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 حسن شرق
 طرحهای دیگو کوردوویز و بینان سیوان

 نقد قسمت ششم
 

  :پرسیدم از )سیوان( شرق میگویدحسن 
ً  آیا می شود به این  طلب آنها را نادیده گرفت؟ رهبران جا سادگی مجاهدین و خصوصا

 

  
 

 المللی بخواهند به جنگ ادامه دهند از حمایت بینگفت: چون خود آنها در مصالحه اشتراک نکرده اند، اگر  سیوان "
در جنگ برخوردار نخواهند شد و خواهی نخواهی از جانب اردوی دولت جمهوری شکست می خورند. در آن 
صورت دولت امریکا و دیگر کشورهای مخالف دولت جمهوری افغانستان ناگزیر خواهند بود تا دولت جمهوری را 

اون را گرویدۀ بینان سیوان و خصوصاً مع هللا و آنچه داکتر نجیب.به رسمیت بشناسند راهللا  تحت قیادت داکتر نجیب
بنی بر اینکه داده بود، م هللا سیاسی وی فلیپ کاروین امریکایی کرده بود اطمینانی بود که بینان سیوان به داکتر نجیب

تحت پوشش ماموریت در ملل متحد در  معاون وی فلیپ کاروین یک مامور بلند پایهٔ وزارت خارجهٔ امریکاست که
دار شده است تا اوضاع افغانستان را به دقت مطالعه کرده وزارت خارجهٔ امریکا را در جریان  افغانستان وظیفه

 اطمینان می داد که: خوشبختانه فلیپ کاورین به این باور رسیده هللا وقایع کشور بگذارد. بینان سیوان به داکتر نجیب
شما زعامت افغانستان به دست بنیادگرایان مسلمان می افتد. درست همان چیزی که دولت امریکا  است که در نبود

 . " هرگز آن را نمی خواهد
 

در رد قسمت پنجم نوشته حسن شرق نیز گفته بودم که طرح سیاست مصالحۀ ملی در مرحلۀ گذار متکی بر حکومت 
  "جهادی".هایمؤقت ثالث الباخیر بود نه حکومت مشترک دولت داکتر نجیب هللا با تنظیم 

ً که اساس هبود چنینمسائل صلح در افغانستان جریان حقایق  ژنیو میالدی در  19۸4در سال رسمی  مذاکراتآغاز  ا
ماینده توسط ن در ژنیو در دو اطاق جداگانه ، بلکه هیأت دو کشورنبود که روی یا روی افغانستان و پاکستان بین رد

 تمام مذاکرت را مرحوم غالم سرور معین وزارت خارجه سرمنشی ملل متحد آغاز گردیده بود. از جانب افغانستان
و از طرف پاکستان در مراحل آغاز  برد، شهر نیویارک وفات نمود به پیش می افغانستان که سه و نیم سال قبل در

ر دژنیو قرارداد صلح  .ندبود کردهشروع مذاکرات را هیات پاکستان تحت رهبری آغا شاهی وزیر خارجۀ پاکستان 
 تنظیمهای "جهادی"رهبران  الدی در ژنیو به امضأ رسیده است،می 19۸۸بین افغانستان و پاکستان در ماه اپریل 

تنظیمهای  رهبران یک از شرکت نداشتند، بجز مرحوم عبدالرحمن پژواک هیچ ویقرارداد صلح ژن در هیچگاهی
 . هم نکرده اندض اقرارداد مذاکرات صلح ژنیو اعتر در مورد "جهادی"
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 مت شاهی،صدراعظم وقت حکو خان صلح مرحوم داکتر محمد یوسفپشنهادات  تنظیمهای "جهادی" هیچگاهی
ستان سابق افغان و طرفداران شاهافغانستان  دیپلومات ورزیده آگاه مسایل ملی و بین المللی مرحوم عبدالرحمن پژواک
 مشترکأ با غرب بعد از سقود حکومت طالبان رهبران تنظیمهای "جهادی"را نپذیرفتند. اعلحضرت محمد ظاهر را 

سابق افغانستان اعلحضرت محمد ظاهر و طرفداران شاه وی را در  اهش در حالیکه مردم افغانستان انتظار آمدن
یاسی شخصیت سمخالفت کردند. در کنفرانس بن در رأیگیری سری عبد الستار سیرت تهدید و دولت آینده داشتند، 

زه بیشترین رائ را برده بود، رهبران تنظیمهای "جهادی" با غرب به وی اجارا که سابق  از طرفداران شاهملی 
     ندادند.

ن رهبرا حقایق تلخ جنگ و خونریزی میهن را نباید در زیر لفافۀ اهداف شوم دشمنان مردم افغانستان پنهان کرد.
افغانستان در  بنام" جهاد" چهار دهه "اسالمی" طی بیش از تنظیمهای "جهادی" و طالبان در مجموع حلقات بنیادگرا

ی براتنظیمهای "جهادی" و طالبان در مجموع حلقات بنیادگرا "اسالمی"  رهبرانهستند. آلۀ دست پاکستان و ایران 
تنظیمهای "جهادی" و طالبان در مجموع حلقات بنیادگرا رهبران ادامۀ جنگ و ویرانی در افغانستان مؤظف هستند. 

 رهبران ادامه میدهند. مطابق اهداف پاکستان ادامۀ جنگ و ویرانی در افغانستان را در زیر لوای " جهاد""اسالمی" 
 در افغانستان  تنظیمهای "جهادی" و طالبان در مجموع حلقات بنیادگرا "اسالمی" صالحیت قطع جنگ و آوردن صلح

 ندارند. را
 

شرق  نوشته های حسن ئیه اسنادابدون ار ی جعلیبا این خیال پردازیها افغانستان را نبایدمردم مظلوم و مسلمانان پاک 
 و سرسخت مخالفین صریح "اسالمی"تنظیمهای "جهادی" و طالبان در مجموع حلقات بنیادگرا رهبران  .تگمراه ساخ

 غانستاناف مخالفین صریح صلح در پاکستان و ایران .ندستهافغانستان در و ایجاد دولت مدنی بر اساس قانون صلح 
سؤال کننده در بارۀ آنچه در تحت عنوان  .دهندبجنگ و ویرانی را در افغانستان ادامه  میخواهد پاکستان و ایران .است

اده است، رخ د مذاکرات غیر مستقیم بین دولتین "افغانستان" و "پاکستان"، تحت وساطت فرستندۀ سازمان ملل متحد
 فتنه گری را ترجیح داده، آنهم پس ازبی خبر بوده و مغز خالی او، او را به تفکر بیراهه برده است و یا اینکه پیشۀ 

اضافه سی سال، به امید گمراهی دیگران و جعل در تأریخ ، از موضوعات اصلی، در مناسبات بین المللی و روابط 
چیزی در سر پرو انده باشد. آیا گفته است، که با "بینن سیوان" چه شکلی از دیدار داشته است؟ آیا کدام  ندولتین، چنی

آیا در ختم مالقات کدام اعالمیۀ مشترک صادر شده است؟ آیا  قات ترتیب شده و درجائی محفوظ است؟پروتوکول مال
جنابان در کدام کنفرانس مطبوعاتی، به سواالت مطبوعاتی ها جواب داده اند؟ بعد از سی سال، مرد کهن سال، که 

زون "آریانا" از روی کاغذ قرائت می مفکوره و اهداف "کودتای خود و رهبر خود را" در جریان مصاحبه با تلوی
 کند، این متن "جواب بینن سیوان" را از چه منبع گرفته است! 

شود.  شناخته می یکاگر خود، بدون موافقت "بینن سیوان" ذکر کرده باشد، خالف هر گونه تعامالت و اخالق دیپلومات
در جملۀ خدمت به کشور  ر رسمی است، اما حق ندارد هر حرف ذهنی خودش را،یدرست است، که شخص غ

 بفروشد. آخر این "بازیگر" در چه فکر است؟ ا
آدرس خود به حیث ... در کتاب نشر کند، از هر نگاه غیر معمول  گر پروتوکول سری را در اختیار داشته باشد و از

م در کشور 1979همه می دانند که پس از سال  در اعمال غیر قانونی خودش باشد. ناهانگو تالش در راه شستشوی 
و در منطق و جهان چه رخ داده است. حرف بر سر این نیست که ما مسؤول را درین مطلب ثابت کنیم. در جواب 

 "بینن سیوان"، قبل از اینکه نزد خواننده صحت کالم ثابت نباشد، تبصره بیهوده است.
 

باشد، تا به آغاز مذاکرات منجر شده باشد. اما اینکه چه بهانه ها از جانب "پاکستان" در مجامع بین المللی، بیان شده 
ی"، قدرت های غربی از پاکستان که خود "ادعای خطر" برای خود می دانست، استفاده وبه نسب "حضور قوای شور

صورت گرفته است. ایاالت متحدۀ امریکا، قرار اظهارات "بریژینسکی" بهترین فرصت را مساعد دانسته بود، تا 
از "حریف" خود بگیرند. چنانچه در سفر های رهبران ایاالت متحده به مصر، سعودی و پاکستان "انتقام" خود آنانرا 

 و سائر کشور روشن است، که درین مدت قبل و بعد از آغاز مذاکرات رویدادهای زیادی بوقوع پیوسته است.
 

از گردیده، از طریق دولت ب در مصر از همه اولتر، "دیپو های اسلحۀ ساخت شوروی" از زمان "جمال عبدالناصر"
پاکستان به "جنگی های تنظیمی" تقسیم می گردد و پول آنرا سعودی ها می پردازند. قاتلین سادات از زندان رها 

. همان تروریستهای و بعد وارد پاکستان گردیده و در جنگ علیه قوای شوروی و قوای دولتی، سهیم می گردند
، هزاران تروریست بنیاد گریان "اسالمی" ندمیالدی تشکیل داد 1988سال  عرب در پاکستان سازمان القاعده را در

موجودیت مدرن ترین قوای ناتو رهبران تنظیمهای در  اخیر دهۀ در طی سه .آسیای میانه وارد پاکستان شدند
 به کامألان را تافغانس"جهادی" و طالبان در مجموع حلقات بنیادگرا "اسالمی" با اشتراک تروریستان بین المللی 

 .ندخاکروبه تبدیل کرد
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با  ار افغانستان با صلح پایدار توافق نمی کند. طالبان پیوند مخفی قویدر طالبان هیچگاهی با یک دولت قانونی 
بران رهدارد.  بشمول لشکر طبیبه را با خود و سایر حلقات تروریستی پاکستانی دهعبنیادگرایان عرب چون القا

از زندانهای  خود یانطالبان در مجموع حلقات بنیادگرا "اسالمی" با رهایی زندان بخصوصتنظیمهای "جهادی" 
 وآغاز جنگ های شدیدتر طالبان  رتری حاصل کند.بدر میدان جنگ بتوانند فرصت می طلبد تا  افغانستان دولت

 هم دور نخواهد بود. کشتن افغانهای مظلوم 
 

 انپای
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