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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(

 :مهفتقسمت 
 تلیفونی گفت: رئیس و اعضای شورا پس فردا انتظار مالقات با شما را در مقر شورا دارند. او پس از تماس 

من هم با همراهی شاه محمد دوست و دو سه نفر از هیئت همراه در زمان موعود به شورای مذکور رفتم که از جانب  
از منشی عمومی تا آخرین فرد ح د رئیس و اعضای آن شورا به گرمی استقبال شدم و آنهم در زمانی که در افغانستان 

آمد باالتر از انتظار آنها سوالی را بوجود آورد که آیا اینها اشخاص آزاده بودند یا  خ به دولت امریکا ناسزا می گفتند.پیش
پس از خوش آمدگویی دوستانۀ رئیس مجلس، یکی از اعضای مجلس پرسید: نظر شما  ما مزدوران چشم و گوش بسته.

 حۀ ملی و ختم جنگ در افغانستان چیست؟در بارۀ مصال

های مقیم پشاور و من طرح کوردوویز را، که عبارت بود از تشکیل حکومتی از اشخاص غیر وابسته به ح د خ و تنظیم
تهران تا زمینۀ برگزاری انتخابات برای تعیین حکومت منتخب و مردمی را فراهم کند، به طور مفصل توضیح دادم.   

های مرا شنیدند، یکی دیگر از اعضای شورای روابط خارجی امریکا پرسید: از نظر مندی حرفوصلهپس از آنکه با ح
بسیاری از کسانی که اوضاع افغانستان را دنبال می کنند نظام موجود در افغانستان بعد از خروج نیروهای شوروی از 

 هم می پاشد، نظر شما چیست؟

ه تنها بعد از خروج نیروهای شوروی سقوط نخواهد کرد بلکه می تواند سالها به  گفتم: تا جایی که اطالع دارم این نظام ن
جنگ و خونریزی ادامه دهد، اما متأسفانه نه به مصلحت ملی.  زیرا سران هفت تنظیم مقیم پشاور در گرفتن قدرت از  

ستان به عنوان حامی درجه  ح د خ اتفاق نظر ندارند و هر کدام به تنهایی مدعی تاج و تخت در کابل است.  گرچه پاک
های مقیم پشاور با سقوط دولت کابل زعامت افغانستان را به دست بگیرند، اما یک مجاهدین تالش دارد تا رهبران تنظیم

های شکست خورده و نه به حیث فاتحان و کسانی که اردوی اتحادشوروی را شکست داده اند، بلکه به حیث گروه
بردار پاکستان.   و اما در بارۀ دولت امریکا فکر می کنم این اشتباه را که اجازه داد  نسرافگنده، دست نشانده و فرما

رژیم افراطی مذهبی در ایران به قدرت برسد، در افغانستان تکرار نخواهدکرد.  با همه آنچه گفته شد اردوی سیصدهزار  
یی کافی برای جلوگیری از رسیدن تنظیم ها به  ترین سالح ها را در اختیار دارد از توانانفری  افغانستان که پیشرفته

 قدرت برخودار است. 
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یکی دیگر از اعضای شورای موصوف گفت:  ایاالت متحدۀ امریکا برای مجاهدین افغانستان جهت استرداد استقالل شان 
و، که آنها را  هللا و بعضی از پیروان اهای بی دریغ کرده است و اکنون که مجاهدین حاضر نیستند با داکتر نجیبکمک

هللا را به حیث رئیس  نمایندگان شوروی می دانند، مذاکره کنند حکومت امریکا نظر مجاهدین را تأئید و موجودیت نجیب
 جمهور مانع اصلی حل قضیۀ افغانستان و مذاکره می دانند.

از حمایت دولت امریکا طرف در صورتی که  هایم توجه کرده باشید تشکیل حکومتی از اشخاص بیگفتم: اگر به معروضه
و اتحادشوروی برخوردار باشند و رهبران مجاهدین و سرکردگان ح د خ در انتخابات ریاست جمهوری حق اشتراک  

 نداشته باشند فکر می کنم کار ریاست جمهوری پایان یافته خواهد بود.

ل حاضر و بعد از خروج عساکر  رئیس شورای روابط خارجی امریکا گفت:  شما روابط امریکا را با افغانستان در حا 
بینی می کنید.  گفتم: حکومت من با درک اینکه در حال حاضر برای ختم جنگ و پس شوروی از افغانستان چگونه پیش

ً ایاالت  از آن برای احیای مجدد افغانستان نیاز مبرم به از سرگیری روابط سیاسی با همه کشورهای جهان خصوصا
ن برای اینکه تمایل حکومت خود را به تجدید روابط سیاسی با دولت امریکا نشان داده باشم  متحدۀ امریکا دارد.  بنابرآ

در اولین جلسۀ کابینه ام فیصله شد تا همه مؤسساتی که از طرف دولت امریکا در افغانستان کمک می شد و پس از 
داده شود که حکومت افغانستان حاضر  انقالب ثور فعالیت آن مؤسسات را لغو کرده بود احیاء و به حکومت امریکا خبر  

است با کمال رضامندی کمک های بی شائبۀ حکومت امریکا را در تدویر و تمویل فاکولته و مکتب عالی انجینری و 
 ها پروژۀ مثمر دیگر بپذیرد.پوهنتون ننگرهار و ده

ند تا حکومت شان سیاست بی طرفی  به اوشان توضیح دادم نه تنها حکومتم بلکه مردم افغانستان بی صبرانه انتظار دار
خوشبختانه سخنانم را به گرمی  را با همه کشورهای جهان خصوصاً با ایاالت متحدۀ امریکا مانند گذشته از سر گیرند.

شاه محمد دوست که مثل من از استقبال گرم و   استقبال و پس از آن در فضای خیلی صمیمانه با هم خداحافظی کردیم.
های نزدیک به دولتمداران امریکا، شگفت زده شده بود، گفت:  از چندی به این  آنهم از جانب شخصیتآمد دوستانه،  پیش

طرف از روش سردمداران امریکا )که آن شورا ممثل آن بود( استنباط می شد که برای ختم جنگ و مصالحۀ ملی و در  
مندی ندارد.   خ از مبارزات سیاسی عالقه های پشاور )حکومت بنیادگرای اسالمی( و حذف ح دبه قدرت رسیدن تنظیمی

هللا را به حیث رئیس جمهور مانع اصلی حل قضیۀ  اما بدون چون و چرا نظر مجاهدین را که موجودیت داکتر نجیب
مند حکومتی در افغانستان استند که االفغانی می دانند تأئید و حمایت می کنند، و عالقهافغانستان و مذاکرات مستقیم بین

 انب اکثریت مردم کشور انتخاب شده باشد نه توسط یک حزب و آنهم منحصر به فرد. از ج

از شاه محمد دوست پرسیدم از کوردوویز چه خبر است؟  گفت: طوری که می دانید من چه در وزارت خارجه و چه  

صطالح همکاری تنگاتنگ حاال که نمایندۀ دولت افغانستان در سازمان ملل متحد هستم، روی موضوع افغانستان با وی به ا

داشته ام.  اما چندی قبل وی در حکومت جدید کشورش )اکوادور( با حفظ نمایندگی در سازمان ملل متحد به حیث وزیر 

خارجه تعیین شده است.  در دیداری که با وی داشتم گفت "خوشحالم از این که سرمنشی ملل متحد رسماً از من خواسته  

 العادۀ شان موضوع افغانستان را نیز مانند گذشته دنبال کنم و من هم پذیرفته ام". است تا  به حیث نمایندۀ فوق

کوردوویز افزود: "برای آخرین بار می خواهم به زعمای ایاالت متحدۀ امریکا و اتحاد جماهیر شوروی با قاطعیت بگویم 
مصالحۀ رهبران مجاهدین با رهبری ح  که در مدت هفت سال ماموریت در افغانستان به این نتیجه رسیده ام که آشتی و 

د خ ناممکن و غیر عملی است.  بنابراین آنچه می تواند مردم افغانستان را از جنگ و بدبختی نجات دهد تشکیل حکومتی 
از اشخاص کامالً بیطرف و خارج از جناح های درگیر در جنگ است.  چنین حکومتی خواهد توانست انتخابات سراسری 

-گان سازمان ملل متحد برگزار کند تا مردم افغانستان بدون فشار زورمندان و جنگتحت نظر گماشته را در افغانستان
ساالران حکومت دلخواه خویش را انتخاب کنند.  به آنها خواهم گفت این طرح زمانی در عمل پیاده شده می تواند که 

قوای شوروی از افغانستان آن را عملی کنند.  دولت امریکا و دولت شوروی صادقانه از آن حمایت و همزمان با خروج 
در غیر آن ماموریت من و یا هر شخص دیگری در افغانستان یک کار کامالً بیهوده و بی ثمر خواهد بود و مردم  

 های بیشتر خواهند بود." تر و بدبختیهای خونینافغانستان شاهد جنگ
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د و پس از آن راهی واشنگتن و مسکو خواهد شد.  من هم  کورودوویز گفت عجالتاً برای یک ماه به ایکوادور می رو
)کجایی ای   )شاه محمد دوست( به آرزوی موفقیت شان در ختم جنگ و آشتی ملی در افغانستان با وی خداحافظی کردم.

کوردوویز تا می دیدی که دشمنان آشتی ناپذیر دیروزی این وطن چسان برای منافع شخصی شان امروز یکجا با هم از  
 پاچه بر این وطن مقدس ... می کنند.( یک

چند هفته بعد از دیدارم )شاه محمد دوست( با کوردوویز از داراالنشاء سازمان ملل اطالع دادند که جاللتمآب پریز دو 
العادۀ خویش در افغانستان کویالر، سرمنشی سازمان ملل، آقای بینان سیوان را به عوض کوردوویز به حیث نمایندۀ فوق

سابقه در حل  خبر تقرر بینان سیوان به عنوان یک فرد بی کرده اند و به زودی عازم ماموریت شان می شود.مقرر 
المللی از جمله زمان بندی خروج قوای شوروی از منازعات، آنهم به جای کوردوویز، شخصی که در حل مسائل بین

ردیفانم در سازمان ملل، به  د دوست( بلکه برای همالمللی یافته بود، نه تنها برای من )شاه محمافغانستان شهرت بین
های کوردوویز به ختم جنگ در افغانستان امیدوار شده بوند، تکان دهنده، باور نکردنی خصوص آنانی که در اثر فعالیت

 و سوال برانگیز شده بود.

تر از کوردوویز در ر و سریعشاه محمد دوست افزود: خدا کند من در شناخت بینان سیوان به خطا رفته باشم و او بهت
 تأمین مصالحۀ ملی و ختم جنگ در افغانستان موفق شود. 

شاه محمد دوست به من گفت: فردا ساعت ده صبح با سرمنشی سازمان ملل در مقر آن سازمان و پس از آن با روزنامه 
د ظریف با تشریفات خاص وارد فردا سر ساعت مقرر همراه با شاه محمد دوست و فری  نگاران در همانجا مالقات دارید.

اتاق سرمنشی شدیم.  پس از ختم تعارفات سرمنشی پرسید: شما موضوع مصالحه و ختم جنگ در افغانستان را چگونه 
 ارزیابی می کنید؟

ها را در حالی که نمایندۀ من که بیش از آنچه که در شورای روابط خارجی امریکا گفته بودم در چانته نداشتم همۀ آن گفته 
خاص شان بینان سیوان نیز حاضر بود تکرار و عالوه کردم: جاللتمآب، در این روزها مردم افغانستان بی صبرانه در  

گان خاص شما، که پیش از این از جانب آقای کوردوویز و در این روزها از سوی انتظار هستند تا تصمیم نهایی نماینده
شود.  بنابراین محترمانه از جاللتمآب شما تقاضا می کنم تا در کسب آقای بینان سیوان دنبال شده است، در عمل پیاده 

گان تان برای تشکیل حکومتی از اشخاص بیطرف و انتخابات در  های شوروی و امریکا از طرح نمایندهحمایت دولت
ختم جنگ در  هایم افزود: مساعی پیگیرم را تاموصوف ضمن تأیید گفته افغانستان به مساعی پیگیر خویش ادامه دهید.

با سپاس از حسن نظر شان در بارۀ مردم   افغانستان برای آزادی و آرامی مردم شجاع کشور شما ادامه خواهم داد.
نگار از  های سازمان ملل شدیم که در آن بیش از صد نامهافغانستان باهم خداحافظی کردیم، و از آنجا وارد اتاق کنفرانس

های درد سر آفرینی  ت و شنود با خبرنگاران مذکور پوره همان سوال و جوابسراسر جهان منتظر مصاحبه بودند.گف
 بود که در صفحات پیشین این اثر توضیح داده شد. 

حین پرواز به سوی کابل از مدیر شرکت آریانا که جهت پذیرایی مهمانان و سر و سامان بخشیدن به عملۀ طیاره ما را  
بود از کابل به نیویارک پرواز کنم اطالع دادند که نظر به خرابی طیاره سفر همراهی می کرد پرسیدم: روزی که قرار 

 ساعت معطل شده است، می توانید بگویید خرابی طیاره چه بود؟ 24من برای 

به   گفت: طیاره نقصی نداشت و آمادۀ پرواز بود که به ما گفته شد صدراعظم می خواهد به جای امروز فردا پرواز کند.
 ه خودم گفتم: هنوزهم به دسیسۀ رفقا شک داری؟ او نه بلکه ب

زمانی که جهت ارائۀ گزارش سفر خویش خدمت رئیس جمهور رفتم با پیشامد دوستانۀ شان رو به رو شدم که پرسید:   
 امید است سفر شما به خوبی پایان یافته باشد و با صحت بازگشته باشید.

با تعجب، مثل اینکه از موضوع خبر  سفرم به کلی بی نتیجه بود. گفتم: خدا را شکر با صحت و سالمتی باز گشتم. اما
 نداشته باشند، پرسید: چه؟ 

ساعت به تأخیر انداخته بود و از اینکه دیدار با   24من هم از اینکه وزارت خارجه سفرم را به بهانۀ خرابی طیاره 
 وضیح دادم. صدراعظم چکوسلواکیا را برای یک شب و دو روز ترتیب داده بود به تفصیل ت
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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

 

 فرمود: موضوع را تحقیق و مرتکبین را مجازات خواهم کرد. 

 گفتم: بهتر است موضوع فراموش شود.  زیرا آنچه نباید می شد شد وقابل جبران هم نیست.

جناب شان چیزی نفرمودند، و در حالی که در رابطه با مذاکرات با سرمنشی سازمان ملل، گفت و شنود با خبرنگاران 
آمد خارج از انتظار شورای روابط خارجی امریکا توضیح می دادم، با نا آرامی گفت: از همه آنچه شما یشخارجی و پ

با آن برخورده اید یکایک اطالع دارم.  برای اینکه از ناآرامی کاسته باشم گفتم خبر خوشی دارم که وزیر تجارت برایم  
ی اتحاد شوروی امروز به سیلوهای پل خمری و مزار  گفت آخرین الری های حامل هفتاد هزار تن گندم از کمک ها

 شریف مواصلت کردند.  امید اهالی کابل بعد از چند سال زمستانی بی دغدغه داشته باشند.

های مقیم پشاور به جای قبول طرح سازنده و معقول بینان سیوان برای  گفت: با کمال تأسف دقیقاً اطالع دارم که تنظیمی
هم، از اشخاص بیطرف، تالش دارند تا همزمان با خروج قوای شوروی از افغانستان با تشکیل حکومت مشترک با

آباد حمله و انتقاالت را در سراسر  همکاری ایاالت متحدۀ امریکا، پاکستان، چین و کشورهای غربی بر شهر جالل
بود عساکر شوروی را با تجهیز عساکر  افغانستان مختل کنند.  بنابرآن ما بیش از همه باید به فکر اکماالت اردو باشیم تا ن

 ترین اسلحه جبران کنیم.خویش با پیشرفته

اوشان افزودند: مایحتاج اردوی ما را در گذشته رفقای شوروی از کشور شان به افغانستان انتقال می دادند.  اکنون که  
به افغانستان را خود ما انجام دهیم.    آنها در حال ترک کشور ما هستند باید انتقال اسلحه و لوازم اردو از بنادر شوروی

بنابراین، بهتر است تا شما به وزارت ترانسپورت و ریاست عمومی نقلیات امر دهید تا پس از این اوامر جنرال محمد  
رفیع، معاون ریاست جمهوری در امور ترانسپورت را اجرا کنند نه از صدارت را.  به وزارت دفاع ملی هم هدایت داده  

 ا ادارۀ ریاست نقلیات اردو را به معاونیت مذکور واگذار کند. شده است ت

در روزگاری که ما در کشاکش انتقال اسلحه از شوروی به افغانستان بودیم، بینان سیوان، نمایندۀ سرمنشی سازمان ملل 
د خ( به   دیدار و گفتگویی داشت با سران مجاهدین در پشاور جهت آماده ساختن جانبین درگیر جنگ )مجاهدین و ح

ها( در پشاور به سیوان مکرراً اعالم داشتند که چون    رهبران مجاهدین )سران تنظیم  مذاکره برای مصالحه و ختم جنگ.
      هللا به حیث در دوران جهاد زعامت "خاد" بیشتر از عساکر شوروی بر مجاهدین ستم کرده است تا زمانی که داکتر نجیب

ته باشد نه تنها با آنها مذاکره و مصالحه نخواهند کرد بلکه تا سقوط زعامت وی به رئیس جمهور افغانستان حضور داش
هللا شرط مجاهدین را جهت استعفای داکتر نجیبجنگ ادامه خواهند داد.مقامات پاکستانی و امریکایی هم مانند همیشه پیش

های دین قرار اطالعات رسیده کمکبرای شروع مذاکرات تأیید و از آن حمایت می کردند و برای تحکیم موقف مجاه
 مالی و نظامی شان را از سر گرفتند.

هللا های ملیارد دالری امریکا و شوروی در آن روزها به مجاهدین و ح د خ محض برای این بود که صبغتآیا واقعاً کمک
صحبت با رئیس جمهور  هللا؟  جواب را می گذارم به جای خودش، و به ادامۀ مجددی رئیس جمهور باشد یا داکتر نجیب

 هللا می پردازم: داکتر نجیب

ها توانایی آن را خواهیم داشت تا هر نوع تجاوز دشمن ترین سالحرئیس جمهور گفت: با مسلح ساختن اردو با پیشرفته
 را در محل آن خنثی کنیم.

جلو تعرض آنها را بگیریم و از   پرسیدم: آیا امکان آن وجود ندارد تا با گذشت بیشتر در رابطه با ادارۀ کشور بتوانیم
 ریزی جلوگیری کنیم؟خون

گفت: ما بارها گفتیم و باز می گوییم که به استثنای سه وزارت دفاع، داخله و امنیت ملی، مقام صدارت و باقی اعضای  
دانستند که جنگ نگفتم، ولی جناب شان به خوبی می    کابینه در اختیار آنها قرار گیرد.  ولی آنها حاضر به گفتگو نیستند.

 بر سر لحاف مال نصرالدین بود نه بر سر تشک و بالشت و روجایی.

 
 ادامه دارد.... 
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