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 !عاری از حقیقت است%  100سخنان  داکتر  خالدی در باره داودخان 
 

خدمات وطن پرستانه  داودخان چه در زمان صدارتش وچه در زمان جمهوریت برای همه مردم 

 ۲۶افغانستان مثل آفتاب روشن است.  کسانی که از بقدرت رسیدن دوباره  داودخان در نتیجه  کودتای 

 بود و سوم هم ISIسرطان ن شوکه شدند یکی حکومت پاکستان بود ودیگرش گروه اخوانی وابسته به 

آنهایی بودند که منافع شخصی خود را در خطر می دیدند . بقیه  مردم افغانستان کسی از وجود  داودخان  

در راس قدرت  ناراض نبود و حتی احزاب چپی نیز از  اعالم جمهوریت در کشور اظهار رضاییت 

 .نمودند

ان  و سعی در سرط ۲۶موضع گیری خالدی در مورد داودخان در نوشته اخیر او درباره کودتای  
اثبات غیر موجه بودن مبارزات سیاسی و گرفتن قدرت از طریق   کودتا )و لو  بدون خونریزی 
وبرقراری نظام جمهوری  بجای یک نظام قرون وسطایی باشد(  در واقع  یک موضعگیری اپرچونستی 

مردم افغانستان الوقتی است. وخوب شد که چهره خود را بحیث  یک انسان دو روی و حق ناشناس ب وابن
  .نشان داد

 در»: خالدی چنین یاد میکند چرخش  درجه ۱۸۰از ،دریک یاد داشت کوتاه  کایامر از میاحمدنعآقای 

داودخان بود  میورژ تیخواهان نظام جمهورهوا از یکی یخالد یآقا تیساله جمهور ۵زمان دوره 

داودخان  یبرا هیانیب یبه نوشته خودش که حت کینزد اریبس داودخانش هم نوشته با پسردخو کهیطور

رسند  یهم به قدرت نم شان کانیاند و نزد دهیشهادت رس هی تینوشت واما حال آنکه هردو شخص یم

نظریات  ).«را شروع کرده است نیزهر آگ غاتیدرجه کرده و به ضد آنها تبل ۱۸۰ یریگ وضعحاال م

 (22/7/2018پورتال افغان جرمن

 

از همان آغاز گرچه  آقایان دکتر سید عبدهللا کاظم، انجنیرعبدهللا نوابی و انجنیر نجیب داوری  واقای 

نگارنده با نوشتن مقاالت و تبصره های مستدل و منطقی انکار ناپذیر  آقای جمیلی و قاسم باز و همچنان

یشود که این انسان خود خواه و دروغ پرداز این یاوه سرایی دکتر خالدی را جواب گفته ایم ولی معلوم م

از تخریب بهترین و صادق ترین خدمتگزاران  وطن دست  بردار نیست و هربار با عنوان کردن 

  .موضوعی قصد تخریب بیشتر زعمای ملی وطن را دارد

خدمات داکتر خالدی برای تخریب  یک زعیم ملی که  درتاریخ معاصر افغانستان مصدر  قبل از این هم

بزرگ شده است با حمایت دروغین از یک زعیم دیگر سعی کرده است این نیات شوم خود را بکرسی 

 .بنشاند

در حال حاضر نقشه داکترخالدی اینست تا داودخان را بکوبد و خود را حامی ظاهرشاه نشان دهد.  

ا این نوع کارهای بتراشد.  خالدی بواضح تری برضد احمدشاه درانی دالیلی شاید درقدمهای بعدی و

میتواند خط فاصلی  میان روشنفکران پشتون بکشد و آنها را بدو گروه دراتی و غلجایی از مضرخود 

 «ز هرطرف که شود کشته، خیر پنجابست» بزعم خالدی:  .هم جدا کند
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 .باید متوجه حرکات این مرد دو روی دروغگو باشیم 

 ؟؟؟درجه تغییر عقیده داده است( ۱۸۰)سیستاتی رم آور خالدی اینست که میگویدشیکی از دروغهای 

قرون وسطای اروپا   کشیشان وظیفه  تفتیش عقاید  را سپرده است تا مثل نمیدانم چه کسی به  این آقا 

 .اکنون از استرالیا به تعیین درجه عقاید مردم و بخصوص افغانها بپردازد

از نظریاتم در باره  پراگرافیمی داند. وبا نقل و عقیده را ن یهور تاهنوز فرق بین نظرتاین نویسنده اما

دموکراسی ،چنین وانمود میکند که من با ذات دموکراسی مخالفم. نه خیر آقای خالدی ،به نظرم 

و نژادی  من با آن دموکراسی ای که تفرقه اندازی قومی ،زم نیستیدموکراسی؛بی بند و باری وانارش

ی ملی را مجاز بداند  مثلی که امروز در افغانستان جاری ها و مذهبی  و  توهین و تحقیر به شخصیت

نمی پذیرم.  من نه در حال و نه در زمان شاهی از چنین روشی حمایت آنرا رد میکنم ومخالفم و  ،است

 تکلیف  هم در افغانستان از آن حمایت نمیکنم. وبتو هم اجازه نمی دهم که برای مناکنون و ه ام نکرد

 .چون  به صداقت شخصیت تو مشکوکم !کنیتعیین دموکراسی 
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