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!ملکیار(  سالم)  داود اقای محترم جنابصحبتی به   

 فقط داود سالم ملکیار، محترم شما بخدمت کنم ډون ټچ هالل دایره در را امریکایی فوتبالګیم  توپ انکه از پیش
 .اینکه اول دارم، خلص بسیار عرض چهار

ګفتید بمن که  زیهر چیشما  خطاب نمیکنم  باک بی بشما من ساختید، محاطب متهم و باکی بی به رابنده  شما - ۱ 
 بودید شما اول بار ، نکردم بشما توهین ګونه هیچ حقیقت بدون من که میدارم عرض بشما چیز یک ولی بخود ګفتید،

 بارها بلکه نی دوبار نی یکبار من نمودید، خطاب وووو وان دروازه ، کش جاروب ناظر، پسر بنام را بنده که
 مثل دیګر را،) نه و نمک خالل من دوست مردم ،من دوست وطن پدر که شما میخواهید،  نام به هر نمودم غرض

، کش جاروب از قبیل ،میشود ( ظاهر شاهاست و روز دیګر منکر از نمک حرامان که یک روز ظاهر شاهی 
 کاش ای .است من افتخار مورد کنید یاد داوودخان خطاب و یا محمد شهید  ،وان خانه دروازه ناظر، مشاور، یاور،

از این چی افتخار بزرګ  میبودم، مرحوم شهید محمد داودخانان  ، خانه و کاشانه دروازه کش جاروب هم من که
. هستند یک عده بود افغانستان راستین خدمتګار یک و وطن حقیقی فرزند خان داود محمد شهید بمن، بخاطریکه

ا انهم بخاطر عقدیها که پدران شان و یا اعضای فامیل شان چی در وقت صدارت ان شهید موقیف های خود ر
  ،اند اجتماعی، دولتی از دست داده، امروز در جبهه مقابل ان مرحوم قرار ګرفته بعضی ملحوظات

 افغان در در مطبوعات بیرون مرزی و در این چند سال سالبیست  این در که متواتر دروغهای سلسله به شما - ۲ 
 شروع نمودید، های شاخداردروغګوی به در این چند روز باز مینویسید، انالین جرمن

 سنجی نظر دریچه در چی و مقاالت ستون در چی خود، نوشته کدام و کجا در من جناب عالی داود سالم ملکیار، 
سالم خان  شما بزرګوار پدر اعترافات کست این داوودخان محمد سردار شهید که ام نوشته افغان جرمن انالین 

 روی ، ملکیار سالم داود اقای. داده برادرم به جمهوریت اخیر در ، دیګر جنرال دو با شما محترم کاکا وملکیار 
 ادعا این خودت اګر است، موجود انالین جرمن افغان در من های نوشته تمامنباش،  درای دیده اینقدر بیبین را خدا

 به که محترم کودتاچی شما پدر اعترافات کست این که ګفتم برایت من مالمت، من رساندی اثبات به را دروغینت
نزدم موجود است،  شده توهین زیاد بسیار شما به ان محترم  پدر طرف از کست نیا در مرستیال خان محمد خان

دیګر کدام چیزیکه به رفع و به فامیل های همکاران کودتاچی شما  به شما نشر این کست بغیر از شرمساری
  توهین به یکی دیګر اعضای کودتاچیمسولیت ګروپ کودتای اقای میوندوال به انجامد دیده نمیشود، بغیر 

 متهمین اعترافات اول کست نشر از پیش روز یک که مګفت اقای داود سالم ملکیار، من بشما در نوشتهای سابق
 و شد ان نشر مانع که شخص سردار محمد داوودخان فامیلی ملحوظات بعضی بخاطر کودتا محمد هاشم میوندوال

ه بود نزدم مثل کیست دیګر داد برادرم به که پیش از نشرش در رادیو افغانستان ان لحظه در را کست این وی
درفشانی های  ه زیادتر شما و طرفداران شما زیادتر تشویق کنم که زیاداست، میخواهم تا یک اندازاعترافات موجود 

 .در اخیر معلوم شود که کی به حق است ید، تاکن
  .من تا ستره محکمه امریکا همرای شما حاضرم پیش روم اقای سالم ملکیار، 

 برادرم ادرس به وی )محمد داوودخان ( به سابق شاه طرف از که خطی مکتوب قطعه چندین داوودخان محمد
در دفتر کارش در ریاست  برادرم میز روک در سابق شاه مکتوب قطعه دو انجمله از که بود برادرم نزد میرسید

 فکر سابق شاه مکتوب قطعه دو ان از که افتاد، خلقی حکومت ستدبان دو قطعه مکتوب شاه  که بود جمهوری مانده
دولت  کرده بود. بعد از نشر ان مکتوب نشر کدام اخبار درحکومت خلقی انوقت  یکی از ان مکتوبها را میکنم

 داشتند سروکار ی کشورمطبوعات مسایل در انوقت در که بزرګان عده یک شاید .کرد مصادره را اخبار ان بزودی
 صورت بهر باشد، باخبر

علت این کار اینست که من به  مینویسم را شما بزرګوار پدر اسم شما نام بخاطر بعد از مناقای سالم ملکیار،  – ۳ 
 برایم که ملکیار خان بزرګوارعبدهللا محترم مرحوم  اقای به من زیاد احترام اجازه بزرګواران فامیل ناسکه شما و

 اصآل مربوط پدرکه  ملکیار تخلص این تنها و تنها یکهناان خواهم نمیبلی  ،نوشته میکنم دارد محترمم کاکا حیثیت
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شما  که نکند فکر اینطور شود و مردم به فامیل شما ، مغالطهمیشناسداست و مردم وی را زیاد  عبدهللا خان ملکیار
زیاد پیش از وقت ورخطا شدید، خیر  بسیار شما که میکنم فکر ،یداست ملکیار خان عبدهللا پسر ملکیار داود محمد

متل است که میګوید. ) وقتیکه فیل ها را نګاه میکنی دروازه های خانه تانرا است مبارزه این کارها را دارد. یک 
 من میکنم نوشته باز خود اسم از بعد من است، خان بازمحمد من پدر اسم داود سالم ملکیار.  جناب ، کالن بساز.(

 .(باز قاسم)  که نوشتید برایم بار صدها به بلکه بار یک نتنها شما ګرفتم، پدرم نام از را خود تخلص
شاید در اینده  ،به ګنجانیمنوشته کوچک خود  این در را خود عرایض تمام خواهم نمیبرای فعآل من  محترم، برادر

 و صحبت پدرجانت را به هیت تحقیق که چی ګفته تقدیم خواهم نمود. یک تمام اسنادنزد
 عروس داود عمر جان ګاللی جای ،شده ریز لب هم من صبر کاسههموطن محترم اقای داود سالم ملکیار .  - ۴ 

 این ولی ماندم وفادار بودم کرده انها به که وعده به من ، جایش در ملکیار عمرجان محترم جای و داوودخان شهید
 کردن افشا بخاطر من ، است همینقدر من عرایض فعآل. دادید شور باز را موضوع که بودید عالی جناب شما

به دستور یک  که هستید شما این میکنم، افشا تانرا دروغهای خود داشته دست اسناد به یک یکا اینست دروغهایتان
 . میسازید ناشاد را میوندوال مرحوم روح عده مغرضین که انها اهداف خود را دارد،

 افشا دروغ اول تان در مورد مصاحبه محترم پاچاګل وفادار.
https://youtu.be/Nz1xtovRk4Q 
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