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 نهضت های ملیموزائیک عوامل شکست 
 سیزدهم و ختم

 

شخصی بر قرار بود و از  يا با روم روابط مستقیم چه کاری و 1892از سال بعد عرض نمودم که گذشته در 
 .بصورت نسبی اطالع داشتمظاهرشاه  در محور اعلیحضرت محمدرفت و آمد اشخاص 

مقرب ترين شخصیکه قرار هلوی اعلیحضرت پدر  های متمادی دريافت نموده ام  تا جائیکه در طول سال
اعلیحضرت مانده توانست در رقابت با وی قدمی نزديکتر به  داشت جنرال عبدالولی بود که شخص دومی نمی

 .بتواند
های  ال در سالثطور م. موتور حرکت روم تشخیص نموده بودم ثبايد اذعان نمايم که جنرال عبدالولی را منحی
نه تنها از من بل از هر . کردم وی در میدان هوائی حاضر می بود اول چندين بار، هر بار که به روم سفر می

يک  شکرد و در منزل ذيرائی میپی و يا استیشن ريل از وی کرد وی در میدان هوائ شخصیکه به روم سفر می
رزالعمل جنرال در ط. ندرسید غذای ساده ترتیب نموده بعد از ختم آن با مهمان خود بخدمت اعلیحضرت می

 .همیش سر حال و فعال بود ی را در وجود وی احساس کرده باشمگباری نشده که خست
 

ايشان بدون از  احفاد اعلیحضرت، نمی توانست با غیر ازه فردی، بمهمترين نکتۀ يادآوری اين است که هیچ 
، نددر اين سلسلۀ روابط مشکل اصلی کسانیکه نظريات مستقل را دارا بود. سلسلۀ جنرال عبدالولی مالقات نمايد

ظاهرشاه به  تا جائیکه معلومات دارم و متیقنم در مورد کمتر اشتباهی دخیل باشد اعلیحضرت محمد. نهفته بود
از را های محترم افغانی  چه در اين مورد خاص شمار شخصیت اگر. ندداشتعمیق مشورۀ چهار نفر اعتماد 

لیکن بنده از ديد خود با کمال  ه ام و احتمال دارد محترمان بیشتر شامل باشند،دقرار داچشمديد خود محک 
. امید دارم که عزيزان نظرم را در چوکات حب و بغض تلقی ننمايند. برم ها نام می احتیاط از اين شخصیت

 . احترام متقابل بین ما وجود داشت و کسانی بودند که با ايشان از نزديک شناخت داشتم  ،شخصیت های محترم
 

ان خجستۀ دهۀ ديموکراسی افغانستان، شخصیتی بود که شخصأ يوسف، اولین صدراعظم زم جناب داکتر محمد
میدان ه وی را بدعوت می شد و شخصَا  واز بودم که باسم اعلیحضرت ابه وی از روم  اخبارشاهد چندين بار 

ها با اعلیحضرت،  از زبان مرحوم داکتر محمد يوسف شنیده ام که در مالقات. هوائی فرانکفورت رسانده ام
های  که يک امر ضروری بود، مرحوم داکتر عبدالصمد حامد، يکی از شخصیت دالولیبرعالوۀ جنرال عب

هر در  تقريبَاتوانم که  برجسته، صاحب نظر ملی و نیکوی افغان، جناب عبدالستار سیرت، شهادت داده می
 منزلت مشاور و ، حاضرکرد بت مذاکرات را با صالبت قید میثگیری اعلیحضرت سهم مهم  اجالس تصمیم

اسم ه کرد، ب نه تنها از روم بلکه از مکۀ معظمه، زمانیکه در آنجا تدريس می جناب سیرت .متکفل بودرا ارشد 
مرحوم سلطان  همچنان. کرد اعلیحضرت اعالمیه های مربوط به قضايای افغانستان را به قلم خود صادر می

يات صائب جناب محمود غازی که خود شاهد روابط نزديک اعلیحضرت با وی بودم و اعلیحضرت به نظر
های ديگر هم که توسط سازمان ملل و يا کشورمرحوم غازی در جلسات م .نمودند غازی توجه عمیق می

 .کرد میرا خانوادۀ شاهی افغانستان اعلیحضرت و گرديد نمايندگی از  يای افغانستان دائر میاالقه در قضيعذ
 

مشوره های شان ه و احترام ب یت محترم یوند اعلیحضرت با چهار شخصپتوانم که اساس  کنم گفته می فکر می
ظاهرشاه باالی  دمروی اساسات ديموکراسی استوار بود طوريکه بنیاد فکری عمیق اعلیحضرت مح پرنسیپدر 

لیک در تفکر جنرال عبدالولی، با وجوديکه وی را موتور و يا انجن حرکت در  . اين فلسفه محکم بندی شده بود
 .بديلی عرضه کند يا اينکه و اشدنظرش موافق نب که با ی نمايدنهادشیپ م خوش نداشت که کسیروم نامیده ا

خواهم خاطرۀ از رويدادی را  می عبدالولی حضرت و جنرالیاين مورد خاص تفاوت عقیده های بنیادی اعل در
 .خدمت خوانندگان گرامی عرض کنم

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/e_mayar_cyprestalk_geneva_roma_april_2001_part_13.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/e_mayar_cyprestalk_geneva_roma_april_2001_part_13.pdf


  

 

 

 6تر 0 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

ری نمودن جريان پبعد از سشاور به روم مستقیمأ مواصلت نمودم و پمیالدی از  92 دهۀدر يکی از روزهای 
محمود غازی و  محترمان، سلطان سالون منزل در. عادی منزل جنرال عبدالولی به خدمت اعلیحضرت رسیدم

جبهۀ " ور سفرم در مورد چگونگی پارائۀ را بعد از صحبت و. همايون آصفی قبل از رسیدنم حاضر بودند
ستقیم اينجا آمده، و اضافه کردند که آقای خوب است که برادر از سفر خود م: اعلیحضرت فرمودند" متحد
ا از طريق صدای امريکا خواهد با من مصاحبه کند ت طیف جاللی از ماسکو با روم تماس گرفته و میلعبدال

صفحه  چهار سه و يااعلیحضرت . تهیه شده است يشها فکس شده و جواببه روم ها قباَل  سوال . خش شودپ
عجب کردم که با چی عمق باالی هر یشانی باال کردند و تپباالی را  های خود نوشتۀ را بدست گرفته و عینک

مرور متن ساعت  نزديک به يک. کنند کنند و اگر الزم باشد تغییری وارد می می ثلغت و هر جمله مک
من . کنید د چی فکر میوردر م: رار دادند و سوال فرمودنداين قلم را مخاطب قمصاحبه دوام کرد و در ختم آن 

با . خواهم را می تان دانم که خوب است من نظر اعلیحضرت فرمودند می . بسیار خوب : مختصر عرض کنم
و دوست ما محمد عزيز  مصاحبه فرموده اند .سی .بی .احتیاط عرض کردم که اعلیحضرت سه هفته قبل با بی

های مهاجرين  پی آنرا تهیه نموده تا در کمپ، مانند همیش تعداد بیشمار کا(سر جنرال جعفر خانپ)عسکرزاده 
و اعلیحضرت کدام تفاوت خاص امروزی و گذشتۀ اين کار تا حال ختم نشده و من در مصاحبۀ . توزيع شود
خاتمه يافته بود و من هم با نظرم که  جنرال عبدالولی بمن اشاره نمود تا سکوت کنم  . نمی بینمچشمگیر 

 . حبت را بطرف ديگر کشانیدندمختصر کاغذ ها را جمع نمودند و ص ثاعلیحضرت بعد مک. خاموش شدم
. خدمت شان باالی میز گذاشتم آن ياد کردم، ی از مصاحبۀ اعلیحضرت را که ازپاز بین دوسیۀ اسنادم يک کا

اينک متن کامل . از نظر خوانندگان بگزرانم BBCکنم مناسب است که متن مصاحبۀ اعلیحضرت را با  فکر می
 :خش گرديده استپهمان روز شب  8که  1891-1-6مصاحبۀ اعلیحضرت روز 

 

 شب 8022ساعت  6-1-1891
 : مصاحبه ای با متن ذيل داشتند BBCامشب اعلیحضرت محمد ظاهر شاه با نماينده 

 

جنابعالي يك تعداد مردم به ما مكتوب فرستاده اند و در خواست نموده اند در باره سهمگیري جناب شما : سوال
د كه چرا بعد از مصاحبه خود با روزنامه لوموند فرانسوي در سال معلومات حاصل نمايند و هم سوال میكنن

 گذشته سكوت اختیار نموده ايد؟
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم: جواب 
 آمادگي من براي سهمگیري در جهاد مردم افغانستان از مصاحبه با روزنامۀ لوموند آغاز نیافته بلكه از بدو امر

هموطنان مجاهد و آمادگي خويش را براي سهمگیري ه را ب مل خودبه تقاريب مختلف همبستگي كا چندين بار
درين جهاد توسط اعالمیه هاي جداگانه اظهار نموده ام كه هريك در موقع آن به جرايد و راديو هاي جهان 

 ماينكه در سال گذشته سهمگیري فعال خودرا در امر جهاد اعالن نموده ام روي يك ضرورت مبر . انتشار يافت
ريت مردم افغانستان است براي بوجود آوردن يك اتحاد سراسري ثآن درك آرزومندي شديد اك وصورت گرفته 

ريت مزيد جهاد و نیز نمايندگي واحد براي دفاع از حقوق مسلم مردم افغانستان در مجامع بین ثؤمنظور مه ب
تمام افراد و ه بروي اين اساس . همین آرزوي همگاني بوده اسخ بپبران اقدام من در حقیقت  بنا. المللي است

را همكار  كه در جهاد برحق افغانستان بطور مستقیم و يا غیر مستقیم اشتراك داشته باشند خود یهاي تنظیم
 .میدانم

 

ستان موافق و بعضي مخالف هستند هاي مقاومت با سهمگیري شما در وضع كنوني افغان بعضي از تنظیم: سوال
 توانید اين مخالفت را رفع نمود ؟ چطور مي

 

يا عدم  نظر درباره موافقه و ايان نرسیده لهذا اظهارپچون هنوز مرحلۀ تفاهم و مذاكرات الزمه به  :جواب
ارزيابي مقدماتي بر میآيد عكس العمل عمومي  تا جائیكه از. یش از وقت خواهد بود پموافقه بعضي از تنظیم ها 

اجرين در بیرون از كشور مردم افغانستان چه در داخل كشور و چه در حلقه هاي مجاهدين و ساير مه
رسد  مشاهده ميه ها كه ب پها يا گرو دي نزد بعضي تنظیمييك اندازه شك وترد. باشد بت ميثرويهمرفته م

رفع  ای ر تماس و تفاهم تا اندازهثامكان دارد در ا می باشد که ناشي از عدم اطالع آنها از چگونگي طرح
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یر قاطع ثأها ت درين مفكوره در موضعگیري نهايي تنظیمريت مردم افغانستان ثولي بهر حال همنوايي اك . گردد
 .خواهد داشت

 

 نظر داريد؟ الني را درپجناب عالي شما در بارۀ آينده افغانستان عملي گردانیدن چه نوع : سوال
 

قاطبه مردم افغانستان است كه  ۀانتخاب نظام آيندۀ افغانستان مربوط به اراد حق تعیین سرنوشت و َااساس: جواب
شاندۀ آن مطابق اساسات دين مقدس اسالم و رسوم نس از خروج قواي شوروي و ازبین رفتن رژيم دست پ
ه آن ب بر بنا . اهمي اين حق مشروع خودرا مورد استفاده قرار دهدب سنديده ملي و به اساس مشوره و موافقه وپ

يكنوع مداخله دراين حق وقت است و  یش ازپاين مورد  ع گیري قبلي از جانب افراد درضمن هر قسم مو عقیدۀ
 .مسلم ملت افغانستان خواهد بود

 

 عالي امكانات حل سیاسي قضیه افغانستان موجود است يا خیر؟ نظر جناب از: سوال
 

و ملل متحد بعمل  هاي اسالمي  افغانستان اقداماتي كه از طرف كشور ۀدر مورد راه حل سیاسي معضل: جواب
رفع اين بن بست  آينده نیز كدام نتیجه نرسیده است و دره گیري منفي دولت شوروي ب موقفه آمده و نظر ب

 سیاست زور و تشدد اسرار مي ۀمربوط خواهد بود چه اگر با ادام موقف آن دولته زياد ب ۀموجوده تا انداز
تا جائیكه بمردم افغانستان تعلق دارد در . ورزد و يا اينكه طريق مذاكره و حل مسالمت آمیز را اختیار دارد

غیر از جنگ و خون ريزي ه اگر راهي ديگري ب دهند و قواء به جهاد بر حق خود ادامه مي تمامه حالیكه ب
 .بت خواهد دادثن جواب مآراغ شده بتواند بديهي است كه به مین حقوق مشروع آنها سأبراي ت

هاي بین  دوست و سازمان شود مساعي كشورهاي صلح بت كه مشاهده ميثاين میان يگانه جريان نسبتّا م در
دهند و در  دا كردن راه حل سیاسي منصفانه اين قضیه دوام ميیپهاي خود براي  است كه به تالشالمللي 

اساس فیصله هاي مجمع عمومي ملل متحد، كنفرانس اسالمی و كشور هاي غیر ه كه اين مساعي ب صورتي
 .یشرفت حاصل نموده بتواند موجب امیدواري خواهد بودپمنسلك 

 

ي شما به مصلحت شوروي باالخره تصمیم گرفتید كه صداي تانرا باال گويند كه جناب عال بعضي مي: سوال
 مهرباني مي كنید دراين قسمت معلومات دهید؟ -كنید

 

اين افواء در اوايل براي مدتي شنیده (: دارد شود و بعد اظهار مي اعلیحضرت شنیده مي ۀصداي خند: )جواب
آن ياد كرديد  چون حال شما از . خاموش گرديد شد چون بكلي خالف حقیقت و فاقد معقولیت بود خود بخود مي

براي يك اتحاد وسیع صورت  بر خواستۀ مردم افغانستان ارادۀ خودم و بناه گويم كه اقدام من ب صراحت ميه ب
اين دخیل  خارجي بشمول اتحاد شوروي در شما مصلحت هیچ كشور اصطالح  خوده و كدام اشاره و يا بگرفته 

 .باشد نمي
 

 نمائید؟ ها به افغانستان داخل شده اند چه احساس مي كه روس سال نجپ اين مدت در: سوال
 

روح  اين سالهاي غم انگیز عین همان چیزيست كه هر فرد ملت افغان آنرا در قلب و احساس من در: جواب
 جنپكه درين مدت  هاي صد ها هزار فرزندان، خواهران و برادراني نمايد، يعني سوگواري خود احساس مي

را از دست داده اند، افسوس ده ها هزار نفر زن، مرد و اطفال معصومي كه  خود سال به اشكال مختلف جان
كه بي خانمان و آواره شده اند، با فرد فرد آنها  ها افرادي جنگ معیوب گرديده اند و اندوه ملیون ثحواد رثدر ا
 . دانم را همدرد و غم شريك مي خود

هموطنان عزيزم، مردم نجیب و قهرمان افغانستان  از بارگاه خداوند نیاز میكنم تا با لطف و عنايت خاص خود
 .آزادي موفقانه رهنموني نمايد را ازين ورطۀ هولناك به ساحل نجات و

 تشكر جنابعالي:  BBCنماينده 
 تشكر از شما: ادشاه سابق افغانستان پ
 

ديم و جنرال با مآ سه نفر بیرون برهمراهی با وداع شان و  تقديم کاپی مصاحبۀ اعلیحضرت برایبعد از 
در باره  دادن نظر ، بايد قبل ازشدهيک هفته کار از بیش باالی اين مصاحبه . خوب کار نشد: ناراحتی گفت
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م چیزی ديگری غیر از همین ستتوان اعلیحضرت نظرم را خواستند و من نمی: گفتمبه جوابش  . شد مشوره می
 یآصفی نظرهمايون . ست کردينمحمود غازی نظرم را تأئید کرد و گفت کار در مرحوم سلطان. بگويم
 .نداشت

خانۀ اعلیحضرت اقامت  حافظی در اطاق آقای غازی که در مهمان فردای آن روز با قدری ناراحتی برای خدا
زنند و  و ضمن صحبت متوجه شدم که اعلیحضرت در باغچه قدم می آصفی يکجا آمدم همايون داشت، با 

 صحیحنظر تان در مورد مصاحبه " رمودندفاطاق داخل شدند و با لطف  ند دریدشنرا وقتیکه آواز صحبت ما 
روازش پ بعد از آن به آقای غازی گفتند برادر را قبل از ". دياین که به روم جاللی احوال داده شد به آقای. بود

 .حافظی کردند و رفتند روم از طرفم دعوت کن و خدا که من می یبه جرمنی در رستوران
 . منظوری باز گفتم که اشاره به تفاوت عقیدوی اعلیحضرت و جنرال نموده باشمه اين رويداد را ب

 

اساس اختالف در عقیده بین تفکر سیاسی اعلیحضرت و جنرال عامل اصلی و فاصله گیری بین نزديکترين 
دو شخصیت  گرديد کهصلت اعلیحضرت به کابل بحدی عمیق روسۀ روم گرديد که تا زمان مواپاشخاص با 

های اخیر در  نزديک به اعلیحضرت، جناب عبدالستار سیرت و نواسۀ اعلیحضرت مصطفی ظاهر که در سال
از همراهی اعلیحضرت به کابل کنار  خدمت اعلیحضرت و در هر مالقات سیاسی با اعلیحضرت حاضر بود

 .گذاشته شدند
استقالل فکری داشتند و نمی خواستند بنابر  روسۀ روم حاکم بوده و کسانیکهپکه از ديد سیاسی در  خالئی

ظاهرشاه با  رتو اعلیحضرت محمدپبر دسترسی به مقامی در  ها را مکتوم نموده و بنا ملحوظاتی واقعیت
را به اشخاصیکه توظیف به انجام وظیفه ای گرديده  وجدان خود معاملۀ نمايند از حلقۀ بیرون مانده و جای خود

 .گذاشتند بودند وا
در رابطه با اعلیحضرت محمد ظاهرشاه کمتر اشخاص که در کدر دوم  ودتوان اذعان نم احت میبا تمام صر

برادر محترم داکتر قاسم فاضلی  . کسی نزديکتر، مانند داکتر عزيزاهلل لودين، داکتر جلیل شمس و اين قلم بودند
، چند پروسۀ روم پیوستآن به  بعد از و اشتراک داشت" اجالس قبرس" و در جلسۀ اول  که در قید حیات هست
. شود ياد می شماهای  زيرا در هرجلسه اسم يم، ه اداند چرا ما از حلقۀ روم دور ماند بار بمن گفت وی نمی

 .بلی ما دور نمانديم بل عمدی دور نگاه داشته شديم
توانست در محافل سیاسی مقام بلندی اخذ نمايد طرق کارگردانی " اجالس صلح قبرس" که چرا  يکی از عواملی

لیک فراموش نشود . روسۀ روم را مورد سوال قرار دهندپهمین اشخاص بود که توانستند کارگردانی يکه تازی 
باالی  در تشخیص خود مصرانه ، بلکهندکه اين اشخاص در راه بقدرت رساندن يکی از رهبران جهادی نبود

نفع  در قضیه به خواستند که از نفوذ اعلیحضرت و نمی شاه عقیده داشتندشخصیت اعلیحضرت محمد ظاهر
 .شخص استفاده شود

 

کردانی روم را به يک  اراگراف باال متوجه شدم که بگونه ای همه کمبودی و نقايص در کارپدر نوشتن چند 
زيرا از ديد بشری بنده با جنرال عبدالولی روابط  تفکر درست نبوده،  اين طرز. نمايم شخص توجیه می

. را بوی رابطه دهمنواقص ت و برخاست متمادی داشتم و اين شیوۀ درست نیست که همه سطوالنی و و نش
 ر تماس روزثهلوی جنرال عبدالولی کسانی رخنه کرده بودند که در اپفراموش نکنیم که در کند تا  ايجاب می

 و غرض نبوده بیکه دادند  می های ديگر مشوره های ونی شان با دستروم و در عین زمان روابط بیرمره با 
 . گذاشت از خود بجا میباالی روش کار پروسۀ روم یری ثتأ

:    ترجمه ”Der Mensch dachte, der Gott lachte”:گويند لی دارند که میثرويهمرفته آلمان ها يک ضرب الم
کنیم و هر  گذاری می النپها  ما انسان. بلی حقیقت همین است". خداوند می خندد کند، انسان چیزی فکر می" 

 . کند را می حتی االمکان عاری از اشتباه باشد، اما خداوند کار خودکنیم که  عیار میرا طوری  حرکت خود
 

 . است 1/11/0221کنم و آن مربوط به روز  هم صفحه ای ديگری را باز می باز
 

در میدان هوائی  روز هشتم سپتمبرتلفونی قرار گذاشته شد که و اين قلم  عزيزاهلل لوديندر اين روز بین داکتر 
. ديديم مه و با وی از کلیفورنیا و بنده از تکزاس به روز موعود مواصلت کرديم . ببینیم باهم فرانکفورت

اجالس مرکزی  مطلب از ديدار اين بود که آقای فرانسس واندرل، نمايندۀ خاص سرمنشی ملل متحد، با دفتر
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روسۀ پو اطالع داده بود که وی در مقر ملل متحد در ژنیو با نمايندگان هر دو، قبرس در تهران تماس گرفته 
الن مشترکی پروم و اجالس قبرس مالقاتی را ترتیب داده که با هر کدام جداگانه مذاکره نموده و در ختم آن 

 .ترسیم نمايد
بکرايه گرفتیم و در فرانکفورت موتری  0221تمبر پقلم روز هشتم سروی اين منظور داکتر لودين و اين 

دوست عزيز ما، آقای  منزل ه ب ظهر همان روزاز هر دو فیصله کرديم که بعد . بصوب ژنیو حرکت کرديم
ما و دربارۀ مذاکرات  رفته ،شتند و هنوز هم دارنداقامت داSt.Gallen”  "کريم عطائی که در سنت گالن سويس

ائی تماس داشتیم و نظرش طدر گذشته نیز وقتَا فوقتَا با آقای ع. دهیمبواندرل برايش معلومات آقای فرانسس با 
 .خواستیم را که در امور افغانستان وارد هست، می

در حوال شام با وی خداحافظی . های خوبی داشتیم بعد از ظهر همان روز با محترم عطائی ديديديم و صحبت
باش محترم عطائی نزديک به کوه های زيبای سويس است  و گالن، محل بودسانت . نموديم و روانۀ ژنیو شديم

صبح . بگذرانیم اتیهوتل کوچک ده که مجبور شديم شب را در کردگیر قوی و در مسیر راه مارا يک طوفان 
و در حوالی ظهر به ژنیو مواصلت کرديم و به هوتلیکه متباقی اعضای اجرائیه اجالس  روز بعدی حرکت وقت

 .قامت داشتند، رسیديمقبرس ا
 

را بما  از همه زودتر خود جريرآقای . کشیدند را می انتظار ما درکنجی نشسته بودند والبی هوتل  در دوستان
مسعود کشته  احمد شاه ": رسانید و پرسید از جريان خبر داريد؟ چون هیچ خبری نداشتیم خیر گفته و وی گفت

ه نظر ب. ظهر وقت سويس بما داده شد در حوالی سه بعد از 0221سپتمبر 8يکشنبه به روز  اين خبر . "! شد
 .فونی اطالع داده استیلتگفتار آقای جرير، يکی از دوستان وی، آقای سباوون از تخار برايش 

و در اطراف کشته شدن مسعود و تأثیر آن باالی قضیۀ مغلق افغانستان  در اطاق کنفرانس گردهم آمديم 
اينکه با آقای فرانسس  اجالس صلح قبرس را مرور کرده و از اسناد مربوطآن  بت کرديم و بعد ازصحمختصر 
 بعد از 0ساعت   0221سپتمبر 11که قرار است روز سه شنبه نمايندۀ خاص سرمنشی ملل متحد  ،ويندرل

 .در مقر ملل متحد در ژنیو مالقات نمائیم، بحث شد ظهر
ما با آقای واندرل و نمايندگان چند کشور قات بارۀ مال درو مورد چگونگی موقف ما روز دوشنبه بازهم در 

شنبه  ندرل که روز دوابا وسپری شد و اخباريکه از مذاکرات هیئت پروسۀ روم و مذاکرات شان  ديگر بحث و
پروسۀ روم . گرديده بودمواجه مشکالت  باشد که  ، طوری وانمود میکرد بار صورت گرفته مواصلت می دو

که در اطراف  قرار افواهاتی. آن عدول نمايند خواستند از شته و نمیباالی موقف متحجر خود پافشاری دا
شد که پروسۀ روم با جريان ائتالف شمال از سال  قضايای افغانستان در فضای سیاسی موجود بود، گفته می

و میالدی باينطرف تماس داشته و رفت آمد های بین اشخاص مربوط هر دو جريان صورت گرفته  0222
هیئت اجرائیه اجالس قبرس کمتر به اين آوازه ها وقعی گذاشته بلکه بیشتر باالی . است شدهبین شان توافقاتی 

 .پابندی داشته استاست  های تثبیت شدۀ جريان استوار پرنسیپ هائیکه در چوکات ارزش
رحیم  آمديم و تصادفَا از فاصلۀ نچندان دور آقايون هدايت ارسالء و شنبه در حوالی عصر باهم بر روز دو

را تغییر داده و بسمت ديگری روان شدند و  شان متوجه ما شدند مسیر خود وقتیکه هر دوی. وردگ را ديديم
 .نخواستند با ما ببینند که اين حرکت طفالنۀ شان باعث تعجب ما گرديد

 

مواصلت کرديم و از در ژنیو سازمان ملل  مقره ببعد از ظهر  1022ساعت 0221سپتمبر 11 روز سه شنبه
، Francess Vendrell آقای فرانسس ويندرل. هنمائی شديمتشريفات به اطاق کنفرانس ر طرف نمايندۀ شعبۀ

شده و با  وقت معین با سه نفر از همکارانش وارد اطاقه ب خاص سرمنشي ملل متحد براي افغانستان ۀنمايند
مختصر بعد هیئت های آلمان، ايتالیا و ايران داخل اطاق شدند و بعد از مصافحه  ایه لحظ. هیئت مصافحه نمود

  .به جاهای خود قرار گرفتند
 

های ايتالیا  تدر دست راست وی هیئ با هیئت معیتی وی نشسته بود، که آقای ويندرل، در رأس، از ديد محلی
و هیئت  اكستانپسابق سفیر ايتالیا در امور افغانستان و وزير مختار در Enrico de Malo به رياست سفیر دومايو

 Hans، آمر جنوب شرق آسیا، هنس كريستیان وينكلرChristophe Muellerكريستوف مولر  آلمان برياست
Christian Winkler  های معین شان نشستند و در سمت چپ  به چوکی، آمر ديسك افغانستان در وزارت خارجه

روابط  عمومی مدير( Alborzi) البرزي از ديد صدر مجلس هیئت جمهوری اسالمی ايران به رياست آقای
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و دو مامور ديگر ايرانی  ايران ۀوزارت خارج طاهريان، آمر ديسك افغانستان در .سیاسي بین المللي و م
ره و اجرائیۀ اجالس صلح مدي ندرل يک عده ای از اعضای هیئتادر مقابل آقای و اخذ نمودند ورا  جاهای خود

اسحق  آقايون همايون جرير، سید امیريار و داکتر عزيزاهلل لودين، داکتر محمد جلیل شمس، داکتر قدير ،قبرس
 .  احسان اهلل مايار قرار داشتند گیالنی، عبدالحق شفق و

از ترور احمدشاه مسعود ياد  نموده و مختصر در آغاز آقای فرانسس واندرل در مورد اهمیت جلسات صحبت
آقای واندرل بیشتر باالی نسخۀ ارائه شدۀ قبلی اجالس قبرس که در جلسۀ اخیر در ژنیو به اعضای . نمود

راه اجالس تقديم شده ياد نموده و بارديگر وانمود کرد که بايد دو نهضت، پروسۀ روم و اجالس قبرس مشترکَا 
سازمان ملل از ساختار سیاسی . ر اختالفات ذات البینی ضايع نکنندبرا بنا و وقت خودرا پیموده  های آيندۀ خود

وی اکیدَا خاطر نشان . ايکه در چوکات فیصلۀ خواسته های مردم در حالت اضطرار نشئت نمايد حمايت میکند
از امکانات  کهبود نمود که حوصلۀ کشورهای ذيدخل در قضیۀ افغانستان بسر رسیده و اين آخرين بار خواهد 

 .میسر استفاده شده بتواند
آقای . وی چیزی گفتدر خالل توضیحات آقای واندرل يکی از اسیستانت های وی داخل اطاق شده و در گوش 

 بیرق کوچکی از باالی میز آقای واندرل. ادامه دادد و به صحبت خود به وی دا واندرل مختصر هدايتی
را بدست گرفته و بطرف هیئت اجالس آقای واندرل آن. شده بود گذاشتهسبز  سرخ و –افغانستان به رنگ سیاه 

که همه مشترکَا آنرا  ادشاه سابق افغانستان و اين بیرقپبا رهبری که و با اهتزاز بیرق گفت قبرس اشاره نمود 
و استدالل خود در مورد شخصیت وی به صحبت . تواند افغانستان را ازاين معضله نجات دهد بلند کنند می

آمده بود، داخل اطاق شد و واندرل که  قبلدقیقه بیست ديگر همان شخصیکه تقريبَا  که بارادامه داد  رتاعلیحض
بعد از  .را از گروپ خود جدا کرد و به راپور اسیستانتش گوش داد باالی چوکی عراده دار نشسته بود خود

طیارات باالی عمارات  ها با خواهم بشما از حملۀ تروريست می: شنیدن راپور دوباره به جای خود آمده و گفت
رفت که تصادم  در راپور اول گمان می. نیويارک اطالع دهم در World Trade Centerمرکز تجارتی جهانی، 

برخورد طیارۀ دومی باالی عمارت دومی اين طیارۀ اولی در عمارت اولی يک تصادم ترافیکی بوده، لیک با 
 . سکوت اختیار کردند وعجب اين خبر را شنیدند با تحاضرين . واقعه حمالت تروريستی اعالم گرديده است

 

دربارۀ . بحث بیشتری  بیجا استافغانی های ملی  شکست نهضتچرای در چگونگی فحص  !خوانندگان گرامی

های افغان  ها و علی الخصوص پشتون ها، که به عوض شان باید افغان های عرب حمالت تروریست ۀحادث

اما ندانستند که روح آزادۀ شان را  و هر آنچه در توان خود داشتند از استعمال آن  صرفه نکردند شدند میکوبیده 

د و اخیراالمر بعد از یازده سال شکست خورده از همان اشخاص و تبار راه بقای افغانستان نوانت میاز بین برده ن

د سانحۀ تروریستی نیویارک و صورت در مور بهر .، بیشمار نوشته شده استکنند را استدعا می و نجات خود

تا امروز سایۀ آن باالی سیاست جهان پهن  ودر تغییر سیر جهانی معاصر اهمیت فوق العاده دارد واشنگتن که 

خورد و بیشتر از هر کشور دیگر جهان، افغانستان ما و شما میدان مسابقۀ جهانی  گردیده و اختتام آن به نظر نمی

انسان چیزی فکر میکند، خداوند می " صر به آن ضرب المثل آلمانی که و مخت کنم  قرار گرفته، بحثی نمی

شمارم،  را یک نهضت خاص ملی می"  اجالس صلح قبرس"اشاره نموده و به این سلسله که از دید خود " خندد

     . پایان می دهم

 پایان


