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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(

 :سومقسمت 
استقبال و عالقمندی کوردوویز به این پیشنهاد سبب شد تا موصوف بعد از ختم مالقات روزنامه نگاران داخلی و خارجی  

 مذاکرات خویش قرار دهد. را در جریان 

پخش نظریات صدراعظم و صحه گذاشتن کوردوویز، نمایندۀ خاص سرمنشی سازمان ملل متحد، بر آن سرخط رسانه  

های مقیم پشاور و ایران در برابر نویسنده شد.  چنانچه  العمل شدید ریاست جمهوری و تنظیمیهای خارجی و باعث عکس

ی و یکی از رهبران جناح خلق ح د خ، فردای پخش نظریات کوردوویز به زوی، عضو دفتر سیاسسید محمد گالب

صدارت آمده گفت: امروز طرح پیشنهادی شما با کوردوویز و پخش آن در رسانه های خارجی در جلسۀ بوروی سیاسی 

ا با مورد بحث و مشاجره قرار گرفت.  با اینکه رئیس جمهور و دو سه نفر از اعضای بوروی سیاسی از توافق شم

کوردوویز در رابطه با ختم جنگ و مصالحۀ ملی خشمگین شدند، من به نمایندگی از جناح خلق به رئیس جمهور گفتم 

ها از طرح کوردوویز و توافق صدراعظم با آن قاطعانه حمایت و پشتیبانی می کنیم.  زیرا ما به خاطر به قدرت  ما خلقی

برای جبران آن حاضریم از هر طرحی که باعث ختم جنگ شود حمایت   ایم و اکنونرسیدن مرتکب اشتباهات بزرگی شده

 کنیم.

هللا امین جذب و از  خواه و از گروپ پاچاگل وفادار بود که توسط حفیظزوی یکی از صاحب منصبان جمهوریگالب

ی  شمسی رو  1352سرطان  26شب  12:30گردان شد.  ولی با آنهم چون من و او به ساعت خواهان رویجمهوری

رغم آنکه خلقی  زوی، علییک تصادف باهم آشنا شده بودیم، هدف مشترک و دیدار غیرمنتظرۀ آن شب باعث شد تا گالب

 اش بود.تر از روابط وی با رفقای حزبیای که دوستانهشده بود، رابطۀ دوستانۀ خود را با من حفظ کند، رابطه
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کن است رئیس جمهور از توافق کوردوویز با سیاست مصالحۀ  زوی، بازهم به تصور اینکه ممهای گالببا وجود گفته
ملی وی خوشنود خواهد بود، خدمت شان رفتم.  همین که مرا دید برعکس انتظار فریاد زد: جناب صدراعظم صاحب!  

 عجبا! برطرفی خود و از بین رفتن حزب قهرمان خود را از زبان شما و آنهم از رادیوهای بیگانه باید بشنوم.

 من هرگز حرفی که داللت به برکناری شما یا حزب شما از صحنۀ سیاسی کند نزده ام. گفتم: 

 فرمودند: پس حذف رهبران ح د خ از انتخابات آینده در پیشنهاد شما چه معنی دارد؟ 

نیست   پذیرگفتم: ما در حال حاضر با انتخابات فاصلۀ زیادی داریم.  زیرا انتخابات بدون توافق و اشتراک مجاهدین امکان
و آنها طوری که می دانید به هیچ صورت در تقسیم قدرت و مصالحه یا انتخابات با ما اشتراک نمی کنند.  من خواستم 

های پشاور آماده است تا برای تشکیل حکومت مورد قبول به کوردوویز بفهمانم که حکومت من برخالف رهبران تنظیم
های تر که برای تأمین آرامش در انتخابات رهبران ح د خ و تنظیممردم از طریق انتخابات از قدرت بگذرد و چه به

نفر مورد نظر خود را به من داد و پرسید نظر شما چیست.   30نویس پشاور در انتخابات شرکت نکنند.  کوردوویز نام
های  مداری تنظیمواقعاً افراد مورد نظر شان از کسانی بودند که تصور هم نمی شود در جمع آنان شخصی باشد که به زما

های دانشمند و اکثر شان استادان  پشاور و ایران یا به موفقیت آنها در جنگ نظر مساعدی داشته باشد.  زیرا آنان شخصیت
با تجربۀ پوهنتون استند، و یقیناً به همین دلیل تنظیمی ها طرح کوردوویز را برای تشکیل حکومتی از این شخصیت ها  

 از بیخ و بن رد کرده اند. 

ها( رد می کنند نه تنها باید پذیرفت بلکه حمایت هم کرد.  سپس توضیح دادم: به نظر من آنانی را که دشمنان شما )تنظیمی
زمانی که نام نویس اشخاص مورد نظر کوردوویز را برای تشکیل حکومت جدید دیدم در واقع سقوط حکومت خود، نه 

هللا است که مخالفان با حضور  آفرین دیگر زعامت داکتر نجیبمشکلاز ح د خ، را تأئیدکردم.  کوردوویز گفت موضوع  
ای تن نمی دهند.  به کوردوویز گفتم ما برای تأمین صلح تالش می کنیم و وی به حیث رئیس جمهور به هیچ مصالحه

و روی دستیابی به چنین امری ایجاب می کند تا در گام اول حکومت مورد نظر وی تأسیس و عملی شود و سپس گفتگ 
 هللا ادامه یابد.موقف داکتر نجیب

 رئیس جمهور گفت: مرا به این نکته ملتفت نساخته بودند.  خیلی تشکر.

سپس پرسید که جواب کوردوویز چه بود.  گفتم کوردوویز به من گفت: به نظرم شما )نویسنده( بهتر از هر کس دیگری 
های امریکا و پاکستان از آنها در ها و حمایت دولتنظیمیمی توانید رئیس جمهور را در جریان لجاجت و پافشاری ت

 رابطه با استعفایش قرار دهید. 

 پرسید: نظر شما در بارۀ طرح کوردوویز چیست؟ 

گفتم در رابطه با موقف شما به نظرم این موضوع منحصر به شخص شما و رفقای شما )ح د خ( است که آن را چگونه  
ط با حکومت مورد نظر کوردوویز به عقیدۀ من او شخص دانشمند و سیاستمدار کهنه ارزیابی می کنید.  اما در ارتبا

های متخاصم در افغانستان کاریست که عالمانه در دوران ماموریتش در افغانستان تشخیص داده است که همکاری جناح
های بیطرف  شخصیت برای تشکیل حکومت ائتالفی )مصالحۀ ملی( ناممکن و غیرعملی است.  بناًء طرح حکومتی از

های درگیر در جنگ وابسته یا عالقمند نباشند، ارائه می کند.  او از اینکه سرمنشی سازمان ملل متحد که واقعاً به جناح
 و مقامات ایاالت متحدۀ امریکا و اتحاد جماهیر شوروی از طرح وی آگاهی یافته اند خوشنود به نظر می آمد. 

های مورد نظر کوردوویز عتقاد به اینکه تعویض حکومتم با حکومتی از شخصیتبه رئیس جمهور توضیح دادم: با ا
های مقیم پاکستان و ایران از صحنۀ سیاسی به حاشیه رانده شوند، پیشنهاد موصوف را پذیرفتم باعث خواهد شد تا تنظیم

سیاستمدار و دیپلومات با تجربه و گفتم هر زمانی که الزم باشد استعفا خواهم داد.  امیدوارم کوردوویز، به عنوان یک 
که از حمایت سرمنشی سازمان ملل متحد و مقامات شوروی و امریکا برخوردار است، بتواند آن طوری که ما پذیرفتیم 

 های مذکور نیز بقبوالند، و زمینه را برای برگزاری انتخابات سالم در افغانستان فراهم کند.طرح خود را به تنظیم
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گان امریکا و دشمنان ح د خ چه تضمینی وجود دارد که اشخاص مورد نظر کوردوویز گماشته رئیس جمهور پرسید:
 نباشند؟

 گفتم: و خود کوردوویز هم؟

ای برای برهم زدن زعامت ح د خ در افغانستان وجود دارد.  و با نارضایتی گفت: در چنین شرایطی ایجاد هر نوع دسیسه
رابطه با تعویض حکومت شما با اشخاص مورد نظر کوردوویز در مذاکرات آینده افزود: توافق شما را با کوردوویز در  

 های دفاع ملی، داخله و امنیت ملی، تأئید خواهم کرد.با وی، به استثنای وزارت

برای اینکه از ناراحتی شان کاسته باشم رخصت شدم.  زیرا وی حق به جانب بود ناراحت شود.  چرا که عملی شدن  
به طور واضح نفی مصالحۀ ملی )تقسیم قدرت میان مجاهدین و حزب دموکراتیک خلق تحت رهبری طرح کوردوویز 

 رئیس جمهور( و در نتیجه پایان زعامت وی را در برداشت که صدراعظم نیز با آن همنوا شده بود.

هفت ماه صدارت   کتاب خویش می نویسد که: در جریان بیشتر از  480شاید به همین دلیل است که عبدالوکیل در صفحۀ  
هللا اعمال مشکوک، خودخواهانه و بلند پروازانۀ دوکتور شرق را )بازگشتاندن یک داکتر شرق، رئیس جمهور نجیب

میلیون سکۀ تاریخی طال، جمع آثار باستانی طال تپه از شوروی، برهم زدن طرح تجزیۀ افغانستان به شمال و جنوب، و 
معقول کوردوویز برای ختم جنگ( از نزدیک تحت نظر داشت، تا برای  در اخیر صحه گذاشتن بر طرح سازنده و 

 سبکدوشی )سقوط حکومت( وی اقدام کند.

 )توضیحات داخل قوس در این اثر از نویسنده است(

پیرامون روزهای ناراحتی رئیس جمهور از نویسنده بود که وزیر خارجه )عبدالوکیل( به من گفت شواردنادزی، وزیر 
روی، برای یک سفر کاری به کابل می آید و زمان  ورود وی به شما اطالع داده خواهد شد.  زیرا  خارجۀ اتحاد شو

معموالً رئیس جمهور و صدراعظم و اعضای کابینه در میدان هوایی کابل از وی استقبال می کردند و جریان این پذیرایی 
 ها از طریق روزنامه ها و تلویزیون گزارش داده می شد. 

تم تفاوت اندکی که این حکومت از حکومت رفقا دارد این است که از وزیر خارجۀ اتحاد شوروی همان  به ایشان گف
طوری پذیرایی خواهد شد که از وزیر خارجۀ افغانستان در اتحاد شوروی استقبال به عمل می آید.  همان طور هم شد،  

 یعنی از رفتن به میدان هوایی به پیشواز شواردنادزی خودداری کردم.

در دیداری که با وزیر خارجۀ اتحاد شوروی در قصر صدارت داشتم ضمن تبادل نظر، وی دعوت نامۀ ریژکوف 
صدراعظم کشور خویش را به من داد، که در آن با جمالت خیلی دوستانه از من دعوت شده بود تا به منظور مذاکره 

 کشور، در زمان مناسب به مسکو سفر کنم.پیرامون پیاده کردن سیاست مصالحۀ ملی در افغانستان با رهبران آن 

ای از من به عمل آوردند.  در این سفر، که  سابقهدر سفرم به اتحاد شوروی رهبران دولتی آن کشور استقبال گرم و بی
 ش دوام کرد، از شهرهای دوشنبه، مسکو و لنینگراد )سنت پترزبورگ( دیدار کردم. 1367سنبلۀ  30تا  26از 

مصادف بود به روزهایی که رهبران اتحاد شوروی در رابطه با ختم یا دوام جنگ در افغانستان باهم توافق نظر این سفر  
هللا به حیث رئیس جمهور حمایت ای از موقف داکتر نجیبنداشتند و طرفداران دوام جنگ در مسکو به طور همه  جانبه

 می کردند.

هللا به وی می گوید:  می نویسد، چند ماه پس از سفرم، داکتر نجیبکتاب خود  481آن طوری که عبدالوکیل در صفحۀ 
دانی رفیق گورباچف از برطرفی شرق رفیق خود بسیار ناراحت است.  پروا ندارد، رفیق گریچکوف رفیق وکیل می

رند.   طرفداران جنگ( پهلوی ما قرار دا  –)رئیس ک گ ب( و دیگران )وزیر داخله، وزیر دفاع و وزیر خارجۀ شوروی  
 فکرت را خراب نکن.
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رغم چنین شرایطی، با میخائیل گورباچف رهبر اتحاد شوروی مالقات کردم.  وی پس از خوش در این سفر، علی 
ً در زمان صدارت و   آمدگویی گفت:  کشور ما بهترین روابط را در میان کشورهای بیطرف با افغانستان، خصوصا

ن دوست و همکار شان بودید، داشت.   اتحادجماهیرشوروی به سهم ارزندۀ تریداود که شما نزدیکریاست جمهوری محمد
 شما در تحکیم روابط میان دو کشور ارج می گذارد. 

هللا برای تأمین صلح و ختم وی افزود: حکومت شما توانایی و درایت آنرا دارد تا در کنار رئیس جمهور داکتر نجیب
 جنگ، مصالحۀ ملی را در عمل تحقق بخشد.

است و حکومتی می تواند موفق شود که از حمایت  پاسخ یادآور شدم: جاللتمآب، اجرای چنین امری مغلق و پیچیدهدر 
قاطبۀ مردم خویش برخوردار باشد.  متأسفانه حکومت من از چنین حمایتی برخوردار نیست.  اما وعده داده می توانم 

ی، به همکاری سازمان ملل متحد و پشتیبانی ریاست در صورتی که حمایت دولت شما را در اجرای چنین امر مهم
های بیطرف همکاری کنم تا انتخابات جمهوری، با خود داشته باشم خواهم توانست در تشکیل حکومتی از شخصیت

 سراسری تحت نظارت سازمان ملل متحد برای تشکیل حکومت مورد قبول مردم به منظور ختم جنگ برگزار شود.

 حکومت مورد قبول مردم که با کشور ما دشمنی نداشته باشد حمایت می کنیم.گورباچف گفت: ما از 

 )تفصیل مالقات اینجانب با گورباچف را در کتاب "تأسیس و تخریب اولین جمهوریت" مطالعه فرمایید(

رت العمل شدید ریاست جمهوری صداهای گروهی اتحاد شوروی و عکسمتأسفانه بازتاب گستردۀ این مسافرت در رسانه
 کتابش می نویسد: 480مرا در برابر رئیس جمهور قرار داد.  عبدالوکیل در صفحۀ 

"دعوت و پذیرایی گرم و رسمی داکتر حسن شرق از  جانب رهبری اتحاد شوروی و مالقات وی با گورباچف رئیس 
 جمهور آن کشور و ستایش از حسن شرق. 

هللا و هیئت همراه وی به آن  سه با سفر رسمی داکتر نجیبهای گروهی اتحاد شوروی در مقای"این مسافرت در رسانه
هللا نشانده توجه بیشتر "این برخورد رهبر اتحاد شوروی برای نجیب سابقه و غیرقابل تصوری داشت.کشور انعکاس بی

 ."هللا نمی توانست در مورد بی تفاوت باشدرهبری اتحاد شوروی به حسن شرق نسبت به وی را نشان میداد.  نجیب

ها از هیئت افغانی و مالقات با گورباچف در چنان سطحی به عمل آمد که در ده سال  تشریفات و استقبال گرم شوروی
دهندۀ آن بود که که پیش از آن سابقه نداشت و از هیچ یک از رهبران ح د خ چنین استقبالی نشده بود.  این امر نشان

ی از زمامداران ح د خ خسته شده بود و در نظر داشت تا توجه را به  معننتیجه و بیرهبری جدید شوروی از حمایت بی
 حکومت انتخابی مورد قبول مردم در افغانستان معطوف سازد، نه به من یا به احمد و محمود دیگری.

به هر صورت، همین که از مسکو به کابل باز گشتم مستقیم خدمت رئیس جمهور شتافتم و ایشان مرا با آغوش باز و 
ز محبت پذیرفتند.  اما تا می خواستم گزارش سفر خود را ارائه کنم گفت: من از جزئیات سفر شما و به خصوص  ابرا

با اینکه  مالقات با رفیق گورباچف به وسیلۀ شواردنادزی با خبر شدم، دلچسپ و موفقانه بود، به شما تبریک می گویم.
 ش سفرم نشان نداد.  بناًء از حضور شان مرخص شدم. ای به شنیدن گزاربرخورد وی دوستانه بود کمترین عالقه

ناگفته نماند که آنچه بیشتر از پذیرایی از هیئت افغانی در مسکو باعث آزردگی خاطر رئیس جمهور و تصمیم وی به 
سقوط حکومت من شد همسان بودن نظریات رهبر شوروی با نمایندۀ سازمان ملل متحد و پیشنهادات اینجانب در رابطه 

تم جنگ و مصالحۀ ملی بود.  به این معنی که هر سه جانب اتفاق نظر داشتیم که برای تأمین صلح در افغانستان  با خ
های مقیم پشاور و ایران و رهبران ح د خ کنار گذشته شوند تا مردم افغانستان با آزادی کامل بتوانند در رهبران تنظیم

 تماد بدهند.یک انتخابات واقعی به حکومت مورد نظر شان رأی اع

 
 ادامه دارد.... 
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