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 02/01/2020         احسان هللا مایار

 افغانستان گورستان آرمان ها
 و

 
 در جنگ با راستی 

بعد از تبادل نظر با دوست مشترک ما دپلوم  ،مرحوم داکتر عزیزهللا لودینه معیت م ب2001روز نهم سپتمبر 

 انجنیر کریم عطائی در سان گالن سویس، به ژنیو مواصلت نمودیم.

قضیۀ افغانستان   و به ُکندی گرائیدن ژنیو در رابطه با راهیابی و بیرونرفت از موضع بغرنجسفر ما به منظور 

 ر مقرد Francesc Vendrellبا نمایندۀ خاص ملل متحد برای افغانستان آقای واندرل و در قبال آن مذاکره 

از ما پذیرائی نموده حین مواصلت به هوتل آقای همایون جریر، سرشته دار اجالس صلح قبرس ملل متحد بود. 

و بدون مکث گفت: "آقای سباون تلفون کرده گفت احمدشاه مسعود 

 کشته شد".

 ی ذات البینییک توطئۀ سیاسی کثیری خبر قتل مسعود از دید تعداد

شریک   قتل ویتعدادی از همرزمان وی در  روایت است    و  تلقی گردیده

بودند، لیک در حلقات دست اندرکاران سیاسی خارجی در قضیۀ  

 افغانستان نقطه ای عطف شمرده شده است.  

روز یازدهم سپتمبر نوبت مذاکرات ما با واندرل بعد از ظهر آن روز  

 تعیین گردیده بود. 

 آقای فرانسس واندرلایران و                   و آلمان ،در اطاق مذاکرات، هیئتی از وزارت خارجۀ ایتالیا

حینیکه هیئت هفت نفری "صلح قبرس"، خانم صدیقه بلخی، داکتر عزیزهللا لودین، داکتر جلیل  حاضر بودند و 

پذیرائی از آنها شمس، داکتر قدیر امیریار، همایون جریر، سید اسحق گیالنی و بنده وارد شدند با وضع نیک 

 ند.نمود

با چند نفر سابقه و آیندۀ نمایندگان آقای واندرل را از جملۀ شخصیتهای نیک و دوست افغانستان می شناختیم که 

مقایسه نمود. وی در صحبت های خصوصی و رسمی همیش از وحدت و وی را ملل متحد بعد از وی نمیتوان 
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یک دست بودن آزادیخواهان افغان صحبت می نمود و از کسانیکه منافع شخصی و قومی خود را بلند تر از منافع 

 اشت.ملی افغانستان میدانستند سخت نفرت د

واندرل چندین بار به روم سفر کرده و با اعلیحضرت محمدظاهر شاه، پادشاه سابق افغانستان صحبت های طوالنی 

 داشته و از موقف اعلیحضرت در حل قضیۀ افغانستان طرفداری می کرد. 

و بار ها هوشدار می نمود که  نمودند یاسیبه وحدت حلقات س دیتأک شتریواندرل ب یآقا شیخو یۀافتتاح یۀانیدر ب

نفاق و ترجیح منافع شخصی، قومی و غیره باعث بربادی کشور ها و ملت آن گردیده و نباید این پدیدۀ نامیمون 

 را در افغانستان امتحان نمود.

واندرل در صحبت امروزی خویش بیرق کوچکی سیاه سرخ و سبز با محراب و منبر زمان شاهی افغنستان را  

در برابر خود داشته و دو بار آنرا باال کرده و به حرکت آورده و خطاب به حاضرین نموده اظهار  باالی میز

سعی کنید که همه تحت همین لواء  ِصر تقاضا می نمایم تا در پی نجات وطن تان بکوشید واز شما همه مُ داشت 

 رید.  خودرا زیر پا بگذاخودی و عالیق  مقدس شمردهگردهم آمده منافع ملی تان را 

که نوبت صحبت بنده بود دروازه باز شد و یک نفر از  2001سپتمبر  11ن روز، احوالی سه بعد از ظهر هم

چیزی گفت. واندرل هدایتی به وی داده و به بنده  شد و به گوش واندرل صالون مردم شرق دور با عجله داخل 

 اجازه داد تا صحبت خودرا دوام بدهم.

در سوال و جواب مصروف بودیم که بار دیگر همان شخص داخل اطاق شد و واندرل چوکی عراده دار خود را  

پس کشیده با دقت به راپور وی گوش داد. بعد از ختم صحبت با وی واندرل با صراحت به اطالع همه رسانید 

به ساختمانهای تجارتی نیویارک  که  امریکا تحت حمالت تروریستی قرار گرفته و دو بال طیاره با مسافرین آن 

 تصادم نموده است. 

 بعد از چند دقیقه اجالس خاتمه یافت.همه سکوت اختیار نموده و 

قرار داده صفحه ای جدید پُر از خون و  این سانحه در امریکا همه رویداد های دیگر جهانی را تحت شعاع خود 

ید که نسل ما مستقیماً تحت تأثیر آن قرار گرفته که هنوز هم در سرنوشت انباز گردرا  تباهی در نقاط مختلف جهان  

 ندارد.  ختمملیون ها انسان و ممالک در حال تپیدن و رهائی از آن 

یداد اجالس امروزی بحث نموده و از زوایای مختلف  بعد از خداحافظی با مدعوین به هوتل بازگشتیم و در بارۀ رو

 باالی آن روشنی انداخته شد. 

طوالنی تصمیم اتخاذ گردید تا یک هیئت با صالحیت به روم سفر نموده و مطالب مطروحۀ  در گفت و شنود

 .ینداجالس امروزی را با شخص اعلیحضرت و همکاران شان مطرح نما

گیالنی و بنده فردای همان روز به روم  رامیریار و سیداسحقیمشتمل بر داکترقددر اجالس فیصله شد تا هیئتی 

 سفر نمائیم.

قراریکه اطالع داشتیم هیئت پروسۀ روم هنوز در ژنیو بودند و تلفونی با آقای مصطفی ظاهر تماس گرفتیم. 

و ما، گیالنی و بنده نواسۀ اعلیحضرت هر دو در میدان هوائی بودند پسر و شهزاده میرویس و مصطفی ظاهر، 

به میدان هوائی رفته و در حدود نیم ساعت قبل از پرواز هر دو صحبت و توسط آنها پیغام سفر خود را به روم  

 دوستان را از جریان مطلع گردانیدیم.و مذاکره با اعلیحضرت را تثبیت نموده به هوتل باز گشتیم و 
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م حرکت نمودیم. حوالی شام در نصف منزل به هوتل  صبح روز بعد موتر سرشته کردیم و هر سه به صوب رو

 پائین شدیم و روز دیگر در حوالی شام به روم مواصلت نمودیم.

با جنرال عبدالولی قرار گذاشته شد تا فردا حوالی سه بعد از ظهر در منزل وی رفته و در  بعد از صحبت تلفونی  

 مورد آنچه در نظر است صحبت نمائیم.

ولی عالوه بر سردار عبدالولی همسر شان شاهدخت بلقیس، میرمن هلینا ملکیار، شهزاده در منزل جنرال عبدال

 میرویس و داکتر زلمی رسول از ما پذیرائی نمودند.

 بین دوستان همسفرم توافق گردیده تا بنده منحیث سخنگوی آنها موضوع را مطرح نمایم.

توجه نموده تا اینکه در مورد اصل  یات موضوع بنده بنابر پالن در نظر داشتۀ ما صحبت را بیشتر به عموم

مطلب با سردار طرح نمایم. هیئت ما در نظر داشتیم که با حضور داشت سردار عبدالولی با اعلیحضرت در بارۀ  

 چگونگی همکاری مشترک صحبت نموده و به اتکای پیام آقای واندرل در بارۀ نحِو ائتالف غور نمائیم.

بود که قبل از مذاکره با اعلیحضرت در منزل جنرال صحبتهای ابتدائی و عمومی آغاز شده درگذشته تعامل چنان  

 وبعد از آن دسته جمعی به خدمت اعلیحضرت می رسیدیم. 

بعد از تقریباً دو ساعت به مهماندار ما حالی نمودیم 

سردار جواب   که نزد اعلیحضرت چی وقت میرویم

ما داد اعلیحضرت مریض است از مالقات با ش

معذرت می خواهد کوشش می نمایم تا فردا شما را 

 ببیند. 

صحبت ها را کوتاه نموده با اشاره به دوستان  

خداحافظی نموده و عکس یادگار با شاهدخت بلقیس 

  و شهزاده میرویس گرفته مرخص شدیم.  

 از ر به چ: امیریار، گیالنی، میرویس، شاهدخت بلقیس و مایار                   

و ازاینکه اعلیحضرت را دیده نتوانستیم معذرت شهزاده میرویس و زلمی رسول ما را بدرقه نموده تا موتر 

وقتیکه به   اما نمی دانستیم که چی خواهد بود.وجود دارد    ه ایزیر کاسه نیم کاس  برای ما واضح شد که خواستند.  

هوتل مواصلت نمودیم آقای مصطفی ظاهر دو بار پیغام گذاشته بود تا هر چه زودتر با وی تماس بگیریم. بعد از 

 صبح قبل از بازگشت ما به ژنیو با هم ببینیم. 5قرار گذاشته تا فردا ساعت   صحبت تلفونی

به ساعت موعود آقای مصطفی ظاهر به هوتل آمده و در آغاز صحبت واضح شد که بین اعضای پروسۀ روم 

خلق گردیده و در راه مستقیم مذاکرات با اعلیحضرت بنحوی خدشه وارد آمده که مانع َسیر سالم  تشنج نوعی 

صبح   10حوالی تحرکات گردیده می تواند. نا راحتی و ثبوت نگرانی ما بدون از شک زمانی تقویه گردید که 

تلفون اعلیحضرت مستقیماً به نمرۀ گیالنی به صدا آمد و اعلیحضرت اظهار نمودند که غلط فهمی نسبت حین سفر  

 .با من تماس بگیرید ق مصطفییبه مریضی من رخ داده و در آینده از طر

با اعالم چند جملۀ فوق از گفتار اعلیحضرت، زنگ خطر به گوش همه به صدا در آمده و با تأسف وقتاً فوقتاً  

اخبار ناراحت کننده که منجر به کناره گیری و یا بهتر افاده نمایم، تجرید عمدی بعضی شخصیت های مهم پروسۀ 
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گردیده هر یک سعی می نمودند تا زمینۀ نزدیک اعلیحضرت بیشتر مایۀ نگرانی ز اول امعتمدین تر روم و

 گردانیدن مجدد چنین شخصیتها را مساعد گردانند. 

باالی اندیشه های سازنده و نجات  هبطار حب کهتمناین موضوع را کنار گذاشته بر می گردم باالی عناوینی 

، داشتند د نرسیدندتپیدند و درنهایت به سرمنزل مقصوی افغانستان ت پاک در راه آزادامردم های که با نی ۀدهند

 مؤثر باالی زندگی بقایای نسل های دیروز و فردای افغانستان بوده و خواهد بود.  و لیک

مردم افغان، زن و مرد، از آغاز سال منحوس به قدرت رسانده شدن گروه خلق و   بهایبنده متیقنم که کتلۀ قابل 

پرچم، در همه اکناف داخل و خارج از میهن سعی می نمودند تا راهی برای نجات زادگاه خود پیدا نموده تا مردم 

 معصوم افغان سزاوار بوده تا هر گونه ارزش های زیبای زندگی خودرا به دست آورند. 

  افغان را دوم دهۀ قرن بیست و یکم زندگی می کنیم اجازه و صالحیت نداریم تا اشتباهات آزادیخواهان  ما که در

 یم.بکشآنها  یبه رو را نقایص در کار شان ارزیابی نموده از دید امروز 

که افغان ها راه نجات وطن خود را تشخیص نموده بودند و می دانستند با کدام  معتقدم به آن صر مً هم  بنده هنوز

، در  به دست آورددوباره خود را  ۀازاد ۀهرچ و طرد نمودهرا دماهیت اشغال شدۀ خوانستان افغله ع و وسیئذرا

 مریکا قرار نمی گرفت.صورتیکه مورد تجاهم کشور های عضو ناتو و در رأس آن ا

ل  ر دارند و راه حای حاکم در کجا قرا کسانیکه برای نجات افغانستان مبارزه می کردند می دانستند که قدرت ه

 روئی می جستند.آنرا از طریق مذاکرات رویا

امروز جهان متقاعد گردیده که بایست به راه می افتاد قبل بایست که قریب به بیست سال بین االفغانی  مذاکرات

 است.  ه دردیقید گ استی" رو به بهای که در عنوان "جنگ با  صورت بگیرد

به هر َدر  آزادی میهن خود در راه نجات و که آزاده افغان های   مانبل آرقسال  اگر ادعا نمایم که قریب به بیست 

 بدون سر ا قربانی دادند  ، کتوازی ها، کروخیل ها و و و خود رینزائی هاچمجروح ها،  ه دویدند و تپیدند و  و کوچ

 .کرده باشمخطا نشاید شدند،  سپردهدر لحد و صدا 

ر یز در چهار قسمتانای خود عبدالرحیم عزیز با قلم نهایت توخوشنودم که دوست عزیز و دانشمندم داکتر میر

 نوانع

با درایت را  "جنگ با راستی" قسمتی واشنگتن پست  6مقال  مپریالیزم و تروریزم در افغانستان و شرق میانه" "ا

 .ایمرا بسته می نمنوشتۀ خود زیزعب داکتر اخیر جنا جمعبندیبا بنده  حالجی نموده که

نشمند به خوانندگان عرضه می  جواب آن را ازدید یک دا وطرح نموده الی وسخود  وارد در قضایا وی با نظر

 : رد. ما می خوانیم کهدا

د ازین ورطه نجات یابد و از شر امپریالیزم رهائی بجوید؟ قیام های مردمی چطور کشور ما و شرق میانه میتوان" 

نظام های ضد ملی، زدودن تعصبات مذهبی و قومی، گسترش دانش و علم فرهنگ، تعمیم عدالت اجتماعی   علیه

واقعی، درک درست از نیات قدرت های تجاوزگر و در مجموع سیاست جهان و پیشرفت سالم  و دموکراسی

افغانستان و شرق میانه را به پای خود استاده کند و توطئه های امپریالیزم را در نطفه خنثی  ی میتوانداقتصاد

داکتر  .افغانستان و شرق میانه تا چند دهه  دیگر در اشغال استعمار جهانی باقی خواهد ماند نماید. در غیر آن

    " ختمعزیز

 


