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 10/01/1101                           احسان هللا مایار
 

 نهضت های ملیموزائیک عوامل شکست 
 بخش هفتم

 
های محترم جامعۀ افغانی را جلب نموده که این خود مبین  پخش رویداد های اجالس قبرس نظر بعضی شخصیت 

های  اخیراَ دانشمند توانای افغان ما، جناب هاشمیان، که در طول سال . از اهمیت نسبی گردهم آئی افغانی می باشد
بین خود خدمات بزرگی در راستای آزادی  دوری از وطن با قلم روان و اکثراَ با دید و بیان واقعیت و حقیقت

بنده جواب . فغانستان نموده مختصر مروری در مورد نوشته های بنده که زیر عنوان باال تدوین گردیده، کرده استا
چون جوابم مستقیماَ با سلسلۀ نوشته . نوشتم" افغان جرمن آنالین"را در کلکین رویدادهای پورتال ملی  و نظر خود

را از کلکین دیدگاه ها بیرون نویسی نموده و ضم این  دکند تصمیم گرفتم که نظر مندرج خو هایم رابطه پیدا می
 .  اینک شما و این هم پسمنظر تفکر و انگیزۀ نوشته هایم بصورت کل. بخش نمایم

 

 !دانشمند گرامی داکتر هاشمیان سالم" 
 فرصت مناسب دقیق مطالعه در کنم و عادت دارم که مضامین شمارا، از روی اعتباری که نزدم دارند، چاپ می

 .مختصر کالم به نوشته های شما جاه و مقامی قایلم. کرده و عمومأ از محتوی آن می آموزم
، مانند دیگر نوشته های شما را مطالعه "انتقاد مفید و معقول را هرکس استقبال میکند"نوشتۀ اخیر شمارا زیر عنوان 

 . کردم
ن جرمن آنالین دوباره احیاء نمودید و خوانندگان خیر در پیش تان که همکاری تان را با پورتال ملی و شایستۀ افغا

من عقیده دارم و بنابر گفتۀ خودتان حیف است که ته و باال شدن هر . را با نوشته های توانای تان مستفید گردانیدید
 . موضوع شخصی باعث قطع مراوادات ملی و مردمی ما شوند

 

مادر کالن . خواهم سرگذشتی برایتان بازگویم نموده ام می از گذشته ها که با نقد جوانی آنرا ابتیاع! جناب داکتر
پیچه سفیدی داشتم که بسیار دوستش داشتم، افسانه های گیرای وی که در پتۀ صندلی برایما میگفت و تا وقتیکه 

یادم آمد که بعد از گذشتاندن روزی با . گفتیم، یکی از عوامل دوست داشتنم بود رفتیم باید خو می بخواب می
صنف مکتب و البراتوار فزیک بخانه بر گشتم و مادر کالنم را دیدم که در کنجی از برنده نشسته و  نفی ها درهمص

در جواب سوالم بی . از تابیدن آخرین شعاع آفتاب هنگام غروب عقب کوه های قروغ  لذت زنده بودن را می چشد
آفتاب " دانم که من هم مانند وی  کنم و می می بی چی میکنی؟ با محبت بسویم نگاه کرد و گفت جانم به آفتاب سیل

 .کنم هستم که روزی غروب می" سر کوه
 

کنم و تو از مادر کالن مرحومت   شاید سوال کنی او برادر من از اجالس قبرس صحبت می ! دوست عزیزهاشمیان
 "ها در کجا درختو ده در کجا "

بار عصا بدست در محفل تدفین دوست مشترک ما، مرحوم  را چند ماه قبل آخرین این قرار است که شما اما قصه از
باالی قبر مرحومی من به عصایم تکیه داده .  داکترعبدالقیوم، در ویرجینیا دیدم و از بازدید همدیگر خوش شدیم

 این لحاظ قصۀ مادر از. بودم و شما نیز باالی عصای خود، شاهد دفن جسد بی جان یک عزیز مشترک خود بودیم
ن یاد کنم و اذعان نمایم که شما و من در قطار همان آفتاب های در حال غروب قرار آ ذهنم آمد  خواستم از کالنم در

داریم و سوالم اینست چرا خاطرۀ زندگی خودرا، خواه اشتباه و یا خوب باشد، با خود از جهان ببریم و از هرکسی 
 . از ترس برمالء شدن آن آنرا پنهان کنیم

 

دانیم که دقیقترین مطالب حیاتی و سرنوشت ساز وطن مارا یک تعداد از بزرگان ما، من بمقام  ما خوب می هر دوی
طور مثال خدمت عرض کنم خوب میدانیم که . رسم، با خود زیر خاک بردند و برای ابد ناپدید شدند شان نمی

خود آن کتابچه ها، نه اعلیحضرت محمد ظاهرشاه خاطرات زمان تبعید خودرا در روم نوشته بودند که من بچشم 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/e_mayar_confer_qebres_geneve_rom_apr_2001_part_7.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/e_mayar_confer_qebres_geneve_rom_apr_2001_part_7.pdf
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بعد از وفات اعلیحضرت نزد شاهدخت بلقیس، که نزدم قدر دارند، و شوهر شان جنرال . متن آن، را دیده ام 
در اطاق پذیرائی بشمول چند نفر محدود دیگرشهزاده میرویس . عبدالولی به حرمسرای ارگ کابل برای فاتحه رفتم

از اتحاف دعاء از جنرال عبدالولی ضمن صحبت سوال کردم که بعد . نیز در چوکی پهلوی جنرال نشسته بود
و به یک "  سوختاندیمش: " یادداشتهای اعلیحضرت چی شد؟ وی نگاهی بسوی شهزاده میرویس نموده و گفت

من نمیتوانستم قبول و ". با این شمشیر ته و باالیش کردیم که چیزی باقی نماند:" شمشیر اشاره کرده  اضافه کرد
و با قدری ناراحتی  برای هر دویشان گفتم که یادداشتهای اعلیحضرت مربوط به ملت افغان بوده که  باور کنم

 . اعلیحضرت  چهل سال پادشاه شان بوده و تأسف میکنم که چطور شما این یاددشتهارا از بین برده اید
 

و یا  بی ارزشی،  را در ازاینرو هاشمیان صاحب  بنده یک سنگگ از موزائیک زندگی، احتمال دارد با ارزش 
با این دید و فلسفۀ .  دست دارم، نمیخواهم آنرا زیر خاک ویرجینیا و یا جای دیگری که نصیب باشد، با خود ببرم

حیات نزد وجدان خود تعهدی دارم که تا حد امکان بدون انشاء پردازی و یا کذب گذشته ها را بسمع مردم ما برسانم 
 .سینۀ فراخ به نظر شان احترام کنمو هر آنچه قضاوت نمایند با 

 

بعد از نشر بخش اول این سلسله محترمی از لندن در کلکین نظر خواهی تبصره ای در باره نوشته ام نموده بود و 
بعضی سوالهای را مطرح کرده بود که در آن زمان برایشان نوشتم انتظار داشته باشند تا این سلسله اختتام یابد و 

 .یکنیمبعدش با هم صحبت م
 

نزد ما مردم یک قرن ) از شما دوست گرامی که بحساب ما ور دگها از قرن بیشتر سردوستی و سالم علیک داریم 
، نمی خواهم باختصار جواب بدهم بلکه با معذرت میخواهم پیشنهاد نمایم که مراقب نشر (مساوی به سی سال است

ازآن مرا خوشنودی بخشید که با هم موضوع را دوباره  متباقی این سلسله و نتیجه گیری بزعم بنده باشید و بعد
 . قبل از همه باور کنید که بسیارخوش شدم که یادداشتهایم را مرور کرده و تبصره ای نموده اید. مطرح نماییم

 

" ،  خاطرات خودرا از نهضت سیاسی"اجالس قبرس" در نهایت میخواهم عرض کنم که بعد از ختم این سلسلۀ 
در تاریخ افغانی ما جای خودرا دارد و جناب شما در گذشته در " اسوال"که تحت عنوان " وحدتجمیعت تحکیم 

یار .  بارها در باره نوشته کرده اید، در چند بخش تحریر نموده و خدمت تقدیم نمایم" آئینۀ افغانستان" مجلۀ وزین 
 ".زنده و صحبت باقی گفته وبامید صحت و سالمت شما، برادرتان مایار

 

 :ر میگردم به دوام یادداشتهاب
میالدی را میتوان  دیدوادیدها و مذاکرات و سفر های دو هیئت جداگانۀ تعیین شده، لست اشخاص در  1111سال 

مهمترین رویداد هیئت اجالس قبرس را میتوان مذاکرات مستقیم با مراکز سیاسی . بخش ششم دیده شود، عنوان کرد
از مجموع مذاکرات میخواهم . رگردانندگان ائتالف شمال در تخار و بدخشان  نامیدتحریک طالبان در قندهار و با کا

دو مطلب را، یکی از دید تحریک طالبان و دیگرش از دید ائتالف شمال، بدون اینکه در باره واضحأ بحث شده 
 .باشد، لیک احساس و درک میشد،  بیرون نویسی نمایم

 

طالبان از جمله آقای مولوی عبدالوکیل متوکل، وزیر خارجه صورت از صحبتهائیکه با شخصیتهای مهم تحریک 
گرفته میتوان چنین استنباط  نمود که بعقیدۀ کارگردانان تحریک طالبان بقدرت رسیدن مجدد ائتالف شمال در 

ائتالف شمال که از طرف . تمامیت کشور رخنه وخطری تولید میکند که از دید تحریک طالبان غیر قابل قبول است
کشورهای روسیه، ایران و هند حمایت و سازوبرگ نظامی با مصارف مالی ائتالف شمال تهیه میشود، سیاست 

 .رهبران ائتالف را تأئید میکنند
 

از طرف دیگر بزرگان ائتالف شمال ادعا میکنند که طالبان ساخت دست دستگاه آی اس ای پاکستان و حکومت 
ی پاکستان حمایت میشوند و بقدرت باقی ماندن طالبان باعث نفوذ بیشتر پاکستان بوده که از طرف جمعیتهای اسالم

حکومت پاکستان در امور افغانستان شده که خطر از بین رفتن هویت کشور را در قبال دارد، که از دید ائتالف 
ی برعالوۀ همکاری مالی و نظامی حکومت پاکستان دولت شاهی عربستان سعود. شمال قابل پذیرفتن نمی باشد

 . کمکهای سرشار به تحریک طالبان مینماید
 

 :و اینک قطعنامۀ اجالس چهارم قبرس از نظر خوانندگان گرامی گزارش می یابد
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 بسم هللا الرحمن الرحیم
 

 :قطعنامۀ اجالس قبرس برای تأمین صلح در افغانستان
سنبله  12 تا 12چهارمین اجالس قبرس، با شرکت بیش از هشتاد تن از شخصیتهای ملی و سیاسی در روزهای 

دراین نشست تعدادی . میالدی در شهر نیکوسیا برگزار گردید 1111سپتامبر  02تا  02شمسی مطابق با  0721
از علما، مشران متنفذ قومی، افراد مستقل ملی، شخصیت های منصوب به احزاب، تنظیم ها و حلقه های سیاسی و 

 .عدۀ از خانم های افغانی شامل بودند
 

 :ب رسانیدندشرکت کنندگان چهارمین اجالس قبرس، در پایان نشست، مواد زیر را به تصوی
اجالس قبرس پس از استماع گزارش هیئت های اعزامی به اطراف در گیر در کشور، نتیجۀ آنرا امیدوار کننده 

 .ارزیابی میکند و بر ادامۀ مذاکرات با طرفهای درگیر تا حصول نتایج قطعی تاکید می ورزد
ای بزرگ ملی را هرچه زودتر آغاز اجالس قبرس، هیئت با صالحیتی را تعیین و توظیف کرد تا کار تدویر شور

 .نماید
اجالس به این هیئت با صالحیت وظیفه داد تا قبل از دایر شدن شورای بزرگ ملی، میکانیسم ساختار دورۀ انتقالی 
را که در طرح صلح پیشنهادی، پیشبینی شده است، با تفاهم با اطراف درگیر و کشورهای ذیعالقه و حلقه های 

 .لمللی تهیه و به شورای بزرگ ملی تقدیم نمایدصلحدوست ملی و بین ا
اجالس قبرس فیصله کرد تا هیئت با صالحیت تعیین شده حداگثر تالش خودرا برای برگزاری شورای بزرگ ملی، 

این شورا را در یکی از  -در داخل کشور بعمل آورد و در صورتی که انجام این امر در داخل کشور میسر نباشد
 .نمایدکشورهای دوست دایر 

 

اجالس قبرس فیصله کرد که شورای بزرگ ملی زیر نظارت سازمان ملل متحد و سازمان کنفرانس اسالمی دایر 
 .گردد

اجالس قبرس از شورای امنیت ملل متحد، تقاضا دارد تا از طرح صلح اجالس قبرس پشتیبانی نموده و با همکاری 
 .عهده گیرد ، امنیت برگزاری شورای بزررگ ملی را بر 1+6کشورهای 

اجالس قبرس، ادامۀ جنگ و خونریزی را در افغانستان محکوم میکند و خواستار برقراری آتش بس و قطع جنگ  -
 .میباشد

اجالس قبرس از جامعۀ بین المللی تقاضا دارد که برای خاتمه دادن به رفع رقت بار بیوه زنان، کودکان و کهن  -
 .ساالن افغانستان توجه جدی مبذول دارند

اجالس قبرس با توجه به ادامۀ جنگ و بروز خشک سالی فراگیر در افغانستان از سازمان ملل متحد و کشورهای 
که مهاجران افغانستان را پذیرفته اند تقاضا میکند تا فراهم شدن حداقل شرایط زندگی در افغانستان و بازگشت 

 .تحمل نمایندآبرومندانه مهاجرین، حضور مهاجران را همچنان مهمان نوازانه 
 

اجالس قبرس، زنان افغانستان را بخش مهمی از جامعه میداند و نفقش اجتماعی آنان را بر اساس اصول اسالمی و 
عنعنات ملی ارج می نهد و تأمین حقوق آنان را از وظایف خود میشمارد و از مجامع بین اللملی تقاضا دارد در 

 .استیفای حقوق آنان بکوشد
 

سرسام آور کشت، ترویج و تجارت مواد مخدر و جاگزین شدن تروریسم بین المللی را نتیجۀ اجالس قبرس، رشد 
جنگ و نا بسامانی در افغانستان و خطر جدی برای این کشور و جامعۀ جهانی میشمارد، بنابراین از جامعۀ بین 

 .دانه اقدام نمایندالمللی تقاضا دارد که برای اعادۀ صلح و پیشگیری از خطرات مواد مخدر و تروریسم مج
با در نظر داشت وضع رقت بار مردم افغانستان خشکسالی و شرایطی که این وضع را شدیدتر ساخته است اجالس 
قبرس از سازمان ملل متحد و جامعۀ بین المللی ، تقاضا دارد تا در زمینۀ رفع و یا تخفیف این فشار بر سر مردم 

 .افغانستان توجه جدی مبذول دارند
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قبرس از سازمان ملل متحد مصراَ تقاضا میکند که تا به نتیجه رسیدن قطعی اقدامات صلح جهت فراهم  اجالس
.   آوری زمینه برای تدویر جلسات صلح، مساعی جدی برای ایجاد مناطق صلح در داخل افغانستان به عمل آورد

 .ادامه دارد
 
 
 
 
 
 

 

 


