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 های دیگو کوردوویز و بینان سیوان طرح
 

 )نمایندگان سرمنشی سازمان ملل متحد( 
 برای ختم جنگ در افغانستان

 ه ش(  1372تا  1361)

 هموطنان عزیز! 
هشت الی ده بخش نشر و به دسترس شما قرار  نوشتۀ زیر را که از قلم محترم داکتر حسن شرق تراوش یافته است، در 

خواهم دارد. ایشان نسبت دست نداشتن در کمپیوتر از من خواستار نشر این موضوع گردیدند که به نظر ایشان در  
آنرا مسؤولیت   نشرستن آن ضروری پنداشته میشود. اینجانب صالحه واهب واصل فقط بخش ن شرایط فعلی افغانستان دا

 محتوای متن و موضوع مورد بحث به دوش خود شان میباشد.   گرفته ام، مسؤولیت
 

 با حرمت  صالحه واهب واصل 

 
 من  از روس و فرنگ  هرگز  ننالم
 که با من هرچه کرد فرزند من کرد

 )مادر وطن(

 قسمت اول:
زمانی که خروج نظامیان شوروی از افغانستان از سوی وزرای خارجۀ ایاالت متحدۀ امریکا، اتحاد جماهیر شوروی، 

پاکستان در ژنیو زمان بندی می شد، در کابل آوازۀ  حکومتی از  اشخاص بیطرف  در چارچوب ریاست   افغانستان و 

 ها می چرخید. هللا سرزبانجمهوری داکتر نجیب

هللا هایی را نیز به میان آورده بود که: آیا تقرر صدراعظم و وزرای اکثراً بیطرف ابتکار داکتر نجیبها سوالاما این آوازه

هللا را به جای پیمانش به منظور ترک قدرت برای تأمین صلح در افغانستان است، یا از کسانی که داکتر نجیبهم  و رفقای

ببرک کارمل به ریاست جمهوری افغانستان گماشته بودند، و یا توافق دو جانب اصلی مسئله )ایاالت متحدۀ امریکا و 

 ن در افغانستان؟اتحاد جماهیر شوروی( برای ایجاد حکومت مورد قبول شا

قبل از اینکه به حیث صدراعظم تعیین شوم از جریان های پشت پرده آگاهی یافته بودم، مبنی بر اینکه دولت های امریکا 

و شوروی در مورد حکومتی متشکل از اشخاص بیطرف و برخی از اعضای حزب دموکراتیک خلق به ریاست شخصی 

، تا زمینۀ انتخابات سراسری، زیر نظارت سازمان ملل متحد، را در  که مورد قبول هر دو طرف باشد چانه می زدند

 افغانستان برای انتخاب حکومت مورد قبول مردم فراهم کنند.

از آن جاییکه این توافقات منجر به تشکیل حکومتی تحت ریاست من شد نه با استقبال ریاست جمهوری رو به رو شد و  

.  بناًء از افشای توافقات مذکور جداً جلوگیری می شد.  اما اخیراً عبدالوکیل،  نه هم از سران تنظیم های پشاور و ایران

وزیر خارجۀ آن حکومت، بنابر هر ملحوظی که باشد، نوشته است: حکومت داکتر شرق در اثر توافق بین مقامات 

 شوروی و امریکا بوجود آمده بود.

ررسی موضوع و در روشنی قرار دادن خوانندگان، چندی  بناًء بهتر است قبل از توقف روی گفته های موصوف، برای ب

 به عقب برگردیم.
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پس از برگزیده شدن میخاییل گورباچف به حیث رهبر اتحاد جماهیر شوروی، وی بر پایۀ نظریات و کنجاوی های  

ا ی حل  مشاوران شوروی و رهبران حزب دموکراتیک خلق در رابطه با بحران افغانستان، به این اندیشه افتاد تا بر

و پیش از تولد ح د خ عالقمندی خاصی به بیطرفی    1357ثور    7های افغانی که قبل از حادثۀ  ها با شخصیتمشکل افغان

افغانستان و دوستی بی شائبه با اتحاد شوروی داشتند داخل مذاکره شوند؛ از قبیل شاه سابق افغانستان و هواداران وی،  

بق(، عبدهللا ملکیار، داکتر علی احمد پوپل، داکتر عبدالصمد حامد، سید  از جمله داکتر محمد یوسف )صدراعظم سا

الدین مجروح )معاونان صدراعظم(، داکتر محمد عمر وردک )رئیس سابق شورای ملی(، عبدالمجید زابلی، جنرال  شمس

را و سفرای سابق عبدالحکیم کتوازی، عبدهللا یفتلی، سلطان محمود غازی، من و دهها شخصیت شناخته شدۀ دیگر از وز

 افغانستان.

ها و قضاوت های متفاوت، روی یک موضوع توافق نظر تا جاییکه بعداً واضح شد تقریباً همه با هم، البته با برداشت

داشتند و آن اینکه با موجودیت قشون شوروی و زعامت ح د خ در افغانستان امکان مصالحه، آرامش و باآلخره ختم 

 جنگ وجود ندارد.

دیگر، مقاومت باور نکردنی مردم افغانستان در مقابل هجوم نظامی شوروی و پافشاری در سقوط حکومت هم  از جانب

پیمان با شوروی ها، و حمایت اکثریت بزرگ کشورهای جهان، به خصوص ایاالت متحدۀ امریکا، از مخالفان مسلح  

روج نیروهای نظامی شوروی از افغانستان دولت جمهوری دموکراتیک، احتماالً گورباچف را واداشت تا بپذیرد که خ

جانبه اعالم کند که: جنگ افغانستان برای شوروی یک امر چاره ناپذیر است و به همین دلیل مجبور شد تا به طور یک

 ها "زخم خونین" شده است.

ارج شوند.  همچنان در واقعیت با این وجیزه وی به مردم خویش اعالم کرد که بایست شکست را بپذیرند و از افغانستان خ

های  هللا را وادارد تا با شخصیتبه منظور رهایی از جنجال حکومت ح د خ، تالش کرد زیر نام مصالحۀ ملی داکتر نجیب

مذکور و مخالفان مسلح مذاکره و گفتگو کند، تا به این وسیله در قدم اول حکومتی از اکثریت بیطرف و مخالفان مسلح،  

ر قانون اساسی برخوردار باشد، تحت ریاست جمهوری وی تشکیل شود، و این حکومت های مندرج دکه از صالحیت

زمینۀ انتقال قدرت را از ح د خ به یک حکومت منتخب و مورد قبول مردم افغانستان از طریق انتخابات عمومی فراهم 

رغم همه  خارج از کشور، علیهای شناخته شده و با نفوذ، چه در داخل و چه در متأسفانه هیچ یک از شخصیت کند.

هللا در مقام ریاست جمهوری های حکومت کابل، حاضر نشدند تا در موجودیت داکتر نجیبمساعی دولت شوروی و تالش

های دولت شوروی برای ایجاد حکومتی از  متقبل تشکیل کابینه شوند.  ولی من مبتال به چنین بالیی شدم.  یعنی به تالش

 هللا در مقام ریاست جمهوری پاسخ مثبت دادم.ص بیطرف با حضورداشت داکتر نجیبمخالفان مسلح یا اشخا

هللا پافشاری حکومت پاکستان و ایاالت متحدۀ امریکا در جهت حمایت از خواست مجاهدین در رد زعامت داکتر نجیب

به ارائۀ چنین بدیلی به آن می  داشتند، اما بدیلی برای زعامت دولت افغانستان ارائه نمی کردند.  عدم عالقمندی امریکا

ماند که حکومت آن کشور همانند گورباچف که به زعامت ح د خ در افغانستان دلچسپی نداشت عالقمند به قدرت رسیدن  

 تنظیم های پشاور و ایران نبود.

و برای   ها رخنه کرده باشددلی ابرقدرتها بعضی می پنداشتند که شاید عواطف بشری در سنگبا این حدس و گمان

پایان دادن به بدبختی های مردم، حکومتی در افغانستان ایجاد کنند که با حفظ بیطرفی عنعنوی )مانند زعامت محمد داود( 

 با هر دو ابرقدرت مناسبات دوستانه و غیر جانبدارانه داشته باشد.

امش و حفظ تمامیت ارضی افغانستان  ها برای تأمین صلح و آرُکنک در رابطه با نیات ابرقدرتبا همین پندارهای دل خوش

ای هللا، با اینکه هنوز ماهی از زعامت وی نگذشته بود، بدون سروصدای مطبوعاتی و بی هیچ مقدمهبود که داکتر نجیب

فرمانی را عنوانی شورای وزیران صادر کرد، به این مفهوم که:  برای تنظیم امور انتقاالت و بهره برداری از ذخایر  
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والیت شمال هندوکش )فاریاب، جوزجان، بلخ، بغالن،    9کود کیمیاوی، ذغال سنگ و غیره الزم دیده شد تا  نفت و گاز،  

هللا مسیر، عضو کمیتۀ مرکزی ح  کندز، تخار، بدخشان، سرپل و بامیان( تحت یک واحد اداری، به ریاست داکتر نجیب

 ده بود. د خ، قرار گیرند.  مرکز این ادارۀ جدید شهر مزار شریف تعیین ش

والیت هدایت داده شد تا برای تسریع امور والیات شان به جای شورای وزیران در کابل مستقیماً از مزار  9بناًء به این 

شریف هدایت بگیرند و برای مؤثریت بیشتر ادارۀ امور والیات شمال از هر وزارت یک معین با تشکیل و بودجۀ الزم 

ای در جلسۀ  ترین توضیح یا تبصرهتقال داده شود.  این فرمان بدون جزئیاز سوی شورای وزیران به مزار شریف ان

 وزرا )که نویسنده عضو آن بود( از جانب سلطان علی کشتمند قرائت شد.

از آن جایی که فرمان موصوف تحمیلی بود و ایجاب بحث و مشاجره یا تصویب شورای وزیران را نمی کرد رئیس 

ها از سوی  متأسفانه شدت جنگ و به خصوص راکت باری  ه مجلس ارائه کرد. شورای وزیران موضوع دیگری را ب

مجاهدین بر شهر کابل چنان اذهان عامه را درگیر ساخته بود که کمتر کسی از موضوعاتی که از نشر و پخش آنها 

ها در  یجلوگیری می شد با خبر می شدند.  ولی بازهم اشخاص انگشت شماری که از تمهیدات و مقدمه چینی شورو

تجویز تجزیۀ کشورهایی مانند یمن، کوریا، ویتنام و جرمنی اطالع داشتند پشت شان از صدور این فرمان و عواقب  

 ناگوار آن در افغانستان به لرزه افتاده بود.

 )تفصیل در کتاب "کودتای پنجم سرخ یا سیاه؟؟"(

الع دادند که سفیر اتحاد جماهیر شوروی از من،  دو یا سه ماه بعد از تشکیل حکومت موازی با کابل در مزارشریف اط

های ملل متحد که در آن زمان وزیر عودت کنندگان بودم، تقاضای مالقات کرده است.  دیدارهای وی معموالً روی کمک

توسط صدرالدین آقاخان برای عودت کنندگان بود.  اما در این دیدار بدون مقدمه گفت: به شما تبریک می گویم که 

شما در رابطه با اعادۀ صلح در افغانستان که در دهلی جدید به رهبران شوروی نوشته بودید مورد تأئید رهبری   نظریات

با تشکر و امتنان از حسن   اتحاد جماهیر شوروی قرار گرفته است و گمان می کنم برای تطبیق آن با شما مشوره کنند.

 نظر رهبری اتحاد شوروی با هم خداحافظی کردیم.

نوف، وزیر لبنیات اتحاد جماهیر شوروی، موضوع: زمانی که سفیر افغانستان در دهلی بودم مالقاتی داشتم با انتیخالصۀ  

 که رئیس انجمن دوستی هند و شوروی بود.  وی به دعوت این انجمن به دهلی آمده بود.

ا شناختی که شخصاً و بعضی  نوف که در زمان صدارت محمد داود سفیر کشورش در افغانستان بود به من گفت: بانتی

از رهبران شوروی از شما دارند، سهم شما را در تحکیم روابط حسنه بین افغانستان و اتحاد جماهیر شوروی در زمان  

صدارت و ریاست جمهوری محمد داود می ستایند.  بناًء اگر پیشنهادات و نظریاتی در رابطه با حل سیاسی و ختم جنگ  

 د به آن ارج می گذارند.در افغانستان داشته باشی

پرسیدم ولو که مخالف نظریات مشاورین شما و رهبران ح د خ باشد؟  گفت: بلی، و امیدواریم ما را به طور واضح و  

آشکار در جریان آنچه که برخالف توقع و انتظار مردم شما )از حکومت شوروی( می گذرد قرار دهید، و اطمینان داشته  

 آنها را خصمانه و معترضانه تلقی نمی کنند. باشید که دوستان شوروی شما

بناًء پس از دیدار با وی برای یک سال با تعداد زیادی از خود و بیگانه، از دوست و دشمن، از خبرنگاران خارجی و  

سفرای مقیم دهلی تا برخی زمامداران حکومتی و رهبران حزبی هند در بارۀ گره کور روابط افغانستان و اتحاد شوروی 

صفحه درج و از طریق  16ر و تبادل نظر کردم.  در پایان، خالصۀ نظریات آنها را با آنچه خود باور داشتم در دیدا

چاپ سوم،  –)تفصیل در کتاب "تأسیس و تخریب اولین جمهوریت افغانستان"  نوف به مقامات شوروی ارائه کردم.انتی
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 کالیفرنیا(

کلی همه، به خصوص آنانی که از روابط دوستانه و عمیق افغانستان و جمع بندی این نظریات نشان می داد که به طور 

آگاهی داشتند، معتقد بودند که حضور نظامی اتحاد شوروی و حمایت آن از   1357ثور   7اتحادشوروی قبل از مصیبت  

 حکومت وقت در افغانستان باعث خرابی روابط دو کشور شده بود.

دار و بیطرف )به جی و تعویض حکومت موجود با اشخاص با نفوذ و سابقهبر پایۀ این نظریات، خروج نیروهای خار

شمول شخصیت های وابسته به نیروهای جنگی( امکان آنرا فراهم می ساخت تا حکومت جدید به همکاری اتحاد جماهیر 

تان که بالطبع شوروی و حمایت سازمان ملل متحد انتخابات سراسری را برگزار و قدرت به حکومت انتخابی مردم افغانس

های پشاور و ایران در  ها دشمنی نمی داشت انتقال یابد.  البته به شرطی که رهبران ح د خ و رهبران تنظیمبا شوروی

انتخابات سهیم ساخته نمی شدند.  زیرا همۀ آنان تا فرق مسلح و به خون همدیگر تشنه بودند، و همین که در دستگاه 

رو به رو می شدند بدون شک به جای تفاهم از طریق آرای مردم، از دهن توپ و به   قدرت یا در صحنۀ انتخابات با هم

تا زمانی که با سفیر شوروی در وزارت عودت کنندگان مالقات نکرده بودم از   زبان تفنگ با هم ادای مطلب می کردند.

 سرنوشت این پیشنهاد اطالعی نداشتم.

هللا در یک دیدار دو القات با سفیر شوروی نگذشته بود که داکتر نجیبتا جایی که به خاطر دارم، هنوز  یک هفته از م

های دفاع به دو به من گفت: ما تالش کردیم برای پیاده کردن مصالحۀ ملی )تقسیم قدرت با مخالفان(، به استثنای وزارت

های و تهران و دیگر شخصیتهای پشاور  خانه ها را در اختیار تنظیمملی، داخله و امنیت دولتی، صدارت و دیگر وزارت

شناخته شده بگذاریم، تا برای آشتی ملی و ختم جنگ، برادروار باهم زندگی کنیم.  متأسفانه آنان به جنگ و خونریزی و  

 ویرانی افغانستان عادت کرده اند و به صلح و ختم جنگ تن نمی دهند. 

به خصوص ایاالت متحدۀ امریکا، چین و پاکستان،  گفتم تا جایی که دیده می شود آنان با حمایت اکثر کشورهای جهان،

برای کنار زدن دوستان اتحادشوروی از قدرت می جنگند نه برای تقسیم قدرت.  از جانب دیگر چه تقسیم قدرت و چه  

تسلیمی قدرت به آنان، واضحاً تسلیمی ملت قهرمان افغانستان به پاکستان و ایران است.  از اینرو باید در جستجوی طرق  

 دیگر و گذشت بیشتری برای تأمین صلح و آرامش در کشور بود.

دار و مشهور وطن در گشودن این گره )جنگ در  گفت: بنابراین از شما خواهش می کنم به حیث یک خدمتگار سابقه

 افغانستان( با قبولی صدارت طرق مؤثرتر و مثمرتری را جستجو کنید.

نظر شما بی نهایت متشکرم.  اما نمی دانم در حالی که مخالفان مسلح گفتم: رئیس صاحب جمهور از اعتماد و حسن 

دولت جمهوری افغانستان، که از جانب پاکستان، ایاالت متحدۀ امریکا و کشورهای ثروتمند غربی برای ادامۀ جنگ 

هند داشت و تشویق و تمویل می شوند و به مصالحه تن نمی دهند، حکومت من با چند وزیر غیروابسته که نه حزبی خوا

ای، چه کاری می تواند انجام دهد تا برای ختم جنگ و تأمین آرامش در افغانستان مفید و مؤثر  نه وابستگی قومی و قبیله

 باشد.

 
 ادامه دارد.... 
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