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 ابشد یمن نیلزومًا نظر افغان جرمن آنال سندهیدٔه نویعق  ،باشدیمضمون م ۀسندیمنت و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

  ۲۰/۰۶/۲۰۲۰                                               ی وسف ی اخترمحمد 
 

 ! کارنامه های حسن شرق در افغانستانبه  هنظر کوتا
 
 

 افغانستان در و خونریزی جنگ دهۀپنج  در سیاست کهنه کار خیالباف "انناجی"یکی از حسن شرق داکتر محمد 
 لب گور تامیخواهد  وی دوری از وطن سه دهه بعد از، است کار نموده کشور در بلندترین مقامات حکومتی است که

پی در پی خویش کتمان کند. و مصاحبات جعلی کتب نشر در البالی  در افغانستان را دخوسیاسی  عملکرد  حقایقهم 
کهنه کار هزارپا این زمامدار  وقت در حسن شرقداکتر محمد  سیاستبازی عملکردبعید است که حقایق مستند 

   !خیالبافی پاک شود پردازی هایداستان  باسیاسی 

 
طریق نیروها اهداف خود از واقعیت اینست که هیچ کشور خارجی بخصوص قدرتهای بزرگ جهانی نمی توانند  

به  در کشور مورد نظر هداف خویشاق یق کند، قدرتهای بزرگ جهانی برای تطبیتطب در کشور خارجی وطنپرست
خدمت به  روپوش هم از تیوری حسن شرق( فیصد داستانهای خیالپردازی 8۰افراد وطنفروش نیاز دارد. قریب )

  سرچشمه گرفته است.بیگانگان 
رد پای جنایات  گم کردن و دیگران برای گمراهی داستان هزارو یک شبمانند  حسن شرقداستانهای خیالپردازی 

به هیچگاهی  بیچارهمگرعاشق  ،شود می عاشقدفعتأ بیخبر   هر خواننده و شنونده ،کندیممیکیاژ معکوس  ار حقایق
 یدر تاریخ سیاس شرقحسن  پر از توطیه ها و دسایس دعملکرحقیقت  هموطنان عزیز. نمی رسد هم خود معشوق

می  کوتا بشما متخصرأوی اظهارات خیالی  ادعاهای  محدود جعلی نسخۀچند به راجع تنها من . استثبت  افغانستان
 نویسم.

  خان: شهید داودبا  نزدیک همکاردر نقش حسن شرق  -اول
 کار نموده است. قطعه محافظ اسپ سوار گارد شاهی بحیث نعلبند اسپ ها مدتی در  حسن شرق در اوایل آغاز کار

افغانستان  خاندان شاهیزمامداران   های  برخورداولین از جمله سیاستبازان خونسرد و نرمبور است که از  حسن شرق
موجب ایجاد عقدۀ های حقارت و اختالف سیاسی وی با خاندان شاهی   که است شکایت داشتهخویش در کاری نعلبندی 

بحیث  صدراعظم افغانستان  شهید داود خان تقرربا  حسن شرق. گردیده است یرخورد ها ناشبن اازهم افغانستان
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 خیالپردازیسیاسی در نظریات موجودیت یک بام و دو هوا مقدماتی دالیل . بود بحیث مدیر قلم مخصوص صدارت
او  رشد سیاسی  وخبرچین نقش  ناشی از  فراه دور اقتاده اناردره والیت  ولسوالی این فرزند فامیل فقیر قریۀ زکین

مقام صدارت نزدیکترین فرد همکار در طی   بعد از استعفا حسن شرق است. نهفته  چهار گوشۀ ارگ شاهیمحیط و در
در جمع آوری افسران  اردو افغانستان بخصوص اعضای نظامی ح. د.  خ. ا. که   شهید داود خانده سال خانه نشینی 

 قش عمده داشته است.  صورت گرفته، ن  شهید داود خانمیالدی به رهبری  1973در کودتاه 

 
جمهوری به حیث معاون اول صدارت و همه کارۀ تمام امور حکومت  افغانستانحسن شرق در اولین دولت جمهوری  

شوروی ها  با مشورۀ  رهبران  ح. د. خ. ا. اعضا و با   شهید داود خان  تمام تقرر و تماسهای در افغانستان بوده است.
 تماسهای پس پرده حسن شرقدر نتیجه  زمانیکه مناسبات افغانستان رهبری گردیده است.توسط حسن شرق تنظیم و 

ه بکار شددست  به تصفیۀ عناصر چپ شهید داود خانگراید، می به وخامت با شورویها افغانستان   معاون اول صدارت
  1357علت وقوع حادثۀ هفتم ثور  حسن شرق. ه استمقرر نمود بحیث سفیر افغانستان در جاپانحسن شرق را  و

شهید داود   رفاقت با وطن و نبودن دوری ازاز مقام معاونیت اول صدارت وخویش  عزل  را در  شمسی درافغانستان 
    میداند. خان
 در مناسبات با شوروی: حسن شرق -دوم    

است تا از مناسبات پس پرده خود با شوروی نموده حسن شرق در اگثر موارد در کتب و مصاحبات خویش کوشید 
یالدی در افغانستان،   م 1979. برعکس با ورود قوأ نظامی شوروی در سال  هددو یا معکوس جلوه  کتمان حقایق

د پایۀ دولتی ملکی و نظامی در افغانستان نقش امریکا ها و ناتو در تقرر مقامات بلن نقشکنون ا مانندشوروی ها هم 
 عمده و تعیین کننده داشتند.  

 
 
و نزدیک  دوهمکار   ، شوروی هادر افغانستان شمسی 1358  بعد از شش جدیشوروی ها  با تجاوز نظامی   -*

شورویها  نزدیکتر با  ح. د. خ. ا.   از رهبران هردو که  حسن شرق و شاه محمد دوستمحمد سابقدار افغان خود 
به حیث  وزیر امور را و شاه محمد دوست درهندوستان افغانستان حیث سفیر ه بودند مقرر کردند. حسن شرق ب

حسن شرق در   .سیاست خارجی افغانستان درکنترول کامل شوروی ها قرار گرفت ند. با تقرر این دونمودمقرر خارجه
  خود را رهبری میکرد.جداگانه حکومت مستقل  نه تنها سفیر بلکه وستانهند

و اخذ   بدون اطالع  ، حسن شرقدرهند در زمان سفارت حسن شرق اگثر سفرهای هیأت مقامات شوروی در  -*
  .ستمالقات نموده ارا  هیأت شورویرجه افغانستان خاامور وزارت  اجازه
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دیپلوماتیک میان هند و  هپوست قاچاق دردستگیری  کشف وتان در هند سدر وقتیکه حسن شرق متصدی سفارت افغان -*
 . سفیر قاچاق میگردید خاص که افراد امر معمولی شمرده میشد افغانستان 

 برعالوه منزل  سفارتبودند درحمایت شورویها  که  دو سفیر افغانستانو رفیق دو حسن شرق وعبدالحمید محتاط   -*
 داشتند.نو  دهلی هند دردیپلوماتیک از خود خانۀ شخصی در بهترین منطقۀ  برای سفیر

 کبیر افغانستان عیاش سفیرونازدانۀ  پسرشبی  .است در هند  در وقت سفارت حسن شرق مؤثق  یکی از اطالعات -*
با دو نیتکلپ در  رمست سفیباده پسر  ،می نوشد را مشروبات الکولی را بیش از حدنو  دهلی های نیتکلپ ی ازدر یک 

دو    ،توسط پولیس آغاز می شودپسر  سفیر جنگ پیگیری قضیه وقتی ند، می ک جنگستان نافغا دیپلومات سفارت
نجات برای خویش  شورویدوستان   می شود. حسن شرق ازاز وظیفه مجبور به فرار سفارت از ترس دیپلومات 

پسر سفیر  .بوریس تحصیلی را در شوروی میدهدبرای پسر سفیر دفعتأ شورویها  مینماید.کمک تقاضا  پسرش
در  ایالت  سالهاست که ودر اتحاد جماهیر شووی بپایان رسانده طیارات ملکی  یپیلوت در رشته تحصیالت خود را

     .است تجارت مصروف امریکافورنیا یکل
   :  رهبران ح. د. خ. ا.و مناسبات با  حسن شرقسوم :  

بنابر ارتباط شان با و شاه محمد دوست هردو عضویت رسمی ح. د. خ. ا.  را نداشتند،  اما  حسن شرقبا آنکه 
ح. د. خ.  ببرک کارمل منشی عمومی  با بخصوص رهبران ح. د. خ. ا. صالحیت در با   از مقرب ترین افرادشوروی 

رخ   ح. د. خ. ا. کالت که برای مش در هنگام   بعد از آن و ح. د. خ. ا.دولتی  رسیدنقدرت به قبل از چه  بودند. ا. 
حل   یمیکردند و براشهید داوخان و جانب شوروی قبول  را   یشحرف ها یگانه کسی بود که حسن شرق ، میداد

در وقت    ح. د. خ. ا.ملکی و نظامی  اعضای   ریدر مقر حسن شرق .ندمیکرد کمک ح. د. خ. ا.   تمشکال
فیض محمد وزیر داخله و  تقرر همکاری نموده که می توان از  أ وزکابینه    تا سطح خویش صدارت زمامداری 

داکتر نجیب هللا ریاست جمهوری  در وقت صدراعظم  اینکه حسن شرق .نام بردپاچاگل وفادار وزیر هوانوردی  
، اتهام  در مورد مقرری اعضای کابینۀ،  برطرفی خویش از مقام صدارت خود مطالب را از محدودیت های صالحیت

کامأل  ستفروش طال پشتوانه د افغانستان بانک، تجزیه شمال افغانستان و غیره را به ادرس داکتر نجیب هللا گفته ا
به حزب وطن نقش رهبری حزب را    ح. د. خ. ا.داکتر نجیب هللا  با تعدیل برنامۀ عمل و اساسنامۀ .  نادرست است

باعث تحریکات و دشمنی حلقات منحرف چپرو در داخل حزب  یالت ات و تعدباالی دولت بدور انداخت، این تغییر
 حسن شرق از دوستان نزدیکداکتر نجیب هللا  آن حلقات مخالف درون حزبی  .وطن علیه داکتر نجیب هللا گردیده است

را  داکتر نجیب هللاکه در بغاوت شمال با اشتراک شورای نظار زمینه ناکامی پالن ملل متحد و سقوط حکومت  نددبو
 .  فراهم نمود

نقش حسن شرق در رهبری سیاست داخلی  بعد از امضای موافتنامۀ ژنیو میالدی  198۰سالهای  در نیمه دوم  -الف
در وقت زمامداری    . حسن شرقه استدولت افغانستان براساس مشورهای مستقیم جانب شوروی برجسته تر گردید

بحیث صدراعظم افغانستان  أو بعد افغانستان عودت مهاجرینامور نخست به حیث وزیر  حکومت داکتر نجیب هللا
مانند داکتر افغانستان بیش از نصف اعضای کابینه حکومت داکتر نجیب هللا  در وقت حکومت .است هگردید رمقر

لدین امین,  انور ارغندیوال، آصف ظاهر، میر امان اداکتر محمد انور دوست، داکتر شهیدی، ودیر صافی، 
پرواک، عبدالغفار فراهی، عبدالرحیم هاتف، و غیره بشمول هردو رئیس  نعمت هللا داکتر داکترعبدالواحد سرابی،

و فضل الحق   ولسی جرگه افغانستان رئیس داکتر خلیل ابویمجلس شورای ملی داکتر محمود حبیبی رئیس سنا و 
داکتر نجیب هللا  سیاست  غیر حزبی بودند.د ه بومقرر شدحسن شرق به حیث صدراعظم  خالقیار که به عوض

و تاریخ خروج قوأی نظامی شوروی را روز نجات افغانستان رخصتی عمومی  تصویب  کرد مصالحۀ ملی را اعالن
 نمود که این اقدام خشم مقامات شوروی را برانگیخت.  

 ؟  از کجا آغاز شده است هللاحسن شرق بر ضد داکتر نجیب ناروا و خصومت  اتهامات   منشۀ  -ب
رئیس  روسیه و موافقه داکتر نجیب هللا-پیشنهاد شوروی ساسارب مقرری حسن شرق  بحیث صدراعظم افغانستان 

  دررا امریکا و شوروی  روی کاغد  تضمینکه بعد از امضأ  قرارداد ژنیو صلح با پاکستان  جمهور وقت افغانستان
.  شوروی ها در تفاهم پس پرده با امریکا بدون اطالع حکومت استفته صورت گر داشت سرپرستی ملل متحد تحت

مقیم پاکستان  " داکتر نجیب هللا مسؤلیت انتقال قدرت سیاسی در افغانستان را از داکتر نجیب هللا به رهیران "مجاهدین
که در جنگ جالل آباد   داشت دداکتر نجیب هللا قوایمسلح نیرومند را در اختیار خوحکومت عهده دار بودند. مگر را 

 .  حملۀ قول اردو پاکستان را شکست داد
 وزیر دفاع افغانستان: ناکام کودتای  -*

مأیوس  و فرار وی به پاکستان شهنواز تنیوزیر دفاع افغانستان بعد از ناکامی کودتا و متحدین جدید شان شوروی ها 
 ،نده بودآغاز کرد راخود های  داکتر نجیب هللا فعالیت حکومت برای سقوطجهت هر از  شوروی ها .شده بوند
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رهبران حزبی ملکی و نظامی مانند بیرک کارمل، عده از درون حزب توسط   خود راتحریکات  ها وتالششوروی ها  
 .   دآنرا دوباره شدت دادن ندبودآغاز کرده  مدتها قبل سلطانعلی کشتمند، جنرال نبی عظیمی وغیره علیه داکتر نجیب هللا

  داکتر نجیب هللا : حکومت کودتا حسن شرق علیه -*
شوروی ها هنوز هم فکتور کودتای نظامی را برای سقوط حکومت داکتر نجیب هللا در اجندا خویش داشتند، حسن 

سیدمحمد  نبی عظیمی،  مانند ح. د. خ. ا. اعضای ناراضی افسران از با عدۀ که شرق با استفاده از معرفت و تماس 
علیه حکومت  راخود  یپالن کودتا، ه بودداشت شمسی  135۲سرطان  ۲6کودتا شرکت کنندگان  از و غیره  گالبزوی

و وی از سمت  گردیده کشف توسط داکتر نجیب هللا حسن شرق کودتایطرحریزی نموده بود. داکتر نجیب هللا 
 از افغانستانممنوع الخروج  تحت نظارت خانگیدر  حسن شرق   زمان در عین ، وشد برطرفافغانستان صدراعظم 

 . ه بودگردانید
در کودتا  حسن شرق  بعد از دستگیری با کشورهای غربی  و رابطه وی حسن شرقفلم دوگانه  پرده از چهرۀ نوین

 کمک بغاوتگران نوین به. حسن شرق ه استافشا گردید در افغانستان آغاز بغاوت شمال سر علیه داکتر نجیب هللا  و
کتاب قطور اولین و دراولین روزهای ورودش در دهلی   کرده سفر از کابل به دهلیمیالدی  199۲در سال   شمال

را که اثر مملو از جعلیات خیالپردازی است در مطبعه نظامی اردو هندوستان چاپ و  خود  کرباس پوشان پای برهنه
بود  آمده پسرش مدتها قبل در امریکااز فروش خانه شخصی خویش در هند  نزد  بعد . حسن شرق نوینه استنشر کرد

  به امریکا امده است. 
 .د داکتر نجیب هللامعما ادعای حسن شرق در نجات تجزیه افغانستان و متهم ساختن -*
همواره شوروی و هم روسیه  ،افغانستان داردبا شوروی سابق و سه کشور آسیا میانه طوالنترین مرز را در شمال  

بیشترین جنگ غانستان دارد. در انزمان فابا  در شمال طویلتشویش امنیت خود را تا اکنون هم از طریق سرحدات 
افغانستان می آمد. پالن ایجاد معاونیت شورای وزیران در   هن از راه حیرتان بمواد خوراکه از طریق ازبکستا تانتقاال

 بندر حیرتان توسط شورویها در وقت ببرک کارمل توسط سلطانعلی کشمند صدراعظم وقت مطرح و تصویب گردیده
 داکتر نجیب هللا دوباره ملغی گردیده است. و امر تالشها با بعدها کهاست، 

    در مورد فروش طالها پشتوانۀ بانک توسط داکتر نجیب هللا.    و کابینۀ وی اتهام حسن شرق -*

 
 بعد از مرگش سرپناهم و  خویش داکتر نجیب هللا در قطار زمامداران پاک نفس افغانستان است که چه در وقت حیات

خانم و سه دخترش بحیث     در داخل و خارج از افغانستان بنام خود و فامیلش ندارد. هم حتی یک مترمربع زمین  و
میدهید که  داکتر نجیب هللا از داریهای ملی  نشان بوضاحت . اسناد فوق فقیرانه دارد زندگیکامأل مهاجر در هندوستان 

   با هوشیاری و صداقت کامل محافظت نموده است. افغانستان

 اپی. 
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