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 42/9/4112        احسان هللا مایار                                                                                           
  

 " اسوال " آزادی مبارزه و وحدت تحکیم جمعیت
 بخش هفدهم

 
 93.81ساعت  88- 91-8

 مورد گذارش مجلس روم معلومات داد. سویس( تلیفون كرد و درداکتر جلیل شمس از زوریخ )
 :قرار است این نكات مهم فیصلۀ روم از

 شود. جهت انسجام كارهاي بعدي دفتري در روم افتتاح مي -
 دهند. ميمجلس مإسسان( را  ترتیب ده روز كمیتۀ اجنداي لویه جرگه )در خالل پانز -
 شود. در نظر است كه بعد از سه ماه مجلس مإسسان دایر گردد. محل انعقاد مجلس به زودي اعالن مي -
 .تی به نمایندگي اعلیحضرت تعیین شده و به پاکستان سفر كندؤدر نظر است به زودي هی -
 

 49.92ساعت  42-8-88
م موافقه كردیم تا . باهبادل نظر صورت گرفتاجالس روم بین همدیگر ت ۀبار داکتر محمد یوسف تلیفون كرد و در

همچنان موقف  رویدادهاي اخیر راپور داده شده بتواند و ۀبار دعوت شود تا در "اسوال"ت اجرائیه ؤهرچه زودتر هی
پاریس  محمد قاسم فاضلي در به من وظیفه داد با داکتردد. ضمن صحبت این تصامیم واضح گرقبال  در "اسوال"

 بن سهم گیرد.  اسوال"  دراجالس آینده " كنم تا در وي دعوت از تماس بگیرم و
 

 9188-8- 48بن 
 روند اجالس روم به تفصیل توضیحات داد. همچنان در ۀبار شوراي اجرائیه "اسوال" دایر و داکتر محمد یوسف در

ضمن باالي مصاحبۀ اعلیحضرت محمد ظاهر  اسوال" صحبت شد. درسهم گیري " ۀبار دراین تحرك ملي  رابطه با
با روزنامۀ لوموند پاریس ، بحث شد  كه بعد از غور درآنباره توسط هیئت اجرائیه "جمعیت  1992جون44شاه ،

 تحكیم وحدت" قطعنامۀ با متن ذیل صادر وبه روم ارسال گردید:
 

OSULA EV. Bonn 0211, P.O.Box 12142,Tel:- 1449/440469, Germany 
 
 9188 -8-48بن

 اه پادشاه سابق افغانستان!حضور اعلیحضرت محمد ظاهر ش
 1992جون  44مورخه  ۀۀ آزادي افغانستان در ا ثر مصاحبجمعیت تحكیم وحدت و مبارز "اسوال"اجراییه  شوراي

 1992گست آ 49، طي اجالس مورخه 1264سرطان  41مورخه  ۀنسه و ابالغیروزنامۀ لوموند فرا اعلیحضرت با
 گردد. یم ميصادر نموده كه متن آن ضمیمۀ نامۀ هذا تقد ه ایقطعنام

 هیئت اجراییه و داراالنشاي جمعیت تحكیم وحدت موفقیت كامل اعلیحضرت را در برآورده شدن این هدف بزرگ و
 نماید. استدعا مي )ج( مقدس از بارگاه خداوند بزرگ

 بااحترام                                                          
 )داکتر محمد یوسف عضو شوراي اجرائیه(                                                     

                                                                              
48-8-9188 

 بسم هللا الرحمن الرحیم
 قطعنامه هیئت اجرائیه "جمعیت تحكیم وحدت افغانستان "

 1264سرطان 41با رتباط اعالمیه مورخه 
 اعلیحضرت محمد ظاهرشاه پادشاه سابق افغانستان 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mayar_e_Jameeat_tahkeem_wahdat_osula_17.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mayar_e_Jameeat_tahkeem_wahdat_osula_17.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mayar_e_Jameeat_tahkeem_wahdat_osula_17.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mayar_e_Jameeat_tahkeem_wahdat_osula_17.pdf
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كنند، گرچه بذات خود مبین نزج ذهني و سیاسي  كه جهاد را تمثیل مي نظرداشت تعدد و تكثر تنظیم هائي با در
جهان یك مانع عمده را  ۀلمللي جهاد و جلب اعتماد نظر عامباشد ولي از لحاظ انعكاس بین ا مردم افغانستان مي

منظور بر آورده ساختن یك ه هاي مهاجر مقیم امریكا و اروپا را بران داشت تا ب از افغان ایه دهد. عد تشكیل مي
 معیتي برآیند كه فعالیت آن عمدتا  سیس جؤدر سویس اجتماع نموده بفكر ت 1991گست آماه  وحدت سر تاسري در

یجاد سازمان واحدي باشد نزدیك ساختن تنظیم هاي سیاسي و رفع زمینه هاي اختالف و تشتت بین آنها و در نهایت ا
یا دسته  آنوقت تا حال هر اقدام انفرادي كه در مراحل بعدي نقش نمایندگي سیاسي مبارزۀ آزادي را ایفا نماید. از

 و با آغوش باز استقبال نموده است. آن با مرام جمعیت موافق بوده بدیده تقدیر نگریسته  ۀجمعي را كه نیات صادقان
ایجاد یك  جهاد از اقدام محمد ظاهر شاه پادشاه سابق افغانستان مبني بر تؤریخمقطع معین جمعیت ما در یك  اخیرا  

 جبهۀ واحد وسیع متشكل از همه جمعیت هاي سیاسي و ضرورت وجود یك سخنگوي رسمي جهاد اطالع یافت.
نتخاب كرده است به ا مؤمولرصت را براي برآورده ساختن این اینكه محمد ظاهرشاه پادشاه سابق افغانستان این ف از

ام محمد ظاهرشاه طوریكه در روند جهاد بي تاثیر نخواهد بود. آنچه براي جمعیت قابل ارزش است اینست كه مر
روزنامه فرانسوي لوموند منعكس شده با اهداف جمعیت ما در مجموع توافق دارد. 1992جون 44منتشره  ۀمصاحب
 تؤئیدگونه ابتكارات سالم را براي توحید مبارزۀ آزادي خواهي كه منحیث یك اصل كلي جمعیت ما هر آنجایي لهذا از

دارد و حركت محمد ظاهرشاه نیز در شرایط موجود و بخاطر نیازمندي ملت براي اتحاد و تنظیم محاذ هاي  مي
را از حركت موصوف  شود، همنوایي خود منظور حصول آزادي افغانستان موثر شناخته ميه مختلف مبارزه ب

نستان در گذشته آگاهي دارد و اعهذا اعضاي جمعیت ما هر یك از وضع سیاسي و اجتماعي افغدارد. م اعالم مي
ي سوق داده پوره درك تؤریخعظیم  ۀافغاني را بطرف یك فاجع ۀاخلي و خارجي را كه باالخره جامععلل و عوامل د

خته ظرفیت را نمایان ساواقعي جهان  ۀما قیاف ۀخواهي چند سال هاي آزادي كند و از طرف دیگر جریان فعالیت مي
یافته تبارز داده است و در طول این  ءهاي ملي و عنعنوي بنا روي تفكر اسالمي و ارزش ایدولوژیك آنرا كه كال  

آنرو تعقیب جهاد و توفیق بر دشمن خاك  از مدت تمام اقشار و نفوس كشور از بیداري سیاسي بهره مند شده اند. 
 باشد. آساني میسر نميه بدون رعایت فوق ب

 

 1264سرطان  41 ۀبراه افتاده است متكي بر ابالغی جمعیت ما عقیده دارد حركتي كه در اثر ابتكار محمد ظاهرشاه
آنرو وحدت نظر آنعده از تنظیم ها و  مردم مجاهد افغانستان باشد از چه وسیعتر و شامل كلیه جمعیت ها وباید هر

اند در برآورده  ع از ارزشهاي ملي مصروف جهادكه براي حصول آزادي، حفظ ثقافت اسالمي، دفا سازمانهایي
 داده شود. درین راه كوششهاي جمیل و خالصانه بخرج دارد یجمعیت تمن گردد.حتمي تلقي می امرمقدس  مؤمولساختن این 

ثریت پیش برده اند بر إو تبلیغي ضد تجاوز دشمن را با م كه خارج از وطن فعالیت سیاسي گرچه نقش هموطناني
ثیر مثبت داشته اما مسلم است كه تنها استقامت و فداكاري مردم مجاهد و مسلمان در سنگرهاي گرم روند جهاد تا

ل این سهم فعا ت استعماري خود نایل نگردد. بناء  جهاد سبب شده است كه تا امروز دولت متجاوز شوروي به سیاس
اجتماعي آینده مردم افغانستان نزد ما  هاي فعالیت ۀواحد مبارزه و چه در تنظیم نحو ۀمردم چه در ساختمان یك جبه

تقدم دارد. جمعیت به پاس خون شهداي راه آزادي و فداكاري هموطنان مجاهد و مسلمان ما معتقد است كه محمد 
 ظاهرشاه صرف با اتكاء بر سهم گیري فعال آنها نقشي را كه طرح كرده ایفا نماید.

 

این روزنامه لوموند مبني بر اینكه ) 1992جون 44منتشره  ۀظهارات محمد ظاهرشاه كه در مصاحبجمعیت ما با ا
تصمیم او روي هیچنوع مالحظه و ادعاي شخصي، علي الخصوص استقرار مجدد نظام پادشاهي بنا نیافته بلكه 

آن حسن  باشد( همنظر بوده از یگانه هدفش خدمت به وطن و ایفاي فریضه و وجیبۀ ملي بحیث یك فرد افغان مي
 تیاز قومي،د. جمعیت ما متیقن است كه مردم افغانستان طالب نظام عاري از هر گونه تبعیض و امنمای استقبال مي

نژادي و منطقوي بوده و این نظام جدید باید بر پایه هاي اساسات دین مبین اسالم و اصول  ،فامیلي، لساني، مذهبي
 دیموكراسي استوار باشد. ومن هللا توفیق

 

 صبح مواصلت به نيوويد  1ساعت  81-1-9188
كه به اعلیحضرت فرستاده باز كرده اظهار نمود باوجودیكه  داکتر محمد یوسف باب صحبت را در مورد مكتوبي

من) مُولف( ازمتن آن اطالع دارم ولیكن باردیگر مي خواهد كه مطالب مهم آن را یادآوري كرده صحبت كند 
 موافقاتیكه بین اعلیحضرت و وي در روم صورت گرفته مرا درجریان گذارد:وهمچنان درباره 
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 اسوال"ت حاضر شورای اجرائیۀ "ؤهی
 امین فرهنگ، داکتر ولید حقوقی، تاج محمد تاج، میرمن پروین علیمحمد از راست به چپ: داکتر 

 ا نورزائیجنرال عبدالکریم مستغنی، داکتر عط یوسف، داکتر عرفان فطرت، دگر اسم فاضلی، داکتر محمدقداکتر 

 
 1- ها بر قرار گردد، زیرا  هاي داخل افغانستان باید تماس با تمام احزاب سیاسي افغاني در پشاور و سازمان

 و مبارزینحیث سمبول وحدت تمام ه اعلیحضرت نباید صرف در رأس سه تنظیم بنام ملی گرا قرار گیرد بلكه ب
اعلیحضرت  ،داکتر محمد یوسف ۀبر مشور یا اكثریت شان در مبارزات آزادي افغانستان حصه داشته باشند. بنا

 عنواني آقایون سیاف، رباني، حكمتیار و خالص فرستاده است. یبا نظرداشت این مطلب مكاتیب
 4- این مورد  رگرفته و دراعلیحضرت قرا تؤئیدروم مورد  بورد مشورتي پیشنهاد شده در مكتوب متذكره در

خدمتي براي  همچنان یك عراده موتر اعلیحضرت هدایت داده تا سه دربند اپارتمان بكرایه گرفته شود و
 نفر منظور گردیده. 7-0به  تعداد مشاورین فعال   خریداري شود.پول شخصي اعلیحضرت  مشاورین از

 2-   فعالیت ه لجوقي و زلمي رسول شروع بتحت ادارۀ داکتر ولید حقوقي و همكاري صدیق س این دفتر فعال
 میكند.

 2- :اعلیحضرت تصمیم گرفتند تا اشخاص ذیل 

 ،داکتر ولید حقوقي 

  ،داکتر ولي زكي 

   آصفي،شاه همایون 

   جلیل شمس،عیدالداکتر 

  ،داکتر ضیاء جاغوري 

  مولوي محمد نبي یوسفي 

  احسان هللا مایار، و انجنیر 
 .اعزام گردندبه نمایندگي اعلیحضرت جهت تطبیق پروگرام به پاکستان   

 

 0- هاي  طوریكه در مكتوب متذكره از اعلیحضرت در خواست گردیده بود تا در ساحات بین المللي تماس
طرف اعلیحضرت مكاتیبي عنواني جنرال ضیاء الحق رئیس جمهور  این مورد نیز از برقرار نمایند، در

 پاکستان، اعلیحضرت فهد پادشاه عربستان سعودي صادر گردیده است.  
 ت، بدون واقعه الهي، در هفته دوم ماه اكتوبر جانب پاکستان سفر كنند.ؤر گذاشته شده تا هیقرا 
 

افغانی که در پاکستان مستقر بودند، کمتر  یبنام بنیادگرا یخواهم مختصر یادآوری نمایم که گروه های در اینجا می
 منظور احراز قدرت در افغانستان بوده وه عالیق به آزادی ملت افغان و افغانستان داشتند بلکه بنیاد مبارزات شان ب

دار شان توسط این چهره های مرموز که تا دیروز کسی ن بیگناه افغان و قربانی حیات و دار و بس. مردم ساده و
کنند. در  آنها استفاده می منظور آلۀ قدرت ازه نبودند و امروز هزاران انسان را تحت ادارۀ خود دارند، صرف ب

های طوالنی ای که در پشاور سپری نموده ام شاهد آن بودم که چگونه این اشخاص از موقف خود و  طول مدت
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های افغانستان و کشتن هزاران انسان بیچاره  بنای بیگانگان استفاده نموده و برای تخریب زیرخدمتگذاری شان برا
 کردند.  سعی می

را نگذاشته بود  خواهی بود، هنوز قدم های اولی خود جریانات تکوین پروسۀ جبهۀ متحد که مبراء از هرگونه خود
 مرموز آغاز گردید.های که انعکاسات برعلیۀ آن توسط این گروه 

آن را روی کاغذ بیآورم.  را تلخیص نموده ام، زیرا عار داشتم تا اظهارات ثخیف اعالمیۀ اخیر آنها ن قلم عمدا  ای
 ن ابالغیه از نظر خوانندگان گرامی گزارش می یابد:آ از ه ایاینک حص

 

 9188، سپتمبر 9218، ذيحجه 9834سنبله 
 هاي مقیم اروپا: فغاناقتباس از نشریه "شورا"، ارگان نشراتي شوراي اتحاد اسالمي ا

قابل تؤمل  تؤریخاین مقطع  نگاشته شده كه درمطالبي تحت عناوین مختلف  جریانات اخیر ارتباط از این نشریه با در
 غورعمیق است: و

 ابالغیه:
دسته  و ۀ تشكیل دولت ضد اسالمي ظاهرشاه فراري و دارئقبال توط هاي مقیم اروپا در شوراي اتحاد اسالمي افغان

 ذلت پذیرش.
مجاهدان خدا طلب جبهه  بالخاصهمجاهد افغانستان  تعجب مردم شهید پرور و نه با كه با چشم انقالبي و ین خبرا ...

 هاي نبرد حق علیه باطل مواجه گردید.
 هئتوط شان دسیسه ها و ۀمزدوران دست نشاند شرق( و هاي غرب و قدرت ابرنابودي كامل استكبار جهاني ) تا ...

براي مردم مجاهد  .رسد پایان ميه نهضت اسالمي افغانستان ب اسالم عزیز وپنهان استعمارگران علیۀ  هاي آشكار و
ه صبغت هللا ب گیالني، وكیل نبي و حواریون مرتجع پیر) مت ذلت پذیران عقب جبههاعالم حكو ۀؤلافغانستان مس

 ...(جدیدي نیست زیرا. ۀلؤظاهرشاه مسقیادت  وداکتر محمد یوسف  خاصتا  هاي فاسد گذشته  دستیاري حكومت
  

93-  91- 9188  
 منظور ترتیب اقدامات مقدماتي جهت سازماندهي" جبهۀ متحد افغانستان" :ه سفر پاکستان ب

طرف اعلیحضرت محمد ظاهر شاه پادشاه سابق افغانستان، منحیث  در روم از  92-9-17بر فیصلۀ مورخه  بنا
 نمایندگان اعلیحضرت، اشخاص ذیل تعیین شدند:

 از آلمان(حقوقي )داکتر ولید  -1
 از سویس(داکتر جلیل شمس ) -4
 سویس( ازداکتر ولي ذكي ) -2
 شاه آصفي )ازفرانسه( همایون -2
 امریكا( حاجي محمد نبي یوسفي)از -0
 امریكا( داکتر ضیا جاغوري )از -6
 آلمان( ازانجنیر احسان هللا مایار ) و -7
تر ولي ذكي نسبت مصروفیت در دفترش سهم گرفته جملۀ اشخاص فوق داکتر ولید حقوقي نسبت مریضي، داک از

 نتوانستند.
 نظریات شان را خواستم. حافظي كردم و ضمنا   با عده اي از اعضاي شوري اجرائیه "اسوال" تلفوني خدا

 مشوره نمایم: جنرال عبدالكریم مستغني پیشنهاد نمود تا با اشخاص ذیل تماس بگیرم و -
جگرن دستگیر وردگ و  - وردگ دگروال غالم دستگیر - كریم خان سید  - روف خان رسول - خان جنرال نواز

 جنرال. پسر بریالي مستغني، 
 و سید زبیر اسالم آباد نزد استاد رباني( حاجي امیر كوچي در) شاه احمدزي تاج محمد تاج: با انجنیر احمد -

 صدیقیان
 دیگر اشخاصن مجروح و بعضي سید شمس الدیخانم پروین علي: پدرشان  -
 ه ایرو مشور این داشت چون نظرش در ساختمان اصلي این حركت خواسته نشده از م فاضلي اظهارداکتر قاس -

 تواند. هم داده نمي
 داکتر امین فرهنگ نظر داد تا با حاجي شاهپور سناتور ببینم -
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كویته بلوچستان جمعیتي بنام شوراي اسالمي فعالیت دارد و آقایون  نورزایي نظر داد كه: در داکتر عطا محمد -
 نزدیك دیده شود. شوراي افغانستان با ایشان همكاري دارند. با ایشان از 14دندي و صمد خان وكیل هاي دوره شین
 داکتر غالم محمد نیاز: صدیق سلجوقي دیده شود  -
 سوما نظر بخصوصي نداشت داکتر -

حركت تمام  این بازهم یادهاني كرد كه باید در نمود و هاي گذشته را دیگر تكرار صحبت داکتر محمد یوسف بار
جمله وظیفۀ اصلي  هاي جهادي در پاکستان از پارتي ها مدنظر گرفته شود و بدین منظور تماس گرفتن با تمام تنظیم

 شود. ما شمرده مي
به روم  42.11ساعت حركت و  19.21بساعت از فرانكفورت  AZ 1241شاه آصفي توسط پرواز همایون با

بدالولي و زلمي رسول از ما پذیرایي نموده توسط موتر به هوتل . در میدان هوایي روم جنرال عمواصلت نمودیم
 پایان شدیم. ،ما ریزرف كرده بودند براي یكولوني، كه در مسیر راه خانۀ اعلیحضرت قرار دارد و اطاق

 

93-91-9188 
وده به روم مواصلت كرده بودند( تبادل افكار نم ) قبال   قبل از ظهر با صدیق سلجوقي، داکتر جاغوري و یوسفي

 موافقه كردیم تا صدیق سلجوقي نیز با ما یكجا جانب پاکستان حركت كند.
 پوره به وقت معین ساعت ظهر جنرال عبدالولي مارا از هوتل گرفته نزد اعلیحضرت رفتیم.  بعد از 4.21ساعت 

محمود غازي، جنرال عبدالولي، زلمي عارف، همایون  بخانه اعلیحضرت رسیدیم. در مجلس آقایون سلطان 2
ها در حدود سه ساعت  آصفي، مولوي یوسفي، داکتر جاغوري، صدیق سلجوقي و اینجانب شركت داشتند. صحبت

را مشخص  و هدف خود نددوام كرد و اعلیحضرت در باره اهمیت این حركت و سفر ما به تفصیل صحبت كرد
این حركت  ه تنظیم كه فعال  و نه از سباني اكثریت مردم را داشته باشد كه این حركت بایست پشتی نمودندچنین اظهار 

حصه  تؤریخاین مقطع  را متقاعد گردانیم كه درا كرده اند. ما باید كوشش نماییم كه احزاب اسالمي بنیادگر تؤئیدرا 
 را خارج ازاین جریان نگذارند.   داشته باشند و بایست خودها

تا  حضرت اظهار نمودند فعال  كردم كه اعلی ول دفتر در روم از داکتر محمد امین فرهنگ یادإدر مورد شخص مس
در آن یك تعداد اشخاص قوي  همین شكل خصوصي باقي بماند و بعد ازه گردد ب زمانیكه مجلس مإسسان دایر مي

دیگر نزد  هاي مقدماتي خدا حافظي كرده قرار گذاشته شد كه فردا شب بار این صحبت شود. بعد از گرفتهنظر
 اعلیحضرت بیآییم.

 تلفوني با طالع داکتر محمد یوسف رساندم.شب جریان مجلس را  11ساعت 
 

98-91-9188 
اعلیحضرت به بانك مركزي ایتالیا رفته از  Volvoاول وقت آقاي حمید نعیمي در هوتل آمد و با وي یكجا در موتر 

 تهیه كرد. ) موتر PIAت را از نمایندگي ؤیه را برداشت نموده و تكت هاي هیحساب شخص اعلیحضرت پول سفر
 اعلیحضرت را میتوان از موتر هاي عادي شمرد(.سواري 

 

 درمنزل اعليحضرت 49.11ساعت  98-91-9188
 كسانیكه در مجلس حاضر بودند:

  ،آقایون سلطان محمود غازي 

   ،جنرال عبدالولي 

 زلمي رسول،  داکتر 

  ،مولوي یوسفي 

 ضیا جاغوري،  داکتر 

  ،همایون آصفي 

 داکتر جلیل شمس ، 

  ،صدیق سلجوقي 

  ،طارق عارف 

  نعیميحمید، 

  احسان هللا مایار و اینجانب 
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آنوقت تحلیل  و عالیق ممالك با قدرت امروزي و تؤریخاعلیحضرت در شروع قضیه افغانستان را در رابطه با سیر 
وكیل بالتوكیل وي وظیفه بس خطیري متعهد گردیده ایم خاطر حیث ه لي و منسجم نموده و بما كه بفوق العاده عا

را بگذاریم و از همه  هاي بعدي و آینده خودها با شناخت این اصل قدمو  نشان نمودند تا واقعیت را دریافت نمائیم 
 قرار دهیم. خودرا در خدمت مردم  مهمتر بایست ما براي خود ادعایي نداشته باشیم بلكه خود

 

 همچنان اعتمادي هدایات شان و ت منتخبه از اظهارات وؤحضرت مولوي یوسفي به نمایندگي هیبیانات اعلی بعد از
را همیشه به خاطر خواهیم شان نصایح اعلیحضرت  ند سپاسگذاري نموده و اظهار داشت كه ماكه به ما كرده ا

فالح مردم  ملي كه به خیر و سترگ اسالمي و ۀراه برآورده شدن این وظیف امیدداریم با كمك خداوند در داشت و
 .نجام یافته، قدمي گذاشته بتوانیممظلوم افغان ا

 

كنند و ما باید این واقعیت را همه  تكامل ميران مختلف حیات ها در دو : انساننداعلیحضرت بجواب صرف گفت
 وقت در نظر داشته باشیم.

 

 كه همه شنیدند و تبصرۀ نكردند. شنود داکتر جلیل شمس نیز از مطالبي یاد كرد این گفت و بعد از
 بعد  .رنيآش، یخني پالو و ف كه ترتیب گردیده بود عبارت بود از طعامي. طعام شب را با هم یكجا صرف نمودیم

 شب به هوتل برگشتیم.  14.21حافظي كرده در حوالي  از صرف نان و چاي  با اعلیحضرت  خدا
                                               

توجه خوانندگان را به طرز شد باين منظور است تا  که باالی ميز شان صرف می پادشاه سابق و طعامیاعليحضرت موتر از  يادآوری)
 شان معطوف دارم.(و بدون تجمل زندگانی بسيط 

 
 ختم بخش هفدهم

 ادامه دارد
 
 


