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 ظهر14-8ازساعت  42-6-1822
 (محمدي)درمنزل مولوي محمد شاه فضلي، معاون حركت انقالب اسالمي

د با دق و ورزیدۀ افغان است كه درطول جهامولوي فضلي یكي از شخصیتهاي صا: یادآوري) 
خدمت كرده  وتبعیض،آرمان مردم افغان، بدون امتیاز  عالقمندي درراه تحقق بخشیدن

 .(مصدر خدمات بیشماري شده است" متحد ۀجبه"ودرساختمان 
مجلس مؤسسان جبهۀ "درآغازمذاكرات درمورد نگرانیهائیکه درروم نسبت تعیین اشخاص در

یده، معلومات دادم وهمچنان ازاینكه اعلیحضرت بنده را وظیفه داده تا درباره خلق گرد" متحد
اجراات رهبران سه تنظیم دراین باره ازدست اول مطالعاتي انجام داده وراپوري تهیه كنم، با 

برعالوه ازاین دراین چند روز مختصر ازتماسهائیکه با مردم داشته  . تفصیل صحبت كردم
بعد ازاستماع گزارشات، مولوي فضلي نگراني . دمنموكرده ام، یاددهاني ونتیجه گیري ابتدایي 

 :هاي روم  وارزیابي بنده را تأئید كرده گفت
وي بحیث یك فرد مسلمان، داراي عقل سلیم وبا درنظرداشت موقف فعلي افغانستان ازحقایق " 

میان میگذارد تا را با من در" متحد  ۀجبه" چشمپوشي نكرده بلكه تمام پروبلمهاي مربوط به 
 ."ازجریانات در راپور اجراات خود براي روم گنجانیده بتوانم

مولوي فضلي صد درصد معتقد است كه امروز جهاد درافغانستان، بنابر اختالفات ذات البیني 
بین تنظیمها واحزاب قوس نزولي خودرا پیموده ودرحال سقوط است وخطر آنرا میبیند اگر 

، كه بدان، عقیده خلل ناپذیر دارد، بوجود نیآید، جهاد افغانستان منتج "متحد ۀجبه" نیروي جدید
 .دیگردخواهد به ناكامي 

مولوي فضلي دررأس جبهه متحد صرف موجود بودن شخص اعلیحضرت را پذیرفته میتواند 
وبدیلي برایش غیرقابل تصوراست، زیرا شخص اعلیحضرت بین دشمن ما روسها ومسلمانان 

 .مادي دارند كه دیگران ازآن برخوردار نیستندداخل جهاد مقام قابل اعت
وي عالوه كرد زمانیكه رهبران سه تنظیم از روم بازگشتند با خوش بیني وعالقمندي به  -

كارآغاز كردند، لیكن بعد ازمدت كوتاهي بنابردخالت عناصرمخرب تزلزل درعقاید شان تولید 
 .گردیده ونوعي از بیعالقلگي درقضیه واضح گردیده است

نظر مثبت دارد، لیكن " متحد ۀجبه" ساختمان  هب مثال مولوي محمد نبي محمديای  هه گونب
بوده ونظر وي باالي مجاهدین " جبهۀ متحد" از مخالفین سرسخت ( نائب پدر) پسرش احمد نبي

 .وعلي الخصوص باالي پدرش مؤثر میباشد
ي ومشغول بودن وي به پیر گیالني نظر به كوتاه فكر: " وي دراظهارات خود پیش رفته گفت

در ...( ودختران... ازقبیل همسر) هوسراني، علي الخصوص روابط وي با عناصر بدنام 
اشخاص اشتباهات  نداشتن فكررسا ولجاجت درانتخاب تصامیمش تأثیر منفي داشته وبه نسبت

 ."بزرگي كرده است

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mayar_e_Jameeat_tahkeem_wahdat_osula_31.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mayar_e_Jameeat_tahkeem_wahdat_osula_31.pdf
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علیحضرت بد حضرت صبغت هللا مجددي، هیچ گاهي درحضوروي از ا: "وي عالوه كرد كه
 ."نگفته، اما با وجود آن شخص قابل اعتماد كامل نمیباشد

جبهۀ "درپشاور به كرسي نشاندن  تحرك  با درك این واقعیتها وشناخت مؤیدین این مفكوره
ازطرف . با مشكالت بزرگي مواجه بوده واحتمال بوجود آمدن ازتصور دور خواهد بود" متحد

این معضله چنین ساختمان ملي میباشد، پس بهتر است تا راه دیگرچون یگانه راه نجات كشور از
 .هاي دیگري را جستجو كنیم

وي عقیده دارد درصورتیكه دفتر منظم با تشكیل فراخور حال از طرف پادشاه سابق در پاكستان 
افغاني از اروپا وامریكا به نمایندگي پادشاه افغانستان  ۀاحداث گردد واشخاص سرشناس جامع

ردست بگیرند وازطرف دیگر بدون چون وچرا از طرف كشورهاي خارجي، علي امور را د
الخصوص ایاالت متحده امریكا وعربستان سعودي با تفاهم با پاكستان ازنقطه نظر سیاسي 
ومالي تقویه شود، وي تعهد میكند بدون سهم داشتن عملي رهبران سه گانه، جبهۀ متحد را طبق 

ازطرف اكثریت مجاهدین ومهاجرین تأئید گردد، به وجود آرزو ومرام مردم افغانستان كه 
مجاهدین ومهاجرین افغاني كسانیكه دربرابر شان خیانت نكرده به خوبي میشناسند واین . آورد

 .دارد راي ساختمان جبهۀ متحد اهمیت خاصمطلب ب
مدي كه رباني و مجددي با گیالني ومح وگفت احتمال داردمولوي فضلي اظهار نگراني كرد  -

طور مخفي داخل پیماني شوند واعلیحضرت را درروي صحنه بكشانند ودر روز قدرت پادشاه 
اطمینان ندارد ولیكن باوجود آن با % 23وي باالي این نظر خود بیش از . را ازبین بردارند

وآنهارا متوجه به اشتباهات شان نمود گیالني، مجددي ومحمدي این مطلب را مطرح خواهد 
 .خواهد كرد

مولوي فضلي با نمایندگان عبدالعزیز بن باز بااشتراك مولوي فضل هادي شینواري وگالب  -
ننگرهاري، قبل از صحبتهایشان در تاالر شوراي اتحاد مذاكراتي داشته كه درمتن جز توزیع 

وي از جریان جبهۀ متحد باآنها بحث كرده كه . دست نداشتنددر پول به اخوانیها كدام نوآوري 
 .باالي نظر شان تأثیري وارد كرده باشداحتماالَ 

رویداد دیگر قابل یادداشت ازصحبت وي درباره تب وتالش قوماندانان جهاد درداخل  -
آنها . میباشد( ارگون) افغانستان است كه یكي ازعناصر سرآمد آنها جالل الدین حقاني در پكتیا

ادي به وجود آورند وبا این گزینش درنظر دارند كه درداخل افغانستان بین قوماندانان جهادي اتح
"  جبهۀ متحد" اما وي عقیده دارد درصورتیكه . شوند" جبهۀ متحد " مانع به وجود آوردن 

 .همۀ این اقدامات نقش برآب خواهد شد طوریكه شاید وباید به وجودآید
د كرد درمورد لست اشخاص باالي اشخاصیكه انتقاد داشتم، وي نیز آنهارا تأئید كرد وپیشنها -

 .كه به روم احوال دهم تا باالي پیر گیالني فشار وارد كند تا این اشخاص را تعویض كند
 .فضلي لست یك عده اشخاص متنفذ را برایم یادداشت داد

روابط متشنج جنرال تا ، متوجه گردانمروم اعلیحضرت را در  فضلي ازمن خواهش كرد -
" متحد ۀجبه"پاكستان پخش گردیده وبه نقص عبدالولي وهمایون آصفي را كه سروصداي آن در

 .ندتمام میشود، دوباره به حالت عادي درآور
نزدیك به ختم مذاكرات، اسمعیل صدیقي ووكیل شهباز احمدزي داخل اطاق شدند چون  -

 .احساس كردند مزاحم میشوند، بعد از چند دقیقه خداحافظي كرده برگشتند
اشت كه مولوي محمد نبي محمدي نظر به بعضي مولوي فضلي دراخیر صحبت خود اظهارد -

وي بیشتر با اشخاصیكه ازجانب پیر . ملحوظاتي، هنوز هم مستور، درلست مرتبه امضاء نكرده
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قرار اطالعیكه به وي رسیده، مولوي محمدي وحضرت . گیالني معرفي كرده، مخالفت دارد
الني دارد، خواهش كرده اند تا مجددي از صدیق سلجوقي، از لحاظ اینكه رابطه نزدیك با پیر گی

را با " رحمت هللا صافي عصمت مسلم، رحیم وردگ و"  گیالني را متقاعد سازد اقالَ سه نفر را
 .اشخاص دیگري تعویض كند

 :اسم كسانیكه مولوي فضلي پیشنهاد میكند تا درلست شامل گردند
، ومولوي روانعمومي ارزگان، مولوي صاحبداد آمرعمومي پمولوي گل محمد قوماندان 

 .عبدالحكیم قوماندان كاپیسا، تگاب
مولوي فضلي، ازمردمان تاجك مقیم گردیز بوده، شخص حلیم ودرنهایت تنگدستي : یادآوري)

منزلش در پسكوچۀ از پشاور واقع واطاق پذیرایي وي بدون فرش، نمناك  . زندگي میكند
افغانستان بدون تبعیض احترام دارد به مردم وی صادقانه  .وبیشتر به پسخانۀ تاریك شباهت دارد

وهیچ نوعي مشكلي درزندگي خود با پشتونها ودیگر اقوام، دربین آنها درگردیز زندگي میكرد، 
 (.احساس نكرده ونمي كند

بعد از ظهر ازجمله تعداد زیاد مردم به شمول اسدهللا صافي، عبدالحمید اسحق زي، محمد 
 .امیربیگ و نجیب هللا شاهي امده بودند

 
 (1232رمضان  03مطابق به  22-6-48:یادآوري) 
  
4-7-1822  

وقت ناشتا، اسمعیل صدیقي درهوتل آمده ودرباره مطالب مربوط به شركت نمایندگان عبدالعزیز 
قید 6-42و 6-42بن باز در شوراي اتحاد به گونه اي صحبت كرد كه دریادداشتهاي مورخه 

 :اشت معلومات ذیل استموضوع قابل یادد. گردیده وتكراري میباشد
 قراردارد" حزب شعله"درمحور فعالیتهاي ( هرات) حاجي محي الدین آغاي اوبه -
 پسروي، مولوي صالح الدین، كشته شده است - 
 .انجنیز شیر آهنگر وانجنیر اعظم خیراندیش هرد وشعله اي از آغاي اوبه جداشده اند -
 .نیر كریم وسیدآقاي معلم كشته شده انددونفر دیگر از شعله ایها مربوط این حلقه، انج -
 

شب دربارۀ اشخاص از روي لیست  14شام ننگرهاري آمد و تا حوالي  7ساعت   4-7-22
آقاي ننگرهاري وعده . بحث در مورد این اشخاص سوالهاي زیاد خلق میكند. صحبت كردیم

 .سترم بگذاردكرد تا دربارۀ صحبتش با معاون عبدالعزیز بن باز راپوري تهیه دارد و بد
 آقاي سلجوقي تلیفوني برایم گفت كه وي مكتوب جنرال عبدالولي را كه براي استاد خلیلي

به سلجوقي بدون کدام تبصره ای  لعۀ آن، مكتوبرابعد از مطاخلیلی . فرستاده بود برایش رسانید
 .مسترد نموده

 

0-7-1822 
اول صبح محمد گالب ننگرهاري به هوتل آمده ودرباره مطالب ذیل معلومات داده وصحبت 

 :شد
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معاش ماه ثور مامورین اتحاد كه بایست قبل از حلول  -
روزهاي عید پرداخته میشد، نسبت اینكه حركت انقالب 
اسالمي سهمیه خودرا نپرداخته، اجرا نشده ودوتنظیم ، محاذ 

بر نپرداختن سهمیه حركت از انتقال ملي وجبهه ملي نیز بنا
این طرزالعمل واجراات . سهمیه هاي خود امتناع ورزیده اند

خودكامه رهبران باعث انزجار مامورین معاش خوار، دیگر 
گردیده وهمه دست به دعا هستند تا از  مدرك عایدي ندارند،

به وجود آید " متحد ۀجبه"شر اینها نجات یابند وهرچه زودتر
روزمره از فامیل وشخص رهایي یابد وموكول به  اجراات تا

 .ول گرددئمس ۀیك ادار
سرجمع معاش ومصارف ماهواراتحاد بالغ به : یادآوري)

 (روپیه پاكستاني میشود 457235333
 همچنان نصرهللا منصوركه براي خود دستگاهي دارد از

 
                                                                                        

 محمد گالب ننگرهاری، مرد دانشمند و فاضل افغان                                                                  

مدت هشت ماه باینطرف مامورین خودرا معاش نداده ومامورین تنظیم وي كوچه به كوچه 
 .پشاور سرگردان هستند

. سرطان باالي منطقه صافي حمالت شدیدي صورت گرفته 4اریخ قرار راپور واصله به ت -
چین تانك 233چین تانك واز جانب دیگر با اشتراك  733دراین حمالت ازدوجناح، یكي با 

وخوردها از طرف روسها وعساكر رژیم قریب ددرجریان این ز. ووسایل زره دارشركت دارند
ین رفته ومهمات زیاد به دست مجاهدین چین تانك ازب 14نفر كشته ویا زخمي شده و 1233به 

 .است افتاده
جبهه مربوط به حركت انقالب اسالمي  2مركز مربوط به گروه سیاف،  4صافي  ۀدرمنطق

قدرت رابدست دارند كه دربین خود اتحاد كرده ( رباني) جبهه مربوط به جمعیت 0و( محمدي)
 .را سركوب كرده انددشمن  (محمدي) وتحت فرماندهي مولوي شفیع هللا، آمر والیتي حركت

 .درجریان صحبت با ننگرهاري، حنان خان جاجي نیزتشریف آورده و شامل صحبت گردید
 :وي اظهار داشت 

 اتحادیه صافي را تحت مولوي شفیع هللا تأئید كرد-
دراین جنگها یك مركز مجاهدین بنام جوزك دراثر بمباردمان طیارات ازبین رفته وتعدادي  -

فروند بوده وجنگها هنوز هم  03تعداد طیارات بمب اندازبیش از . شده اندازمجاهدین آن شهید 
 .دوام دارد

 نفر ازاتباع عرب  02هدین وي، گروه سیاف كه باالي چهاوني جاجي حمله كرده دربین مجا
 1نفر از مردمان جاجي و 14اشتراك داشتند و دراین حمله كه درروزهاي عید صورت گرفته 

 .رسیده اند نفر عرب به شهادت
براي سیاف یك صد عراده موتر جیپ نوع داج ( وهابیها) عرب  ۀاز طرف منابع كمك دهند

سیاف بعد از تسلیمي عراده جات دوباره به منطقه جنگ . عراده موتر تانك اب رسیده 13و
 .ملیون روپیه مصرف كرده است 2بازگشته وتا حال درمنطقه بیش از 
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خان بازک، سپین گل، شین گل واكبر شاه پول وسالح داده سیاف براي قوماندنان جمعیت، 
درجبهات سیاف داخل پیكار شده  میرسد نفر033وتعداد مجاهدین تحت ادارۀ شان كه تقریباَ به 

دربازگشت . اند، اما اهالي جاجي بنابر بدبیني كه دربرابر سیاف دارند با وي همكاري نمیكنند
 .وعرب را با خود همراه ساخته است خود سیاف تعدادي از مردم پغمان، لوگر

منحیث آمر نظامي ( شینواري) قاضي امین : اشخاصیكه درگروه سیاف قدرت دارند عبارتند از
انجنیر احمدشاه با یك زن سیاه پوست . منحیث آمر مالي( احمدزي ازره) وانجنیر احمد شاه 

 .امریكایي متأهل است
ضان ازعربستان سعودي به پشاور آمده بود حضرت هاشم مجددي درحوالي پانزدهم ماه رم -

 .بعد توزیع پول نقد وچك بازگشته است
، دولك روپیه (جمعیت)ملیون روپیه به رباني  2ازجمله مبالغیكه وي توزیع كرده، چكي حاوي 

نورستانیها درنظر دارند . نفر از مردم نورستان میباشد123لك روپیه به  2به شفاخانه تهكال و
 .شانرا درمنطقه دوباره اعمار كنندشدۀ  تا منازل تخریب

 

0-7-22  
عسكرزاده با یك تعداد ازدوستانش نزدم آمدند ودر مورد انتخاب اشخاص 13533ساعت  

 .توضیحات داد" متحد ۀجبه" درپروسه 
قرار گذاشتیم تا . طور عموم در حلقه هاي مردم باالي این طرزالعمل طورمنفي صحبت میشود

مخصوصاَ دیدن . الم آباد سفر كنیم وبا بعضي اشخاص از نزدیك ببینیمدرخالل این هفته باس
 موقف وي دربرابر این حركت و خانوادۀ سابق شاهي. وصحبت با استاد خلیلي اهمیت زیاد دارد

 .منفي است
 

2-7-22   
ننگرهاري نزدم آمد  و راپور مذاكراتش رابا  7533ساعت 

اعلیحضرت برایم نمایندۀ بن باز درقید بیست صفحه عنواني 
 ،در جریان صحبت باننگرهاري .معلومات مفید است. آورد

متحد رول بسزایي  در ساختمان جبهۀکه  مولوي شینواري
دارد و نفوذ وي دربین علماي دین خیلي چشمگیر است، آمده 
اظهار داشت كه وي با مولوي خالص و رباني تماسهاي 

علومات بیشتر برقرار نموده كه تا هفتۀ آینده ازنتایج آن م
      مشهور به مولوی هده شینواری، عالم بانفوذ، فضل هادی شیخ الحدیث مولوی                                      .میدهد

صحبت . رفتم بعد ازختم مذاكرات بمعیت ننگرهاري و سلجوقي بدیدن آقاي شمس الدین مجروح
بعد  2روح از من خواست تا ساعت ما شكل عمومي را بخود گرفت و حین خداحافظي آقاي مج

 .ازظهر نزد شان بتنهایي بیایم
 صحبت" جبهۀ متحد"بمنزل مجروح رفتم و دربارۀ موضوعات مربوط به  عصر2ساعت 

نظریات وي در محافل سیاسي داخل افغانستان و خارج از سرحد باوزن است و تأئید . كردیم
تر در اطراف اكثریت صامت  بحث ما زیاد. وي در رابطه باجبهۀمتحد غنیمت بزرگ است

. ملت افغان میچرخید كه باید نمایندگان ایشان در چنین حركت ملي حتماَ حصه داشته باشند
 .دربارۀ طرز تماس و ترتیب لست شان تبادل افكار صورت گرفت
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مجروح  نزدیكي مرا با شاه سابق 
در ضمن . الزمي دانسته و تایید نمود

یو خالص با راد صحبت گفت كه مولوي
صداي آلمان مصاحبۀ داشته و در مورد 

من . اعلیحضرت بدگویي نموده
ازصحبتهاي مولوي خالص با داکتر 

 صمد حامد و همایون آصفي یاد كردم 

 
                                                               

 
 
 

 ، مرد وارد در قضایای وطنپاچا صاحب، سید شمس الدین مجروح                                                                     

وعده كرده كه دربارۀ  نها مولوي خالص دربارۀ جبهۀ متحد نظر خودرا تغییر داده وقرار اظهارآ
 .منفي صحبت نخواهد كرد وازاین مصاحبه اش تعجب مینمایم آن مانند گذشته بشكل

 

2-7-1822 
عبدالرحمن پژواك، یكي ازبزرگترین شخصیتهاي معاصروشاعر فرزانه افغانستان درروزداخل 

 ماریلند اضالع متحده امریكا شعري سروده كه اینك ازنظرخوانندگان مسبرمن، شفاخانۀ شدن به
 :گزارش می یابد

 
 تیرعصا

 غم بیچارگي را چاره با تدبیرمیسازم
 نشد گرچاره باتدبیر، باتقدیر میسازم

 پیرمغان رمزي بساقي جوار رازي وبا  
 ببزم مي پرستان باجوان وپیر میسازم

 بخارستان و زكس دامن نمي چینم
 گرگلي  با خار دامنگیر میسازم  دننچی

 ازمي ومعشوق پرهیزم كه مي بیني چنین گر
 بسالي صدهزاران سال خودرا پیر میسازم

 زمینا گرشوم آزاد، گیرم، لحظۀ دیگر
 چو مي اندرقدح برگرد خود زنجیر میسازم

 من آن بهرام بیباكیم كه میدانم درین وادي
 چوگوري نیست خودرا عاقبت نخچیر میسازم

 بامرگ سازم زندگي را میكنم تحقیر اگر
 اگربا  زندگي سازم  بهر تحقیر میسازم
 شبان درآرزوي مرگ مي خسپم مگر آید

 دیر  میسازم باین امید خواب خویشتن  را
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 مت آن روزگاراني كه روي روز میدیدگذش
 شبگیرمیسازم شبستان  شد  جهان  برتار با

 به پیري گرزدستم كار سرافشان   نمي آید
 هین طبع خویشم خامه را شمشیر مي سازمر

 تكیه برهمت كمان شد زپیري قامتم با
 بجان دشمن میهن عصارا تیر  میسازم

 من آن خواب پریشانم كه تعبیرش نشاید كرد
 اگر  كردند   تعبیرم  بهر تعبیر   میسازم

 برغم آسمان باري عطارد ماه  خواهد   شد
 زمشیر میسا خدا خواهد اگر، پژواك خون را

 (روحت شاد، جنت مکانت دوست عزیز)
 ختم بخش سی و یکم

 ادامه دارد
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


