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 21/ 15/ 3112     مایار                                       احسان هللا  
                                              
  

  "اسوال" آزادی مبارزه و وحدت تحکیم جمعیت 
 نجمپبخش 

 

کاظم بعد از مطالعۀ بخش چهارم این سلسله برایم مکتوب مختصری فرستاد و دوست دانشمند داکتر سیدعبدهللا 
م داکتر ولید حقوقی، احمد ولید حقوقی بوده همرزم عزیزم مرحو اسم صحیح و مکمل :که رآن تذکر داده استد

گردانید که مرا باشتباهم متوجه با امتنان از داکترصاحب کاظم  .نگاشته امزیر عکسش من قسمیکه نه عبدالولید 
 . در بخش های بعدی دیده نخواهد شدمتیقنم درآینده چنین مغالطه ای 

 . ل بعدی بخش های مربوط به جمعیت تحکیم وحدتمی آیم با ثبت مراح
ناگفته نمیگذارم باوجودیکه جمعیت در ساختمان خود یک نهضت مطلق مستقل بوده و در تصامیم خود دست 

صریحاَ تذکار یافته سنگ اساسی تهداب این " جمعیت تحکیم وحدت" طوریکه در اساسنامۀ آزاد داشت لیک 
متشتت کوچک و بزرگ داخل کشور آزادیخواهی نهضت باالی خدمتگذاری بمنظور بسیج گردانیدن تحرکهای 

ؤید حلقات که با این قید به تنهائی خود فیصله ای نمیکرد بدون اینکه مو بیرون از سرحدات افغانستان بوده 
در قدم اول سعی گردید با اشخاص انفرادی که در مدرک ازاین ضابطه . دیگر سیاسی و جهادی نبوده باشد

داخل تنظیمها و احزاب سیاسی همکار بودند و در عین زمان از گذشته ها با اشخاص داخل نهضت اسوال 
ی اسوال به گروه های وسیعتر رویدست از طریق آنها معرف تا نمودهبر قرار  تماسهای ابتدائی ،روابط داشتند

 .ه بتواندگرفته شد
خوشبختانه در ساختار اسوال یک تعداد اشخاص سرشناس افغانستان عضویت داشتند که در بین حلقات تنظیمها 

برازندگی سهولت بیشتر در معرفی این و  و احزاب سیاسی در داخل و بیرون از کشور اشخاص گمنام نبودند
 .میکرداسوال تولید 

داخلی و خارجی اعلیحضرت محمدظاهر شاه، پادشاه سابق افغانستان و وجود شان پهناور و نیک بنابر شهرت 
روم متمرکز بوده اروپا در جنبشهای آزادیخواهی ملت افغان درحل سیاسی میتوان ادعا نمود که مرکز  در روم

یک تعداد از شخصیتهای سرشناس . ودو مرجع تماسهای افراد زینفوذ در جامعۀ افغانستان تشخیص شده ب
که بنابر جبر زمان در حالت تبعید در خارج از افغانستان زندگی میکردند بنحوی با اعلیحضرت افغانستان 

به روم سفر میکردند و مشوره های که ممد و یا بدون دعوت تماس داشته و وقتاَ فوقتاَ بنابر دعوت اعلیحضرت 
 . ارائه مینمودندآزادی افغانستان شده میتوانست، 

اعلیحضرت بیشتربا نمایم که  اعهجمله شخصیتهای محترمی، تا جائیکه من اطالع داشتم میتوانم اذاز
بزرگواران، مانند جناب داکتر محمد یوسف، سابق صدراعظم افغانستان، جناب داکتر عبدالصمد حامد، سابق 

. معاون صدارت، جناب عبدالستار سیرت، سابق وزیر عدلیه تماس داشتند و به مشوره هایشان ارج میگذاشتند
در محتوی کدام تأثیری نخواهد داشت  لیککشیده  لست اشخاص بیشتر بپیچم، موضوع به اطالتاگر با تفصیل 

و یکی   ازاینرو ایجاب میکند تا اشارۀ کوتاهی نموده و ادعا نمایم که از طریق داکتر محمدیوسف که عضو مهم
بوده و یک تعداد زیاد از قشر روشنفکر و بصورت " جمعیت تحکیم وحدت، اسوال" ساختمان  از بنیادگزارن 

در آغاز جنبش . ق افغانستان دراین نهضت عضویت داشتند، روابط نزدیک با روم داشتندنسبی شناخته شدۀ ساب
آزادیخواهی در روم زیر کدام عنوانی فعالیت نمیکرد، بلکه صرف بنام روم و اعلیحضرت و در قدم بعد از 

 .ایشان به اسم سردارولی یاد میشد
نهضتهای آزادیخواهی دارد،  متر رابطه ای باموضوعیکه مطمح نظر است تا بآن اشاره کنم کگرچه در بارۀ 

از روی اسناد غیرقابل تردید ذکر بعد تبعید اجباری لیکن شخصیت ایکه میخواهم گوشه ای از زندگی شان را 
بلندترین موقف  یک کشور بیگانه نیزنمایم زمانی پادشاه افغانستان و با این وصف فرد اول افغانستان بوده و در 

با اعلیحضرت باراول با اشتراک آقای غالم سرور ناشر، همایون آصفی و از روزیکه  .بودند دارایک افغان را 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mayar_e_Jameeat_tahkeem_wahdat_osula_rev_05_new_rev
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mayar_e_Jameeat_tahkeem_wahdat_osula_rev_05_new_rev
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ماه  شانحیات مالقات صورت گرفت، این دیدوادیها تقریباَ تا روزهای اخیر  1891جون 21به روز  اینجانب
 . متناوباَ دوام داشت در ارگ کابل  3112جوالئی 

حكومت آنوقت  اعلیحضرت محمد ظاهر شاه،وشوهرخواهر کاکاپسربعد ازكودتاي موفق سردارمحمد داود، 
درحدود یازده هزار دالرامریكایي ازمدرك عواید جایداد شخصي پادشاه برا ي  فیصله كرد تا ماهوار

. اعضاي فامیلش ازمدرك این پول زندگي آبرومندانه اي داشتند اعلیحضرت با. اعلیحضرت درروم انتقال دهند
، دراثر 1829ولي بعد ازكودتاي خونین كمونیستها بكمك اتحاد شوروي درافغانستان وموفقیت شان درسال 

بایك تعداد بیست وچند نفري ازاعضاي  افغانستانفرماني تابعیت افغاني اعلیحضرت محمد ظاهرشاه پادشاه 
 .وانتقال مستمره پادشاه نیز قطع گردید هشد مصادرهب گردید وملكیت شان درافغانستان سلۀ شان خانواد

مشكل مالي پادشاه سابق اقداماتي كرده كه از چگونگي آن اطالعي در دست  برای رفعپادشاه عربستان سعودي 
 .  نبوده وازاینرو نمیتوان درباره اظهاراتي كرد

ند وتا به قدرت ردتبعید زندگي میك راعلیحضرت بافامیلش درروم د هوقتیك براي اینكه درخالل این مدت از
رسیدن كمونیستها درافغانستان، درباره حوادث وجریانات سیاسي به شمول وضع زندگي پادشاه سابق معلوماتي 

س و داشته باشیم، بنده درنظر دارد تا از اثر معتبر اسدهللا علم ، وزیر دربار شاه ایران بعضي مطالبي را اقتبا
 .نمایممحمد داود آغاز سردار این مرحله جدید صفحۀ تاریخ را بعد ازكودتاي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (م 1891روم )  - شاه محمد ظاهر اعلیحضرت
 پادشاه ایکه پادشاهی زیبش می داد

 
   : خاطرات اسدهللا علماینک چند یادداشتی از 

 :مینگاردوی 
 گفتگوهاي من با شاه، خاطرات محرمانه امیر" اثر خویش  191اسدهللا علم وزیردربارشاه ایران  در صفحه 

 :مینگارد" اسدهللا علم
                                            
 (سرطان ) تیر  32سه شنبه، 

نخست وزیر اسبق، عموزادۀ پادشاه سردار داوود خان،  . درافغانستان كودتا شده است: یك روز سیاه. شرفیابي
. در چه دنیاي كثیفي زندگي مي كنیم. وشوهر خواهر وي، توطئه اي را علیه برادر همسرش رهبري كرده است

ظاهراَ این شورش تا حاال به قیمت جان عبدالولي خان، داماد پادشاه وفرماندۀ پادگان كابل تمام شده كه ازدوستان 
 .خوب من بود

نگیني براي شاه بود، بخصوص كه داوود، با اینكه خودش ازمالكان متمول است، آشكارا این خبر ضربۀ س
اونخست وزیر وحاكم مطلق افغانستان درپانزده سال گذشته بوده، وباوجود این ادعا ...طرفدار روسیه است

ود، مي توانستیم اگر بخاطر موقعیت آرتش افغانستان نب... میكند كه این كودتا براي اعطاي آزادي به مردم است
قضایا را زیر سبیلي دركنیم اما كلیۀ افسران آرتشش درروسیه شوروي آموزش دیده اند وبدون شك با شستشوي 

البته این امر با توجه به فقر مادي وعقب افتادگي افغانستان چندان جاي تعجبي . مغزي ماركسیست شده اند
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ك كودتاي نظامي خواهد شد، وما با وضعیتي مواجه مي طولي نخواهد كشید كه خود داوود هم قرباني ی. ندارد
 .شویم كه كمتر ازوضعي كه باعراق با آن روبروهستیم، فاجعه آمیز نخواهد بود

من به عرض شاه رساندم كه اگر پادشاه . دراین ضمن داوود  درافغانستان رژیم جمهوري برقرار كرده است
ه دست مي گرفت وبه غرب افغانستان عزیمت مي كرد، ما در مخلوع كه اینك درایتالیا است، ابتكار عمل را ب

اگر او فقط بتواند قبایل را پشت . وضعي قرار مي گرفتیم كه مي توانستیم هرگونه كمك مورد نیاز را به اوبدهیم
شاه پاسخ . سر خود داشته باشد ما مي توانیم داوود را بدون نیاز به اعزام حتي یك واحد نظامي سرنگون كنیم

." ما باید حوصله كنیم وببینیم چه پیش مي آید. چنین كارهایي راندارد( م. توانائی) متأسفانه پادشاه جربزه " ،داد
 ."به عقیده من ممكن است چنین حوصله اي به مرگ ما منجر شود

 
 :مینگارد 193علم در صفحه 

 (سرطان ) تیر  32چهارشنبه 
دراین ضمن ما با پادشاه تماس . نظم را درافغانستان برقرار كند ظاهراَ  داوود توانسته است تا حدودي. شرفیابي

هنوز معلوم نیست ... برقرار كرده ایم كه ادعا مي كند درحال حاضر ترجیح مي دهد منتظر سیررویدادها شود
  ...ما غیر ازگزارشهاي ساواك منبع دیگري نداریم. كشته شده باشد اَ كه عبدالولي خان واقع

 
 :مي نگارد 181علم در صفحه 

 (اسد)  مرداد21چهارشنبه 
صحبت كند،  (روم )  رم عالقه ندارد با سفیرما در( پادشاه)حتي " ...دراینجا شاه حرفم را قطع كرد وگفت ... 

زنداني  ن اشاره كردم كه پادشاه اینك عمالَ م. به رغم اینكه چند بار دربرقرار كردن تماس تالش شده است
. نخست وزیر اسبقش نوراحمد اعتمادي، سفیر فعلي درایتالیا است، كه به اوهم نمي شود ذره اي اعتماد كرد

 در ماباید از. رم احتراز مي كند درچنین شرایطي تعجبي ندارد كه پادشاه از هرگونه تماس با سفارت ما در
به طور كلي  *افغانهامورد احترام پادشاه و اَ یدبه عنوان مثال، دكتر خانلري نویسنده، شد. دیگري وارد شویم

درمرحله اول مي تواند فقط به پادشاه . به اروپا بفرستیم تا به عنوان واسطه عمل كند مي توانیم اورا. است
، بخصوص اگر ما ، ممكن است درمورد بازگشت به افغانستان تغییر عقیده دهد...پیشنهاد كمك مالي بدهد

 .شاه با این نقشه موافقت كرد... را مجاب كنیم كه فشار بیشتري وارد بیاورندیهائانگلیسها وآمریكا
ی نمافغانستانیها  افغانهارا، وی. گفتن وزیر دربار شاه ایران معطوف میدارمافغانها  توجه خوانندگان را به *) 

  .( م.ا. نامد
 

 :مي نگارد 518علم در صفحه
 ( میزان )  مهر 15یكشنبه ،
 ...یل بودئصحبت جنگ اعراب واسرا موضوع. شرفیابي

 .رم كه مالقاتش را با پادشاه افغانستان توصیف مي كرد، تقدیم كردم گزارشي ازسفیر مان در
اكتوبر به اقامتگاه محقر پادشاه، كه ازمركز رم با  2مي نویسد كه در  (م. انصاریعلینقی سعید آقای )  سفیر

بیست  اَ دشاه، دخترش واالحضرت بلقیس وجمعدیده بود كه پا... ماشین یك ساعت فاصله داشت، رفته بود
اري هم دركارنبود، فقط گبه رغم اینكه هیچ خدمت. سلطنتي تنها درپنج اتاق زندگي مي كنند ۀعضو خانوادودو

 ...مین كنندأپول داشتند كه مخارج خودشان را براي دوماه دیگر تقدرآن
چنانچه الزم باشد خانه اي بخرد،  ...دالر بپردازند 110111به عرض رساندم كه اعلیحضرت مي توانند ماهانه 

مخارج را بدون  ۀممكن است مجبور شویم ازآنها كمك بخواهیم، اما حتي درآن صورت هم ترجیح دارد كه كرای
 ...شاه موافقت كرد، وبه من دستور داد كه این تصمیم را به اطالع پادشاه افغانستان برسانم. مین كندأ كمك ت

 
 :مي نگارد 515علم درصفحه 

 (میزان )  مهر 32 دوشنبه ،
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. م را تقدیم كردم، كه مالقات دیگري را با پادشاه افغانستان شرح مي دادر نامه اي ازسفیر مان در. شرفیابي
ي بپردازند، قچنانچه افغانها موافقه كنند به او حقو. سفیر گزارش مي دهد كه پادشاه به داوود نامه نوشته است

 ...دیگر نیازي به كمك ایران نخواهد داشت
 

متیقنم که خوانندگان گرامی بدون اشارۀ ازاین قلم متوجه شده اند که با مقایسۀ حکام امروزی در افغانستان و 
بنام جهادی ، پادشاه سابق افغانستان، پادشاه یک کشور فقیر بوده و مانند یک انسان فقیر در  همچنان رهبران

با وجودیکه پادشاهان دو کشور دوست برایشان دروازه های کمک را باز کرده بودند، . تبعید زندگی مینمود
طنش برایش برسد چنانچه کمکی از و: لیکن اعلیحضرت محمدظاهرشاه با مناعت عالی ایکه داشت میگوید

 .دیگر نیازی به کمک ایران نخواهد داشت
باوجودیکه خاطرات اسدهللا علم، وزیر دربار شاه ایران و یادداشتهای وی روی اسناد کتبی سفیر ایران در روم 
با نهضت های آزادیخواهی ملت افغان کمتر رابطه داشته، لیک در نظر دارم برای شناسائی بهتر شخصیت 

ار اعلیحضرت محمدظاهرشاه، پادشاه سابق افغانستان حصه ای از مکتوب آقای انصاری، سفیر و بزرگو محترم
  .  ایران در روم و مذاکراتش را با اعلیحضرت منحیث سند کاپی نموده و گزارشات آنرا ثبت نمایم

 
اسوال نظر و  این مبحث را دراینجا برای آینده کنار گذاشته، میخواهم در حال حاضر در بارۀ توسعه و تکوین

همکار و بشکلی فعالیت های  مستقیم و تا زمانیکه با نهضت روم بنحوی توضیحات خودرا متمرکز گردانیده
، گزارشات را ازهم تفکیک کرداسوال روم و فعالیتهای  که مشکل است  میگرددشان تا یک زمان چنان خلط 

 . وقت را ثبت نمایم
خودجوش بوده و ادعا کرده میتوانم که گروه های خورد  افغانستانمقاومت مردم در آغاز بخاطر سپرد که 

تاجائیکه . چندنفری با سالح ساده و بسیط دستداشته، حتی فالخن، کار گرفته و باالی دشمن حمله میکردند
از  و خدمتگاران بنام افغان شان  شوروی اردویبخاطر دارم، امید است که اشتباه نکنم، حمالت چریکی ضد 

نورستان آغاز گردیده و ازآنجا آوازۀ مقاومت زبان به زبان در کتله های عظیم مردمان متوطن در  دره های
از خوانندگان گرامی جداَ درخواست مینمایم . هرات پخش گردیده است –جنوب شرقی  –داخل کمربند جنوب 

نگاه روابط بنده با اشخاص  لیک از. و باالی کدام سندی استناد کرده نمیتوانم که ادعای بنده مطلق شخصی بوده
 خطایم راامید است در صورت اشتباه . یمو مردهای میدان در پاکستان به خود اجازه میدهم چنین ادعا نما

 .دنبر ممنونیتم بیافزای ، لیک آنرا تکمیل کرده اغماض نموده
 

نظر به روابط شخصی خود با دوستانیکه در پاکستان داخل تنظیمها و احزاب " اسوال" هر یک از اعضای 
برقرار نموده و راپور مذاکرات خودهارا کتبی و یا شفاهی بین دوستان تماسهای تلفونی و یا شخصی داشتند 

 . تبادله میکردند
آنهارا روی کاغذ بیآورم یقین باعث ضیاع وقت  اگر دربارۀ سلسلۀ این تماسها و گفت وشنود مکثی نمایم و

 .خوانندگان خواهم شد که  بهیچ صورت مطلب این قلم  نمی باشد
اهمیت دارد، سعی " جمعیت تحکیم وحدت" مطالبیکه از دید من قابل توضیح است و در ساختمان و تکوین 

 : مینمایم تا ازآنها روی یک کرونولوژی یاد نمایم
  :مسائلاینک شما و توضیح 

 
33-3-1893 
درمنزل داکتر محمد یوسف، بعضي  "جمعیت تحكیم وحدت، اسوال،" اجرائیهشوراي  آئیهای گردهمیکی از  در

قواي مجاهدین تبادل  جشاورسهم گرفتند ودراطراف موضوعات ذیعالقه وبسیپنمایندگان تنظیمهاي جهادي از
 .صورت گرفتنظر 

عنواني رهبران سه تنظیم ملیگرا، كه داخل یك اتحاد هستند، " اسوال"ازطریق سكرتریت  قرارگذاشته شد تا
 . معلومات داده شود کتباَ یي آدرباره این گردهم 

 
 :جمعیت تحكیم وحدت افغانستان اجرائیهاینك متن مكتوب شوراي 
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 بسم هللا الرحمن الرحیم
 :رئیسه محترم اتحاد اسالمي مجاهدین افغانستان هیئتبه 

 مجاهد محترم جناب مولوي محمد نبي محمدي، رهبر حركت انقآلب اسالمي افغانستان
 ملي نجات افغانستان ۀروفیسر صبغت هللا مجددي، رهبر جبهپمجاهد محترم جناب 
 یر سید احمد گیالني، رهبر محاذ ملي اسالمي افغانستان       پمجاهد محترم جناب 

 
ایتخت جمهوریت فیدرالي پانستان كه ازچندي باینطرف درشهر بن، زادي افغآجمعیت تحكیم وحدت ومبارزه 

كه با نمایندگان هریك ازتنظیم هاي جهادي فوق بصورت  یدا نمودپنرا آسیس گردیده است، فرصت ألمان تآ
اتحاد اسالمي مجاهدین " فوق تحت عنوان ۀثالثلمان وهمچنان اتحاد تنظیمهاي آمفصل راجع باهداف جمعیت در

استقالل وحاكمیت  ۀبرای نجات افغانستان از چنگ دشمن مشترك واعاد واهدافیكه دراتحاد مذكور" افغانستان
 .ردآملي كشورعزیزما گنجانیده شده است مذاكره ومفاهمه بعمل 

 
اینك جمعیت تحكیم وحدت موقع را مغتنم شمرده توسط نامه هذا به اتحاد اسالمي مجاهدین افغانستان با كمال 

ازایجاد  خود ۀبق بمرام واساسناماكه جمعیت ما، مط یت وتقواي اسالمي، ملي وسیاسي اطمینان میدهدصمیم
اتحاد  جمعیت تحكیم وحدت ازهیچگونه همكاري با. ید میكندئتا نرا كامالَ آكرده وپشتیبانی واتحاد تشكیل شما 

مي مجاهدین نیز جمعیت تحكیم حاد اسالتاسالمي مجاهدین افغانستان دریغ نخواهد كرد وامیدوار است كه ا
 .انكشافات خود مطلع بسازد وحدت را از

 
اكستان مسافرت پچندنفر ازطرف جمعیت تحكیم وحدت به  ینده نزدیك یك یاآبشما اطمینان كامل میدهیم كه درام

خواهند كرد تا ازیكطرف با اتحاد اسالمي مجاهدین افغانستان ازنزدیك تماس گرفته وازطرف دیگر راجع 
 .بدارند ئها بشما معلومات بیشتري اراپاهداف جمعیت تحكیم وحدت دراروب
 

یكه بما مربوط است مذاكرات، مفاهمات وتبادل افكار بسیار برادرانه ما با جناب محترم مولوي صاحب ئتا جا
اسحق محمدنبي محمدي، رهبر حركت انقآلب اسالمي افغانستان وبراداران مجاهد داکترعزیزهللا لودین، محمد 

لمان، بما این یقین راداد كه ازنظر مفكوره واهداف بین جمعیت تحكیم وحدت واتحاد آمان درثمان وتوریالي عثع
اكستان با اتكاء بخداوند پینده درآاسالمي مجاهدین افغانستان توافق نظر كامل ومطلق موجود است ومذاكرات 

بط ذات البیني را برای رسیدن بهدف ایها وروتوانا بما وشما فرصت خواهد داد كه بازهم همكار( ج)بزرگ 
 .نهایي عمیقتر وفشرده تر سازیم

 
براز داریم كه هدف بزرگ ما ایجاد اخویش نیز  ۀبق باساسنامارزوي نهایي خودرا مطآدراینجا میخواهیم این 

یكه ئها تنظیمدیگر  حاضرهستیم كه عین همكاري را با یك اتحاد سرتاسري تمام تنظیمهاي مجاهد میباشد وما
ینده قریب همه مجاهدین افغانستان بایك هدف آیروي مینماید، نیز انجام دهیم تا درپاسالمي وملي  ۀازهمین روحی

 التوفیق ومن هللا .ویك مرام، بجهاد مقدس خود ادامه دهند
 اسوال اجرائیهدستورشوراي ب

داکتر  داکتر میر محمد امین فرهنگغالم محمد نیاز، حمد یوسف، محمد اكبر سیفي، داکترداکتر م :امضاء
 احسان هللا مایار نجنیروا صفيآسیدمحمد سوما، همایون شاه 

 
 پایان بخش پنجم

 ادامه دارد
 

  
 

  


