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 بخش سی وچهارم

 

11-8-1882 
به  بعد از ظهرو بساعت چهار رکتحساعت یك بعد ظهراز فرانكفورت  ایتالیا AZ 244با پرواز 

آنجا در  سلجوقي صدیق. هوتل سیسیل برایم اطاق ریزف شده بوددر . روم مواصلت نمودم
قرار اظهار . میصحبت كرد پروگرام سفرم به روم باهم ۀدربار انتظار داشته و بدون ضیاع وقت

د درروم از موقف سابقۀ خویش متح جبهۀ وي پیر گیالني نسبت معطل شدن كارهاي مربوط به
نموده و در نظر دارد كه با برهان الدین رباني و مولوي یونس خالص بدون شركت عدول 

این موقف جدید است و باید در اطراف زیادتر مطالعه . تالف گرددئاعلیحضرت داخل یك ا
 .روم حركتي بكند علیۀتا  زیرا گیالني با روم نزدیك بوده و مشكل است قبول كرد ،گردد
با اعلیحضرت گفتار هر دوي ما هم آهنگي داشته باشد،  اینكه فردا حین مذاكره براي

براي سلجوقي  ،بود اعلیحضرت فرستاده شده خدمتكه قبالَ  سفراخیرم را به پاکستانراپور
 .ید مینمایدئدراین راپورصد در صد تا تحلیل مرا: در اخیرسلجوقي اظهار نمود. خواندم

 

11-8-1882 
جنرال با  اَ بعد. و بروي مطالب مختلف صحبت شد جنرال عبدالولي بهوتل آمده 11.41ساعت 

 منزلبهوتل آمده ومرا ب 14.41طارق عارف ساعت . صدیق سلجوقي نزد اعلیحضرت رفتند
ظهر بعدازظهر جنرال با سلجوقي بازگشتند وبا هم طعام  4در حوالي . جنرال عبدالولي رسانید

در برنده اپارتمان شان صرف  كه شاهدخت بلقیس خانم جنرال عبدالولي تهیه نموده بود را
 .نمودیم

 . اعلیحضرت رسیدیم ه منزلبعد از ظهرب 4.41تام بساعت 
و  دادند توضیح را حاکم در قبال معضلۀ افغانستاناوضاع  بعد مصافحه اعلیحضرتطبق تعامل 

رمذاكرات خویش با یكي از همكاران كه ملك فهد عالیم مثبتي د نداظهار خوشي نمود
ملك فهد . است متحد نشان داده جبهۀ در بارۀ ساختمان( عبد الستار سیرتاحتماالَ )اعلیحضرت 

در مملكت دیگري بغیر  متحد جبهۀ سسانؤوعده همكاري را نموده و آرزومند است تا مجلس م
 .از عربستان سعودي دایرشود

 :مودندبارۀ راپورم از سفر پاكستان فراعلیحضرت در
ني ومولوي یونس خالص و علي الخصوص رباني آمادگي تا زمانیكه برهان الدین ربا -1

یم ملیگراها قرار درحلقۀ سه تنظ ندهمكاري خودرا اعالن ننماید وي بهیچ شكلي حاضر نیست
منجربه دو تقسیم شدن قدرت در ، كه تالف زمینه اختالفات و رقابت دایمي راد وبا این ائنگیر

 .تضعیف جهاد گردد افغانستان میگردد، خلق كند وبصورت مستقیم باعث
 تر جلسۀ بزرگتري در روم دایرید فرمودند تا هر چه زودئاعلیحضرت نظرم را در راپور تا -4
تا پروگرام  بعمل آید، دعوت افغان یافتگانل تحصیسرشناس و  شخصیتهای واردیك تعداد از و 

 .را تهیه دارندآینده كار 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mayar_e_Jameeat_tahkeem_wahdat_osula_34.pdf
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ل رسانیده افغانستان در داخسرشناس قوماندانان چند تن از به  کتبی اعلیحضرت را کهپیام  -4
 .ندنمود تأئید ،هشد
محترمان محمد یوسف اهمیت زیاد قایل هستند و همچنان نظریات  داکتربمشوره ونظریات  -2

 .و عبدالحكیم طبیبي را درقضایاي افغانستان مثبت ارزیابي فرمودند سید قاسم رشتیاسیرت، 
را خاتمه دادند بنوبۀ خود دربارۀ جریان سفرم در پاكستان انفرمایشات شبعد ازآنكه اعلیحضرت 

موقف رهبران تنظیمها و نظریات اكثریت مردم عام  ه وطوریکهدادتوضیحات شرح مبرایشان 
صحبت ما اضافه از . شان قرار گرفت تأییدمورد  کهمتحد توضیح دادم  جبهۀ را دربارۀ
 .ر بر گرفتددوساعت 

 ۀبرایش گفتم كه در پاكستان بین افغانها دربار طور ضمنیجنرال عبدالولي مرا بهوتل رسانید و 
ثیرمستقیم و منفي آن باالي أاختالفات وي با اعلیحضرت و همایون آصفي تبصره میشود وت

 . جنرال این تبصره هارا یك افواه دانسته و رد نمود. جریان واضح میگردد
 

14 -8-1882 
چاشت  طعامدر یك رستورانت بدالولي و صدیق سلجوقي د ازظهربا جنرال عساعت یك بع

 لستي كه از طرف اعلیحضرت در مجلس مشورتي دعوت ۀصحبتها در باره تهیخوردیم و 
در اخیر موافقه نمودیم، طوریكه از صحبت . ترتیب شود بعضي پیشنهاداتي صورت گرفت

محمد  داکتراست، كه اعلیحضرت با  عبدالولي دریافتم نظراعلیحضرت درآن سهیم جنرال
 .گیرنددرترتیب این لست تصمیم می یوسف

                             .ته دایر گردد و در ختم آن اعالمیۀ صادر گرددفاین مجلس بایست بعد از یكه
  

14-8-1882 
ي صدیق سلجوقي به میدان هوایي جنرال عبدالولي بهوتل آمد و مرا با همرای 11.41ساعت 

لوفت هنزا  481با پرواز . در راه اظهار خوشي نمود كه سفرم به روم موفق بود. رسانیدروم 
 . به فرانكفورت مواصلت نمودم 15.41و بساعت  رکتح 14.21ساعت

شام به داکتر محمد یوسف تلفون كردم و از جریان سفر باردیگر برایش توضیحات  6ساعت 
ه صراحت برایش گفتم كه اعلیحضرت به نظر وي ضرورت احساس مینماید و هم و ب دادم

 .دنداکتر صاحب را با اطمینان خاطر و عالقه خاص مي پذیر مشوره هاي
  

12-8-1882 
سعید سمیعي دركلن تلفوني صحبت كردم و از جریان مذاكرات در داکترلودین درمنزل  داکتربا 

دین را تشویق كردم تا قبل از عزیمت جانب پاكستان به روم داکتر لو. برایش معلومات دادم روم
 .برود

 اگست جانب پاكستان 45بتاریخ در نظر دارد وی . با شمس الدین مجروح تلفوني صحبت كردم
 . شود روان

 :فرستمدفتر روم و جمعیت تحكیم ببه  تاذیل راترتیب نمودم  اتپیشنهاد
 متحد یك جبهۀ یونس خالص درپروسه ساختمانسهمگیري برهان الدین رباني و مولوي  -

 .ضرورت مبرم است
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 ازطرف اعلیحضرت عنواني هردو پیامي ترتیب شود و توسط هیئتي تحت ریاست عبدهللا -
 متن پیام توسط داکتر محمد. ده شودسلجوقي و اینجانب به پشاور رسان ملكیاربشمو ل صدیق

 .یوسف ترتیب گردد
 ماندانهاي سرشناس داخل افغانستان ترتیب و توسط هیئت اقالپیا مهاي اعلیحضرت براي قو -

 اینجانب حضورداردكه هیئت تحت ریاست ملكیار در پشاور زماندرعین . ده شوددونفري رسان
 .نمایممیتوانم با یكي دونفر از مردمان مورد اعتماد به داخل افغانستان سفر 

وتعداد محدودي ازشخصیتهاي تحت ریاست داکتر محمد یوسف به شمول همایون آصفي  -
سرشناس مقاومت افغاني از اروپا و امریكا به پاكستان سفر كنند و به مقامات رسمي پاكستان 

همچنان تماس با مقامات ایران، چین و درصورت لزوم اتحاد . درمیان گذارند مطالب را
 .پنداشته میشود شوروي ضروري

ر از شخصیتهاي سرشناس افغاني با تحت ریاست سلطان محمود غازي و دوسه نفر دیگ -
 .رسمي امریكا اقدام بمذاكره نمایند مقامات

 تحت ریاست جنرال عبدالولي بشمول دوتا سه نفر دیگر به عربستان سعودي سفر نموده -
متحد با مقامات رسمي عربستان سعودي مذاكره  جبهۀ وازجریان پیشرفت مسایل مربوط به

 .نمایند
 .حركت منابع مالي را دریافت نمایند تمویلهمچنان این هیئت جهت 

سسان، مصارف دفتر مركزي ؤپول مورد نیاز باید مصارف تدویر مجلس مدر قدم اول ) 
در پشاور واسالم آباد را اكتفاء نماید وشفافیت درعاید ومصارف حتمي  درروم و دفتر نمایندگي

 (است
 

18-8-1882 
 ۀاسناد الن" احتماالَ از. ) خود یافتمنمیدانم از كدام منبع، لیك مطالب ذیل را در یادداشت 

 .اقتباس گردیده" جاسوسي
عنواني  6211نامۀ تحت شماره  1887-14-1وزیر خارجه امریكا سایروس وانس بتاریخ 

 :امریكا دركابل نگاشته است  سفیر
                                       The most adverse Development in terms of our 

interest would be the introduction of soviet combat troops in Afghanistan, which 
would be seriously disturb the entire region. The assessments of Afghanistan’s 
neighbors are similar to ours, although Pakistan and Iran contend that 

Afghanistan is already irrevocably “lost” to the Soviet Union.                                                                                                                        

تفت گردیده باشند كه حكومت امریكا در ارزیابي مشابه دراینجا خوانندگان گرامي مل) 
غیرقابل  افغانستان -یده پاكستان و ایران باهمسایگان اعتراف میكند و اضافه مینماید كه بعق

 .(             رفته است دستبه نفع اتحاد شوروي از بازگشت
خارجه پاكستان  امروز مذاكرات جستجوي طرق راه حل قضیه افغانستان در ژنیو بین وزراي

كوردوویز نماینده خاص سرمنشي ملل متحد در . وافغانستان زیر چتر ملل متحد آغاز گردید
مطبوعاتي خویش اظهار داشت كه اشتراك كنندگان كنفرانس مصمم هستند تا بیك  مصاحبه

 .فیصله برسند
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شان داخل ین افغاني به اوطان در اجندا خروج عساكر بیگانه ازافغانستان و بازگشت مهاجر
دوام   1882-8-7آغاز و تاروز جمعه  1882-8-47فرانس طور رسمي بروز دوشنبه نک .است
 .میكند

 تا مجید منگل به نمایندگي هیئت كابل مصاحبه كرده اظهار داشت كه طرفین آمادگي دارند
 .دراین مجلس بین هم  بموافقه رسند

                                                                                                                                                                            
1- 8- 1882 

ازاینرو وي شمس الدین مجروح تلفون كرد و گفت كه پیش آمد روم باعث آزردگي وي گردیده، 
از  .ازاقدامات جنرال  عبدالولي شكایت بیشتر داشت. در همكاري خود با روم تجدید نظر میكند

مجروح سوال كردم كه باید بمن بدیلي را معرفي نماید، اگر اعلیحضرت نباشد پس مبارزه 
خودهارا از طریق كدام شخص پیش ببریم؟ مبارزه ما براي نجات وآزادي افغانستان است و 

 .افغان نمیتواند هویت خودرا در وجود رهبران جهادي پیدا كندۀ یافت دمان تحصیلمر
را در صحنه امروزي  ضرت احترام دارد و وي بدیليمجروح اظهار داشت كه به شخص اعلیح

وي تصمیم گرفته كه به پاكستان راساَ، بدون اینكه به روم برود، سفر . جهاد افغانستان نمي بیند
 .صحبتهاي طوالني داشتیم توضیحات و. نماید

 

7-8-1882 
لودین تلفون كرد وگفت كه با داکترمحمدیوسف صحبت نموده وازوي تقاضا نموده كه با  داکتر

متحد  ۀدر چوكات جبهرا روشنفكر افغان  قشرقف ؤمایشان  اعلیحضرت در تماس شود و با
من با این نظرش موافق نبودم و گفتم امروز به وضاحت كامل به چشم سر مي . روشن سازد

متحد به قشر تحصیل یافته سپرده شده و دراینمورد توضیحات  جبهۀ بینیم كه تمام كار ساختمان
 .بیشتر ضرورت ندارد

  
11-8-1882 

مكتوبي رسیده كه درآن ذكر دیروز از طرف برادرش . اول وقت داکتر لودین بخانه نزدم آمد
 :است

 .دفتر اتحاد سه گانه به امر مقامات پاكستان بسته شده و مامورین رخصت شده اند -
مامورین . حضرت مجددي به كویته و مولوي محمدي با پیر گیالني به اسالم آباد رفته اند -

ه و مدرك كوچك تمویل حیات شان از دست شان گرفته شد این فیصلها ب. وضع فالكتبار دارند
 .نمیدانند كه به كدام دروازه مراجعه كنند

پیر گیالني باحضور داشت قواي امنیتي از خانه اش در پشاوربیرون برآمده  و هم در  -
 .ابرمولوي محمدي وضع خشن نمودهبر
 .اوضاع بصورت عموم نا آرام و ناكامي دررهبریت جهاد بوضاحت دیده میشود -
 

11-8-1882 
در  Sergioل صدور ویزه  شخصي بنام  ووئاطالع داد كه نفر مسجنرال عبدالولي از روم 

 .وزارت خارجه به قنسلگري ایطالیا در فرانكفورت هدایت داده، با وي در تماس شوم
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در جمله . بقرار حواله از صداي امریكا  یك فروند طیاره بمب انداز در پكتیا سقوط داده شده
نفر از اتباع شوروي  2ف مجاهدین كشته شده اند كسانیكه در اثر پرتاب راكت در میدان از طر

 .نفر از كشته شدگان عساكر رژیم شامل میباشند 41در جمله 
 .جنگهاي شدید در جبهه پنجشیر دوام دارد

  .نمود تأییدجنگهاي پنجشیر را بي بي سي نیز 
  

15-8-1882 
صحبت نموده و پیغام داکتر محمد یوسف تلفون كرد و گفت كه دیشب جنرال عبدالولي همرایش 
داکتر محمد یوسف . اعلیحضرت را برایش رسانیده كه جهت مشوره براي چندروزي روم بیآید

. منمای همراهي را ی راو( مایار)براي جنرال گفته وي آماده حركت است اما میخواهد كه من
د كه احتمال میرو) دم منتظر پیغامي از واشنگتن میباشرو قرار اظهار داکتر محمد یوسف،

 (.ویلسن سفیر امریكا در واتیكان براي اجراي این وظیفه تعیین شده باشد
اعلیحضرت ضرورت یك حركت . یمئینده به روم سفر نماآ ۀما باید آمادگي داشته باشیم تا هفت

، زیرا مردم در پشاور در مورد جبهه متحد متردد شده اند و بعضي ها كوشش دچشمگیر را دار
تخریبكاري احزاب مخالف به شدت جاریست و با هر . فاصله بگیرند دارند كه ازاین تحرك

براي بعضي . بر گردانند وسیله دست داشته كوشش میكنند كه نفر هاي قوي این مفكوره را
 .قوماندانهاي طرفدار سالح بیشتر و كمكهاي مالي بیشتر وعده كرده اند

 

18-8-1882 
اجراي ویزه هاي داکتر لودین و سید شمس . دامروز جنرال عبدالولي دوبار از روم تلفون كر

اگست توسط وزارت خارجه به قنسلگري هدایت داده شده و همچنان  41الدین مجروح بتاریخ 
 .آنها در تماس شوند. ویزه براي وكیل شهباز به هامبورگ فرستاده شده

فوني داکتر لودین تلفون كرد و گفت كه وي با اعلیحضرت و جنرال عبدالولي در روم تلی
اعلیحضرت عالقمندي نشان داده تا با وي ببیند اما جنرال عبدالولي با قدري . صحبت نموده

از من خواست تا با جنرال عبدالولي تلفوني در تماس شوم  ووضع را . سردي صحبت نموده
 .معلوم نمایم

 :با جنرال عبدالولي تلفوني صحبت كردم وي مطالب ذیل را برایم بازگفت 15.11ساعت 
داکتر لودین در صحبت خود قدري خشن پیش آمد مینماید و طوري مینماید كه در اینجا آرام  -

طور مثال وي شخصاَ دوبار به وزارت خارجه مراجعه نموده و دربارۀ . و بیعالقه هستیم نشسته
باید دوستان متوجه باشند كه ما نیز در ایطالیا بحیث . ویزه شمس الدین مجروح استفسار نموده

 .گزینان زندگي مینمائیم و قدرت ما محدود است پناه
وي حامل پیامي از . امروز سفیر پاكستان در روم با اعلیحضرت در منزل شان مالقات دارد -

 .طرف وزیر خارجه و رئیس جمهوركشورش میباشد
 .ویلسن سفیر امریكا در واتیكان هفته آینده از امریكا بر میگردد -
اکتر محمد یوسف در تماس شده تا هفته آینده براي مشوره روم باثر هدایت اعلیحضرت با د -

 .بیآیند و من نیز وي را همراهي خواهم نمود
 .صدیق سلجوقي هفته آینده از پاكستان به روم مواصلت میكند -

با داکتر محمد یوسف تلفوني از جریان خبر دادم و هم براي داکتر لودین نتیجه صحبت خودرا 
به داکتر یوسف پیشنهاد كردم كه در سفر روم . وریكه الزم بود فهمانیدمبا جنرال عبدالولي ط



  

 

 

 7تر 6 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  په دغه پته.  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

 

وي درباره . است به تنهایي برود، زیرا اعلیحضرت شخصاَ ازوي انتظار مشوره را دارندبهتر
 .فكر میكند

 

18-8-1882 
داکتر لودین احوال داد كه ویزه ایطالیا را گرفته و همچنان ویزه سید شمس الدین مجروح در 

روز میشود برایشان رسیده اما آنها  18ویزه ها از اول سپتامبر كه . نسلگري موجود استق
 .معلوم شد كه سهل انگاري ازطرف قنسلگري شده. متوجه نشده اند

 

41-8-1882 
. داکتر لودین فردا روانه روم است. رت دیدموبا داکتر لودین و داکترعزیز نجیبي در فرانكف

نمودیم و هم قدري بیشتر برایش راجع به موقف جنرال عبدالولي  درباره سفرش تبادل افكار
 .معلومات دادم

 

44-8-1882 
همایون آصفی از پاریس تلفون کرد و گفت كه وي دیشب با اعلیحضرت تلفوني صحبت نموده 
و اعلیحضرت گفته كه كارها بصورت نسبي طبق دلخواه پیش میرود اما باید ما محتاط بوده 

مخصوصاَ احزاب مخالف در پاكستان بشدت در پیشرفت این . زیرا این حركت كار سادۀ نیست
 . كارموانع خلق میكنند

BBC گرومیكو  ،خبري نشر نمود كه بعد از ده سال وقفه وزراي خارجه اتحاد شوروي وچین
برعالوه گرومیكو با یعقوب خان وزیر خارجه . وهو، در نیویارك با هم مالقات نموده اند

مذاکره نموده وگرومیكو وي را تهدید نموده كه باید حكومت پاكستان دست از فعالیتهاي ضد 
 .دارداتحاد شوروي بر

در حلقه هاي سیاسي امریكا صحبت از رسانیدن كمك مؤثر ضد هوایي براي  BBCقرار تبصره 
 . مجاهدین مطرح است

 

44-8-1882 
داکتر لودین از هوتل كولوني در روم تلفون كرد و راجع به مالقاتش با اعلیحضرت و عبدالولي 

 . معلومات داد
اعلیحضرت مذاكرات طوالني داشته و از بعد ازظهر با  4.41الي  11وي دیروز از ساعت 

 .صحبتهاي خود رضائیت كامل دارد
 

42-8-1882 
از مذاكرات خود با . با داکتر لودین حین مواصلت از روم در میدان هوایي فرانكفورت دیدم

اعلیحضرت اظهار خوشي كرد مخصوصاَ اعلیحضرت آرزو دارد كه طبقۀ تحصیل یافته بیشتر 
 .روانه پاكستان شد  P I Aبعد از ظهر توسط طیاره . شامل دراین حركت باشند

داکتر محمد یوسف تلفون كرد و گفت تصمیم گرفته تا روز جمعه آینده به تنهایي عازم روم 
 .گردد، برایش تكت رفت وآمد سرشته نمایم
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45-8-1882 
داشت كه  بعد از گذشتاندن دوماه با مجاهدین در اطراف كابل اظهار BBCجان داتسن نماینده 

حزب اسالمي حكمتیاریك تعداد زنان را تربیه چریكي نموده كه براي روسها درد سر زیاد خلق 
 .در راه آزادي وطن خود با ایمان كامل مبارزه میكنندراسخ نموده و زنهاي افغان با عقیده 

 

46-8-1882 
نموده ام  داکتر محمد یوسف تلفون كرد برایش اطمینان دادم كه تكت رفت وآمد را برایش تهیه

 بروز دوشنبه جاي ریزرف  شدهLH  481بروز جمعه و بازگشت در پروازAZ 244ودر پرواز
 .ستا

در میدان هوایي با وكیل شهباز احمد زي كه روانه روم است خداحافظي كردم و پاسپورت 
تهیه خودرا برایش دادم تا درصورت امكان جنرال عبدالولي برایم ویزه عربستان سعودي را 

پدرم که بعد از ادای فریضۀ حج نسبت نداشتن پاسپورت در جده محبوس است، کند تا از 
 .رسیدگی کرده بتوانم

 پایان بخش سی و چهارم
 ادامه دارد

 


