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5-4-1080 

 Richmondدرهوتل ریشمند  شبه ژنیو سفر كند وبرای كرد وگفت میخواهد امروز تلیفونداکتر محمد یوسف 

به داکتر . فرانك سویسي برایم معلومات داد 899وقیمت آنرا گرفتم  هوتلاطاق درش برای. ریزرف كنماطاق 
یان میشود اظهار كرده اما پرسان نكردم كه ژنیو چه افرانكي پ 899احوال دادم وتعجب خودرا كه در هوتل 

 .میكند
كرد وگفت كه آقای رشتیا  تلیفونداکتر باردیگر 

 .  ببیندرا قبل ازآنكه عملیات شود مي خواهد 
دانستم كدام مطلبي دارد كه نمیخواهد با من درباره 
صحبت كند ازاینرو سوالي نكرده، سفر خوش 

 .برایش خواستم
 

8-4-1080 
شب ازروم 11.99داکتر محمد یوسف ساعت 

                                                          گفت فردا توسط خط هوائي  كرد و تلیفون
ازروم حركت میكند وساعت  244یا نمره الیتال ا

معلوم ) به فرانكفورت مواصلت میكند 14.29
 (.است است كه ازژنیو مستقیماً به روم سفركرده

 

  پشاور -داکتر محمد یوسف، اولین صدراعظم دهۀ دیموکراسی افغانستان                                           4-1080- 0
        بعد ازظهر به 1.99داکتر محمد یوسف ساعت 

ی دیگري غیر ازمنزلش برود تا ابعد مصافحه برایم گفت كه میخواهد شب را دركدام ج. فرانكفورت رسید
، جائیكه Reutlingenیش پیشنهاد كردم به شهر رویتلنگن ابر. بعضي مطالب باهم صحبت كرده بتوانیم ۀدربار

  .راردارد، میرویم كه مورد قبولش شدتحصیالت خودرا انجام داده ام  ودر جنوب جرمني ق
 هوبهاناظهار ننموده یق را بمن اكه دارد ازمن معذرت خواست كه درروز اول حقای گواريرداکتر درآغاز با بز

درباره صحبت نکند که وی کس   ده، لیكن ازوي درخواست شده بود كه بنابر اهمیت موضوع با هیچنمو تراشي
                                                                        .تاین درخواست را مراعات کرده اس

ومن ی اصل مطلب اظهارنظر نكرد ازهرطرف صحبت كرد وباالداکترازدوساعت، در موتر بیش درطول سفر،
 5یي برویم وآرام بنشینیم تا جریان مذاكراتم را كه از روز اگفت حال جدرنزدیك شهر. هم سوالي نكردم

 .یت بگویمابر هیتالیا دوام كردافبروري درسویس و 0بروري آغاز وتا ف
قلعه كه درآنجا  Honau، وون  درقریه ه  " اسپ سفید "درزمان تحصیل یكي دوبار مرا دوستانم به رستوراني بنام 

ن ایردارد، دعوت كرده بودند و ماهي خالداقرار  Hohenzollernهوهنسولرن ۀی چند صد ساله خانوادازیب ای
برایم   دوری ازوطن آن زمان جواني كه غم غربت ومن نیز به یاد . بلد بودمرستوران درمنطقه شهرت دارد، 

 .معني نداشت، داکتر محمد یوسف دوست عزیز خودرا درآنجا دعوت كردم
 :  گفتچنین و هی آرام ومرفه رستوران داکتربه صحبت خودآغاز كردادر فض

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mayar_e_Jameeat_tahkeem_wahdat_osula_40.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mayar_e_Jameeat_tahkeem_wahdat_osula_40.pdf
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                                                                                                                                                                                                                                           شیاواشنگتن بر ی امریكا دراددفتر ص زفبروري ا ارمهچ ارشنبههچ روز"
 اً وي را گرفته و میخواهد مستقیم ۀ تلیفونیي، بدون اینکه اسمش را فاش  كند، نمراامریكیكنفر  احوال دادند كه

 .یش صحبت كنداهمر
داکتر  كرد واز تلیفونیش ااز كلیفورنیا بر Armand Hammerهمان بود كه شام روز یك نفر بنام ارماند همر 

 آقای همر. اسي حامل پیغامیست ومیخواهد دراینباره با وي صحبت كنددرخواست كرد كه وي ازمراجع مهم سی
شود تا  فبروري در هوتل ریشموند ژنیو مهمانش 5از داکتر دعوت كرد روز

 .همانجا باهم ببینندفبروري در 6صبح  19ساعت 
عصر روز پنج شنبه به ژنیو وارد شدم ودرهوتل مجلل ریچموند برایم 

گذاشته شده بود كه ارماند همر امشب از امریكا  وپیغام ف شدهراپارتمان ریز
 .به ژنیو میرسد وقراراست تا فردا باهم ببینیم

ومرا  ندهمكاران همر دراطاقم آمدازدونفر صبح  19روز جمعه ساعت 
ف ازهمكاران موصودراطاق سه نفر. ندیعت كردادراپارتمان ارماند همر مش

مه یكجا درطیاره شخصي بودند وآنها هبرعالوه چندنفر سكرترهایش حاضر
ی ارزیابي این مقصد ومالقاتهای بعدي در پاكستان واتحاد اوي از امریكا بر
 1009/ 19/14-41/5/1808ارماندهمر،                                                                   .شوروي آمده اند

یي است كه مالك اارماند همر یك ملیاردر امریك داکتر درحاشیه جهت معرفي مهماندارش گفت كه: یادآوري ) 
، رهبران وقت وي با لینن وستالین. مي باشد  Occidental Petroleumدستگاه بین المللي نفت اوكسیدنتال

د هستند اورا مي شناسند و داشت وازآنوقت تا امروز در شوروي كسانیكه درسیاست وار اتحادشوروی دوستی
دوستاني تماس نزدیک داشته و درامریكا با قصر سفید ووزارت خارجه وی چنان هم. یلندااحترام قبه نظراو

عالوه براین در پاكستان چندین . آغاز وتا اشخاص كلیدي دیگرخاتمه مي یابدس جمهوركشوررئی كه از دارد
 (ی جمهور آن كشور مستحكم میدارداسؤدستگاه نفت دارد  كه روابط نزدیك وي را با ر

ا چنین آغاز كرد كه چند روز قبل كوردویز، معاون سرمنشي ملل متحد ومسئوول ارماند همر صحبت ر
نزدش آمده  ،اكستان وافغانستانپان ی خارجه ونمایندگاكنفرانس ژنیو كه درآن مذاكرات غیر مستقیم بین وزر

یجاب اع گرفته وبیرون رفت ازاین وضاكستان درحالت بن بست قراروراپور داده كه مذاكرات بین افغانستان وپ
 .را میكند" همرارماند "جهاني مانند  ۀهمه شخصیت های شناخته شد و میانجیگری كمك

 همر پیشنهاد كرده كه با داکتر محمد یوسف، صدراعظم سابق افغانستان، درتماس شود وارماند كوردویز به 
 داکتر نجیب هللا بپذیرد وی نجات افغانستان مقام صدارت افغانستان را تحت ریاست اوي را متقاعد گرداند تا بر

درمرور زمان انتقال قدرت را از دستگاه كمونیستها به مردم افغانستان كه برضد نظام موجود قیام كرده اند 
است كه در فرانسه عملي شده كه  ای وي این مثال را اضافه كرد كه این طرز تفكر مانند آن پروسه. آماده سازد
 .ا رهایي بخشیدندستهییت خودرا ازشر كموناچگونه بادر

همر بعد ازاین مذاكره با رونالد ریگان، رئیس جمهورامریكا درواشنگتن، تماس گرفته ودیروز قبل از پرواز 
جانب ژنیو با رئیس جمهوردر قصر سفید مالقات وضمن صرف طعام چاشت راپور مذاكرات خودرا با 

ریگان با . ر محمد یوسف مطالبه كرده استداکت رده نموده وهمچنان نظر وي را درموئكوردویز به ریگان ارا
مشوره با  ی همر چراغ سبز را روشن كرده كه قدمهای بعدي خودرا بعدااین نسخه موافقت كرده وبر

 .انسجام بخشدداکترمحمد یوسف 
وازآنجا به ماسكو سفر میكند  روز بعد با جنرال ضیاء الحق درپاكستان مالقات دارد همراضافه كرده كه وي دو

 .وع را با گورباچوف مطرح میكندوموض
یش با اار ساعت وقت را دربر گرفت ودرختم مذاكرات برهداکتر برایم گفت كه این گفت وشنود بیش از چ

یش گفتم كه چنین اوضاحت كامل تفهیم كردم كه بهیچ صورت حاضر نیستم با رژیم كابل همكاري كنم، اما بر
تان تلفیق گردد كه درآن نظر پادشاه سابق افغانستان مقام چوكات بزرگ حل بحران افغانسعملیه میتوان در

با یاد كردن اسم اعلیحضرت همر چنان نمود كه این اسم را باراول میشنود ولیكن من مدرك ازآن . خاصي دارد
همر . بودم كه همر مي خواست اسم اعلیحضرت را قبل ازآنكه وي درباره صحبتي كند اززبان من بشنود

داکتر محمد یوسف . معلومات خواستدربارۀ وضع صحی اعلیحضرت داکترازصحبت كرده ودراینباره بیشتر 
به همر گفته كه یقین عمر شما بیشتر ازاعلیحضرت بوده اما  کنایهوبا  اطمینان دادهاز وضع صحي اعلیحضرت 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fi.forbesimg.com%2Fimages%2F2003%2F10%2F17%2Fhammer_175x175.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.forbes.com%2F2003%2F10%2F17%2Fcx_bs_1017movers.html&docid=zS-Rxv_Ys10RbM&tbnid=bHG-JokCx76d6M%3A&w=175&h=175&ei=EjGWU4TFIZa0yATi4YDwBw&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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اه با مي بینیم كه در موضوعات مهم جهاني اكتیف سهم میگیرید وعالوه كرده كه اعلیحضرت محمد ظاهر ش
افغانستان امروز نیاز به یك . در بازگشت صلح درافغانستان شده مي تواند ممتازۀ سوابقیكه در كشور دارد چهر

دوراندیش ودرعین زمان مورد احترام واعتماد ضرورت دارد واین اوصاف دروجود  شخصیت با عطوفت و
 .محمد ظاهرشاه بدون شبهه وجود دارد

ش كرد بعد این بحث همر از داکتر خواه
تا همین حال با جنرال عبدالولي درروم 

 رنان به همي صحبت كند و همچتلیفون
. اجازه دهد تا با جنرال چند حرفي بزند

بعد صحبت مختصر داکتر، ارماند همر 
با جنرال درباره انگیزه سفر خود طور 
عموم بدون آنكه در تفصیل داخل شود 
یادكرد ودراخیر اظهار داشت كه با 

ه شده كه فردا به روم سفر داکتر موافق
كند ودرباره مذاكراتم با اعلیحضرت 

 .كه با داکتر صحبت شده معلومات دهد پروگرام بعدي خود ۀی شما درباراد وهمچنان برنیاوشما تبادل افكارنم
 . مذاكرات ما دراینجا خاتمه یافت

بعد ازظهر . ي انتظارم را داشتیي جنرال عبدالولاي توسط طیاره به روم سفر كردم ودرمیدان هوروربف 0روز
این مطالب صحبت كردیم وباري درضمن صحبت اعلیحضرت  ۀهفتم وروز هشتم فبروي با اعلیحضرت دربار

ید كه جهان متوجه ما آی شما دوستان آزادیخواه افغان میگفتم  روزي مي ایل برادراو:" كه ندبا تبسم اظهار داشت
گي یش آمده وما در محور مقاومت آمادارم كه این پروسه به سرعت پمیشود وآن روز امروز است، اما بیم آن د

 ."  دردسترس خود نداریم" متحد ۀجبه" ی مانند اسیاسي كافي، ساختار
كه در طول چند روز گذشته حكومت پاكستان و كوردویز مستقیمأ با  نداعلیحضرت در صحبت خود اظهار داشت

 .ینده، مشوره با داکتر محمد یوسف، كرده استآ بهوي تماس گرفته واعلیحضرت جواب آنرا موكول 
پروگرام بعدي چنین ترتیب شده كه ارماند همر بعد مذاكره با جنرال ضیاءالحق رئیس جمهور پاكستان ومیخائیل 
گورباچوف، رهبر اتحاد شوروي با داکتر محمد یوسف ازماسكو تماس میگیرد و با اعلیحضرت درروم گرد هم 

 ".یندآمي 
ی داکتر اهدا كرده و همچنان ابر" زیر عنوان جهان ارماند همر" بیوگرافي خودراالبوم ارماند همر : تیادداش) 

، تابلوي گرانبهای نقاشي ازمكتب سبك مدرن را تحفه آورده ی همسر گورباچوف خانم رئیسااهمرگفته كه بر
 (.است

 

19-4-1080 
انكشاف . را به منزلش رساندم وخودم برگشتمساعت بعد داکتر  5یند درموترآبعد ناشتا وصحبت های خوش

 .دلچسپ است، ببینیم كه ما ازاین امكانات چه گونه به خیر وطن ومردم آن استفاده میكنیم
 

15-4-1080 
كرد ومعلومات داد كه دیشب بعد از نصف شب ارماند همر از ماسكو  تلیفونصبح داکتر محمد یوسف  5ساعت 
بعد ازظهر به روم مواصلت میكند وقرار است تا  2داده كه فردا ساعت  ي باوي درتماس شده واطالعتلیفون

 .ت افغاني در گراند هوتل روم باهم ببینندئبعد ازظهر با اعلیحضرت وهی 5ساعت 
یش ابر 409كنم ودر پرواز لوفت هانزا نمبر  برایش تهیهیتالوي ا لیرهبرایم گفت تا تكت طیاره ویك اندازه داکتر

 .سیت ریزرف كنم
 

16-4-1080 
یي مواصلت كرد ودرطول چند دقیقه نظر خودرا مختصر ادقیقه توسط ریل به میدان هو 0.58داکتر ساعت 

 : یش گفتم كه ابر
 .شودتالف سیاسي صحبت یئا ر  یست باروم از د  امي كند وب" جمعیت حكیم وحدت، اسوال" داکتر نمایندگي از  -
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تر جلیل شمس با جنرال عبدالولي دارد دراین جلسه خودرا شامل یكه داکارابطۀ نزدیك من معتقدم كه بنابر -
یست احتیاط كامل به ابیند، ازاینرو ب را نیز مياین بازي مدارك تمویل این پروسه چون جلیل شمس در. میكند

را  دراین بازي كوتاه نكند " ی اسوال داکتر محمد یوسفاپ" ، كه داکتر شمس باكمك جنرال عبدالولي، خرج داد
ما كه جز ازآزادي افغانستان دیگر مطلبي . یجاد كندابا ارماند همر مساعد و ی خودازمینه رابطه مستقیم را برو 

 .ید درنطفه خنثي گرددآیست موانعیكه برضد آن خلق گردد قبل ازآنكه به وجود ادرنظر نداریم ب
گیرد ولیكن بد درمجلس سهم داکتر محمد یوسف گفت قراریكه به وي اطالع رسیده واقعأ داکتر شمس مي خواه

قبل ازآن درباره موافقه كند وجنرال كه دراین مجلس سهم مي گیرد باید ارماند همری جنرال گفته هر كسیاوي بر
داکتر . این تعاملها موافقت نخواهدكرد بهر صورت من كه شمس را میشناسم با. نیز نظرش را تأئید كرده است

 .ف نیز بنام ترجمان در این دیدوادید شامل باشدعالوه كرد كه درنظر است تا طارق عار
داکتر  19.59دعا كردیم كه خداوند افغانستان ومردم آنرا به پناه خود داشته باشد وساعت  قبل از حركت هردو

 .به صوب روم پرواز كرد LH409با پرواز 
 (گذارم كه صحت دارمخداوند را سپاس. ارمین سالگرد زندگیم استهامروز مصادف با پنجاه وچ: یادآوري ) 
 

18-4-1080 
نسبت غلط فهمي باهم دیده ه ویي فرانكفورت مواصلت كرداداکترمحمد یوسف به میدان هو 15.25ساعت 

 .ه استوید رفتبه نیو داکتر به وسیلۀ ریل راساً نتوانستیم و
 .ی اینکه این مبحث مهم به درازا نكشد تصمیم گرفتم تا اینرا طور فشرده روي كاغذ آورمابر

ري تأمل كردم وتجربه ازگذشته قد" جمعیت تحكیم وحدت ، اسوال" ل افغانستان ویاما دراین مدت درمورد مسا
ت مدیره ی هیئااعضمحمد یوسف ودیگرردم تا با داکترجنگل یادداشتهای ذیل را ترتیب كودر ضمن قدم زدن در

 :موضوعات متذكره را مطرح كنم" جمعیت" 
 ه ورهبري این ارگان سیاسي قابل سوال استدرچوكات جمعیت طرز ادار -1
در محور  یق خاصي كه با اعلیحضرت دارد، نمیتواند طوریكه آرزو داردداکتر محمد یوسف نسبت به عال -4
همه مطالب قابل تواند ینمیش دارد، كند وبنابر اعتمادیكه اعلیحضرت باالتبارز" جمعیت تحكیم وحدت، اسوال"

این كمبودي . آن نزدش اهمیت دارد بدون پرده با دوستان جمعیت مطرح كند بحث راكه یقین محرم نگهداشتن
 .یت میكننداشان گردیده ودرحلقات كوچك شك واپسیدربین بعضي دوستان باعث دل

ندارد و سعي میكند تا  اعتماد" ت تحكیم وحدت، اسوالجمعی"  ۀی بعضي اشخاص درحلقجنرال عبدالولي باال -2
یون شاه آصفي روابط شان ابه گونه ئی مثال بین جنرال عبدالولي وهم. اشخاص دور كندداکتررا ازاین جور

یش نبوده وجنرال نمیخواهد كه آصفي از جریانات داخل حلقه روم اطالع داشته باشد وازطرف دیگر اقابل ست
 .ی همكاري وي خط بطالن كشیدبوده ونمیتوان باال" جمعیت تحكیم وحدت، اسوال" آصفي یك عضو فعال 

محمد یوسف، زمانیكه حلقه سیاسي ما بازار نداشت چند نفر از دوستان منحیث خدمتگاران قرار اظهار داکتر -2
ی مجدد جمعیت درافق سیاسي دیده میشود، ای احیاافغانستان درپهلویش قرارداشتیم وحال كه روزنه امیدي بر

 .وي روم، دوستان سابق را درابهام قراردهیمنمیتوان با نزدیك شدن بدون درز درپهل
 

45-4-1080 
یع گردید كه آخرین دور مذاكرات غیر مستقیم نمایندگان افغانستان وپاكستان تحت نظر ادررسانه های امروز ش

 .غاز گردیدآكوردویز، نماینده خاص سرمنشي ملل متحد درژنیو 
ن دور آخري مذاكرات در ژنیو بوده واتحاد رادیو ماسكو درخبرهای سرویس دري خود اعالن كرد كه ای

سال اعالم گردیده بود،  2ین ابر شوروي حاضر شده كه عساكر خودرا درطول مدت دوسال، نه طوریكه قبل
 .ازافغانستان بیرون بكشد

 .ظهر به منزل داکتر محمد یوسف رفتم 14.99ي قبلي، ساعت تلیفونبعد مفاهمه  فبروري، 46روز 
 :ی مذاكرات درروم تماس گرفته واظهار داشتباال اً حه راسداکتر بعد از مصاف

به هوتل كولوني روم رسیدم وچند لحظه بعد جنرال عبدالولي نزدم 12.99فبروري  ساعت  16روز دوشنبه " 
بعد ازظهر دوام كرد وبیشتر درمورد چگونگي  5مذاكرات ما تا حوالي . نزد اعلیحضرت رفتیم مستقیمآمد و

همر بشنویم تا اینکه خود ارماند درپرنسیپ موافقه شد تا بیشتر از . ارماند همر مشوره كردیمروند مذاكرات با 
بجه  18.99بعد مشوره هر سه نفر یكجا به گراند هوتل رفتیم وساعت . كدام موضوع خاص را مطرح كنیم
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 گرفتندقطعه عكس قبل ازآغاز مذاكره گروپ عكاسان ارماند همر چند . درسالون خاصي به مذاكره آغاز كردیم
 الراربلیون دهوبعد ازآن ارماند همر صحبت خودرا با فعالیتهای شخصي خود آغاز كرد وگفت كه وي مالك چ

د نفقانه فعالیت دارؤاست ودراكناف دنیا دستگاه های مختلف وي برعالوه از نفت وگاز درشقوق مختلف م
 .شخصي داردی اران جهان تماسها ودوستي هاعمرش درسفر است كه دراین چوكات با سیاستمدوازاینرو بیشتر
، داکترمحمد یوسف، جنرال عبدالولي كه درعین محمدظاهرشاه یي ازجانب افغاني، اعلیحضرتآدراین گردهم

 .شامل بودند حال ترجماني بین اعلیحضرت وهمر رابه عهده داشت،
طوریكه اطالع دارید : ته گفتآمده وبه صحبت خود پیش رف موضوع  ی اصلباالارماند همر بعد مقدمه چیني 

افغانستان كه درحال بن بست  یم وقضیهاباوي كمك نم چند هفته قبل كوردویز نزدم آمده وازمن تقاضا نموده تا
همچنان كوردویز عالوه كرده كه تنها . یش سراغ گردداراه حلي بر دارد از حالت فعلي درآورده شده وقرار

داکتر محمد یوسف، مي توانند درزمینه رول اساسي حل  شاه ودوشخصیت افغاني، اعلیحضرت محمد ظاهر 
 .قضیه افغانستان را دریافت كنند

. درصحبتیكه با داکتر محمد یوسف درژنیو داشت، ارمان همر تنها از داکتر محمد یوسف نام برده: یادآوري ) 
 .(  فبروري از نظر گذشتانده شود 6یادداشت روز 

 :دارد كه یكي آن آرزو كه وي در زندگي خود دو ارماند همر درصحبتش اضافه كرد
 یل جهت عالج مرض سرطان و دومامیسر گردانیدن وس -
 حل بحران افغانستان ازراه صلح -

چون در چوكات آرزوهایم حل بحران افغانستان شامل است، ازاینرو پیشنهاد كوردویز را پذیرفتم ودست اندكار 
 .شدم

درژنیو اطالع دارید  وبعد ازآن به پاكستان سفر كردم وبا جنرال ضیاء الحق از مذاكراتم با داکتر محمد یوسف 
انتقال قدرت از نجیب هللا به اعلیحضرت وداکتر یوسف تبادل افكارنموده كه ضیاءالحق به نحوي  ۀدربار

جنرال ضیاء از شخص اعلیحضرت بانیكي یاد كرده و ازاینکه . ازچگونگي چنین انتقال جانبداري كرده است
وي همچنان میكانیزمي كه چنین . اعلیحضرت رول اول رادراین پروسه بعهده داشته باشد، طرفداري كرده است

متحد  ۀجبه" انتقال قدرت استفاده كرد، از ساختار سیاسي عبوررا میتوان ازآن طریق منحیث معبر پروسه
 .اده ازآنرا توصیه نموده استاین روي صحنه عرض وجود كرده یاد كرد واستف 1082كه درسال "  افغانستان

ارماند همر آرزو داشت تا با رهبران جهاد دراین باره صحبت كند لیكن جنرال ضیاء الحق توصیه كرد كه 
باآنها نبیند، زیرا آنها درتصمیم گیري خود صالحیت آزاد ندارند و همچنان به عكاس همراه ارماند همر بنام 

یي دارد وآرزو داشت كه اطریق دخترش فاطمه گیالني با وي آشنكه با سید احمد گیالني از  Hooverهوور
 . گیالني راببیند، اجازه داده نشد كه با وي ببیند

بعد از مالقات با جنرال ضیاء ارماند همر وارد ماسكو شده ودر روز اول با خانم رئیسا گورباچوفا درباره 
ي درخواست كرده تا مطالب صحبت شده را با بحران افغانستان وبیرونرفت ازاین معضله مذاكره نموده وازو

 .شوهرش مطرح كند
ر شده بود، ارماند همر نیز سهم ئ، درماسكو داFreedom Forumروز بعد در اجالس بزرگ فاروم آزادي، 

صحبت . بحران افغانستان صحبت نمایند ۀگرفته وبعد ازختم اجالس گورباچوف وي را دعوت كرده تا دربار
ۀ ی تمام جوانب قضیه افغانستان روشني انداخته و هم درباردوساعت را دربر گرفته باال بین هردو كه بیش از

متحد  ۀجبه" اعلیحضرت وداکتر محمد یوسف وچگونگي ساختار سیاسي  ۀیندآپیشنهاد كوردویز ورول 
ور را گورباچوف از اعلیحضرت به نیكي یاد كرده وروابط سیاسي گذشته بین دوكش. بحث بعمل آمد" افغانستان

قبل از ختم اظهارات خود ارماند همر یك . درزمان قیادت اعلیحضرت درافغانستان مثبت ارزیابي كرده است
ه كرد تا طرف افغاني آنرا ازنظر گذشتانده ئاین پروسه رادرمحتوي داشت به مجلس ارا ۀیندآنبشته كه خط مش 

 .ودرمورد ابراز نظر كنند
 :ت نظر طرف افغاني را منسجم وفشرده چنین ابراز نمودندبعد شنفتن راپور ارماند همر اعلیحضر

اززحمات شما منحیث انسان بشردوست ویك دوست افغانستان ومردم آن و از حسن نظر رهبران پاكستان " 
 .واتحاد شوروي اظهار قدرداني میكنیم
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ك اقلیت مي كند، ی اتحاد شوروي وهمدستان افغاني اش، كه نمایندگي ازیاما دراثر تجاوز واشغال قوكشور
برخالف تمام عناوین مقررات بین المللي طورظالمانه به تباهي كشانیده شده كه وضع مردم آن ازنظر جهانیان 

هند ومنطقه  ۀسیاستمداران سابق اتحاد شوروي بدون درنظرداشت خطرهائیكه متوجه نیمقار. پوشیده نمانده است
گردد، دوستي 
عنعنوي هر 
دوكشور را كه 

آغاز  1010ازسال 
ی اگردیده وتا كودت

نافرجام اپریل 
بال ینقطع از 1008

طرف حكومات 
خواسته مردم 
افغانستان بدان 
احترام شده، بي 
ارزش دانسته مردم 
وكشور مارا پامال 
منافع كوته اندیشانه 
. خود كرده است

ازاینکه امروز 
ی گورباچوف اآق

 وضع 
 ، پسرعم جنرال عبدالولی -بای ملت و سابق پادشاه افغانستاناعلیحضرت محمدظاهرشاه،با                       

 میالدی 1080روم سال   -حضرتیاعل و داماد                       
درجسم اتحاد شوروي ارزیابي كرده، ما نیز این طرز دیدشانرا تأئید " زخم ناسور" كنوني افغانستان را یك 

 .میكنیم
زخم "   میكند وما حاضریم كه درعالج این ازواقعیتسائی بر تاریخ وشناتغییر سیاست فعلي اتحاد شوروي یك ج

ادیت را یق كشور خود كه تمامیت ارضي، استقالل وحق خودعالی صیانت ازابرمبن" ناسوراتحاد شوروي 
مردم ما درآن پیوند است، كمك نمائیم، بشرطیكه اتحاد شوروي درگفتار وكردار خود صادق باشد واین صداقت 

 .ازطرف كشورهای دوست تضمین گردد
یتان بوضاحت یاد میكنم كه من ودوستانم ازآغاز قیام ملت افغان انشود، بر سوء تعبیری اینکه اظهارات ما ابر

 . یم ودراین طرز عمل كدام تغییري وارد نخواهد شداخودرا درخدمت جهاد درپهلوي مردم خود قرارداده 
كه درآن " متحد افغانستان ۀجبه" شد بدون ازطریق یك میكانیزمي، مانند  نخواهیمتنهائی حاضره هیچ یك ازما ب

وطندوست افغان شركت خواهند داشت، كدام اقدامي نمائیم  وباین  های اكثریت نمایندگان جهادي و شخصیت
 .زنیمباقدام خود مردمان قهرمان خودرا ازعقب با كارد 

ۀ جبه" كستان را متوجه سازید تا درزمینه بوجود آوردن روي این منظور ازشما خواهشم اینست كه حكومت پا
یجاب زمان ومكان درپاكستان اید ودوستان افغاني مارا كه بنابر ابه نمئهمكاري بدون شا با ما" متحد افغانستان

قومي، مذهبي وغیره  ی كشوررا بلندتر از منافع شخصي، عشیره وي،ازندگي میكنند تفهیم نمایند كه منافع علی
  .گیرندبومخلصانه دراین پروسه ملي سهم  اً ه مستقیمدانست

بعد از تفصیل باال اعلیحضرت با اكراه توسط ترجمان اظهار داشت كه مشكل دریافت هزینه كافي جهت دوران 
 .یجاب میكند تا ازدوستان خود كمك بخواهیم ودراین باره توجه تانرا مي خواهماانداختن این پروسه 

 :ر همراهان خودرا ازمجلس مرخص كرد ودرجواب گفتدراین مرحله ارماند هم
دالر  45.999بادرنظرداشت اینکه درحال حاضر منابع مالي بنده محدود است، لیكن حاضرهستم تا مبلغ " 
طرف افغاني، مختصر باهم نگاهي كردیم واعلیحضرت با تشكر این پیشنهاد  ما،." یمای این پروسه كمك نمابر
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حاضر ضرورت به پول احساس نمیشود اما درصورتیكه ضرورت افتد باشما  وگفت درحال همررا رد كرد
 .درتماس خواهیم شد

شب دوام كرد وتا دیدار بعدي ارماند همر از سالون خداحافظي كرده  8ی دوستانه تا حوالي اصحبتها درفض
 .خارج شد

اعلیحضرت  .داده شد بعد ازآن داکتر جلیل شمس در اطاق خواسته شد وبه وي راجع به مذاكرات معلومات
صحبت با ارماند همر را آنقدریكه توقع داشت عمیق ندانسته ومهمترین برداشت مثبت از مجلس موقف مناسب 

وباهم به توافق  ندارزیابي كرد" متحد افغانستان ۀجبه" رهبران شوروي وپاكستان را درقبال ساختارسیاسي 
نتقال  ومیكانیزم سالم قدرت را ازكمونیستها به صف جهاد ا ۀرسیدیم تا دراین زمینه دست اندركار شویم وزمین

 .آماده سازیم
مصارف این پروسه شویم وداکتر  پولییست هرچه زودتر درپي دریافت منابع ای رسیدن به این مأمول بابر

ما . یماسفرم راتهیه نم مصارفیار اتا ازم ی وي خیلي ها مشكل تمام میشودامحمد یوسف اظهار داشت كه بر
مات الزمه را رویدست اد مدارك شفاف وقابل محاسبه پولي داشته باشیم تا هرچه بیشتر باتأني وعاجل اقدبای
اعلیحضرت به داکتر شمس گفت كه با بعضي افغانهای وطندوست وآزادیخواه درتماس شود وسعي كند . گیریمب

 .شیمیي را تهیه كرده باامصارف ابتد دالر تهیه كند كه اقالً  49.999تا درحدود 
 ندوزارت خارجه اتحاد شوروي یاد كرد ۀی برجستابا دونفر اعضان ش درضمن صحبت اعلیحضرت از مالقات

پیغام داده كه ما بعد از سال  ایشانیشان مالقات كرده و گفته كه گورباچوف به ایت گورباچوف با اكه نظر به هد
م وحكومت ما آرزومند مناسبات دوستانه یااشتباهات بزرگي دررابطه باسیاست خود درافغانستان كرده  1002

 .مانند سابق وبازگشت وي به افغانستان است
. داکتر محمد یوسف به گفتار خود ادامه داده گفت كه روز بعد، سه شنبه، درمنزل جنرال عبدالولي گردهم آمدیم 

دراین یادداشت  .دراین ضمن بنام اعلیحضرت یادداشتي ترتیب گردید تا به سفیر عربستان سعودي داده شود
د وبا نتذكر رفته بود كه اعلیحضرت محمد ظاهرشاه، پادشاه سابق افغانستان درنظردارد تا به ریاض سفر كن

 .نماینداعلیحضرت ملك فهد مالقات 
یش گفتم تا هرچه زودتربه روم برود وخودرا اكردم وبر تلیفونیون آصفي درپاریس اداکتر گفت كه به هم

یون گوشزد كردم كه دراین مقطع تاریخ فراموش كند كه وي ای همابر. وارد سازددرموضوعات حاد امروزي 
زیرا یكبار نه بلكه  حل وفصل كند ،سردار است وبا جنرال عبدالولي مشكل شخصي خودرا، ولو هرچه باشد

 ۀكه نمون چندبار درطول تاریخ دراثر اختالفات شخصي درفامیل ملت افغان ضربات شدید را متحمل شده
یون خاطر نشان كردم كه در اثر اوضع كنوني افغانستان به چشم سردید وهمچنان به هم سته آنرا میتوان دربرج

 .یست دوباره تكرار نشودادرپاكستان صدمه وارد كرد وب" متحد ۀجبه" همین اختالفات بود كه وي در پیكر 
ه مورد قبولش قرار گرفت وگفت كه یش گفتم كابعد ازختم صحبت داکتر، مطالبیرا كه درباال یادداشت كردم بر

ینده آ وي هیچ مطلبي را ازمن پنهان نمیكند وازهمین باعث است كه امروز مرا تنها نزد خود خواسته ودرمجلس
روزدوشنبه نمیخواهد درجمله همه قرارداشته باشم، زیرا بعضي این مطالب درآن محفل نسبت اهمیت محرم 

 .بودن موضوع صحبت نخواهد شد
اعتماد داکتر تشكر كردم ودراخیر گفتم كه درباره ربط این موضوع بزرگ افغاني با میانجیگري یك ازصحبت و

زیرا اخوانیها ازخدا مي خواهند بهانه ئی به دست داشته  یست فوق ا لعاده محتاط بود،انفر یهود، ارماند همر، ب
 .موافقت كردداکتر با این نظر . زرگ ملي را ازهم بپاشانندبباشند تا چنین پروسه 

 

12-19-1080 
رادیو  ییش معلومات دادم كه نظر به قول امروزاي صحبت كردم وبرتلیفونازامریكا با داکتر محمد یوسف 

ینده سران امریكا وشوروي آی مذاكرات اوي درنظر دارد تا بر. ی آلمان ارماند همر به كابل سفر كردهاصد
 .ی رونالد ریگان معلومات الزمه جمع آوري كندابر

داکتر محمد یوسف وبنده به توافق رسیدیم كه نسبت عدم هم آهنگي بین گروه های مقاومت، كه روم وما نیز 
درغیاب كند كه ازچگونگي آن اطالعي نخواهیم  ه ایید حوصلۀ دنیا سررفته باشد وفیصلاشامل آن میباشیم، ش

 .داشت
 ختم
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