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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(

 :متشهقسمت 
 

های  به هر صورت اختصاص وسایط ترانسپورتی دولتی برای انتقال اسلحه از حیرتان به کابل باعث شد تا مردم، مثل سال
 واویال کنند و ما پخته در گوش.گذشته )پس از اشغال(، از کمبود شدید مواد غذایی در کابل 

اش ها می گذشت، عبدالوکیل وزیر خارجه در بیانیهاما برعکس آنچه در کابل در رابطه با کمبود مواد خوراکی در آن سال
 کتابش(: 986در شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت )صفحۀ 

یست سال اخیر بی سابقه بود برای چندین  "افراطیون مسلح )مجاهدین( در سرمای شدید زمستان امسال کابل که طی ب
هفتۀ متداوم مردم کابل و بعضی شهرهای دیگر را از آرد، نان، چای، روغن، بوره، گوشت و مواد سوخت محروم 

گان کابل به شمول اطفال معصوم،  نمودند و شرایط غم انگیز را بر آنها تحمیل کردند.  در حالیکه بیش از دو ملیون باشنده
زنان و افراد مریض در سرمای شدید زمستان فاقه می کشیدند افراطیون مسلح به مشورت آی. اس. آی.   پیر مردان،

های آرد و شکر را در امتداد شهراه سالنگ از وسایل ترانسپورتی به غارت می بردند و به خود از آنها پاکستان بوجی
 سنگر می ساختند."

ابل شخصاً درگیر بودم باید اعتراف کنم که کمبود مواد غذایی در کابل  از آنجایی که در موضوع کمبود مواد غذایی در ک
.  برعکس، رحمی مجاهدیننه کارشکنی و نه بیناشی از تجویز انتقال اسلحه به جای مواد غذایی بود  1367در سال 

ها پس از توافق حیرتان )گذرگاه سالنگ( زیر تسلط نیروهای جهادی جمعیت اسالمی بود و آن-در آن روزها شهراه کابل
دگر   ،اردوی شوروی در افغانستان 40فرمانده قوای ستر جنرال گروموف، معروف به معاهدۀ سه جانبۀ پنجشیر )با 

( متعهد و متقبل شده بودند تا قهرمان ملی احمدشاه مسعودو   وزیر دفاع ملی ، نمایندۀ رئیس جمهور وجنرال شهنواز تنی
های زرگری باز  وی وسایل نقلیۀ اردوی شوروی و دولت افغانستان همراه با جنگاز شهراه مذکور محافظت و آنرا به ر

نگه دارند، و "پایپ الین" مواد سوخت اردوی شوروی و افغانستان را در آن شهراه محفوظ و مامون نگه دارند و چنان 
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، همچنان به همکاری خویش هللاهم کردند.  حتی بعد از خروج عساکر شوروی از افغانستان، در زمامداری داکتر نجیب
 در باز نگه داشتن شهراه مذکور، خصوصاً گذرگاه سالنگ جنوبی، با صداقت کامل ادامه دادند. 

های سنگین، و های بزرگ و دیگر سالحهای غول پیکر اسکاد، لونا و تانکاگر احیاناً همکاری نمی کردند انتقال راکت
ها از شوروی از طریق شهراه سالنگ ناممکن و غیر عملی بود، و خصوصاً مواد سوخت برای طیارات جنگی و تانک

به جای توقف   آباد با مجاهدین حتمی بود.بدون شک در نبود چنین همکاری شکست حکومت افغانستان در جنگ جالل
 روی حواشی بهتر است به ماجرای کورودوویز و مصالحۀ ملی بپردازیم:

کوردوویز چند هفته بعد از مالقات با رئیس جمهور و نویسنده در کابل دو باره به حیث نمایندۀ چرا که در رابطه با این
اثرش    393مقرر و سپس برطرف شده بود، سند و مدرکی جز آنچه خود در صفحۀ  سرمنشی سازمان ملل در افغانستان  

 زیر عنوان "پشت پردۀ افغانستان" نوشته اند در دست نیست:

درک نکردم شاید به این دلیل که انتظارش را نداشتم، زمینه چینی کودتایی علیه من توسط بعضی از  "آنچه در آن موقع 
دستیاران دبیر کل بود.  آنها نمی خواستند درک کنند که عدم موفقیت طرح سازمان یک ناکامی و قصور شخصی نبود 

حل مناقشات داخلی افغانستان تنظیم و آنرا    و بدون شک متقاعد شده بودند که خود قادر هستند یک ستراتیژی موفق برای 
 تحقق بخشند.

"دستیاران سر دبیر کل به وضوح این تصور باطل را داشتند که دیدار بین ورانتسوف و رهبران مقاومت در طائف 
در "  ای بود که طبق انتظارات آنان باید به تشکیل حکومت ائتالفی منجر می شد.عربستان نشانه آغاز مذاکرات به گونه

 حالیکه بگفته یکی از مقامات عمدۀ مجاهدین "ما حتی در بارۀ مالقات به توافق نرسیدیم""

اش فهمیده می شود که وی مرتباً سرمنشی سازمان ملل و دستیاران وی   از مطالعۀ کتاب کوردوویز و هم ایجاب وظیفه
ها و شاید هم صدها شخصیت دیگر در  دههای پشاور و رهبران ح د خ و را در جریان تجارب و گفتگوهایش با تنظیمی

آشتی ملی و تشکیل حکومت مشترک مجاهدین با ح د خ بودند، قرار    نافغانستان، که گواه ناممکن بودن و غیر عملی بود
 می داد. 

  رهبران طرح کوردوویز برای تشکیل حکومتی از به اصطالح خودش "مسلمانان درستکار" باعث می شد تا    در واقعیت
های پشاور در آن عضویت نداشته باشند.  حاالنکه احزاب اسالمی در پاکستان طرفدار حکومت منحصر ح د خ و تنظیم

های پشاور بودند و جناح نیرومند حزب کمونیست اتحاد شوروی، خصوصاً قوای مسلح آن کشور )وزارت  به تنظیمی
هللا، قاطعانه افغانستان، تحت رهبری داکتر نجیب های دفاع و داخله و کی جی بی(، در پایداری زعامت ح د خ در

 پافشاری می کردند.

  385کوردوویز در صفحۀ    ولی برخالف خواست هر دو کشور، طرح کوردوویز رفته رفته به واقعیت نزدیکتر می شد.
 "پشت پردۀ افغانستان" می نویسد:

رش میدادم او گفت: حکومتش بر فشار روی الحق رئیس جمهور پاکستان گزا"زمانیکه پیشنهادات خویش را به ضیاء
 های آنان با دیگر افغانان ادامه خواهد داد مقاومت برای بوجود آمدن زمینه تالقی آبرومندانه دیدگاهرهبران 

 هایم حمایت میکند و پیشنهادهایم باعث حرکات در جهت درست خواهد شد. "او همچنین افزود که قطعاً از تالش

ها مشورت کند و آنها را تشویق نماید که فعاالنه الحق قصد دارد با رهبران بر این پایهشد که ضیاءگیری می  "چنین نتیجه
 کره کار کنند.ادر جهت حل قضیه )حکومت آینده( از طریق مذ

"به او گفتم که ستادم لیست سی نفر از مسلمانان درستکار را با زحمت بررسی و تهیه کرده، و این لیست می تواند به 
"به رئیس جمهور گفتم طرح سازمان ملل را روی    هایی برای تشکیل حکومت انتقالی مورد استفاده قرار گیرد.ان پایهعنو

"تنها چند هفته  "ناوقت شب او با من خداحافظی کرد ، اطمینان دارم استفاده خوبی از آن خواهید برد.میز شما میگذارم
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اسد   28برابر با  1988اگوست  17ایکه به نظر من هنوز مرموزست حادثهبعد او در یک سانحه هوایی بقتل رسید.  
الحق، کوردوویز از صحنۀ گیرودار افغانستان بیرون و طرح وی  تر اینکه چند هفته بعد از قتل ضیاء)عجیب " 1367

 نیز به فراموشی سپرده شد(.

ها  ژوئیه حاکی از حمایت شدید آن 11و   10پاکستان در "بررسی مطبوعات  "پشت پردۀ افغانستان": 385ادامۀ صفحۀ 
ند باید یک "فرونتیر پست آن را طرح معقول خواند و نیشن نوشت هر کس افغانستان خوب را آرزو م از طرح من است.

 میکند:ژوئیه صحنه را چنین توصیف    21"نشریۀ فار ایستر اکونومیک رویو در    طرفدار آخرین طرح کوردوویز باشد.
گان روئوسای قبایل، فرماندهان محلی و علما به آنجا ریخته بودند  آباد بسر می برد نمایندهعی که کوردوویز در اسالم"موق

ها پر  های برجسته افغانکه او را ببینند.  آنها حامل طورمارهای بلندی بودند که با صدها امضا و اثر انگشت شخصیت
 " شده بود.

د: "همه آنها میگفتند که تشکیل یک لویه جرگه تنها راه برای جلوگیری از خونریزی  کوردوویز به این ارتباط می نویس
 "این صدای اکثریت خاموش بود که در سراسر جنگ شنیده نشده بود بیشتر و پایان کشته شدن افغانها توسط افغانهاست.

هایش پایگاه یرووالیت پکتیا بود که ن الدین حقانی مهمترین فرمانده مجاهدین درگان جالل"بیشترین حمایت توسط نماینده
ارتش افغانستان در خوست را در محاصره داشت ابراز می شد.  او اولین فرمانده محلی بنیادگرا بود که آشکارا خارج  

 از خط حزبیش عمل میکرد."

های پشاور، و آن تنظیمرهبران ح د خ جای داشت و نه هم  رهبران پیشنهادی کوردوویز نهاز آن جایی که در حکومت 
هم در حالی که اولی از جانب جناح پر قدرت حزب کمونیست اتحاد شوروی حمایت می شد و دومی از جانب حکومت 
پاکستان و دولت ایاالت متحدۀ امریکا، دور از انصاف نخواهد بود اگر پنداشته شود که در تحریک دستیاران سرمنشی 

زمان ملل متحد جهت برطرفی کوردوویز و مچاله کردن طرحش به دست بینان سیوان یکی از دو جانب قضیه درگیر  سا
هللا از رفتن کوردوویز و آمدن بینان نبوده باشد.  ولی به هر صورت هر که بود، هرچه شد رئیس جمهور داکتر نجیب

های سیوان را با قاطعیت می ستود و حمایت می  کارنامهسیوان به حیث نمایندۀ سازمان ملل بیش از حد خوشنود بود و 
  کرد.

"پس از مالقات با شما سرمنشی  در دیداری که با بینان سیوان در قصر صدارت داشتم پس از تعارفات معمول گفت:
 سازمان ملل متحد در نیویارک به من گفت نظریات صدراعظم افغانستان معقول و سازنده است."

هاداتم هر چه باشد در صورتی که از حمایت قاطع نمایندۀ شان )خود وی( برخوردار نباشد پشیزی به سیوان گفتم پیشن
ارزش ندارد.  با آن هم امیدوارم نتایج دیدار شما در سفر امریکا و اروپا با شخصیت های افغانی مثمر ثمری برای 

 تشکیل یک حکومت بی طرف بوده باشد.

دار افغانستان توانستم رضایت نفر از شخصیت های معروف و سابقه 15گانه با گفت: "خوشبختانه در مالقات های جدا
حین خداحافظی بینان سیوان به من گفت داکتر محمد یوسف   یک یک شان را برای تشکیل حکومت مورد نظر جلب کنم." 

شان تقدیم کند.  از وی خواهش کردم تا عرض سالم و ارادت مرا هم خدمت : صدراعظم سابق به شما سالم می گفت
نفر مورد نظر شان قرار   15البته بینان سیوان به این شیوه خواست تا به من بفهماند که داکتر محمد یوسف هم در صف  

 داشت.  اما به خود گفتم وهللا اعلم.

رخورداری متأسفانه بدون توجه به فعالیت های بینان سیوان برای مصالحۀ ملی و ختم جنگ،  هم مجاهدین و هم ح د خ با ب
های بی دریغ و سرشار نظامی ایاالت متحدۀ امریکا و اتحاد جماهیر شوروی برای یک جنگ تن به تن )بر سر  از کمک

با اینکه از حجم کمک های نظامی  لحاف مال نصرالدین( بعد از خروج عساکر شوروی از افغانستان آماده می شدند.
نامۀ ژنیو سندی در میان نیست، اما سروصدای رسانه های گروهی  امریکا به تنظیم های مقیم پشاور بعد از موافقت

 نمایانگر آن بود که کمک های نظامی امریکا توسط آی اس آی پاکستان مانند گذشته جریان داشت.
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عالوه بر آن دولت امریکا توانسته بود تا کشورهایی را که آمادۀ کمک به عودت مهاجران افغانستان شده بودند وادارد تا  
نامۀ ژنیو برای خروج هللا بسازند.  چنانچه پس از امضای موافقتین کمک هایی را مشروط به استعفای داکتر نجیبچن

قوای شوروی از افغانستان، چهار ملیارد و پنجصد میلیون دالر از سوی کشورهای اروپایی و عربی، و از همه بیشتر 
گذاشته شد تا برای تأمین عودت مهاجران افغانستان به مصرف برسد.   ایاالت متحدۀ امریکا، در اختیار سازمان ملل متحد  

های معروف جهان، به این منظور ادارۀ عودت مهاجران افغانستان در آن سازمان تشکیل و در رأس آن یکی از شخصیت
گان به کابینۀ بنابر پیشنهاد صدرالدین آقاخان وزارت جدیدی به نام وزارت عودت کنند صدرالدین آقاخان، قرار گرفت. 

افغانستان افزوده شد و مسئولیت آن را به من سپردند.  چندی بعد صدرالدین آقاخان به کابل آمد و در دیداری که با وی  
در وزارت عودت کنندگان داشتم، پس از تعارفات معمول، گفت "از تقرر شما در رأس این اداره مطمئن شدم که از  

 ری خواهد شد." دستبرد به حقوق مهاجران جداً جلوگی

ای مانند افغانستان، هایی به این حجم، آن هم در کشور جنگ زده و هنوز هم در حال جنگ و عقب ماندهبه وی گفتم کمک
 دار برسد. اگر تجویزی برای جلوگیری از سوء استفاده از قبل اتخاذ نشود گمان نمی کنم به آسانی حق به حق

 فرمود "پیشنهاد شما چیست؟"

همه مصارف عودت کنندگان، از حین ورود شان به افغانستان تا محل سکونت شان، به همکاری دفتر ملل  گفتم فعالً 
متحد در کابل از سوی دفتر عودت کنندگان پرداخته می شود.  اما مشکل در آن است که در اثر غیابت طوالنی مهاجران 

ً ویران شده اند.  بنخانه ها  اکثریا بمباران ها  اًء دو باره به شهرها روی می آورند و در آنجا تقاضای  کامالً یا قسما
ها در بدل کار باشد تا آنان خانه  ها کمکهای مستمر دارند.  به نظرم بهتر خواهد بود تا برای آبادی دهات و قریهکمک

شوند و هم  ها آباد می و کاشانه، مکتب و شفاخانۀ شان را آباد کنند و ما اجرت بپردازیم.  به این صورت هم خرابی
مندی عودت کنندگان به محل های سکونت شان روز به روز بیشتر می شود.  اما مشکل اساسی در آن است که  عالقه

بدون همکاری آنانی که هنوز هم در آن دهات باقی مانده اند و زندگی بارها بدتر از عودت نمی توانند عودت کنندگان 
به نظرم بهتر است که کمک در بدل کار هم به عودت کنندگان و هم    شوند. هایاند موفق به آبادی ویرانکنندگان داشته

به آنانی که وطن خویش را ترک نکرده اند داده شود.  به این صورت باور دارم که احیای مجدد در سراسر افغانستان 
)کمیساریای عالی سازمان ملل برای    UNHCRبه طور خوش به رضا شروع خواهد شد.  اما مشکل دیگر آن است که  

 پناهندگان( صالحیت ندارد تا به غیر عودت کنندگان کمک کند.

و بهترین راه برای اعمار مجدد و اسکان مهاجران است.  من به دفتر ملل متحد  صدرالدین آقاخان گفت "نظر شما معقول  
زمانی که مذاکره با صدرالدین آقاخان را   ت کند." در کابل هدایت می دهم تا پس از این طوری که تذکر داده اید اجراآ

خدمت رئیس جمهور گزارش دادم بی نهایت خوشحال شدند و پیشنهادم را در بارۀ تشکیل وزارتی به نام "انکشاف دهات  
و احیای مجدد" پذیرفته گفتند مساعی بیشتر مرا را در تعیین وزیر و کارمندان وزارت انکشاف دهات به زودی ممکن 

 ار دارد.  سپس در یک فضای دوستانه از هم جدا شدیم. انتظ

در واقع عودت مهاجران سبب شده بود تا رهبران حزبی و حکومتی همه با هم از بازگشت شان استقبال و برای اسکان  
بایستی هم به امید بخشایش از سوی مهاجران چنین می کردند.  زیرا عامل   دو بارۀ آنان مساعی مشترک به خرج دهند. 

 ها، دربدری، بی وطنی و تحقیر و توهین مهاجران در کشورهای بیگانه همین و بازهم همین رهبران بودند. مه بدبختیه

در سفری که به اتحاد جماهیر شوروی داشتم رهبری آن کشور موافقت کرد تا نزدیک به یک ملیارد دالر از طریق ادارۀ  
  های ما به افغانستان ادامه خواهد داشت." گورباچف گفت "کمکصدرالدین آقاخان به مهاجران افغانستان کمک کند.  

دیری از سفرم به مسکو نگذشته بود که اطالع دادند صدرالدین آقاخان به کابل می آید و بعد از مالقات با رئیس جمهور 
 دیداری با من خواهد داشت. 

 
 ادامه دارد.... 
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