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 ۰۳/۳1/۰۳1۱                                                 هللا مایار                        احسان
 

 "اسوال" آزادی مبارزه و وحدت تحکیم جمعیت
 بخش بیست و پنجم

 

  سابق افغانستان  پادشاه پیام 51-1۰-188۰
امي منجانب پیكشور شناخته شدۀ ازقوماندانهاي چند نفررفت تا به گت اعزامي تصمیم ئهی

 سیل دارد.گاعلیحضرت 
 بام:پاینك متن 
ت اعزامي اعلیحضرت محمد ئاعضاي هی ارسال سالمها وتمنیات نیك ما با: ... بعد القاب
آتي ایشان  پیاممتحد حامل  ۀسابق افغانستان جهت تنظیم امور مقدماتي جبه پادشاهظاهرشاه 

 عنواني شما میباشیم.
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 ! ارجمند عزیز ومجاهد دلیر...
  یشید تا درراه اعالي آن بخئار یكتارا كه ملت مسلمان ومجاهد افغانستان را تواناگوردپرس پاس

نجه پترین نیروي متجاوز زمان دست وگبزر ال الحاد وتجاوز باگنچكلمته هللا وآزادي وطن از
 برحقودرطریق برتري نام خدا )ج( ورهایي سرزمین خویش قهرمانانه به جهاد  نرم كند

 د مجاهدین راه حق است.ئبر)ص( ما كه قاپیامدازد، ودرود بیكران بر پرب
رامي درراه حق وآزادي وراندن متجاوز گارجمند ومجاهد  رشادت هاي آن برادر وقهرماني ها 

ونه قدرداني ودرخور ستایش بیكران است گهر ۀهویت اسالمي وملي مای ۀازكشور واعاد
 كشور مرد خیز ما خواهد بود. بت تاریخثمان جاودانه گوبی

ان، فشار نظامي وسیاست باوجود فداكاري ها وجانبازي هاي بي نظیر ملت مسلمان افغانست
فرساینده را درجهت طوالني ساختن زمان  گبین المللي توانسته است جن ۀتفرقه اندازي درساح

 یرد.گیش پدر نتیجه استفاده ازعنصر وقت به نفع خود در و
ر تحوالت بین المللي وتغییرات سیاسي درجهان ازیك طرف ثگر وخامت اوضاع دراازجانب دی 

هموطنان مجاهد مرا بر آن   ۀي در صفوف مجاهدین ونیز خواستگندگاپروشدت یافتن تفرقه و
نج سال جهاد پدیني وملي خویش درجریان مدت  ۀي خودرا كه به تاّسي ازوظیفگداشت تا همبست

ق فعال تري ابراز نمایم وجهت رفع موانع كه سد یبرحق ملت افغانستان اظهار نموده ام، به طر
وسیع سراسري  ۀنیروهاي جهاد میباشد، براي ایجاد یك جبهي كامل تمام گانگراه وحدت وی

ملت با شهامت  ۀل اراده وخواستثمتشكل از كلیه هموطنان مسلمان وتنظیم هاي مجاهد كه مم
 ردازم.پافغانستان باشد به تشریك مساعي ب

كدام مقام خاص یا امتیازي درحال وآینده براي خود ویا شخص  ۀز اعادگدراین تصمیم هر
یك هموطن مسلمان شما  ثشمداشت وتوقعي به حیچونه چگمضمر نبوده وبدون هیري گدی

 ماست، ۀك همپاصرف براي رسیدن به اتحاد سرتاسري كه عنصر اساسي رسیدن به هدف 
 زاري خویش را عرضه نمایم.گخدمت
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دراین موقعیت حساس وتاریخي كه موجودیت وسرنوشت آینده ملت مسلمان افغانستان به خطر  
است، توقع من ازهمه وطنان مُومن وفداركار بخصوص آن فرزند شجاع این است كه بر مواجه 
 ۀیري واظهار نظر واشتراك عمل به منظور بوجود آوردن یك جبهگسهمیشنها د من ازپمبناي 

مردم افغانستان باشد دریغ ننموده به غرض براه انداختن این آرمان  ۀل حقوقي ارادثمتحد كه مم
 ۀكه آزادي كشور ازاستیالي الحاد وتجاوز واعاد ما ۀف مقدس وملي همجهت رسیدن به هد

ملي خویش را  ۀدیني ووظیف ۀیرند تا فریضگهویت اسالمي وبرادري ومساوات قاطعانه سهم ب
ولیت تاریخي خویش را دربرابر ملت افغانستان به درستي ؤاه خداوند)ج( ووطن مسگیشپدر 

 قایفا نموده باشیم.  ومن هللا التوفی
 

ت اعزامي با تجدید احترامات امیدواراست ازنظریات شما مطلع شده وموقف تانرا درزمینه ئهی
 سابق افغانستان برساند. پادشاهبه اطالع اعلیحضرت 

 و مولوي یوسفي احسان هللا مایارشاه آصفي، انجنیر ءجاغوري، همایونضیاداکتر امضاء: محل
 ، (رن)غزنيگنجشیر(، سید جپیغام توسط قاصدها به قوماندانان :  احمد شاه مسعود) پاین 

(، قاري تاج محمد) مقر( ، جالل الدین حقاني) جدران(، اسمعیل خان)هرات(، گمحمدكبیر)ورد
سفانه لست مكمل شان را دریادداشتها نیافتم( فرستاده أگر) متند نفر دیچ( وشریف) مزار ذبیح هللا

 شد.
یک موضوع ساده  ندگان گرامی بخاطر داشته باشند که ارسال نامه و نوشتن آن روی کاغذخوان

و عادی بشمارمیرود لیک در مناطقیکه جنگ حاکمیت دارد و درهر منطقه کمربند های امنیتی 
توسط اهریمن روسی و گماشتگان دنی صفت بنام افغان شان نصب گردیده و هر انسانیکه در 

توسط پوسته های نظامی تالشی میشوند، روان کردن یک مکتوب  یکندمنطقه گشت و گذار م
کار ساده ای نیست. ازاینرو از تجارب مجاهدین و مشورۀ دوسه همکار نزدیک شان با هیئت 
استفاده نموده و متن پیام باال روی سان سفید نوشته شد و در پیرهن قاصد پس دوزی گردید تا 

 نتواند.   در اثر تالشی صدای نامه باال شده 
 

11-1۰-188۰ 
شاور مواصلت نمود. جنازه وي با پولید حقوقي از آلمان غربي به  داکترهمكارما  ۀامروز جناز

 آرامگاهاز شمال  چند قدمیري از مهاجرین افغاني در قبرستان وزیر باغ ثگردهمآیي تعداد ك
غمشریكي میكرد و بیشتر ورعبدالقدوس خان باركزایيردید. سناتگفیض محمد خان ذكریا دفن 

 ول خود به فقرا توزیع كرد.پمرحوم حقوقي را از  خیرات
 188۰-1۰-1۳در رابطه با فوت مرحومي از طرف جمعیت تحكیم وحدت اعالمیه بتاریخ 

 كه متن آن ذیالا  ندشاورفرستادپنرا دفتر داراالنشاء از جرمني بمن به آي پكاویک  گردیدهخش پ
 ردد:گنقل می

 

 آلمان غرب -بن
 188۰-1۰-1۳ریخ تا
 14۳۰48ست باكس پ

 بسم هللا الرحمن الرحیم
 خواهران و برادران محترم!
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یه جمعیت ئولید حقوقي عضو شوراي اجرا داکترعمیق خبروفات المناك أثربا كمال تأسف و ت
 تحكیم وحدت و مبارزه آزادي افغانستان را باطالع شما میرسانیم.

 فت.گاز مریضي طوالني داعي اجل را لبیك بعد  188۰دسامبر  8حقوقي بتاریخ  داکتر
 انا هلل و انا الیه راجعون

حقوقي هم جهاد افغانستان و هم جمعیت تحكیم وحدت یكي از افراد مجاهد  داکتربا فوت مرحوم 
تجاوز  اا مبارزه خود علیه حكومت ملحد و بعد ۀخودرا از دست داد. مرحوم حقوقي در تمام دور

بات نظر و قوت عمل ثگان آن در كابل با ما و دست نشاند وطن محبوبه اتحاد شوروي ب
بمراجع بین  اا فرصتي را براي افشاي جنایات آنها در افغانستان مخصوص چحركت نموده و هی

حقوقي تنها جمعیت تحكیم وحدت یك عضو  داکترالمللي از دست نداده است. با وفات مرحوم 
ه حوادت المناك براي ملت مجاهد افغان نیز ونگوفادار وفعال خودرا ازدست نداده بلكه این 

 ي بشمار میرود.گضایعه بزر
و اوالدها و بقیه فامیل محترم  همسردر حالیكه بروح این جوان مجاهد درود میفرستیم، براي 

 یم.ئاوند ال یزال صبر جمیل طلب مینمااه خدگشان از بار
 ال نشاء جمعیت تحكیم وحدت  ر ااز طرف دا                                              

11-1۰-188۰ 
سر پخان پاچاكتیا با قوماندان پیك تعداد از مجاهدین و قوماندانهاي ولسوالي وزي مربوط والیت 

ل گامیرجان كرنیل، خاني، معصوم خان،  محترمانعبدهللا خان جدران درهوتل بدیدنم آمدند. 
وكیل عقل الدین خان، الور خان و  ،باال خانگل عبید خان، محمد، حاجي زرین شاه، نادرخان، 

صحبت خان با وي همراهي داشتند. این اشخاص ازوضع درهم وبرهم جهاد در منطقه شان 
 صحبت نموده و از تنظیمها شكایت داشتند. 

، مهمات ومواد خوراكه در ها بانتظار توزیع سالحه هفته ها و ماقرار گفتۀ شان مجاهدین 
یآورند. آنها بستیكي را بدست ژتا اینكه یك فیصدي محدود مواد لو کنندبیهوده سپری میشاور پ

ساي ؤبه نسبت اینكه قدرت انفرادي ر ري میكنند، مخصوصاا متحد طرفدا ۀهمه از ساختمان جبه
 ردیده بتواند.گتنظیمها و اعضاي فامیل شان محدود 

 

 صبح 1۳ساعت  ۰2-1۰-188۰
 كستان.پاین در چسكرتر سفارت  ( Wang)  گمالقات با  آقاي وان

 وي ازاسالم آباد به دیدنم درهوتل آمد
 :گرفتبعد از صحبتهاي تعارفاتي با وي درباره مطالب ذیل تعاطي افكار صورت 

تحت نظرنماینده خاص سرمنشي ملل متحد  نیوژ ۀبرایش توضیح كردم ازاینكه درمجلس منعقد
ي ازمجاهدین افغانستان مذاكرات صورت گنمایندكستان به پایم كابل وحكومت ژر گانبین نمایند

سف نمودم. زیرا مجاهدین افغان كه درراه آزادي وطن خود قرباني میدهند،  أگیرد، اظهار تمی
كستان این حق مسلم شانرا پانمایند نه اینكه حكومت  ي واقعي كشورخودراگمیتوانند كه نمایند

اینجانب همایون آصفي و داکترمحمد یوسف،یرد. دراین رابطه ازمذاكرات گسلب وبدست خودب
نیوصورت ژت مربوط شان در ئبا آقاي صاحبزاده یعقوب خان و هی 188۰-4-18كه بتاریخ 

 رفته معلومات دادم.گ
فتم كه مردم افغانستان دربرابر یكي ازابرقدرتها كه تمام نورمهاي بین گ گنان به آقاي وانچهم

ست تجاوز وآنرا اشغال كرده به كمك كشورهاي صلح یمال كرده وبه یك كشور دوپاالمللي را 
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ین راجع مي شود چطه بااین تقاضا سوال اولي به حكومت ب. دررانددوست ضرورت مبرم دار
ولین ؤنان باالي مسچشتیباني كند وهمپبین المللي  ۀهداف سیاسي مارا در ساحاكه بیشتر 

 گا درساختمان این نهضت بزرین سردوستي دارند فشار واردكند تچكستاني كه با حكومت پا
بت ثسرخود را طور م گصادقانه همكاري كنند.) درطول صحبت وانما ملي" جبهه متحد" با 

 ید كنان مي شورانید.(أئوت
دررابطه به بحران افغانستان وكنفرانس  تقاضا كردم تا گبعدازاین یاددهاني مختصر ازآقاي وان

وي قبل ازآنكه درباره جوابي دهد  ازمن  ین را برایم معلومات دهد.چنیو موقف حكومت ژ
ردیده گسوالي داشت كه: آیا دراین اواخرسفیراتحاد شوروي در ایتالیا با اعلیحضرت در تماس 

فتم كه ازاین جور دیدوادید اطالعي ندارم ونمیتوانم درباره گیاخیر؟ در جواب وي صادقانه 
 اظهارنظر كرد.  

كستان درصحبت خویش پاین در چسكرتر سفارت  د ازاین سوال و جواب مختصر ومشخصبع
 نین توضیح كرد:چیش رفته، موقف حكومت خودرا پ
افغانستان را كمك نماید تا ین با هرامكانات در دست داشته حاضراست مردم چحكومت اول:  

 متجاوزشوروي را شكست داده واز افغانستان خارج نماید. اردوي
غانستان را جهت موفقیت و همآهنگي دربرنامه سازي حكومت چین اتحاد قواي مقاومت افدوم: 

 ید مینماید.ئمبارزات آزادیخواهي تحت یك چتر وسیع تا
ه چي واقع نشود، ایجاب مینماید تا هر گمتحد سكت ۀبراي اینكه درامورساختماني جبه سوم:

 گو هم آرزومند است براي هم آهن  شاورافتتاح شودپمتحد در ۀزودتر دفتر ارتباطي جبه
 ین در اسالم آباد بیشترشود.چاختن نظریات هردوطرف  تماسهاي ما با سفارت س

كستان قراردارد پایرجماعت اسالمي أثكستان تحت تپاوي اظهارداشت كه حكومت در اخیر
نین جبهه مشترك ووسیع طرفداري نمیكند وباید درزمینه تماسهاي عمیق تر چوازساختمان 

 ردد.گوجماعت اسالمي برقراركستان پاتوسط اشخاص متنفذ باحكومت 
بتماس شود و امكانات آنرا  گیكینپدر ختم صحبت ازوي تقاضا نمودم تا با وزارت خارجه در 

ین سفر نماید و درباره مطالب ذیعالقه چمتحد به  ۀي از جبهگت به نمایندئرداند تا یك هیگمیسر 
 رفته بتواند.گتبادل افكار صورت  گیكنپول درؤو مذاكرات رویارویي با شخصیت هاي مس

وساختمان سیاسي جمعیت تحكیم وحدت) اسوال ( كه  ثبرعالوه ازاین مذاكرات درباره احدا
ي گكستان به نمایندپامتحد است، و سه نفراز اعضاي مُوسسان آن دراین سفر ۀید حركت جبهؤم

 رفت. گقرارسابق افغانستان سهم دارند، معلومات دادم كه مورد عالقه وي  پادشاه
 مذاكرات كه بیش از یكنیم ساعت دوام كرد صراحت وشكل دوستانه داشت.

 

 هق  14۳1ربیع االول  ۰2هش و  1۰3۰-1۳-1۳مطابق به  ۰1-1۰-188۰
ان نشراتي اتحاد اسالمي مجاهدین افغانستان، محاذملي، جبهه ملي گاراتحاد مجاهدین)

 دهمژنجات،حركت انقالبي اسالمي( شماره ه
 ارد:گین روس به افغانستان( مینگرد تجاوز ننگرمین سالاهچان ) مجلس نكوهش ازتحت عنو

تجاوز روسها برافغانستان رد شوم گرمین سالاهجدي، چ3باشكوهي به منظور نكوهش ازمحفل 
ردید، محفل باتالوت آیاتي ازكالم هللا مجید توسط آقاي گزار گسخنرانیهاي اتحاد بردرتاالر

گیالني حمد ایر سید پیالني آغاز یافت. دراین اجالس مولوي محمد نبي محمدي ، گسیدمحمود 
ذبیح هللا مجددي سكرترجنرال جبهه نجات  داکتریسه اتحاد اسالمي مجاهدین، ئت رئعضوهی
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آیت هللا محمد آصف محسني رهبرحركت اسالمي افغانستان  ۀملي، سید عبدالعظیم مبین نمایند
 متحد افغانستان بیاناتي دادند. ۀت تدویراجالس جبهئر، عضوهیوانجنیر احسان هللا مایا

 :بت كندثبیانیه خودرا  تلخیصی از گرامي،ان گاجازه خوانند دراینجا بنده درنظردارد، با
آن یكي  ۀذشت به یك عده ازواقعات مهم اشاره شد ازجملگنانكه دربیان فرآوردهاي سالیكه چ... 

اني درافغانستان است كه صداي آن ازطرف گوهم هم موضوع تاسیس یك اتحاد سرتاسري
رامي بعرض رسید مجاهدین گخدمت حضار ردید. قبالا گسابق افغانستان بلند  پادشاهاعلیحضرت 

ذشته كارنامه گشش سال  شجاع سربكف افغانستان بوسیله تنظیمهاي مجاهد درطول مدت تقریباا 
مان گبت خواهد ماند وبیثان بخط زرین هاي انجام داده اند كه همیشه درتاریخ درخشان افغانست

سروصدا درجهان درباره افغانستان قضیه افغانستان وایجاد این همه  انه موجب زنده ماندنگی
دالور آنست كه تحت اهتمام تنظیمهاي  فقط وفقط جهاد مخلصانه وبیدریغ فرزندان مومن و

به این حقیقت روشن توجه  اما برادران عزیز باهد به آن سروصورت داده شده است. مجا
 امهاي وسیع وفراختر باشیم.گبهبود مزید ودرتالش برداشتن  پیوغیرقابل انكار باید ماهمیشه در

ي كنند، تنظیمهاي مجاهد بین خود بتفاهم پازیر  ر مجاهدین اختالفات خودراگما میدانیم كه ا ۀهم
ایت منافع علیاي كشور سي ازاحكام صریح خداي برتر وتوانا ورعأدازند وتنها وتنها به تپرب

واحد، خط مشي واحد وقومانده وموقف واحد بموافقه برسند نه تنها اینكه رقابت  ۀروي برنام
مجاهد ورقابت تنظیم باتنظیم ازبین میرود بلكه اشتراك مساعي بصورت واقعي  مجاهد با

ق واین آورد واین مشكل بسیارعمی مان بردشمن ضربت كمر شكني واردگدرتنظیم امور جهاد بی
و صحراي چراید ومسافت این كاروان را درهمگشایش میگره بسیار تاب خورده بطرف حل وگ

 خطرناك وبیكران، نهایت كمتر وبهدف نزدیكتر میسازد.
حدود  سیاسي ازحقوق و ۀماهمه میدانیم كه وحدت واقعي صفوف مجاهدین افغانستان درساح

جهادي  گسسه بزرؤشد ودرآنصورت م مربخش واقع خواهدثر وؤثوموقف مجاهدین بینهایت م
ید قاطبه مجاهدین خواهد بود ئوي واحد ومستفید ازتاگیل واحد ومنظم وسخنثافغانستان داراي تم

نین وصف وحالت موقف مارا درتمام ساحات جهادي وسیاسي ونشراتي وحل مشكالت چوداشتن 
 مهاجرین خیلي ها قوي ومستحكم خواهد ساخت...

وافر  ۀنور فراست بهر اندم ملت افغانستان بلطف خدا ونیروي اسالم ازبعرض رس نانكه قبالا چ
تنها به ه سوال اصلي تنها ودارد ودرك میكند كه اینجا سوال اساسي، وجود این وآن نیست بلك

استقالل كامل  ۀكه عبارت ازاقامه نظام اسالمي دركشور، اعاد هدف اصلي واساسي تعلق دارد
 ي ملت افغانستان است.وتام افغانستان ورفاه وآرام

یك فرد مسلمان افغانستان ندا ودعوت خودرا  ثسفید افغانستان وبحیمویك  ثآن شخصیكه بحی
اسالمي بملت افغانستان متوجه نموده اند، درحالیكه نزدیك به سن هفتاد  ۀجهت تشكیل جبه

وعنوان خاص شمداشت بكدام مقام چونه گ چویند كه هیگفته ومیگ اا ي قراردارند، تكرارگسال
 ۀاعاد از زعامت كشور همواره اظهار داشته ومیدارند كه این موضوع بعد ۀندارند بلكه دربار

وتنها ملت افغانستان  ملت افغانستان ربط دارد ۀا بكافه وقاطبهاستقالل كامل افغانستان تنها وتن
ات حادرس یم خودژحق وصالحیت دارد كه درزیر سایه نظام اسالمي به تعیین وانتخاب ر

 سیاسي، اقتصادي واجتماعي اقدام كند.
خویش دراین تالش مقدس  وسع واستعداد افتخاردارم وخداراشكرمیكینم كه این بنده ناتوان بقدر

مصروف خدمتم وتاكنون كه با هرتعداد مجاهدین ومهاجرین محترم فرصت مالقات وتبادل 
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شتیباني پید صریح وئدم تاعرض كر ردیده است به بركت همان فراستي كه قبالا گنظرمساعد 
 غیرمبهم شانرا ازاتحاد سرتاسري محسوس ومشاهده كرده ام.

ادي، قومي، منطقوي ولساني كه داراي ژبرادران عزیز! اتحادسرتاسري بدون تبعیض مذهبي، ن
حقوق واختیارات مساوي براي تنظیمها وبراي مجاهدین، مهاجرین وساكنین داخل كشور روحیه 

ادري واصل تساوي حقوقي را داشته باشد، مارا به سرمنزل مقصود برابري وبر ۀروی و
 و مسلمانان افغانستان، وجهان آزاد ۀدرد " مادروطن" است، تقاضاي همپرمیرساند. صداي 

بشردوست است وباالخره تقاضاي وقت وزمان است واین همه تحركات بیك صدا دعوت 
 میدهند:

 مجاهدین ومهاجرین افغانستان!
سران ، مادران پدختران و خدا، بخاطرخون روحانیون، علماء، دانشمندان، سي ازحكمأبت

وخواهران ویتمیان دربدر افغانستان متحد شوید تا بهاي خون شهیدان واین همه ویراني ها 
 وخسارات بدست آید.

 

۰۰-1۰-188۰ 
حاجي درش پر مهربانها قوماندان غالم رسول ولد حاجي نسیم از بغالن نزدم آمد. گدر جمله دی

وكیل شورا در كابل وظیفه داشت.  ثدرقطغن بود، بحی درم نایب الحكومهپنسیم زمانیكه 
 درم محمد اسمعیل راداردپسرخوانده ویك برادرش نام پدرش را پدرم پقراراظهارغالم رسول 

هستیم. غالم رسول آدم مستانه، قد بلند و سیماي خوش وجذاب دارد. وي  برادركه ازاینروبا هم 
درش با برادرانش محمدهللا و محمد اسمعیل درراه خدا وآزادي وطن شهید شده اند و پ فت كهگ

 وي نیزآرزو دارد دراین راه خودرا فدا كند. 
 رده اسالم وآزادي وتاریخ سازافغان! پفتاري اززبان این مرد ها سرسگه مردانه چ

متحد  ۀساختن جبه و متیقن است كه وي شكایت از طرزالعمل و اجراات رهبرهاي جهادي دارد
وي این همه نارضایتي هاي مجاهدین در وضع كنوني شده میتواند و وي دراین راه گجواب

قطغني به خانه اش بیا یم كه با  ناشتایرفت تا براي صرف گهمكاري خواهد كرد. از من وعده 
 .رومس فردا صبح نزدش بپذاشتم تا گافتخار قبول كردم. قرار 

تک به دورازه شخصی مرا از خواب بیدار و با چشمان اشک آلود  ) یاد دهانی: با صدای تک
گفت قوماندان صاحب غالم رسول خان امروز در وقت وضوی نماز صبح کنار جوی توسط 

 شخص ناشناس با ضرب تفنگچه بشهادت رسید. انا هلل و انا الیه راجعون( 
 

۰8-1۰-188۰ 
اي در جاي وكیل محمد اعظم خان شینواري سرشته چمولوي فضل هادي شینواري دعوت 

ردهم آمده بودند و در مورد جبهه متحد گرفته بود و تعداد زیادي از موسفیدان و مشران قومي گ
به روم سفر نموده و با  1۰24رفت. وكیل محمد اعظم شینواري در سال گصورت  ثبح

و جنرال عبدالولي بازدید ادشاه سابق، مارشال شاه ولي خان پاعلیحضرت محمد ظاهر شاه 
این سفر بمشوره ذوالفقار قرار اظهار وی شت اعلیحضرت طرفداري مینماید. گنموده و ازباز

جبهه اخواني مربوط به سیاف  11درسندوخیل شینوار گفت رفته بود. وي گوتو صورت هعلي ب
 ناراحتي شده اند. ثموجود بوده و در منطقه باع

 ابت باشد.ثو بایدبوده ا باساس نسخه اي ذیل یشنهاد مینماید تا حركت مپوي 
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ید آن ؤم ثروسه  منحیپاصل كار ما باید یك حركت سیاسي باشد كه قدرت نظامي دراین  -"
 واضح باشد.

 یم.ئما باید بصورت مستقیم با قوماندانهاي جبهات و مشران قومي تماس برقرار نما -
تقیم این حركت با قدرتهاي جهادي ي وتماس مسگرهبران جهادي مانع بوجود آمدن همبست -

 میباشند."
 پرنسیپاظهار نمودكه در یكنفر بنام قوماندان محمد ظفر مربوط به جبهه سیاف، شامل جلسه، 

راها در گاخواني ها مخالف این طرز حركت میباشند. درسابق جبهات بیشتر از تنظیمهاي ملی
راهارا گردیده و موقعیت ملیگح منطقه وجود داشت اما دراین اواخرتوسط اخوانیها خلع سال

 .است ردانیدهگضعیف 
ر وارد شدن فشارعربستان ثاكستان از اخواني ها دراپامروز بوضاحت دیده میشود كه حكومت 

 طرفداري مینماید. ،اكستانپسعودي و جماعت اسالمي 
 فت: گطور میتوان با اخوانیها كنار آمد؟ وكیل شینواري چدر جواب سوال من كه 

 ردیده بود فاش نمیكردیم تا اخواني هاگوكات آن روشن نچما باید این حركت را قبل ازانكه 
ند هاي منفي را شروع نمي گاپروپكرده نمیتوانستند و برخالف آن  وءسۀ استفاد ازاین نقیصه

راها را بدست دارند و میتوانند گند سالح تنظیمهاي ملیچاحزاب اخواني بدون مبالغه ده  كردند.
تحت آتش قرار دهند. تنظیم هاي طرفدارجبهه متحد  اا كري مستقیمچل را ازحصه منار كاب

اكستان بفروش رسانیده و به نفع پاق سالح چشانرا بماركیتهاي قا ۀزیادتر حصه سالح دستداشت
ون مربوط چراها، گروه هاي اخواني، برخالف تنظیمهاي ملیكگخود ازآن استفاده میكنند. اما 

ها رروز مبادا ازبازارای بیت شده دارند سالح خودرا بثتند واهداف تبمكتب مشخصي هس
 خریداري وانباشته اند.

نزدیك  ۀنین خواهد بود كه از همین حاال باید با اشخاصیكه با اخوانیها رابطچمشوره معقول 
میانجي ازآنها  ثني اعتماد شانرا بدست آوریم و بحیأدارند تماس هاي مخفي برقراركرده وبا ت

 یم.ئتفاده نمااس
با قبول اینكه  رم كه آیا، بنابر ایجاب وقت وضرورت، با سیاف وحكمتیار،گبه جواب سوال دی

ر با آنها ببینید نقصي ندارد اما گفت : اگذیرفت، سعي ورزیم مالقات كنیم یاخیر؟  پمارانخواهند 
هستند  ادشاهپاینها هردو درمبادي بنابر تعلقات شان در مراكز اصلي مخالف سر سخت 

ونه صحبت وتماس با ایشان تغییري در طرز تفكر شان وارد نخواهد آورد به غیرازآنكه گوهر
 ول جبهه متحد با منابع تمویل كننده این دو سازمان كنار آمده بتوانند.ئونفرهاي مس

 

۰۳-1۰-188۰  
 بدیدنم آمدند.كتر لودین ابا دوی در مقر بمعیت  دونفر از قوماندانان قاري تاج محمد)قاري بابا(

تا  فتند كه بایست زودتر دفتر جبهه افتتاح شودگآنها ازروند حركت جبهه متحد ا نتقاد كرده 
نین حركتي هستند وباید اعتماد شانرا چیدا كرده بتواند، زیرامردم تشنه پفعالیت جبهه توسعه 

ن س شان حكمتیار وسیاف، بشدت درتخریب ایأر اخواني ها، دررگجلب كنیم ازطرف دی
 نهضت دست اندركارند.

  
  

   

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 8تر 8 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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

 

  
 
 
 
  
 

       
 

                                                                                   
 

 كتر لودیناد ، قاري بابا، قوماندانان) متأسفانه اسمهای شانرا در یادداشتم نیافتم(: چپ ازراست به 
 

۰1-1۰-188۰ 
متحد  ۀامروز با ایشان صحبت نمودم اشخاص ذیل میتوانند جهت ساختمان جبهاز جمله كسانیكه 

 خدمت نمایند.
روان كه با قوماندان مسعود رابطه نزدیك دارد وآقاي زمان جان پمولوي عبدالقیوم از بولغین 

روان . مولوي عبدالقیوم پروال جیالني مربوط والیت گیس برادر وكیل محمد امین خان  و دئر
درهایشان ازدوستان پ ل است،گاب میباشد و كاكاي مالگ، كه اصل جایش در بدرو تازبولغین

اریكاربوده شخص با اعتماد میباشد وباید از رابطه وي با قوماندان چدرم درپزمان حكمراني 
خان از  ثر اشخاص آقایون ملك محمد غوگرفت. در ضمن دیگمتحد كار  ۀمسعود براي جبه

درم هستند، در پنجراب و وكیل اسدهللا از خاندان فرقه مشرها، هر دویشان از جمله دوستان 
 وعده همكاري دادند. منطقه رسوخ دارند و

ارنوال كه معاون حاجي مغاش میباشد و در دند قندهار مركز څ بعد ازظهر یكنفر بنام قوماندان
 ایي قندهار نزدم آمدند وعده همكاري دادند.نجوپدارد با سید عبدالحمید آغا قوماندان در 

. توجه خوانندگان گرامی را به میباشد حاجي مغاش كزایيچغریب شاه ا جهادی) خاطره : اسم 
همسفری حاجی مغاش با بنده در دعوت عصمت مسلم معطوف میدارم. توضیحات این سفر در 

 ( این سلسله گزارش یافته است ۰1بخش  1صفحۀ 
ر بنام قاري نزدم آمدند. مولوي وعده كرد گعبدالقیوم از بولغین با یكنفر دی بعد ازظهر مولوي

 ۀكه با قوماندان مسعود بزودي مي بیند و كوشش مي نماید تا وي را با مفكوره ساختمان جبه
رداند. مولوي عبدالقیوم درمورد وكیل عبدالقیوم) برحسب گمتحد آشنا ساخته وعالقه مند 

ند(  ازاشكمش نظر نیك دارد ومشوره میدهد تا درمنطقه بدخشان تصادف هردو یك اسم دار
 رفت.گازوي كار

 ختم بخش بیست و پنجم
 ادامه دارد
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