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  اريخدمت جناب محترم داود س�م ملک

 ! ني محترم پورتال افغان جرمن ان�انګخوانند

 و دست وندوالي نوشته خود که راجع به کودتا محمد ھاشم مني سال قبل دراولميکني کهيزي چذارمګخدا وند را سپاس 
 کم و دون بني افغان جرمن ان2انګد طبق اسناد موثق به خوانند بو در آن) پاکستان یآ سي ایآ (یداشتن  سازمان جھنم

 که در باره کودتا اريد س2م ملکؤ و دااريف ملکؤو ری اقاکي عده ھموطنانم ھر کي ی رد ادعاھابخاطرکاست  
 پورتال ني اانګ به سمع خوانندیمانداري قلعه زمانخان نوشته بودم انرا بکمال اني دارالمجانهي و قضوندواليمحمدھاشم م
 نشر اي انتشار زي را نوندوالي کودتا مرحوم محمد ھاشم می اعضاريګاسناد و اعترافات دافتاد  ضرورت رګرساندم و ا

 . نمودمخواھ

 ار،ي عبدالجبارخان ملکار،ي جنرال عبدالس2م خان ملک« کي ھر ونيقاآ اعترافات ی اعترافات که حاوني دوم اکست
ن آ در شي خوتينھا از شمولآثبت است و می باشد، ی جاجلبھارخانګک و جنرال  جنرال سھا،ی ناصرميجنرال رح

 پورتال وھموطنان ني اانګ بخدمت خواننداريملک عالمانه جناب داود ی ھاليلح انشاA بعد از تد،يننمايکودتا  صحبت م
 . خواھم نمودهي خود ارازيعز

نرا تا حال بدست نشر نه سپردم، علت آد، که چرا نک سوال خطور زمي ھموطنان عزی در ذھن بعضدي دارم شاباور
 عده دوستان کينظر به خواھش و موجود است زدم که نی ن اعترافات تا حال نظر به ملحوظاتآ عدم نشر یاصل
 در ،یلي ملحوظات فامی کست اعترافات بخاطر بغضني اکه،ست ني اديگر، علت ه شد انداختقي و محترمم به تعوکينزد

 ديشخص شھرا  دو کست ني اد،يردګ افغانستان کابل نشر نوي رادقي طرزازي داوودخان ندي شھیمھور جاستيزمان ر
 کست نيا بنده کهي کن، زماناهګ نتي کست ھا را ھمراني داده بود که اتي برادرم ھداهداوودخان به برادرم داده بود و ب

 یقاآ لي و محترم  فامقدري عالانګ از بزریکيبه ھا را   کستنيوردن اآوردم، آ مشکل از کابل بدست اريھا را به بس
  به یکي فرد که ما ارتباطات نزدکي که داشت از من خواھش نمود که بخاطر یوارګ بزرابگوشزد نمودم وآنھا  اريملک
من ھم . وردی آ منيي ما را پالي کست مقام و منزلت فامني چرا که نشر اد،ئي نمایدارن خوآ لطفآ از نشر ، مي نداراو

 در صورت ضرورت من مجبورم که انرا غرض ی ولدم،ي تا بحال از نشر ان ابآ ورزوارګ بزرني ای رولګبخاطر 
 که افغانستان ی داخلیونيزي تلویري تصویھاه  رسانقي بلکه از طری افغانی ھاتي سابي  وقينشر نه تنھا از طر

 ارسال یکاپيک يک  زي غرض نشر به انھا نمی باشند کمي در کابل از جمله دوستان نزدونيزي سه تلوانګردانندګ
  .دي انرا نشر نمازينھا نآخواھم نمود، تا 

 !یرامګ انګخوانند

 در ی مصاحبه صوتکي ی بود که ودهيردګ ی خود مدعیھاه  از نوشتیکيدر ) اريس2م ملک( داود یقاآ قبل یچند
 محمد داودخان ديعضو خاندان مرحوم شھ کدام اي ی خاندان شاھی از اعضایکي ان مصاحبه را بآ یدست دارد که و

 سلسله کين مصاحبه آ است که در یمدع ) اري ملکمس2(  محترم داود یکنم انجام داده باشد،  اقاميانجام داده که فکر ن
 خواھش ی نظر سنجچهي درقي پورتال از طرني در ھماري من چند بار از جناب داود س2م ملک. ھا موجود استتيواقع

 ده به صورت زنی و کاستی سانسور، کمدونن مصاحبه را بآ لطفآ د،ي افتهګ تان که یفآ نظر به ادعانمودم که لط
ن آ ، که در دي و از خود بنوسدي شما خود قلم بردارنکهي نه اد،ئي که با صدا مصاحبه شونده باشده نشر نمایصوت
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 ادي زارير مقدس شما داود س2م ملک کاني ارزش نخواھد داشت، چنانچه در اانګصورت نوشته شما بما و خوانند
 یزي چی بدبختانه که تا حال از وی ماندم  ، ولین جناب عالآ خود تا حال منتظر ی من طبق وعده قبلد،يمھارت دار

 نيمن ھم اآنوقت . دي را نشر نمای نه قلمی، تمنا دارم تا ان مصاحبه صوتاري داود س2م ملکیقاآ ، من باز از دمينشن
 ) ی اسي ایا ( ی پنجابی سازمان جھنما برا روهګ ني و ارتباطات اوندوالي محمد ھاشم مانيافات کودتاچکست دوم اعتر

 کودتا محمدھاشم هي قضني شما به نشر کست دوم اعترافات شاملی بعد از نشر کست مصاحبه جناب عالاکستانپ
  نمود، مي اقدام خواھوندواليم

  ! محترم انګخوانند

 مالک ،ی وال جاجوبي ارلګ محمد رجنرالډګکه به ) اريس2م ملک( جناب داود ی از نوشته ھایکي سال قبل در ميکني
 داشتم، امروز هي محترم جواب قانع کننده اراني شده بود، من در ان وقت به ا قماش قاسم باز کابل خطابوبي ارنمايس

 وال مالک وبي ارلګ جنرال محمد رډګ ،اري داود ملکی اقای که، بلسمينوي ماري ملک2م خدمت جناب داود سريګبار د
 جذب وندوالي بنام می به کودتای خان جاجلبھارګ بود که توسط جنرال ی کسی کابل کاکا خسر من است ،ووبي ارنمايس

 وزارت ی معاون جھادثي در زمان وزارت دفاع احمدشاه مسعود بحی وال جاجوبي ارلګ محمد رجنرالډګشده بود، 
 ی اعضاريګ دیرفتارګ شب قبل از کي بود که ی کسني اولیو. افتي بکابل تقرر ن؟يھددفاع  بعد از ورود مجا

 در انجا دم،ي بنده به پاکستان رسکهي وقت: نمودتي حکاني چنمي برایو.  خود را به پاکستان رساندوندوالي میکودتاچ
( داودخان فرار نموده بودند، ان اشخاص عبارت بودند از از من به پاکستان از دست حکومت قبل  که ريګ نفر دزدهيس
 ی الرحمن، حاجبي حبنري انج،ی حقانني خالص، ج2الدونسي ی احمدشاه مسعود، مولونري انج،اري حکمتنيلبدګ نريانج
 ما، روزانه کي ھری پاکستان برای اسي ای وقت سازمان اني ع2وه نمود که در ایو.  بودندرهي و غرهيغو ) ونسي

 یو.وستيبما پومد آ از کابل زي نی ربانني ع2وه نمود بعد از شش ماه برھان الدیو. دادي معاش میپنجاه کلدار پاکستان
 از ني افراد جوانان و محصلنيکه اکثره ا. شديھسته به تعداد ما افزوده مآھسته آاضافه نمود، که در ان روزھا ھر روز 

 ی سرپرستم،ي دفتر شدکيو ما صاحب .  از کابل امدزي نیرھارګ نن2بګاثنا  ني بودند، در اکيلتخنپوھنتون کابل و پو
 آی سي اآیدر ان دفتر چند تا عضو سازمان . ديردګ ضي تفویرھارګ نن2بګ به )آی سي اآی(دفتر ما از طرف 

 به ريګد تا د الرحمن و چنبي حبنري و ان شبنامھا را توسط انجشتم نویھا را مه  شبنامیرھارګ نن2بګ به یباھمکار
 تي وRريګپروان و د،  کابل ، لعمان،رھارګ ننتي و وRرھارګداخل افغانستان بلخصوص به پوھنتون کابل و نن

 2بګ توسط ی اسي ای امين شبنامھا که به دستور مستقآ در .ميکردي معيافغانستان بضد حکومت محمد داود خان توز
 ! و کمونست استی شخص پرچمکي  که داودخان مينوشتي  مشدي نوشته میرھارګنن

 رينظيبحکومت  داخله ريد و مصاحبه جنرال بابر وزن زحمت بدھی بخود کمکني محترم افغان جرمن ان2انګ خوانندرګا
ن مصاحبه جنرال آدر . د شدن روشن خواھشاني انوقت براقي تمام حقاد،ن و انرا بشنودين سرچ  نماوتوپيبوتو را در 

که مطلب ) ھلکان( و توسط کردمي را نوشته مھاه بنام شیرھارګ نن2بګد صدر داود توسط  ، که ما برضديويګبابر م
 . ، بھر صورتمينمودي معزي افغانستان تواتي وRريګ لغمان، پروان و درھار،ګ است در کابل، نناني فرارنيشان ھم

 ري مانند می ؟ در باره افرادیبخاطر چ چرا و ار،ي داود ملکی بپرسم  که شما اقااري داود ملکقدري من از جناب عالرګ ا
 عمل نينھا به اآ را توسط زھر شاراندند، و وندوالي میھاه  که رودايشت قاسم ردي و برادرش سګ فرھنقيمحمد صد

 مورد جواب ني که در ادانمي م؟ديسي نوین واقعه نمآ ره دربایزيچرا چند،  ساختوبين شخص را معخود آ ی انسانريغ
پنان کردن  رای نظام بی فعX خانم م2ل موسکهينھم بخاطرآ !  ستين نآ که حاR وقت دئيوګ بديشا واضح است که ماش
 ببرک ني مشاورني ا(،ايشت ردقاسمي و سګ فرھنقي محمد صدريمآقايان  کي خود، ھری ماماھایاعفال کارکردھاو
 مرکب بر ضد سردار محمد ريمعجون غو متجانس ري غروپګ کدري ) در کابلی مقرر شده در سفارت شورورملکا

 شود که در دهيد.  معظم محمد داوودخان معشوش بسازددي مردم را در باره شھتي نموده تا ذھنیکدست  يداوودخان 
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با  پاکستان ی دشمن پنجابشهي و مداخله حکومت ھمی اسي ای سازمان اهاګ دستی دست درازز اندهآي چند روز نيا
   )؟ بور خواھد شدیچ ( وندوالي می کودتاچروپګ ني به ای پنجابیھنم سازمان جنيو ارتباطات اافغانستان 

 اکثر و در ردد،يګ می عده افراد  پافشارکي ی در نوشته ھاادي ز» نعمتیول« لغت ی باR، چند روزني در ای راست
 ی بعضیا نعمت است ، بری سردار محمد داوودخان ولھاي بعضی برایبل. شودي عده افرد اشاره مکينوشتھا از طرف 

 ) وندوالي و ھم محمدھاشم میھم سردار محمد داود، ھم جنرال عبدالول ( ھاي بعضی محمدظاھرشاه ، براحضرتيھا اعل
سازمان  ( ھاي بعضی برا،) » ی اسي ایا«  و ی تره کنورمحمد مومند ، لګرستم شاه مومند، محمد (  ھا ی بعضیبرا
 و به یلي دوستم و خلی و مسعود، به کسانی ربانی به کسانن،يلبدګ ھاي بعضرای، ب) و ماما زرغون شاه ی اسي ایا

 و ی اشرف غن،ی حامد کرزی به کسانن،ي A امظي و حفی نورمحمد تره کی به کسانب،ي ببرک کارمل و نجیکسان
Aولعبد Aنعمتان استی عبد .  

   :ديويګ پاچا الفت صاحب ملګ

  ی دیدلي ما لی چهڅ ھاغه لوي د وی دنه         ړه پورته کی شانته چږ لینه ومه خبر پرده م

 ی زنده صحبت باقاري

 


