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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا
ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 

ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده دليکن: ياد ير و لولـ، ې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

  ٢٠١١ فبروری  ٢٤ ويرجينيا،          احسان اهللا مايار
  

  ...به پايگاه های نظامی امريکا ضرورت نميبود اگر
  بخش اول

 
روز مطالب  عمدۀ ملی و باالی يکی از مسائل  ديگر بار و مردم افغان،  برادرم ولی احمد نوری، عاشق افغانستان 

 . تان مستقيمأ تماس ميگيردکه به سرنوشت و تماميت افغانساست مهمی نگاشته 
يک است که اين مطلب را در کلکين نظرخواهی گنجانيده " آنالينجرمن افغان " دست اندرکاران پورتال ملی  اقدام 
  . درست استنيک و اقدام 

سهم ميگيرم و گفتنی های خودرا در چوکات بيان ملی بنده تا جائيکه در نظرم متاعی اندوخته باشد در چنين مسائل 
  .ده خدمت هموطنانم عرضه ميدارمسا
در مورد جورج دبليو بوش،  وزير خارجۀ سابق امريکا  دارم که در يکی از بيانيه های خود مادلين آلبرايت،  بياد

 در اضالع متحدهبوش بدترين رئيس جمهور " : کا در زمان اقتدارش تقريبأ چنين اظهار داشت کهرئيس جمهور امري
  . گفته بود که خانم آلبريت به جاعتقدمم". تاريخ امريکا ميباشد

ديک چينی معاون  بگويم ترغيب کنندگانش در جنگ،  از آوانيکه جورج بوش با يک حلقۀ محدود همفکران و يا بهتر
 ندولفوويس و پرل معاونين وزارت دفاع امريکا وی را به جنگ افغانستان متقاعد گردانيد رئيس، رمسفلد وزير دفاع، 

  .شتباهاتی غير قابل اصالح را مرتکب شدنداز همان آغاز ا
ابطه با اين مطلب رچون ليکن .  برومدر موضوع کمی زيادتر روشنی بياندازم ميخواهم قدمی به حاشيه  برای اينکه 

  .  آغاز نمايم٢٠٠١ ماه سپتمبر ٨دارد، صحبت خودرا از تاريخ 
  :قدم اول

صيت افغان دوست که در راه حل قضيۀ افغانستان بينهايت فرانسس واندرل نمايندۀ خاص سرمنشی ملل متحد، يک شخ
روئی را در   حلقات مخالفين نظام طالبان در خارج افغانستان مذاکرات روياۀحمت ميکشيد تصميم گرفت که با جملز

نمايندگان پروسۀ   از دو گروپ، ٢٠٠١ سپتمبر١٢ تا ٥روی اين منظوراز  . ژنيو رويدست بگيرد مقر ملل متحد در
  . ت اجرائيوی پروسۀ صلح قبرس دعوت نمود که در ژنيو سهم بگيرندأهي و  روم

 رـديـعبدالق ن، دکترـدکتر عزيزاهللا لودي خانم صديقه بلخی، : يين شدندـل تعـبرس اشخاص ذيــاز طرف پروسۀ صلح ق
  .ن اهللا مايار، عبدالحق شفق و اينجانب احساگيالنیق اميريار، دکتر عبدالجليل شمس، همايون جرير، سيداسح

نجا توسط آو از  در ميدان هوائی فرانکفورت با هم ببينيم   سپتمبر٨با دوستم عزيزاهللا لودين قرار گذاشتيم که روز 
 سفر ، در مسير راه. ديماو بصوب ژنيو به راه افت باهم ديديم در ميدان هوائی  بساعت موعود  .  به ژنيو برويمريل

لن سويس ا گتحوال پرسی دوست مشترک عزيز ما جناب عبدالکريم عطائی در سنخودرا مختصرأ قطع کرديم و به ا
 روز نهم سپتامبر به ژنيو آنجابعد از سپری نمودن يک شب در  . رفته و برايش دربارۀ سفر ما معلومات داديم

ا هم يکجا يک اطاق کوچک کنفرانس ب در هوتل نزديک استيشن ريل دوستان همه رسيده بودند و در . مواصلت کرديم
آقای سباون همين حاال برايم از افغانستان تلفونی احوال داد که : آقای همايون جرير در آغاز صحبت گفت که. شديم

 دسته جمعی یخبر سوء قصد باالی مسعود در رسانه ها . در اثر يک سوء قصد کشته شده است احمد شاه مسعود 
  .ليکن ما ميدانستيم که وی کشته شده است د، کشته شدن وی صحبتی در ميان نبو و اما از شد  نشر

که باسم اعليحضرت محمد ظاهرشاه شهرت داشت، بعد از  به ما اطالع ميرسيد که مذاکرات نمايندگان پروسۀ روم، 
به روز يازدهم سپتامبر ساعت يک و  و صبح روز يازدهم سپتامبر با فرانسس واندرل صورت گرفته  روز دهم  ظهر

  . ما ميرسدنوبت بعد از ظهر
تيب شده بود که در گ چهار کنجه تربرای مذاکرات يک ميز بزر . به ساعت موعود به اطاق کنفرانس داخل شديم

ت شش ويا هفت أو طرف چپ وی هيت چهار نفری قرار داشت يأملل متحد فرانسس واندرل با يک هرأس زير بيرق 
در دست  ما در جلسات قبرس آقای ظهروند و  مهماندارو تحت رياست طاهريان   نفری از نمايندگان جمهوری ايران،

  . ت ما در مقابل واندرل قرار گرفتيمأبا اعضای شان و هي و ايطاليا  راست سفرای اختصاصی آلمان 



 
 

 

و شميره   ٢تر ٢  له:د پا
ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه کله موږ سره ا په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئړيکه 

ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

از بيانيۀ فرانسس واندرل واضحأ استنتاج ميشد که وی ميخواهد صلح قبرس را متقاعد گرداند تا با حلقۀ پروسۀ روم 
را  آنمصارفو پرداخت  که تدوير جلسات گروپ صلح قبرس  اين طريق رای موافق ايران را،  و از ائتالف نمايد 

  . در آرگوش، الرناکا، نيکوسيا و تهران ميسر گردانيده بود، حاصل نمايد
واندرل که  . شد و در گوش واندرل کدام چيزی گفتهای وی داخل اطاق  در بين صحبت واندرل يکی از اسيستانت

بعد از ختم . خودرا بيرون کشيد و به راپور اسيستانتش گوش ميداد  ،رابه دار نشسته بود از حلقۀ اعضاچوکی اباالی 
چند دقيقۀ قبل يک حادثۀ سقوط طياره در يکی از برجهای سنتر تجارتی نيويارک صورت گرفته : راپور واندرل گفت

خوب بخاطر دارم که واندرل بيرق . پيش رفتاين مطلب را اظهار نموده و به ادامۀ صحبت قطع شده اش . است
سعی کنيد که به وطن تان خدمت شايسته کنيد، بيرق را : کوچک ملل متحد را بدست گرفت و بما اشاره کرده گفت

  .تکان داده اشاره کرد،  زير نام ظاهر شاه  و در اين حلقه يکجا شويد
واندرل با صدای .   داخل شد و باز برايش چيزی گفتديگر اسيستانتش هنوز ما به صحبت آغاز نکرده بوديم که بار

اين يک حادثۀ ترافيکی طياره نيست  و طيارۀ دومی به برج شمالی سنتر تجارتی نيويارک اصابت کرده : گرفته گفت
  .بلکه يک اکت از تروريست ها است

ت از يأ که يک ه طرف صلح قبرس اعالم شداخير از و در بعد از لحظۀ سکوت صحبتها دوباره شروع گرديد 
ازهمينجا به  احسان اهللا مايار اعضای اجرائيه صلح قبرس که عبارتند از دکترعبالقديراميريار، سيد اسحق گيالنی و

  .روم ميروند و پيغام همبستگی مارا به اعليحضرت محمد ظاهر شاه ميرسانند
 گذشتانديم و ه ایکی کنار درياچشب را در شهرک کوچ . به عزم روم حرکت کرديم بعد موتری کرايه کرده و روز

 بعد از ظهر قرار گذاشته شده بود که در منزل جنرال ٤ساعت .  ظهر به روم مواصلت کرديمروز بعد حوالی
  .آنجا خدمت اعليحضرت برسيم عبدالولی رفته و از

اهزاده شاهدخت بلقيس، همسر سردار، جنرال عبدالولی، ش: منزل سردارعبدالولی اشخاص ذيل حاضر بودند در
انتظار داشتيم که شهزاده مصطفی نيز در اينجا باشد، اما . ميرويس، ميرمن حميرا صبيۀ سردار، دکتر زلمی رسول

  .فکر کرديم که احتمال دارد در خدمت اعليحضرت باشد. وی نبود
يحضرت هستند چون در حلقۀ ما موافقه شده بود تا من باب مذاکره را باز کنم، لذا با درک اينکه طرف اصلی ما اعل

را بيشتر روی تعارفات معموله آغاز کردم و گفتم دربارۀ انگيزه و چرای اين سفر ما بعد از  صحبت مقدماتی خود
تعجب کرديم که سردار . مذاکرات با فرانسيس واندرل گذارشات خودرا خدمت اعليحضرت عرض خواهيم کرد

صيۀ داکتر معالج امکان پدير  اعليحضرت نظر به توعبدالولی از مريضی اعليحضرت ياد کرد و گفت که مالقات با
ما سه نفر با هم مختصر ديده فهميديم که پشت پرده کدام . ين مجلس بگوئيمرا در های خود ، ازانيرو گفتنینيست

چه راز در اينجا ا که بما روشن شود مطلب ديگريست و بايست روند صحبت خودرا با طرز ديگری دوام بدهيم ت
  . نهفته است

منزل سردار که شهزاده ميرويس و  از. بحتهای ما روی پالن ما آغاز شد و تقريبأ دو ساعت و يا بيشتر دوام کردص
  .و رفتيم  با ناراحتی خداحافظی کرده ندزلمی رسول مارا تا موتر همراهی کرد

   

 
   قدير اميريار، گيالنی، شهزاده ميرويس، :ازراست به چپ    قديراميريار، اسحق گيالنی، شهزاده ميرويس، : پ به چستازر          

  شاهدخت بلقيس و احسان اهللا مايار        سردارعبدالولی و احسان اهللا مايار
  

  ادامه دارد


