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 20/20/0212                                                               احسان هللا مایار          
 

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

 

9-11-1992     
ساعت سفر به استانبول  7باد حركت و بعد از آپي آي اي از اسالم  711با پرواز  11-12صبح  1421ساعت 

به  تعاس 04.1توقف مختصردراین شهر زیباي تركیه به پرواز ادامه داده و بعد از پس از . مواصلت نمودم
 .مواصلت کردمفرانكفورت 

 

12-11-1992 
فوني صحبت كردم ومختصر از سفر یگیالني در لندن تلسید احمد پیر  و محمد یوسفدر خالل روز با داکتر

 .خود درپاكستان معلومات دادم
 

11-11-1992 
وي گفت كه حضرت . اطالع دادم فرانکفورتي در تماس شدم وبرایش از آمدن خود درتلیفونلي باجنرال عبدالو
ویلسن سفیر همچنان است و  صروفروم مواصلت نموده وامروز وفردا دوشنبه با وي مه مجددي دیشب ب

براي . دبینن ميوی دوشنبه با حضرت مجددي یكجا با نیز از واشنگتن بازگشته كه بروز امریكا در واتیكان
 .جنرال گفتم كه من سر ازروز سه شنبه درروم آماده صحبت هستم

قیمت تكت رفت و آمد فرانكفورت : صرف جنبۀ معلوماتی دارد. ) روانه روم شوم یلرتصمیم گرفتم كه توسط 
 (مارك آلماني 9..تا روم و بازگشت با كوپه خواب درجه دو 

 .از فرانكفورت 01419حركت ساعت 
 

10-11-1992 
 .درهوتل سیسیل برایم اطاق ریزرف شده بود. مواصلت به روم 1.421ساعت 

فوني احوالم راگرفت و گفت كه حضرت مجددي در هوتل كولوني اقامت دارد و یشام روز جنرال عبدالولي تل
ا وقت مالقات ب كند و تلیفونبرایم  11422قرار گذاشته شد تا فردا ساعت . ازظهرروانه دنمارك است فردا بعد

 .اعلیحضرت را تعیین كند
و درحوالي به راه می افتد ازروم  104.2ساعت ریل این . ریزرف كردم یت خودرا در ریلسنومبر 11براي 

 .نومبر به فرانكفورت مواصلت میكند10صبح  9
 

1.-11-1992 
عصر با سلطان محمود  1422د و قرار گذاشته شد امروز بساعت رك تلیفونجنرال عبدالولي  11422ساعت 

 .ده و یكجا بخدمت اعلیحضرت برویمغازي نزدم آم
 .نومبر، انداختم 12ریزرفیشن قطار را به یكروز پیشتر، 

 ۀقضی موردرادیو صداي آلمان خبري نشر گردید كه بدان اساس در مجمع عمومي ملل متحد در درامروز
جنوب غرب  كیلومتري 22نفر از مجاهدین در 212افغانستان بحث آغازگردیده و هم خبر داد كه در حدود 

كابل بعد ازآنكه مهمات شان ختم گردیده تسلیم قواي حكومتي گردیده و آنها دسته جمعي با ضرب گلوله ماشیندار 
 .كشته شده اند

 .سلطان محمود غازي و جنرال عبدالولي شامل مجلس بودند. شام خدمت اعلیحضرت رسیدیم 0بساعت 
پاكستان به تفصیل صحبت شد كه متحد در ۀر جبهدرمورد دفت. دادمسفر خود درپاكستان راپور ۀدربار

 .تا هرچه زودترباید رویدست گرفته شود فرمودندكید أاعلیحضرت ت
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كه پیش ازآن  ندمورد امكانات مذاكره با رئیس جمهور پاكستان از طریق باباجي صوات خاطر نشان نموددر
ریب كاري برهان الدین رباني و تخ ا  ساي تنظیمها در پاكستان واضح شود، مخصوصؤباید موقف گیري ر

ثق ؤوي با عناصرچپي در شمال افغانستان، بیشترباعث تشویش همه بوده و تا وقتیكه عالیم م مرموز ۀرابط
 .بدست نیآید مالقات با رئیس جمهور پاكستان را قبل از وقت میدانند

ده كه باید همه كوشش مجددي به وي خاطر نشان نموصبغت هللا با حضرت شان مذاكرات اخیراعلیحضرت در
د در غیرآن اعلیحضرت نمتحد شركت نمای ۀساختمان جبهدر کهیم تا رباني و خالص را متقاعد گردانیم ئنما

را رد كند لیكن  اعلیحضرت حضرت مجددي كوشش كرد تا این نظر. دنفقیت این حركت را نمي بینؤچانس م
بین اعلیحضرت و حضرت مجددي اختالفات  حس مینمایم كه.) فق نگردیدؤو مه دالیل وي بي اساس بود
 (.عمیقتر وجود داشته باشد

 یك دینامیك در حركت روم بمشاهده نمیرسد مشاهده گردیدطوریكه  .شب دوام كرد 94.2تا ساعت  صحبت ما
 .بینم سر راه مي مشكالت بیشتر را در ینروااز و

غازي در یك ریستوران نان شب صرف بعد از خداحافظي با اعلیحضرت، باجنرال عبدالولي وسلطانمحمود 
 .مرا به هوتل رسانیدند124.2نموده وساعت 

 (.نوع سردي رابطه را حس كردم براي باراول بین اعلیحضرت و جنرال عبدالولي یك)
  

10-11-1992 
دربن  دعوت 1992نوامبر  02نشاء جمعیت بروز الیه جمعیت تحكیم وحدت ازطریق دارائاعضاي هیئت اجرا

 :صورت بگیرددرباره مسایل ذیل تبادل افكار  گردیده تا
 قف جمعیت دربرابر حوادث وجریانات سیاسي اخیرؤم -1
 تنظیم داراالنشاء -0
 بررسي دساتیر اساسنامه -.
 موضوعات مالي وتنظیم آن -2
وبرعالوه ازمطالب فوق درباره تشكیل جمعیت واعضاي آن معلومات داده شده وجهت ثبت جمعیت بمراجع  

 .اقدام گردد حقوقي
 

02-11-1992 
جریانات  ۀدربارازغور بعد. بعد ازظهر درمنزل داکتر محمد یوسف دایر گردید یه بساعت دوئمجلس هیئت اجرا

زیرا گردهم آیي اشخاص  تا هرچه زودترجمعیت درمراجع مربوط ثبت گردد، اخیرتصمیم اتخاذ گردید
امور روزمره  انوني شمرده شده وباعث اخالل درسیاسي بدون ثبت دردفتر مربوط یك حركت غیر ق هایوفعالیت

 .گردیده میتواند
 :مجلس ارایه گردیده ب القۀ آلمانعثبت در مراجع ذیبمنظور لست ترتیب شده باتفصیل ذیل

 اعضاي شوراي عالي: اول 
 نوي وید آلمان غرب ۀباشند دركابل فعال   1917-1-01داکتر محمد یوسف، تاریخ تولد  -1
 هامبورگ آلمان غرب ۀباشند دركابل فعال   1910-1-10دالكریم مستغني، تاریخ تولد جنرال عبدگر -0
 ژنیوسویس ۀباشند دركابل فعال   1902-12-02عبدالحكیم طبیبي، تاریخ تولد  رداکت -.
 سان اگوستین آلمان غرب ۀباشند دركابل فعال   19.0-1-2عبدالولید حقوقي، تاریخ تولد داکتر -2
 كوربوه فرانسه باشندۀم فاضلي، تولد در كابل فعالَ محمد قاسداکتر -1
 گیلدرن آلمان غرب باشندۀدركابل، فعالَ  19.2-1-1عطامحمد نورزایي، تاریخ تولد داکتر -0
 جورجیا امریكا ۀباشند محمد عرفان فطرت، تولد دركابل، فعال  داکتر -7
 پاریس فرانسه ۀندباش دركابل فعال   1922-.-12همایون شاه آصفي، تاریخ تولد  -9
 كارلسروهه آلمان غرب ۀباشند میرمن پروین علي تولد دركابل، فعال   -9

 هامبورگ آلمان غرب ۀباشند تاج محمد تاج، تولد دركابل، فعال   -12
 اشبورن آلمان غرب ۀباشند دركابل، فعال   ..19-0-10احسان هللا مایار، تاریخ تولد انجنیر -11
 :از بارت انداعضاي داراال نشاء ع: دوم 
 بوخوم آلمان غرب ۀباشند دركابل، فعال   19.1-2-02غالم محمد نیاز، تاریخ تولد داکتر -1
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 لمان غرب بوخوم آ ۀباشند دركابل، فعال   19.9-0-1محمد امین فرهنگ، تاریخ تولد داکتر -0
 آلمان غرب بون دویسدورف ۀباشند دركابل، فعال   1920-12-9سید محمد سوما، تاریخ تولد داکتر -.
 (عضو شوراي عالي) ولید حقوقي داکتر -2
 (عضو شوراي عالي) طا محمد نورزایي عداکتر -1

 :اعضاي فعلي جمعیت عبارت اند از: سوم 
 سان اگوستین آلمان غرب باشندۀمحمد رحمن رحیمي،  -1
 سان اگوستین آلمان غرب باشندۀمیرمن رحیمه رحیمي،  -0
 ر آلمان غربورت باشندۀغالم سخي غزنوي، -.
 بون آلمان غرب باشندۀمحمد كبیر وهاب زاده،  -2
 ولوني آلمان غرب  -نویكیرشن باشندۀمحمد قاصد اورگون وال،  -1
 دیلینگن آلمان غرب باشندۀمیرمن فهیمه رستگار،  -0
 سان اگوستین آلمان غرب باشندۀمیرمن معصومه رحمن،  -7
 ن غرببریمن هافن آلما باشندۀسید كریم محمود،  -9
 بریمن هافن آلمان غرب باشندۀمیرمن لیلي نور،  -9

 بریمن هافن آلمان غرب باشندۀمحمد صدیق نور،  -12
 شپادن آلمان غرب باشندۀمیرمن نسرین حمید،  -11
 شپادن آلمان غرب باشندۀداکترمحمود حمید،  -10
 بریمن هافن آلمان غرب باشندۀمحمد انور نیكو،  -.1
 بریمن هافن آلمان غرب باشندۀو، میرمن نوریه نیك -12
 موینسترآلمان غرب باشندۀداکتر سید حبیب بها،  -11
 موینستر آلمان غرب باشندۀمیرمن رقیه بها،  -10
 زیندن آلمان غرب باشندۀمحمد اسحق،  -17
 زیندن آلمان غرب باشندۀمیرمن بیت الحرم اسحق،  -19
 بن آلمان غرب باشندۀعلیشاه فاضلي، اکترد -19
 سان اگوستین آلمان غرب باشندۀمیرمن مین حقوقي،  -02
 كلن آلمان غرب باشندۀمحمد سعید سمیعي، داکتر -01
 بوخوم آلمان غرب باشندۀمیرمن شاهپیري نیاز،  -00
 بن آلمان غرب باشندۀمیرمن عابده سوما،  -.0
 بریمن هافن آلمان غرب باشندۀعبدالرازق عزیز، داکتر -02
 بریمن هافن آلمان غرب باشندۀادر بها، قلسید عبداداکتر -01
 فرانكفورت آلمان غرب  باشندۀصدیق الرحمن صادق،  -00
 كارلسروه آلمان غرب باشندۀپلوم انجنیر عبدهللا برشنا، ید -07
 كارلسروه آلمان غرب باشندۀمیرمن شیما برشنا،  -09
 كارلسروه آلمان غرب باشندۀمیرمن گریتي برشنا،  -09
 دورتموند آلمان غرب باشندۀي مختار، احمد مصطف -2.
 دورتموند آلمان غرب باشندۀاحمد ضیا سروري،  -1.
 اشبورن آلمان غرب باشندۀعبدهللا مایار،  -0.
 نوي وید آلمان غرب باشندۀوحید منصوري، داکتر -..
 نوي وید آلمان غرب باشندۀمیرمن رونا منصوري،  -2.
 ان غربكارلسروه آلم باشندۀسید كبیركریم،  -1.
 محمد اكبر سیفي، بوخوم آلمان غرب -0.
 میرمن گاللي سیفي، بوخوم آلمان غرب -7.
 كارلسروه آلمان غرب باشندۀداکتر عبدهللا علي،  -9.
 بریمن هافن آلمان غرب باشندۀد نورزایي، ومحمد داو -9.
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 ورسبورگ آلمان غرب باشندۀمعصوم علي عابد  -22
 ن آلمان غرببرلی باشندۀسید اسحق سوما،  -21
 براون شویك آلمان غرب باشندۀمیر محمد قاسم حسیني،  -20
 بریمن هافن آلمان غرب باشندۀمحمد عمر نیكو،  -.2
 بریمن هافن آلمان غرب باشندۀمحمد كریم شیون،  -22
 بریمن هافن آلمان غرب باشندۀمیرمن صالحه شیون،  -21
 رببریمن هافن آلمان غ باشندۀمحمد كبیر عزیزي،  -20
 بریمن هافن آلمان غرب باشندۀمیرمن زهره عزیزي،  -27
 شیفسدورف آلمان غرب باشندۀحبیب الرحمن رحماني،  -29
 شیفسدورف آلمان غرب باشندۀمیرمن عزیزه رحماني،  -29
 بریمن هافن آلمان غرب باشندۀامان هللا عزیزي،  -12

 

2-10-1992 
معلومات اخیر ورویدادهاي" متحد ۀجبه"ع به وضع فوني صحبت كردم وراجیلتبااسحق گیالني درپشاور

رفت وآمد مراجعین زیاد بوده وطوري مینماید كه  پیر گیالني، ازاروپا بازگشته و ش،یوي گفت كه كاكا. خواستم
 .د میكندیا" جبهه متحد"سسان ؤازمذاكراتش باروم خوش بوده، زیرا باعالقه بیشتر از تدویر اجالس م

ین تنظیمهاي مختلف دسته جمعي باالي یك كاروان نظامي دولتي درغزني حمله كرده اپور واصله مجاهدر قرار
 .الري سالح ومهمات به غنیمت بگیرند 91وموفق شده اند تا 

عساكر ثر آن یك تعداد نامعلوم ازرسیده كه مجاهدین باالي ارگ چند راكت پرتاب كرده كه درا همچنان راپور
 .كشته شده اند  گارد

 پیشنهاد كرد كه در پشاور حاضربودن یكي از نمایندگان روم حتمي است وبایست دراین باره جدا  اسحق گیالني 
 .اقدامي كرد

 

0-10-1992 
 داکتردرصحبت چنان مي نمود كه . وسف اطالع دادمیمحمد  داکتربراي با گیالنی ي خود تلیفونازصحبت 

 .یت نداردئضارازروند كار چندان 
 

00-10-1992 
محمد یوسف  داکتروي دیشب با . ي خبرداد كه فردا به صوب آلمان حركت میكندفونتلیهمایون آصفي ازپاریس 

 .صحبت كرده وقرار گذاشته شده تا بامن یكجا باوي ببینیم
اینكه بزودي  تشكیل گردیده ویا" متحد  ۀجبه"درپشاور بعضي  ۀبنا بگفت  : كرده گفت كه تلیفونداکترمحمد یوسف 

 .ي نداشته وگفتم شاید غیر ازافواء كدام مطلبي دیگري نباشدمن ازاین رویداد اطالع. میگردددائر
 

01-10-1992 
 04.2از بن حركت و 14.2ساعت  .صبح با همایون آصفي دربن دیدم وازهرطرف صحبت كردیم 9ساعت 

 .محمد یوسف مواصلت كردیم داکتربعد ازظهر به نوي وید بمنزل 
از اعلیحضرت : زنده آن پیشنهاد آصفي است طوریكهبرا ۀمیچرخید كه نكت" متحد ۀجبه"صحبت ما دراطراف 

وي اضافه كرد كه تا حال طوریكه شاید . را خاموش سازیم" متحد ۀجبه"  ۀوروم فاصله بگیریم وهمچنان پروس
فق نبوده واحتمال دارد كه باعث تضعیف ؤ  وباید این پروسه جان میگرفت وخدمتي براي تقویه جهاد میكرد، م

 .جهاد گردد
لیت وجداني ووئد این نظر اظهار كرد كه ما دربرابر اشخاصیكه دراین راه با ما همكاري دارند مسبنده برض

توانیم كه  ما نمي. داریم وهمچنان ما پاي پادشاه سابق را دراین راه كشانیدیم وحیثیت ویرا دربازي قرارداده ایم
د كه این دودلي ما یكي ازعوامل به احتمال دار. درنصف راه ایال كنیم وعقب كاردیگري شویمرا همه كارها 

 .سرمنزل مقصود نرسیدن ما خواهد بود
دوست سابقم انجنیر . قدري ناراحت خداحافظي كرده وبه كلن رفتم تا ازیكي ازدوستان پارینه خودعیادت كنم

ر میوه قندها ۀل ساختمان فابریكووئعبدالوهاب حمیدي است كه زماني رئیس برق قندهاربود ومن درآنوقت مس
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انجنیرعبدالوهاب پیر مردي شده كه (. م .0-19سالهاي )پشمینه بافي درقندهار بودم  ۀوترمیم اساسي فابریك
. چندپسر خود زندگي میكند درعالم حسرت با خانم و ي خودرا ازدست داده وئدراثر مرض شكر یك چشمش بینا

امروز ازدست ما رفته وحسرت آنرا ازدیدن هم طور نسبي خوش شدیم ویاد ازگذشته ها كردیم گذشته هائیکه 
 .مي خوریم

 (.چندان روز خوشي نبود) 
 

07-10-1992 
كید أمن برایش نظر خودرا ت. رفتن خود به پاكستان مشوره خواست ۀكرد ودربار تلیفونصدیق سلجوقي از روم 

مایندگان روم كردم كه بهتر است هرچه زودتر سفر كند، زیرا خالیي كه درآنجا نسبت نبودن یكي از اعضاي ن
درابهام  همچنان برایش گفتم كه من جریان را. صدمه میزند" جبهه متحد"  ۀخلق میشود درتحقق بخشیدن پروس

بهر صورت بهتر . بینم، شاید درعقب پرده مطالبي باشد كه ما ازآن اطالعي ندارم ودرتاریكي قرارگرفته ایم مي
 .است كه حاشیه را كنارگذاریم و درمتن قرارگیریم

 

 1991اواخر جنوري 
ر ضمیمه این اعالمیه برایم رسید كه متن آن ازنظر خوانندگان گرامي مي امروز در پوسته مكتوبي از پشاو

 :گذرد
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 الكریمل نحمده ونصلي علي رسو
 روس الدین درافغانستان ۀبمناسبت پنجمین سالگر

وس را بهر نمائیم كه این گرگ خونخوار ر تقاضا مي ما ملت افغانستان از تمام جهان اسالم وجهان عدالت پسند
ملیون دوصدهزار  دراین پنج سال یك. راندن آن با ما كومك نمایندوسیله وطریقیكه میتوانند ازافغانستان در

یگر گردانیده ارا به شهادت رسانده وچهار ملیون نفوس از وطن آواره به جهان گد اشخاص با شهامت ما
 .وحساب خسارات مالي از حد گذریده

روس ناتوان گردد آنچه امروز برما است فردا تمام جهان منتظر آن باشد، زیرا  ۀابلاگر مردم افغانستان از مق
ی تسخیر افغانستان نه آمده بلكه رسیدن به  آب گرم وخلیج را درنظر دارند اتمام جهانیان میدانند كه روس بر

 .باشند ید درگام دوم مفكوره ها ومطالب باالتر ازآن هم درنظر داشتهاوش
 ...تان باروس اضافه بر دین اسالم دعوي خاك وزمین داریمما ملت افغانس

نمائیم كه درراه حل سیاسي آزادي افغانستان   تقاضا مي ا  از اعلیحضرت محمد ظاهرشاه وخاندانش جد خصوصا  
، مردم وتاریخ مسئوولیت (ج)مداخله وكوشش نمایند وگرنه نزد خدا وهرگونه جلب كومك های جهانیان علنا  

وهر شخص افغانستان كه به نام هزاره، ازبك، پشتون، تركمن ، بلوچ، تاجك، نورستاني ویا بنام بزرگي دارند 
ازآن یاد میكند اورا مجرم وگنهكار مي شماریم،  مذهب شیعه وسني حرف میزند ما اورا سهو میدانیم واگر عمدا  

یكه روسها ازوطن تمسلمان وهر وقافغان هستیم ویك  زیرا ما تمام مردم افغانستان هر قوم ومذهبي كه باشیم یك
لویه جرگه را ازاجداد خویش میراث داریم كه درآن هزاران نفر ازهر  ۀما با لطف خدا اخراج گردید ما عنعن

 .نمایند ینده كشور ومردم خویش چاره سازي ميآی اقبیله جمع شده وبر
 

 تور آغا محمدسنا           سناتور محمد حسین           سناتور عبدالقدوس باركزي
 از والیت غور                            ازوالیت فراه    ازوالیت كندهار                          

 

 وكیل امیر محمد خان         وكیل حاجي عبدالعزیز توخي         وكیل احمد جان خان
 ازوالیت غزني      ازوالیت زابل                                    از والیت هلمند     

 

 وكیل   شاهپور                            وكیل محمد ظاهر    وكیل دوست محمد مندوزي     
 ازوالیت كندهار                  ازوالیت هرات                            از والیت بادغیس    

 

 وكیل محمد صدیق
 ازوالیت ارزگان  
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0-0-1991 
 :ثبت كردم ا  مواصلت كرد ومن بنابر اهمیت موضوع آنرا عینپشاورلودین توسط دوستي از اکتردامروز مكتوب 

 :بعد ازالقاب
یوس أم" متحد ۀجبه"درحالیكه مردم ازجریانات . زمینه ازهرنگاه مساعد تر شده است. نمیدانم وضع چه شد" 

كومت پاكستان كم كم ملتفت شده است مثل اینکه ح. شده اند ولي وضع تنظیمها چندان خوب به نظر نمي خورد
معلوم ازبعضي رهبران حساب مصارف شانرا قرار. ین مكتب وازاین مال چیزي بیشتر نمیتوان ساختاكه از

ي ها كه با جخار. متحد اند ۀمردم همه انتظار جریان جبه. توبیخ نیز قرارداده است گرفته وبعضي شانرا مورد
 .است "متحد ۀجبه "یي رساند كاراجریانیكه میتواند كارهار ا به جه ده اند یگانارتباط دارند حاال همه معتقد شما 

تي رادیو كابل درپروگرامیكه بنام مهاجرین میفرستد غیر از حدرداخل كشور مردم هرروز انتظار مي برند، 
 .دنكنین ناحیه خطري احساس میاگیرد مثل اینکه آنها نیز از غیبت وبد گوئی شاه نامي از تنظیمها نمي

یات ای تحقیق درامور مربوط به جناملل متحد از كمیسیون حقوق بشر آمده بود، درظاهربر ۀیك ماه قبل نمایند
 آن ییات روسها بود ولي درپهلوازجناروسها درافغانستان ویا بصورت بهتر اگر بگویم وظیفه اول وي تحقیق 

وي را متقاعد  من باوي مفصل مذاكره كردم و. ینده افغانستان نیز مورد توجه وي بودآحل  ۀلئمثل اینکه مس
شاه سابق  ۀن مداخلووجود وحدت بد لي بوجود نخواهد آمد وح ساختم كه بدون وحدت درصفوف مجاهدین راه

است ودر پوهنتون اطریش پروفیسور بوده  Felix Ermacoraاسم وي فیلكس ارمكورا  . امكان پذیرنیست
متحد بدست آورد  ۀی اینکه معلومات همه جانبۀ درباره جبهابر. باشدمینیز پارلمان اطریش ۀنمایند ا  وضمن

وي نیز به این دیدار خیلي عالقه مند  باید با اعلیحضرت پادشاه سابق دیدار بعمل آورد و توصیه كردم كه حتما  
هر صورت حضور اعلیحضرت ب. لي مناسب سر زبانها استحفكر میكنم در ملل متحد نیز دریافت راه . بود
 . اتب احترام مرا تقدیم بدار وبعرض برسان كه بهترین فرصت است ونباید وقت را ازدست دادمر

رفرندم به خوبي گذشت وبا یقین كامل انتخابات هم به . امید است حاال حكومت پاكستان نیز به وعده ها وفا كند
 .یجاد نخواهد شداهمین منوال خواهد گذشت ویا درد سري 

سیده گرچه دردوسه حمله كاري كرده نتوانستند ولي تمركز قوا در گردیز وبعضي ی روسي به سرحدات راقو
 .نقاط دیگر با یقین كامل كه كار هوا وهوس نیست ولي حیف كه رهبران بي خبر ما كمتر متوجه اوضاع اند

م با رفیقهای ناراض ازامور روز به روز زیادتر شده میرود نزدیك است كه فرقه معترضین ساخته شود واین ه
 .بي عالقه گي وبي حوصله گي درامور نشانه ئی از تغییر افكار عامه است دیده شود خدا چه میخواهد

ار روز میشود به خانه هشوم وچ ری چند روز به شفاخانه بستاوضع صحي ام چندان خوب نبود مجبور شدم بر
ها اینجا حدس میزنند  داکتر. راچي برومی معاینات به پندي یا به كاها مشوره داده اند كه بر داکتر. باز گشته ام

 .ید درد زیاد میشودآیكه فشار مي توق یكي ازورید های داخل قلب فراخ شده و
. ر میگرددئجنوري درلندن دا02الي 19دعوتي از انگلستان برایم رسیده تا دركنفرانسي سهم گیرم كه روزهای 

دراین كنفرانس كسینجر وزیر خارجه اسبق  انشاءهللا حصه خواهم گرفت چه ا  اگر صحت اجازه بدهد حتم
 ... وانس وغیره وغیره حصه میگیرندسیروس  امریكا و ۀز پاتریك نمایندنامریكا، جی

اگر چه بدون بودجه كاري ازشما ساخته نخواهد شد ولي . همه رفیق ها انتظار آمدن خودت وسلجوقي را دارند
 ..."ینده بیشتر میگرددآی انكشاف اابازهم امید بر

ی اعلیحضرت به روم الودبن مطالب مهم نگاشته شده بود كاپي آنرا با این یادداشت بر ۀازآنجائیكه درنوشت
 :فرستادم

 .قدیم داشته آرزومند صحت وعافیت شان میباشمتش را یحضور اعلیحضرت معظم احترامات صمیمانه خو"
لودین مواصلت نموده كه  داکتراز برادرم دراین اواخر درجملۀ پیام های دوستان افغاني مقیم پاكستان مكتوبي 

 .ی آن بر چگونگي اوضاع درپاكستان روشني انداخته استاوتمح
لودین را جهت  داکتری مربوط به افغانستان عالقۀ خاص دارند، كاپي مكتوب ایاچون اعلیحضرت درمورد قض

 ضاءام... ، ارادتمند شان به امید صحت وسالمت اعلیحضرت. معلومات تقدیم نمودم
 

02-0-1991 
یك مصاحبه  ۀي ازمن خواهش كرد تا زمینتلیفونآلمان  ،Die Welt، والتررویب روزنامه نگار اخبار دي ویلت

به وي گفتم كه سوالهایش رابرایم بفرستد تا با روم . یش مساعد بسازمارا با اعلیحضرت درروم بر
 .كرد كه سوالهارا فردا برایم پست میكند وي وعده. بطورمشخص دربارۀ چگونگي مصاحبه صحبت كرده بتوانم
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07-0-1991 
از جنرال عبدالولي خواهش كردم تا . سوالها در چوكات كار ما مي خواند. مكتوب والتر رویب با سوالها  رسید

امكان  مصاحبه كردن با این روزنامۀ معتبر آلمان تماس گرفته ونتیجه را بمن اطالع  با اعلیحضرت درمورد
 .فرستادم برایشان سوالها را ترجمه كرده ضمنا  . بدهد

 

2-.-1991 
یي نزدش بوده ودراطراف انورز داکتركرد وگفت كه امروز تمام روز  تلیفونمحمد یوسف  داکترشب 

وسیعتریكه  ی اشتراك درحلقۀایت داد تا براصاحب بمن هدداکتر. موضوعات مختلف كشور تبادل نظر كرده اند
 :نمایمده درمنزلش جمع شوند ازاین اشخاص دعوت ینآروز یك شنبه ه است بقرار

عطا محمد  داکترغالم محمد نیاز، داکترسید محمد سوما، داکترعبدالكریم مستغني، تاج محمد تاج، دگرجنرال 
پس از تجدید نظر   قرار است دراین اجالس. یون آصفي و سید اسحق گیالنياامین فرهنگ، هم داکتري، انورز

 .امیم الزم گرفته میشودبر طرز حركت جمعیت تص
     

1-.-1991 
 .نیاز نیز خبر بدهد داکترصاحب اطالع دادم وخواهش كردم تا به  داکتري از مجلس منزل تلیفونبه فرهنگ 

یش گفتم بمن اطالع رسیده بعضیها درنظردارند  تا یك تعداد از چپیهای شعله ئی را درحلقۀ ما داخل ابر ضمنا  
اضافه . مانع شمول  چنین اشخاص خواهم شد احتجاج كرده و ت بگیرد من شدیدا  اگر چنین حركتي صور. كنند

عدم همكاري خودرا اعالم خواهم داشت ومسئوولیت  گان مجلس صریحا  اشتراك كنندحضوركرده گفتم كه من در
ر نگراني خودرا دراین باره اظهانیز فرهنگ . آن به دوش كساني خواهد بود كه به چنین كاري  دست زده اند

 .نموده گفت كه به وي نیز این اطالعات رسیده است باید متوجه احوال باشیم
 

 پایان بخش سی و هفتم
 ادامه دارد

 
 


