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 نهضت های ملیموزائیک عوامل شکست 
 بخش يازدهم

 

ق ايتالیا داشته باشند که هیئتی از اجالس قبرس بمنظور مذاکرات با آقای دومايو، سفیر ساب خوانندگان گرامی بخاطر
در پاکستان و مسؤول سکرتريت نمايندگان سه کشور برای امور افغانستان، به روم سفری داشتند و خالف پروگرام 

تقاضاهای قابل  در ختم گردهم آئی و. با نمايندگان پروسۀ روم ضمن صرف غذای چاشت مذاکراتی صورت گرفت
و هیئت پروسۀ روم بر سبیل احتجاج اعالم نمودند که ها بین هم به ناکامی مواجه شده  بحث از جانب روم، صحبت

ايتالیا و ايران با اشتراک نمايندۀ سرمنشی ملل متحد،  -آلمان -در مذاکرات آينده با نمايندگان چهار کشور، امريکا
 .اين مبحث در بخش اول اين سلسله تذکر يافته است. شرکت نخواهند نمود -آقای ويندرل

اپريل در ژنیو صورت گرفت که اينک يادداشت تهیه شدۀ دفتر قبرس در رابطه با  9يخ لیکن اين گردهم آئی بتار
 :اين اجالس از نظر خوانندگان گذارش می يابد

 

 تهران  -يادداشت دفتر اجالس قبرس
 !به اعضای محترم اجرائیۀ اجالس قبرس

 

به پروسۀ صلح و جريانات  ضمن آرزوی سالمت و کامگاری برای شما بدينوسیله آخرين تحوالت سیاسی مربوط
 :سیاسی و نظامی افغانستان را همراه با برنامۀ کاری آيندۀ اجالس، به محضر محترم شما ذياَل يادآورمی شويم

 

 : کنفرانس جینوا و پیآمدهای آن
 پروسۀ روم در  .برگذار شد 3111اپريل  9اين کنفرانس متعاقب سفر رسمی هیأت قبرس به کشور ايتالیا به تاريخ 

اين کنفرانس شرکت نکرد و طی اطالعیۀ مطبوعاتی داليل عدم حضور وعدم توافقش را با پروسۀ قبرس اعالم 
در بین بعضی از حلقات افغانی تصور برآن بود که با عدم اشتراک روم کنفرانس جینوا داير نخواهد شد و . داشت

مورين عالیرتبه أعیین شده با شرکت مولی کنفرانس در موعد ت. شود کارش را متوقف خواهد کرد اگر هم داير
 .کشورهای عضو در دفتر ملل متحد کارش را آغاز کرد

هیأت پروسه قبرس در دفتر سازمان ملل با آقای فرانسس ويندرل و هیأت همراهش مالقات کرد و هیأت طرحی را 
 .اده شدبه کنفرانس ژنیو پیشنهاد نمود و در رابطه با جزئیات طرح توضیحات کافی به حاضرين د

طرح اجالس قبرس باعث شد . کنفرانس به کارش ادامه داد و طرح پیشنهادی اجالس قبرس مورد توافق قرار گرفت
اعضای کنفرانس ژنیو و سازمان ملل متحد به آيندۀ کارشان دوباره امیدوار شوند و با جديت مراتب آتی را مصوبه 

 .نمايند
 

ايجاد  تعلق گرفت درحالیکه در گذشته مديريت اين کنفرانس و کار مديريت کنفرانس جینوا به سازمان ملل - اول
   .ايتالیا بود ۀهمآهنگی میان پروسه روم و قبرس به دوش وزارت خارج

آقای ويندرل وظیفه گرفت که کار را برای برگذاری يک کمیتۀ همکاری که از طرف اجالس قبرس پیشنهاد  -دوم
 .شده بود آغاز نمايد

 پروسۀ صلح روم و نیز وظیفه گرفتند تا تالش شانرا برای ايجاد روحیۀ هم آهنگی میان دو کشورهای عضو -سوم
 .قبرس ادامه دهند

آن فقط دو گروه  اعضای کنفرانس موافقه نمودند که کمیتۀ همکاری به زودی در نیويارک داير شود و در: چهارم
 .روم و قبرس دعوت شوند

 :وضیعت جاری در داخل کشور
طالبان نیروهای زيادی را به کندوز و تخار . شوند ر دو طرف درگیر برای يک جنگ جدی آماده میدر داخل کشو

شريف و جوزجان گسیل  بامیان و جبهات مزار -کاپیسا  –را به سمت پروان  یمنتقل کرده اند و همچنان نیروهاي
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ن اختالف میان مسؤولین آنها خیلی فعاَل در جبهۀ بغالن و تخار جنگ آغاز شده است و در جبهۀ طالبا.  داشته اند
 .شديد گرديده و همچنان جبهۀ شمال نیز دستخوش اختالفات شديدی می باشد

ما بن الدن اربانی، مسئلۀ اوس شود بحث مسئلۀ جانشینی مال پاکستان به افغانستان سفر نموده و گفته می ۀوزير داخل
نرال عبدالرشید دوستم نیز به داخل افغانستان برگشته و ج. و جلوگیری از اختالف بیشتر در میان طالبان بوده است

 .شاه مسعود وارد واليت جوزجان شده است بعد از مالقات با آقای احمد
  

 :تماس کشورهای دوست و سازمان ملل متحد
دفتر ملل متحد طی تماسی به دفتر اجالس قبرس اعالن کرد که آقای ويندرل کارش را برای تشکیل کمیتۀ همکاری 

" کمیتۀ همکاری افغانها برای صلح" آقای ويندرل اين کمیته را  . ان پروسه های روم وقبرس آغاز کرده استمی
 . در نیويارک تشکیل جلسه دهد 3111نامیده است وقرار است اين کمیته به دعوت سازمان ملل در اوائل ماه جون 

رس در تهران از مواضع دقیق اجالس و طرح آن رئیس هیئت نمايندگی ايتالیا در صحبت تلیفونی با دفتر اجالس قب
وی تشکیل کمیتۀ . خوشنودی کرد و گفت ايتالیا سعی خواهد کرد با همه پروسه های صلح رابطه داشته باشد

همکاری را مثبت تلقی نمود و اظهار کرد که به عنوان يک دوست به مسؤولین پروسۀ روم مشوره خواهد داد تا در 
 . آن شرکت نمايند

ی نمايندگی جمهوری اسالمی ايران در کنفرانس جینوا طی مالقاتی در دفتر اجالس کنفرانس جینوا را موفقانه اعضا
آنها طرح پیشنهادی قبرس را رهگشای کار کنفرانس تلقی نمودند و يکبار ديگر بر حمايت حکومت شان از . خواندند

 . پروسۀ صلح قبرس تاکید نمودند
زارت خارجۀ امريکا طی تماس تلیفونی با دفتر اجالس در تهران از موقف اجالس و جیم کول مسئول افغانستان درو

طرح آن در کنفرانس جینوا تأئید نمود و گفت که طرح پیشنهادی اجالس باعث شد تا اعضای کنفرانس امیدوار شوند 
قبرس با تالش آقای وی گفت ما امیدواريم کمیته همکاری پیشنهادی اجالس . و مصوباتی برای آينده داشته باشند

وی معتقد است که تنها راه اين است که افغانها سعی کنند با همکاری باهم و با پشتیبانی جدی بین . ويندرل داير گردد
المللی صلح در افغانستان تأمین شود و همه کشورهای ذيعالقه وحامی صلح نیز سعی کنند حمايت های خويش را 

 . ... م دهندسازمان يافته و هم آهنگ با هم انجا
بارديگر ضمن نوشتن و توقف کوتاه بمنظور دستیابی به اسناد، چهار دوسیه قبرس را که انباشته ! خوانندگان گرامی

به يادداشتها، پروتوکول ها، کتنگ های روزنامه هه وغیره میباشد ته و باال کردم و تصمیم گرفتم که اين سلسله را 
جائیکه گفته میتوانم گفتنیهای اصلی که در آن صالبت وجديت در پیشبرد تا . با بخش بعدی، دوازدهم کوتاه کنم

وظیفۀ ملی افغانها به سويۀ جهانی در کار بمشاهده میرسد  گفته شده و بیشتر ازاين ايجاب نمی کند موضوع را به 
 . اطالت بکشانم

عنوان اين سلسله ازعوامل سعی میکنم دربخش دوازدهم بنحوی جريانات وقت را جمعبندی نموده و با اشاره به 
 .ها يادی کنم شکست نهضت

در آغاز می خواهم اذعان نمايم که اين جمعبندی کار بینهايت مشکل بوده، زيرا شخص نويسنده با تمام فهم وهم 
لیک تعهد می . کمبودی هايش شامل اين پیکار سیاسی بوده که نمی توان احساس خودخواهی خودرا کنار بگذارد

یالت خودرا زير حکم احساسات خود قرار ندهم، بلکه آنچه در نهاد فکری خود، که متیقنم بنیادش نمايم که  تفص
 .باالی سنگ صداقت اعمار گرديده، طورعمدی بمنظور کتمان چیزی معاملۀ نکنم

ب جوش افسانۀ دوزخ و ديگ های پر از َا. بیائید که يکی از گفتنیهای عامیانه ما مردم افغان را بخاطر هم بیَاوريم
 .در آن افسانه شنیديم هرافغانیکه سعی کند سرش را باال کند نفر پائین اورا دوباره غرق میکند.. را همه شنیده ايم

در طول چندين دهۀ مبارزات ناچیزم در راه اعادۀ صلح در . بنیاد اين افسانه باالی  واقعیت و حقیقت استوار است
انکه سر باال کردند کوتاه مدتی بعد ازآن انعکاسات منفی علیۀ شان قیام پشاور و يا اروپا بارها شاهد آن بودم هر آ

با تأسف عمیق بايد اذعان نمايم که در طول مبارزات ملت افغان رول منفی ای بعضی رسانه ها سد بزرگی . کردند
نه . شده باشددر راه وحدت فکری مردم گرديده بود و روزی نبود که صدای شیوع اختالفات بین حلقات مختلف بلند ن

از روی خودنمائی بلکه بنابر بر روايت مطلب میخواهم ياد مینمايم که ا ين قلم از آغاز مبارزات آزاديخواهی ملت 
بنحوی سروکارم با مبارزين افغانی بوده و در طول مدت شاهد بار بار شکست اتحاد های گروه های مختلف جهادی 

ما کسانیکه عالقه دارند می توانند گذارشات و چشمديدهای بنده را در از تفصیل بیشتر خودداری میکنم، ا. بوده ام
 .صفحه تدوين گرديده، مطالعه نمايند 3011تقريبَا در بیش از  که افغان ملت قیام عنوان زيرقلم اثر پنج جلدی اين 
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عنوان منتخب خود   در باال ياددهانی شد که میخواهم اين سلسله را با نشر بخش بعدی اختتام بخشم، اينک بنحوی به
در اوائل روزهای . نظری انداخته و آنرا مورد غور قرار می دهم" موزائیک عوامل شکست نهضت های ملی:" 

جريدۀ امید خوانندگان . گذارشاتی بنظر میخورد"  جريدۀ امید" گردهم آئیهای اجالس قبرس، تقريبَا در هر شمارۀ 
. در آن بزودی سر زبانها جا گرفته و در جامعۀ افغانی پخش می شد عالقمند زياد داشته که البته مطالب درج شده

 . در نظر دارم که تا بعضی مطالب را از جريدۀ نامبرده اقتباس نمايم
بقلم آقای جالل احمد از لندن " جلسۀ افراطیون در قبرس: " ، صفحۀ نهم، زير عنوان 1999سال  263در شمارۀ 

 :میخوانیم
اينکه ابتکار اين جلسه . چند روز پیش جلسه ای به اشتراک چند تن از افراطیون مذهبی در قبرس داير گرديد" 

اما خبر داريم که از گروههای افراطی . سازی و مصارف آن به دوش چه کسی و يا کسانی بود، ما اطالع نداريم
. و احزاب و گروههای افراطی در آن شرکت داشتند افغانستان از پشاور واز اروپا و ساير جاها نمايندگان افراطیون

گفته میشود که جنرال حمیدگل، رئیس سابق اخوانی آی اس ای هم يک نفر بنام فاروق اعظم را بنمايندگی از خود به 
اين همه بال و مصیبتی که پس از کمونیستها، از دست اين افراطیون مذهبی بر سر مردم . اين مجلس فرستاده بود

 . ..."ن آمد، کفايت نکرد که اين ها بازهم در کنار هم نشسته، مجالس مرموزی داير می کنندافغانستا
اگر قرار باشد کسانیکه در اجالس قبرس اشتراک نموده اند، لست آنها قباَل از نظر خوانندگان گذارش : تبصره) 

با محترم داکتر . طی مذهبی نباشديافته، افراطیون مذهبی  باشند، پس در افغانستان کسی باقی نمی ماند که افرا
وی . معرفت دارم و تاجائیکه بخاطردارم بیشتر از دوهفته مهمانم در فرانکفورت بود 1991فاروق اعظم از سال  

بايد اضافه کنم و بگويم که . يک شخص تعلیم يافته بوده و در طول سالهائیکه می شناسمش در خدمت افغانستان بود
 .(يکی از اجالس قبرس سهم نداشت داکتر فاروق اعظم در هیچ

مجلس در " صديق چکری زير عنوان . بقلم م 1999جوالئی  14مورخه  200بازهم در صفحۀ هشتم شماره 
 :از پشاور میخوانیم" قبرس

های  های مؤثر در آن شتراک داشتند، دست بن، آلمان، که تعداد زيادی از افغان پس از گرد همآئی سال گذشته در" 
. پرداخت تا از اهمیت مجلس بن کاسته باشدرا آمد و براه انداختن گرد همآئی شبیه آن  آستین بدرمشکوک از 

، چند مجلس در قبرس صورت گرفت (-م .ا – اعلیحضرت محمد ظاهر شاه)ظاهر خان مخصوصَا پس از اعالمیۀ 
 رسد که ايجنت به نظر می. معلوم نیست که مصارف اين جلسات را کی می پردازد. که اولین آن کاماَل سری بود

، يکی از طريقه هائی را (-م .ا – اعلیحضرت محمد ظاهر شاه)خان  ظاهر های پاکستانی برای تخريب طرح صلح
 .بین ببرند برند همین مجلس سازی های بیفايده است، تا حیثیت مجالس اصلی و عمده را از که بکار می

 

شخاص را هم بزبانها بیاندازد و به قرار شنیدگی که مبالغی هم دراين روزها پاکستان میخواهد که نام بعضی از ا
خواهد از او  صمد حامد است که پاکستان می( آقای محترم)از جملۀ آن ها يکی نام . درين راه مصرف کرده است

 ."قیافۀ ملی برای مردم افغانستان بسازد
های حجاج را در جیب  ست که پولمحمد صديق چکری همان وزير حج و اوقاف حکومت حامد کرزی ا: تبصره) 

برد و حکومت کابل توسط انترپول در صدد  اينطرف بحیث يک تبعۀ انگلیس در لندن بسر میه زد و از چند سال ب
 (.فاعتبروا يا أولي األبصار.  برگشت  و محاکمه وی در کابل می باشد
جالس قبرس از نظر خواننگان گزارش در مورد ا" مشت نمونۀ خروار"سطور باال، نمونۀ از انتقادها به عنوان 

که يکی آن  بقلم حبیب اهلل ياسین از شیکاگو، امريکا در " پروسۀ روم" اينک نوشته های بعدی راجع به . يافت
قید گرديده از نظر تان گزارش " مسئول گرامی و خوانندگان امید" م بعنوان  3111صفحۀ چهارم سال  204شمارۀ 
 :می يابد

ک هموطن شريف ما ازبک است لست از نام های اشخاصی که بايد به روم بروند و در موضوع چند هفته پیش ي" 
لويه جرگه پادشاه سابق مذاکره بکنند در هفته نامه امید ازآن ياد کرد که بغیر از چند نفر آن، بقیه افراد عجیب و 

وشناخت از مردم، چنان آدم های  در آنوقت باورنکرديم که شاه سابق با آنهمه تجربه. غريب بدنام ورسوا بودند
اما . درين روزها بازهم آوازه است، البته نمیدانم که راست يا دروغ است. نامطلوب را برای اين کار درنظر بگیرند

نام های که از دهان هموطنان شنیده ام که لست اين اشخاص از طرف روم نشر شده باشد، اما نام های شنیده می 
 .ه استشود، سبب ناارامی ما شد

و يکی دونفر  اوازه است که زياد ترين اشخاص را سردار ولی انتخاب کرده و تنها چند نفر محدود مثل استاد سیرت
ديگر را اعلیحضرت انتخاب کرده، باقی مانده يا چاپلوس های سردار ولی و يا ازنوکران و چاکران افندی گیالنی 
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ست که يک افغان ملتی مخالف وحدت ملی و از طرفداران طالبان است که از جمله داماد نو افندی يا نامزد دختر او
عجیب اين است که اگر او حتی يک افغان ملتی افراطی هم نمی بود باز هم الزم نبود که در يک مجلس . است

 .پانزده بیست نفری، دختر و داماد افندی هر دو شامل باشند
 بر کند و نمی خواهد هیچ آدم درستی دور ورا درست  خواهد گروپ مخصوص خود میگويند سردار ولی می

وی بسیار شوق دارد که با استفاده از پیری و سن وسال (. «م.1»ظاهرشاه  اعلیحضرت محمد) ظاهرشاه باشد 
به افغانستان برود و صاحب قدرت (. «م.1»ظاهرشاه  اعلیحضرت محمد)پادشاه ، بحیث نماينده و نايب ظاهرشاه 

 .شود
توقع همه . قوم پرست در گذشته چه گلی به سر مردم افغانستان زد که میخواهد در آينده بزند اين سردار خودخواه و

اين است که اجازه ندهد سردار ولی با رفقای فاشیست  («م.1»ظاهرشاه  اعلیحضرت محمد)ظاهر شاه  مردم از 
 ...."را بدنام بسازند و يک بار ديگر افغانستان را به حالت نکبت فعلی برسانند خود او

دستۀ عبدالولی و " بازهم در صفحۀ پنجم همین شماره نوشتۀ ديگری بقلم عبدالحبیب محک از کلیفورنیا زير عنوان 
 :خوانیم می" ها را در روم تشکیل دادند فامیل گیالنی اعضای مجلس تکنوکرات

ن مخلوق با فهم است، اما انسا. هر قدر انسان طاقت نمايد، بازهم از سبک کاری ها و ابتذال به فرياد می آيد" 
 .حوصله وصبر او آنقدر توانا نمی باشد که در مقابل ظلم وستم و در مقابل اهانت و تحقیر بیطرف بماند

همه تجارب تلخ روزگار، اقدامی را رويدست خواهد گرفت  ينا مردم انتظار داشتند که پادشاه سابق افغانستان بعد از
گوئی، ديگر دامنگیر ملت افغانستان نگردد و در قدم اول دست جنرال عبدالولی تا نارسايی ها، بیعدالتی ها، و زور

برخالف معلوم شد که اين . را که عامل بدبختی های امروز است، از مسايل سیاسی افغانستان قطع خواهد کرد
مسايل ملی  کتاتور نه تنها از صحیفۀ سیاست و سرنوشت ملت ما بدور نشد، بلکه هنوز هم در تماميشخص عنود و د

 .افغانستان بدون حفظ منافع کشور مداخله مینمايد
همکاری خانوادۀ گیالنی، اشخاص معلوم الحالی را که مورد ه اطالع مؤثق میرساند که عبدالولی داماد پادشاه سابق ب

. رده استسازی تعیین ک سرزنش ملت افغانستان هستند بحیث نوابغ دانشمندان، علما و فالسفۀ افغانستان برای دولت
در بین اينها يک فاشیست، يک جنرال ساختگی گیالنی، وزير خارجه و وزيرمالیه افندی، خسر پسر افندی و يک 
حاضرباش افندی و چند تن از چاپلوسان درب منزل افندی، تنها در میان اين اعضاء فقط سه نفر مردمان نیک نام 

 .وجود دارد که آنهم توسط فشار، تعیین گرديده اند
در قدم نخستین اگر آرزوهای ملت غیور ما بعد ازين همه انتظار چنین . ه اند سالی که نیکوست ازبهارش پیداستگفت

 پامال میگردد و اگر قدرت دوباره به عبدالولی نازدانه سپرده شود، چه بالئی باالی اين ملت نازل خواهد شد؟
ه خبر دارند، تنها يک مشاور مستبد و سرتنبه يعنی از مشاورين پادشاه سابق نام برده میشود، اما تا جائی که هم

عبدالولی يگانه . عبدالولی وجود دارد که تمام کارهار را بنام پادشاه انجام میدهد و پروای زمین وآسمان را ندارد
در کمیتۀ تکنوکراتان که پال ن طرح میگردد و . که افغانستان را سمت فنا رهبری کرد... عامل سقوط سلطنت است 

ای امروز و فردای افغانستان بنای محکم علمی تأسیس میشود، ايا همین چند نفر عاری از نصب العین و میانخالی بر
 ...بار اين کوه گران را خواهد کشید؟

وظیفۀ تمام دانشمندان است که هنوز آغاز مرحله است، دست و پا بزنند و حتی سر خودرا بديوار بزنند و نگذارند 
راسَا بنويسید و  («م.1»ظاهرشاه  اعلیحضرت محمد) ظاهر شاه برای. دالولی تکرار گرددآش و کاسۀ دوران عب

تماس تلیفونی بگیريد و آواز ملت افغانستان را بگوش مردم دنیا برسانید و از حق ملت و قاطبۀ مردم افغانستان دفاع 
 . ...نمايند
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