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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

            

 11/11/2112                           مایاراحسان هللا 
 

 نهضت های ملیموزائیک عوامل شکست 
 

 بخش اول
 

 حاصلمحفظۀ کمپیوتر، به منظور مشخص سراغ خاطرات گذشتۀ خود را گرفتم  و در جستجوی یادداشت هایم از 
 .تکنالوجی انقالب قرن، شدم

تصمیم گرفتم که از البالی یادداشت هایم از جنبش های آزادی خواهی ملت بزرگ افغان  و مردمانیکه در راه ادای 
وجیبۀ ملی شان تپیدند، خوشبختانه در این مقطع زمان با تعدادی از بزرگان افغان منحیث یک حلقۀ کوچک زنجیر 

 .ار مستقیم داشتم، یاد کنمسر و ک
م یادداشت هایم  2111میالدی، مراجعه کنم در قدم اول از سال  1891اما قبل از آنکه به گذشته ها، اوائل سالهای 

 .را آغاز کنم
م که از دید یکی سال نحس و از دید دیگری سال خوشی و پیروزی ارزیابی شده در قوس  2111می دانیم سال 

 .ماندۀ ما افغان ها حائز مقام خاص می باشدتغییر در جامعۀ عقب 
 

رابطه پیدا کردم بیاد دارم که روزی در منزلم در " اجالس صلح قبرس" م  با  1881من که در اواخر سال های 
و خود را معرفی کردم  و از آن طرف الین شخصی اسم خود  گوشی را گرفتم.  تکزاس صدای زنگ تلفون باال شد

اسم همایون جریر برایم بیگانه نبود اما چطور شد وی با من . و به صحبت آغاز کرد را همایون جریر گرفته
می دانستم که وی قرابت با گلبدین حکمتیار دارد و تعجب کردم که شخصی مربوط به حکمتیار با . صحبت می کند

حضرت محمد ظاهرشاه من به خاطر داشتم که بزرگترین بدخواه و مانع نهضتیکه به ابتکار اعلی. من تماس می گیرد
 .میالدی به راه انداخته شده بود، حکمتیار و ربانی بودند 91و همکاری جمیعت تحکیم وحدت در اوائل دهۀ 

مختصر کالم همایون جریر گفت که یک تعداد از دوستان افغانی در الرناکا، قبرس به منظور جستجوی طرق 
من نیز دعوت می کند تا در این اجالس بین االفغانی گستردن صلح در وطن مشترک ما گردهم می آیند و وی از 

بعد از صحبت مختصر و معلومات در بارۀ اشخاصی که در اجالس سهم می گیرند  قرار گذاشتیم که .  شرکت کنم
چون کسانیکه در این گردهم آئی سهم می گرفتند تقریبآ با همۀ شان معرفت داشتم و از .  فردا برایش احوال بدهم

 . اولی حل شده بود اینرو مشکل
بعد از مشوره .  با دوستم دکتر عزیزهللا لودین که اسم وی نیز داخل لست بود، در کلیفورنیا تلفونی در تماس شدم

سلسله و دوام این . باهم موافقه نمودیم که سهم می گیریم و روز بعد به همایون جریر از تصمیم خود اطالع دادم
 . 2111و بر می گردم به گذارشی از سال  حرکت را موکول می نمایم به آینده

 

آقای همایون جریر از لندن با دکتر عزیزهللا لودین و بنده در کلیفورنیا و تکزاس در  2111در اوائل ماه اپریل 
اجالس صلح " تماس شد و اطالع داد که آقای دومایو سفیر از وزارت خارجۀ ایتالیا اطالع داده و از هیئت اجرائیۀ 

 .به وزارت خارجه در روم به منظور مذاکره در امور افغانستان بیآیند 2111اپریل  5نموده تا بروز  دعوت" قبرس
که بنام " طرح سه فقره ای روم" قبل ازاین بما اطالع داده شده بود که سفیر دومایو پروگرامی دارد که با نمایندگان 

 .ر هفتۀ دوم ماه اپریل در ژنیو ببیندد" اجالس صلح قبرس" طرح اعلیحضرت محمد ظاهرشاه یاد می شد و
ما هر دو، دکتر لودین و من و همچنان دو نفر اعضای دیگر، دکتر امیریار و آقای اسحق گیالنی موافقه نمودیم که 
آقایون همایون جریر و دکتر شمس نسبت نزدیک بودن به فاصله با آقای دومایو در روم ببیند و بعد برای ما 

 . لت نمودیم راپور بدهندزمانیکه در ژنیو مواص
آقای عبدالحق شفق، عضو هیئت اجرائیه،  نسبت مشکل ویزه از تهران . اپریل همه به ژنیو یکجا شدیم 7و  6روز 

 .رسیده نتوانست
 :اینک صفحه ای از گذارشات

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/e_mayar_confer_qebres_geneve_rome_apr_2001.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/e_mayar_confer_qebres_geneve_rome_apr_2001.pdf
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 اپریل در شهرهاي ژنیو و روم 11 -5 
 

 مذاكرات خصوصي دو نفر از اعضای شوراي اجراییۀ اجالس قبرس در روم 
 

آقایون همایون جریر و دكتور جلیل شمس، ( وزارت خارجه ایتالیا)روز پنجم اپریل بنا بر دعوت سفیر دومایو 
ئت این دعوت حكومت ایتالیه به تعقیب مالقات هاي قبلي هی. اعضاي شوراي اجراییۀ قبرس، وارد روم گردیدند

هفت نفري اجالس قبرس در وزارت خانه های خارجۀ اضالع متحده در واشنگتن و آلمان در برلین صورت گرفته 
 . است

را توضیح داده كه اساس آن " اجالس صلح قبرس"در مذاكرات با سفیر دومایو هیئت اجراییۀ اجالس قبرس موقف 
لویه )راییه و شوراي تدویر اجالس بزرگ ملي باالي طرح و فیصله هاي مجمع عمومي و اعالمیه هاي شوراي اج

 .ت، توضیحات ارائه شده مورد تأیید سفیر قرار گرفته استئقرار راپور هی. استوار بوده است( جرگه 
 

، هیئت اجالس قبرس به ضیافتی كه به (دفتر سفیر دومایو)بعد از ختم مذاكرات در وزارت امور خارجۀ ایتالیه 
 . رتیب شده بود رهنمایي شدندافتخار هیئت در رستواني ت

سفیر دومایو همچنان از آقایون دكتور زلمي رسول، دكتور محمد قاسم فاضلي و دكتور محمد امین فرهنگ از جملۀ 
 .نیز دعوت كرده بود تا در این ضیافت شركت كنند" پروسۀ روم" كارگردانان 

ّ تذكر داده بودند كه هیئت اجالس قبل از پذیرفتن دعوت به سفیر دوم" اجالس قبرس"باوجودیكه هیئت  ایو واضحا
قبرس صرف به منظور مذاكره با مسؤولین وزارت خارجۀ ایتالیا به روم سفر كرده  و بنا بر نداشتن صالحیت در 
نظر ندارند باهیئت پروسه روم وارد جر و بحث گردند، لیكن مهماندار از این موقع استفاده كرده در ضمن صرف 

ن االفغاني ایرا نیز بوجود آورده كه در نتیجه این گفت و شنود، بنا برتخطي وعدم مراعات در طعام گردهم آیي بی
 . بحث سیاسي از طرف هیئت روم ، مذاكرات بین االفغاني به ناكامي منجر گردیده است

به " پروسۀ روم"جریان از این قرار بود که در ضمن صرف طعام دكتور قاسم فاضلي به نمایندگي از هیئت 
نمایندگان اجالس قبرس در میان گذاشته که بدون چون و چرا از مطالب پایین پشتیبانی خود را در رسانه ها اعالم 

 :کنند
 

 . . .را بدون قید و شرط پذیرفته و " پادشاه سابق افغانستان"طرح سه فقره اي اعلیحضرت محمد ظاهر شاه، "   -1
 .را  قبول كنند" لویه جرگۀ اضطراري و پروسۀ روم " ت كنندۀ پادشاه سابق افغانستان را منحیث مرجع دعو  -2
 

در برابر این طرز دید وعدم رعایت از روند مذاكرات سیاسي، جهت فرا آوردن هم آهنٌكي در پروسه هاي صلح، 
قید گردیده، شرح " طرح اجالس قبرس"هیئت اجالس قبرس نظریات خود را بر مبناي پرنسیپ هایي كه در چوكات 

 .گوش شنوایي احساس نگردیده است" پروسۀ روم" كه در بین اعضاي هیئت داده 
اي نشر كرده كه در آن جز یك سلسله " اطالعیه مطبوعاتي"در ختم این مذاكرات، ضمن صرف طعام، دفتر روم 

در  اي از مغالطه ها كدام محتوي دیگري را نمي توان باز یافت و در ختم اطالعیۀ فوق نتیجه گیري شان از تضاد
این تضاد را بهانه "  پروسۀ روم"هیئت . طرز دید طرفین صحبت به میان آمده كه آنهم استوار به منطق نمي باشد

گرفته شفاهأ به سفیر دومویا در وزارت خارجۀ ایتالیا اطالع داده كه در دعوت وي از طرف روم كسي در ژنیو 
 .شركت نخواهد كرد

 

 :پروسۀ روم " اینك متن اعالمیۀ 
 هللا الرحمن الرحیمبسم 

 اطالعیۀ مطبوعاتي
 2111اپریل  7روم، 

 2111اپریل  5به سلسله تبادل نظر و ایجاد تفاهم بین االفغاني هیئتي از شوراي اجراییوي اجالس قبرس بتاریخ " 
 .مالقات  و تبادل نظر نمودند" لویه جرگۀ اضطراري"هیئت اجراییۀ حركت * میالدي در روم وعـده ای از اعضاي 

در جریان مذاكرات معلوم گردید كه هیئت اجالس قبرس با مبادي اصلي حركت لویه جرٌكۀ اضطراري كه شامل 
پالن صلح سه فقره اي اعلیحضرت پادشاه سابق افغانستان مي باشد موافقت نداشته و در عوض دایر نمودن لویه 
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را پیشنهاد نمود كه در " وراي بزرگ مليش" جرٌكۀ اضطراري منحیث ممثل ارادۀ آزاد مردم افغانستان تآسیس یك 
 .حقیقت متضمن تشكیل ائتالفي از نیرو هاي سیاسي فعلي مي باشد كه لــزوم توافــق را در بین آنها ایجاب مي نمایــد

 

چون این پیشنهاد با اهداف گنجانیده شده در پالن لویه جرٌكۀ اضطراري در تضاد قرار دارد بناًء در ختم مذاكرات 
 ."بین طرفین حاصل نگردید توافقي

 (م.آقایون داکتر محمد قاسم فاضلی، داکتر محمد امین فرهنگ و داکتر زلمی رسول: اعضاء عبارت بودند از*: )
 

برعالوۀ نشر این اطالعیه پر از اتهامات و مغالطه و تصمیم گیري شان بنا بر سهم نگرفتن در مذاكرات ژنیو، 
ال عبدالولي راپور شفاهي مغرضانه وغیر صادقانه اي ارایه كرده كه باعث هیئت پروسۀ روم به اعلیحضرت و جنر

 .شده است"اجالس صلح قبرس"تاّثر و كدورت خاطر ایشان در برابر نهضت 
مسؤولین اجالس قبرس بعد از دستیابي به اطالعیۀ مطبوعاتي پروسۀ روم از طریق رسانه هاي بیرون مرزي 

 :نشر این اطالعیه اظهار تأسف كرده و تصمیم  گرفتند تا افغانستان در ژنیو در بارۀ چگونگی
 
اجالس قبرس براي ایجاد و تأمین " كشور در ژنیو از طرف  1اطالعیه مطبوعاتي اي در رابطه با كنفرانس : 1

پخش گردد كه در آن به مغالطه ها و اتهامات مندرج اطالعیه مطبوعاتي پروسه روم اشاره " صلح  در افغانستان
نام برده شود كه با این وسیله به شكل " اجالس صلح قبرس"همچنان یك بار دیٌكر از طرز دید و تفكر  گردد و

 .مسالمت آمیز رد اتهامات پروسه روم شده بتواند
 

همچنان موافقه شد تا هیئتی مشتمل بر دكتور عبدالقدیر امیریار، سید اسحق گیالني و اینجانب احسان هللا مایار : 2
به روم سفر كنند تا مطالب مورد عالقه بین طرفین را در ضمن یك صحبت دوستانه با  طور غیر رسمي

 .اعلیحضرت پادشاه سابق افغانستان و جنرال عبدالولي باالمواجه مورد بحث قرار دهند
 

ع نفري در ژنیو موافقه به عمل آمد تا به منظور جلوگیری  از تخریبات قبلی سفر هئیت به روم اطال 5بین هیئت: 3
 .قبلي نداده تنها حین مواصلت به روم از ایشان وقت مالقات خواسته شود

 

بنا بر موافقات باال هیئت سه نفري روز چارشنبه بعد از ظهر توسط موتر به صوب روم حركت و بعد از گذشتاندن 
 .شب روز مذكور به روم  مواصلت كردند 11شب در لوٌكانو روز پنج شنبه در حوالي 

 16/ 9911111تلفون . اطاق گرفتند La Giocca, Via Salaria 1223یئت در هوتل ه: 1یادآوري )
 (16/ 9911185و فكس 

 

شب با جنرال عبدالولي تلفوني در تماس شده و در بارۀ سفر خود و آرزوي مالقات هیئت با  12در حوالي 
ي آمده و بعد از ختم بعد از ظهر نزد و 1قرار گذاشته شد كه فردا ساعت .  اعلیحضرت و وي صحبت كردم

 .صحبت خدمت حضور اعلیحضرت برسیم
 

جنرال با اعضاي فامیل شان با محبت  . بعد از ظهر به منزل جنرال عبدالولي رسیدیم 1اپریل ساعت  13روز جمعه 
در منزل جنرال، برعالوه همسرش، محترمه شاهدخت بلقیس، میرمن حمیرا، صبیه شان، .  ازهیئت پذیرایي كردند

 . هلینا ملكیار، همكار جدید در دفتر روم، شهزاده میرویس، دكتور زلمي رسول شركت داشتندمیرمن 
جمالت اولش از برخورد هیئت روم  و دكتور شمس و آقاي جریر، حین حبت را جنرال عبدالولي آغاز و درص

اجالس قبرس مخصوصاً در حدود ده دقیقه گله گذاري وي از كار ٌكردانان . اقامت اخیر شان در روم شكایت کرد
خود اختیار كرده و بعد از این صحبت وضع مالیمي ب  .دوام كرد" لویه جرٌكه" موقفٌكیري منفي شان در برابر كلمۀ 

 .نبود باوجودیكه كدام مطلب نوي در آن نهفتهدر چوكات پروسه روم بیاناتي داد كه از طرف ما باعالقه استماع گردید، 
دربارۀ موقف كار ٌكردانان اجالس قبرس و راپور دادن هاي همكاران پروسه ( مایار)ن بنده بعد از ختم بیانات شا

روم كه بر واقعیت و حقایق استوار نبوده نظر خود را پیش كرد و با صراحت تام ، بدون رعایت  فورمالیتی  
 :تشریفاتی براي همۀ شان عرض كردم كه

 

ظاهرشاه و موقف بزرگ شانرا در پروسه هاي صلح تنها اجالس قبرس، منزلت منیع اعلیحضرت محمد  --1
تصور نكرده بلكه مقام شان را منحیث پادشاه سابق افغانستان و فرد اول افغان در برابر " پروسه روم" درچوكات 
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جمله نهضت هاي صلح به نظر گرامي نٌكریسته و نمي خواهد كه اطرافیان شان از زیر سایه شاه سابق براي 
ما مدرك از آنیم اکثر كسانیكه امروز سنگ وفادراي خود را براي شاه . نفع خود سوء استفاده كنند ارضاي خاطر و

به سینه مي زنند، در واقعیت درخدمت دیٌكران قرار دارند و براي حامیان اصلي خود از موقف شاه سابق در 
اضر باچنین معامله ای نخواهیم بود كه افغانستان منحیث پالتفورم استفاده مي كنند و بازهم تكرار مي كنیم كه ما ح

 .افغانستان بیشتر از این در منجالب بدبختي های حاکم موجود غرق شود
 

از این رو ایجاب میكند كه  . پروگرام سه فقره اي روم را قابل بحث مي دانیم و نه منحیث حكم غیر قابل تعدیل --2
قابل در این باره كمیسیوني از هردو طرف در بارۀ مطالب 

 بحث آن مذاکره كرده  و وجوه مشتركي را به وجود
آورند كه جوابٌكوي وضع امروز ما در جامعه تغییر یافته افغاني  

 .شده بتواند
 

عنواني " اجالس قبرس"اپریل  12كاپي مكتوب  : 2یاددآوري)
نمایندٌكان چارٌكانه كشورهاي امریكا، آلمان، ایتالیا، ایران و 

لل متحد در ژنیو و اعالمیۀ مطبوعاتي نماینده خاص سرمنشي م
 .(اجالس به جنرال عبدالولي داده شد

 

 شهزاده میرویس ظاهر و داکتر زلمی رسول

بعد از ارایۀ مطالب باال زلمي رسول در صحبت شامل گردیده و با توسل به یادداشتیكه در دست داشت دربارۀ 
ر برنداشت، بلكه اظهارات شفاهي جنرال عبدالولي بعضي مطالبي معلومات خواست كه در متن چیزي نو و مهمي د

 .را تكرار میكرد
ما نمي خواهیم ظاهرشاه مانند : سید اسحق گیالني به جواب سوال هاي دكتور رسول پرداخته و با صراحت گفت كه

 باشد و بس" پروسه روم "روساي تنظیم هاي پشاور، رئیس سازمان 
یده ایم كه خدمتٌكار وطن خود هستیم و اعلیحضرت را مانند پدر خود و همچنان اضافه كرد كه ما به اثبات رسان

 .جهت اثبات قول خود از ٌكذشته ها با تفصیل یاد كرد كه مورد تأیید حاضرین قرار كرفت. احترام داریم
 در اخیر دكتور امیریارازنقطه نظر حقوقي ودید كشورهاي ذیعالقه درحل بحران افغانستان با تفصیل ومستند صحبت

 .عالقه مندي خاصي  استماع گردیده وتأیید میٌكردید كرد كه ازطرف حاضرین با
 : بعد از صحبت ها كه تقریباّ سه ساعت را برٌكرفت و صرف عصریه مي توان نتیجه گیري كرد كه

 از دید اجالس قبرس روند مذاكرات دوستانه و به صورت نسبي مؤفقانه بود زیرا در باره دو اصل واضحاً بحث شد
 :و از موقف متحجر برگردانیده شد، چنانكه

نبوده بلكه با قاطبۀ ملت " پروسۀ روم " منحیث رئیس " پادشاه سابق افغانستان"اعلیحضرت محمد ظاهر شاه  -1
 .افغان پیوند داشته و عالیق شان با همه تعقد دارد

 .غیر قابل تعدیل شمردپروٌكرام سه فقره اي روم قابل بحث بوده و نمي توان آنرا منحیث معیار  -2
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 لب ذیل بحث كرده و متعهد گردیدند كه بایست در باره تصمیمت هیئت اجالس قبرس در بارۀ دو مطدر ضمن صحب
 :دسته جمعي اتخاذ گردد

روز بعد از صحبت هاي امروز وارد روم مي شود و در بارۀ همكاري متقابل بین  15-11هیئتی در خالل : 1
 .هردو نهضت صلح به روي اسناد موجود مذاكرات رسمي صورت خواهد گرفت

از " س بزرك ملي اجال"لویه جرگۀ اضطراري و یا " اعلیحضرت محمد ظاهر شاه منحیث مرجع دعوت كننده : 2
 .قابل قبول بوده و در بارۀ میكانیزم آن مي توان بعداً به موافقه رسید" اجالس قبرس"طرف  

 

جنرال عبدالولی با یک نوع ناراحتی . قدم بعدي طوریكه گفته آمد ترتیب مالقات با اعلیحضرت محمد ظاهر شاه بود
 :گفت که

 .دست داشته كه نمي توانستند آنرا به تعویق اندازند اعلیحضرت امروز یك سلسله معاینات صحي روي: 1
چون هیئت بدون اطالع قبلي به روم رسیده و صرف یك روز را براي مالقات تخصیص داده، از اینرو براي  -2

 .اعلیحضرت مشكلي خلق گردیده كه نمی توانند باهیئت مالقات كنند
 

شهزاده میرویس و زلمی رسول مارا تا موتر بدرقه نمودند و بعد از ارایۀ راپور مذاكرات در منزل جنرال عبدالولي 
 .از حرکات و صحبت های نا منظم شان احساس می شد که مطلبی زیر پرده نهفته است

در راه باهم مشوره کردیم و صحبت جنرال عبدالولی را ارزیابی نمودیم  و دریافتیم که معاینات امروزی 
 .طور عمدی نمی خواست  با اعلیحضرت ببینیماعلیحضرت صرف یک بهانه بوده و جنرال 

 

. شب آقاي مصطفي ظاهر، نواسۀ اعلیحضرت با ما تلفونی در تماس شده و خواست باهیئت بیبند 11.31ساعت 
تثبیت شده یود، از این رو مصطفي ( ریزوویشن طیاره ها به امریکا و پاکستان)چون سفر هیئت به روز یکشنبه 

 .شنبه به هوتل حاضر شده و با هیئت مالقات كردصبح  روز  5.15ظاهر ساعت 
 

وي در آغاز صحبت، سالم هاي اعلیحضرت را براي هیئت رسانیده و اظهار داشت كه پدر كالنش متأسف است كه 
دیروز نسبت بروز یک سوء تفاهم با هیئت دیده نتوانستند لیكن اعلیحضرت می خواهند تا هرچه زودتر با هیئتی از 

 .مالقات كنند اجالس صلح قبرس
 

ساعت صحبت امكان پذیر بود  2.31آقاي مصطفي ظاهر، پیشآمد دوستانه و محترمانه داشته و تا جائیکه در جریان 
 .مي توان گفت كه به گفتارش اعتماد كرد و طوري مي نماید كه در جریان پروسه هاي صلح كامال ً وارد است

نشان داده و آرزو دارد تا " اجالس قبرس"همكاري با  آقاي مصطفی ظاهر در صحبت هاي خود عالقه خاصي به
 .هرچه زود تر مذاكراتي صورت بگیرد تا مشكالتي اگر موجود باشد مرفوع گردیده بتواند

هیئت، طوریكه در منزل جنرال عبدالولي نظریات خود را توضیح كرده بودند براي آقاي مصطفی ظاهر نیز تشریح 
 .دادند كه در پرنسیپ موافقت داشت

 

در آینده مستقیماً تنها :" مهمترین نكته ای قابل یاددهاني این است كه آقاي مصطفی ظاهر دو سه بار خواهش كرد كه
 ".با وي و از طریق وي با اعلیحضرت در تماس شویم تا غلط فهمي ها خلق شده نتواند

  
 ختم بخش اول
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