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 26/01/2013           داکتر سیدعبداهلل کاظم
 

 درحاشیه اسناد منتشره راجع به حرکت قبرس
 

 سومقسمت 
 

عنوانی اجالس چهارم قبرس نوشتم و اما چون  م2000ماه مارچ  سرگشاده جلب میکنم که در ۀدراين قسمت توجه را بیک نام
اکنون که موضوع حرکت قبرس به . آنرا ارسال دارمموفق نشدم نظر به فقدان آدرس اجالس مذکور متواتر به تعويق افتاد، 

حیث يک موضوع تاريخی با انتشار اسناد مربوطه توسط دوست گرامی و محترم جناب انجنیر صاحب احسان اهلل مايار نشر 
سپ شايد دلچ را که محتوای آن برای محققان مسائل تاريخی کشورای  نامهدر آخرين قسمت اين مقاله خواستم   ده است،گردي
گردد،  می و محتوای آن نیز به همان زمان برمتن  وچون اين نامه تقريبًا دوازده سال قبل نوشته شده . نیز ضمیمه سازم باشد،

 .ذهنًا خود را در جريان حوادث آنوقت قرار دهد، نه امروز کند، محترم وقتی اين نامه را مطالعه می ۀامید است خوانند
  

********* 
 

  2000مارچ  22
 هواهلل

 امه سرگشادهن
 «اجالی قبرس»تقديم به چهارمین 

 !خواهران و برادران عزيز
 !جناب آقای رئیس و اعضای محترم مجلس

 

اولتر از همه امید میکنم بهترين تمنیات مرا نسبت به تالشهای مجدانه و پیگیر خويش که در راه اعاده صلح و حل معضله  
با استفاده از فرصت میخواهم مراتب امتنان و سپاس خود را . کشور از طريق تفاهم و مشوره در پیش گرفته ايد، قبول فرمائید

س قبرس تاحال از اين کمینه متواتر دعوت اشتراک در مجالس بعمل آورده ه از اولین اجالبه آنعده دوستان عزيز تقديم دارم ک
امیدوارم غیابت مرا بی اعتنائی و يا بی عالقگی بر موضوع تعبیر نفرمائید، بلکه آنرا تأملی بدانید که از ماهیت مغلق و . اند

واضح . هن هرشخص میگرددذداد سؤالهای مهم در موجوديت ابعاد متفاوت قضیه کشور نشأت میکند و موجب بروز يک تع
است تا زمانیکه به اين سؤالها پاسخ الزم دريافت نشود، پیوستن به يک حلقه و اشتراک دريک مجلس تصمیماتی به حیث 

ه کار دشوار است، زيرا همچو پیوستن ها بايد با يک نوع احساس مسؤلیت، تعهد و پابندی توأم باشد، نه آنک( نه سامع)عضو 
مسلمًا اينگونه مزاج متغییر هم به حیثیت شخص صدمه میرساند و هم موقف . امروز در آن شامل شد و فردا آنرا ترک گفت

 .مجلس را درانظار ديگران ضعیف می سازد
 

 !مجلس جناب آقای رئیس و اعضای محترم
 :ماجازه دهید نقاط نظر و برداشت های خود را در مورد حرکت قبرس ذياًل بعرض برسان

. ـ اواسط ماه جنوری سال گذشته بار اول از تدوير مجلس بین االفغانی به ابتکار آقای همايون جرير اطالع حاصل کردم 1
متعاقبًا آقای جرير تیلفونی بامن تماس گرفتند و ضمن شرح مبسوطی پیرامون اوضاع جاری کشور و ضرورت يک گرد 

. در قبرس دائر گردد، اشتراک نمايم( 1111)فبروری  11بود بتاريخ  همآئی، از من دعوت کردند تا در اجالسی که قرار
باآنکه از تغییر روابط حزبی آقای حکمتیار و آقای جرير در آنوقت تاحدی آگاهی داشتم، ولی موقف جديد آقای جرير بطور کل 

شن شدن اوضاع از اشتراک در بنابرآن تا رو ،برايم چندان روشن نبود، نخواستم در همچو موضوع مهم درتاريکی قدم گذارم
 .مجلس معذرت خواستم

 

ـ باوجوديکه اجالس اول قبرس در مطبوعات هیچ انعکاسی نیافت، اما متعاقبًا معلوم شد که بیشترين اعضای اجالس را  2
راک شخصیتهای مهم تنظیمی و احزاب جهادی سابق تشکیل میداد که هريک به نمايندگی از سازمانهای مربوطه در اجالس اشت

 .کرده بودند
به نظر بعضی تحلیلگران از مدتیست که اغلب اعضای تنظیمها و احزاب جهادی به اين واقعیت پی برده اند که ناکامی های 

کلی به حیثیت و اعتبار جمعی سازمانهای مربوطه وارد کرده و دست زعمای ايشان بعد از ختم جهاد صدمۀ متواتر سران و 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_dar_hashiyae_harakat_qebres_3.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_dar_hashiyae_harakat_qebres_3.pdf
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با درک اين واقعیت گفته میشود که اغلب کدرهای دومی و جوانتر تنظیمها و احزاب جهادی . داده استآوردهای جهاد را برباد 
سابق در صدد برآمده اند تا آن عده رهبران و شخصیتهای ذيدخل را از حلقه خويش طرد و نفیه کنند که بعد از خروج قوای 

، در قتل و کشتار مردم بیگناه، دربرهم خوردن نظم و روس و سقوط کمونیستها در ويرانی کشور، در شعله ور شدن جنگها
گفته میشود که آنها از مدتی به اين فکر . اداره و باالخره در کشانیدن پای خارج در امور ملی مسؤلیت درجه اول داشته اند

ترک کنند و باجهان افتاده اند تا چارديوار تنظیمی را که نتیجه و محصول سیاست انشقاق آمیز عالقمندان خارجی جهاد بود، 
از ورای اين روحیه می توان استنباط کرد که هدف اولی . مبارزه سیاسی قدم گذارند نبینی نسبتًا وسیع از میدان جنگ به میدا

بود که به حیث يک جبهه واحد « جمعیت جوانان مسلمان»و اصلی اجالس قبرس در آغاز همانا احیای مجدد سازمان شبیهه 
سی کشور مجددًا سازماندهی شود و به فعالیت اسی ۀگروپی و فراتر از محدوده های تنظیمی درعرصحت يک زعامت تسیاسی 

اول از چند شخصیت غیر تنظیمی نیز دعوت گرديده بود، شايد به منظور رعايت ظاهر موضوع  اينکه در اجالس. آغاز کند
 .بوده باشد

جريان بین المللی اخوانیت نخست در زمان شاهی به وجود آمد در افغانستان تحت الشعاع « جمعیت جوانان مسلمان»: ياداشت
و بعد در زمان جمهوری مرحوم داؤد خان بافرار عده ای از سران آن به پاکستان دچار انشعاب گرديد و پس از کودتای ثور 

 .اين جمعیت درچارچوب تنظیمهای افراطی جهادی کاماًل منحل شد و شیرازه سازمانی آن ازهم پاشید
 
همزمان با تدوير اولین اجالس قبرس، فعالیتها در روم نیز افزايش يافت، حرکت جديد روم که از اقدامات شورای مصالحه  ـ 3

زيرا فکر می شد که  ،و وحدت ملی مربوط آقای سیرت تاحدی فاصله گرفته بود، توجه بیشتر هموطنان را به خود جلب کرد
اقدام روم در . جهش قوی را درحل معضله کشور به راه خواهد انداختاين بار روم با حمايت غرب بخصوص امريکا يک 

اًل واداشت تا اعین زمان حرکت قبرس را نیز بطور محسوس زير تأثیر قرار داد و گردانندگان اصلی حرکت قبرس را احتم
اع جاری آنها را به اين اوض. قسمًا تعديل کنند« جمعیت جوانان مسلمان»پروگرام خويش را مبنی براحیای مجدد سازمان نظیر 

بلکه به حرکت  ،نکته متوجه ساخت که دادن وجه خالص اسالمی به حرکت قبرس متضمن موفقیت الزم در آينده نخواهد شد
سا تنظیمها و احزاب جهادی سابق متمايز شود و ازطرف ديگر با باز  داد تا از يکطرف بايد وجه مشترک ملی و اسالمی

بتواند همکاری طبقه مسلکی و تحصیلکرده افغانستان را بخود جلب نمايد؛ به  حرکت نگیرد وجريان روم در نقاضت قرار 
عبارت ديگر آنها دريک وقت مناسب متوجه شدند که نبايد اشتباه عمده دوران جهاد را يک بار ديگر تکرار کنند و طبقه 

انندگان اجالس قبرس کوشیدند درجلسات بعدی به تغییر مثبت گرد نبا اي. مسلکی و تحصیلکرده را از حلقه خويش بدور رانند
 .اًل تبارز دهندمتعداد بیشتر شخصیتهای مستقل و مسلکی را دعوت نمايند تا اين وسعت نظر را ع

 

فیصد  00 نفر گرديد که ازجمله تقريبًا 70لغ بر اتعداد مشمولین ب( 1111جون  7و  6مورخ )ـ در دومین اجالس قبرس  4
اين اجالس با صدور يک قطعنامه مهم که درحقیقت . آنرا شخصیتهای مستقل افغانی بیشتر مقیم اروپا و امريکا تشکیل میداد

اجالس دوم . مشی اساسی حرکت قبرس را به منظور تأمین صلح در افغانستان تحت هشت فقره احتوا میکرد، پايان يافت
در هجرت انعکاس وسیع پیدا کرد و طی جر و بحث های موافقان و مخالفان از همه برعکس اجالس اول در مطبوعات افغانی 

يکی اينکه شايع شد که گويا حرکت قبرس در برابر حرکت روم از طرف : بیشتر دو موضوع با شدت مطرح بحث گرديد
ن حرکت را رهبری اي ه انداخته شده و موصوف درعقب پردهبعضی تنظیمهای جهادی مخصوصًا حزب اسالمی حکمتیار برا

، بلکه با حمايت وسیع مالی (طوريکه ادعا می شد)ديگر اينکه حرکت نه به سرمايه شخصی يکی دو نفر افغان . میکند
که مصادف با ( 1111نوامبر  22مورخ )بعدًا با تدوير اجالس هیئت اجرائیه قبرس در تهران . حکومت ايران تمويل میگردد

 .تنظیم کننده لويه جرگه اضطراری در روم بود، اين دوشايعه قوت بیشتر گرفت روز افتتاح جلسات سه روزه هئیت
 

ـ با آنکه مخالفت اغلب سران تنظیمها و احزاب جهادی با حرکت پادشاه سابق از دوران جهاد تا حال هنوزهم ادامه دارد ولی  0
اند، با اقدامات شاه سابق نه تنها ابراز  کدرهای دومی و جوان تنظیمی و احزاب جهادی که فعاًل در حلقه قبرس گرد آمده

بلکه چندين بار آمادگی خويش را نیز در برقراری روابط و همکاری با روم رسمًا اعالم داشته اند، چنانچه  ،مخالفت نکرده اند
 .هیئتی نیز به آنجا فرستاده اند

: ستراتژی نجات حاوی سه اصل کلی استاحیث يک نگاه دقیق بر پیشنهاد سه فقره ای پادشاه سابق میرساند که اين پیشنهاد به 
اول ـ شاه سابق اوضاع کشور را يک حالت اضطرار تشخیص داده بنًا با پیشنهاد لويه جرگه اضطراری خواهان يک مرحله 

ا دوم ـ  شاه سابق نهاد معضله کشور ر. انتقالی است تا با تدابیر اضطراری و عاجل زمینه برگشت به حالت عادی میسر گردد
اراده آزاد مردم را اساس عمده برای بیرون شدن از حالت اضطرار میداند  هبخصوص در سلب حاکمیت مردم دانسته، رجوع ب

سوم ـ شاه سابق عملیه نجات کشور را محض از . و اين مرحله بايد از طريق تفاهم بین االفغانی آغاز و کسب مشروعیت کند
به نظر او غلبه يکی بر ديگر و ريختن خون برادر توسط برادر نه تنها . نظامی طريق سیاسی قابل اجرا میداند، نه از راه

 .موجب صلح پايدار در کشور نمی شود، بلکه بسیار شرم آور و ننگین است
ت قبرس نیز در سه اصل کلی فوق با روم کاکنون اگر نظری بر مصوبات دومین اجالس قبرس اندازيم، ديده میشود که حر 

با آنهم اگر آن حرکت با پیشنهاد سه فقره ای شاه سابق نظر مثبت ندارد، بايد دلیل و انتقاد خويش را . یستقض نناهیچ در ت



  

 

 

 7تر 3 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ پتهپه دغه .  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

 

ستراتژی نجات اصراحتًا بیان کند و يا اگر آنرا عملی نمیداند، بايد يک بديل يا میکانیزم ديگر را با امکانات تطبیقی آن به حیث 
، درغیر آن عبارات متحدالمال و جمالت کلیشه ای که در هر قطعنامه و گیرد ارائه دارد تا مورد بررسی هموطنان قرار

 .ابالغیه درج میباشد، گره گشای مشکل وطن بوده نمیتواند
ات ذدراينجا قابل ذکر است که برعالوه تشابه اصولی، از نظر حضور شخصی نیز بین حرکت روم و قبرس يک نوع ارتباط 

نوامبر سال گذشته در حالیکه حضرت صاحب صبغت اهلل مجددی و پیر  22ل که در اجالس به اين شک ،البینی مالحظه میشود
صاحب گیالنی شخصًا در اجالس روم حاضر بودند، نمايندگان شان در اجالس هیئت اجرائیه حرکت قبرس در تهران اشتراک 

لس را می گرفتند و به رؤسای خويش ن هريک از نمايندگان هرروز گزارشات مجاداشتند و به گفته يکی از اعضای جلسه تهر
همچنان طوريکه نماينده های مستقیم جبهه متحد شمال در اجالس قبرس از اول تا حال اشتراک دارند، .  به روم می دادند

از طريق حضور بعضی اعضای شورای مصالحه و وحدت ملی تمثیل  دراجالس روم اين نمايندگی  بصورت غیرمستقیم
وجود دارد که مانع کلی در اتحاد اين دو « زرگری»ت که چه مشکل جدی در اين جنگ به اصطالح سؤال در اينس. میگردد

آيا فقط وجود شاه سابق در تأمین صلح و آينده افغانستان موجب نگرانی کشورهای همسايه خواهد بود که به . حرکت گردد
 در برابر آن سنگ اندازی کنند يا چیز ديگر؟ هرشکل کوشش میدارند

ر بعضی ها عالقمندی ايران در تمويل حرکت قبرس عمیقًا با همین نقطه نیرنگی ارتباط خواهد داشت زيرا ايران و هم به نظ
پاکستان هردو تشکیل يک حکومت مستقر ملی را در افغانستان به نفع خود نمی بینند و کوشش دارند تا به تداوم اعمال نفوذ در 

 .وطن ما همچنان ادامه دهند
 

دراينجا . رين انتقاد حرکت قبرس بر اقدامات روم همانا در رابطه با حلقه انحصاری اطراف شاه سابق استـ عمده ت 6
صاحبه با منقل قول کنم که حرکت روم و قبرس را طی يک ( محترم بهاء الدين بها)میخواهم از يک عضو مهم حرکت قبرس 

گرفته و به حیث يک امتیاز حرکت قبرس بر حرکت روم خیلی محتاطانه به مقايسه ( 2000فبروری  7مورخ )نشريه امید 
زعامت به ملت مربوط است و در آينده ملت هرکی را . و محور مشخص نیست( زعامت)درقبرس مرکز »: چنین میگويد

در جلسه روم باوصف اينکه شخصیت شخصی شاه محترم است اما پیش از اينکه جلسه به . میخواهد به زعامت انتخاب میکند
تیجه برسد هم زعامت معین است و هم حلقه سیاسی و اداری معین است و اين حلقه اداری و سیاسی پیش ملت شناخته کدام ن

 «...شده هستند، بعضی ها خوشبین هستند و بعضی ها ممکن خوشبین نباشند
ه زعیم يکی درحالت عدای ک: برای درک عمیق اين مسئله الزم است زعامت را تحت دو حالت متفاوت بررسی کنیم

يعنی اجرائیوی مطرح است، دراين حالت برطبق قوانین و تعامالت خاص جامعه زعیم از طرف ملت انتخاب  و يا « مجری»
ا اکنون مجای شک نیست که در کشور . است« ناجی»ديگر درحالت اضطرار که مستلزم ظهور يک زعیم . انتصاب میشود
سائر قوانین مربوطه، تداوم و تخاصم دو جناح درگیر و برهم خوردن فقدان قانون اساسی و . حکمفرما است حالت اضطرار
ره همه مشخصه های عمده حالت اضطرار اند که مردم ما را در گرو اسلحه و اسلحه داران قرار داده و عملیه اکامل نظم و اد

ضرورت دارد تا جامعه جامعه به يک زعیم ناجی  ، درتحت اين شرايط. انتخاب زعامت را بطور عادی ناممکن ساخته است
دراينجا زعیم ناجی را نمیتوان انتخاب يا انتصاب کرد و يا . را از حالت اضطرار بیرون کند و حالت عادی را مستقر سازد

بلکه همین حالت اضطرار، ناتوانی مردم و  ،مردم دراين مرحله در تعیین او نقش بسیار سازنده ندارن. اور به مقام گماشت
شتابند، به اطراف  می مردم بسوی او. های نیرومند اجتماعی است که زعیم ناجی را به میدان می آورد عدم مؤثريت شخصیت

 .او حلقه میزنند و از او خاموشانه تقاضای اقدام به عمل نجات میکنند
ا گردد و ناگفته نبايد گذاشت که وجود زعامت ناجی حتمًا موجب نجات نمیشود، مگر آنکه زعیم ناجی پیشآهنگ عملیه نجات

در او . تواند اينکار را به تنهائی پیش ببردیزعیم ناجی نم. ستراتژی نجات را طرح و آنرا قدم به قدم رهبری و کنترول کند
از میان شخصیت های برجسته . سیج کند و سازمان دهدبرد که میتواند قوای نجات را به سهولت اجوهر مجتمع کننده وجود د

روابط وسیع و همه جانبه را با اقشار . را انتخاب نمايد و به وظايف مشخص بگمارد و عامل، اشخاص مجرب و مطمئن
جدانه ممختلف مردم برقرار سازد، با آنها ديدار کند، از آنها مشوره بگیرد و به آنها هدايت دهد تا مردم متیقن شوند که او 

از اوصاف برازنده اوست تا مردم را بسوی  صراحت کالم، قاطعیت تصمیم، قدرت ارشاد و اداره. درصدد نجات آنها است
قدرت مفاهمه و استدالل و باز کردن طرق تماس با جوانب درگیر شرط اولی . اجرای اوامر خود در عملیه نجات سوق دهد

زعیم ناجی میتواند عملیه نجات را از طريق نظامی پیش ببرد يا از طريق سیاسی و يا از ترکیب . موفقیت در عملیه است
 .که آنهم تابع شرايط و احوال خاص جامعه استهردو 

سال رژيم طالبی جامعه را تاگلو در مرداب تباهی غرق  4سال حکومت تنظیمی و  4سال حکومت الحادی،  14در کشور ما 
نظیر آنرا نها در اينمدت آنقدر خون ريخته اند، آنقدر ويرانی کرده اند و آنقدر ظلم و ستم روا داشته اند که تاريخ اي. کرده است

. نجات کنندامید روی آورند و التماس  ای درچنین شرايط مردم برای نجات خود ناگزير اند به هر روزنه. کمتر به خاطر دارد
که مأيوسیت مردم از همه درها  ۀکه حالت اضطرار بسمت مرگبار شدن پیش میرود و به هر انداز درکشور ما به هراندازۀ

میگويند زعیم ناجی . پادشاه  سابق به حیث زعیم ناجی در انظار مردم بیشتر متجلی میگردد بیشتر میگردد، به همان اندازه
بديل و رقیب ندارد، چنانکه در طول تاريخ هیچگاه دو زعیم ناجی در يک عصر، دريک سرزمین و برای يک هدف به وجود 

 .را سراغ ندارند قاز انرو مردم ما هم در همین احوال بديل ديگر غیر از شاه ساب. نیامده است
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يعنی حلقه اداری و سیاسی حرکت روم برگرديم، « محور»يعنی زعامت به موضوع « مرکز»ـ اکنون اگر از مسئله  7
بايد به صراحت بگويم که چگونگی عملیه انتخاب . شخصًا با تشويش حرکت قبرس و يکعده ديگر از هموطنان در تفاهم هستم

ماه اپريل و متعاقبًا انتخاب هیئت تنظیم کننده لويه جرگه اضطراری و اجالس شان در  مشاوران شاه سابق و اجالس شان در
ماه نوامبر سال گذشته و اکنون تعیین اعضای هیئت اجرائیه اين شايعه را قرين حقیقت ساخته که حرکت روم تحت الشعاع 

يک نوع تشنج داخلی گرديده  دچا ر ًاته و تدريجفامیلی قرار گرف ریت های مؤثر اعم از فامیلی و غیصرقابتهای ذات البینی شخ
دراين روزها بیش از پیش واضح میشود که با گرم شدن مزيد تنور روم ناشی از محبوبیت پادشاه سابق و حمايت بین . است

خود  و فکر فردای خود هريک محور جداگانه برایتنور می پزند و به آرزوی جانشینی  المللی، هريک رقبا نان خود را در آن
ئید خاص شخصیت اگفته میشود که همین خودمحوری ها موجب شده تا شمول در حلقه روم تابع انتخاب و ت. تشکیل داده اند

 .های مؤثر آنجا باشد و اين وضع نقش زعیم ناجی را در عملیه نجات شديدًا تضعیف میکند
با انتشار يک مقاله « رای مصالحه و وحدت ملیشو» به  یاورگان نشراتی جناح آقای سیرت مسم« وحدت ملی»اخیرًا نشريه 
هفته  نامه امید نیز از مدتیست به تأسی از نظر . از تشنج جاری در روم رسمًا پرده برداشته است« بیموازنگی»تحت عنوان 

رت خاصتًا جناح آقای مسعود و در داخل حلقه روم با آقای سی« جبهه متحد شمال»يکی از گردانندگان خود که به حمايت 
اين تشنج که اخیرًا از نظر . همنوا و همکار میباشد، مطالبی را به نشر میرساند که غیرمستقیم به تشنج داخلی روم دامن میزند

هموطنان و مراجع بین المللی نیز پوشیده نمانده است، موجب بطالت امور روم میگردد و شخص پادشاه سابق را متأثر ساخته 
 .مه وارد میکند و يک چانس بزرگ صلح را از میان می بردو به موقف روم در حل قضیه لط

 

ـ تشويش جدی و سوال اساسی يکعده از هموطنان بشمول خودم در مورد چگونگی تمويل حرکت قبرس میباشد که متأسفانه  8
 کشخصی ياينکه گفته میشود که حرکت قبرس از طريق سرمايه های . با اين سوال تا حال جواب قناعت بخش داده نشده است

 .يا دو هموطن تمويل میگردد، نه تنها موجب قناعت نیست بلکه شک و ترديد را بیشتر میسازد
بعضی گردانندگان حرکت . طوريکه گفته شد حدس نزديک به يقیین آنست که حرکت قبرس از طرف ايران تمويل میشود

ما به راه خود روان : آنها میگويند که . قرار دهدشان را تحت تأثیر «  هدف»نمیتواند « وسیله»قبرس استدالل میکنند که 
حتی يکی از اعضای حرکت قبرس ضمن . و منبع تمويل راه ما را تغییر نمیدهد مهم نیست ،هستیم، اينکه پول از کجا می آيد

میشود، از  ئی دعوتاوقتی آدم ج» :مصاحبه و با راديو پیام افغان در رابطه با اين موضوع بطور فکاهی گونه گفته است که 
 «میزبان نمی پرسد اين نانی که برايم پختی، پولش را از کجا آوردی؟

اين طرز ديد ولو فکاهی گونه باشد، ناصواب است زيرا افغان را در موضوع خانه اش مهمان و بیگانه را در رابطه با پولش 
 .میزبان خواندن اشتباه است

ا منافع وطن را با پول مبادله نمیکنند، ولی اين حقیقت نیز غیرقابل نیست که به فضل خدا هموطنان بااحساس م یدراين شک
ننده از خود نیز هدفی و يا اهدافی دارد، چنانچه چند هفته قبل دريک اجتماع چهارصد نفری کانکار است که مرجع تمويل 

انقالب »: سخنرانی خود گفتافغانها در تهران آقای علی اکبر واليتی ـ يکی از شخصیتهای مهم جمهوری اسالمی ايران ضمن 
افغانستان میتوانند همچنان يک نقش مؤثر را برای ايجاد استقرار و آرامش در کشور شان )!( ايرانیان ثابت ساخته که علمای 

اکنون سوال . يندارا تعقیب نم« نانقالب ايرانیا»معنی اين گفته آنست که افغانها برای نجات خود بايد قدمهای . «بازی کنند
میشود که هرگاه هدف يا اهداف مرجع تمويل کننده با اهداف حرکت قبرس در نتاقض قرار گیرد، آنوقت مسلمًا مرجع تمويل 

درآنصورت حرکت خود بخود به سقوط مواجه میشود، همه . هددکمک خود را به ان حرکت ادامه  کننده حاضر نخواهد شد
ام کشور صدمه می بیند و باالخره با سقوط اين حرکت يک اقدام زحمات به هدر میرود، شهرت يکعده شخصیت های نیک ن

 .ديگر برای حل معضله کشور ناکام میگردد و اعتماد مردم از همچو اقدامات کاماًل گسسته میشود
 

در تمويل و تقويه همچو حرکت ها، سوء ظن ( دارای عاليق خاص)ـ مسلم است که دست داشتن کشورهای همسايه  1
اينکه گفته میشود که امريکا و يا . تر می سازد و چانس اشتراک شان را در اين عملیه ها تقلیل میدهدهموطنان را بیش

کشورهای غربی بطور کل با اقدام روم همکاری میکنند، يک حقیقت مسلم است، ولی آنقدر قابل تشويش نمیباشد چون امريکا 
به افغانستان ( مثل ايران و پاکستان)سیار خاص و طمع آمیز و يا کشورهای غربی همجوار با افغانستان نیستند و دلچسپی ب

يکی از داليل . شايد همین حاال درک شده باشد که چرا هموطنان پشتون ما میالن کمتر به حرکت قبرس نشان میدهند. ندارند
ان و عده ديگر در عمده حساسیت آنها در برابر مرجع تمويل کننده يعنی ايران است، همان طوريکه يکعده در برابر پاکست

هرگاه وضع به همین منوال پیش برود، حرکت قبرس از نظر ترکیب اعضا مواجه بیک بی . ردو حساس هستندهبرابر 
 . موازنگی جدی میگردد و تدريجًا نقش مؤثر خود را از دست میدهد

 

 !جناب آقای رئیس و اعضای محترم مجلس
اکنون میخواهم به ذکر مطالبی بپردازم . ناشی از آن صحبت بعمل آمدتا اينجا از مشخصه های کلی حرکت قبرس و مشکالت 

 :که میتواند چانس موفقیت حرکت قبرس را به حیث يک بديل مؤثر و مطلوب افزايش دهد
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الف ـ مسلم است که مردم افغانستان از طرز اجرأت و نقش اکثر رؤسا و زعمای تنظیمها و احزاب جهادی با مالحظه مصیبت 
کدرهای مؤثر و جوان تنظیمها و احزاب جهادی خود را  تا زمانیکه. زون کشور در طول اينمدت دل خوش ندارندهای روزاف

سیاسی فردای افغانستان چندان مساعد وامید بخش به نظر  ۀمبارز ندراين لحاف بیمار پیچانیده اند، چانس تبارز شان درمیدا
واقعًا کدرهای مؤثر و جوان بخواهند نقش خود و احزاب منسوبه خويش را در اگر . و مردم  نیز به آنها اعتماد نمیکنند نمیرسد

آينده افغانستان تضمین کنند و راه های جديد را به حیث يک حرکت ملی و اسالمی با تفاهم و همکاری صادقانه با قشر مسلکی 
از  صراحت تمام به طرد و نفیه آنعدهو تحصیلکرده افغانستان با جهان بینی وسیع در پیش گیرند، بايد از دل و جان  وبه 

رهبران و شخصیت های مسؤل خويش بپردازند که به حیث يک لکه سیاه مانع مقبولیت عامه سازمانهای سیاسی ايشان در 
« هم لعل بدست آيد و هم دل يار نرنجد»بايد تصريح کرد که پیش گرفتن طرز العمل به اصطالح . فردای افغانستان میگردند

تنها صراحت لهجه و قاطعیت بیان است که مردم را به اين تحول متیقن و امیدوار می . و قابل اعتبار نمیباشدديگر مرعی 
 .سازد و بس

طور مثال . متأسفانه بعضی شخصیت های مهم حرکت قبرس دراين مورد يک روش بسیار محافظه کارانه را اختیار کرده اند
منتشره جنوب کالیفورنیا درباره مناسبات شان با آقای حکمتیار « پیام افغان»وقتی از آقای جرير طی يک مصاحبه در راديو 

هموطنان شاهد هستند که . پرسیده شد، چنان با احتیاط و نرمش جواب داد که گويا در روابط قديم آب از آب تکان نخورده است
شايعه را که گويا حکمتیار در پشت پرده کور تا چه حد بر اذهان تأثیر منفی بجا گذاشت و اين ذاين طرز بیان در مصاحبه م
درحالیکه اگر آقای جرير به واقعیت های درد آور اعتراف میکرد و حتی روی مصلحت به . قبرس قرار دارد، تقويه کرد

نحوی به دلجوئی می پرداخت، ممکن نظر مردم در مورد حرکت قبرس به سمت مثبت تغییر می يافت و به راه جديد اين 
 .و يقیین بیشتر حاصل می شدتحول اطمینان 

 

ب ـ يکی از مشخصه های عمده حرکت قبرس که اخیرًا جلب توجه فراوان کرده است، همانا نزديکی شخصیت ها تنظیمی و 
اتحاد نظر و عمل اين دو گروپ در چارچوب يک . جهادی سابق با شخصیت های مسلکی و تحصیلکرده غیرتنظیمی میباشد

بسیار پر ثمر باشد، به شرطیکه هر دو طرف در اين همکاری و اتحاد صادقانه عمل کنند و در  حرکت ملی و اسالمی میتواند
که تفاوت نظرها را به اساس اصولیت ها و واقعیت ها حل کرد و از میالن ايدؤلوژيکی،  دبايد کوشی. عهد خود استوار باشند

منسوب به تنظیمها و احزاب )ت قبرس گاهی شنیده میشود که بعضی از اعضای حرک. شخصی و دستوری دوری جست
تشويش دارند که اگر رأی و نقش شخصیت های غیرتنظیمی و حزبی در گردانندگی حرکت زياد شود، آنوقت چه ( جهادی

س همه رخواهند کرد؟ واضح است که بروز همچو تشويشها از موقف رقابتی گروپ ها نشأت میکند و اگر اعضای حرکت قب
 .يک مشت بسته و فارغ از رقابتهای سازمانی بدانند، پس همچو تشويش ها را نبايد به خود راه دهندخود را واقعًا به حیث 

 

ج ـ چون جلسات قبرس برحسب تصادف همزمان با ابالغ اقدامات جديد روم آغاز گرديد، بنًا هموطنان در اول بیشترچشم امید 
لی اکنون که روم دچار يک تشنج داخلی گرديده و هريک از و. به اقدامات روم دوختند و کمتر به حرکت قبرس توجه کردند

دراين حالت حرکت . ثر به هموطنان دست داده استأحلقه های مؤثر آنجا در فکر خودمحوری شده اند، تاحدی نا امیدی و ت
صدد تفاهم  قبرس میتواند به حیث يک بديل مؤثر توجه همه را به خود معطوف کند، به شرطیکه گردانندگان آن صادقانه در

اينجاست که محبوبیت . و پالنهای خود را با پالن پادشاه سابق همآهنگ سازند نزديک و مستقیم با شخص پادشاه سابق برآيند
پادشاه سابق در بین مردم از يکطرف و دروازه های باز شمول هموطنان در حرکت قبرس ازطرف ديگر میتواند زمینه تشکیل 

از تشنج داخلی حلقه خود آگاه و متأثر است، درايجاد  پادشاه سابق که يقیینًا. مهیا گرداند يک حرکت وسیع و عوام شمول را
 .همچو تفاهم مثبت و سازنده آمادگی بیشتر از پیش از خود نشان خواهد داد

بین  از اين نمیتوان انکار کرد که پادشاه سابق باوجود کبر سن و ضعف عاملیت، يک شخصیت وجیهه و قابل اعتبار ملی و
المللی بوده، يک مرکز قوی در استحکام وحدت ملی افغانستان محسوب میشود و هیچ شخص ديگر اعم از فامیل و غیر فامیل 

اشتباه بزرگ خواهد بود اگر بعضی از اعضای حرکت قبرس به تأسی از . شان نمیتواند در شرايط موجود جاگزين ايشان گردد
عالوتًا نزديکی حرکت . مراجع ديگر پیوستن و نزديکی با حرکت روم را تائید نکننداصولیت های ايدؤلوژيک و يا وابستگی با

تشنج و شیوع خود محوری ها در روم بکاهد و از جانب ديگر يک  تقبرس با پادشاه سابق ممکن است از يک جانب از شد
 .شدسازمان قوی صلح را به وجود آورد که در داخل و خارج کشور دارای حلقه های پرنفوذ با

 

د ـ مشکل اساسی قضیه افغانستان که درطول اينمدت موجب ناکامی تقريبًا همه تالشهای افغانی و غیرافغانی گرديده دراينست 
تسلیم شدن کامل ديگران را  ،مفاهمه در قاموس زورمندان. که جانب قوی نظامی هیچگاه حاضر به مفاهمه و مصالحه نمیگردد

يم آقای ربانی در کابل درقدرت بود،عین همان روش را در پیش گرفته بود که اکنون ژانیکه رتازم. به اراده آنها معنی میدهد
نیستند درباره زعامت و امارت  طالبان هرگز حاضر . طالبان در پیش دارند يعنی اعمال زور و تحمیل خود بر ديگران

صحبت کنند، آنها به هیچ جمعیت افغان حق و صالحیت تدوير لويه جرگه را نمیدهند و عدم اطاعت از امارت اسالمی را بغی 
دراين حال سوال اساسی آنست که چگونه میتوان . و قیام در برابر امر خدا و اسالم دانسته جنگ قدرت را جهاد می خوانند

 وادار به حل مسالمت آمیز قضیه کرد؟ طالبان را
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اگرچه تاحال نتايج اين . مقدماتی نزد طالبان و اتحاد شمال فرستاد ۀهیئت را غرض مذاکر کحرکت قبرس چند هفته قبل ي
مذاکرات رسمًا اعالم نگرديده ولی طوريکه در رسانه ها گزارش يافته جانب طالبان گفته است که آنها در موضوع زعامت و 

به اين . با هیچکس و هیچ گروپ مذاکره نخواهند کرد يعنی زعامت طالبی و امارت اسالمی غیرقابل بحث و قاطع است امارت
باآنهم روم نیز درصدد است تا هیئتی را نزد طالبان و . مذاکره و مفاهمه با طالبان از بین میرودبرای اساس هرنوع امیدواری 

برای هیئت روم شديدتر از جواب به هیئت قبرس باشد، مبنی براينکه طالبان  گمان میرود که جواب طالبان. شمال بفرستد
 .قدامات را نداردا خواهند گفت که اصاًل شاه سابق حق و صالحیت اين

با جبهه شمال همکار گرديد که اينکار مغاير با اصل قبول شده روم و  يادراينصورت چه میتوان کرد؟ آيا به جنگ متوسل شد و
 خاموشی اختیار کرد و از همه تالشها دست کشید و يا راه ديگر را جستجو کرد؟ کدام راه ديگر؟ قبرس است، يا

تا زمانیکه فشارهای ملی و بین المللی از داخل و خارج کشور  ،به نظر اينجانب صلح در افغانستان برقرار نخواهد شد
ی صلح باهم اهه ارها وقتی به نتیجه میرسد که تمام حلقاين فش. برکسانی وارد نگردد که حاضر به قبول اراده مردم نمی باشند

فقط در همین حالت است که حمايت بین المللی عماًل مطرح میشود و مرجع نفوذ . نزديک و دريک سمت واحد همکاری نمايند
فشارهای بین تازمانیکه يک حلقه قوی ملی موجود نباشد، . پیدا میکند و از وعده های زبانی به میدان عمل کشانیده میشود

مانع تشکیل يک  ،وشند با عدم شمولیت خود در مجالس صلحکامروز طالبان و حامیان شان می . المللی بی نتیجه خواهد بود
حلقه قوی و مؤثر ملی گردند و درعین زمان میکوشند تا قضیه افغانستان را وجه داخلی دهند و از حیطه فشار کشورهای 

درآورند يعنی امريکا و روسیه را از حلقه بیرون  1+6را بشکل فورمول  2+6رند فورمول آنها تالش دا. بزرگ بیرون بکشند
 .کنند و جای آنرا به رژيم خود دهند تا بدانوسیله فشار بین المللی را از قضیه دور سازند

رهای اسالمی دراين روزها که جنگ دوباره در گوشه و کنار کشور آغاز گرديده است، بعضی ها به تالشهای کنفرانس کشو
به نظر اينجانب تا زمانیکه . دعوت کرده اند( عربستان سعودی)دل بسته اند که طرفین درگیر جنگ را برای مذاکره در جده 

 را بايد نخست منبع قدرت ،برای نتیجه دادن مذاکرات. صحبت از دريچه قدرت است، موضوع به میز مذاکره حل نمیشود
يکی از طرقی که در جوار . ن بیک تفاهم معقول گردددآماده تن دهی به مذاکره و رسی کرد تا دراثر آن مرجع قدرتتضعیف 

فشارهای دپلماتیک مؤثر بوده میتواند، همانا توسل به اقدامات عملی و مستقیم است که توسط شورای امنیت ملل متحد رويدست 
 18ی مصالحه و وحدت ملی منعقده بن مورخ دراين رابطه قباًل يک پیشنهاد مشخص را به سومین اجالس شورا. گرفته شود

اينک میخواهم بارديگر آن پیشنهاد را تقديم اجالس حاضر . ارسال کرده ام که متأسفانه به آن وقعی گذاشته نشد 1118جوالی 
 :ه به اين شرح ک نمايم، امید که مورد توجه و دقت قرار گیرد و آن عبارت است از کنترول ورود مواد نفتی در افغانستان

ورود مواد نفتی را در افغانستان تحت کنترول جدی قرار دهد، و  موفق شود  2+6هرگاه ملل متحد به کمک و تعهد کشورهای 
اينکار مستقیمًا بر محدود ساختن سوقیات زمینی و حمالت هوائی طرفین درگیر جنگ اثر بسیاربارز خواهد داشت و در مدت 

کنترول ورود مواد نفتی . تهای جنگی طرفین خواهد شددرجنگها و توانائی نظامی و انتقال قدر کوتاه موجب تقلیل قابل مالحظه
زيرا اسلحه را  ،تر و عملی تر نظر به کنترول ورود اسلحه استلدر افغانستان از طريق قوای ناظر ملل متحد به مراتب سه

اخل کشور حمل کرد، درحالیکه انتقال مواد نفتی به میتوان از بیراهه و حتی ذريعه وسايل ترانسپورتی حیوانی از خارج به د
درعین زمان با کنترول مواد نفتی در افغانستان از . مقدار الزم بايد به وسیله تانکرها و از طريق شاهراه ها صورت گیرد

نند ادعا گر جوانب  درگیر نمی تواييکطرف میتوان به سادگی مداخله خارجی را با منبع اصلی آن تشخیص داد و از طرف د
. کنند که مثل ذخاير اسلحه، مواد نفتی را نیز از دوره های قبلی ذخیره داشته و گويا هیچ مرجعی به آنها کمک نکرده است

ازطرف مراجع بین المللی همه جناح ها مخصوصًا طالبان مجبور خواهند شد از ادامه راه  يقیین دارم با تطبیق جدی اين اقدام
 .جنگی دست بکشند و آماده مذاکره و مفاهمه جدی شوندنظامی بنابر ضعف سوقیات 

 

ه ـ قراريکه دراين اواخر ديده میشود، با ايجاد تشنج در روم توجه بعضی کشورها از جمله مقامات امريکائی به حرکت قبرس 
 هرگاه کشورهای غربی عالقمند به قضیه افغانستان. بیشتر شده است

 رکت قبرس،ـ از وسعت نظر اعضای تنظیمی و حزبی ح
 میالن صادقانه آنها در جهت همکاری با قشر مسلکی و تحصیلکرده افغان و  زـ ا

 ـ از نزديکی و همکاری آنها با حرکت روم
اطمینان حاصل نمايند، امکان دسترسی به کمک های مالی آن کشورها  توأم با حمايت های مزيد سیاسی برای حرکت قبرس 

دريجًا خارج شود و خطر تتواند از يکطرف از تأثیر نفوذ مالی و سیاسی ايران یقبرس مبا اين امکان حرکت . میسر میگردد
سقوط آنی حرکت مرفوع گردد و از طرف ديگر انگیزه حساسیت بعضی هموطنان که در برابر نقش ايران دارند و روی 

 .بین برود زهمین دلیل خود را از پیوستن به حرکت قبرس دور نگهمیدارند، نیز ا
 

انکشافات جديد و موقف های کلی   رموقوته که در آن اخبار، نظرياتداشتن يک بولیتن خبری و يا يک جريده موقوته يا غیو ـ 
حرکت در موارد مختلف بطور منظم نشر و توضیح گردد، برای معرفی حرکت و جلب نظر هموطنان يک اقدام ضروری 

نام مشخص و پرمفهوم که نمايندگی از اهداف و اجرأت آن کرده عالوتًا الزم است تا حرکت قبرس با يک . پنداشته میشود
 .بتواند، مسمی شود و هويت سیاسی و سازمانی خود را زير همان نام مشخص سازد
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 !جناب آقای رئیس و اعضای محترم مجلس
به حیث يک هموطن  اين بود اجمال برداشتها، نظريات و پیشنهاد هايم که طی اين نامه خدمت شما بعرض رسانیدم تا مسؤلیتم

میدانم اين نامه طويل است و چانس قرائت آن در مجلس نسبت ضیقی وقت میسر نخواهد . رفع گردد کشورعالقمند به قضايای 
روی مطالب عمده آن در مجلس  ولی ممنون خواهم شد اگر با تکثیر و توزيع آن به اعضای محترم اقاًل زمینه بحث ،بود

به آرزوی موفقیت های مزيد شما و . باهات و نارسائی هايم در محتوای مندرج اين نامه سازندمساعد گردد و مرا متوجه اشت
 .رامش مردم تالش صادقانه و پیگیر دارندآهمه کسانیکه در راه رفع مصیبت در وطن، استقرار صلح و ثبات، رفاه و 

 باعرض ارادت و سپاس
 هموطن مهاجر شما

 داکتر سیدعبداهلل کاظم
 ی اقتصاد پوهنتون کابلځرئیس پوهنسابق استاد و 

 

 


