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 11/5/4112                                                                                    مایار          هللا  احسان
 

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

 

6-11-1882 
 .به نوي وید بمنزل وی رسیدم 11.11ساعت  ،تلیفون دیروزی داکتر محمدیوسف صحبتبعد 

تاریخ  -، در بخش سی و چهارمبا اعلیحضرتسفر اخیرخود در روم و مذاکراتش  وردداکتر محمد یوسف در م
  :خلصه نمود آنرا میتوان ذیلا گزارش یافته، با تفصیل صحبت نموده که  46/8/1882

قواي شوروي را در  وسیله ایست كه توسط آنها میتواننیاد گرا بهترین باسلمي كه احزاب  معتقدندیها ئامریكا -
آنهارا مستقیم وبیشتر  امریكا میخواهد تا ازاینرو. آغشته گردانیدو  عمیقاا کشانیدي فرسایشي افغانستان جنگها

پیش  قضیۀ افغانستان مذاکره و مصالحه را در حلراه تا اینکه  دادهترجیح و با این سیاست جنگ را  كمك كند
  .دگیر

 در مورددراین پیغام اشارۀ . ز واشنگتن بدست آوردهاتوسط سفیر امریکا در واتیکان دوهفته قبل روم پیغامي  -
 .متحد دیده نمیشود ۀتقویه جبه تأئید و

الخصوص حزب اسلمي حكمتیار و جمعیت اسلمي رباني ازجانب بعضي ممالك  علي گروه هاي بنیادگرا -
د هاي وسیعي مستقیم تقویه میشوند وحلقه هاي بخصوصي دراین ممالك به نفع این دو حزب پروپاگن يئاروپا

 .که در واقعیت مؤید و همآهنگ با پالیسی امریکا میباشند مینمایند
ودیكه یك با وج. سران احزاب بنیادگرا تعهداتي با منابع كمك دهنده دارند كه نمیتوانند ازآن سركشي نمایند -

ت آنرا ندارند تا أجر اما دارندرا متحد  ۀشناس این احزاب علقه مندي با ساختمان جبهتعداد از قوماندانان سر
 .در برابر رهبران خود، كه مدرك تمویل شان هستند، قدعلم نمایند اا صریح

معلوم نیست، نمیتوانیم با جداشدن  امروز تا" متحد ۀجبه" جنگ افزارازطرف دیگر چون مدارك مالي و 
 .یمئاز احزاب شان جهاد را تضعیف نما قوماندانها

داشته ضعیف صورت نسبي موقف نجات ملي حضرت صبغت هللا، در جهاد ب ۀجبه خاصتاا ، سه تنظیم طرفدار -
این سه  سر وصداي فروش سلح از طریق اداره هايندارد،  داخل كشورتحت كنترول خود و جبهات خودرا در

نگهداران شان ازموقف خود به نفع مجاهدین،  راز اهل بیت وپسران وتعدادي ازتنظیم باال است وهمچنان 
 .دامي نمیكنندقته است، اطوریكه شایس

اعلیحضرت بهیچ صورت حاضرنیست بدون همكاري برهان الدین رباني و مولوي محمد یونس خالص دراین  -
 .حركت بزرگ ملي اقدام بیشتري كند

در دیدوادید اخیر اعلیحضرت با سفیر پاكستان چنین احساس میشد كه حكومت پاكستان از خدعه و فریب كار  -
 .هر مطلب مهم كه بحث میشد آنرا به آینده قریب موكول میكرد ۀو دربار میگیرد

ساعت را در بر گرفت با تأثر به توافق رسیدیم كه بدون  6بعد از بحث در اطراف این مطالب كه اضافه از 
ومتقاعد ساختن رباني و خالص در " متحد ۀجبه" پروسۀهمكاري ممالك ذیدخل در قضیه، بكرسي نشاندن 

بهر صورت چانس . بوده وایجاب مطالعات بیشتر را میكند ملي، كار بس مشكل ۀریضسهمگیري دراین ف
كامیابي این پروسه بزرگ بدون عدم همكاري كشورهاي ذیعلقه، علي الخصوص عربستان سعودي وپاكستان 

 .كه آنها نیز به فرمان امریكا هستند، خیلي كم جلوه میكند
محمد یوسف در نوي وید و ازمن در اشبورن  داکتربین خانه  فاصله: خاطره . ) شب بازگشت بخانه 8ساعت 

 (.كیلومتر 115
 

8-11-1882 
 :برایم رسید واینست متن آندوست مشترك ما  توسط یك از داکتر لودین، 2/8/1882مؤرخه امروز مكتوبي 

 :بعد از چند سطر در مورد مطالب شخصي مینگارد

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mayar_e_Jameeat_tahkeem_wahdat_osula_35.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mayar_e_Jameeat_tahkeem_wahdat_osula_35.pdf
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در اثر تغییر مفكوره پیر صاحب در  اا واقع. رفیق ها شد ۀیرفتن من به روم یكبار دیگر باعث تقویت روح "
وی  ،انات روم به حضرت صاحبارش جریزبعد از گ. رو به انحطاط بود دوستان ۀمتحد روحی ۀخصوص جبه

جبهه متحد را محض یك مفكوره میدانست بعد از شنیدن جریان  پروسۀ پیر صاحب كه قبلا . خیلي خوشحال شد
 ۀبا مصاحب مؤقفشتا تمام شایعات را در خصوص تغییر انكار كرد و بمن وعده داد باتشنظر و عدم ثاز تغییر 

 داکتر)  صاحب داکترنكاتي را كه برایت مینویسم نزدت نگهدار و محض خدمت . گرداند مطبوعاتي مرفوع
 . ارش بدهزگ( محمد یوسف

 .ارش دهدزنیز گ نكات ذیل را به اعلیحضرت به عبدالولي جان نوشته ام و خواهش نمودم كه
شنر پشاور درحدود بیست روز قبل حضرت صاحب و پیر صاحب را بعد یك دیگر نزد خود احضار و یكم -1

كنند و حتي به حضرت صاحب گفته شده است متحد تبلیغ  ۀفع جبهنه به هر دوي شان توصیه نموده است كه ب
 .دكنفغانستان پخش اكمپها و داخل  چند ماه قبل شاه را تكثیر و به داخل ۀكه اعلمی

مشهور افغاني صورت گرفته است و به ایشان  اا توسط مامورین پاكستان با بعضي از اشخاص نسبت تماس ها -4
ین جمله یكي دونفر از اكه در در بین مردم تبلیغ كنند " متحد ۀجبه" نهضت  ۀتقوی ۀتوصیه شده است تا در بار

 .ما هم شامل اند دوستان
متحد را توصیه میكرد پیر صاحب در جواب گفته كه عده اي از  ۀپیر صاحب تقویه جبه وقتیكه كمیشنر به -3

اعراب " كمیشنر وعده داده است كه دیگر. دنثي میكننخاعراب پولدار در كمپها پول زیاد توزیع و اقدام مارا 
چهار روزبعد سه نفر عرب قیب آن به تع ."را اجازه نخواهد داد تا هرچه میخواهند با افغانها بكنندهاتنبان كشال 

 .پول توزیع بكنند از كمپ بیرون و حتي لت و كوب كرده اند( حكمتیار)  را كه میخواستند به طرفداري گلبدین
وی ت أفكر میكنم تا هدایتي از باال یا تغییري در پالیسي نباشد كمیشنر چنین اقدامي، كه از صلحیت و جر

 .بمراتب باال است، كرده نمیتواند
آقاي سدو اصیل در حالیكه . مدن خودت و سلجوقي را دارندآورت رفیق ها همه خوب اند و انتظار بهر ص

 .قطع نكرده است به حیث مشاور قومي پیر صاحب مقرر گردیده است( محمدي)  تنظیمخودرا با  ۀرابط
ین را باید من متحد را حیات جدیدي بخشید كه ا ۀرفتن من به روم و مراجعت به پشاور مفكوره جبه اا انصاف

 .خیلي بي حوصله شده بودم( ایطالیا) ممنون توصیه هاي خودت باشم ورنه من نسبت دیر رسیدن ویزه 
منكر شد و حضرت صاحب  كه پیر صاحب از تغییر نظر خود كاملا  هتازه پدید آمد ۀبه حدي روحیباورکن 

تشخیص نمودیم كه قدرت  بوده وما مردم طرفدار شاه %81چهار روز قبل به ژورنالیستان ایطالوي گفت كه 
  . متحد دیگر راهي وجود ندارد ۀجبه بغیر ازتنظیم هاي پشاور به انتها رسیده است و 

متحد و آزادي افغانستان ترا بخدا میسپارم و امید است در ده  ۀفقیت جبهؤت و سلمتي ات و محص دبه امی
 "برادرت عزیز. ینده به پشاور ببینیمآپانزده روز 

 .وي به نیت نیك پاكستان چندان اعتماد  ندارد. سیدن مكتوب و متن آن براي داکتر محمد یوسف اطلع دادماز ر
 

11-11-1882 
 :آیه از قران كه هر روز آنرا در وظیفه دارم بر حق است 

 (ان الذین قالو ربنا هللا ثم استقامو فل خوف علیهم و ال هم یحزنون ) 
ایشان و نه ایشان اندوه د پروردگارما خد است بازقایم ماندند پس هیچ ترس نیست برینه آنانكه گفتنآئهر : ترجمه
 .خورند

اعلیحضرت و سلطان محمود  با. مکنمیحرکت پاكستان بصوب هللا فردا خودرا تهیه كردم انشاء ۀتكت طیار
 .خدا حافظي كردمو دوستان روم  غازي در

 

 1882-11- 14و11
در هوتل میدوي برایم . به كراچي رسیدم 11-14ز فرانكفورت حركت و روز ا 44.31ساعت  PK 011با پرواز 

 . اطاق از طرف كمپني دادند
یكي از سرحد  ۀگورنر صوب. اصغرخان دعوت شدم و با دوستان سابقه دیدم ت دیرینه امسمنزل دوشب در

باشد، شاید وي كمك كاري  "متحد  ۀجبه"ۀ اگر در بار با وي در تماس میشودو اصغرخان است  پسران كاكاي
 .كرده بتواند
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ه خواسته كه از كدام رآمده و از نزدش مشونزد وي  Hans Manzامریكاني بنام یكنفرخان قرار اظهاراصغر
 .وي نام پیر گیلني را برایش داده. طریق میتواند به مجاهدین كمك نماید

 

13-11-1882 
تا ساعت . صبح به اسلم آباد رسیدم 8.11ي از كراچي حركت و در حوال 0.11ساعت   PK 311توسط پرواز 

جانب (دقیقه توقف 41)از طریق سیدوشریف،  PK 632با پرواز . بعد از ظهر بانتظار طیاره بعدي گذشتاندم 4
 تشریف آوردهي سید اسحق گیلني، سدو اصیل و یك تعداد دیگراز دوستان ئدر میدان هوا. پشاور پرواز نمودم

 . بودند
متحد صحبت  ۀجبه ۀمحمد جدران درباررلودین، اسحق گیلني، وكیل وزیصیل با داکترسدو ا منزلشب در

 .كردیم
ثیر مثبت نموده و از مذاكراتش با اعلیحضرت تعداد زیاد مردم با خبر شده اند أتز گشت داکترلودین در پشاوربا

 .و امید به بهتر شدن كار پیدا شده
 

12-11-1882 
وي نیز از دیدوادید خود با . صحبت كردیم" متحد ۀجبه"در اطراف . م آمداول وقت وكیل شهباز احمدزي نزد

 . اعلیحضرت اظهار خوشي و خوشبیني نمود
گیلني گفت كه كاكایش از آمدنم در پشاور اطلع حاصل . از دوستان آمدند سیداسحق گیلني و یك تعداد زیاد

م خودش در ردیر گیلني در اسلم آباد تلفون كبه منزل  پ. چگونگي سفرم معلومات میخواهد ۀنموده و در بار
 .نبود پیغام گذاشتم منزل

انجنیر محمد اكرم رئیس اداري تنظیم محاذ نزدم آمد و راجع به تغییر وضع پیر گیلني بصورت مثبت یاد 
 (.ید میشودئگفتار داکتر لودین تأ.) كرد

 

15-11-1882 
ازعدم . ببركزي اول وقت آمدند عمر سماعیل عثمان، قاضيوصیل، اسحق عثمان، توریالي عثمان، ا عبدالغفور

اروپا دراین  از جریانات در. همكاري رهبران سه تنظیم و تخریب كاري رهبران بنیادگراها شكایت داشتند
 .یكه الزم بودبرایشان توضیحات دادمئتا جا. رابطه معلومات خواستند

هوتل با  مدخلدر  نها تصادفاا آ.  رسول یكجا بدیدنم آمدندداکتر امان هللا و بعد ازظهر جنرال محمد یحیي نوروز
 با داکتر امان هللا رسول كمتر شناخت دارم و. هم مصادف شده اند

 ۀهر طرف صحبت كردیم بدون اینكه مشخص در باراز ازاینرو
رسول خداحافظي كرده رفت و داکتر. كدام مطلبي بحث شده باشد

 ۀجبه" ۀشب دربار 14لي جنرال یحیي نوروز نزدم ماند وتا حوا
                                                                        . به تفصیل صحبت كردیم " متحد

. راپور سفر پاكستانم را كه به اعلیحضرت داده ام برایش خواندم 
 .یید كردأارش اظهارخوشي كرد ه آنرا تزازطرز گ

حضرت صبغت هللا ) ات ملي نج ۀبا جبه جنرال نوروزكه فعلا 
 وضع نظامي ۀبحیث آمر نظامي همكاري دارد در بار( مجددي

              م1882پشاور -مایار –جنرال محمدیحیی نوروز                                                                               
ثریت ؤم و بهتر ۀرا جهت ادار ظامي سه تنظیم ملیگراتا شعبات نوي كوشش میكند . داد مفصل معلومات جهاد 

دراین مورد با مولوي محمد شاه فضلي معاون حركت اسلمي در تماس . آن در جهاد تحت یك قومانده بیآورد
 .او این نظررا، با آنكه مشكل است، رد نمیكند است و

ش زرابیشتر ازدیگران  کار میکند (پیر حفندي)  مقامات پاكستاني دگروال رحیم وردگ را كه با تنظیم محاذ
اما سوال دراینجا است كه فامیل پیر گیلني تا كدام سرحد با این همكاري دگروال وردگ در محاذ موافقه . میدهد

 .دارند و تا كدام حد وي در راز داخلي فامیل قبول شده است
جدي صورت بگیرد، زیرا بدون متحد اقدامات  ۀجبه نهضتتمویل  ۀكید نمود كه باید در بارأجنرال نوروز ت

 .داشتن منابع مالي امكان ندارد كه همبستگي و همكاري مجاهدین را بدست آورد
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افغانستان خدمت  ۀكه در گذشتمانند وی  يئها به شخصیت اا شدید" متحد ۀجبه"براي جنرال نوروز گفتم كه 
دریك  اردوي سابق افغانستان را صادقانه نموده اند ضرورت دارد وایجاب میكند افسران نیك سیرت وكارفهم

 یهمكاري ووباالی وی مثبت داشته و گفتم كه اعلیحضرت درمورد وي نظرواضحاا برایش . بسیچ گرداندمحور
را  دارفتا امكانات مدغم گردانیدن شعبات نظامي تنظیمهاي طر به وی پیشنهاد کردمازاینرو . اعتماد کامل دارند

 .العه كندخویش بیشتر وعمیقتر مط ۀتحت ادار
 ۀمیل سلح مختلف براي تنظیم جبه 151جنرال نوروز اظهار داشت كه درحال حاضر مقامات پاكستاني ماهوار

اخذ كرده  تا در پول حضرت صبغت هللا مجددي از نزد مجاهدین طور پیشكي . است نجات ملي تخصیص داده
پاكستان میباشد، ازینرو  ۀسلح تخصیصیبدل آن برایشان سلح توزیع كند، این پول پیشكي بمراتب بیشتر از 

مجاهدین را مرفوع  سلح خریده شدۀ بوده ونمیتواند تقاضاي روبرو با مشكلت زیاد( جنرال نوروز) وي
 .گرداند

رسیده كه دفتر استخبارات نظامي پاكستان  آي اس آي درنظر دارد تا توزیع  یگر براي وي راپوردازطرف 
نجات ملي قطع كند و احتمال دارد كه باالي حركت انقلب اسلمي نیز قطع  ۀهسلح را باالي محاذ ملي و جب

 .شود
 ۀجبه"درمسایل جهاد افغانستان صحبت میكند ضرورت یك ادارۀ واحد، بشكل  وقتیكه انسان با اشخاص وارد

اشته شود سلحیكه بایست براي مجاهدین طور رایگان بدسترس شان گذ. زیادتر در اهمیت خود میافزاید ،"متحد
ندار خودرا دروطن میفروشد و یا گرو میكند تا براي آزادي  مجاهد دار و. باالیشان به پول نقد فروخته میشود

الیشان دربرابر پول نقد و در برابر رهبر تنظیم مربوطش سلح مردم افغان را با وطن خود سر خودرا فدا كند
ه، بلکه در بعضی موارد سلح عرضه شدۀ سه تنظیم قرار معلوم احزاب بنیادگرا سلح را نفروخت .میفروشد

 . را خریداری میکند" جبهۀ متحد " مؤید 
 

16-11-1882 
كسي اطلع داشته باشد، از طرف روم احمدشاه علومي و " متحد ۀجبه"قرار معلوم، بدون اینكه از همكاران 

یكه بین مردم ئتا جا. است ودهمحمدصدیق سروري با پیامي از اعلیحضرت با برهان الدین رباني ملقات نم
 قبل براین پیشنهاد. است جواب مثبت ندادهو شایع است برهان الدین رباني ازایشان به سردي پذیرایي كرده 

افغاني گفتار  ۀمملكت كه در جامع ،، مانند عبدهللا ملکیاربتوافق رسیده بودیم تا شخصیتهاي سر شناس گردیده و
بنام جبهۀ متحد زرگ ملي فرستاده شود نه اینكه دونفر ناشناس بچنین وظیفه  ته باشد براي اجرايشان وزن داش

منشأ اینگونه اجراات خودسرانه درحلقۀ  .تعیین گرددبزرگ  ۀباجرای چنین وظیفکه هیچگونه سوابقی دارد 
 .نزدیک هویدا است

ي صرف طعام و صحبت پیرگیلني مرا برا 14.31سیداسحق گیلني تلفوني برایم اطلع داد كه امروز ساعت 
 .است در خانۀ خود دعوت نموده

در بارۀ مؤقف اخوانیها  و مولوي شینواري را ببینم تارفتم  خیل، قبایل آزاد، آدم ۀصبح به در 11.11ساعت 
 .سفانه در خانه نبودأمت. بیشترمعلومات نمایم

 ۀگرد وي حلقه زده بودند ودرباریك تعداد زیاد قوماندانها و مجاهدین  .بخانه پیر گیلني رفتم 14.31ساعت 
 .توزیع سلح ومهمات گفتگو و جنجال داشتند

كروخیل كه دراین اواخر، قرار اظهارات خودش با پنجهزار نفرمجاهد؟، از ازر به پشاور آمده و با خان حسن 
پدر ها   دوستانۀ ابطوو از ر اظهار خودماني نموده  صحبتآغاز تنظیم محاذ همكاري خودرا اعلن نموده، در 

 .یاد كرد
 (.شخص دلچسپ است، چون بارژیم همكاري داشت از جریان جنگ درحوزۀ كابل با خبر است: یادآوري) 

وي گفت كه . و از پالیسي حكومت پاكستان وپاكستانیها شكایت داشت كرده  پیر گیلني باوضع دوستانه پبش آمد
 ۀمحاذ ملي افغانستان وجبه)  "متحد ۀجبه"ید ؤدراین وقت حساس توزیع سلح ومهمات را باالي دو تنظیم م

گیلني . (تأئید گفتۀ جنرال نوروز) قطع نموده وآنها را با مشكلت زیاد مواجه ساخته است( نجات ملي افغانستان
 یطرفدار" متحد ۀجبه"وي درصحبت خود از ساختمان  . در نظر دارد تا بعد از ده روز به اروپا سفر كند

متحد عقیده برآنست كه بدون همكاري برهان الدین رباني و  ۀره اینكه، بین كارگردانان جبهبنده  دربا. میكرد
: كه درجوابم گفت ممتحد غیر ممكن خواهد بود، ازوي نظر خواهي كرد ۀمولوي خالص به پا ایستاده كردن جبه

ها و مجاهدین بشمول ما امروز اگر مجلس پیشنهاد شده را دایر نمائیم اكثریت قوماندان. نه اینطور نیست"
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این طرز تفكر  بعد از شنیدن نظر وي و". طرفداري خواهند كرد ن ومجاهدین احزاب مخالف ازماناقوماندا
طرف صحبت را ۀ مهمانها باالي میز طعام بحث نمایم، رشت بیشترازاین الزم ندیدم كه درحضورداشت یك تعداد

 ي درروم درمورد این مطلب مهم بحث مي شودمیدانم كه حین بازدید و دیگر كشانیدم و ازطرف دیگر
 .وضرورت به جر وبحث را دراینجا ندارد

اسماعیل عثمان هم آمده بود و آقای  .ر به منزل سید اسحق گیلني رفتمبعد از ظه 3.11قبلي ساعت  ۀقرار وعد
اول انتظار  ۀدر وحل ن سه تنظیم طرفدارارهبر ،نظر به اظهارات هردو. كردیمجبهه متحد صحبت  ۀدر بار

متحد پول سرشار به این دستگاه جدید االحداث سرازیر میشود و ازین ناحیه  ۀداشتند كه با شروع كار جبه
ین مشهود نیست اینها نیز اوضاع را دیده حركت ااز ۀچون تا حال كدام علم. عواید سرشاري بدامن شان میافتد

یكه طرفداري از ئها حبتهاي خود دربین قوماندانطور مثال گفتند كه حضرت صبغت هللا مجددي در ص. میكنند
و در برابر مخالفین پادشاه  پادشاه میكنند همیشه از پادشاه یاد میكند و خودرا همكار مخلص وي وانمود میسازد

 ". ظاهر خان كیست كه مه نیستم :" از وي فاصله گرفته میگوید
متحد طوالني صحبت  ۀكارهاي جبهۀ د ودر بارشام روز عزیزهللا واصفي و محمد گلب ننگرهاري نزدم آمدن

واضح ساخت كه آرزو دارد  واصفي در صحبت خود. هردو از طرفداران قوي اعلیحضرت میباشند. كردیم
 .درین كاراقدامات چشمگیرنماید

 

10-11-1882 
م در صبح با ه 8.11تا حوالي . محمد گلب ننگرهاري بعد از نماز صبح آمد وبعضي اسناد را برایم آورد

 . متحد مشوره كردیم ۀمورد كارهاي جبه
ندانستم كه مطلب از . یكنفر بنام محبوب غني كه بنام راجا شهرت دارد با یك تعداد درحدود ده نفر نزدم آمدند

من . وعده هاي بلند باال نمود و متحد صحبت میكرد ۀآمدن شان چیست اما زیاد بطرفداري اعلیحضرت و جبه
 .بگویم زیادتر شنیدم تا چیزي

امین  وردگ بشمول حاكم غلم حضرت، عبدالغفور وصیل، شخصیتهای محترمبعد از ظهر یك تعداد كثیري از 
 .متحد مینمایند ۀاینها همه طرفداري از جبه. هللا پسر حاكم، سرور سعادت آمده بودند

مجاهدین مردم وردگ . آنها ازبعضي فامیل هاي وردگ كه در نزد تنظیمهاي طرفدار كار میكنند، شكایت داشتند
متحد بتواند ضرورتهاي  ۀصورتیكه جبهدر. ارند با ایشان در تماس هستندكه با احزاب بنیادگراها همكاري د

 .متحد فعالیت میكنند ۀفراهم گرداند آنها بطرفداري جبهرا شان 
 لت و شوروي قندهار قرار دارد زیر فشار بیحد حملت دو دوطرف مسیر شاهراه كابل و والیت وردگ كه در

دره هاي مركز وردگ نیز مورد حملت . آنها نمیتوانند كه یكروز هم بدون دفاع در منطقه گذاره نمایند. میباشد
. دنیا حزب كه به آنها سلح ومهمات داده بتواند، همكاري مینمای و ازین ناحیه با هر تنظیم و شدید قرار دارد

 .تاین همبستگي را میتوان یك ضرورت حیاتي دانس
مصلح، سید اسحق گیلني با یكتعداد وکیل بعد از خداحافظي ایشان وكیل سدو اصیل، وكیل وزیرمحمد جدران، 

 .صحبتها در یك محور چرخیده و هر كدام وعده همكاري میدهند. موسفیدان جدران ومنگل نزدم آمدند
 

18-11-1882 
او در . باز میگردد 43-41میرود و بتاریخ د و گفت كه وي فردا اسلم آباد رفون كمحبوب غني پاكستاني تل
 (.دیده شود؟ .) پاكستاني نزدم بیآیند وزرای نظر دارد كه با یكنفر از 

 :سید اسحق گیلني نزدم آمد و گفت كه
سیاف در حدود پنج هزار . ملیون لاير سعودي براي سیاف پول نقد و جنس تسلیم داده 85مبلغ  عربهاي سعودي

سیاف براي خود قرار گاه بزرگي . اجي بین قوماندانها ومجاهدین مربوط توزیع نمودهج ۀمیل سلح در منطق
بعد ازتوزیع سلح ومهمات بین مجاهدین توسط سیاف در حدود دوهزار نفر ازایشان نزد محاذ . اعمار نموده

 .یشودفقیت بزرگ شمرده مؤملي افغانستان آمده تسلیم شده اند كه این پیشآمد براي تنظیم محاذ یك م
 

18-11-1882 
قرار معلوم هر روز  .اعلیحضرت میباشد، نزدم آمد ۀ، كه از طرفداران سرسپردخان اول وقت حاجي الماس

ا رفت و باالی در ورودی دفترش باال میکند و یک تعداد زیاد مردم در آنج را "سبز -سرخ -سیاه" صبح بیرق 
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ازمن دعوت كرد تا  قات با جنرال ضیاء الحق پیداشده وینده امكان ملآوي اظهار داشت كه در هفتۀ . داردآمد 
از وي سوال كردم . ریق یك شخصمن ملقات با رئیس جمهور را مفید مي بینم اما نه از ط. با ایشان یكجا شوم

حاجي الماس كه با كدام . متحد این ملقات را فراهم كرده بتواند با خوشي نزد شان میرسم ۀبه نام جبهاگر
 .پاكستاني آشنایي دارد و رئیس جمهور مرید وي میباشد این ملقات را فراهم نموده شخص روحاني

ن، حكیم ررسول امیومشرقي، پروفیسازچكنهور مجروح، سناتور آغاجان شمس الدین محترم بعد از ظهر
اشخاص همه این . متحد داشتیم ۀمورد جبهدند و صحبتهاي ارزنده و دلچسپ درهوتل آمتنیوال، اسدهللا صافي در

نزد رهبرهاي تنظیمها و احزاب منافع شخصي و فامیلي به نسبت منافع . از نزد تنظیمها و احزاب شكایت دارند
ملت و  و نفع خیره ین منافع گذشته و باملي بیشتر ارزش دارد وازینرو اینها بهیچ وجه حاضر نخواهند شد تا از

وارد شود امكان دارد كه درظاهر حاضر  ان فشاردرصورتیكه ازطرف پاكستان باالي ش. مملكت قدمي بگذارند
 . بهمكاري شوند

وي اظهار داشت در . در باره صحبتم با حاجي الماس مشوره كردمطور خصوصی با شمس الدین مجروح 
 .متحد باشد ۀازان استفاده نمایم، اما شرط اساسي آن باید بنام جبه صورتیكه این امكان میسر گردد

 

41/11/1882 
سفانه لست نامها رادر أمت) انزده نفر از صاحبمنصبان اردوي سابق افغانستان به هوتل آمدنددر حدود پ

 مانندوساختماني را  جهاد توسط تنظیمها و احزاب شكایت داشتند ۀآنها همه از شكل ادار(. یادداشتهایم نیافتم
 .ید مینمایندئمتحد تا ۀجبه

  بمیان آورند كه درآن گردهم آیي و هم آهنگي بوجود آمده به ایشان توصیه كردم تا دربین خود یك حركتي را 
  .به ایشان مشوره دادم تا با جنرال محمد یحیي نوروز تماس بر قرار كنند و بتواند

  
  

  
 
 
 

                                                                         
 
 
 
 
 

                              

 محل بود وباش باباجی –قریۀ شل باند شریف                     "جبهۀ متحد"  پشاور، ادارۀ مؤقت -وتلدینز ه
 و نشانۀ از هوتل وجود ندارد شده امروز در آنجا فروشگاه بزرگ اعمار        

 

44-11-1882 
حال از نزد پاچاخان پسر  حاجي الماس، میاء حسین، دگروال عبدهللا و مولوي سبحان نزدم آمدند وگفتند كه همین

برایشان . ترتیب آن فراهم گردیده تا با جنرال ضیاء الحق رئیس جمهور ملقات كنیم. باباجي صاحب برگشته اند
گفتم كه من میخواهم قبل از ملقات با رئیس جمهورپاكستان پاچاخان را ببینم و بعد از صحبت با وي و مشوره 

 .مهور برومبا اعلیحضرت حاضر هستم  نزد رئیس ج
موافقه كردیم كه امروز شام به منزل حاجي الماس رفته وشب را درآنجا بگذرانیم و فردا صبح با پاچاخان 

 .ببینیم
با حاجي الماس و دگروال عبدهللا به طرف مردان حركت كردیم و در حوالي نیم شب بخانه شب  8.11ساعت 

براي اینكه اگر كدام واقعۀ رخ بدهد  ندارم و یادچون با این اشخاص شناخت ز. حاجي الماس مواصلت نمودیم
از من نشانۀ باقي باشد یادداشتي نوشتم ونزد برادرم گذاشتم كه اگر تا فردا عصر بازنگشتم با آمر محافظین 

 . پاكستاني كه رفت و آمد مارا تعقیب میكند در تماس شود
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همه در یك اطاق خوابیدیم و حاجي  -حوالی نصف شب داخل یک باغچه شده که ساختمان کوچکی درآنجا بود
كرده  پیشاطاق بحدي صداي خروپف شان بلند بود كه چشم  ردیگسمت الماس از یكسو ودگروال عبدهللا از 

 .حركت كردیم( من براي) بعدازچند ساعت محدود استراحت  در تاریكي شب به صوب نا معلومي . نتوانستم
ه مردان و از طریق چارسده ب سفر ما از پشاورآغاز

. تقریبا تمام فاصله كوه بند بود. طرف رستم حركت كردیم
دركدام حصه كنار دریاچه توقف كردیم و نماز صبح را 

بصوب  بعد از طي طریق از یك كوتل بلند.  یمادا كرد
باجي و یا پیربابا حركت شل بانده شریف محل اقامت با

. مواصلت نمودیمدر آنجا صبح  0.31كردیم و در حوالي 
 101سرجمع فاصله ازپشاور الي محل بودوباش باباجي) 

 .(كیلومتر 
احترام  ،، فدائیان واقعی آزادی افغانستانبه این شخصیتها: از چ به ر  

خان، دریور و محافظ در  اجی الماسح  ، دگروال عبدهللا،و دارم  ه داشت
 سفر

 

43-11-1882 
در داخل تعمیر دو منزله . داخل یك باغ بزرگ شدیم حین مواصلت به قریه كوچك شل بانده كمي دورتر از قریه

ما روي یك تخت انتظار . خانقاء باباجي از مردم پر بود. و اطراف آن ده ها خانه یك منزله نظر را جلب میكرد
مرد مجذوبي است میانه قد . بعد از نیم ساعت باباجي با هیاهو مردم بدرقه شده نزدیك ما آمد. باباجي را كشیدیم

 از طرز دیدنش طوري مینمود كه حاجي. دارد عمر سالو یا بیشتر كوتاه و درحدود هفتاد  سن سفیدمحابا 
من از صحبتش چیزي نفهمیدم اما حاجي الماس . را برایش معرفي نمودالماس را میشناخت وحاجي الماس م

با . مثبت شور میداد ۀبابا جي سر خودرا با علم متحد باوي صحبت میكرد ۀوقتیكه در باره اعلیحضرت و جبه
وبعد از  پاچا خان بما اشاره كرد. اشاره باباجي پسرش پاچا خان نزدش نزدیك شد ومطلبي را به گوش وي گفت

خداحافظي با باباجي، كه باالي تخت چوبي زیر سایۀ درخت بزرگ پنجه چناردر برابر جویبارنشسته بود، 
است جهان شرق كه پر ازحوادث . دوربخاطرم آرا گذشته ها 

باباجي در سیاست منطقه رول هاي مثبت ومنفي  شخصیتهاي مانند
كساني بودند . چنین اشخاص استوجود وطن ما شاهد . داشتند

مانند سید جان آغا در جبل السراج كه از قدرت او همه فیض و 
بركت دیده بودند و یا اینكه بنام پیر و فقیر رول جاسوسهاي ممالك 

 .بیگانه را بعهده داشتند
باباجي بخود اجازه نمیدهم نظري بدهم، زیرا اورا بار  ۀدر بار

. اول دیده ام، اما نفوذش را در محیط كه زندگي میكند بچشم دیدم
بصد ها نفر در برابرش نشسته بودند و انتظار حركتي و یا گفتار 

 .اورا داشتند
یکی از  -معلوم در پاکستان دو نفر ازاین پیرها شهرت دارندقرار

 .است و یا پیربابا و دومی همین باباجی میکند رپگاره نام دارد که در سند زندگیآنها پی
 دگروال عبدهللا -الماس خان -مایار -پاچاخان: از چپ به راست                                                                                                  

نزد باباجي توسط هیلوکوپتر در پیش داشته باشد از کشور  سفر مهم در خارج جنرال ضیاء الحق قبل ازآنكه
                                                                                                                                                            وي  .پاچا خان مارا در اطاقي مدرن در منزل دوم رهنمایي كرد .اورا میگیردخیر عاي دو  آمده 

آدم نسبتا قد بلند با اندام سپورتي و ریش كوتاه ماش . تحصیلت عالي خودرا در انگلستان به پایه تكمیل رسانیده 
 . است (کاریسماتیک  )وبرنج در صحبت خود حاكم و مختصرا میتوان گفت آدم گیرا

این موضوع با جنرال ضیاء  ۀدربار و نستان را در وجود محمد ظاهر شاه مي بیندوي گفت كه پدرش نجات افغا
باباجي عقیده دارد كه باید محمد ظاهر شاه . صحبت نموده و بوي مشوره داده كه در زمینه اقدامات الزمه نماید

دي را دربر داخل صحنه شود و اگر این كار را نكند امكان نجات افغانستان سالها  زیا 1885تا ماه جون 
 .میگیرد
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. عمل بپوشاند ۀباباجي را جام و نظر یهائوظیفه دارد تا پیشگو(  پیري ومریدي)  پاچا خان در هرم این محیط
ایشان با وي در  هدایتبا اعلیحضرت مشوره نمایم بعد ازملقات با جنرال ضیاء برایش گفتم كه من باید  ۀدربار

و گفت كه بعد از پیغام من میتواند در خلل یكهفته براي ما وقت  با این پیشنهاد موافقه كرد. تماس میشوم
 . ملقات را با جنرال ضیاء تعیین نماید

و سكرترش یك تعداد  صحبت ما كه بیش از دوساعت وقت را در بر گرفت به ده ها تلفون برایش آمددر ضمن 
 .راجواب میداد و با تعدادي دیگر آنها خودش صحبت میكرد

 .ماندمی افظي روانه پشاور شدیم و این خاطره نزدم فراموش ناشدني باقي بعد از خدا ح
 .دري پریشاني خلق شده بودق. شب بهوتل رسیدم در حوالی دو

امروز که در قرن بیست و یکم در امریکا زندگی میکنم از البلی رسانه ها میدانم که نانسی ریگان خانم رئیس 
دوست ان بنیادگرای جهادی افغان، نیز قبل از مذاکرات شوهرش با جمهورریگان، مرد با قدرت و حامی رهبر

ریگان مرد پرقدرت جهان شوهرش کرده، و تعیین در یافت  ت نیک و نحس راخود کنگاش میکرد و ساعمنجم 
 . را در زمان مطلوب به مذاکره میفرستاد

بازار خودرا  ...و -فالبین -منجم -حضرت -عجیب است که نه تنها در شرق، بلکه در جهان اشخاص بنام پیر
 . دارند و ازاین مدرک امرار معاش میکنند

سلطانمحمود غازي جناب در آنطرف اول . دمرحضرت تلفون كیروم به منزل اعلوقت روز 14.11بساعت 
از جریان صحبتهاي روزگذشته طوریكه ایجاب . را گرفت و بعد ازان با اعلیحضرت صحبت نمودم یگوش

ند و باید قبل ازآن آمادگي ناعلیحضرت این ملقات را با جنرال ضیاء مهم میدا. نمودممیكرد خدمتشان عرض 
 .الزم داشت

خدمت شان در  شخصاا بهتر است اعلیحضرت هدایت دادند كه تمام مطلب را برایشان مكتوبي اطلع دهم و یا 
 .روم برسم تا در زمینه ترتیبات الزمه گرفته شده بتواند

 ختم بخش سی و پنجم
 دامه داردا

 


