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 "اسوال"جمعیت تحکیم وحدت و مبارزه آزادی 
 نهمبخش سی و

 

جمعیت  -نهضت ملیو اذعان نموده اند که ازاین با بنده درتماس شده گرامی مهربان و وانندگان یک تعداد از خ
اینرو به گزارشات از و کمتراطالع داشتندمبارزه برای کسب آزادی میهن مشترک ما افغانستان  یم وحدت وتحک
ندم ازاینکه این تحرک ملی خورس. عالقه مندی نموده و تشویقم نمودند تا این سلسله را دوام دهمآن ابرازبیشتر

با پخش این رویداد . ۀ ملی خود را اداء کندَدین و وجیب تا حد توان خود توانستهدر بسیج نهضتهای متفرقبمنظور
 هداءبه پیشگاه تأریخ اگزارشات را سعی شده تا  ها که درآن انحراف عمدی از حقیقت و واقعیت وجود ندارد

   .بشمارد آن مسؤولدر برابرخودرا  و کند
آزادیخواه  زمان مبارزۀ مردم شدن با نشیب و فرازها توانست در ا وجود مصادفاین نهضت ب رویهمرفته

 . اداء نمایدبا ایمان کامل افغانستان وجیبۀ ملی و اسالمی خودرا در حدتوان 
تا روزیکه سانحۀ  ،حومۀ مونتروی سویس بوجود آمد، زمانیکه این نهضت در1891ه جون ماازخوشبختانه 

ی و اجتماعی توسط چند نفر ازاتباع عربستان سعودی روند زندگی سیاس 4771نیویارک وواشنگتن در سپتامبر 
بشمول شخصیتهای افغانهای مهاجربا یک حلقۀ از، وبعد ازآن داد کلیتغییر مانند یک تسونامی دیوپیکرجهان را 

که وطن خودرا دوست داشتند و خدمت به ملت افغان را بزرگترین افتخار در زندگی  محترم گذشتۀ افغانستان
پادشاه سابق افغانستان، اعلیحضرت د بود تا ازهمکمل نخوا گفته اماین  .خود میشمردند، سروکار داشتم

میالدی تا سالهای اخیر حیات شان در کابل بارها بدستبوسی شان رسیده و از  1808محمدظاهرشاه که از سال 
 .کسب نموده ام، یاد نکنم خته های زندگی خودراوترین اندگصحبتهای شان بزر

قیام ملت " ت تصرفاتی است که از اثر بنده زیر عنوان مطالبی را که تاحال از نظر گزشتانده اید، در واقعی
این اثر در تعدادی از پوهنتون های داخل کشور . که در پنج جلد تدوین شده بیرون نویسی شده است" افغان

عالوه براین در . خارج از میهن گذاشته شده استچنان در دسترس بعضی از دوستان درتوزیع شده و هم
. و همچنان در کتابخانۀ کانگرس ایاالت متحده امریکا موجود میباشد ، نبراسکایفورنیادر کل پوهنتونهای برکلی

بنابراین درنظردارم تا این سلسله را در بخش چهلم خاتمه داده و در آینده مطالب خاصی که با حوادث افغانستان 
 . گزرانمسروکاردارد ازبین یادداشتهای خود جمع آوری نموده و از نظر خواننده گان گرامی ب

 :اینک شما و بخش سی و نهم
 

2-11-1896  
در میدان هوائی فرانكفورت یك تعداد دوستان . محمد یوسف ازسفر امریكا بازگشت صبح داکتر 83.7ساعت 

 . جهت پذیرائی وي حاضر شده بودند
كریم به وازجریان مذاكرات اعلیحضرت با واحد  کردم یاد ازسفر خود به روم مختصرا  به داکتر محمدیوسف 

را موجب تضعیف خودسرانه یت كرد واینگونه حركات اداکتر از عملكرد واحد كریم شك. وي معلومات دادم
 .جهاد ارزیابي كرد

 

17-11-1896 
 .درمنزل داکتر محمد یوسف 16377ساعت 

دم كه یش اطمینان داابر. گرفتداکتر دادم كه مورد تأئیدش قرار یادرآغاز راپورمفصل  مذاكراتم رادرروم بر
د به گونه ئیكه اگر تنها برهان الدین رباني نپافشاري دار" متحد افغانستان ۀجبه"اعلیحضرت درمورد تشكل 

 .دنماینمتحد را اعالم  ۀداخل این حلقه شود وي حاضراست با این چهار عنصر جهادي جبه
یون عبدهللا ملكیار، ابا آق داکتر برایم از صحبت با كسانیكه درامریكا دیده معلومات داد واظهار داشت كه وي

، آئینعبدالقیوم، داکترابراهیم سراج، غالم علي وكیل، داکترعبدالکتردا عبدالرحمن پژواك، سلطانمحمود غازي،

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mayar_e_Jameeat_tahkeem_wahdat_osula_39.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mayar_e_Jameeat_tahkeem_wahdat_osula_39.pdf
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امان هللا منصوري، ومیر محمد صدیق فرهنگ صحبتهای مفید داشته كه در متن میتوان چنین خالصه شد كه 
مطالعه نموده " جبهه متحد"آمده ودرباره ستراتیژي تحرك در قبال همه در محور شاه سابق افغانستان گردهم 

 .  وخط مشي مشخصي ترتیب دهند
 ه استاشخاصیكه درباال نام برده شد از باهم موافقه كردیم تا هرچه زودتر با اعلیحضرت تماس گرفته شود و

بول در حلقات افغانی و آیندۀ این تحرک ستراتیژی قابل ق ید وتحت ریاست اعلیحضرت دربارهآدعوت بعمل 
 .اتخاذ گرددامات الزم داقبرمبنای آن ترتیب  و  خارجی

 ئیتي كرد ومختصرا  اداکتراز مذاكرات خود با مقامات امریكائی دروزارت خارجه به خصوص اظهار نا رض
ها وهمچنان سرنوشت ما به دست پاكستانی ا اندازدامریكائیها جنگ میخواهند تا رقیب خودرا ازپ" :گفت كه

شوند میمعرفي برایشان پاكستان  یقهائیكه ازطر افغاناز عالقه ندارند بدون امریكائیها اصال   ".است سپرده شده
كه و برایشان گفتم ی امریكائیهارا بازكردم امن گوش نا شنو " :داکتراضافه كرد كه. باب صحبت را باز كنند

 ."رده خود پشیمان شوندروزي خواهد رسید كه ازاین ك  
ن یبرهان الد  ۀتغییر موقف عاقبت نا اندیشان ۀدربار سفر مرا به پاكستان تأئید كرد ومخصوصا  صحبت یر دراخ

 .رباني مرا متوجه گردانید تا به وي ازهر طرقي ممكن تفهیم گردد
 

16-11-1896 
 .پاكستان  ،پروازبا خط هوائی گلف ازطریق بحرین وشارجه به صوب اسالم آباد

  

18-11-1896 
 به آنجا ربعد ازظه 1377وساعت  حرکت کرده جانب پشاور از اسالم آبادتوسط تکسی صبح 17ساعت 

 .یان شدمارا برایم ریزرف كرده بودم، پ 2.درهوتل دینز اطاق . مواصلت نمودم
مولوي محمدي، برهان الدین رباني، مولوي محمد شاه فضلي، داکتر : درپشاور باكسانیكه باید ببینم: یادآوري)

 (ولوي شینواري وكیل، م
وی صحبت با رفته و   ،، رهبر حرکت اسالمی افغانستانمحمدنبی محمدیمولوی منزل ه ببعد ازظهر  5ساعت 

متحد است  ۀوي ازطرفداران واقعي تشكیل جبه. طوالنی داشتم
مولوی به . رهبر دیگر بیشتر قابل اعتماد میباشد ونسبت به دو

حلقه جبهه متحد گفتم كه اعلیحضرت بدون رباني در محمدي
یست هر طوریكه شود ابیند وب كامیابي این پروسه را كمتر مي

به صورت نسبي  جمعیت كه موقفش درحزب ، فعال  وي را
  .ضعیفتر شده، دراین پروسه داخل كنیم

را تأئید كرد اما عالوه كرد كه رباني نظر مولوي محمدي این
ني تا با رباشخص قابل اعتماد نیست ولیكن وي سعي میكند 

 تعیین كند و اززبان احمد شاه احمدزي،برایم وقت مالقات 
رباني انسانیست كه یك " سابق معاون رباني برایم گفت كه

 به جبهه انوفادار ،ننگرهاری.گ.محمدی و ممولوی ". یش اعتماد كردلحظۀ وي با لحظۀ دیگرش رابطه ندارد ونمیتوان باال
دراین اجالس . یي با اخوانیها ترتیب داده بودآداشت كه چند هفته قبل حكمتیار گردهم مولوي محمدي اظهار

صادر نموده كه از طرف عبدالرسول سیاف نیزتأئید شده است و مولوي اعلیحضرت حكم تكفیر یحكمتیار باال
پاچا پرضد مبارزه  هغه پوري چه قدرت لرم دنه یم، تر ستړۍلیكن زه  -یو ستړۍ -یو ستړۍ" :  كه خالص گفته 

 ".به وكم
صلیب احمر دعوت بودم وبا یك تعداد دیگر ازافغانها  ۀرئیس كمیت Erwin Boehiیروین بوهي اشب درمنزل 

 . ینده افغانستان صحبتهای موزون داشتیمآدررابطه به وضع مهاجرین افغاني ورول قشر روشنفكر افغان در
 

.7-11-1896 
: دران نزدم آمدند ومعلومات ذیل را برایم دادندځدران با پسرعمویش وكیل وزیر محمد ځفیض هللا خان 

دران اشتراك داشتند تصمیم ځمشران وقوماندانان قوم  نفرموسفیدان، 277مي ئیكه تعداد بیش ازدرجرگه قو
 .تشكیل كنند را ( ياربكَ ) ی حفظ امنیت راه های عبور ومرور مردم اردوي قومي عنعنوي اگرفتند تا بر
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 :راه های رفت و آمد شش خط اصلي دارد كه درمناطق ذیل قرار دارند
 .يړكي نځمن -6درۀ پشتي، و -5تویشه،  -2دوامنده،  -. یتي،ړس -4سته،  -1

نفر 1977منطقه كه سرجمع نفر مرد مسلح قومي درهر 77.وقتچنین فیصله شد تا درطول شب وروز همه 
 .میشود از مناطق مربوط حراست كنند ومصارف شان از طرف قوم ریزش میشود

ك محمد خان وفیض هللا خان كه هردویشان درجرگه اشتراوزیر
داشتند این جرگه را به ذات خود با ارزش ارزیابي كرده، زیرا 
نمونۀ  از اتحاد قومي بشمول قوماندانان جهادي، مربوط به هر 

                                 .تنظیم وحزب ئیكه باشد، تمثیل مي كند 
رختم جرگه هركدام دست بالئی قران گذاشتند وتعهد كردند د       

تحاد قومي را كه به نفع مردم است از هر انگیزه دیگر كه پیوند وا
همچنان اشتراك كنندگان جرگه از رهبران افغاني . ترجیح مي دهند 

درپاكستان شكئیت كردند واظهار داشتند كه عوامل مهم تشنج 
درمنطقه را رهبران جهادي خلق كرده ، زیرا به نفع تنظیم ویاحزب 

ازاینرو . به وجود آورده اندمربوط بین مردم اختالفات عمیق را 
یكي از مسئیل مهم داخل اجندا اتحاد عمومي مردم جدران بوده كه 

همچنان . گذاشته شده است" بد"درصورت تخلف بالئی گروه متخلف 
ماده  11یك هیإتي تعیین گردید تا فیصله های این جرگه را كه تحت 

 . قید گردیده به اطالع رهبران درپشاور برسانند
 وزیرمحمدځدران، مرد خدمتگار افغانستان                                                                                          

دراین جرگه قوماندان جالل الدین حقاني كه از قوماندانان سرشناس جدران ومربوط به حزب اسالمي مولوي 
 . خالص است رول مهم را به عهده داشت

رگه نمایندگان رسانه های خارجي اشتراك داشت كه راپور آن توسط بي بي سي پخش شده دراین ج: یادآوري)
 .(است

  
 5/14/1896 

وي مكتوبي . جبهه متحد صحبت طوالني داشتیم ۀیندآبعد ازظهر محمد گالب ننگرهاري نزدم آمد ودرباره 
ی آن اری معلوماتم داد كه ازواعنواني اعلیحضرت برایم داد تا خدمت شان برسانم  وهمچنان یك كاپي آنرا بر

 . رانمزیص از نظرخوانندگان میگخلبعضي مطالب آنرا طور ت
انگیزه اینکه به خود اجازه دادم وتصمیم گرفتم محتوي این مكتوب عنواني اعلیحضرت را روي صفحه كاغذ 

افغان  ۀوط به جامعوتاریخ آورم اینست كه در حلقه اداري روم كسي را سراغ ندارم كه چنین اسنادي را كه مرب
 .است ثبت كرده باشد

، اعلیحضرت پادشاه سابق افغانستان بحضور مبارك رهبر نهایت جلیل القدر و معظم"   ننگرهاري زیر عنوان 
 :...مینگارد" اسالم علیكم ورحمته هللا وبركاته

زادي آكه حامي دین و حمالت وقساوت روسها شدت بیشتري یافته اما نگهبان وپشتیبان مجاهدین افغانستان... 
ید وبنابرآن با افزودي خسارات مالي وشهادت اقلب ومورال مجاهدین مرتب مي افز مسلمانان است برقوت

یسه بین طرفین ازنگاه خسارۀ مالي وجاني ایش ومقان مراتبه افزیدر بكف تلفات مالي وجاني دشمن چنسافغانان 
 .بعقل برابر نیست

  و" ی مجدد اردوااحی"، " توسیع دراساس حكومت" خود پروگرام سه فقره ئی ازروزیكه نجیب بمیان آمده وبا 
یش اآورده بروز افز" یلامسدود ساختن راه عبور ومرور مجاهدین وانتقال وسیل بمنظورایجاد مراكز قبا" 

 .موجود درتشدد نتیجۀ آن محسوب مي گردد
مجاهدین ومهاجرین ث مسرت بدیل ببرك به نجیب باعاما نه تنها اینکه پالن نجیب با ناكامي مواجه گردیده بلكه ت

سسین حزب ؤگردیده است چه ببرك نظر به سابقه وتجربه ونظر به اینکه اجنت سابقه دار كي جي بي واز م
 .كمونیست درافغانستان بوده بارها مضر تر از نجیب بي علم وبي تجربه وكم سن محسوب میگردد

. ی بي اثر وبدون اجابت مانداصد خاص یكیي ها بصورت ااحمد زییها بصورت عام واز ادعوت نجیب ازغلج
یي را دراثر رابطه با نجیب نزد حكومت او مجاهدین احمد ز كي جي بي وخاد سعي نمودند شخصیت ها
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كه بنده نیز درخنثي ساختن آن مساعي ) پاكستان متهم نمایند اما این سعي شان دراثر مساعي یك عده اشخاص
 .این پروگرام ناكام شد( زیاد رسمي وغیر رسمي نمودم

هیچگونه همكار نیافت واقداماتیكه بارتباط توسیع دراساس حكومت بعمل ( آنهم بسیار كم) یل جز افریدیهاادرقب
با وجود سه كمربند برعكس حمالت مجاهدین بر شهر كابل . آوردند ماهیت آن بهمگان روشن ومعلوم است

دفاعي كه دورادور شهر تأسیس گردیده است شدت وقوت یافت وحركت سقوط طیارات جت وهیلوكوپتر توب 
نیز شدیدتر گردیده ( ببرك، نجیب، كشتمند ونوراحمد نور) دار شدت وقوت یافت وجنگ بین گروه های رقیب

 .بمیان آمده بود ازبین رفت( آمدن نجیب قبل ازرویكار) یكه خالل چند ماه اخیر درشهراوآن آرامش نسبي 
اضر بهمكاري دراردو با نظام حیت شد وجوانان افغان به هیچوجه تثعمل تقویت واحیاء اردو نیز یك خیال خام 

كمونیستي نگردیدند وجریان تسلیمي افراد وصاحبمنصب وگریز پیلوتها باطیارات وپیوست شان درصف 
 .مجاهدین كماكان جریان دارد

 هزار نفر درماه كه ازمدت نسبتا   مهاجرین نیز قرار راپور رسمي حكومت پاكستان بصورت اوسط هشتجریان 
 .زیادي به اینطرف شكل ثابتي بخود گرفته ادامه دارد

ی حكومت پاكستان راجع به استقبال مهاجرین افغان درخاك پاكستان وتهیه خوراك ادراین رابطه باوجود ادع
 ...یش است ارین نه تنها اینکه كم نگردیده بلكه رو به افزوپوشاك ومسكن مشكالت مهاج

ی عالي وكنفرانسهای احزب اسالمي حكمتیار درجلسات عادي شور. وضع اتحاد هفتگانه اطمینان بخش نیست
تراك نمي كند وحزب سیاف بوسیله نماینده گا ه گاهي اشتراك میكند وشخص سیاف جز آنكه جلسه شمطبوعاتي ا

پالیسي سیاف . یش مقامات نظامي حكومت پاكستان باشد درجلسات دیگر اشتراك نمیكندارمی عالي به فاشور
 .یكیست ودرمورد حل سیاسي قضیه افغانستان نیز موقف مشترك دارند وحكمتیار درمورد دول غربي كامال  

سي بطرف كمتر درمورد دول غربي تعدیل یافته ودرمورد حل سیا تا  برباني بسویه قویتر واز خالص نس ۀروی
 .حكمتیار وسیاف میالن دارند

مولوي خالص با تنظیم محاذ ملي خوب نیست وادعا دارد كه اشخاص ضد جهاد و مجاهدین را درتنظیم  ۀروی
خود جا داده وآنهارا تقویه میكند ویكي از مثال های آن محمد زمان خوژیاني برادرزادۀ حاجي خیر محمد 

 .خوژیاني را ذكر میكند
جبهه نجات خوبتر است اما درمورد حل  باني دراین اواخر با سه تنظیم ملیگراها مخصوصا  ی راپیشآمد آق

اخل دسیاسي كدام موافقت صریح ازوي دیده نه شده ولي نظر به فهمیكه دارد ونظر به مشكالتیكه باآن در
ریكه میگویند كه قوت كافي ازنگاه من دارد وطو) سید نورهللا هراتي  جمعیت اسالمي ازطرف رقباء مخصوصا  

ی امواجه است درصورت مساعي مثبت احتمال دارد با وي كنار آمد وبه نتیجه ( وضع مسعود نیز مبهم است
 .رسید  "  متحد ۀجبه" مثبت به نفع جریان 

كه دررأس آن سید نورهللا قراردارد تقاضا دارد  درداخل جمعیت مشكالت بروز نموده ومخالفین  چنانكه گفته آمد
یوب از ای معروف به انجنیر وازجمله داکتر توانا وانجنیر الالدرمورد تشكیل جمعیت صورت گیرد  تا اجرااتي

جمعیت برطرف گردند وهمچنان مخالفت خودرا بر اساس تغییر سیاست رباني درمورد كشورهای غربي 
 .گذاشته است

با حكمتیار مقابله دارند مخالفت داخلي بین حزب اسالمي حكمتیار باقي است، قاضي امین ومولوي تره خیل 
 ...اند هوعنوان فعالیت مخالفانۀ خودرا بیعالقگي حكمتیار با اتحاد قرارداد

منفرد مانده واتحادیكه با قاضي امین داشت ازبین رفته ومخالفتهای  مولوي حسین سردستۀ وهابیون كامال  
 ...یل نیز باوي شدت یافته استامهاجرین ومجاهدین ومردم قب

یوس هستند وحكومت پاكستان كه نمایندگي آن درینمورد توسط دستگاه استخباراتي أامیابي اتحاد متنظیمات ازك
نظامي صورت میگیرد كدام فشار عملي را بكار نمیبرد البته اهتمام زیاد خودرا منحصر به الفاظ ساخته 

تخلف میكنند غرض عملي  وعلنا   ومیگوید ما دشمن كسي هستیم كه اتحاد نمي خواهند مگر با تنظیماتیكه عمال  
ی خود پیدا كرده نتوانسته است وازوقت تأسیس آن تا كنون فقط اتا كنون اتحاد دفتري بر. حتي لفظي نمیگیرند

 .یر گردیده استای مشورتي دایكبار جلسۀ شور
اختالف راجع به تأئید وعدم تأئید مساعي درجهت حل سیاسي بین تنظیمات موجود است وعلت عمدۀ مخالفت 

ط وفقط اندیشۀ بروز اعلیحضرت درمیدان به نمایندگي از ملت افغانستان است، زیرا دراین صورت منافع فق
 .سرشارشخصي شان مورد سوال قرار میگیرد
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 -:اینها درحالیكه درمباحث غیررسمي خوداعتراف  دارند كه
 ".شان متحد میگرددیند اكثریت قاطع ملت افغانستان تحت قیادت آبمیدان بر آگر اعلیحضرت رسما  "  -1
ولي بازهم چون " ي وقیادت سیاسي اعلیحضرت آزاد شود ما بسیار پیش مي شویمایاگر افغانستان به رهنم"  -4

آنرا مالك عمل ومنافع شخصي وگروهي بیشتر ازهمه چیز نزد شان بسیار عزیز است نمي توانند سالم نمایند 
 .قرار دهند

ستند اعم ازمجاهد ومهاجر حل سیاسي عادالنه ومصوب ملل متحد برعكس عموم مردم خواه عضو هر تنظیم ه
 جان قبول دارند وبه انتظار آن روز شماري مي دل و ی خارجه كشورهای اسالمي را ازاوكنفرانس وزر

 .نمایند
یكه اطبیعیست حضور مبارك توجه دارند كه هنگامۀ نزدیك شدن بموافقه باردیگر بلند گردیده واقدامات عملي 

ید بوده ونوید میدهد كه اگر خدا ؤبدست آوردن موافقه مربوط به حل نهایي قضیه اتخاذ میشود همه مدرجهت 
 .بخواهد طي مراحل بصورت مطلوب صورت خواهد گرفت

ت شوروي دراسامبله عمومي ملل متحد، همچون اظهارات گورباچوف درهند، ئرئیس هی، اظهارات اخیر دیكویا
كستان، اظهارت راجیو گاندهي به تعقیب وداع از گورباچوف درهند مبني اظهارات تازۀ سفیر شوروي درپا

ین قبیل چنین امید احیثیت بیطرفي افغانستان واظهارات اخیر كوردویز وامثلۀ دیگر قابل توجه ازۀ برلزوم  اعاد
 .را تقویه میكند

ی اكه با زعم دسمبر صورت گرفت توسط حكومت پاكستان خواهش كرد .كوردویزقبل ازحركت كه بتاریخ 
 .مجاهدین مالقات كند

ی مقامات نظامي پاكستان دریكي از دفاتر استخبارات اعالي اتحاد به تقاض یابتاریخ اول دسمبر جلسۀ شور
درصورت غیاب نمایندگان شان به  دسمبر همۀ رهبران و 4عسكري انعقاد سافت وتقاضا شد كه باید به تاریخ 

ر خارجه پاكستان ومعاونین ید كه یك جلسه با مقامات نظامي، جلسۀ دوم با وزاسالم آباد منتظر انعقاد جلسه باشن
 .وي وجلسۀ سوم با كوردویز صورت خواهدگرفت

ندادند وگفتند كه كوردویز مارا به چه عنوان وحیثیت قبول نشان یون حكمتیار وسیاف چندان روي خوش اآق
 .كردند مالقات را تأئید( خالص كمي كم زور) میكنند، اما اكثریت

به یكي  ظهر 14377خره ساعتباآل. دسمبر كه سه شنبه بود همه به اسالم آباد رفتند ومنتظر نشستند 4روز
اط نظامي باصالحیت درارتب ۀبدالرحمن كه نمایندع وجنرال اخترعلي دازدفاتر استخبارات نظامي جمع شدن

 اكستان است درجلسه ابالغ نمود كه فعال  عمومي تمام شبكه های استخباراتي اردوي پآمروسیاسي با تنظیمات و
یل كه عدم آمادگي قبلي رهبران تنظیمات یكي ازآن است صورت نمي به برخي از دال رمالقات با كوردویز نظ

 .یل وزیر خارجه وشخص رئیس جمهور را قناعت داده امگیرد ومن روي دال
رسانم كه ذهنیت مردم مملو از باذكر مختصر كیفیت اوضاع، با كمال اخالص بحضور مبارك بعرض مي 

یكه احزاب اخواني دارند صد فیصد واقعیت دارد، البته اصمیمیت واخالص دربارۀ اعلیحضرت میباشد واندیشۀ 
یشان داده ایوسي است كه ازعدم تطبیق وعده هائیكه به أی گرفته عبارت ازمافرقي كه با سابق دراذهان مردم ج

خالف كم دیده میشود اما قناعت تا وقت مشاهدۀ یك اقدام عملي بدست ت كرده است ودرپرنسیپ مئشده بود نش
 .نخواهد آمد

ی نرسد ات كه اگر قرار باشد كه مساعي ملل متحد بنابر هزار ویك دلیل موجود بجسنیاعرض من ونظر من 
 ی مقدر نكند ونخواهد كه این آخرین مراحل فرصتای ما باقي خواهد بود وخدادرآنصورت آخرین فرصت بر

واجب است كه تا آخرین درجۀ ممكن ومقدور سعي شود مرحلۀ پیاده كردن پروگرام را به  بناء  . نیز ضابع شود
انظار عامه ومعرفي همگاني قراردهیم وبا توكل بخدا وبه بركت قلب ونیت پاك اعلیحضرت موفقیتي نصیب 

گردد ی پروردگاراضتاریخ محسوب شود بلكه موجب حصول رگردد كه نه تنها شهكاربزرگ ونادرما
 . وافغانستان عزیز وتاریخي باقیماندۀ آنچه را ازدست داده است باردیگر تصاحب كند

 لك علي هللا بعزیز و ما ذ                                                                   
 ه ش 1.65-8-.1،  1896-14-2 - محمد گالب ننگرهاری                                                 
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5-14-1896 
 ۀدیروز مولوي شینواري با رباني دیده ودربار. مولوي فضل هادي شینواري وگالب ننگرهاري نزدم آمدند

. ضت صحبت كرده وهمچنان ازوي درخواست نموده تا با من ببیندوسهیم شدن وي دراین نه" جبهه متحد"
رباني طوریكه درحلقات جهاد معروف است شخص قابل اعتماد نبوده وبا وجودیكه بین وي واسمعیل خان 

ن مسعود روابط صمیمانه وجود ندارد، رباني از موقف این دوقوماندان جهادي به نفع خود اوهمچنان قوماند
 . یت دهد عملي میشودانان وانمود میكند كه این دوقوماندان تحت فرمان وي بوده وهرآنچه هداستفاده میكند و چ

یكه درآن پادشاه امولوي شینواري طوري وانمود كرد كه دراصل مسعود واسماعیل خان با ساختار سیاسي 
دوقوماندان بیشتر اینکه روابط شكننده وي با این  سابق رول اول را داشته باشد مخالفت دارند ورباني بنابر

تحلیل مولوي شینواري ازجانب گالب . متحد وشاه سابق اجتناب میكند ۀصدمه نبیند از همكاري با جبه
ی فكري كه رباني را درچنگال خود دارد مالقات من با وي اازاینرو با چنین زیر بن. ننگرهاري نیز تأئید گردید

ي  گفته كه وي حاضراست هر وقتیكه خواسته باشم با وجودیكه به مولوي شینوار كدام مفادي نخواهد داشت با
 . مالقاتهای تعارفی جز از ضیاع وقت دیگر متاعی در بر نداردچنین . من ببیند

یست بیشتر كار شد وسعي زیادتر اب "جبهه متحد"  ۀبه توافق رسیدیم كه در زمینه سهمگیري رباني درپروس
وظبفه این  .مبذول گردد تا نظر مسعود واسماعیل خان به نفع این نهضت خواسته مردم افغانستان تغییر پیدا كند

 .دیدرننگرهاری محول گمولوی شینواری و محترمان به دوشخص با اطمینان و وفادار به جبهۀ متحد، 
 

9-14-1896 
شام  6یي گلف ازطریق مسكت، دوها جانب فرانكفورت پرواز كردم وساعت اصبح با خط هو 6377ت ساع

 .هردو بكسم مفقود شده ودست خالي به منزل رسیدم. درآنجا مواصلت كردم
 ختم بخش سی و نهم

 ادامه دارد
 


