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 71/71/2172                           احسان هللا مایار 
 

 نهضت های ملیموزائیک عوامل شکست 
 

 بخش دوم
 

بارۀ مهمترین نکتۀ آن بیشتر بپیچم، در نظر دارم که در " اجالس صلح قبرس" اینکه در مورد نهضت  قبل از
 .توضیحات الزمه ارائه نمایم

های این نهضت است که از طرف جمهوری اسالمی ایران پرداخته می  ئیانکتۀ اساسی آن تمویل مصارف گردهم
 را مدنظر داشته  گیرند در قدم اول منافع خود دانیم که همه کشور هائیکه در تمویل چنین پروسه ها سهم می می. شد

 یقین کامل دارم که ایران را نمی. را در یک کشور پیاده کنند عالیق خود د با چنین سرمایه گذاری هاخواهن و می
 . توان آنرا در معیار بلند ارزیابی کرد مصارفیکه ایران پذیرفته بود چشمگیر بود و می. توان مسثتنی عنوان کرد

 .کتر عزیزهللا لودین در کلیفورنیا شده بودابا دبخاطر خوانندگان باشد که در بخش اول یاد از صحبت تلفونی بنده 
 Heathrowی هیترو کتر لودین و من قرار گذاشتیم که در میدان هوائیاد 7111در اولین سفر ما به قبرس در سال 

 .دهیم قبرس ادامه می را یکجا به الرناکا، لندن، باهم ببینیم و سفر خود
 . قبرس پرواز کردیم باهم دیدیم و به صوب قبرس با طیارۀ خط هوائی

کردیم و مهمترین نکات مورد بحث ما، رول آقای همایون جریر، مبتکر این  در طول مدت پرواز باهم صحبت می
این موضوع را با همایون جریر در میان بگذاریم و بعد از  ،قرار گذاشتیم که در محل . پروسه و منبع تمویل آن بود

 .گذاریم را می ارزیابی قدم بعدی خود
 

 یکی از که در ساحل قرار دارد و Larnacaدر الرناکا،   Palm Beachباش ما در هوتل پالم بیچ،  محل بود و
 .است، تعیین شده بود قبرسهای  معتبرترین هوتل

در عین وقت شخص . آقای جریر با وضع خودمانی از ما پذیرائی کرد ،حین مواصلت  حوالی بعد از ظهر در هوتل
آقای جریر نو واردان را بما معرفی کرد که در رأس . همراهانش در حلقۀ کوچک ما پیوستند نفر از دیگری و دو

قرار ( سفیر فعلی ایران در افغانستان) آنها آقای ابوالفضل ظهره وند، نمایندۀ وزارت خارجۀ دولت اسالمی ایران
  .فقیت اجالس آرزو کردؤوی با وضع محترمانه با ما مختصر صحبت کرد و م . داشت

برای ما . را گرفتیم و بدون ضیاع وقت با هم به صحبت نشستیم های خود کتر لودین و من اطاقامختصر کالم د
بر اقامت وی در تهران با  شود و آقای جریر بنا ما از طرف جمهوری ایران تمویل می مصارفواضح شد که 

 .وزارت خارجۀ ایران تماس دارد
 

 :را در بر داشت که ما  در صحبت ما  دو ضابطۀ ذیل مدار فکری
 .گیرند سیاستمداران جهان هیچگاه  قشر ضعفاء و ناتوان یک جامعه را جدی نمی جهان امروزی و -
نمائی کنند، دهمچنان آنها زرق و برق ظواهر را می پسندند و کسانیکه در چنین محیط پر از تجمل و نمایش خو -

" Kleider machen  Leuteلباس مردم میسازد :" ست که میگوینددر آلمان ضرب المثلی ا . مورد توجه قرار میگیرند
 .یک واقعیت است

 

اروپا و  ۀسالها در هر در و کوچ. کمبود اصلی قشر روشن فکر و ملیگرای افغانستان در دو اصل باال واضح است
کسانیکه بهترین مایۀ ما شاهد آن بودیم . وردیماصحبتهای با لطف سیاسی متاعی بدست نی امریکا دویدیم اما غیر از

کویته و دیگر نقاط کشورهای همسایه صرف کردند،  -زندگی خودرا در راه آزادی افغانستان در کوچه های پشاور
 .هستند! بهمدان رهبر جهادی سر پائین کنند و افتخار کنند که در خدمت فالن و! مجبور بودند تا درخدمت کدام رهبر

 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/e_mayar_confer_qebres_geneve_rome_apr_2001_part_2.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/e_mayar_confer_qebres_geneve_rome_apr_2001_part_2.pdf
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نخیر من شهامت آنرا دارم . را مستثنی قرار می دهم و خود کنم  خودنمائی مید که من ندگان گرامی فکر نکننخوان
که بگویم خودم نیز در قطار همان حامد کرزی های دست بوس، جزء قشر روشن فکر افغان بودم که خوش بودم 

 در بین ما تنها تفاوتی که . جهادی به مردمم نشان بدهم! مرا در کنار حضرت صبغت هللا مجددی و یا دیگر رهبران
 . آنها را نبوسیده ام بود  من دست یکی از

 .نماید این یک واقعیت تلخ است که قشر روشنفکر افغان باید آنرا حل کند و قبول
 

را فروخته باشیم با قدرت تحلیل و استدالل در مسائل  مختصر کالم لودین و من فیصه کردیم که ما بدون اینکه خود
این امکانات استفادۀ اعظمی  سازیم تا از انده حلقۀ را در بین مدعوین همآهنگ میذیربط  قضایای افغانستان درم

 .نموده و جریان را  بمنافع ملی افغانستان بچرخانیم
لیک خوشبختانه در طول مدت گردهمآئی های ما  با سرور بیحد در یافتیم که همه همین نظر را داشتند، بدون اینکه 

 .گذاشته باشد در پی کار خود و منافع ملی افغانستان بودندیکی هم به عالیق ایران وقعی 
 

نمایم در تمام مدت یک لحظۀ  ها را زیر پا نکنم اعتراف می چون عقیده دارم چیزی که مینویسم  باید در آن واقعیت
 .بازهم الغیب عند هللا. هم حرکتی از طرف آقای ظهره وند بنظرم نخورده که مبنی بر مداخله در امور ما باشد

 :سفم که سخن به درازا کشانیده شد و بر میگردم به اصلأمت
 

ه که بای در بخش اول نوشتم که هیئتی بصوب روم حرکت و ما موافقه کرده بودیم تا سه نفر دیگر در گردهمآئی
 گیرد سهم بگیرند ابتکار سفیر دومایو زیر نظر آقای واندرل، نمایندۀ خاص سرمنشی ملل متحد در ژنیو صورت می

 .و پروتوکول اجالس را برای ما به روم فکس کنند
 

کتر شمس نقش گردیده از نظر اکنم ساده از همه خواهد بود تا پروتوکول وارده را در روم که بقلم د فکر می
 .خوانندگان بگذرانم

خواهم یک حصۀ  را در تثبیت اصالت این سند ضایع نکنند می برای اینکه یک تعداد کسانیکه شک دارند وقت خود
 نظر شان بگذرانم و قبول کنند چیزیکه می کاپی کرده و از - اپریل در روم فکس شده 72را که بروز  اطالعیهاز 

 . نویسم حقیقت بوده و بس
 
 
 
 بعد مالحظۀ این کاپی، 

 متباقی گذارش خدمت 
 :تقدیم است

  
 
 
 
 
 

بساعت  -داده شد و در بخش اول از آن یاد شده اپریل  71این سند  و مکاتیب ایکه به جنرال عبدالولی روز 
 :اینک اطالعیۀ مطبوعاتی. شب به هوتل ما فکس شد و بدست ما رسید 77.11

 
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 

 "اجالس قبرس برای ایجاد و تأمین صلح در افغانستان: "اطالعیۀ مطبوعاتی
 در رابطه با کنفرانس چهار کشور در جینوا
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نس چهار کشور امریکا، ایران، آلمان و ایتالیا تحت نظر ملل متحد در مورد هم آهنگ سازی دومین نشست کنفرا
 27مطابق به ) 2117اپریل  77الی  71حرکت های صلح افغانی و بسیج پشتیبانی بین المللی برای آنها از تاریخ 

 .در جینوا انعقاد یافت( هجری شمسی 7131حمل  22و 
 

س جریان های صلح افغانی با هم مذاکره و تبادل نظر نموده، در صورت امکان در قرار بود در چوکات این اجال
مورد مبادی اساسی روش مسالمت آمیزی برای تأمین صلح در افغانستان و اقداماتی که برای رسیدن به این اهداف 

 .ضروری است، با همدیکر به توافق برسند
 

خویش  2117جنوری  21الی  71مطابق به )  7111دلو ول 7جدی الی  11هیأت اجرائیۀ قبرس قبال در مجلس 
در قبال دعوت اشتراک در این مفاهمه و تبادل نظر، این اقدام را آغاز مرحله نوینی از پشتیبانی کشورهای ذیعالقه  
و جامعۀ بین المللی از پروسه تأمین صلح در افغانستان ارزیابی کرده و با امیدواری بآنکه این اقدام بصورت 

که از همان  -انه و غیر مغرضانه قدم های مثبتی  در راه هم آهنگ ساختن جریان های صلح در افغانستان صادق
برداشت بتواند، از آن حسن استقبال کرده و اظهار آمادگی کرد که از   -بوده است " اجالس قبرس" اول مطمع نظر 

 .ی خویش دریغ نورزدهر نوع همکاری ممکن با این اقدام مبنی بر پرنسیپ ها و فیصله ها
 

برای تطبیق این فیصله هیأتی موظف شد با نمایندۀ خاص سرمنشی ملل متحد در مورد افغانستان و وزارت های 
خارجه کشور های عضو کنفرانس ژنیو مالقات کرده نظریات و موقف های اجالس قبرس را در قبال چگونگی 

 .تأمین صلح در افغانستان توضیح کند
 

و ایتالیا مطابق به اجندای سفر اول اجالس مفصلی با  71/2/2117افرت به امریکا و آلمان بتاریخ هیأت بعد از مس
بعدأ در ضیافت چاشتی که به افتخار هیأت اجالس .  نمایندگان وزارت خارجه در مقر آن وزارت صورت گرفت

نمایندۀ وزارت خارجۀ ایتالیا  .نیز اشتراک داشتند 2*تن  از اعضای هیأت اجرائیه روم 1ترتیب شده بود  7*قبرس
در آغاز ضیافت طی بیانیۀ استقبالیۀ خویش در مورد کنفرانس جینوا توضیحات داده و بر ضرورت هم آهنگی 

.  پروسه های صلح افغانی و بسیج کردن پشتیبانی بین المللی بمنظور حل مسالمت آمیز قضیه افغانستان تأکید کرد
حتمیت هم  آهنگی و همکاری وسیع تالشهای غیر مغرضانه ملی را در جهت  هیأت اجرائیۀ قبرس در عین حالیکه

تأمین صلح در افغانستان و جلب پشتیبانی بین المللی از آن تأئید کرد، اظهار امیدواری نمود که پروسه های صلح 
د و حضور روم و قبرس بتوانند در چوکات کنفرانس جینوا بین خود مفاهمه و مذاکره کرده و تحت نظر ملل متح

.  داشت کشورهای عضو این کنفرانس در مورد مبادی این همکاری و پالن عملی کردن آن به توافق برسند
پیش  1نمایندگان جریان روم اصرار داشتند که تنها در صورتی در جینوا حضور خواهند یافت که جریان قبرس 

 :شرط آتی را فی المجلس بپذیرد
 .ادشاه سابق افغانستان بحیث یگانه راه رسیدن به صلح در افغانستان شناخته شودپالن سه فـقره ای اعلیحضرت پ  --

 

 .لویه جرگه اضطراری به دعوت پادشاه سابق افغانستان و تحت ریاست ایشان دایر شود  --
 

 .اطراف درگیر و دیگر نیروهای سیاسی جهادی در تشکیل و ترکیب لـویـه جرگـۀ اضطراری نقشی نداشته باشند  --
 

هیأت اجالس قبرس با اشاره باینکه وضع پیش شرط در اصل روش مناسبی برای اجرای مفاهمه و مذاکره بوده 
نمیتواند، توضیح داد که پیش شرط های متذکره داعیۀ صلح را به خطر ناکامی مواجه ساخته و امکانات تشکیل 

با در نظر داشت اینکه مفاهمه بین مجلس تصمیم گیری افغانی و تطبیق فیصله های آن را محدود می سازد، و 
االفغانی به وقت بیشتری نسبت به ضیافت ضرورت داشته و ایجاب میکند که مذاکره تنها بین خود افغانها و بزبان 
آنها صورت پذیرد، توصیه خودرا مبنی بر ضرورت حضور یافتن در جینوا و اجراء مذاکرات مفصل در بارۀ تمام 

 .ط های فوق الذکر تکرار کردمسایل مربوط منجمله پیش شر
 

بعد از ختم ضیافت جلسۀ، مسؤولین وزارت خارجۀ ایتالیا در غیاب هیأت اجالس قبرس با دوستان جریان روم ادامه 
از جلسۀ دومی هیأت اجالس قبرس با نمایندۀ وزارت خارجۀ ایتالیا این انتباه حاصل شد که دوستان جریان . داشت

های خویش اصرار داشته و بدون آن حاضر به مذاکره و مفاهمه در جینوا  روم بر ضرورت قبولی پیش شرط
 .نخواهند شد
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نمایندگان پروسه روم در کنفرانس جینوا شرکت نکردند وطی اطالعیۀ مطبوعاتی دالیل عدم حضور و عدم توافق 
ا عدم اشتراک روم دربین بعضی از حلقات افغانی تصور بر آن بود که ب. شان را با پروسه قبرس اعالن داشتند

ولی کنفرانس در موعد معین شده . کنفرانس جینوا دایر نخواهد شد و اگر هم دایر شود کارش را متوقف خواهد کرد
 .با شرکت مأمورین عالیرتبۀ چهار کشور عضو در دفتر ملل متحد آغاز شده و خاتمه یافت

توسط نمایندۀ خاص سرمنشی ملل متحد در مورد  در پرتو این شرایط هیأت اجالس قبرس پیشنهاداتی را تهیه کرده و
افغانستان به جلسۀ کنفرانس چهار کشور در جینوا ارائه کرد که اینک نکات اساسی آنرا به اطالع هموطنان گرامی 

 :می رسانیم
 

 .در شرایط موجود باید داعیۀ صلح باالتر از هر اعتبار دیگری قرار داده شود: اول
 

میزی که برای تأمین صلح در افغانستان تصور شده می تواند تدویر یک مجلس ملی افغانی یگانه راه مسالمت آ: دوم
 .است که دارای اعتبار و صالحیت تصمیم گیری در سطح ملی باشد

 

چون در شرایط فعلی برگزاری انتخابات آزاد، سری و مستقیم ممکن نیست تا از مجرای آن بتوان ارادۀ مردم : سوم
یین سرنوشت شان تشخیص و تثبیت کرد، حتمی است تا روؤسی جستجو شود که بموجب آن از افغانستان را در تع

 .چوکات یک مجلس ملی تصمیم گیری آراء و آرزوهای مردم افغانستان بصورت نسبتأ واقعی انعکاس یافته بتواند
 

شورای بزرگ ملی و یا که می تواند لویه جرگۀ اضطراری یا  -برای اینکه این مجلس تصمیم گیری ملی : چهارم
 :اعتبار و صالحیت کافی داشته باشد، الزم است که -هر اسم و عنوان مناسب دیگری که مورد پسند باشد، یاد شود 

 

قاعدۀ وسیع داشته باشد باین معنی که در ترکیب آن بافت قومی و مذهبی افغانستان بدون کدام نوع تبعیض بر : الف
 .شودمبنای جنس، نژاد و عقیده رعایت 

اعضای آن شخصیت های خبیر افغانی باشند که به داعیه صلح معتقد بوده و در حال حاضر بین مردم افغانستان : ب
 .از اعتبار و صالحیت برخوردار بوده و مورد احترام هموطنان واقع شوند

تی االمکان در داشته و ح( خوانا نیست)همه اطراف ذیدخل داخلی بشمول اطراف درگیر فعلی بر مبدای تشکیل : ج
 .عملیه تشکیل و تدویر آن همکاری داشته باشند

پشتیبانی و همکاری اطراف ذیدخل خارجی مخصوصأ همسایه ها و تعداد هر چه بیشتر اعضای جامعۀ بین : د
 .المللی جلب شود

 

یل یک تأمین شرایط باال ایجاب میکند که پروسه های صلح افغانی متکامل یکدیگر واقع و در جهت تشک: پنجم
مجلس تصمیم گیری واحد که مورد قبول و احترام همه جوانب شده بتواند، تالش های خود را هم آهنگ ساخته و با 

اعضاء، میکانیزم دعوت و الیحۀ اجراآت ( انتخاب)همکاری متقابل تمام مسایل مربوط به ترکیب، چگونگی گزینش 
 .تهیه  کنند  -ی که در مورد آن باید تصمیم اتخاذ شداین مجلس حل وفصل کرده و پیشنهادات الزم را برای امور

 
داکتر محمد قاسم فاضلی، داکتر میر محمد امین فرهنگ، : 2* -داکتر محمد جلیل شمس، آقای همایون جریر : 7)*

 (.داکتر زلمی رسول
 :ار بـود،  یاد کـنـمدر اخـیـر مـی خـواهـم از کیفیت مؤفـقـیـت ما در اجـالس صلح قـبـرس که باالی سـه اصل اسـتـو

 

  ها تیم ورک بر گفتۀ اروپائی نه تک روی، بنا ،همکاری در یک حلقه:  اول 
 بل با خبری همه ،استفاده از وسایل مخابراتی و عدم مخفی نگهداشتن مطلبی: دوم
 . و ریاست بازی را نداشت! همه در اجالس اعضای یک تیم بودند و هیچ فردی تقاضای ریاست: سوم

 
 بخش دوم پایان

 
 ادامه دارد

  


