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 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

 
 

۲۶/۰۷/۲۰۱۸                                                                                             هما داود عثمان  

داود ملکیاربه جواب   

شهید  همسرواردۀ از محترمه خانم هما داود عثمان،  ۀامروز نام نپورتال افغان جرمن آنالی مقدمه:

این نامه  که به جواب اتهامات محترم داود ملکیار رقم یافته. دارند. فرزند شهید محمد داود   داود خالد

ادارۀ  )حبییبه( این پورتال جا داده میشود یبعد از مطالعه خوانندگان در آرشیف آثار علمی و تحقیق

ال این اعتماد ایشانرا به دیدۀ قدر نگریسته و مراتب سپاس و امتنان خدمت این خواهر درد دیدۀ پورت

  میدارند.خویش تقدیم 

 

 شما عینى شاهدان اظهارات قرار ارگ وقایع از قسمتى چگونگى به راجع ملكیار داود آقائ سالم، از بعد
 حقیقت شدن روشن براى سطرى چند تا میدانم خود وظیفه ندارد، صحت اید نموده تحریر من حق در كه

 بنگارم. بخودم راجع
 

 آیا اید، كرده موكول نزدیك آینده به خاص ملحوظات بر بنا خود عینى شاهدان نام ذكر افشاى كه شما —
 ؟بودید گرفته اجازه قبأل خود نوشته در را من نام ذكر
 فیل پهلوي بعدأ بردم پناه زینه زیر خود جان حفظ براي پسرم با یكبار من ، شما  عینى شاهد گفته به نظر
  دیوار. كنار بآلخره و پایه

 شهید خالد سر نشسته اتاق وسط در من نبود، مطرح خونین و دردناك روز و شب آن در جانم حفظ اصأل
 خودم بدن در كند اصابت مرمى اگر ، كه بودم گرفته آغوش در  طورى را پسرم و زانویم  باالى شوهرم
 بودم. دید قابل مذكور اطاق زاویه هر از من.    كند اصابت

 

 برادرم با كه (داود خالد مرحوم سابق خانم) عثمان هما محترمه نزدیكان از یكى كه اید داده تذكر شما —
 میان در برادرم با را داود ویس مرحوم وعمل ارگ جریان همین بود همكار موقتأ ترجمانى امور در

 خود نزدیكان از یك هیچ با من . است من حق در تهمت و دروغ قطعأ این. بود نموده تائید و گذاشته
 ، ام نكرده تائید و نگذاشته میان در شما  عینى شاهدان گفته به نظر را شهید ویس وعمل ارگ جریان

 خود پدر نزد باز و آمد مى اطاق به شهید ویس كه این اما.كنم تائید كه ام ندیده من را عمل این كه زیرا
 پدر كنار در لحظه آخرین تا ویس شهید و بودند شده مجروح برادر دو كه زیرا میكنم تائید گشت مى بر

 .بود ایستاده داوداخان شهید خود

عثمان داود هما  
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