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 در موردمختصر وضاحت 
 

 "نظر کوتاه به کارنامه های حسن شرق در افغانستان" 
 

ما ش برای معلومات مزید ،راجع به نوشته اینجانب پیرامون حوادث گذشته افغانستان و نقش شخص داکتر حسن شرق
 :نمایم عالوهباید 

 

بحث بر سر عدم حقیقت و تفسیر غیر عملی و نادرست اند که داکتر شرق راجع به حوادث گذشته افغانستان که 
نسخه های عملکرد سیاسی حسن شرق نسخه  خودش در آن حوادث نقش اساسی و مستقیم داشته است می باشد.
  های مناسب برای جر و بحثهای صلح کنونی در افغانستان نیست.

 

هر باریکه حوادث صلح در افغانستان در اطالعات جمعی گذشته سال بیست و هشت  طی بیش ازحسن شرق در 
لبافی، تفسیرات نادرست و داستانهای جعلی خود را راجع خیابازهم مطالب  داخل و خارج از افغانستان گرم می شود،

 فروش پشتوانه طال، تجزیه افغانستان و غیره مکرر نشر می کند. 
 ادقانه قضاوت کنید!ببنید و ص

 وسطت" گرفته شده نوایس نانیو ب زیکوردوو گوید یطرحهاقسمت چهارم نبشتۀ حسن شرق از کتاب کوردوویز " 
 است.  یدهنشر گردواصل محترمه صالحه وهاب 

تنها بر نقاط روی سخنان کوردوویز و گرباچوف  و وکیل وزیر امورخارجه مجموع بحث حسن شرق صدراعظم
هستند می چرخد. در بحث  اختالف طرفین جنگ افغانها که آغازگران و حمایت کنندگان جنگ در افغانستان خارجیها

نوع پالن صلح که بر وجه ملی مشترک افغانها برای جنگ قطع جنگ و تأمین صلح در  کوردوویز و گرباچوف هیچ
خارجه هردو هم با آهنگ تداوم جنگ که خارجیها می طلبد  افغانستان مطرح نیست. تالش حسن شرق و وکیل وزیر

هیچگونه دفاع منافع از منافع ملی وجود  مطرح به پیش می رود. در موضعگیری و عملکرد حسن شرق و وکیل
ندارد، رقصیدن اعمال خارجی که صرف بنام افغان یاد می شود ثابت می سازد که سرنوشت کشور چگونه به خارجی 

 ت.سپرده شده اس
یستی، و همز "نیوترالیتی"افغانستان از بیش از یکصد سال "ٌمدل" سیاست خارجی آنرا، بر مبنای اصول بی طرفی 

 .که مسکو، به مثابۀ یک شهار ماورا ٌمدرن در مناسبات بین دولتین، توصیه می کند
ین مانند دانۀ غله میان دو سنگ سرنوشت آن، در نقطۀ تقاطع منافع قدرت های بزرگ قرار گرفته است، که در حد مع

   .آسیاب واقع است
 .حل نمی شود سطحیو عکس العملهای  استدالل غیر علمیگفتار بدون عمل،  سرنوشت یک ملت به

ن حس پردازیتالشهای خیالاساس مردم مظلوم افغانستان است، مگر نه بر و مبرم صلح نیاز اساسی همه میداند که 
ت قضاو ،باید واقعبین بودکشور سرچشمه گرفته است. در مسایل ملی وی های  شرق که بربادی ملت از همان خطا

عالقمندی و صداقت در راه تأمین صلح در افغانستان براساس و جعلی حسن شرق مکرر  نشر .باشد صادقانهها باید 
عبدالوکیل وزیر امورخارجه در سویس  و امریکا –ا حسن شرق با میلیونها دالر در اورنج کونتی کلیفورنی .نیست

ی مکه نه در گذشته و نه اکنون برای تامین صلح کمک  ، داستانهای جعلی خود مکررأ نشر می کنداند آرام نشسته
 ،الش داردتبرای افغانستان دختر جوان داکتر نجیب هللا که پدرش را طالبان و پاکستانیها کشته اند به امید صلح  کند.

در  واقعی صلحتأمین برای  ،قبر پدرش برود سر ابل به گردیز پیاده برکاست که از  فغانستانادر  آمدن صلح منتظر
  غانستان.افدر تأمین صلح برای  نسل جوان میهن راستین و صداقت قلبی عالقمندینمونۀ افغانستان دعا کند، اینست 

سن ح مطرح بود است، متاسفانهفعال نقش در یک افغانستان  در سیاستاخیر  پنج دهۀ حسن شرق در طی بیش از
ننموده  را درکمثبت سیاسی تا هنوز هم تعریف و تفسیر درست از کودتا تا انقالب، طرف سیاسی و بیطرفی  شرق

ً لح در افغانستان عزیز نمی کند کمکی به ص، آنها آثار با وجود دروغ بودن چنین اند، نشر مکرر  سندهٔ نوی خصوصا
 صلح در افغانستان ندارد.  ندارد، هیچ سودی برا حال و اینده هم درست سیاسی درایت آن

 تانهو وقف وطنپرس داقتشجاعانه، صبه نیست، تأمین صلح واقعی در افغانستان  جعلی دازیرصلح جریان نظریه پ
  نیار دارد. عمل میدان راستی در
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می و خدمتگار سابقه دار وطن خطاب  مبارزآنها را عدۀ  که وعبدالوکیل وزیر امورخارجه صدراعظم شرقحسن 
 . دنمای بیطرفانه مطالعه و طرز دید را دوباره با دقتایشان و مصاحبات آثار  لطف از روی، خواهشمندم مایندن

سیاستبازان کهنه کار چون شاه محمد دوست، جیالنی باختری، عبدالهادی مکمل،  خونسرد حلقۀسرشرق  حسن داکتر
ی وغیره حلقات مافیایافسر قوای هوایی کیل وزیر خارجه، غالم سخی دانشجو، جنرال عبدالقادر قا، عبدالوآجنرال گل 

اینانه خ کرده اند و اعمال عمل اجنبیر یتابه دس برای منافع شخصی شان بودند کهدر خدمت بیگانگان در افغانستان 
  .استرا به برباد داده افغانها کشور زیبا و تاریخ پرغرور  ایشان یک ملت، یک

داستانهای جعلی ترکیب از مجموعأ و غیره حسن شرق، عبدالوکیل وزیر امورخارجه  و مصاحبات نشرات کتب
 نستانافغاخائنین به منافع ملی از که عدۀ  ،استبوده برای دستگاه اطالعاتی شوروی سابق  جاسوسی تاروپوش خدم

افغانستان در بکسهای برای نجات خویش اسناد آرشیف های  فغانستاناز ا فرار شوروی هاو در مراحل نهایی گذار 
موده ن دستکاریرا جعلی محرم اسناد آنها ، اندو فرار کرده  زدیدهد از کشوربصورت غیر قانونی دیپلوماتیک شان 

 .دروغ استو اسناد  کتب بسیاری مطالب و متون آن ،انده غربی سپرد به دستگاه های اطالعات کشورهای
 

 تشکر
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