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 نهضت های ملیموزائیک عوامل شکست 
 دوازدهم 

 

طوريکه مالحظه نموده باشید  . مطالب مورد نظر از البالی نشرات هفتۀ نانۀ امید پخش گرديددر بخش يازدهم  
يکی آن انتقاد ها ونظرهايی باالی اجالس قبرس و دومی در مورد پروسۀ روم بوده و اينک نوشتۀ داکتر سخی 

 :میگذرانماشرف زی سید کاغذ را که از ديد خود به محتوای آن اهمیت قايلم از نظر خوانندگان 
 

 :مینگارد" ارزيابی مجالس روم وقبرس" زير عنوان  2111سال  292وی از کلیفورنیا در شمارۀ 
 

قبل ازاينکه مجالس روم و قبرس ارزيابی شود، فرصت را غنیمت شمرده يک موضوع را میخواهم يادآور " 
نش و تجربۀ سیاسی و يا شوم که هر افغان حق دارد نظر به ملحوظاتی که نزدش موجود ست، و يا نظربه دا

آگاهی از شرايط محیطی و پديده های اجتماعی مجالس روم و قبرس و يا مجالس ديگر را تحلیل و موشگافی 
ارزيابی که درين مورد صورت میگیرد، بايست آفاقی . نموده و نظريات خويش را باوطنداران در میان بگذارد

ئه میدارد بايد ارزيابی خويش را روی عکس العمل های باشد و نه انفسی و در تحلیلی که يک نويسنده ارا
احتمالی سیاسی و اجتماعی که اين گردهمآيی به بار خواهد آورد، تمرکز بخشیده و سعی شود که از ذکر نام 

در غیر آن . يک شخص و يا اشخاص معین حتی االمکان که در همچه مجالس شرکت داشتند خودداری شود
و يا دوشخص طرف ساخته و اهمیت و ارزش نوشته را نزد خوانندگان که  نويسنده خود را با يک شخص

دارای فراست قوی و ذکاوت کافی اند، و جريان سیاسی کشور را با يک عالقۀ خاص تعقیب میکنند، خواهد 
 .کاست

آن برمیگرديم روی پالنی که کاردانندگان قبرس گردهمايی بزرگتری در آينده نزديک ترتیب خواهد داد که در  
 .چهارصد نفر از وطنداران شرکت خواهد نمود

در مجلس گذشته که در قبرس داير گرديد، در حدود هفتاد نفر از هر گوشه و کنار جهان اشتراک نموده بودند و 
از روی نام ها بر می . به نشر رسید 288لست اسامی اشتراک کنندگان قبرس به هفته نامه وزين امید شماره 

اد مردم روشنفکر، منور و تحصیل کردۀ کشور که واقعَا هدف شان صرف برای آوردن يک آيد که به تعداد زي
 .صلح واقعی و يک آشتی ملی  بین اقوام است، دراين گردهمآيی شرکت نموده بودند

   

از جانب ديگر با کمال مسرت تذکر داد که در ظرف سه ماه گذشته تپ و تالش های سیاسی در هر گوشه و 
تی دربین مهاجرين افغان که در پاکستان بسر میبرند نیز شروع گرديده که مهمترين اين جلسات کنار جهان و ح

گردهمآئییهای روم و قبرس است که در بین افغانها سر وصدای زيادتولید نموده و مباحثات داغ که توأم با 
منحصر به روم شايد گردهمآئیهای وطنداران . احساسات است در نشرات بیرون مرزی به مشاهده میرسد

وقبرس نمانده و بزودی همچه مجالس در نیويارک، واشنگتن و يا محل ديگری نیز داير شود، که ما بايد آنرا 
گردهمأئیهای روم وقبرس انعکاس مثبت و منفی خلق نموده و هريک  . ...فال نیک گرفته و ازآن استقبال نمائیم

مقابل فعالیت و موفقیت گردهمآئیهای روم وقبرس را دراين نوشته سعی میشود، . ازديدخود ارزيابی میکند
همديگر قرار داده، وجه مشترک و همچنان تفاوتی که بین اين دو مجلس را ازهم متمايز میسازد دريافت نموده 
و اگر امکان داشته باشد، توجه گردانندگان مجالس روم وقبرس را در مورد سیستمی که در پیش دارند، جلب 

اشت ذهنیت و خواسته های وطنداران تغییراتی در طرز تدوير جلسه ها وارد و روش نوين نموده با در نظرد
 .در گردهمآئی خويش که از پشتیبانی و حمايه اکثريت مردم برخوردار باشد وادار سازد

 

ش میرود و مجالس قبرس بحیث محرک و موتور گردهمآئی روم گرديد، برای آنکه روم خیلی بطی پی: اول
. حوصلۀ وطنداران به سر رسیده و همه در فکر آنست که هرچه زودتر به جنگ و خونريزی خاتمه داده شود

ولی برخالف گردهم آئیهای قبرس قدم های سريع برداشته و در ظرف دو ماه موفق به داير نمودن سومین 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/uplod/Tahlilha_PDF/e_mayar_Cypress_Talk_April_2001-part_12.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/e_mayar_Cypress_Talk_April_2001-part_12.pdf
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فق شده و سرعت عمل قبرس روش جلسه گرديد درحالیکه روم در ظرف شش ماه  تنها به تدوير يک جلسه مو
بطی روم را تحت فشار قرار داده است و روم را جبرَا وادار می سازد که در روش محتاطانه کند و گنگ خود 

افواه است که جلسۀ دوم روم در روزهای اول اکتوبر و نسبتَا بزرگ داير خواهد شد ولی هنوز . تجديد نظر کند
 .در دست نیست که اين بار چه کسانی در روم دعوت خواهند شدهم معلومات و اطالعات  درست و کافی 

 

انتخاب اعضای مشورتی روم به اساس و معیار روش های سابقۀ درباری پیش رفته در انتخاب اعضای :دوم
مشورتی دو دسته اشخاص در روم دعوت شدند، گروپ اولی که ارتباط نزديک به ايدولوژی اعلیحضرت شاه 

ولی در . ری که روش افراطی و قومی داشته با داماد شاه سابق سردار ولی هم نظر اندسابق دارد و گروپ ديگ
گردهمآئی قبرس اعضای مجلس از همه اقشار ملت نمايندگی میکرد که از هر گوشه و کنار جهان دعوت شده 

 .اند که با يک اتحاد نظر به موافقه های نايل آمده اند
 

تصويب شد و گرادنندگان آن سعی دارند از راه دستگاه های نشراتی  در پايان مجلس قبرس قطعنامه ای: سوم
. اهداف مجلس قبرس را توضیح  و پشتیبانی گروپهای مختلف افغان و تشکیالت بین المللی را حاصل نمايند

ولی برعکس در پايان مجلس روم قطع نامه ای نشرنگرديد و مزيدَا به اشتراک کنندگان مجلس روم توصیه شد 
جريان مجلس روم نظر به حساسیت سیاسی کمتر صحبت شود و از توضیحات مزيد جريان مجلس در که از 

 .مصاحبه ها خودداری شود
 

. است( حکمتیار) يک يا دونفر از گردانندگان مجلس قبرس عضو فعال و مهم حزب اسالمی گلبدين : چهارم
اعتبار اجتماعی و سیاسی خويش را از دست داده چون حزب اسالمی در نزد افغانهای داخل و خارج حیثیت و 

اند، لذا بسیار مشکل به نظر میرسد که حرکت قبرس تا وقتی که توسط رهبران حزب اسالمی به جريان انداخته 
ولی برخالف مجلس روم توسط شاه سابق افغانستان به راه . شده ، پشتیبانی و حمايۀ افغانها را جلب نمايد

یم سیاسی و دارای قدرت بزرگ اجتماعی در داخل کشور و در ساحۀ ملی و بین المللی انداخته شده که يک زع
 .وزن سیاسی دارد

 

پالن صلح اعلیحضرت شاه سابق حمايه و پشتیبانی يک تعداد از کشورهای غربی و با قدرت جهان را : پنجم

ب يک و يا چند کشور جلب نموده و ممکن برای به جريان انداختن مجالس روم کمک های مالی هم از جان

اروپائی صورت گرفته باشد، در حالیکه تمويل مجالس قبرس يک سلسله سواالتی را خلق نموده و از جانب 

افغانها به نظر مشکوک نگريسته می شود و بعضی هم حدس میزنند که تمويل مجلس قبرس از جانب گلبدين    

اره در صحنه سیاسی افغانستان تبارز نمايد و يا دوم و شرکا پرداخته میشود که به اين ترتیب دوب( حکمتیار) 

 .ممکن اين پول ازجانب کشوری پرداخته شده باشد که آقای گلبدين حکمتیار در آنجا پناه سیاسی برده است
 

برای بهتر ساختن کمیت و کیفیت اين . در مجالس روم و قبرس بعضی مشکالت وخالهای کوچک وجود دارد
و خواهران به اين نظريه وعقیده اند که به منظور صلح و همبستگی ملی، اگر اين  مجالس يک تعداد برادران

محمد ) دو مجلس با هم توامیت نموده و رهبری و زعامت مجلس آيندۀ  قبرس را تحت قیادت اعلیحضرت 
قريب شاه سابق جلسات خويش را افتتاح نموده و اشتراک کنندگان آن که قرار اظهارات بعضی در آيندۀ (  ظاهر

به تعداد چهار صد نفر از روشنفکران، دانشمندان صاحب نظر، اهل خبره و موسفیدان و رهبران دينی و 
مذهبی هر قوم دعوت میشوند، گرد هم آئی بزرگی ترتیب داده و از نمايندۀ رسمی موسسه جهانی ملل متحد در 

د کشور اروپائی که به صلح افغانستان مسايل افغانستان و نمايندۀ کنفرانس اسالمی و نمايندگان  پارلمان چن
خوشبینی دارند نیز دعوت شود که بحیث مشاهد در جلسۀ قبرس اشتراک نموده به اين ترتیب به آن يک صبغۀ 
ملی و بین المللی داده و به جر و بحثهای مثبت ادامه داده و در ختم مجلس تصويبات خويش را توسط يک 

و اجتماعی همه مردم را در نظر بگیرد، به سمع جهانیان برساند که  قطعنامۀ قوی و وسیع که مشکالت سیاسی
 . ...در اين صورت قناعت و همکاری وطنداران نیز فراهم می آورد
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به آخر میرسد و اين قلم وعده " اجالس قبرس" و " پروسۀ روم" در اينجا سفر ما از گذشته های نهضتهای 

شکست تحرکات را،  عبندی نموده و سعی خواهم ورزيد تا عواملگذاشته بود تا در ختم اين گذارشات آنرا جم

 .بزعم بنده ملی، حتی االمکان از ديد خود خدمت خوانندگان گرامی عرضه نمايم
 

در نوشته های انتقادی که در گذشته مرور شد با تأسف بايست خاطر نشان نمود که در الی آن بعضی واقعیت 

ثبت شده بنحوی بخشی از تاريخ کشور رنجورما میباشد باين لحاظ چون هر صفحۀ . ها و حقايق نهفته بود

و تسکین خاطر خودرا با اهمیت  حضورم پیموده شده لزومَا طفره رفتهايکه  در نمیخواهم باالی گذارشات 

 .تربشمرم
  

بار اول . م آغاز گرديد 1981آغاز روابط و تماسم  با اعلیحضرت محمد ظاهر شاه و حلقۀ روم در سال 
حوم غالم سرور ناشر، که بعد از سپری نمودن دورۀ حبس در محبس دهمزنگ، و رهاشدن وی در آغاز مر

بقدرت رسیدن کمونیستها در حومۀ فرانکفورت مهاجر شده و آقای همايون شاه آصفی در پاريس بعین صفت 
 .مانند آقای ناشر و اين قلم وطن خودرا موقتَا از دست داده بوديم

صدها و يا بیشتر ازآن بتوافق رسیده بوديم که اعلیحضرت محمدظاهرشاه با محبوبیت،  هر سه نفر از جملۀ
سوابق و تجربه ايکه  در امور دولتداری افغانستان دارند میتوانند که در تاريخ کشور مانند پدر نامدارش 

موافقه شد تا در با درک زير بنای اين هدف . اعلیحضرت محمدنادرشاه، افغانستان را ازاين مخمصه نجات دهند
به  1981جون 21مختصر کالم هر سه نفر روز . قدم اول نظر اعلیحضرت دراين مورد هر چه زودتر دريابیم

 .قبل ازحرکت به جنرال عبدالولی از سفر خود اطالع داده بوديم. روم سفر کرديم
 در منزل جنرال عبدالولی بعد از 
 صرف طعام چاشت که شاهدخت بلقیس 
 شانی باز برايما تهیه کرده با لطف و پی 

 بود، اعلیحضرت محمدظاهرشاه نسبت
 ضیقی اپارتمانش نتوانستند مارا در آنجا 
 بپذيرند، اعلیحضرت  بما افتخار بخشیدند  

 .نزد ما در اپارتمان جنرال تشريف آوردند
 برای ما ديدن اعلیحضرت محمد ظاهرشاه 

 اين شخصیت بزرگوار و بی مثال
 هشت سال تبعید شان افغانستان بعد از

 در روم را میتوانم مهمترين صفحۀ از
 از همین روز. زندگی خود نامید

               تا آخرين روز باريابی در ارگ کابل با             

    شخصیت نابی سر و کار داشتم که خداوند
  ماياراحسان اهلل آصفی و همايون . سرور ناشرالم غ: ز راست به چپا     

 

تذکار چند سطر باال بمنظوريست که اين قلم در طول تقريبَا سه دهه از تعداد کثیری  . بمن ارزانی نموده بود
پیش آمد های که در مدار روم می چرخیدند خبر بودم و با يک تعداد از شخصیتهائیکه با اعلیحضرت و روم 

خوشبختم که در رابطه با فعالیتهای سیاسی روم هر سال اقاَل . مد داشتند  شناخت و سر وکار داشتمرفت و آ
يکی دوبار به آنجا سفر کرده و اعلیحضرت مرا بدستبوسی شان افتخار بخشیده اند و هر بار کم از کم دو سه 

     .ر گردانیده استساعت صحبت را که همه آموزنده و شناخت بهتر از شخصیت شان بوده، برايم میس
باور کنید هر جمله ای را که مینويسم يک عالم خاطرات را دوباره زنده میسازد و اگر هر ! خوانندگان گرامی 

                                کنج و کنارآن آغاز کنم ده ها جريانات ديگر عرض وجود میکند که نوشتن هر بخش آن ده ها بخش ديگر                                    
با درک اين مشکل میخواهم هر آنقدر فشرده که ممکن باشد باالی مطالب مهم زمان اشاره . را احتواء میکند

 . نموده و گذرگاهی برای ارائۀ نظرم خلق نمايم
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 اعلیحضرت محمدظاهر شاه، 

 روز مالقات در اپارتمان جنرال عبدالولی - 1981جون 21روز 
                                                                                                                                       

بعد                                           
از سپری شدن بیش از سی و چند سال  
روابط دوستانه با حلقۀ سیاسی روم و 

علی الخصوص بعد از تعیین نمايندگان  
 1984خاص اعلیحضرت در سال  

متحد با ارگانهای بمنظور تشکل جبهۀ 
جهادی در پشاور که شامل آقايون داکتر 
ولید حقوقی، داکتر جلیل شمس، مولوی 
يوسفی، داکتر جاغوری،همايون آصفی، 
صديق سلجوقی و اينجانب بودند، به خود 
اجازه داده میتوانم تا در مورد 
اشخاصیکه با روم سر وکار داشتند 

 .صورت نسبی نظر خودرا ارائه نمايم
  

جهت وداع . اال در روز پروازهیئت منتخب اعلیحضرت بصوب پاکستان توسط اين قلم گرفته شده استعکس ب
در میدان هوائی روم به نمايندگی اعلیحضرت ( وسط) وآقای سلطان محمود غازی( نفردوم)داکترزلمی رسول

جاغوری        ، داکتر( نفر اول) در عکس از راست به چپ اعضای هیئت، داکتر جلیل شمس. حضور داشتند
و  شاغلی ( نفر های پنجم وششم) ، صديق سلجوقی و مولوی يوسفی (نفر چهارم) ، همايون آصفی (نفرسوم) 

 .جناب داکتر حقوقی نسبت عاللت مزاج از سفر بازماند. حمید يکی از همکاران دفتر اعلیحضرت ديده میشود
 

له عوامل شکست نهضت های ملی را تا حد توان در باال گفته شد اين قلم در نظر دارد تا در ختم اين سلس
برای اينکه اين . تشخیص و نظر خود را در اين چوکات مرتب نموده خدمت خوانندگان گرامی عرضه نمايم

مبحث بی نهايت بغرنج و توضیح آن مشکل بوده، میگذارمش به بخش بعدی و ختم اين صحبت تاريخ معاصر 
 .                   کشور رنجور ما 

 
 انپاي

 


