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

 
02-7-1894 
    خدمت اعلیحضرت محمدظاهرشاه دررابطه با  1894-7-11لي ا 1894-6-01پاكستان ازتاریخ فر سپوررا
 ":متحد ۀجبه" 

 :فهرست مطالب
 مقدمه
 اهداف

 ثرمؤدیدوادید با اشخاص 
 هیئت درپشاور ۀمطالعه وتحلیل لست مرتب

 پیشنهادات
 :ضمایم 

 ترتیب لست اشخاص به ترتیب والیات
 راپور محمد گالب ننگرهاري

 بسم هللا الرحمن الرحیم
-1- 
 : قدمهم

ایجاد یك اتحاد سرتاسري جمیع تنظیمها و بمنظور  انراشیازده ماه قبل حضور اعلیحضرت آمادگي  ا  تقریب  
از همه مجاهدین افغانستان و سازمانهاي شان دعوت نمودند  موده وفراب نهضت مقاومت افغانستان اعالن احز

 .ن را تشكیل دهندافغانستا" جبهۀ متحد"كه با ایشان یكجا 
متحد بشمارمیروند بر آورده  ۀجبهازمان دادن سدو هدف عمده كه شرایط اصلي خالل این مدت بایست اساسا  در

 .میشد
اوال  تنظیمها و احزاب افغاني موجوده در پاكستان و ایران و قوماندانان خارج این تنظیمها واحزاب و یا اقال  

متحد موافق ساخته میشدند وثانیا  این  ۀجبه ساختاربا و گردیده جذب به این نهضت بزرگ ملی اكثریت آنها 
توضیح وموافقت وسیع باپشتیباني بین المللي معرفی، مفكوره در نزد دول و ممالك ذیدخل در قضیۀ افغانستان 

 .در زمینه حاصل میگردید
فوق كه بذات خود  عمل تا اندازۀ اي از رسیدن به هر دو هدف عمدۀدربنابر دالیلي  تحرکسفانه این أاما مت

 .ل نشده است ئنا ،افغانستان را فراهم میساخت" جبهۀ متحد"شرایط بوجود آمدن 
آغاز این  یت تنظیمها و احزاب هنوز هم به سه تنظیم ملیگراها محدود میباشد كه از همانئموافقت و رضا

 .متحد اعالم نموده بودند حركت موافقه خودرا باجبهۀ
ورزیده و هیچگونه عالیمي  ءابا  ملی و آزادیبخش امروز از اشتراك در چنین جنبش  احزاب اسالمي بنیادگرا تا

 .موافقت نمایندساختار این نهضت ملی و آزادیبخش قریب با  ۀنمیشود كه آنها در آیند مشاهده هم
باشد  ازبعضي اشاره هاي مبهم و ناچیز كدام عالمت جدي وجود ندارد كه مبین آن غیردر ساحۀ بین المللي نیز 

چنانكه انعكاس این . ید كامل شده باشدئاز طرف دول و حكومات ذیعالقه تا" جبهۀ متحد"گویا مفكورۀ تشكیل 
حركت در مطبوعات مهم جهاني كه عموما  مسایل سیاسي را بررسي و مورد تبصره قرار میدهند ناچیز بوده و 

 .بصورت جدي مورد بحث قرار نگرفته است
تشكیل جبهۀ متحد  ۀبه این نتیجه میرسیم كه در ستراتیژي و طرزالعمل  مفكور با درنظرداشت مطالب فوق

سراغ، تثبیت و اصالح ا تجدید نظر تمام پالن كارافغانستان اشتباهات و كوتاهي هاي وجود دارد كه باید آنرا ب
و هدف سریعتر، بدون اصطكاك وموافق به اهداف مطروحه پیش رفته  متحد جبهۀ نمود تا امور مربوط به
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جبهۀمتحد افغانستان میباشد، حاصل  سسان و تشكیلؤم نهایي كه مشتمل بر دایر شدن هر چه زودتر مجلس
 .گردد

 دوام كرد ودر واقعیت امتداد 1894جوالیي  11جون تا  01ر راپور سفر خودرا كه ازتاریخ روي این منظو
منشورجبهۀ متحد افغانستان میباشد، هیئت موظف تسوید  1894جنوري  19الي  1891اكتوبر  16سفر مورخه 

 .دارممیدر دو قسمت بحضور اعلیحضرت تقدیم 
 قسمت اول شامل مطالعات و بررسي نسبي اوضاع موجود پاكستان  و

 جبهۀۀ دوم سعي نموده ام تا در پرتو این مطالعات یك سلسله پیشنهادات و تعدیالت طرز كار و نحوۀ فعالیت آیند
وارد در موضوع را  صمبارك رسانم تا طبق ارادۀ قبلي اعلیحضرت یكتعداد اشخامتحد افغانستان را بعرض 

 .فرمایند مطالعه و درباره غوراین راپور را  ضمندر و ده رموفدعوت 
 با تقدیم احترمات فایقه                                                     

 انجنیر احسان هللا مایار: امضاء                                                
 1894-7-02تاریخ                                                     

 :اهداف ومرام سفر به پاكستان
متحد  ول تنظیمها واحزاب بغرض علم آوري موقف شان در بارۀ جبهۀؤتماس با اشخاص مس - 1لف 1

 افغانستان
اسالمي  سسان و دربارۀ اشخاصیكه در لست اتحادؤر مجلس مه در مورد چگونگي دعوت دمطالع  - 0ب 

 .ده اندو نامزد شین جهت اشتراك در مجلس معرفي مجاهد
یكه در خالل مسافرتم در پشاور با فضیلت مآبان مولوي محمدنبي محمدي، ئدراثر تماس و صحبتها -1-1الف

اعضاي مربوط به اتحاد اسالمي كثیر ۀصبغت هللا مجددي، مولوي محمد یونس خالص و همچنان با یك عد
ارسال باینطرف با همجاهدین افغانستان، با دگر وال شازاد وزیري آمر نظامي جمعیت اسالمي كه اضافه از چ

آقاي رباني همكاري دارد، آقاي دین محمد برادر قوماندان احمدشاه مسعود و آقایون مبین و عصمت الهي 
ر مذاكره از كویته به پشاور آمده بودند، انجام دادم، نتیجۀ آنرا نمایندگان شیخ آصف محسني، كه خاص به منظو

متحد افغانستان، طورفشرده بحضور  از اوضاع فعلي و موقف تنظیمها و احزاب در قبال مفكورۀجبهۀ
 :ض رسانمربع اعلیحضرت

جبهۀ متحد  سیسأخودرا با تمثبت گرچه این سه تنظیم ازآغاز موافقت ( : ملیگرا ها) تنظیمهاي سه گانه  -1
ابراز نموده و قیادت اعلیحضرت را در چنین جبهه قبول نموده اند ولي باید این مطلب را درنظر داشت كه 

قابل . شدیدا  رقیب همدیگر میباشند ءدر خفا تنظیمهاي طرفدار طوریكه ادعا میكنند داخل یك اتحاد واقعي نبوده
ن متحد ناشي از قناعت و تفاهم قلبي شا ت درجبهۀدقت است كه اظهار آمادگي تنظیمهاي متذكره براي شرك

صورت گرفته است، زیرا درخالل این چند سال موقف شان آنها مجبوریت سیاسي نبوده بلكه بیشتر بر اساس 
تالف ئا  روي این واقعیتها. ضعیف گردیده و از اعتبار شان در بین مردم كاسته شده است در جهاد تدریجا  

 متحد نیز بیشتر جبهۀتدویر و آمادگي شان براي  شخیص نمودهتشان قویۀ موقف خودرابا اعلیحضرت سبب ت
 .روي همین طرز تفكر استوار است

گروپ سیاف و حكمتیار در موقف خود هیچنوع تغییري وارد ننموده بدون قبول نمودن كوچكترین تعدیل  -0
این . دارند نیادیبمتحد مخالفت  بهۀج یدولوژي اخوان  بین المللي را پیش برده و با مفكورهآئاهداف مربوط به 

معنا  و ( عبدالعزیز بن باز) دوحزب مخصوصا  گروپ سیاف از طرف بعضي ممالك خلیج و عربستان سعودي
مادتا  تقویه گردیده و توسط مبالغ هنگفتي كه دریافت میدارند داخل افغانستان نفوذ نموده وبا قوۀ پول واسلحه 

 ءتغییر مفكورۀ شان و كشانیدن شان به رضا. ازآن خود میسازند مها رامجاهدین و قوماندانان دیگر تنظی
 .شان غیر ممكن بنظر میخورد ۀمنابع تمویل كنندو وارد نمودن فشارمتحد بدون موافقه  جبهۀ ورغبت به

نسبت بگروه سیاف  متحد برابرجبهۀدر( مولوي خالص)و حزب اسالمي ( آقاي رباني)قف جمعیت اسالميؤم -1
 این دو حزب باوجودیكه تعهداتي دربرابر حامیان شان دارند، فعال  بیشتر حالت انتظار. ر تفاوت داردو حكمتیا

و  وجود دارد نظامیكدام قوت سیاسي، مالي و  متحد جبهۀ را بخود گرفته و منتظر میباشند كه در عقب مفكورۀ
را ترجیح داده انكشاف  الت انتظارچشمگیري دراین رابطه بمشاهده نمیرسد لذا ح ئمچون تا حال عال. یا خیر

متحد چنین اطمینان داده شده بتواند این دوحزب با یك  جبهۀ متیقنم زمانیكه از طرف. اوضاع را تعقیب مینمایند
 .متحد بصورت مثبت ابراز دارند جبهۀ فیصدي بلند از نصف، عالیق خودراجهت ساختمان
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 ۀآقایون رباني و خالص را تعقیب مینماید از ناحی حركت اسالمي شیخ محسني بر عالوه اینكه پالیسي -4
 .سكونت و ارتباط خود با ایران در حركات و اظهارات خود احتیاط بخرج میدهد

ابتدا دربرابر لیكن نمایندگان شیخ محسني درصحبتهاي خویش بامن صریحا  اظهار نمودند كه آقاي محسني از 
این سكوت مبین طرفداري شان در  که وت اختیار نمودهاعلیحضرت مخالفتي از خود نشان نداده سكابتكار

جبهۀمتحد اطمینان كامل قوت سیاسي و مالي آنرا نداشته  پرنسیپ ازجبهۀمتحد میباشد اما تا زمانیكه از طرف
 .روضع فعلي خود كدام تغییري وارد نخواهد آوردد باشد

اكستان و ایران و همچنان دیدوادید با یك تعداد با این تحلیل مختصر موقف تنظیمها، احزاب جهادي افغاني در پ
قوماندانان و اشخاص غیر وابسته به گروه هاي متذكره، لیكن وارد در قضیۀ افغانستان میتوان نتایج ذیل را 

 :گرفت و بحضور مبارك تقدیم نمود
ته است كه حضور مسافرتها و تماس هاي اینجانب با افغانها در پاكستان این مطلب را هر بار ثابت ساخ: اول

مردم افغانستان، تعداد كثیري از قوماندانان داخل جهاد و مهاجرین افغاني در  ۀاعلیحضرت در بین اكثریت قاطب
خارج پایه هاي عمیق مردمي داشته، كه این پایه ها بر اساس شناخت و نظر نیكي استوار است كه ملت افغان 

ي با این طرز دید مردم افغانستان به شخصیت همچنان مواز. در گذشته از حضور اعلیحضرت دارند
 .اعلیحضرت بحیث یك قاید و موسفید قوم اتكاء نموده وفاداري خودرا حفظ نموده اند

ودراثرخصوصیات  با درنظرداشت ده سال فاصلۀ زماني كه بین اعلیحضرت وملت افغان قرارگرفته: دوم
ال  وده كه این گروه ها فعمقاومت عرض وجود نم مربوط به جهاد در خالل این مدت تنظیمها و احزاب متعدد

ل را گرفته اند كه اینها میتوانند منحیث سدي قرار گیرند تا ئدربین شخص اعلیحضرت و ملت موقف حا
 .تماسهاي مستقیم بین اعلیحضرت و ملت بوجود آید

ر دارند وآنرا تعقیب عالوه بر این چون تنظیمها و احزاب طوریكه قبال  بدا ن اشاره شد اهداف دیگري در س
مینمایند، اگر بزودترین فرصت ممكنه طرق و وسایل دیگري جهت بر طرف نمودن این موانع سنجیده و عملي 

خالف میل وارادۀ حضور اعلیحضرت و  جبهۀمتحد افغانستان و آنهم نگردد صدمۀ بزرگي بر مفكوره ساختمان
 .ملت مجاهد افغان وارد خواهد آمد

 :رد چگونگي دعوت و لست اشخاصمطالعه در مو 1-0-ب
، حینیكه رهبران سه تنظیم متعهد در روم با حضور اعلیحضرت راجع به مفكورۀجبهۀمتحد دراین اواخر: لف1

مذاكره نموده و به پشاور بازگشته اند درا ینجا شایع ساختند كه تا سیس جبهۀ متحدازطرف كشورهاي ذیدخل در 
واز طرف این كشورها توصیه گردیده كه این اقدام باید بزودترین فرصت  ید گردیدهئقضیۀ افغانستان كامال  تا

 .گیردبممكنه شكل عملي را بخود 
فاروق اعظم رئیس سیاسي اتحاد در پشاور داشتم وي نیز  داکتربا  1894جوالیي  8در صحبت كه بنده بتاریخ 

موافقت بین المللي براي دایر شدن  ید این مطلب به حواله اخبار ناشي ازروم عالوه كرد كه شرایط وئضمن تا
بدون  جبهۀمتحد آماده بوده و روي این  منظور لست سهم گیرندگان مجلس از طرف اتحاد سسانؤمجلس م

 .جهت موافقه و منظوري آن میباشند ضیاع وقت ترتیب گردیده وآماده فرستادن به روم
مطلبي با این  یكه من خبر دارم چنینئتا جا اربي اطالعي نموده عالوه نمودمبنده در بارۀ این موضوع اظه

آنچه دراین رابطه بایست مهم تلقي . صراحت از طرف شخص اعلیحضرت به رهبران تنظیم ها گفته نشده است
عالوه ایجاد امیدواریها وخوشیهاي بي اساس دربین مهاجرین و ینست نشر این اخبار درپاكستان برگردد ا

نیز بي تاثیر نبوده ( احزاب اسالمي بنیادگراها) مفكورۀ جبهۀ متحد اشخاص طرفدار نزد گروپهاي مخالف
 .گردیده است مخالف این تحرک ودرآنجا منجر به یك سلسله فعالیتها و عكس العملهاي

اسناد تحویلي یكصدوپنجاه وپنج عراده وسایل نقلیه ثقیله توسط شخص سفیر  ۀئپرداخت مبلغ ده ملیون دالر و ارا
         شخص اعلیحضرت نمایندۀ پاكستان براي عبدالرسول سیاف، مخصوصا  درآوانیكه عربستان سعودي در

 یقینا  به نفع تشكیل در عربستان سعودي حضور داشته، نزد مردم سوالهاي خلق نموده كه (جنرال عبدالولی م) 
 .جبهۀمتحد تمام نمیشود

زیز بن باز به پشاور و مذاكرات شان با سفر ابوبكر جزایري و مساعد وي داکتر احمد بنابر هدایت عبدالع
یادداشت . ) رهبران جهادي و تقاضاي اتحاد سرتاسري بین شان در این مقطع زمان یقینا  تصادفي نخواهدبود

 (آقاي ننگرهاري درین باره در ضمیمه مالحظه شود
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عه وتحلیل قرار گرفت طوریكه لست اشخاص، قوماندانان و مجاهدین به ارتباط والیات افغانستان مورد مطال: ب
 :بشكل ذیل تصنیف نمود یك سلسله نواقص و كوتاهي ها ي تخنیكي سراغ گردید كه میتوان آنهارا

بیشتر از  بعضا  از یك فامیل دو و یاودر انتخاب اعضاي مجلس بیشتر ارتباط فامیلي مدنظر گرفته شده  -1
 .دونفر بحیث اعضاي مجلس موسسان پیشنهاد شده است

اعضاي تنظیمهاي  حتي در نزد اشخاصسوابق بعضي اشخاص پیشنهاد شده مشكوك بوده وچنین  هویت و -0
 .مربوط  شان ازحمایت و اعتبار الزم بر خوردارنمیباشند

قف و ؤمتحد نیز قلمداد گردیده كه راجع به م جبهۀ در لست اسمهاي یكتعداد قوماندان احزاب مخالف مفكورۀ -1
 .نتوانست ثق بدست آمدهؤدر اجالس كدام سند ماشتراك حتمي یك تعداد آنها 

هفت نماینده طور مثال از یك ولسوالي وردگ . تناسب نمایندگان و والیات افغانستان مدنظر گرفته نشده است -4
والیت اورزگان یك نفر در نظر گرفته  حالیكه از والیت پروان، لوي ولسوالي كاپیسا و یاپیشنهاد شده است، در

  .نشده است
واجد ردیده نماینده و یا نمایندگان گپیشنهاد میشود که اقال  از هر ولسوالی که لست آن در اخیر این نامه ذکر  -5

 .شان سهم داشته باشندشرایط الزم 
اچیز بوده و ن روشنفكر در تركیب اعضاي جرگه خیلي ها ۀطوریكه از لست پیشنهاد شده بر مي آید سهم كتل -6

مقابل طبقۀ روشنفكر افغانستان  نقیصه را میتوان در موقف رد كننده تنظیمها در علت این. درآن حضورندارند
 .سراغ نمود

 :در رابطه با نكات باال تعدیالت ذیل را حتمي میشمارم 
 .در لست پیشنهاد شده مناسبات فامیلي تا حد اقل محدود گردد -1
، غیر قابل قبول قلمداد میشوند تنظیمهانتر تنظیمها و مردم خارج یئاشخاصیكه، از دید اعضاي صفوف پا  -0

 .دنتنظیمها تعویض گرد بایست توسط دیگر اشخاص داراي سوابق نیك وبا نفوذ بموافقه رهبران
 شانطوریكه دیده میشود در تركیب لست اعضاي جرگه ازاین اصل كه اعلیحضرت نیز نظربصوابدید  -1

  .است د انتخاب مینمایند، مدنظرگرفته نشدهیكعده اشخاص صاحبنظر و وارد در قضایا را كامال  آزا
زیادتر اعضاي )دراین رابطه عقیده بنده اینست كه رهبران تنظیمهاي طرفدار و یكتعداد همكاران نزدیك شان 

هایشان میباشند براي خود رقیب دانسته  تالش  متحد را كه خارج از تنظیم جبهۀ ، طرفداران(فامیل شان
 .متحد جلوگیري نمایند طور اشخاص درجبهۀمیورزند كه از داخل شدن این

اگر دریك حلقۀ كوچك مذاكره براي رهبران تنظیمها از طرف اعلیحضرت تفهیم گردد، مثلیكه اعلیحضرت 
 . واعالم دارند آنها نیز عین موقف را داشته باشند ندارند، بایددر آینده ادعاي هیچ مقامي خاصي را 

دست آوردن یك آیده آل عالي و مقدس یعني آزادي افغانستان براي ب باید تنها و تنهانهضت آزادیخواهی این 
ز دید و عقیدۀ راسخ با این طر. این اساس حاضر به همكاري باشند ت باسیو ایشان نیزباشخیص داده شود ت

 .متحد و موفقیت آن هر كدام نقش مهمي را بازي كرد  جبهۀ سیس أن در تمیتوا
 :داتاپیشنه

روم وجود دارد عملي گردانیدن یكه فعال  درئو مطالعۀ عمومي در پاكستان و خال با درنظر داشت مطالب متذكره
 :متحد بشمار میرود جبهۀ تشكیل وسۀنكات ذیل از ضروریات اولیه پر

براي اینكه از یكطرف به فعالیتهاي آیندۀ روم تحرك بیشتربخشیده و از : تهیه هر چه زودتر منابع مالي -1
كه در پاكستان و ازآنجا در داخل جبهات جهاد درپهلو و بكمك تنظیمهاي موافق  هددطرف دیگر مارا امكان آن 

، بدون ده شودغانستان موفقیت بیشتر بدست آوراف در جلب و جذب مجاهدین و قوماندان داخلو ردیدفعال گ
 .ودداشتن منبع مالی که شفافیت در مصرف آن واضح باشد، قدمی به پیش گذاشتن  یک عمل واهی بشمار میر

متزلزل آقایون رباني و خالص بنفع این حركت تغییري وارد  درموقف احتمال داردشد  یادهمچنان طوریكه قبال  
 .آید
، پیداكردن طرق حل سیاسي قضیه  وحصول نتیجۀ آن یك یشبرد جهاد مردم افغانپتشكیل جبهۀمتحد براي  -0

میتواند كه قناعت دولتهاي پشتیبان جهاد  گردیده متحد زماني فعال جبهۀ باید فراموش نكرد كه. امر حیاتي است
اگر چنین شود كه از یك طرف جبهۀ متحد تشكیل گردد و از طرف دیگردر عین . نمایدافغانستان راحاصل 

هاي مخالف در داخل كشور ه زمان احزاب مخالف از منابع ذیعالقه تقویه گردد به یقین جنگهاي داخلي بین گرو
 .به ضعف جهاد منجر گردد یجهتوسعه پیدا كرده و در نت
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جوانان  پیشنهاد مینمایم تا هرچه زودتر یك بورد مطالعاتي و مشورتي متشكل از اشخاص خبیر، با تجربه و
این بورد وظیفه خواهد داشت كه جمیع پالیسي آینده سیر . پشتیبان این حركت در روم ایجاد و تشكیل گردد

 .منظوري اعلیحضرت درساحۀ عمل قرار دهند حركت را مطالعه و طرحریزي نموده و بعد از
ل در ئ، با در نظر داشت مساروم را ۀیوي در پشاور كه بتواند پالیسیهاي طرح شدئایجاد یك بورد اجرا -1

 .مربوط به جهاد، در معرض عمل قراردهند طالبپاكستان ودررابطه با تنظیمهاي مجاهد و م
عجله نمود، زیرا  حركات  تخریبي از طرف رژیم كابل و  نيسسان باید با تا  ؤجهت دایر شدن مجلس م -4

لست پیشنهاد شدۀ . گردید ین حالت بالتكلیفي خارجااحزاب مخالف در پشاور بوضاحت معلوم میشود وباید از
 .آید تنظیمها باید اصالح، تكمیل شده و از جانب اعلیحضرت دعوت بعمل

به تعداد بیست وهفت نفر از قوماندنان مربوط باحزاب مخالف  ینجا باید یاددهاني كرد كه در لست پیشنهادشدهادر
سسان طور ؤتركیب اعضاي مجلس م و قوماندانهاي بیرون از تنظیمها نیز شامل میباشند كه با موجودیت ایشان

را معرفي نموده اند باید تضمین نمایند كه  ذواتساي محترم تنظیمها كه این ؤر. دارد نسبي شكل تكمیل شده را
 .میتوانند ا  این اشخاص در مجلس سهم گرفتهواقع
س أساي تنظیمها ي سه گانه قیادت اعلیحضرت را در رؤسسان رؤپیشنهاد میشود كه قبل از انعقاد مجلس م -5

 .اطمینان دهند جبهۀمتحد، طوریكه شفاهي اظهار نموده اند، طي مكتوبي عنوان اعلیحضرت
ماسهاي خویش این مطلب را بصراحت و اطمینان بحضور در اخیر اجازه دارم كه بر اساس مطالعات و ت

متحد با عملي گردانیدن پیشنهادات فوق به توكل خداوند بزرگ وتوانا، اتكاء به  جبهۀ مبارك بیان دارم كه تشكیل
 .برآورده شده میتواند پشتیباني مردم قهرمان افغان، یك امر ثابت بوده و شرایط آن

 ومن هللا توفیق                                                                               
 

 :ضمایم
 كاپي تصاویب اتحاد اسالمي مجاهدین افغانستان

 (محاذ ملي اسالمي،جبهۀملي نجات، حركت انقالب اسالمي) 
 (:لست اول ) ضمیمه اول

 بسم هللا الرحمن الرحیم
 هش اشخاص آتي الذكر جهت اشتراك در جرگۀ تا سیس دهندۀ 1161جوزا  01سۀ مورخ باساس تصویب جل

سعودي دایر گردد از طرف  یدات خداوندي در سر زمین مقدس حجاز عربستانئمتحد كه قرار است بتا جبهۀ
 :اتحاد اسالمي مجاهدین افغانستان رسما  معرفي میگردد

 پیر سید احمد گیالني -1محمدي مولوي محمد نبي -0 حضرت صبغته هللا مجددي -1
 مولوي محمد شاه فضلي -6سید حسن گیالني     -5 يسیصاحبزاده نورمحمد مو -4
 داکتر فاروق اعظم -8محمد گالب ننگرهاري    -9  احمد نبي محمدي -7

 قاضي فضل هللا -10 مولوي فضل هادي شینواري -11 صاحبزاده حجته هللا -12
 آغا صاحب اوبه هرات -15 محمد قاسم مولوي -14  مولوي ملتان -11
 محمدعلیجان صاحبزاده -19داکترذبیح هللا مجددي -17      مقتداصاحب از خوست -16 

 فضل علي مجددي -01 سید اسحق گیالني -02  توریالي عثمان -18
 روشندل روشن -04 سید شمس الدین مجروح -01 محمد عمر ببركزي -00
 عبدالقیوم گیتي ستاني- 07جنرال محمد اكرم    -06           الحاج صوفي آغا -05
 وردگ مولوي لعل محمد -12عبد االحد كرزي  -08حاجي ملك نور احمدزي     -09
 مولوي عطا محمدهلمند -11عزیز هللا واصفي  -10 وكیل دوست محمد بریح -11
 خان وكیل محمد انور-16 حاجي علي احمد باركزي -15           جنرال نواز خان -14
 موالنا ابالغ -18    مولوي دوست محمد فراه -19           سید عبدالنافع  آغا -17
 انجنیر محمد اكرم -40 عبدالستار سیرت -41 جنرال یحیي نوروز -42
 مولوي محمد سعیدهاشمي-45  غالم نبي نوشاد -44 وكیل دوست محمد گرگیچ -41
 سناني مولوي عبدالغفور -49 كوچيمولوي حبیب هللا -47سناتور عبدالقدوس باركزي -46
 جناب مولوي صاحب -51 حمید هللا ناصر ضیاء -52 حاجي سلیمان یاري -48
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 وردگ دگروال عبد الرحیم -54دگروال عبدالمجید -51 دگروال عبدالروف خان -50
 دگر من خلیل -57 دگروال رحمت هللا صافي -56 دگروال میر زمان -55
 مدیر عبدالقدیم-62  كیل سدو اصیلو -58 حاجي محمد اكبر -59
 كابل مولوي شفیع هللا -61                 عزیز عسكر زاده -60 سراج الدین منگل -61
 غزنی قاري تاج محمد -66 نرملك محمد زرین ك -65دران ځشیر محمد خان  -64
 مرادی مولوي محمد جان -68 حاجي محمد نعیم احمدزي -69سید حمید آغا قندهار -67
 سالكزاده نعمانقاري  -70 حاجي محمد عثمان الكوزي-71سید خانمیر آغا ارگون -72
 بغالن  باز محمد خان -75 درانځحاجي عبد هللا خان  -74 ولي محمد كروخیل -71
 عبد الرسول قندزي -79 حاجي خیرمحمد خان مسعود -77 حاجي خلیل الرحمن غزني -76
 حیات هللا تخار مخدوم -91  داد مهدي زایيحاجي هللا -92      آدم خان جال ل خیل -78
 نعمت هللا بدخشان قاري -94 ملك رجبعلي بامیان -91    حاجي خیر محمد خان -90
 جات یعقوب علي هزاره -97القي كندزبغالم اورته  -96 حاجي علیجان بیگ بامیان -95
 مال مدد زابل -82 وكیل عبداالحمد بدخشان -98ظاهرجان آغا فاریاب -99
 لي خان گربز پكتیاهم -81 وكیل نورمحمد تاتار سمنگان -80 سید عبدهللا مجددي غورات -81
 فراه غازي محمد شاه -86 آقاي ناطقي دره صوف -85 سردار داود سنجراني نیمروز -84
 مولوي حنیفي لغمان -88 محمد آخند زاده فراه -89قوماندان امین وردگ   -87

 مال كاتب لوگر -120 خلیفه لطف هللا اندخوي -121 حاجي حبیب نور لوگر -122
 عبدالقدیم آخندزاده وردگ -125 حاجي محمد ابراهیم جوزجان -124سید یعقوبشاه زابل -121
 قندهار كزيڅعبدالكریم ا -129رنسید احمد صافي ك -127 تیكامولوي طوطي پك -126
 مولوي میرطلم لوگر -111ملك آدم خان سلیمانخیل كتواز -112 عبدالحنان جاجي كابل -128
 زنگي خان جدران -111 حاجي عزت احمدزي -110

سه ورق و به  بقرار شرح فوق لست اشخاص مربوط به سه تنظیم اتحاد اسالمي مجاهدین افغانستان در ظرف
حمد موسید ( 1161-1-01)امضاي صبغته هللا مجددي .   تعداد یكصد وسیزده نفر تثبیت و تصویب گردید

                                                          (یر گیالنیپسر پ) گیالني
 

 (:لست دوم) ضمیمه دوم 
مربوط به دو  نامدار مجاهدین،القه مفرطیكه قوماندانان معروف واتحاد اسالمي مجاهدین افغانستان نظر به ع

جبهۀ متحد افغانستان ابراز  سیاف و مولوي نصرهللا منصوربا تنظیم هایجمعیت اسالمي و  حزب اسالمي و
جبهۀمتحد  اشتراك در جرگۀ تا  سیس كننده آن جریان دارد اشخاص آتي را از جملۀ شان بمنظور داشته و سلسأل
 :معرفي مینماید

قوماندان  -1 (سیاف)مولوي سید محمد جوزجان -0(منصور) قوماندان خاكسار قوماندان كندز، تخار و بغالن -1
حاجي سیف الدین  - 5  (خالص)مولوي حبیب هللا سمنگان   -4( جمعیت اسالمي) ندز وماندان كمحمد عارف ق

هزاره )وثوق االسالم مجاهد معروف غزني  -7 (خالص) نر ك میر زمان قوماندن -6( حكمتیار) ان بلخقوماند
جي حا -12(جمعیت اسالمي) ریاب ادامال خلیفه اسمعیل ف -8 (سیاف ) حاجي عبدالحلیم كندز -9 (آزاد

 -11 (حكمتیار)مولوي موسي غورات  -10(قندهار آزاد) عصمت هللا مسلم  -11 (خالص)عبدالرازق قندهار 
           مال خدایداد كابل  -15 (آزاد)مولوي عبدالرازق نورستان  -14( آزاد) د حسن شوراي اتفاق جنرال سی

     وكیل بسم هللا ازرو  -19(سیاف) خان بازك جاجي پكتیا  -17 (آزاد) روال عبدالعزیز هراتګد -16(افسی) 
 (حكمتیار)معلم احمد ننگرهار -02(سیاف)محمد گل ناصري شكردره  -18 (سیاف) 
 (خالص)مولوي عبدالشكور كامه  -00(خالص) قاضي مصلح الدین ننگرهار  -01
 (سیاف)وكیل محمد اعظم شینوار  -04(خالص) شیر آقا پاچا خوگیاني  -01
 (اسالمي جمعیت) ذبیح هللا بلخ  -06(نصورم) مولوي عبدالرشید شینوار  -05
 (جمعیت اسالمي) خان سلطانخیل احمدزي كوچي بلخ  -07
 بقرار شرح فوق اسماء قوماندانان مربوط به تنظیمات خارج اتحاد  اسالمي مجاهدین متشكل از 

و   جدديم ته هللاغامضاي صب. جبهه، محاذ و حركت در دو ورق و بیست وهفت نفر ترتیب و تصویب گردید
 سید محمد گیالني
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 (لست سوم) ضمیمه سوم 
كه در  1894جون 11هق مصادف با  1421رمضان المبارك  11مطابق به  1161جوزا  01رخ ؤدر جلسه م

اشخاص آتي بحیث عضو در  ور دایر گردید اشتراكمنزل رئیس اتحاد اسالمي مجاهدین افغانستان واقع پشا
 :متحد تصویب گردید كمیته هاي دارا ال نشاء عامل و نظارجبهۀ

 غالم غوث وزیري -1  سردار محمد روشن -0 دین محمد گران -1
 بابكرخیل محمد ابراهیم -6            محمد آصف خاوري -5 عبدالقیوم مومند -4
 اسمعیل صدیقي محمد -8  وصیلعبدالغفور  -9 راشد سلجوقي -7

 شهباز احمدزي وكیل -10           داکتر عزیزهللا لودین -11       مدیر گلبدین -12
 و سید محمد گیالني    امضاي صبغته هللا مجددي                                  

 :مطالعه و تحلیل لستها
 دعوت اشخاص از كتگوریهاي مختلف و فیصدي شان: الف  

 فیصدي             داد اشخاصتع     
   % 5111   نفر 79: مهاجر در پاكستان، اكثریت در پشاور -1
 % 1110   نفر 47  قوماندانان مربوط سه تنظیم -0
 % 1410   نفر 00 (مخالف) مربوط احزاب انماندانقو -1
 %   111   نفر  5   قوماندانان آزاد -4

 %12212               نفر 150          تعداد اشخاصمجموع   
ممالك ذیعالقه بیشتر  در جهاد در نزد انزیرا اهمیت قوماندان. تناسب تعداد مهاجرین و قوماندانان قابل غور است ×

 .استاز مهاجرین افغانی 
 :در مطالعه و نتیجه گیري از لستها مطالب ذیل را در نظر داشتم : ب
 :صیل ذیلكثرت نفوس در رابطه والیات افغانستان با تف:  1-ب
 مجموع تعداد  (كیلومتر مربع)مساحت  مركز  والیت    
 نفوس    
 نفر 501222             47421            فیض آباد بدخشان -1
    نفر  544222                  10176   تالقان تخار -0
 نفر  591222   7907   قندز قندز -1
 نفر  517222   17128   بغالن بغالن -4
 نفر  074222             15465   ایبك سمنگان -5
   ن  612222             10581  مزارشریف بلخ -6
   ن  616222             05551             شبرغان جوزجان -7
 نفر  612222   00078   میمنه فاریاب -9
   ن  044222             01959   قلعه نو بادغیس -8

 نفر  929222   61115   هرات هرات -12
 نفر  045222   47799   فراه فراه -11
   ن 154222              19666   چقچران غور -10
 نفر  465222            08085   تیرین ارزگان -11
 نفر  091222            17414   بامیان بامیان -14
 نفر  121222            8201   میدانشهر وردگ -15
   ن  509222             8188   چاریكار پروان -16
 نفر  060222   1971  محمود راقي كاپیسا -17
 نفر  105222   7012   میترالم لغمان -19
 نفر  060222   12478  چغه سراي كنرها -18
 نفر  790222             7616             جالل آباد ننگرهار -02
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 نفر 1519222         4595   كابل كابل -01
 نفر  105222   4650  بركي برك لوگر -00
 نفر  526222   8591   خوست پكتیا -01
 نفر  056222   18116   شرن پكتیكا -04
 نفر  676222   01179   غزني غزني -05
 نفر  199222   17081   قالت زابل -06
 نفر  589222   47676   قندهار قندهار -07
 نفر  540222   61908             لشكرگاه هلمند -09
 نفر  129222   41156   زرنج نیمروز -08

 نفر 1412221222تعداد مجموع نفوس تقریبا                                               
تعداد نفوس واقعی  کثرت نفوس در والیات تقریبی به روی معلومات گذشته بوده که نمیتوان از: هانیدیاد) 

دو میلیون  ضافه تر ازااتباع افغانی در پاکستان و  یش از چهار میلیونبکه فراموش نشود  .کرد نمایندگیکشور
 .(ندهای مختلف جهان پناهگزین شده ا در ایران و تقریبا  دوصدهزار در کشور های

  
 :تقسیمات والیات باساس ولسوالي: 0-ب
 والیت كابل : 1-0-ب
 اردهيهولسوالي چ 1-1-0-ب
 پغمان ولسوالي 0-1-0-ب
 ولسوالي ده سبز 1-1-0-ب
 ولسوالي سروبي 4-1-0-ب
 ولسوالي میر بچه كوت 5-1-0-ب
 ولسوالي قره باغ 6-1-0-ب
 ولسوالي شكردره 7-1-0-ب
 والیت لوگر :0-0-ب
 ولسوالي بركي برك 1-0-0-ب
 ولسوال محمد آغه 0-0-0-ب
 ولسوالي ارز 1-0-0-ب
 والیت وردگ :1-0-ب
 ولسوالي سید آباد 1-1-0-ب
 ولسوالي چك 0-1-0-ب
 ولسوالي بهسود 1-1-0-ب
 ولسوالي بهسود 4-1-0-ب
 والیت پروان :4-0-ب
 ولسوالي غوربند 1-4-0-ب
 ولسوالي بگرام 0-4-0-ب
 ولسوالي جبل السراج 1-4-0-ب
 ولسوالي سرخ وپارسا 4-4-0-ب
 لوي ولسوالي كاپیسا :5-0-ب
 ولسوالي كوهستان 1-5-0-ب
 ولسوالي نجراب 0-5-0-ب
 ولسوالي تگاب 1-5-0-ب
 ولسوالي پنجشیر 4-5-0-ب
 والیت لغمان :6-0-ب
 ولسوالي علینگار 1-6-0ب
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 ولسوالي علیشنگ 0-6-0ب
 ولسوالي قرغه یي 1-6-0-ب
 ولسوالي نورستان 4-6-0-ب
 والیت ننگرهار :7-0-ب
 ولسوالي كامه 1-7-0ب
 ولسوالي خوگیاني 0-7-0-ب
 ؟(مومند دره) ولسوالي گشتي 1-7-0-ب
 ولسوالي سرخرود 4-7-0-ب
 ولسوالي حصارك 5-7-0-ب
 ولسوالي كوز كنر 6-7-0-ب
 لوي ولسوالي شینوار 7-7-0-ب
 ولسوالي نازیان 9-7-0-ب
 ولسوالي رودات 8-7-0-ب
 ولسوالي ده باال 12-7-0-ب
 ولسوالي اچین 11-7-0-ب
 
 والیت كنر :9-0-ب
 ولسوالي پیچ 1-9-0-ب
 ولسوالي بر كنر 0-9-0-ب
 سوالي چوكيول 1-9-0-ب
 ولسوالي خاص كنر 4-9-0-ب
 ولسوالي سركانو 5-9-0-ب
 ولسوالي كامدیش 6-9-0-ب
 و الیت غزني :8-0-ب
 ولسوالي مقر 1-8-0-ب
 ولسوالي ناوه 0-8-0-ب
 ولسوالي اندر 1-8-0-ب
 ولسوالي ناور 4-8-0-ب
 ولسوالي جغتو 5-8-0-ب
 ولسوالي جاغوري 6-8-0-ب
 ولسوالي قره باغ 7-8-0-ب
 ولسوالي مالستان 9-8-0-ب
 والیت پكتیكا :12-0-ب
 لوي ولسوالي كتواز 1-12-0-ب
 ولسوالي شرن 0-12-0-ب
 ولسوالي وازخوا 1-12-0-ب
 والیت پكتیا :11-0-ب
 ولسوالي جاجي 1-11-0-ب
 ولسوالي احمد خیل 0-11-0-ب
 ولسوالي جاني خیل 1-11-0-ب
 ولسوالي جدران 4-11-0-ب
 ولسوالي سید كرم 5-11-0-ب
 ولسوالي زرملي 6-11-0-ب
 لوي ولسوالي ارگون 7-11-0-ب
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 ولسوالي سپیري 9-11-0-ب
 ولسوالي گومل 8-11-0-ب
 لوي ولسوالي خوست 12-11-0-ب
 ولسوالي موسي خیل 11-11-0-ب
 ولسوالي تني 10-11-0-ب
 ولسوالي جاجي میدان 11-11-0-ب
 والیت زابل :10-0-ب
 ولسوالي شاه جوي 1-10-0-ب
 لي داي چوپانولسوا 0-10-0-ب
 ولسوالي شینكي 1-10-0-ب
 ولسوالي ترنك وجلدك 4-10-0-ب
 والیت قندهار :11-0-ب
 ولسوالي سپین بولدك 1-11-0-ب
 ولسوالي دند 0-11-0-ب
 ولسوالي ارغستان 1-11-0-ب
 ولسوالي معروف 4-11-0-ب
 ولسوالي خاكریز 5-11-0-ب
 ولسوالي ارغنداب 6-11-0-ب
 ولسوالي پنجوایي 7-11-0-ب
 ولسوالي میوند 9-11-0-ب
 ولسوالي شوراوك 8-11-0-ب
 ولسوالي شاه ولي كوت 12-11-0-ب
 والیت ارزگان :14-0-ب
 ولسوالي چوري 1-14-0-ب
 ولسوالي اجرستان 0-14-0-ب
 ولسوالي گزآب 1-14-0-ب
 ولسوالي دهراود 4-14-0-ب
 ولسوالي گجران 5-14-0-ب
 ولسوالي شهرستان 6-14-0-ب
 دایكنديولسوالي  7-14-0-ب
 ولسوالي ارزگان 9-14-0-ب
 والیت هلمند :15-0-ب
 ولسوالي نهر سراج 1-15-0-ب
 ولسوالي موسي كالء 0-15-0-ب
 ولسوالي نوزاد 1-15-0-ب
 ولسوالي گرمسیر 4-15-0-ب
 ولسوالي گرشك 5-15-0-ب
 ولسوالي نادعلي 6-15-0-ب
 ولسوالي باغران 7-15-0-ب
 (خان شین) ولسوالي دیشو 9-15-0-ب
 والیت نیمروز :16-0-ب
 ولسوالي چخانسور 1-16-0-ب
 ولسوالي الش جوین 0-16-0-ب
 ولسوالي چار برجك 1-16-0-ب
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 ولسوالي دیشو 4-16-0-ب
 والیت فراه :17-0-ب
 ولسوالي باال بلوك 1-17-0-ب
 ولسوالي اناردره 0-17-0-ب
 ولسوالي قلعه كاه 1-17-0-ب
 ولسوالي بكواه 4-17-0-ب
 لستانولسوالي گ 5-17-0-ب
 ولسوالي پرچمن 6-17-0-ب
 ولسوالي شین دند 7-17-0-ب
 والیت هرات :19-0-ب
 ولسوالي انجیل 1-19-0-ب
 ولسوالي پشتون زرغون 0-19-0-ب
 ولسوالي اوبي 1-19-0-ب
 ولسوالي گذره 4-19-0-ب
 ولسوالي كرخ 5-19-0-ب
 ولسوالي گلران 6-19-0-ب
 ولسوالي كشك 7-19-0-ب
 نولسوالي غوریا 9-19-0-ب
 ولسوالي زندجان 8-19-0-ب
 ولسوالي كوهسان 12-19-0-ب
 ولسوالي ادرسكن 11-19-0-ب
 والیت بادغیس :18-0-ب
 ولسوالي مرغاب 1-18-0-ب
 ولسوالي قادس 0-18-0-ب
 ولسوالي غورماچ 1-18-0-ب
 ولسوالي جوند 4-18-0-ب
 والیت غور :02-0-ب
 ولسوالي بشرك 1-02-0-ب
 ولسوالي تولك 0-02-0-ب
 ولسوالي غور تیوري  1-02-0-ب
 ولسوالي پسابند 4-02-0-ب
 ولسوالي لعل وسرجنگل 5-02-0-ب
 والیت فاریاب :01-0-ب
 ولسوالي اندخوي 1-01-0-ب
 ولسوالي پشتون كوت 0-01-0-ب
 ولسوالي بلچراغ 1-01-0-ب
 ولسوالي درزاب 4-01-0-ب
 ولسوالي شین تگاب 5-01-0-ب
 ولسوالي دولت آباد 6-01-0-ب
 ولسوالي قیصار 7-01-0-ب
 ولسوالي جوزجان  :00-0-ب
 ولسوالي سنگ چارك 1-00-0-ب
 ولسوالي سرپل 0-00-0-ب
 ولسوالي اقچه 1-00-0-ب
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 ولسوالي منگجك 4-00-0-ب
 ولسوالي قرقین 5-00-0-ب
 والیت تخار :01-0-ب
 ولسوالي خواجه غار 1-01-0-ب
 ولسوالي رستاق 0-01-0-ب
 ولسوالي اشكمش 1-01-0-ب
 لسوالي چاه آبو 4-01-0-ب
 ولسوالي ینگي قلعه 5-01-0-ب
 ولسوالي فرخار 6-01-0-ب
 والیت بلخ :04-0-ب
 ولسوالي نهر شاهي 1-04-0-ب
 ولسوالي بلخ 0-04-0-ب
 ولسوالي دولت آباد 1-04-0-ب
 ولسوالي شولگره 4-04-0-ب
 ولسوالي چاربولك 5-04-0-ب
 ولسوالي چمتال 6-04-0-ب
 ولسوالي شورتیپه 7-04-0-ب
 والیت سمنگان 05-0-ب
 ولسوالي درۀ صوف 1-05-0-ب
 ولسوالي خلم 0-05-0-ب
 ولسوالي ورویي دوآب 1-05-0-ب
 والیت بغالن :06-0-ب
 ولسوالي پلخمري 1-06-0-ب
 ولسوالي دوشي 0-06-0-ب
 ولسوالي نهرین 1-06-0-ب
 ولسوالي اندراب 4-06-0-ب
 ولسوالي خوست وفرنگ 5-06-0-ب
 والیت كندز :07-0-ب
 ولسوالي چاردره 1-07-0-ب
 ولسوالي حضرت امام 0-07-0-ب
 ولسوالي خان آباد 1-07-0-ب
 ولسوالي قلعۀ ذال 4-07-0-ب
 ولسوالي ارچي 5-07-0-ب
 والیت بدخشان :09-0-ب
 ولسوالي جرم 1-09-0-ب
 ولسوالي درواز 0-09-0-ب
 ولسوالي كشم 1-09-0-ب
 ولسوالي واخان 5-09-0-ب
 والیت بامیان :08-0-ب
 ولسوالي سیغان وكهمرد 1-08-0-ب
 ولسوالي یكاولنگ 0-08-0-ب
 ولسوالي پنجاب 1-08-0-ب
 ولسوالي ورس 4-08-0-ب

 :ارم هضمیمه چ
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شده  بعد از مشوره با تعدادي از اشخاص وارد لستي تر تیب گردید تا بر عالوه دیگر شخصیتهاي شناخته
 :جهادي و قومي ، این اشخاص نیز مدنظر گرفته شوند

طالب قندهاري  -1 فعال  در تهران( چنداول) شاه آغا پسر میر علي احمد  -0ر واعظ فعال  در تهرانسید جعف -1
 معاون جنرال سید حسنغریبداد -4 (از دوستان شریعتمداري) درقم 

 صاحبزاده صاحب جان ذاكري از قندهار -6سرور خان شاهي از دایزنگي       -5
 مولوي صاحبداد آمر عمومي پروان -9            حاجي عبدالرازق از كابل -7
 وكیل وزیر محمد از جدران -12            صاحبزاده نقیب هللا -8

 مولوي عبدالحكیم قوماندان كاپیسا-10 داکتر محمد حیدر سابق رئیس پوهنتون -11
 (پیتاوه قره باغ كوهدامن) قوماندان اسد هللا  -14 (ارزگان) مولوي گل محمد قوماندان  -11
 بامیان( ملنگ) مولوي عبدالقیوم -16 انور امین رئیس اتحادیه نورستان -15
 قوماندان حمیدهللا قریه بابوس لوگر -19 مولوي حضرت گل احمدزي لوگر -17
 تورجان دولت آباد فاریاب -02 قاضي نظرمحمد شیرین تگاب فاریاب -18

 

 ختم بخش سی و سوم 
 ادامه دارد


