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 6تر 1 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 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  

 

 8/2/2112                                   احسان هللا مایار                                                            

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

 

با حرف ذ  نموده  و بعوض زتایپی با امتنان: در بخش بیست و پنجم این سلسله در نبشتن اسم زکریا اشتباه  تذکر
ثبت کرده بودم. دوست دانشمندم استاد سیدخلیل هللا هاشمیان برایم ایمیل فرستاد ومرا متوجه با این اشتباه آنرا 

 ممنونم ازاینکه شخصیت مانند داکتر .ددهین اشتباهی رخ نینده چنآدر سعی مینمایم نمود. بجوابش تعهد کردم که 
این سلسلۀ تاریخ معاصر وطن مارا که میتوان آنرا موزائیکی از زمرۀ هزاران رویداد قابل ذکر نامید با هاشمیان 

 عالقه از نظر میگزراند.
 

3-1-1882  
 مالقات صورت گرفت:چند نفر از قوماندانان مربوط حرکت انقالب اسالمی ) مولوی محمدی( امروزبا 

، قوماندان مولوي موسي نوري آمر حركت وقوماندان هجران از قوم صافي قوماندان عمومي محمد ناصریوسف
 در ولسوالي امام صاحب والیت قندز. 

مجاهدین شكایت داشته و ساختمان جبهۀ متحد را،  ایشان از وضع كمبود سالح و مهمات و مواد خوراكه براي
درصورتیكه این نوع مشكالت را رفع كرده بتواند، تأئید میكنند. درباره خطوط مواصالتي و طرق گشت وگذار 

 مجاهدین در مناطق معلومات خواستم كه قسم پائین یادداشت گردید:
 ستان وموسم باران بیشتر(از امام صاحب الي قندز توسط موتر تقریباَ یكروزه سفر)درزم

 از قندز الي نهرین از طریق شورآب و برفه، دو شب درراه پیاده
 از نهرین تا دشت كیله گي از طریق اره كش، دوشب درراه پیاده

 از كیله گي تا شتر جنگل از طریق دشتك و كمپیرك، دوشب درراه پیاده
 از شتر جنگل تا دوآب توسط موتر تقریباَ یك روز

 تا غندك توسط موترتقریباَ نیم روزاز دوآب 
 از غندك الي شش پل بامیان توسط موتر تقریباَ نیم روز

 از شش پل بامیان الي كارو، یك روز پیاده
 از كارو تا سیاه سنگ بهسود توسط موتر تقریبا نیم روز

 از بهسود تا تیزك دایمیرداد وردگ، یك روز پیاده
 پیادهاز دایمیرداد الي نیك پایكول، یك روز 

 از نیك پایكول الي شیخ آباد وردگ، یك روز پیاده
 از شیخ آباد الي بركي راجان لوگر، یك روز پیاده

 از بركي راجان الي دوبندي ، یك روز پیاده
 از دوبندي الي سپین جمات جاجي، یك روز پیاده
 از سپین جمات  الي تري منگل ، یك روز پیاده

 ه چنار، یك روز موتراز تري منگل الي پشاور از طریق پار
) یادآوري: بدین اساس در صورتیكه مجاهدین بدون فوت وقت وانتظار بیجا سالح و مهماتي از تنظیمها مربوط 
در پشاور بدست آورند، اقالَ بیست روزه سفر در پیش دارند تا به سنگر هاي خود در امام صاحب مواصلت 

 نمایند(
ر منطقه اتحاد موجود بوده و كدام مشكلي ندارند. مشكل اصلي شان قرارمعلومات ایشان بین گروه هاي متفرق د

 اختالفات دركدررهبري و روساي احزاب و تنظیمها در پاكستان میباشد. 
در منطقه قوماندان عمومي حزب اسالمي حكمتیاریكنفر بنام عبدالغیاث نام دارد كه با تنظیم محاذ ملي هم رابطه 

 دارد و آدم قوي است.
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خواجه غاراكثریت قوماندانها مربوط به جمعیت اسالمي است و زیاد تر شان از نقطه نظر سیاسي  در رستاق و
مربوط به حزب چپي ستم ملي میباشند. قوماندان عمومي در منطقه یكنفر مال صمد نام داشته كه درخفا با رژیم 

 كابل رابطه دارد، شخص خطر ناك و خرابي است.
حركت انقالب اسالمي )محمدي( بوده ومسئوولیت شیرخان مربوط مام صاحب، قوماندان ویس الدین آمرسرحدي ا

بندر را الي تهانه شهرروان بدوش دارد. تمام منطقه سركهاي موتر رو وتراكتور رو دارد ومجاهدین عموماَ با 
 م،یت پدراسب هاي خود فعالیت مینمایند. تعمیري بنام مذاكره خانه و تهانه هاي طرف افغانستان كه در زمان وال

عیسوي اعمار گردیده بود توسط مجاهدین ازبین برده شده و  01محمد اسمعیل مایار، دراوایل سالهاي 
باالي مناطق افغاني آتش میكند و هم در میدانهاي هوایي طرف شوروي جتها و  BM 13عساكرشوروي توسط 

 هیلوكوپتر ها واضح دیده میشود.
 

0-1-1882 
دعوت عبدالرسول سیاف در پبو  بنابرقرار اطالع واصله مجلسي بزرگي از قوماندانان احزاب اسالمي بنیادگرا 

اسالم آباد  -كیلومتر فاصله دارد و باالي جاده عمومي پشاور  20صورت گرفته، ) قریۀ پبو  از پشاور تقریبا 
بوبكر صدیق )رض( اعمار نموده . این قرار گاه قرار دارد، در محلي بنام جالل ذي قرار گاه خودرا سیاف بنام ا

براي اینكه  این دعوت، نفر تحت تربیه حمالت چریكي گرفته شده(. 811از هر نقطۀ نظر مجهز گردیده  و فعالَ 
ظار . دعوت كنندگان انتترتیب شده استقدرت نمایي كرده بتوانند، برضد ساختمان جبهۀ متحد احزاب بنیادگراها 

نفر ازقوماندانان و اشخاص با نفوذ دراین مجلس حاضر شوند اما تا دیروز كه روز آخرین  011ز دارند تا بیش ا
نفر به مجلس حاضر گردیده كه شركت  این تعداد بذات خود  201اشتراك در مجلس تعیین گردیده بود در حدود 

 گلبدین حكمتیار، برهان الدینكرده میتواند. برعالوه دیروز مجلس سران اتحاد بشمول  نمایندگي از قدرت شان را
رباني، محمد یونس خالص تحت ریاست سیاف دایر گردیده بود. ازقوماندان هاي خالص تا دیروز كسي حاضر 

 تالفئمجلس نگردیده و هم طوریكه شنیده میشود قاضي محمد امین وقاد از حزب حكمتیار جداشده و با سیاف اا
 یمي از خود بسازد و جداگانه فعالیت نماید.نموده، اما قاضي وقاد در نظر دارد تا تنظ

متحد میچرخید و تصمیم دارند تا تنظیمهاي ملي گراهارا از  صحبت شان زیادتر در اطراف مخالفت باجبهۀ
ساختمان این جبهه منصرف گردانند، زیرا ساختمان جبهه متحد باعث تضعیف قدرت انفرادي شان گردیده و هم 

 ا امروز معمول است ، بدست شان نمیرسد.كمكهاي مالي راساَ، طوریكه ت
 قرار است كه این گرد همآیي تقریباَ ده روز را دربر گیرد.

 

8-1-1882 
معروف خان كمیشنر مهاجرین افغان امر نموده كه سر از امروز بیرقهاي اتحاد تنظیمهاي جهادي برافراشته 

وم در د. قرار معلردي را تحمیل مینمایقیود شبگنشود. در بین مردم افواه پخش گردیده كه باالي مهاجرین افغاني 
نفر از مهاجرین افغاني تحت بازداشت قراردارد وبعد از تحقیق و كنترول اسناد در مورد شان  2111حدود 

 فیصله صادر میگردد.
 

8-1-1882 
 سكرتر سفارت انگلستان درپشاور: Pierceپیرس آقای دعوت چاشت در منزل 

 پیرس یکنفر انگلیس که صحبتهارا یاد میکرد دیگر کسی سهم داشت.این دعوت محدود بوده، با 
بهۀ كه بعد از فعالیت بپا ایستاده كردن جاین بود اول سفارت سكرترمهمترین نکتۀ قابل یادداشت درجریان صحبت 

متحد در پالیسي حكومت پاكستان یك نوع تغییري بمشاهده میرسد. طوریكه دیده میشود حكومت درپیاده كردن 
رامهاي دیموكراسي زیادتر توجه میكند واز طرف دیگر طرفداري مردم پاكستان زیادتر بطرف ساختن جبهه م

 متحد بوده، زیرا با این ساختمان قدرت فعلي جماعت اسالمي در امور افغانستان كاهش خواهد یافت.
 

11-1-1882 
 ) یادداشت : مطالبیكه در مذاكرات با اعلیحضرت درروم مطرح گردد(

فصیل در بارۀ وضع متشنج بین هیئت و پیر گیالني و موقف پیر دربرابر مولوي محمد نبي محمدي و حضرت ت -
 صبغت هللا مجددي.
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مفاد نسبي این تشنج براي قضیه از طرز دید تنظیمهاي بنیادگرا ها و رابطه مستقیم محمدي با همایون آصفي و  -
 حضرت مجددي با من

 سفارت چین، آلمان غربي و انگلستان مسؤولمالقاتهاي من با اعضاي  -
مكتوب فتنه انگیز روان فرهادي در مورد مرحوم حقوقي و در خواست نشر آن در اخباراتحاد و مانع گردیدن  -

  آننشر
 است رهین بمن سپرده مخدومبشكل محرم، درباره لستي كه  پیشنهاد كمیتۀ مشورتي -
 احداث دفتر ارتباطي در پشاور واسالم آباد -
 تقویه دفتر روم از نقطه نظر سهمگیري اشخاص سر شناس -
 موقفگیري قوي و عملي در برابر دول ذیدخل در قضیه افغانستان از طریق دفتر روم -
 

11-1-1882 
جاي وكیل سدو اصیل در مورد وضع جبهۀ متحد یل صدیقي، وكیل شهباز، وكیل وزیرمحمد درعبا محمداسم

 مذاكره صورت گرفت.
وضع سیاسي كنوني در افغانستان مینمایند، زیرا درصورتیكه در افغانستان پاكستان یك عده مردم طرفداري از در

 تحت نظام فعلي استقرار نسبي بوجود آید قدرت اخوانیها و بنیادگراهاي پاكستاني تضعیف خواهدگردید.
 

13-1-1882 
دراین اواخر با یكنفر از كانگرسمن هاي امروز با حضرت مجددي دیدم. وي در ضمن صحبت گفت كه وي 

ر ثر تؤامریكایي دیده ) احتماال ویلسن( و قرار گفته وي حكومت امریكا تصمیم دارد جهت تسلیحات بهترو م
ملیون دالر را بدسترس شان بگذارد. ازاین ناحیه رهبر ان جهادي همه خوش هستند اما  20مجاهدین افغاني مبلغ 

مك كه این ك بمصرف نرسد. وي عقیده دارد كه بهتر بود تقسیم نشده و بشكل درست وي بیم دارد كه این مبلغ
 بدسترس جبهۀمتحد گذاشته میشد.

 

 قبل ازظهر 11ساعت  12-1-1882
 قاري تاج محمد ) قاري بابا( قوماندان در غزني ومقربا یك تعداد ازهمكارانش در هوتل نزدم آمدند.

داد و هم اضافه كرد كه نسبت نبودن سالح موثر با مشكل زیاد مواجه در باره وضع جهاد در منطقه معلومات 
متر فاصله به هدف اصابت كرد و در وضع  011میتواند حد اكثر تا  RP0است و با راكت هاي در دستداشته 

فعلي جنگ این نوع سالح كفایت نمیكند، زیرا روسها و دولت با سالحهاي دوررس شان از فاصله هاي بسیار 
االي ما تعرض میكنند. با وجود آن مجاهدین با قبول شهادت خودرا نزدیك به تانكها ودیگر وسایط میرسانند دورتر ب

ماه بعد ( به سالح قویتر ضرورت مبرم  2ثور ) تقریباَ  10تاریخ  فت كه تاتا آتش شان بهدر نرود. قاري بابا گ
ي و روسافغانی د و كاروانهاي بیشتر عسكري و قراراست در شروع بهار فشار زیادتر باالي شان وارد شو دارد

بین قوماندانها مخابره  كیلومتر 10ازاین معبر عبور كند وبرعالوه ازاین بدستگا ه هاي كوچك آالت مخابره كه تا 
واند ضرورت دارد. قرار اظهار وي روسها از نوع سالح كیمیاوي در برابر مجاهدین استفاده میكند كه تكرده ب

اري توسط این سالح مجاهدین بدون زخمي شدن بیهوش میشوند و در ظرف چند ساعت شهید بعد از گلوله ب
این سالح باالیشان تاثیر نكند. در جنگ اخیر  تامیشوند. وي گفت كه ازاین سبب ضرورت بماسك ضد گاز دارد 

وي چند نفر را اسیر گرفته كه همۀ شان با خود ازین نوع ماسكها داشتند. وي عالوه كرد كه با داکترهاي افغاني 
در خارج در تماس شویم تا یك تعداد ازآنها با ما در جبهه یكجا باشند، زیرا بسیاري از زخمیها نسبت نبودن كمك 

 بین میروند.اولیه از
متحد را بپا ایستاده  در اخیر صحبت خود با صداي متین و مملو از احساسات اظهار نمود كه هر چه زودترجبهۀ

ید، آنها مردهاي هستند كه سنگر جهاد وآزادي را تا ئكنید وبدینوسیله با مجاهدین تان كمك موثرتر و بهتر نما
یاسي قضیه شما مردم در چوكات جبهۀ متحد صداي این آخرین قطرۀ خون خویش نگاه میكنند و در راه حل س

 مردم بیگناه را به گوش جهانیان برسانید. 
 ) صحبت بسیار با ارزش بود(.

 

12-1-1882 
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امروز یكي از صاحبمنصبان سابق اردو ) اسمش را در یادداشتم نیافتم( كاپي تشكیل مختصر وزارت امنیت دولتي 
 اي خوانندگان خالي از دلچسپي نخواهد بود:را بدسترسم گذاشت كه مطالعه آن بر

 
 ریاست ا،غ،هه        ریاست عمومي              سفارت        معاون سیاسي      وزارت امنیه دولتي       

     
 شبكه هاي معلومات خارجي  ماسكو         معاون دوم                                

 
 معاون اول            ریاست هاي والیات ریاست جمهوري                 

 
 شمالغرب    مركز شرق     جنوب       زون شمالشرقي   زون شمال   جنوبغرب  مركزي   

 كابل   هرات       پكتیا    ننگرهار       غزني         قندهار          بلخ   فیض آباد
 كابل و ماسكو قابل غور است (. ) رابطه مستقیم دستگا ه اداري دولت با سفارت شوروي در 

 قطعات و جزء تامهاي وزارت امنیه دولتي و وضع الجیش موجوده آن : 
 امنیت در كمربند در باغ داود 2فرقه  -
 لواي خاص گارد بداخل ارگ -
 گارد در باال حصار كابل 2فرقه  -
 گارد در خواجه بغرا 3فرقه  -
 Scadقطعه سكاد در افشار داراال مان  -
 گارد نصف آن در میدان هوایي قندهار و نصف دیگر آن در جالل آباد 2لواي  -
 بقسم سیار بداخل شهر كابل 0غند اوپراتیفي ریاست  -
 كندك ارتقاء یافته و مستقر در شهر كابل میباشد 11كندك اوپراتیفي بود فعالَ تشكیل آن  0سابق  -
 لواي ملیت هزاره در مقابل لواي راكت قرغه  -
 جوزجان مربوط جنرال رشید دوستم در منطقۀ ده سبز و قسماَ سیار 61غند فرقه دو  -
 مركز مخابره وزارت امنیت دولتي مستقر در شش درك رادیو تلویزیون 111قطعه  -
 تعمیرات در تشكیل وزارت امنیت كه در شمه نشان داده شده  -
 قرارگاه وزارت امنیت دولتي 111 -
 یتمعاون اول وزارت امن  11 -
 معاون دوم وزارت امنیت  12 -
 رئیس امور سیاسي ) معاون سوم( 111 -
 ریاست جمهوري  11  -
 سفارت شوروي در كابل   1  -
 شفر ماسكو در كابل 111 -
 122الي  111قطعات و جزء وتامهاي وزارت امنیت دولتي  -
 (0-1) سابق از  01الي  11ریاست هاي وزارت امنیت دولتي از  -
 زون 13اي ریاست ه -

 یادداشت: 
هاي آن بعد از كودتاي اخیر بقسم محرم عجالتاَ صورت گرفته جهت معلومات به برادارن تغییرات در تشكیل و شفر

ارایه گردید تا حل مطلب شده بتواند. در آینده اگر كدام تغییراتي آني صورت مي گیرد عجالتاَ به اطالع رسانیده 
ك قطعه وضع الجیش قطعات اطمینان دهید و هم عالوه میگردد كه مقاصد میشود. از حصول یك قطعه تشكیل و ی

و مرام هاي حزب در وضع موجوده سیاسي چیست؟ لطفاَ برادران اینجارا در جریان قرار دهید، در شرایط 
هم موجوده مشكل شما از چه قرار است كه در ینجا ما آنرا عملي نماییم لذا خواهش و تاكید مینامیم كه دایماَ با 

 مكاتبه و تبادل نظر نموده تا حل مشكالت گردد 
 والسالم برادر شما  انجنیر فراموش                                                         
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قرار  1882: در مورد تاریخ آن  باید غور شود. چون این سند در بین یادداشت هاي من در سال 1)یادآوري 
همان تاریخ روي كتاب آورده ام. طوریكه دیده میشود دراین تشكیل صحبت از كودتا  داشت، ازاینرو من هم بروي

 ي اخیر است، باید تاریخ ثقه این كودتا را بدست آوردكه مطلب ازكدام كودتا است(.
 لواي ملیت هزاره در مقابل لواي راكت قرغه و  -بعقیده من:2)یادآوري 

دوستم در منطقۀ ده سبز و قسماَ سیاراز نقطه نظر بوجود آوردن  جوزجان مربوط جنرال رشید 61دوغند فرقه   -
 اختالفات قومي و دشمني هاي بعدي مطالعات بیشتر را نموده حایز اهمیت است.(

 

 10-1-1882 
مواصلت به كراچي و با دوستم اصغر خان در تماس شدم. وي امشب مرا بخانه خود در دیفنس كولوني دعوت 

باینطرف حین مهاجرت ما از افغانستان 1808اد ازدوستان خود را، كه با هم از سال كرد. در نظردارد یك تعد
 شنا یي داریم ، نیز دعوت نماید.آبه آلمان غربي 

 غر خان مرا ازهوتل گرفته بخانۀ شان رفتم. كسانیكه درمجلس حاضر بودند:صشام دریور ا
، علي محمد داود) از (رئیس جمهور پاکستان، هاي جنرال ضیاءالحق صنفي ) از هم كجنرال احسان الحق مل

اخله عطار حسین) متخصص د داکتر منصور دا ) داکتر قلب ( داکترثروتمندان پاكستان مالك فابریكات نساجي(، 
نده ) نویس      و نویسنده(، كرنیل بدر صدیقي خان افریدي) جراح مشهور(، كرنیل مهدي ) كوماندو داکترمشهور( 

، سید فیروز شاه، (چند مضمون خوب نوشته Defense Journalع به افغانستان در قضایاي نظامي، راج
 اسراراحمدخان، خان عزیز خان، بریگید منصور خان و كرام الحق خان.

 میباشند.یوسفزی ن مثل خودش از پشتونهاي صغرخااكثریت دوستان ا
ند، تحلیل مینمای تفسیرقران را اساس دوستي ایشان همبستگي شان در طریقت پرویزي بوده ودر گرد هم آیي

اشخاص با نفوذ در جامعه و حكومت پاكستان میباشند. مطالبیكه درنظرداشته باشم تا بگوش جنرال ضیاء الحق 
 برسانم از طریق همین گروپ صورت میگیرد.

 يمتحد به صورت مفصل صحبت نمودم كه مورد عالقه شان قرار گرفت. جنرال احسان الحق وعل جبهۀ راجع به
ده و موضوع جبهۀ متحد را بسمع الحق رئیس جمهوردرتماس شءدرباره با جنرال ضیا محمد داود وظیفه گرفتند تا

. باكرنیل مهدي موافقه شد كه بزودي با روزنامه نواي وقت درتماس شود وسرشته مصاحبۀ را با من وی برسانند
     بگیرد.

 (2-611110: تلفون، Col.( Rtd,) S.G.Mehdi, Sind Club, Karachi) آدرس كرنیل مهدي: 
   

 روزنامه " نواي وقت " كراچي: 10-1-1882
 .تشكیل میشود متحد اسالمي افغانستان"  ۀجبه"

ثر ؤمتحد" را امرالزمي میشمارند تا دربرابر قواي شوروي طور م ۀیت قاطع مجاهدین ساختمان " جبهاكثر
 ار.یمبارزه كرده بتوانند، ما

 رپورتر: نومبر ستاف 16كراچي 
 جبهه متحد اسالمي افغانستان تشكیل خواهد شد.

متحد، انجنیر احسان هللا مایار ضمن مصاحبه اي بانواي وقت دركراچي  ۀیكي از كارگردانندگان ساختمان جبه
ید ساختمان جبهه متحد؛ حركت انقالب اسالمي ؤاظهارداشت كه درمدت اقامت هیئت درپشاوربا سه تنظیم م

ملي افغانستان وجبهه نجات افغانستان، منشور والیحه "جبهه متحد اسالمي افغانستان" تسوید  افغانستان، محاذ
 وتوسط هیئت مختلط باصالحیت تصویب گردید ه است...

درمورد سوالي كه بامتباقي احزاب بیرون مانده ازاین جریان چه اجرااتي صورت میگیرد مایار گفت: ما كه به 
غانستان دراین جریان شركت داشتیم وظیفه داریم كه منحیث حلقه وصل از تمام احزاب نمایندگي از پادشاه سابق اف

وتنظیمها دعوت نمائیم تا دراین پروسه بزرگ ملي سهم داشته باشند واین مطلب را با وضاحت كامل درمحافل 
ساختمان " جبهه خورد وبزرگ اظهار داشته ایم . ما اطمینان داریم كه اكثریت مردم مجاهد افغانستان طرفدار 

متحد اسالمي افغانستان" میباشند وطرفداري ایشان یكي ازافزار سالم بهم نزدیك ساختن رهبران شان دراین پروسه 
ي زرگ ملبشمرده شده میتواند. مایار عالوه كرده كه وظیفه ما دران مرحله خاتمه نیافته بلكه درآغاز یك پروسه 

سسان "  رارویدست داریم تا با كمك خدواند هرچه ؤتدویر " مجلس مقرارداریم... درمرحله فعلي ما ترتیبات 
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 ۀزودتر دایر شده بتواند تاتوسط این وسیله "جبهه متحد اسالمي افغانستان" مشروعیت خودرا بدست آورده وادار
 افغانستان را چه ازنقطه نظر نظامي وهمچنان سیاسي بعهده بگیرد.  آینده

ه تعدادي شركت خواهد كرد ودركجا دایر خواهد شد؟ مایار گفت: درنظر است درمورد سوالي كه دراین اجالس چ
نفر سهم داشته باشند كه طرزانتخاب ویا سهمگیري شان در منشوروالیحه "جبهه 611الي  011دراین اجالس 

یا و متحد اسالمي افغانستان" تثبیت گردیده وتاجائیکه امكان میسر گردیده بتواند این گردهم آیي درداخل كشور
 دریكي ازكشورهاي دوست صورت خواهد گرفت...

وي عالوه كرد كه وظیفه ملي وتاریخي شاه سابق افغانستان دراین پروسه صرف منحیث سمبول وحدت بوده 
وكدام ادعایي براي اعاده قدرت ندارد. طوریكه بما دراین سفر واضح شد اكثریت قاطع مردم افغانستان چه مجاهد 

ین افغانستان را ازاایشان ر شاه پادشاه سابق افغانستان  طرفداري میكنند وتقاضادارند تا ویاغیرآن ازمحمد ظاه
 د...نبحران نجات بخش

درمورد كنفرانس ژنیومایاراظهار داشت:" بدون سهم داشتن نمایندگان جهاد درهرنوع مذاكرات جهت حل بحران 
ست بوده وهیچ مرجعي صالحیت ندارد كه بنام ملت ، یك عملیه نادررافغانستان، چه درژنیو ویا دركدام محلي دیگ

مجاهد افغان موافقاتي انجام دهد. اتحاد شوروي درخاك ما تجاوزوآنرا اشغال كرده وملت افغان برضد شان قیام 
كرده وبراي نجات آن قرباني میدهد، دراینصورت هویت طرفین درگیر روشن بوده واینها باید براي حل قضیه 

 م برسند...افغانستان به تفاه
مایار فردا روانه  روم بوده تا راپور ابتدایي خودرا براي شاه سابق افغانستان تقدیم كند وبعد از مشوره دوباره به 

 پشاور بازگردد...
 

18-1-1882 
جانب روم حركت و بعد از  ،010 بوینگ نوع طیاره پي اي اي، خط هوائی صبح از كراچي توسط  2ساعت 

دقیقه حینیكه باالي  10م. بعد از بپرواز خود جانب روم ادامه داد 12420بساعت  ن )یونان(فرودآمدن وتوقف به آت
 هطیاره ازكنترول خارج شدیداشده كوه ها وجزایرخوردوكالن پرواز میكردیم دربال راست طیاره تكانهاي شدید پ

درداخل كابین بلند ین وصداي مدهش انجنها دروضع سرنگوني درآمد. سروصداي راكبین ئو بسرعت بطرف پا
اره را طیه رییلوت توانست نزدیك به بحشد و فكر كردم كه آخرین لحظات زندگیم هست. نمیدانم چطور شد كه پ

بعداَ معلوم شد كه ازطرف  د.رسانببمیدان هوایي آتن  10421واپس تحت كنترول خودآورد و مارا زنده بساعت 
 طیاره انیس خان نام دارد. راست طیاره هر دوانجن آن سقوط كرده بود. كپتان

درآتن تلویزیون یونان حادثه سقوط طیاره مارا نظر بقول تلویزیون روم پخش میكرد ونصیب ما  بعد ازورود ما
 قسمي بود كه خودما زنده خبر سقوط طیاره حامل خودرا بشنویم . 

شب توسط هواپیمایي  8 هواپیمایي به سفر خود ادامه دادند. من بساعترهمه مسافرین توسط كمپني هاي دیگ
محمد یوسف  شب به روم مواصلت نمودم. از هوتل كولوني با داکتر 8پروازكرده بساعت  AZ281ایطالیا 
، همایون آصفي در پاریس تلیفوني در تماس شدم. با جنرال عبدالولي تلیفوني صحبت كردم و قرار گذاشته درآلمان

 رنزد اعلیحضرت برویم.صبح بهوتل آمده وبعد از ظه 11شد تا فردا ساعت 
 

 ختم بیست وششم
 ادامه دار
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