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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 ۲۰۱۸ /۳۱/۷قاسم باز                                      

 ی را از داکتر نور احمد خالدی بیاموزیم !ندگنویس خالقبیائید ا           

 دهل از دور خوش است. یصداراست ګفتند که : 

 فرد را زمانی خوبتر میشناسید که لب به سخن بګشاید.بزرګان فرموده اند،  

رتبه های علمی از قبیل داکتر ، ماستر ، محقق و غیره و غیره در شخصیت افراد نقش بسزا وعمده  

دارد، ولی این را نمی دانستم که یک فیصدی ناچیزی افراد مستثنا از این امر هستند. کسیکه دیموکراسی 

رشی ( را بهتر از ابادی، رفا عامه و خود کیفایی اقتصادی کشور و مردم بی مسولیت لنګ لنګان ) انا

بداند، باید بحال اینګونه افراد و اشخاص علمی؟ و محقق نام نهاد باید افسوس کرد. بنظر انها به این 

معنی که ، اګر مردم از ګشنګی بمیرد باک نیست، اګر رشوت و فساد اجتماعی بیداد کند فرقی ندارد، 

دیجه دولت بخاطر مصارف کمرالبنات و ګردن البنات شش ملیارد افغانی کسر بودیجه داشته اګر بو

باشد باکی نیست، اګر مراکز علمی مانند پوهنتونها، دارالمعلمین ها، لیسه ها به میدانهای زور ازمایی 

ت و احزاب چپ و راست مبدل ګردد پروا ندارد، اګر پوهنتونها و موسسات تعلیمی از دست مظاهرا

اعتصابات مسدود ګردد مهم نیست، . ولی یګانه چیزیکه که باید باشد ان دیموکراسی لنګ لنګان ) 

 انارشی (، که از طرف سایه خدا؟ بما عنایت شده ، باید نعمت شکران کشید.

ګردانندګان دهه لنګ لنګان و در ګیل فرو رفته  دیموکراسی ) انارشی ( در انوقت به این عقیده بودند 

ګفتند. ما شکر عسکر داریم ، پولیس داریم، ریاست مصنونیت ملی داریم ، بګذار مردم غوغو کند، و می

 از دست انها چیزی پوره نیست، اګر مردم نان ندارد ګشنه هستند برود کلچه بخورد.

 جناب اقای نور احمد خالدی محقق بی کتاب .

 الزم میدانم پیش از انکه به اصل مطلب برګردم میخواهم بشما خاطر نشان سازم اینکه. 

 محقق کیست ؟  -اول 

 دوم ـ محقق باید دارای چی نوعه خصوصیات باشد.

 سوم ـ چقدر اثار علمی را نوشته و داشته باشد. ووو

مردم و جامعه بخورد، داشته برادرم محترم . محقق کسی است که  ال اقل چند کتاب و اثرعلمی که بدرد 

باشد، به چند مقاله نوشتن انهم بی مفهوم کس محقق شده نمی تواند، اګر به نوشتن چند مقاله شخص 

محقق میشود پس من هم باید از جمله یکی از بهترین محققان افغانستان بحساب روم ، بخاطر وقتیکه 

ل و ګذاشته انها معلومات خود را تکمیل من به بعضی افراد جواب مینویسم، اوآل در باره سوابق حا

نموده بعدآ بجواب شان می پردازم. پس به این اساس من هم باید در زمره محققان نامی مانند شما 

 محسوب شوم. نه مانند محقق حزب وحدت اسالمی.
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 جناب اقای خالدی صاحب.  

ب داکتر صاحب سید عبدهللا من از نوشته شما که بجواب محترمه نصیبه اکرم حیدری و استاد معظم جنا

کاظم تحریر داشته اید هیچ چیزی ګرفته و برداشت کرده نتوانستم، انها از شما چی سوالهای را مطرح 

 کرده و شما جناب به انها چی جوابهای نوشته اید. بهر صورت. 

وزده اقای خالدی صاحب ! من بار دیګر از شما محترم احترامانه خواهشمندم  لطف نماید جوابهای ن

فقری بنده که بجواب شما تحریر داشتم و نوزده سوال شما را نقد نمودم  منتظر جواب شما میباشم. این 

را خوب میدانم ذکاوت نویسندګی و تجاهل عارفانه که خداوند به شما عطا فرموده شما همیشه از 

لیا کی بود و کی موضوعات اصلی طفره میروید و بحث را به داستانهای دمبالدار که صدراعظم استرا

مشاور بود یا نبود کی و کی به کشور استرالیا چی کرد، و کی زیادتر مصدر خدمت به استرالیا شده به 

 اینګونه کج بحثیها از اصل موضوع  ګریز  و خود را در کوچه حسن چپ میزنید.

 جناب محترم داکتر صاحب خالدی.

ی شما مشاجره قلمی نمی کنم، صرف انچه سرطان از این زیادتر همرا ۲۶من دیګر در مورد کودتا 

را بشما خاطر نشان میسازم ان انیست که لطفآ مقاالت ذیل که بقلم توانا محقیقن واقعی تحریر یافته توجه 

شما و دیګر خوانندګان ګرامی را به ان جلب میدارم، خدا کند انرا از طی دل و بفکر ارام بخوانید تا 

را بیاموزید و از قهر دیموکراتیک حزبی تان کمکی کاسته شود،  اګر از این نوشتهای بزرګان چیزی

 کم ما و کرم شما. لطفآ مقاالت ذیل را بدقت بخوانید.

 نخست .ان مقاالت عبارت اند:  مقاله جناب داکتر صاحب والمقام اقای سید عبدهللا کاظم تحت عنوان 

  ۲۶/۷/۲۰۱۸!  کرد فراهم دموکراسی رشد برای را ها زمینه باید

ثور هردو محصول  ۷سرطان و  ۲۶کودتا مقاله جناب استاد معظم اعظم سیستانی صاحب تحت عنوان .

 . ۲۰۱۸ /۲۱ /۷.دهه دیموکراسی است

د اساسی قانون د لسیزی د .و در اخیر مقاله بقلم جناب بزرګوار اقای م، عثمان تره کی تحت عنوان  

 . ۲۰۱۸ /۷ /۳۰.ناکام کیدو الملونه

 

 صاحب بزرګوار اقای نور احمد خالدی !جناب داکتر 

من بخاطر اثبات ادعا خود اینک یک مشاجره فیسبوک خود و دیګر هموطنان را که چند روز قبل بعد 

(  بجناب داکتر صاحب خالدی در  ۱۳۵۲سرطان سال  ۲۶از نوشتن مقاله شما بنام ) عواقب کودتا 

فحه فیسبوکی جناب خالدی صاحب صفحه فیسبوک جناب استاد معظم اعظم سیستانی صاحب و ص

داشتیم، اینک ان مشاجره قلمی فیسبوکی را نقآل و جنسآ بخدمت شما و خوانندګان ګرامی تقدیم مینمایم 

تا خوانندګان ګرامی قضاوت نماید که جناب داکتر صاحب نور احمد خالدی چقدر یک انسان اندک رنج 

لی را در مباحث سیاسی که از نوک قلم وی تراوش و نام خدا شیرین کالم ؟ است که اینګونه ادبیات عا

 میکند، استعمال میکند.
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این شما و این مشاجره فیسبوکی ما و بعضی افغانها محترم همرای جناب داکتر صاحب خالدی. قضاوت 

 بشما خوانندګان واګذار میشوم.

که وی مقاله خود اینجانب قاسم باز بعد از نشر مقاله جناب خالدی صاحب در صفحه فیسبوک ایشان  

را در در صفحه فیسبوک خود ګذاشته بود من هم لینک نوشته خویش را غرض اګاهی وی و خوانندګان 

محترم صفحه فیسبوک ایشان فیست نمودم ولی بدبختانه یکبار از طرف جناب داکتر صاحب خالدی به 

 الفاظ رکیک کوچک نوازی شدم. 

 اقای داکتر نور احمد خالدی و بعضی افغانهای محترم.اینک اصل جریان مشاجره فیسبوکی ما و جناب 

 اصل جریان از اینقرار است .

استاد عالیقدر اقای سیستانی صاحب در صفحه فیسبوک خود جوابیه که وی به اقای خالدی در ویب  

سایت افغان جرمن انالین نوشته بود وی ان نوشته خود را در صفحه فیسبوک خود فیست نموده بود. 

باز متن مقاله خود را که بجواب اقای خالدی تحریر داشته بودم لینک ان مقاله خود را در زیر  من قاسم

نوشته جناب سیستانی صاحب در بخش نظرها فیست نمودم. بعد از چند ساعت متوجه شدم که اقای 

جناب استاد جناب داکتر خالدی به الفاظ بسیار رکیک که یک داکتر نباید به دیګران استعمال نماید بنده و 

سیستانی صاحب را ُدر باران نمود . حاال به برخورد و جوابات این محقق بی اثر و بی کتاب جناب 

 نور احمد خالدی صاحب توجه فرماید که وی در حصه مخالفین نظر خود چی درفشانی میکند.

Qasim Baz 

) پیرامون عواقب کودتا  لینک مقاله قاسم باز ، بجواب نوشته اقای داکتر نوراحمد خالدی تحت عنوان

 ( ۱۳۵۲سرطان سال  ۲۶

Qasim Baz  http://www.afghan-german.net/.../q_baz_piramune_kodeta_e... 

 بزرگ. صاحب سیستاني اعظم اكادمیسین كاندید جناب بزرگوار استاد نوشته بتأیید

Noor Ahmad Khalidi  

 شخص به توهین سراپا مقاله این". میکند داا خویش صفت خود - میکند صدا که چینی کاسهء" میگویند

 آنکه مگر نمیخواند غلط %۱۰۰ را مقاله یک محققی هیچ. ام نوشته من آنچه باالی انتقاد نه است من

 آنچه ام نداده خان داوود شخص مورد در نظری هیچ من آن بر مزید. باشد نداشته گفتن برای چیزی

 که میشود دیده. است کشور سیاسی اوضاع باالی سرطان ۲۶ کودتای عواقب مورد در ام نوشته من

 حالیکه در است کودتا عواقب مورد در من نظریات آن بر عالوه. بداند نمیتواند نویسنده را مطلب این

 رهبر یک باید چرا. ام نوشته آنچه باالی نه میزند دور من شخص باالی سخیف شخص این انتقادات

 نمود تحمل اورا اعمال نتایج باالی انتقاد کوچکترین نتوان که کرد ستایش پیغمبر یک مانند را سیاسی

 نوشتن آداب سیستانی سال و سن به را کسانی است مشکل بسیار کرد؟ تکفیر را کننده انتقاد شخص و

 آموخت! کردن نقد و

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 9تر 4 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

 

Azam Sistani  

  میکنید: اعالم درشت خط با خود فیسبوک در خالدی داکتر شما وقتی

 !نکنید اشتباه"

 "است ! افغانستان مردم نشدنی تمام فاجعه   سرآغاز۱۳۵۲ سرطان ۲۶ کودتای

 ؟نیست ثور ۷ کودتای در او خانواده و داودخان قاتلین دادن تئبرا معنای به شما سخن این آیا

 دیگر انسان میلیون پنج مهاجرت و.افغان میلیون ونیم یک کشتار ولیتئمس بار انداختن براین افزون

 جنایات گرفتن نادیده آن از پس و افغانستان به شوروی تجاوز از بعد پرچم و خلق رژیم زمان در

 کابل مردم ندار و دار همه چپاول و غارت و شهرکابل تخریب و جهادی های تنظیم ویرانگریهای

 را وداعشی وطالبی جهادی وحشیان مسئولیت بار انداختن هم وباز مجاهدین بنام ISI مزدوران توسط

 تنها نه که نظرم است؟به منصفانه و عادالنه قضاوت یک ،آیا او حکومت سال پنج و داودخان بدوش

 است. وناشریفانه رزیالنه حکم یک بلکه نیست عادالنه قضاوت

  مینوید: کرده یاد خالدی چرخش درجه ۱۸۰ ،از خود کوتاه داشت یاد در امریکا از احمدنعیم آقای

 داودخان ورژیم جمهوریت نظام هواخواهان از یکی خالدی آقای جمهوریت ساله ۵ دوره زمان در»

 نوشته می داودخان برای بیانیه حتی که بود نزدیک بسیار پسرداودخان با نوشته هم خودش طوریکه بود

 موضع حاال رسند نمی قدرت به هم شان نزدیکان و اند رسیده شهادت یه شخصیت هردو آنکه حال واما

 )نظریات )«است. کرده شروع را آگین زهر تبلیغات آنها ضد به و کرده]به عقب[ درجه ۱۸۰ گیری

 (جرمن افغان پورتال

Noor Ahmad Khalidi  

 هر شما. کنید قبول نمیتوانید را منطقی حرف هیج و اید ساخته بت و پیغمبر خان داوود از شما نخیر

 با نه کنید مباحثه موضوع باالی منطق با دارید حرفی اگر زنید دست تحقیر و توهین به ندارید حق گز

 های بدبختی تمام آغاز سر سرطان ۲۶ کودتای میگویم هن باز من. کودکانه آمیز اغراق توجیهات

 نخیر که نما ثابت استدالل و منطق با پنداری نمی چنین این داری منطق اگر تو .است ما امروزی

. بودی همکار او انقالبی شورای در است خان داوود قاتالن از که نجیب داکتر با خودت .نیست چنین

 های کامنت پیست و کت به سخیف آدم. کنی حمایت خان داوود از نداری اخالقی اجازه هیچ خودت

 میپردازی! خود جاهالنه

Azam Sistani  

 و تعالی راه در داودخان خدمات از فراوان شواهد و اسناد و منطق با من ورنه دانید نمی را منطق شما

 بودم شنیده نجیب دکتر زمان در منهم بلی سنگ. در آهنین میخ نرود ولی ام نوشته کشورکتابها ترقی

 !بودی داده ترجیح را وطن از فرار جهادی های تنظیم از یکی به وابستگی بخاطر شما که

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 9تر 5 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

 

Noor Ahmad Khalidi  Azam Sistani  

 نیست پستی این به ناز هیج. میپردازید شاخدار دروغ به سفید ریش به بکشید خجالت

Mohammad Qais Panah 

  سالم، خالدی داکتر جناب

 اما میبردیم. فیض صاحب سیستانی محترم و شما فراقومی و ملی نظریات و بحثها از جوانان ما اکثراً 

 موسس خان داود مرحوم مسئوالنه   و وطندوستانه کارکردهای از توصیف به که را کسانیکه شما

 نمودید، متهم اشتباه ارتکاب به را آنها ثانیا خواندید، سرا مدیحه اند، پرداخته افغانستان در جمهوریت

 دیگران دیدگاه و شعور به توهین نموده، قلمداد بدبختیها همه مسبب را خان داود مرحوم شما ثالثا

 چند هر شما شخصی دیدگاه به حرمت و بیان آزادی به توجه با من همچو اشخاصی آنهم با نمودید،

 متوجه شما پنداشتند، و دادند ترجیح را سکوت مودبانه و نگشودند لب پردغدغه، و آمیز توهین

 معذرت مخاطبین همه از اخالقا و مینمایید اصالح را خود نادرست پنداشت شده، خودی اشتباه

 میخواهید!

Noor Ahmad Khalidi  Mohammad Qais Panah 

 مانند خان داوود بمداحی همچنان آن غیر در بنویسید من استدالل مقابل در دارید حرفی اگر شما 

 دهی ادامه سیستانی

Mohammad Qais Panah  

  حرمت، بی نه مداحم، نه من خالدی، داکتر جناب

 ادبیات از تاسف باکمال شما جناب که شدم متوجه اما داشتم، را ادب انتظار بیشتر اندازه یک شما از

 وقت بیشتر نمیخواهم اخالقا و مینمایید استفاده شماست، واقعی شخصیت معرف که بازاری کوچه

 با نمیشود میدانند، ملت همه که را نمایم.حقایقی شما همچون پرروی   و ادب بی آدم صرف را گرانبهایم

  نمود! پنهان پررویی و منافقت

  همثالش...!!! و خالدی داکتر جناب وجدان بیداری و مجدد تربیت امید به

Azam Sistani  

  خالدی آقای

 جاللی سالم داکتر و عارفی استاد جمله از افغان ودانشمندان نظران صاحب از تن چند پناه آقای از قبل

 حال و شوید نمی خود چتیات متوجه هیچ شما ولی اند کرده منع دادن دشنام و کردن توهین از را شما

  چنین نباشد وفرومایه پست خودش انسان یک اگر. میخوانید" پستی ناز" مرا استدالل و ها نوشته هم

 برد. نمی بکار دیگران به الفاظی
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Noor Ahmad Khalidi  

 در آن از قبل سالها من. میزنی دست نجیب زمان در مجاهدین با من رابطه مورد در شاخدار دروغ به

. باشی کرده تحقیق افغانستان در من به راجع تو من غیاب در که بودم کسی چه من باز. بودم آسترالیا

 است. خوب هم خجالت. شناخت نمی مرا کسی

Qasim Baz  

  خالدی آقای بحال افسوس

 معلوم وی های نوشته ورا از ولی. است شخصیت واقعا صاحب خالدی جناب که میکردم فکر من

 قلم بعدا کند تکمیل را خود تداوی اول قدم در وی است بهتر. دارد روانی تکلیف برادر این که شودمی

 براید. می ادب چوکات از زود سیاسی بحث در وی نماید. فرسایی

Noor Ahmad Khalidi  

 هستی؟ کی تو

Qasim Baz  

 من دادم. تان دوست بدست را فروع اقای تلیفون نمره امریکا ویرجینیا در که. تان هموطن یک من

 افراد بعضی درونی عقده که هستم کس همان من. ګرفتیم نقد تحت را شما نوشته که استم کسی همان

 ملنګ. و ګو حقیقت یک باز قاسم من اسم. میکشم میدان به زود را

Zmarai Kassi  

 دیگری کار وطنش مادر و مردم به خدمت جز به وی نیست، اصولی کار گفتن بد خان داوود مورد در

. داشتند افکاری باالتر بسیار که بود ناصر جمال و سوکارنو نهرو، چون بزرگمردان جملهٔ  از نکرده،

 شان کدام هر مورد در بیجاه و منفی های پروپاگند نخواهی خواهی است، نظیر بی اینها هریک داستان

ٔ  که دارد وجود  دارد. بیرونی منشا

Qasim Baz  

 افغانستان در هم بعد سال هزار اګر نمودم برداشت اینطور من صاحب خالدی جناب نظر بی نظر از

 محمد شهید بدوش انرا مسولیت وی بپیوندد وقوع به هزلزل اتنیګی اقتصادی سیاسی قومی فاجعه کدام

 این از من. است سرطان ۲۶ ادامه ثور هفت فاجعه که مینویسد یه ئعقد جناب این اندازه. می خان داود

 بما هم را این لطفا. میفرماید شما که باشد اینطور اگر پس ساختم نشان خاطر وی به و پرسیدم جناب

. نداده جواب برایم حال تا وی. است دوران کدام ادامه و زاده ۱۳۵۲ سرطان ۲۶ که سازید واضح

 هستم. عقدی مریض بزرگوار این عالمانه نظر منتظر

Azam Sistani  
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 بد نویسنده این درماندگی وبه خواندم خالدی داکتر گویی سفسطه مورد در را شما جواب گرامی باز

 خالدی داکتر شبیه را تاریخی های پدیده که میکنم حکایت کسی از دیگر مثال یک سوخت. دلم زبان

 میکرد. ارزیابی

 برخالف:" بود نوشته نما مستعارچهره بنام کسی کانادا تورنتو چاپ فروغ نشریه در ۲۰۰۴ درسال

 نه و شده شروع خان داود کودتای از نه ما کشور بدبختی که باورم این به اندیشند،من می دیگران آنچه

 افغانستان عمق در که است ست بری های ریشه محصول سیاه روزهای این بلکه ثور ۸و ۷ روزهای از

 از بیش های بدبختی تمام آغاز سر و شوم روز باید را میالدی ۱۷۴۷ سال من پنداشت به. میباشد نهفته

 " شناخت. وطن قرن نیم دو

 ابدالی احمدشاه توسط افغانستان دولت تاسیس روز ها بدبختی آغاز و شوم روز از نویسنده منظور

 مردم و شد نمی تاسیس ۱۷۴۷ در افغانستان بنام دولتی اگر میگوید است.نویسنده 1747 سال دراکتوبر

 شدیم. نمی بدبخت ماند؛ما می باقی هندوستان بابریان ویا ایران صفوی دولت سلطه تحت همچنان ما

 تاسیس باره در خالدی دکتر فیسبوک شعار که میدهد انتقال را پیامی همان عین نما چهره سخن این

 میدهد. انتقال داودخان سوی از جمهوریت

 :است نوشته چه خالدی که کنید توجه

 :نکنید اشتباه"

 است! افغانستان مردم نشدنی تمام فاجعه   سرآغاز۱۳۵۲ سرطان ۲۶ کودتای

Qasim Baz  

 افراید عقدی خداوند انهایکه صاحب. سیستانی اعظم معظم جناب ریالست و بین واقع دانشمند به درود

 فرماید. نصیب صحت پاک هللا مریض افراد اینگونه به که کنممی دعا. آفریده که

Ali Ahmadi  

 زحمت,نفسی پاک,پرستی وطن چون سجایای.ندیده خود به افغانستان تاریخ که است شخصیتی خان داود

 داود و.است نادر شخصیت آن شک بدون نفر یک شدن جمع...... و صداقت,آالیشی بی,تواضع,کشی

 با دلسوز پدر یک مانند به که دیدم سردار از ویدیوی من.داشت خود در را خوب سجایای تمام خان

 گذاشت نمی سردار ولی ببوسند را دستش خواستند می سربازان حالیکه در کرد می خورد بر سربازان

 دشمنان که است ساخته ثابت تاریخ.کرد می شان نوازش و بوسید می سربازان گردن تمام مهربانی با و

 آ اس آ یا و بودند ب ج ک به وابسته یا سردار

Abdul Nawabi  

 بودکدام سواد بی مردم فیصد ۹۰ از بیشتر حالیکه در میکند نوشته مردم و دموکراسی از خالدی آقای

 دیموکراسی از درست صورت به دیدیم هم را سواد با فیصد ده اگر و نداشتتند دیموکراسی از آگاهی

........ محدود نفر صد چند از غیر به ، نبودن دیموکراسی قصه در هاهم سواد با بعضی و نکردند استفاده
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 صدق خالدی آقا به سفانه متا که است آن از بهتر تربیه اما است خوب تعلیم که بود گفته داودخان

  میکند.

Abdul Hai Niazi  

 پر هغہ د یا او شخصیت پر خان داؤد مرحوم د نیوکې زما:  سالمونہ صاحب سیستاني مشره گرانہ

 هېواد یو خان داؤد مرحوم ، ده نہ پروژې بنائی زیر او پالنونہ اقتصادی پر هغہ د یا او هېوادپالنې

کړ آباد افغانستان غوښتل او و افغان پال  دا خو دي، عقیده هم سره ملت افغان ټول باندې دې پہ ، ي

وکړ کودتا خان داؤد چې  داؤد هم کالہ څلورونیم لہ پس پایلې کودتا دې د او دی حقیقت تاریخي یو ه

 وینې ولس افغان د پورې ننہ تر هم او شو برباد او تباه یې کورنۍ ، ورسید شہادت پہ خان

تویږ  سیاسي زما ، یم نہ عقیده هم سره اخوانیان ، حکمتیار ، کاران جنایت پرچمي خلقي د زه۰ي

 پرې چې وهلی ده نہ توره کومہ داسې هم گوند ملت افغان د خو ده سره گوند د ملت افغان د تعلق

ونازیږ  خان داؤد مرحوم د خو لرم احترام ژور تاتہ او لرم باور باندې لیکنہ تاریخ پر ستاسو زه ۰و

کړ بیان تہ تاسو نظر خپل ما هکلہ  نظر ستاسو هغہ او لري اهمیت نظر لیکونکې تاریخ د یواځې ۰

درنښت پہ ده  

Abdul Hai Niazi  

 مرحوم د دی هللا لوی یم عقیده هم پوره سره تاسو هکلہ دي پہ زه: هیلې نېکې او سالمونہ صاحب باز

یکوڅخه بی خبره وم  ې  کورنی هغہ د او خان داؤد  مرحوم او خان داؤد مرحوم د زه مننہ ډیره ، ي

اړ لہ شفیق  د چې وبخښي پالر ستاسو هللا لوی او د شهادت درجی لوړی کړی زه د مرحوم داودخان 

کړ روښانہ برخہ یوه تاریخ پر کارنامو هیواد پالنی او عمرانی کار     خان داؤد مرحوم هیڅوک د   

۰نیازي عبدالحی درنښت پہ. شہ برخہ ورپہ جنتونہ او وي ښاد یې روح  

Najib Dawary  

 .مسگری گردن زدند بغداد به -------آهنگری بلخ در کرد گنه

 اتهام گونه هر کردن وارد. است ثور خونین کودتای افغانستان مردم های بدبختی تمام منبه و عامل

. بس و میدهد برائت را ثوری 7 کاران جنایت فقط و فقط سرطان، 26 کودتای به بعدی های تراژدی

 رفیع، سروری، ، زوی گالب تنی، شانواز قبیل از کودتا این زنده خائین کثیف های وجدان حاال هم شاید

 خان داوود علیه واهی اتهامات چنین شنیدن و خواندن با شان روسی باداران وغیره یار مزدور شیرجان

 کند. سبکی احساس سرطان 26 تحول و

Sultan Massud  

 بكاهند یكدیگر مقابل در خود كالم حرارت از تا میكنم خواهش صاحب خالدى و سیستاني بزرگواران از

  دارند. بین سیل چون

 داود شهید و ظاهرشاه مرحوم هریك ما تاریخى شخصیت هردو وطنپرستى و صداقت در میكنم فكر

 به شیشه این فراوان، درزهاى با میماند شیشهء به هم حاال و زمان ان در نكرد.افغانستان شك باید خان

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 9تر 9 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

 

 قدم اهسته خیلى و بود ها درز متوجه نیك ظاهرشاه شود.مرحوم ترمیم و شود رسانده باید محفوظ جاى

 نمیتوانست. دیده را شیشه موقعیت و حالت زیاد عشق از خان داود شهید و برمیداشت

Afghan Afghanistan Kabul  

 مركزي إحصائه مركزي اداره در كه زماني خالدي آقاي كن قبول مرا احترامات صاحب سیستاني

 را ا ق د ح عضویت خود شخصي منافع بخاطر است طلب فرصت إنسان یك أو میشناسم بود مامور

 احصایه مجله در ماركسیزم مورد در ونوشته مقاله جند حزب أعضاء توجه جلب برأي حتي نمود حاصل

 خود شهرت و منافع صدد در بیوسته و ندارد سیاسي خاص نظر كدام هست استرالیا در فعال كرد نشر

 كدام كه أشخاص باجنین كند نمي إیجاب دار نام نوسینده نویس تاریخ حییت به شما شخصیت هست

 .هست وقت ضیاع ندارند مشخص هویت

Hafizullah Khaled  

 سرطان ۲۶ - تحول» نمایدکه ادعا و نموده کتمان را حقایق حد این تا شخصی وقتی صاحب، باز محترم

 بلکه آورد نه کشوربوجود و مردم اجتماعی و اقتصادی سیاسی، حیات در مثبت تحول هیچ تنها نه

 «ساخت. محروم سیاسی و اجتماعی مبارزات سالها آوردهای دست تمام از را افغانستان مردم برعکس

Qasim Baz  

 نهایت بزرګوار بشما درود. کالم خوش شاعر و ریالست نویسنده خالد، هللا حفیظ اقای محترم جناب

 باد. رسا همیشه تان قلم و قد بود خواهیم و هستم شما خواهانه وطن نظریات مدیون همیشه من ګرامی،

 ملکیار داود چون است دیګر درجای وی ګردن و سر نرفته شاه ظاهر راه به اصآل مغرض شخص این

 و تن کرده، پیش سلطنت طرفدار بنام را وی حاال عظیمی نبی و وکیل ګروپ شد غرق خود ګندګی در

 میباشد. انها امثالم و میاخیل قادر بغل زیر در شخص این بدنه

 مقابل را در تیزیسها اقتصاد پوهنځی محصلین به میکرد کار پالن وزارت در زمانیکه در شخص این

 اقای رزم هم و دوست وی بود، در ان زمان تربیه و تعلیم اصول خالف وی کار این که. مینویشت پول

 .و م خیل است وکیل

 پایان قسمت اول
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