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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(

 :مهیازدقسمت 

لشکر بایستی با هم در گیر می شدند شهزاده محمدعلی با خودش می گوید فردا این دو لشکر به هم  شبی که فردای آن دو  
های شان را از دست می دهند و آنهم برای اینکه یا پدر محمدعلی پادشاه مقابل می شوند و بدون شک چند هزار نفر جان

 بماند یا کاکایش پادشاه شود.

وشت کاکاجان شما با لشکر آمده اید تا با جنگ خونریزی پادشاه شوید، و من هم صبح دم شهزادۀ با وجدان به کاکایش ن
با لشکری آمده ام تا سلطنت پدرم و برادر شما را حفظ کنم.  دیشب همه شب اندیشیدم اما پی نبردم چرا مردم برای شاه  

رای اینکه لشکریان جان به  شدن شما یا حفظ سلطنت برادر شما به جان یک دیگر بیفتند و یکی دیگری را بکشد.  ب
سالمت ببرند و خواست شما و آرزوی پدرم برآورده شود بهتر است شما و من با هم بجنگیم و هر که جان به سالمت 

 برد سلطنت از آن او و به جای یک لشکر دو لشکر تحت فرمانش.

شدند و همین که به هم نزدیک  فردای آن روز کاکا و برادرزاده هر دو سواری اسپ در میدان جنگ با هم رو به رو 
شدند با تفنگچه به سوی هم آتش گشودند.  از قضا در آن واحد گلولۀ کاکا قلب برادرزاده و از برادرزاده قلب کاکا را  
شگافت و هر دو در میان خون خود نقش زمین شدند.  لشکریان که شاهد این صحنۀ بی بدیل در تاریخ بودند همه با هم  

گان های شهزادهگان آفرین گفتند و به روح پاک شان دعا کردند.  هر دو لشکر با هم جنازهی شهزادهبه شجاعت و رادمرد
های شان خون می چکید، به دربار امیر شیرعلی خان بردند و پیش روی شان گذاشتند.  از  را، در حالی که از تابوت

را وامی گذارم به مورخین و بر می گردم به داستان  ها بر امیر چه گذشت آن اینکه از دیدن غیر قابل انتظار آن جنازه
 جنگ و مصالحۀ ملی. 

آباد و خوست مرتکب شدند بازهم به طور روز افزونی های جالل متأسفانه داوطلبان قدرت با همه فجایعی که در جنگ
و شوروی و حتی   به آتش جنگ و ناآرامی را در گوشه و کنار کشور دامن می زدند و گناه آن هم بود به گردن امریکا

ها به خود می لرزید و از نعرۀ افغان  1357ثور    7پاکستان.  پاکستانی که در گذشتۀ نه چندان دور، یعنی پیش از حادثۀ  
 گی زمامداران وارداتی ما برای مردم افغانستان به هیوال تبدیل شده بود.از ترس آن غار می پالید، ولی حاال از بیچاره
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امریکا و شوروی در اشغال افغانستان بیگناه بودند.  بلکه واقعیت آن است که آنها سالح و پول بحث بر سر آن نیست که  
ها برای ادامۀ اشغال و برضد  در دسترس فرزندان ناخلف همین سرزمین می گذاشتند و آنها بودند که از این پول و سالح

های مترقی و  ا به جنگ عادالنه و ترویج ارزشهای ضد مردمی رمردم خود استفاده می کردند.  متأسفانه چنین جنایت
ها  های پیشرفتۀ امروز و شمشیرهای آبدیدۀ دیروز هر دو برای کشتن انساندینی تعبیر و تفسیر می کردند.  حاالنکه سالح

 و تسخیر سرزمین آنها ساخته شده اند. 

دارد نه آن شمشیر.  اما متأسفانه این  ولی اگر شمشیر آبدیده شمشیرزن نداشته باشد نعل خر در دکان آهنگری خریدار
فرزندان ناخلف وطن هستند که از نعل خر شمشیر می سازند و بر فرق پدر و برادر هموطن خود که در برابر اشغالگران  

 می جنگند حواله می کنند.

 مادر وطن:
 من از روس و فرنگ هرگز ننالم

 که با من هرچه کرد فرزند من کرد

های مقیم پشاور در که جنگ برای حفظ و کسب قدرت میان رهبران ح د خ و سران تنظیم در چنان روز و روزگاری
های مذکور دم در دفتر نواز شریف، صدراعظم پاکستان، صف کشیده سراسر افغانستان بیداد می کرد، رهبران تنظیم

برای یک ماه، به امضای ایشان   بودند تا یکی از آنها بتواند فرمان تقرر خویش را به حیث زعیم دولت افغانستان، ولو
مزین کند.  در آن زمان بود که به من اطالع دادند که بینان سیوان می خواهد با من مالقات کند.  از مالقات اخیری که  
با وی داشتم سه سال می گذشت.  اگرچه دیدار با نمایندگان دول خارجی و اشخاص داخلی در اپارتمانم ممانعتی نداشت، 

نمایندۀ سیوان گفتم چرا از طریق وزارت خارجه درخواست مالقات نکردند.  گفت نمایندۀ سرمنشی ملل متحد  با آن هم به  
صبح از اوشان پذیرایی خواهم   11می تواند با هر شخص یا مقامی که بخواهد مالقات کند.  به وی گفتم فردا ساعت 

 کرد.

گی ملل متحد برای مهاجرین در کابل وارد اپارتمانم دفتر نمایندهبه وقت موعود بینان سیوان با دو سه نفر از اعضای 
 شدند و بعد از خیر مقدم گفت: "خوشحالم از اینکه شما را بهتر از آن می بینم که برایم گفته بودند." 

 گفتم کمی کسالت دارم، ولی جدی و قابل تشویش نیست.  با آنهم از اینکه به عیادت من آمده اید متشکرم.

گفت: "در این روزها خیلی مشغولم.  حتی بعضی روزها چند مالقات پی هم با وزرا، مامورین عالی رتبه و  سیوان 
های خود را به اطالع سرمنشی ملل متحد تقدیم کنم.  من در این های معتبر افغانی دارم و هم باید گزارششخصیت

های مورد نظر دولت برای طرف و شخصیتبیها اطمینان می دهم که در روزهای نزدیک حکومتی از اشخاص  مالقات
 برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به کار آغاز خواهد کرد." 

طرف که قبالً نفر شخصیت بی 15وی به ادامۀ گفتارش افزود: "خوشحالم که رئیس جمهور حاضر شده اند همین که 
 حضور شان معرفی کرده ام به کابل بیایند اوشان استعفا می کنند." 

های شما بعد از چند سال مثمر ثمری شده است به شما تبریک می گویم و از خودگذری رئیس جمهور از اینکه تالش  گفتم
 ها وقت آن را یافتید تا از من عیادت کنید متشکرم.ما افتخار همۀ ماست، و اضافه کردم از اینکه با همۀ گرفتاری

 ظی کردیم.سپس وی را تا دروازۀ موترش همراهی کرده با هم خداحاف

من هرگز به گفته های سیوان اعتماد نداشتم این بار چنان زیر تأثیر سخنانش قرار گرفتم که مصالحۀ ملی و ختم جنگ 
در افغانستان را پشت در و کلید آن را در مشت سیوان می دیدم و از صمیم قلب به خاطر از خودگذری رئیس جمهور 

 در جهت ختم جنگ برایش دعا کردم.
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گی به عیادتم آمد شمسی مانده بود که میر محمد حسن، رئیس اداری صدارت، قرار همیشه 1371ه سال نو چند روز ب
و ضمن پرس و پال از صحت و سالمتی ام گفت: "معلوم می شود که تداوی اینجا به شما کمک نکرده است.  زیرا خیلی 

با آنهم گفت "اگر بخواهید جهت معالجه به خارج  خسته به نظر می آیید."  گفتم نه، شکایتی که مرا آزار دهد ندارم. 
بروید.  حاضرم پاسپورت شما را آماده کنم."  اگرچه گرفتن پاسپورت برای مامورین صدارت از وزارت خارجه وظیفۀ 
ریاست اداری صدارت بود.  اما گرفتن پاسپورت برای من با دیگران به کلی فرق داشت.  ولی برای اینکه به غرور وی  

ش بود که پاسپورتم را همراه ویزۀ سفارت 1371حمل    2نزده باشم از وی چیزی نپرسیدم و گفتم متشکرم.  روز  صدمه  
 عازم هند شده همان روز به دهلی رسیدم.  1371حمل   4هند در کابل برایم آورد.  در همان روز تکت گرفتم و روز 

ساده ای نبود، زیرا طبق مقررات اداری اجازۀ رئیس    گی، مسئلۀبه هر صورت گرفتن پاسپورت به من، آنهم به این ساده
جمهور را ایجاب می کرد.  ازین رو پنداشتم که شاید بینان سیوان از رئیس جمهور خواهش کرده باشد.  ولی زمانی که 

 اشگفتۀ سیوان به یادم آمد که رئیس جمهور درین روزها استعفا می کند فکر کردم در روزهای پایانی ریاست جمهوری
نخواسته است بیش از آن سبب اذیت و ناآرامی من شود.  به هر حال ازین سه نفر هر کدام که بود فرقی نمی کرد.  آنچه  

 مهم بود این بود که برایم پاسپورت دادند. 

نفری، را بشنوم  15های بینان سیوان، از آن جمله استعفای رئیس جمهور و تشکیل حکومت برای آنکه مژدۀ کارنامه
اش خبرهای سراسر جهان و بهتر از همه افغانستان را کوچکی را با خود بردم.  اما آن بالگک با همه کوچکی رادیوی

ای از کابل می پالیدم که پتگی امواج رادیو را یکی پشت دیگری برای شنیدن خبر تازهمی گرفت.  بناًء اکثر اوقات با هله
دو خبر صدای عبدالوکیل وزیر خارجۀ خود مختار و رفیق جان   تصادفاً زمان شروع خبرهای کابل بود.  بعد از یکی

هللا رئیس جمهور که شخص چه چه چه چه بود می خواست شبانه  هللا پخش شد که می گفت داکتر نجیبجانی داکتر نجیب
امنیتی میدان   کاروین امریکایی توسط طیارۀ ملل متحد همراه با بینان سیوان از افغانستان فرار کند که پستۀبه کمک فلیپ

هوایی از فرار وی جلوگیری کرد و او )رئیس جمهور( هم راساً به دفتر مهاجرین سازمان ملل متحد در کابل رفت و در 
 همان جا استعفا و درخواست پناهندگی کرد.

ت رئیس ترین دوسو خالف انتظار، آنهم از زبان وزیر خارجۀ افغانستان و نزدیک از شنیدن چنین اعالمیۀ بی ادبانه
جمهور، باور کنید یا نه به حدی دست و پاچه شدم که رادیوگک از دستم به زمین لغزید.  زیرا من با رئیس جمهور 

 اختالف نظر داشتم نه انتظار بی حرمتی با وی یا گرفتار شدن وی به چنین مصیبتی را.

سی که می گفت قرار اعالمیۀ بیامریکا بود یا بیای درین باره افتیدم.  از قضا صدای  گی دنبال خبر تازهپتهبازهم با هله
هللا رئیس داکتر نجیب 1992اپریل  16برابر با  1371حمل  27صبح  3دفتر مهاجرین ملل متحد در کابل ساعت 

 گی داد.جمهور افغانستان برخالف انتظار به این دفتر آمد و درخواست پناهنده

محمد خان هم لشکر صدهزار نفری را در چاریکار ترک کرد و در   سال پیش از حادثۀ فوق امیر دوست 150از قضا 
اش سلطان محمد خان فرار کرد و از قضا بازهم صبح دم بود که در باالحصار کابل به میکناتن دل شب با برادر زاده

 سپه ساالر اردوی انگلیس تسلیم شد. 

از دوست گرفته تا دشمن به جای اینکه  گی ترک معرکه کردن رئیس جمهور باعث شد کهبه هر صورت به این ساده

 خردانه به تعبیر و تفسیر پراختند.به جستجوی اصل حادثه شوند بی

هایی که داکتر معالج برایم تجویز کرده بود، به سر اما خودم یا از شنیدن این خبر ناگوار بود یا از فراموش کردن ادویه

پتک های پالیدن رادیو را بگذارم کنار، آنهم به امید آنکه  تداوی، پلدردی شدید مبتال شدم.  بناًء تصمیم گرفتم تا ختم 

 اگر خدا بخواهد نه سر دردی داشته باشم و نه هم درد سری. 

خبری و رفته رفته بدون درد سر به سر بردم، زیرا نه کسی به عیادتم امد و نه من به  بدین سان چند روزی را با بی

 ادیو.زیارت کسی رفتم و نه هم به سراغ ر
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خبری چه نعمتی بوده است.  ولی هنوز آب دهانم فرو نرفته بود که  ها جنگ و جدال زندگی پی بردم که بیبعد از سال

 زنگ دروازه به صدا درآمد.  به خود گفتم عجب نعمتی بود مثل اینکه رفت پس کارش.

-خ بود که با دو نفر از همعبدالواحد فراهی، رئیس مالی و اداری ریاست جمهوری و عضو کمیتۀ مرکزی ح د 

 مسلکانش به عیادتم آمده بودند.

هللا مجددی، ممثل هللا تا تخت نشینی صبغتدیدهای شان را از حوادثی که پس از استعفای مرحوم داکتر نجیبآنان چشم

 بود. دولت اسالمی، به وقوع پیوسته بود یکی را پشت دیگر قصه می کردند.  واقعاً هم دلچسپ و هم غیر منتظره

تر در کتاب عبدالوکیل، وزیر خارجه، خواندم باورم به  تر و واضحهای آنان را مفصلولی زمانی که مشابهت گفته

 های آنان بیشتر شد.گفته

های خود را، خاطرات گفته، می نویسند ضرورت پینه تر دیدنیبه طور عموم اشخاصی که سرگذشت یا به عبارت ساده

های شان را ندارند.  ولی برعکس در این اثر از اقدامات و اجراآت  برای اثبات دیدنی کردن گفتۀ احمد یا محمود

هللا در بارۀ مصالحۀ ملی و اخیراً از حوادثی که پس از استعفای شان در افغانستان به وقوع پیوست مرحوم داکتر نجیب

ه دلیل اینکه چند صباحی با رئیس جمهور از کتاب عبدالوکیل، وزیر خارجه، اکثراً برداشت و استنباط شده است آنهم ب

همکاری داشتم از آنرو خواهی نخواهی هر خوانندۀ با حق به جانبی در صحت و سقم نوشته هایم در دو راهی قرار  

 می گرفت.

بناًء بهتر شمردم، با اینکه معلومات مستندتری روی موضوع فوق داشتم، تا نوشتۀ خویش را در بارۀ آنچه به مرحوم  

هللا شهید ارتباط می گرفت از کتاب عبدالوکیل، دوست و همسنگر شان، و در واقع شخص دوم در رهبری  نجیبداکتر 

 ح د خ خصوصاً بعد از استعفای رئیس جمهور، استفاده کنم نه آنچه می دانستم. 

علت اقدام وی را  هللا یک مرد هم پیدا نشد برای چند دقیقه خدمت شان می رفت و متأسفانه در صف رفقای داکتر نجیب
به ترک وطن جویا می شد؟  ولی برعکس تا جایی که توان داشتند اقدام شان را در رادیو و تلویزیون و نوشته هایی تحت  

کتاب عبدالوکیل( نوشته  897هللا از افغانستان )صفحۀ سیوان" برای خروج داکتر نجیبهای نافرجام بینانعنوان "تالش
 ش گرفتند.کردند و وی را به باد نکوه

گی از قدرت بگذرد، چه هللا را می شناختم او شخصی نبود که به این سادهاما تا جایی که من رئیس جمهور داکتر نجیب
 رسد به اینکه فرار کند.

 ولی وقوع دو حادثۀ غیر مترقبه و احتماالً تشویق های بینان سیوان وی را واداشته بود تا موقتاً عزم سفر کند: 

ای وجود نداشت و ندارد که اردوی شوروی  (، زیرا هیچ شک و شبهه1370فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی )اسد : 1
هللا امین رهبر جناح خلق و در سپردن زعامت افغانستان به جناح پرچم مستقیماً دخیل بود، و بنابر در از بین بردن حفیظ

اش ادامه  دریغ نظامی، سیاسی و اقتصادی تا زمان فروپاشیآن دولت شوروی برای ابقای چنین زعامتی به کمک های بی
هللا بلکه همه حکومت های اروپای شرقی، که متکی به داد.  با از دست دادن چنان پناهگاهی نه تنها زعامت داکتر نجیب

تان، توانستند اتحاد شوروی بودند متزلزل شد و یکی پشت دیگری از هم فروپاشیدند.  اما همه، به استثنای دولت افغانس
دار شدن فاجعه در کشورهای شان جلوگیری های انتخابی را تأسیس و از دامنهدر فضای امن و آرام سیاسی حکومت

 کنند.

هللا متفاوت بود.  زیرا در حالی که یگانه حامی خویش، اتحاد شوروی، را ولی موضوع از سر تا به پا برای داکتر نجیب
های ثروتمند اسالمی تقویت و راسری مردم خود که از جانب کشورهای غربی و دولتاز دست داده بود با یک قیام س

 حمایت می شدند دست و گریبان بود.
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 5تر 5 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه 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

 

: بدتر از همه مبتال شدن هیئت رهبری "حزب وطن"، پس از فروپاشی اتحاد شوروی به سستی ایمان و بی باور شدن  2
ها و اوالد نها از رئیس تا اعضا، به استثنای محمود بریالی، خانمبه سوسیالیزم و پناه بردن به ؟؟؟ بود.  چنانچه همۀ آ

های رهبران به خارج و به دنبال آن انتقال  شان را به خارج از کشور فرستادند.  از سوی دیگر رفتن رفتن خانواده
نو )صفحات های بزرگ، سربسته و مهر شده، برای تأمین آسایش شان، از ارگ به سفارت افغانستان در دهلی صندوق
کتاب عبدالوکیل( باعث رنجش، بی اعتمادی و باآلخره روگردانی صفوف ح د خ از رهبران شان شد.     1097تا    1095

در نتیجه همه از هم فرو پاشید و در روزهای بعدی تعدادی از اعضای مسلح و غیر مسلح حزب با پشیمانی از گذشته یا 
 ن حکمتیار اقتدا کردند.به احمدشاه مسعود پناه بردند و یا به گلبدی

متأسفانه رفقا زمانی متوجه اشتباه دوم خود شدند که پی بردند از باران گریخته زیر ناوه نشسته اند، یعنی زمانی که کابل 
هللا در حزب و قوای مسلح  زیبا توسط احمدشاه مسعود و گلبدین حکمتیار ویران شده بود.  بناًء وفاداران داکتر نجیب

به غالم فاروق یعقوبی، وزیر امنیت دولتی )خاد( و دوست وفادار و جوان مردش محمد اسحاق توخی،   منحصر شده بود
آنهم در حالی که نیروهای دشمنان سر سخت وی گلبدین حکمتیار به چارآسیاب، احمدشاه مسعود به بگرام، عبدالعلی  

ج و تخت کابل به همدیگر چنگال و دندان  مزاری به غرب و استاد سیاف به شرق کابل رسیده بودند و برای گرفتن تا
 تر می کردند.هللا هر لحظه تنگنشان می دادند و در ضمن محاصرۀ شهر کابل را برای دستگیری داکتر نجیب

 
 ادامه دارد.... 

mailto:maqalat@afghan-german.de

