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حسن شرق گفتار محترم داکترقسمتی از تبصرۀ مختصر بر   

دری به رشتۀ تحریر در آمده و حسن شرق، که اخیراً توسط محترمه نصیبه حی مصاحبۀ ویدیویی داکترارتباط به در 
یک نکتۀ مهم آن اشاره و اظهار نظر می منتشر گردیده است، فعالً صرف به افغان جرمن آنالین سایت محترم  در

 نمایم.

 این نوشته چنین می خوانیم: شرق در صفحۀ هشتماز زبان داکتر 

"حاال بعد از سفری که میگوئید که به عربستان، اینجا دیگر برعکس است، وقتیکه داؤد خان میآید، ذهنیت وی راجع 
برایش طریکه نه عربستان سعودی برایش کمک کرد، نه ایران بخابه ایران و عربستان سعودی سرچپه می شود. 

و نه کویت کمک کرد و نه مصر کمک کرد، هیچکس کمک نکرد. و اینجا که آمد، یکبار متوجه شد که  کمک کرد
وهللا من البته که بازی خوردم و او رفقای خود را پس جذب کرد ولی به کمال تأسف که رفقایش در خیانت غلطیده 

: "اما در میگوید ه باز هم از زبان داکتر شرق میخوانیم کهدر همین صفح "،  "یعنی که به کنار امین رفته بودند".بودند
های ماست". )منظورش از شش نفر رفیق  واقعیت امر انقالب کبیر ثور یا صغیر ثور محصول دست شش نفر رفیق

 نیز با آنان بوده اند. نویسنده(.که در کودتای سرطان  هایست

از ارتباط کودتای ثور با  داؤد خان که همواره: بر خالف نظر طرفداران سر سخت که نکتۀ بسیار بسیار مهم آنست
خود را از کودتاچیان  ،داؤد خان بعد از یکی دو سالاصرار دارند که  وارهکودتای سرطان انکار می ورزند و هم

لی، به اقدامات کمونیست جدا کرد و با گرفتن کمک های بی دریغ از ایران و ممالک عربی، به حیث یک شخصیت م
داکتر حسن شرق به وضاحت میگوید دوست نزدیک داؤد خان یعنی در حالیکه بزرگ برای انکشاف کشور دست زد، 

که داؤد خان دست خالی برگشت، ذهنیت اش سر چپه گردید و متوجه اشتباه خود شد و خواست به رفقای سابق 
جذب کردن رفقای خود، همان رفقای رق از واپس جلب و شداکتر منظور ا افسوس که دیر شده بود. )مراجعه کند، ام

 حاصل میگردد.وضاحت بیشتر اگر به صحبت ویدیویی این مصاحبه مراجعه شود،  کودتایی می باشد. نویسنده(.

در حالیکه این گفتار داکتر حسن شرق را دو یا سه ماه قبل، در گفتار ویدیویی شان دیده و شنیده بودم و منتظر من 
اعتراض ل قاطع از جانب مخلصین داؤد خان و طرفداران سر سخت کودتای سرطان بودم، ولی هیچگونه عکس العم

گرچه به مشکل می توان این ادعای داکتر حسن  به مالحظه نرسید.کتر شرق، در مقابل این ادعای داالف نظری و اخت
در آنعده خاموشی و اغماض  عقب گرد نموده باشد، اما علت چرخش و که داؤد خان تا آن حد شرق را باور کرد 

 برایم تعجب آور و سوال بر انگیز بود.مورد )جذب رفقای سابق( 

در مورد نزدیکی او با داؤد همچنان وقتی نوشتۀ مفصل و مشرح جناب کلیوال در مورد ادعاهای داکتر حسن شرق، 
مورد تردید طرفداران سر  ،شر گردید، باز هم ادعاهای داکتر شرقبه استناد نوشته های خود او، درین سایت منتخان، 

 سخت داؤد خان قرار نگرفت. 

ر رژیم کمونیستی دست د ندچگونه میتوانشخصیت های مانند داکتر شرق و امثال او، که درین جا سوال پیدا می شود 
و یا تا مقام صدارت  بوده است، مسبب قتل ملیون ها هموطن، بشمول اعضای خانوادۀ داؤد خان نشاندۀ شوروی که

از و بعد از افتادن تشت رسوایی آن رژیم های دست نشانده  ،برسندو سفارت و . و . و . و . عضویت شورای انقالبی 
 درخت داؤد خانسایۀ ابن الوقتی و اپرچونیستی( زیر  ستایش از داوؤد خان )آنهم به خاطربا صرف  بام تاریخ،

و یا حد اقل  دننیز در امان باش طرفداران سر سخت داؤد خان،از انتقاد نه افشاهات صریح، با اینگو، و اوطراق کنند
و دیگران با جزیی ترین انتقاد بر کودتای سرطان و عواقب ناگوار آن، مورد مذمت قرار  ؟؟دنقرار گیرمدارا  مورد

 گیرند؟؟؟

 با عرض حرمت.     داؤد ملکیار
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