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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(

 :مششقسمت 

 طلب آنها را نادیده گرفت؟سادگی مجاهدین و خصوصاً رهبران جاهپرسیدم: آیا می شود به این 

المللی در جنگ گفت: چون خود آنها در مصالحه اشتراک نکرده اند، اگر بخواهند به جنگ ادامه دهند از حمایت بین
دولت  برخوردار نخواهند شد و خواهی نخواهی از جانب اردوی دولت جمهوری شکست می خورند.  در آن صورت 

امریکا و دیگر کشورهای مخالف دولت جمهوری افغانستان ناگزیر خواهند بود تا دولت جمهوری را تحت قیادت داکتر 
 هللا به رسمیت بشناسند.نجیب

هللا را گرویدۀ بینان سیوان و خصوصاً معاون سیاسی وی فلیپ کاروین امریکایی کرده بود اطمینانی و آنچه داکتر نجیب
هللا داده بود، مبنی بر اینکه معاون وی فلیپ کاروین یک مامور بلند پایۀ وزارت سیوان به داکتر نجیببود که بینان 

دار شده است تا اوضاع افغانستان را به  خارجۀ امریکاست که تحت پوشش ماموریت در ملل متحد در افغانستان وظیفه
هللا اطمینان می بگذارد. بینان سیوان به داکتر نجیبدقت مطالعه کرده وزارت خارجۀ امریکا را در جریان وقایع کشور 

داد که: خوشبختانه فلیپ کاورین به این باور رسیده است که در نبود شما زعامت افغانستان به دست بنیادگرایان مسلمان 
 می افتد.  درست همان چیزی که دولت امریکا هرگز آن را نمی خواهد. 

کا در آن روزها، که یکی پی دیگری در تأئید و حمایت از رهبران مجاهدین در  متأسفانه اعالمیه های رسمی دولت امری
ای جهت مصالحه  هللا به حیث رئیس جمهور هرگز مذاکرهپشاور نشر می شد، نشان می داد که: تا موجودیت داکتر نجیب

واستار سقوط دولت از سوی دیگر، در آن زمان تقریباً قاطبۀ مردم افغانستان خ و ختم جنگ صورت نخواهد گرفت.
های بی بنیاد و نامستند هللا تحت تأثیر گفتهجمهوری دموکراتیک افغانستان بودند.  از این که چگونه و چرا داکتر نجیب

بینان سیوان و معاون او قرار گرفته بود دانسته نشد که آیا واقعاً توقع بیش از حد در ادامۀ قدرت وی را از خود بی خبر 
س او حاضر شده بود تا برای ختم جنگ و مصالحۀ ملی از قدرت کناره گیری و آن را به شاه سابق کرده بود یا برعک 

هللا و پادشاه سابق افغانستان مراوده برقرار می کرد  ترین شخصی که بین داکتر نجیبواگذار کند.  به این ارتباط نزدیک
فغانستان بود.  سلیک هریسن در کتاب پشت پردۀ العادۀ شوروی در اورانتسوف، معاون اول وزیر خارجه و سفیر فوق

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/wasel_s_w_tarh_haye_digo_wa_siwan_hasanesharq.pdfmarefi_ab_qaum_mirzada_6.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/wasel_s_w_tarh_haye_digo_wa_siwan_hasanesharq_6.pdf


  
 

 

 4تر 2 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

 

 می نویسد: 257افغانستان، که به اشتراک کوردوویز، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، نوشته است در صفحۀ 
ورانتسف در این باره می گوید: آنچه پیش آمد خواست ما نبود و در واقع موضع خشک امریکا ما را به این سو کشاند.   " 

گیری هللا دارای عقاید مخصوص به خود بود، او به دیدگاه خود چسپیده بود و تمام پیشنهادات برای کنارهنجیبعالوه برآن  
 ." از حزب یا تحدید کنترل آن را رد میکرد.  آنچه او می خواست عکس اینها بود

و نیز نامزدهای او بتوانند   آمیز به ظاهرشاه بدهد و او به عنوان پدر ملت تلقی شودنجیب هللا حاضر بود یک پست احترام
 های کلیدی را حفظ میکرد.به حکومت بپیوندند.  اما حزب خلق باید موقعیت

هللا تحت فشار شوروی موافقت کرد که شاه بتواند نخست وزیر و وزیر داخله که پلیس نجیب  1987سرانجام در اوکتوبر  
م قابل مذاکره بود.  اما ریاست جمهوری، وزارت دفاع را هم اداره می کرد انتخاب کند. پست وزارت خارجه و مالیه ه

چنان در دست حزب باقی می ماند.  ورانتسوف درین رابطه گفت: من چندین بار با شاه سابق ملی و خاد )پلیس مخفی( هم
 . شاید او با رد اینها کار عاقالنه ای می کردصحبت کردم و او این پیشنهاد را نپذیرفت.  

ی پیگیر نتوانستیم دلیل آنرا دریابیم که چگونه و چرا کوردوویز با همه معلوماتیکه در مدت هفت سال متأسفانه با تالشها
با اینکه پوره  گی از صحنه غایب و با بینان سیوان تعویض شد.در بارۀ ختم جنگ و آشتی ملی اندوخته بود بیک باره

ای به جز را در افغانستان پیاده می کرد، بازهم چاره معتقد شده بودم که بینان سیوان به جای مصالحۀ ملی، اسالم کشی
های وی نداشتم.  زیرا کمترین بی اعتنایی با سیوان معنای مشت و گریبان شدن با رئیس جمهور را داشت، شنیدن موعظه

 های پشاور تمام می شد تا کنار رفتن بینان سیوان. که آن هم به نفع تنظیمی

ه بگذریم در آن شب و روز در قصر ریاست جمهوری و وزارت خارجه بیشترین گری های بینان سیوان کاز حیله
گفتگوها پیرامون سفر رئیس جمهور به امریکا و اشتراک وی در چهل و نهمین اجالس مجمع عمومی سازمان ملل متحد 

ود و وزارت در نیویارک می چرخید.  و آنچه بیشتر از همه، همه هواداران طرح سیوان را مشغول و مشعوف کرده ب
خارجه آن را احتماالً با استفاده از معلومات دست اول بینان سیوان اشاعه می داد آن بود که: سفر رئیس جمهور به امریکا 
و بیانیۀ پرمحتوا و بکر وی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و نشر و پخش آن در مطبوعات جهان تأثیرات شگرفی 

 غانستان به بار خواهد آورد.در روابط امریکا و جهان غرب با اف

تر تنظیم کرده تر و با شکوهبنابرآن وزارت خارجه ترتیبات سفر رئیس جمهور را نسبت به دیگر سفرهای شان مجلل
گاردها سر به پنجاه نفر می کشید و سرک بین ارگ و میدان هوایی ها و بادیبود.  چنانچه تعداد هیئت همراه و مطبوعاتی

ی افغانستان تزیین کرده بودند.  ولی شام روزی که فردای آن بایستی رئیس جمهور با ترتیبات خاص هارا با نصب بیرق
عازم امریکا می شد رئیس شرکت آریانا به وزارت خارجه اطالع داد که کشورهای غربی که طیارۀ حامل رئیس جمهور 

ره اجازۀ عبور از فضای کشورهای شان را نمی هللا از فضای آنها پرواز می کرد اطالع دادند که به آن طیاداکتر نجیب
الدین  هکذا شاه محمد دوست نمایندۀ افغانستان در سازمان ملل متحد به وزارت امور خارجه اطالع داد که:  برهان  دهند.

ربانی، رئیس جمعیت اسالمی افغانستان مقیم پشاور، به واشنگتن آمده است و سفیر پاکستان تالش دارد با جلب توجه  
ایندگان دول مخالف دولت جمهوری افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، زمینۀ سخنرانی وی را به حیث نم

نمایندۀ مقاومت افغانستان در نبود هیئت افغانی آماده کند.  بنابرآن انتظار دارم تا هرچه زودتر هیئت افغانستان جهت 
 حضور به هم رسانند. اشتراک در چهل و نهمین اجالس مجمع عمومی ملل متحد 

ایجاد مانع در اشتراک رئیس جمهور در اجالس مذکور و به خصوص اطالعیۀ نمایندۀ افغانستان در سازمان ملل متحد  
باعث شد تا صدراعظم به حیث رئیس هیئت در اجالس مجمع عمومی ملل متحد اشتراک کند.  بنابرآن به دیدار رئیس 

نین امر مهمی قدردانی کرده خواهش کنم تا مرا در جریان آنچه در نظر داشتند  جمهور رفتم تا از انتخابم در اجرای چ
 در مجمع عمومی ملل متحد ایراد کنند بگذارند.  فرمودند: همه چیز آماده است و به دسترس شما گذاشته می شود. 

کردم متأسفانه تا روزی   ای که باهم داشتیم چند بار موضوع نیویارک را تکراربا اینکه در آن روز با صحبت یک ساعته
های خویش که بایستی در مجمع عمومی که عازم نیویارک شدم حاضر نشدند تحریری یا شفاهی مرا در جریان خواسته

 ملل متحد ایراد می شد بگذارند. 
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وص  آمد سردی که با من داشت حق به جانب بود.  زیرا واهمۀ از دست دادن قدرت از من، به خصهللا از پیشداکتر نجیب
پس از بازگشت از اتحادجماهیرشوروی و استقبال گرم رهبران آن کشور، برایش رقیب خیالی و جانشین واهی ساخته 

اش بود.  در حالی که من نخواسته ماموریت وی را در مجمع عمومی ملل متحد انجام بود که گویا در تالش سرنگونی
در آن روزها تحکیم یا تعویض زعامت در افغانستان  د.می دادم و آنهم در حالی که خودش چنین تصمیمی گرفته بو

منحصر بود به تصمیم زعمای اتحادجماهیرشوروی، نه به اراده و تصمیم مردم افغانستان.  و آنهم به شرطی که جانشین 
قدرت به خواست رهبری جمعیت اسالمی در تشکیل والیت تاجکان )بدخشان، تخار، بغالن، کندز، پنجشیر و سالنگ 

ی و جنوبی(به نام ادارۀ نیمه مستقلی تحت رهبری جمعیت اسالمی تن در می داد )تفصیل در کتاب کودتای پنجم(.  شمال
گی چنین زعامتی را که موجب رضایت دولت شوروی  با اینکه جناب شان به خوبی می دانستند که من و امثال من شایسته

حالی که نمی خواست من پیشنهادات خویش را مبنی بر صحه  و همکاری با جمعیت اسالمی شود نداشتیم، ولی بازهم در  
گذاشتن بر طرح کوردوویز، برای مصالحۀ ملی و انتخاب حکومت مردمی ، و رد طرح بینان سیوان در پیشگاه نمایندگان 

ه  های مجمع عمومی ملل متحد را بجامعۀ جهانی عرضه و استدعای همکاری کنم مرا به نیویارک فرستاد.  اما دروازه
 رویم قفل زد و مانع سخنرانی ام در آن مجمع بزرگ جهانی شد.  بدین سان که: 

یک روز قبل از پرواز جانب نیویارک به من اطالع دادند که برای رفع نقص فنی که در طیاره موجود است سفر من 
نامۀ صدراعظم چکسلواکیا ساعت به تعوق افتاد.  همچنان در همان روز بود که وزارت امور خارجه دعوت 24برای 

را برای دیدار یک روزه حین توقف پرواز در آن کشور در اختیارم گذاشت.  به آنها گفتم با عرض امتنان و تشکر از 
دعوت شان خواهش نمایید تا اگر ممکن باشد این دیدار بعد از بازگشتم از نیویارک صورت بگیرد.  زیرا می خواهم بعد  

 و روز جهت معاینات صحی در آن کشور بمانم.از دعوت رسمی برای یکی د

طبق معمول پرواز طیارۀ هیئت افغانی به سوی نیویارک دو سه ساعتی در میدان هوایی پراگ بدون تشریفات دولتی  
توقف می کرد و با اینکه انتظار تشریفات رسمی را بعد از سفر نیویارک داشتم، برخالف توقع، در میدان هوایی پراگ  

گرم و رسمی صدراعظم چکوسلواکیا و همراهان شان رو به رو شدم.  آنها با تشریفات خاصی مرا به با استقبال 
فردای آن روز، پیش از پرواز به سوی نیویارک، بازهم صدراعظم موصوف ما را تا دروازۀ  خانۀ دولتی بردند.مهمان

نمایندۀ دایمی دولت افغانستان در سازمان   طیاره مشایعت کرد.  پس از رسیدن به نیویارک، همراه با شاه محمد دوست،
ملل متحد، که جهت پذیرایی همراه با همکاران خویش به میدان هوایی آمده بود، روانۀ هوتلی شدیم که قبالً برای بود و 

 باش هیئت کرایه کرده بود.

ر سازمان ملل متحد به  محمددوست چه زمانی که وزیر خارجۀ افغانستان بود و چه حاال که نمایندگی کشورش را دشاه
عهده داشت تماس نزدیک و رابطۀ صمیمانه ای را با کوردوویز، نمایندۀ سرمنشی سازمان ملل متحد )برای جستجوی 

وی در حالی که مساعی کوردوویز را برای پیاده کردن مصالحۀ ملی در افغانستان   مصالحه در افغانستان( حفظ کرده بود.
ری که با سیوان مالقات داشتم ضمن اینکه از شما دل خوشی نداشت بازهم به این باور  می ستود برایم گفت:  دو سه با

 رسیدم که برای اغفال شما و سایر رهبران افغانستان و ادامۀ جنگ کار می کند تا پیاده کردن مصالحۀ ملی در افغانستان. 

ی پیدا کند و بر شانه های وزیر خارجه  به دوست گفتم متاسفانه بینان سیوان توانسته است تا در قلب رئیس جمهور جا
سوار شود.  بنابراین برای جلوگیری از به گمراهی کشانده شدن ما در امر مصالحۀ ملی مطالبی در بارۀ پیاده کردن 
مصالحۀ ملی و انتخابات عمومی در افغانستان، برای انتخاب حکومت مورد نظر مردم همزمان با خروج قوای شوروی  

های مذبوحانۀ بینان سیوان ام که می خواهم آن را در مجمع عمومی ملل متحد به این امید که تالشدهاز کشور، تهیه کر
 را در افغانستان رسوا و بی اثر کنم ایراد کنم.

دوست گفت: متأسفانه زمان حضور و سخنرانی شما در مجمع عمومی به ساعت دوی بعد از ظهر امروز تعیین شده بود 
 در جلسه منتفی شده است. که آنهم در نبود شما

ش در اولین  1329به او گفتم: این بود نتیجۀ بیش از سی و پنج سال دوستی و برادری شما با من )با دوست در سال 
 ش دوستی ما ادامه داشت(.1367اتحادیۀ محصلین پوهنتون کابل آشنا شده بودم و تا سال 
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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

 

دستی خویش داشت بیرون کشید و به من داد.  در هر سه  ای که در بکس او چیزی نگفت.  اما سه ورق را از دوسیه
های متفاوت عنوانی وزارت امور خارجه نوشته شده بود که: طوری که اطالع دارید  ورق خواهش مشابه اما با تاریخ

زمان حضور و سخنرانی سران کشورهای عضو سازمان ملل متحد در اجالس مجمع عمومی یک ماه قبل از تشکیل 
های شان رسانیده می شود.  بنابرآن تغییر زمان حضور سران کشورها در مجمع مؤسسه به اطالع حکومت  های اینجلسه

مذکور ممکن نیست.  از آنرو وقتی که در آن مجمع برای رئیس جمهور تعیین شده بود حاال دفتر سرمنشی آن را برای  
 د گفته شده در نیویارک حاضر باشند.صدراعظم گذاشته اند.  بناًء خواهشمندم تا هیئت دو روز قبل از موع

ساعت به بهانۀ   24ها متوجه شدم اگر سفرم دو روز و یک شب در دعوت صدراعظم چکوسلواکیا و  با خواندن یادداشت
موضوع را به دوست گفتم، او گفت: فکر می  خرابی طیاره به تعویق نمی افتاد پوره سر وقت به نیویارک می رسیدم.

 جان وزیر خارجه، با کسب توافق رئیس جمهور، باشد.بینان سیوان و مجری آن وکیل کنم مبتکر این دسیسه

های شان برای  حاالنکه قسم به خداوند بزرگ که سرمویی به خرابی و بدنامی آنها روادار نبودم.  اما نظریاتم با دیدگاه
عقیده داشتم که تطبیق پیشنهاد مصلحت ملی و ختم جنگ در افغانستان از زمین تا آسمان تفاوت داشت.  زیرا من 

کوردوویز باعث ختم جنگ در افغانستان و سبب نیک نامی رئیس جمهور و رفقایش می شد.  ولی آنها که تطبیق 
پیشنهادات کوردوویز را سبب سقوط و نظریات بینان سیوان را باعث دوام زعامت ح د خ می دانستند دسیسه کردند تا  

د در بارۀ طرح کوردوویز و آنچه خود در بارۀ مصالحۀ ملی در چانته داشتم سخنرانی نتوانم در مجمع عمومی ملل متح
بی خبر از اینکه نظریات کوردوویز بوتل عطری در دستم شده بود که نه تنها چارچوب خانۀ ملل را بلکه می شد   کنم.

 کوچه و بازار را هم با آن معطر کرد و من هم به کمک شاه محمد دوست چنان کردم. 

 ه محمد دوست گفت: حاال که چنان کردند چه باید کرد؟ شا

 ام، بناًء بیشتر از همه چیز به کمک شما احتیاج دارم.گفتم در این شهر هم نابلدم و هم سر کالوه را گم کرده

گفت: اگر اجازۀ شما باشد مالقات شما را با سرمنشی سازمان ملل متحد تنظیم می کنم و پس از آن برای شما مصاحبۀ  
نگاران کشورهای مختلف جهان اشتراک داشته باشند در مقر سازمان ملل متحد  طبوعاتی که در آن تقریباً همه روزنامهم

 رو به راه می کنم.

با مسرت زیاد گفتم دوست عزیز، من در اختیار شما هستم.  و همین که بعد از خداحافظی می خواست از دروازه خارج 
آمد.  رئیس شورای روابط خارجی امریکا پس از انتخاب شما به حیث صدراعظم   شود بازگشت و گفت: چیزی به یادم

نامه را همان روز به وزارت خارجه مخابره و پس از از شما دعوت کرده بود تا به امریکا سفر کنید.  من متن دعوت
ت گفتم نه در بارۀ این شورا  به دوس یا نپذیرفتن آن را به من خبر ندادند. آن دو بارهم تعقیب کردم.  ولی قبولی دعوت

 وزیر خارجه برایم چیزی گفت و نه هم از دعوت شان.ق 

ای نزد مقامات دولتی به خصوص وزارت  العادهگفت: این شورا با اینکه یک مؤسسۀ غیر دولتی است اما از اعتبار فوق
عضی از مامورین بلند رتبۀ خارجۀ امریکا برخوردار است.  زیرا اعضای آن را وزرای خارجۀ سابق و سناتورها و ب

العاده متشنج است گمان نمی کنم متقاعد امریکا تشکیل می دهند و در چنین شرایطی که روابط امریکا با افغانستان فوق
 بدون موافقۀ مقامات ذیصالح امریکا از شما دعوت کرده باشد.

مساعد باشد تماس گرفته از جانب من به دوست گفتم: خواهش می کنم همین اکنون با رئیس موصوف اگر به نظر شما 
 بگویید می خواهم هر زمانی که برای شان مساعد باشد مالقات کنم.

 
 ادامه دارد.... 
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