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احسان هللا مایار

صفحه ای از تاریخ
قسمت هشتم

در قسمت هفتم این مبحث صحبت از سفر بنده از فرانکفورت به تاریخ  1985/8/1در پشاور نسبت به وفات
برادرم عزیزهللا در میان بود که در ضمن آن دید وادید های در قبال تکوین پروسۀ "جبهۀ متحد" نیز صورت
گرفت.
اینک یادداشت های مربوط از نظر خوانندگان گذارش می یابد:
1985/8/5
در منزل سید اسحق گیالنى یك تعداد از افغان هاى وارد به قضایاى افغانستان دعوت شده بودند كه از جمله
میتوان از وكیل وزیر محمد جدران ،وكیل سدو اصیل  ،عبدالحكیم اریوبى  ،دگروال ایوب اصیل نام برد .سید
اسحق گیالنى راجع به اتحاد اخیر صحبت كرده گفت كه حكومت پاكستان و مخصوصأ دستگاه استخبارات نظامى
پاكستان باالى رهبران فشار آورده تا با هم ائتالف كنند و همچنان عبدالرسول سیاف را بحیث رهبر هفتم داخل
اتحاد نموده و اورا باالی اتحاد شش گانه قبوالنیده است .در حال حاضر كمیته اى را بنام شوراى ائتالف عنوان
داده كه در آن عالوه بر هفت رهبر تنظیم ها و احزاب هفت نفر از هر یك تنظیم و احزاب به شوراى ائتالف
معرفى شده اند كه باین احتساب شوراى داراى  56عضو مي باشد.
بعد از سازش هاى تحمیلى حكومت پاكستان با رهبران هر كدام شان دفاتر جداگانه ترتیب داده اند و حركت انقالب
اسالمى محمدى دفتراتحاد سابق را تسلیم شده كه بدین اساس هر تنظیم و حزب ساز و برگ جداگانه اى از خود
ترتیب داده و رهبران شان هیچ گونه رابطه اى صمیمى با همدیگر ندارند.
دراین جریان موقف جبهۀ نجات ملى ،حضرت صبغت هللا مجددى نسبت به گذشته رونق بهتر گرفته كه به طور
مثال میتوان از مراجعه و قبول فرماندهى جبهۀ نجات ملى ،قوماندان بالل از پغمان یكى از قوماندانان سرشناس
حزب اسالمى حكمتیار ،به جبهه یاد كرد .عالوه براین آقاى سید شمس الدین مجروح بحیث مشاور جبهۀ نجات
ملى تعیین شده و صدیق سلجوقى بحیث آمر فرهنگى و شیر زوى بحیث عضو آمریت سیاسى محاذ ملى منصوب
گردیده اند .هفت نفریكه از طرف محاذ بنام اعضاى شوراى ائتالف در اتحاد نام نهاد تعیین شده اند عبارتند از:
سید حسن (شاه آغا) گیالنى،برادرزاده ،محمد گیالنى،پسر وحمید داماد پیر گیالنى ،استاد گران ،دگروال رحیم
وردگ و داکتر فاروق اعظم.
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1985- 8-7
یك تعداد زیاد مردم به شمول محترمان ذیل بدیدنم تشریف آوردند ،سید شمس الدین مجروح ،دكتورعزیزهللا لودین،
وكیل وزیرمحمد جدران ،و كیل سدو اصیل ،عبدالحكیم آریوبى ،وغالم حسن كروخیل.
صحبت ما در بارۀ وضع جهاد و چگونگى تشكل اتحاد ائتالف رهبران میچرخید و همه معتقد بودند كه این نوع
سازش ها به نفع مردم افغانستان نبوده بلكه بیشتر در راه تحقق بخشیدن و رسیدن به اهداف پاكستان در منطقه
خدمت میكند.
1985 /8/10
ساعت  6شام قرار وعدۀ قبلى به منزل مولوى محمد شاه فضلى رفتم و ساعتى با وى در بارۀ وضع جهاد و
موقف رهبران صحبت كردیم .مولوى فضلى از اینكه رهبران موید نهضت روم تحت قیادت اعلیحضرت محمد
ظاهر شاه با اخالص و صداقت همكارى نكردند یاد نمود .وى معتقد است كه رهبران جهادى از خود صالحیت
ندارند ،بلكه تحت رهنمایى و هدایت دستگاه استخبارات نظامى پاكستان تحت فشار بوده و در قید زنجیر اوامر
آنها قرار دارند.
به مولوى فضلى كه مبتال به مرض توبركلوز است و آنهم به قسمیكه در هر سرفه خون هم مى آید توصیه كردم
كه براى چند ماه از پشاور كه هواى نا سالم دارد به منطقۀ كوهستانى پاكستان ،مانند ایبت آباد و یا صوات براى
استراحت برود و فامیل خودرا از خطر این مرض دور كند .مولوى فضلى اظهار داشت كه نبودن وى در حركت
انقالب اسالمى با عث خرابكاریهاى زیاد مي شود كه به ضرر جهاد تمام میگردد .همچنان آنقدر استطاعت مالى
ندارد كه در دو منطقه مختلف زندگانى خود را پیش ببرد .در مورد این دو اصل جوابى نداشتم و با تأثر از وى
خدا حافظى كردم
(یادداشت :در گذشته از مولوی محمدشاه فضل صحبت شده .مولوی فضلی یکی از چهره های بی همتا در جهاد
بوده که با جرئت تمام و قدرت علمی خود از ساختمان "جبهۀ متحد" دفاع می کرد .وی یک شخصیت پاک بوده
که مخصوصا ً رهبران سه تنظیم در برابرش احتیاط کامل به خرچ داده و در مناقشات گفتار از وی حراس داشتند).
بعد از صحبت با مولوى فضلى ساعت  8شام نزد گالب ننگرهارى رفتم .وى نیز شكایت ها داشت و لیكن چاره
آنرا نمیدانست .از وى خواهش كردم تا راپور جریان جهاد را برایم بنویسد كه با لطف پذیرفت .ضمن صحبت
گفت كه قرار راپورهاى واصله روسها آهسته آهسته به جمع آورى وسایل و مهمات خود از داخل ساختمان ها
آغاز كرده اند و چنان مینماید كه ترتیبات مقدماتى بیرون شدن خود را از افغانستان روى دست گرفته اند.
1985 /8/11
شب در دعوت دا كتر لودین عالوه بر دیگر دوستان آقایون سید شمس الدین مجروح ،غالم حسن كروخیل ،وكیل
سدو اصیل ،وكیل شهباز احمدزى ،وكیل وزیرمحمد جدران ،عبدالحكیم آریوبى ،وكیل سلیمان یارى نیز آمده
بودند .روى مسائل داغ روز بحث شد كه مهمترین آن مسئلۀ روش گرباچوف ،رهبرجدید شوروى در بارۀ قضیۀ
افغانستان بود كه برخالف اسالف خود آنها متحجر نمانده بلكه در پالیسى خود جهت حل بحران افغاستان انعطاف
را قبول كرده است .ضمن صحبت از غالم حسن كروخیل ،كه با گلبدین حكمتیار رابطه دارد ،خواهش كردم تا
امكانات دیدار مرا با حکمتیار میسر گرداند.
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1985 /8 /12
امروز با فدایونس شارژ دافر سفارت پاكستان در كابل به منزل سید اسحق گیالنى صحبتى میسر گردید .وى در
این او اخر از كابل باز گشته .حین صحبت از روند كار اعلیحضرت انتقاد كرده گفت كه چرا بیشتر صداى خودرا
بلند نمي كند و به ممالك ذیعالقه در قضیۀ افغانستان سفر نمى كند .وى پیشنهاد كرد ،یقینا ً نظر حكومت وى نیز
میباشد ،تا اعلیحضرت بنام حج عمره در رأس هیئتى به عربستان سعودى و همچنان بنام دیدار با اعضاى فامیلش
به امریكا سفر كند .اجراى چنین سفرها میتواند در حل بحران افغانستان اهمیت به سزائى داشته و احتمال دارد
كه رژیم كابل آمادگى آنرا داشته باشد تا قدرت را به وى تفویص كند .
گیالنى و من بیانات وى را شنیدیم و كدام نظر خاصى ارائه نكردیم.
1985 /8/15
پهلوان حفیظ با تعدادى از مجاهدى منطقۀ تخار نزدم آمدند .قوماندان شایسته ایست كه آرزو دارد اورا به مولوى
خالص معرفى كنم .قرار اظهار خودش فعالً  150میل سالح خفیفه به شمول راكت لینچر و هاوان در دست دارد
و حاضر است تا در حلقۀ جبهۀ "البالل" جهاد كند .پدر و فامیلش با پدرم از زمان ماموریتش درآن والیت ،دوستى
داشتند.
1985 /8/30
بساعت  2،50صبح از اسالم آباد حركت و شام روز به فرانكفورت رسیدم.
1985/9/16
ساعت  11،00داكتر محمد یوسف تلفون كرد تا بمنزلش بروم ،قرار است امروز ساعت یك بعد از ظهر حضرت
صبغت هللا مجددى بمعیت داكترعبدالرحمن اشرف نزدش بیآیند.
ساعت  12بمنزل داکتر مواصلت كردم و در بارۀ اینكه حضرت مجددى چه خواهد گفت صحبت شد و قرار
گذاشتیم كه بهتر است بشنویم كه حضرت چه گفتنى دارد؟
ساعت  1،00بعد از ظهر حضرت مجددى و اشرف رسیدند .حضرت در اطراف حل بحران افغانستان نظر خود
را توضیح داد كه چنین میتوان از آن نتیجه گرفت كه :آنها ،رهبران مجاهدین (ملی گرا ها) در پاکستان ائتالف
موقتى اى را با رژیم كابل در نظر دارند و دراین باره مى خواهد نظر داكتر یوسف را بشنود.
در اطراف این طرز فكر مفصل صحبت شد و داکتر محمد یوسف برایش گفت كه ائتالف با رژیم كابل منجر به
بقاى نظامى موجود شده یقینا از وجود مجاهدین صرف به نام استفاده خواهد شد نه اینكه در اصل ساختمان نظام
كه خواسته ملت افغان نمى باشد ،تغییری وارد گردد .بنده نیز نظر داکتر محمد یوسف را تائید كرده عالوه كردم
كه ما مي باید انگیزۀ قیام مردم افغان را كه بر دفاع از دین و آزادى كشور استوار است لحظه ای از نظر دور
نداشته باشیم ،زیرا هر گونه سازش با رژیم كابل معنى جفا را در برابر مجاهدین دارد و ما باید چنین عملى را
هرگز انجام ندهیم.
سپس درباره چگونگى اتحاد مجاهدین در پشاور سوال شد و حضرت مجددى گفت كه:
-

مطلب از اتحاد میسرگردانیدن كمك هاى بیشتر براى تنظیم ها و احزاب بوده است اما در اساس اختالفات

عمیق بین رهبران جهاد موجود بوده و از بین نخواهد رفت.
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-

دستگاه استخبارات نظامى پاكستان از ناتوانى جهاد در طول دو سال گذشته اطالع دارد و نمي خواهد كه

موقف جهاد ضعیفتر گردد ،زیرا ضعف جهاد به ضرر پاكستان تمام خواهد شد از اینرو به اتحاد بین مجاهدین
توصل نموده تا با این افزار جنگ تشدید یافته بتواند.
-

حضرت مجددى اضافه كرد كه وى شخصا ً تالش دارد تا موقف مثبت اعلیحضرت را در حلقۀ مجاهدین

تقویه كند و با این وسیله جبهۀ متحد مجاهدین را بوجود آورد .اما عالوه كرد كه مشكل ما براى پیاده كردن جبهۀ
متحد و اعلیحضرت در چوكات جهاد نبود عالیم مثبت پذیرش از طرف كشورهاى ذیدخل در قضیۀ افغانستان مى
باشد .تا امروز نه حكومت پاكستان و نه عربستان سعودى به ما اشاره اى نموده كه زمینۀ سهمگیرى اعلیحضرت
را میسر سازد ،وى گفت كه در نظر دارد تا اخیر هفته به روم سفر نموده و از چگونگى اوضاع اعلیحضرت را
مستحضر گرداند ،صحبت ها تا حوالى  7شام دوام كرد و قرار شد تا از جریان همدیگر را بیخبر نگذاریم.
1985 /10/23
عنوانى جنرال عبدالولى مكتوبى با متن ذیل فرستادم:
برادر محترم و گرامى جنرال صاحب!
بامید صحت وسالمتى شما و جمله متعلقین.
طوریكه تلفونى با شما در بارۀ مصاحبۀ تلویزیونى حضوراعلیحضرت با كریستیان سترلى یاد آور شدم اینك
سوالها را با ترجمه آن خدمت مى فرستم تا از نظر اعلیحضرت گذارش یافته و روزمالقات و مصاحبه تعیین
گردد.
كریستیان سترلى كه از سال  1976باینطرف چندین مرتبه به افغانستان مسافرت كرده با اوضاع افغانستان به
خوبى وارد است و در تلویزیون آلمان به پخش برنامه هاى وى اهمیت زیاد مى دهند.
سوا ل هاى وى به منظور سوال و جواب ترتیب نشده بلكه خطوط اساسى آنرا پیشنهاد نموده كه ضمن مصاحبه
در باره یادآورى خواهد شد .چون اهمیت موضوع زیادتر به دوران سلطنت متمركز شده ازینرو انداختن روشنى
به زمان گذشته بعد از نجات افغانستان و سلطنت اعلیحضرت شهید سند تاریخى خوبى باقى میماند و میباید از
موقع استفاده شود.
كریستیان سترلى بمن گفت كه در نظر دارد ،اگر اعلیحضرت موافقه كنند ،این پروگرام را تا اواخر ماه نومبر
تكمیل كرده و در آغاز سال  1986آنرا پخش كند.
دراین مصاحبه یك تیم عكاسى و اگرخواسته باشند من هم خدمت اعلیحضرت رسیده مى توانم .سترلى ازمن
دعوت كرده تا اورا همراهى كنم .نا گفته نماند كه سفر من جزء اینكه بعد از مدت طوالنى بتوانیم با هم ببینیم و
تبادل نظر نمائیم و یا احیانا ً بعضى مطالب را از آلمانى به فارسى ترجمه كرده بتوانم كدام ضرورت دیگر ندارد،
با وجود این هم انتظار احوال تانرا دارم.
لطفا ً احترامات مرا بهمه رسانیده ممنون سازید .برادر تان امضاء
سوا ل هاى كریستیان سترلى:
 پرنسیپهاى لویه جرگه (مجلس بزرگ قومى) -شكل دولت و ساختمان ارگانهاى ادارى به شمول پارلمان در زمان قیادت اعلیحضرت
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 چرا نظام مشروطه شاهى در افغانستان از بین رفت؟ از كدام وقت باینطرف میتوان از شناسایى افغانستان بحیث كل نام برد عوامل ایكه افغانستان برخالف ممالك همسایه شناخت ،Identity ،بخصوص دارد چه مى باشد؟ تاثیر فشار روسیه و انگلیس در قرن  19بر افغانستان چه امكاناتى میسر شد كه افغانستان خود را از قید استعمار انگلستان برهاند؟ آیا یك مملكت كوچك مانند افغانستان با چنین اهمیت ستراتیژیكى مى تواند در جملۀ ملل بیطرف ،آزاد و حایلپایدار بماند؟
 علل ناكامى پروژه هاى رفورم شاه امان هللا چه پود؟ دوستى بین آلمان و افغانستان چگونه به وجود آمد؟ و كدام عوامل پایدارى و استقرار روابط بین این دو كشوررا سبب شده.
 زندگى زمان جوانى اعلیحضرت چه نوع بود؟ خاطرات تخت نشینى اعلیحضرت بعد از قتل پدرش محمد نادر شاهادامه دارد
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