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 4112/ 3/ 5                                                   احسان هللا مایار
 

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

  

44-5-1882 

 .با هم ببینیم مي درمنزلش 42تا روز  محمد یوسف تلفوني اطالع داد داکتر
محمد یوسف به  داکترد اظهارداشت كه ركشام روز همایون آصفي از پاریس تلفون 

جمع شویم ودرباره ستراتیژي  ا روز یكشنبه بیست وهفتم در منزلشه تگفتوي 
همچنا ن اظهار داشت كه درروم تصمیم اتخاذ گردیده تا . تبادل افكار نمائیمامور

 .به پاكستان سفر كنیمیکجا  مباهومن  همایون
، Romanov كرد كه جنرال رومانوفرادیو بي بي سي ضمن نشر خبري عالوه 

خبرنگار درباره . دفاع هوایي شوروي طور غیر مترقبه مرده است مرکزرئیس 
 .تبصره كرده گفت احتمال دارد كه وي در جنگهاي افغانستان كشته شده باشد

 

 حوالي شام روز 43-5-82
محمد یوسف تلیفوني صحبت كردم و از جریان صحبت همایون آصفي با  داکتربا 

ش بیآیم تا در بارۀ داکتر گفت كه بهر صورت فردا نزد. من اورا با خبر ساختم
حزب سیاسي بشكل  یک بنیادگزاری مورددر ا  مخصوص موضوعات دیگر

 .یمئبا هم صحبت نما FDP دیموكراتهاي آزاد آلمان
درصداي امریكا خبري پخش شد . خبرهاي صداي امریكا را شنیدمب ش 14ساعت 
ماسكو كه ششماه قبل بكابل بازگشته بود د منگل شارژدافر سفارت افغاني دركه مجی

 .است یكجا با فامیلش به پاكستان پناهگزین گردیده
ملیون دالر توسط سفیرعربستان  11 مبلغتسلیمي چكي حاوي  ۀدربارخبردربرعالوه 

معلوم شد که چک  بعدا   .گزارش دادسعودي دراسالم آباد براي مجاهدین مختصر 
متباقی رهبران باعث جنجال گردیده بین سیاف داده و عبدالرب رسول را برای 

 .است
 

42-5-82 

كیلومتري شمال  111داکتر محمد یوسف در نیووید كه در به منزل 13.31ساعت 
 .فرانكفورت واقع است رسیدم

داکتر از طرز كار . در حدود دوساعت در مورد جریانات روز تبادل افكار نمودیم
جبهۀ متحد در حلقۀ فامیل ساختمان قبال در كه روم دل خوش ندارد و مخصوصا  

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mayar_e_Jameeat_tahkeem_wahdat_osula_28.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mayar_e_Jameeat_tahkeem_wahdat_osula_28.pdf


  

 

 

 8تر 4 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ پتهپه دغه .  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

 

و  هافعالیتانتقاد بیشتر در بارۀ . دنو دیگران بیرون گذاشته میشو حل وفصل میگردد
خطر بزرگ غیر قابل اصالح  جنرال عبدالولي است كه احتمال میرودخودسریهای 

بعد تنها به  جنرال تصمیم دارد كه دو روز. نمایدبه پیكر حركت جدید وارد 
 من نیز یدانیم كه مطلب ازاین سفرش چیست؟عربستان سعودي سفر كند و ما نم
با همدستي پیر عبدالولی جنرال ه احتمال دارد کناراحتي خودرا درمیان گذاشتم زیرا 

گیالني مجلس یكصد نفري كه زادۀ مفكورۀ شان است بدون درنظرداشت عواقب آن 
 .رویدست بگیرند وپاي پادشاه را دراین مرحلۀ حساس در حلقه بكشانند

هاي آزاد بعد ازاین صحبت دربارۀ بوجود آوردن یك سازمان مشابه حزب دیموكرات
 .نیز صحبت شد FDP آلمان

 .بروز یكشنبه دوباره جداگانه با هم ببینیم مایونهموافقه شد كه بعد از مذاكرات با 
 

 15.31محمد یوسف درنیووید ساعت  داکترمنزل  42-5-1882
 امین فرهنگ واینجانبداکتر، آصفي همایون: حاضرین 

كه براي آینده افغانستان  هداشت تشویشوضع منطقه  ۀمحمد یوسف دربارداکتر
پالیسي وي عقیده دارد كه اتحاد شوروي از. خطرهاي بزرگي را درقبال دارد

تهاي آسیایي استفاده كرده وسعي میكند كه دربین اقوام یروسي گردانیدن جمهور
آرامي  افغانستان اختالفات عشیره وي، مذهبي وغیره را دامن زند تا ازاین طریق نا

سعه پیدا كرده ونجات خودرا درحلقات قومي ومذهبي خود جستجو كنند بین مردم تو
 .وحدت ملي افغانستان را برهم زند و

ازطرف دیگر جهان غرب باالي برهان الدین رباني واحمدشاه مسعود حساب میكند 
س أغربي طوریست كه دررنظر. تا درساختمان آینده افغانستان سهم داشته باشند

نفر دوم درصحنه سیاسي  دشاه سابق افغانستان قرارگیرد وقدرت محمد ظاهرشاه، پا
به وضاحت مطالعه  Harrisonاین مطلب را میتوان درراپور هریسن . رباني باشد

 .كرد
اصلي این  ۀكرده وگفت كه وظیف محمد یوسف ازاعزام هیئت به پاكستان یاد داکتر

هیئت باید طوري باشد كه منجر به سهمگیري رباني ومولوي خالص دراین پروسه 
چندان اعتمادي نداشته ومعتقد است كه به  یگراوي باالي سه تنظیم مل. ده بتواندگردی

اما وي نگراني ازآن دارد كه رباني با . تنهایي نمیتوان كار را به جایي رسانید
ته باشد كه مانع سهمگیري وي دراین پروسه گردد واین كساني دیگري تعهداتي داش

 .وسوسه را دربرابر مولوي خالص ندارد نگراني و
 :چوكات وظیفه هیئت با تفصیل بیشترمطرح گردید وخطوط آن طوریست كه

  ." جبهۀ متحد" در  خالصمولوی محمد یونس  رباني وبرهان الدین سهمگیري  -
 ."سسانؤمجلس م"اشخاص منتخب در  ۀدرباریتها عنسبی واقو دریافت مطالعه  -
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نظر  ۀوسهیم گردانیدن اشخاص غیر ازاین سه تنظیم، چه ازنقط تعداد ۀتوسع -
 .در پروسه احزاب وهمچنان قشر روشنفكر افغان

محمد یوسف اظهارداشت كه سلطان محمود غازي وسلجوقي با وزیر  داکتر ا  ضمن
حكومت . مالقاتي داشته كه ازنقطه نظر سیاسي اهمیت دارددر پیکینگ چین  ۀخارج

اشتراك  حمایت میكند ودرصورتیكه این نهضت بارا " حدمت ۀجبه"  ۀچین پروس
اكثریت مجاهدین تقویه گردد، حكومت چین حاضر است تا كمكهاي مالي ونظامي 

 .گیردبرویدست  خودرا ازاین طریق مستقیما  
در صحبتها باردیگرباالي پرنسیپ اشتراك نمایندگان به كشورهاي خارجي بحث 

" جبهه متحد"اجراات سفر هیئت  ۀا نحومفصل صورت گرفت وتصمیم گرفته شد ت
 .درچین منحیث مودل قابل قبول بوده وبایست درآینده مراعات گردد

 انازتاجر شمس، اظهارداشت كه حقمراد یكيداکتر همایون آصفي، نظربه قول
" متحد ۀجبه" هزار مارك براي مصارف  21افغاني درهامبورگ تعهد كرده تا مبلغ 

هزار مارك را وعده 111بپردازد وهمچنان دونفر ازتاجران یهود افغاني نیز كمك 
 . داده اند

ندگي ما یهمایون آصفي تقاضا كرد كه به نمامحمد یوسف از داکتردراخیر صحبتها 
 .به روم سفر كند وازجریان مذاكرات وروند كارما به اعلیحضرت معلومات دهد

عبدالصمد داکتره روم سفر میكند وقبل از سفر خود با ارشنبه آینده بهآصفي روز چ
صمد حامد، عبدالداکترماهمه معتقدیم دراین مرحله حساس . حامد نیزتماس میگیرد

 صي وي با مولوي خالص، مصدر خدماتشخدوستي نیک و نسبت به روابط 
 .شده میتواند بزرگ

 

48-5-82 

عربستان سعودي تا حال بر همایون آصفي از بن تلیفون كرد كه جنرال عبدالولي از 
آصفي از . است سبب سفر خودرا بروم به هفتۀ آینده بتعویق انداخته نگشته ازین

صحبت خویش با داکتر حامد كه امروز در منزلش در بوخوم صورت گرفته خوش 
متحد با بعضي ریزرویشن موافقت  جبهۀ داکتر حامد در پرنسیپ با ساختن. بود
 .دارد
خبرنگار  Walter Ruebگفت كه والتر رویب رد ون كمحمدیوسف تلفو داکتر

ازهامبورگ برایش اطالع داده كه یك هیئت عالیرتبه   Die Weltروزنامه دي ویلت 
هیئت . روسي به كابل مواصلت وبا احمدشاه مسعود مذاكرات خودرا آغاز كرده اند

نستان منحیث رئیس جمهور افغا به احمد شاه مسعود پیشنهاد كرده كه وي میتواند
گیرد بشرطیكه با حكومت موجوده وساختمان امروزي كشورسر بقدرت را بدست 

 . مخالفت نداشته باشد
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پیشنهاد موافقت كرده وشرط گذاشته كه وي  طوري مینماید كه مسعود با این
 .درصورتي این وظیفه را مي پذیرد كه عساكر شوروي خاك افغانستان را ترك كنند

اشت كه وي به منبع خبررساني مشوره داده كه این خبر محمد یوسف اظهار د داکتر
ثق بدست نباشد، نشر چنین خبري به ؤمزمانیكه اسناد  را نشرنكند، زیرا تا

وطن ما ازآن سوء استفاده  ضررجهاد وقوماندانان جهاد بوده و دشمن مردم و
طرفداري كردم، لیكن اضافه كردم كه شاید مسعود  داکترمن نیز از تصمیم . دنمیكن

 رك ازاینست درصورتیكه قواي شورويبه چنین اقدامي موافقت كرده باشد ومد
قدرت به دست شود، نظام كمونیستي دربین خود سقوط كرده و ازافغانستان خارج

 برعالوه ازاین مطلب. د و وی مالک ریاست افغانستان میباشدمجاهدین باقي میمان
روزنامه دي ویلت با من معلومات دادم كه والتررویب، خبرنگار داکتربراي 

بنده یك تعداد سوالهایي تهیه كرده . درتماس شده ودرنظر دارد به پشاور سفر كندیزن
ني وبدسترس روزنامه نگار میگذارد تا درباره این مطالب از برهان الدین ربا

خواندم، وي با محتوي آن موافقه  ترداکرا براي  سوالها. ومولوي خالص سوال كند
یك شنبه آینده در میدان هوایي فرانكفورت  قرار است والتر رویب را روز. دارد

     .ببینم وسوالهارا بشمول مكتوبي عنواني صدیق سلجوقي برایش تسلیم دهم
 

1-3-1885 

  .كه بنابر اهمیت موضوع آنرا درج میكنم از پشاور رسیدلودین برایم داکتر نامۀ
 

31-5-1882 

 :بعد ازالقاب
بعد ازگذشتاندن چند روزي  وفاكني و خیلي ها انتظار داشتیم تا به وعده خود... 

مصروف شوي ولي مثل اینكه این بافامیل سري بما بزني وباجنجالهاي زیاد اینجا 
یاعدم جرأت  وسنگ اندازي معاندین و عمل را بخود نگرفت ۀما جامانتظار

 .بهر صورت خداي بزرگ یارومددگارت. درتصمیم گیري مشكل آمدنت شده باشد
جریانات اینجایي بدینمنوال است كه رهبران بعد ازبازگشت ازروم با تشكیل یك 

نفري درعربستان  151نتخاب اشخاص به مجلس چند نفري تصمیم به ا ۀكمیت
. دیروز وامروز جلسه دوام داشته وممكن فردا نیز دوام كند. سعودي كرده اند

داکتر : متأسفانه اعضاي این كمیته عالوه بر رهبران وپسران ایشان عبارتند از
فاروق اعظم، توریالي عثمان، قاضي ببرك زي، وكیل شهباز احمدزي ومحمد شاه 

تاحال طوریكه شنیده ام یك عده از قوماندانان خودرا هرسه (. عاون حركتم)فضلي
. تنظیم انتخاب، كه درجمله بعضي اشخاص قوي ویك عده دیگري نوكران شامل اند

با یقین كامل میتوانم بگویم كه عده اي دیگري رانیز نوكران ویا غالمان حلقه به 
ناَ كدام آمادگي را اظهار رباني وخالص هنوزعل. گوش شانرا تشكیل خواهد داد
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نداشته اند ولي امید است تالشها بعمل آید تا یك تعداد قوماندانان ایشان را جذب 
درتالش جذب  نمایند ولي آیا این ابتكار ازروي رهبران ما خواهد بود وآیا یقینا  

همیقدر میدانم كه . قوماندانان رباني وخالص ویاسیاف هستند من درآن شك دارم
حساسیت هانشان داده بود ومناسبات ( گیالني)وخودت پیر ( آصفي) مایوندرمقابل ه

     صاحب داکترشویش وي ازتمن نیز با پیر خیلي خراب بوده وعلت آنهم ترس و
شمارا همه نفرهاي اودانسته وهمه جا معرفي و ما است ( محمد یوسف داکتر) 

تهاماتي به وزارت خارجه پاكستان ا( آصفي) داشته است وحتي درخصوص همایون
بنام شعله اي یاد كرده است ودرهمه جا میگوید كه دردستگاه ( لودین)وارد ومرا

بهر صورت لستي كه رهبران درست . یوسف خان شعله ایها جاي گرفته اند داکتر
ت درجه ایكرده اند بدون اشتراك قوماندانان خالص ورباني ارزش مجلس را به نه

متحد نیز به این فكر اند كه باید لست  ۀجبه پایان خواهد آورد ولي یك عده طرفداران
 .جداگانه اي ترتیب ومخفیانه به شاه بفرستند

، ءمجلس وجریانات آن یك داراالنشا ۀازهمه بیشتر وخطرناك اینست كه براي ادار
نظار درنظر گرفته شده است كه متأسفانه اشخاص  ۀهیئت عامل ویك كمیت ۀیك كمیت

سال خوش را از  ۀاین كمیته ها نیز توسط رهبران انتخاب میگردد كه با یقین نشان
عامل گرفته شده ام ولي قسم به  ۀباوجودیكه من نیز دركمیت. خواهیم دیدندرآن 

ایش ین خوب میداشت باید برادشاه مشاوراصالَ اگر پ. خداوند كه خجالت میكشم
دراین سه كمیته اشخاص خودرا انتخاب وپانزده نفري را كه  مشوره میدادند كه اقال  

باید ازاشخاص منور ویا تعلیم یافته، دیپلوماتها وغیره انتخاب شود باید خودش 
بهر صورت ما مجادله خودرا میكنیم ولي دیده شود كه آیا این پشك  .انتخاب میكرد

 .د یاخیركاغذي به اصطالح میو خواهد كشی
درجه خراب است  نهایت( حركت انقالب اسالمي محمدي) وضع من باحركت

نیز ازحالت  گیالنیسدو خان اصیل وسید اسحق . متحد است ۀآنهم جبه ۀوعلت عمد
وت ازهم اي اینكه درخواص ما سه نفر بكلي متفهمن وضع بهتر ندارند ولي منت

ین است كه اتشویش من در .بوده، لذا جنگ وآشتي نیز نظر به خواص فرق میكند
اگرخودخواهي رهبران ما اجازه ندهد كه یك تعداد قوماندانان احزاب اخواني به 
مجلس شركت  كنند برداشت مردم ازاین مجلس چه خواهد بود؟ بهر صورت خداوند 

آقاي سلجوقي بیچاره بكلي تنها است دیده شود تا ... باالي ملت بیچاره افغانستان كند
یانات را به نفع ملت تغییر دهد ولي توقع زیاد به این است كه شاه چه میتواند جر
 ...شودنبه اینها واگذار  راباید همه كارها

محمد یوسف وبعدش به همایون  داکتربعد ازمطالعه مكتوب، متن آنرا اول براي 
محمد یوسف مشوره داد تا  داکتر. آصفي تلفوني خواندم، هردو اظهار نگراني كردند

 .ه روم نیز اطالع دهمازجریان ب
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م، خودش نبود لیكن سلطان ردشب به منزل جنرال عبدالولي تلفون ك11ساعت 
آرامي  بعد ازشنیدن متن مكتوب درصحبتش نا. محمود غازي گوشي را گرفت

است كه تا حال به (آصفي) وهمایون( مایار)قصورازشما:" فتاحساس شده گ
بجوابش گفتم كه شما به خاطر دارید واز صحبتهایم دربرابر  ."نرفته ایدشاورپ

من عقیده دارم كه ما سهل . اعلیحضرت بعد بازگشتم ازپاكستان پوره واقف هستید
انكاري نكرده ونمي كنیم بلكه نقص كار درروم است كه درآنجا تصمیم گرفته شده  

نگراني كرده گفت كه  بعد ازاظهاراتم لهجه مالیمي به خودگرفته واظهار. نمي تواند
را اطالع  د وفردا ازجریان مرا وهمایوناعلیحضرت موضوع را مطرح میكن با

 .میدهد
وي . محمد یوسف اطالع دادم داکترغازي به آقای ازصحبت تلفوني ومحتوي آن با 

 .گفت هرچه زودتر درحلقه بزرگتر باهم یكجا شده ودرباره مشوره مي كنیم
 

 14.51ساعت  3-3-82 

نی اآلم die Weltخبرنگار روزنامۀ  Walter Rueb ان هوایي فرانكفورت بادر مید
لودین و صدیق  داکترمكتوبهاي براي  .كه روانۀ پشاوراست بتفصیل صحبت كردم

زیادتر صحبت ما گرد مصاحبۀ وي با آقایون رباني و  و سلجوقي توسط او فرستادم
همكاران بدان موافقه ترتیب كرده بودم و  سوالهاي كه من .مولوي خالص میچرخید

موقف آقایون رباني و مولوي  نموده بودند براي وي دادم تا در ضمن مصاحبه ها
ه دارد قرار اطالعیك رویب گفت كه .رداندمتحد واضح گ خالص را در موردجبهۀ
بنیاد مشهور  دعوت جون بنابر 43بتاریخ مولوی محمدی  آقایون حضرت مجددي و

Adenauer Stiftung   Konrad (موسسه نزدیك به حزب دیموكرات مسیحي آلمان ) به
لندن برایش اطالع داده كه روسها   BBCعالوه براین همكار وي از . بن میآیند

 .تصمیم گرفته اند تا زمینهاي افغانستان را توسط بمبهاي مخصوص بسوزانند
ایم را از میدان هوایي با همایون در بن تلیفوني صحبت كردم و برایش نتیجۀ صحبته

وي در نظر دارد كه . غازي در روم و خبر نگار آلمان معلومات دادم با آقاي
نمایندۀ آقاي رباني در بن مالقات كند وبعد ازان اگر امروز  امروز با آقاي سروري

 .داکتر ببینیم برایما معلومات بیشتر بدهد با داکتر محمد یوسف و من در جاي
د وگفت از روم برایش هدایت داده شده تا رشب همایون آصفي تلفون ك 8.31ساعت 

وي گفت كه صحبت تلیفوني من با . هرچه زودتر به صوب پاكستان عزیمت كنیم
آقاي غازي و مكتوب داکتر لودین باعث پریشاني شان گردیده وهمچنان ازمن 

  . روم را برایش تهیه كنم -خواهش كرد تا تكت یك طرفه فرانكفورت
ودرباره مهاجرت  امروز برادرم عزیزهللا ازطریق پراگ عازم كابل شد: یادآوري)

 ۀخدواند یارومددگارهم. سفر شان به پاكستان به توافق رسیدیم پروگرام فامیل و
 (شان
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2-3-82 

در خانۀ من دوساعت با هم صحبت كردیم . همایون از بن بفرانكفورت رسید
 :ئیکه باید گذاشته شود بموافقه رسیدیم طوریكهاودربارۀ  پالن كار وقدمه

غیاب ماكدام تصمیمي گرفته شاور دركه در پ موافقۀ اعلیحضرت گرفته شود -1
مینمایند، آنها  ما در تعیین اشخاص اسرار ۀنشود و اگر درپشاور بدون موافق

 .حضرتید اما بدون سهمگیري اعلنمیتوانند مجلس را در عربستان دایرنمای
یم درآنصورت ئد كه به پاكستان سفر نمانیاممینت امرصورتیكه اعلیحضردر -4

. كوشش شود تامكتوبي در دست داشته باشیم كه نمایندگي از حضور كرده بتوانیم
یري آقایون رباني و مولوي خالص، بدون سهمگ بهر صورت شرط بگذاریم كه

  .این دو حزب قدمي پیشتر نمیگذاریم اگرایشان شركت نمیكنند، قوماندانان برجستۀ
 (كار مشكل) 
را  موافقه گردید كه در صورت رفتن به پاكستان نام اشخاص سهمگیر در سفر -3

  .یمئنما ذكر نمي
 

5-3-82  

 12معادل  CIA توسطامروز صداي امریكا در یك خبر گفت كه ایاالت متحده 
 هزینۀ . است طیاره به مجاهدین افغاني ارسال نمودهملیون دالرسالح ضد تانك و 

 .استسعودي پرداخته  عربستانرا سالح 
 

2-3-82 
ثق اطالع رسید كه صاحبزاده یعقوب خان وزیر خارجۀ پاكستان  بتاریخ ؤاز منابع م

به اروپا سفر میكند و در پروگرام بازدید از روم و آلمان غرب  82جوالیي 15
. رامش داخل استچهارممالك اروپایي دیگر نیز در پروگ. مدنظر گرفته شده است

 .رویدست گرفته شود همین حال درباره امكانات مالقات با وياز
كه  جون 11تاریخ  Timeداکتر محمد یوسف تلیفون كرد و برایم گفت كه درمجلۀ 

نشرگردیده،  CIAو بي دربارۀ رابطۀ احمدشاه مسعودتوزیع گردیده مطال در ماركیتها
 .بگویمبرایش نظر خودرا درباره مطالعه  آنرا تهیه نموده و بعد
دربارۀ نشر خبر تایم  دم وركبه داکتر محمد یوسف تلفون  بعد ازمطالعه راپور

 .اطالع دهمت ازجریان روم را نیز سوي گفت بهتر ا. صحبت كردیم
 .ندبه روم تلیفون كردم و برحسب تصادف اعلیحضرت گوشي را گرفت

با  CIAتوضیح دادم واظهار داشتم كه قرارنشر این خبر  را خدمت شان خلص راپور
این در نظر دارد حكومت امریكا  قرار معلومو  احمدشاه مسعود تماس مستقیم دارد

  . رابطه هارا عمیقتر گرداند
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ستراتیژي " جبهۀ متحد"مورد  تا درایجاب مینماید  عرض نمودماعلیحضرت  خدمت
 . جدیدي كه هم آهنگ با این رویداد ها باشد ترتیب دهیم

كه همین حال این موضوع را با آقایون غازي و آصفي مطرح  فرمودنداعلیحضرت 
 .بزودي باهم مي بینیم وتصامیم الزمه اتخاذ خواهد شد فرمودندو اضافه  مینمایند

محمد یوسف اطالع  داکتراز جریان صحبت تلیفوني با اعلیحضرت در روم به 
 .دادم
را ترجمه نموده ام و باور دارم یکی از مسایل نمونه مجله تایم  مضمون: اددهانیی) 

چون . یک کشور عظیم مانند ایاالت متحده امریکا میباشد استخباراتیفعالیتهای وی 
جداگانه  آنراحدود پنج صفحه را دربر میگیرد، لذا در نظر دارم  درراپور متذکره 

 (.نهم از نظر خوانندگان گرامی بگزرانمدربخش بیست و 
   

 ختم بخش بیست وهشتم
 ادامه دارد

 


