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  م٢٩/٠٨/٢٠٠                             فقير محمد ودان 
  
  
  

  :دوکتور محمد حسن شرق 
  

  رسـوای تاريخ بـا» شتر دزد « 
  »خـَم ، خـَم رفتن«بيهوده تالشِ 

  بخش دوم
  

 ها قبل از پرداختن به بخش دوم اين نوشته، تذکار می بايد داد که در پی نشر بخش اول آن، نگارندۀ اين سطور ده      
تلفون و ايميل را نه تنها در تائيد از محتويات اين بخش دريافت نمود بلکه اين تماسها بازگويندۀ مسايلی زيادی          

. افشاگرانه پيرامون  دوره های مختلف زنده گی و عملکرد دوکتور شرق نيز بودند...) سياسی، اداری، اخالقی  و (
که دوکتور شرق را از نزديک می شناختند و برخی هم افراد سرشناس و از اکثر تماس گيرندگان محترم مدعی بودند 

تماسهای مذکور مؤيد آنست که دوکتور شرق بيشتر از پيش ذهنيت های افغانی را عليه . دوستان سابق او بوده اند
امًال تجريد شده خويش به اندازۀ تحريک نموده که هم اکنون برای دوستان اسبق خويش نيز غير قابل تحمل  و به فرد ک

  .و در نتيجه و به اعتراف ضمنی خودش، به وسيلۀ تبلغاتی تـفـننی برخی از لومپن های سياسی، تبديل گرديده است 
      نگارنده در ضمنِ  ابراز سپاس از ذوات محترمی که با تبارز حسن نيت، برخی مسايل را طی تماسهای فوق 

زم که اين نقد معطوف به ابعاد سياسی زندگی دوکتور محمد حسن شرق الذکر شان مطرح نمودند، خاطر نشان می سا
به شيوۀ استـنادی بوده و نمی بايد آنرا با طرح ادعا های معطوف به ابعاد اخالقی و يا هم سؤ استفاده های اداری و 

ه مربوط به يخچال ها و دفتر او در سفارت افغانی مقيم هند، مسئل!! مثًال قالين لغزندۀ ( پيش آمدهای سوء با مراجعين 
  . در عملکرد وی، به ابتذال کشانيد ... ) محتويات آنان و

 ١٣٥٧     از ميان دوستان فوق سه نفر با تاکيد اين ادعا را رد کردند که دوکتور حسن شرق بعد از کودتای هفتم ثور 
اهدان عينی تاکيد داشتند که دوکتور شرق آنان بمثابه ش. و برگشت از جاپان به وسيلۀ حفيظ اهللا امين زندانی گرديده بود

مسئله زندانی شدن دوکتور شرق .  طی اين مدت نه در زندان پلچرخی بلکه در منزل شخصی خويش بسر می برد
نامبرده در صفحات .  درين وقت را نگارنده در بخش اول اين نوشته با برداشت از خاطرات او، مطرح نموده بودم 

بدون آنکه صريحًا زندانی شدن خويش را مطرح نمايد، با ترکيب ماهرانۀ »  برهنه پا کرباس پوشهای« ١٤٣ ـ ١٤٢
 به ١٣٥٨ جدی ٩ تا ١٣٥٧ وارد کابل شدم و از اخير جوزای ١٣٥٧ ثور ٢١تاريخ « : جمالت، چنين مينويسد 

نموده بودند بحيث دوران نورمحمد تره کی و حفيظ اهللا امين که به جرم دوستی با محمد داوود مرا محکوم به مرگ 
 جدی با بقايای کابينه محمد داوود و بعضی از اعضای خاندان ٩من به روز . ... منتظر به اعدام دقيقه شماری کردم 

بقايای کابينۀ « ماند ن » محبوس « ترکيب بندی جمالت فوق . »شاهی که در پلچرخی محبوس مانده بودند، رها شدم 
افاده مينما يد نه خود نويسندۀ سطور مذکور    » پلچرخی « را در » ن شاهی محمد داوود و بعضی از اعضای خاندا

» بحيث متظر به اعدام دقيقه شماری « شد و در کجا » رها « را، اگر چنين است، پس دوکتور شرق خودش از کجا 
منزل  « ر يا د) اگر چنين است ، در کدام بخش زندان و با چه کسانی هم سلول بود ( » پلچرخی «ميکرد، در 

خود ؟  بنابرين صحت آنچه را که در بخش اول اين نوشته در مورد زندانی شدن دوکتور محمد حسن شرق » شخصی
  .توسط حفيظ اهللا امين خوانديد، زير سوال قرار داده قابل تدقيق مجدد ميدانم 

را ) ی دوکتور محمد حسن شرق نقد ابعاد زندگی سياس(          تذکار فوق را کافی دانسته اينک ادامۀ اصل موضوع 
  : پی ميگيريم 

  
   ـ حضور ـ عـودت قطعـات نظـامی اتحـاد شوروی معادل با٣

       حضور مجدد ـ زوال حسن شرق در صحنۀ سياسی کشور
  

سلطنت افغانستان وقتی :        در بخش نخست اين نوشته حقايق انکار ناپذير و مشخص مطرح گرديد مبنی بر اينکه 
 وسيلۀ صدراعظم محمد موسی شفيق، بخاطر تقليل نفوذ شوروی در افغانستان، مناسبات کشور با شوروی خواست به

و غرب را متعادل و متوازن سازد و جهت مساعد شدن شرايط برای چنين امری گامهای عملی برداشت، مبتنی بر 
گون و بدينوسيله مواضع و منافع سناريوی از قبل تهيه شده بوسيلۀ مسکو، می بايد نظام مذکور با کودتايی سرن
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يو يا . آر . جی « بخاطر دستيابی به اين امر. شوروی در افغانستان حفظ و بيشتر از پيش تحکيم و تعميق گردد
سازمان استخباراتی نظامی اتحاد شوروی زمينۀ اين را فراهم ساخت تا يک تعداد قابل توجه افسرانی که در موفقيت 

اکثر اين افسران جزء سازمانی بنام سازمان انقالبی قوای مسلح . در کنار داوود قرار گيرندکودتا نقش اساسی داشتند 
با الهام از چنين منبع انگيزنده ، نيروی متشکل » يو تشکيل شده بودند . آر .  زير نظر جی ١٩٦٤بودند که در سال 

ابجا گرديد که سرانجام او را در پالنی نظامی مذکور، در اطراف محمد داوود ، بطور ماهرانه و کامًال حساب شده ج
به نقش . دخيل ساختند که در تداوم تعميل آن؛  افغانستان را بسوی دايرۀ شيطانی تکرار فاجعه سوق نمودند

  .دوکتورمحمد حسن شرق در کودتای مذکور می بايد از اين نگاه توجه داشت
قرار نظام جمهوريت، اين دوکتور شرق بود که آشکارا و         همچنان خوانديم که در تداوم اين پالن و بعد از است

بطور انکار ناپذير بمثابۀ پيش قراول جناحی از نظاميانی در رهبری منشعب شدۀ حاکميت عمل نمود که در تقابل و 
 رويارويی با رئيس جمهور محمد داوود از حفظ ، تحکيم و تقويت مناسبات افغانستان با اتحاد شوروی و از منافع اين

  .ابر قدرت با رجحان آن بر منافع ملی کشور، دفاع مينمودند
از کوره های آزمايش بيرون برآمده ، بعد از حضور نظاميان شوروی در » خادمِ «        بنابر چنين گذشته يی، اين 

لحوظ ، بعد به همين م. افغانستان ، نميتوانست در شرايط نفوذ بدون چون و چرای اين نظاميان ، از صحنه کنار بماند
گويا در با اهميت ترين پست دپلوماتيک » هم خرما و هم صواب « از تجاوز نظامی اتحاد شوروی بر افغانستان ، او 

دوکتور شرق که نميتواند از . افغانستان در آن موقع ، بحيث سفير افغانستان در سرزمين افسانوی هند ، مؤظف گريد
نند هميشه به دليل تراشی های بی بنياد ، طفالنه و مضحک متوسل توظيف خويش به اين خدمت انکار نمايد، ما

ببرک کارمل چند « : در زمينه مينويسد ) کربا س پوش های برهنه پا ( او در نخستين جلد خاطرات خويش . ميگردد 
صباحی بعد از به قدرت رسيدن، چند نفری از دوستان شخصی خود را بشمول خودم بکار های غير مؤثر و غير 

  ) .١(» عال به داخل و خارج کشور گماريدندف
  :زيرا .      چنين استدالل کودکانۀ او، صرف توانست با نيشخند آگاهان، استقبال گردد

آوردند که  اين خودت استی که تائيد نموده ای ؛ مرحوم ببرک کارمل از ( ! )       ـ  به ياد اين راستگوترين مرد دنيا 
درين زمينه در جلد اول خاطرات سياسی خويش .  بودند » چشم پوشيده « ، سالها قبل با تو »  روابط نيک شخصی« 
 ١٣٤٠بامن داشتـند به سال ] ببرک کارمل [ روابط نيک شخصی که ... « ! : بخوان) کرباس پوش های برهنه پا ( 

هش نمودند تا اورا از آن چشم پوشيده و از اتاق مير محمد صديق فرهنگ در وزارت معادن، تليفونی از من خوا
  )  ٢(» . من در آن زمان به خدمت محمد داوود صدراعظم قرار داشتم . فراموش کنم

دوستی «        افزون بر آن به او گفتند که در سـرتاسر دوجـلد خـاطرات سيـاسی تو ، نـه تنها يک جـملۀ که مؤيد اين 
» برف بام خويش «  های تاريخی خويش، انبار های باشد ديده نمی شود، بلکه تو بخاطر استـتار شرمندگی» شخصی

دوست   « خود انداخته  و با ابراز کينۀ بی حد و حصری  نسبت به اين » دوست شخصی « را نيز بر بام اين 
دوستی  « پس با توسل به دليل بی بنياِد . ادا نموده ای( ! ) ايشان  را مردانه وار» دوستی « ، حق » !شخصی
  .ا کتمان و به دروغ پناه جسته ای ، حقيقت ر» شخصی

درين وقت « نه ، بلکه » کار غير مؤثر و غير فعال «           ـ به  حسن شرق گفته شد که سفارت افغانستان در هند 
هند يگانه راه و مرکز ارتباط آزاد افغانستان با جهان بود که هم طرفداران دولت و هم مخالفين آن ميتوانستند از اين 

همچنان هند بحيث يکی از کشورهای بزرگ، عضو جنبش عدم انسالک و يکی از مؤسسين . ت و آمد کنندطريق رف
اين جنبش، برای افغانستان مرکز فعاليت های دپلوماتيک و اطالعاتی بود که می بايد تمام جريانات مربوط به 

همه اين پست بايد به فرد دارای بيشترين بناًء قبل از . افغانستان درين کشور تحت نظر سفارت افغانستان قرار ميداشت
اين پست دپلوماتيک هميشه از جانب هريک از رژيم های افغانستان برای افراد . اعتماد و قوی ترين حمايت داده ميشد

» غير مؤثر و غير فعال «پس سفارت هند را وظيفۀ ) . ٣(» قابل اعتماد درجه اول هسته های قدرت سپرده شده است 
  :افزون بر آن . ، با واقعيت منطبق نه بوده، به دروغ توسل جسته ای وانمود کردن

نظاميکه حزب حاکم قدرت سياسی را در انحصار خويش دارد، بر (           ـ  همکاری با يک نظام دولتی توتاليتر 
 به ارزش های تمام عرصه های فعاليت  اقتصادی و اجتماعی نظارت مينمايد  و تالش دارد معنويات جامعه را مطابق

ايديولوژيک خويش شکل و محتوا بخشيده و همه نيروهای جامعه را بخاطر دستيابی به اهدافی در مطابقت با اين 
در پست های بلند و آن هم پست با اهميت دپلوماتيِک چون مقام سفارت در هندوستان، ماهيتًا ) ارزشها، بسيج نمايد 

بايد نه تنها با معنويات و ارزشهای » دوست شخصی« اده شود، بلکه تحفه د» دوستی شخصی « نميتواند بر مبنای 
ايديولوژيک نظام و شيوۀ عملکرد او توافق و تطابق داشته باشد بلکه از آن دفاع نموده و جهت تعميل و تحقق آن اقدام 

  .گذشتۀ زندگی سياسی حسن شرق مؤيد چنين امری بود. نمايد
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و ناتوان خويش، مشت خويش را » بی تمکين« استدالل » پای چوبين« ا درک         از اينجاست که دوکتور شرق ب
دوستی « از اتکأ بر ) تاسيس و تخريب اولين جمهوری افغانستان ( باز شده يافته، درجلد ديگر خاطرات خويش 

 صرف ،» کارغير مؤثر و غير فعال « و وانمود کردن مقام سفارت افغانستان در جمهوری هند، بمثابـه » شخصی
  . سياسی متوسل  ميشود » ! داليل « نظـر نـموده در زمينه به 

تنظيمی «       او طی اين يادداشت ها درحاليکه نيروهای فعال در وضعيت سياسی ـ نظامی افغانستان را به سه دستۀ 
ه های از حقيقت تقسيم مينمايد ، در زمينه با آميز» حزب دموکراتيک خلق افغانستان« و » هوسناکان سلطنت«، » ها

هـوسناکان سلطنت و يـا ] بـا [ برای فعاليت سياسی می بايستی يا با تنظيمی هـا و يا به « : و دروغ ، چنين مينويسد 
با برخوردی که به دوگروه نمود، ] ايتالف درست است ـ ودان [ حزب دموکراتيک خلق افغانستان اعتالف ] با [ به 

با گروه سوم از سه  . نه تنها به آنها مشکل، بلکه در واقع برايم انتحار سياسی بود) ] ايتالف[ (اعتالف اول داشته بودم
  .نقطۀ نظر می شد از يک در درآمد

  .اکثر آنها دوستی و روابط حسنه داشتم )] با [(  ـ به ١
  . نيکو داشته باشندمناسبات)]  با غير حزبی ها [(  ـ تحت فشار افکار عامه آنها وادار شده بودند تا بغير حزبی ها ٢
 ـ با شناختی که از بعضی از رهبران شوروی داشتم در تقال افتاده بودم تا ال اقل اگر بتوانم از اينکه مردم ما ٣

] ايتالف[ از آن رو ميشد با اعتالف. هرگزحضور عساکر و حکومت هم عقيدۀ شان را نخواهند پذيرفت، مذاکره نمايم 
  )٤(» . گذشته را با زعامت شوروی تجديد کردخ ا روابط .د . ح )] با [( به 

:      افزون بر آن به دروغی متوسل می شود که گويا حين مالقات با شاد روان ببرک کارمل ، ايشان به او گفته بودند 
قبولی سفير افغانستان از جانب حکومت هند در شرايط موجود کمتر انتظار برده می شود و چون روابط شما در ... « 

  ) ٥(» . حکومت محمد داوود با هند دوستانه بوده ، شايد به تقرر شما موافقه نمايندزمان
  :فوق قابل تدقيق اند ( ! )        ادعا ها و داليل 

چون دوکتورحسن شرق سياست را برمبنای اعتقادات متکی برآگاهی علمی از سياست نپذيرفته، بلکه :        نخست 
را به تکرار » ايتالف«ه سياست بازی گماشته شده بود، نه تنها واژۀ معروف و مروج در پروسه بازی های اپراتيفی ب

غلط مينويسد بلکه با استعمال آن برای بـيان حالت خود و موضعگيريهای که طی خاطرات خويش به آنها جلوه  
الف اصطالح سياسی است ايت: زيرا . مينمايد، نشان ميدهد که از مفهوم و مضمون اين واژه  درک حد اقل نيز ندارد 

را برای ) دولت ها ، احزاب ، محافل و حلقات سياسی( که هم پيمانی و تشريک مساعی کوتاه مدت نيروهای سياسی 
اين اصطالح سياسی اکثرًا در نظامهای پارلمانی . دستيابی به اهداف معين و مطابق به توافقنامۀ مشخص، افاده مينمايد

شکيل حکومت ، حفظ و تداوم قانونی آن و در بعضی مواقع به هدف برانداختن قانونی چند حزبی، ميان احزاب برای ت
بنابرين ايتالف يک واژۀ سياسی و دارای مضمون و محتوای سياسی و مبين . حکومت های رقيب، روئيت می يابد

ف تاکتيکی سياسی حالت  و وضعيت مبتنی بر هم پيمانی کوتاه مدت نيروهـای سياسی همسو، بخاطر دستيابی به اهدا
. خ . د . رهبران ح » اکثر« فـاقد محتوای سياسی حسن شرق با » دوستی و روابـط حسنۀ« به اين ملحوظ ؛ نه . است

 با او»  ☺اعتالف « ، پايۀ گويا » غير حزبی ها « ا  با . خ . د . ی اجتماعی رهبران ح » مناسبات نکو« ا ؛ نه 
  .ميتواندحزب  دموکراتيک خلق افغلنستان شده 

» اکثر«        افزون بر آن در دو جلد خاطرات سياسی حسن شرق بجز دشمنی و کينه، هيچ نشانۀ از دوستی او با 
بنابرين يا حسن شرق در ادعای دوستی خود با انها، دروغ ميگويد و يا تظاهر . ا ديده نمی شود. خ . د . رهبران  ح 

و حقيقی بلکه ناشی از خصايص چند چهره داشتن يک کارمند اپراتيفی به دشمنی و کينه نسبت به آنان، نه راستين 
ممکن حسن شرق بگويد که در خاطرات سياسی خويش حرف های دوستانه نسبت به . تحت پوشش های سياسی است

می را احتوا ن» اکثر« اين دو نفر مفهوم : همه ميدانند که ، اول . جنرال عبدالقادر و سيد محمد گالبزوی داشته است
انبار خرس   « ا سيراب می شد، بلکه از . خ . د . ريشه های اين دوستی نه از جويبار آرمانهای ح : کنند و دوم 

  . قوت می گرفت »  سازمان انقالبی قوای مسلح افغانستان« در خارزار » قطبی
 ،  محفلی و حلقۀ سياسی حزبی ، سازمانی. بود » غير حزبی«حسن شرق به تائيد خودش، يک فرد منفرد :        دوم 

بنابرين ايتالف او بمثابه . تاثير گزار و يا حتی  بی تاثير بر چگونگی اوضاع سياسی کشور را در عقب خويش نداشت
ا که  حزب حاکم و دارای ظرفيت های قوی سياسی و نظامی و پشتوانه قوی بين المللی  . خ . د . يک فرد منفرد با ح 

مدغم و مستحيل شدن او در خواست ها و اهداف اين حزب ،  نميتواند نمود منطقی داشته بود ، بی معنی بوده ، جز 
که » سازمان انقالبی قوای مسلح افغانستان« مثًال ( در غير آن اگر او کدام قدرت تاثير گزار سياسی و نظامی . باشد

و يا کدام حامی و پشتيبان  )  زير نظر سازمان استخبارات نظامی اتحاد شوروی تشکيل گرديده بود١٣٦٤در سال 
را در عقب ) مثًال اتحاد شوروی و يا بخشهای ويژۀ در حاکميت اين ابر قدرت( خارجی مؤثر بر اوضاع افغانستان 

  .خويش داشته  و اکنون ازآن انکار  و آن را پنهان مينمايد ، حرفی است که بايد به حقيقت وجود آن اعتراف نمايد
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ا ارائه مينمايد خود . خ. د . خود با ح » ! اعتالف « ه داکتر شرق جهت مؤجه جلوه دادن دليل سومی را ک:    سوم 
حکومت هم « شوروی در افغانستا ن و » حضور عساکر« زيرا . در نفس خويش دليلی است برای توجيه عدم ايتالف 

ظامی حاکميت اين حزب را در آن ا و پايه های سياسی و ن. خ .د . شوروی ، دو اصل بنيادين پذيرفته شده ح » عقيدۀ 
بنابرين با چنين موضعگيری، منطقی برای ايتالف حسن شرقِ  غير حزبی ، منفرد و سياست باز . موقع تشکيل ميداد 

افزون بر آن در سرتاسر دو جلد از خاطرات سياسی حسن شرق يک جمله و مدرکی را . تجريد شده، باقی نمی ماند
پس پايه های منطق . ا نشان دهد. خ . د . اضع يکسان سياسی داکتر شرق را با ح نميتوان يافت که همسويی و مو

  .ا ، بی منطقی محض است . خ . د . ايتالف او با ح 
ا ، کامًال در خدمت اين حزب و با تائيد عام و . خ . د . ح » نمک خور«       پس حقيقت اينست که او بمثابه يک فرد 

مواضع و عملکرد سياسی و نظامی آن ـ منجمله مواضع آن حزب در قبال حضور عساکر تام بنياد های ايديولوژيک ، 
ولی اکنون که . شوروی در افغانستان  ـ قرار داشت و مامور عالی رتبۀ دولتی بود که اين حزب آن را رهبری مينمود 

ديگران در برابر سلطنت و آنطوريکه به دستور ( آن حزب شکست خورده و به تاريخ پيوسته است ، او مـانند هميشه 
. در برابر اين حزب به تبارز نفرت و انزجار تظاهر مينمايد » نمکدان شکنی« چون ) سردار محمد داوود عمل کرد 

مردم فراموش نکرده اند و تاريخ ثبت نموده است  که او با اين همه تظاهر عوامفريبانه ،  در کنار همين حزب و نظام 
سفارت، وزارت و صدارت  دست يـافته و حتی خياالت برتر از آن را نيز در ذهن  خويش دولتی آن ، به مقام های 

پس پشتوانۀ اين سياست بازِ  تجريد شده از مردم ، در امر احراز چنين مقام ها  کدام نيرو بود ؟ اين  نيرو . ميپرورانيد
ا اثرگزار بودند ، نيروی . خ . د . تعدد بر ح ا  و يا قدرت های در اتحاد شوروی ، که به داليل م. خ . د . بدون از ح 

ا و اتحاد شوروی متوفا   . خ .د . بنابرين تظاهر کنونی داکتر حسن شرق مبنی بر دشمنی با ح . ديگری بوده نميتواند
بيشتر از يک دروغ بزرگ و رسوای يک عوام فريب ) که ارگانهای کنونی روسی نيز آن هردو را نفرين ميکنند (

  . دور جديدی از بازی های اپراتيفی ـ سياسی دايرکتران او، چيزی ديگری بوده نمی تواند سياسی و 
از آنرو ميشد با اعتالف  « : ، حد اقل اعتراف مينمايد که » پاليدن سر کالوه از آخر« دوکتور شرق توأم با :  چهارم 

و اين تجديد روابط را گويا بخاطر ميخواست » ا  روابط گذشته را با ذعامت شوروی تجديد کرد. خ . د . به ح [ ! ] 
اين اعتراف او از . » مردم ما هرگز حضور عساکر و حکومت هم عقيدۀ شان را نخواهند پذيرفت« که به آنان بگويد 

  :دو نقطه نظر جالب است 
ورد حکومتی بيان خواسته عدم پذيرش آنان را در م( ! ) » مردم ما « دوکتور شرق با ادعای نمايندگی از  : ١        

خود همراه و همرزم اين حکومت گرديده  و مشروعيت آن » ! اعتالف « نمايد که برعکس ادعای خويش، خودش با  
پس حسن شرق در ادعای خويش مبنی بر چنين ماموريتی  صادق نيست و مثل هميشه چون يک . را پذيرفته است

  .کالهبردار و عوام فريب عمل نموده است
ا ميسر بود و بس ؟ . خ . د . همرای ح » ايتالف « صرف با » ذعامت شوروی « مگر گفتن اين مسئله به :       دوم 

مگر رهبران اپوزسيون افغانی مقيم پاکستان و ايران ، محمد ظاهر پادشاه سابق افغانستان ، عده يی از تکنوکرات 
نموده بودند که » !اعتالف « ا . خ . د . با ح های افغانی مقيم غرب ، سران و ساير رهبران دول مخالف در جهان ، 

، چه در سازمان ملل و ساير گردهمايی های بين » ذعامت شوروی«مطلب مذکور را چه در مذاکرات مستقيم با 
  .المللی و چی از طريق رسانه های گروهی ، مطرح و بر آن پافشاری داشتند ؟ 

ه های آنان، با وضاحت تمام مؤيد اين حقيقت است که نه                واقعيت رويداد های سياسی  گذشته وسير پروس
؛ بلکه اين     » با ذعامت شوروی تجديد کرد « او را » روابط گذشتۀ « ا ، . خ . د .حسن شرق  با ح » ! اعتالف «
وام ـ که در کوره های آزمون زمان  صدارت و جمهوريت محمد داود ق» ذعامت شوروی « او با » روابط گذشته«

ا بود و حسن شرق با دروغ پراگنی ، نميتواند از حقيقت آن انکار  . د خ . او با ح » !اعتالف « يافته بود  ـ عامل 
  .نمايد ؛ ذهنيت ها را فريب دهد و تاريخ را به بيراهه بکشاند 

مضمون اخير منتشرۀ         به ملحوظ فوق است که سرانجام او از تمام ادعا های فوق الذکر خويش دست برداشته در 
آغاز و انجام حکومت   « تحت عنوان » دعوت « و » افغان جرمن آنالين « خود در سايت های وزين انترنتی 

دروغ « درين زمينه به ) در مورد محتويات و ادعاهای مندرج درين مضمون با تفصيل بحث خواهيم نمود ( » انتقالی
کسی «  اعتراف مينمايـد کـه دروغ هـای قبـلی ام را دريـن زمينه دست يازيده ، در ضمن با تلويح» په شرع روغ 

آنانيکه به سياست آغشته اند و وقايع و حوادث پيش آمده را در سه دهۀ اخير « : او مينويسد . نکرده است » بـاور
 سقوط حفيظ خصوصًا دهۀ اشغال افغانستان توسط شوروی را موشگافانه برسی کرده اند ميدانند که شوروی ها بعد از

ا را تحت فشار قرار ميدهند تا تعداد از چهره های شناخته شدۀ غير حزبی را به . خ . د . اهللا امين رهبری  ح 
د . همکاری  جلب نمايند تا بدين وسيله به زعم خود شان پايه های حکومت مردمی را وسيعتر  و عالقۀ مردم را به ح 
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رر بعضی از وزرا و سفرای غير حزبی در حکومت کارمل خارج از اين بدون شبهه تق. ا بيشتر کرده باشند. خ . 
  ».ماجرا نبوده و نه هم کسی باور ميکند

. د . رهبری ح « قرار دادن » تحت قشار«       در نقل قـول فـوق سـرانجـام حسن شرق اعتراف مينمايد که در نتيجۀ 
بحيث سفير مقرر » در حکومت کارمل« ، » اهللا امين بعد از سقوط حفيظ « ، او »  شوروی ها « بوسيلۀ » ا . خ 

دوستی « ، ادعا های قبلی او درين زمينه ، مبنی بر » خارج از اين ماجرا نبوده « گرديده است ؛ اين تقرر او 
و نه هم کسی « ا نه معتبر است  . خ . د . او با  ح » ( ! ) اعتالف « اش با محترم ببرک کارمل و همچنان » شخصی
اين اعتراف کامًال با حقيقت مطابقت دارد و می بايد اين جرئت اخالقی حسن شرق را می ستود به . »  ميکندباور

شرط آنکه او غير حزبی های شريفی را که درين موقع نيز مقرر گرديده بودند در لحاف چرکين تاريخی خويش نمی 
پايه های « د اين غير حـزبی هـای شريف ممثل توسيـع پيچيد  و خويش را بـا تمام بدنـامی هـای تـاريخی اش، نيز مـانن

  .جا نمی زد » ا . د خ . عالقۀ مردم به ح « و مايۀ بيشتر شدن » مردمی حکومت
دوکتور شرق با توسل به دروغ بزرگ ، از زبان ببرک کارملِ  مرحوم چنين افاده مينمايد که گويا نظام :         پنجم 

منت قبولی  تقرر خويش (!) ان درجمهوری هند ، محتاج بود و اگر او با بزرگواری به تقرراو بحيث سفير افغانست
کمتر « در آن شرايط  » قبولی سفير افغانستان از جانب حکومت هند « درين پست را بدوش نظام نمی انداخت ، 

درقۀ راه گويندۀ رسوای آن اين ياوه گويی  صرف ميتواند  نگاه های تحقير آميز هر خواننده را ب. » انتظار برده ميشد 
زيرا کسانيکه حد اقل دلچسپی به اوضاع سياسی منطقه داشتند ، ميدانند که جمهوری هند دارای نزديکترين . سازد 

اين دشمن سرسخت (روابط ـ بعد از اتحاد شوروی و کشورهای بالک سوسيالستی ـ با جمهوری دموکراتيک افغانستان
 سطح عالی حسنه ميان جمهوری دموکراتيک افغانستان و جمهوری هند ، چه قبل از چنين روابِط در. داشت ) پاکستان

تقرر حسن شرق و چه بعد از تبديلی او از سفارت، وجود داشت و از ماهيت  سياسی نظامهای دو کشور ناشی می شد 
  .و به نقش فرد توظيف شده در پست سفير، مربوط و منحصر نمی گرديد 

بدون اينکه وزارت «ر بحيث سفيرجمهوری دموکراتيک افغانستان درهند ، برخالف معمول     حسن شرق بعد از تقر
وزارت « زيرا . می شود ) ٦(» وظيفۀ مشخصی داده باشند عازم هند « به او  »  مقامات افغانیخارجه و يا ديگر

شرق و پروسۀ تقررش در به  دوکتور  » مقامات غير افغانی« با درک از دلچسپی » خارجه و ديگر مقامات افغانی 
تماس های مشهود و علنی غير معمول مقامات و کارمندان . پست مذکور ، به عدم ضروت چنين مسئلۀ پی برده بودند 

سفارت اتحاد شوروی مقيم دهلی با دوکتور شرق حين ماموريت او در هند ، يک بار ديگر بر تداوم منطقی گذشتۀ 
به گفتۀ . رد همکاران دوکتور شرق در سفارت ، شاهدان عينی زنده اند درين مو. سياسی او مهر تائيد ميگذاشت

کارمندان آن وقت سفارت افغانستان در هند ، آقای شرق بخاطر زهر چشم نشاندادن به کارمندان جوان سفارت کـه در 
 تان بر من زور« : عين حـال عضو حزب دموکراتيک خلق افغانستان نيز بودند ، بارها تهديد کنان گفته بود که 

بنابرين چون دوکتور شرق نميتواند از حقيقت . » نميرسد، من نسبت به رهبران تان با شوروی ها ُچـقـُر تر ميشناسم
انکار نمايد ، مانند هميشه به توجيه اين تماس ها و » شوروی ها « خويش با » شاخِت ُچـقـُر تر « اين تماس ها و 

مقامات شوروی و کارمندان ردۀ دوم و سوم سفارت مذکور  پرداخته و به حتی به توجيه راپور دادن های خود به 
او گزارش دادن به مقامات شوروی را بدون استيذان . زعم خود به معقول و مقبول جلوه دادن آن مبادرت مينمايد

 و ادامه وزارت خارجۀ افغانستان ، از جريان نخستين مالقات خود با انديرا گاندی صدراعظم هند آغاز می نمايد
سفير اتحاد « : او خود  ـ اگرچه با توجيه آن ـ اعتراف نموده  و اکنون نميتواند پنهان کند که نوشته است  ) . ٧( ميدهد 

او در ادامۀ گزارش .  » با انديرا گاندی قرار دادم ] خويش[به جريان مالقات « مقيم دهلی را » جماهير شوروی 
جمعبندی نظريات و استدالل آنهايی که روی « : ار ديگر چنين اعتراف مينمايد دادن های خود به مقامات شوروی ، ب

قضيۀ افغانستان و حل آن به مدت يک سال مرا به روشنی قرار داده بودند به شانزده صفحه تنظيم و به مقامات 
بوده باشد و يا يی مذکور هرچه » شانزده صفحه « صرفنظر از آنکه محتوای راپور  ) . ٨( » شوروی ارسال گرديد 

هم اکنون حسن شرق مثل هميشه جهت توجيه اين عمل خويش ، هر محتوای دروغين را عنوان نمايد ، اين راپور را 
. بمثابه يک رپوتچی به يک کارمند سادۀ سفارت شوروی در حالی می سپارد که خودش سفير افغانستان در هند است 

 ١٣٦٣به قوس ] وزير مختار سفارت شوروی در هند [ يندۀ سميرنوف به نما... نوشته های خود را « : او مينويسد 
در تاريخ ) . ٩(»  به مسکو رفتند و بازنگشتند ١٣٦٣تسليم نمودم ، زيرا سميرنوف در اثر مريضی خانمش به عقرب 

 مبادرت  دپلوماسی جهان ديده نشده که يک  سفير صادق و معتقد به وقار و حيثيت ملی کشور خويش ، به چنين ابتذال
راستی از کسيکه با گذشت از وقار و حيثيت انسانی خود ، با ارائه سند کتبی و باز هم ثبت تاريخی اين . نموده باشد 

نزول مينمايد ، توقع حفظ وقار و حيثيت ملی را ميتوان » حضرت واال « سند ،  تا سطح وسيلۀ زنده جانِ  شکارِ 
  داشت ؟
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مانند ( خويش را ) بعد از اضمحالل اتحاد شوروی ( ش مبنی بر اينکه اکنون     دوکتور شرق باتمام کوشش و تال
عنصر ضد شوروی جاميزند ، ممکن بی خبران را ) سردمداران کنونی روسيه فدراتيف و سازمانهای ويژۀ اين کشور

 خانوادۀ خودش نيز بطور مؤقت اغوا نمايد ، ولی نه تنها آنهايی که او را می شناسند ، بلکه باورم اينست که اعضای
زيـرا . بخاطر اين ادعاهای کذايی ، توام با نگاه های عميق و معنی دار به چهرۀ او ، در دل خود به ريش او می خندند

خانوادۀ » بزرگوار« پدر» حسنۀ « نسبت بـه هـرکسی ديـگر شـاهد تماسها و منـاسبـات ) اعضای خانواده شرق ( آنها 
و از برکت اين مناسبات فيض فراوان برده و هنوز خاطرات خوش سفرهای توآم با شان با مقامات شوروی بوده 

پذيرايی های مجلل ، عرضۀ خدمات عالی مجانی صحی در شفاخانه ها و استراحت گاه های مدرن شوروی ، همچنان  
منجمله . رده انداستفاده از بورسهای فوق العادۀ تحصلی شوروی با امتيازات منحصر به افراد محدود را فراموش نک

هيچگاه فراموش نموده نميتوانند که با بورس ) ذکر نام شان را الزم نميدانم ( فرزند برومند دوکتور محمد حسن شرق 
در حوالی مسکو ، جهت » اکتيوبنسک« به شهر ١٩٨٣تقاضا شدۀ فوق العادۀ سفير شوروی مقيم دهلی در سال 

کی ، اعزام گرديده بودند و صدها محصل افغانی موجود در شهر تحصيل در رشتۀ بلند باالی پيلوتی طيارات مل
مسکو و اطراف آن ، بمثابه شاهدان عينی ، هنوز بخاطر دارند که ايشان در دوران تحصيل از امتيازات فوق العادۀ 

از چنين . غير معمول ـ منجمله از امتيازِ  در خدمت داشتنِ  موتر انفرادی دولتی با دريور مؤظف ـ برخوردار بودند 
امتيازات در ميان محصلين افغانی صرف فرزندان ببرک کارمل که پدر محترم شان رئيس شورای انقالبی جمهوری 

اين . ا بود ، مطابق طرزالعمل رسمی مستفيد بودند . خ . د . دموکراتيک افغانستان و منشی عمومی کميته مرکزی ح 
لطان علی کشتمند صدراعظم و ديگر رهبران حزبی و دولتی در حالی بود که برادران ببرک کارمل ، فرزندان س

  .افغانستان ، فاقد چنين امتيازات و مانند ساير محصلين افغانی مصروف تحصيل بودند
تقريبًا دو هفته بعد از استعفای محترم ببرک ( ١٣٦٥در هند است که در جوزای » خدمت«      همچنان در تداوم 

دوکتور ) ا . خ . د . تخاب دوکتور نجيب اهللا بحيث منشی عمومی کميته مرکزی ح کارمل از مقام رهبری حزب و ان
خود حسن شرق در زمينه چنين . شرق تحت پوشش تداوی يکتن از اعضای فاميل ا ش ، به مسکو احضار ميگردد

نان ميتوان با اطمي) . ١٠(» به مسکو رفته بودم ....  جهت تداوی چشم های دخترم ١٣٦٥به جوزای « : مينويسند 
  :زيرا . گفت که اين سفرماهيت و اهداف سياسی داشت 

رفتن و مصارف   » مسکو« از هند ـ که در تداوی شهرۀ آفاق است ـ  به » جهت تداوی چشم ها«:        نخست 
سوال برانگيز بخاطريکه او مطمينًا جهت . گزاف، اضافی و غير الزم را متقثل شدن ، خود سوال برانگيز است 

بنابرين خود و افراد معيتی اش . وری با اهداف سياسی ، از جانب يکی از مقامات شوروی دعوت گرديده بود ام
بوسيلۀ ارگان دعوت کننده از امتياز تکت رفت وبرگشت مجانی ، سرويس عالی خدمات با مهماندار و ترجمان ، 

توجيه ها ، نتوانسته از ماهيت سياسی اين سفر حسن شرق با تمام . همچنان از امتياز  تداوی مجانی برخوردار بودند 
ترجمانی که همرايم بود ، دو روز قبل از حرکت به جانب کابل اطالع داد که ... « : اوخود می نويسد . انکار نمايد 

. معاون رئيس روابط بين المللی حزب کمونيست می خواهند فردا شما را ساعت دوی بعد از ظهر مالقات نمايند 
  ).١١(» روز با رهنمايی کارمند تشريفات روابط بين المللی حزب به محل مالقات رفتم فردای آن 
طی مدت دو ماه بعد از همين سفر و مالقات فوق در مسکو ـ که مطمينًا مالقات های اعتراف ناشده در :       دوم

 ختم  و به توجيه خودش سطوح پائين با مسوولين شوروی را قبل از آن نيز داشت ـ  وظايف دوکتور شرق در هند
او به کابل اعزام می شود تا در بازی هايی سياسی شرکت داده شود که در تداوم خويش . ميگردد » برکنار«گويا 

به سنبله ... بعد از برکناری از سفارت دهلی « : او خود در زمينه می نويسد . منافع اتحاد شوروی را تضمين مينمود 
  ) .١٢(»  عازم کابل شدم ١٣٦٥

         بعد از برگشت به کابل دوکتور شرق بحيث وزير در وزارت جديد التاسيس امور عودت کنندگان مقرر می 
  :درين مورد  دو مسئله را قابل بحث ميدانم . گردد 

دوستی « اگر دوکتور حسن شرق تقرر خود را در سفارت افغانستان مقيم دهـلی ، نخست در نتيجه :  ـ ١           
سياسی برای ( ! ) عنوان نموده و بعد داليل » غير مؤثر و غير فعال« خود با ببرک کارمل در يک پست » شخصی

معترف گرديده بود ؛ اينک توجيه او جهت » فشار شوروی ها « آن تراشيده بود و سرانجام در زمينه به حقيقت وجود 
:            او مينويسد . ز کالهبرداری بيش نيستتقرر دراين پست نيز جالب بوده  زيرا توجيه های او درين زمينه ني

 ماه بدو مرحله تا دلو ٩چندی بعد در مذاکرات ژينو شوروی ها راضی می شوند تا عساکر خود را در ظرف ... « 
موضوع رژيم کابل را مسکوت ميگذارند ولی برای عودت مهاجرين .  هـ ش از خاک افغانستان خارج نمايند ١٣٦٧

ازآنرو . ی مجدد کشور تعدادی از کشورها وعدۀ کمک های قابل توجهی را با ملل متحد ابالغ ميکنند افغانی و احيا
ملل متحد دفتر امور عودت مهاجرين افغانی را تحت رياست شهزاده صدرالدين آغاخان که شخص خير انديشی بود 

ان افغانی را که از جانب ملل متحد در ژينو تاسيس کردند و حکومت کابل را واداشتند تا ادارۀ امور عودت کنندگ
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ادارۀ متذکره تشکيل و نويسنده را بحيث آمر آن تعيين . تمويل خواهد شد تاسيس و توسط اشخاص بيطرف اداره شوند 
  .نمودند 

      با همکاری نزديک ادارۀ عودت کنندگان و توجه خاص صدرالدين آغاخان به دفتر تازه تاسيس شدۀ مهاجرين ملل 
  ) ١٣(» .  هـ ش آرزو و اقدام به عودت ميکنند١٣٦٦کابل تعداد از مهاجرين افغانی مقيم پاکستان و ايران به متحد در 

  :          ممکن سوال مطرح گردد که توجيه های فوق چرا عوامفريبی خوانده می شود ؟ 
امضا )  خورشيدی ١٣٦٧ حمل  ٢٦( عيسوی ١٩٨٨ اپريل ١٤            توافقات ژينو ميان افغانستان و پاکستان در 

مدت تقريبًا يک سال و  ( ١٣٦٥گرديده است ، در حاليکه وزارت امور مهاجرين و عودت کنندکان در نيمۀ دوم سال 
بنابرين تاسيس اين اداره را بر اساس . تاسيس و به فعاليت آغاز نموده بود ) شش ماه قبل از امضای توافقات مذکور 

اما دوکتور . ـ قلمداد نمودن ، واقعًا عوام فريبی بيش نيست » چندی بعد «  توسل به مفهوم توافقات مذکور ـ با نيرنگ
  شرق چرا به اين عوامفريبی متوسل شده است ؟

دفتر امور «            بخاطری متوسل شده تا چنان وانمود کند که ملل متحد بر اساس توافقات ژينو ، بعد از تاسيس
» حکومت کابل را واداشتند تا ادارۀ امور عودت کنندگان افغانی را تاسيس « گويا » ژينو عودت مهاجرين افغانی  در 

او . » بحيث آمر آن تعيين نمودند « بنابرين خودش را  » توسط افراد بيطرف اداره شود « کند و شرط آن هم اينکه 
اين اداره جا زده است ،  »  آمر«اين وزارت را » وزير« ساده و مقام » ادارۀ « را يک » وزارت « در حاليکه 

بمثابه يک فرد            » اداره « اين » آمر « بطور ظريفانه خواسته به خواننده تلقين کند که او در امر تقرر بحيث 
در حاليکه دوکتور حسن شرق بعد از  . دست های ديگری در کار نيستمورد توجه ملل متحد بوده ، » بيطرف « 

با حال و هوای بلند بااليی ، پست سفارت در » ين المللی حزب کمونيست اتحاد شوروی روابط ب« مالقات در 
جمهوری هند را ترک و به کشور برگشته بود که خالف توقع ، توسط دوکتور نجيب اهللا بحيث وزير در وزارت امور 

کراتيک افغانستان بلکه او نه تنها از موضع وزير ، عضو کابينه حکومت جمهوری دمو. عودت کنندگان  مقرر گرديد
  .نيز بود ) ١٤(» ) معاون صدراعظم ( معاون رئيس شورای وزيران« 

        حقيقـتی که مشوق دوکتور حسن شرق جهت ترک گفتن پست سفارت و برکشت او با حال و هوای ديگری به 
  :کشور گرديده بود مربوط می شود به مسئلۀ دوم 

  .  يل در ذهنم خطور نمود که مؤيد حقايق زياد است درين مورد  خاطرۀ ذ:    ـ ٢        
        بعد از تاسيس وزارت امور عودت کنندگان و تقرر حسن شرق بحيث وزير آن ، می بايد جهت آمادگی برای 

به . پذيرايی مؤقت عودت کنندگان ، در واليات سرحدی مهمانخانه ها تثبيت  و وسايل رفاهی تدارک ديده می شدند 
ا نيز بودم ، وظيفه سپرده شد که همراه با هيئتی به شمول . خ . د .ـــَـيـم واليت ننگرهار در کميته مرکزی ح من که ق

 وزير اقوام و قبايل ومحترم دوکتور محمد حسن شرق ا و. خ . د . محترم سليمان اليق عضو بيروی سياسی ح 
وزيرامورعودت کنندگان به جالل آباد سفر نموده ، بعد از برسی امکانات در زمينه ، پيشنهادات تنظيم و به بيروی 

در ميدان . جهت تصويب ارائه گردد ) درين وقت حزب هنوز دولت را رهبری مينمود (سياسی کميته مرکزی حزب 
ل بعد از حضور دو وزير محترم دريافتم که خالف معمول اين بار توسط هواپيمای مخصوص  قوای نظامی هوايی کاب

با ورود به داخل هواپيما در حاليکه همراهان ديگر در بخش . شوروی  و امکانات تحفظی فوق العاده پرواز مينمائيم 
رابه صالون مخصوص )  و نگارندۀ اين سطورسليمان اليق ، دوکتور حسن شرق( عادی هوا پيما نشستند ما سه نفر 

سليمان اليق و دوکتور شرق به دو طرف يک ميز جناح . که در عقب کابـين طياره قرار داشت ، رهنمايی نمودند 
من ميخواستم در چوکی کنارميز طرف راست صالون قرار بگيرم که . چپ صالون و در برابر همديگر نشستند 

لحظه يی  بعد يکی از . کی کنار خويش ، بمن هدايت دادند تا در چوکی کنار او بنشينم سليمان اليق با اشاره به چو
در آن ( مؤظفين هواپيما سه بسته از پراشوت را باخود آورد  و از ما خواهش نمود تا به ملحوظ اقدام احتياطی تحفظی 

نفر . بـرای استفاده آمـاده نمائيم پراشوت ها را بسته و ) وقت مجاهدين با راکت های ستنگر مجهز گرديده بودند 
مـذکور بـدون اينکه از مـا نظر بخواهـد ، شـروع نـمود که با النوبه در بسته نمودن و نشان دادن طريقۀ استفاده از   

پوشيدن پراشوت و تصور استفاده از آن در شرايط بحران ، حالت مشهود .  آن ، با هريک از مايان کمک نمايد 
درين وقت دوکتور حسن شرق ، سليمان اليق را مخاطب ساخته شکايت . چهرۀ هريک از ما بروز داد ناراحتی را در 
  . » ! خدا ميداند که اين مقامهای ما به اين زحمت ها هم می ارزند يا نی « : آميز چنين گفت 

قبول خطرات هست کرده ما را دست تقدير برای روز بد و : سليمان اليق با لبخندی و بسيار خودمانی به جوابش گفت 
را رها » تخت دهلی « اما نميدام که شما چرا . و با چنين لحظه ها و دشوارتر از آن بارها مواجه شده و خواهيم شد

  .کرده و شريک ما در چنين لحظه ها شديد ؟ 
  . » برای من در مسکو چه وعده های دادند و اينجا داکتر نجيب با من چه ميکند« : شرق جواب داد 
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ولی جمالت اخير .      ديگر هواپيما آمادۀ پرواز گرديده بود و بعد از آن صحبت ها به طرفهای ديگری کشانده شد   
تا اينکه جستجو پيرامون آن و رويداد های بعدی ، . دوکتور شرق چون معمايی ذهنم را بخود مشغول ساخته بود

  :حقيقت اين معما را برمال ساخت 
تور شرق از هند به کشور، از انتخاب دوکتور نجيب اهللا بحيث منشی عمومی کمته مرکزی       در زمان برگشت دوک

 هزار نفری اتحاد ١٢٠ا حدود سه ماه می گذشت و هنوز ميراث سهمگين حضور نيروی نظامی  بيش از . خ . د . ح 
. ای رژيم سنگينی مينمود شوروی در افغانستان توام با وابستگی عميق اقتصادی کشور به اتحاد شوروی ، بر شانه ه

در چنين . اين حقيقت تلخ برخالف تمايل دوکتور نجيب اهللا ، بدون ترديد به نفوذ سياسی اتحاد شوروی زمينه ميداد 
موقع حسن شرق به کابل اعزام گرديد تا مطابق سناريوی تنظيم شده در مسکو و تعهداتی که او در مالقات های مسکو 

 که را ،» مصالحه« در مقام صدارت جاگزين و آغاز عملی پروسۀ تحقق »  غير حزبی «سپرده بود ، بمثابه فرد 
  . ، افاده نمايند هنوز مفهوم عام داشت و تعاريف مشخص نيافته بود 

زيرا از يک طرف او را .         دوکتور نجيب اهللا با تقرر حسن شرق در چنين مقامی و با چنين هدفی موافق نبود 
شخصی  برای پيشبرد وظايف و مسووليت های سنگين مقام مذکور در شرايط بحرانی موجود می فاقد ظرفيت های 

شناخت و ازجانب ديگر او را ، بادرنظرداشت گذشته سياسی اش ، بطور قطع شخصيت نامساعد و با تاثيرات منفی 
اکستان و ايران ، شاه سابق و  تنظيم های مقيم پ( ا . د خ . بر نيروهای بالقوه و بالفعل افغانی طرف مصالحه با ح 

و همچنان شخصيت غير قـابل قبول بـرای بـرخی کشورهـای ) ساير نيروها و شخصيت های در خط سياسی او 
زيرا حسن شرق در سقوط سلطنت نقش داشت ؛ اکثر رهبران تنظيم ها  . دارای نفوذ در ميان اين نيروها ، می دانست 

 از کشور ، اعدام و يا زندانی گرديدن تعداد زياد از رهبران و کادر های دست او را عامل اصلی  فرار اجباری شان
اول سازمانهای خويش ، همچنان عده يی با اتکا بر شاهدان عينی ، او را مسوول دستور قتل شهيد محمد هاشم 

می شناختند و می ، ) حقيقت اخير ايجاب تدقيق و بحث مستقل را مينمايد ( ميوندوال در زمان جمهوری محمد داوود 
  .شناسند 

      دوکتور شرق خود نيز برعکس ادعاهای کنونی خويش ، به حقانيت موضع دوکتور نجيب اهللا در قبال عدم 
با « : او ـ چنانچه در فوق نيز خوانديم  ـ چنين نوشته بود . تقررش بحيث صدراعظم ، اعترافی غير مستقيم دارد 

نه تنها با آنها [ ! ] داشته بودم اعتالف)] »هوسناکان سلطنت « و » ظيمی ها تن« [ ( برخورديکه با دوگروه اول 
اين اعتراف او خود مؤيد اين حقيقت است که او نه تنها شخصيتی . » مشکل ، بلکه در واقع برايم انتحار سياسی بود

ک انگيزه ها منفی و متداعی نبود که برای افادۀ آغاز عملی  پروسۀ مصالحه و تفاهم ، نقش مثبتی ايفا کند بلکه محر
  .خاطرات تلخ افتراق انگيز نيز بود 

       با در نظر داشت حقايق فوق دوکتور نجيب اهللا تالش داشت يکی از شخصيت های معتدل از ميان رهبران 
ن اپوزسيون و بطور اخص سيد احمد گيالنی رهبر محاذ ملی اسالمی افغانستان را به پذيرش چنين مسووليت با داشت

بنابران دوکتور نجيب اهللا بخاطر دفع الوقت ، حسن شرق را بحيث وزير امور . صالحيت های الزم ، تشويق نمايد 
اين مسئله باعث نارضايتی حسن شرق ، حاميانش و حلقات داخلی مرتبط به اين  . عودت کنندگان ، مقرر نمود 

پروسۀ تالش دوکتور نجيب اهللا در زمينۀ  تشويق شخصيت بعد از ناکامی . حاميان ، از دوکتور نجيب اهللا گرديده بود 
که در ناکامی اين پروسه ( مورد نظر او جهت پذيرش مقام صدارِت يک حکومت وسيع البنياد ) يا شخصيت های( 

، فشار ها بر دوکتور نجيب اهللا جهت توظيف حسن شرق به تشکيل ) دستهای نيرومند داخلی و خارجی دخيل بود 
:   ، در زمينه چنين مينويسند » يک تير و دو فاخته « سلطان علی کشتمند اگر چه به نيت . بيشتر گرديد کابينه جديد 

روزی نجيب اهللا با پيشنهاد تعيين دوکتور محمد حسن شرق بعنوان صدراعظم به بيروی سياسی کميته مرکزی ... « 
زيرا تا آنروز پيوسته از . ير قابل پيشبينی بود چنين پيشنهادی برای اکثريت ، غير مترقبه و غ. حزب مراجعه نمود 

سوی نجيب اهللا گزارش داده ميشد که با اين و يا آن يک از رهبران مجاهدين و تکنوکراتهای محمد ظاهر ، پادشاه 
 ولی دوکتور نجيب اهللا که بنابر هر انگيزه ای  به چنين نتيجه ای رسيده  . ... پيشين ديدار و توافق بعمل آمده است 

   ) .١٥( » . بود ، بر پيشنهاد خود پافشاری نمود و گويا تمايل رهبری شوروی را نيز تکيه گاه کالم خويش ساخت
       محترم سيد امان الدين امين شخصيت غير حزبی که مدت ها ، منجمله در زمان صدارت دوکتور محمد حسن 

خود را در » برداشت « خويش  » ١٣٧١ ـ ١٣١٨خاطرات «  کتاب ٤٤٤شرق ، معاون صدراعظم بود ؛ در صفحۀ 
برداشت شخص من از جريانات همان وقت اينست که انتخاب دوکـتور شرق بـا « : زمينه چنين منعکس می سازد 

تائيـد واقـعی و قلبی رئيس جمهور صورت نگرفته بـود و گـفته می شد که جناب ايشان از طرف رهبری اتحاد 
ده بودند و شايد دوکتور نجيب عالقه داشت شخص مورد نظر و طرف اعتماد او شوروی برای مقام صدارت نامزد ش

  »  . بدون داشتن ارتباط با رهبری شوروی بحيث صدراعظم تعيين گردد 
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      ژورناليست و تحليلگر سياسی شناخته شده کشور عبدالحميد مبارز با شناخت از زندگی سياسی حسن شرق ، 
دن وی به صدارت افغانستان بدون موافقت وحتی ترغيب روسها صورت گرفته مؤظف ش... « : معتقد است که 

  ) .  ١٦(» نميتوانست 
      محترم دوکتور محراب الدين پکتيا وال شخصيت علمی شناخته شده کشور و از دوستان نزديک دوکتور حسن 

ت دوکتور محمد حسن تقريظ مختصری بر کرباس پوشهای برهنه پا ، از خاطرا« شرق در مضمون تحت عنوان 
که  در سايت انترنتی آريايی منتشر نموده اند ، با لحن گله آميز ، اين دوست ديرين  » ١٣٧٠ تا ١٣١٠شرق از سال 

به پس شما چرا اشتباه نموديد که تا چوکی صدارت ! ... دوست گرامی «  : سال خود را مخاطب نموده ، مينويسد 
ا هم رسيديد ، خواهان مقام اولی دولت افغانستان شديد و اکنون خالف .  خ .د .  و ح اساس صوابديد اتحاد شوروی

شما خواهان پست رياست جمهوری به کمک اتحاد شوروی . ... تمام همت خويش دست به نوشتن چنين کتاب برديد ؟
  ».شديد 

 خورشيدی ١٣٦٧      به اين طريق دوکتور حسن شرق فرمان تقرر خود را بحيث صدراعظم بتاريخ ششم جوزای 
  .بدست می آورد ) م١٩٨٨ می ٢٦(

درين وقت مصالحه  در عرصه های سياسی ، نظامی ، اقتصادی ، همچنان در ابعاد داخلی حل معضالت افغانی        
و مسايل منطقوی و بين المللی آن ، تعاريف و طرق عملی مشخص يافته ، که تشخـُص مسايل فوق ، ديد گاهای 

  :وضع ذيل ايجاد و پرورش داده بود متفاوتی را از دو م
که متکی بر رجحان منافع ملی بود و از طريق تفاهم بين االفغانی توأم با حمايت » مصالحۀ ملی «  ـ موضع ١       

سياسی و اقتصادی جامعۀ جهانی و همکاری و تحت نظر سازمان ملل متحد و با اتکا به قوای مسلح کشور ،  تحقق 
  .  کشور درين پروسه از موضع ملی در دفاع از صلح بکار گرفته ميشد قوای مسلح. می يافت 

که می بايد به هدف حفظ منافع و تداوم نفوذ شوروی  ، تعميل و » مصالحه مطابق نسخۀ روسی «  ـ موضع ٢        
)  ا و مجاهدين.خ . د . در ميان ح (از طريق تفاهم دستوری ميان حلقات معين و شناخته شدۀ سياسی ـ نظامی افغانی 

مدافعين اين موضع با مانور بی پشتوانه ، ظاهرًا . مرتبط با ساختارهای اپراتيفی ـ نظامی آن کشور تحقق می يافت 
  .بخاطر جلب همکاری سازمان ملل متحد نيز تالش مينمودند 

ت تحقق مصالحه        در جريان عملکردِ  دوکتور شرق بحيث صدراعظم ، به مرور زمان واضيح گرديد که او جه
بار اول در ( مطابق نسخۀ مسکو  و به هدف حفظ منافع و تداوم نفوذ شوروی در کشور ، باز هم و برای بار سوم 

بدين ملحوظ اين . وارد معرکه ساخته شده است ) سقوط سلطنت ، بار دوم در رويارويی با رئيس جمهور محمد داود
 بود  که دولتمداران و سازمانهای ويژۀ شوروی برايش پيوسته ميدان بار نيز او در استقامتی به بازی واداشته شده

صاف مينمودند ؛ استقامتی که می بايد ظاهرًا تحت رهبری خودش  در همراهی با نيروهايی تعميل ميگرديد که بعد ها 
  . ناميده شدند  »ايتالف شمال « با تزئيد نيروهای سياسی ـ نظامی افغانی وابسته به جمهوری اسالمی ايران ، بنام 

مغايرت داشت ؛ اصلی که متکی بر » مصالحۀ ملی « با اصل » مصالحه مطابق نسخۀ مسکو «  سمت دادن       
رجحان منافع ملی بود و دوکتور نجيب اهللا ميخواست آن را از طريق تفاهم بين االفغانی و حمايت جامعه جهانی به 

حه در مسيری مطابق به نسخۀ روسی ، نه تنها افغانستان را زيرا سوق مصال. همکاری سازمان ملل تحقق بخشد
ازحمايه و کمک های جامعه جهانی محروم می ساخت ، بلکه صلح را نيزتامين نه نموده باعث آغاز دور جديدی در 

  . دايرۀ شيطانی تداوم جنگ و حتی جنِگ تشديدی و سهمگين تر از گذشته ، نيز ميگرديد
به همين مناسبت بود که بعد .  اهللا با سير مصالحه در چنين مسيری ضد ملی ، مخالف بود       بنابرين دوکتور نجيب

خواندند » مانع مصالحه « ها افراد و حلقات داخل حزبی متعهد به منـافع روسها در افغانستان ، دوکتور نجيب اهللا را 
قره ئی سازمان ملل مختل و راه برای رفع ، پالن صلح پنچ ف» مانع «  اين ١٣٧١که به زعم آنها با کودتای حمل 

همانطوريکه نجيب اهللا پيشبينی ميکرد و همه را از پشتيبانی آن برحظر (نسخۀ روسی مصالحه با نتايج فاجعه بار آن 
  . ، هموار گرديد ) ميداشت 

من نمودند زمانيکه پيشنهاد صدارت را ب« : او می نويسد .        دوکتور شرق در زمينه اعترافاِت جالبی دارد
متاسفانه من تعبـير ديگری از وضع سياسی در کشور و برداشت ديگری از موضع گيری شوروی ها و گفتار 

 از گفته های سفير شوروی مقيم کابل به خوبی فهميده ميشد رهبران حزبی و حکومتی در آن موقع باخود داشتم زيرا
 شان از افغانستان و کنار گذاشتن رهبران حزبی و که شوروی ها استقرار صلح و امنيت را با بيرون شدن عساکر

از گفته های سفير شوروی « : همچنان در جلد ديگری از خاطرات خويش مينويسد ) . ١٧(» دولتی کابل توأم ميدانند 
مقيم کابل حين مالقات بامن در وزارت عودت کنندگان فهميده ميشد که شوروی ها با بيرون شدن عساکر شان در 

  ) ١٨(» .  ، کنار گذاشتن رهبران حزبی و دولتی کابل را يک امر الزمی ميدانند افغانستان
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بيرون « توأم با » کنار گذاشتن رهبران حزبی و دولتی کابل« دانستن » الزمی «        بنابر پالن روسی مبنی بر 
الم حسن شرق در ، سازمانهای ويژۀ روسی ، جهت شخصيت سازی تصنعی و رک» شدن عساکر شان از افغانستان 

 ـ ٢٦ ( ١٩٨٨ سپتامبر ٢٢ ـ ١٨عرصۀ بين المللی ، دست بکار شده او را بعد از تقررش بحيث صدراعظم از تاريخ 
در تمام جرايد ، « : در بارۀ اين سفر خود حسن شرق چنين مينويسد . ، به شوروی دعوت گردند )١٣٦٧ سنبله ٣٠

تشريفاتی که در .  دربارۀ سفر حسن نيت افغانی را به نشر ميرسانيدند روزنامه ها و راديو و تلويزيون نشريات وسيع 
ظرف ده سال حکومت تره کی ، امين ، کارمل و برای شخص داکتر نجيب اهللا در شوروی صورت نگرفته بود و اين 

) ١٩. (»دا در حالت کاهيدن می باش. خ . د . نشاندهندۀ آن بـود که حکومت شـوروی به عـالقمندی خـاص خود از ح 
به مالقات هايی که در اين سفر با آقای  ريژکوف صدراعظم شوروی داشتم بخوبی « : افزون بر آن او مينويسد که 

با کنار گذاشتن ] هدف او حل سياسی مسئله افغانستان است ـ ودان [ فهميده ميشد که او در حل مسئله سياسی افغانستان 
در نهايت ، دوکتور شرق از اين سفر ) . ٢٠(» قمندی بی ريا آنه داشتند ا از صحنۀ سياست عال. خ . د . رهبران ح 

شخصًا از مالقات با زعمای شوروی ، خصوصًا از : در بارۀ سفر شوروی « : خويش چنين نتيجه گيری مينمايد 
ن موقع پذيرايی های وسيع و شکوهمند آنها چنين استنباط نمودم که رهبر شوروی آقای گرباچوف ميخواستند در چني

حساس همزمان با خروج عساکر خود به مردم افغانستان نشان داده باشند که طرف شوروی خواهان روابط نيک با 
بوده نه با گروه معين و يا افراد ) ] حکومت تحت رهبری خودش ـ ودان [(مردم افغانستان و حکومت مورد قبول آنها 

  )٢١(» . ا . خ . د . مشخصی و يا در انحصار رهبران ح 
ا در آن موقع و اعترافات فوق الذکر داکتر حسن شرق ، . خ . د .      فضای اطالعاتی مسلط در کميته مرکزی  ح 

، » کنار گذاشتن رهبران حزبی و دولتی کابل « اين حقيقت را صحه ميگذارند که طرح دوکتور حسن شرق مبنی بر 
 عمومی سازمان ملل متحد نه طرح خودش بلکه طرح حين مالقات با نمايندگان سازمان ملل و همچنان در اجالس

:    مسکو بود که توآم با ساتر های مخملين دپلوماتيک ، بوسيلۀ اين خدمتگار ديرين شوروی ، چنين مطرح ميگرديد
خود دوکتور [ ( گرديده بود ، همانا صحبت صدراعظم ] نجيب اهللا [ نکتۀ ديگری که سبب دلتنگی رئيس جمهور«

بناًء به نمايندۀ موصوف برای حل قضيۀ افغانستان . ... ردوويز نمايندۀ سرمنشی ملل متحد، در کابل بود با کو)] شرق 
ا و نه به رهبران . خ . د . پيشنهاد گرديده بود تا حکومت از اشخاصی تشکيل گردد که نه متعلق به رهبران ح 

شرق به ... « : ن علی کشتمند در زمينه می نويسد محترم سلطا). ٢٢(» هفتگانه در پاکستان و نه گانه در ايران باشد
نمايندگان سازمان ملل گفته بود که دو جهت درگير در جنگ ؛ يعنی رژيم و تنظيم های جهادی هيچيک نميتوانند و 
حق ندارند که بر افغانستان حکومت نمايند و بايد قدرت به يک گروه بيطرف انتقال گردد که تجربه و صالحيت کار 

حتی ستر جنرال محمد نبی عظيمی ) . ٢٣(» ه باشد و خود وی بايد در رأس چنين گروهی قرار گيرد را داشت
حکومت از اشخاصی تشکيل گردد « نتوانسته اعتراف نکند که منظور حسن شرق از طرحش با کوردوويز مبنی بر 

ميخواست عجالتًا رئيس « بود که اين » ا و نه متعلق به رهبری  احزاب اسالمی باشد . خ . د . که نه متعلق به ح 
  ) ٢٤(» جمهور شود و بعد در انتخابات نيز خود را کانديد نمايد 

، بمنظور » جناح خلق «          جالب است که حسن شرق با ناديده گرفتن رهبران اصلی فرکسيون های متعد د 
تراشيده خاطر » رهبر جناح خلق « را ) ٢٥) (سيد محمد گالبزوی ( بزرگ نمايی شخص معلوم الحالی چون خويش 

ما خلقی ها پيشنهاد شما را به نمايندۀ : سيد محمد گالبزوی رهبر جناح خلق نزدم آمده گفتند « : نشان می سازد 
افزون بر آن او با توسل به دروغ و بهتان در مورد محترم ستر ) . ٢٦(» سرمنشی ملل متحد تائيد و پشتيبانی می کنيم 

همچنان جنرال « :  برخالف عقايد و مواضع کنونی سياسی اين جنرال محترم ، چنين مينويسند جنرال محمد رفيع و
محمد رفيع معاون رئيس جمهور اظهار نمود که او نظريات حکومت را به نمايندۀ سرمنشی ملل متحد بهترين راه ختم 

مود او عالوه کرده گفتند متأسفانه رئيس جنگ پنداشته و حتی اگر الزم باشد با قيام مسلحلنه از آن پشتيبانی خواهند ن
جمهور با تعدادی از رفقای بيروی سياسی سرسختانه پيشنهاد شما را نمی پذيرند و آن را مخالفت جدی شما با حزب 

: ر ک ( در حاليکه اين ادعا را داکتر شرق با معاون خويش محترم سيد امان الدين امين ) . ٢٧(» تلقی کرده اند 
درميان گذاشته ، در صفحات ديگری از خاطرات خويش نيز از محترم  ) ٤٥٢ان الدين امين صفحه خاطرات سيد ام

ستر جنرال محمد رفيع در چند موردی پيرامون همنوايی  ايشان با خود و در مخالفت با دوکتور نجيب اهللا هزيان 
تفاهم های ناشی از اين ادعا      وقت آن رسيده که محترم سترجنرال محمد رفيع بخاطر رفع سؤ . گويی نموده است 

  .ها ، خود به اين ياوه سرايی ها و اتهامات تاريخی ، به دوکتور حسن شرق جواب دندان شکن بدهند 
       مبتنی بـر حـقايق فـوق در زمينۀ ارتبـاط دوکـتور شـرق بـا مقـامـات شـوروی بـود کـه جنـاب  کوردوويز نماينده 

ر آن وقت برای افغانستان ، که اطالعات پيرامون جريانات سياسی افغانستان را از منابع خا ص سرمنشی ملل متحد د
اخبار مکرر گزارش ميشد که « :  دست اول بدست می آوردند ، در زمينه با افاده های دپلوماتيک چنين مينويسند 

ند او را کنار بگذارند و بر طبق بعضی منابع ، شوروی ها تصميم گرفته بود. نجيب اهللا نزديک است برکنار شود 
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. اساس بعضی ديگر در نتيجه تشديد کشمکش های درونی در ميان حزب حاکم ممکن بود چنين چيزی اتفاق افتد 
منسوب شد ، ] ملل متحد [ هنگاميکه نخست وزير حسن شرق به رياست هيئت افغانستان برای رفتن به مجمع عمومی 

يکی ... و . تبليغ کنند » مصالحه کننده « ا سعی دارند او را  بعنوان يک توهمات شديدی ابراز گرديد که شوروی ه
ديگر از شايعات اين بود که توجه مسکو بسوی يکی از مهمترين مخالفين نجيب اهللا ؛ احمد شاه مسعود فرمانده درۀ 

  )٢٨(» . پنچشير جلب شده است 
  :ند  در نقل قول فوق ، کوردويز مسايل مشخص ذيل را مطرح نموده ا

  . ـ شوروی ها تصميم گرفته بودند نجيب اهللا را کنار بگذارند ١        
                    ـ اين برکناری نخست می بايد از طريق احمال نفوذ در بـيروی سياسی و کميته مرکزی   

  : در غير آن . ا يعنی به طريق سياسی تعميل می گرديد . خ . د .                      ح 
  ح  (                ـ ممکن بود چنين چيزی در نتيجۀ تشديد کشمکش های درونی در ميان حزب حاکم    

  اتفاق افتد ، که با درنظرداشت و در مقايسه با طريق اول ، افادۀ ظريفی ) ا . خ . د                     . 
  .می باشد ) حزبی ـ دولتی ازطريق کودتای داخل (                     مبنی بر حل نظامی مسئله 

و پيوست به آن مطرح » شوروی ها تصميم گرفته بودند که نجيب اهللا را برکنار کنند «  ـ در چنين موقعی که ٢       
را بعنوان يک مصالحه کننده ، ) حسن شرق ( شوروی ها سعی دارند او « نمودن اين مسئله از جانب کوردويز که 

  .تيف بودن او در مقابل نجيب اهللا را افاده مينمايد ، مفهوم الترنا» تبليغ کنند
تصميم شوروی ها برای برکناری نجيب اهللا و سعی آنها بخاطر تبليغ حسن شرق بعنوان (  ـ در چنين وضعيتی ٣      

جلب شده       ... توجه مسکو بسوی يکی از مهمترين مخالفين نجيب اهللا ؛ احمد شاه مسعود « ) يک مصالحه کننده 
  .» است

     مسايل ذکر شده در نقل قول فوق از جانب نمايندۀ سرمنشی ملل متحد در امور افغانستان  در آن وضعيت ، خود 
مؤيد اين حقيقت است که موضوعات سه گانۀ مذکور باهم مرتبط  بوده و اقداماتی مبنی بر پروژۀ واحدی اند که       

  .ن را در نظر داشتند تحقق ارگانيک و به هم مرتبط آنا» شوروی ها«
      گذشت زمان ، پروسۀ انکشاف اوضاع و چگونگی عمل کرد اتحاد شوروی ـ همچنان عملکرد فدراتيف روسيه 
بعد از اضمحالل اتحاد شوروی بمثابه ميراث خوار آن ـ و نقش مهره های رنگارنگ افغانی آنان درين مسير ، حقايق 

  : مسايل را توضيح ميدهيم . علنيت و شفافيت تمام تائيد نموده اند مطرح شده در گفته های کوردوويز را با 
       دوکتور نجيب اهللا سياست مصالحه ملی را سياستی ميدانست که دست يابی به اهداف استراتژيِک برقراری  

حقق اين ايشان ت. صلح ، حفظ صلح و اعمار صلح را مبتنی بر منافع و مصالح ملی در برابر خويش قرار داده بود 
سياست را مافوق و فراتر از منافع شخصی ، حزبی ، تباری و سمتی ميخواندند و به اين ملحوظ و از موضع چنين 
سياست ، مبارزۀ گسترده و خطيری را در برابر تماميت خواهان داخل حزبی ـ دولتی ، اپوسيون سياسی ـ نظامی و 

 پيش برده  ، نيروهای معقول افغانی را در ميان حزب ، کشورهای دخيل در قضايای افغانستان و مسايل اطراف آن
کنار  « درين . تشويق و ترغيب مينمود» کنار آمدن« دولت و اپوزسيون ، مبتنی بر اصول صلح و منافع ملی به 

در قدرت و حتی حضور خويش در مذاکرات بين االفغانی و ادارۀ ) بمثابه يک فرد ( نه تنها بر تحميل خويش » آمدن
 حمل ٢٦در همان ماه های نخستينِ  بعد از امضای توافقات ژينوـ (  پافشاری نداشتند ، بلکه بسيار به موقع مؤقت
به مقامات ملل متحد تعهد سپرده بودند که با پيش رفت مذاکرات و مساعد شدن شرايط برای تامين صلح ،  از ) ١٣٦٧

الفغانی و در ادارۀ مؤقت ، پافشاری نخواهند کرد قدرت کنار خواهند رفت  و جهت شرکت خويش در مذاکرات بين ا
پافشاری دوکتور نجيب اهللا بطور مشخص روی مسئـله تـنظيم مکانيزم دقـيق تـامين و تحکيم صلـح در   ) . ٢٩(

منجمله افراد و ( کـشور؛ تسجـيـل تـضمين هـای معتبر بين المللی در مورد حفظ صلح ، حفظ جان و مال افغانها 
؛ گرفتن تعهدات بين المللی برای اعمار مجدد افغانستان و همچنان تاکيد بر ) ی منسوب به طرفهای درگيرخانواده ها

تداوم نقش قوای مسلح افغانستان در حفظ منافع ملی و پروسۀ تامين و تحکيم صلح ، چگونگی نقش حزب وطن ، 
ر ساختارها و وضعيت سياسی آينده متحدين سياسی و ساير سازمانهای سياسی و اجتماعی رسمی در داخل کشور د

افغانستان بود که می بايد جوامع بين المللی در زمينه قانع ، رهبران اپوزسيون برای قبول حقيقت آن آماده ميشدند و 
در نتيجۀ چنين پافشاری پالن صلح پنج فقرۀ . در پالن صلح ملل متحد و ميکانيزم تطبيق آن رسمًا تسجيل ميگرديد 

  .با چنين مشخصات تنظيم و ابالغ گرديد ) ١٩٩١ مارچ ٢١ ( ١٣٧٠ ثور ٣١د مؤرخ سازمان ملل متح
     مخالفت دوکتور نجيب اهللا با ميکانيزم نسخۀ روسی مصالحه ، نه بخاطر  حفظ شخص خودش در قدرت و 

 بمثابه جلوگيری از برکناری ايشان، نه بخاطر اينکه شوروی ها سعی داشتند حسن شرق را بعنوان مصالحه کننده
الترناتيف ايشان باال می کشيدند و يا هم نه بخاطر اينکه درين پروسه توجه شوروی ها به احمد شاه مسعود جلب شده 
بود ، بلکه مخالفت او بخاطری بود که اين نسخه ، همچنـان نيـروهـا و افـراديکه مطـابق بـه آن بمثـابه وسـايـل تحقق 
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می توانستند صلح را تامين و تضمين نمايند ، بلکه افغانستان را بسوی دايره جديد بـکار گـرفته ميشدند ، نـه تنهـا ن
اين مخالفت بـاعث . جنگ های تشديدی مبنی بر رقابت های ابر قدرت های جهانی و کشورهای همسايه ، ميکشانيدند 

ا ، نجيب اهللا . خ . د . ون ح گـرديد که حلقات وابسته و متعهد به منافع اتحاد شوروی و جمهوری اسالمی ايران در در
ايشان پافشاری نمايند  که با مقاومت دوکتور نجيب اهللا با » برکناری « تبليغ و بر مسئله » مانع صلح « را بمثابه 

ا و منسوبان قوای مسلح کشور از موضع رهبر حزب و . خ . حمايت اکثريتِ  از رهبران ، کادر ها و صفوف ح 
  .ند رئيس جمهور ، مواجه گرديد

اعضای سازمان انقالبی (       بنابرين دايرکتران روسی يک بار ديگر سناريوی کودتا را توسط بازيگران کهنه کار 
 به وسيلۀ استخبارات نظامی اتحاد شوروی تشکيل و بعد از کودتای محمد ١٩٦٤قوای مسلح که اين سازمان درسال 

قرار داده شدند ، در نتيجه طی سالهای بعدی ، » پرچمی « و » خلقی « داوود افراد سرشناس آن تحت ساتر های 
چنانکه ( بی جهت نيست که حسن شرق بار ديگر . روی دست گرفتند ) تشکيالت مذکور تقويت گرديد و گسترش يافت

و باز هم با انکار ، از کودتای حرف ميزند که ) در سازماندهی کودتا عليه رئيس جمهور محمد داوود چنين می گفت
رئيس ... « : او درين زمينه می نويسد .  راه اندازی آن از جانب سازمانهای ويژۀ روسی تثبيت گرديده بود  حقيقت

 سرطان مانند ٢٦به پندار غلطی سردرگم شده بودند که گويا نويسنده با تعدادی از رفقای ] نجيب اهللا [جمهور 
  ).٣٠(» د ، کودتا ميکنيم گالبزوی و غيره که از همکاری با رئيس جمهور پشيمان شده بودن

      واقعيتی که در عقب انکار دوکتور حسن وجود داشت و صحت آن را کانالهای اطالعاتی جمهوری افغانستان 
تائيد و رئيس جمهور از آن مطلع بود ، اينست که سياسيون محافظه کار شوروی که از پايگاه نيرومندی در ميان 

دند ميخواستند برای حفظ منافع شوروی که با حرکت مستقل دوکتور نجيب ب برخوردار بو. گ .نظاميان و در ک 
پالن آنها اين بود که همزمان با خروج . اهللا مبتنی بر سياست مصالحۀ ملی به خطر مواجه گرديده بود ، عمل نمايند 

خته و دوکتور محمد قطعات نظامی اتحاد شوروی از افغانستان ، کودتای نظامی را عليه دوکتور نجيب اهللا براه اندا
:      حسن شرق را در حالی پيش بکشند که در عقب او شبکۀ گستردۀ از وابستگان افغانی اتحاد شوروی متشکل از 

ا ، عده يی از رهبران منسوب به . خ . د . ، عده يی از رهبران سياسی  ح » سازمان انقالبی قوای مسلح افغانستان«
مجاهدين و بطور شاخص احمد شاه مسعود قرار داشته » پروتوکولی « قومندانان ، عده يی از» ستم ملی « گروه های 

آنها ميخواشتند به اين طريق به جهانيان وانمود سازند که اينک مطابق انتظار شما رژيم دوکتور نجيب اهللا . باشند 
صول حرکت مستقل نتوانست بعد از خروج قطعات نظامی اتحاد شوروی بقا نمايد و سقوط نمود ؛ رژيم جديد مح

او را در اذهان جهانيان تسجيل » حقانيت« افغانی در شرايط عدم موجوديت نظاميان شوروی است و به اين طريق 
» شر « آنها ميخواستند با اين کار از يک طـرف افکار عـامه جهان را بـه بازی بگيرند ، از جانب ديگر از . نمايند 

وض مطمين ترين مهره های اپراتيفی خود را با رنگ های به ظاهر مختلف ، دوکتور نجيب اهللا رهايی يابند و در ع
بنام حکومت با پايه های وسيع جا بزنند و پروسۀ بعدی انکشاف اوضاع در افغانستان را که اينک توسط دوکتور 

داشت از نجيب اهللا ـ که چون زمان صدارت محمد موسی شفيق در رژيم سلطنتی و زمان رئيس جمهور محمد داوود ـ 
  . کنترول آنها خارج می گرديد ،  يک بار ديگر تحت کنترول خويش قرار دهند

          مبتنی بر چنين پالنی بود که در آستانه برگشت کامل قطعات نظامی اتحاد شوروی از افغانستان و به هدف 
رق صدراعظم و ساير افراد ايجاد و تشديد نارضايتی اتباع کشور بخصوص باشندگان پايتخت ، دوکتور محمد حسن ش

مربوط به شبکه های اتحاد شوروی ، نخست به سبوتاژ همه جانبه  سازمان داده شده عليه نظام دولتی تحت رهبری 
منجمله اين شبکه علی الرغم وجود ذخاير مواد اوليۀ مورد ضرورت مردم ، . رئيس جمهور نجيب اهللا دست زدند 

 مصنوعی مبنی بر قلت مواد اوليۀ مورد ضرورت مردم تعميل نمودند تا سبوتاژ اقتصادی را بخاطر ايجاد فضای
بی . ذهنيت های عامه را برای پذيرش کودتای نظامی پالن شده ، که در گام دوم تعميل ميگرديد ، آماده ساخته باشند 

همسويی در  » ١٣٥٢ سرطان ٢٦سر سپرده ترين افراد جمهوری خواه در تحول « جهت نيست که دوکتور شرق از 
   ) .٣١( با خود و در ضديت با دوکتور نجيب اهللا ، حرف ميزند 

 يعنی در ١٣٦٧ دلو ٢٥       با جمعبندی اطالعات و تثبيت کامل اين توطئه بود که دوکتور نجيب اهللا بتاريخ 
منتظر لحظاتيکه بار و بسترۀ آخرين قطعۀ نظامی شوروی جهت ترک گفتن کشورما بسته گرديده و در حوالی مرز 

را از مقام صدارت برکنار نموده ) اين ضميمۀ تحميل شده قوای مذکور ( قوماندۀ برگشت بودند ، آقای دوکتور شرق 
و او را در منزلش تحت نظارت قرار داد  و به اين طريق زندگی فعال سياسی دوکتور حسن شرق که با تجاوز 

اميان متجاوز از افغانستان برای هميشه پايان يافت و پالن شوروی بر افغانستان مجددًا آغاز يافته بود با خروج  نظ
  .کودتای نظامی نيز به تعويق افتاد 

شخصی که به اعتراف مکرر خوِد حسن شرق در رکاب او عمل (        کودتای جنرال شهنواز تنی وزير دفاع 
 شدن زمينه برای پيروزی  ، تداوم پالن فوق بخاطر تضعيف حاکميت  به هدف مساعد١٣٦٨ حوت  ١٦در ) ميکرد 
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  ١٤از  ١٣ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

همان نيروهای محسوب ميگردد که در عقب حسن شرق قرار داده شده بودند و بعد ها با تزئيد نيروهای نظامی ـ 
. خوانده شدند » ايتالف شمال« بنام ) جمهوری اسالمی ايران ( سياسی افغانی وابسته به متحد جديد اتحاد شوروی 

در تداوم بغاوت شمال با کودتای ) ١٩٩٢ اپريل ١٦ ( ١٣٧١ حمل ٢٥ه ، در ايتالفی که مطابق نسخۀ روسی مصالح
نظامی عليه دوکتور نجيب اهللا قدرت دولتی را تصاحب و پالن صلح پنج فقره يی سرمنشی سازمان ملل متحد 

  .راسبوتاژ کردند
رت و تحت نظارت قرار         دوکتور شرق بخاطر کتمان حقايق فوق بمثابه علل اصلی برکنار شدنش از مقام صدا

گرفتن در منزل خويش ، با تکرارِ  مندرجات دوجلد خاطرات خود درين زمينه و برخی اضافات، اخيرا مضمونی را 
به نشر » دعوت « و » افغان جرمن انالين « درسايت های وزين » آغاز و انجام حکومت انتقالی « تحت عنوان 

آميزه های از حقيقت و دروغ ، دليل تراشی های بيمورد و اتهامات نا رسانيده که مانند محتويات خاطرات وی حاوی 
  .در بخش سوم اين سلسله ، به آن خواهيم پرداخت . بنابرين نشايد که بدون تدقيق گذاشته شود . وارد است 

                 
*****************  

       
   .٢٣٧ ـ داکتر محمد حسن شرق ؛ کرباس پوشهای برهنه پا ؛ صفحه ١
   . ٢٤٣ ـ همانجا ؛ صفحه ٢
   .٤٧ ـ فقير محمد ودان ؛ دشنه های سرخ ، صفحه ٣
  .تکيه از ماست  . ٢٩٩ ـ داکتر محمد حسن شرق ، تاسيس و تخريب اولين جمهوريت ؛ صفحه ٤
   .٢٩٦ ـ همانجا ؛ صفحه ٥
  .تکيه از ماست  . ٢٩٦ ـ همانجا ؛ صفحه ٦
  به انتينوف وزير لبنيات شوروی حين بازديدش از هند ؛ ٣٠٠ صفحه  به سفير شوروی ،٢٩٦ ـ همانجا ؛ صفحه ٧

 بار ٣٠١ باردوم با سميرنوف ، صفحه ٣٠١ سميرنوف وزير مختار سفارت شوروی در هند ، صفحۀ ٣٠٠صفحه 
  . با نماينده سمير نوف٣٠٣ديگر با سميرنوف ، صفحه 

   .٣٠٢ ـ همانجا ؛ صفحه ٨
   .٣٠٣ ـ همانجا ؛ صفحه ٩
   .٣٠٥نجا ؛ صفحه  ـ هما١٠
   . ٣٠٥ ـ همانجا ؛ صفحه ١١
   .٣٠٦ ـ همانجا ؛ صفحه ١٢
   .٣٠٩ ـ همانجا ؛ صفحه ١٣
   .٧٤٩ ـ  سلطان علی کشتمند ؛ يادداشت های سياسی و رويداد های تاريخی ، جلد سوم ؛ صفحه ١٤
   .٩٩٥ ـ  سلطان علی کشتمند ؛ همانجا ؛ صفحۀ ١٥
   .٤٧٦ م ؛ صفحه ١٩٩٦ ـ ١٩١٩عات سياسی افغانستان  ـ عبدالحميد مبارز ، تحليل واق١٦
  .تکيه از ماست  . ٢٤٢ و ٢٤١ ـ داکتر حسن شرق ؛ کرباس پوشهای برهنه پا ، صفحات ١٧
   .٣١٢ ـ داکتر حسن شرق ؛ تاسيس و تخريب اولين جمهوری افغانستان ، صفحه ١٨
   .٢٥٨شهای برهنه پا ؛ صفحه . ـ داکتر شرق ؛ کرباس پ١٩
   .٢٥٨نجا ؛ صفحه  ـ هما٢٠
   .٢٦٠ ـ داکتر حسن شرق ؛ کرباس پوشهای برهنه پا ؛ صفحه ٢١
   .٣١٩ ـ داکتر شرق ؛ تاسيس و تخريب اولين جمهوری افغانستان ؛ صفحه ٢٢
   .٩٩٨ ـ سلطان علی کشتمند ؛ يادداشت های سياسی و رويداد های تاريخی ؛ جلد سوم ؛ صفحه ٢٣
   .٣٦٢ اردو و سياست در سه دهۀ اخير افغانستان ،صفحه  ـ ستر جنرال محمد نبی عظيمی ،٢٤
ظاهر طنين ؛ :  رک (  ـ گالبزوی دستور حفيظ اهللا امين را به مقامات سفارت شوروی مقيم کابل اطالع داده بود ٢٥

، او با حسن شرق حالی همنوا بود که با سياست مصالحۀ ملی طرح دوکتور  ) ٢٢٦افغانستان در قرن بيستم ، صفحه 
ا منجمله به . د . به کتابهای نوشته شده توسط  رهبران و اعضای ح : رک ( نجيب اهللا به مخالفت علنی مشهور بود 

، او مطابق سناريوی  ) ٣٨٩ستر جنرال محمد نبی عظيمی ، اردو و سياست در سه دهۀ اخير افغانستان ، صفحه 
و در ) ١٣٧٠ عقرب ٢٤ ـ ٢٠، ١٩٩١ نوامبر ١٥ـ ١١( مسکو به حضور برهان الدين ربانی حين سفرش به مسکو

من يک عسکر « : هوتل کميته مرکزی حزب کمونيست شوروی شرفياب گرديده با رسم و تعظيم عسکری گفته بود 
فضل الرحمن فاضل و فيض الرحمن وثيق ؛ مجاهدين در مسکو ؛ پاورقی : رک ( » هستم و تابع امر شما هستم 
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  ١٤از  ١٤ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

با هويت مشهودی که اين جبهه دارد  در تجريد کامل » جبهه ملی « و است که در همچنان اين ا) . ٩٢ و ٩١صفحات 
  .است » خدمت« و مانند هميشه در » خلقی ها « از 
   .٣١٩ ـ دوکتور شرق ، تاسيس و تخريب اولين جمهوريت ، صفحه ٢٦
   .٢٥٠ ـ  دوکتور شرق ؛ کرباس پوشهای برهنه پا ؛ صفحه ٢٧
   .٣٨٩ده افغانستان ؛ ترجمه اسداهللا شفايی ؛ صفحه ديه کوردويز ؛ پشت پر : ٢٨
 پريزدوکويار سرمنشی آن وقت ملل متحد به اجالس ١٣٧٠ ميزان ٩  گزارش مؤ رخ  ٥٩ و ٥٨به مواد : ک . ـ ر٢٩

؛ جلد سوم ؛ صفحه » تحوالت سياسی جهاد افغانستان« عمومی آن سازمان در رابطه به مسايل افغانستان، مندرج 
درين مواد با درنظرداشت حفظ سريت تعهد مذکور ، گزارش دهنده در زمينه . وکتور نصری حق شناس  ؛ اثر د٣٠٦

  ً.تلويحا اطمينان داده اند
   .٣٩٥ ـ دوکتور شرق ، تاسيس و تخريب اولين جمهوری افغانستان ؛ صفحه ٣٠
   .٣٢٠همانجا ؛ صفحه :  ـ رک ٣١

 
 


