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جناب هللا محمد خانسوال برادر ما به جواب   

 

 سایت ویب قسمت در آنرا گنجایش نوشته چون اما بدهم جواب نظریات بخش در را شما سؤال خواستم مى خان محمد هللا ،ما محترم
 . نشركردم مضامین قسمت در را ان "مجبورا فلهذا داد دست از
 

 محترم، برادر
 عرض صادقانه باید را این .باشد گرم اتهامات بازار كه زمان در هم ان و نبوده ساده كارى تاریخي و سیاسي هاى شخصیت مقایسه

 اما نباشد،  bias از خالى و عادالنه شاید محترم ان به ما نزدیكى نسبت به داود محمد شهید قسمت در بنده این قضاوت كه كنم

 شخص  جنایت و افترا و اتهام .باشد نمى مظلوم وطن و مظلوم مردم ، (ج) خداوند به ما مسولیت از مهمتر چیز هیچ و هیچكس
 و تحققات إیجاب و  نبوده الدین امام جنایت از كمتر داود محمد شهید خانواده مقابل به ملكیار داود به مشهور مغرض و مرموز
 ساختن حال در دوباره شهید ان خانواده شهادت براى كوشش سال چهل بعداز من نظر به .نماید مى را قضائي و قانوني تجسس

 یك دستور یا و خود هاى خالء و ها عقده خاطر به را وجداني و انسانى ترحم أصول تمام كه انسان یك دست یك از هم ان  .است
 . زشت چه سخیف چه ثور هفت شهداى سالگرد روز در هم ان گذاشته پا زیر فاسد شبكه

 

 هم باز بنده ولى  نمود، تحلیل را ان تا كرد حاصل را PHD یا دوكتورا سند باید داود محمد شهید خدمات و شخصیت به راجع

 هللا امان به را مدرن افغانستان پیشرفت دیگر مورخین زیادى تعدادى و صیقل، امین ، دوپرى که کنم عرض باید خلص بصورت
 چه ، معارف چه ، اردو چه صنعت، چه بندها چه ها سرك چه بناها زیر تمام  .دانند مى منصوب داود محمد شهید و غازي خان

 و كار حاصل (نداشته نظیر  ثاني عمر و رض فاروق عمر از بعد كنم مى فكر كه )قضاه و عدل چه و  زنان نهضت و حقوق
 به خونریزى بدون ان هاى عدالتى بى و امتیازات با را میراثى سلطنت خود عمر اخر در باالخره و .است محترم شهید ان زحمات

 استقالل از دافع و كمونیزم با درمقابله را خود شریف فامیل و خود و .كرد إعطاء مردم به و تبدیل مردم به عدل و جمهوري نظام
 .كرد قربان هللا كلمت و وطن

 
 كه است برانگیز سؤال ان نشر زمان كه كرده نشر داودملكیار افتراء به همزمان هاى نوشته مساوات گروپ میوندوال به راجع

 .سازد مى تر قوى را داود محمد شهید ضد به تخریبي دسیسه یك احتماالا 
 راستى و حق كلمه به است جفا ، است ظلم این كه اوست ید در ما روح و جان كه ذات به قسم و مبارك ماه این عزت و صداقت به
 .داد قرار ترازو یك در را شخصیت دو این كه
 

 چرا؟

 وأین CIA با او نزدیكى داشته؟ خود حیات تمام در لمس قابل  آوردى دست كدام ویا مكتبى پروژه،سركى، پارك، كدام میوندوال ایا

 بكار شروع افغانستان در او امر به بار اولین افغانستان درCIA  هاى النه یاcooperation Peace  و Foundation Asiaكه

 داكتر مرحوم اتهامات گرفت، صورت أمریكا سفیر امر به صدراعظم حیث به وى مقررى ، إنكار قابل غیر است حقیقتی كرده

 و  خلق حزب و خلق جریده باراجازه اولین كه این اتهام ،CIA و أمریكا به میوندوال نزدیكى ارتباطات به صدراعظم خان یوسف

 زد ناكام كودتاه یك به دست  وى پاكستان امر به اینكه اتهام به باالخره .كرده انجینیرى  میوندوال را حزب ان در امین حفیظ نصب
 و انجامید افغانستان تباهى و ثور كودتاه به او انتقامو زد اتش در هم را پرست وطن هاى شخصیت بعضى جان بلكه خود تنها نه كه

 .افغانستان استقالل و افغان ها میلیون خون قیّمت به  هم ان شد عملى شود أمریكا نظامى پایگاه باید افغانستان كه ارزوى ان باالخره
 باید  میوندوال كه  این مگر  نمود، دیندارى و  خواندن نماز توقع توان مى چگونه وى از  بغل، در سفید سگ با ولى زاده مال خود

 .كرد مى تمیز پاك اب با بار هفت روزانه را خود كاالى
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 "گوید مى سخن ها تصویر" یا  و است راپور ورقه صد اذ بهتراست مریض وجود فلم ویا عكس كه داریم اصطالح یك ما طبابت در

 این  .كنم مى جلب ١٩٦٧ سال در ننگرهار Cream Ice وJohnson Lyndon  با میوندوال مالقات عكس بة تانرا توجه این با

 قصر در رسمى غیر و مفتخر  و كامیاب راحت، اندازۀ به میوندوال عکس این در . است اسرائیل و أعراب جنگ با همزمان عكس
 داده دست از اسرائیل با جنگ در خودرا خاك عظیم قسمت اسالم كه زمانی در انهم ،باشد خسر خانه در داماد كه شود مى دیده سفید

 بیانیه ، است دیگر چیزى دهند مى انجام كه انچه ولى چیز گویندیك مىpoliticians  كه انچه  باشیم داشته یاد باید را وأین .بود

 مى معلوم تضاد در "كامال دو این  سفید قصر در میوندوال از استقبال و فلسطین مردم از دفاع در  میوندوال فریبانه عوام هاى
 .شوند

 
 هم باز امروز و كرد كشت را پاكستان و اسرائیل الوده وزهر  گنده تخم دو سال یك در أمریكا و انگلیس .باشند هوشیار باید افغانان

 جنگى خانه و نفاق .داد انتقال المقدس بیت به را خود هاى سفارت ساخت، پاكستان جز را غیر عالقة شیطاني پالن همان أساس به
 و وطن از دافع در هم طالب ان وطن از دفاع در افغان عسكر اگر )رسانند مى قتل به ما خود توسط مارا خود ، ساخت ما حال را
 نمى درك طالبان ایا .گیرند مى پول و سالح منبع یك از دو هر رسانند مى بقتل را یكدیگر برادر، دو هر جنگند مى كفر مقابل در

 (.شوند؟ مى تربیه اسرائیل در پاكستان اردوى كه كنند
 

 روز جز ما افتخارات تمام و بابا احمدشاه نیكه، میروس به توهین . دادند  توسعه را افغانستان و افغان نام به توهین و أقوام بین نفاق
 نام تا نمود پشنهاد سایت ویب همین در ملكیار داود بنام شخص همین .بسازند اریانا یا و خراسان را افغانستان نام خواهند مى .شده

 . (شخص این نشرات به شود مراجعه )بسازیم اریانا باید  را افغانستان
 خود قتل مسؤول را وى فامیل بار این بزنند، لطمه  را وى فامیل و داود محمد شهید شهرت خواهند مى نیرنگ همان به باالخره و

 .است حق و حق راه حق، روز به ما امید هم باز  .دارد ادامه استعمار نیرنگ .كنند مى معرفى شان
 
  احترام و سالم عرض به
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