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په شرعه روغ وایه ! ،دروغ وایه ،داود سالم ملکیار م          

 

 

یاوه  در عمر خود راتمام که  ،مشهور افغان که امروز یک مفتری مسلکی و جای بسا افسوس است

و  ګاهی شاګرد این و ان، بنده قاسم باز را  بار دیګر ان ګفتن و تهمت های بیجا سپری نموده،سرایی،هذی

.معرفی مینماید ی بنده را مشویق دیګرانګاه  

 ،تا دو سال قبل جمهوری دادوخان ن  نظام ااز او ی بی مسولیت ، کهو تهمت نویس عقده یاین مفتری 

سابق ریس حزب مساوات؟ و  ،میوندوالمحمد هاشم کودتا  و موضوع دارالمجانین قلعه زمان خان

، ولی وقتیکه قلم داد نموده روسکی جی بی ، را دسیسه حزب پرچم بخصوص توطیه  صدراعظم بیکاره

را از   ای ایس ای و سیاه این جاسوس مشهور و نوکر استخبارات میوندوال، ګروپ ثور ۷کودتاچیان 

و سیاسی جدی قدرت بعد از شش رهبر حزب پرچم  اقای ببرک کارمل زمانیکه بخصوص زندان رها و

 ونمود نصب پست های مهم دولتی  بهافراد محبوس کودتا میوندوال را  را بدست ګرفت وی بعضیدولتی 

سمرقندی  این ګروپی مزحرف هاادعا اساساین به  تفویض نمود.پسمقام های حساس حکومتی انها  به

، به این حساب انها ګرفتاری ګروپ میوندوال دسیسه کی جی بی و حزب پرچم بوده میګوید که  پردیس

چطور کی جی بی و  خود ادعای مزخرف خود را باطل میسازد.  ایا این جنابان از خود سوال نکردند که

وری محمد داودخان را که در زمان ریاست جمه س ایای ای اه ، وکه ګروپ سی ندضر شدحاحزب پرچم 

 اینګونه تبلیغات بی مفهوم از ؟را رها و بعدآ به انها مقامهای بلند دولتی عطا نمایدان زندانی شده بودند ان

 پدران شانرا نند به اینګونه دروغ های شاخدار ګناه هاان بوده که میخواهګر ئهاین توطشرمسار فرزندان 

قتل  وال خودکشی رهبر جاسوس خود را در بین مردممیوند د. حزب مساواتناز شرم زیاد تسکین نمای

ما در  . ندی صمد اظهر قلم داد میکردقاتل میوندوال را اقاقابل اعتبار سند  هئارابدون  ند ووانمود میساخت

چند روز قبل اقای داود سالم ملکیار در دریچه  . غګو حافظه نداردودر ګویندمیافغانستان متل داریم که 

 «.کشته شدهی ستوسط  کیا  ونمی داند که میوندوال خودکشی کرده  لکه وی تا الحا » نظر سنجی نوشت

کودتا چیان میوندوال را از طریق ویب سایت افغان کست اول سال ګذاشته وقتیکه بنده قاسم باز اعترافات 

عبدالقدیر  مرحومخودکشی میوندوال را به این جناب با وقار  نبعد از ابه نشر سپردم انرا ـ جرمن انالین 

بی  ......، که این کار وی بذات خود نمایندګی ازراجع ساخت در بین ما نیست امروز که وی نورستانی

چرا این ملکیار تقلبی در قضیه خودکشی میوندوال، خود کشی میوندوال میکند. از قضیه  ویمعلوماتی 

مرحوم شهید عبدالقدیر نورستانی سابق قوماندان عمومی ژندارم و پولیس و بعدآ وزیر  داشتن وی دست

از دخالت و  ۲۰۱۸ / ۲۲/۵مورخ  در نوشته داود سالم ملکیار .علت دارد، داخله را دخیل میسازد

 جای  .مینویسد  سمر قندیپردیس میوندوال  محمد هاشمخودکشی  ان مرحوم در قضیه دست داشتن

خسربره پدرشان در  تا بحال نمی داند که محمد هاشم میوندوال ،ملکیاراقای م داود سالم  کهاست  تاسف

که یک شخص از فوت وقتیزندان دهمزنګ خودکشی نموده و یا توسط کدام شخص دیګر به قتل رسیده، 

 

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


  
 

 

 7تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهندرپه افغان 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

 

را  تقاد و الزامچطور میتواند که انګشت  ان و نداند که وی چطور فوت نموده،باشد نخبر  شخص دیګر

مفتری و یاوه سرا  این فرد و بی حیایی بی دانشیاین کار بذات خود داللت به  ،این و ان بګذارد باالی

ابصار.فااعتبرو یااال .مغرض میکند  

 هموطنان عزیز.

بود،  هیګانه صدراعظم بی کفایت ان دور پردیس سمرقندی لدر دوران به اصطالح دیموکراسی میوندوا 

امر خود به  در مطبعه دولتیرا انهم از نویسندګان دیګر صدارت خود تنها دو جلد کتاب دوره در طول  وی

، ان کتابها در  ان کتابها را به بازار عرضه نماید بدبختانه وی بعد از چاپ نتوانستکه  دیچاپ رسانبه 

امروز یک زمان صدارت این صدراعظم بیکاره در ګدامهای مطبعه دولتی پوسیده ګردید و از بین رفت . 

محمد هاشم  .  دنو افتخار میکند تمیورزمباهات کار وی به ان  پردیس سمرقندی عده نازدانه ها و قماش

ملت و مردم بوده باشد  خیرکه ب یدیګر کدام دست اورد دوستمیوندوال این صدراعظم بیکاره و سګ 

با بصیرت نمی تواند یک و ک هیچ افغان بادر . بیرونی نهای جهنمی از جاسوسی به سازما نداشت به جز

سراغ  زده باشدسر از نزد وی ده باشد  و یا خورخیر ملت و کشور به درد و که  کار خیر و نیک وی

 یک ه نیست که میوندوالهو شبهیچ جای شک . در اینجا ار کنداالی ان افتخبه امروز ک کرده نمی تواند

به سیستم عربی  خود اصول صرف و نحو یمالاز پدر وی  نویسنده خوب بود، چون واعظ خوب و یک

 ی درومانند مولوی بیجلیګر پیشاوری بوده ظی در واع موخته بود بهمین خاطر لیاقت شانآ ییمال

.داشتفوق العاده مهارت نویسندګی   

بودند که به این مال نعیم خان  سردارمحمد شهید داودخان وسردار محمد شهید  خوانندګان ګرامی، این

 ند. ا از مدیریت به ریاست و از ریاست مستقل مطبوعات به سفارت مساعد ساختزمینه ارتقا ر بچه

 پس به جرات ګفته میتوانیم بګویم که در به وزارت و صدارت رسید،میوندوال از برکت این دو برادر 

مانند  الیق دیګر افغانهایمیوندوال پردیس سمرقندی  نسبت بهانوقت  دوران به اصطالح دیموکراسی 

و  محمد ګلخان مومند  اقای خادم، ګل پاچا الفت، بینوا و پژواک بزرګ، عالمه سلجوقی، مجید زابلی،

اعظمی صدارت  در اید و وظایف تر به وجهه احسن از عهد وظیفه صدارت عظمیکه  غیره را نیز داشتیم

و  سازی ئهکه در توط. میوندوال کسی بود دنبرببه پیش به خوبی کرده وطنفروش از این جاسوس  را

حفیظ هللا امین بود. وی همرای حفیظ  جوره نداشت وی همنشین و هم کاسهسیال ، شریک و بازی  ئهتوط

و مرام هر اهداف  ند به یک اداره بیرونی کار میکردهر دو چون انها  در یک کاسه نان میخورد،هللا امین 

در . میوندوال در کابل  یکسان بودسرنګونی نظام شاهی جاسوسی به سازمانهای خارجی و شان یعنی دو 

وی یک  نسبی نداشت داوال وی چون مشهور بود. و سګ باز بین مردم کابل بنام صدراعظم سګ دوست

را بطور فرزندی  ، پسر کاکا م داود سالم ملکیارجنرال عبدالجبار ملکیارپسر یعنی را پسر خسربره خود 

 ، اندوقت خود را همرای سګ پاپی سفید خود میګذاشت یتوی اکثره بود کبهمین خاطر  ګرفته بود،

به دریوری  خودزرد رنګ  در موتر فولکس و بازارکوچه  یکه وی در شهر کابل درا در اثن خصوصب

حیآ اګر را ندیده ا، هیچ کس نماز و روزه وی می بود  انش سګ سفید پاپی اش در بغل مصروف می بود

که ان نماز  نمئمطم ، منه بود سلطنتیروزهای عید در ارګ  ده شده ان هم دردی در مسجد  وی کدام وقت

  .هبلکه تکتیکی بود نه بوده عقیدویهم وی  های عیدیخواندن

 و وقایع چگونگی ) اقای محمد داود سالم ملکیار در نوشته نو خود تحت عنوان که ست،ا ای تاسفج

ویب  در ستون مقاالت  ۵/ ۲۲/  ۲۰۱۸بتاریخ  کهاول (  قسمت سیستانی و کاظم آقایان با چند سخنی

ل توسط کدام شخص د که ایا میوندواننمی دان لحظه هم ینتا ا وی جرمن انالین نشر ګردید -افغان  سایت 

.خارق العاده و جماالکماالت ،دانشا ګویند شخص با این رخودکشی کرده،  کشته شده و یا  

شهید هاشم میوندوال ،  هب یدست داشتن وی در کودتا مسمدر دوران محبوسیت میوندوال به اتهام و 
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 و احوال ګیری رض پرسانغغوث الدین فایق وزیر فواید عامه را  یکبار یا دو بارسردار محمد داودخان 

زبان و ، وقتیکه غوث الدین فایق از بود زد میوندوال بوزارت داخله فرستادهن ت تحقیقیاه و رویۀ ی،و

دیګر جای به ګفته  ،ت تحقیق درباره خود اظهار خوشی نموداهیخوب رویه  ګفته شخص میوندوال از

را که نمی خواستم  یمراجعه شود به کتاب غوث الدین فایق ) راز باقی نمی ماند. لزوم این و انهای بی 

 افشاه کنم افشا کردم (

در روز چهارم جناب داود سالم ملکیار در یکی از نوشته های خود لست اشیای که جناب میوندوال  

از طرف فامیل وی تهیه تحقیق خود بقلم خود از فامیل خود خواسته بود و ان اشیای مورد ضرورت وی 

ان اشیا ووو از طرف فامیل وی تهیه و  ، لیمو، لباسویتامین، یک کتاب ګاندی از ادویه بود عبارتشده 

خوانندګان محترم شما خود قضاوت وی داده شده، میوندوال به  اخذ امضا  از طرف اداره محبس به بعدآ 

مهتما  کتاب و یا ناول چطور می تواند نماید شخصیکه هر روز لت و کوب شود و در حالت کوما باشد وی

لطفا به نامه محمدهاشم میوندوال که از زندان دهمزنګ به فامیل شان نوشته شده و بخواند،  ګاندی را

توجه شما  از طرف موظفین محبس داده شده، بعد از امضای میوندوال به وی مورد ضرورت شاناشیای 

میوندوال که بقلم  تا نامه شخص ک نمودهمیدارم لطفآ لینک ذیل را کلیرا به ان جلب  و سروران عزیزان

تحریر یافته مالحظه نماید. خودش  
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 اقای داود سالم ملکیار.

) بجواب یک در مقاله خود تحت عنوان  هو چ در دریچه نظرسنجی  هشما چه من در این چند روز دوبار ب

جرمن انالین  –در ویب سایت افغان   ۵/ ۱۸/  ۲۰۱۸که بتاریخ ( مفتری بزرګ اقای داود سالم ملکیار

که عدم نشر کست دوم بخاطر الزامیت قوی پدر شما جنرال عبدالسالم متذکر ګردیدم  اقبال نشر یافت بشما

فردا نزد مردم این سوال خلق  داودخان بخاطر اینکهیار را عبدالجبار ملکشما جنرال  یملکیار و کاکا

چانچه  دوم و سوم را مجازات نمود یفمیوندوال افراد رد ینشود که وی چرا عوض محرکین اصلی کودتا

چرا داودخان محرکین  فرمودید، که چنین و نمودید، یاداوری  م داود سالم ملکیار از اناقای امروز شما 

محکوم میکند و دیکران را به ده و حبس به سه و پنج سال  که خسربره های میوندوال بودند را صلیا

.و اعدامپانزده سال   

که ان عروس داودخان ګل روی عروس خود که مرحوم محمد  است ګپ و سخن اصلی هم در همینجا

هران تان و خانم کاکا افامیل شما یعنی مادر تان، خو دختر ناسکه کاکا زادهای شما بود و  ،داودخان شهید

اکرهر و یا هم به همین خاطر مرحوم داودخان  ، دخته بودناندا عروس داودخان بستر تان در منزل ګاللی

که به  یاداوری عبدهللا خان ملکیار ، همچنانګرفتمیدر نظر عروس خود را روی  کس دیګر هم میبود 

سکه دیګر ګاللی بنام عمرجان  ی، و کاکا جان پدر ګاللی حیثیت برادر داشت یعنی کهشهید داودخان 

 ،در نظر ګرفتدوست داشت  ،پسر کالن خود عمر داود ی را مرحوم محمد داودخان مثلکه وملکیار 

و فغآل باشنده ایالت ویرجینیا امریکا کار میکرد ی صدا رادیو در ملکیار چندین سالجناب عمر شخص 

و کاکایت این عمرجان  پدر که در روز اول ګرفتاری میوندوال ،ایا فراموش کردی  ،امریکا میباشد 

 عمر ملکیاراقای  ، این جریان را شخصمیګشت ، دفتر به دفتر بمنزلمنزل ملکیار بود که همرای شما 

خواهش نمودید که من  این شما بودید که سال ګذاشته از جناب عمر ملکیار. برایم بیان داشت سال ګذاشته

صحبت کنم، وقتیکه اقای عمرجان ملکیار برایم زنګ زد و پیغام شما را برایم قاسم باز میخواهم همرای 

چرا  .مسولیت صبحت کنم رساند من به جناب عمرجان ملکیار ګفتم که من نمی خواهم همرای این فرد بی

د .یکن درستید ، یعنی تهمت سازتلیفونی ما کدام ګپ دیګر را بفردا از صحبت  میترسیدم که نشود شما که  
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از راست بطرف چپ: قاسم باز  و  مرحوم جنت مکان عبدهللا خان ملکیار سابق معاون صدارت در این عکس ، 

در شهر الکساندریا ویرجینیا  ګرفته شده در منزل قاسم باز ۱۹۹۰. این عکس در سال اعظمی  

 جناب عالیقدر؟ داود سالم ملکیار، من مثل شما یک فرد بی مسولیت نیستم که بعضی صحبتهای دوستانه

را یک روز بخاطر یک شکر رنجی عادی به روح مردم بکشم، اګر من مثل خودت  خود سابق دوستان

ز سلطنت طلبان درباره خودت، مالل موسی نظام، اینګونه اخالق میداشتم امروز صحبتهای بسیاری ا

مایار صاحب و غیره و غیره را بروح انها میکشیدم. این شما هستید که صحبت دوستانه دوستان تان 

ار تان بی شرمی افشا میکنید، این کوقاحت و  هرا به چ ، خلیل هللا هاشمیان مانند جناب محمد داود مومند

است. و انسانی میاسال خالف تمام موازین افغانی،  

وز اکثر خوانندګان این ای افغان نامرد ، من مثل شما نیستم که بګویم فالنی و فالنی برایم چنین ګفت، امر 

عوض اینکه بګوید که احمد چنان ګفت و محمود  شما را شناخته، کوشش کنچهره حقیقی  ویب سایت

نه نقل قول دروغین این و ان، من هم  یدصحبت کنخود چنین ، بهتر است مستند با اسناد دست داشته 

برایت ذکر کنم ولی ابدآ این کار را بخاطر اسالمیت، افغانیت، و ان این  یتوانم دو هزار تهمت از ګفتهم

 شرافت و وقار خود نمیکنم.

شما  ییعنی پدر و کاکامورد فامیل شما من دو بار بشما نوشتم و باز هم مینویسم که در   !جناب داود اغا

 محمد داودخان عدالت واقعی را مراعت واقعآ مرحومپردیس سمرقندی میوندوال کودتا  ګر محبوسین و دی

 یو کاکا شما جنرال عبدالسالم ملکیار پدرمحرکین اصلی کودتا میوندوال یعنی اول در قدم نکرد، وی باید 

 خان،خان محمد خان و ډګروال ماما زرغون شاه  عوض مرستیاله را ب ملکیار جنرال عبدالجبارشما 

اعدام می کردند ، که  محرکین اصلی کودتا یعنی پدر شما جنرال سالم ملکیار و جنرال عبدالجبار ملکیار را

محمد داودخان مرحوم این مورد  درقسم میخورم که  بخدا ، بلی اغا ملکیار من هم اینرا میګویم . نکردند

پسر  ګاللی ملکیار وعروس شان ګل روی  ان اشتباه وی هم بخاطر و شده، عظیماشتباه  ګناه و مرتکب 

عمرجان سکه ګاللی  یکاکاعبدهللا خان ملکیار و جناب و پدر ګاللی  ، شوهر ګاللی ملکیار شان عمر داود

  .بود ملکیار

شده، من  (لعنت تو) لتور و کلچر به دروغګویان خطابهر کدردر هر دین و این  .اقای داود سالم ملکیار 
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یکبار نیست دو بار نیست سه بار نیست  ریکه هیچ جای را نمیګیرد ، چونلعنت نمی ګویم بخاط توما بش

 تبدیلروز مره  وظیفه و حرفه شغلیک  مانندبه شما  رایب اصال دروغ ګفتنید ئغ میګوکه شما درو

 یکست دوم اعترافات شاملین کودتا خان من در کجا ګفتم که مرحوم شهید سردار محمد داود گردیده. 

و عوامفریب  یرمفتری بینظ ؟ جنابمیوندوال را در اخیر دوران ریاست جمهوری خود به برادرم داده

 اګر از من ؟ دمردم می درای من و در چشمخود چرا همرای لباس  ، ملکیار مصنوعی و تقلبی حرفه یی

 یاز خدا حیا نمیکنی و نمی شرمی عمر داود ملکیارپاچا ګل وفادار ، عمر ملکیار و ګاللی  قاسم باز، 

دو  ۲۰۱۶من در باره کست دوم اعترافات در سال  .  کنو حیا  شرم این ویب سایت از خوانندګان  خود و

در  ۸/۱۰ /۰۱۶۲که بتاریخ  انالین بشما و یکبار در مقاله جرمن –بار در دریچه نظر سنجی افغان 

ید که ان کست نظر به ګفته قاسم باز در ئ، اینکه شما میفرمامیاداوری نمود ستون مقاالت نشر ګردیده

 شده این یک تهمت اشکار داده مهوریت مرحوم محمد داود به برادر قاسم بازروزهای اخیری نظام ج

، خدا را شکر ګذارم که ان مقاله من ساختیدبمن مرتبط فکر پریشان خود  است که شما انرا از دل تنګ و

.دارد یحد و حدود هم دروغ ګفتنو طندار ګل . ن مقاالت تا بحال پا برجا استتوس در  

تحت  در مقاله خود - ۵/ ۲۰۱۸/۱۶، من بتاریخ دیګر تان، بهتان و تهمت توجه کنید به دروغ  - ۲

تم که ) برادرزاده میوندوال بنام شنو « بجواب یک مفتری بزرګ اقای داود سالم ملکیار » عنوان 

انوقت کار میکرد ذکر  ارت فواید عامهمربوطات وزدر وی در زمان جمهوریتانجینیر فضل باقی ( که 

نه برادر میوندوال. نموده بودم  

از نګاه شرعیت اسالمی انجینر فضل باقی برادرزاده میوندوال وارث پدر خود بود یعنی در شرعیت  

ر است که یک حصه را میګیرد ، خواهر حق نیم برادر را دارد و خانم حصه هشتم اسالمی اول حق براد

 ودرا که پدرش برادر میوندوال بباقی حق پدر خود انجینیر جناب   یرا میګیرد ، به اساس شریعت اسالم

یا یک ، کلدار دینار  حبه ، خانم میوندوال به وی یک شما و .  دومیش و وراث اصلی محسوب  مستحق

در بین خود تقسیم نمودید و نوش جان  پول ان منازل را داود ملکیار و عمه تاناقای شما  ندادید، ټنګه 

.صاحب بزنس شدیددر ایالت کلفورنیا امریکا پول  از برکت ان حاال شما  کردید ،  

ای داود سالم ملکیار ( که خوانندګان محترم. اینک مقاله من تحت عنوان ) صحبتی به جناب محترم اق

.چنین نګاشته بودم جرمن انالین نشر ګردیده –در ستون مقاالت افغان  ۱۰/ ۸/  ۲۰۱۶بتاریخ   

دروغ ګفتن جناب ملکیار به یک متل مشهور افغانی می ماند که میګوید ) من چی میګویم و دمبره من 

  چی میګوید .( 

 نګاشته چنین ملکیار سالم داود م جنابه ب خود مقاله از بخش یک در انوقت در من ، ګرامی خوانندګان 

 این در و مرزی بیرون مطبوعات در سال بیست این در که متواتر دروغهای سلسله به شما  ........بودم

 به روز چند این در بار دیګر شما باز ید،مینویس انالین جرمن -افغان  ویب سایت  در سال چند

 در هچ خود، نوشته کدامدر  و کجا در من ملکیار، سالم داود جناب.  نمودید شروع شاخدار هایدروغګو

 داوودخان محمد سردار شهید که ام نوشته انالین جرمن افغان سنجی نظر دریچه درچه  و مقاالت ستون

 اخیر در ، دیګر جنرال دو با شما محترم کاکا و ملکیار خان سالم تان بزرګوار پدر اعترافات کست نا

 ، نباش درای دیده اینقدر بین ،ب را خدا روی ملکیار، سالم داود اقای. ؟داده برادرم به جمهوریت دوره

 اثبات به را دروغینت ادعا این خودت اګر است، موجود انالین جرمن افغان در من های نوشته تمام

 به در ان که شما کودتایی ناکام پدر اعترافاتدوم  کست این که تمنوش برایت من . مالمت من رساندی

 این نشر است، موجود نزدم صورت ګرفته توهین زیاد بسیار شما پدر طرف از مرستیال خان محمد خان

، و بد ګفتن به دو جنرال کودتایی دیګر جنرال ، چاپلوسی پدرتان به هیت تحقیقشرمساری از بغیر کست

 اقای شما و کودتای ګروپ مسولیت رفع به کهدیګری در ان کست  چیزی ناصری و جنرال سهاک
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.شما کودتاچی اعضای دیګر ییک به توهین بغیر نمیشود، دیده دانجام به میوندوال  

 اول کست نشر از پیش روز یک که نوشتم قبلی ایه نوشته در بشما من ملکیار، سالم داود اقای

 که فامیلی ملحوظات بعضی بخاطر ، محمد داودخان شهیدمیوندوال هاشم محمد کودتا متهمین اعترافات

 کست نشر از پیش یکروز را کست نا وی ه بود،شد ان نشر مانع داوودخان محمد سردار شخص

  .است موجود نزد ما بود داده برادرم به غون شاه، و عبدالرزاق خان  اعترافات خان محمدخان، ماما زر

ملکیار. سالم اقای  

 بود برادرم نزد ، میرسید برادرم ادرس به که سابق شاه دست نویس مکتوب قطعه چندین داوودخان محمد

 ریاست در کارش دفتر در برادرم میز روک در سابق شاهاخیر  مکتوب قطعه دومکتوب ها  انجمله از که

 قطعه دو ان از که افتاد، خلقیثوری  ۷  حکومت بدست شاه مکتوب قطعه دو ان که بود مانده جمهوری

 کرده نشر اخبار کدام در انوقت خلقی حکومت رایک مکتوب شاه اسبق   میکنم فکر سابق شاه مکتوب

. ندکرد مصادره را اخبار ان بزودی و انها ندمتوجه شدخود  یبه خطا دولت مکتوب ان نشر از بعد. بود

.صورت بهر ،ندباش باخبر داشتند سروکار کشور مطبوعاتی مسایل در انوقت در که بزرګان عده یک شاید  

منزل میوندوال که تا میوندوال وکالت خط ترتیب داده بودید،  فامیل به نمایندګیشما  الت !اجمال جناب کمال

، وقتیکه وی اسم حاجی خان محمد صراف بفروشیدباالی برادر زاده ام به موقعیت داشت در شهرنو 

سیار دانست که این منزل از محمد هاشم میوندوال است از خریدن ان منزل که نسبت به نرخ امروز ب

و شما ان خانه را در مقابل پول بود معرفی کرد خود را  دوست دیګر به شما ، وی ورزید ءناچیز بود ابا

قرار صراف  ان منزل فعآل در تصرف ان ، سرای شهزاده کابل به فروش رساندید انصراف یکی ازنقد به 

اینکه شما میګوید   بلند داده. به کدام دفتر خارجی به کرایه خوب و فعآل ان منزل رامذکور صراف  . دارد

که ان منزل را میوندوال به وزارت معارف به اساس مکتوب شخصی داده و این موضوع در ان وقت در 

به نشر رسیده. اقای مفتری بزرګ، بعد از صدارت میوندوال اقای نور احمد اعتمادی،  اخبار مساوات

فکر نکنم که انها بخاطر ضدیت به میوندوال  ،صدراعظمان بودند داکتر عبدالظاهر و محمد موسی شفیق 

بای  ۴د، دروغ ګفتن هم حد و اندازه دارد، شما دروغهای ناین کار خیریه ؟؟ میوندوال را کتمان کرده باش

  میګوید.مانند موترهای پایکپ که در هیچ جای بند نمی ماند  ۴

و نمی دانستم خبری نداشتم من از نام ویب سایت افغان جرمن انالین  ۲۰۰۲ملکیار، در سال سالم  اقای 

در  برادرزاده امرا  این جریان خرید و فروش منزل میوندوال ها اند،  کی که نویسندګان این ویب سایت

بحیث اعضای افتخاری  ای انجینیر احسان هللا مایاردر پیشاور پاکستان که من و جناب اق ۲۰۰۲سال 

بخاطر ارزانی این جریان را برادرزادم   جرګه زمان حامد کرزی به کابل دعوت شده بودیماولین لویه 

در ان روز منازل در وقت طالبان در کابل با حضور داشت جناب مایار صاحب و اقای فریدون ناشر که 

ګفت.  ندم در منزل مایان بودانها مهمانان برادرزاد  

ین ادعای شما مانند ادعاهای که ا فامیل میوندوال تذکر دادیدرامدن شما تاریخ فروش ان خانه را وقت ب

فکر میکنم میوندوال در کابل جایداد زیاد  .چیزی بیش نیست شاخداراز یک دروغ  به جزشما  دیګر

 داشت.

، اپارتمانهای سر سرک کارته پروان مکاتب دخترانه شده : که میګوید تاندروغ دیګر توجه نماید به– ۳

سر سرک  من هیچ مکتب را در میرومګاهی اوقات که بکابل بودم و یا کابل  در سال کهول چند من در ط

تقریبآ سه سال متواتر  ۲۰۰۸سال اخیرتا  ۲۰۰۶ندیده ام، من از سال انهم در اپارتمان ها پروان کارته 

پروان و خیر خانه مینه ګشت و ګذر  عمومی کارته هفته یک یا دو بار به سرک هر و در مدر کابل بود

هر یک دو سال بعد بکابل  ۲۰۰۹میکردم اینطور چیزیکه شما مدعی ان هستید من ندیدم. من بعد از سال 

مردم قندهار  ندیده ام، های رهایشیپروان در اپارتمانکارته انهم باالی سر سرک  یمیروم من کدام مکتب
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....په شرعه یی روغ وایه. دروغ وایه ځویهیک متل دارد که میګوید :   

 

 نوټ :

ود سالم ملکیار.اقای دا  

 س عزت نففاقد والیت ننګرهار بی باک و کوچه و بازاری به کسی میګوید که همیشه دروغ میګوید،  در

در بیست و چار باشد،  ه افغانی مشهور به بد اخالقیباشد، در بین جامع ت افغانیباشد، فاقد حیا و غیر

دایم الخمر باشد ،ووو.ساعت  ۱۸ساعت   

داکتر رحیم عزیز ، حامد نوید،  هللا مایار، بنده را یک تعداد اعضای این پورتال از قبیل، انجینیر احسان 

اسحاق نګارګر، جناب داکتر صاحب سید عبدهللا کاظم،نصیبه جان اکرم حیدری،  اقای دانشمند  جناب

مام معنی هم ووو بت ، استاد رشیدی، خان اقا سعید،عبدهللا نوابی، جناب سنګروالصاحب،عبدالباری جهانی

بیان نیست. ولی تا  و هم از نګاه اخالق اجتماعی میشناسد که هیچ حاجت به از نګاه اخالق شخصی

شما را از نزدیک میشناسم شما یک فرد دارای صفات باالیی که به محترم جایکه من شخصآ شما و فامیل 

.ی باک ، کوچه بازاری ووومانند ب دیګران ذکر نمودید هستید  

                                  

.یار زنده صحبت باقی                                   
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