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احسان هللا مایار

پاکستان بار دیگر در بازی بزرگ
افغانستان پیروز شد
(قسمت اول)

تکرار رویداد تاریخی پس از سی و هفت سال-
روز  29فبروری  2020مطابق با  ۵رجب  1۴۴1هجری قمری و  10حوت 1398هجری شمسی موافقت نامۀ
امریکا و طالبان پس از  11دور مذاکره بین نمایندگان ایاالت متحدۀ امریکا به ریاست شخصیت شناخته شدۀ افغان
امریکائی  ،داکتر زلمی خلیلزاد و نمایندگان تحریک طالبان که در مرحلۀ نهائی مال عبدالغنی برادر از حبس
پاکستان رهائی یافت و در دوحه ،پایتخت قطر ریاست مذاکرات طرف طالبان نظر به هدایت و ایجاب یک چهره
مورد ضرورت امریکا به عهدۀ وی قرار داده شد ،بعد از مرور حدود هژده ماه ،روز شنبه ،دهم حوت ،به امضا
رسید.
دربارۀ محتوی و متن موافقت نامه به خود اجازه داده نمی توانم بحث نمایم ،زیرا موضوع از صالحیت علمی
بنده خارج می باشد ،لیک بنابر عالیق و تشبث در قضایای افغانستان که بخش مهم عمر خودرا دراین راه به
ودیعه گذاشته ام می توانم روی گزارشاتی نظر به کفایت ذهنی ام تدقیق و بحث نمایم .فکر می کنم باز شدن چنین
دروازه های فکری امکاناتی را میسر گردانیده می تواند که توجه کارشناسان را در قضیه جلب کند و در مجموع
سچه در تاریخ معاصر افغانستان برای انتباه گرفتن نسل های جوان امروزی و آیندۀ افغانستان
محتوی آن مطالبی ُ
تقدیم نموده و ازاین طریق خدمتی کرده باشد.
نسل ما با تأسف و اندوه بزرگتر از طاقت انسانی شاهدیم که بعد از جمع شدن گلیم نظام خجستۀ شاهی و سقوط
سبُکنظری معامله شده که در طول تاریخ
جمهوری بد شگون اول با سرنوشت ملت افغان چنان بیرحمانه و با ُ
کمتر ممالک جهانی رخ داده است.
سرنوشت ملت معصوم گروگان گرفته توسط نوکران دون صفت بیگانگان وسیله ای بوده تا کتله ای به مراد
سخیف و خواسته های پلید شان برسند.
از سال  1978م تا دیروزی که اشرف غنی به قدرت رسانیده شد هر که آمد و رفت غیر از جفا خدمتی به بقای
افغانستان و گسترش پرتو صلح در افغانستان دیگر نشانه ای از خود باقی نگذاشتند.
زمامداران پاکستان ،آب نوشیدگان از دست انگلیس ،لیک به خاک و ملت خود صادق بودند و هستند از افزار
حمایت منافع ملی خود نهایت استفاده نموده و از یک تعداد محدود که به چاکری و وفای شان شک و تردید
نداشتند حد اعظم بهره بردند.
شماره  1از 9صفحه

ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

هفت نفر را به نام رهبر تراشیدند و مردم آزادیخواه و مسلمان افغان را به هفت گروه تفریق نمودند .مردم علیۀ
الحاد و حاکمیت بیگانه برای آزادی وطن خود جنگیدند که در نهایت صدها هزار شان کشته وملیونهای شان
مهاجر و گدای کشور های بیگانه شدند.
این است بیالنس بزرگترین تراژیدی در تاریخ افغانستان و بد تر از همه که با وجود این همه قربانی ها شخصی
و یا گروهی بنام مدافع ملی افغان در ساحۀ سیاسی و خدمت به وطن سر باال نکرده که باز هم همان بازیگران
اصلی مانع به وجود آمدن شان شده توانست.
آغاز سال 1983م نویدی در قبال خود نهفته داشت که در آن اخراج قوای شوروی از افغانستان در بطن زمانه
قرار گرفته بود.
جهت بر آوردن این مأمول کنفرانس سازمان ملل در ژنیو دائر گردید و دایۀ مهربانتر از مادر به نمایندگی ملت
افغان با نمایندگان رژیم دون همت کابل داخل مذاکره غیر مستقیم شدند .ملت افغان در برابر نظام منحط جنگید و
قربانی داد و در نهایت صالحیت شان غصب گردید که نشانۀ از وجود شان در اوراق تاریخ وجود ندارد.
جهت تنویر اذهان خوانندگان گرامی به اثر اینجانب "قیام ملت افغان" در جلد سوم و صفحات  45-37آن مراجعه
نمودم تا از حوادثی در آن برهۀ زمان رو داده بود مطلع بوده و مستحضر باشند که نظر به حکم وجدان برادران
شان با در نظر داشت منافع ملی افغانستان تپیده اند لیک به هدف مقصودی که رسیدن به آن با دژ عظیم مسدود
گردیده بود نرسیده اند.
 17-4-1983منزل داکتر محمد یوسف در نیووید.
حاضرین مجلس:
داکتر ولید حقوقى ،داکتر غالم محمد نیاز ،داکتر امین فرهنگ ،داکتر عطا محمد نورزاى ،داکتر سوما ،داکتر
سعید سمیعى ،همایون شاه آصفى و انجنیر مایار
داکتر محمد یوسف در باره اجالس وزارى خارجه پاكستان و رژیم كابل به حاضرین معلومات داده و هر كدام
بالنوبه مطالبى در باره بیان داشتند .سهم نداشتن و یا سهم ندادن به نماینده و یانمایندگان مجاهدین در مذاكرات
ژنیو باعث نگرانى همه گردیده و از اینكه در باره آیندۀ افغانستان نمایندگان رژیمیكه ملت افغان در برابرش قیام
كرده با حكومت پاكستان تصمیم میگیرند اظهار تأسف كردند .تأسف بیشتر در محور كمبود یك ارگان سیاسى در
حلقات جهادى میچرخید كه این كمبود باعث اینهمه مشكل گردیده است .ضمن صحبت موافقه شد تا هیئتى به ژنیو
رفته و سعى شود تا با وزیر خارجۀ پاكستان و اعضاى معیتى وى تبادل نظر صورت گرفته بتواند.
هیئت اجرائیه تصویب كردند تا داکتر محمد یوسف ،همایون شاه آصفى و اینجانب ،مایار به ژنیو سفر كنند و در
آنجا با سید قاسم رشتیا و داکتر عبدالحكیم طبیبى مشوره كرده امكانات مالقات و مذاكره را با صاحبزاده یعقوب
خان ،وزیر خارجه پاكستان بدست آرند.
18-4-1983
به معیت داکتر محمد یوسف ،همایون شاه آصفى توسط موتر جانب ژنیو عزیمت و شام روز بدانجا مواصلت
نمودیم .در هوتل گراند پرى  HOTEL GRAND - PREاطاق گرفته و با سید قاسم رشتیا و عبدالحكیم طبیبى
تلفونى صحبت كرده ،و قرار گذاشته شد تا فردا در دفتر طبیبى با هم ببینیم.
 19-4-1983دفتر داکتر طبیبى در ژنیو
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حاضرین مجلس:
داکتر محمد یوسف ،سید قاسم رشتیا ،داکتر عبدالحكیم طبیبى ،همایون شاه آصفى و انجنیر احسان هللا مایار.
داکتر محمد یوسف در بارۀ جریان كنفرانس غیر مستقیم وزراى خارجه پاكستان و افغانستان كه در حال حاضر
در ژنیو دائر است صحبت كرد ،وى در باره اسلوب كنفرانس و همچنان اجنداى آن انتقاد كرده اظهار داشت كه
مجاهدین افغانى بطور عمدى و بنابر تقاضاى روسها و رژیم كابل از حلقه كنفرانس بیرون نگهداشته شده تا با
این طرزالعمل ماهیت جهاد و انگیزه اصلى قیام ملت افغان را ناچیز شمرده دست اندكاران شوروى و رژیم كابل
جهاد افغانستان را برسمیت نشناسند .كنفرانس ژنیو بین نمایندگان رژیم دست نشاندۀ شوروى و پاكستان ،كه
صالحیت مردم افغان را بخود تفویض كرده ،یقینا ً چنانیكه خواسته ملت افغان و به نفع افغانستان باشد ،بیحاصل
و بى ثمر است .بعد از توضیح مختصر از دوستان خواهش كرد كه در بارۀ چگونگى كنفرانس و همچنان در
بارۀ دستآورد آن به نفع افغانستان نظر دهند.
رشتیا :طورى مینماید كه پاكستاني ها بیشتر عالقه دارد تا میكانیزمی را خلق كنند كه هر چه سریعتر امكانات
باز گشت مهاجرین افغانى از پاكستان به افغانستان عملى گردد و از فشار اجتماعى و اقتصادى آنها رهایى یابند.
طبیبى :در اصل اجنداى كنفرانس چهار فقره داخل است كه قرار معلوم در حال حاضر بیشتر باالى بیرون كشیدن
قواى شوروى از افغانستان و عودت مهاجرین افغانى به اوطان شان بحث صورت میگیرد و به سه فقره دیگر آن
اشتراك كنندگان كنفرانس كمتر عالقه دارند ،از اینرو باید سعى شود تا مطالب داخل اجندا طور كل مورد بحث
قرار گیرد.
مایار :در بارۀ سفر اخیر در پاكستان به اختصار معلومات داده و همچنان اظهار داشت كه رهبران تنظیم ها و
احزاب بنا بر مجبوریت ها و ضعفى كه دارند از خود صالحیت نداشته و در تصمیم گیرى خود اختیار ندارند.
دستگاه استخبارات نظامى پاكستان كه در اصل كار گردان امور جهادى مي باشد حاضر نیست كه رهبران جهاد
در تصمیم و اعمال خود استقالل داشته باشند .اشاره به گفتار داکتر محمد یوسف كرده ،اضافه كرد كه بنا بر این
پاكستاني ها هر گونه صالحیت تصمیم گیرى را بخود منحصر نموده و هر انچه را خواسته باشند ،بدون در نظر
گرفتن موقف رهبران جهاد و افغانها عمالً انجام میدهند.
آ صفى :در باره كمبود سخنگوى سیاسى در محافل بین المللى توضیح داده و انگیزه بوجود آمدن " جمعیت تحكیم
و حدت ،اسوال" را همین كمبودي ها وانمود كرد ،وى عالوه كرد كه باید با رهبران جهادى تماس گرفته و آنها
را متقاعد گردانیم كه جهت بوجود آوردن ارگانى كه متضمن پیشروى فعالیت هاى سیاسى جهاد باشد با ما همكارى
كنند.
داکتر یوسف :پس از نتیجه گیرى از صحبت ها در بارۀ مالقات با وزیر خارجه پاكستان نظر خواهى كرد .وى
همچنان از داکتر طبیبى خواهش كرد كه با برهان الدین ربانى كه ( فعالً در ژنیو است) تماس گرفته و امكان
مالقات با وى را میسر سازد.
حاضرین این دیدار را لبیك گفته و به آصفى ،بنا بر روابط شخصى ایكه با وزیر خارجه پاكستان (محمد یعقوب
خان) دارد ،وظیفه داده شد تا امكان مالقات با او را فراهم آورد.
آصفى از دفتر طبیبى با سفارت پاكستان تماس گرفت و طرف مقابل وعده كرد كه بعد از ظهر نتیجه را در هوتل
به وى خبر مى دهد.
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رشتیا :مذاكرات فعلى را ظاهرا ً جالب و لیكن در متن آن خالهاى را مى بیند .وى عقیده دارد كه كوردو ویز در
نظر دارد كه رژیم كابل بحال خود باقى مانده و از نقطه نظر بافت هاى قومى و همچنان سهیم گردانیدن اشخاص
بیطرف تقویه شود .مطلب بعدى موضوع عودت مهاجرین افغانى به افغانستان میباشد و بس.
طبیبى :در باره عین مطالب توضیحات بیشتر داده و اظهارات رشتیا را تأئید كرد.
داکتر محمد یوسف :با تأسف اظهار داشت به وى راپور رسیده (احتماالً توسط یكى از رهبران) كه جنرال ضیاء
الحق با رهبران جهاد مالقات كرده و از ایشان صالحیتى بدست آورده كه وزارت خارجه پاكستان بدون حضور
شان در كنفرانس ژنیو از آنها نمایندگى كند.
ساعت  3،30بعد از ظهر شخصى بنام مهدى از نمایندگى پاكستان در ژنیو تلفون كرد (چون آصفى بدیدن كسى
از هوتل بیرون رفته بود در هوتل نبود) با من صحبت نموده گفت وزیر خارجه فردا ساعت  1،15بعد از ظهر
انتظار داکتر محمد یوسف و هیئت معیتى شانرا براى صرف نهار و مذاكره در هوتل برگز  BERGUESدارد.
از دعوت شان تشكر كرده ،و عده كردم فردا به هوتل میرسیم.
از پیام تلفونى به داکتر محمد یوسف اطالع دادم و بعد از ساعتى اصفى نیز به هوتل رسیده در اطاق داکتر یكجا
شدیم و در باره مذاكرات فردا تعاطى نظر كردیم.
خالصه مطالبیكه فردا در باره صحبت شود:
-

پاكستان مسائل گذشته را فراموش كند و در برابر روسها با ملت افغان جبهۀ متحدى تشكیل دهد تا روس ها

از افغانستان اخراج گردند و هویت افغانستان مانند گذشته دوباره احیاء گردد.
-

از اینكه در مذاكرات غیر مستقیم در ژنیو نماینده و یا نمایندگى از آنها بكند باعث نگرانى ما است ،زیرا

هر فیصلۀ بدون موافقۀ نمایندگان جهادى در عمل موفق نبوده و منجر به ناكامى میگردد.
-

مجاهدین افغانى بایست در اتحاد سرتاسرى و واقعى بسیچ و سخنگویى در صحنه سیاسى از بین خود ،با

مشوره قشر روشنفكر ،وطندوست و خدا پرست ،تعیین كنند تا خالى امروزى از بین برده شود.
-

داکترمحمدیوسف كه قبالً با صاحبزاده یعقوب خان ،وزیر خارجه پاكستان در نیویارك مالقات كرده بود به

خاطر دارد كه وزیر خارجه به وى گفته بود روسها حاضرند با كتلۀ از افغانهاى سرشناس تماس برقرار كنند.
داکترمحمدیوسف در نظر دارد كه این موضوع را با وزیر خارجه بار دیگر مطرح نموده و توضیح دهد كه
برقرارى چنین تماس ها بدون سهم داشتن رهبران جهادى یك عملیه خطرناك بوده اگر حكومت پاكستان چنین
مفكوره ایرا تقویه كند.
-

نظر خواهى وزیر خارجه در باره سهمگیرى مستقیم اعلیحضرت محمد ظاهر شاه ،پادشاه سابق.

-

بوجود آ مدن یك افغانستان قوى با نظام قابل اعتماد به نفع كشورهاى منطقه و صلح جهانى بوده و باید

پاكستان این مطلب را در نظر داشته باشد .بطور مثال داکتر محمد یوسف یاد آورى میكند كه مردم افغانستان و
پاكستان برادر اند ،چنانیكه در زمان صدارت وى روابط حسنه و همكارى بین كشورهاى مسلمان این ادعا را
ثابت میسازد.
-

همه اشخاص شناخته شده سرشناس افغانستان حاضر و آماده مي باشند تا در پروسۀ صلح افغانستان بحیث

مؤید قدرت هاى جهادى سهم داشته باشند.
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-

نظر پاكستان در مورد ایجاد اداره اى انسجام در پاكستان سهمگیرى اشخاص سرشناس افغانستان در این

اداره.
در اخیر صحبت داکتر محمد یوسف اظهار داشت كه قبل از عزیمت به ژنیو با اعلیحضرت در روم تلفونى
صحبت كرده است .اعلیحضرت دیدن با وزیر خارجه پاكستان را با تعاطى افكار در مورد مطالبیكه در باالى قید
گردید ،تأئید كرده اند.
 20-4-1983ساعت  1 ،15هوتل برگز  BERGUESدر ژنیو
در هال هوتل وزیر خارجه پاكستان با هیئت معیتى خود از داکتر محمد یوسف و همكارانش صمیمانه پذیرایى
كرد.
در سالون جدا گانه ترتیب مذاكرات گرفته شده بود.
حاضرین مجلس:
از طرف پاكستان:
آقایون صاحبزاده یعقوب خان ،وزیر خارجه ،نیاك ،فارن سكرترى ،داکتر همایون مدیر عمومى سیاسى و مهدى
كار گردان نمایندگى پاكستان در ژنیو
از طرف افغانى:
آقایون داکتر محمد یوسف ،سابق صدر اعظم افغانستان ،عضو شوراى اجرائیه جمعیت تحكیم وحدت ،اسوال،
همایون شاه آصفى و اینجانب احسان هللا مایار (اعضاى شوراى اجرائیه اسوال)
بعد از تعارفات معموله ،وزیر خارجه پاكستان در بارۀ روند مذاكرات و مطالبیكه در آن تحت بحث است با
تفصیل معلومات داد .نكات برجستۀ كنفرانس غیر مستقیم بین پاكستان و افغانستان با میانجیگرى نمایندۀ خاص
سرمنشى ملل متحد براى امور افغانستان باالى بیرون كشیدن عساكر شوروى از افغانستان و عودت آبرومندانه
مهاجرین افغانى به اوطان شان متمركز میباشد ،وى عالوه كرد كه هیئت پاكستان احساس میكند كه اتحاد شوروى
در زمینه بیرون كشیدن قواى نظامى خود از افغانستان باب مذاكرات را بسته نكرده ،بلكه میتواند با صراحت
دراین باره به تعیین وقت بیرون كشیدن عساكر و تعداد آن اشاره كرد.
بعد از استماع بیاناتات یعقوب خان ،داکتر محمد یوسف اظهار داشت:
ما كه جهت تعاطى نظر باعث زحمت شما شده ایم انگیزۀ آن در نگرانى ما نسبت به این كنفرانس است كه با شما
بحیث یك برادر همسایه و مسلمان در اینباره مشوره مي كنیم.
از اینكه مردم و حكومت پاكستان ،در این مقطع زمان كه كشور افغانستان و ملت مظوم آن با بزرگترین بدبختی
دست بگریبان است ،به صفت یك دوست غم شریك بار مشكل ما را تحمل میكنند ،اظهار سپاسگذارى میكنیم.
ما كنفرانس ابتكارى كوردویز ،نمایندۀ خاص ملل متحد را جدى تعقیب مي كنیم و همچنان در مورد گنجانیدن فقره
هاى داخل اجندا و سهمگیرند گان اجالس گفتني هایى داریم.
طوریكه در روند كنفرانس واضح گردیده ،طرفین در گیر در جنگ ،یعنى رژیم دستنشاندۀ شوروى در كابل و
ملت افغان كه بر ضد شان قیام و اعالن جهاد كرده ،صرف یك طرف آن شامل مذاكرات غیر مستقیم بوده،
وظیفه و مسئولیت طرف مخالف رژیم كابل را كشور دوست ما ،پاكستان بعهده گرفته و سعى میكند تا بنام مردم
مجاهد افغانستان از حقوق پامال شدۀ ملت افغان دفاع كند.
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وى اضافه كرد :ما مستشعر از آنیم كه اتحاد شوروى متجاوز و حامى رژیم دست نشاندۀ كابل سعى میكند
برسمیت شناختن مدافعین حقوق مردم افغانستان را كه توسط مجاهدین افغانى تمثیل میگردد نادیده گرفته و طورى
وانمود نماید كه كتلۀ از مخالفین رژیم كابل ،طوریكه در قیام مردم كشورهاى آسیاى مركزى بنام (باسمچى) یاد
مي شدند ،صالحیت پارتنر بودن و شمول در مذاكرات یافتن راه حل بحران افغانستان را ندارند ،خطریكه از این
ناحیه در تصمیم گیرى و توافقات در غیاب مردم مجاهد افغان عرض اندام خواهد كرد ،ضرورت به شرح و بسط
ندارد.
داکتر محمد یوسف اضافه كرد :كشور شما با افغانستان نمیتواند طرف معامله باشد .البته كشور شما ،در صورتیكه
رژیم كمونیستى با حمایت اتحاد شوروى و موجود بودن عساكر شوروى در سرحدات بین افغانستان و پاكستان
مستقر گردد ،بحق میتواند بیم از آیندهء خود داشته باشد ،زیرا اتحاد شوروى توسعه طلب یقینا ً به اشغال افغانستان
اكتفا نخواهد كرد و خواب هاى تزارهاى روسى را ،كه رسیدن به آب هاى گرم بحر هند است ،در عمل پیاده
خواهد كرد .لیكن امروز اكثریت ملت افغان است كه بر ضد رژیم تحمیل شده قیام كرده و قربانى میدهند و با ما
همنوا خواهید بود اگر ادعا كنیم كه ما افغانها حق داریم در باره آیندۀ خود نیز شامل بوده و در اتخاذ تصامیم
شریك باشیم.
صاحبزاده یعقوب خان در جواب دادن تا حدى بمشكل مواجه گردیده و بیشتر از خدمات پاكستان در راه اعادۀ
صلح در افغانستان و همبستگي هاى قومى و نژادى را یاد آورى كرد و در هر بار اشاره به منافع افغانستان
میكرد .در صحبت خود واضحا ً گفت كه حكومت پاكستان بنابر اینكه چنین كنفرانسى بوجود آید مجبور گردید تا
بعضى كمپرومى ها را قبول كند كه از جمله سهیم نكردن نمایندگان مجاهدین در این كنفرانس است .اتحاد شوروى
با تمام قدرت پافشارى داشت كه از نمایندگان مجاهدین یاد نشود ،زیرا در آن صورت برسمیت شناختن مجاهدین
را معنى میدهد و آ نها با این روش موافقه نداشتند .یعقوب خان اضافه كرد كه در بین رهبران مجاهدین هم با
مشكالت روبرو هستیم و هر قدر سعى كردیم تا در بین شان اتحاد واقعى بوجود آید مؤفق نشدیم تا از بین ایشان
یكنفر به صفت سخنگوى شان قبول گردد.
داکتر محمد یوسف در بارۀ این تفسیر وزیر خارجه تبسمى كرده و بوى تفهیم كرد كه با وى هم عقیده نمى باشد.
وزیر خارجه پاكستان از حالت دفاعى خود را بیرون كرده و از داکتر محمد یوسف سوال كرد :در صورتیكه
كمبود اشتراك نمایندگان مجاهدین را در این كنفرانس الزمى میدانید ،پس موافقه دارید تا این كنفرانس را در همین
جا خاتمه داده و در صدد تغییر عقیده كوردویز شویم و ویرا متقاعد سازیم تا سر از نو ،بادر نظر داشت شركت
نمایندگان مجاهدین ،اقداماتى جدیدى را رویدست گیرد.
این سوال مستقیم طرف افغانى را با مشكل مواجه كرد و داکتر محمد یوسف بعد از مكث مختصر به جواب یعقوب
خان گفت :در پرنسیپ شامل نبودن نمایندگان مجاهدین در كنفرانس اشتباه بزرگ بوده و نمیتوان آنرا نادیده گرفت.
از شما بحیث یك دوست واقعى افغانستان گله كرده میتوانیم كه چرا قبل از آغاز مذاكرات با كوردویز جهت تدویر
این كنفرانس با افغانها مشوره نكردید و اكنون به مرحلۀ رسیده كه بازگشت از آن به ضرر مردم افغانستان بوده
و دوام موجود بودن قواى شوروى را كه باعث كشتار مردم بیگناه افغان و تباهى كشور میگردد ،میسر میگرداند،
هیچ افغان تحمل یك ساعت بیشتر موجود بودن قواى شوروى را در افغانستان ندارد و ما در این حلقه كوچك از
این امر مستثنى نیستیم.
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داکتر محمد یوسف عمدا ً مسیر صحبت را تغییر داده و از یعقوب خان ،بحیث یك دوست افغانستان ،تقاضا كرد
تا اماكانات ایجاد اداره ایرا در پاكستان براى " جمعیت تحكیم وحدت " بین مجاهدین میسر گرداند .وى عالوه
كرد كه یك تعداد قابل توجه مامورین سابقه دار نظامى و ملكى افغانستان حاضرند تا در این پروسۀ همبستگى
سهم عملى داشته و در آینده با مشوره شخصیت هاى مانند شما در راه اعاده صلح قدمهاى مثبتى گذارند.
داکتر محمد یوسف طور برجسته از سهمگیرى اعلیحضرت پادشاه سابق افغانستان یاد كرده گفت كه اعلیحضرت
خواستار یك ساختمان بزرگ اتحاد سرتاسرى بین قدرت هاى جهادى بوده و آماده تشریك در خدمت وطن و ملت
افغان میباشد.
یعقوب خان با خورسندى و اداى چند جمله به لسان دری به لهجه اردو وعده كرد كه وى بنا بر عالیق و پیوند
عمیقى كه به افغانستان و مردم آن دارد منافع افغانستان را از یاد نبرده بلكه مانند یك برادر براى بر قرارى صلح
در افغانستان خدمت خواهد كرد و همچنان گفت كه در بازگشت به پاكستان با مقامات مربوط در باره ایجاد اداره
اى ،طبق خواسته مردم سابقه دار افغانى ،مشوره خواهد كرد و از اقدام خود به وى اطالع خواهد داد.
صحبت ها تا ساعت  3،20با احترام متقابل و صراحت لهجه دوام كرده و با تعهد دیدن و مشوره در آینده خاتمه
یافت.
حوالى  8شب سید قاسم رشتیا و داکتر طبیبى به هوتل آمدند و براى شان در بارۀ مالقات با وزیر خارجه پاكستان
معلومات داده شد .داکتر طبیبى در مورد مالقات با برهان الدین ربانى و داکتر محمد یوسف گفت كه فردا بعد از
ظهر در منزل داکتر طبیبى و یا كدام جاى دیگرى قرار گذاشته شده كه با هم ببینند و موافقه شد تا صرف داکتر
محمد یوسف و داکتر طبیبى با وى ببینند.
(یاد آورى :از اینكه داکتر محمد یوسف از سید قاسم رشتیا و داکتر طبیبى نخواست در مذاكرات با وزیر خارجه
پاكستان شامل باشند نزدم سوال خلق گردید لیكن درباره انگیزه این تصمیم كنجكاوى را الزم ندیدم).
 21-4-1983ژنیو
یك تعداد افغانهاى مقیم ژنیو و شهرهاى نزدیك آن از سفر داکتر محمد یوسف اطالع یافته و از روز ورود به این
شهر دسته دسته تشریف مى آورند .امروز تعداد كثیرى از ایشان ( متأسفانه لست اشخاص در بین یاد داشتهایم
نبود) به هوتل آمدند و در سالون جدا گانه در باره انگیزه سفر هیئت از آلمان و مذاكرات شان با وزیر خارجه
پاكستان معلومات داده شد كه مورد تأئید قرار گرفت.
بعد از ظهر داکتر محمد یوسف و داکتر طبیبى با هم مالقات با برهان الدین ربانى رفتند و بعد از تقریبا ً سه
ساعت باز گشتند .از طرز صحبت و گذارش مالقات شان چنان معلوم شد كه داکتر محمد یوسف درین دیدار
آرزوى همكارى ایرا كه از برهان الدین ربانى انتظار داشت بدست نیآورده و از آن متأثر است.
داکتر محمد یوسف با اعلیحضرت محمد ظاهر شاه تلفونى صحبت كرد و بعدش تصمیم گرفته شد تا فردا به ایتالیا
سفر كنیم.
 22-4-1983ژنیو
بعد از خدا حافظى با افغانهاى مقیم ژنیو حوالى ظهر بسوى ایتالیا حركت كردیم .شب را به هوتلى در نزدیك
میالن گذشتاندیم.

 7از9

 23-4-1983روم
قبل از آنكه به روم برسیم در رستوران كنار شاهراه براى صرف طعام چاشت پایان شدیم .بعد از صرف غذا به
موتر نزدیك شده دیدیم كه شیشه دروازه عقبى موتر شكسته و محتویات داخل موتر ربوده شده بود .در بین اشیائیكه
به یغما رفته كمره عكاسى گران بهاى من و تمام اسناد همایون آصفى شامل بود .چون مراجعه نزد پولیس و
صحبت با ایشان ضیاع وقت بوده مجبور با شیشه باز و و زش باد سرد بسفر خود ادامه داده و ساعت  7شام
به هوتل كولونى در روم پیاده شدیم.
شب ساعت  8جنرال عبدالولى و حمید نعیمى (یكى از دوستان و همكاران فامیل شاه سابق) بهوتل آمدند .مختصراً
بحث روى مذاكره با وزیر خارجه پاكستان صورت گرفت و قرار گذاشته شد تا فردا براى صرف طعام چاشت
در منزل جنرال عبدالولى رفته و ساعت  3بعد از ظهر با اعلیحضرت در منزل شان ببینیم.
 24-4-1983روم
ساعت  11،30جنرال عبدالولى به هوتل آمده و با هم یكجا بمنزل وی رفتیم ،بعد از صرف طعام كه شاهدخت
بلقیس ،همسر جنرال با پیشانى باز و لطف از ما پذیرایى و مهماندارى میكرد ،ساعت  2،30بقصد منزل
اعلیحضرت حركت و ساعت  3به آنجا رسیدیم.
بعد از مصافحه با اعلیحضرت ،اشتراك كنندگان ،داکتر محمد یوسف ،جنرال عبدالولى ،همایون شاه آصفى ،و
اینجانب گرد هم نشسته در باره رویداد هاى اخیر صحبت آغاز گردید ،داکتر محمد یوسف با تفصیل و نتیجه
گیرى از تعاطى افكار با وزیر خارجۀ پاكستان گزارش داده و از سهم نداشتن نمایندۀ مخالفین رژیم ،مجاهدین،
ابراز نگرانى كرد.
بعد از استماع گزارشات ،اعلیحضرت در بارۀ چگونگى بوجود آمدن كنفرانس ژنیو و انگیزۀ آن صحبت كرده و
كمبود صداى ملت افغان را از محور مشخص در چوكات جهاد باعث این نقیصه ارزیابى كردند .از طرف دیگر
اعلیحضرت عقیده دارند تا هر چه زود تر ،طبق نظر بحث شده با وزیر خارجه پاكستان ،اداره اى انسجام در
پشاور باز گردد و اشخاص وارد در امور سیاسى در پهلوى رهبران جهادى ،بدون در نظر داشت موقف خاصى
براى خود ،به فعالیت آغاز كنند ،این اداره مى تواند تا حدى نواقص كمبود نمایندگان جهادى در كنفرانس ژنیو را
رفع كند .روى این منظور هدایت فرمودند كه رسیدن باین هدف را حق اولیت داده و سعى گردد تا موافقت
حكومت پاكستان را جهت تشكل چنین ارگان بدست آورده و در صدد تمویل هزینۀ مصارف این دستگاه ،بدون
سهم داشتن و مداخلۀ پاكستان ،عمالً اقداماتى صورت بگیرد.
بعد از مباحثه در مورد چگونگى چنین ارگان در بارۀ اشخاصیكه میتوانند در چنین پروسه سهم داشته باشند
صحبت شد و لست مقدماتى آن تهیه گردید كه باید در آینده تكمیل شود ،اعلیحضرت از داکتر محمد یوسف خواست
كه مسئولیت این وظیفه را بدوش گرفته و در صورتیكه دفترى در پاكستان ترتیب داده میشود ،در پاكستان
بصورت متناوب اجراى این امر حیاتي را بعهده بگیرد ،داکتر محمد یوسف ،بدون كدام شرایط ،پیشنهاد
اعلیحضرت را به منظور خدمت به وطن و مردم مجاهد افغان پذیرفته و با اطمینان كامل اجراى این وظیفه را
وعده كرد.

 8از9

در حوالى  7شام اعلیحضرت با داکتر محمد یوسف به اطاق جدا گانه تشریف بردند و تا حوالى  8صحبت هاى
باهم داشتند .بعدا ً در رستورانى كه اعلیحضرت بعضى اوقات در آنجا طعام صرف میكنند دسته جمعى رفته و
مهمان اعلیحضرت بودیم .ساعت  12بعد از خدا حافظى بهوتل مراجعه كردیم.
همایون آصفى به منزل اعلیحضرت اطاقى براى اقامت طوالنى خود ،نسبت نداشتن اسناد سیر و سفر و تهیه
مجدد آن از پاریس ،تهیه كرد و از ما جدا شد.
 25-4-1983روم
جنرال عبدالولى با چند نفر از دوستانش براى خدا حافظى بهوتل آمده داکتر محمد یوسف و من بصوب المان از
طریق سویس حركت كردیم و بعد از گذشتاندن یك شب در قصبه كوچكى بین ایتالیا و سویس شام  26به آلمان
مواصلت كردیم ،در طول سفر از هر طرف صحبتهاى داشتیم ،طرز دید و بزرگوارى این مرد افغان كه بجز
آزادى وطن و امید زندگى كردن در آنجا طى چند صباح باقیمانده عمرش آرزوى دیگرى در سر نداشت ،جز
و خاطرات فراموس ناشدنى زندگیم میباشد.
داکتر محمد یوسف ،این مرد دانشمند و عاشق افغانستان بمن گفت " :احسان میدانى كه مسئولیت بزرگى بما راجع
شده و كار ساده اى نیست كه به تنهایى آنرا بجایى رسانید ،ما باید در صدد آن شویم تا یك كتلۀ افغانهاى وطندوست
و بدون خود خواهى را در حلقه بزرگترى گرد هم بیآوریم و با هر مشكلى كه باشد در پاكستان ،بدون مداخله
پاكستاني ها ،ارگان انسجام جهادى را بوجود آوریم.
در قدم اول باید تو بزودى باردیگر به پاكستان سفر كنى و در منطقه با كسانیكه براى پیشبرد چنین پروسۀ بزرگ
خدمت كرده میتوانند تماس بر قرار كنى".
بجواب گفتم كه مانعى نمى بینم ،لیكن مهم اینست كه در اینجا باید كارها جدى تر تعقیب شود تا در پاكستان با
كسانیكه سر و كار داریم به ما اعتماد كرده بتوانند ،زیرا ما نباید به مردم امیدواري های كاذب داده و باعث
اختالفات بیشتر در بین شان شویم .داکتر صاحب(همیشه او را چنین خطاب میكردم) لحظه اى به چرت رفته و
گفت " :راست مي گویى ما سعى نهایى خود را میكنیم و متباقى امور را به خداوند (ج) مى سپاریم ،تو آمادگى
سفرت را بگیر".
(یاد آورى :سرجمع فاصله رفت و آمد  3780كیلومتر)
ادامه دارد

خداوندا ! افغانستان را به تو یم سپارم
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