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 ۲۲/۰۶/۲۰۱۸                                                             آنالین جرمن افغان
   

 این وبسایت ختم مباحثات طوالنی در مورد ادعای آقای داؤد ملکیار دراعالم 
 

کوتاه بر نظر محترم جناب جمیلی در  ۀآقای داؤد ملکیار ضمن یک تبصر 2018اپریل  29بتاریخ 

می نگارم ” به ارتباط تبصرٔه محترم جمیلی صاحب، مختصرا»»صفحه نظر سنجی ها چنین نوشت: 
داؤد خان یعنی پسر یک سالٔه مرحوم خالد داؤد با مادرش محترمه هما، خانم خالد  نواسٔه سردار که:

قرار اظهارات  داؤد، در روز هفت ثور با دیگر اعضای خانواده در ارگ بود و به سویس نرفته بود.
شاهدان زنده، در صبح هشت ثور، قبل از آنکه چندین تن از اعضای خانواده توسط مرحوم میرویس 

خان، به ضرب گلوله کشته شوند، محترمه هما در حالیکه پسرش را در آغوش داشت، به  پسر داؤد
سرعت خودش را به زیر زینه ها رسانده و در آنجا پنهان شد و به این ترتیب از چشم مرحوم 

جزئیات این وقایع که  میرویس داؤد مخفی مانده از سرنوشت غم انگیز دیگران خودش را نجات داد.
ادی از اقارب و دوستان خانوادگی از آن اطالع دارند و بخاطر مصلحت های هنوز یک تعداد زی

 «بازگو نشده است، در آینده از قول شاهدان عینی، به اطالع هموطنان رسانیده خواهد شد.

د ملکیارکه گویا یک تعداد اعضای خانواده محمد داؤد خان شهید بدست ؤبا ادعای فوق الذکر آقای دا
به قتل رسیده است، یک بحث طوالنی در وبسایت افغان جرمن آنالین براه افتاد که  پسرش ویس داؤد

از آنروز تاحال ادامه دارد. این مباحثات چه به شکل مقاالت در صفحه تحلیل ها و چه در صفحه نظر 
سنجی های این پورتال ادامه یافت، تا آنکه آقای داؤد ملکیار قسمت دوم مقاله خود تحت عنوان 

با این پورتال ارسال و اداره آنرا به نشر  2018جون  12گی قسمتی از وقایع ارگ" بتاریخ "چگون
ابراز نظر از جانب  102سپرد و به منظور نظرخواهی آنرا دریک بخش جداگانه گنجانید و تا اکنون 

عالقمندان در زمینه به نشر رسیده است که بعضاً به شکل دیالوگ بین چند نفر و بعضاً محض یک 
 تبصره میباشد. 

از ورای این همه نظریات که تقریباً اکثریت قاطع آن با شک و تردید در مورد ادعای اقای ملکیار 
ابراز و تقریباً همه از ایشان طالب سند و ثبوت گردیده اند، متأسفانه ایشان نتوانستند و یا نخواستند سند 

ا دو شاهد عینی بوده باشد، برای نشر به و یا اسناد خود را که مقصد شان گویا از مصاحبه با یک ی
ادارۀ افغان جرمن آنالین ارائه دارند و نیز از معرفی شاهدان عینی خودداری کردند و تنها خواستند تا 
کلیپ ویدیوئی دست داشته خود را برای چند منتخب خود بشنوانند، اما هیچیک از آن اشخاص این 

عای آقای داؤد ملکیار درطول این مدت پا درهوا باقی ماند و پیشنهاد او راقبول نکردند. لذا موضوع اد
به هیئت اداری و خوانندگان در آغاز  به کرسی تصدیق و تائید ننشست. از آنجائیکه آقای داؤد ملکیار

"شاهدان عینی" را جهت نشر مصاحبه های شان با خود  طوری وانمود کرد، که گویا اجازۀ کتبی
برای مدت نگردید و سناداتاکنون موفق به دریافت آن  هیئت اداری و نبودسفانه چنان أاما مت ،دارد

ادارۀ افغان جرمن آنالین بعد از غور و مداقه در  به این اساس .ه شدهداشتنگطوالنی در حالت ابهام 
تصمیم گرفت که به دوام مباحثات  2018جون  22مورد ادامه این بحث بدون نتیجه، امروز مورخ 

 مه دهد و این موضوع را به حیث یک ادعای بدون ثبوت تلقی نماید. در این موضوع خات

ان شکه به نظر  یرا به هرمرجعخود  حق دارد، اسناد  آقای ملکیاراز نظر هیئت اداری این وبسایت، 
و غور سی راشخاص یا  کمیته ای که جهت بر . البته اکیداً قابل تذکر است کهمهم است، بفرستد
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د، باید دارای مشخصات و معیار های قانونی در سطح نن می شویاسناد تعی این گونهبرصحت و سقم 
این کمیته باید نزد برای اینکار توظیف شوند. از جانب اورگان ها یا ادارات دولتی  و دنملی باش

تائید  یک محکمه خاصدر  سپسقانونگذاران مملکت رسمیت داشته و نتایج بررسی کمیتۀ مذکور 
، درغیر آن همچو ود که به حیث یک حقیقت تاریخی ثبت تاریخ افغانستان گرددگردد و اجازه داده ش

 اریخی خواهد بود.تادعا بی اساس و فاقد اعتبار حقوقی و 

 (2018جون  22بجه شب بوقت آلمان با تاریخ  12)ختم مباحثه در این موضوع بساعت   
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