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 "پروسۀ روم"تا " جبهۀ متحد افغانستان"راه دشوار
 

واقعیت امر . نوشته شده است 1311خوانندگان گرامی توجه خواهند نمود که تأريخ مضمون، جوالئی : مقدمه
چون در نوشتن .  اين است که اين قلم مضمون ذيل را در آن وقت نوشته لیکن به نشر آن اقدام ننموده بودم

بعضی اسناد را مرور می کردم نبشتۀ پائین از نظرم گذشت . . . " نوشته ام زير عنوان موزائیک" بخش اخیر 
میتواند آنرا يکی از اسناد معتبر درقبال نهضت های ملی درجه بندی  و مطالبی را در آن خواندم که در اصل

 . نمود
و پروسۀ روم  و مکتوبی که از طرف دوست و " جمعیت تحکیم وحدت" اينک شما و چگونگی پیوند روابط 

استاد گرامی ام مرحوم داکتر محمد يوسف، نخستین صدراعظم دهۀ خجسته و پر برکت ديموکراسی نوشته شده 
 :به خدمت پادشاه بلند مرتبت افغانستان در روم تقديم گرديده استو است 

های اعلیحضرت محمد ظاهر شاه به منظور راه يابی و ختم فاجعۀ جنگ در افغانستان، موازی  در آغاز تالش
 . های وطندوست در سويس گرد هم آمده بودند به آن  يک عده از افغان

رياست مرحوم داکتر محمد يوسف در منترو سويس در قصر زيبای اولین گروه سیاسی به  1331در ماه جون 
مخفف نام " اسوال " ،  "جمیعت تحکیم وحدت"قدم به دنیای سیاست گذاشت و اين گروه بنام     Cauxکوه

 .نامیده شد"  OSULA" انگلیسی آن 
دارد بايد تذکر دهم  چون طبیعتأ هرجريان در زندگی بشر يک منشأ، سرچشمه، مبداء و يا هر چیزيکه بنامید،

که اين تجمع افغانها درسويس در اثر تالش های وطندوستانۀ مرحوم داکترعرفان فطرت و توافق عبدالمجید 
با افغان های مقیم سويس،  بارآورروزه و صحبت های  گذارش اجالس چهار. خان زابلی بوجود آمده بود

و اين مقال را صرف در مورد يک موضوع  مخصوصأ شهرهای لوزان و ژنیو را در جای ديگر ثبت میکنم 
 .  اختصاص میدهم

در اثر تماسهای بعدی با مرحوم اعلیحضرت محمد ظاهرشاه پادشاه بزرگوار افغانستان در روم تصمیم گرفته 
شد تا هرچه زودتر در روم دفتری احداث گردد که در آن تمام رشته های مقاومت مردم سلحشور افغانستان بر 

روی اين منظور داکتر ولید . ی حاکم در افغانستان و قوای اشغالگر شوروی، وصل گرددضد نظام الحاد
دوست گرامی .  حقوقی، عضو هیئت مديره و اجرائیۀ اسوال وظیفه گرفت تا ادارۀ امور دفتر روم را ترتیب دهد

اما تقدير کاری . دام حقوقی مدتی را در روم سپری نمود و اساس دفتر اعلیحضرت را با تدبیر کامل بیناد نها
حقوقی بمرض خانمانسوز سرطان دچار شد و آخرين بار با مرحوم داکتر محمد يوسف . ديگر در پیش داشت

وی در يک اطاق با مرحوم  . با وی ديدمدر بن ، پايتخت آلمان غربی   Venusbergدر شفاخانۀ وينوسبرگ 
 و مانند همیشه لبخند ملیحی در کنج لب داشت  با ديدن ما خوش شد. دوست ديگر ما بستر بود محمد شريف اژير

 . بود و آخرين بار 1894اين بازديد در سال . و گفت افسوس احسان جان همرايت به پشاور رفته نمیتوانم
و اعلیحضرت را همیشه اعلیحضرت صاحب می نامید و  طوريکه گفته شد وی دفتر روم را اداره میکرد 

د و میگفت  اعلیحضرت بلندترين تايتل در جامعۀ جهانی است تو چرا داکتر محمد يوسف با وی مزاح میکر
منزلت اعلیحضرت صاحب نزدم آنقدر بلند است که به : آن اضافه میکنی و در جواب میگفت صاحب را در

و بمشوره های وی ارج  دوست داشت اعلیحضرت اورا. نمیکنماعلیحضرت خطاب کردن تنها اکتفاء 
 Terminiی حاد شد و بايد به جرمنی می رفت اعلیحضرت تا استیشن ريل ترمینیروزيکه مريضی و. میگذاشت

فکر میکنم اين اولین بار بود که اعلیحضرت کسی را تا . روم ويرا مشايعت کرد و از وی خداحافظی کرد 
 . رسانده بودريل استیشن 

و باالی قبرش با  سپرديم جنازۀ اورا در پشاور در نزديک قبر خوشحال خان، شاعر فرزانۀ افغان به خاک 
 .دوستان از وی وداع کرديم
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جای  را نگذاشتند تااو رفت و به جای وی میر محمد امین فرهنگ را به دفتر روم معرفی کرديم، اما وی 
 . حقوقی را بگیرد و بجرمنی باز گشت

ات  بین روم و مقصدم از ياددهانی دفتر روم اينست که ما در نظر داشتیم که روزی تمام مکاتیب و مراود
و يا رساله در سینۀ تاريخ افغانستان ثبت خواهد شد که  اشخاص با نفوذ در قضیۀ افغانستان به شکل کدام کتاب 

 .متأسفانه نشد
آلمان فعال  Bochumچون متوجه خالئی ازاين ناحیه شديم تصمیم گرفتیم تا دفتر اسوال را در شهر بوخوم 

ل اين وظیفه ومسئو. جا ترتیب دهیم که روزی از آن استفاده شده بتواندسازيم و اسناد دوران جهاد را در آن
گماشته شد که متأسفانه وی نیز مانند حقوقی از دنیا رفت و نمیدانم غالم محمد نیازدوست عزيز ما مرحوم داکتر

 اسوال در کجا است؟مربوط به جمعیت  اسناد امروز که 
امیدی مبدل گرديده  تصمیم  تاريخ معاصر کشور ببینم  به نا روی صفحۀرا چون انتظارم که روزی اين اسناد 

و  . اسناديکه نزدم منحیث عضو هیئت اجرائیه و مديره اسوال موجود است به نشر بسپارم َافوقت َاگرفتم تا وقت
اينک در قدم اول مکتوب فرزند خدمتگار افغان و دوست بسیارعزيزم مرحوم داکتر محمد يوسف را که انديشه 

 :از نظر خوانندگان گرامی میگذرانم فرستاده شدهخدمت اعلیحضرت به روم  بزرگ سیاسی دارد وهای 
 

 :شده بوداده ترسفبه روم متن مكتوب دكتور محمد يوسف عنواني اعلیحضرت محمد ظاهرشاه كه 
 
 

 1890-8-13نوي ويد        بسم اهلل الرحمن الرحیم
 

 .عرض میشود َابحضور اعلیحضرت احترام
ذريعۀ آقاي داكتر ولید حقوقي پیشنهادات ديگری كه  َاانب عالوه بر مطالبي كه در روم عرض نموده اخیراينج

آنرا كما  َامنظور آن فقط كامیابي حركت جديد و بالمآل تقويۀ جهاد سالحي و سیاسي میباشد تقديم نموده ام كه يقین
 . حقه بعرض شما رسانیده است
 .و بصورت مختصر، توجه اعلیحضرت را بمسايل متذكره جلب مینمايماينك در اين نامه بار ديگر، ول

دعوت اعلیحضرت از رهبران جهاد براي تشکیل جبهۀ متحد بالشك انعكاس نیكي تولید نموده  و امیدواري هاي 
انتظار برده میشود كه اعلیحضرت، شخصیتي  .ین زمان انتظاراتي بوجود آورده استعدر اما ،ايجاد كرده است

از مملكت بسر میبرند اوضاع گذشته  ل سال تجربۀ سلطنت دارند واينك درمدت ده سال كه باالجبار دوركه چه
و وقايع حاضره را كه مردم مارا دچار بالي عظیمي نموده است حكیمانه تحلیل نموده  و از آن نتايجي بدست 

لت و معلولي كه مسبب اين جريانات زيرا يگانه فايدۀ تاريخ آنست كه از جريانات ماضیه و سلسلۀ ع. آورده اند
انتظاربرده میشود كه اعلیحضرت،  !تكرار شدني نیست گرديده است نتايجي استخراج گردد، ولو اينكه تاريخ كاَل

راقدامي كه از روي عالقه به وطن و احساس وظیفه اعالم  فرموده اند سیاستي دمتكي بهمین دانش، بینش، 
و بر ) حکمفرما است  َاري، تحت شرايط داخلي و خارجي كه حاضراختیار كنند كه در حدود قدرت بش

مركز تجمع گروه هاي جهاد بشوند كه بالسف بنا بر علل ( سرنوشت حال و آيندۀ مملكت، بي اثر نخواهد بود
 .به تخريب يكديگر دست میزنند َامختلفه از همديگر دوري گزيده اند، و حتي بعض

 

از  َایت ها، احزاب و تنظیم هاي شناخته شده  و شناخته نشده پیوسته اند، اغلبمردم مجاهد افغانستان كه به جمع
البته عده ای هم از نگاه اعتقادات سیاسي  و فلسفۀ پیري . نظر آنست كه اسلحه بدست بیاورند و با دشمن بجنگند

 .و مريدي پیرو رهبران احزاب و تنظیمها میباشند
بنابر (  و اکثريت هم همین ها است) نها تنها حصول سالح است خطر آن موجود است كه آنهائیكه منظور آ

ارادتي كه بشخص اعلیحضرت دارند و هم بامید اينكه حركت جديد وسايل بیشتري در اختیار آنها میگذارد 
از . خودرا از جمعیت ها و احزاب، كه اكثر آنها هم شكاياتي دارند، بي نیاز بدانند و از آنها جدايي پیش گیرند

ديگر همین جمعیت ها و احزاب با همه نارسايي هائیكه درآن مشاهده میشود، در جهاد مقدس سهم بارز  طرف
خاصه اينكه تشكیالت جديدي كه چنین .  لهذا هیچ حركتي صورت نگیرد كه منجر به تضعیف آنها گردد. دارند

زودتر با گروه هاي مجاهد داخل  لهذا حتمي میدانم كه هرچه. خالیٌكاه را پر نموده بتواند بوجود نیامده است
كشور كه با احزاب شناخته شده تعلقي ندارند، هكذا با احزاب ديگري كه در پاكستان و ايران فعالیت دارند و 

 .بعضي از آنها به مخالفت خود افزوده اند، تماس هاي حاصل گردد
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جبهه گرفته اند و حتي ( گذشته)ح آنها اقناع آنهائیكه از بدو جهاد تا امروز در مقابل شخصیت هاي باصطال َايقین
معهذا از جانب اعلیحضرت . با رؤساي ساير احزاب نیز روش خصومت آمیزي گزيده اند، دشوار بنظر میرسد

زيرا جبهۀ متحد بدون شمولیت اين  ،ذريعۀ شخص و يا اشخاص با صالحیتي با آنها مذاكره صورت گیرد
 .درين راه به نتیجه نرسد ال اقل اتمام حجت خواهد بوداگر كوشش هاي جدي . احزاب ناقص خواهد بود

منظور اينست كه جبهۀ متحد، مثلي كه نام آن اشعار میدارد، بايد ممثل كلیه و اگر اين میسر نمي شود، اكثريت 
 .مردم مجاهد و مقاومت ملي باشد

 

در كنفرانس روم كه قدم اول براي ايجاد جبهۀ متحد به شمار میرود متأسفانه نمايندگان احزاب خارج تنظیم هاي 
خیلي خوب میشد كه قبل ازانعقاد كنفرانس با همه احزاب و گروه هاي مجاهد . وجود نداشت( ملي گرا) سه گانه 

ا خودرا در مقام تبعیض ببینند و تصوري بوجود بیم آن میرود كه آنه. تماس حاصل و از آنها دعوت بعمل میآمد
 .كه البته چنین نیست. آيد كه تمايالت اعلیحضرت فقط متوجه احزاب سه گانه فوق الذكر است

 

بهتر میشد كه دروازه به روي گروپهاي مجاهد . تصمیمي كه در كنفرانس روم بدست آمد يك كومپرومي است
اين نقیصه بايد در مجلس مؤسسان كه باالی اساسنامه جبهه متحد  .داخل كشور بنحوي از انحاء  كشوده میشد

يعني مجلس مؤسسان بايستي حتي المقدور تا آنجائیكه در اوضاع اضطراري مملکت  ،غور میكند جبران گردد
ازاين رهگذر و ظیفۀ كمیته ايكه براي طرح . امكان پذير است، مشمول اكثريت مجاهد و مقاومت ملي میباشد

شوراي جبهه و انتخاب اشخاصي كه از طرف اعلیحضرت باين مجلس موسسان دعوت میشوند خیلي اساسنامه 
كمیته بايد با اشخاصي كه از اوضاع موجودۀ كشور آگاهي دارند و شخصیتهاي نامدار، مجاهد و . سنگین است

نها دراين صورت است ت. ممثل گروه هاي مختلف را میشناسند، مشوره كنند و بیطرفانه لیست نامهارا تهیه نمايد
كه مجلس مؤسسان اكثريت مجاهدين را تمثیل میكند و شوراي جبهه كه با تصويب اين مجلس به وجود خواهد 

بارديگر تأكید میكنم كه در همین مرحله تماس جدي با احزاب ديگر حاصل . آمد از كلیه جهاد نمايندگي مینمايد
با آنها بدست بیايد نیز   modus vivendiاما اگر يك نوع شايد برخي از اينها حاضر بهمكاري نگردد، . شود

 .كامیابي خواهد بود
 

در ساحۀ سیاسي  و ديپلوماتیك نظر من آن بود كه قبل از هر اقدامي بايستي با كشورهاي همسايۀ پاكستان، 
. فته میشدايران، چین و هم كشورهاي اسالمي باالخاصه عربستان سعودي حتي االمكان به سويۀ عالي تماس ٌگر

موقف پاكستان كه خواهي نخواهي در وقايع كشور ما پیچیده است و تا اين حال همكاري قابل وصفي  َامخصوص
بايد با تحلیل دقیق از اوضاع پاكستان، ايران دروازۀ مذاكرات .  نموده است، در برابر حركت جديد اهمیت دارد

 . گرددبا آنها هر چه زودتر باز شود تا غلط فهمي ها ايجاد ن
 

جهاد افغانستان البته در مرحلۀ اول بدوش مردم آن است ولي رابطۀ آن با اوضاع و سیاست همسايگان، اوضاع 
لهذا هر قدمي كه به ارتباط امور .  سیاسي منطقوي و جهاني، دوري و نزديكي دو قدرت بزرگ، بديهي است

نۀ بین المللي برداشته میشود مستلزم تحلیل و همسايه و يا  در صح ممالکجهاد و آيندۀ كشور در داخل و يا در 
احساسات و روابط شخصي و فردي میباشد شايد  َااقدامات عاجل و ناسنجیده كه سايق آن اغلب. سنجش دقیق است

 .موجب خبط ها و اشتباهاتي بشود كه بوخامت اوضاع بیفزايد
 

روز نیست وافغانستان فردا كه از نظر افغانستان امروز، افغانستان دي" :اعلیحضرت بارها فرموده اند كه 
اما آرزوي ما آن است  ،سیاسي، اجتماعي و اقتصادي چه شكل بخود خواهد گرفت، هنوز در بطن زمان است

كه افغانستان آينده، كشور مستقل و مترقي با نظامي كه بر اساسات دين مبین اسالم و عدالت اجتماعي متكي 
 ".باشد عرض وجود نمايد

 

امان وطن در گذشته تا حدودي ناشي از قدرت طلبي بیحد و حصر و خبط ها و روشهاي غیر اوضاع نابس
اين را به تاريخ نويسان میگذاريم كه با تحلیل بیطرفانه میتوان اشتباه هر كدام . علمي زمامداران وقت بوده است

حافظه ما زنده و روشن اما وظیفه ما آن است كه از جريانات گذشته كه هنوز در . را تشخیص و قضاوت كنند
است، به اتكاء اين واقعیت كه، تاريخ قدرت قضاوت انسان را در جستجوي راه هاي بهتر و صحیح تر در 

اين تذكر كوچك . فعالیت هاي حال و آينده میكند، بايستي نتايجي بدست آوريم و دچار اشتباهات گذشته نشويم
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ارند زايد بنظر میرسد، اما منظور من اين است، شما كه البته در قبال احاطۀ علمي و فلسفي كه اعلیحضرت د
قوم بدون هیچ ادعايي براي كسب قدرت در حال و آينده قدم پیش  موسفید رامي واينك بحیث يك شخصیت گ

گذاشته ايد، باز مورد رجوع يكعده اشخاص فرصت طلب و مغرض قرار میگیريد كه بامید امروز يا فردا 
از طرف ديگر اعلیحضرت بهمكاري شخصیتهاي شناخته شده . را تقديم میكنند مراتب اخالص و همكاري خود

زيرا كامیابي هر كار با ماهیت شخص موظف آن رابطۀ .  كه در نزد مردم ما شهرت بد ندارند ضرورت داريد
 پیشنهاد من اينست كه اعلیحضرت هرچه زودتر با ايجاد يك بورد مشورتي در روم كه متشكل از. مستقیم دارد

پنج و يا هفت عضو باشد توجه فرمايند و ذواتیكه براي آن دارای صالحیت تشخیص میشوند بايستي بدون قید و 
بورد مشورتي هفته ای يكبار و يا . شرط و در نظر گرفتن معاذير شخصي بانجام اين وظیفه ملي حاضر شوند

یق قرار دهد و منبعد هیچ قدمي دو هفته يكبار مجلس كنند و تمام مسايل مربوط را مورد غور و تعمق دق
تنها در همین . برداشته نشود كه از نظر اين بورد گذارش نیافته و منظوري اعلیحضرت را حاصل ننموده است

صورت از پراگندگي امور و حركات فردي و خودسرانه جلوگیري شده میتواند هكذا مسايل مالي و پولي 
ص كه سوابقي نیز دارند از روي حسن نیت و يا سوء نیت شنیده میشود كه عده ای از اشخا. حساسیت دارد

ل مسايل پولي تعیین كند و وبايد همین بورد مشورتي سه نفر عضو خودرا مسئو. بجمع آوري اعانه میپردازند
 .بهیچ كسي اجازه ندهد كه خودسرانه چنین اقداماتي بنمايد

 

جبهۀ متحد افغانستان كه . بدوش گرفته اندلیتي بس عظیمی را واعلیحضرت با تشبث ايکه فرموده اند مسئو
انشاءاهلل بیاري خداوند و همكاري مردان و زنان وطندوست و ديندار تشكیل خواهد شد بايست از آالم بي پايان 

اين . ملت معصوم و مردم مجاهد ما بكاهد و راه را براي خاتمه دادن آبرومندانه به اين فاجعه بزرگ هموار كند
اين وظیفۀ سترگ مستلزم ستراتیژی و . ري كاري را كه در پیشرو داريم نمايان میكندهدف، عظمت و دشوا

در غیر آن خداي نخواسته تضعیف جهاد، تفرقه بین جمعیت هاي مختلف و در نتیجه . تاكتیك علمي و دقیق است
ز دست خواهد به يأس و نا امیدي منتج خواهد شد  و آخرين شانسي كه براي اتحاد مجاهدين موجود شده است ا

با تقديم احترامات . درآنصورت قصور ما در مقابل ملت افغان و تاريخ كشور نا بخشودني خواهد بود. رفت
 محمد يوسف   فايقه 

    
 :مرحوم داکتر محمد يوسف در جمله ايکه بار ديگر از مکتوبش کاپی شده مینگارد: تبصره ) 

 

بدون هیچ ادعايي براي كسب قدرت در حال و آينده قدم  قوم موسفید شما كه اينك بحیث يك شخصیت گرامي و
پیش گذاشته ايد،  باز مورد رجوع يكعده اشخاص فرصت طلب و مغرض قرار میگیريد كه بامید امروز يا فردا 

 .مراتب اخالص و همكاري خود را تقديم میكنند
  

اشخاص صلی آن توسط چنین مسیر ا زما شاهد زنده هستیم که چگونه  پروسۀ روم ا! چی پیشگوئی به جا 
به بیراهه کشانیده شد و آن شخصیت بزرگ افغانستان را که من معتقدم از اين منجالب  فرصت طلب و مغرض

برادر امیر شهید با اعطای لقب بابا نظر بند ساخت و از نام  *محبس نصر اهلل خان بیرون کشیده میتوانست در 
متأسفانه در البالی .  د  و تا توانستند بینهايت سوء استفاده کردندوی برای احراز مقام  و مناصب استفاده کردن

تاريخ افغانستان اشخاصی که مار آستین شده اند زياد است اما ضرر آنها بشکلی که افغانستان را باچنین فاجعۀ 
 .(امروزی مواجه گردانیده باشد بمراتب کمتر بوده است

 

 ارگ تشريف داشتند  و بدستبوسی شان رسیده بودم با چند  در يکی از روزهائی که اعلیحضرت به حرمسرای
به اعلیحضرت گفتم اقامتگاه اعلیحضرت در محل زيبائی . نفر زير درخت بزرگ پنجه چنار چای مینوشیديم

محبس نصراهلل خوشتر از اين  9اما من در قصر نمره : " مانند همیشه تبسم نموده و گفتند .  تعیین شده است
 ".  در آنجا مردم آسانتر نزدم آمده میتوانستند بودم، زيراخان 

 
 پايان

                         
 


