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     ۰۲/۰۱/۰۱۰۲            احسان اهلل مایار                                                                                     
 

 نهضت های ملیموزائیک عوامل شکست 
 بخش دهم

 
کاهد لذا در پالن کاری خود کمی تعدیل وارد کرده  گذارشات و مطالعۀ آن از حوصلۀ خواننده میچون ثبت جزئیات 

 . و مطالب با اهمیت را قدمی در قطار پیشتر جا دادم
با مسئولین وزارت خارجۀ  وزرات خارجه ودر سفر ها و مذاکرات هیأت در واشنگتن، با نفر مسئول افغانستان 

 .بارۀ مذاکرات در روم بعدَا اشاره خواهد شد در. سپری گردیدآلمان در برلین بخوبی 
شود برایم  یاد می" اعلیحضرت پادشاه سابق افغانستان رئیس دفتر"داکتر زلمی رسول که بنام /۰۲۲مارچ ۲/روز 

 :نامۀ ذیل را در تکزاس فکس نمود
 :ستکه با طغرای اسم اعلیحضرت مزین است موضوع چنین توضیح گردیده اایدر نامه 

 
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 !ت محترم اجرائیۀ اجالس قبرسأبه هی
را به مشوره،  جرگۀ اضطراری اعلیحضرت پادشاه سابق افغانستان اساس فعالیت خود هاز آنجا که حرکت تدویر لوی

 .تفاهم و همکاری ملی قرار داده است
 .ر موقع دگر نهایت عاجل ساخته استاز آنجا که حوادث المناک در داخل کشور نیاز به صلح را نسبت به

از آنجا که حرکت لویه جرگۀ اضطراری بمراحل متکامل انکشافی خود در جهت تمثیل از ارادۀ آزاد مردم افغانستان 
 .گذارد قدم می

 .تواند را تضمین نموده می و از آنجا که صرف ارادۀ آزاد مردم افغانستان راه حل دوامدار معضلۀ کشور ما
را بر ضرورت تأمین و اعادۀ صلح پایه  های جاری خود اساس و با فهم اینکه جلسات قبرس مبانی تالشبه این 

گردد، از هیأت  و هم آهنگ ساختن کوشش های صلح در نهایت به استحکام مصالح ملی منجر می گزاری نموده 
تاریخ دقیق مسافرت آنرا  تاده وفرسرود که هیأتی را برای مذاکره به روم  محترم اجرائیۀ اجالس قبرس خواهش می

 .    خبر دهند
 

 دکتور زلمی رسول، رئیس دفتر اعلیحضرت پادشاه سابق  
 
 

 .را به اعضای هیأت اجرائیه فکس نمودم دفتر اعلیحضرتکاپی های نامۀ 
 به آقایون  طوریکه داکتر رسول برایم تلفونی اطمینان داد، وی مستقیمَا

 .مذکور را فکس نموده است جلیل شمس و همایون جریر پیام
 

 رسانیده  ت اجرائیهأاطالع هیه دو روز قبل از فکس داکتر رسول، ب
  تی مشتمل برای آقایون جلیل شمس، همایون جریر و امیریارأشد که هی

 .کنند تا با آقای فرانسس وندرل  مالقات نمایند می ه لندن سفر ب
 

 را در واشنگتن  کرات هیأت در نظر است به آقای فرانسس وندرل  گذارشات مذا
 درمورد جریانات اخیر،  و برلین به اطالع موصوف برسانند و همچنان

 .اقدامات بعدی را تعیین نمایند بعد از مذاکرات ژنیو، تبادل افکار نموده
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د تا هر کن سر کالفه گم شده و ایجاب میها  مالقات نا گفته نماند که  در طول این چند روز نسبت به تراکم کار و
 .چه زودتر دوباره پیدا و مسیر سالم کار واضح شود

با متن ذیل به داکتر امیریار و کاپی های آنرا به اعضای  ه ایصوب لندن نامه بنده با عجله قبل از حرکت هیأت ب
 :هیأت اجرائیه فکس نمودم

 /۰۲۲-۳-۱/گریپواین  
 

 !عزیزم قدیرجان امیریار
 .متعلقین صحت باشي امید است با 

 Francessطوریكه تلفوني برایت اظهار داشتم، سفرت به لندن و مذاكرات تان با آقای فراسیس ویندرل 
Vendrell نمایندۀ خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان، براي آینده و تعیین خطوط اساسي اجالس قبرس ،

 .اهمیت خاص دارد
 

را نمي شود و مخالفین ما در هر موقع میسر این تحرک  ما در جریاني سهم داریم كه از طرف همه به نظر نیك دیده
لیكن ما معتقدیم كه صرف به منظور خدمت به وطن و ملت فقیر ما دست اندركار شده ایم و با .  تخریب مي كنند

 .كمك  خداوند الیزال آنرا به سر مي رسانیم
 

 :پبشنهاد میكنم تا در بارۀ مطالب ذیل توجه خاص شود
 

 .ت آقای ویندرل بایست دقیق یادداشت شود تا در آینده از آن منحیث سند کاری استفاده شده بتواندتمام اظهارا  --
آمر  ،(Steven Mc.Gann)گن مک با ویندرل در بارۀ صحبت اخیر هیأت ما در وزارت خارجۀ امریكا با آقاي   --

درج نموده ام، مستر گن اظهار داشت تا جائیکه من دریادداشتم . امور شعبۀ حوزۀ جنوب آسیا، معلومات داده شود
 : كه
 .دراثر ابتكار وزارت خارجۀ امریكا دایر گردیده( ۰۲۲۲دسامیر سال  ۸ - ۱)كنفرانس ژنیو  -
 .نمایندۀ خاص سرمنشي ملل متحد، آقای ویندرل، در این اجالس نقش درجۀ دوم داشت -
وظیفه داده شده تا با پروسه هاي صلح افغانی بنابر ( انایتالیا، آلمان، و ایر)در اجالس متذکره به اشتراك كنندگان  -

نقش امریكا در این . رعایت تمویل مخارج، تماس گرفته و آنهارا از فیصله های اجالس ژنیو در جریان بگذارند
 Karl Inderfurthاجالس مهم بوده، زیرا تنها سهمگیري معین وزارت خارجۀ اضالع متحده، کارل اندرفورت  

 .ا برتریت مي دهدموقف آنهار
وظیفه داده ( Enrico de Malo)به سفیر سابق ایتالیا در پاكستان و وزیر مختار در امور افغانستان اینریكو دو مالو -

 .شده تا منحیث سكرتر فیصله هاي ژنیو را تعقیب و بازرسی كند
اظهار داشت تا سه پروسۀ صلح منتخبه بایست بین هـم  در تماس شـده و قبل از اجالس تعقیبیه " گنمک "مستر  -

، طور (دایر گردد /۲۲/اپریل  ۸بعد از چندین بار به تعویق انداختن، در حال حاضر احتمال دارد به تاریخ )ژنیو 
 .دسته جمعي كاغذي ترتیب دهند و به سكرتریات تسلیم دهند

 

 :  یادآوري
وي طور خاص از آن یاد كرد كه برقراري تماس های تحرک های افغانی با همدیگر معني مدغم گردیدن شانرا )

 (.باهم ندارد
، بایست طوري باشد كه از آن قدم هاي آینده پروسه های صلح  و طرق Working Paperاین سند، یادداشت کار  -

 .پیاده کردن صلح را از آن واضح ارزیابي كرد
زیابی  و مطالعۀ این سند، اشتراك كنندگان اجالس ژنیو تصمیم خواهند گرفت كه پروسه هاي صلح متاعي در با ار -

متن خود نهفته دارد كه آنرا می توان تعقیب و دوام داد و یا اینكه مطالب جدي ای در آن بنظر نخواهد خورد و 
 .نخواهد گرفتتصمیم گرفته خواهد شد که بعد از این گردهمآیي جلسۀ دیگري صورت 

 

 (.البته تا جائیکه من در یادداشت خود دارم)این بود گزارش مالقات ما در واشنگتن 
 

طرز كار اجالس قبرس با نظر وزارت خارجه تفاوت داشته و طوریست كه ما با دو پروسۀ دیگر تماس نگرفته بلكه 
توسط یك صحبت تصادفي با سید مخدوم رهین در واشنگتن، یكي از همكاران پروسۀ روم، واضحَا اظهار داشتیم كه 

واقعیت پروسۀ ملي وحدت پشاور، پیر سید احمد  در)ما در چوکات اجالس رسمي ژنیو با نمایندگان دو پروسۀ دیگر 
. دور میز مذاكره خواهیم نشست و كاغذي را مشترکَا ترتیب خواهیم کرد( گیالنی را جزء پروسه روم مي شناسیم
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میالدی  /۰۲۲مارچ  ۸/این مطلب را در مكتوبي به آقای فرانسس وندرل  نیز نگاشتیم و قرار است به تاریخ 
 .رت گیردمذاكرات در لندن صو

من عقیده دارم، اگر خودت موافق باشي، در بارۀ رول آقای ویندرل، نمایندۀ كوفي عنان سرمنشی ملل متحد در این 
قضیه بیشتر معلومات بدست آوردن و همچنان در باالي میكانیزم تثبیت شدۀ قبلي ژنیو بیشتر روشني انداختن، 

 .  كارهاي بعدي مارا آسانتر خواهد ساخت
 برادرت احسان اهلل مایار.  ر و مددگارت و به امید تأمین صلح در وطن تكه و پارچۀ ماخداوند یا

  
مارچ، فکسی به عنوان آقای همایون جریر و اعضای هیأت اجرائیه ترتیب می نمودم،  ۰۰بنده در حالیکه بتاریخ 

 :ا متن  ذیل مواصلت نمودصدای فکسم بلند شد و نامۀ بردارم داکتر عزیزاهلل لودین به عنوان همایون جریر ب
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 !برادر محترم همایون جریر صاحب سالم علیکم

سال نو را به شما و اعضای فامیل و همکاران محترم در دفتر تبریک گفته و آرزومندم . خداوند متعال نگهدار شما
 .خدای بزرگ این سال را سال صلح و راحت برای ما و ملت محترم بگرداند

فکسی از دفتر شاه سابق به آدرس بعضی از اعضای شورای اجرائیه رسیده که نقلی از آن به من هم فکس شده که 
متن آن که باآلخره دعوت از جریان قبرس است با مهارت . مارچ گرفته باشد ۲/فکر می کنم دفتر تهران آنرا در 

حرکت لویه جرگه اضطراری در جهت تمثیل مراحل متکامل انکشاف ) :  خاص نوشته شده که بنظر من اشاره به
ارادۀ آزاد مردم، نیاز به صلح عاجل نسبت بهر وقت دیگر، مشوره تفاهم وهمکاری ملی و تحریر اینکه با فهم اینکه 
جلسات قبرس مبانی تالش های جاری خود را بر ضرورت تأمین و اعادۀ صلح پایه گذاری نموده و هم آهنگ 

که باید به آن  مطالب خاص است گویای (ایت به استحکام مصالح ملی منجر میگرددساختن کوشش های صلح در نه
 .توجه گردد

طوریکه از ذهنیت اعضای شورای اجرائیه در امریکا دانستم اکثرَا به این عقیده اند که باید این دعوت بی جواب 
گذاشته نشود چه اکثرَا عقیده دارند ولو اگر این دعوت اهداف سیاسی خاصی در عقب داشته باشد ولی چون ما در 

. حبت کرده ایم باید این دعوت را نیز نادیده نگیریماعالمیه های خود همیشه از دید و بازدید با همه جریانات ص
اعضای شورای اجرائیه در امریکا همه به این نظر اند که ما چیزی را از کسی پنهان نداریم  و آنچه در راه صلح 
پیشنهاد کرده ایم نیز بصورت روشن تحریر و به اطالع همه رسانیده ایم لذا بهتر است تا طوریکه دفتر پادشاه سابق 
از مراحل متکامل و انکشافی حرکت لویه جرگه صحبت کرده اند ما نیز از طرح متکامل شورای بزرگ خود به 
میان آورده و به اطالع روم برسانیم که حاضریم روی اساساتی که به خیر ملت افغانستان باشد  با روم مذاکره نموده 

 . و طرق عملی آن مؤید باشیم و راه خیر آینده را برای ملت خود جستجو و به تفاهم در راه 
 

به نظر من اعضای اجرائیه در این خصوص با متن فیصله های که تا حال بعمل آمده است موافق است که باید به آن 
ولی اینکه این مالقات در کدام زمان در کجا و با چه ترکیب و روی کدام اساسات باشد بنظر من یک . عمل شود

از جانب دیگر طوریکه از مذاکرات در .  جاب می کند که باید به آن توجه شودسلسله تماس های مقدماتی را ای
وزارت خارجۀ امریکا، آلمان  و مذاکرات با آقای فرانسس وندرل  دانسته شد مذاکراتی بین جریانات صلح  در 

هیأت قبرس در محلی هشتم اپریل در جینوا در نظر است، لذا باید با روم کتبَا در میان گذاشته شود که آیا فرستادن 
که از نگاه تخنیکی نیز درین مدت کوتاه امکان پذیر باشد قبل از هشتم اپریل ضروری خواهد بود و یا اینکه این 
آرزو و ضرورت می تواند زیر چتر ملل متحد در هشتم اپریل نیز برآورده شود؟  بهر صورت به نظر اعضای 

برای .  را جواب نوشت که آینده بار مالمتی متوجه قبرس نگرددشورای اجرائیه در امریکا باید این دعوت نامه 
 عزیزاهلل لودین.    سالمت مردم ما و سال صلح و آشتی دعا میکنم

 

بعد مطالعۀ فکس برادرم داکتر عزیزاهلل لودین مکتوب خود را تکمیل نموده و به اعضای شورای اجرائیه در حوزه 
 : ظر خوانندگان گرامی گزارش می یابداینک متن آن از ن. های مربوط فکس نمودم

 

  /۰۲۲-۳-۰۰گریپواین تكساس 
 

 بسمه تعالي
 

 !هیأت محترم اجرائیه قبرس
 !خواهران وبراداران گرامي
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مدرك از اینكه در كشور ما جمله زیربنا هاي اصلي ایكه یك كشور مي توان بدان اتكاء كرد، در اثر جنایات گروه 
شهوت قدرت طلبي و آله دست قرار گرفتن گروه هاي درگیر در جنگ امروزي،  هاي خلق و پرچم و بعدش بنا بر

صداي فریاد و نالۀ ملت افغان و آرزوي زندگي كردن شرافتمندانۀ انساني در پرتو صلح و . از بین برده شده است
 ۱۱۱/بروي بدون امتیاز و تبعیض كتله اي از افغان هاي وطن دوست و صادق به ملت را گردهم آورد و در ماه ف

گذاشتند كه امروز در افق سیاسي و جست و جوي طرق راه حل بحران " اجالس قبرس"بنیاد نهضتي را بنام 
 .افغانستان در پناه صلح، شهره محافل ملي و بین المللي شده است

ناه بنده مي خواهد به خاطر هیأت گرامي آورد كه در هر اجالس صداي ما، نسبت ماتم بزرگی كه باالي ملت بیگ
افغان تحمیل گردیده، باال بوده وهیچگاهي وهیچ فردي از اعضاي اجالس اشاره اي بدان نكرده كه ما از ملت افغان 
منحیث وسیله اي استفاده كرده و خواستار قدرت مي باشیم بلکه ما افتخار خدمت به ملت افغان را بلند تر از هرگونه 

 .امتیاز دیگري مي دانیم
تب و تالش و رسیدن به صلح  در انحصار هیچ فردي نبوده و هركس بنا بر قدرت خود مي تواند، چنانچه در مدت 
جهاد نیز به انحصار گروهي نبوده  و ملت افغان قرباني دادند و مردانگي خود را به اثبات رسانیدند، تالش خود را 

 . بكند
تنها نبوده، بلكه محورهاي دیگري نیز وجود دارند كه بایست ما معتقد بودیم كه در میدان صلح جویي نهضت قبرس 

 .باهم نشست  و برخاستي داشته و مذاكره نمود، و در صورتیكه وجه مشتركي بین هم به وجود آید، به تفاهم رسید
  

. مطلب از تفاهم  و بسیچ شدن محورها تقویۀ پروسه هاي صلح بوده كه دنیا نیز از ما درخواست آن را مي كند
جهت همكاري متقابل بارها دست تماس را پیش كرده و " اجالس قبرس"جهت ثبت در تاریخ کشور بایست گفت كه  

هر بار در جلسات خود كتبَا این ضرورت را توضیح كرده كه متأسفانه بنا بر هر دلیلي باشد از جانب دیگران دراین 
 .راستا  قدمي گذاشته نشده است

 

ر مصلحت  كار گردانان كشور هاي ذیعالقه ساحۀ فعالیت تك روي خود را از دست امروز پروسه صلح روم، بنا ب
این تصمیم و همچنان شكایت . فرانكفورت در قطار شان گنجانیده شده است۱ داده و نهضت هاي صلح قبرس و بن 

 ۲/ه تاریخ براي بار اول از طرف دفتر روم ب( توسط دكتور رهین اخبار گردید)ما از طرزالعمل و اجراآت روم 
، از هیأت اجرائیۀ قبرس دعوت بعمل آمد تا هیأتي را تعیین و جهت هم آهنگ ساختن هر دو پروسه  /۰۲۲مارچ 

 .براي مسافرت به روم اعزام دارد
براي اینكه سخن به اطالت نكشد  و بحث بیشتر باعث آزردگي و خستگي خاطر نشود، مي خواهم منحیث یك عضو 

 :لب ذیل را خاطر نشان كنممطا" اجالس قبرس"مسوول 
 

درتهران فیصله نامه اي صادر كرد كه در ماده سوم آن   ۱۱۱/نومبر  ۰۲الي  ۰۲هیأت اجرائیه قبرس از  -
 .گنجانیده شده

هیأت هایی جهت مذاكره و مفاهمه با اطراف درگیر داخلي، حلقه هاي دیگر صلح و اطراف مُوثر خارجي به " 
 . . . .تفصیل آتي تشكیل شد

 
پروفیسور داكتر غالم حیدر داور، داكتر قدیر امیریار، سید اسحق گیالني، عزیزاهلل :  هیأت مذاكره با حلقه روم( ج

 ".شفق، بهاءالدین بهاء و انجنیر عبدالرحیم سیدجان
 
اجراآت شورای اجرائیه طوري عملي شد كه هیأت هاي ما به افغانستان سفر کردند  و با طرفین درگیر مذاكراتي  -

 .صورت گرفت كه نتایج آن به عقیدۀ من مغشوش بوده  و وضاحت ندارد
بنا ( ماه از تاریخ صدور فیصله نامه ۱/بعد از گذشت ) هیأت هایی كه بایست به روم و پشاور سفر كنند تا امروز  -

 .بر معاذیرعندي و یا غیر آن عملي نشده و خالئی در اجراآت ما باقي گذاشته است
یادآوري كنم كه تا امروز هیچ فردي از اعضاي شوري اجرائیه وجود نخواهد داشت كه در بارۀ بجا خواهد بود  -

 .نرفتن هیأت به روم، چه در مالي عام  و یا طور انفرادي، از ایشان سؤالي نشده باشد
 . ما بنا بر وظیفه و در نظر داشت خیر ملت افغان بایست معضلۀ نرفتن به روم را از بین برداریم -
مروز كه دعوتنامه ای از طرف دفتر اعلیحضرت بنام هیأت اجرائیه قبرس رسیده، مشكل مارا تاحدي حل مي كند ا -

و بنده منحیث یك عضو شوري اجرائیه مصرانه تقاضا مي كنم تا به فیصلۀ تهران احترام كرده  و هیأت منتخبه را 
 . باشند، به روم معرفي نمائیمهرچه زودتر، ولو سه یا چار نفر از ایشان امكان سفر را داشته 
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تاجائیكه من از مذاكرات شخص مسؤول وزرات خارجۀ امریكا در واشنگتن دریافت نمودم بایست این دید و وادید  -
اپریل دائر گردد، لیكن طوریكه بنده وضع  ۸احتمال دارد بتاریخ )هاي بین االفغاني قبل از انعقاد اجالس آیندۀ ژنیو 

 .، تكمیل شده باشد(كنم شاید به تعوبق افتدكنوني را ارزیابي می
حین نوشتن یادداشت فوق، نامه ای  از برادرم دكتر عزیزاهلل لودین برایم فاكس شد كه در بارۀ این مشكل مطالب 

 . جان داري دارد
روي  ولي اینكه این مالقات در كدام زمان در كجا و با چه تركیب و:  "برادرم لودین در صفحۀ دوم خود مي نگارد

 ." كدام اساسات باشد بنظر من یك سلسله تماس هاي مقدماتي را ایجاب مي كند كه باید به آن توجه گردد
بنده تماس هاي مقدماتي پیشنهادي لودین را تأئید مي كنم و برآورده شدن این مأمول را میتوان در اعزام هیأت فیصله 

 احسان اهلل مایار برادر تان. ومن اهلل التوفیق .  شدۀ تهران بدست آورد
 

 :كاپي
 حوزۀ پاكستان،   توزیع به اعضاي هیأت توسط برادرم سید اسحق گیالني

 حوزۀ ایران  ،    توزیع به اعضاي هیأت توسط  برادرم همایون جریر
 حوزۀ اروپا  ،    توزیع به اعضاي هیأت توسط  برادرم دكتر جلیل شمس

 

 :اپریل بعد از مذاکرات در لندن یادداشت دفتر مرکزی تهران با متن ذیل مواصلت نمود ۱بتاریخ 
 

پس از کنفرانس جینوا و شرکت فعال هیأت اجالس قبرس، طرح پیشنهادی از سوی هیأت اجالس قبرس به 
یان اجالس کشورهای چهارگانه  و سازمان ملل متحد داده شد که در آن برای ایجاد کمیتۀ همآهنگی و همکاری م

آقای فرانسس وندرل  نمایندۀ خاص سازمان ملل متحد در افغانستان مسؤول تعقیب آن . روم  و قبرس تکیه شده بود
آقای فرانسس وندرل  پس از تماس ها و مذاکرات با کشورهای چهارگانه  و شورای . طرح را به عهده گرفتند

ن تماس گرفتند و در خواست مالقات مستقیمی برای اجرائیۀ اجالس روم با دفتر مرکزی اجالس قبرس در تهرا
ماه مارچ  ۰۱پس از چاشت روز شنبه  ۱الی  ۳برای این منظور، مالقاتی از ساعت .  دنباله گیری آن طرح نمودند

داکتر جلیل شمس و داکتر قدیر )، در لندن ترتیب داده شد و هیأتی از سوی اجالس قبرس (۳۸۲/ثور  ۱/) /۰۲۲
 .است همایون جریر با آقای فرانسس وندرل  دیدار نمودندبه ری( امیریار

 :در آغاز آقای فرانسس وندرل  از نتایج تالش ها و مذاکرات خود گزارش داد گفت
 :مالقاتی در جینوا صورت گرفت که به دو نتیجه رسید

نشست جینوا و  سازمان ملل باید مذاکراتش را با طرف های درگیر در افغانستان، با کشورهای چهارگانۀ: الف
 .ادامه دهد ۰+۱کشور های 

برای ایجاد این . سازمان ملل با اجالس روم  و قبرس به منظور ایجاد یک کمیتۀ همآهنگی و همکاری کار کند: ب
دوم . یکی اینکه هیأتی از اشخاص معین از هر دو طرف با هم بنشینند و کار کنند: کمیته دو پیشنهاد مطرح شد

ای اجرائیۀ اجالس روم  و هیأت اجرائیۀ اجالس قبرس با اضافۀ افراد دیگر با هم به مذاکره اینکه همۀ اعضای شور
اجالس روم با ترکیب اول یعنی . وی اضافه کرد که من این پیشنهاد را با اجالس روم مطرح کردم. بپردازند

أت اجرائیه طرفین باشد اشخاص معین از دو طرف مخالفت ورزیده، اما با ترکیب دوم که مذاکرۀ تمام اعضای هی
آقای فرانسس وندرل  همچنان از مالقات خودش با طرف های درگیر جنگ در افغانستان گزارش . موافقت نشان داد

 .داد و از بسته شدن دفترهای نمایندگی سازمان ملل در افغانستان ابراز نا خرسندی کرد
اظهار قدردانی شده از پیگیری طرح  سپس از طرف هیأت اجالس قبرس از تالش های آقای فرانسس وندرل

پیشنهادی قبرس برای مذاکره با روم، از آخرین تحوالت، مذاکرات و پیشرفت های اجالس قبرس گزارش داده  و 
اجالس قبرس ایجاد یک . توضیحاتی در پیرامون اوضاع داخلی، منطقه  و دیدگاه های اجالس قبرس ارائه گردید

و قبرس را به نفع صلح در افغانستان خواند و بر موقف مثبت اجالس قبرس در  کمیتۀ هم آهنگی میان اجالس روم
افغانستان شدیدَا نیازمند یک صلح دائمی است، و صلح به مذاکره، گذشت و : این ارتباط تأکید گردید و اضافه شد

ز و تعیین حوصله نیازمند است و ما برخورد مثبت با تالش های صلح و همکاری و همآهنگی آنرا سرنوشت سا
 .کننده می دانیم

 ییکی پرسش های: شد ییرا مطرح کرد که دو دسته  یآقای فرانسس وندرل پرسش هایدر بخش دیگر این مالقات 
پرسش  ۀآقای فرانسس وندرل در بار. که آقای فرانسس وندرل داشت یهای بود که اجالس روم داشت و دوم پرسش

 :های اجالس روم گفت که
 :اجالس روم می گویند که ۀشورای اجرائیبعضی از اعضای 

 .اجالس قبرس برای تضعیف اجالس روم ایجاد شده است: الف
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کند، ولی از نظر اجالس قبرس پادشاه سابق باید  برای پادشاه سابق کار می" لویه جرگه"از نظر اجالس روم  : ب
 .کند کار" شورای بزرگ ملی" برای 

 .است" لویه جرگه" مفهوم اصواَل مخالف " شورای بزرگ ملی: " ج
 .کنند، مخالف نقش شاه سابق می باشند ی که اجالس قبرس را پشتیبانی مییآنها: د

اعضای هیأت اجالس در توضیح و دفع سوء تفاهمات باال مفصاَل صحبت کردند، این پرسش هارا ناشی از عدم 
س برای ایجاد و تأمین صلح در طرح پیشنهادی اجالس قبر" وقت در خواندن اسناد اجالس قبرس، مخصوصَا 

ست که به ضرورت مذاکرات ا یک سری سوء تفاهم ها ۀموکدَا گفته شد که همین خود نشان. خواندند" افغانستان
ما از اختالف در دیدگاه ها و شیوه های رسیدن و تأمین صلح . کند مستقیم میان اجالس روم و قبرس را تأکید می

همآهنگی و  ۀها است که کمیت م انکار نمی کنیم، اما برای رفع همین اختالفدائمی در افغانستان با اجالس رو
 .همکاری را ضروری می دانیم

که خودش داشت مطرح نمود که  یآقای فرانسس وندرل با تأئید و موافقت با نظرات هیأت اجالس قبرس، پرسش های
آقای فرانسس وندرل و هیأت معیتی وی  نظرهم از نظر هیأت اجالس قبرس و هم از . پاسخ های قانع کننده داده شد

در پایان قرار بر این شد که آقای فرانسس وندرل با ارتباط با روم . دیدار سه ساعته بسیار سودمند و مثبت تلقی شد
مذاکرات جینوا، برای تعیین زمان و مکان نخستین نشست میان هیأت های اجالس روم و  ۀو کشورهای چهارگان

 . ی در تماس شودقبرس با دفتر مرکز
 

 بخش دهم پایان
 

 ادامه دارد
   
 
 

                                                                                                                                                                             
  

 

 


