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 اریداود ملک یقاآ یمورد ادعا چند در ینکات
 

ملکیار وکشته شدت بعضی اعضای فامیل شهید محمد داود خان بدست پسرش ویس مورد ادعای اقای  چند در تاکن
 داود و ابراز نظر دوستان:

 

تای هفتم ثور یک ادعا نموده که شهید ویس داود درروز کودمن درین مورد که جناب داود ملکیار چرا این چنین یک 
تعداد از اعضای فامیل خودرا به قتل رسانده است؟ ایا او درین مورد اسناد را که صحت موضوع را تحقق بخشد 

 دارد یا نه؟ نه کدام اطالع دارم ونه درین مورد تبصره میخواهم بکنم. به دو علت این کار را نمی کنم: 
خسر من شهید زرغونشاه ماما هم در اتهام کودتای شهید میوندوال از طرف دولت جمهوری شهید محمد  اول اینکه

شته در همین پورتال به قدر کافی دالیل حق و ناحق بودن ارایه شده ذگداود خان کشته شده که در زمینه در سال های 
که بعضی دوستان مرا بدبین شهید محمد داود  فایت میکنند. اما همین موضوع باعث شدهمالً کاست، که به نظرم کا

ویم که: به همان اندازه که گمی شناسد. ولی من منحیث یک انسان که مخالف هر نوع ستم و استبداد هستم، وجداناً می
ثر ساخته است په همان اندازه و حتی چندین مرتبه زیادتر از آن کشته شدن خیلی بیرحمانه کشته شدن خسرم مارا متأ 

ثر ساخته است. خصوصاً کشته رمرا متأ گنآه سردار محمد داود خان مثل میلیون ها انسان دیگانه فامیل بی و وحشی
از پوهنځی پولیتخنیک کابل که  ار و دو پسر داود خان خالد شهید و ویس شهید که از نزدیک آنها شدن اطفال،زنان

داشتند و تمام محصلین و استادان آنوقت به زمان من در آن محصل و انها هردو برادر درآنجا وظیفه استادی  :یک

رستند. بر عالوه آن از استاد خالد شهید یک خاطره بسیار گآنها بخاطر شرافت و صمیمیتش ،به دیده احترام می ن
  دلچسپ هم دارم که در یک فرصت با شما دوستان شریک خواهم نمود.

ندوال و هم سایر شهدای دوره های انقالب جمهوری اینکه من می دانم که هم شهید محمدداودخان، هم شهید میو :دوم

دولت کمونست اتحاد شوروی( ر)گیک مرجع دی یر حزب دموکراتیک خلق به دستور و قوماندهٔ ذشت ناپگبر بو انقال
رفته است، لذا مدعی اصلی معلوم است، حتی قاتلین هردو شهید و گوش این دولت صورت گلقه بحتوسط غالمان 

ر را توهین کنیم گهنوز هم باالی آن یکی دیچه لزومی دیده می شود که  رگنون هم زنده اند، دیسایر شهدا همین اک
 که بوده است؟ که این اعمال وحشیانه کار

توضیح دوستانه خدمت محترم » محترم داکټر صاحب عبدالله کاظم تحت عنوان  شتهٔ من همین چند لحظه پیشتر نو
ردید: جناب ډاکټر گین جمله از جناب داکتر صاحب باعث این ابراز نظر را خواندم و در آن ا«اقای فرهاد عجم

ر برای ثبوت یک ادعا سند موجود نباشد، باید به سراغ عقل و منطق رفت و صحت و گا»صاحب کاظم می نویسد 
ه ثور بوسیله ویس داود به شهادت رسید 7ویا بعضی از شهدای گسقم ادعا را بررسی کرد. درمورد این ادعا که 

تل را به ق بزند و افراد فامیل خودیزه باعث شد که ویس دست به چنین کاری گباشند، سوال پیدا میشود که چه ان
 «ر او دیوانه شده بود؟گبرسانند م

 را دفاع از مامن میخواهم صرف همین جمله جناب ډاکټر صاحب کاظم را از نظر خود تعبیر و تفسیر کنم. اینکار 
اه احساس یک افغان باهمت، باحثیت، نجیب و باعزت مانند ویس داود گفکر نه کنید، بلکه از ن رادعای جناب ملکیا

ر چنین یک شخص باعزت، که در دست تعداد بی حیثیت ترین انسانها افتیده باشد ایا این یک شهامت گفکر کنید. ا
  و یک جرئت کامالً بجا نخواهد بود که دست به چنین یک عمل بزند؟ گبزر
سان که در کشور مثل اتحاد شوروی درس خوانده باشد و به صدها بار قصه دلخراش کشتن تمام اعضای فامیل ایا ان

ونه در زیر زمینی کاخ کرملن به فجیع ترین شکل آن از بین برده گرا که چ )زنها، مرد ها و اطفال(« نه تزارشاها»
 ان هفت ثوربر حریم انها از بقایایی و قماشگحمله کننده و کشته شده اند، شنیده باشند و این را هم درک کرده باشد که 

ر فامیل با عزت شهید محمدداود خان زنده به دست انها برسند گان زحمت کشان جهان هستند، و اگهای همان نماینده 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kliwal_soltan_edai_dawud_malikyar.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kliwal_soltan_edai_dawud_malikyar.pdf


  

 

 2تر 2 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

 

 ار او مرتکب چنین یک عمل شده باشد، شمگ) خصوصاً اناث(چه وحشتها و بی حیثیتیهارا خواهند دید، ایا باز هم ا
  هنین نمی دانید؟آت ترین و اخالقترین عمل این مرد أ ان عزیزاین عمل را یکی از افتخارترین ، با جرگخواننده 

را در طول همین چهل سال در شهرها، دره ها و قریه های  ان محترم به ده ها قصه و داستان هاگیا شما خواننده آ
را از بام ها و برنده ها نه  بی ناموسی بی ناموسان خودکشور نشنیده اید که تعداد بی شمار دختران جوان از ترس 

 انداخته و خود کشی نکرده است، و یا هم پدران و برادران شان قبل ازینکه بی عزت شوند آنهارا ازبین نبرده اند؟
تر گیزه بزرگاز شخص خود داکتر صاحب کاظم که بخاطرعلمیت شان برایش خیلی احترام دارم، می پرسم که ایا ان

 ر این کار را کرده باشد( بالتر ازین هم در کار است؟گحفظ ناموس برای شهید ویس داود) ااز 
را در موقف شهید ویس داود قرار دهیم، و فکر کنیم که در  صرف برای پنج د قیقه خود یأ ئید در عالم خیال و روایب

می بینیم که از زمین و هوای تحت ی هست و این را هم گرفته ایم، و می دانیم که این آخر زندگچنین حالت قرار 
یا بازهم این سوال آغشته به خون متجاوزین در پیشروی ما قرار دارند، آآتش هستیم و تعداد از اعضای فامیل را هم 

ر دیوانه شده ایم که به چنین کاری دست بزنیم؟( و سوال آخرین از جناب داکتر صاحب گم»درست خواهند بود که 
اه عقل و منطق، این عمل او شان بی منطنقی گبرای حفظ عزت خود این کار کرده باشد ازن ر ویسگکاظم اینست که ا

 و بی عقلی شمرده میشود و یا شاهکاری و قهرمانی؟
ایا در چنین حالت هم تعلیم میتواند کاری را « بود هویس یک تعلیم یافت»هم چنان در تبصره کدام دوست خواندم که 

 بسر برساند؟
هیله من یم چی زما دا لیکنه نه د چا په طرفداری او نه د چا به ضد تعبیر شی. که شهید ویس داود دا کار کړی وی 
نو زما په اند هغه ته باید د عزت ساتنی د ملی قهرمان لقب ور کړ شی. آفرین په دی ستر شهامت او دومره قوی زړه 

 نسانانو سره به وی. ا چی شاید د کمو
 د. روح شان شاد با
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