفضاي آرام . خداحافظي كرد وبه منزلش برگشت

 .درباره جریانات صحبت كنیم
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روم با اعلیحضرت وجنرال عبدالولي  قبل از استماع راپورونظر سلجوقي، ازصحبتهاي خود در
ي جهادي اشتراك اكثریت قوا: " معلومات دادم كه روحیه آن خالصه میشود بهبرایش به تفصیل 

 ".متحد ۀجبه ۀومردمي درپروس
 : گفت سلجوقي

ازطرف روم براي تدقیق لست تعیین شده ( مایار)حینیكه پیرگیالني اطالع حاصل كرد كه بنده  -
 ؟است عصباني شده و گفته است كه نماینده داکتر یوسف باز چه میكند كه اینجا مي آید

نظر به هدایت روم، ازنظر  ه چین،یادداشت سفر سلطان محمود غازي وصدیق سلجوقي ب -
 .مثبت ارزیابي شده است یک قدمید جبهه متحد گزارش یافته كه از جانب آنها ؤرهبران م
 ت كرد كه مهمترین نكته آن نظر به قول آمر دیسك شعبه آسیا وئرا برایم قرا سفر چین یادداشت

درمحافل بین آن پشتیباني سیاسي ومعنوي  متحد و ۀتأئید ساختمان جبهبعد "  :وزیر خارجه چین
براي  حکومت خودرا درآینده كمكهاي فعلي نظامي ومادي کومت چین موافقه میکند حالمللي 

 ."عیار نماید مجاهدین ومهاجرین ازطریق این اداره
جنرال عبدالولي به رهبران تنظیمهاي سه گانه اطالع داده كه حكومت عربستان سعودي تعهد  -

 .، بین دوعیدین، درعربستان سعودي دایر گردد"جبهه متحد" سسانؤشوراي مكرده تا اجالس 
یك تعداد اشخاصیكه ازطرف پیر گیالني معرفي شده اشخاص ناالیق ومشكوك بوده وباعث  -3

باالي این اشخاص، بنابر روابط محرمانه وعالیق  اَ لیكن پیرمصر. اعتراض مردم شده است
 .شودراضي یر آن یۀ تغدارد وحاضر نمي شود دربار يیکه با آنها دارد، ایستادگاشخصي 

 .ستندا، اشخاص بدنام با سوابق طرف اعتراض مردم شامل نفرداخل لیست 112دربین -
انتصاب  ی،ربان برهان الدین خالص ومولوی یونس احزاب،  قوماندانان از نفر 06همچنان

 .نهارا كسي به دست نداردآلیكن تا امروزموافقت گردیده اند 
 3) نفري 10 ۀپیشنهاد میكنیم تا یك كمیت( سلجوقي ومن) تبادل نظر تصمیم گرفتیم كه ماد ازبع

تشكیل ( نفرازسه تنظیم 6وبیطرف و صاحب نفوذ، نیکنامازمهاجرین نفر 3نفر به نمایندگي روم، 
 .گردد تا باالي لست مرتبه مرور وغور كرده ودرباره تعدیالت آن پیشنهادي ترتیب دهند

تلفوني صحبت كردم ومختصراَ درموارد ذیل ( 6812216نمبر تلفون) با اعلیحضرت درروم
 :خدمت شان معلومات دادم

 ۀتثبیت گردیده وسلجوقي درلست منحیث نمایند" سسانؤشوراي م" نفري اعضاي112لست  -
 .امضاء نكرده دفتر روم

تعیین  معلومقرار -ستاوجود ست كه درمورد شان اعتراضات مادرلست اسم اشخاصي شامل  -
 .نه به روي عالیق مليگرفته اشخاص بیشتر با درنظرداشت روابط شخصي صورت 

صحبت آن گالب ننگرهاري لست مرتبه را بدسترسم میرساند كه بعداَباالي آقای فردا صبح  -
 .خواهم كرد

وی دست گرفته ر به درازا كشانیدن جریان تا برآورده شدن مأمول دررابطه با تعیین اشخاص -
  .شده است

دیشب جنرال عبدالولي با سلجوقي تلفوني درتماس شده وهدایت داده تا لست را تهیه كرده به  -
 .عویق انداخته شودتلیكن بنده پیشنهاد میكند كه سفروي براي چند روزي به . روم سفر كند

ر لودین به به اطالع رسانیدم که هیئتی مشتمل بر مولوی خالص، حضرت مجددی و داکت -
قبل از پرواز صحبت مختصربنده با مولوي خالص وحضرت مجددي اروپا سفر کرده اند و از 

لودین  داکتر سفر كه در ضمن ایندادم به اطالع اعلیحضرت رسانیده شد وضمناَ اطمینان شان 
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خدمت اعلیحضرت همچنان  .گرفتبیشتر خواهد تماس " متحد ۀهبج" با مولوي خالص درباره 
وبه وي هدایت دهند تا با مولوي  بگیرندتماس عبدالصمد حامد  داکتربا  اگرودم عرض نم

، در وضع صحبت كند" متحد ۀجبه"درباره وپشتیباني از و ابطه نیكي باوي داردوخالص، كه ر
 .کنونی یک اقدام نیک خواهد بود

 .واستمراجع به سفر جنرال عبدالولي به عربستان سعودي، بدون ذكر اسم وي، معلومات خ -
 :فرمودند اعلیحضرت

دوستان درپشاور به تعویق انداخته شود، عمل درستي  ۀدرصورتیكه ارسال لست با موافق -
 .آ رامي خلق نشود بهر صورت بایست فضاي نا. است

بعد از صحبت باوي درباره سفر سلجوقي . امشب پیر گیالني ازلندن به روم مواصلت میكند -
 .به روم هدایت خواهند داد

روم صورت گرفته ودر باره بعضي  ۀسفر جنرال عبدالولي درچوكات اصلي برنامه مطروح -
       فعالَ محل اجالس. ل موافقاتي صورت گرفته كه تفصیل آن بعداَ معلومات داده خواهد شدئمسا
 .ین شده ودرخالل یكي دوهفته تثبیت خواهد شدبستان سعودي تعیدرعر" سسان ؤشوراي م" 
تا این رشته را ازدست نداده   دالصمد حامد تماس خواهند گرفت وبمن وظیفه دادندعب داکتربا  -

 .ودرتعقیبش باشم
 .بعد از مطالعه لست نظرخودرا كتبي خدمت شان برسانم -
  

02-6-1882 

بعد ازنماز فجر، لست اشخاص  "جبهۀ متحد "  دانشمند یکی از سر سپردگانگالب ننگرهاري 
وي با دید ما . صحبت صورت گرفتشخاص داخل لیست ال درمورد آورده وبه تفصی را برایم

زیرا بدون یك اتحاد  موافقه دارد ومعتقد است كه بایست درتعیین اشخاص تجدید نظر شود،
 .این حركت بوجود آمده نمیتواند درآن حصه داشته باشند،اكثریت مردم  سرتاسري كه نمایندگان

وی  .صورت گرفته بتواندمشوره  اشخاصدرباره قرارگذاشته شد كه ازطرف شب نزدم آمده و
ی ترتیب ،بن باز عبدالعزیز نمایندگان ،عرباز اتباع اتحاد با فتخار سه نفر دفتر گفت که فردا در
 .وی از من دعوت کرد که در این گردهمآئی سهم بگیرم. گرفته شده است

ه ازجمله اسم چندنفر صبح یك تعداد از دوستان وعالقمندان بدیدنم تشریف آوردند ك12ساعت 
 .شانرا یادداشت كردم

قراراظهاروي با بعضي اشخاص . نصرهللا كروخیل از عالقداري خاك جبار ولسوالي بگرامي -
فقیت جبهه متحد زماني به اثبات میرسد كه مردم داخل ؤرژیم تماس دارد وعقیده دارد كه م

 (نظر معقول.)آن پشتیباني كنندكشور وقوماندانان ومجاهدین غیر وابسته تنظیم ها واحزاب از
ثر ؤزابل كه با قوماندان مغاش رابطه دارد ودرمنطقه جبهات كوچك اما م قوماندان كتور از -

 .دارد
متحد یك تعداد قوماندانان را فرستاد كه باایشان  ۀجبه طرفداران سر سختحاجي الماس، از-

 .صحبتهاي خوبي صورت گرفت
الدین مجروح وبعد ازوي حاجي اسحق هزاره و چند نفر بعد ازظهرآقایون سید شمس  3ساعت 

محترم مجروح مخصوصاَ و دیگر دوستان پالیسي طرح شده در . از مردم شهرستان نزدم آمدند
 .نمایند ید ميئروم را تا

 :تلفون كرد وگفت( 2008-661826)قبل ازاستراحت شب همایون شاه آصفي از آلمان 
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 .ه استافتادسفر صدیق سلجوقي به روم بتعویق  -
 .سفر کرده است دیروز برهان الدین رباني به عربستان سعودي -
 .باهم ببینند مولوي خالص وحضرت مجددي درنظردارند با رباني درعربستان -
 .صمد حامد با مولوي خالص درآلمان ببیند داکتراعلیحضرت به آصفي هدایت داده تا بامعیت  -
را براي آصفي دادم كه برایش ( خبرنگار روزنامه ویلت آلماني ) تلفون والتر رویب ۀنمر -

با جبهه  پیشنهاد كند تا با مولوي خالص مصاحبه كند ودررابطهاز طرف من برایش د ونتلفون بك
 .متحد ازوي سوال كند

 .صحبت بامن معلومات دهدمحمد یوسف ازجریان  داکترازآصفي خواهش كردم كه براي  -
 

 10.32صبح الي 12 ساعت 01-6-1882
 :اشتراك دراجالس شوراي عالي اتحاد

ري ومساعد وي داکتر احمد، ترتیباتي ئابوبكرجزا مایندگان عبدالعزیز بن باز،به مناسبت سفر ن
ي اتحاد سه اكه درآن جمله اعضاي شور در سالون بزرگ شوراي عالي اتحاد گرفته شده بود

 .وازبنده نیز دعوت شد تا دراجالس شامل باشم گانه سهم گرفتند
محمد گالب ننگرهاري  بن باز و درصدر مجلس مولوي محمد نبي محمدي، دونفر نمایندگان

مطول اما بي محتوي به لسان عربي افتتاح كرد  ۀبیانی قرارگرفتند ومولوي محمدي جلسه را با
لب ولباب گفتارش به یك جمله ختم میشود كه با شكل تضرع . كه توسط ننگرهاري ترجمه میشد

رده ایم، چرا بما كمك ما چه گناه ك"  :آمیز وگدا صفتي از نمایندگان بن باز درخواست كرد
دقیقه وقت را  21درتمام طول صحبتش كه بیش از  و" نمیكنید ما هم مانند دیگران جهاد میكنیم؟

 .نامي نبرد" متحد ۀجبه"  ضایع كرد از
 گفتارش مولوي محمدي، محمد گالب ننگرهاري بیانیه اي مبسوطي داده وفشار ۀبعد ازختم بیانی

ودرتمام صحبتش جزازضرورت به  متمرکز گردانید" متحد ۀبهج" را بیشتر باالي ساختمان 
حادي كه نمایندگي از اكثریت مردم مجاهد ومهاجر افغان كرده بتواند وقدرت به یك تچنین ا

 .منظم وواحد انتقال یابد، باالي مطلب دیگري بحث نكرد ۀادار
 هاپروازي مخصوص عرب وبلندتکبربا  ۀ بن باز، ابوبکر جزائریننگرهاري، نمایند ۀبعد ازبیانی

خطاب به  خودرا با جمالت ذیل، ۀبدون اینكه عزت طرف مقابل را درنظر گرفته باشد بیانی
مقصدش از ) تازمانیكه شما همه داخل دراتحاد دیگر نشوید"  :مولوي محمدي ،افتتاح كرد

. ا دامن زنیمبه شما كمكي نخواهیم كرد، زیرا ما آرزو نداریم كه اختالفات بین شمار( بنیادگراها
اگر سیاف رئیس خوبي است، نگاهش دارید واگر نیست به عوضش شخص دیگري را تعیین 

اختالفات شمارا حل وفصل و ه داده تا بین شما میانجیگري كنمبن باز وظیف یزعزدلعببمن . كنید
رساند كه نفر  دراینجا میخواست سخنان خودرا به پایان." كنم وشماهارا داخل یك اتحاد گردانم

"  :اظهار داشتوي دوباره رشته سخن را بدست گرفته  به گوشش چیزي گفت و پهلویش
سیاسي است واگر شماها با این  ۀلئشاه دراین قضیه یك مسواشتراك ظاهر متحد ۀساختمان جبه

حركت سیاسي تماسي دارید ما كدام مداخله اي نخواهیم كرد، این مطلب مربوط به خود 
ما برایش  مجاهدین شركت میكند میگیرد ودراین جا با اگر ظاهر شاه به جهاد سهم. شمااست

 ."یم، اما این حركت نیز بایست درچوكات اتحاد بزرگ باشدئخیرمقدم میگو
 :انعكاسات دربین اعضاي جلسه
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چند نفر ازاعضاي شورا كه میخواستند صحبت كنند وسواالتي داشتند، مولوي محمدي مانع آنها 
شركت كنندگان اجالس پیش آمد . ند شدن سروصدا گردیدشده وجلسه را ختم كرد كه باعث بل

دربرابرشوري اهانت آمیزوتحقیرآمیز ارزیابي كردند وتأسف كردند كه مولوي محمدي  عربهارا
 .پیش آمد كرده است" گدا صفتي" راه  ایشان از با

آنها  برخالف این طرز دید عمومي، مولوي فضل هادي شینواري ومحمد گالب ننگرهاري كه با
انعطاف  نوعي عبدالعزیز بن بازنمایندگان گروه خصوصي صحبتهایي داشتند درموقف طور

جبهه "تشكیل  ۀایشان معتقد هستند كه پروس. كه درگذشته چنین نبود پذیري را مشاهده كرده اند
 .تاثیري درموقفگیري شان دارد" متحد

ین داخل شدن به اطاق دربازگشت به هوتل پیغام تلفوني از همایون آصفي گذاشته بود كه ح
 .بازهم ازآلمان تلفونش رسید

ست كه آصفي دیروزبا مولوي خالص وحضرت مجددي مذاكراتي داشته امطلب قابل یادداشت 
آصفي عقیده دارد كه غلط فهمي . هم میآیند صمد حامد گرد داکتردسته جمعي با شمول  وفردا

از جریان صحبت ها . تر را ایجاب میكندوادید هاي بیش بین شان موجود بوده وجهت رفع آن دید
 .به روم اطالع داده است

 :بعد ازظهر مالقات با سید شمس الدین مجروح درمنزل شان 3.32ساعت 
متحد دعوت نمایند  ۀید جبهؤمن به اعلیحضرت پیشنهاد كرده بودم تا از رهبران م: مجروح

اجنداي این . آیي شامل سازندوهمچنان یك تعداد اشخاص سرشناس افغانستان را دراین گردهم 
گردهم آیي طوري ترتیب گردد كه به حضورداشت اعلیحضرت باالي جمله مطالب اساسي 
بحث صورت گرفته وتصامیم اتخاذ گردد وازبین این اشخاص تعدادي منحیث نمایندگان 

 .دناعلیحضرت طوررسمي اعالن شو
لیكن موفقیت آنرا  داري میكند،دارد، ازآن طرف" جبهه متحد" مجروح گزینشیكه از ساختمان 

مي درپشاور حاضرالحضور ئمربوط به نماینده ویا نمایندگان اعلیحضرت میداند كه طور دا
همچنان تشكیل یك اداره نمایندگي . ندند تا با مردم تماس مستقیم برقرار كرده بتوانباش

 .اعلیحضرت را درپشاور، كویته واسالم اباد الزمي داند
كه وي قدم بعدي را طوري میبیند كه بین گروه هاي مختلف وحلقات مجروح اضافه كرد 

گروه سیاف را جادادن . بیطرف ارگان هایي تشخیص گردد كه همكاري با آنها امكان پذیر است
درجبهه متحد خطرناك است واگر وي صرف به نام نه طور فزیكي شامل جبهه باشد، تأثیري 

طرفداري " متحد ۀجبه" صادقانه ازاكستان طورپ ي ووي عقیده دارد اگر عربستان سعود.ندارد
با  ۀازاینرو ایجاب میكند كه نمایند. د، یقین به هدف رسیدن آن مشكلي درپیش نخواهد داشتنكن

 .صالحیت اعلیحضرت با مقامات عربستان وپاكستان تماسهاي عمیق برقرار نماید
 ، Bokovsky ه بوكوفسكيگفت كه وي از طریق گرو حاضربود همایون مجروح كه درصحبتها

ارماه قبل، حینیكه حضرت هشنیده كه چ( گروهیست از پناهندگان اتحاد شوروي درامریكا)
ازوي  داشته یكي از امریكایي ها مذاکراتصبغت هللا مجددي در پنتاگون با مقامات امریكایي 

 " :گفته متحد وموقف پادشاه سابق معلومات خواسته كه حضرت مجددي درجوابش ۀجبه ۀدربار
عقیده ندارد كه پادشاه سابق به این كار ( مجددي)  وي هنوزدرساختمان آن پیشرفتي نشده و

 ."عالقه داشته باشد
 ختم بخش سی ام

 ادامه دارد


