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احسان هللا مایار

صفحه ای از تاریخ
قسمت بیستم ()1

اینک بعد از یک مکث مختصر سلسلۀ عنوان باال ادامه می یابد:
 14 - 7نومبر  1982گذارش سفر محمد اکبر سیفی به ریكیاویك ایسالند
قبل براین شوراى اجرائیه جمعیت تحكیم وحدت  OSULAتصمیم گرفته بود تا به دعوت اتحادیۀ محصیلن
دیموكراتهاى مسیحى ولیبرالهاى كشور هاى غربى جواب مثبت بدهد .بهمین اساس تجویز گردید تا دپلوم اقتصاد
محمد اكبر سیفى به نمایندگى جمعیت در اجالس ساالنۀ اتحادیه كه قرار است در رویكیاویك پایتخت ایسالند دایر
گردد ،سهم بگیرد.
فشردۀ راپور محمد اكبر سیفى:
 7نومبر مواصلت به میدان هوایى كیفالئیك :پذیرایى از طرف پروفیسر تور ویدهید  ،Thor Whitheadرئیس
اتحادیۀ محصلین آیسلند و دو نفر اعضاى ادارۀ موصوف .عزیمت بوسیله موتر جانب پایتخت آیسلند ،ریكیاویك،
بعد از سفر یكساعته مواصلت به شهر و محل اقامت ساعت  6شام ،هوتل زاگا.
 8نومبر :بهمراهى پروفیسور تورویدهید ،بازدید از تاسیسات پوهنتون و مذاكره در بارۀ پروگرام.
براى كارگردانان كنفرانس وعده اى از عالقمندان اساسنامه "جمعیت تحكیم وحدت ،اسوالً" و همچنان یاد داشت
مرتبه اسوال در بارۀ چگونگى بحران افغانستان توزیع گردید.
 9نومبر :مالقات با روساى فراكسیون هاى پارلمان آیسلند ،برایم دلچسپ بود كه هر كدام از ایشان در مسائل
افغانستان كامالً وارد بودند و روى امكانات همكارى با مبارزین آزادیخواه افغانستان عمیقا ً بحث كردند.
بعد از ظهر مصاحبه با شركت چهار نفر ژورنالیست از روزنامه هاى معتبر كشور.
قبل از مصاحبه ،فیلم رویداد هاى جهاد افغانستان را كه با خود داشتم به نمایش گذاشتم ،كه مورد عالقه شان قرار
گرفت .بعد از ختم فیلم مصاحبه صورت گرفت كه بیشتر در مورد ساختمان اجتماعى افغانستان قبل از كودتاهاى
نظامى و چگونگى رویكار آمدن كمونیستها در افغانستان و همچنان انگیزۀ قیام مردم
افغان بر ضد رژیم دستنشانده شوروى در كابل و تجاوز قواى شوروى در كشور،
میچرخید.
 10نومبر :مالقات با رئیس اتحادیه كارگران آیسلند و دو نفر معاونین وى در ادارۀ
اتحادیه( .اسم رئیس اتحادیه اسموندر ستیفنسن  (Asmundar Stefanson).بعد از
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مذاكرات دو ساعته و روشنى انداختن باالى بحران افغانستان ،همبستگى وحمایه خود را از جهاد مردم افغان
اعالم كردند.
ساعت  11قبل از ظهر مالقات با اسقف  Bishop Petur Sigurgeirsonوى از چگونگى اوضاع در افغانستان
معلومات خواسته و بعد از ارائه راپور فوق العاده متحسس گردیده و وعده كرد كه به كلیساهاى آیسلند از
نارواییهاى شوروى در افغانستان یاد خواهد شد .
ساعت  4بعد از ظهر :مصاحبه با تلویزیون آیسلند كه در شب  12نومبر در سراسر كشور پخش شد.
(یاد آورى :نشر مصاحبه بنده بعد از اعالم مرگ بریژنف در ماسكو صورت گرفت)
 11نومبر :مالقات با معین وزارت خارجه و بحث در اطراف ساختمان "جمعیت تحكیم وحدت ،اسوال".
 12نومبر :ساعت  10قبل از ظهر مالقات با جاللتمآب رئیس جمهور آیسلند در مقر ریاست جمهورى.
جاللتمآب موصوف بیشتر به تاریخ فرهنگ افغانستان صحبت كرده و معلومات خواست...

Vigdís Finnbogadóttir
رئیس جمهور آیسلند و دپیلوم كوفمن محمد اكبر سیفى در قصر ریاست جمهورى (یاد آورى :شاید این اولین بارى
باشد كه رئیس جمهور آیسلند با یك افغان ضد شوروى مالقات میكند)
ساعت  11،30قبل از ظهر مالقات با سفیر كبیر امریكا در آیسلند .وى در امور افغانستان كالً وارد بوده و
مصاحبه هاى اینجانب را با عالقمندى تعقیب كرده است .سفیر امریكا از جهاد مردم با شهامت افغانستان با وصف
زیاد یاد كرده عالوه كرد كه مردم امریكا و حكومت آن ملت افغان را در مبارزات برحق شان تنها نخواهى
گذاشت و همچنان از تحركهاى بیرون مرزى افغانى نیز طرفدارى خواهد كرد .ختم
 15 - 10دسامبر در دهلى و از  1982 - 12 - 16الى  1983 - 1 - 27در پاكستان.
مولف:
خالصۀ راپور سفر ْ
بعد از آنكه مامور ویزۀ سفارت پاكستان در بن با حقارت ،جواز سیر و سفرم را بدون صدور ویزه بدستم داد،
مجبور شدم براى گرفتن ویزه به قنسلگرى هند مراجعه كنم .بعد از طى فورمالیته ها و ارائۀ راست ودروغ در
باره مقصد سفرم ویزۀ هند را بدست آوردم .در نظر دارم تا در دهلی با کمک دوستان افغانى در هند ویزۀ پاكستان
را آنجا بگیرم.
روز  10دسامبر توسط خط هوایى پان امریكن از فرانكفورت پرواز و بعد از  8،30ساعت پرواز مستقیم ساعت
 4صبح روز  11دسامبر به دهلى مواصلت كردم .بعد از سرگردانى براى یافتن اطاق حوالى  7صبح در هوتل
جان پت یك اطاق میسر شد.
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(معلومات احصائیوى :بهاى یك دالر امریكایى  9 ،65روپیه و كرایه اطاق  300روپیه در روز)
بعد از استراحت مختصر با یكى از هموطنان ،محمد كبیر حكیم ،كه با وی قرابت فامیلى دارم تماس گرفتم .قرار
شد كه بعد از ظهر با هم ببینیم .با محمد كبیر موضوع ویزۀ پاكستان را مطرح كرده و هم در باره انگیزۀ بوجود
آمدن "جمعیت تحكیم وحدت ،اسوال" مختصرا ً معلومات دادم كه طرف مورد عالقۀ وى قرار گرفت.
قبل از ظهر روز بعدى ( 12دسامبر) كبیر حكیم با یك تعداد جوانان 14 ،نفر بودند به هوتل نزدم آمد وتا ساعت
 8شب در بارۀ اوضاع افغانستان ،وضع زندگى مهاجرین افغانى در هند و همچنان فعالیتهاى ضد رژیم كابل در
هند بحث هاى دلچسپ صورت گرفت .در رابطه با "جمعیت تحكیم وحدت ،اسوال" سوالهایى داشتند كه با ارائۀ
كاپى اساسنامه و همچنان تفصیل روى انگیزۀ تشكل و خواسته هاى جمعیت و تركیب اشخاص آن جوابهاى شان
داده شد .بعد از گفت و شنود در پرنسیپ چنین ساختمان سیاسى را در این مقطع زمان مفید تشخیص كرده و وعده
همكارى دادند .قرار معلوم آنها مربوط به تشكیلى هستند كه با جمعیت اسالمى افغانستان ،برهان الدین ربانى،
رابطه دارند.
(یاد آورى :متاْسفانه لیست نام آنان در بین یاد داشتهایم نبود و گرنه یاد آورى آنها امر الزم بود .اما محمد كبیر
حكیم بحیث سخنگوى شان در صحبتها بیشتر سهم داشت).
1982 - 12 - 13
محمد كبیر حكیم معلومات زیر را برایم داد:
افغان ملت انشعاب كرده كه از جمله كارگردانان آن میتوان گروه پشتونیار ،واكمن و رحیم كامه وال را نامید و
همچنان از گروه دیگرى تحت نفوذ عزیزالرحمن الفت یاد كرد.
 محمود فارانى با ربانى در اسالم آباد همكارى دارد. از اتحادیه سمت شمال سرور اكبرى مربوط به ستم ملى و نفر خاد (رژیم كابل) میباشد. وى مشوره داد تا با این اشخاص در پشاور ببینم كه شخصیتهاى قابل اعتماد میباشند :دگروال عبدالروف،قومانان غند اسمار ،میرزمانخان قوماندان حركت انقالب اسالمى ،نظرى مسْول كمیتۀ نظامى جمعیت.
 عالوه بر این اسماء یك تعداد اشخاص دیگر را كه ضرورت به توضیح شان نیست برایم معرفى كرد. محمد كبیر حكیم مكتوبى عنوانى نظرى بدین مضمون برایم داد تا در صورت ضرورت با او تماس بگیرم:آدرس :آقاى زبیر نظرى ،آمر اخذ خبر كمیته نظامى جمعیت اسالمى افغانستان ،فقیر آباد زریاب كالونى.
روز  14دسامبر ،بدون توضیح تفصیل آن باالخره باكمك كبیر حكیم و دوستش ویزه پاكستان را بدست آوردم كه
بدون واقعه االهى فردا  15دسامبر جانب الهور پشاور ،پرواز خواهم كرد.
چهار شنبه 1982 - 12 - 15
ساعت  3بعد از ظهر توسط خط هوایى ایراندیا به نیت الهور پرواز كردم.
(قیمت تكت یك طرفه از دهلى الى الهور  733روپیه هندى معادل به  76دالر امریكایى)+
بعد از  45دقیقه پرواز ،مواصلت به الهور.
ساعت  7شام توسط پى آى اى از الهور پرواز و بساعت  8،30به پشاور رسیده و در نیوگرین هوتل ،صدر
رود اطاق گرفتم( .قیمت اطاق  120روپیه.)+
(قیمت تكت از الهور الى پشاور  375روپیه پاكستانى)+
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 +یاد دهانى این ارقام صرف جنبۀ احصائیوى دارد تا روزى با یك دیگر مقایسه شده بتواند.
قبل بر این با یك تعداد از دوستانم در پشاور با هم مكاتبه داشته و فردا با آنها تماس خواهم گرفت.
1982 - 12 -16
ساعت  9صبح به شفاخانۀ اتحاد مراجعه كردم و داکتر ضیاء احمد زهین را تقریبا ً بعد از  4سال دوباره دیدم.
شفاخانه ابن سیناى بلخى ،كه زهین در راْس آن قرار دارد ،در تهكال پائین ،ارباب اونیو  1قرار داشته و وضع
آبرومندى دارد.
زهین مرا با اعضاى ادارى و مسلكى معرفى كرد و بعد صحبت در بارۀ وضع عمومى شفاخانه از آنجا دیدن
كردم .شفاخانه ابن سینا داراى  30بستر 10 ،بسترى براى جراحى و  20بستر براى داخله ،میباشد وهمچنان
براى وقایع عاجل  35بستر دارد .تعداد مراجعین پولیكلینیك روزانه  200- 150مى باشد .داکتر زهین اظهار
داشت كه بعضى زخمیهاى جبهات جنگ راپور داده اند در اثر پرتاب بمبهائیكه از آن دود زرد و یا سیاه فوران
میكند كه مجاهدین بیحال شده و مي مردند .داکتر زهین این مطلب را باطالع خبر نگاران رسانیده است.
در تشكیل شفاخانه ،اشخاص مسلكى ذیل به هموطنان خود خدمت میكنند:
رئیس :پوهاند داکتر ضیاء احمد زهین،
معاون و آمر شعبه عقلى وعصبى :داکترعبدهللا عثمان،
شعبه جراحى :داکترمحمدانور
شعبه نسایى :داکترمهمند
شعبه داخله :داکترسید یعقوب شاه ،داکترحسین مهمند ،داکترخلیل الرحمن فیض ،داکترگل رحمن و داکترعتیق
غنى
شعبه گوش و گلون :داکترعبدالجمیل
شعبه چشم :پوهاند میرعبدالقادرصدیق و دگروال داکترعبدالحمید مجاهد
از كمبود ادویه و وسایل طبى در شفاخانه بصراحت یاد شد و از افغانهاى مقیم در اروپا و امریكا تقاضا كردند تا
در بهبود وضع شفاخانه كمك كنند.
بعد از بازدید شفاخانه با داکترزهین و عثمان در اطاق كار شان گردهم نشستیم و از اوضاع كشور و فعالیتهاى
افغانها در خارج صحبت كردیم.
در اتحاد مجاهدین اسالمى ،سه تنظیم ملیگراها ،حضرت صبغت هللا مجددى براى دورۀ دوم بحیث رئیس انتخاب
شده .شوراى عالى اتحاد مشتمل بر  67عضو بوده و در این او اخر پوهاند عبدالسالم عظیمى ،سابق رئیس
انستیتوت قانونگذارى وزارت عدلیه ،سید موسى عشعرى ،سابق معاون انستیتوت قانون گذارى و محمد قاسم
سابق رئیس حجاج در شورا اضافه شده اند .شوراى اتحاد هر دوشنبه از ساعت  2 - 10بعد از ظهر اجالس
میكند كه در آن هر سه رهبر جهاد ،محمدى ،گیالنى و مجددى (رئیس اتحاد) شركت نموده و روى مسائل روز
بحث میشود.
از صحبت هر دو داکتر طب ،كه اعضاى شورا هستند ،طورى مینمود كه وضع ادارۀ جهاد و مسائلیكه در شورا
مورد بحث قرار میگیرد ،طبق دلخواه شان نبوده بلكه كمبودیهاى در آن پنهان است كه مانع موفقیت و پیشرفت
در امور جهادى میشود.
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داکتر زهین در بارۀ فعالیتهاى اعلیحضرت محمد ظاهر شاه در روم معلومات خواست و بنده تا جائیكه اطالع
داشت برایشان توضیحات داد .داکتر زهین چندین بار تكرار كرد كه یگانه شخصیتیكه میتواند رهبرى مجاهدین
و زعامت ملت افغانرا داشته باشد ،محمد ظاهر شاه است و بس .این نظر با تفصیل بیشتر و تحلیل عمیقتر از
طرف داکتر عثمان نیز تائید گردید.
من در بارۀ نهضت "جمعیت تحكیم وحدت ،اسوال" و اشخاصیكه در آن شامل هستند به تفصیل صحبت كردم .بعد
از صحبتهاى طوالنى هر دویشان این عملیه را ستوده و گفتند در صورتیكه اعلیحضرت محمدظاهرشاه بنحوى
شامل این پروسه ملى باشند ،یقینا ً محور شایسته اى براى قشر تعلیم یافتۀ افغان و مردمان بادرد وطندوست افغان
شده میتواند .هر دو دوستان مشوره دادند تا بدفتر اتحاد رفته و با حضرت صبغت هللا مجددى ،رئیس اتحاد دیدن
كنم ،من كه این دیدار را خود در پروگرام داشتم نظر شانرا به خوشى وامتنان شنیدم .همچنان اظهار داشتند كه
از لیسۀ حضرت ابوبكر صدیق (رض) بازدید كنم تا در صورت امكان براى آنها مراجع كمك رسانى را از اروپا
پیدا كنم.
1982/12/17
ساعت ده صبح بدفتر اتحاد اسالمى مجاهدین افغانستان ،چارسده اده ،كه خارج از شهر پشاور قرار دارد ،مراجعه
كردم .در تعمیر نسبتا ً بزرگ اتحاد ،حركت انقالب اسالمى افغانستان برهبرى مولوى محمد نبى محمدى ،جبهه
نجات ملى افغانستان برهبرى حضرت صبغت هللا مجددى و محاذ ملى افغانستان برهبرى پیر سید احمد گیالنى
مراكز ادارى خود را قرار داده اند و یك تعداد زیاد مامورین ته و باال میرفتند.
بعد سوال از دفتر رئیس اتحاد ،حضرت صبغت هللا مجددى،
شخصى مرا به منزل اول رهنمایى كرد .وقتى بمنزل باال رسیدم از
وى تشكر كرده و رو گشتاندم تا داخل دفتر شوم كه تصادفا ً در كنج
برنده وكیل سدو اصیل را ،زیر شعاع مالیم آفتاب ،مصروف
نوشیدن چاى دیدم .بعد از مصافحه برایم چاى طلبید .با هم از زمان
گذشتۀ كشور زیباى ما و حالت امروزى آن صحبت كردیم .اصیل
از وضع جهاد و طرز اداره آن چندان دل خوش نداشته و عقیده

یادگار با سدو اصیل (عکاسی در دکان فوری قدیمی)

دارد كه رهبران جهادى آنقدر تحت نفوذ دستگاه استخبارات نظامى پاكستان قرار دارند كه از خود تصمیمى گرفته
نمیتوانند .وى اظهار داشت كه چشم انتظار مردم جانب اروپا مخصوصا ً بطرف محمد ظاهر شاه پاد شاه سابق
افغانستان متوجه بوده و هر یك به نوحى بانتظار هستند كه صدایى از روم باال شود.اصیل آدرس هوتل مرا گرفت
و خدا حافظى كرد.
من داخل اطاق رئیس اتحاد حضرت صبغت هللا مجددى شدم .حضرت با لطفییكه دارد از من پذیرایى كرد و مرا
به یك تعداد كثیرى از مراجعین كه در اطاق حاضر بودند معرفى كرد .در جمله كسانیكه حاضر بودند با چند نفر
شان از گذشته دوستى وآشنایى داشتم كه اسحق عثمان و توریالى عثمان جز وآنها بودند .پیشآمد و طرز صحبت
محمد گالب ننگرهارى معاون و آمر ادارى حضرت مجددى نسبت بدیگران توجه بیشتر مرا بخود جلب كرد.
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از سفر خود و از رابطه ام با "جمعیت تحكیم وحدت ،اسوال" مختصرا ً تذكر دادم كه مورد عالقه شان قرار گرفت.
حضرت مجددى بیشتر دلچسپى نشان داد و این صحبت را براى آینده موكول كرد وقرار شد كه در منزلش در
بارۀ آن بیشتر صحبت و مذاكره كنیم.
بعد خدا حافظى ازحضرت مجددى اسحق عثمان مرا همراهى كرد .در برنده سدو اصیل هنوز هم انتظار مى
كشید .سدو اصیل از ما دعوت كرد كه بزودى در منزل وى جمع شده و با یك تعداد دوستان از نزدیك ببینیم .بعد
از ظهر بهمراهى اسحق عثمان و داکتر زهین با روشندل وردگ دیدم كه پسرش سردار محمد نیز حاضر بود.
در باره اوضاع كشور و وضع جهاد صحبت كردیم .روشندل وردگ در باره روحیه مردم و مبارزه شان در
داخل معلومات داد ،لیكن مشكالت رهبرى را در پشاور ،محتاطانه ،بیان كرد.
در باره "جمعیت تحكیم وحدت اسوال" نیز صحبت بمیان آمد .وى بیشتر در اطراف اشخاص داخل این نهضت
صحبت كرد و در اصل آنرا یك حركت سالم ارزیابى نمود .بعد از صحبت مختصر با روشندل وردگ به منزل
محمد عمر ببرك زى رفتیم ،در نظر است كه وى با یك تعداد مجاهدین ،بشمول داکترعزیز هللا لودین ،رئیس
سیاسى اتحاد ،بحیث شاهد در محكمه پاریس ( 20 - 16دسامبر) سهم بگیرد .پدرش شیر محمد ببرك زى كه یك
مجاهد سرشناس است در صحبت ما شركت داشت .
عمر ببركزى مرد جوان مجاهدى را بنام گل محمد بما معرفى كرد ،او نیز در محكمه پاریس سهم میگیرد ،گل
محمد از پاتخواه شانه والیت لوگر است كه رویداد سانحه وچشمدید خود را بما چنین باز گفت" :ساعت  6صبح
روز  22میزان یك تعداد ( 105نفر بشمول اطفال) اهالى قریه بعد از اطالع از ورود قواى شوروى در منطقه،
براى نجات خود داخل یك كاریز پنهان شده بودند .روسها بعد از تالشى منازل متوجه دهانه كاریز شدند و دریافتند
كه اهالى قریه در آنجا پناه جسته اند .روسها تانك پطرول را داخل كاریز تخلیه كرده و بعد دو بیرل مایع زرد
رنگ و یك بوجى پودر سفید را در كاریز انداختند .حین اجراى این كار همه شان ماسك به صورت خود داشتند.
بعد از آن از فاصله نسبتا ً دور بارگبار مسلسل و پرتاب گاوله هاى آتش افروز باالى دهانه كاریز انفجار مدهشى
رخ داده كه تمام اطراف قریه را تكان داد.
ما (مجاهدین) از مخفیگاه هاى خود بیرون شده و بعد از دو روز از قریه بازدید كردیم .یك تعداد كسانیكه در
مخفیگاه ها زنده مانده بودند به كمك شان در بیرون كشیدن اجساد از كاریز اقدام كردیم .اجساد را كه بدست
میگرفتیم ،گوشتهایشان از استخوان جدا شده و از هم میپاشید .در دیوارهاى كاریز پارچه هاى گوشت انسان
چسپیده بود و ما بجز اسكلیت انسانها دیگر چیزى از آنها به چشم ندیدیم .حین صحبت صداى وى گرفته واشك
در چشمنانش حلقه زده بود.
این بود شمه اى از حال مردم بیگناه افغان!!!
قرار است هیئت روز  19دسامبر عازم پاریس شوند.
ساعت  8شب داکترزهین ،اسحق عثمان و سردار محمد روشن به هوتل آمدند .تا حوالى  11شب در باره اوضاع
جهاد و پشاور صحبت شد و در نتیجه همه به این توافق رسیدیم كه باید قشر روشنفكر افغانى و شخصیتهاى
شناخته شده جامعه افغانى گردهم آمده مركز فعالیت خود پاكستان را قرار بدهند و براى جلوگیرى از پراگندگى
بیشتر با خلوص نیت موید و تقویه كننده جهاد شده و از رقابت با رهبران جهادى پرهیز كنند.
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1982 - 12 - 18
ساعت  10صبح به لیسه ابوبكر صدیق (رض) رفته و از طرف هیْت تدریسى و مدیر لیسه ،سید محمد صاحبزاده،
با محبت پذیرایى شدم .لیسه در منطقه كبابیان كنار نهرى واقع بوده و در حدود  300طفل در آن تدریس میشوند.
با مدیر و معلمین از صنوف لیسه بازدید كردیم .بعد بازدید صنوف با هئیت تدریسى در اطاق مدیر لیسه گردهم
آمدیم و در باره وضع و تنظیم درسى صحبت كردیم .كدر معلمین بطور كل مشكالت خود را از ناحیۀ كمبود كتب
درسى و وسایل البرتوار هاى فزیك و كیمیا اظهار كردند .برایشان وعده دادم كه در بازگشت به آلمان با منابع
كمك هنده تماس گرفته و ازنتیجه برایشان اطالع خواهم داد .در جریان صحبت دو نفر از معلمین لست مواد
ضرورت را ترتیب دادند.
بعد از صرف چاى و اهداى یك مشت پول به هوتل بازگشتم.
شب در منزل سدو اصیل ،منزل محقرى كه با سطرنجى فرش شده و در طبقۀ اول یك دكان در كنار جادۀ پر
سروصداى كبابیان قرار داشت ،گردهم آمدیم .كسانیكه دراین شب یكجا شده بودند ،عبارت بودند از اسحق عثمان،
توریالى عثمان ،داکتر عزیزهللا لودین ،داکتر زهین ،سردارمحمد روشن ،وزیرمحمد جدران ،پاد شاه خان جدران،
عبدالحنان جاجى ،عبدالحیكم آریوبى و یك تعداد دوستان
دیگر اصیل(.

این تصویر مربوط به زمان دیگری است که همه داخل

نمی باشند)

بعد از صرف شام صحبت روى نهضت "اسوال" دور
خورد كه بروى اساسنامه "جمعیت تحكیم وحدت ،اسوال"
انگیزه اصلى این ساختار سیاسى را توضیح دادم .اساسا ً
توجه بیشتر به این اصل شده كه قشر تعلیم یافته و كار
شناسان سابق افغان در اروپا و امریكا مخصوصاً،

از چ به ر :حنان جاحی-اصیل-سردارمحمد-اسحق عثمان-داکتر ذهین

خود را در خدمت جهاد قرار دهند و سعى ورزند تا گروه هاى مقاومت را بسیج نمایند و از میان ایشان یك
سخنگوى وارد ،محافل بین المللى را با جهاد برحق افغان آشنا كند .در پرنسیپ این تحرك یك سرمایه بزرگ
اندیشه هاى افغانى ارزیابى گردید .اما برخالف هر یك شان از اجرات رهبران و كدر كار گردانان جهادى در
پاكستان شكایتها داشتند و از مشكل توفیق حركات ملى چون "اسوال" در
تغیر مسیر فعلى پشاور تذكر دادند.
از صحبتها معلوم شد كه شكایتها بیشتر از سه تنظیم بنام "ملیگراها" بود،
زیرا هیچ یك از این رهبرها نمیخواهند كسى در حلقه داخلى ادارۀ شان
تماس بگیرد و یا در آن داخل شود.امور حیاتى اداره تنظیمها در دست
فرزندان و یا معتمدین شخصى آنها گذاشته شده و به كسى از بیرون این
حلقه اجازه نمیدهند تا در باره معلومات بدست آرند .از سالح فروشى و به

وزیر محمد خان جدران -مایار

نفع خود اندوختن سرمایه یاد ها كردند كه تفصیل آنرا بدون ارایه سند الزم نمى بینم.
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حاضرین هر كدام بنوبه از وضع پیشرفت جهاد و قدرت مقاومت مردم با افتخار یاد كردند و واضح شد كه ملت
افغان براى اعالى كلمت هللا وآزادى افغانستان بدون چشمداشت هیچ امیتازى قربانى میدهند و تاثیر رهبران
جهادى ،مخصوصا ً ملیگراها ،در تصمیم قربانى دادن ملت افغان بسیار كم و ناچیز است .سدو اصیل مخصوصا ً
با صراحت لهجه از خود پرستى و خود نگرى رهبران انتقادات داشت.
داکتر عزیزهللا لودین كه سال گذشته با هم در آلمان آشنا شده بودیم با حركت انقالب اسالمى همكارى دارد و
سخت تالش دارد تا اتحاد سالمى بین گروه هاى جهادى خلق كند و دستگاه فامیلى را به یك اداره بزرگ جهادى
تعدیل كند ،از اینكه در این راه موفق میشود و یا خیر سوالیست جداگانه.
براى اینكه راه حلى را جستجو كرده باشیم تصمیم گرفته شد كه باید قدمهاى اساسى در ساختمان یك شوراى
اجرائیوى طورى گذاشته شود كه باعث تخریش رهبران جهادى نشده و قدم بقدم پیشرفت حاصل گردد .این نظر
مورد بحث قرار گرفت كه:
 اتحاد اسالمى مجاهدین از گروه ملیگراها در راْس قرار گرفته و قابل قبول باشد قدم اول :سعى شود تا برهان الدین ربانى و مولوى یونس خالص داخل این اتحاد شوند.( قرار معلوم ربانى و خالص از ناحیه دسترسى به كمكهاى نقدى از طریق اخوانى ها نسبت به گلبدین حكمتیار
مشكل دارند كه چانس ائتالف شان با اتحاد امكان بیشتر دارد)
 قدم دوم :جنرال عبدالولى از روم به پشاور آمده و بعضویت شوراى اتحاد شامل گردد. قدم سوم :گروه هاى مقاومت در اروپا و امریكا با "جمعیت تحكیم وحدت ،اسوال" ائتالف كرده و تحت قیادتاعلیحضرت محمد ظاهر شاه همكارى خود را با اتحاد اسالمى مجاهدین اعالم بدارد و همچنان نمایندگان این
ائتالف وسیع در اروپا ،با تناسب سالم ،در شوراى اتحاد مجاهدین اسالمى معرفى و شامل شوند.
از صحبتها معلوم شد كه در آ لمان و امریكا به رهبران ملیگراها تفهیم شده كه با "جمعیت تحكیم وحدت ،اسوال"
همكارى كنند و قرار معلوم آلمانها به آنها گفته اند در صورت "اْتالف" با اسوال ،حكومت جرمنى حاضر است تا
 30ملیون مارك؟ بدسترس شان بگذارد.
(یاد آورى :از جریان داخلى اسوال اطالع دارم ،چنین خبرى در آنجا شنیده نشده).
در صحبت از تشتت در امور اجرائیوى "اسوال" وعدم هم آهنگى این تحرك و قشر روشنفكر افغان در اروپا و
امریكا یاد شد كه آنرا بصراحت تائید كردم .عالوتا ً از مذاكرات اخیر پیر گیالنى در واشنگتن بمعیت داکتر فاروق
اعمظم صحبت بمیان آمد شكایت شان از ناحیه سپردن امور سیاسى اتحاد به داکتر اعظم باال بود .نكاتیكه الزم
بود آن را یاد داشت گرفته و وعده كردم كه در باره با هیْت اجرائیه اسوال در آلمان مطرح كنم .محفل فراموش
ناشدنى كه تا حوالى دو شب دوام كرد.
ادامه دارد
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