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 11/4/1114                                                         احسان هللا مایار                                    
 

 "اسوال"جمعیت تحکیم وحدت و مبارزه آزادی 
 بخش سی و دوم

  
  21بخش    شب 8011ساعت  6-7-1894

 :داشتند با متن ذیل ه ایمصاحب BBC ۀبا نمایندافغانستان بق ساپادشاه  ،امشب اعلیحضرت محمد ظاهر شاه
سهمگیري جناب شما  ۀجنابعالي یك تعداد مردم به ما مكتوب فرستاده اند و در خواست نموده اند در بار: سوال

موند فرانسوي در سال روزنامه لو خود با ۀمعلومات حاصل نمایند و هم سوال میكنند كه چرا بعد از مصاحب
 گذشته سكوت اختیار نموده اید؟

 لرحیمبسم هللا الرحمن ا: جواب 
بلكه از بدو امر  هآمادگي من براي سهمگیري در جهاد مردم افغانستان از مصاحبه با روزنامۀ لوموند آغاز نیافت

رویداد هاي مختلف همبستگي كامل خودرا به هموطنان مجاهد وآمادگي خویش را براي  در چندین بار
جراید و رادیو هاي ه هریك در موقع آن ب توسط اعالمیه هاي جداگانه اظهار نموده ام كه سهمگیري دراین جهاد

خودرا در امر جهاد اعالن نموده ام روي یك  اینكه در سال گذشته سهمگیري فعال. ه استجهان انتشار یافت
براي بوجود آوردن یك  بوده وشدید اكثریت مردم افغانستان  صورت گرفته وآن درك آرزومندي مضرورت مبر

د جهاد و نیز نمایندگي واحد براي دفاع از حقوق مسلم مردم افغانستان در مزی ثریتؤاتحاد سراسري بمنظور م
 روي این اساس بتمام. بنابران اقدام من در حقیقت پاسخ بهمین آرزوي همگاني بود. می باشد مجامع بین المللي

خودرا  ندحق افغانستان بطور مستقیم و یا غیر مستقیم اشتراك داشته باش برافراد و تنظیمهاي كه در جهاد 
 .همكار میدانم 

مخالف هستند  بعضي از تنظیمهاي مقاومت با سهمگیري شما در وضع كنوني افغانستان موافق و بعضي: سوال
 چطور میتوانید این مخالفت را رفع نمود ؟. 

 ۀفقویا عدم موا موافقه ۀمرحلۀ تفاهم و مذاكرات الزمه به پایان نرسیده لهذا اظهار نظر دربارون هنوزچ: جواب
ارزیابي مقدماتي برمیآید عكس العمل عمومي مردم  یكه ازئتا جا. بعضي از تنظیم ها پیش از وقت خواهد بود

افغانستان چه در داخل كشور و چه در حلقه هاي مجاهدین وسایر مهاجرین در بیرون از كشور رویهمرفته 
عدم اطالع آنها بمشاهده میرسد ناشي از گروپها كهتنظیمها یا  دي نزد بعضيییك اندازه شك وترد. مثبت میباشد

ولي بهر حال همنوایي . رفع گردد ای امكان دارد دراثر تماس و تفاهم تا اندازه بوده که از چگونگي طرح
 .مفكوره در موضعگیري نهایي تنظیمها تاثیر قاطع خواهد داشت ینااكثریت مردم افغانستان در

 تان عملي گردانیدن چه نوع پالني را درنظر دارید؟جناب عالي شما در بارۀ آینده افغانس: سوال
افغانستان است كه  قاطبه مردم ۀافغانستان مربوط به اراد ۀحق تعیین سرنوشت وانتخاب نظام آیند ا  اساس: جواب

اساسات دین مقدس اسالم و رسوم  پس از خروج قواي شوروي و ازبین رفتن رژیم دست شاندۀ آن مطابق
بنابرآن بعقیدۀ . مشروع خودرا مورد استفاده قرار دهد باهمي این حق س مشوره و موافقه وملي و به اسا ۀپسندید

وقت است و یكنوع مداخله درین حق مسلم ملت  افراد درینمورد پیش از ع گیري قبلي از جانبضمن هر قسم مو
 .افغانستان خواهد بود

 است یا خیر؟ افغانستان موجود ۀازنظر جنابعالي امكانات حل سیاسي قضی: سوال
متحد بعمل  در مورد راه حل سیاسي معضله افغانستان اقداماتي كه از طرف كشورهاي اسالمي و ملل: جواب

نیز رفع این بن بست  نرسیده است و درآینده ای آمده و نظر بموقفگیري منفي دولت شوروي بكدام نتیجه
سیاست زور و تشدد اسرار میورزد  ۀادام با موجوده تا اندازه زیاد بموقف آن دولت مربوط خواهد بود چه اگر

یكه بمردم افغانستان تعلق دارد در حالیكه ئتا جا .و حل مسالمت آمیز را اختیارداردو یا اینكه طریق مذاكره 
مین  أمیدهند واگر راهي دیگري بغیر از جنگ و خون ریزي براي ت بتمام قواء به جهاد بر حق خود ادامه

ین میان یگانه جریان ادر .ن جواب مثبت خواهد دادآده بتواند بدیهي است كه به ش ا سراغهحقوق مشروع آن
بین المللي است كه به تالشهاي خود  هاي صلحدوست و سازمانهايمثبت كه مشاهده میشود مساعي كشورنسبتا  

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mayar_e_Jameeat_tahkeem_wahdat_osula_32.pdf
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صله هاي میدهند و در صورتیكه این مساعي باساس فی براي پیدا كردن راه حل سیاسي منصفانه این قضیه دوام
و كشور هاي غیر منسلك پیشرفت حاصل نموده بتواند موجب  یسالمامجمع عمومي ملل متحد، كنفرانس 

 .امیدواري خواهد بود
 -تانرا باال كنید خره تصمیم گرفتید كه صدايبعضي میگویند كه جناب عالي شما به مصلحت شوروي باآل: سوال

 مهرباني مي كنید درین قسمت معلومات دهید؟
مدتي شنیده میشد  در اوایل براي ءاین افوا(: دنصداي خنده اعلیحضرت شنیده میشود و بعد اظهار میدار) :جواب

چون حال شما ازآن یاد كردید بصراحت  .چون بكلي خالف حقیقت و فاقد معقولیت بود خود بخود خاموش گردید
اي یك اتحاد وسیع صورت گرفته  و كدام افغانستان بر خودم و بنابر خواسته مردم ۀارادبه ام من دمیگویم كه اق

 .ین دخیل نمیباشداول اتحاد شوروي درمهیچ كشورخارجي بش یا باصطالح  خودشما مصلحت اشاره و
 ید؟ئین مدت پنجسال كه روسها به افغانستان داخل شده اند چه احساس مینماادر: سوال
فرد ملت افغان آنرا درقلب وروح خود  ین سالهاي غم انگیز عین همان چیزیست كه هرااحساس من در: جواب

احساس مینماید، یعني سوگواریهاي صد ها هزار فرزندان، خواهران وبرادارنیكه درین مدت پنچسال به اشكال 
مختلف جان خودرا از دست داده اند، افسوس ده هاهزار نفر زن، مرد و اطفال معصومي كه در اثر حوادث 

افرادیكه بي خانمان و آواره شده اند، با فرد فرد آنها خودرا همدرد و  نهاجنگ معیوب گردیده اند و اندوه ملیو
از بارگاه خداوند نیاز میكنم تا بلطف و عنایت خاص خود هموطنان عزیزم، مردم نجیب و  .غم شریك میدانم

 .افغانستان را ازین ورطۀ هولناك به ساحل نجات وآزادي موفقانه رهنموني نماید قهرمان
 تشكر جنابعالي:  BBCنماینده  

 تشكر از شما: پادشاه سابق افغانستان 
 
 16011ساعت 1894 -9-7

ز ندر هوتل دی سكرتر اول سفارت آلمان در اسالم آباد و یكنفر دیگر از اعضاي سفارت نزدم Altmannآقاي 
 از پیشرفت كار ما بعضي سوالهاي داشت و ضمنا  گفت  یكنفر ازافغانها در آلمان كه با وزارتوی . ندآمدپشاور

من حدس زده  نام شخص را برایم نگفت اما. متحد نظریات منفي پخش میكند جبهۀ ابطه دارد در بارۀخارجه ر
ین جبهه او مردم افغان در وي گفت در صورتیكه اكثریت مجاهدین. میتوانم كه كدام شخص بوده میتواند

 .كرد شمولیت داشته باشد حكومت آلمان این حركت را پشتیباني خواهد
حزب اسالمي  و مربوط (اسم مستعار است)  قاضيسلمان گیالني با یكنفر بنام محمد بصیرآقاي  17011ساعت 
دارد كه اگر آقایون رباني و خالص  حزب اسالمي بشدت این حركت را رد میكند و بیم آن. میباشد آمدندحكمتیار

ما با قوماندان مخصوصا  از تماسهاي . شامل این حركت شوند موقف وي در جهاد و مردم خرابترخواهد شد
آقاي محمد بصیر وعده كرد كه یكتعداد زیاد  .است گردیده مسعود اطالع دارد و باعث ناراحتي حكمتیار

خواهند كرد درصورتیكه ما بتوانیم سالح و مهمات بدسترس  بطرف جبهه رجوعاسالمی قوماندانهاي حزب 
 .شان بگذاریم

 

9-7-1894 
مجلس " راجع به ترتیب لست اشخاص  نزدم آمده و( اسمش رادریادداشت  نیافتم) یكي ازدوستان وردگي 

وي پیشنهاد . شكایت كرده گفت كه در تعیین اشخاص بیشتر روابط شخصي مدنظر گرفته شده است" سسانؤم
 :كرد كه درلست مردم هزاره باید اشخاص ذیل شامل گردند

میرخادم  ن سید جگرن وغریبداد معاو -سرورخان شاهي از دایزنگي، -،(دایزنگي)  اكبر خان نرگس ازورس -
 .از بهسود

 

 11011ساعت  8-7-94
تنظیم هاي سه گانه  ۀبیشتر تشویش وي از ناحیۀ مداخلتشریف آورده و اظهار داشت  جنرال محمد یحیي نوروز

تا در  متحد میباشد، زیرا این سه تنظیم صرف خواستاریك قوت سیاسي میباشند جبهۀ ملیگراها در ساختمان
 .عالقه مند هستند" جبهه متحد"باساختمان  روي اخالص  تبارز كرده بتوانند نه اینكه از گرا هابرابر گروه بنیاد

 ساي تنظیمها در لست گرفته شده كهؤتعیین اشخاص درمجلس موسسان زیادتر همكاران و یا اعضاي فامیل ر
 .است پشاور شده درات مختلف باعث بلند شدن سروصدا دربین حلق
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برایش بیان  حد واقعي را دارند به تفصیلتآرزوي بوجود آوردن یك جبهه م نظر اعلیحضرت و از كسانیكه
 .داشت دوام 11مذاكرات ما تا ساعت . یدش قرار گرفتئتامورد كردم كه باعث خاطر جمعي و 

 

 شب 11-9ساعت 
 .داکتر فاروق اعظم نزدم آمد و دربارۀ وضع امروزي جهاد و ساختمان جبهه متحد صحبت كردیم

رئیس سیاسي كار  محاذ ملي پیر گیالني بحیثكر نظر مثبت ندارد با وجودیكه درارۀ تنظیمهاي همفوي نیز در ب
مداخلۀ . تنظیمش میكند، دل خوش ندارد در مورد تعیین اشخاص، خودش درانتخاب آنها نمایندگي از. میكند

درامور مورد انتقاد قرارداده عالوه كرد تاوقتیكه دست آنها مستقیم روساي تنظیمها را بنابر عالیق شخصي شان 
تا طور خصوصي باما مشوره و  یكبار دیگر وعده كرد. ازانتخابات كوتاه نشود، كار به جایي نخواهد رسید

 .همكاري كند
 

11-7- 1894  
 ظهر11 -11ازساعت  هوتل سیندباد

ارسال به اینطرف هاز چ ،(رباني)جمعیت ي آمر نظاميریزجنرال محمد یحیي نوروز ودگروال شازاد و
به هوتل تشریف آوردند ودرباره مطالب ذیل  ول پالنگذاري حمالت وتوزیع سالح ومهمات میباشد،ئومس

 :صحبت شد
موقف آن دربین مجاهدین ومهاجرین  و" متحد ۀجبه" ساختمانچگونگی  ۀدرآغاز صحبت بنده با تفصیل دربار

 .شنیده شد كه با عالقه مندي ممعلومات داد
منحیث یك صاحبمنصب اردوي افغانستان به خدا، : صحبت میكرد گفت دیت یك افسرنظاميجبادگروال شازاد 

امروز آنرا نقض نكرده ام وهمچنان دوام  وطن وظاهرشاه وفاداري وحراست وطن خودرا تعهد كرده ام وتا
 .خواهد كرد

نه اي نشسته وازمردم دوراند وبااین فاصله داشتن از ت پادشاه درشیشه خائوي اضافه كرد كه ماعقیده داریم هی
وي معتقد هست كه خودرا به شمول . مردم ازنظریات آنها واقف نیستند وازدرد ورنج شان بیخبر هستند

لذا . دارند همان ملت محسوب میدارند كه به گفتار وكردارهریك توجه جدي ۀقوماندانان جهاد ومجاهدین درجمل
پیاده شدن  درصد شان به اظهارات میان خالي اعتماد نمیكنند و 91مثل وي بیش از( نيربا)ودرجمعیتوي  خود

اكثریت مجاهدین ومهاجرین رهایي یابي از زیر یوغ وخودخواهي هاي رهبران . آنرا درعمل انتظار میبرند
ال شازاد به دگرو. تصور میكنند" متحد ۀجبه"واطرافیون ایشان را آرزو دارند وآنرا درچوكات تشكیلي مانند 

 .درمقابل سالح رهبران ارزش بیشتردارد( عصاي چوبین) ازشما تیاق:" اظهارات خود پیش رفته اظهارداشت
امروز اگر ظاهرشاه . اما با وعده هاي میان تهي كسي بازي نمیخورد وحیات خودرا درخطر نمي اندازد

همات قوماندانان ومجاهدین را فراهم مارا وضرورت سالح وم ۀعایل ۀنفق( ملیگراها)ازطریق همین سه تنظیم 
 .فترگواهیم خقرار" متحد ۀجبه" با نداي بلند از پهلوي رباني جداشده ودرصف دآورده بتوانن

ضعفهاي را مشاهده میكند كه باعث فاصله گیري " متحد ۀجبه" رباني، تاجائیکه من معلومات دارم، در تشكیل 
 .وي گردیده است

به ( نفر11-15)هر چه زودتر یك تعداد از شخصیتهاي سرشناخت افغاني وي طور مشخص پیشنهاد میكند تا 
وي عالوه كرد كه بایست بیندیشیم چرا . نمایندگي محمد ظاهرشاه به پشاور بیآیند وبا مردم خود یكجا شوند

 ".شاید درفرضیه نقصي باشد ویا درستراتیژي : " تاامروز به هدف نرسیده ایم
 

وي نیز مانند اكثریت اشخاص وارد درقضیه درمورد انتخاب اشخاص . آمد ظهرمولوي كاشف نزدم 11ساعت 
اگر رهبران ملیگراها مخالفت هم كنند مانع پیشرفت ساختمان جبهه متحد شده  : "وي گفت. نظر منفي دارد

مولوي كاشف بصورت نسبي شخص با نفوذ و ". نمیتوانند و این مخالفت شان باعث ازبین رفتن شان میشود
 .ب استنطاق خو
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بعد ازنماز قندهار  آمرجبهۀعثمانیه؟ ولسوالي دند (نماینده حاجي محمد) اسمعیل صدیقي با قوماندان عبدالقادر 

و دو  ودستگاه راكت اندازنفرمجاهد مسلح وداراي یك عراده توپ، د 111عبدالقادردر حدود . صبح نزدم آمدند
 .میباشدماشیندار ثقیل دشكا ه دافع هوایي 

 :داد وي دربارۀ وضع قندهار و بطور عموم  چنین معلومات
 .قوماندان مال ملنگ مربوط حزب مولوي خالص قدرت جهادي قندهار را بدست دارد

پیغام فرستاده كه  مالملنگ توسط وي. قوماندان مسعود، مولوي شفیع هللا و مال ملنگ در جهاد بیك سویه هستند
جهاد كمك بیشتر  ۀنماید كه در تقوی جبهۀمتحد ثابت ندارد در صورتیكهجبهۀمتحد مخالفت  در برابر ساختمان
نزد مولوي خالص  (محمدی)  مال ملنگ از قوم توخي است وبمشوره امیر حركت. تواندمیومنسجمتر كرده 

 .رفته تا سالح زیادتر بدست آورده بتواند
را باجبهۀمتحد  ارد آرزوي همكاريمولوي عبدالظاهراز قوماندانهاي حزب اسالمي حكمتیاركه در تگاب جبهه د

 .دارد، اما فعال  بنابر صوابدید علني اظهار عقیده كرده نمیتواند
آمر والیتي  همچنان قوماندان دادو مشهور هزاره مربوط جمعیت، اسدهللا صافي از كاپیسا، مولوي صاحبداد

 .همكاري هستند دۀفق جهادي دارند آماؤتخار كه همه شان جبهات مان از ارزگان ، اختر محمد خ
 

 .علي برادرزاده حاجي اسحق اینده آیت هللا محسني درمنزل صمدصحبت با مبین نم 11021صبح الي 9
 (.باالي دروازه درآمد فوتوي آیت هللا خمیني و آیت هللا محسني در قاب چوبي توجه ام را جلب كرد: یادآوري)

بعد از . ردم كه درپرنسیپ مخالفتي از خود نشان ندادرا توضیح ك" جبهه متحد" درآغاز انگیزه به وجو دآوردن 
 .آن مستیقیما  از مبین سوال كردم كه درباره نظریات خودرا توضیح كند

بایست سهم داشتن  تمام اقشار كشورطور عادالنه مدنظر گرفته شود ومانند " متحد ۀجبه"در:" مبین اظهار داشت
   مامردم هزاره خوشبخت بودیم كه  مانند پدر شما. كرار نشودگذشته ها طوریكه حقوق اقلیت ها پامال میشد، ت

درآینده . مدافع حقوق مردم خود دروالیت كابل والي اي داشتیم، اما این یك استثنا است( محمد اسمعیل مایار) 
بایست مردم خودما درمحالت، چه دررأس اداره ویا قضایي قرار داشته باشند وچنان نباشد كه قاضي سني 

البته یادآوري . ي مامردم شیعه درمسند قضا نشسته باشد ومطابق به فقه حنفي باالي ما حكم صادر كندمذهب باال
 ."این مطالب درحال حاضر دور ازوقت است لیكن بایست گفته شده باشد

طرفداري میكند و لیكن درباره  آناز  گروه ملیگرامتحد وي اظهار داشت كه درحال حاضر سه  ۀدرمورد جبه
اظهارات وي .)اگر درخفا موافقاتي شده باشد بازهم كار خوبي است. تاحال اظهارعقیده نشده است طور علني

وي اضافه (. م.اعالم داشته اندعلنی درپشاور همبستگي خودرا  درست نیست، زیرا رهبران سه تنظیم درروم و
. ادگرا استهاي بنی كرد كه گروه شیعه هاي افغان به رهبري آیت هللا محسني منتظر به موقفگیري گروه

نیز ازآن ( محسني) بهتر ازآن دوگروه آن داخل این نهضت گردند، حركت اسالمي  ویا درصورتیكه اقال  یك
 .پشتیباني خواهد كرد

سرجمع پیروان شان زیاداست، اما بدون سهم داشتن  ، باوجودیكه تعدادا با همكاري این سه گروه ملیگراتنه
 .دیگران كفایت نمي كند

 

 بعد ازظهر هوتل دینز 5021
 .دین محمد برادرقوماندان احمد شاه مسعود وفیض برادر قدوس بدیدنم آمدندآقای 

وسهم گیري پادشاه سابق افغانستان به تفصیل معلومات دادم " متحد ۀجبه" ۀبعد از مصافحه برایشان دربار
راستاي تاریخ كشورما  وهمچنان روح مطلب را برایش توضیح كردم كه قدرت حق مسلم مردم هست ودراین

خدمت تحقق  ۀاعلیحضرت وما كه وظیف. دنوطندوست افغان جز اصلي این نهضت میباش و مجاهدین وفادار
بخشیدن این جنبش ملي را داریم آرزومندیم تا  شخصیتهاي ملي وجهادي افغان سهم گرفته تا قوت مقاومت مردم 

 .تقویه شده بتواند
 .قه وقت را دربر گرفت، طور عموم مورد تأئید شان قرارگرفتتوضیحات من كه تقریبا  بیست دقی

قدرتي درآینده افغانستان  برادرش احمدشاه آرزوندارد تا براي دستیابي به مقامي ویا :"دین محمد اظهارداشت كه
نجات افغانستان را ازچنگ رژیم كابل وقواي متجاوزشوروي  میداند  مقدس خود، ۀمبارزه كند بلكه وي وظیف

 ."پشتیباني میكند" متحد ۀجبه" وي از نهضت  ازاینرو. وبس



  

 

 

 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ پتهپه دغه .  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

دین محمد از وصول مكتوبیكه روي سان، به نمایندگي اعلیحضرت، براي احمدشاه مسعودتوسط كاكا نور 
 .برایش فرستاده بودیم اطمینان داده گفت كه مكتوب ما برایش در خوست وفرنگ تسلیم داده شده است

ثبت شده،  1892نمایندگان اعلیحضرت محمد ظاهرشاه كه متن آن در سال این مكتوب به امضاي : یادآوري)
 (.عنواني قوماندانان شهیر كشور بشمول احمد شاه مسعود توسط قاصدها ارسال شده است

بنده . دین محمد پیشنهاد كرد تا شخصي به نمایندگي اعلیحضرت داخل افغانستان رفته وبا مسعود از نزدیك ببیند
وي عالوه كرد كه فعال  . كه با برادرش درتماس شود، هروقتیكه خواسته باشد نزدش میروم مبرایش وعده كرد

ي البا هفتم ۀبرادرش درجبهات پنجشیر مشغول ترتیبات جنگ هست، زیرا روسها بعد از شكست خوردن درحمل
را با برادرش دارد كه بعد از دو ماه امكانات دیدوادید  حمله هشتم میباشند ووي امیدترتیب پنجشیر درصدد  ۀدر

 .فراهم آورد
صحبتهاي درفضاي صمیمیت بیش ازدوساعت دوام كرده، بعد از ختم صحبت براي صرف طعام شب به 

 .رستوران هوتل ازایشان دعوت كردم
 

11/12-7-1894  
جوالیي به صوب فرانكفورت 12صبح  1011با یك تعداد ازدوستان توسط موتر عازم اسالم آباد شده وساعت 

 .ي پي آي اي ازطریق كوپنهاگن پرواز كردمبا خط هوای
 ختم بخش سی و دوم

 ادامه دارد
 

 


