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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(

 :مهنقسمت 
 

صدارت با صدرالدین آقاخان داشتم بعد از گفت و شنود تعارفی گفتم گرچه کار در وزارت در آن دیدار که در قصر 
عودت کنندگان و انکشاف دهات برای انتقال عودت کنندگان از سرحدات کشور تا محل اقامت شان به خوبی پیش می 

پاکستان و ایران را نداریم.  از جانب  رود، اما به دلیل کمبود وسایل نقلیه توانایی انتقال بیش از صد خانواده در روز از 
 دیگر برای احیای مجدد دهات ادارات مربوط فاقد ابتدایی ترین وسایل مانند بیل و کلند و غیره است.

صدرالدین آقاخان گفت "ما با شرکت های بزرگ ساختمانی در هند و کوریای جنوبی، که بعد از جنگ جهانی دوم تجارب 
های شان کسب کرده اند، گفت و گو کرده ایم و آنها حاضر شده اند تا با ما قراردادهایی  خوبی در اعمار دهات و قریه

ها، مکاتب، مراکز صحی، تهیۀ آب عقد کنند که هر کدام هم زمان در چند والیت افغانستان در اعمار دهات و قریه
 آشامیدنی در همکاری با مردم فعالیت کنند.

ندین کشور دیگر و بعضی از شرکت های بزرگ جهان نیز به ما خبر داده اند که صدرالدین آقاخان گفت "خوشبختانه چ
حاضرند در امر اسکان مهاجران و اعمار مجدد خانه و کاشانۀ شان در افغانستان کمک کنند.  چنانچه دولت شوروی  

زمینه وعده داده   مبلغ یک ملیارد دالر جهت کمک به مهاجران به ما کمک خواهد کرد و کمک های بیشتری را در این 
در حالی که امیدواری زیادی به وجود آمده بود تا در ظرف ده تا پانزده سال آینده مهاجران افغانستان دو باره به   است.

وطن شان برگردند و صاحب خانه، مکتب و شفاخانۀ بهتر از گذشته شوند، سرمنشی سازمان ملل متحد در دیداری که با  
به استثنای اتحاد جماهیر شوروی همه با هم به آن سازمان اطالع دادند که در موجودیت   وی داشتم گفت دول کمک کننده

 هللا به حیث رئیس جمهور به عودت مهاجران افغانستان کمک نخواهند کرد.داکتر نجیب

ر  صدرالدین آقاخان گفت "زمانی که امیدواری های دفتر سرمنشی ملل متحد را در تأمین زندگی دو بارۀ مهاجران د 
کشور شان خدمت رئیس جمهور گفتم بی نهایت خوشنود شدند و در مقابل خواست دول کمک کننده گفت: آنها از وعدۀ 

های بشر دوستانه به مهاجران برای تأمین مقاصد شان به حیث حربه استفاده می کنند.  چه تضمینی وجود دارد که  کمک
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های مجاهدین در  پیشنهاد نکنند.  بناًء حاضریم بر سر تمام خواستاگر من استعفا کنم آنها باز شرایط دیگر و دیگری را 
افغانی بدون هیچ پیش شرطی مذاکره کنیم، نه اطاعت کورکورانه چوکات مصالحه و آشتی ملی در مذاکرات مستقیم بین

 کشورهایی به نام کمک کننده. از خواست

بارۀ افغانستان( انعطاف نشان ندهد سرنوشت پنج میلیون صدرالدین آقاخان گفت "اگر یکی از دو جانب قضیه )آبادی دو  
 مهاجر افغانستان در ایران و پاکستان از امروز هم بدتر و بدتر خواهد شد." 

پرسیدم آیا دفتر ملل متحد در کابل مانند گذشته در رابطه با عودت مهاجران به وزارت عودت کنندگان کمک خواهد 
های که تحت نام من در سازمان ملل متحد تأسیس شده جدا است و گمان نمی کنم کشمکشای  کرد؟  گفت "این اداره از اداره

موجود تأثیری بر اجرای کمک های شان به مهاجران افغانستان داشته باشد."برای خداحافظی، در حالی که هر دو بیش 
اش برای آبادی مجدد افغانستان مندیمن که شیفتۀ آرزو  از حد متأثر بودیم، آقاخان را تا دروازۀ موثر شان مشایعت کردم.

 آمیز شان را دریافت می کردم.شده بودم تا چند سال پیش با وی مکاتبه داشتم و جواب های محبت

حال بر می گردم به اصل موضوع تقویت نظامی مجاهدین از جانب ایاالت متحدۀ امریکا و پاکستان و تجهیز اردوی 
در رابطه با کمک های نظامی اتحاد جماهیر شوروی  از جانب اتحاد شوروی.افغانستان برای استحکام زعامت ح د خ 

دار و مریز توافق کردند به افغانستان وزرای خارجۀ امریکا و اتحاد جماهیر شوروی در مذاکرات ژنیو به صورت کج
 ها به ح د خ کمک نظامی کنند.تا نه امریکاییان به مجاهدین و نه شوروی

ۀ افغانستان، به شوارد نادزی، وزیر خارجۀ شوروی گفت که امریکاییان با استفاده از این  عبدالوکیل، وزیر خارج 
رفیق شواردنادزی به رفیق عبدالوکیل می  خویش به مجاهدین ادامه خواهند داد.نامۀ دو پهلو و دو رخه به کمکتوافق

امضای موافقتنامه سالح بفرستند ما هم ده کتاب عبدالوکیل(: "اگر امریکاییها برای مجاهدین بعد از  668گوید )صفحۀ 
برابر زیادتر، برای اردو و قوای مسلح شما سالح میفرستیم و کمکهای همه جانبۀ نظامی و اقتصادی و سیاسی خود را  

 افزایش میدهیم." 

  1368و  1367های شمسی شروع شده بود در سال 1366بناًء کمک های نظامی شوروی به افغانستان، که در سال 
که هنوز ماهی از صدارتم نگذشته بود، به هدایت ریاست جمهوری و  1367ه اوج خود رسید.  چنانچه تنها در سال ب

زوی وزیر داخله، غالم فاروق یعقوبی وزیر امنیت دولتی و شهنواز تنی  زمینه سازی وزارت خارجه، سید محمد گالب
ملیارد روبل را با وزارت قوای   3تحاد شوروی به قیمت وزیر دفاع ملی عازم مسکو شدند و قرارداد خرید اسلحه از ا

 دالر امریکایی بود. 1،25در آن سال نرخ رسمی روبل معادل  مسلح شوروی به امضا رساندند.

ها از قبیل  ترین سالحای، حاوی پیشرفتههای نظامی اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان، به غیر از سالح هستهکمک
های جدید اسکاد و غیره و غیره بود که اردوی افغانستان را توأم با خروج با عساکر شوروی طیارات، راکتها، تانک
شاید به همین دلیل بوده باشد که در شوروی گفته می شد برژنف از قبر صدا می کرد رفیق   ها تجهیز کرده بودند.به آن

تار جمعی در جنگ افغانستان اجازه می دادم هرگز ضرورتی های دور برد را برای کشگرباچف، اگر من استفاده از راکت
 به اعزام عساکر شوروی به آن کشور نبود.

دارترین  های جدید یکی از سابقهدولت شوروی برای آموزش صاحب منصبان اردوی افغانستان جهت کاربرد سالح
های  جنرال، که در استفاده از سالح  های اردوی شوروی را در رأس گروهی )صد تا دو صد نفر( به نام همکاران جنرال

 جدید تخصص داشتند، به افغانستان فرستاد. 

ستر جنرال )پروفیسر داکتر محمود قارییف( که در جنگ جهانی دوم در جبهۀ برلین و پس از آن در جنگ با پولند، چک 
در تجاوز و دفاع در اردوی    ها جنگ ُخرد و ریزۀ داخلی شرکت کرده بود در سوق و ادارۀ اردوو سلواک و هنگری و ده

ها و پیلوتان را با قدرت آتش و نیروی  شوروی مشهور بود.  او به زودی توانست تعدادی از صاحب منصبان، تانکیست
های جدید نه تنها آشنا سازد بلکه روحیۀ آنان را در موفقیت در جنگ و دفاع از نظام بیش از پیش تقویت تخریبی سالح

 آباد و چند جنگ دیگر در سایر والیات سهم فعال و ارزنده داشت. دوی افغانستان در جنگ جاللکند.  او در رهبری ار
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هفته قبل از خروج عساکر شوروی از افغانستان، دو عضو برجستۀ حزب کمونیست شوروی،   3ش،  1367هفتۀ اول دلو  
 شواردنادزی وزیر خارجه و گریچکف رئیس ک ج ب، وارد کابل شدند.

که در سفارت شوروی با شواردنادزی و در قصر صدارت با گریچکف داشتم فهمیده می شد که جاللتمآبان   هاییدر مالقات
آمده اند تا به هیئت رهبری ح د خ و بعضی از مقامات دولتی اطمینان دهند که اتحاد جماهیر شوروی بعد از خروج 

انستان برای تحکیم قدرت دولتی ح د خ، به عساکر شان با تمام قدرت از نظر سیاسی و اقتصادی و تجهیز اردوی افغ
هللا حمایت خواهند کرد و هرگز رفقای خویش را در صحنۀ مبارزه با خصوص از زعامت رئیس جمهور داکتر نجیب

با تأسف باید یادآور شد زمانی که در نیویارک به دعوت شورای روابط خارجی امریکا  مجاهدین تنها نخواهند گذاشت.
بودم، در آنجا هم حرف بر سر این بود که: دولت امریکا در زمان جهاد مردم افغانستان برای استرداد  به آن شورا رفته 

هللا به حیث رئیس جمهور دریغ کردند و اکنون که مجاهدین در موجودیت داکتر نجیبهای بیاستقالل کشور شان کمک
 را تأئید و از آن حمایت می کنند.حاضر به مذاکره و مصالحه نیستند بازهم دولت امریکا نظر مجاهدین 

تدارکات جنگی بر سر لحاف مال نصرالدین را می گذارم به تنظیمی ها و ریاست جمهوری و بازهم می روم سراغ بینان 
سیوان پس از دیدار با رئیس جمهور مالقاتی داشت با من.  وی شاد و خرم همانند فاتح معرکه وارد اتاقم شد و   سیوان.

اینکه او در تشکیل کابینۀ مورد نظرش موفق شده است با گرمی از وی استقبال کردم.  اما با کمال تأسف، من به تصور  
نفر بی نام و نشان، نه یکی کم نه یکی زیاد، چیز دیگری در   15بعد از تعارفات معمول، دریافتم که او به غیر از همان  

نفره را پیش رویم گذاشت و گفت "آنان به تشکیل حکومتی همراه   15چنته نداشت تا ارائه کند.  بناًء باز کالوۀ سر در گم  
نفر مورد نظر ریاست جمهوری موافقت کردند تا به طور مشترک انتخابات سراسری را، تحت رهبری نمایندگان   15با  

وج قوای  ملل متحد، برای انتخاب رئیس جمهور برگزار کنند.  آنان یقین دارند که مجاهدین جهت کسب قدرت بعد از خر
سرحد با پاکستان مبادرت می ورزند، و تشکیل چنین حکومتی های تهاجمی در شهرهای همشوروی از افغانستان به جنگ

آن هم در چنین شرایطی خواهی نخواهی تحت شعاع جنگ و جنگ جویان قرار می گیرد.  بنابراین بهتر است تأسیس تا 
 اشته شود." آن تا زمانی که آرامش نسبی برقرار شود معطل گذ

سیوان گفت "موضوع را خدمت رئیس جمهور ارائه کردم.  جناب شان موافقت کردند."بینان سیوان به خوبی می دانست 
که طرفداران مجاهدین و حامیان ریاست جمهوری در پایان کار به این نتیجه رسیده اند که تا صاحب اصلی لحاف مال  

عیین کنند، نه با تدبیر و مصالحۀ ملی و نه هم با مشوره های سردرگم نصرالدین را به زور شمشیر و در میدان جنگ ت
نفری که نه آنها مرا و نه من آنها را  15نفر خود سخن می گفت، آن هم  15بناًء او از زبان  و بی اساس بینان سیوان.

  ود و نه هم می شناخت. من چه بلکه تا پایان کارزار هیچ کسی، به شمول رئیس جمهور، نه آنان را دیده ب می شناختم.
پس از   بدین سان بینان سیوان سر و ریش ما را از دبۀ خالی چرب کرده می رفت و ما هم دعای سر شان را می کردیم.

 این ماجرا صحبتی داشتم با رئیس جمهور که در اثر خواهش تلیفونی خدمت شان رفتم.

عی دوستان شوروی نه تنها حاضر به مصالحه و آشتی  رغم تالش ما و مسااوشان گفتند: رهبران تنظیم های پشاور علی

نمی شوند بلکه به کمک دولت پاکستان و حمایت ایاالت متحدۀ امریکا می خواهند بعد از خروج عساکر شوروی از  

آباد، حملۀ نظامی کنند.  آن هم طوری که اطالع  سرحد با پاکستان، خصوصاً شهر جاللافغانستان باالی شهرهای هم

روزهایی که تالش های بینان سیوان، نمایندۀ سرمنشی سازمان ملل متحد در حال تکوین است.  بناًء برای  دارید در

دفاع از وطن و مقابله با آنها ایجاب می کند تا حالت اضطرار و حکومت نظامی در افغانستان برقرار شود.  نظر شما 

 چیست؟

زیرا پس از خروج قوای شوروی از افغانستان جنگ تحت   گفتم: من فرمودۀ شما را تأیید و از آن حمایت می کنم.

عنوان جهاد مشروعیت ندارد و ادامۀ جنگ از جانب رهبران تنظیم های پاکستان یا ایران به جای آشتی ملی و انتخابات 

ضمن باید    مفهوم به قدرت رسیدن آنانی را دارد که از سر تا به پای وابسته به استخبارات پاکستان یا ایران استند.  در

گفت که فرمان حالت اضطرار مطابق قانون اساسی ایجاب تصویب شورای ملی را می کند و همچنین مطابق قانون 

های شورای ملی به حکومت انتقال می کند و در چنین شرایطی که هر دو طرف  مذکور در حالت اضطرار صالحیت
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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

 

باالتر از توان من است.  بناًء با سپاس از این که  گی می گیرند اجرای چنین وظیفۀ خطیری قضیه برای جنگ آماده

بودنم در رأس   ماموریت صدارت را به من اعتماد کردید تقاضا دارم سر از همین ساعت استعفای مرا بپذیرید.

صدارت عظما از همان روزهای اول ماموریتم برای وی ناخوشایند شده بود.  بنابراین بدون اینکه حرفی در بارۀ  

ه باشد آن را منظور و از من خواهش کرد تا روز خروج قوای شوروی از افغانستان به کارم ادامه دهم.   استعفایم زد

به تأئید نظر وی گفتم  "زیرا رفقای شوروی حضور شما را به حیث صدراعظم در مراسم مشایعت خواهش کرده اند."

اع با سربازان شوروی همراه با کابینۀ خود شواردنادزی در پایان مالقاتی که با من داشت خواهش کرد تا در روز ود

سپس به خوشی که در زمان صدارتم سابقه نداشت از خدمت شان مرخص شدم و تا دروازۀ   حضور داشته باشم.

 خروجی مرا همراهی کرد. 

*** 

جایگاه مشایعت سپاه شوروی را در دامنۀ کوتل خیرخانه، روی یک تخت بزرگ که گنجایش بیش از دو صد نفر را  
در حالی که در خط سیر قطعات شوروی از مرکز کابل تا کوتل خیرخانه امنیت شدید و بی سابقه   اشت، آراسته بودند.د

ای  از سوی وزارت های دفاع، داخله و امنیت دولتی گرفته شده بود، هزاران تن از اعضای ح د خ و سازمان های  
امنیت رفقای شوروی، به دو طرف جاده هایی که این قطعات وابسته به آن زیر نام بدرقه، ولی در واقعیت برای تأمین 

های  رئیس جمهور، صدراعظم، اعضای کابینه، مقامات عالی حزبی، جنرال از آن عبور می کردند صف کشیده بودند.
رتبۀ دولتی در محل مشایعت منتظر عبور قوای شوروی و وداع با جنرال گروموف، قوای مسلح و مامورین عالی

صدای هلهله و هورا کشیدن آنانی که به دو طرف جاده ها صف کشیده بودند از  شوروی، بودند. 40قوای قوماندان 
 نزدیک شدن جنرال گروموف خبر می داد.  بدان سبب همۀ ما به دنبال رئیس جمهور به سوی موکب جنرال شتافتیم.

تانک حامل شان پیاده شده در مقابل رئیس   های همکار شان با دیدن رئیس جمهور ازجنرال گروموف و چند تن از جنرال
جمهور به رسم نظامی ادای احترام کردند.  رئیس جمهور پس از پذیرش مراتب احترام یکایک را در آغوش کشید و 

های وداعیۀ هر  بیانیه برادرانه با هم روبوسی کردند.  سپس به طرف میزی که برای خطابه ترتیب شده بود روان شدند.
 نکه کمی کشاله دار بود دارای مفاهیم مشترک بود.دو طرف با ای

 
 ادامه دارد.... 
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