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 رقشنبشتۀ حسن 
 نقد

 

 "طرحهای دیگو کوردوویز و بینان سیوان"
 می نویسد:حسن شرق 

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

بیدن اخو " داستاننوشته خود  اول قسمت پنجمبخش در حسن شرق 
موضوع د، " را می نویسدر جنگ ارمنی ها  مادر کالن و مادر سیوان

به  قحسن شرکه  مصالحه ملیسیاست هیچ ربط به پیشبرد داستان این 
 در ندارد.بود ارتباط عهده دار در وظیفه  افغانستانصدراعظم  حیث

 ندارد که و حق هیچ اجازهدولتی اصول فرهنگ سیاسی مقامات رسمی 
که برای خارجی رسمی دیپلوماتها  صحبت های شخصی و غیر از

اند در کتب خاطرات شخصی  وظیفه رسمی مؤظف بوده فاهداپیشبرد 
در کتابهای حسن شرق و وکیل وزیر خارجه اسناد حقیقی  .شان بنویسند

کتابهای به رومانهای عشقی خیالپردازی لیلی و  وجود ندارد، بلکه این
ها و تایپستهای حلقات  ممکن برای سکرترمجنون کودن می ماند که 

فرکسونی منحرف وابسته به عبدالوکیل خان که در اروپا و کابل دوباره 
 صدراعظم اسبق افغانستان شرقحسن  با نیاز دارند.  سکن باشد که روزمرهم   یدوا قدرت را می بیندخواب 

 

 با بینن سیوان توظیف شدهپیرامون مسلۀ صلح حسن شرق بحیث صدراعظم و وکیل وزیر خارجه افغانستان هر دو 
را در کتب خاطرات شخصی خود که اسناد سری دولتی اند بودند حق نداشتند و ندارد که مطالب وظایف رسمی 

 در اجرای امور رسمی دولتی جعل نویسی آنیا و  مطالب شخصی دیگرانچنین بنویسند. هیچ ضرورت هم به نوشتن 
ر کتب ده شیو چنینصدراعظم و وکیل وزیر خارجه افغانستان با  نوشتن کتب حسن شرق بحیث اتاقدام .ندارد جای

 . نیز شمرده می شود و بداخالق یبی پرنسیپ ،در پهلوی جرم خیانت ملیخاطرات 
، بین مأموران دولت، با نمایندگان خارجی، در سطوح باشد در مناسبات خارجی، چه دو جانبه و چه چندین جانبه

می گیرد، بشمول پروتوکول های مالقات های سفرا و نمایندگان کشور، در  مختلف در پس در های بسته صورت
نشانی می گردد. در ختم هر سال، هر کشور، مطابق رهنمود معمول "سری" )محرم( و یا "اشد سری"  خارج، طبق

آرشیف، مأموران دولتی رشیف" نموده، که تحت محافظت شدید دولتی قرار می گیرد. از همچو آها، اسناد را تسلیم "
می دانند، که استفاده از اسناد آرشیف تحت چه قیودات صورت می گیرد. اوالً برای جستجوی سند، ممکن برای هر 
نوع سند، صالحیت مقام در دوباره صدور امر برای مطالعه فرق می کند. از اسناد و هم پروتوکول های سری، اخذ 

زم گرفته می تواند، نه رونویس کامل. از هر سند که توسط کس مطالعه عکس مجاز نیست. از سند فقط یادداشت ال
شده باشد، باید در دوسیۀ مربوطه یادداشت شود. در همه کشورها معمول است، که رهبری دولت ها با دقت کامل، 

، علمی اسناد سری را بعد از اوقات معین، در اختیار مؤرخین ای که موقف "نیوترال" داشته باشند، برای بررسی
قرار می دهد. اگر احیاناً کسی خالف مقررات و بدون توجه به دارائی دولت که دارائی ملت است، خالف قوانین 
خودسرانه، سند را از "آرشیف" بیرون کشند، سند بی اعتبار می گردد، بخصوص در شرایط بحرانی، خیانت ها و 

م دولتی، کتاب بنویسد، که قبل از همان مدت رهائی جعل کاری ها بیحد ممکن است. از همچو اسناد اگر کدام مقا
مصادف باشد، که اصالً در صالحیت دولت است، و دولت است که می تواند مطابق قانون، برای مؤرخین  اسناد،

اعالن کند، در آنصورت همان مقام دولت مرتکب خیانت به وطن می شود و بررسی وظیفۀ دولت است، تا تخلفات 
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د بلندترین خیانت ملی، تشخیص گردد. در حال حاضر شنیده می شود که همچو اعمال غیر و خیانت ها، تا سرح
 .قانونی صورت گرفته است

ینن را با بپالن صلح باید سیاست دولت مطبوع خود و وکیل وزیر خارجه افغانستان  حسن شرق بحیث صدراعظم
 هیچ اثر ووکیل وزیر خارجه  و غانستانصدراعظم اف از طرف حسن شرق بحیث در عمل ند،پیش میبردبه سیوان 

 مشترکت هیچگاهی طرح حکوممصالحه ملی  دیده نمی شود. در سیاستبا بینن سیوان از طرف هردو نظر سازنده 
 مصالحه ملی واضح حکومت سیاستطرزالعمل  ح. د. خ. ا. با تنظیمهای "جهادی" مطرح نبوده است، بلکه در اسناد

 صدراعظم رقحسن ش .نوشته شده است مورد قبول طرفین درگیر جنگ باشد هاقش بیطرفی آنانتقالی ثالث بالخیر که ن
ا اجر را که رول سرکس بودند شدهتوظیف  از طرف شبکه های اطالعاتی شورویافغانستان وکیل وزیر خارجه  و
را افغانستان و تعریف درست از جنگ  هنوزتا  واضح است که ویحسن شرق از البالی نوشته های  مگر د،کن

یگو دسازمان ملل متحد )های  هنمایند. جنگ افغانستان نقش ندارد عسازمان ملل متحد در قطدگان ننمایندانسته است. 
که  ،استسیاست غرب و امریکا روپوش برای صلح نام نهاد افغانستان بینن سیوان، لخدار ابراهمی(  ،کوردوویز

د. بتوانند جنگ را قطع نماین افغانهاآغاز نکرده بودند که افغانها تان را جنگ در افغانس حیثیت پسته رسان را دارد.
ت آوردن صلح به صالحی جنگ و قطع جنگ درافغانستان در نتیجۀ رقابت بین المللی و منطقوی شعله ور شده است.

ان و دولت افغانستجنگ و آوردن صلح به طالبان  قطعنیز اکنون  .دولت افغانستان و تنظیمهای "جهادی" نبوده است
صورت  حمایت گران خارجی طرفین جنگ درافغانستان توسط. تصمیمگیری در مورد قطع جنگ ارتباط ندارد

  .میگیرد
ن توافق میا بیش از یکسال دوام داشت. مذاکرات امریکا با طالبان که از طرف پاکستان مستقیم حمایت می شود،

فرد نماینده دولت افغانستان و یا قربانیان جنگ در  ن مذاکرات هیچطالبان و امریکا امضا شده است که در جریا
 افغانستان در آن حضور نداشتند. 

 

  
 

به  توافقنامه مگر دولت افغانستان ،می کشندرا در افغانستان هر روز افراد بیگناه ملکی، زنان، کودکان نوزاد  طالبان
( 5۰۰۰ )، که بایداست شده امریکا با طالبان جرای توافقنامهمکلف به اآنکه توافقنامه را امضا نکرده است، جبرأ 

 . طالبان را با یک جوره لباس و دادن پول سفریه بدون چون وچرا رها کنند یزندان پنجهزار
سن ح است.کار گرفته شده  در نوشتهای حسن شرق بحیث صدراعظم افغانستان از میتود "شاهد روبا دم روبا است"

شکل بموضوعات را  گانخوانند و برای گمراه کردن و فریب رفته،درکتب خویش از ارئیۀ اسناد حقیقی طرفه شرق 
ز ا موضوع عوض ارئیۀ اسناد حقیقیدر  حسن شرق است.ذکر نکرده را و اسناد حقیقی نموده  ارئیه داستانپردازی
 ،نقل قول می کند رااست  اهد روبا دم روبامثال ش جعلی عبدالوکیل وزیر امور خارجه افغانستان هایکتب داستان

  .استدر افغانستان  سیاست شورویها خدمت نیز یکی از اجنتهای فعال کا. جی. بی دروزیر خارجه  وکیل
ماه قبل (  14 )کودتا را تنها با داکتر نجیب هللا موافق نبوده بلکه در مخالفت با داکتر نجیب هللانه  وکیل وزیر خارجه

بود. اختالف وکیل وزیر خارجه مدتها قبل بر سر جانشین داده سازمان با شورای در تشکیل اتحاد شمال علیه جنوب 
تعداد از کادرهای حزبی دور و پیش ببرک کارمل از آنجمله وکیل  کهداکتر نجیب هللا آغاز گردیده  ببرک کارمل با

ر داکتر نجیب هللا، د ، مگر با انتخابمیدانستین ببرک جانشوزیر خارجه )پسرعمه( از همه بیشتر خود را مستحق 
 باعث سقوط دولت گردید.تالش کردند که  اتحاد با مخالفین
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