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

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

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

 با حرمت  صالحه واهب واصل 

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

 )مادر وطن(

 :دومقسمت 
گفت: ما در این مرحله احتیاج مبرم داریم تا برای جلب اعتماد و همکاری مردم در تقسیم قدرت، به آنان نشان دهیم که 

 سعادت و آرامی مردم خدمت می کند نه به خاطر انحصار قدرت. حزب ما برای 

ها را به پاکستان و ایران تأئید  گفتم: بدبختانه تا جایی که من اطالع دارم اکثریت کامل مردم، بدون اینکه وابستگی تنظیمی

ها فکر می ز سوی تنظیمکنند چنان فریفته و دلباختۀ شعارهای ظاهر فریب آنان شده اند که تنها و تنها به کسب قدرت ا

کنند نه به تقسیم قدرت یا همکاری با ح ذ خ.  بناًء در شرایط موجود گمان نمی کنم هیچ حکومتی برای حل کشیدگی ها 

و رفع بی اعتمادی مردم در برابر ح د خ مؤ ثر باشد.  اما به کمک یکدیگر باید به این بیندیشیم که پس از خروج  

 ت رسیدن وابستگان پاکستان و ایران شویم. نیروهای شوروی مانع به قدر

گفت:  در این باره تشویش نداشته باشید، ما و رفقای ما توانایی و قدرت آن را داریم تا دشمنان خود را مغلوب و منکوب 

 کرده نظام را حفظ کنیم )دفاع مستقالنه(.

حاال که شما اطمینان دارید که می توانید در  من که لغو حکومت شمال سخت ذهنم را به خود مشغول ساخته بود، گفتم: 

های پاکستان و ایران جلوگیری کنید، خواست شما را برای تشکیل پایان دادن به جنگ و حفظ حاکمیت ملی از نفوذ وابسته

حکومت و همکاری بیشتر و مؤثرتر برای خالصی از نفوذ پاکستان و ایران در کشور خود می پذیرم، به شرط آنکه  

د خ هم این حکومت را در مطابقت با قانون اساسی بپذیرند.  زیرا با ادامۀ روش موجود در ادارۀ کشور، که   رفقای ح

 در آن رفقای حزبی تحت نظارت مشاوران شوروی بر همه امور مسلط استند، تقسیم قدرت بی مفهوم خواهد بود.

ت مداخله کنند.  اما متأسفانه جنگ تحمیلی گفت: رهبری ح د خ به اعضای خود اجازه نخواهد داد تا در امور حکوم

های دفاع، داخله و امنیت دولتی، در سوق و اداره نیروها همکاری مستقیم با قوماندانی اعالی ایجاب می کند تا وزارت
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ها، مطابق اردو )ریاست جمهوری( داشته باشند.  با آن هم تعیین وزرای مذکور و انتصاب سایر مقامات این وزرات

 اساسی، در صالحیت صدراعظم است. قانون 

گفتم: در شرایط موجود برای تأمین آرامش در افغانستان ایجاب می کند تا حکومت و ریاست جمهوری چون مشت آهنین 

آمیز و برقراری تفاهم همگانی در جهت ختم جنگ با هم متحد باشند.  بناًء نه تنها وزرای  برای پیدا کردن راه حل مسالمت

سپس به امید صلح و  ه هیچ وزیری را بدون مشوره و رضایت شما به شورای ملی معرفی نخواهم کرد.قوای مسلح بلک 

 آرامی برای مردم افغانستان با هم خداحافظی کردیم.

اما از نوشتۀ عبدالوکیل، وزیر خارجه، )در کتاب "سلطنت استبدادی و جمهوری دموکراتیک"( استنباط می شود که داکتر 

تکر تقرر اینجانب به حیث صدراعظم بود و نه هم با آن موافقت داشت.  بلکه فقط وانمود می کرد که  هللا نه مبنجیب

 مخالفتی با آن ندارد. 

ورانتسوف معاون اول وزیر کتاب مذکور می نویسد که: با مالقاتهای متعددی که با یولی 479عبدالوکیل در صفحۀ 

م مقامات شوروی در تعیین شرق به حیث صدراعظم، در همدلی و  خارجۀ شوروی داشتم )عبدالوکیل( دانستم که تصمی

بدست آوردن رضایت ایاالت متحدۀ امریکا، قبل از خروج قطعات شوروی از افغانستان، صورت گرفته بود.  در واقع  

بعدها )چندی بعد(  در مورد شرق نوعی سازش غیررسمی میان مقامات امریکایی و مقامات شوروی بوجود آمده بود.

رانتسوف برایم )عبدالوکیل( گفت: آرما کوست معاون وزیر خارجۀ وقت امریکا برایم گفت: ما با حکومت موجود به و

رهبری داکتر شرق اعتراض نداریم، عالقمند هستیم که در صورت واگذاری چند پست دیگر از جمله وزارت امنیت 

تر می شویم.  آرماکوست از من )یولی رق مطمئندولتی و وزارت خارجه به افراد غیر حزبی، ما از حکومت داکتر ش

 ورانتسوف( تقاضای همکاری بیشتر را در زمینه نمود.

همزمان دکتور حسن شرق از طرف شورای روابط خارجی امریکا که یک سازمان به ظاهر غیر دولتی است به امریکا 

ق امریکا در پهلوی دیگر کارمندان این  دعوت شد.  در این شورا سیاستمداران سابقه دار از جمله وزرای خارجۀ ساب

با اینکه نه از دعوت به من گفتند و نه هم از دعوتنامه ولی بازهم با تأسف دیده می  مؤسسه همکاری می داشته باشند.

جان در کنج و کنار صفحات متعددی از کتاب خویش توافق مقامات دو ابرقدرت را در تعیین نویسنده به شود که وکیل

ای تعبیر و تفسیر کرده است نه با  م، برای حل مشکل پیچیده و مغلق افغانستان، با یک برخورد سلیقهحیث صدراعظ

گذار جمهوریت، در حفظ توازن و روابط نیک درنظرداشت سابقۀ اینجانب به عنوان کسی که در کنار محمد داود، بنیان

 المللی کسب کرده بود.با امریکا و شوروی شهرت بین

صدراعظم تعیین شدم و بایست به جستجوی اعضای کابینه می شدم.  اما به زودی متوجه شدم که تشکیل  به هر صورت،  

کابینه در نظام آنوقت سهل و ساده نبود.  زیرا از آنانی که امید همکاری داشتم نه تنها یک نفر به دیدنم نیامد بلکه حتی  

مه اینکه قبولی صدارت در خانواده ام واویال به راه انداخت تلیفونی هم مقام صدارت را به من تبریک نگفت، و بدتر از ه

در ضمن جاروجنجال خانگی، ناخودآگاه به یاد گذشته فرو رفتم.  گذشتۀ   و خانمم عصمت شرق با من ناسازگار شد.

ش در ذهنم تداعی می شد، مثل اینکه کسی به من  1352سرطان سال  26افتخار آفرینی که با یادآوردی خاطرۀ روز 

ی گفت: به یاد داری روزی را که مردم برای استقبال از اعالم جمهوریت در افغانستان از پل باغ عمومی کابل تا م

 صدارت صف کشیده بودند؟  و با شعارهای زنده باد، جمهوریت را تبریک می گفتند.

ز برای اینکه کسی متوجه نشود بایستی چنین می کردند، زیرا دیروز از میان مردم و برای مردم قیام شده بود.  اما امرو

مکروریان بدون سروصدای   6که به صدارت می روم به سواری موتر میرمحمدحسن رئیس اداری صدارت از بالک 

تشریفاتی به دفتر صدراعظم در قصر گلخانۀ صدارت رفتم و با یک دنیا تشویش و احساس بیچارگی به چوکی صدارت  

 25هللا، که روز رۀ کشور را به دوش گرفته بودم که طبق فرمودۀ داکتر نجیبتکیه زدم.  زیرا در نظامی مسئولیت ادا
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ش در کمیسیون مصالحۀ ملی اظهار داشته بود، نشان می داد که پس از کودتای ثور تا آن روز یک و 1365جدی سال  

جنگی در کوچه و بازار  نیم میلیون انسان کشته و پنج میلیون در کشورهای بیگانه آواره شده بودند، یک میلیون معلول 

هزار اسیر جنگی  کشور گدایی می کردند و هزاران ده و قریه در اثر بمباران ها ویران شده بود )و بیش از بیست

 )مجاهدین( در زندان های خاد با مرگ دست و پنجه نرم می کردند(.

قدرت )تحمیل سوسیالیزم( و در  طلب که در یک سو برای حفظبنابراین از خود می پرسیدم: آیا این خون آشامان جاه

گر این همه کشتار هستند، به این چند ورق  سوی دیگر برای کسب قدرت )با سوء استفاده از جهاد مقدس مردم( نظاره

ها بردارند؟؟؟  و آیا حداقل این  کاغذی که زیر بغل زده ای به نام خدا و وطن توجه خواهند کرد تا دست از این بیدادگری

 خواهد آمد تا طرح منحوس تجزیۀ کشور به شمال و جنوب ناکام شود؟ امکان به وجود

هللا  جواب، به آرزوی دستیابی به صلح و امنیت و رهایی از توطئۀ شمال و جنوب شدن، بسمعلی رغم همه پرسش های بی

ها( آغاز کردم.   های بیطرف برای تشکیل کابینه )به استثنای وزارت های شئون اسالمی و ملیتگویان به پالیدن شخصیت

نتوانستم بیش از دو ثلث کابینه را از اشخاص تحصیل یافته و بیطرف تکمیل  ولی متأسفانه بازهم با قبول منت و احسان

کنم.  از اینرو برای پر کردن کرسی های کابینه به آن اعضای ح د خ متوسل شدم که همکاری و از خودگذری شان را  

طابق قانون اساسی بایست وزرا را مستقیماً به شورای ملی معرفی می کردم، اما برای  گرچه م در راه صلح وعده دادند.

تشیید همکاری با رئیس جمهور فهرست اعضای کابینه را خدمت شان سپردم.  در حالی که بدون هیج اعتراضی در  

ها با عضو رابط شوروی برابر اسم هر کدام صحه می گذاشت، در بارۀ عبدالوکیل، وزیر خارجه، گفت: متوجه باشید او

 جمعیت اسالمی و گرویدۀ احمدشاه مسعود است.  نه به شما صداقت دارد نه به من وفاداری. 

گفتم می شود شخص دیگری را به جای وی منصوب کرد.  گفت: فعالً در جلسۀ وزرای خارجه در ژنیو است.  با آنهم 

رگه برای اخذ رأی اعتماد تعیین کرده بود وارد جلسه شدیم  به دنبال آن، روزی که ولسی ج با تقرر وی مخالفتی ندارم.

 و به اجازۀ رئیس مجلس خط مشی حکومت را خدمت وکال ارائه و نکاتی به این مفهوم عالوه شد:

وکالی محترم! آنچه خدمت شما به عرض رسانیده شد شرح مطالب و آرزوهایی بود که پیاده کردن آنها در شرایط موجود 

جنگ سراسری در کشور ادامه دارد دشوار و بعضاً ناممکن است.  اما آنچه را انجام داده می توانیم با و در حالی که 

حمایت شما وکالی محترم برای برداشتن یک قدم، ولو کوچک، در جهت رسیدن به صلح و ختم جنگ، تحکیم حکومت 

یصله و تصمیم نهایی روی موضوع مرکزی و جلوگیری از خودسری و بی بندوباری در والیات است، و حکومت من ف

وکال، به استثنای یکی دو نفر، همه باهم با صدای بلند اعالم کردند که به  مذکور و رأی اعتماد شما را انتظار دارد.

 حکومت و خواسته های من برای تحکیم حکومت مرکزی اعتماد دارند و به من و اعضای کابینه رأی اعتماد می دهند.

 علنی بود، گزارش آن از طریق رادیو افغانستان به طور مستقیم در سراسر کشور پخش می شد. خوشبختانه چون جلسه

ها، به شمول خودمختاری سمت شمال، ها و در واقع خودسریبنابراین، فردای روز رأی اعتماد فرش همه خود مختاری

د.  واویالی حکومت موازی کابل تر "حکومت موازی کابل"، برای تحکیم حکومت مرکزی برچیده شیا به عبارت ساده

ش شوروی ها برای منافع کشور شان به دست خود ما  1366در این روزها پیامد شوم همان طرحی است که در سال 

بر وطن خود ما پیاده کرد. بناًء به یاد آن روز دست آن وکالی شریف و نجیب ولسی جرگه، چه حزبی و چه غیرحزبی،  

ع مخاطره طرح تجویز تجزیۀ افغانستان را به شمال و جنوب )حکومت موازی کابل( را می بوسم، که با قبول هر نو

 )تفصیل موضوع در کتاب "کودتای پنجم: سرخ یا سیاه؟"(   مطابق پیشنهاد صدراعظم شجاعانه مردود شمردند.

ردوویز، نمایندۀ از اجراآت خرد و ریزۀ حکومت که بگذریم، موضوع واویال برانگیز دیگر دیدار انیجانب با دیگو کو

 خاص سرمنشی سازمان ملل متحد، بود که پیرامون حل مشکل پیچیده و درهم و برهم جنگ در افغانستان صورت گرفت.

ای شد برای سقوط حکومتم.  طوری که هنوز یک ماه از صحه گذاشن بر نظریاتش واقعاً واویال برانگیخت و مقدمه
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کوردوویز به کابل آمده فردا با من مالقات دارد.  وی در دوران هفت سال  صدارت اینجانب نگذشته بود که اطالع دادند 

های درگیر در جنگ و کشورهای ذیدخل گفتگوهایی داشت، بلکه با بسیاری از ماموریتش در افغانستان نه تنها با جناح

در نهایت وی به  د. اشخاص با تجربه و صاحب نفوذ، چه در داخل و چه در خارج از کشور، دیدارهایی به عمل می آور

هایی منتقل شود که به  این نتیجه رسیده بود که توأم با خروج قوای شوروی از افغانستان، حکومت کابل به شخصیت

های درگیر در جنگ وابسته نباشند، تا به همکاری سازمان ملل متحد، انتخابات را برای برگزیدن حکومت انتخابی جناح

 مورد قبول مردم برگزار کند.

گان افغان را،  ام سی نفر از دانشمندان و تعلیم یافتههای پیهم توانستهدوویز ضمن دیدار با اینجانب گفت: بعد از تالشکور

ً نه تنها در جنگ افغانستان میان طرف های درگیر بیطرف مانده اند بلکه منحیث مسلمانان خوب از جنگ و که واقعا

پشت پردۀ افغانستان(.  متأسفانه   385ت موقت راضی نمایم )صفحۀ  افروزان نفرت دارند، جهت تشکیل یک حکومجنگ

هللا و حزب وی کمر بسته اند تا به صلح و های گفته شده بدون توجه به نظریاتم، به سقوط زمامداری داکتر نجیبتنظیمی

 به پیشنهاداتم. ها )مصالحۀ ملی( دل خوش می کند تاهللا هم بر سر تقسیم قدرت با تنظیمیختم جنگ.  داکتر نجیب

هللا و حزب وی راه حل قضیه نیست.  اشتراک به کوردوویز گفتم دوام جنگ برای سقوط ریاست جمهوری داکتر نجیب

مجاهدین در قدرت با ح د خ )مصالحۀ ملی( نیز آرزومندی خوبی است، اما غیر عملی.  ولی در کنار سی نفری که شما  

خل و خارج کشور استند که می توانند در آوردن صلح به افغانستان مؤثر در نظر گرفته اید اشخاص دیگری هم در دا

احمد پوپل، داکتر عبدالصمد حامد، عبدهللا ملکیار، عبدالحکیم کتوازی،  باشند.  از قبیل داکتر محمد یوسف، داکتر علی

رند و آنها به هیچ شکلی از ها به طور قطع نمی پذیعبدالمجید زابلی و غیره.  گفت: متأسفانه اشخاص مذکور را تنظیمی

 اشکال حتی حاضر به گفتگو با نظام موجود در کابل نیستند، چه رسد به همکاری. 

به کوردوویز گفتم: با اینکه اشخاص مورد نظر شما دارای تحصیالت عالی و مردم نیکوکاری استند، طوری که خود 

ای نیست.  مگر آنکه دولت های ر( کار سهل و سادهمشاهده کردید قبوالندن آنان به داوطبان قدرت )در کابل و پشاو

شوروی و امریکا طرح شما را بپذیرند.  در این صورت سازمان ملل متحد می تواند بدون مشاجره و درد سر از اشخاص  

های دیگری از این قبیل حکومتی را در افغانستان تشکیل دهد تا همزمان با خروج عساکر مورد نظر شما و یا شخصیت

ی، انتخابات سراسری را، تحت نظارت سازمان ملل متحد، برای تعیین حکومت منتخب مردم در افغانستان برگزار شورو

های پشاور و ایران اجازه داده شود تا در انتخابات کند.  به شرطی که نه به رهبران ح د خ و نه هم به رهبران تنظیم

یکدیگر تشنه استند.  بنابرآن چه به عنوان شریک قدرت )مصالحۀ    اشتراک کنند.  زیرا همۀ آنان تا دندان مسلح و به خون

 ملی( و چه در انتخابات، همین که با هم رو در رو شوند حرف شان حرف توپ و تفنگ خواهد بود و بس.

های غیررسمی  بینانه و سازنده است.  چه خوب می شد اگر مقامات رسمی یا سازمانکوردوویز گفت: نظریات شما واقع

 کا هم از نظریات شما آگاهی می یافتند.امری

گفتم طوری که شما می دانید آنها با ما مناسبات سیاسی ندارند و نشر و پخش چنین موضوعاتی در حال حاضر مرا با 

 داوطلبان قدرت مشت و گریبان می کند.
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