
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 

میباشد مطلب نویسندۀ  بدوش جمالت و کلمات استعمال محتوی، مسؤولیت  

 

 

 4تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 2018 جون 19                                                                   کاظمداکترسیدعبدهللا 

 

 فیرهای هوائی آقای داؤد ملکیار

 
دیشب در ارتباط با تبصره اخیر آقای داؤد ملکیار در ستون نظر سنجی مطالبی را نوشتم. امروز  

وقتی نوشته اخیر او را که گویا به جواب سؤاالتم پرداخته و حاال دراین پورتال به نشر رسیده است، 
 ، از اینقرار:درج نمایمرا عیناً دراینجا  هآن تبصرنخست مطالعه کردم، الزم دانستم تا 

 
 محترم آقای داؤد ملکیار

تشکر از اینکه در نظر دارید به جواب سؤالهای من بپردازید و اما از شما یک خواهش دارم که 
نه بشکل جسته و گریخته و نیز امید میکنم در جوابیه لطف فرموده فقط  جوابها باید یکا یک باشند،

 به حاشیه ببرید. به سؤالهایم جواب بگوئید و نه آنکه بحث را طبق معمول همیشگی

امروز در همین ستون تبصره شما را خواندم که از قول مرحوم داکتر صاحب هاشمیان مطالبی 
این است ثبوت دیگر برای این حقیقت که بیش از بیست سال قبل، »نوشته بودید و عالوه نمودید که: 

حالیکه در آن سالها، داکتر صاحب هاشمیان ازین موضوع خبر داشته و جویای حقیقت بوده اند، در 
 «من هیچگونه ارتباط و تماسی با داکتر صاحب هاشمیان نداشتم.

شما متوجه استید که در همین یک جمله بازهم دچار تناقض بیان شده اید، زیرا ازیکطرف می 
داکتر صاحب »و اما در ادامه جمله می افزائید: « این است ثبوت دیگر برای این حقیقت..»نویسید: 
و « حقیقت»؛ دراین یک جمله شما بین «ازین موضوع خبر داشته و جویای حقیقت بوده اندهاشمیان 

که ازهم بسیار فرق دارند، تفکیک نکرده اید. اینکار شما یا ناشی از عدم دقت شما « جویای حقیقت»
ها  است یا اینکه فکرده کرده اید که خوانندگان اهلیت درک الزم را ندارند. شما با اینطور نارسائی

راه را بروی خود و ادعای خود می بندید و خود دالیل ضعف ادعای خود را در پیش نظر دیگران 
 آشکار می سازید.

 حدسیات است، نه شهود.همچنان متوجه باشید که آنچه را شما از قول آن مرحوم مطرح ساخته اید، 

هایش مثل آفتاب روشن  با آنکه قضاوت مرحوم داکتر هاشمیان در مورد محمد داؤد از ورای نوشته
است و با آنکه آن مرحوم مثل بعضی های دیگر در مورد داؤد خان گاهی به میخ و گاهی به نعل 
میزد و به دلیل همین تفاوت نظر ما هردو به بحث پرداخته و مقاالتی نوشته ایم، اما ایشان درهیچ 

داؤد نکرده است.  خود ادعای کشته شدن بعضی از اعضای خانواده را توسط ویس ۀیک مقال
بهرحال چون حاال ایشان به رحمت حق پیوسته، لذا بهتر است با همچو حدس و گمان های بی اساس 

 و نامربوط خود، روح آن مرحوم مغفور را نا آرام نسازید.

سوال کنندۀ تلویزیون بهار در مصاحبۀ تلویزیونی از محترم داؤد غازی در مورد »اینکه نوشته اید: 
اینها نشانه های غیر قابل انکار ازین واقعیت  انواده، توسط پسر داؤد خان، می پرسد،قتل اعضای خ

 « است.
بازهم شما دراینجا دچار اشتباه منطقی شده اید، زیرا طرح یک سؤال هیچگاه معنی جواب سؤال را 
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درک یک موضوع مجهول و نامعلوم ) و ندارد، بلکه طرح سؤال فقط به منظور یافتن جواب 
 به آن سؤال است، نه آنکه نشانه ای غیرقابل انکار از یک واقعیت! ( دمیباش

ن سؤال بازهم میتواند ریشه از همان شایعاتی بگیرد که خلقی ها و پرچمی ها به منظور پرده آطرح 
انداختن به روی جنایت خود بصورت غیر مستقیم پراگنده ساخته اند و اما هرگز جرأت نکرده اند که 

د را مستقیماً بیان نمایند. هرگاه ادعای شما واقعیت میداشت و دالیل و اسناد مؤثق همچو ادعای خو
در دست خلقی ها پرچمی ها در زمینه موجود می بود، یقین داشته باشید که آنها فوری به نشر 
موضوع با ارائه اسناد می پرداختند و مسئو لیت این جنایت تاریخی را از گردن خود ساقط میکردند. 

آنها دشوار نبود که مرمی های فیر شده در جان شهداء را دستاویز قرار میدادند و با مالحظه  برای
سال ادعا کرده اید، آنها با همان وسیله در همان  40فاصله فیر و غیره برای ثبوت آنچه شما بعد از 

ز حقیقت وقت آنرا مدعی می شدند. سکوت مطلق آنها در این زمینه میرساند که چنین ادعا عاری ا
سال  40بوده و چنین اسنادی را در دست نداشتند و ناگزیر به سکوت بودند و اکنون بعد از 

 میخواهند این موضوع را سر زبانها بیندازند.

آقای ملکیار! ملتفت باشید که یگانه کسیکه حکم قاطع کرده و قتل بعضی اعضای فامیل را بوسیلۀ 
یباشید و آنرا به حیث "یک واقعیت غیرقابل انکار و ویس داؤد نسبت داده است، فقط شخص شما م

غیر قابل تردید" بیان کرده اید، نه آنکه حدس زده و یا گمان برده باشید. لذا برای شما یگانه راهی 
که وجود دارد، ثبوت ادعای قاطع شما است. پناه بردن به حدسیات این و آن و یا این شایعه و آن 

از آنرا "گمانه زنی و حدسیات" میگویند. شما شخصی ص و استنباط گفته، از قول این و یا آن شخ
خود را با این ادعا در یک موقف دشوار حقوقی قرار داده اید که یا باید آنرا ثابت کنید و یا معذرت 

 بخواهید.

فیصده شما( میسر نمیشود، بلکه در قدم  90ثبوت ادعا تنها بوسیله شنواندن صدا یا تصویر شاهد )
د ثابت شود که صدا و کلیپ اصلی بوده و تقلبی درآن رخ نداده است و دیگر اینکه وضع اول بای

روانی و جسمی شاهد چه در وقت وقوع حادثه و چه بعد از سالها حینیکه او رویداد را به شما شرح 
داده و شما در حضور چند نفر آنرا ثبت کرده اید، چگونه بوده و او در هر دو موقع در کدام حالت 

رار داشته است و نیز اینکه آنچه را شاهد عینی شما بیان میکند، آیا کسانی دیگر حاضر در صحنه ق
ای رویداد آنرا تائید کرده و به چه تعداد اشخاص دراین اظهارات مؤید شاهد شما بوده اند؟ و آیا شما 

ه شخص شما به میتوانید شهادت آنها را حرف به حرف به روی اسناد ثقه ثابت سازید؟ همچنان عالق
این موضوع نیز مطرح میگردد و هرگاه عالیق خاص و عقده های شخصی در اینکار موجود باشد 

صورت گرفته باشد، از اعتبار حقوقی  Conflict interestsو این ادعا برویت اختالف منافع 
 موضوع جداً کاسته میشود.

ممکن است که قدم بقدم موضوع  به هر حال نگرانی من از آنست که پیچ و تاب خوردن این قضیه،
را به یک معضلۀ قانونی و حقوقی تبدیل کند و آنوقت باز کردن این کور گره که متأسفانه خود شما 
آنرا موجب شده اید، بسیار دشوار خواهد بود، مثل کسیکه پایش در مرداب بند شده باشد و بخواهد 

ا هر حرکت خود را بیشتر به خطر خود را با اینسو و آنسو حرکت از آن نجات دهد، برعکس ب
ً این نگرانی مرا  غرق شدن در مرداب مواجه می سازد. بهتر است متوجه عواقب آن باشید و لطفا

 توجیه دیگر نکنید.
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قایع تحت عنوان "توضیحاتی پیرامون وپس از مطالعه نوشته اخیر شما د ملکیار! ؤمحترم اقای دا
به حالتی غریقی پاسخ شما به سؤالهای من ناگزیر باید عرض کنم که ارگ، به جواب آقای کاظم" 

س و خاشاک دست می اندازد. نقل قولهای شما از اشخاصی خهرد که برای نجات خود به ارشباهت د
محترم مندرج نوشته تان از نظر قوت استدالل برای ثبوت ادعای تان آنقدر ضعیف و بی ربط است 
که خود نشان دهنده تالش تان برای نجات از این قصه پردازی های بی اساس میباشد. شما فکر کرده 

بیدار هستید. یک کمی سر در یخه عقل فرو برید و ببینید که نقل  اید که همه در خواب اند و تنها شما
؟ آنها مثل فیرهای هوائی اند، که هرگز استوار استپایه و اساس به روی کدام قولهای هوائی شما 

 د.ن، بلکه ضعف دلیل شما را نیز ثابت می سازاصابت نمیکنندبه هدف نه تنها برای ثبوت ادعای تان 

کرده اید، درحالیکه در بیان  « رقابل انکار و غیرقابل تردیدواقعیت غی» شما ادعای خود را یک
 استدالل خود از نقل قول شاهدانی تذکار داده اید که هیچیک نظر قاطع شما را تائید نکرده اند. 

حدس و گمان و برداشتهای شخصی خود را از گفتار بدون سند و ثبوت آنها، وسیلۀ  یدمیتوان چگونه
پناه بردن به اینکه دوست من در بیرون  .بدانیدل انکار و تردید" اثبات یک "واقعیت غیرقاب

پای خود را  از ترس یکنند مرستورانت چنین گفت و من چنان گفتم، یا اینکه شاهدان عینی جرأت ن
برای ارائه شهادت پیش بگذارند و دیگر تذکرات شما از این قبیل به "داستان سرائی" بیشتر شباهت 

 ک ادعا.دارد تا برای ثبوت ی

در ارگ برای آنها به منظور دفاع از خود چهار میل ماشیندار  (قول محترم جناب تاجیار)به اینکه 
ورود  امام الدین و چند نقابدار دیگر  استفاده می حین باید از آن سالح در آنصورت آنها  ،برده شد

دیگر کدام برخورد مسلحانه بین  و مرمی تفنگچه  زخمی شد امام الدین با فیر در حالیکه، کردند
اگر هم رخ کسانیکه در ارگ بودند و کسانیکه  با امام الدین در محل حادثه رفته بودند، رخ نداده  و 

هیچ گزارشی در زمینه  به نشر نرسیده است. از این معلوم میشود که اشخاص داخل ارگ داده باشد، 
تا از آن استفاده نمایند. به هر صورت همچو  ندنیافت و یا موقعبودند به همچو سالح یا دسترسی نیافته 

 دس و گمان بکار گرفته شوند، نه برای ادعای ثبوتحنکات وقتی مطرح میشوند که برای ثبوت 
ثبوت از طریق خود، نباید از وسایل  ادعای قاطع"واقعیت غیرقابل انکار و غیرقابل تردید"! شما با 

 بکار گرفته میشوند. فرضیهسایل برای ثبوت یک حدس و گمان کار گیرید، چون  همچو و

 آنانیکه"»اید: ره نساء در نوشته خود تذکر داده یه مبارکه سوآاز به استناد خوشحالم از اینکه شما 

 ضرر به یا و باشد خودتان ضرر به شاهدی این ولو خداوند، خاطر به و حقیقت برای بدهید شاهدی اید، آورده ایمان
 ."غنی یا و باشد فقیر تان مقابل طرف ولو تان، اقارب و دوستان ضرر به یا و تان، مادر و پدر

حال با خواندن این حکم صریح، آنهم از چنین یک مرجع باال و واال، از خود باید بپرسیم که آیا حق »و نوشته اید: 

 «تا جلو شهادت دادن به حق را بگیریم؟ آنرا داریم
 

بر هر انسان و هر مسلمان یک وجیبه "کما حقه" دادن شهادت برحق باید بگویم که دراین ارتباط 
ن باشد و آد شخص واجد شرایط الزم ولی شهادت دادن از خود اساسات و اصولی دارد که بای، است

هویت  جلوگیری از افشایصورت گیرد. یک محضر ذیصالح و در برابر سؤال مشخص شهادت در 
شهادت او مغایر با امور شاهد در خطر باشد و دیگر یکی اینکه جان  :مجاز استدو دلیل به شاهد 

در لذا وجود ندارد، شاهد یا شاهدان عینی شما  ارتباط بادرحالیکه این دو عامل در  .باشدنکاری او 
یا شهود عینی شما حاضر اند در آقانونی در میان نیست. از شما می پرسم:  اختفای هویت آنها مشکل

  در زمینه به ادای شاهدت بپردازند؟حضور یک مرجع با صالحیت حقوقی  
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میدانم که شما در جایی گیر مانده اید که راه برگشت را به روی خود بسته اید، نه ادعای خود را 
ثابت کرده میتوانید و نه حاضر به معذرت خواهی از ادعای بی اساس خود میباشید. لذا متواتر به 

 و مرد سخره دیگر می پرید و مثالهای از قبیل شکارچی چرندیات پناه می برید و از یک سخره به
اگر شما به عجز تان در ثبوت تا اصل موضوع را به حاشیه ببرید. دراین حال دهاتی را می آورید 

ادعای تان اعتراف نکنید، دربرابرالجوابی ها و گریز وفرار شما از ارائه "اسناد ثقه" فقط باید به 
 والسالم فرین باد بر دروغ گویان و مفتریان."این قول معروف اکتفا کرد: "ن
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