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 21/60/2612                                                                                 احسان هللا مایار          

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

 

 صبح 16ساعت  26-2-1881
 .درمنزل داکترمحمد یوسف، نیووید

محمد نورزائی، سوما، داکترعطاسیدمحمداکترداکترعبدالحكیم طبیبي، داکترغالم محمد نیاز، د: حاضرین مجلس
 .یارااحسان هللا ممن رونا منصوري، تاج محمد تاج، ومیرداکترامین فرهنگ، 

. بحث شد" جمعیت تحكیم وحدت، اسوال"چگونگي فعالیت  ۀداکتر طبیبي بحیث رئیس مجلس انتخاب شد ودربار
عمدۀ را  فیاوظ"  اسوال" تاكنون که فته شد اسوال صحبت كردند ونتیجه گر اجراات ۀهركدام بالنوبه دربار

مالي آن جمعیت نمي تواند طوریكه آرزو است  ۀبنیرفته شود، اما نظربه ضعف انجام داده است كه نباید نادیده گ
درپرنسیپ همه به این نكته موافقت كردیم كه مسدود كردن ویا به حالت تعلیق قراردادن جمعیت . یداانكشاف نم

 آزادیبخش و یابسیچ  قو و ی پیاده كردن صلح دركشوران نبوده بلكه دردوام آن مي توان بربه نفع افغانستا
 .مجاهدین به اجراات الزم وعملي اقدام كرد

تا منابعیكه  شود روی دست گرفتهصري تباید تشكیل مخ چوكات فعلي ميمحمد یوسف اظهار داشت كه درداکتر
ی اینکه از فعالیتهای اهمچنان بر. ماس گرفته بتوانندخواستار تماس با اسوال میباشند ازهمین یك مجري با همه ت

دراین . اسوال وهم جهت عالقمندي وسهمگیري بیشتر افغانها به فعالیت جمعیت یك نشریه ترتیب وپخش شود
پخش اخبار   ۀكتر محمد یوسف را تأئید كرده گفت كه وي حاضر است دستگاه موجودامورد داکتر طبیبي نظر د

 .ت مدیره مي تواند سهم مستقیم در ترتیب آن داشته باشدئعضوهیت اسوال قراردهد وهردرسویس درخدم راخود
یا با وي همكاري كنیم یاخیر، آهمچنان سوالي مطرح شد كه درصورتیكه پادشاه سابق درروم بیشتر فعال گردد 

ال با حركت روم درداخل كشور، باید اسو عاتم در پاكستان ونفوذ پادشاهاینجانب جواب دادم كه نظر به مطال
 .همكاري مستقیم داشته باشد كه با اكثریت آراء تآئید گردید

كتر ابه د. متقبل شدندآنرا اشخاص حاضر ۀهزین. دراین اجالس فیصله شد دفتراسوال به زودي دربن افتتاح شود
آنرا به عهده  یي وظیفه داده شد تا دراین زمینه اقدامات عاجل نموده وهمچنان وظیفه بعدي ادارهافرهنگ ونورز

 .بگیرند
الحق، رئیس جمهور پاکستان سفري به پاكستان داشته ازمذاكراتش با جنرال ضیاء داکترطبیبي كه دراین اواخر

 .داد كه درآن ضرورت مبرم به وجود آوردن اتحاد بین مجاهدین افغاني مطرح شده بودراپور
نشاء اسوال الل گذشته را ترتیب داده وبه دارعبدالحكیم طبیبي خواهش شد تا راپور اجراات سادراخیرازداکتر

 .بفرستد
 .بعد ازظهر خاتمه یافت 1اجالس حوالي 

 

22-1-1881 
ید كه اكتر طبیبي خواهش شده بود تا راپور سال گذشته را تهیه نمااز د 1881-2-26جالس مورخه رضمن اد

 .خدمت خوانندگان تقدیم مي شودنقالا 
 بنام خدا 

 1881-مي  -22
 (!كتر محمد یوسفاد) م سفیر صاحبجناب محتر

یت تان راپور مختصر اجراات سال گذشته را رونویسي كرده وبا همان حالت نا اصالح شده به ااینك بر طبق هد
و بهتر خواهد بود  نیاز فرستادم تا درطي راپور عمومي خود به هر شكلي كه الزم دانند بگنجانند داکتربرادرم 

آرزو داشته باشند  ءذكر كرده ام باید درروز مجلس با خود ببرند كه اگر اعضا یم را كه درراپوراكه تمام ضم
 طبیبي ،صحت وسالمت تان یابدع .مالحظه كنند آنرا عیناا 
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 !یاراعزیزم انجنیر مبرادر
م یای اجرائیه با ضمااجراات خودرا بحیث عضو شورند سطرازسفارش تان چاز تلفون تان خوش شدم وقرار

برسد این كاپي كه قلم اول ومسوده است تقدیم شد كه ردیرنیاز به آدرس اسوال فرستادم كه اگترالزم عنواني داك
 .اگر داكتر نیاز كاپي خودرا نگرفته باشد از كاپي شما استفاده كند

 برادرت  طبیبي،                                                                                
 ن المللي فعالیتهای بی

 :اسامبله عمومي -1
ی اجرائیه را كه مقیم سویس مي باشد به گذارش جلسه ام طبیبي عضو شوریاینك راپور اجراات داکترعبدالحك

به  انگلیسي اساسنامه جمعیت را تقریباا  ۀترجم یی اجرائیه داکتر طبیبابر طبق فیصله شور .عمومي میرسانم
ی اكشورهای عربي واسالمي در هنگامیكه درآن كشورها بر وزارت های خارجه اكثر ممالك غربي ونیز

یي جمعیت تحكیم وحدت سعي ادرراه شناس اشتراك دركنفرانسهای بین المللي واسالمي رفته بود، تسلیم داده و
داکتر طبیبي  عالوتاا . ینمورد نشریاتي نیز بعمل آمده استاورزیده، چنانچه دربعضي از كشورها درموقع آن در

ث اسامبله های ملل متحد درقضیه افغانستان همه ساله برعالوه آنكه چند باري به معیت جناب داکتر ازآغاز بح
ی حل آن با نماینده های ممالك امحمد یوسف خان به نیویارك رفته ودرباره قضیه افغانستان واقدامات سیاسي بر

ا نمایندگان كشورهای دوست قطع یي طوالني وچندین ساله بادرتماس شده، سلسله این تماسها را نظر به آشن
ی فیصله نامه مربوط به افغانستان كه همه ساله زیر بحث اسامبله عمومي ای بیشتر برأی كسب رانكرده وبر

ی تقلیل ابر شوروی اتحاد جود فعالیت شدید ودامنه دارید كه به فضل خداوند با وانم قرار مي گیرد اقدامات مي
كه سال  1886ت چنانچه درسال سعمومي بطرفداري افغانستان باال رفته ای اسامبله أهمه ساله مقدار ر یأر

این تعداد به  1882میرسید ولي اسامبله  162ی به أاول بحث قضیه افغانستان وعكس العمل شدید بود تعداد ر
 .ی روسها مي باشدای رسید كه شكست بزرگ سیاسي برأر 118بلند ترین معبار خود یعني 

 :حقوق بشر ۀكمیت -2
 وكمیته فرعي آن

ی اقتصادي واجتماعي ملل متحد همه ساله ابرعالوه اسامبله عمومي چون جلسه كمیسیون حقوق بشر وشور
درملل متحد ( موتمرعالم اسالمي ) داکتر طبیبي خوشبختانه نماینده  قضیه افغانستان را زیر بحث مي گیرد و

ی اقتصادي وكمیسیون حقوق انماینده مشاهد درشورنیز مي باشد كه این نمایندگي به وي حق مي دهد تا بحیث 
 (جمعیت تحكیم وحدت) ی اجرائیه اشور. بشر وكمیته اجرائیه پناه گزینان درجینوا سهم گرفته واظهار نظر كند

ین اچنانچه در. از داکتر طبیبي تقاضا نموده تا ازاین موقع استفاده نموده ودرمورد تجاوز شوروي بیانات بدهد
ی امریكا وبي بي سي منعكس شده وبیانیه اید وصداالعمل آن درجرس این بیانات داده شده كه عك پنج سال مرتب

    سال جاري به ضمیمه این راپور موجود است  كه درآن چون گفتار واظهارات ماركس وانگلز ولینن كه از
هاراتي كرده اند بر سسین رژیم كمونیزم جهان است ودرمورد حق آزادي خواهي افغانستان درآثار خویش اظؤم

 .ثر بودو مؤ آن دركمیسیون خیلي ها شدید  ت شوروي كشیده شد كه عكس العملیئوي ه
ور مفصلي را بنام داکتر طبیبي راپ( جمعیت تحكیم وحدت)  ی اجرائیهادرسال گذشته به اساس موافقه شور

دركمیسیون حقوق بشر پیش  تجاوز روسیه شوروي ازحقوق بشر ومظالم وي درافغانستان ۀاسالمي دربارموتمر
نمود كه به تمام زبانهای رسمي ملل متحد بحیث داكومنت توزیع گردید ونسخه های روسي این داكومنت به 

ی شوروي آنرا بهر وسیله اتا به اطالع عساكر شوروي درافغانستان واسر ی مجاهدین درپشاور ارسال شدازعم
ارمه كورا  )  ی اقتصادي یك نفر حقوقدان اطریشيابود كه شوربه اساس همین داكومنت . كه الزم دانند برسانند

Felix -Ermacora )اطریش دركمیسیون حقوق بشراست تعیین كرد كه به ۀ كه پروفیسور حقوق ونمایند
مانع پذیرفتن نامبرده ( كارمل )البته طوریكه انتظار میرفت رژیم ببرك . افغانستان رفته وراپوري تهیه كند

ید حهان عكس العمل اركمیسیون سخت مخالفت كردند ولي راپور نامبرده در كمیسیون وجرگردید وروسها د
تها ومذاكره سیلكه به اساس استناد وراپورهای ژورنا اینك یك نسخه ازراپور مفصل نامبرده. شدیدي تولید كرد

امسال این . ود استوعربي موج یومفاهمه با مجاهدین وپناهگرینان ترتیب شده به ضمیمه این راپور به فرانسو
بحث قرار خواهد گرفت كه ازحاال دوستان افغانستان  رراپور دركمیته سوم اسامبله عمومي ملل متحد نیز زی

 .ترتیبات آنرا گرفته اند
 :نشریات وتبلیغات -3
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ل كه صد سا( الوثقي ةالعرو) تاریخي  ۀار سال باینطرف مجلهاین اقدامات شما اطالع دارید كه از چزبرعالوه ا
ومجاهدافغانستان سید جمال الدبن افغاني درپاریس به همكاري شاگرد معروف خویش شیخ  قبل فرزند نامدار

شماره  18انگلیسها نشر مي كرد وبعد از نشر اا محمد عبده مفتي اعظم مصر بر ضد استعمار غربي خاصت
اگر . تعمار نشر میگرددی اجرائیه تان به انگلیسي وعربي برضد اساخاموش شد باردیگر ازطرف عضو شور

شر میشود درآلمان خواننده ندارد ولي مضامین ومقاالت آن كه نچه متأسفانه چون صرف به انگلیسي وعربي 
ازجانب شخصیتهای بزرگ سیاسي، علمي ودیني نوشته مي شود شهرت زیادي درجهان پیدا كرده چنانچه 

خان كه عنواني بریژنف ارسال شده بود  سركشاده داکترمحمد یوسف ۀدوسال قبل ازمتن همین مجله نام
همچنین . ت وبي بي سي آنرا همان روز درسرویسهای خویش منعكس ساختئدراسامبله عمومي ملل متحد قرا

كه متن ( بخارا) نامۀ شصت سال قبل روسیه شوروي درمورد اعتراض افغانستان راجع به تجاوز روسیه در 
این . سي آن نشر شد یالوثقي، انگل ةاجرائیه سپرده بود ودرمجله عرویي به شورئی ای داکترنورزافارسي آنرا آق

البته این . ت گردیدئدراسامبله عمومي قرا Jean Kirk Patrickمراسله از جانب سفیر امریكا جین كرك پاتریك 
 .تهای آنرا گاه گاه به اطالع جهانیان میرساندیوفع( جمعیت تحكیم وحدت) ی اجرائیه امجله اقدامات شور

 رساحه تبلیغاتي ومعارف نیز شدیداا چون روسیه شوروي نه تنها درساحه جنگ برضد افغانستان فعالیت دارد د
داخل فعالیت مي باشد واشخاص متعددي دركابل نشسته وتمام كتب واسناد تاریخي را تغییر مي دهند تا 

ی رد این تبلیغات دو اثر ابر. شخصیت های ملي وبین المللي افغانستان را به جهان طور معكوس جلوه دهند
كه شرح تاریخي سیاسي افغانستان ( ی آزادي اكشور شید -افغانستان) تازه چند هفته قبل یكي به انگلیسي بنام 

( شگوفاني هرات درعصر تیموریان) وتوجه بیشتربه دوره پر جالل وشكوه احمد شاه ابدالي است ودیگر ي بنام 
قافتي مجاهدین درپشاور چاپ كرده است كه نسخه های آن از جانب ی ثااین كتاب دوم را شور -نشر شده

ی مالحظه تان موجو ای كتابخانه جمعیت اهدا شده ونمونه آن برانگارنده آن كه عضو جمعیت تان هست بر
 .است

البته داکتر طبیبي درجریان سال گذشته دركنفرانسهای دیگري كه درپاكستان ازجانب رئیس جمهور جنرال 
ودر سودان از جانب دولت گذشته آن ودرمراكش ودر هالند از جانب جمعیت الدعوئی اسالمي  ضیاء الحق

یر شده بود، دعوت شده بود ودرجریان مباحث كنفرانس واعالمیه های نهایي اراجع به دعوا وجهاد واسالم د
الوثقي ذكر  ةعرو 11و -10-11موضوع افغانستان باال شده وثبت گردیده كه راپورهای آن درشماره های 

 .است
، درضمن همین مالقاتها كه (جمعیت تحكیم وحدت) وقرار راپور داکتر طبیبي درجلسه اخیر شورئی اجرائیه 

دراسالم آباد با جنرال ضیاء الحق صورت گرفت  موضوع ضرورت فوري وجدي اتحاد مجاهدین افغاني باال 
وبه فضل خداوند كه حركت جدي سران مجله نشر گردید  10شد كه درمورد سر مقاله ئی نیز درشماره 

چون این مطالب مهم بود به اطالع مجلس محترم درضمن . مجاهدین سوي اتحاد درین اواخر براه افتاده اشت
 (ختم)طبیبی  .یر اقدامات رسانیده شداس

     

 : دمی یاب  گزارشاینك خالصۀ مكتوب عنواني  پریز دوكویال از نظر خوانندگان گرامي 
3 /0/ 1881 

 بعد القاب
 !ی محترم دوكویال ااق

منشي ملل ت سریااطالع واصله درنظر است تا مذاكرات غیرمستقیم درمورد حل بحران افغانستان تحت حمقرار
 .، سویسزرلند، تدویر گرددیودرژن 1881جون  18متحد بتاریخ 
رژیم دستنشانده كابل  یران باایست درنظر داشت كه هیچگونه مذاكرات بین حكومات پاكستان وایكبار دیگر ب

نمي تواند دررابطه با بحران افغانستان راه حلي را بدست آورد، زیرا اشتراك كنندگان این اجالس به هیچگونه 
طرفین اصلي قضبه افغانستان عبارتند از اتحاد شوروي، كه . ی نمیتوان طرفین اصلي بحران را نمایندگي كنندا

، حاكمیت ملي شان برخالف پرنسیپهای متذكر درچارتر ن كه استقاللافغانستان تجاوزكرد، ومردم افغا یباال
 .ملل متحد وقوانین موضوعه بین المللي جریحه دار شده است

ها ئیكه جهت دفع بحران فعلي درافغانستان صورت مي  ل توضبح كنیم كه فیصلهم با صراحت كامیما مي خواه
 .اشته باشند مردود بوده واعتبار نداردگیرد و درآن نمایندگان مقاومت افغانستان اشتراك ند
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ی مرتبه اجالس خالف مقررات بین المللي وروحیه چارتا ملل متحد امچنان میخواهیم یاددهاني نمائیم كه اجنده
و استقالل آن مي باشد، تذكري  بوده كه درآن از حق خودارادیت كه متضمن پرنسیپهای حاكمیت ملي كشور

و فیصله های  1886اجالس عمومي فوق العاده ( RS-0-2-2-0 -رز) نمره نرفته وهمچنان از فیصله نامه 
 .جلسات عمومي ملل متحد، یادي نشده است 30و 31نمره 

ی پرنسیپهای مبني بر دفاع از حق وهمبستگي با ملت جمعیت تحكیم وحدت، اسوال دراروپا كه اساس آن باال
گرداند كه هرگونه فیصله درباره بحران فعلي مجاهد افغانستان استوار بوده، میخواهد شمارا مستحضر 

 :ي ذیل مستحكم باشدای پرنسیپهیست باالاافغانستان ب
 ی متجاوز اتحاد شوروي از افغانستانوان قید وشرط قواخراج فوري وبد -1
 یي مطلق استقالل، تمامیت ارضي، حاكمیت ملي افغانستان، حق خود ارادیت وانتخاب نظام بیطرفاشناس -2
سرنوشت افغانستان  نن ازمنطقه حق دارد در تعییكشوري، چه بزرگ ویا كوچك، درداخل ویابیروهیچ  -3

 .مداخله كند
 .ی مقاومت افغانستان مورد قبول نبوده وازاعتبار ساقط استاهر تصمیمي بدون اشتراك نمایندگان قو -2

 بااحترام                                                       
 جمعیت تحکیم وحدتبه نمایندگی از شورای عالی  داکتر محمد یوسف                     

 

0-0-1881 
. دیدیم سفیر کبیرپاکستان یكه گذاشته شده بود باابه معیت داکتر محمد یوسف سفارت پاكستان رفته وطبق وعده 

 ر بود درحدود یكنیز حاض ی سفارت ازما استقبال خوب كرده وبا سفیر پاكستان كه وزیر مختار سفارتااعض
داکتر محمد یوسف نسبت اینکه تا حال حكومت پاكستان موقف مثبتي دررابطه با . صحبت كردیمساعت نیم و

داکتر محمد یوسف به وي . ید آن است نشان نداده اظهار تأسف كردؤحركت روم كه جمعیت تحكیم وحدت م
د بلكه نظر نتحاد مجاهدین درپاكستان رقابت داشته باشد تا با انتوضیح داد كه حركت روم واسوال درنظر ندار

یسته قیام ملت ااصلي طوریست تا در تداوم اتحاد مجاهدین بیشتر كمك كرده ودر صحنه بین المللي طوریكه ش
عالوه براین داکتر محمد یوسف . ، جهاد افغانستان وپس منظر اقدامات بعدي واضحتر تشریح گرددافغان است

یكه درنظر است به زودي در كابل تدویر گردد موقف روم واسوال را توضیح كرد كه اجرگه  دررابطه با لویه
ی اصلي كه اتدویراین نوع لویه جرگه ها صرف به منظور بازي دادن اذهان عامه وجهان بوده كدام زیر بن

 .مورد قبول جامعه افغان شده بتواند، نخواهد بود
تان دربرابر موقف اعلیحضرت پادشاه سابق افغانستان وهمچنان سفیر پاكستان اظهار داشت كه حكومت پاكس

ت افغاني به نمایندگي شاه سابق به پاكستان یئشخصیت های محترم افغاني نظر مثبت داشته ونمونه آنرا سفر ه
تدویر لویه ۀ اطمینان داد كه حكومت پاكستان مصمم است تا در جوامع بین المللي درباروی همچنان  .یادآورشد

 .ی خودرا بلند نموده وآنرا ازدید پاكستان منتفي قرار دهداه رژیم كابل سروصدجرگ
ی دوستانه خاتمه ادراخیر صحبت سفیر پاكستان وعده همكاري خودرا با اسوال تكرار كرده وصحبتها درفض

 .یافت
 

 در منزل داکتر محمدیوسف1881 -13-0
و اینجانب امین فرهنگ  داکترحاجي اسحق و قبلي میرغالم حسین مقصودي،نظر به قراربعدازظهر 2ساعت 

مقصودي كه ازجمله . داشتیمباهم صحبتهای دلچسپ شب  8وتا حوالي  یمآمددر منزل داکتر محمدیوسف گردهم 
 ی افغانستان میباشد واز مردم هزاره در كویته نمایندگي میكند، شخصیت فهمیده واسیزده شور ۀی دورالوك

وي با تفصیل درمورد بي اعتنائی وكم لطفیهای حكام درگذشته درمورد قوم هزاره . یل جها دي استاوارد درمس
ینده افغانستان باید حقوق مساوي همه اقوام كشوربدون ازامتیاز وتبعیض آصحبت كرده و یادآور شد كه درنظام 

 .مراعات گردد
هزاره بلكه درمورد اتباع افغانستان  یاد محمد یوسف از وضع كشور وكمبودیها نه تنها درمورد قوم  داکتر

وي به مقصودي گفت  .آوري نموده وشاخصهای اصلي كمبودیهارا به وضع فقیرانه كشوروملت افغان نسبت داد
اصلي جدوجهد  وقت آن نیست تا درباره امتیازات اقوام صحبت كنیم، بلكه دراینوقت مدار كه درحال حاضر

یل گردانید درآنوقت میتوان از اد وروزیكه خداوند مارا به آزادي ما نیست منحصر به نجات كشور ما باشاب
ثبت تمام  .ی افغانستان، طوریكه خود مقصودي شاهد آن است درباره تمام مطالب بحث وغور كرداطریق شور
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ی اصحبتها از حوصله این یادداشت خارج است لذا درهمینجا یاد آور میشوم كه بعد ازصرف طعام شب در فض
آقای مقصودی و حاجی اسحق را دعوت نمودم تا چند روزی در منزلم در  .نه ازهم خداحافظي كردیمدوستا

 .بگزرانندحومۀ فرانکفورت 
 

 ، ساعت دو بعد ازظهر11-0-1881
 اجالس مجمع عمومي جمعیت تحكیم وحدت، اسوال در هوتل سپلندید، بن

 .ی جمعیت درمجلس سهم گرفتندادرحدود پنجاه نفر اعض
 .نیاز افتتاح شد  داکتریه از كالم پاك توسط آبا تالوت چند اجالس 

داکتر محمد یوسف درباره بحران افغانستان وروند مذاكرات غیر مستقیم بین پاكستان ورژیم كابل به تفصیل  اا بعد
ه اضافه كرد كه با درمیان تالف بین رهبران جهاد درپاكستان معلومات دادئهمچنان ا زچگونگي ا. صحبت كرد

ی مقاومت یكي از اهداف بزرگ جمعیت تحكیم وحدت كه دراساسنامه جمعیت اتالف سرتاسري بین قوئمدن اآ
 .یزال استدعا نمائیمفقیت شان را ازدربار الؤیست همه در تقویت وتحكیم بیشتر آن سعي ورزیم وماثبت است ب

در جمله . ت كردئل گذشته را قرابعد از تشریح خیلیها جامع داکتر محمد یوسف، داکتر امین فرهنگ اجراات سا
ت ارسالي اعلیحضرت محمد ظاهر شاه كه در بین هفت نفر سه نفر ئنكات برجسته از فعالیتهای چشمگیر هی

ی جمعیت تحكیم وحدت مي باشند، یادآوري شد وهم به روح مرحوم داکتر ولید حقوقي كه وي نیز از اشان اعض
 .شد ی منتخب اعلیحضرت بود اتحاف دعااجمله اعض

در ضمن گذارش از فعالیتهای داکتر طبیبي یاد آوري شد كه جهت معرفي جمعیت در محافل بین المللي خدمات 
 .قابل قدر نموده است

در اخیر داکتر غالم نیاز منحیث مسئوول امور مالي جمعیت راپور مصارف سال گذشته را به مجلس تقدیم 
 .مارك آلماني شده است21666دفتر بالغ بر  قرار راپور وي سال گذشته مصارف سفر خرچ و. كرد

 .خاتمه یافت 1نسبت ماه رمضان مجلس ساعت
 

36-1-1881 
تحریر  ستان مواصلت كرد كه بنابر سبك مقصودي از كویته بلوچآقای  1881-1-23امروز مكتوب مورخه 

 :وهمچنان محتوي سیاسي اش آنرا ثبت مي كنم
 بلوچستان رود، كویتهمیكانیكي  - اتحادیه مجاهدین اسالمي افغانستان

 .یار را اسالم علیكم ورحمته هللا وبركاتهاخدمت با سعادت برادرعزیزم احسان هللا م" 
ی سالم صحت وسالمت آن برادر محترم را از بارگاه یكتا آفریدگار جهان هستي كه نبض استقرار ابعد ازاد

ی صحت میباشیم، ال ومرحمت الهي دارنات درید او مي طپد خواستارم وهم اگر درپي احوال ما باشید بفضئكا
 .دین باشئمطم

دوستانه وبرادرانه  ازاینکه چندروزي درجمهوري فدرالي آلمان خدمت شما بودم از برخورد كامالا ! یاراجناب م
شما وزحمت كشیهای صادقانه تان را صمیمانه سپاس میگذارم وازدیدگاه خودم از دونكته نظر تلقي میكنم كه 

 .مرهون جناب شما میسازدمرا بیش از پیش 
پیوند مشترك هموطني كه همه ملیت های افغانستان را در یك وحدت ملي درطول تاریخ چنان بافت داده  -1

را صمیمانه درآغوش میفشرند بل درزمانیكه دست ی كشور همدگراست كه نه تنها دروقت آزادي واعتال
ه بهترین جوانان ئباارا مشتركاا " نیان مرصوصب" بیگانگان واجانب بسوي ناموس وطن كشیده میشود همچون 

 .عترت وطن دفاع میكندبرومند رشیدش از
رابطۀ كه وجوه مشترك همخوني وپیوند صداقت هارا درطول تاریخ بین هردوملیت ما وشما را كه درسیاه  -2

یست انیاكان را بوطن پرداخته اند باردیگر تجدید میكند واین محصول پرارج  گر ویترین ازمنه ها به دفاع همد
 ...بارور وپرارج نگهداشت

درخدمت به اسالم ووطن وهموطنان مظلوم خویش ( ج)فقیت شمارا ازبارگاه خداوند بزرگ ؤدراخیر كامیابي وم
 .خداحافظ ونگهدار تان باد خواستار شده به امید نامه های بعدي شما میگویم

 افغانستان ما وآزادي وطن محبوب یروز باد اسالم عزیزپ                                                   
 حاجي عبدالحسین مقصودي ولي بیگ                                                            

 رئیس اتحادیه مجاهدین اسالمي افغانستان                                                           



  

 

 

 8تر 0 له :د پاڼو شمیره

 de.german-hanafg@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ 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

 

31-1-1881 
از فرانكفورت به صوب پاكستان  16توسط طیاره دي سي  11.36ساعت  162ی ئی پرواز آیي پي ابا خط هو

 .عزیمت كردم
 

1-8-1881 
 ساعت  1.36ی ئی از كراچي جانب اسالم آباد پرواز كرده وبعد از آپي  366صبح با پرواز نمبر 1ساعت 

 .مواصلت كردم
 

1-8-1881 
افغانستان دعوت شده بودند كه ازجمله میتوان  یایاانهای وارد درقضدرمنزل سید اسحق گیالني یك تعداد ازافغ

سید اسحق گیالني . یوب اصیل نام برداریوبي، دگروال آ عبدالحكیم وكیل سدواصیل، وزیرمحمد جدران، ازوكیل
دررابطه با اتحاد اخیر صحبت كرده گفت كه حكومت پاكستان وعلي الخصوص دستگاه استخبارات نظامي 

گانه عبدالرسول سیاف را  ی رهبران ششتالف كنند وهمچنان باالئتا با هم افشار آورده ی رهبران االپاكستان ب
تالف عنوان داده ئا یای را بنام شوراحال حاضر كمیته در. نجانیده و قبوالنیده استمنحیث گروه هفتم دراتحاد گ

تالف ئی ااه اند كه بدین اساس شوررهبر هر تنظیم وحزب هفت هفت نفر معرفي شدركه درآن عالوه بر هفت نف
 .نفر میباشد 10كل از تشم

و حركت ی رهبران هركدام شان دفاترجداگانه ترتیب داده اند بعد از ساخت وبافت تحمیلي حكومت پاكستان باال
اتحاد سابق را تسلیم شده كه بدین اساس هرتنظیم وحزب ساز وبرگ جداگانه ئی انقالب اسالمي محمدي دفتر

قف جبهه ؤدراین جریان م. ی صمیمي بین همدیگر ندارنداتیب داده و رهبران شان هیچ گونه رابطه ازخود تر
ال میتوان از مراجعه مث ایگرفته كه به گونه ذشته رونق بهترت به گبنجات ملي، حضرت صبغت هللا مجددي نس

ناس حزب اسالمي حكمتیار، یكي از قوماندانان سرشغمان پ، قوماندان بالل ازفرماندهي جبهه نجات مليل وقبو
ی سید شمس الدین مجروح بحیث مشاور جبهه نجات ملي تعیین شده وصدیق ابرعالوه ازاین آق. به جبهه یاد كرد

 .سلجوقي بحیث آمر فرهنگي وشیرزوي بحیث عضو آمریت سیاسي محاذ ملي منصوب گردیده اند
    سید حسن: م نهاد تعیین شده اند عبارتند ازتالف دراتحاد نائی اای شوراهفت نفریكه ازطرف محاذ بنام اعض

فاروق داکترگیالني، محمد گیالني، حمید داماد پیر گیالني، استاد گران ، دگروال رحیم وردگ و( شاه آغا) 
 .اعظم

 

16-8-1881 
وي ساعتي درباره  یكه گذاشته شده بود به منزل مولوي محمد شاه فضلي رفتم وبااق وعده بشام ط 0ساعت 
ید نهضت روم تحت قیادت ؤرهبران م مولوي فضلي نسبت اینکه. هاد وموقف رهبران صحبت كردموضع ج

وي معتقد است كه رهبران جهادي . اعلیحضرت محمد ظاهرشاه با اخالص وصدق همكاري نكردند یاد كرد
آنها  صامیمتدستگاه استخبارات نظامي پاكستان درقید زنجیر اراده و امرصالحیتي از خود ندارند، بلكه تحت 

 . مي باشند
ید آخون هم مي کردن وآنهم به قسمیكه درهربار سرفه  ي فضلي كه مبتال به مرض توبركلوزاستبه مولو

مانند ابت آباد  به منطقه كوهستاني پاكستان،ناسالم دارد  یای مدت چندماه از پشاور كه هواتوصیه كردم كه بر
مولوي فضلي . صاب به این مرض نسازدی استراحت برود وفامیل خودرا به خطر ماویا صوات بر

. اظهارداشت كه نبودن وي در حركت انقالب اسالمي باعث خرابكاریها میشود كه به ضرر جهاد تمام میشود
درمورد این دو اصل جوابي . ی ندارد كه دردومنطقه مختلف زندگاني خودرا پیش ببرداهمچنان استطاعت مالي 

 .خداحافظي كردمو سر سپردۀ آزادی افغانستان  غاناین مرد شریف افبا تأثر از نداشتم و
 

36-8-1881 
ساعت به استانبول مواصلت  0.36صبح از اسالم آباد حركت وبعد از  2.16ساعت  111ئی  آی باپرواز پي

 .پرواز به فرانكفورت رسیدمساعت  2.36وازآنجا بعد از 
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22-16-1880 
ت یاد كرد كه اگر سفري به روم كرده بتوانم كارخوبي د ودرضمن صحبرجنرال عبدالولي ازروم تلیفون ك

 .خواهد بود تا با هم تبادل نظر كرده بتوانیم
 

28-16-1880  
 -میالند  -كوتل گدهارد  -خط سیر ما ازطریق بازل . توسط موتر بس جانب روم حركت كردم 26.21ساعت 
ّ  -بولونیا  وقتیكه آفتاب طلوع كرد مناظر طبیعي . ردساعت را دربر میگی 10فلورانس به روم است كه تقریبا

 .حوزۀ فلورانس، كتالنیا وامبریا بسیار زیبا بود
 

28-16-1880 
بعد . ی ریزرف شده بودابرایم ج  Eden House Residenceبه روم مواصلت كردم و درهوتل  13.66ساعت 

" دني"در قهوه خانه  13.66ازآن با جنرال عبدالولي تلفوني تماس گرفتم وقرارگذاشته شد تا فردا ساعت 
 .باهم ببینیم" ویا وینیتو" درخیابان 

 

36-16-1880 
باجنرال عبدالولي در بیرون قهوه خانه باهم دیدیم وبعد ازآن در یك رستورانت بیرون شهر مانند  13.66ساعت 

با  جنرال گفت كه سه هفته قبل .صحبت كردیم 11.66با دردمشترك ضمن صرف طعام تا ساعت  دوبرادر و
این مالقات به ابتكار وزیر خارجه صورت . صاحبزاده یعقوب خان وزیرخارجه پاكستان  مذاكرات خوبي داشته

كه وي  خودماني صحبت وتعهد كردیوسفزي است طور شتون وقوموزیر خارجه كه ازتبارپ. گرفته است
 . مك خواهد كردبا وجودیكه عناصري درحكومت پاكستان برخالف آن است، ك" جبهه متحد" درساختار 

بعد مالقات با وزیر خارجه پاكستان سلسلۀ دیدوادید با مقامات پاكستاني دوام دارد چنانیكه روز یكشنبه گذشته 
دراین مالقات جنرال عبدالولي موقف جدي . تا با هم ببینند درروم ازجنرال دعوت كرد سفیرپاكستان

روند كار دستگاه  اخبار نموده وهمچنان از به سفیر ی جبهه متحد راااعلیحضرت وحلقۀ مربوط به احی
 .استخباراتي نظامي پاكستان انتقاد كرده است

بعد ازظهر دوام یافت به جنرال پیشنهاد كردم تا دررابطه  3كه طور خودماني ودوستانه تا ساعت  درصحبت ما
كستان از اختالف نظر بین با همآهنگي با حلقات فامیل شاهي بیشتر سعي كند، زیرا درمحافل بانفوذ افغاني درپا

 .فقیت این پروسه نخواهد بودؤشان صحبت میشود كه بهیچ صورت به نفع م
پذیرفتند  مرا درخدمت اعلیحضرت، با وجود كمي سرماخوردگي،. به منزل اعلیحضرت رفتیم 11.36ساعت 

 18.66ا ساعت ی دوستانه وبا وضاحت كامل تامذاكرات ما درفض. مصافحه فرمودندومانند همیشه با محبت 
 :ادداشت گردیده استی كرد كه مطالب مهم وفشرده آن ذیالا دوام 

د وموانعیكه سد عملي شدن این پروسه موني آن تعمق بیشتریجاب میكند كه تا درستراتیژادرساختمان جبهه متحد 
كه راندازي كرد ظیست نااعلیحضرت عقیده دارند كه در قطار رهبران جهادي ب. ملي میگردد تشخیص كرد

ی اپرواضح است كه دستگاه استخباراتي پاكستان دراحی. قف كلیدي در تدویر جبهه متحد داردؤكدام یك شان م
یست كه رهبران جهادي اگروه های جهادي ورهبران شان پالیسي مشخصي را تعقیب میكند و آن به گونه 

 .منحیث معیار اعتماد قراردهندگیري نداشته بلكه مجبورند  منافع حكومت پاكستان را  ازخود صالحیت تصمیم
چهار نفر شان  پاكستان درآغاز مقاومت مردم افغان رهبران افغاني را تعیین كرد ودراین ساختار هفت تنظیمي،

ق یازتبار پشتون بوده و یا پیوندهای با پشتون های افغانستان دارند ودورهبر دیگر شان نیز بیشتر با پشتونها عال
این ساختار  هان الدبن رباني، بنام اینکه از مردم تاجیك افغان نمایندگي میكند كه باصرف یكنفر شان، برو دارند 

ازهمین باعث است كه . وحدت ملي دركشور حاكم بود، مختل گردانیده است بافتهای قومي افغانستان را كه قبالا 
تدویر جبهه متحد شامل  كید میكنند تا بهر وسیله ممكنه میباید برهان الدین رباني را درپروسهأاعلیحضر ت ت

ی مجدد وحدت اوي را متقاعد گردانیم كه تنها بیرون رفت ازاین معضله دشوار درافغانستان با احی گردانیم و
 .ملي برآورده شده میتواند  وبدیلي دراین راه وجود ندارد

ده باشم، مرتكب كوتاهي های ش شان اعلیحضرت اظهار داشتند احتمال دارد درطول مدت چهل سال پادشاهي
را ازنظر دور نداشته ام وخوشبختم كه امروز با وجود هرچه كه بوده مردم  اما هیچگاه وحدت ملي افغانستان
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اعلیحضرت عالوه كردند كه وي . افغانستان بمن اعتماد دارند و نجات افغانستان را ازطریق روم جستجو میكنند
 .دهندانستان قرار خواهان افغحاضراست این متاع بزرگ را طور دسته جمعي بدسترس آزادی

واظهار داشتند كه من به واحد  نددرحاشیه اعلیحضرت از سفر واحد كریم درروم ومالقات با وي را یاد كرد
چنین نظري  موافق نیستم واحیاناا ( وطن یساختمان حكومت جال) بااین نظر شان: " كریم با صراحت كامل گفتم 

 ."عملي شده میتواند وبسهه متحد بروسه جز طریق وتوسط پدرعمل پباده شده بتواند تنها وتنها ا
دراخیر به اعلیحضرت پیشنهاد كردم تا درصورت امكان جنرال عبدالولي را به پاكستان اعزام كنند تا با مردم 
ازنزدیك دیدوادید كرده بتواند وهمچنان مذاكرات اخیر خودرا با صاحبزاده یعقوب خان، وزیر خارجه پاكستان 

درصحبت اضافه كردم كه نظر اعلیحضرت را دررابطه با اشتراك برهان الدین رباني  تأئید میكنم . ندتعقیب ك
ولیكن بدون تردید ادعا میكنم تازمانیكه دربین دستگاه استخبارات عسكري پاكستان رخنه وارد كرده نتوانیم وآنها 

درحلقه جبهه متحد از امكان بعید را ني ینده درافغانستان ومنطقه نسازیم، اشتراك رباآرا متوجه به مشكالت 
كترمحمد ااعلیحضرت با این پیشنهاد وتحلیل موافقه داشته واظهار داشتند كه وي انتظار بازگشت د. خواهد بود

. یر شده بتواند ودراین باره نیز تصمیم اتخاذ گردیده بتوانداتا بااشتراك وي مجلسي د دنیوسف را ازامریكا دار
ن اعلیحضرت رسانیدم كه درنظر دارم به پاكستان سفر كنم ودرباره امورجبهه متحد برعالوه به استیذا

اعلیحضرت به سفرم موافقت كردند واظهار داشتند . وباردیگر با رباني ازطریق دوستانش درتماس شوم
 .كتر محمدیوسف را ازامریكا انتظار بكشم وبعد تبادل نظر با وي به پاكستان عزیمت كنمابازگشت د

یون اهمجنرال عبدالولي هیچ آرزونداشت ازمطلبیكه طور چشمگیر  مرا متوجه گردانید این بود كه : آوريیاد)
 (.یي ازوي یاد میكرداآصفي نام برده شود وهربار با نوع بي اعتن

 .دوام كرد وبعد ازآن جنرال مرا به هوتل رسانید 18.36صحبت های ما تا ساعت 
 .ه آلمان برگشتمروز بعد از مالقات با اعلیحضرت ب

 ختم بخش سی و هشتم
 ادامه دارد

 


