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

   

42-15-1882  

صبح باطاقم آمد و خواهش  03.5بساعت  وانگ بدون اطالع قبليآقای در اسالم آباد، اول سفارت چین  سكرتر
 .بعد از ظهر بیآیند 0355قرار گذاشتم كه بساعت . در خالل روز باهم دیده بتوانیماگر كرد 

سسان ؤمتحد و مجلس م ۀجبه ۀاطاقم آمد و درحدود یكنیم ساعت در بار به 0355سكرتر سفارت چین بساعت 
و راه حل اوضاع  ۀرۀ اقامتش در پاكستان و مطالعسال دوین مدت چهاراوي گفت كه در. صحبت كردیمآن 
 برای  میتوانددر رأس یک ساختار سیاسی ظاهرشاه و تنها كه تنها است افغانستان باین نتیجه رسیده  ۀقضی

 .رول اولي را داشته باشد شکشورنجات 
گي براي بزر را در واخان نصب نموده واین تهدید  SS45وي گفت كه دراین اواخر اتحاد شوروي راكتهاي 

ین رابطه صحبت میكنم فكر میكنم كه ابا رهبران جهادي افغاني دروی گفت در مالقاتهائیکه  .قلمرو چین میباشد
 .بعد این مسایل نیستندبه متوجه و  بحث میکنیمنمیدانند در بارۀ چی  اصالا 
 صدیقمحمود غازي و سلطان ونبا آقایمذاكره  سفر و ۀگفت كه از دعوت ما درباریه کرده گال وانگآقای 

حساس مسایل باید بدانیم که اینگونه . استثر أتم ین ناحیه ااز و سلجوقي با مقامات حكومتي چین همه خبر دارند
 .باشداطالع داشته  نه اینکه همه ازآن سري نگاهداشته شود

 .میكند یادشكایتش جوابي نداشتم زیرا واقعیت عین چیزیست كه وي ازآن  موردسفانه درأمت
چون مشکل . است ین مورد اقدامي صورت نگرفتهاكه چرا در متحد سوال كرد ۀدفتر نمایندگي جبه ۀربارد

ه گفت درضمن اشاره كرد. را بآینده موكول نمودمبرایم معلوم است موضوع  ، نبود منابع مالی،اجراي این كار
 .ت چین میباشداین مطلب مخالف به پالیسي حكوم و كه حكومت هند با كابل رابطه حسنه دارد

 .دادحکومت خودرا وي حین خداحافظي باردیگروعده همكاري 
کرد سكرتر اول سفارت انگلستان بدون اطالع قبلي به اطاقم آمد و خواهش  Pierceآقای شام   03.5در حوالي 

 .نمائیم چند دقیقه صحبتکه خصوصی 
 .دقیقه را در بر گرفت 20این صحبت درحدود 

متحد  ۀجبه انگلستانكه سلجوقي از زبان وي به روم اطالع داده كه حكومت و گفت  شكایت كرد Pierce آقای
وزارت خارجه . این مطلب را از کجا اخذ نموده استسلجوقي  تعجب میکند کهوي . را برسمیت میشناسد

اگر . و انتظار مؤقف مرا میبرند فشارآورده كه چنین اظهاري از زبان وي صورت گرفته وی باالي حکومتش
از من . به حكومت وي ندارد ۀرابط و شتهشخصي دا ۀچنین اظهاراتي از طرف وي شده باشد صرف جنب

 .خواهش كرد تا این مطلب را به روم احوال دهم و این خطاي سلجوقي را ترمیم نمایم
 متحد نظر مثبت دارد ولي نمیداند چرا ۀمورد جبه در ش واضح شد کهصحبتگالیۀ وی در ادامۀ با وجود این 

 .هاي بنیاد گراي جهادي مخالفت میكننداین مطلب به كشاال كشیده و رهبر
د و گفت وي با شبیر حسین نقوي مشاور رئیس جمهور در رتلفون ك( راجا ) شب محبوب غني  83.5ساعت 

 .بینم هر وقت خواسته باشند حاضرم با وي ببینم برایش گفتم مانعي نمي. تماس شده و میخواهد تا با من ببیند
 

4-11-1882 
باید در مورد شان دقت شود، زیرا هركس بعد از مالقات با رفت و آمد دارند كسانیكه نزد اعلیحضرت درروم 

یشان سر میزند بنام روم ختم اازای حركات نامناسب  ي میتراشد و درپشاورو ۀاعلیحضرت خودرا نمایند
 .زاعلیحضرت نمایندگي نمي نمایدصادر شود كه هیچ فردي ابایست ابالغیه ای از دفتر روم  .میشود

 علیۀگفت كه پولیس پاكستان با وي در تماس شده و راجع به سوء قصدي  اسحق گیالني نزدم آمد وامروزسید 
 برایش وي حضرت مجددي را نزد خود خواسته و اسناد را .است ارایه نمودهبه وی حضرت مجددي اسنادي 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mayar_e_Jameeat_tahkeem_wahdat_osula_36.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mayar_e_Jameeat_tahkeem_wahdat_osula_36.pdf
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 وظیفه داشتند نها مربوط به خاد كابل است وآسه نفر از محافظین حضرت مجددي زمرۀدر . است نشان داده
حضرت مجددي با كشف این مطلب حیاتي به سید اسحق گیالني زیادتراعتماد . ین روزها بقتل برساننداویرا در

بزودي اروپا میرود و حضرت . متحد بیشتر خدمت كند ۀپیدا كرده و در نزد وي تعهد نموده كه درمورد جبه
 . متحد و اعلیحضرت ابراز میدارد ۀخودرا به جبه باردیگرهمبستكي

 مدم و خواهش كردم تا با مولوي محمد نبي محمدي در تماس شود و برایرفون كیبراي وكیل شهباز احمدزي تل
 صبح 03.5ني احوال داد كه مولوي فردا ساعتفویبعد از چند دقیقه شهباز احمدزي تل. وقت مالقات تعیین نماید

 .نه خود داردانتظار مرا در خا
دستپخت خودش، كه فوق العاده خوشمزه میباشد، دعوت  پالو صرف یخنی وكیل سدواصیل براي منزلشب در 

در دعوت  خانمحمد جدران وبازمحمدگیالني، داکتر لودین، وكیل وزیر ریوبي، سید اسحقآعبدالحكیم . بودیم
هاجرافغان وجود ندارد كه درباره صحبت افغانستان دراكثریت فامیل م ۀقضی جزدیگر موضوعي . حصه داشتند

از و شنیدني  نغزش طرفه هايصحبت و البته . ازاین امر مستثني نیستازاینرو خانه وكیل سدو اصیل . نمود
 .خودش منحصر بفرد است طرز ادای

 

.-11-1882 
اشخاص  عبدالرسول سیاف و یك تعدادادرسید غریب بر. محمد نبي محمدي رفتممولوی صبح نزد  03.5ساعت 
و با هم دو بدو کرده بعد از چند دقیقه از آنها خداحافظي محمدی . دبودن هبدیدنش آمددر اطاق پذیرائی وی دیگر 
 .متحد و دیگر مسایل مربوط به آن صحبت كردیم ۀوضع جهاد، جبه ۀدربار

و انگلستان  متحد و مذاكرات من با اعلیحضرت دروم و با سكرتر هاي اول چین ۀدرشروع برایش درباره جبه
 .در پشاوربه تفصیل معلومات دادم و مشكالتیكه در سر راه ما موجود است نظر خودرا ارایه نمودم

اتحاد  ۀگفت كه دربار و همولوي محمدي از بازگشت حضرت صبغت هللا مجددي و پیرسید محمد گیالني یاد كرد
وي قرار اظهار . پاگند هاي منفي مینمایدبرهان الدین رباني بشدت پرو صاخوانیها و علي الخصو ،تنظیمما سه 

تالف كرده ایم و بدینوسیله ئعام گفته كه ما با حضرت صبغت هللا مجددي ابرهان الدین رباني در یك محضر
 .متحد زده ایم ۀضربۀ شدیدي در پیكر جبه

ن حرکت جاهدیتعدادي از م مولوي محمدي گفت كه دراین اواخر قوماندان احمدشاه مسعود به تخار رفته بود تا
را درحلقه خود جذب كند ولیكن از سفر خود ناكام برگشته زیرا اكثرمجاهدین در آنوال مربوط به  اسالمی

 .می کنندرا رد  مسعود میباشند و( محمدي ) حركت اسالمي 
محمدي از صحبتهاي اخیرخود با برهان الدین رباني، حضرت صبغت هللا مجددي و پیر گیالني در اسالم آباد 

متحد عقیده  ۀنزدیك بوي شكایت داشت كه در مورد ساختمان جبهتنظیمهای مؤتلف و رهبر از دو. د كردیا
 .متحد استفاده میكند ۀجبه  نهضتشان براي از بین بردن متردد وبرهان الدین رباني ازاین موقف  راسخ ندارند

حمد نبي با وي ار داشت پسرش در حضو( وهابي) مولوي محمدي به صحبتش پیش رفته گفت كه عبدهللا بن باز
ین ناحیه كمك هاي بیشتر برایش امالقات نموده و اورا تشویق نموده تا در صف احزاب بنیاد گراها درآید و از

متحد تحرك اصلي از طرف وي صورت گرفته و  ۀساختمان جبه ۀمحمدي به جوابش گفته كه در مفكور. میرسد
را با معیت دونفر ( ب حركتئنا) نظر دارد بزودي پسرش احمد نبي  ید مینماید ازاینرو وي درئاین حركت را تا

ین ابن باز از. نمایدید ئهمكاري خودرا تا دیگر فرستد و یكبارباز همكاران نزدیكش به روم نزد اعلیحضرت 
 .صراحت لهجه خوشش نیآمد

ر خوشي نموده متحد اظها ۀصحبت هاي ما در حدود دوساعت را دربر گرفت و از موقف وي در برابر جبه
 .خداحافظي كردیم

مربوط وي یك نامه و یك عكس انداخته شده  404امروز در پست باكس نمبر . داکتر لودین در هوتل نزدم آمد
در زیر پوستر . اعلیحضرت را با دونفر از زنهاي سر شناس افغاني نشان میدهدمونتاژ شده كه دراین پوستر 

این پوسترتوسط یكي از همكاران گلبدین حكمتیار در ایران با تیراژ  ومقرار معل. نوسي طبع گردیدهأتبصره نا م
 .قطعه نشر گردیده وبه هر سر كوچه وبازار پشاور آنرا پخش نموده اند هزاران
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توسط یك یادداشت  "افغان ملت " ، رئیس شاخۀ از یكنفر بنام شربت خان، كه از طرف قدرت هللا حداد

 ۀوي خودرا بنام آمر جبهه ناو. ین رقم نزدم آمدنداه با معیت ده نفر و یا چیزي بیشتر ازمختصرمعرفي گردید
 .متحد نمود ۀغزني معرفي كرد و وعده همكاري براي ساختمان جبه

چند نفر از  و بعد از ظهر سید اسحق گیالني، قوماندان پاچاخان جدران، وزیرمحمد جدران ، شمس الدین یاور
 .آمدند و درباره موضوعات روز صحبت كردیمنزدم از همكاران سابق برق كابل مورین وانجنیران أم
 

0-11-1882 
توسط  در مزار (رباني) جمعیت اسالمي  ۀامروز مكتوبي از قوماندان ذبیح هللا، یكي از قوماندانان برجست

 :برایم رسید واین است متن آن( اسم اصلي اش عبدالغفوراست)  زلميشخصی بنام 
 : بعد القاب

اینك برادر مجاهد زلمي خان كه از همكاران صادق و سابقه دار ما است بدینوسیله به شما معرفي شد تا كمك 
ید به نامبرده ئغند حضرت علي كرم هللا وجه در والیت بلخ مینما ۀهاي از قبیل مواد حربي و غیره كه به جبه

 .تسلیم خواهید فرمود براي ما میرسد
امیدوارم از . اسبق ما از وظیفه اش سبكدوش میگردد ۀقاري فیض محمد نمایند از تاریخ صدور مكتوب هذا

ین مرحله حساس كه مدت سه ماه است روس هاي متجاوز به اهمكاري تان در بخش نظامي و اقتصادي در
 باحترام  ذبیح هللا.     یدئجبهه مركزي ما تعرض نموده و مستقیماَ داخل نبرد میباشیم مضایقه نفرما

 

ر بنام میرعلم ولد عبدهللا خان صافي از عالقداري نورگل با پسرش شمس الرحمن، قرار اظهار خودش در یكنف
، نزدم آمدند (محمدي) جبهه دارد و مربوط حركت انقالب اسالمي .1دره دیوگل، دره بادیل ودره مردر كنرها 

 .متحد صحبتهاي معقول نمودند ۀودرباره ضرورت اصلي به جبه
دربرابر افغانها قیودات . ستو دیگر شهرهاي پاكستان، بعد از ترور اندیرا گاندي، متشنج اوضع در پشاور 

بعد از از چند روز باینطرف افغانهاي مهاجر و بعضي مجاهدین توسط پولیسهاي مخفي . وضع گردیده شدید
قرار . اشت نمودندروان بودند بازدوز چند نفر را كه در عقب تابوتي دیر. میگردند بدون كدام دلیل بازداشت

 . بزرگ جابجا گردیده بود اا معلوم در تابوت یك بمب با قوه تخریبي نسبت
 

0-11-1882 
شخصي اش برایم آورد  ۀبا تبصر یكي ازدوستان كاپي اعالمیه اسوال را كه به چند صد قطعه تیراژ آن میرسد

 :یابد ازنظر خوانندگان گرامي گذارش مي كه ذیالا 
افغانستان به مردم افغانستان و جهانیان  رلحظات مهم قضیۀسیس همواره دأشروع ت جمعیت تحكیم وحدت از

 .پیشنهاداتي مبسوطي عرضه نموده كه در مجامع مورد غور ومداقه قرار گرفته شده
یه تصمیم گرفته شد تا بعد از اخراج كامل قواي اتحاد شوروي پیشنهادي ترتیب ئدر یكي از مجالس هیئت اجرا

 .ولین جهاد و كسانیكه ذیدخل در قضیه هستند ارایه گرددؤظر خواهي به مسگردد و جهت ن
 : اینك اصل متن اعالمیه 
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 "نهضت صلح در افغانستان" اعالمیه جریان 
 !برادران و خواهران هموطن 

مجامع بزرگ وكوچك از مدتي باینطرف عدۀ از افغانهاي مقیم اروپا بشمول اینجانب با هموطنان گرامي در 
 .ماسهاي حاصل و به تعاطي افكار پرداخته ایمت

 ین تالش چیست ؟امنظور از
انتقالي كه از اقوام و  قتي ویاؤتشكیل یك حكومت م ،منظور ما فقط وفقط قطع جنگ و خونریزي در كشور

 .مذاهب افغانستان نمایندگي كرده و از پشتیباني اكثریت مردم بر خوردار باشد
خره ترتیب قانون اساسي متكي بر موازین و دد پنج ملیون افغان مهاجر، آغاز نو سازي مملكت و با آلاسكان مج

 .ارزشهاي جاوید دین مبین اسالم و دعوت لویه جرگه بغرض تعیین و تثبیت سرنوشت آینده كشور میباشد
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مي با تمام وضاحت ما این مطالب را از طریق وسایل خبررساني و مصاحبات مطبوعاتي بسمع هموطنان گرا
در نقل قول از ما تحریفاتي صورت  اا معهذا بعض. رسانیده ایم كه در آن جاي توضیح وتفسیر مزید وجود ندارد

لهذا بغرض رفع هر گونه غلط فهمي به نشر این . رداگفته ها و نوشته هاي ما مغایرت دبا  اا میگیرد كه اساس
 :صر بعرض میرسانیمپردازیم و اهداف خویشرا بصورت مخت اعالمیه مي

 جاوز بر مردم ما آغاز یافته استمساعي ما براي آزادي مملكت از پنجۀ قشون استیالگر شوروي از همان بدو ت
و فعالیت هاي ما مجراي دیگري داشته است تا آنزمان مساعي ما متوجه آن یاما تا امضاي موافقت نامه هاي ژن

دود نماند حجنگي و دفاعي م ۀار گرفته و فعالیت آن در ساحبوده كه جهاد مردم ما تحت كدررهبري واحدي قر
المللي و مذاكرات با دولت هاي ن سیاسي نیز تبارز كرده و سخنگویي پیدا كند تا در مجامع بی ۀبلكه در ساح

جهان خود عنان سخن را بدست بگیرد وبراي زمان بعد از جنگ طرح عملي سیاسي، اجتماعي و اقتصادي 
یكه مقدور بوده با رجال و دوایر سیاسي دولتهاي دوست افغانستان تماس ئا آنجاتوشش نمودیم هكذا ك. تهیه كند

یم و نتایج محتمله وخیم تجاوز شوروي را در توازن منطقه و جهان بسمع ایشان برسانیم و براي ئحاصل بنما
 .زیادتر تقاضا كنیم یینان معاونت بشرزمجاهدین كمك سالحي بیشتر و براي پناهگ

ادعا نداریم كه این مساعي ناچیز در جهاد عظیم مردم ما اثري داشته است اما وجیبۀ دیني و ملي وحق ما 
بود كه در حدود توانایي خویش در قبال مصایب و مظالمي كه بر مردم ما اجرا داشته اند سكوت  مشروع ما

 .اختیار نكنیم و بحیث تماشاچي در گوشۀ امنیت خارج نایستیم
و راه خروج عساكر استیالگر را از وطن ما كشوده است ما مساعي دسته یموافقت نامه هاي ژناینك كه امضاي 

جمعي تمام افغانهاي و طنخواه را براي قطع مخاصمت، خونریزي، افغان كشي وویراني آنچه از تجاوز اجنبي 
 .كشیده ما تقاضا مي كنیم باقیمانده است و آغاز صلح با دوام براي مردم رنج

این موافقت نامه ها كه بدون شركت . بیان داشته ایم اا و مكراریویش را نسبت به موافقت نامه هاي ژننظر خما 
طرفین اصلي جهاد مذاكره و انعقاد یافته است متضمن صلح در افغانستان نیست بدتر اینكه با تسلیح مزید 

جنگ داخلي را دربین ادامه ( Symetricشكل ) حكومت كابل از یكطرف و قواي مجاهدین از طرف دیگر 
 .افغانها به نحوي تشویق میكند

بیرون نموده و همپایه دولت امریكا ناظر آنست كه افغانها در بین  اینك دولت متجاوز پاي خویش را از ماجرا
طرفین متخاصمین بایستي با كمال درایت و دور اندیشي مصالح علیاي . گیرند خود چه رویه اي در پیش مي

ارند كه وطن ما بیشتر ذراه را براي آتش بس و قطع خونریزي هموار نمایند و نگ. نظر بگیرندافغانستان را در 
 .ین محل مداخالت مقاصد خارجي قرار گیردااز

رژیمي كه با مخالفت تمام ملت روبروست و عامل این . ما اطمینان داریم كه رژیم كابل در افغانستان بقا ندارد
هادت صدها هزار مردم با شهامت گردیده است و هنوز افتخار دارد كه قشون همه ویراني تام وتمام مملكت و ش

همزمان با خروج آخرین . نماید یالگرخارجي را بمعاونت خواسته است تا افغانستان را به ویرانه مبدل ميتاس
دارند  ارباب كابل آنقدر فراست. عسكر شوروي مانند پر كاه كه در مقابل طوفان قرار گیرد ازبین خواهد رفت

 .كه این حقیقت رادرك كنند
اما اگر این زوال رژیم كابل بزور سالح مجاهدین صورت میگیرد نه تنها پیروان خلقي و پرچمي از میان 
خواهد رفت بلكه عده زیادي از عقب گرایان آنها و جوانانیكه با االجبار در مسلك عسكري فشرده شده اند نیز 

آیا صالح درین نیست كه به نحوي مسالمت آمیز كنار . وسعه خواهد یافتتلف خواهد شد و دامنه ویراني ها ت
 ضا و پشتیباني اكثریت مردم باشد بگذارند؟ر روند و جاي خودرا براي حكومتي كه مورد

میتوانند تصویبي از پارلمان خود ساخته خویش حاصل كنند مبني بر اینكه خیر و صالح  " حفظ آبرو" براي 
حكومت و ارگانهاي مربوط آن دست از كار بگیرند و زمانیكه انتخابات آزاد براي لویه مردم مقتضي آنست كه 

 .ي مردم قرار دهندأَ جرگه و بعداَ براي شورا صورت میگیرد خودرا در محل ر
ما با وصف اینكه زوال رژیم خلقي و پرچمي را حتمي الوقوع میدانیم دفع آنرا بزور سالح و خونریزي مزید 

زیرا هر رژیمي كه بقوت اسلحه قدرت را از یك رژیم جابر بدست مي آرد خود . ملكت نمیدانیمبخیر و صالح م
مه ایعني همان استبداد اد. براي حفظ قدرت به سالح، استخبارات، حبس و شكنجه مخالفین توسل خواهد جست

 .خواهد یافت منتهي بعنوان دیگر
و جرم عظیمي پرداخت اینك با كمك و معاونت به ارتكاب خطا ه بافغانستان ه دولت شوروي كه با هجوم ب

ارباب حكومت كابل این  ۀدر مخیلكمك اسلحه . رژیمي كه مشرف بزوال است بخطاي دیگري دست میزند
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حال آنكه یكصد وبیست . ه دهدخودرا ادام ءقیده را خلق خواهد كرد كه ممكن است با پشتیباني مزید بتواند بقاَ ع
 .نین رژیم نامطلوب را بر مردم افغانستان تحمیل كندعسكر شوروي نتوانست چهزار

لهذا با درنظرداشت روابط آینده با حكومتهاي افغانستان در حدود قوانین بین المللي دولت شوروي بایستي راه 
 .در امور افغانستان خودداري كند" ناجایز" كنار رفتن مسالمت آمیز دولت نجیب را هموار نماید و از مداخالت 

دیگر مجاهدین مسلح رهبران آنها كه در جهاد بر علیه خصم استیالگر افتخار تاریخي بدست آورده و  از طرف
 ۀعلین كه جهاد برمورد احترام عمیق و مباهات همه ما قرار گرفته اند متوجه این امر خواهند بود كه تا آنزما

واقع آن هموطناني  در. نها بودنددشمن خارجي جریان داشت همه افراد ملت در داخل و خارج كشور پشتیبان آ
كه در ویرانه هاي مملكت بدون همه وسایل زندگي حیات بسر برده اند و بدون آنكه از خود دفاع بتوانند زیر 

یكه به ترك مملكت مجبورگردیده و در كمپ هاي فالكتبار بسر ئحمالت تانك ها و طیاره ها قرار داشتند و آنها
یكه سالح در دست داشتند و بدفع دشمن پرداخته اند در تعیین سرنوشت آینده كشور ذیحق ئبرده اند مانند آنها

اینها اكثریت ملت را تشكیل میدهد و این اكثریت از ده سال جنگ، . میباشند و بایستي آوازآنها شنیده شود
یت مردم طالب این اكثر. دنو آوارگي به تنگ آمده و طاقت رنج بیشتر را ندار یخونریزي، گرسنگي، مریض

دهات و شهرهاي ویران شدۀ خود هستند تا بتوانند در پناه یك حكومتي كه في الجمله ه صلح و آرامش و عودت ب
وسیلۀ براي نشر  این اكثریت مردم صامت هستند و. است زندگي را از سر گیرند یت و اعتبار آنهائمورد رضا

 .آواز خود ندارند
ي مردم أر ند كه اگر براي كسب قدرت و تحمیل حكومت برخالف نظر ورهبران احزاب جهادي در خارج میدان

 .جنگ و خونریزي ادامه میدهند مزید براین از پشتیباني اكثریت ملت برخوردار نخواهند بوده ب
انفالق بمب ها و فیر راكت ها اغلباَ مردم بیگناه را براي امرار معاش در جاده ها و كوچه ها تالش میكنند بقتل 

د و تخم كینه را در سینه هاي مردم نسبت باشخاصي كه بغرض ارعاب ارباب حكومت كابل بچنین میرسان
در حقیقت این چنین عملیات صایب نبوده و بر ضد آنچه منظور است منتج . اقدامي دست میزنند مي پرورانند

ند اینك بایستي د نموده او آزادي مملكت جد وجه( ج)راه خدا  هبران مجاهدین كه الي حال درر. مي شود
لت را بر قدرت طلبي و خودخواهي مقدم بدانند و كوشش كنند كه زمینه را براي قطع جنگ و بروي مصالح م

 .كار آمدن یك حكومتي كه در داخل و خارج مملكت كسب اعتبار و اعتماد بنماید آماده سازند
ما  ۀاه نفوذ خارجي در سرنوشت آیندبایستي متوجه باشیم كه اگر جنگ و نابساماني در كشور ما دوام میكند ر

 .باز میگردد و شاید اوضاع لبنان در وطن ما حكمفرما شود
انتخاب ع آنها سازگار باشد، حال آنكه درهاي نزدیك بما طالب حكومتي هستند كه بمنافهمین اكنون كشور

 .حكومت آینده فقط وفقط مصالح علیاي وطن ما اعتبار دارد و نه غیر آن
پاكستان كه در جریان جنگ مرگ و زندگي مردم ما به پناه گزینان افغان اقل وسایل امرار حكومت و ملت 

مردم ما در مجامع  ۀرهایش را مهیا نمودند و عدۀ از رهبران جهاد را در كشور خویش جا دادند و از حقوق حق
و مروت اسالمي را  ر نزد دولت هاي غربي و كمونیستي دفاع نمودند في الواقع وجایب اخوتدبین المللي و 

 .بجا اورده اند و در حال وآینده مورد احترام مردم ما قرار خواهند داشت
همسایه برادر و مسلمان چنان روابط سیاسي و اقتصادي  آرزوي قلبي ما آنست كه افغانستان مستقل با كشورهاي

 .نزدیك قایم كند كه راه هرگونه اختالف و دوگانگي براي همیشه مسدود گردد
د آن ع ما از حكومت پاكستان و با الخاصه شخص رئیس جمهور اینست كه از نفوذ معنوي خود استفاده نمایتوق

پشاور اقامت گزین هستند تشویق نماید براي قیام صلح در مملكت با شخصیتهاي رهبران احزاب را كه هنوز در
 .ایندذیعالقه در داخل و خارج مملكت رابطه بر قرار نموده و تدابیري اتخاذ نم

یك  خاطر نشان باید نمود كه امور آینده وطن ما حق انحصاري هیچكس و هیچ حزب و یا گروهي نیست و هیچ
 .حكومت خارجي كه طالب روابط حسنه و دایمي با افغانستان باشد حق مداخله در امور داخلي ما ندارد

بایستي آواز اكثر صامت مردم  یندخاك افغانستان را ترك میگو 1888فروري  10اینك كه عساكر استیالگر الي 
كومت انتقالي كه طرف پسند مردم باشد حمدن آما كه طالب ازبین رفتن مسالمت آمیز رژیم كابل و رویكار 

 .ودعوت لویه جرگه تحت شرایط فعلي مملكت، بلند شود و تقویه گردد
مملكت عساكرشوروي دركه بعد از خروج عام و تام  شرایط جدیدي خواهد بودجرگه آینده متكي بر ۀلوی

 .این مسایل مستلزم تفكر و تدبیر عمیق میباشد. حكمفرما خواهد گردید
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ما پیشنهاد میكنیم كه هر چه زودتر كنفرانسي متشكل از دوصد الي سه صد نفر از افغانهاي مقیم افغانستان و 
گردیده و طرحي براي صلح تحلیل  خارج آن در یك كشور بیطرف تشكیل گردد تا در آن مسایل افغانستان دقیقاا 

آرزوي ما آنست كه یكي یا چند نفر از رهبران جهاد تشبث . و حكومت انتقالي مورد غور و دقت قرارگیرد
آن به رهبران جهاد و قوماندانان بارز و شخصیت هاي ذیصالح این كنفرانس را بعهده گیرند و دردعوت ب

 .شركت نمایند
" نهضت صلح در افغانستان" نامیم و این جریان را به  مي" افغانستانكنفرانس صلح در " ما این كنفرانس را 

قطع جنگ و  جزهدف آن . محدود و مشخص نیست كه این جریان را براه مي اندازدجمعیتي . موسوم میكنیم
بیان  آنچه عیاناا  جزهیچ هدف ومنظور و پشت پرده . ونریزي و قیام صلح در افغانستان چیز دیگري نیستخ

همه اشخاصیكه طالب صلح و آرامي در افغانستان هستند . داشته وبراي هیچ فردي فعالیت نمي كندمیگردد ن
واز اكثریت صامت مردم آمي باشند این جریان در واقع " نهضت صلح در افغانستان" اعضاي همین جریان 
         و من هللا التوفیق.  مارا منعكس مي سازد

 دكتور محمد یوسف: موافقت دارند این جریان ازطرف تمام اشخاصیكه با
 

باره از طرف كدام اده شد كه درپاكستان با تبصرۀ دراین نظر طوریكه در باال ذكر شد بمنابع مختلف فرست
شخص عالقمند در حل قضیه افغانستان یادداشتي نوشته شده و بعد تكثیر بدیگر مراجع داخل و خارج از وطن 

متن یادداشت را از . ن بدسترس من قرار گرفتآدر پشاور یك كاپي  در یكي از سفرهایم. است فرستاده شده
 .نظر خوانندگان میگذرانم

 : یادداشت
 ارگزواجد پختگي خاص یك خدمت اینست ابالغیه مردیكه عمر خودرا در راه اعمار افغانستان صرف كرده و

با قیام مسلحانه ملي و  .درامي و سعادت وآزادي مردم افغانستان آرزوي دیگر ندارآ صادق وطن است كه جز
روسها  1.08جدي  6و بعد تجاوز نظامي  1.00ثور  0اسالمي مردم افغانستان در برابر كودتاي كمونستي 

واقعي افغانستان صورت گرفته  روحانیون در افغانستان كه تحت فتوي و رهنمایي هاي مذهبي و دیني علما و
روس از و در پایان برآمدن عساكر " اوربند"  كهدر صورتیكه یك حكومت بي طرف، تطبیق متار)  بود

ین طرح احمایت و پشتیباني از( تشكیل لویه جرگه عنعنوي افغانستان صورت بگیرد 60اواخر سال " افغانستان 
مطابق خواست اكثریت مردم افغانستان بوده صلح، امنیت هویت اسالمي، استقالل حاكمیت ملي بیطرفي و حق 

   و من هللا التوفیق. افغانها ارمغان مي آوردتعیین سرنوشت را براي 
                                                                           

6-11-1882 
مولوي فضلي كه از . صبح نزد مولوي محمد شاه فضلي معاون حركت رفتم 0355قرار وعده قبلي بساعت 

 ۀیك پسكوچدر. متحد است ۀوفادار به ساختمان جبه راستگو و مردمان تاجك گردیز است یك انسان دانشمند،
بعد . عملي پیش میكندنظریا ت سالم و وی .پشاور فقیرانه زندگي میكند و به زرق وبرق زندگي عالقه ندارد

در بین : متحد و فعالیت اعلیحضرت در روم برایش معلومات دادم وي درمورد گفت كه ۀاز وضع جبه ازآنكه
بین المللي  ۀمتحد نا امیدي خلق شده از طرف دیگر اخوانیها بسوی ۀسبت اطالت در ساختمان جبهمجاهدین به ن

 .در تخریب این كار فعالیت میكنند
بود تا  و ازوي تقاضا كرده د وي آمدهمال موذن باثر هدایت عبدالرسول سیاف نزبار براي اولین وی گفت که 

خواسته یاشد سالح ومهمات بشمول پول نقد ر این اقدام وي هر قدرد ودر برابجبهه متحد جانبداري نكن ۀازمفكور
 .مولوي فضلي پیغامیكه الزم بود توسط مال موذن به سیاف فرستاد. بدسترس وي میگذارد

با نفوذ اما منافق در بین علماي  كان مربوط به مولوي نصرهللا، شخصارمولوي ارسالء یكي ازوی گفت که 
 .دگویي نموده و حق طلبي از مردم پشتونستان را مینمایدبار از ظاهرشاه ب دیني چند

وي را  سیاف نیزمیباشد، دیروز با مولوي فضلي دیده و مولوي صدیقي معاون مولوي نصرهللا، كه مورد اعتماد
در جوابش مولوي اظهار نموده كه وي دیگر راهي . طرفداران جبهه متحد بیرون شود ۀتشویق نموده تا از حلق

رهبران اتحاد . س این جبهه یك امر حتمي استأموجودیت پادشاه سابق افغانستان درر. بیندمی د نمتح ۀجبه جز
 .امتحان خودرا به مجاهدین ومردم افغان داده وآنها اعتمادي در بین مردم ندارند

 ۀكوشش اصلي سیاف و این اشخاصیكه با مولوي فضلي دیده اند میتوان خالصه شد تا مولوي فضلي را از حلق
 .متحد رسانید ۀه شدیدي به جبهباتحاد بهر وسیلۀ میشود بیرون ساخت و ضر
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 منزلگذشته دكتورنصیرعمر رئیس روابط اسالمي با سه نفر رهبران ملي گراها و مولوي فضلي در  ۀدر هفت
در  متحد را از هم بپاشاند و ۀكوشش كرد تا این حلقه طرفداران جبه داکتر عمر. مولوي محمدي با هم دیده اند

مولوي فضلي . ولیت خودرا در برابر شما خالص كردم كه نزد شما آمدمؤكه من وظیفه ومس گفت خود صحبت
شما اگر كمك میكنید باید بهمه به . ولیت شما است كه افغانستان را تكه تكه كرده ایدؤدر جوابش گفته این مس

 .است نفاق عمومي گردیدهید وگرنه هیچ كمك نكنید زیرا كمكهاي یكطرفه شما باعث ئیكسان نما
پیر گیالني بعدبازگشت از اروپا وامریكا، در مجلسي كه مولوي فضلي حاضر سفانه أمتوی اضافه کرده گفت 

وزارت خارجه  بود، اظهار داشته كه در اثر تماس با یكنفر از همكاران رئیس جمهور ریگن در امریكا و
د اتحاد نمایند و ضرورت به همكاري پادشاه سابق عربستان سعودي برایش گفته شده كه مجاهدین باید خو

مولوي  ،در مجلس با حضور داشت مولوي محمدي، حضرت مجددي، دكتورفاروق اعظم. افغانستان ندارند
متحد در تصمیم  ۀفضلي در برابر این اظهارات پیر گیالني گفته كه افسوس است كه شما بنام طرفداران جبه

طوري صحبت مینمودید و امروزبه شكلي دیگري و بیقین بشما گفته میتوانم كه تا دیروز  خود ایستادگي ندارید
پیر گیالني را مخاطب . ثیر پروپاگند هاي اخواني ها قرار گرفته اید تا این حركت ملي بوجود نیآیدأشما تحت ت

شمارا ( فضلي )كه شما فراموش نكنید همین حلقه باالي شما حكم تكفیر را صادر نموده ومن  مقرار داده و گفت
 .صحبت شوداین مورد قرار گذاشته شد كه در. ین معضله نجات دادمااز

فرداي این گردهم آیي با حضور داشت اشخاص ذیل، مولوي محمدي، حضرت مجددي، پیر گیالني، توریالي 
 .صورت گرفت گرده آئییننگرهاري و مولوي فضلي،  اعظم، فاروقعثمان، داکتر

متحد  ۀر دیروزي خویش باز تكرار نمود كه اعلیحضرت مانع اصلي بوجود آمدن جبهید گفتائپیر گیالني به تا
 .یمئمیباشد وباید ما تغییري در پالیسي خود جستجو نما

ید كرد و گفت كه واقعیت امر این است كه موجودیت پادشاه سابق مانع بوجود آمدن ئننگرهاري نظر پیر را تا
 .بسنجیممتحد میگردد وما باید راه دیگري  ۀجبه

 .متحد با شمولیت اعلیحضرت را نمود ۀف هر دو طرفداري از جبهالحضرت مجددي برخ
تو بودي كه اعلیحضرت را بابا : مولوي فضلي با شدت و عصبانیت باالي پیر گیالني حمله نموده و گفته 

عتماد و امروز كه كار در مراحل حساس رسیده از بابایت صلب ا خطاب میكردي و هر قدمت درروم بود
ولیت را ؤاعلیحضرت، طوریكه دربین مردم افواء جاریست به توافق رسیده باشید كه مس اگر بین تو و. میكني

 .ید تا ما هم راه خودرا پیدا كنیمئبیرون میكند، باید بما واضح بگو به تو داده باشد و پاي خودرا از بین
ت كه مراجعه مردم نزدما درین مدت طور اكثریت ملت افغان به آمدن اعلیحضرت موافقه دارد و ازینروس

اگراین گفتار شما در بیرون پخش شود به یقین كامل مردم از ما رویگردان شده . است چشمگیر بیشتر شده
 .بروي مجبوریت پناه میجویندها وبدامن اخواني 

واهد بین این سه مولوي فضلي احساس مینماید كه اخواني ها در تطمیع پیر گیالني اقدام نموده  و ازینرو میخ
 .تنظیم رخنه وارد شود

پیر گیالني ازاین اظهارات جدي وي دست و پاچه شده و گفت كه وي نظر خودرا در خالل یكهفته به حاضرین 
 .متحد بشمول اعلیحضرت را مینماید ۀپیش میكند ودر پرنسیپ طرفداري از جبه

یشتر از مردمان كارگردانان بشمول یك تعداد ب كه با روم در تماس شوم و از رهبرها مولوي فضلي پیشنهاد كرد
متحد  ۀو وي حاضر است كه در محضر این مجلس درباره نظریات واقعي رهبر هاي طرفدارجبه نمایددعوت 

 .صحبت كند
 .صحبت ما اضافه از سه ساعت را دربر گرفت

 

دونفر مربوط به فوندیشن  این هر. نزدم آمدند  Brunnhuberو   Wolfgang von Erfaبعد ازظهر دونفرآلماني 
Konrad Adenauerنفر اولي مدیرمنطقوي درآسیا . ، صدراعظم بعد از جنگ جهاني دوم جهاني آلمان، میباشند

اینها زیاد تر در مورد پالنگذاري بازسازي افغانستان صحبت كردند و معتقد هستند . داردبوده ودر بانكوك دفتر 
 .نها میتوانند از همین حال ترتیبات مقدماتي آنرا رویدست بگیرندمتحد روي كار امده بتواند آ ۀاگر جبه

خوب است از وضع ما بیچاره . ) یمئوعده گذاشته شد كه در آینده باز هم باالي این مطالب صحبت بیشتر مینما
 (كه در كدام جنجال ها غرق هستیم ندارندها خبر
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تنظیمها با  ۀزجریان مذاكرات اخیر با رهبران و اعضاي برجستنزدم آمد و مرا ا بعد از نماز صبحننگرهاري 
 (.صحبت من با مولوي فضلي دیده شود) خبر گردانید

ننگرهاري گفت كه بین وي و پیر گیالني قبل از مالقات با دیگران موافقه شده بود تا پیر گیالني مخالفت با 
ید كه مولوي محمدي و حضرت مجددي دراینمورد با این تكتیك نزد خود معلوم نما پادشاه را در میان آورد و

از صحبت صریح مولوي فضلي و متانت وي درقضیه توصیف كرد و گفت كه . چه نوع عكس العمل مینمایند
و این بحث در حضورداشت اركان سه تنظیم د تصمیم مولوي فضلي قدرت رد را ندار ۀمولوي محمدي دربار

 .متزلزل میباشند مدي بعضي اوقات در تصمیم خودالزمي بود، زیرا حضرت مجددي و مولوي مح
صبح امروز در دفتر جدید  15355ساعت (مایار)ننگرهاري برایم گفت كه حضرت مجددي میخواهد كه من 

 .اتحاد نزدش بروم تا در باره بعضي مطالب صحبتي دارد
سر جمع . گذشته بهتر استنظر موقعیت و تعداد اطاقها نسبت ب ۀاین تعمیر از نقط. بدفتر رسیدم 15355ساعت 

این تعمیر در مسیر شاهراه چارسده . داراي چهار حویلي مي باشد و هر تنظیم یك سمت را بخود انتخاب كرده
 .فاصله داردپشاور كیلومتر از مركز شهر 15واقع است و درحدود 

م آن پیدا شده كه وضع جهاد معلومات مفصل داد واضافه كرد كه در نزد پاكستانیها بی ۀحضرت مجددي در بار
وضع را در پاكستان  اگر در افغانستان وضع روسها ثبات پیدا كند امكان دارد كه در پاكستان بي اثر نماند و

 .خراب كند
متحد صحبت نموده و درباره سهمگیري  ۀوي دوماه قبل با كمیشنر دیده و راجع به ظاهر خان و ساختمان جبه

ود واعمال ما شروع از دا: ) جضرت مجددي برایش گفته. نموده پادشاه سابق نظر خودرا براي وي توضیح
شاه طرفداري كند، وگرنه در شروع جهاد كه بصورت باعث آن گردیده كه مردم از ظاهر خان تا به امروز

 .(واقعي جهاد في سبیل هللا بود از پادشاه كسي یاد نمیكرد
ه سرحد طرفداري از سهمگیري پادشاه سابق ید كرده و اضافه كرده كه گورنر صوبئكمیشنر نظرحضرت را تا

دویشان شكایت دارند كه حركت جدید بصورت بطي پیش میرود و باید بیشتروسریعتر متحد میكند اما هر ۀو جبه
و حامیان خارجي شان میباشند  ما تخریبات گروه هاي بنیاد گراحضرت بجوابش گفته كه مانع بزرگ . كاركرد

 .امات الزمه كندكه باید پاكستان در مورد اقد
وضع جهاد  ۀریسرچ قضایاي افغانستان، كه درچوكات پوهنتون پشاور كار میكند، راپور مفصلي در بار ۀموسس

ول حكومتي فرستاده ؤمتحد، به رئیس جمهور پاكستان ودیگر شعبات مس ۀو رول سهمگیري پادشاه سابق و جبه
حضار نموده و برایش توصیه نموده تا در برابر اخود كمیشنر مولوي خالص را نزد . كه انعكاس خوب نموده

بعقیده كمیشنر و تأئید حضرت مجددي بزرگترین موانع را برهان الدین رباني در . متحد مخالفت نكند ۀجبه
درداخل افغانستان این  نهاي طرفدارندابرابر این مفكوره خلق میكند و با همدستي طرفداران خارجي و قوما

 .حركت را تخریب میكند
ضرت مجددي حین اقامت اخیرخویش در كویته مجلسي بزرگي ترتیب داده بود كه درآنجا موضوع سهمگیري ح

حضرت مجددي اظهار داشته كه ما رهبرها قدرت آنرا نداریم تا . متحد را مطرح نموده ۀظاهرخان و جبه
این نظر از طرف . شودظاهر خان را به تنهایي روي صحنه جهاد بیآوریم، بلكه ملت باید دراین راه پیشقدم 

 .ید قرار گرفتئهمه مرد تا
از طریق روم به دنمارك سفر كند ودرباره این  82-11-8حضرت مجددي گفت كه وي در نظر دارد بروز 

 .مطالب با اعلیحضرت به تفصیل صحبت نماید
 .قرار گذاشته شد كه در اروپا با هم ببینیم

 ختم بخش سی وششم
 ادامه دارد


