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             92/70/9712    مایار                                                                      احسان هللا 
 

 "اسوال" آزادی مبارزه و وحدت تحکیم جمعیت
 بخش سیزدهم 

 

گذارشات بخش سیزدهم مهمترین صفحۀ از تاریخچۀ نهضت جمعیت تحکیم را از نظر با نقش 
میگذرانید. قدم های وطن و ملت خواهی ابتدائی ایکه که صورت آن در این چند صفحه قلم 
خورده، اگر معاندین خارجی و مشخص بگویم، دستگاه استخبارات پاکستان که در طول تاریخ 

ی ااسد در تخری  خا  و ملت اااان بکمک گماشتگانش قدم جهاد تا امروز مانند یک هیوال
این نهضت که مؤید مؤثرین اقدام سرنوشت ساز مرد  های خطرناکی گذاشته، مانع تکوین

، قبول کنید که شکل بزرگ اااان، اعلیحضرت محمدظاهرشاه بود، دست اندر کار نمیشد
ملت محروم اااان می بود. اااانستان امروزی چهرۀ مرغوبی میداشت که خواستۀ اکثریت 

ازاینکه بسرمنزل مقصود نرسیدیم در نزد خداوند و ملت اااان خودرا گنهکار احساس نمیکنیم 
 و در برابر وجدان خود خجالت نداریم. برمیگردم باالی ثبت گزارش:

  
 محمد یوسف درنیووید. داکترمنزل  10-4-1282

 حاضرین مجلس:
د نیاز، داکتر امین ارهنگ، داکترعطامحمد نورزاي، داکتر داکتر ولید حقوقي، داکتر غالم محم

 مایاراحسان هللا  سوما، داکتر سعیدسمیعي، همایونشاه آصفي وسید محمد 
رژیم كابل به حاضرین معلومات  داکتر محمد یوسف درباره اجالس وزاري خارجه پاكستان و

سهم نداشتن ویاندادن نماینده  داده وهركدام بالنوبه مطالبي دررابطه باموضوع بیاناتي دادند.
نگراني همه گردیده وازاینكه درباره آینده  ثویانمایندگان مجاهدین درمذاكرات ژنیوباع

اااانستان نمایندگان رژیمیكه ملت اااان دربرابر شان قیام كرده وحكومت پاكستان تصمیم 
درحلقات جهادي  اظهار تأسف كردند. تأسف بیشتر درمحور كمبودي یك ارگان سیاسي -میگیرند

تي ئاینهمه مشكل گردیده است. درضمن صحبت موااقه شد تا هی ثمیچرخید كه این كمبود باع
تبادل ااكار صورت وی به ژنیو راته وسعي شود تا با وزیر خارجه پاكستان واعضاي معیتي 

 دست اول درباره كنفرانس معلومات دستیا  گردد.زا گراته بتواند و
به ژنیو سفر  ر محمد یوسف، همایونشاه آصفي واینجان اکتردند تا دیه تصوی  كئهیئت اجرا

كنند ودرآنجا بعد مشوره با سیدقاسم رشتیا وداکترعبدالحكیم طبیبي امكانات مالقات ومذاكره را 
 گیرند.ببا صاحبزاده یعقو  خان ، وزیر خارجه پاكستان رویدست 

 
18-4-1282 

 ي توسط موتر بصو  ژنیو عزیمت وشام روزبه معیت داکتر محمد یوسف، همایونشاه آصف
اطاق گراته وبا سیدقاسم رشتیا  Hotel Grand-Preبدآنجا مواصلت نمودیم. درهوتل گراند پري 

 داتر طبیبي با هم ببینیم.   وعبدالحكیم طبیبي تلفوني صحبت كرده، قرار گذاشته شد تا اردا در
 

 :داتر داکتر طبیبي درژنیو -12-4-1282
 مجلس:حاضرین 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mayar_e_Jameeat_tahkeem_wahdat_osula_13.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mayar_e_Jameeat_tahkeem_wahdat_osula_13.pdf
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داکتر محمد یوسف، سید قاسم رشتیا، داکتر عبدالحكیم طبیبي، همایونشاه آصفي واحسان هللا 
 مایار.

داکتر محمد یوسف درباره جریان كنفرانس غیرمستقیم وزراي خارجه پاكستان واااانستان كه 
اسلو  كنفرانس وهمچنان اجنداي آن  ۀر است صحبت كرد. وي دربارئدرحال حاضر درژنیو دا

رژیم كابل  ر تقاضاي روسها وببنا انتقاد كرده اظهار داشت كه مجاهدین ااااني بطورعمدي و
انگیزه اصلي قیام  این طرزالعمل ماهیت جهاد و از حلقه كنفرانس بیرون نگهداشته شده تا با

دست اندكاران شوروي ورژیم كابل جهاد اااانستان را جلوه داده و را ناچیز  ملت اااان
شوروي وپاكستان، كه صالحیت  ۀنشناسند. كنفرانس ژنیو بین نمایندگان رژیم دستنشاندبرسمیت 
چنانیكه خواسته ملت اااان وبه نفع اااانستان باشد،  ا  كرده، یقین عنوان را بخود مردم اااان

حاصلي نخواهد آورد. بعد ازاظهارات اشرده ازدوستان خواهش كرد كه درباره چگونگي 
 رباره دستآورد آن به نفع اااانستان نظر دهند.كنفرانس وهمچنان د

هرچه سریعتر  خلق كنند تا یرشتیا: طوري مینماید كه پاكستانیها بیشترعالقه دارند تا میكانیزم
بازگشت مهاجرین ااااني ازپاكستان به اااانستان عملي گردد وازاشار اجتماعي  امكانات

  .واقتصادي آنها رهایي یابند
ار اقره داخل است كه قرارمعلوم درحال حاضر بیشتر هاي كنفرانس چطبیبي: دراصل اجند

 ثباالي بیرون كشیدن قواي شوروي ازاااانستان وعودت مهاجرین ااااني باوطان شان بح
دواقره دیگر آن نزداشتراك كنندگان كنفرانس كمتر مورد عالقه شان  صورت میگیرد و

 قرارگیرد. ثاجندا طور كل مورد بح قراردارد. ازاینرو باید سعي شود تا مطال  داخل
مایار: درباره سفر اخیر درپاكستان طور مختصر معلومات داده وهمچنان اظهار داشت كه 

یكه دارند، صالحیتي از خود ندارند ودرتصمیم گیري ئرهبران تنظیمها واحزا  بنابر مجبوریتها
كارگردان  ثصل منحیخویش خود مختارنیستند. دستگاه استخبارات نظامي  پاكستان كه درا

امور جهادي میباشد حاضرنیست كه رهبران جهاد درتصمیم واعمال خود استقالل داشته باشند. 
اشاره به گفتار داکتر محمد یوسف كرده، اضااه كرد كه بنابراین واقعیت پاكستانیها هرگونه 

رداشت نچه خواسته باشند، بدون درنظآصالحیت تصمیم گیري را بخود منحصر گردانیده وهر
 موقف رهبران جهاد واااانها، درعمل آنرا پیاده میكنند.

 آصفي: درباره كمبود سخنگوي سیاسي درمحاال بین المللي توضیح داده وانگیزه بوجود آمدن 
"جمعیت تحكیم وحدت، اسوال" را همین كمبودیها وانمود كرد. وي عالوه كرد كه باید با رهبران 

عد گردانیم كه جهت بوجود آوردن ارگاني كه متضمن جهادي درتماس شویم وآنهارا متقا
 پیشروي اعالیتهاي سیاسي جهاد باشد با ما همكاري كنند.

 احتمالی كرده و درباره مالقات را طور مبسوط باردیگر یاد داکتر یوسف: نتیجه گیري صحبتها
كرد كه  نظرخواهي كرد. وي همچنان از داکتر طبیبي خواهش در ژنیو با وزیر خارجه پاكستان

 درژنیو است( درتماس شده وباوي امكان مالقات را میسر سازد. با برهان الدین رباني ) اعال  
حاضرین چنین بازدیدي را لبیك گفته وبه آصفي، بنابر روابط شخصي ایكه با وزیر خارجه 

 پاكستان دارد، وظیفه داده شد تا امكان مالقات را اراهم آورد.
ت پاكستان درتماس شد وطرف مقابل وعده كرد بعد از ظهر نتیجه آصفي ازداتر طبیبي با سفار
 را درهوتل احوال مي دهد.

جال  ولیكن درمتن آن خالهاي را مي بیند. وي عقیده دارد كه  ا  رشتیا: مذاكرات اعلي را ظاهر
كوردویز درنظر دارد كه رژیم كابل بحال خود باقي مانده وازنقطه نظر بااتهاي قومي وهمچنان 
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. مطل  بعدي موضوع عودت مهاجرین ااااني به گرددگردانیدن اشخاص بیطرف تقویه  سهیم
 اااانستان میباشد وبس.

 ید اظهارات رشتیا را كرد.ئطبیبي:درباره عین مطال  توضیحات بیشتر داده وتأ
) احتماالّ توسط یكي  رسیده وي راپوره بکه داکتر محمد یوسف: با تأسف اظهارداشت 

بدست  نامه ای ل ضیاء الحق با رهبران جهاد مالقات كرده وازایشان صالحیتازرهبران( جنرا
آورده كه وزارت خارجه پاكستان بدون حضورداشت رهبران دركنفرانس ژنیو ازایشان 

 نمایندگي كند.  
بعد ازظهر شخصي بنام مهدي از نمایندگي پاكستان درژنیو بامن تلفوني صحبت  2327ساعت 
بعد 1311راته درهوتل نبود( وگفت وزیر خارجه اردا ساعت )آصفي بدیدن كسي  كرد

 ازظهرانتظار 
  ومذاكره درهوتل برگز  طعام چاشتداکتر محمد یوسف وهیئت معیتي شانرا براي صرف 

Bergues .دارد. ازدعوت شان تشكر كرده ، وعده كردم اردا به هوتل میرسیم 
از ساعتي آصفي نیز بهوتل رسیده دراطاق  ازپیام تلفوني به داکتر محمد یوسف اطالع دادم وبعد

 داکتر یكجا شدیم ودرباره مذاكرات اردا تبادل ااكار كردیم.
 خالصه مطا لبیكه اردا درباره صحبت شود:

ل گذشته را اراموش كند ودربرابر روسها با ملت اااان جبهه متحدي تشكیل دهد ئپاكستان مسا -
 اااانستان مانند گذشته دوباره احیاء گردد.تا روسها ازاااانستان اخراج گردند وهویت 

واقعي بسیچ گردند وسخنگویي درصحنه سیاسي  مجاهدین ااااني بایست دراتحاد سرتاسري و -
، تعیین كنند تا خالي امروزي اااان ازبین خود، بامشوره قشر روشنفكر، وطندوست وخداپرست

 ازبین برده شود.
ه یعقو  خان، وزیر خارجه پاكستان در نیویارك با صاحبزاد داکتر محمد یوسف كه قبال   -

به خاطر دارد كه وزیر خارجه به وي گفته روسها حاضرند با حلقه اي از  مالقات كرده بود
اااانهاي سرشناس تماس برقرار كنند. داکتر محمد یوسف درنظردارد كه این موضوع را با 

نین تماسها بدون سهم داشتن واضح گرداند كه برقراري چ وزیرخارجه باردیگر مطرح كند و
 رهبران جهادي یك عملیه خطرناك بوده و حكومت پاكستان نباید چنین مفكوره ایرا تقویه كند.

 نظر خواهي وزیر خارجه درباره سهمگیري مستقیم اعلیحضرت محمد ظاهرشاه، پادشاه سابق -
 ااانستان.

كشورهاي منطقه وصلح درجهان  بوجود آمدن یك اااانستان قوي بانظام قابل اعتماد به نفع  -
ال داکتر محمد یوسف یادآوري ثبوده وباید پاكستان این مطل  را درنظر داشته باشد. بگونه اي م

میكند كه مردم اااانستان وپاكستان برادرهستند، چنانیكه درزمان صدارت وي روابط حسنه 
 بوت این ادعا را كرده میتواند.ثوهمكاري بین كشورهاي مسلمان 

ه اشخاص شناخته شده سرشناس اااانستان حاضر وآماده هستند تا درپروسه صلح هم -
 ید قدرتهاي جهادي سهم داشته باشند.مؤ ثاااانستان منحی

نظر پاكستان درمورد ایجاد اداره اي انسجام درپاكستان وسهمگیري اشخاص سرشناس  -
 اااانستان دراین اداره.

ت كه قبل ازعزیمت به ژنیو با اعلیحضرت دراخیر صحبت داکتر محمد یوسف اظهار داش
تعاطي ااكار  درروم تلفوني صحبت كرده. اعلیحضرت بازدید با وزیر خارجه پاكستان را با

 ید كرده اند.ائدرمورد مطالبیكه درباال قید گردیده ، ت
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       و:هوتل برگز درژنی 1311ساعت    97/4/1282
با هیئت معیتي وي از داکترمحمد یوسف در سالون ادخال هوتل وزیر خارجه پاكستان 

 وهمكارانش صمیمانه پذیرایي كرد.
 درسالون جداگانه ترتی  مذاكرات گراته شده بود.

 حاضرین مجلس:
 ازطرف پاكستان:

آقایون صاحبزاده یعقو  خان، وزیر خارجه، نیاك اارن سكرتري، داکتر همایون مدیر عمومي 
 پاكستان درژنیوسیاسي ومهدي كارگردان نمایندگي 

 ازطرف ااااني:
یه جمعیت تحكیم ئداکترمحمد یوسف، سابق صدراعظم اااانستان، عضوشوراي اجرا آقایون

 یه اسوال(ئوحدت، اسوال، همایونشاه آصفي واینجان  احسان هللا مایار ) اعضاي اجرا
مطالبیكه بعد از رد وبدل اظهارات تعارااتي ، وزیر خارجه پاكستان درباره روند مذاكرات و

است با تفصیل معلومات داد. نكات برجسته كنفرانس غیرمستقیم بین پاكستان  ثدرآن تحت بح
باالي بیرون  واااانستان با میانجیگري نماینده خاص سرمنشي ملل متحد براي امور اااانستان،

 كشیدن عساكر شوروي ازاااانستان وعودت آبرومندانه مهاجرین ااااني به اوطان شان متمركز
كشیدن  میباشد. وي عالوه كرد كه هیئت پاكستان احساس میكند كه اتحادشوروي درزمینه بیرون
رابطه  قواي نظامي شان ازاااانستان با  مذاكرات را بسته نكرده ، بلكه میتوان باصراحت در

 با تعیین وقت بیرون كشیدن عساكر وتعداد آن اشاره كرد.
 کتر محمد یوسف اظهارداشت:بعد از استماع بیاناتات یعقو  خان، دا

زحمت شما شده ایم انگیزه آن درنگراني ما نسبت این كنفرانس  ثما كه جهت تعاطي نظر باع
 یك برادر، همسایه ومسلمان دراینباره مشوره میكنیم.  ثاست كه با شما منحی

 ازاینكه مردم وحكومت پاكستان، دراین مقطع تاریخ كه كشوراااانستان وملت مظلوم آن با
یك دوست غم شریك بار مشكل مارا تحمل  ثبزرگترین بدبختي دست بگریبان است، منحی

 میكنند، اظهار سپاسگذاري میكنیم.
ملل متحد را طور جدي تعقی  میكنیم سرمنشی ابتكار كوردویز، نماینده خاص  ۀكنفرانس زاد ما

ضي گفتنیهایي وهمچنان درمورد گنجانیدن اقره هاي داخل اجندا و سهمگیرندگان اجالس بع
 داریم.

طوریكه درروند كنفرانس واضح گردیده، طراین درگیر درجنگ، یعني رژیم دستنشانده 
كرده، طوركل شامل مذاكرات  شوروي دركابل وملت اااان كه برضد شان قیام واعالن جهاد

ولیت طرف مخالف رژیم كابل را كشور دوست ما، ئوغیرمستقیم نبوده، بلكه وظیفه ومس
ملت اااان  ۀبعهده گراته وسعي میكند تا بنام مردم مجاهد اااانستان ازحقوق پامال شدپاكستان، 
 دااع كند.

وي اضااه كرد: ما مستشعر ازآنیم كه اتحاد شوروي متجاوز وحامي رژیم دست نشانده كابل 
یل ثسعي میكند برسمیت شناختن مدااعین حقوق مردم اااانستان را كه توسط مجاهدین ااااني تم

ازمخالفین رژیم كابل، طوریكه درقیام مردم  ۀنماید كه كتل ردد نادیده گراته وطوري وانمودمیگ
كشورهاي آسیاي مركزي بنام ) باسمچي( یاد میشدند، صالحیت پارتنر بودن وشمول 
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درمذاكرات راه حل بحران اااانستان را ندارند. خطریكه ازاین ناحیه درتصمیم گیري وتوااقات 
 هد اااان عرض اندام خواهد كرد، ضرورت به شرح وبسط ندارد.درغیا  مردم مجا

البته  داکتر محمد یوسف اضااه كرد: كشورشما با اااانستان نمیتواند طرف معامله باشد.
كشورشما، درصورتیكه رژیم كمونیستي باحمایت اتحاد شوروي وموجود بودن عساكر شوروي 

خودداشته باشد، زیرا  ۀبحق میتواند بیم از آینددرسرحدات بین اااانستان وپاكستان مستقر گردد، 
به اشاال اااانستان اكتفا نخواهد كرد وخوابهاي تزارهاي  ا  اتحاد شوروي توسعه طل  یقین

ریت ملت ثروسي را، رسیدن به آبهاي گرم بحر هند، درعمل پیاده خواهد كرد. لیكن امروز اك
اني میدهند وبا ما همنوا خواهید بود اگر اااان است كه برضد رژیم تحمیل شده قیام كرده وقرب

ینده خود نیز شامل بوده ودراتخاذ تصامیم شریك باشیم آادعا كنیم كه ما اااانها حق داریم درباره 
. 

صاحبزاده یعقو  خان درجوا  دادن تا حدي بمشكل مواجه گردیده وبیشتر ازخدمات پاكستان 
یادآوري كرد ودرهر بار اشاره  آني ونژادي راه اعاده صلح دراااانستان وهمبستگیهاي قوم در

گفت كه حكومت پاكستان بنابر اینكه چنین  ا  به منااع اااانستان میكرد. درصحبت خود واضح
كنفرانسي بوجود آید مجبور گردید تا بعضي كمپرومي هارا قبول كند كه ازجمله سهیم 

با تمام قدرت پااشاري داشت  نگردانیدن نمایندگان مجاهدین دراین كنفرانس است. اتحاد شوروي
این  كه ازنمایندگان مجاهدین یادي نشود، زیرا برسمیت شناختن مجاهدین را معني داده وبا

روش موااقه نداشتند. یعقو  خان اضااه كرد كه دربین رهبران مجاهدین هم با مشكالت روبرو 
نشدیم تا ازبین ایشان  اق ؤهستیم وهرقدر سعي كردیم تا دربین شان اتحاد واقعي بوجود آید م

 سخنگوي عرض وجود كند. ثیكنفر منحی
داکترمحمد یوسف درباره این تفسیر وزیرخارجه تبسمي كرده وبوي تفهیم كرد كه باوي هم 

 عقیده نمي باشد.
وزیرخارجه پاكستان ازحالت دااعي خودرا بیرون كرده واز داکتر محمد یوسف سوال كرد: 

دراین كنفرانس الزمي میدانید، پس موااقه  ده گان مجاهدین رادرصورتیكه كمبود اشتراك نماین
ویرا  درصدد تاییر عقیده كوردویز شویم و این كنفرانس را درهمین جا خاتمه داده و دارید تا

متقاعد سازیم تا سر ازنو، بادرنظرداشت شركت نمایندگان مجاهدین، اقداماتي جدیدي را 
 رویدست گیرد.

ااااني را با مشكل مواجه گردانیده وداکتر محمد یوسف بعد از  این طرزسوال مستقیم طرف
مختصري به جوا  یعقو  خان گفت: درپرنسیپ شامل نبودن نمایندگان مجاهدین  ثمك

یك دوست واقعي  ثدركنفرانس اشتباه بزرگ بوده ونمیتوان آنرا نادیده گرات. ازشما منحی
اكرات با كوردویز جهت تدویر این كنفرانس با اااانستان گله كرده میتوانیم كه چرا قبل آغاز مذ

اااانها مشوره نكرده ومرحله بجایي رسیده كه بازگشت ازآن به ضررمردم اااانستان بوده ودوام 
كشتار مردم بیگناه اااان وتباهي كشور میگردد، میسر  ثموجود بودن قواي شوروي را كه باع

بودن قواي شوروي رادراااانستان ندارد میگرداند. هیچ ااااني تحمل یك ساعت بیشتر موجود 
 ني نیستیم.ثوما دراین حلقه كوچك ازاین امر مست

یك دوست  ثمسیر صحبت را تاییر داده واز یعقو  خان، منحی ا  داکتر محمد یوسف عمد
اااانستان، تقاضا كرد تا امكانات ایجاد اداره ایرا درپاكستان براي " جمعیت تحكیم وحدت "بین 

كه یكتعداد قابل توجه ازمامورین سابقه دارنظامي وملكي  گرداند. وي عالوه كرد مجاهدین میسر
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ینده با مشوره شخصیتهاي آاااانستان حاضرند تا دراین پروسه همبستگي سهم عملي داشته ودر
 بتي گذارند.ثمانند شما درراه اعاده صلح قدمهاي م

سابق اااانستان یادكرده گفت داکتر محمد یوسف طور برجسته ازسهمگیري اعلیحضرت پادشاه 
كه اعلیحضرت خواستاریك ساختمان بزرگ اتحاد سرتاسري بین قدرتهاي جهادي بوده وآماده 

 تشریك درخدمت وطن وملت اااان میباشد.
به لهجه اردو وعده كرد كه وي بنابر  درییعقو  خان با خورسندي واداي چند جمله بلسان 

 ثیاد نبرده بلكه منحی ومردم آن دارد منااع اااانستان را از عالیق وپیوند عمیقي كه به اااانستان
یك برادر براي برقراري صلح دراااانستان خدمت خواهد كرد وهمچنان گفت كه دربازگشت به 

طبق خواسته مردم سابقه دارد ااااني، مشوره  پاكستان با مقامات مربوط درباره ایجاد اداره اي،
 واهد داد.خواهد كرد وازاقدام خود اطالع خ

درچوكات احترام متقابل وصراحت لهجه دوام كرده وبا تعهد  2397تعاطي نظر تا ساعت
 دیدوادید درآینده ومشوره خاتمه یاات. 

ش  سید قاسم رشتیا وداکتر طبیبي به هوتل آمدند ودرباره مالقات با وزیر خارجه  8حوالي 
ا برهان الدین رباني وداکتر محمد پاكستان معلومات داده شد. داکترطبیبي  درباره مالقات ب

یوسف گفت كه اردا بعد ازظهر درمنزل داکتر طبیبي ویا كدام جاي دیگري قرارگذاشته شده كه 
 باهم ببینند وموااقه شد تا داکتر محمد یوسف وداکتر طبیبي با وي ببینند.

درمذاكرات با ) یادآوري: ازاینكه داکتر محمد یوسف از سیدقاسم رشتیا وداکتر طبیبي نخواست 
وزیر خارجه پاكستان شامل باشند نزد بنده سوال خلق گردید لیكن درباره روشني انداختن باالي 

 .(من كنجكاوي را الزم ندیدآ
 

 ژنیو 91-4-1282
یك تعداد اااانهاي مقیم ژنیو وشهر هاي نزدیك آن ازسفر داکتر محمد یوسف اطالع یااته واز 

یري ازایشان)متأسفانه ثتشریف مي آورند. امروز تعداد كروز ورود به این شهر دسته دسته 
سفر  ۀلست اشخاص دربین یادداشتهایم نبود( به هوتل آمدند ودرسالون جداگانه درباره انگیز
ید شان ائهیئت از آلمان ومذاكرات با وزیر خارجه پاكستان معلومات داده شد كه مورد ت

 قرارگرات.
طبیبي باهم جهت تعاطي ااكار با برهان الدین رباني  بعد از ظهر داکتر محمد یوسف وداکتر

 راتند وبعد از سپري شدن تقریباّ سه ساعت بازگشتند.
از طرز صحبت وگزارش دادن مالقات داکتر محمد یوسف طوري معلوم میشد كه صحبت با 

 .است ر وي گردیدهثتأ ثبرهان الدین رباني ، انچه انتظار داشت، داراي اهمیت نبوده وباع
داکتر محمد یوسف با اعلیحضرت محمد ظاهرشاه، تلفوني صحبت كرده وبعدازان تصمیم گراته 

 شد تا اردا به ایتالیا سفر كنیم.
 

 ژنیو99-4-1282
بعد از خداحااظي با اااانهاي مقیم ژنیو درحوالي ظهر بصو  ایتالیا حركت كردیم. ش  را 

 درهوتلي نزدیك به میالن گذشتاندیم.
 

 روم 92-4-1282
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قبل ازآنكه به روم مواصلت كنیم دررستوراني كنار شاهراه براي صرف طعام چاشت پایان 
شدیم. بعد ازصرف غذا به موتر نزدیك شده دیدیم كه شیشه دروازه عقبي موتر شكسته 

كه به یاما راته كمره عكاسي گران بهاي من ئومحتویات داخل موتر ربوده شده. دربین اشیا
في شامل بود. مراجعه نزد پولیس وصحبت با ایشان ضیاع وقت بوده وتمام اسناد همایون آص
وزش باد سرد سفر خودرا دوام داده وبه هوتل كولوني درروم) هوتلیكه  ومجبور با شیشه باز و

 اطاق ریزرف شده بود( مواصلت كردیم.
 ثجنرال عبدالولي وحمید نعیمي) یكي ازدوستان وهمكاراامیل شاه سابق( بهوتل آمدند . بح

روي مذاكرات باوزیر خارجه پاكستان، طور خالصه، صورت گرات وقرارگذاشته شد تا اردا 
بعد ازظهر با اعلیحضرت  2براي صرف طعام چاشت درمنزل جنرال عبدالولي راته وساعت 

 درمنزل شان ببینیم.
 

 روم 94-4-1282
ز صرف طعام كه جنرال عبدالولي بهوتل آمده وباهم یكجا بمنزلش راتیم. بعد ا11327ساعت 

ماپذیرایي ومهمانداري میكرد، ساعت  شاهدخت بلقیس، همسر جنرال با پیشاني باز ولطف از
 آنجا رسیدیم. 2بقصد منزل اعلیحضرت حركت وساعت 9327

بعد از مصااحه با اعلیحضرت اشتراك كنندگان ، داکتر محمد یوسف، جنرال عبدالولي، 
درباره رویداد هاي اخیر صحبت آغاز گردید. داکتر  هم نشسته همایونشاه آصفي، واینجان  گرد

وزیر خارجه پاكستان  نتیجه گیري از تعاطي ااكار بابا  و حاکم در قضیه محمد یوسف با تفصیل
 .از سهم نداشتن نماینده مخالفین رژیم، مجاهدین، ابراز نگراني كرد گزارش داده و

جود آمدن كنفرانس ژنیو وانگیزه اعلیحضرت درباره چگونگي بو، بعد از استماع گزارشات
این  ثاز محور مشخص درچوكات جهاد باع درقبال آن یاد كرده وكمبود صداي ملت اااان را

شده  ثاعلیحضرت عقیده دارند تا هرچه زودتر، طبق نظر بح نقیصه ارزیابي كردند.
لوي باوزیرخارجه پاكستان، اداره اي انسجام بازگردد واشخاص وارد درامور سیاسي درپه

غاز كنند، این اداره  رهبران جهادي، بدون درنظرداشت موقف خاصي براي خود، به اعالیت آ
مي تواند بگونه اي نواقص دركمبودي نمایندگان جهادي دركنفرانس ژنیو را سازوركند. روي 
این منظور هدایت ارمودند كه رسیدن باین هدف را حق اولیت داده وسعي گردد تا موااقت 

درصدد تمویل هزینه مصارف  ان را با موجود  بودن چنین ارگاني بدست آورده وحكومت پاكست
 گیرد. باقداماتي صورت  پاكستان ، عمال   ۀبدون سهم داشتن و مداخل چنین دستگاهي،

ه درمورد چگونگي چنین ارگاني درباره اشخاصیكه میتوان درچنین پروسه سهم ثبعد ازمباح
 مقدماتي آن تهیه گردید كه باید درآینده تكمیل شود. اعلیحضرتداشته باشند صحبت شد ولست 

ولیت این وظیفه را بدست گراته ودرصورتیكه داتري ئوكه مسهدایت داد  داکتر محمد یوسفبه 
درپاكستان  ترتی  داده میشود، در پاكستان طور متناو ، اجراي این امر حیاتي رابعهده گیرد. 

خدمت به  ثازكدام شرایط، پیشنهاد اعلیحضرت رامنحی بدون نام بردن داکتر محمد یوسف،
 وطن ومردم مجاهد اااان با اطمینان كامل وعده كرد.

 8تا حوالي داکتر محمد یوسف به اطاق جداگانه تشریف بردند و شام اعلیحضرت با 0درحوالي 
درستوراني كه اعلیحضرت بعضي اوقات درآنجا طعام صرف  دا  صحبتهاي باهم داشتند. بع

بعد ازخداحااظي بهوتل مراجعه 19كنند دسته جمعي راته ومهمان اعلیحضرت بودیم. ساعت می
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كردیم. همایون آصفي به منزل اعلیحضرت اطاقي براي اقامت طوالني خود، نسبت نداشتن 
 سفر وتهیه مجدد آن ازپاریس، تهیه كرد وازما جدا شد. اسناد

 

 روم 91-4-1282
تانش براي خداحااظي بهوتل آمده داکتر محمد یوسف ومن جنرال عبدالولي با چند تن ازدوس

بصو  آلمان ازطریق سویس حركت كردیم وبعد ازگذشتاندن یك ش  درقصبه كوچكي بین 
به آلمان مواصلت كردیم. درطول سفر ازهرطرف صحبتهاي داشتیم  96ایتالیا وسویس  شام 

طن را ندارد وچند صباحي وطرزدید، بزرگواري این مرد اااان كه هیچ آرزوي جز آزادي و
 ازباقیمانده زندگي را درآنجا بگذراند جزء خاطرات اراموش ناشدني زندگیم است. 

ولیت ئوداکتر محمد یوسف، این مرددانشمند وعاشق اااانستان بمن گفت:" احسان میداني كه مس
درصدد آن  باید بزرگي بما راجع شده وكار ساده اي نیست كه به تنهایي آنرا بجایي رسانید. ما

ازاااانهاي وطندوست، بدون داشتن خودخواهي، را درحلقه بزرگتري گردهم  ۀشویم تا یك كتل
آوریم وباهر مشكلي باشد درپاكستان، بدون مداخله پاكستانیها، ارگان انسجام جهادي را بوجود 

راي كسانیكه ب آوریم. درقدم اول باید تو بزودي باردیگر به پاكستان سفر كني ودرمنطقه با
 زرگ خدمتي كرده میتواند تماس برقراركني."ب ۀپیشبرد چنین پروس

بجوابش گفتم كه مانعي نمي بینم، لیكن مهم اینست دراینجا باید كارها جدي تر تعقی  شود تا 
به ما اعتماد كرده بتوانند، زیرا ما نباید به مردم  شته میباشیمدرپاكستان با كسانیكه سروكار دا

) همیشه  اختالاات دربین حلقات شان شویم. داکتر صاح  ثخلق كنیم وباعامیدواریهاي كاذ  
وي راچنین خطا  میكردم( لحظه اي به چرت راته وگفت : " راست میگویي ما سعي نهایي 

 خودرا میكنیم ومتباقي امور را به خدا مي سپاریم، تو آمادگي سفرت را بگیر."  
 سفر توسط بنده تمویل گردید(.ۀ هزین ،لومتركی2087 رات وآمد ،  ۀي: سرجمع ااصل)یادآور
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