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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! 
نوشتۀ زیر را که از قلم محترم داکتر حسن شرق تراوش یافته است، در هشت الی ده بخش نشر و به دسترس شما قرار  
خواهم دارد. ایشان نسبت دست نداشتن در کمپیوتر از من خواستار نشر این موضوع گردیدند که به نظر ایشان در  

نجانب صالحه واهب واصل فقط بخش نشر آنرا مسؤولیت  شرایط فعلی افغانستان دانستن آن ضروری پنداشته میشود. ای 
 گرفته ام، مسؤولیت محتوای متن و موضوع مورد بحث به دوش خود شان میباشد.  

 
 با حرمت  صالحه واهب واصل 

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

 )مادر وطن(

 :مهدقسمت 

 ها:برداشت از بیانیه

جنرال گروموف گفت: "ما به درخواست حکومت انقالبی و قانونی افغانستان به افغانستان آمده بودیم تا در پهلوی رفقای  
ح د خ در تحکیم حاکمیت دولت انقالبی افغانستان وظایف انترناسیونالیستی خود را انجام دهیم.  اکنون که اردوی انقالبی 

است تا دشمنان انقالب مردمی را محو و نابود کند، ما دو باره به وطن خویش باز   افغانستان توانایی و اهلیت آن را یافته
المللی کشورهای برادر فهمانده باشیم که ما برای کمک به دولت افغانستان به افغانستان رفته  می گردیم تا به دشمنان بین

 بودیم نه برای اشغال." 

ها و به  راد سپاه شوروی در افغانستان از مهمان نوازی"جاللتمآب رئیس جمهور، من و همه صاحب منصبان و اف
خصوص همکاری شما رفیق رئیس جمهور، چه در مدت ده سالی که رئیس دستگاه خاد بودید و چه امروز که رئیس 
جمهور افغانستان هستید، سپاسگذاریم و به شما اطمینان می دهیم که رفقای شوروی شما، شما را در نبرد در مقابل  

انقالب تنها نخواهند گذاشت.  زنده و جاوید باد دولت و مردم افغانستان و اتحاد شوروی، زنده و پیروز باد ح د  مخالفین
 هللا، رئیس جمهور."خ افغانستان )حزب وطن( تحت قیادت رفیق داکتر نجیب

از آن قدردانی کرد،   های ده سالۀ اردوی شوروی در افغانستان به طور مفصل یاد وپس از آن رئیس جمهور از کارنامه
ها( گفت: "شما قهرمانان اردوی کشور شوراها )شوروی( و خطاب به جنرال گروموف و همراهان وی )با ذکر نام

فرسا، در تحکیم حاکمیت دولت انقالبی افغانستان وظایف انترناسیونالیستی تان را، با قبول تلفات سنگین و مشکالت طاقت
ده اید، و امروز که با سربلندی و افتخار به کشور تان باز می گردید من از جانب خود و با صداقت و قهرمانانه انجام دا

پرور افغانستان نشان قهرمانی همه اعضای افتخارآفرین ح د خ افغانستان )حزب وطن(، دولت جمهوری و مردم انقالب
 ما نصب نمایم."دولت جمهوری افغانستان را به شما اهدا و اجازه می خواهم تا آن را به سینۀ ش
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تر شد و رئیس جمهور نشان قهرمانی را به سینۀ وی آویخت که با کف زدن جنرال به رئیس جمهور نزدیک و نزدیک
های جمع بزرگی از مستقبلین استقبال شد.  اما ناخود آگاه متوجه شدم که حین نصب نشان به سینۀ جنرال وی حواسش 

با یک کش مکش و جدال درونی رو به رو است.  بایستی هم می شد،   اش گواهی می داد کهجای دیگری بود و چهره
شوروی را در زمان اشغال افغانستان رهبری کرده بود.  بنابر این چگونه می شد آن جنرال   40چون او اردوی نمبر 

ش از وی اباور کند که مردم چنین کشوری پس از تحمل آن همه مصائب و مظالم امروز با نصب نشان قهرمانی بر سینه
 و خدماتش تقدیر کنند.

 جنرال با چنین حال و احوالی در برابر رئیس جمهور رسم تعظیم کرد و از همدیگر جدا شدند. 

شاید واهمۀ عذاب وجدانی او از ویرانی افغانستان و قتل مردمش بود که حین عبور از پل حیرتان )پل بین افغانستان و 
ت یا نخواست به عقب خویش )به سوی مردم افغانستان( نگاه کند.  برعکس، اتحاد شوروی روی رود آمو( جنرال نتوانس

 به آهستگی نشانی را که در مشت گرفته بود برای آرامش وجدانش به رود انداخت و داخل خاک شوروی شد.

تاریخ آن    ها به افغانستان به پایان رسید و ویرانی و تباهی مردمش لکۀ ننگی شد دربدین سان نمایشنامۀ لشکرکشی روس
 کشور.

آیا اردوی شوروی از کردۀ خویش پشیمان شد و برگشت یا مقاومت و پایداری مردم افغانستان در جنگ آنان را واداشت 
 تا سرافکنده و پاکنده از افغانستان خارج شوند.

الکساندر مایوروف، درین باره بسیاری از اهل نظر اظهار فضل کرده اند.  اما به نظرم معتبرترین سند نوشتۀ ستر جنرال  
 قوماندان اردوی شوروی و سرمشاور نظامی آن کشور در افغانستان است.

ارزش و اعتبار نوشتۀ او بر دیگران این است که او شخصاً در جنگ اشتراک داشت و مقاومت و جنگ مردم افغانستان 
بیه کرده بود.  وی در اثرش تحت را در مقابل عساکر خویش به چشم سر دیده بود که آن را به ماین منفجر ناشده تش

"جنگ در افغانستان آخرين جنگ اتحاد شوروی نوشته است:   375عنوان "در افغانستان چه می گذشت"، در صفحۀ 
 است.  اين از آن واپسين ماين خودکشی بود که يک دولت بزرگ بر آن پای گذاشت و از هم پاشيد."

های سال قبل امپراتوری  پاگذاشتن روی چنین ماینی از هم فروریخت.  سال به شهادت تاریخ تنها شوروی ها نبودند که با  
انگلیس که گویا آفتاب در سرزمینش غروب نمی کرد نیز بر این ماین پای گذاشت و مستعمراتش شروع به فروپاشیدن 

 کرد و حاال نوبت ایاالت متحدۀ امریکاست که با تالش گذشتن از این ماین بخت آزمایی می کند.

هم قرار فرمایش رئیس جمهور جهت وداع با جنرال در کنارش ایستاده بودم.  بعد از ختم مراسم به من گفت "فردا  من 
 گی برای دفاع مستقالنه از وطن تشکیل می دهند، لطفاً فردا هم با ما باشید." رفقای ما اجتماع بزرگی را جهت آماده

هزار نفر از اعضای آن  ارگ برگزار شد و در آن بیش از پنج فردا در اجتماع رفقای ح د خ، که در گوشۀ شمال شرق 
های وابسته به آن سهم داشتند، اشتراک کردم.  در اثنایی که موکب رئیس جمهور به اجتماع نزدیک می حزب و سازمان

جمهور پشت پاشی از جانب رفقا استقبال می شد.  اگر بگویم زمانی که رئیس  ها و گلشد با هلهله و همهمه، هورا کشیدن
 میز خطابه قرار گرفت شعار زنده باد رئیس جمهور و هورا کشی سر به فلک کشیده بود مبالغه نکرده ام.

رئیس جمهور هم پیش آمد و به رفقا با کلمات جذاب و دلنشین و با قدردانی و احترام پاسخ داد، و پس از آن شروع کرد 
ها و ز یک و نیم ساعت ادامه داشت و در پایان بازهم با کف زدنبه ایراد خطابه، که اگر فراموش نکرده باشم بیش ا

 ها بدرقه شد.  از جمله دو نکته در خطابۀ شان به این نوشته ارتباط دارد: هورا کشیدن

یکم:  خطاب به مجاهدین گفتند: "برادران گرامی و مجاهد، اکنون عساکر شوروی از افغانستان کامالً خارج شده اند و  
قدس اسالم جهاد دیگر مشروعیت ندارد.  بیایید برادروار با هم مذاکره و به جای قتل و قتال یکدیگر مشی مطابق دین م

مصالحه و آشتی ملی را در عمل پیاده کنیم.  من و رفقایم حاضریم به هر جایی که شما الزم بدانید حاضر شویم.  باز 
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ها صحبت کنیم که هم مردم  باهم بدون مشارکت خارجیتکرار می کنم که بهتر است به جای قتل و قتال و برادرکشی 
 آرزو دارند و هم خداوند بزرگ خوش می شود.

دوم: خطاب به رفقای حاضر گفتند: "رفقا اگر بازهم مجاهدین آرزوی جنگ را داشته باشند به آنها ابالغ می دارم که ما  
ملی و دستاوردهای انقالب ثور تا پایان مقاومت هرگز درین جنگ تعرض کننده نخواهیم بود.  اما در دفاع از حاکمیت 

 خواهیم کرد." 

رئیس جمهور به رفقا گفت: "من تصمیم خود را گرفته ام که یا وطن یا کفن."  پس از آن همه اعضای حزب که در آنجا 
 گرد آمده بودند به یک آواز رسا چیغ می زدند "یا وطن یا کفن".

ها بود که رئیس جمهور از میز خطابه پایان و در میان جمع وطن یا کفن" گفتندر جوش و خروش زنده بادها و "یا 
 غفیری از رفقا تا اقامتگاه شان بدرقه شدند. 

ای که در صد قدمی شمال غرب میز خطابۀ  درین ماجرا پیش چشمانم صحنۀ یک ماجرای دیگر جلوه می کرد.  صحنه
روزگاری وزیر محمد اکبر خان در آنجا با شمشیر گردن مکناتن، ای که رئیس جمهور واقع شده بود و آنهم در محوطه

اش جدا کرد.   ساالر اردوی انگلیس را به جرم اینکه به افغانستان لشکرکشی کرده بود در یک چشم به هم زدن از تنهسپه
ی احترام و قدردانی  ای که از آنجا دامنۀ کوتل خیرخانه به خوبی دیده می شد.  جایگاهی که من روز قبل برای ادا محوطه

از خدمات جنرال گروموف به وداع وی رفته بودم، و امروز از رفتن به آنجا خود را سرزنش می کردم.  مثل اینکه 
کسی به من می گفت اینکه سرزنش و پشیمانی ندارد، اگر وزیر محمد اکبرخان هم دارای تحصیالت عالی و صاحب  

کناتن به پایش بوسه می زد.  درین فکر بودم که عبدالرحیم هاتف، معاون ایدئولوژی می بود به جای شمشیر به گردن م
ام گذاشت و گفت: "مثل اینکه همه ما را نادیده گرفتند و رفتند )اشاره به رئیس اول رئیس جمهور، دست خود را به شانه

 جمهور(".

و تو هم همین قدری بودند و همین طور    به هاتف گفتم: "زمانه همین گونه بوده و همین گونه هست و اگر تعداد رفقای من 
از ما استقبال می کردند بدون شک و شبهه ماهم مردم را نادیده گرفته می رفتیم."  به گفتۀ هاتف "مشکل در اینجاست 

سازی ها را ممثل اراده و عشق مردم در قبول زعامت خود می پندارد، در حالی که در خارج ازین  که اوشان این صحنه
 ون ازین جمعیت قضاوت اکثریت مردم افغانستان برای سقوط نظام است نه حمایت از آن." صحنه و بیر

گفتم هاتف صاحب سر ازین لحظه من نه ماموریت دارم و نه هم مسئولیت در مقابل رئیس جمهور.  اما در چند ماه 
شت یکایک را خدمت ماموریت خویش آنچه در رابطه به خیر مردم و عزت و آبروی رئیس جمهور در تصورم می گذ

شان گفتم.  ولی طوری که شما از همه بهتر می دانید، بدبختانه برداشت شان از پیشنهاداتم معکوس بود و آنها را دشمنانه  
تلقی کردند.  بنابرین، موقف من با شما فرق دارد.  زیرا رئیس جمهور به شما احترام دارد و شما باید از چنین موقفی 

ا با تمام آنچه در توان دارید در جریان واقعیت ها قرار دهید.  هاتف سر تکان داد و رفت.  دیگر استفاده کرده اوشان ر
همدیگر را ندیدیم و ازین که َدین خود را در برابر اعتماد رئیس جمهور ادا کرد یا نه اطالعی ندارم.  من هم چون دیگر 

روان شدم.  در عین حالی که در میانۀ راه از قبول چنین مامور دولت نبودم پای پیاده به طرف آپارتمانم در مکروریان 
 ای خود را سرزنش می کردم، خودم را تسلی می دادم که خدا را شکر بالیی بود ولی به خیر گذشت.ماموریت بی نتیجه

در  شام روز شعارهای وطن یا کفن بود که رادیو پشاور متن بیانیۀ سران هفت تنظیم را که در اجماع بزرگ مجاهدین 
 پشاور ایراد کرده بودند پخش کرد که مفهوم همه باهم چنین بود.

در دوران جهاد زعامت خاد بیشتر از عساکر شوروی توسط قطعات مسلح خویش بر مجاهدین ستم کردند و عالوه بر 
اختیار   های مجاهدین را در هر گوشه و کنار کشور کشف می کردند و جهت حمله و بمباردمان در قتل و قتال، پناهگاه

هللا رئیس دیروز و فرمانروای امروز خاد رئیس جمهور قوای شوروی قرار می دادند.  بنابرین، تا زمانی که داکتر نجیب
 افغانستان باشد با حکومت کابل مذاکره، مصالحه یا آشتی نمی کنند و تا سقوط زعامت وی به جنگ ادامه خواهند داد. 
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ها در جهان شکست اردوی متجاوز شوروی به دست راد مردان افغان  ن کمونیستمتأسفانه در روزگاری که بیشتر مخالفا
های پشاور را به یکدیگر شان تبریک و تهنیت می گفتند و به راد مردان دلیر افغانستان درود می فرستادند، سران تنظیم

ا برای خروج عساکر شوروی از  به جای اینکه استرداد استقالل افغانستان را جشن بگیرند و جابنازی مردم افغانستان ر
وطن شان تجلیل کنند آستین بر زدند و جنگ و قتل و قتال و آدم کشی را از سر گرفتند.  آنهم بر سر اینکه به جای داکتر 

 هللا مجددی رئیس جمهور باشد.هللا پروفیسر صبغتنجیب

 دنبالۀ این موضوع سردرگم پس از دیدار با بینان سیوان دنبال می شود. 

ام بود که مسئول ادارۀ مهاجرین ملل متحد در کابل تلیفونی به من نشینیۀ اول بیکاری یا به اصطالح مردم کابل خانههفت
 گفت که بینان سیوان می خواهد با من مالقات کند.

ماموران   وقت مالقات را با هم تعیین کردیم.  پوره سر ساعت تعیین شده بینان سیوان با مسئول آن دفتر و دو نفر دیگر از
آن اداره وارد آپارتمانم در بالک شش مکروریان شدند.  با آغوش باز و خنده کنان، مانند دو آشنای سابقه دار، همدیگر 
را مالقات کردیم.  همین که او به چوکی تکیه زد با تعجب پرسید: "نه دم در و نه هم اطراف خانۀ شما هیچ محافظ و 

نمی کنید؟"  گفتم نه خیر.  من اول خطر را رخصت کردم و سپس محافظان را.  گاردی ندیدم.  آیا احساس خطر بادی
 گفت "چگونه ممکن است در شهری که از در و دیوار آن بال می بارد شما خطر را بر طرف کرده باشید."

 خندیدم.  گارد و محافظ به کار داشت.  او از ته دل خندید و من هم با اوگفتم خطر مقام واالی صدارت بود که بادی

پرسید روزانه چه مصروفیت دارم.  گفتم در خانه هستم و بعضاً روزانه دو سه ساعت قدم می زنم.  پرسید "تک و تنها؟"  
گفتم نه با دو سه نفر از رفقایم.  باز پرسید: "احساس خطر نمی کنید؟" گفتم من بارها گفته ام و بازهم می گویم از کسی 

در دستگاه دولت و به خصوص وزارت امنیت دولتی کسی را نمی شناسم که از من بترسد  بترسید که از شما بترسد.  من  
 یا از من احساس خطر کند. 

 هایم برای ختم جنگ و آشتی ملی در افغانستان چیست؟" خندید و پرسید: "نظر شما در بارۀ فعالیت

ار دارد به خود اجازه نمی دهم از نمایندۀ گفتم: آقای سیوان من اکنون به عنوان شخصی که در خارج از دستگاه دولتی قر
خاص سازمان ملل متحد سوال کنم یا خدمت شان ابراز نظر کنم.  اما اگر خود شما خواسته باشید در بارۀ دستاوردهای 

 خویش، به خصوص در رابطه با این سفر اخیر، چیزی بگویید بی نهایت خوش می شوم.

ظریات شما ارج می گذارم، ولی حاال که نمی خواهید چیزی بگویید من می گفت: "شما در هر موقفی که باشید من به ن
گویم که در این سفر موفقیتی داشتم که اصالً نمی شد باور کرد.  پانزده نفری که قبالً با آنها در اروپا و امریکا گفتگو 

عضو دیگر از سوی دولت   15آن کرده بودم متفقاً حاضر شدند با من به کابل بیایند و در حکومتی اشتراک کنند که در 
افغانستان معرفی شوند.  اما شرایطی دارند که تصمیم در بارۀ آنها در صالحیت رئیس جمهور است.  من موضوع را با 

 رئیس جمهور در میان گذاشتم و منتظر جواب آنها هستم."

دم و پرسیدم: آقای سیوان آیا  ها را به من بگوید من هم موضوع را به جهت دیگری برچون وی نخواست شرایط افغان 
 فرزندان شما در امریکا هستند یا در یونان؟  گفت ایام رخصتی را به یونان می روند.

گفتم: آقای سیوان از اینکه در چنین شرایطی به دیدار من آمدید بی نهایت سپاسگذارم و خیلی خوشحال می شوم اگر 
 را فراموش نخواهم کرد."  دیدارهای من و شما تکرار شود.  او گفت: "هرگز شما

 مالقات به پایان رسید و با هم خدا حافظی کردیم.  وی را تا دم در موتر شان مشایعت کردم.

 قرار وعده بر می گردیم به موضوع آزمندان تاج و تخت یا جنگ بر سر لحاف مال نصرالدین. 
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 5تر 5 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

رهبران تنظیم های مقیم پاکستان به رهنمایی مستقیم هنوز ماهی از خروج عساکر شوروی از افغانستان نگذشته بود که 
آی اس آی با لشکر چند هزار نفری به این بهانه که به جنگ پیروان روس می روند از پاکستان داخل افغانستان شدند و 

جهزترین به شهر جالل آباد و والیت خوست حمله کردند.  دولت افغانستان هم برای مبارزه و راندن آن ها به پاکستان با م
 نیروها وارد میدان جنگ شد.

ای میان دو طرف در گرفت که باعث کشتار دهها هزار نفر و خرابی و ویرانی هزاران ده و قریه  جنگ های وحشیانه
 شد.  در نتیجه شهر جالل آباد می رسد به قوای ح د خ و شهر خوست هم نصیب مجاهدین می شود.

ری و رهبران تنظیم های پشاور، بلکه با تفاوت از زمین تا آسمان بین جنگ جنگ بر سر قدرت نه تنها بین ریاست جمهو
ساالران امروزی، در تاریخ افغانستان سابقۀ طوالنی دارد.  به خصوص جنگ بین برادران و پسران امیر دوست محمد 

محمد امین خان  ترین آن جنگ سردارخان بر سر قدرت صفحات زیادی از تاریخ ما را در بر می گیرد.  اما برجسته
برادر امیر شیرعلی خان با امیر شیرعلی خان است.  زمانی که لشکر محمد امین خان وارد والیت میدان شد لشکر امیر 
شیرعلی خان هم تحت قیادت پسرش شهزاده محمدعلی خان به آنجا رسید و هر دو لشکر در مقابل هم صف آرایی کرده  

 .منتظر هدایت شدند تا جنگ را آغاز کنند

 

 
 ادامه دارد.... 
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