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  يادداشت ضروری ناشر

 
 

  :پورتال افغان جرمن آنالين  بنا بر روش نشراتی خويش معتقد است که 
اين پورتال يک اورگان رسانه يی غير وابسته و آزاد در جهت منافع کشوراست و از موضع ايديولوژی و سياسی هيچ 

 سخت جانبدار حزب ديموکراتيک در مورد نوشتۀ آتی برعالوه ايکه .  يک از احزاب و سازمان ها پيروی نميکند
  :ميباشد، بنا بر داليل ذيل تصميم به نشر آن گرفت ) ح د خ (خلق 
 از يکطرف قسمت های اول و دوم اين مقاله قبًال به پورتال ما به نشر رسيده است  و از جانب ديگر متن هذا با نخست

  ١٠/٥/٢٠٠٨، منتشرۀ "الی در افغانستان آغاز و انجام حکومت انتق"  نوشتۀ دوکتور محمد حسن شرق تحت عنوان
  .در اين صفحه،  ارتباط مستقيم ميگيرد

 اين مقاله حايز حقايق مهم ُپشت پرده نيز ميباشد که  رقابت ها و زد و بند های دسته جات غير موافق با هم را ،  دوم
  .شورما  با اهميت استدر رژيم دست نشانده منعکس می سازد که در ثبت و درج رويداد های تاريخ سياسی ک

پورتال افغان جرمن آنالين بر اين موقف خويش به صورت استوار معتقد است که حاکميت حزب ديموکراتيک سوم  
و کارکرد های رژيم مربوط آن ، کشور و مردم مارا به خاک سياه نشانده و اين حزب و اعضای دست اول و فعال آن 

چه آن حزب جز نگون بختی و سياه روزی چيز بيشتری برای وطن .  ندمسؤول و جوابگوی جنايات آن دوران ميباش
  .و مردم ما به ارمغان نداشت

  
  :برعالوه  در بخش خوش بينی اين مقال بايد تذکر داد که 

تعريف و تمجيد  نجيب اهللا رئيس جمهور وقت به حيث خير خواه مردم و منافع افغانستان، بدون تذکر فعاليت های 
  .مان رياست خاد و اوايل جمهوری اش قابل تأمل استخونبار وی در ز

  
ياد شده بايد فراموش نکرد که دست " گرانقدر"همچنان در مورد آقای عبدالصمد اظهر که از وی به عنوان شخص 

داشتن ايشان در قتل شخصيت بزرگ سياسی کشور مرحوم محمد هاشم ميوندوال و تعذيب مردم  از نظر تاريخ پنهان 
  .ندشده نمی توا

  
  ! خوانندۀ گرامی 

بنا بر احترام به آزادی بيان در . موافق نيستيم.) خ. د. تبليغ  ح( ما در عمق مسئله به قسمتی از محتوای اين مضمون 
   .نشر آن پرداخته شد و قضاوت را به خوانندگان می گذاريم

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

  
  م٠٩/٠١/٢٠٠٩                                               فقير محمد ودان

  
  

 رسـوای تـاريـخ» شتر دزد« :وکتور محمد حسن شرق د
  »خـَم ، خـَم رفتن «بيهوده تالش   بـا

  بخش سوم
   

        قبل از پرداختن به موضوع مورد بحث درين بخش، ميخواهم خاطرنشان سازم که نگارنده در بخش های اول و 
يک هاريسون ، جنرال لياخفسکی و اظهارات محترم سيد طيب جواد با     دوم اين سلسله با استناد بر نوشته های سل

در اردوی افغانستان ) يو . آر. جی( ، مسايلی را پيرامون حقيقت نفوذ اسخبارات نظامی اتحاد شوروی . سی. بی. بی
در . شته ام ، نگا)  م ١٩٦٤(  هـ ش ١٣٤٣و تشکيل سازمان مخفی افسران اردو بوسيله استخبارات مذکور در سال 

جبهه کمونيست های «و » سازمان انقالبی مخفی قوای مسلح«( نقل قول های متذکره از سازمان مذکور با دو نام 
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ياد دهانی گرديده است و تصور نگارنده حين استناد بر اين نقل قولها ، اين بوده که هردونام در حقيقت ) » افغانستان
دبيات سياسی ما جهت برسی رويداد های تاريخی ، تا اکنون کاربرد نامهای زيرا در ا. يک سازمان را در نظر دارند 

مروج بوده و هيچيک از اين شاخه » ا . خ. د. شاخه نظامی جناح خلِق ح« و » ا. خ. د. شاخه نظامی جناح پرچمِ  ح«
 و بطور کامل بعد از ١٣٥٧بعد از رويداد ثور . ا ياد نمی گرديدند. خ. د. ها با نام های مشخص ديگر و مستقل از ح

تحت » جبهه کمونيست های افغانستان« ا و. خ. د.  بود که شاخه های نظامی جناح های خلق و پرچِم ح١٣٥٨جدی 
  .ا در قوای مسلح کشور، باهم مدغم گرديدند. خ. د. رهبری جنرال عبدالقادر، در سازمانهای حزبی ح
ده نادرست يک سازمان با دو نـام ، طی برسی دو بخش اول و دوم       خوشبختانه استفاده از نقل قولهای فـوق و افا

ديگِر يک مرحله حساس تاريخ کشور ما ، برای نخستين » حقيقت پوشيده مانده يک واقعيت«اين سلسله، انگيزه شـد تا 
ن سازما«، که خود يکی از موسسين ) عبدالصمد ازهر( به وسيله دوست گرانقدرم » دست اول« بار و آن هم از

  .و در حقيقت اولين فرد انتخابی مسوول اين سازمان بودند، منتشر و درج تاريخ ميهن ما گردد » انقالبی اردو
  : روی مسايل ذيل تاکيد دارند » حقيقت پوشيده مانده يک واقعيت«      محترم عبدالصمد اذهر تحت عنوان 

  .خوانده شده  است » ای افغانستان جبهۀ کمونيست ه«  سازمان انقالبی اردو غير از آنست که -«   [
  ، ماه ها پيش از تاسيس جريان دموکراتيک خلق١٩٦٤ اين صرفًا سازمان انقالبی اردو است که در سپتمبر -

  .  افغانستان ، تاسيس گرديد است 
 . هيچکدام از مؤسسين اين سازمان ، تحصيل يافته اتحاد شوروی نبودند-
 .ن نبود  سرهنگ عبدالقادر عضو اين سازما-
 . اين سازمان در کودتای داؤد خان اشتراک نداشت -
 ... . اين سازمان همانطوريکه کودتای داؤدخاد را رد کرد ، کودتای بر ضد داؤد را هم رد کرد -
 ]» .  اين سازمان مولود تصميم آگاهانۀ وطنپرستانه ، ترقی پسند و انقالبی مؤسسين آن بود -

ان را به مطا لعه متن کامل نوشته مورد بحث از محترم عبدالصمد اظهر، که در سايت وزين          نگارنده ، عالقمند
و برخی سايت های ديگر منتشر گرديده و در نظرداشت آن حين مطالعه بخش اول و دوم اين سلسله از » پيام وطن«

 زياد نصيب شان کند ـ َدم را نوشته هايم ، دعوت مينمايم ؛ آرزو دارم تا محترم عبدالصمد ازهر ـ که خداوند عمر
با تذکار ضروری . غنيمت دانسته در زمينه با نشر کامل معلومات ، دين شان را در برابر تاريخ مادر وطن ادأ نمايند 

  :فوق اينک مسئله اصلی مورد بحث در بخش سوم اين سلسله را پی می گيريم 
                                                                                                           ********         

چنانچه در بخش نخست اين نوشته خوانديم که دوکتور شرق بنابر تقابل با مواضع ملی رئيس جمهور شهيد            
ن به عوض آنکه اکنو.  محمد داوود و قرار گرفتن در خط دفاع از نفوذ و منافع شوروی، از جانب او رانده شد

موصوف شهامت اعتراف به موضعگيری های ضد ملی خويش را ـ حد اقل در سطح ارتکاب اشتباه ـ تبارز دهد و از 
روح بزرگوار آن شهيد سرافراز و از مردم افغانستان معذرت بخواهد ، برعکس بخاطر توجيه خود نه تنها تالش 

مقالۀ منتشرۀ داکتر شرق .  اتهامات را نيز بر ايشان وارد نموده است نموده تا افتخارات ايشان را بدزدد بلکه بارانی از
چنين » آغاز وانجام حکومت انتفالی «تحت عنوان  ،  »دعوت« و » افغان جرمن انالين «نيز در سايت های انترنتی  

ت وطنپرستانۀ که بخاطر دفاع از اعتقادا) دوکتور نجيب اهللا(برخورديست با شهيد سرافراز ديگر تاريخ کشور ما 
خويش ، با از خود گذری و تا پای جان و سرانجام در آخرين لحظات حيات پرافتخار خويش يکه و تنها در برابر 

و اجيران افغان نمای تحت قوماندۀ او ، ) مرزا اسلم بيک ( آی پاکستان .اس. ، جنرال سازمان جهنمی آی دشمنان وطن
  .     ماندگار شدمردانه جنگيد و چون اسطورۀ در تاريخ کشور

       با درنظرداشت آنکه در رابطه به برخی مسايل مطرح شده درين مقاله ، حقايق مستند طی بخش دوم اين سلسله 
توضيح گرديده و تکرار آن الزم ديده نمی شود ، اينک با تدقيق روی برخی جهات اضافی در مضمون مذکور، حقايق 

  . » رکه در او غش باشد شود هیسياه رو« را برمال ميسازيم تا 
    روش مسلط  در نگارش خاطرات سياسی  دوکتور شرق چنان است که او از امروز به گذشته سياسی اش نظر 

نه آنطوريکه بود و نه در مطابقت با واقعيت های ارگانيک  و  انداخته ، رويداد ها و نقش ننگين خودش را در آنان ،
ذکور ، بلکه با درنظرداشت معيار ها و ذهنيت های کنونی و بازار روز به نفع به هم مرتبط زمان وقوع رويداد های م

  :و بخاطر تبرئه خويش ، با توسل به دروغ توجيه ، توضيح و تفسير مينمايد 
تحت رياست خويش را  ) ١٣٦٧ دلو ٢٥جوزا ـ ١٨(      مبتنی بر چنين روش است کـه او حکومت چند مـاهـۀ 

خوانده و استدالل های بعدی خويش را مبتنی بر » حکومت انتقالی« به دروغ بزرگ ؛ خالف واقعيت  و با توسل
عنوان نموده   » آغاز و انجام حکومت انتقالی «بنابرين او مقالۀ اخير خود را . ميبخشد » استناد « چنين دروغی 
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نجام مقالۀ مذکور ادامه می دروغگويی ها ی توأم با صحنه سازی های دوکتور شرق از همين عنوان آغاز و تا ا. است
  .ينک اين ادعا را مستند می سازيم  .يابند
       
  چرا عنوان مضمون مذکور را دروغين ميخوانيم ؟:  نخست    

  
ميخواند و ادعا دارد که اين حکومت در نظر داشت تا وطيفۀ    » حکومت انتقالی «  ـ آفای شرق حکومت خود را ١
در حاليکه وجود ساختاری چنين حکومتی .  را به انجام رساند » ا به غير حزبی ها . خ. د. ز حانتقال کامل قدرت ا«

بنابرين  . در آن زمان نه تنها عينيت نداشت بلکه عينيت يافتن آن نيز در دستور عملی سياست های روز مطرح نبود
مروج نبود و در تمام بيانات رهبران در بيان سياست های جاری و عملی آن وقت » حکومت انتقالی«بکاربرد مفهوم 

و اسناد سياسی حزبی و دولتی ـ منجمله در خط مشی حکومت دوکتور شرق هنگام اخذ رای اعتماد از شورای ملی ، 
همچنان در اطالعات سياسی رسانه های گروهی داخلی و خارجی و در اسناد ملل متحد پيرامون رويداد های 

، که تحقق آن حد اکثر توان و انرژی حزب و دولت و ١٣٥٧ حمل ٢٦ه توافقات ژينو مثال اسناد مربوط ب( افغانستان 
اين مفهوم بکار برده نشده )حد اکثر اقدامات و تدابير ملل متحد در رابطه به افغانستان را بخود معطوف داشتـه بـود

ترش پايه های اجتماعی گس« بلکه » حکومت انتقالی « در آن موقع در دستور العمل سياست های جاری نه . است
حکومت « ، مفاهيم » کنار آمدن ها ، نه کنار رفتن ها « و » مشارکت در قدرت « مطرح بود که بر بنياد » حاکميت 

و بطور مشخص در مورد حکومت محمد حسن شرق مفهوم » حکومت وسيع البنياد « و » با پايه های وسيع اجتماعی 
 جوزای ١٨مثال روزنامًۀ دولتی انيس طی سرمقاله شمارۀ مؤرخ سه شنبه . بکار برده می شد »  حکومت ايتالفی « 

در مورد حکومت دوکتور حسن شرق،  چنين » رای اعتماد ـ پذيرش مسووليت بزرگ «  خويش تحت عنوان  ١٣٦٧
امروز نخستين حکومت ايتالفی در کشور، جهت اخذ رای از شورای ملی  جمهوری افغانستان ، « : نوشته بود 

« در همين شمارۀ روزنامۀ انيس خبر مربوط را با عنوان بزرِگ ) . ١(» ضای کابينه را به شورا معرفی نمود اع
، » امروز صدراعطم مؤطف ، خط مشی و کابينۀ جديد ايتالفی جمهوری افغانستان را به نمايندگان ملت معرفی نمود 

 مضمونی را به زبان پشتو تحت ١٣٦٧جوزای  ٢٠همچنان روزنامۀ انيس روز پنجشنبه مؤرخ . نشر نموده است 
در تمام نشرات رسانه های . به نشر سپرده است) ٢(» ت  په لور گام اخستل د نو: ايتالفی حکومت « عنوان 

خود دوکتور حسن . در مورد حکومت حسن شرق بکار برده شده است » حکومت ايتالفی «گروهی همان وقت مفهوم 
ط مشی حکومت خويش و حين معرفی اعضای کابيۀ حکومت خود به پارلمان ، بکار شرق نيز همين مفهوم را در خ

حکومت مذکور مورد سوال » ماهيت ايتالفی « برده است که بر همين مبنا ، از طرف بعضی از وکال ی پارلمان 
يشگاه وکالی در  پـ« قرار گرفته بود ، بنابرين  دوکتور شرق در بيانيۀ خويش که  پس از انتخاب بحيث صدراعظم 

اصوَال برای « حکومت خود را » آمادگی « ايراد نمود، بدون آنکه ماهيت ايتالفی حکومت خود را رد کند » ملت 
عده يی از وکالی محترم  در ... « : مطرح نموده چنين گفتند » ايجاد حکومت ايتالفی با احزاب و تنظيم های مخالف 

کابينه مرکب از نمايندکان جناحهای مخالف ... ت ايتالفی آن تماس گرفتند بيانات شان بر ترکيب کابينه از نگاه ماهي
 حکومت ايتالفینبوده بلکه متشکل از کسانيست که در امر تامين مصالحه توافق داشته و آمادکی دارند تا در ايجاد 

  ...مساعدت نمايد 
 و برای تحقق اين امر اشخاص الش داشته ما اصوًال برای ايجاد حکومت ايتالفی  با احراب و تنطيم های مخالف ت  

اين ) . ٣(» مجرب ، وطنپرست ، صادق و پاک نفس را دعوت نموده ايم تا در تامين اين آرمان با ما سهيم گردند 
موضع حسن شرق خود مؤيد آنست که موصوف نه تنها حکومت موجود تحت رياست خويش را ايتالفی از کسانی    

انتقال « يفۀ مابعد اين حکومت را نيز نه تالش بخاطرظاند می خواند ، بلکه و» داشته که در امر مصالحه توافق « 
ايجاد « بلکه آنرا برخالف ادعای دروغين کنونی خويش ، تالش بخاطر » ا به غير حزبی ها . خ. د. کامل قدرت از ح

  . وانمود ساخته است » حکومت ايتالفی با احزاب و تنطيم های مخالف 
 علی الرغم قبول اصل انصراف از انحصار قدرت و ١٣٦٦ قوس ٩ ـ ٨ر قانون اساسی مصوب لويه جرگه  ـ د٢      

طراح و « ا در سيستم سياسی کشور منجمله در دولت ، بمثابه . خ. د.  به نقش برجستۀ ح ،پذيرش سيستم چند حزبی
 لويه جرگۀ مصوب ١٣٦٦ قوس ٩در مصوبۀ مؤرخ . ، جنبۀ قانونی داده شده بود» سازمانده مشی مصالحه ملی 

ا بمثابه طراح و سازمانده مشی مصالحۀ ملی . خ. د. در مرحلۀ کنونی ح« : قانون اساسی ، درين زمينه آمده است 
همچنان ) ٤(» . يکجا با ساير نيروهای سياسی ، ملی و دموکراتيک اين مشی انساندوستانه را فعاالنه به بيش ميبرند

جبهۀ ملی جمهوری افغانستان بمثابه وسيعترين سازمان « :  مذکور درج گرديده که در مادۀ ششم قانون اساسی
اجتماعی سياسی ، احزاب سياسی ، سازمانهای اجتماعی و اعضای منفرد شامل صفوف خود را بخاطر تامين شرکت 

اين در حاليست ) . ٥(» فعال آنها براساس برنامۀ مشترک در عرصه های اجتماعی ، سياسی و دولتی متحد ميسازد 
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ا بمثابه برزگترين و تاثير گزار ترين نيروی سياسی جامعه افغانی، رهبری جبهه ملی جمهوری افغانستان . خ.د. که ح
  . را بعهده داشت 

مغاير قانون اساسی » قومندانهای جهاد « و يا به » اشخاص بيطرف«  بنابرين درين مرحله انتقال کامل قدرت به 
     ١٣٦٧ سنبله ١١مبتنی بر اصول فوق  است که دوکتور نجيب اهللا در . مل غير قانونی بود کشور در آن زمان ، ع

در « : طی بيانيه يی در اولين جلسه احزاب و سازمانهای سياسی چنين ميگويند ) در زمان صدارت دوکتور شرق ( 
قوق مساوی اند، درين زمان وزنۀ ا و ساير احزاب دارای ح. خ. د. ا در سيستم سياسی ما ؛ ح. خ. د. بارۀ موقف ح

ما . سياسی هر حزب در جامعه مربوط به امکانات عينی و سهم آن در حل وظايف سياسی ، اقتصادی و دفاعی است 
نبايد آزرده شد . شاهد اين امر هستيم که سهم احزاب يکسان نيست، از اين رو وزنۀ احزاب در جامعه نيز مختلف است

  ) ٦(» ايـن حزب بايد کار زياد را انجام دهد ، چنين واقعيت وجود دارد . ـاد حـرف ميـزنم که در بارۀ کـدام حـزب زي
 ماه بعد از برکناری دوکتور شرق از مقام ١٥      بايد خاطر نشان ساخت که حزب دموکراتيک خلق افغانستان ، 

 دولت ، صرفنظر نـموده و مبتنی صدارت ، از امتياز تثبيت شدۀ قانونی خويش مبتنی بر نقش برجسته اش در رهبری
ا ، از متن مصوبه لويه جرگه . خ. د.   با تنقيص امتياز فوق الذکر ح١٣٦٩ جوزای ٨ ـ ٧بـر آن لـويه جرگۀ منعقدۀ 

  .     و لغو مادۀ ششم قانون اساسی فوق الذکر ، متن جديد قانون اساسی جمهوری افغانستان را تصويب نمود ١٣٦٦
حتی بعد از گذشت بيشتر از سه سال از کنار زدن دوکتور شرق از مقام »  حکومت انتقالی «      اصطالح دقيق 

 مارچ ٢١ ـ ١٣٧٠ ثور ٣١پالن صلح پنج فقره يی سرمنشی سازمان ملل متحد مؤرخ « ، نيز در متن صدارت 
 تن شرايط انتقالیآماده ساخ« و » ضرورت برای يک دورۀ انتقالی «  گنجانيده نشده ، بلکه درين سند از » ١٩٩١

بيطرف ولی قابل ) دستگاه يا سازمان سياسی( قابل قبول برای اکثريت وسيع ملت افغان، شامل تاسيس يک مکانيزم 
در ادبيات » حکومت انتقالی « و » حکومت مؤقت « مفاهيم . ، سخن رفـته است » قبول با اختيارات و قدرت الزم 

 ) ٢٠٠١مصوب پنجم دسامبر ( رفته شد که در اسناد توافقنامۀ کنفرانس بن سياسی مربوط به افغانستان زمانی بکار گ
ترکيب . بکار برده شده ،  تعريف و مختصات هريک توضيح گرديد » حاکميت انتقالی « و » حاکميت مؤقت «مفاهيم 

عال بلکه عمدتًا متشکل از طرف های ف» اشخاص بيطرف « مصوب کنفرانس بن نه متشکل از » حکومت مؤقت « 
جوزای ( مصوب لويه جرگۀ اضطراری » حکومت انتقالی « ترکيب .  نظامی ـ سياسی و سياسی مورد توجه بود 

  .نيز چنين ترکيبی بود  ) ٢٠٠٢ ـ جون ١٣٨١
کرباس (         به ملحوظ توضيحات فوق است که دوکتور محمد حسن شرق در نسخۀ نخست خاطرات خويش 

تکميل نموده ،  ) ١٣٧٠سرطان ( ا چند سال بعد از برکناری خويش از مقام صدرات که متن آن ر) پوشهای برهنه پا 
اين مفهوم را او برای بار . را در رابطه به حکومت تحت رياست خويش بکار نبرده است » حکومت انتقالی « مفهوم 

وی با اقتباس از به احتمال ق) تاسيس و تخريب اولين جمهوری افغانستان ( نخست در نسخۀ دوم خاطرات خويش 
ادبيات سياسی مبتنی بر اسناد کنفرانس بن و پروسۀ تطبيق توافقنامه اين کنفرانس ، بدون انطباق با واقعيت عينی 

  .متفاوت وضعيت سياسی آن زمان و زمان حکومت تحت رياست خويش ، بکار گرفته اند 
هن ماست ، مؤيد آنست که  ادعای داکتر شرق ؛       حقايق تغيرناپذير توضيح شدۀ فوق که اکنون جزئی از تاريخ مي

حين توظيف اش به تشکيل حکومت ) دوکتور نجيب اهللا ( مندرج در مقالۀ اخيرش مبنی بر اينکه گويا رئيس جمهور 
اين حکومت ، حکومتيست انتقالی که در مرحلۀ اول تقسيم قدرت و در قدم دوم انتقال قدرت از « : به او گفته بود 
درين طرح به . ، ادعايی است کامًال دروغ » يک خلق افغانستان به اشخاص غير حزبی را دربر دارد حزب دموکرات

» حکومت انتقالی « و » حکومت مؤقت « وضاحت دوکتور شرق با دروغ بر رئيس جمهور فقيد ، کاپی مسخ شدۀ 
او بدون درک ماهيت . ه است مطرح شده به وسيلۀ کنفرانس بن را با اطالق به حکومت تحت رياست خويش بکار برد

 تحت رياست  حکومت واحد و تفريق مراجع ذيصالح انتخاب و توظيف هريک ، دو حکومتو وظايف متفاوت اين
انتقال قدرت از « افزون بر آن درين نقل قول ، او به زبان دوکتور نجيب اهللا از .  خويش را مجری اين وظايف ميداند

حرف ميزند ، در حاليکه اين دروغگوی بی حافظه ،  » اشخاص غير حزبیحزب دموکراتيک خلق افغانستان به 
من بفهم تفويض قدرت از راه « : چنين می نويسد  » کرباس پوشهای برهنه پا « کامًال برعکس ادعای فوق  در 

ام به تصور استحک صدارت را پذيرفته ، حاالنکه رفقای حزبی جناح پرچم به قومندانهای جهادمصالحه و مذاکره 
  )٧(» .  مرا به صدارت آورده بودند قدرت خويش

، انتقال قدرت دولتی به يک ادرس از قبل مشخص شده  » حکومت انتقالی «           دوکتور شرق نميداند که وظيفۀ 
نبوده بلکه انتقال قدرت به نيرو و يا هم نيروهای ايتالفی است ) » قومندانهای جهاد « ويا » اشخاص غير حزبی « ( 

که در نتيجۀ انتخابات آزاد و دموکراتيک مستحق شناخته شده و به اين طريق  مشروعيت را بدست آورده ، دولت 
اشخاص غير « سرانجام ادعای فوق بخاطری دروغ است که انتقال قدرت به .  قانونی و با ثبات را تشکيل مينمايند 

که دو طرف اصلی جنگ را تشکيل ميدادند از » ادیا و رهبران تنظيم های جه. خ. د. رهبران ح« با نفی » حزبی 
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با اتکا به کدام نيرو » اشخاص غير حزبی « يک طرف باعث ختم جنگ و تامين صلح نمی گرديد و از جانب ديگر 
چنين طرح دروغين بخاطری ارائه گرديده . ميتوانست صلح و ثبات را تامين و تداوم حکومت خويش را تضمين نمايد 

ـ يا چنانچه در متن پالن صلح پنج فقره ئی سرمنش » حکومت انتقالی بيطرف « بيچاره فرق ميان که دوکتور شرق 
آمده است » بيطرف ولی قابل قبول با اختيارات و قدرت الزم ) دستگاه يا سازمان سياسی ( يک مکانيزم « ملل متحد 

قابل   « می بايد » کومت انتقالی بيطرف ح« او نميداند که . را نميداند » انتقال قدرت به اشخاص بيطرف « ـ  و 
انتقال قدرت به « طرف ها باشد و حتمی نيست که اين حکومت عامل ) يا اگثريت قريب با اتفاق ( برای تمام و » قبول

بنابرين حکومت دوکتور . باشد بلکه سازمانده بيطرف انتخابات تحت نظر مراجع بين المللی است » اشخاص بـيطرف 
اگر دوکتور شرق درک حد اقل از اين مسايل را ميداشت .  را نداشت » حکومت انتقالی « مختصات شرق ماهيت و 

به چنين دروغ بی بنياد و ادعای ذهنی مغاير با واقعيت های آن زمان ، متوسل نمی شد و مقاله اش را  از همان 
  .عنوان با توسل به دروغ نمی آغازيد 

           
   د افغانستان بانکفروش طالی ذخيرۀ:    دوم 

  
مسئله دومی را که دوکتور شرق در همين مضمونِ  با دروغ آغاز شده ، جهت استتار علت اصلی برکناری         

است  » جلوگيری از صدور و فروش طالی ذخيرۀ افغانستان بانک « خود از مقام صدارت مطرح نموده ، مسئله گويا 
رئيس د افغانستان بانک و موافقۀ سلطان علی کشتمند صدراعظم و به به پيشنهاد داکتر محمد بصير رنجبر « که 

  ». احکام داکتر نجيب اهللا رئيس جمهور ، بدون تعيين وزن و قيمت و نوع طال به اتحاد شوروی صورت ميگرفت
ز چيست ؟ قبل ا»  صدور و فروش طالی ذخيره افغانستان بانک «          واقعيت پيرامون مسئله عنوان شده به 

علی الرغم ( ا . خ. د. پرداخت به اين مسئله می خواهم خاطرنشان سازم که نگارنده با شناخت از تمامی رهبران ح
و با درنظرداشت واقعيت ) سوالها و انتقادات شديد پيرامون برخی از سياست ها و عملکرد سياسی عده يی از آنها 

و »  خلقی « بدون استثنا اعم از (  يا بازمانده های  شان های مشهود و انکار ناپذير وضعيت کنونی اقتصادی خود و
هم در مسئلۀ عنوان شده و هم  در با باور قوی  اذعان ميدارم ـ و بر آن افتخار نيز ميکنم ـ  اينست که ) » پرچمی « 

جوج ترين تمام اجراات اداری زمان مسووليت های آنان در رهبری دولتی ، نشانه يی از سؤ استفاده شخصی را حتی ل
با تدقيق پيرامون نوشته های . دشمنان و رقبای سياسی شان  نتوانسته اند ، نميتوانند و نخواهند توانست  تثبيت نمايند 

دوکتور شرق در همين مسئله مشخص ،  نيزميتوان حتی ترديد های منطقی چنين ادعا را توأم با نشانه های تردد خودِ  
   :يی های تبليغاتی يک رقيب عقده مند و شکست خوردۀ سياسی را تثبيت نمودمدعی در زمينه و همچنان گزافه گو

          اگر چه دوکتور شرق در مضمون منتشرۀ اخير خويش در سايت های انتر نتی ، حکم صريح مبنی بر سؤ 
اين « : می نويسد  استفاده از مسئله عنوان شده را مطرح نمی نمايد ولی افاده های مشهود را در زمينه ارائه داشته و 

... پيوست با صدور طالی متذکره مقدار متنابهی از آثار باستانی طال تپه را « ، » معامله که سود هنگفتی دربرداشت 
بازگشتاندن طال باعث « ، » از موزيم کابل به بانک مرکزی نقل ميدهند تا تحفه گويا به شوروی انتقال دهند 

  . » اعظم حکومت انتقالی گرديد ناخوشنودی شديد رئيس جمهور از صدر
که از موضع صدراعظم کشور تا سطح اشاعه کننده افواه          علی الرغم چنين ادعا ها ،اين خود حسن شرق است

سقوط نموده ، تردد خويش را در زمينه همين ادعای خويش تبارز داده و در » نظر ديگری « و راوی » بعضی ها «
 در کنار ادعای بعضی ها که ميگفتند صدور طال  زد و بندی بود ميان دو سه نفر از بلند «: همين مقالۀ خود مينويسد 

پايه های دولت و مشاورين شوروی ، نظری ديگری هم وجود داشت که با صدور طال همزمان با تشکيل واحد اداری 
  ». يه انتقال داده ميشدخود مختار واليات شمال هندوکش گويا آنست که بحيث پشتوانۀ مالی حکومت شمال به روس

        عقل سليم ميداند و وجدان سالم حکم می کند که در نظام سياسی نه تنها متشکل از احزاب متعدد  بلکه وجود و 
ا و در تمام ارگانهای حاکميت دولتی منجمله در پارلمان افغانستان ، . خ. د. حضور رقبای نيرومند سياسی در درون ح

و آنهم در چنان موضوع بزرگ  » زد و بند « توان و امکان چنين » ر از بلند پايه های دولت دوسه نف« به هيچ وجه 
، رسوايی ناشی از آن در » زد و بند « در صورِت حتی احتمال وجود چنين . را نداشتند و نمی توانستند داشته باشند 

المللی سروصدا بر می انگيخت و مورد همان وقت در پارلمان ، در مطبوعات کشور و خارج تا سطح راديو های بين 
بهره برداری رقبای سياسی داخل حزبی و دولتی ، اپوزسيون مسلح ، غير مسلح و کشورهای رقيب قرار ميگرفت ، 

در زمينه  ، در همان وقت  کوچکترين نشانۀ از عکس العمل ها را در » زد و بند « که طبعًا بنابر واقعيت نداشتن 
 پارلمان ، در مطبوعات ساير احزاب در داخل کشور و تنظيم های جهادی و در رسانه های ا ، در. خ. د. درون ح

اينکه سالها بعد  دوکتور شرق خواسته با عنوان نمودن چنين . گروهی جهان و راديوهای بين المللی بر نه انگيخت
خويش از مقام صدرات سؤ مسئله يی  از آن بمثابه پوشش تبليغاتی بخاطر پنهان نمودن علل اصلی برکنار شدن 

  .استفاده نمايد ، خود مؤيد نيات نامشروع اوست 
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          قبل از آنکه به تدقيق پيرامون ادعا های دوکتور محمد حسن شرق در موارد فوق بپردازيم ، الزم ميدانم متن 
اين سند را که . ور نمائيم پيشنهاد د افغانستان بانک را ـ با تأکيد از اين قلم روی برخی جمالت آن ـ در زمينه مر

درج نموده نه تنها ) کرباس پوشهای برهنه پا (  جلد اول خاطرات خويش ٢٤٦ ـ ٢٤٤دوکتور شرق در صفحات 
) ] خود حسن شرق[ ( در اثر خواهش نويسنده  « رمذکو» پيشنهاد « مورد تائيدش است بلکه او مدعی است که متن 

  :» نوشته شده بود 
  .به مقام رياست جمهوری که در اثر خواهش نويسنده نوشته شده بود : شنهاد بانک مرکزی  نقـل پي«         [

  :      بدينوسيله احترامًا به عرض رسانيده می شود که 
  :       در ضمن پيشنهاديۀ بانک مرکزی به آن مقام محترم تقاضا شده بود که 

ث پشتوانۀ پول در سطح جهانی از دست داده است و از چون از يکسو از مدت ها به اينطرف طال اهميت خود را بحي
سوی ديگر نگهداشت مقادير هنگفت طال  بشکل دارائی راکد ، هيچ نوع مفيديت اقتصادی دربر ندارد ، بناًء پيشنها 

  :ميگردد که 
اتحاد  ـ  طالی موجود در ذخاير داخلی بانک مرکزی جمهوری دموکراتيک افغانستان از طريق بانک دولتی ١     

  . بفروش رسانيده شود ، در بازار های جهانیشوروی 
به ديپوزيت مفادی  در بانک دولتی اتحاد شوروی مذکور بحيث پشتوانۀ پول افغانی ـ  اسعار ماحصل طالی ٢     

  .نگهداشته شود 
    .ود گردد ـ مفاد ساالنه ايکه از همين طريق بدست می آيد بر اصل مبالغ پشتوانه در همان بانک افز ٣     
  از مبالغ اسعاری مذکور و مفاد ساالنۀ آن جز به حيث پشتوانۀ پول افغانی ، هيچ نوع استفادۀ ديگر بعمل  ـ ٤     

که آن مقام محترم با پيشنهاد مذ کور موافقت نموده و به بانک هدايت دادند تا اقدامات الزمه در زمينه بعمل  : نيايد 
 ، قرار بر آن شد تا ر بازارهای بين المللی برای د افغانستان بانک بسيار دشوار بودچون فروش طالی مذکور د. آرد 

از بانک تجارت خارجی مسکو تقاضا بعمل آيد تا به سلسلۀ همکاری های هميشگی شان درين زمينه نيز کمک نمايند 
کرباس « متن کتاب تاريخ روز و ماه صدور حکم مذکور در [ مؤرخ  ) ٢٦٦١( هنگاميکه به اساس حکم شماره 

همراه با رفيق عبدالباقی سمندری  ، مقام محترم شورای وزيران ١٣٦٥] از چاپ بازمانده است » پوشهای برهنه پا 
 برای مذاکرات روی مسايل پولی و اسعاری به اتحاد شوروی مسافرت نمودم اين موضوع را نيز معين وزارت ماليه

ن گذاشتم ، که آنها بر اساس روابط دوستانه و برادرانۀ که با کشور و با مقامات بانک تجارت خارجی مسکو در ميا
  .مردم ما دارند با وجود مشکالتی که در زمينه داشتند ، آمادگی خود را برای همکاری در زمينه ابراز داشتند 

به خدمت  د افغانستان بانک ١٣٦٥ جدی ٢٩مؤرخ  ) ٨٨٤٦(         موضوع بعد از بازگشت طی پيشنهاديه شماره 
 مورد تائيد قرار گرفت و به بانک هدايت ١٣٦٥. ١١. ١مؤرخ  ) ١٩٩٧( آن مقام محترم عرض شد که احکام شماره 

به ادامۀ اقدامات در زمينه در نتيجۀ مراجعاتيکه از طريق حکومت . داد شد تا اقدامات الزم در زمينه بعمل آورد 
 ، متخصصين بانک تجارت خارجی اتحاد شوروی به کابل جمهوری افغانستان و د افغانستان بانک صورت گرفت

مسافرت نموده و قراردادی در زمينه بين افغانستان بانک و هيئت مذکور امضا گرديد که مطابق به آن بانک تجارت 
خارجی اتحاد شوروی همکاری های الزم را در مورد فروش طالی مذکور در بازارهای بين المللی و انتقال اسعار 

اين امر يک بار ديگر نشاندهندۀ دوستی بی شايبه و : روش آن به حساب افغانستان بانک بعهده گرفت که ماحصل ف
  . کمک همه جانبه دوستان شوروی ما می باشد 

 به ١٣٦٦. ٩. ١٥مؤرخ  ) ١٥٨٧(         يک نسخه از ترجمۀ دری قرارداد مذکور همراه با  پيشنهاديۀ شماره 
ائيد تقديم شد که آن مقام محترم بعد از تائيد ، موضوع را به مقام رياست جمهوری شورای محترم وزيران جهت ت

 منظور فرمودند که ١٣٦٦. ٩. ٢٦مؤرخ  ) ٥( ارائه داشتند و مقام محترم رياست جمهوری آن را طی حکم شماره 
به          ا.  ج سکرتريت شورا ی وزيران١٣٦٦. ٩. ٣٠مؤرخ  ) ١٥٠٨( منظوری آن مقام محترم طی نامۀ شماره 

  .د افغانستان بانک ابالغ شد 
 مقام محترم شورای ١٣٦٦. ١٠. ٢١مؤرخ )  الف ٥٤٩(         پس در اثر پيشنهاد بانک مرکزی  و حکم شماره  

کمسيون مشتمل بر نمايندگان با صالحيت وزارت های ماليه ، امنيت دولتی ، امور داخله و د افغانستان بانک وزيران 
اين کمسيون کار خود را با جديت دنبال نموده و قسمت اعظم  . يد تا امور مربوط را در زمينه انجام دهندمؤظف گرد

است  که اگر کار مذکور ادامه يابد در مدت کوتاه آينده امور مربوط به توزين ، تصنيف کار های مربوط را انجام داده 
  . انک تکميل خواهد شد و بسته بندی خشت ها و ميله های طاليی موجود در خزانه ب

 ، د افغانستان بانک نظرداشت شرايط موجود و عدم ثبات و نوسان شديد ارز طال در بازار های بين المللیاما با در 
  . به بازار های بين المللی عرصه گردد مقطع زمانی درينصالح نميداند که طالی مذکور 
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  ١٧از  ٧ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
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مربوط فعًال متوقف گردد در آينده هنگاميکه  امور فرمايند که  از آن رو از آن مقام محترم تقاضا بعمل می آيد هدايت
ارزش طال در بازار های بين المللی ثبات نسبی خود را بازيابد و اطمينان حاصل گردد که با فروش طالی مذکور  به 

 .منافع کشور صدمه نخواهد رسيد ، بعد از ارزيابی الزم تصميم مقتضی اتخاذ خواهد شد 
  

                                                                  با تقديم احترام               
                                                         داکتر بصير رنجبر رئيس عمومی د افغانستان بانک 

   ١٣٦٧. ٣. ١٤ مؤرخ ١٧٤احکام 
معطل قرار دادن فروش طالی ذخيره در خزانۀ بانک مرکزی ، بنا پيشنهاد د افغانستان بانک در مورد : مالحظه شد  

  .بر داليل ارائيه شده ، منظور است 
                                                                                    دوکتور نجيب اهللا

            رئيس جمهور افغانستان                                                                    
       

اينک  ادعا های دوکتور شرق را در مورد مسئله مطرح شده با استناد به نوشته ها و مستندهای که خودش ارائه داشته 
  :ـ منجمله سند فوق الذکر ـ  مورد تدقيق و استنتاج قرار ميدهيم 

، در بازارهای جهانی   يک نظريه » دارايی راکد « اين    بدون شک نظريه فروش طالی ذخيره د افغانستان بانک 
هم اکنون نيز تفريبا بخش اعظم افراد خبره در امور مالی ، چنين نظريه را توام با . کارشناسانه مفيد بود و مفيد است

 دارايی  «زيرا با فروش اين . شرايطی که در پيشنهاد آن وقت د افغانستان بانک مطرح گرديده بود ، مفيد ميدانند 
آن ، بلکه    » اسعار ماحصل« ـ در بازارهای جهانی نه تنها  » هيچنوع مفيديت اقتصادی در برندارد«  ـ که »راکد 

  .را پيوسته تقويت نمايد  » پشتوانه پول افغانی« آن نيز ميتواند  »مفاد ساالنه« 
انک نيز آن را تائيد مينمايند ـ که هم تصميم      واقعيت اينست ـ و دوکتور بصير رنجبر رئيس آن وقت د افغانستان ب

مبنی بر فروش طالی ذخيره د افغانستان بانک و هم تصميم بعدی مبنی بر انصراف مؤقت از آن ، مختص به 
کارشناسان مالی و عمدتًا کارشناسان د افغانستان بانک بود که بعد از توافق شورای وزيران و منظوری رياست 

 ١٣٦٥اين پروسه قانونی که از سال . ن ، بدون عجله ، طی يک پروسه قانونی آغاز گرديد جمهوری کار مربوط به آ
 ١١ـ تقريبًا دوسال قبل از حکومت دوکتور شرق ـ  شروع گرديده بود و قبل آز آغاز عملی کار حکومت وی ، در 

ان شديد ارز طال  در بنابر شرايط موجود و عدم ثبات و نوس«  انصراف از آن صورت گرفت ، زيرا ١٣٦٧جوزای 
مقطع زمانی به بازارهای بين المللی « نديد که طالی مذکور در آن  » بازارهای بين المللی  د افغانستان بانک صالح

  . » عرصه گردد
از فروش طالی ) به گفته او جلوگيری (       بنابر حقايق فوق دوکتور شرق و حکومت او در تصميم انصراف 

انی ، نه تنها هيچگونه نقشی نداشت  بلکه بعد از تغيير حکومت و رهبری د افغانستان بانک ، مذکور در بازارهای جه
. برای ادامۀ کار کميسون توزين ، تصنيف و بسته بندی خشت ها و ميله های ذخيره بانک نيز عالقمندی نشان نداد 

 ، تا ختم حکومت شرق نيز نتوانست تکميل ميگرديد » در مدت کوتاه آينده« زيرا کار کميسون مذکور که می بايد 
در زمينه چنين اعتراف » کرباس پوشهای برهنه پا  « ٢٤٧چنانچه خود دوکتور شرق در صفحه . تکميل گردد

  . » در مدت چند ماه صدارت من به پايان نرسيد ... متأسفانه نتيجه برسی کامل طالی ذخيره شده ... « : مينمايد 
فوق اين ادعای دوکتور حسن شرق کامًال بی پايه و پوچ است که در مقالۀ مورد بحث       با استناد به توضيحات 

، ] مالی حکومت شمال[ چه برای سؤ استفاده و چه بحيث پشتوانه ] صدور طال [ به هرصورت « : خويش مينويسد 
  .» بازگشتاندن طال باعث ناخشنودی شديد رئيس جمهور از صدراعظم حکومت انتقالی گرديد 

     دوکتور حسن شرق که اکنون بمثابه يک حريف شکست خورده و عقده مند سياسی ، خواسته علل اصلی و    
اقدام به کودتا به همدستی برخی مهره های وابسته به اتحاد ( حقيقت سبکدوشی و راندن خويش را از مقام صدرات 

ی از قومنانهای جهادی که مطابق به ا ، در ميان برخی از متحدين اين حزب و برخ. خ. د. شوروی در داخل ح
مغشوش ) سناريوی از قبل تنطيم شده در مسکو همزمان با خروج نيروهای شوروی از افغانستان تعميل ميگرديد

  .ساخته و از مسئله مذکور سؤاستفاد تبليغاتی نمايد 
ن ادامه کار حکومت ناکام        سوال اساسی اينست که علی الرغم چنين تبليغات ، آيا خود حسن شرق نيز در زما

خود ، يک بار ديگر مسئله برسی و مطالعه امکان فروش طالی ذخيره د افغانستان بانک را به رهبری جديد بانک 
  . مذکور کتبًا و رسمًا هدايت نداده بود ؟



AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 
 

 
  ١٧از  ٨ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
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بدون « نک        دوکتور شرق با توسل به عوام فريبی سبکسرانه ، مدعی است که صدور طالی ذخيره د افغانستان با
چنين ادعای . صورت ميگرفت » يک معامله محرمانه « بنابر » تعيين وزن و قيمت و نوع طال به اتحاد شوروی 

  :زيرا . سبکسرانه به هيچوجه نميتواند ادعای فرد دارای عقل سليم باشد 
ذخيره نمی گردند ، چه » وزن بدون تعيين «  در گدام های دولتی آرد و برنج و حتی کچالو، پياز و شلغم هم -          

 رياست ١٣٦٧ جوزای ١١افزون بر آن ـ چنانچه در فوق خوانديم ـ  سند مؤرخ . رسد به ذخيره طالی بانک مرکزی 
کمسيون مشتمل بر نمايندگان با صالحيت وزارت های ماليه ، امنيت « : تصريح نموده است که » دافغانستان بانک « 

اين کمسيون کار خود   . نستان بانک مؤظف گرديد تا امور مربوط را در زمينه انجام دهنددولتی ، امور داخله و د افغا
است  که اگر کار مذکور ادامه يابد در مدت را با جديت دنبال نموده و قسمت اعظم کار های مربوط را انجام داده 

اليی موجود در خزانه بانک تکميل کوتاه آينده امور مربوط به توزين  ، تصنيف و بسته بندی خشت ها و ميله های ط
 مطابق به حکم شورای وزيران کار خويش را آغاز نموده بود،  ١٣٦٦ جدی ٢١اين کميسون که بتاريخ . » خواهد شد 

 ماه ٤تداوم کار کميسون طی مدت .  نيز به انجام نرسانيده بود ١٣٦٧ جوزا ١١وظايف فوق الذکر خويش را تا تاريخ 
خود مؤيد دقت هرچه بيشتر و مسووالنه تر کميسون ، جهت تدقيق ) م تکميل نگرديده بود که هنوز ه(  روز ٢٠و 

  . ، ميباشد » توزين ، تصنيف و بسته بندی خشت ها  وميله هايی طاليی موجود در خزانه بانک « مجدد در زمينه 
يش از پنج تن طالی ذخيره د افغانستان  هـرانسان دارای حد اقل عقل سالم ميداند که بيشبرد کارآماده سازی ب-           

بانک ، بوسيله کميسون متشکل از نمايندگان چند وزارتخانه ، همچنان فروش آن در بازار بين المللی ، نميتواند و 
افزون بر آن با اتکا به نوشته خود دوکتور شرق ، بايد . صورت گيرد » يک معامله محرمانه « ممکن نيست بر بنياد 

و در بازار های بين المللی ، » نرخ طال هر روز به سطح جهانی تعيين و اعالن ميگردد « واقعًا نيز متذکر شد که 
باوجود . خريد و فروش طال بر اساس همين نرخ صورت گرفته ، عرضه کننده و خرديدار در تعيين نرخ نقش ندارند 

را بمنظور تبليغاتِ  سؤ و عوامفريبانه » قيمت بدون تعيين « آنکه اين حقيقت را خود شرق نيز ميداند ، پس او مسئله 
 . مطرح نموده است 

اين معامله که سود « :        دوکتور شرق طی مقاله مورد بحث خويش در تداوم ادعای فوق ، متذکر شده است که 
وشهای کرباس پ « ٢٤٢ولی او در صفحه » هنگفتی در بر داشت در اثر يک تصادف پيش بينی ناشده از هم می پاشد 

شام روز دهم « : در زمينه ، بلکه بطور مشخص چنين می نويسد » تصادف پيش بينی ناشده « نه از » برهنه پا 
فردا طالی ذخيره د افغانستان بانک بدون : جوزا داکتر محمد کبير وزير ماليه سلطان علی کشتمند اطالع دادند که 

 اتحاد شوروی جهت فروش انتقال داده می شوند ، در همان مشوره وزارت ماليه و بدون داوطلبی و تعيين قيمت به
رئيس جمهور به . لحظه مخالفت خود را تليفونی در انتقال و فروش طال  به شوروی به اطالع رئيس جمهور رسانيدم 

. هدايت دادند تا امر معطلی فروش طال از رياست جمهوری گرفته شود ) وزير بانک ها ( رئيس د افغانستان بانک 
  ». ز آنرو صندوق های طال را که در حال بارگيری بودند دوباره به بانک آوردند ا

، کامًال عاری از » حسن و حسين سه دختران مغاويه اند «      اين ادعای دوکتور شرق نيز مانند ادعای معرومی 
  :زيرا . حقيقت و بمنظور تبليغات عوامفريبانه سرهمبندی گرديده است

ـ که هم اکنون » داکتر محمد کبير وزير ماليه سلطانعلی کشتمند «  بنـابر گفته دوکتور بصير رنجبر، :           نخست 
نيز شکر خدا زنده اند ـ بعد از نشر ادعای فوق الذکر ، در لندن در حضور محترم سلطانعلی کشتمند و خود آقای 

  .عاری از حقيقت خواند رنجبر، اطالع تلفونی خويش به دوکتور شرق را در زمينه رد نموده و 
 ١١[ ( فردا « به او گفته است که » شام روز دهم جوزا « دوکتور شرق مدعی شده که وزير ماليه :              دوم 

صندوق های طال را که در « که گويا بعد از هدايت رئيس جمهور » به شوروی انتقال داده می شود ... طال ) ] جوزا 
 ١١اين ادعا در حالی صورت می گيرد که در متن بيشنهاد مؤرخ . »  به بانک آوردند حال بارگيری بودند دوباره
با وضاحت تمام در مورد کار »  کرباس پوشهای برهنه پا ٢٤٦ ـ ٢٤٤مندرج صفحات ( جوزای د افغانستان بانک 

م کارهای مربوط را اين کميسون کار خود را با جديت دنبال نموده و قسمت اعظ« : کميسون مؤظف چنين ميخوانيم  
انجام داده است که اگر کار مذکور ادامه يابد در مدت کوتاه آينده امور مربوط به توزين ، تصنيف و بسته بندی خشت 

چنانچه قبًال تذکار يافت ، متن بيشنهاد مذکور مورد . » ها و ميله های طالی موجود در خزانه بانک تکميل خواهد شد 
مربوط به توزين ، تصنيف و بسته بندی خشت ها و ميله های « س در صورتيکه کار پ. تائيد حسن شرق نيز است 

موکول » مدت کوتاه آينده «  جوزا هنوز تکميل نگرديده ، و تکميل آن در صورت ادامه کار به ١١بتاريخ » طال 
صندوق های طال « که و اين»  جوزا به اتحاد شوروی ١١انتقال طال به تاريخ « گرديده باشد ، ادعای شرق مبنی بر 

  .، ادعايی است کامًال دروغ » را که در حال بارگيری بودند دوباره به بانک آوردند 
در حاليکه طالی مذکور جهت انتقال به بازارهای جهانی آماده نگرديده بود و در کميسون مؤظف به :          سوم 

نماينده ) ست د افغانستان بانک گنجانيده شده است  جوزای ريا١١چنانچه در متن پيشنهاد مورخ ( تنطيم امور طال 
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يکجا با ) » رفيق عبدالباقی سمندری « ( وزارت ماليه نيز وجود داشت ، همچنان در حاليکه معين وزارت ماليه 
» مقامات بانک تجارت خارجی اتحاد شوروی « حين مالقات با ) محترم بصير رنجبر ( رئيس د افغانستان بانک 

همچنان بادر نظرداشت اينکه فروش . نميتواند معقول باشد » بدون مشوره وزارت ماليه « ، ادعای حضور داشتند 
بدون داوطلبی و بدون تعيين قيمت « طالی مذکور بعد از آماده گرديدن آن ، در بازارهای جهانی مطرح بود ، ادعای 

 يا از جانب يک مغرض عوامفريب مطرح صرف ميتواند يا از جانب يک فرد بی خبر از تعامل بازارهای جهانی و» 
، پس او فرد بی » نرخ طال هر روز به سطح جهانی تعيين و اعالن ميگردد « چون دوکتور شـرق ميداند که . گردد 

  .خبر نيست 
با پيوست به صدور « :        افزون بر آن  دوکتور محمد حسن شرق در مقاله مورد بحث خويش ادعا نموده است که 

کره مقدار متنابهی از آثار باستانی طال تپه را که بيش از دو هزار و چند صد سال سابقه تاريخی داشت ، طالی متذ
بدون اينکه حتی در ورقه عرض صدور طال تذکری داده باشند از موزيم کابل به بانک مرکزی نقل ميدهند تا تحفه 

  ». گويا به شوروی انتقال دهند 
ی آثار باستانی طال تپه  با درنظرداشت شهرت جهانی و ماهيت مافوق » تحفه گويا « ادعای انتقال :         نخست 

، صرف ميتواند از يک عقل مريض و پرعقده ناشی گردد و مورد باور افراد ساده لوح » شوروی « ارزش آنان به 
       .قرار گيرد 

به خود دوکتور شرق مراجعه مينمائيم ، او خود برای ترديد اين ادعا نه به مرجع و استناد ديگر بلکه :            دوم 
بعد از تقرر داکتر محمد کبير بحيث رئيس د « : چنين می نويسد » کرباس پوشهای برهنه پا  « ٢٤٦در صفحه 

د . افغانستان بانک از وی خواسته شد تا مقدار طال های مورد بحث را با دسته بندی آن تعيين و به صدرات بياورند 
  : می نويسند  نک قرار ذيلافغانستان با

 تن ٦٫٧        مقدار طالی توزين و تصنيف و بسته بندی شده و آمادۀ انتقال به بانک تجارت خارجی اتحاد شوروی  
  : قرار ذيل 

   تن ٢٫١         ـ طال بشکل شمس های ستندرد با وزن مجموعی 
: مجموع .  تن ٤٫٦ هندوستان يا افغانستان ، بوزن          ـ طال بشکل شمس های غير ستندرد با ساير اشکال توليد

  . تن ٦٫٧
   » .         و يک مقدار سکه ها و آثار قديمی طال تپه بدون قيد و جمع موجود است که در بارگيری شامل نمی باشد 

صرف در رابطه         از متن بيشنهاد فوق الذکر دافغانستان بانک نيز اين حقيقت استنباط ميگردد که کميسون مذکور 
سکه ها « مؤطف بود و با » توزين ، تصنيف و بسته بندی خشت ها و ميله های طالی موجود در خزانه بانک « به 

» سکه ها و آثار قديمی طال تپه « اين دوکتور شرق است که خواسته با پيوند . کاری نداشت » و آثار قديمی طال تپه 
  .ق داده ، عقده گشايی نمايد با مسئله ، سؤتبليغات خويش را رنگ و رون

خشت ها و ميله های طالی موجود در خزانه «         ضرور است تا اين مسئله نيز روشن گردد که طرح فروش 
 د افغانستان بانک ، چرا و چگونه شکل گرفت ؟ محترم دوکتور عبدالبصير رنجبر که در آن وقت رئيس» بانک 

بودند ، افزون بر تائيد متن سند فوق الذکر و عدم نقش دوکتور حسن شرق در تهيه متن سند مبنی بر انصراف مؤقت  
  :از فروش طالی مورد بحث در بازار های جهانی ، در زمينه چنين ميگويند ) به داليل ذکر شده ( 

بانک صرف مبنای کارشناسانه داشت که طراح اصلی آن خودم ـ مسايل مربوط به طالی ذخيره د افغانستان        « 
ادر مشوره   بانکر معروف کشور و مشاور آن وقت د افغانستان بانک ، محترم خليل اهللا صديق ـ بودم ، البته ب

يز در مشوره های سودمند  ساير کار شناسان مسلکی کشور را ـ که توأم با تائيد شان از اقدامات بعدی ما همراه بود ـ ن
انگيزۀ نخستينِ  توجه ما به مسئله ،از تصميم قطعی رهبری جديد افغانستان و اتحاد شوروی مبنی بر . نظر داشتيم 

خروج نيروهای نظامی اتحاد شوروی از افغانستان و احتمال ايجاد خالی امنيتی و بحران های محتمل از آن ، ناشی 
با درک مسووليت تاريخی به مصؤنيت ذخاير مذکور نه تنها مسووالنه رياست د افغانستان بانک می بايد . گرديده بود 

نظريه نخست کارشناسان بانک با . می انديشيد ، بلکه اقدامات الزم تحفظی را نيز با مقامات دولتی مطرح مينمود 
ها         تائيد شورای وزيران و مقام رياست جمهوری اين بود که ذخاير مذکور بعد از تثبيت مشخصات و تصنيف آن

با در نظرداشت معيار ها و طرزالعمل بين المللی ، به يک بانک با اعتبار ) نوعيت ، فيصدی و ساير مشخصات ( 
  :برای اين منظور دو اقدام ذيل را روی دست گرفتيم . خارجی انتقال و امانت گذاشته  شود 

بعد از . نتخاب اول ما نشنل بانک سويس بود برای اين منظور ا:  اقدام بمنظور جستجوی بانک مطلوب –      نخست 
بعد از اين ، ما با . تماس های ابتدايی ، رياست بانک مذکور از پذيرفتن هيئت د افغانستان بانک  معذرت خواست 

مقامات اين بانک چراغ سبز نشان داده ، . مقامات انتخاب دومی خويش که بانک مرکزی اطريش بود تماس گرفتيم 
  :هيئت سه نفری ما مشتمل از . ت مقدماتی ، توافق نمودند که هيئت رسمی ما را می پذيرند بعد از تفاهما
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  داکتر بصير رنجبر رئيس د افغانستان بانک -
 محترم حيات اهللا عزيزی رئيس بانک صنعتی و بانکدار خوب کشور ما -
 محترم باقر فرين معاون وزارت امنيت دولتی ، -

ذاکرات هيئت ، رهبری بانک اطريش نگهداری و تحفظ  طالهای ذخيره د در نتيجه م. به اطريش سفر نمودند 
، ) بدون مجوز استفاده از آن در ساير موارد ( افغانستان بانک را مطابق به خواست ما  بمثابه پشتوانه پول افغانی 

 بايد قرارداد را در زمانيکه هيئت ما روی همه جزئيات مسئله با جانب بانک اطريش به توافق رسيده و می. پذيرفت 
امضا مينموديم ، جانب بانک اطريش ، پروسه بيشرفته را ناديده انگاشته معذرت خواست و در نتيجۀ اصرار ما در 
مورد علت آن ، صرف يک جمله برای ما گفتند و ما دانستيم که برخی از نيروهای جهانی مؤثر برجانب مقابل ، 

  . مداخله نموده است 
فوق ، استنتاج چنين بود که تالشهای بعدی ما نيز نتيجه مطلوب به بار » مداخله « يقت مسئله        بعد از درک حق

بعد از بازگشت هيئت بوطن و مشوره مجدد با کارشناسان ، مفکوره فروش طالی مذکور در بازارهای . نمی آورد 
، شکل ) اده از آن در ساير موارد بدون مجوز استف( جهانی و گذاشتن اسعار ماحصل آن بمثابه پشتوانه پول افغانی 

در چنين تصميمی اين استدالل نيز مؤثر افتاد که طالی ذخيره بانک ، سرمايه راکد است و هيچنوع مفاد مزيد . گرفت 
اقتصادی بار نمی آورد در حاليکه اسعار ماحصل ناشی از فروش آن به دوران می افتد و مفاد ساالنه بانکی را بار 

بعد از اين . ه گرديده اين مفاد بر اصل اسعار ذخيره ، پشتوانه پول افغانی نيز پيوسته تقويت ميگردد آورده که با عالو
مبتنی بر اصل رفع تشويش ناشی از اوضاع بحرانی محتمل آينده و عدم ( پروسه ، رهبری د افغانستان بانک 

مفکوره فروش طالی )  پول افغانی مصؤنيت اين سرمايه بزرگ ملی همچنان اصل بهروی و تقويت متداوم پشتوانه
مذکور را در يکی از بازارهای جهانی ، رسما مطرح نمود که مورد حمايت شورای وزيران و رياست جمهوری آن 

  . وقت نيز قرار گرفت 
مطابق به طرزالعمل بازارهای جهانی ، صالحيت » د افغانستان بانک «     اقدامات نخستين ما در زمينه نشان داد که 

زيرا درين بازارها دالل های با اعتبار دارای . مجوز عرضه طالی مورد بحث را در بازارهای جهانی نداشت و 
 صالحيت تدارک چنين معامالت و تضمين دوجانبه آنرا دارند در حاليکه د افغانستان بانک فاقد آن  (brokers )مجوز

ه بانک دولتی اتحاد شوروی و در نهايت برای تدارک ، مارا مجبور ساخت که ب» مداخله « درس قبلی ناشی از . بود 
« زيرا . معامله فروش طالی مورد نظر در بازار جهانی ، به بانک تجارت خارجی اتحاد شوروی مراجعه نمائيم 

رهبری . فعاليت مينمودند ) ژينو( های اين بانک در بازارهای جهانی طال در لندن ، نيويارک و سويس » بروکر 
شرايط د افغانستان بانک منجمله عرضه طالی ذخيره د افغانستان بانک در بازار جهانی سويس را بانک مذکور 

آنها برای اين کار يک شرط را مطرح نمودند و آن اينکه ؛ اسعار ماحصل فروش طالی مذکور با ربح . پذيرفتند 
رهبری د افغانستان بانک شرط . ساالنۀ معادل آنکه ساير بانک های جهانی ميپردازند ، درين بانک ذخيره گردد 

مذکور را پذيرفته و در نهايت در توافقات رسمی ميان دو بانک قيد گرديد که هم اسعار ماحصل فروش طالی مذکور 
و هم مفاد ساالنۀ که از آن بدست می آيد بر اصل مبالغ پشتوانه اضافه گردد واز جميع مبالغ مذکور جز بحيث پشتوانه 

  . ع استفاده ديگر بعمل آمده نميتواند پول افغانی ، هيچ نو
بمنظور توزين مجدد ،همچنان تعيين نوعيت ، :  اقدام بمنظورتثبيت مشخصات طالی ذخيره بانک -          دوم 

فيصدی و ساير مشخصات خشت ها و ميله های طاليی ذخيره بانک در مطابقت با معيار های جهانی ، کميسونی 
  :شکل بود از اين کميسون مت. مؤظف گرديد 

.          محترم فتح محمد ترين ، بانکر دارای سابقه کار در بانک آسيايی و نماينده د افغانستان بانک بحيث رئيس 
ارنوالی ،  وزارت عدليه ، همچنان نمايندگان شورای وزيران ، لوی . محترم نجيب اهللا ساهو نمايندۀ وزارت ماليه 

 که اسمای اين اشخاص محترم در حافظه ام نمانده است بشمول خزانه دار بانک وزارت امنيت دولتی ، وزارت داخله
کميسون مذکور به کار بسيار .  به منظور فوق مؤظف گرديدند ،و ساير افراد مسلکی تخنيکی که تعداد شان کم نبودند

  .دقيقِ  معياری آغاز نمودند که در تاريخ بانک برای بار اول صورت ميگرفت 
) درج گرديده است ١٣٦٧ جوزای ١١به داليلی که در پيشنهاد مؤرخ ( وجود انصراف از فروش طال         با 

فعاليت کميسون بخاطر تکميل کار آغاز شده تا وقتی ادامه داشت که من از رياست بانک بنابر عدم توافق با سياست 
زيرا . ، کنار رفتم ) بانک د افغانستان ( در رابطه به بانک مرکزی ) دوکتور حسن شرق ( صدراعظم مؤظف 

صدراعظم مؤظف ميخواست درساختار کابينه جديد ، بانک مرکزی را برخالف اصول پذيرفته در کشورهای دارای 
اين امر با اصول . نظامهای مبتنی بر دموکراسی ، در تشکيل وزارت ماليه مدغم و استقالليت آن را سلب نمايد 

  .  يرت داشت اعتقادی من در رابطه به بانکداری مغا
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         اين بود حقايق مربوط به ذخاير طالی د افغانستان بانک و باور دارم که اسناد مربوط آن هم اکنون نيز در 
مجموع اجراآت من قانونی ، مطابق به اصول بانکداری و با در نظرداشت . آرشيف د افغانستان بانک موجود است 

من نه تنها از اجراات خويش در زمينه دفاع بلکه هم . گرفته است مصالح ملی و احساس مسووليت تاريخی صورت 
  ». اکنون نيز بر آن افتخار مينمايم 

به ... آثار باستانی طال تپه را « :         چنانچه در فوق خوانديم دوکتور حسن شرق عوامفريبانه مدعی گرديده که 
  . الزم است حقيقت اين مسئله را تدقيق نمائيم . » د  بانک مرکزی نقل ميدهند تا تحفه گويا به شوروی انتقال دهن

        در رابطه به حقيقت اين مسئله تا اکنون ده ها مضمون و تبصره از جانب مراکز علمی ، باستان شناسان و 
درينجا صرف برخی  قسمت . نويسندگان عالقمند به آثار طال تپه نوشته و در مطبوعات معتبر جهان نشر گرديده اند 

خزانۀ را که طالبان : گنجينه در کابل « تحت عنـوان »  انيک کوژان « های مضمونی را نقل ميکنيم که تـوسط  
 نشر ٢٠٠٤ سپتامبر ٢٥چاپ فرانسه ، منتشره مؤرخ » لوموند «  مجله ٣٢نوشته و در شماره » نصيب نگرديدند 

مطالعه اين نوشته . پخش شده است » مشعل « ين نموده و توسط محترم انجنير حفيظ اهللا زرير ترجمه و در سايت وز
، آن هم بوسيله يک فرد غربی صاحب صالحيت ، مدرکی خوبی است تا قضاوت گردد که رئيس جمهور دوکتور 
نجيب اهللا از انتقال آثار باستانی طال تپه به خزانه بانک چه نيتی داشت و دوکتور شرق بخاطر پوشاندن اعمال ننکين 

  .ل اصلی کنار زدن او از مقام صدرارت گرديد ، آنرا چه توجيه شيطانی نموده است تاريخی اش که عل
او . رئيس جمهور دوکتور نجيب اهللا در شرايط حساس کشور را رهبری ميکند «  :        انيک کوژان مينويسد 

  .ينمايد نخستين شخصيت است که ، خطری که سرمايۀ ملی و کلتوری  افغانها را تهديد ميکند ، احساس م
او همه آثار طال تپه را تحت نظر مستقيم ....         قبل از بسته شدن موزيم کابل نسبت حمالت راکتی مجاهدين 

خودش به زيرخانه های بانک مرکزی ، جائيکه ذخيره طالی مملکت محفوظ است منتقل و در اتاق مخصوصيکه تنها 
يکی از کارمندان بانک مرکزی که نميخواهد اسمش . ... هد رئيس جمهور صالحيت باز کردن آنرا دارد ، قرار ميد

هر قلم مال را با پخته پيچيده ، داخل پاکت پالستيکی ... « : خاطراتش را چنين بيان ميکند ... ) آقای الف ( افشا گردد 
ک و مهر صندوق ها ال. گذاشته اطراف آنرا اسکويچ کرديم و يک به يک آنها را داخل گاوصندوق ها قرار داديم 

درب اتاق توسط هفت حلقه . گرديده و بعدًا در بين جعبه های پولهای فرسوده و غير قال استفاده و باطل مخفی ساختيم 
اين دروازه ساخت کشور . قفل گرديد و هر کليد به يک نفر معتمد تسليم شد ) با مراعات سلسله نمبر کليد ها ( کليد 

نويسنده مذکور بعد از آنکه از » ... رفته تخنيکی و حفاظتی در آن نصب شده آلمان است که سيستم بسيار مغلق و پيش
مخقی ساختن طالی ذخيره بانک و تمامی اثار طال تپه و فرورفتن آنها درسکوت انتهای يک دهليز ، سقوط حاکميت و 

 اين سکوت ٢٠٠٤سال اکنون بهار « : سالهای غارتگری تـنظيمی و طالبی تبصره مينمايد ، به ادامه چنين مينويسد 
، هر صندوق با بوری مخصوص زرگری پوش گرديده حاال گاوصندوق ها را بيرون کشيده اند . ... شکستانده ميشود 

) دوکتور نجيب اهللا ( است و يک جدول پروتوکول و فهرست محتوی داخل آن با مهر و نامۀ رئيس جمهور وقت 
  .دريافت گرديد 

همه را تصور بر آن بود که اين ! ... تگران نجات پيدا کرده و دست ناخورده باقيمانده        گنج از همه تالشهای غار
درين حالت انسان به و ... گنجينۀ بزرگ افسانوی ميراث کبير همه بشريت برای هميشه از دست رفته و مفقود گرديده 

آن  : همه بدون کم و کاست! چه پيمانه احساس خوشی و راحت مينمايد ، وقتيکه می بيند همه چيز سرجايش است 
، آئينه چينايی ، ) الهه عشق و محبت يونان باستان ( اکليل گل طاليی ، مجسمه زيبای افرودت با پستانهای برامده اش 

تاچ طاليی که زمانی برفرق ملکه يی ميدرخشيد ، دستبندهای بشکل سرآهو ، حمايل های از ياقوت ، فيروزه و 
همه سرجايش است باوجود جنگ های متعدد ، غارتگری ها ، تغيير رژيم ها ، ! بلی .. .هزاران قطعه زيورات ديگر 
  ... .توهين ها ، نقض حقوق بشر 

همه سرجايش بود ، همانطوريکه جهانيان در مجموع آرزو ميبردند ، گنج عظيم و مشهور طال تپه دست !      بلی 
  !ناخورده باقيمانده است 

کايی به چشمان ويکتور هيبرت فريدريک برای يک لحظه می بيند و تبسمی بر لب های      باستان شناس جوان امري
  . ...هردو نفر ظاهر می شود

گنجينه طالتپه محفوظ و :      رئيس جمهور کرزی با چند وزيرش دربرابر خبرنگاران ظاهر شده اظهار ميکند که 
  !دست ناخورده باقيمانده است ، بدون کوچکترين توضيحات بيشتر 

ميراث کبير افغانها و ثروت بزرگ آنها از دستبرد دزدان و غارتگران بی رحم و قاچاقبران حرفوی نجات !       بلی 
دوکتور نجيب اهللا ، او که آخرين روزهای ! و يک رئيس جمهور ! آنهم به شهامت و هوشياری يک شخص ! يافته 

کر نجات بزرگترين ثروت ملی کشورش می افتد و حاکميتش بود و در لحظات سقوط دولت و حزبش قرار داشت بف
  ». نرا با هوشياری کامل مخفی و نجات ميدهد آ
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 مسـئله بـرگـشت مشـاوريـن شـوروی:  سوم            

  ازافغانستان»  رفقای حـزب تـودۀ ايران «و              
  

 هميشه با توسل به دروغ در زمينه فوق ، طی بخش دوم مضمون مورد بحث          حسن شرق بنابر خصلتش مانند
بعد از تبريک و تعارفات . ... سفير شوروی جهت عرض تبريک به صدارت آمد ... « : خويش ، چنين می نويسد 

ه غير ا ب. خ. د. معمول گفت حکومت اتحاد جماهيرشوروی مطابق خواست مردم افغانستان تا انتقال کامل قدرت از ح
زيرا او از يک طرف بار ها مدعی شده که چنين طرحی از خودش است . اعتراف جالب حسن شرق است[ حزبی ها 

خود حسن شرق و » غير حزبی ها « و از طرف ديگر با اطمينان ميتوان گفت که سفير شوروی از بکاربرد مفهوم 
در بارۀ اينکه رفقا . اعی خود ادامه خواهد داد به مس] ساير افراد مورد توجه کشور خويش را در نظر دارد ـ ودان

مردم بعد از حضور عساکر شما در افغانستان به اين عقيده بوده و : سرخواهند داد و چوکی نه ، طفره رفته گفتم 
ا بناًء باوجود مشاورين شما در . خ. د. هستند که ؛ مشاورين شوروی اند که در افغانستان حکومت ميکنند نه ح

من با استفاده از اين موقع عالوه کردم که ؛ . ... قالی مردم خواهند گفت که همان آش است و همان کاسه حکومت انت
حکومت انتقالی ميخواهد در صورت امکان با حکومت ايران راه مذاکره و تفاهمی را برای از سرگيری مناسبات 

نستان و نشريات و تبليغات آنها برضد جمهوری دوستانه جستجو کند ، اما با موجوديت رفقای حزب توده ايران در افغا
در بارۀ توده ای ها اظهار نظری نکرد ، اما در باره مشاورين گفت حق . اسالمی گمان نمی کنم موفقيت داشته باشند 

  .با شماست ، و خدا حافظی کرد 
طالع دادند که امروز ساعت        هنوز حکومت انتقالی از شورای ملی رای اعتماد نگرفته بود که از دفتر کشتمند ا

ميخواهند با شما )  نفر بودند ٦٠مشاورين و ترجمان ها (  عصر کشتمند با مشاورين شوروی در دفاتر صدارت ٤
  . ..وداع کنند 

... به رفقای حزب توده و ديگر کمونيست های ممالک اسالمی ] حکومت از شورا [         بعد از اخذ رای اعتماد 
 ؛ با کمال تأسف که حکومت انتقالی به موقف قرار ندارد که بتواند تضمين امنيت و پرداخت اطالع داده شد که

خوشبختانه در ظرف يکی دو ماه دسته دسته يکی به . مصارف شما را طوريکه شايستگی آنرا داريد متحمل شوند 
  ». دنبال ديگری دوباره روانه شوروی شدند 
  :قطه نظر قابل بحث است         ادعا های فوق حسن شرق از دو ن

برای يک لحظه اگر قبول هم کنيم که او راست ميگويد ، اين سوال را می بايد مطرح کرد که او علی :          نخست 
چنانچه در زمان تصدی (الرغم ادعا های مبنی بر استقالليت خويش ، چرا در امور مربوط  به اجراآت خويش 

نه به رئيس جمهور ، نه به پارلمان کشور مراجعه و ) وروی مراجعه مينمود سفارت خويش در هند نيز به مقامات ش
نه هم خود مستقالنه اجرآت نموده ، بلکه به سفير شوروی مراجعه و از آن مرجع ، امر و نهی می پذيرد و هدايت می 

  .چيزيکه رئيس جمهور دوکتور نجيب اهللا را در رابطه به حسن شرق ، خشمگين می ساخت . گيرد 
ادعا های دوکتور محمد حسن شرق در رابطه به برگشت مشاورين شوروی از افغانستان به کشور شان، :          دوم 

همچنان برگشت مجدد اعضای حزب توده ايران و ساير سازمان های چپ اپوزسيون جمهوری اسالمی ايران از 
 تالش های تبليغاتی اواست ، تا اگر بتواند افغانستان ، از يک طرف ساده لوحانه و از جانب ديگر حلقۀ در سلسله

زيرا اين دو مسئله نه به حسن شرق . سرشت واقعی شخصيت تاريخ زدۀ اش را در انظارعامه با ملمع فريب بپوشاند 
مربوط ، بلکه عناصری مرتبط  به سياست های بزرگ و استراتژيک رهبری جمهوری افغانستان و اتحاد شوروی 

عودت قوای نظامی اتحاد   « يم قطعی جوانب افغانستان و اتحاد شوروی مبنی بر وقتی تصم. محسوب ميشد
ـ قبل از توظيف حسن  ) ١٩٨٨ اپريل ١٣ مطابق ١٣٦٧ حمل ٢٥( نهايی و سرانجام در توافقات ژينو » شوروی

ون مطرح زمانيکه دولت جمهوری افغانستان اصل تقسيم قدرت را با اپوزسي. شرق بحيث صدراعظم ـ تسجيل گرديد 
نمود ، بنابرآن حضور گستردۀ شبکه مشاورين شوروی در بخش های ملکی و نظامی دولتی ، حزبی و سازمانهای 
اجتماعی ، هم از ديدگاه سياسی و هم از لحاظ امنيتی ، مورد سوال قرار گرفته و پروسۀ تقليل کميت آنها ماه ها پيش 

همه بخاطر دارند که دوکتور . ات ژينو ، آغاز گرديده بود از توظيف شرق به تشکيل کابينه و حتی امضای توافق
نجيب اهللا مبتنی بر همين سياست ، بطور علنی و از طريق رسانه های گروهی کشور وجود شبکه گسترده مشاورين 

را » مشاور نلدوان انستيتوت پوليتخنيک کابل « شوروی را مورد انتقاد قرار داده و با لحن استهزا آميز ، توظيف 
با قاطعيت ميتوان گفت که پروسه تقليل کميت مشاورين شوروی قبل از توظيف حکومت شرق آغاز . مثال آورده بود 

گرديده ، در جريان حکومت او ادامه داشت و تا تاريخ خروج کامل عساکر شوروی از افغانستان بخش اعظم آنهاودر 
وپ مشاورين شوروی ، نظاميانی بودند که در قدم نخست مشاورين ملکی ، فغانستان را ترک گفته و آخرين گر
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:          جنرال لياخفسکی در زمينه مينويسد . روزهای نزديک به سقوط نظام جمهوری ، افغانستان را ترک نمودند 
طوريکه پسانها . افغانستان را ترک گفتند  ] ١٩٩٢[  اپريل ١٢آخرين گروه هفت نفری مشاوران نظامی ما بتاريخ «

: کوشين بازگو کرد ، در آستانه بازگشت، شامگاه نجيب اهللا او را نزد خود دعوت کرد و گفت . ا. ل. سرتيپ و
با آنکه شوروی ها خاين هستند ، با آنهم : درين حال افزود . ... مشاوران نظامی بايد بيدرنگ افغانستان را ترک گويند 

  )٨(» . ه های شان بفرستد رسالت خود ميداند ، مشاوران نظامی را سالم و بی گزند به خان
        برگشت اعضای حزب توده و ساير شخصيت های سياسی مخالف جمهوری اسالمی ايران از افغانستان ، نيز 

تصميم برگشت آنان نيز از يک طرف به . هيچگونه ربطی به حسن شرق و درخواست او از سفير شوروی ندارد 
) که بدين ملحوظ خود آنان نيز بی تمايل نبودند (وی از افغانستان ملحوظ مسايل امنيتی ناشی از خروج عساکر شور

اتخاذ گرديد و از جانب ديگر در اتخاذ چنين تصميمی  علت عمده و اساسی اين بود که جمهوری اسالمی ايران به 
ود تدريج مواضع خويشتن را به سياست های استراتيژيک منطقوی اتحاد شوروی نزديک می ساخت و مبتنی بر آن ب

ا با آن بخش از اپوزسيون مسلح که رهبری شان در جمهوری اسالمی . خ . د. که تماس های برخی حلقات در داخل ح
چون وجود . ايران اقامت داشت ، تامين و در نتيجه عمليات نظامی ضد دولتی اين نيروها نيز کاهش می يافت

ور ما ، تداوم و تعميق اين پروسه را اخالل نيروهای مربوط به اپوزسيون سياسی جمهوری اسالمی ايران در کش
مينمود ، بدين ملحوظ مسئله برگشت آنان از کشور ما در چوکات اين سياست ها  مطرح گرديد ؛ سياست های بزرگی 
که حسن شرق بيچاره با عدم درک و يا هم با اغماز آن ، خواسته بمنظور توجيه خويش ، به چنين دروغ بی پايه 

  . ی خبران را اغوا نمايد مبادرت ورزد تا ب
  

  در مورد پالن تجزيه افغانستان به شمال و جنوب :       چهارم 
  

 جمهوری « و خود را» سلطنت طلب«        اگر دوکتورحسن شرق باری در نوشته هايش شهيد محمد داوود را 
ات توجيه نمايد ، اينک بار جازده است تا علت اصلی طرد خويش را در آن موقع از مقام معاونيت اول صدر» خواه  

ديگر نيز برای استتار علت اصلی و ننگين طرد خويش از مقام صدارت ، جا عوض نموده ، شهيد دوکتور نجيب اهللا 
. وانمود می سازد » تجزيه « اين » برهم زدن « قلمداد نموده و خويش را عامل »  تجزيه افغانستان « را مدافع طرح 

با وجود نفوذ و درگيری دو ابر قدرت در « : شته مورد بحث خويش ، چنين مينويسد اين اوست که  در مقدمۀ نو
افغانستان و عشق رفقا به باقيماندن در قدرت باز هم ميشد از اين روزنه کوچک هم برای برهم زدن شمال و جنوب 

هور را به قبولی صدارت بناًء هدايت رئيس جم. ساختن افغانستان و چند موضوع ديگر با قبول صدرارت استفاده کرد 
  واليت  شمال هندوکش در واقع تجزيه افغانستان به شمال و جنوب ٩پذيرفتم ، زيرا تمام شرايط  برای خودمختاری 

  ». آماده شده بود 
آنچه تشنج بين رياست جمهوری و حکومت ... « :        موصوف در بخش پنجم همين مضمون بازهم می نويسد 

ر کرد همانا طفره رفتن از پذيرفتن خواهش و يا صاف و ساده هدايت گورباچوف حين مذاکره در انتقالی را پيجيده ت
همين نکته جمع چيزهای . ... مسکو به واگذاری قسمتی از واليات شمال هندوکش تحت اداره احمد شاه مسعود بود 

نتقالی نا اميد و به خورد و ريزه ديگر سبب می شود تا شوروی ها و رياست جمهوری از همکاری حکومت ا
سفر « او به ادامه آن ، در بخش ششم نوشته مورد بحث خويش تحت عنوان . » جستجوی صدراعظم تازه َدم شوند 

است » افندی جان پير صاحب « را هم که » تازه َدم « ، اين صدراعظم » شبانه و محرمانه رئيس جمهور به بغداد 
نجيب اهللا با کيف دستی اش نقدينۀ مناسبی را در اثنای مالقات نذرگويا  « ه معرفی نموده ، متذکر می شود با وجود آنک

از بازگشت به کابل خصوصًا ) افندی جان ( خدمت پير صاحب تقديم ميکنند بازهم در پايان گفتگو پير صاحب 
 شوروی حين بدون اينکه از سفر گفته شده اطالع داشته باشم  سفير... . همکاری با رئيس جمهور سرباز ميزنند 

  ». مالقاتی جريان سفر بی نتيجه خود را با رئيس جمهور در بغداد ، برايم قصه ميکرد 
ورانيکوف مارشال قوای شوروی در « :       دوکتور شرق در همين بخش از مضمون متذکره خويش می نويسد 

م جنگ ميخواهد در پنجشير احمد شاه مسعود درباره آشتی ملی و خت: کابل در يک گفتگوی رسمی در صدارت گفت 
تنظيم مالقات با احمد شاه مسعود از جانب ورانيکوف آنهم در پنجشير بيگمان جز . با شما مالقات و مذاکره کند 

تحميل خواسته گرباچوف به واگذاری قسمتی از شمال هندوکش به احمد شاه مسعود ، معنی و مفهوم ديگر در بر 
نتيجه گفتگو با مارشال آن . سفری و قبول چنان سفارشی  هرچه باداباد طفره رفتم بناًء از تن دادن به چنين . نداشت 
 جناح پرچم مذاکره را در پنجشير با احمد شاه از يکی دو نفر رهبران ستمیمارشال ورانيکوف هم با استفاده ... شد تا 

در عين مورد ، »  بی حافظه دروغگوی« در حاليکه او چون » . مسعود جهت پياده کردن خواهشات وی ادامه دهند 
مدعی است که مالقات با مسعود را رد نه نموده ، » تاسيس و تخريب اولين جمهوری افغانستان  « ٣٣٤طی  صفحه 

           : او درين صفحه چنين مينويسد . برای مـالقـات را مـورد سـوال قرار داده  است » محل مورد نظر « بلکه 
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نزدم آمده و ضمنًا ... آمدن از شوروی ، قومندان اردوی شوروی در کابل مارشال ورنيکوف چند روز بعد از ... « [  
طوريکه اطالع دارم اگر شما بخواهيد در پنجشير با احمد شاه مسعود در باره ختم جنگ و پياده کردن صلح « : گفتند 

پوشيده نيست که « : صحبت به او گفتم به دوام ... » مذاکره نمائيد ، اوشان از چنين مالقات استقبال خواهند کرد 
رسيدن به اهداف حکومت انتقالی ايجاب ميکند تا راه مذاکره را با قومندانهای مخالف  ، خصوصًا با احمدشاه مسعود 

جالب اينست . » .  به جای که طرف اطمينان و مصوونيت هردو طرف باشد ، پيدا کنمبه استثنای محل مورد نظر شان
مذاکره را در پنجشير با احمد شاه ... ل ورنيکوف هم با استفاده از يکی دو نفر رهبران ستمی مارشا« که وقتی 

حسن شرق خـود بـه تعـقيب . نيز در زمينه به حسن شرق گـزارش ميدهند » رهبران « ادامه ميدهند ، اين » مسعود 
 با مارشال ، شنيدم که محبوب اهللا معاون چند روز بعد از مالقات« : [  چـنين مينوسـد ٣٣٥نقـل قـول فـوق در صفحه 

صدراعظم و رئيس سازا به مذاکره نزد احمد شاه مسعود به پنجشير رفته بود ، بعد از بازگشت از موفقيت خود 
اولين شرط مذاکره استعفای داکتر « او فرمود ... راضی و ميگفتند که احمد شاه مسعود مرا صميمانه پذيرفتند و 

بدون اينکه مرا « با تذکار » عبدالحميد محتاط معاون رنيس جمهور« دوکتور شرق از مالقات  » ...نجيب اهللا است 
خاطر نشان ساخته و او نيز در زمينه به شرق گزارش ميدهد ، زيرا شرق در همان » باز به جريان گذاشته باشند 

يغام را که توسط محبوب اهللا کوشانی،  آقای محتاط تکرار همان پ« : صفحه مؤخذ فوق باز هم در زمينه چنين مينويسد 
  .احمد شاه مسعود به رئيس جمهور فرستاده بود ، با خود آورده بودند 

     رنيس جمهور برخالف اظهارات محتاط و کوشانی ، که اگر اينها حقيقت را بمن گفته باشند ، مدعی بودند که احمد 
ر شوروی ، همزمان با حمالت ديگر مجاهدين ، با ما شاه مسعود راه سالنگ را نمی بندد و بعد از خروج عساک

  ] » . نخواهد جنگيد 
جنرال گروموف قومندان اردوی نمبر « :        سرانجام در بخش هفتم همين مضمونِ  حسن شرق ،چنين ميخوانيم 

باچوف در ورگير دفاع با داشتن فرمان داکتر نجيب اهللا جهت تعميل هدايت زی وچهل شوروی با جنرال شهنواز ت
   .م پنجشير می شوند زبرآوردن خواسته های احمدشاه مسعود عا

آنچه که بعد ها افشأ گرديد نشان ميدهد که در پنجشير بعد از مالقات و مذاکره به رسمی شدن معاهده خنجان موافقه 
تار تاجيکان تحت ميشود که واليات بدخشان ، تخار ، کندز ، سالنگ شمالی و جنوبی جمع پنجشير بحيث ايالت خودمخ

  ». اداره احمد شاه مسعود گذاشته شوند 
     افراد آگاه از جريان واقعی رويداد های علنی و پشت برده آن زمان ، به خوبی ميدانند  که ادعا های فوق الذکر 

 آن به دوکتور محمد حسن شرق آميزه های از حقيقت و دروغ و يا با افاده ديگر حقايقی وارونه يی اند که نويسنده
منظور پوشانيدن مواضع و عملکرد ننگين خود و بخاطر مغشوش ساختن علل اصلی طرد خويش از مقام صدارت، 

در نقل قول های فوق حقيقت مشهود برخی فعاليت های نظاميان شوروی ـ که در عقب آنها . مرتکب گرديده است 
در حاکميت ،   » رهبران ستمی «  ـ ، برخی از قرار دارد) يو . آر. جی( سازمان استخبارات نظامی اتحاد شوروی 

اين ملعبۀ بدست روسها و ( انعکاس دارد ، که آنها به نفع احمد شاه مسعود ... و »  وزير دفاع یجنرال شهنواز ت« 
ويی  اما دوکتور شرق اين حقيقت را نه تنها با حقيقت همراهی و همس. بکار انداخته شده اند ) وسيله دفاع از منافع انها 

اين شبکه جهنمی با مواضع خويش و در مخالفت با رئيس جمهور دوکتور نجيب اهللا ، تکميل ننموده ؛ بلکه با توسل به 
. دروغِ  تعويض مواضع همديگر ، آن حقيقت را با دروغ آميخته و به هدف مسخ تاريخ ، وارونه منعکس ساخته است 

اين سلسله بطور مستند و حتی با اتکأ به اعترافات خود حسن نگارنده در بخش دوم . اما مسخ تاريخ ممکن نيست 
شرق ، حقايقی پيرامون فعاليت های ضد ملی اين شبکه ، به شمول حسن شرق را تا سرحد تصميم اقدام به کودتای 
 نظامی بوسيله آنها ، تحرير داشته ام که افشای آن توطئه ،علت و انگيزه واقعی طرد دوکتور شرق از مقام صدرارت

خوانندگان گرانقدر اين سطور ، در صورت (  محسوب می شود ، بنابرين تکرار آنرا الزم نميدانم ١٣٦٧ دلو ٢٥در 
؛ ولی تدقيق پيرامون نوشته ها و نقل قولهای فوق الذکر حسن شرق گوشه ) که الزم دانند ميتوانند به آن مراجعه نمايند 

  .  از آن صرف نظر گردد های ديگری از حقايق را برمال می سازد که نشايد
     سير زندگی سياسی دوکتور محمد حسن با وضاحت مؤيد اين حقيقت است که موصوف هم در زمان حکومت 
سردار محمد داوود ، هم طی نقش او در پروسۀ سقوط سلطنت و هم در موضعگيری های او بعد از تاسيس نظام 

، تحت چتر حمايت اتحاد شوری قرار داشته و در مسير منافع جمهوری بوسيله سردار محمد داوود و در تقابل با وی 
چنانچه در بخش دوم اين ( خدمت او در نظام جمهوری دموکراتيک افغانستان نيز . اين ابر قدرت ،عمل نموده است 

ای او حتی در شرايط و زمانيکه  خواسته طی نقل قول ه. بر بنياد مختصات فوق استناد داشت ) سلسله مطالعه گرديد 
فوق ، خود را مخالف مواضع شوروی جابزند ، مورد حمايت قوی رهبری شوروی قرار داشت ، زيرا او نه تنها در 
همين زمان بوسيله رهبری شوروی بر حاکميت جمهوری افغانستان بحيث صدراعظم تحميل گرديد بلکه توأم با آن 

ته تر در آينده نزديک ،آغاز نموده بودند رهبری شوروی پروسه شخصيت سازی وی را برای ايفای نقش های برجس
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همه ميدانند که سازماندهی سفر اوبه اتحاد شوروی توأم با تشريفات و . که با نمايشات و تبلغات گسترده ادامه داشت
تبليغات پرسروصدای شبکۀ تبليغاتی اتحادشوروی و اعزام او به نيويارک بخاطر شرکت در اجالس عمومی سازمان 

حسن شرق باچنين مختصات و برخالف .  اين پروسه پالن شده از جانب روسها محسوب ميشد ملل ، بخشی از
تجزيه افغانستان « ازپالن روسی » طفره رفتن « واقعيت عمًال موجوِد سرتاسر زندگی سياسی خود ، خويش را عامل 

 ها و رياست جمهوری از شوروی« ، خوانده و نتيجه می گيرد که اين مسئله باعث گرديد تا » به شمال و جنوب 
شوروی ها و رياست « به افاده او گويا . » همکاری حکومت انتقالی نا اميد و به جستجوی صدراعظم تازه َدم شوند 

را در مقا يسه با ) پير سيد احمد گيالنی رهبر محاذ ملی اسالمی افغانستان ( » صدراعظم تازه َدم « ، » جمهوری 
محسوب » تجزيه افغانستان به شمال و جنوب « تحقق پالن خويش مبنی بر حسن شرق ، شخصيت مناسب برای 

مينمودند و  سيد احمد گيالنی هم در زمينه اينکه عامل تحقق چنين پالن باشد اعتراضی نداشت، اما او بخاطری از    
ير آن مانع نمايد در غ» همکاری « نميخواست با رئيس جمهور » خصوصًا « سرباز زد که » بازگشت به کابل « 

چنين استدالل فاقد پشتوانه عينی و متکی بر دروغ ، جز روسياهی تاريخی ، نميتواند ارمغان . ديگری وجود نداشت
  .ديگری برای دوکتور شرق داشته باشد 

شوند ، » به جريان گذاشته « وی و يا اينکه » اطالع «         دوکتور شرق مدعی است که اين فعاليت ها بدون 
که هميشه سرگوشی های با حسن شرق داشته ،      » سفير شوروی « ولی جالب اينست که  هم . گرفتند صورت مي

ميکند ، هم » قصه « برايش با عالقمندی »  حين مالقاتی جريان سفر بی نتيجه خود را با رئيس جمهور در بغداد « 
. فعاليت های شان به او گزارش ميدهند از نتايج » رهبران ستمی « مارشال ورنيکوف ، هم جنرال گروموف و هم 

  مگر اين قصه گردن ها و گزارش دادن ها و آن هم در چنين سطحی ، ميتوانند تصادفی باشند ؟ 
     بهتر خواهد بود مسئله را طور ديگر و آنهم با اتکا به نوشته های خود حسن شرق و استنتاج مبتنی بر آن ، مطرح 

که صد در صد چنين پالن را بمنظور پوشش امنيتی سرحدات شان داشتند و (  داشتند اگر روسها چنين پالنی: نمائيم 
و اگر برای يک لحظه تصور نمائيم که بنا بر ادعای حسن شرق،  ) استخبارات نظامی آنها طراح و مدافع اين پالن بود

ی چنين پالنی بود ، پس حسن ا ، نيز حام. خ. د. دوکتور نجيب اهللا رئيس جمهور افغانستان و منشی کميته مرکزی ح
شرق که در حقيقت بر امکانات روسها اتکأ داشت و يا هم به ادعای خودش توسط دوکتور نجيب اهللا ، مؤظف به 

  تشکيل کابينه شده بود ؛ با اتکا به کدام نيرو ميتوانست و گويا توانست مانع آن گردد ؟ 
افاده نموده ، از سيد ) و نه در تقابل  با روسها ( ور     اتکايی را که حسن شرق صرف در مخالفت با رئيس جمه

ی  ر از ن) که آنها را رهبران جناح خلق تراشيده ( احمد گالبزوی ، شهنواز ت اميان ، ظو در نهايت يکی دوتن دي
تاسيس و تخريب اولين  « ٣١٩مثًال او در همين مضمون مورد بحث خود و همچنان در صفحه . فراتر نمی رود

ما خلقی ها پيشنهاد « : سيد محمد گالبزوی رهبر جناح خلق نزدم آمده گفتند « : [چنين مينويد » فغانستان جمهور ا
به هر قربانی که الزم شود حاضريم تا آنرا در ...  شما را به نماينده سر منشی ملل متحد تائيد و پشتيبانی ميکنيم و 

 اثر فوق الذکر خويش ، از زبان سيد محمد گالبزوی ٣٣٢همچنان  حسن شرق در صفحه ] . » . عمل پياده کنيم
برای رسيدن به صلح «  :  بودندپيشنهاد نموده به گرباچوف  ،حين مالقات رسمی ، ی مينويسد که او و شهنواز ت

خ به مردم . د. الزمی هست تا داکتر نجيب اهللا استعفا دهد و داکتر محمد حسن شرق بجای او جهت انتقال قدرت از ح
همچنان حسن شرق در نقل قولهای فوق ، اعترافاتی داشته که       ] . » . نستان وظيقه دار مقام جمهوريت شوند افغا
راپور مالقاتهای شان را با احمد شاه مسعود و اينکه رئيس جمهور بايد استعفا دهد ، به حسن شرق » رهبران ستمی « 

تدقيق پيرامون . ر مخالفت با رئيس جمهور افاده مينمايدداده اند ، که اين خود نزديکی انان را با حسن شرق د
در رابطه به مسايل شمال و ) مخالفين رئيس جمهور نجيب اهللا ( چگونگی مواضع اين مدافعين و متفقين دوکتور شرق 

  .نتيجه گيری منطقی از آن ، حقايق زيادی را روشن می سازد 
ا  و از چگونگی ارآيش نيروهای سياسی درون حاکميت آن وقت ، . خ. د.        همه افراد مطلع از حقايق درونی ح

ی همچنان  در مواضع مخالف با دوکتور نجيب اهللا قرار » رهبران ستمی « ميدانند که سيد محمد گالبزوی و شهنواز ت
ی بعد از فرار او به پاکستا( عملکرد آنها در همان برهه زمان و اکثرًا . داشتند  در آينده نيز ) ن به استثنای شهنواز ت

مطابق به مواضع و منافع شوروی ، به نفع جمعيت اسالمی بخصوص شاخه شورای نظار آن و شخص احمد شاه 
ی با جنرال . مسعود ، بوده است  خود حسن شرق طی نقل قولهای فوق الذکر خود اعتراف نموده که جنرال شهنواز ت

همچنان  محترم فضل . موافقه نموده است » هده خنجان معا« به پنجشير رفته با رسمی شدن ) گروموف (روسی 
  به ١٣٧٠ عقرب ٢٤ ـ ٢٠الرحمان فاضل  خواهر زادۀ برهان الدين ربانی و عضو هيئت مجاهدين در سفر مؤرخ

نشر » مجاهدين در مسکو ـ مذاکرات با روسها « مسکو ، گزارش مستند و مفصلی را از جريان اين سفر تحت عنوان 
 اين گزارش ميخوانيم که سيد محمد گالبزوی طی مالقات مخفی با برهان الدين ٩٢ و ٩١در صفحات . نموده است 

صورت گرفته بود ، رو به ربانی نموده و به »  اکتوبرسکا يا « ربانی رهبر جمعيت اسالمی افغانستان که در هـوتـل 
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:  ور اضافه مينمايد که در همين مالقات گزارشگر مذک .» من يک عسکر هستم و تابع امر شما هستم«: او گفته بود 
. » نجيب در جهـت مخـالف منـافـع مـلـت گام بـرميدارد : از نجيب شکايت کـرد و گـفت ) ] گالبزوی [( او « 

در رابطه به مسايل شمال هم در آن موقع و هم بعد از آن ، چيزی پوشيده يی » رهبران ستمی « همچنان مواضع 
 واليت شمال ٩خود مختاری « ت موضعگيری مدافعين و متفقين حسن شرق در رابطه به  چنين بود حقيق. نيست 

واگذاری قسمتی از « در مورد  » هدايت گرباچوف « و » هندوکش در واقع تجزيه افغانستان به شمال و جنوب 
ند مخالف پس موضعگيری حسن شرق درين زمينه نميتوا. » واليات شمال هندوکش تحت ادارۀ احمد شاه مسعود 

اگر حسن شرق مانع تحقق اين پالن و دوکتور : در عين حال ميتوان سوال مطرح کرد که . موضعگيری آنها باشد
  نجيب اهللا مدافع آن  بود ، پس بعد از کنار زدن حسن شرق از مقام صدارت چرا اين پالن عملی نگرديد ؟ 

وغين حسن شرق ، مخالف تخليه واليات جنوب و شرق        واقعيت اينست که دوکتور نجيب اهللا بر عکس ادعای در
افغانستان از قوت های نظامی ، حزبی و اداری وسرانجام انتقال آنان به واليات شمال ، مخالف تشکيل حکومت شمال 
بمثابه بديل حکومت مرکزی ومخالف کمک به تحکيم مواضع احمد شاه مسعود در ساحات وسيع از واليات شمال  

تامين و تضمين مصوونيت سرحدات اتحاد «دامات را پالنی در راستای سياست های مسکو جهت بوده و اين اق
او معتقد بود که تعميل اين پالن در نهايت به تجزيه افغانستان منتج . و مغاير منافع ملی کشور ميخواند » شوری
سياست های مسکو و : ای سرخ دشنه ه«   کتاب ٣٤ و٣٣مبتنی بر اين واقعيت بود که اين قلم در صفحات . ميگردد

 ، بمثابه شاهد عينی يکی از ١٩٩٩منتشره جنوری  » ١٩٩٢ ـ ١٩٨٦اثرات آن بر انکشاف اوضاع در افغانستان 
ا ـ که زمان تدوير اين جلسه به تاريخ قبل از توظيف حسن شرق به تشکيل کابينه       . خ. د. جلسات هيئت اجرائيه  ح

نگارنده بحيث شرکت کننده در يکی از جلسات هيئت « : [  ـ  چنين نوشته بود م بر ميگردد ) ١٣٦٧ جوزای  ٦(
 شاهد آن بودم ، وقتيکه در جلسه مذکور روی مسئله تخليه واليت کنر ، ١٣٦٧ا در اواخر ثور سال . خ. د. اجرائيه ح

حث ميشد ، دوکتور که در مورد چگونگی عملی نمودن آن اعتراضات زيادی بر نياز محمد مومند وجود داشت ، ب
ادامۀ تخليه واليات مطابق پالن و تراکم قوت ها « : نجيب اهللا بحث را روی نتايج منفی پالن تخليه واليات آورده گفت 

در کابل و اطراف آن نه تنها باعث تلفات مالی و جانی مردمان محالت مذکور ميگردد ـ که نمونه واليت کنر و پکتيکا 
ث تضعيف مورال سراسری اعضای حزب و منسوبان قوای مسلح نيز گرديده که بعدًا آنرا نشان داد ـ بلکه باع

درين صورت کابل نيز بطور حتمی تحت فشار قرار گرفته و ما مجبور . نميتوانيم دفاع از کابل را نيز تضمين نمائيم 
موصوف با قاطعيت توأم با بعدًا . » خواهيم شد هسته های مرکزی ادارات دولتی را به شهر مزار شريف انتقال دهيم 

دقيق و با مسووليت ميگويم که اين پالن ، پالن تجزيه افغانستان است و من حاضر ! رفقا « : عصبانيت ادامه داد 
من حاضر هستم ! از همين حاال هرگدام تان که حاضر هستيد ، بسم اهللا . نيستم مسووليت تاريخی آن را بعهده بگيرم 

  ». هم از تمام مقامها استعفا بد
       چنين عکس العمل دوکتور نجيب اهللا و آنهم در جلسه هيئت اجرائيه حزب ، مؤيد آنست که در مقام هيئت اجرائيه 

  .  حزب ، طرفداران تطبيق پالن مذکور وجود داشت 
تار را       وقتيکه طرح فوق از جانب دوکتور نجيب اهللا قاطعانه رد گرديد  ، رهبری شوروی ايجاد مناطق خود مخ

در شمال و سطوح مرکزی افغانستان با اتکا بر ريزرف های خويش ومعامالت منطقوی شان ، مطرح و تعميل آن را 
اين طرح نيز با استدالل قبلی از جانب رئيس جمهور افغانستان رد . از رهبری دولت جمهوری افغانستان خواستند

   ]». گرديد 
در شمال و نقاط » مناطق خود مختار « ب اهللا در مخالفت با تشکيل     بنابر موضعگيری فوق الذکر دوکتور نجي

چنين » رهبری افغانستان « مرکزی افغـانستان بـود که ستر جنرال محمود گارييف سر مشاور نظامی او با انتقاد از 
ع کار نموده و رهبری افغانی بايستی در ساحه سياسی بمنظور ايجاد يک حکومت ايتالفی با پايه های وسي« : مينويسد 

  .با همه نيروهای سياسی ملی ، دموکراتيک و ترقيخواه همکاری مينمود 
خاصتًا زمانيکه پايه . باوجود مقاومت شديد امريکا ، پاکستان و رهبری اپوزسيون افغانی نيل به اين هدف ممکن بود 

همچنان . ق مرکزی ممکن گرديد گذاری ايتالف محلی حکومت نجيب اهللا با گروپهای اسماعليه و هزاره ها در مناط
، ولی رهبری افغانستان نتوانست تمام سعی بعمل آمد تا موافقاتی با فرمانده پنجشير احمد شاه مسعود صورت گيرد 

  )  ٩(» . اين تدابير را در عمل پياده کند 
» مانع در راه مصالحه «  در تداوم و ثبات درمواضع فوق بود که طرفداران تحقق پالن مذکور، دوکتور نجيب اهللا را 

زيرا دوکتور نجيب اهللا  در دفاع از گرايش ملل متحد برای حل قضيه افغانستان قرار گرفته ودر زمينه با . خواندند 
او اين گرايش را مطابق با منافع ملی افغانستان و يگانه را ختم جنگ و تدارک زمينه های . قاطعيت عمل مينمود

مبتنی بر چنين موضعگيری او بود که . اف اقتصادی ـ اجتماعی کشورميدانستمساعد برای اعمار مجدد و انکش
دستيابی به اهداف استراتژيک شان در افغانستان ، تشخيص و بغاوت شمال را » مانع « رهبری اتحاد شوروی او را 
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بری شده آن ، اين بغاوت و انکشافات ره. خويش در درون حاکميت ، سازماندهی نمودند » ستون پنجم « به همکاری 
  . منتج به سقوط  دوکتور نجيب اهللا ، ناکامی پالن صلح ملل متحد و پيروزی ايتالف شمال گرديد 

 از نوشته های سالهای اخير دوکتور محمد حسن شرق ، اين تالش استنباط در فرجام می بايد تذکر داد که        
هد واقعيت زندگی سياسی خود را در استقامت دفاع از ميگردد که او اکنون ـ در آخرين سالهای حيات خويش ـ ميخوا

اين تالش بی ثمر ، خود مؤيد آنست که او از حقيقِت اين . منافع اتحاد شوروی ، پنهان و يا حد اقل مغشوش سازد 
اين يک گرايش مثبت . گذشتۀ تغيير ناپذير زندگی خويش ـ که اکنون بخش از تاريخ است ـ احساس شرمندگی دارد 

لی روشی را که او مبنی بر توجيه عمل کرد و استتار چهرۀ واقعی خود در  اين گذشته ، به قيمت اتهامات بی و. است
بنياد بر ديگران اتخاذ نموده ، نه تنها  باعث برائت او از اين شرمندگی های تاريخی نمی گردد ، بلکه بار مسووليت 

    .ين تر می سازد های تاريخی اش را بمثابه يک عوامفريب سياسی نيز ، سنگ
      داکتر شرق بايد بداند که او صرف ميتواند با تبارز شهامت و شجاعِت افشای  واقعيت های زندگی سياسی خود و 

به عقيدۀ نگارنده او با . شرکای خويش ، از اين گذشته انتقام گرفته ، بار مسووليت های تاريخی اش را سبکتر سا زد 
 نه تنها  در امر روشن ساختن بخش های از تاريخ کشور ما  مبنی بر شيوه های تبارز چنين شجاعت و شهامت ،

مستور مداخالت بيگانه در امور آن ، روشنی خواهد انداخت ، بلکه درس تاريخی نيز برای آنهايی خواهد داد که هم 
گيزه های قدرت و اکنون حلقۀ سازمانهای مخصوص کشورهای دور و نزديک دخيل در قضايای افغانستان را ، با ان

ديده شود که دوکتور محمد حسن . ثروت ، به گردن دارند  و يا برای چنين امری هوس زده ، آمادگی تبارز ميدهند
  .شرق چی ميکند ؟ 
                          

  خــــــــتـــم
  
  

  :          يادداشت ها 
   .١٣٦٧ جوزای ١٨ ؛ سه شنبه ٦٣ ، خصوصی ١٧٤٦٦ ـ روزنامۀ انيس ؛ نمبر مسلسل ١
   .٤ ؛ صفحه ١٣٦٧ جوزای ٢٠ ؛ پنجشنبه ٦٥ ؛ خصوصی ١٧٤٦٨ ـ روزنامۀ انيس ؛ نمبر مسلسل ٢
  . ، باقيماندۀ صفحۀ اول در صفحۀ چهارم ١٣٦٧ جوزای ٢٩ ـ روزنامل انيس ؛ منتشرۀ ٣
اسالمی افغانستان ؛ ، ناشر وزارت عدليه جمهوری ) ١٣٨٢ ـ ١٣٠١(  ـ  مجموعۀ کامل قوانين اساسی افغانستان ٤

  .٣٢٥ ؛ صفحه ١٣٨٦چاپ اول خزان 
   .٣٢٩ ـ همانجا ؛ صفحه ٥
، منتشر شده بمناسبت هشتمين سالگرد » ديدگاه ها و مواضع : استراتيژی حزب وطن « ـ برگرفته از مجموعۀ ٦

  . ؛ گرد آورنده گاخان اکبری ٩٠شهادت ايشان  ؛ صفحه 
   .٢٨٠پا ؛ صفحه  ـ دوکتور شرق ؛ کرباس پوشهای برهنه ٧
   .١٧٥ ـ الکساندر لياخفسکی ، توفان در افغانستان ، جلد دوم ، ترجمه عزير آرينفر ، صفحه ٨
 ـ محمد گارييف؛ چگونه به افغانستان آمدم ؛ ترجمه دری از مسعود رؤفی ؛ منتشرۀ ماهنامه صرير ، چاپ هالند ، ٩

   .١٧ ؛ صفحه ١٩٩٧ ، نوامبر ٢٢شماره 
 
 


