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احسان هللا مایار

صفحه ای از تاریخ
قسمت نهم

1985 -11-22
داکترعزیزهللا لودین از نیویارك تلفون كرد .وى در جملۀ اعضاى هیئتى است كه به مقر ملل متحد رفته اند و
ریاست هیئت را گلبدین حكمتیار بعهده دارد .لودین گفت كه بین وى و حكمتیار در محضرعام شدیداً برخورد
شده ،وى حكمتیار را خاین ملى نامیده ،زیرا حكمتیار از رفتن در دعوت ریگان به قصر سفید اباء ورزیده و گفته
است كه " :من حاضرم با كاسترو در كیوبا مالقات كنم و لیكن با ریگان نمى بینم".
همچنان داکتر ذبیح هللا مجددى از اداى نماز به امامت حكمتیار امتناع ورزیده و گفته كه نمازش به امامت حكمتیار
قبول درگاه خداوند نمیشود و در یك گوشۀ دیگر مسجد ادای نماز کرده است.
جنرال عبدالولى تلفون كرد و گفت اعلیحضرت آمادۀ مصاحبه با تلویزیون المان است و از من خواهش كرد
دعوت سترلى را بپذیرم و با وى به روم سفر كنم .قرار شد تا روز سفر را برایش اطالع دهم.
1985 -11-23
داکتر محمد یوسف تلفون كرد و گفت كه ریگان در مصاحبۀ اخیرش به حل سیاسى بحران افغانستان اشاره كرده،
امید است كه این نظر به زودى و به خیر مردم افغانستان جامۀ عمل بپوشد.
1985 -11-24
كریستیان سترلى تلفون كرد و گفت كه در نظر دارد به روز بیست و هفتم نوامبر جانب روم سفر كند .از موضوع
به جنرال عبدالولى اطالع دادم  .با انتخاب این تاریخ موافقه كرد.
 1985 -1-27ساعت 10،30
در میدان هوایى فرانكفورت با سترلى و همكارانش یكجا شدیم .پرواز مستقیم لوفت هانزا نسبت اعتصاب كارگران
اطفائیه میدان هوایى روم فسخ شد .قرار گذاشتیم تا از طریق پاریس به روم سفر كنیم و چند ساعت ایكه اعتصاب
در روم دوام میكند وقت خود را در میدان هوایى پاریس بگذرانیم .با لوفت هانزا به پاریس رفته و بعد از چند
ساعت توقف با ایر فرانس به روم رفتیم ،ساعت  8شام در هوتل كولونى رسیدیم .در هوتل جنرال عبدالولى
انتظار ما را میكشید.

شماره  1از 4صفحه

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

قرار است فردا ساعت  11خدمت اعلیحضرت برسیم .در بارۀ پروگرام و نحوه كار صحبت شد و موافقه شد تا
من سوا ل هاى سترلى را از اّلمانى به دری ترجمه نمایم و اعلیحضرت جواب هاى خود را به دری بدهند.

1985 -11-28
ساعت  11،00خدمت اعلیحضرت رسیدیم و بعد از صرف چاى و قهوه مصاحبه و عكاسى اّغاز شد و تا حوالى
 2،00بعد از ظهر طول كشید .مصاحبۀ خوبى بود و در اطراف تاریخ معاصر افغانستان مى چرخید.

اعلیحضرت محمد ظاهر شاه حین مصاحبه ()1985/11/28
بعد از اّنكه اعلیحضرت از مصاحبه فارغ شدند سترلى و عكاس به معیت جنرال عیدالولى براى عكاسى داخل
منزل و اطراف خانه بیرون شدند و بنده با اعلیحضرت تقریبا ً یك ساعت تنها ماندم كه در بارۀ گذشته ها و اّیندۀ
افغانستان صحبت كردیم .نظر اعلیحضرت و تحلیل شان در مورد مسایل بغرنج افغانستان فوق العاده آموزنده
است .بعد از ختم پروگرام ساعت  17،50دقیقه به صوب فرانكفورت پرواز كردیم.
خوانندگانیکه عالقه داشته باشند با کلیک نمودن باالی لینک پائین ویدیوی مصاحبه را تحت عنوان "تاریخ
افغانستان :از نظر بگذرانند:
https://youtu.be/xTPQz5m6i1M

1985 -11-29
امروز ساعت  6،46صبح از فرانكفورت توسط ریل بنابر دعوت كمیتۀ همبستگى باشندگان تورین و مردم
افغانستان جانب ایتالیا حركت كردم و بعد از ظهر به تورین مواصلت نموده و راسا ً در قصر السكاریس محلیكه
براى كنفرانس تعیین شده بود حاضر شدم.
رسیدنم به اطاق كنفرانس مصاف با ایراد بیانیۀ حضرت صبغت هللا مجددى بود .وى در بارۀ جهاد و چگونگى
آن صحبت میكرد كه برایم تازگى نداشت.
اینك یاد داشت اّن روز از نظر خوانند گان گذارش مى یابد:
اشتراك در اجالس" كمیتۀ همبستگى باشندگان تورین با مردم افغان" در تورین ،ایتالیا.
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بر عالوۀ كارگردانان ایتالیایى در این اجالس پنجاه نفرى كسانیكه صحبت كردند ،عبارت بودند از حضرت
صبغت هللا مجددى  ،داکترعبدالحكیم طبیبى ،همایونشاه اّصفى ،داکتر قاسم فاضلى كه درآن باالى چند اصل ذیل
تاكید كردند:
 به رسمیت شناختن قواى مقاومت افغان توسط كشورهاى دوست ،سازمان ملل متحد ،كنفرانس اسالمى وكشورهاى غیرمنسلك.
 بازگشتاندن افغانستان به حالت قبل از تعرض و اشغال قواى شوروىعدم مداخله در امور كشور توسط كشورهاى بیگانه تقویه نظامى ،سیاسى ،و مالى قواى مقاومتدر آخرین روز اجالس توسط عده اى از حقوق دانان افغانى و اروپایى مسودۀ زیر عنوان " نظر حقوقى جهت
به رسمیت شاختن قواى مقاومت افغان" در سیزده صفحه به لسان فرانسوى ترتیب شد كه توسط كار گردان اجالس
اّقاى برونیتى  Brunettiبه مجمع معرفى و توزیع شد و قرار شد تا به انگلیسى ترجمه شده و به مراجع مربوط
فرستاده شود.
 29نومبر  ،1985ساعت 17،00قصر لسكاریس

P.Lascaris

پروگرام كنفرانس:
افتتاح اجالس توسط:
 Aldo viglioneرئیس كونسل منطقه پیدمونتزى
 ، Nicolette Casiraghiرئیس والیت تورین
 ،Giorgio Cardettiشاروال شهر تورین
 ، Giampiero Leoعضو شوراى ایالتى تورین
 راپور رسمى نمایندهء اتحاد مجاهدین افغانستان ،پشاور  ،حضرت صبغت هللا مجددى راپور نمایندگان مقاومت در ایتالیا ،حمید نعیمى و عبدهللا امیریان ریاست اجالس  ،: Fabrizio Fabbriرئیس كمیته همبستگى شهر تورین و _ Elisabeth Brunggerرئیس كمیته همبستگى شهر ژنیو ،سویس
 30نومبر  - 1985ساعت  9،30صبح
محل اجالس سالون سیات
اجالس متخصصین در رشته حقوق بین الدول زیر عنوان " شناسایى قواى مقاومت و اّزادیخواهان افغان".
سخنگویان :همۀ شان پروفیسور و یا دكتور حقوق هستند:
 ،Mario Battatiیونیورستى پاریس ،فرانسه
 ،Andrea Combiیونیورستى پاریس تورین ،ایتالیا
 ،Luigi condorelliیونیورستى ژنیو،سویس
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 ، Edoardogreppiیونیورستى تورین،ایتالیا
 ،Jean Pierre isselیونیورستى ژنیو ،سویس
 ،Otto Kimminichیونیورستى ریگنسبورگ ،اّلمان غرب
 ،Loe Verhoevenیونیورستى لوون،

Louvain

چون تفصیل رویداد اجالس در چوكات حقوق بین الدول تدوین گردید ،لذا عالقمندانیکه خواسته باشند در باره
بیشتر معلومات حاصل كنند ،میتوانند اسناد مكمل اّنرا از دفتر سكرتریات كمیتۀ مذكور بدست اّورند.
قابل تذكر است كه داکتر كریم نمایندۀ حزب اسالمى حكمتیار خود را بحیث نمایندۀ عمومى جهاد معرفى كرد كه
از طرف حضرت مجددى با شدت هر چه تمام رد شد.
در خالل روز با حضرت صبغت هللا مجددى در بارۀ دیدار اخیرم با اعلیحضرت در روم مختصر صحبت كردم.
مجددى از حكمتیار شكایت ها داشت و همچنان در مورد دیگر رهبران جهاد چندان نظر نیك نداشت.
1985- 12-1
ساعت 2،00بعد از ظهر ختم اجالس روز و بازگشت به فرانكفورت.
1985- 12-5
قرار وعدۀ قبلى با كریستیان سترلى به هامبورگ سفر كردم و در ستودیو تلویزیون مصاحبۀ اعلیحضرت را در
چوكات یك فیلم مستند تصنیف كردیم .این فلم زیر عنوان" پیوند شاداب پارینه" یاد میشود كه از شروع سفر امیر
امان هللا خان به اّلمان تا مصاحبۀ اعلیحضرت در روم  45دقیقه را در بر میگیرد.
ادامه دارد
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