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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(

 :مپنجقسمت 

خودم گفتم مثل اینکه آن هم با تشریف آوری شما و رفتن کوردوویز نه شد میسر و سودای خام  به بینان سیوان نه بلکه به  
 شد.

سیوان گفت: آنچه مرا از سایر نمایندگان سرمنشی ملل متحد متمایز می سازد آن است که ترس و نفرت از جنگ و 
ا می دارد تا برای نجات مردم نجیب عواقب ناگوار آن در تار و پود وجودم از زمان طفولیت عجین شده است و مرا و

افغانستان از این مصیبت ناخواسته بیش از همه تالش ورزم.  چراکه از طفولیت تا کالن سالی به من افسانه نه بلکه ستم 
کشیدگان جنگ آنچه را با تار و پود وجود خود شان تجربه کرده بودند قصه کرده می گفتند که مسلمانان ستمکار از هر 

اجداد ارمنی من دو تن را به جرم مسلمان نبودن کشتند و سومی هم فراری شد.  مادرم می گفت مادر کالن تو   سه تن از
که یکی از بازماندگان جنگ مسلمانان با ارمنی ها بود عادت به این داشت که برای آرام کردن من، زمانی که در گهواره  

ها و  زمزمه کند و من هم از همان دوران رفته رفته به نغمهانگیز جنگ را های غم بودم، به جای للوللو گفتن نغمه
 هایش معتاد شده می رفتم. قصه

وی افزود:  به راستی هم زمانی که پای به مکتب گذاشتم و قصه فهم و قصه شنو شده بودم شبانه برای خوابیدن از کنار 
قصه می کرد و می گریست.  قصه هایش قلب مرا  های خود مادرم به بستر مادر کالنم می خزیدم و او بازهم از دیدنی

می آزرد و سوزش آن مرا وا می داشت تا من هم گریه کنم.  با اینکه سال هاست که از قصه شنیدن های من و  
هایی که دیده بود می گذرد هنوزهم یاد قصه های مادر کالنم مرا به پردازی های مادر کالنم از آن همه مصیبصحنه

گریه های پر سوز وی ما را هم متأثر ساخت، تا جایی که نزدیک بود   و شروع کرد به گریه کردن. گریه می اندازد
همه با هم گریه کنیم که در کمتر از یک چشم برهم زدن صحنه تغییر کرد و به جای اشک در چشمان خنده بر لبانش 

 خندان گفت:نقش بست، مثل اینکه نه مادر کالنی بود و نه قصه های غم انگیزش.  خوش و 

از اینکه یاد نیاکان ستم کشیده ام مرا از خود بی خود کرده بود و از بی خودی به جای ترکان غدار همه مسلمانان شریف 
را نفرین کردم مرا ببخشیدو مرا ببخشید را چند بار )برای اینکه ما را از نفرت خود در برابر مسلمانان اغفال کرده باشد(  
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های افغانستان در اروپا و امریکا به ک ماه بعد پس از دیدار با شاه سابق و دیگر شخصیتتکرار کرد و سپس گفت:  ی
هایش مات من که از صحنه سازی کابل باز می گردم، آن هم جهت مشوره در بارۀ مصالحۀ ملی با رئیس جمهور و شما.

توضیحات بیشتر در بارۀ آشتی ملی و  و مبهوت شده بودم با بی رغبتی با وی دست داده گفتم:  به امید بازگشت شما و 
   ختم جنگ در افغانستان. خدا حافظ.

تحریف پیشنهاد کوردوویز، ابداع حکومت مشترک مجاهدین با ح د خ، معتاد شدن به افسانه های مادر کالن و گریه های  
دار کردن جنگ و قتل و بینان سیوان همه با هم نمایانگر خواست باطنی وی برای پایان دادن به مصالحۀ ملی و کشاله

اگر مادر کالنش زنده می بودو وی را  قتال مسلمانان افغانستان، طبق آرزوی مادر کالنش نه ایجابات ماموریتش، بود.
  می دید حتماً از خوشی دل کفک می شد.  با آن هم تالش داشتم هر آنچه را از سیوان شنیده بودم وسوسه پنداشته تعبیر 

در واقع هم چگونه امکان داشت شخصی که در دفتر سازمان    یش بکنم تا از افسانه های مادر کالنش.هاای از گفتهسازنده
ملل متحد با کوردوویز همکار بوده، و به گفتۀ خودش، موضوع افغانستان را هم دنبال می کرده است نداند که رهبران  

برعکس، متحدانه و متفقانه شعار می دادند که  مجاهدین هرگز حاضر نمی شدند با رهبران ح د خ دیدار و گفتگو کنند. 
تا پایان دادن به زعامت ح د خ و خروج بدون قید و شرط عساکر شوروی از افغانستان خواهند جنگید.  و اکنون بینان 

ای حکومت مشترک بسازد. آنهم سیوان چگونه می توانست از این دو دشمن آشتی ناپذیر، با یک دیدار و بدون هیچ مقدمه
بنابراین بهتر دانستم تا رئیس جمهور را در جریان گفتگوها با بینان سیوان قرار دهم.     ای برگزاری انتخابات مشترک.بر

چرا که ایشان رهبری خاد )استخبارات دولتی افغانستان( را در طول مدت جنگ به عهده داشتند و بهتر از هر کس دیگر 
با اینکه بعد از توافق با کوردوویز، و دیدار با گورباچف،   داشت. در بارۀ رهبران مجاهدین و خواست آنها معلومات

رهبر شوروی، که به رئیس جمهور ناخوشایند تمام شده بود، دیدار دو به دوی ما کمتر اتفاق می افتاد، بازهم اهمیت 
 موضوع مرا وادار کرد تا در خدمت شان باشم.

ۀ شان رو به رو شدم، سپس گفتند سیوان با شما مالقات داشت.  برخالف آنچه تصور می کردم با پیش آمد گرم و صمیمان
با صحبتی که با بینان سیوان داشتم از گفته هایش به خوبی فهمیده می شد که برخالف   تا خواستم چیزی بگویم ادامه داد:

رف کوردوویز مرد قاطع و مصممی است و تالش دارد تا مصالحۀ ملی را جهت ختم جنگ با جلب توجه هر دو ط
مشاجره عملی کند.  گرچه با کمی تفاوت )جلب رضایت مجاهدین و ح د خ( او طرح کوردوویز را برای ایجاد حکومتی 
از اشخاص بیطرف تعقیب خواهد کرد.  و تا جایی که به من گفته اند سیوان در مالقات با شما آنچه به من گفته بود به 

 یست؟ شما نیز گفته است، برداشت شما از گفته های او چ

در جواب دادن به مشکل رو به رو شدم.  زیرا برخالف تصور، جناب شان شیفتۀ سخنان بینان سیوان شده بودند و  
 بنابراین برایم نه جای حکایت باقی مانده بود نه فرصت شکایت.

هللا مندی نجیبالقههللا و بینان سیوان همزبان شده بود، در بارۀ ععبدالوکیل، وزیر خارجۀ وقت، که بعدها با داکتر نجیب
هللا و رهبر حزبی و دولتی حاضر به قبول طرح سیوان  اثرش می نویسد:  "اینکه چرا نجیب 963به سیوان در صفحۀ 

هللا به شدند، تا جایی که در جریان حوادث از نزدیک قرار داشتم، علتش اعتماد و اطمینان بیش از حد و خوشبینانۀ نجیب
 اش فلیپ کاروین امریکایی بود."وان و معاون سیاسیهای فریبندۀ بینان سیوعده

هللا تصور می کرد در انتخابات آینده که تحت نظر سازمان ملل متحد صورت خواهد گرفت بار دیگر می تواند با نجیب
  پشتیبانی غیر مستقیم ملل متحد ادارۀ کشور را به دست بگیرد.  بنابرآن حاضر شد تا طرح سیوان را در مورد انتقال 

نفری را قبول کند.  ولی با آنهم گفتم: اگر پیشنهاد سیوان را رهبران   15قدرت به یک حکومت بیطرف و تکنوکرات 
تر خواهد شد.  فرمودند عین  ها( در پشاور قبول نکنند فکر می کنم مشکل ما با مخالفین مسلح پیچیدهمجاهدین )تنظیمی

و گفت در صورتی که ریاست جمهوری شما و سران مجاهدین از  تشویش شما را من هم داشتم و از سیوان پرسیدم، ا
طرف نفر منتخب کوردوویز را جهت تشکیل حکومت بی  30نفر مورد نظر خودداری کنند در آن صورت ما  15معرفی  

نفر از اشخاص   15تحت بحث قرار خواهیم داد.  و در صورتی که یکی از دو طرف حاضر به همکاری نشود ما 
 نفر طرف موافق مدغم خواهیم کرد.  15شده و مورد اعتماد مردم را با  بیطرف و شناخته
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  رئیس جمهور فرمودند: نظریات بینان سیوان ساده و سازنده است.  من و همه اعضای ح د خ از آن حمایت خواهیم کرد. 
 گفتم اگر مخالفین مسلح دولت پیشنهادات سیوان را نپذیرند به جنگ ادامه نخواهند داد؟ 

سیوان در بارۀ اینکه به جنگ، همزمان با تشکیل حکومت مورد نظر، توقف داده خواهد شد نظریات و معلومات   فرمودند:
با اینکه جناب شان با جملۀ "با شما در میان خواهم گذاشت" می   سازنده داشت که در آینده با شما در میان خواهم گذاشت.
د کوردوویز در گذشته و نظریات سیوان در این روزها اگر از خواست به صحبت پایان دهند، بازهم پرسیدم:  پیشنها

شوروی برخوردار نباشد نه ارزش دارد و نه هم جنبۀ تطبیقی، جماهیرحمایت و پشتیبانی صادقانۀ دولت امریکا و اتحاد
 و نه هم تأثیری در ختم جنگ.

خدا را شکر گفته از    ه افغانستان نیامده است.فرمودند: در این باره جای تشویش نیست، زیرا بینان سیوان با دست خالی ب
 ایشان خداحافظی کردم. 

بینی می شد رهبران مجاهدین )سران هفت تنظیم مقیم پشاور( بعد از دیدار با بینان سیوان نه تنها طرح طوری که پیش
دین تا خروج کامل وی را برای تشکیل حکومتی از طرفداران ح د خ و مجاهدین رد کردند بلکه اعالم داشتند که مجاه

عساکر شوروی از افغانستان و سقوط زعامت ح د خ و تأسیس حکومت اسالمی مورد نظر مجاهدین به جنگ ادامه  
با آنهم دیری نگذشت که بینان سیوان به کابل آمد و بعد از دیدار با رئیس جمهور مالقاتی داشت با من، که   خواهند داد. 

ین سفر دیداری داشتم با شاه سابق افغانستان و داکتر محمد یوسف صدراعظم و  در آن ضمن گفتگوی تعارفی گفت:  در ا
های سابق و اشخاص بانفوذ افغانستان که فعالً در اروپا به سر می برند.  خوشبختانه تعدادی از وزرا، سفرا و جنرال

آنچه انتظار داشتم مورد  های ما در بارۀ مصالحۀ ملی و ختم جنگ با تشکیل حکومتی از اشخاص بیطرف بیش از  صحبت
 تأئید آنان قرار گرفت. 

سیوان گفت:  رهبران مجاهدین در پشاور حاضر به قبولی پیشنهاداتم نشدند، ولی بازهم با آنها مالقات و یادآوری خواهم 
کرد که اگر شخص و یا اشخاصی نخواهند در مذاکرات نمایندۀ سرمنشی سازمان ملل متحد برای حل سیاسی موضوع 

 ستان اشتراک کنند از پالن صلح ملل متحد تجرید خواهند شد.افغان

تا خواستم بپرسم، خودش گفت: در دیداری که با رئیس جمهور داشتم عبدالوکیل وزیر خارجه هم حاضر بود.  رئیس 
ات های معروف و مؤثر افغانی در خارج از کشور مالقجمهور از اینکه توانسته بودم در اولین دیدار خویش با شخصیت

و توجه آنان را به همکاری در مصالحۀ ملی جلب کنم خیلی خوشنود شدند و فرمودند: ما پیشنهاد شما را در بارۀ تشکیل 
های ح د خ در  طرف برای پیاده کردن مصالحۀ ملی با رفقای دفتر سیاسی و دیگر شخصیتحکومتی از اشخاص بی

ت جمهوری و هیئت رهبری و همه اعضای ح د خ در حل سیاسی میان گذاشتیم.  نباًء به شما اطمینان می دهم که ریاس
نفر را در اختیارم گذاشت و گفت   30موضوع افغانستان از نظریات شما حمایت و پشتیبانی خواهند کرد.  ایشان شهرت  

نفر مورد نظر خویش انتخاب کنید.   30نفر را از اشخاص مذکور برای تشکیل حکومتی مرکب از  15شما می توانید 
طرف رئیس جمهور گفت ما تالش های شما را برای جلب همکاری رهبران مجاهدین در تشکیل حکومتی از اشخاص بی

گری ادامه داده در مصالحۀ  )مورد قبول هر دو جانب( استقبال می کنیم.  ولی بازهم اگر آنها بخواهند به لجاجت و ستیزه
تان از حمایت جامعۀ ملل در تشکیل حکومت گفته شده برخوردار  ملی اشتراک نکنند گفته می توانم که اگر دولت افغانس

باشد توانایی آن را خواهد داشت تا با دشمنان دولت جمهوری تصفیۀ حساب کند.  در این میان عبدالوکیل وزیر خارجه  
هد گفته با  گفت خوشبختانه حزب و دولت ما از حمایت اکثریت مردم خویش برخوردارند و آنانی که به نام افغان یا مجا

ما می جنگند یا پاکستانی استند و یا از افراد اجیر شده از کشورهای عربی.  عبدالوکیل گفت ما باور داریم همین که  
 حکومت مورد نظر شما در عمل پیاده شود اکثریت مردم افغانستان از آن پشتیبانی و حمایت می کنند.

بود به جای سیوان من گریه کنم.  اما در موقفی که من بودم گریه  از شنیدن حرف های بی بنیاد از زبان سیوان نزدیک 
تر می کرد. آنهم در حالی که رئیس جمهور گرویدۀ گفته های سیوان شده  کردن به جای تدبیر، مشکل پیچیده را پیچیده

د که از نظر بود و بینان سیوان هم مطمئن از فرموده های رئیس جمهور و عبدالوکیل وزیر خارجه. و به نظر می رسی
 هر سه شان صدراعظم شده بود انگشت ششم.
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 4تر 4 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

 

های معروف و کاردان افغانستان، که در اروپا و امریکا و بعضاً در داخل آنها می دانستند که من به اشتراک شخصیت
کشور به سر می بردند، در حکومت مورد نظر بینان سیوان به صورت قطع باور نداشتم.  بلکه در بارۀ اشخاص  
موصوف بیشتر گرویدۀ سخنان واقعبینانۀ کوردوویز شده بودم که بعد از بارها مالقات و گفتگو با تک تک شان در ظرف  

های نامور افغان )مانند شاه سابق و خانوادۀ وی و داکتر محمد یوسف صدراعظم سابق و  هفت سال می گفت: شخصیت
و خود شان به هیچ شکلی از اشکال حاضر به همکاری با   غیره( را رهبران مجاهدین در پشاور و ایران نمی پذیرند

های مخالف دولت جمهوری  بنابراین به بینان سیوان گفتم: ابتکار شما در جذب افغان ریاست جمهوری افغانستان نیستند.
ک گفته در امریکا و اروپا، که هرگز تصور نمی شد، واقعاً یک معجزه است و از صمیم قلب این موفقیت را به شما تبری

خواهشمندم تا اسمای شان را محرمانه در اختیارم بگذارید تا از نشر و پخش خبرهایی که به آنان خوشایند نباشد در  
 مطبوعات جلوگیری شود.

هایی که در اروپا و امریکا جهت اشتراک و همکاری شان مالقات داشتم با آنکه همکاری  بینان سیوان گفت: با شخصیت
طرف وعده دادند خواهش کردند تا روزی که با اشخاص معرفی شده  مت انتقالی از اشخاص بیشان را در تشکیل حکو

از جانب دولت جمهوری برای تشکیل حکومت مورد نظر جلسه و توافق نکرده اند از افشا و معرفی اسمای شان جداً  
 آنان را به شما معرفی کنم.  ای که به آنها داده امجلوگیری شود.  بناًء با عرض معذرت نمی توانم نظر به وعده

باور کردن به گفته های   بینان سیوان افزود:  عین موضوع را حضور رئیس جمهور هم عرض کردم و ایشان قانع شدند. 
سیوان که او توانسته باشد مشهورترین مخالفان سرسخت دولت افغانستان را با یک دیدار کوتاه وادار به همکاری با 

ای نبود. به خصوص این که حاضر نشد حتی اسمای شان را با رئیس جمهور که قوماندانی سادهریاست جمهوری کند کار  
اعالی اردو را در جنگ علیه مجاهدین و رهبری مشاورین مصالحۀ ملی را شخصاً به عهده داشت در میان بگذارد شک  

 و تردیدم را در صداقت او به مصالحۀ ملی و ختم جنگ چند برابر کرد.

ام توانسته بود از محبت و اعتماد رئیس جمهور برخوردار شود.  چنانچه روزی که می  و با همه بی اعتمادیمتأسفانه ا
خواستم خدمت رئیس جمهور در بارۀ اینکه آقای سیوان به ختم جنگ در افغانستان عالقمند نیستند توضیح بدهم، فرمود: 

ناچار گفتم سن و سالم تقاضای    کوردوویز قرار گرفته اید.  هایجناب صدراعظم، به نظرم شما بیش از حد زیر تأثیر گفته
و حاال ما   آن را نمی کند که با یک دیدار تحت تأثیر کسی قرار بگیرم، آنهم شخصی که هم خودش رفت و هم نظریاتش

 مانده بودیم و بینان سیوان.  با ختم این بحث کارهای دیگر دولتی را در میان گذاشتم. 

ینان سیوان بعد از سفرش به پاکستان، ایران، اروپا و امریکا و دیدار با اشخاصی که قرار گفتۀ  دیری نگذشت که باز ب
خودش به وی وعدۀ همکاری برای شامل شدن در حکومت موقت داده بودند، به کابل آمد.او پس از دیدار با رئیس جمهور 

 با سفرش گفت:  سفر خوبی بود و موفقیت برای گفتگو با من به قصر صدارت آمد و ضمن ارائۀ توضیحاتی در رابطه 
بیش از انتظار در بر داشت.  زیرا مخالفان سرشناس دولت جمهوری از اشخاصی که رئیس جمهور جهت عضویت در 

نفر آنها اطمینان دادند و گفتند همین که با شش نفر دیگر پیشنهادی  9حکومت موقت معرفی کرده بود به همکاری با 
نفر کابینۀ موقت را معرفی کنند تا اگر خدا بخواهد انتخابات   15ورت گیرد حاضر خواهند بود  رئیس جمهور موافقت ص

 را در افغانستان جهت انتخاب رئیس جمهور مورد قبول همه به راه اندازند. 

 
 ادامه دارد.... 
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