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 ۱۵/۰۶/۲۰۱۸         داکتر عزیز شمس
 

 یارکد ملؤدا هایافسانه پردازی به جواب 
  

به تأئید سخنان هر یک جناب حسیب هللا صاحب ، وطندوست صاحب ، داکتر صاحب سید عبدهللا کاظم،  جناب قیس 
انجنیر نجیب هللا کبیر صاحب ،جناب عبدالستار صاحب ،جناب جمیلی صاحب ، جناب ع حیدری صاحب ، جناب 

برایم  متأسفانه مفهوم نشد که نظر  جناب ـــ ع حضرت صاحب چون صاحب ، جناب اعظم سیستانی صاحب ) داوری
رامدنظر داشته ادامه می دهم که :  نکات را که جناب داود ملکیار آنها چه میخواهند(  نظرات دقیق بزرگان یاد شده 

یزی را القاء چرا محک قرار داده  )مثل نوشته های قبلی با سرتمبگی طفره و گریز مشکوکانه وزیرکانه( می خواهد 
آشکارا  نشان میدهد که بجای روشنگری در مسئله بیشترآب را  دیگر را پنهان کند.  موصوف  کند و میخواهد چیزی

 کند تا ماهی خواسته خودش را صید نماید.می گل 
 اما بعد : در کـُل نکاتی را ضروری می پندارم عرض شود که : 

در تمام عرصه های  داود خان را کهمحمد سخنان غرض آلود  هرکسیکه باشد نمی تواند شخصیت آفتاب گونه شهید 
ملی  نشانه های از تالش ملی او آشکار است بی رنگ سازند. هر انسان ملی  با انصاف نمی تواند تالش اخال صمندانه  

داود خان  را که در راه اعتال ء وترقی کشور عاشقانه  انجام داده است نادیده گیرد. خدمات آن شهید محمد ملی شهید 
مس است که درین راه نقد جان ونقد خانواده اش را گذاشت و به ابدیت پیوست.  چنان واضح و اظهر من الش  ،تاریخ

اما امروز کسانیکه  نه در گذشته چیزی بوده  جز دشمن کی میتواند این شخصیت تثبیت شدۀ  ملی را زیر سوال ببرد؟
ی ملی وتاریخی ، به اند ونه هم اکنون، وبرخالف  به تمام ارزشهای کشور پشت کرده وبجای برجسته کردن ارزشها

جرگۀ کسانی پیوسته اند که ارزشهای ملی و تاریخی کشور را به نوعی وبه نحوی کم ارزش جلوه می دهند.  آنها با 

شب تاریک و بیم :  حافظخره میگیرند. بقول چنین فضولی ها بجای خدمت به وطن، ارزشهای  وطن  را به سُ 
بلی این سبکباران  عقلی در غرب  ما سبک باران سا حل ها، کجا دانند حالـــ    موج و گردابی چنین هایل

لمیده و از شکم سیری و بی خاصیتی همچون ذره در برابر خورشید قیام کرده اند . این سبکباران عقلی از در افتادن   
عزت با شخصیت شهید داود خان بزرگ میخواهند خود را چیزکی جابزنند. در حالیکه هر انسان با شرف وبا عزت،  

 وبزرگی  آن بزرگ مرد تاریخ وطن را نیک درک کرده میتواند.
 

به وسیلۀ  گماشتگانش کاری را مثل استعمار انگلیس ماهرانه انجام داده تا هر   کاجی بیکه قبل ازهمه عرض شود 
دشمن نامرد افغانما را  فریب بدهد و بتواند تبصرۀ  غیر منصفانه را در مورد آن بزرگ مرد و  آن شهادت کبرا سامان 

چند موضوع را  کاجی بینجا دهد و به دالیل ذهنی بدون اساس وسند یقین پیدا کند که حرف صحیح را گفته است. دری
بخورد جامعه سبکباران عقلی داده است . اول تعدادی از سبکباران عقلی را طوری تلقین کرده است که داود خان 

( دوم  برائت اولی کاجی بیخودش یا پسرش مرحوم ویس مسئول این جنایت قتل خانواده بوده اند نه کسی دیگری ) 
 کاجی بیکم بزنیم با قتل میوند وال شهید که مستقیم را حیله نشد شخصیت داود خان روسها میدانستند که اگر با چنین 

مسئول آن است برای فریب دشمنان نامرد افغانما قبال ً تدارک دیده بودند تا داود بزرگ را قاتل آن مرد بزرگ دیگر 
خصیت ملی کشور را نامردانه بد قلمداد کنند. یعنی هم داود خان را قاتل وهم  میوندوال را خائین جلوه دهد وهردو ش

در سازماندهی   کاجی بی(اگر این هم نشد  مسئول کودتایی بدانند که  دست مخفی  برائت دومی کاجی بینام سازند. )
داود خان  انجام شد.    درینجا بنده  جناب داود مد مح آن  برای منحرف کردن مسیر اصلی ارادۀ  ملی سردار صاحب 

شده و ندانسته در کجا شخصیت اش را  کاجی بیملکیار را شخص مظلوم  وسبکبار تلقین شده می بینم که  آلۀ دست 
ر این شکی باقی نمی ماند که  صد درصد ریگی در کفش دارد که بی سنجش به ارادۀ دیگران عرضه می کند.  در غی

. ملکیار  کمر به تخریب و تحقیر داردتالش وعرق ریزی   روس، کاجی بی و خلق وپرچمغرض کتمان جنایات 
 اجبار شده است. وتحمیل بروی  ارزشهای ملی بسته است که اگر این وضع بمیل خودش نباشد حتما وظیفۀ 

  
م  ده بوکردبیان که در مقاله قبلی خود آشکارا ومستدل از عنوان گرفته  تا انجام من نگارنده  قبال ًعرض خود را با این

که درین اوضاع متشنج  قبل ازینکه به تخریب شخصیت های ملی بپردازیم و ذهن مردم را نادرست مسیر بدهیم  بهتر 
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دقت جامعه را هرچه  است شده ین هایلشب تاریک و بیم موج و گردابی چناست به اوضاع کنونی که آبستن 

شخصیت های ملی از آن استقبال گرم نمودند . یمنجات کشوربه اوضاع فعلی معطوف ساز خاطربو منسجم تر  بیشتر

میخ آهنین در سنگ نرفت  وقصۀ یاسین شریف  متاسفانهاما جای دیگرو برمن منت گذاشتند متشکرم.  
پیاده در جای  خودش است  باید سواره را بگیریم. اینک که دوباره میخواهم چیزی  در حالیکه. بیهوده تکرارشد

 بنویسم ناچارم تصاویر داده شدۀ  جناب ملکیار را کمی حالجی کنم که :  
 جناب ملکیار در مقاله ایشان کودهای را انبار کرده اند مثل این که : 

هندی یا کاوبایی را تداعی میکند. وآن صحنه درد ناک وحشتناک : نقل قول های کود شده  سناریوی فلم های بی ارزش 1

فاجعه را به  مضحکه یک فلم بازاری تنزیل داده است. که البته قصد پنهان ملکیار غیر مستقیم ظاهر می شود از جانب 
ظور ناسالم دیگر در ذیل نوشته ایشان از شخصیت های محترم نام برده شده است تاخود را رند بچی کابل جا زده   من

اش را  موجه نشان بدهد. همچنان  در تمام نوشته هایش بسیار بی انصافانه  وغیر عاطفی بازی با  شهدای شده است 
ضاحت می بخشد. یعنی در نفس استدالل خود جناب ملکیار زیرکانه نشان میدهد که که قصد نادرست راوی را  و

تقیم پرده بر تمام جنایات خلق وپرچم و  اولیای االمر نعمت  پردازخود  خاندان داود خان خود گناهکار بوده اند و غیر مس
انداخته، جانیان اصلی حادثه را به فراموشی عمدا ًمی سپارد.   این سخنان جناب ملکیار بجای وضاحت  فاجعه،  دست 

اساس خود مفتخرانه  به دیماگوژی بی آزرم میزند بطور مثال : جناب ملکیار بعد از سکوت ممتد در برابر ادعای بی
 چنین می نویسد : 

، افشای نام شاهدان عینیچند تن از خوانندگان این صفحه در مورد اصرار و پافشاری گفته شود که با وجود  بایددر مقدمه » 
 که ذکر ؟[یتصمیم گیری یعنی چاهمیت دادن به سخنان  وتصمیم خود ، چی  ] تصمیم گرفته شد] ؟؟؟[ ، ملحوظات خاصبنابر 

بعضی رشته های باریک زیرا [  چییعنی ] ؛ به آیندۀ نزدیک، موکول گردد ؟[ ی] باز یعنی چ،نام، تا وقت گرفتن اجازۀ رسمی
، پابندی و وفا به عهد، مانع از آن [!!!!!] احترام به روابط خانوادگی اه واه به این مراعات رشته های باریک[ وو]اجتماعی 

، حریم خصوصی کسی، دستخوش بگو مگو ها واقع گردد و در معترضمی شود که برای آرام ساختن و قانع ساختن چند 
جناب ملکیار بالفاظی فراموش میکند ]  .معرض تهاجم چند نویسندۀ بی باک، و چند تن بد زبان کوچه بازاری، قرار داده شود

که هم اکنون در جال  ادعای است  ده نمو لمای ناسو چرا ادعا گذاشته استاول  تمام رشته های باریک را زیر پا که  در قدم 
نعمت اش دست   اولیایخود خود گیر مانده است و چون اثبات ادعا  خود را نمی تواند روشن سازد  پس برای اقناع خودش و 

فلم های هندی  عرض اندام می کند وبالفاصله  از کمی حافظه  به دشنام دادن به  کتمان اشتباه اش همچون سناریونویسان  مبتذل 
 ]کور خود بینای مردم["( ملکیارداود ". چند تن بد زبان کوچه بازاری ) می پردازد

می دهد که چهره اولی مردم را می فریبد   تصویر دو چهره این دیماگوژی آشکار جناب ملکیاراست که با شاهدان مجهول خود  
معرفی می کند.    گویا  فرزندان داود خان از طفلی  تفگچه بد و چهرۀ  دومی خانواده داود خان  را غیر مستقیم در سطح خود 

تهجن بوده اند وسالهای سال دست به قتل و قتال وخونریزی و تفنچه بازی  مثل اکتور های فلم های مسباز باز و ششلول بند 
کوبایی داشته اند  که  از کشتار اشخاص  اباء نمی کردند و حتی غیر مستقیم میخواهد  القاء کند که شهید ویس داود یک انسان 
بی رحم  بوده که از کشتن زن وفرزندش دریغ نکرده است.  ویس شهید را حتی قاتل حرفوی قلمداد میکند. تمام این جعلیات را 

 دارد.  ؟ که افسانۀ آنها را محک قرار داده  است واز معرفی آنها ترس وحشتکلکیار قبول کرده است؟؟؟؟
ویس آمد به "این مغالطه و جعل کاری آشکار بعید از انصاف است.  جناب ملکیار از نظر شاهد اولی  مجهول می نویسد که : 

اوالد های  باالیزن خود و بعد  باالیکسانی که پیش رویش و نزدیک دوازه بودند، فیر کرد یعنی اول الی اتاق درون، اول با

و بعد تا که توانست از خانم و دختری که در پهلوی خانم ویس نشسته بودند، فیر کرد  باالیخود فیر کرد و بعد از آن 
فکر میکنم دلیلی که دیگران زنده ماندند این بود که ویس زیاد شاهد در ادامه میگوید: ....... ]؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟[   بین برد.

در اخیر " .شاهد اضافه میکند: شنکی جان توسط ویس زده نشد، چون او با فیر تفنگچه خودش را کشت ..... " مهلت نیافت،

 .که خود کشی کرده است خانم شنکی را نیزضربه میزندنامرد این عقدمند 
ودر درجه   درین قضیه  عمداً روشن نمی کندرا او  ولی نام از شاهد مجهول یاد میکند  با آب وتاب  از منشاء عقدهجناب ملکیار 

نمی شود که این شاهد اولی در آن زمان خودش چند ساله بوده؟  که به این بیراهه گویی شهادت داده است. این شاهد  واضحدوم 
د  در حالیکه مثل کمرۀ مخفی در تمام اطاقها پائین از کشته شدن قدیر نورستانی تصویر میدهد ولی از قاتل آن تصویر نمی ده

وباال حضور دارد وبدون ترس موضوعات را بخاطر دارد ؟؟؟. اما   ویس شهید را درتصاویر قاتل حرفوی نشان میدهد که 
و برای ": بیشترین قتل را  ویس انجام داده است.  در جای دیگر خواسته است خوانندگان عالقمند را تطمیع کند اضافه میکند 

یق و دوستی ها، این سطور سبب رنجش خاطر شان گردیده است، می خواهم با اطمینان بگویم الآنعده از کسانی که بخاطر ع
مصر را بعد از چهار هزار سال تشخیص بدهند، باید یقین فرعون که با علم و تکنالوژی فعلی، اگر علما توانسته اند علت مرگ 

 ".را خواهند داشتداؤد خان داشته باشیم که متخصصین توانایی تثبیت علت و چگونگی مرگ هریک از اعضای خانوادۀ 

ن واین نفرت چنا می زندفوران علیه داود خان شهید از بدن  ملکیار خصمانه چگونه خواهش میکنم دقت کنید که نفرت 
. ببینید زمانی که گماشتگان روسی  عقده مند خود را پنهان کرده نمی تواند سخنانبر وی حاکم  و مستولی است که 
از بین بردند و خود شان با مغالطه کاری  و پایمردی به نفع روس ها را کشور  سردار محمد داود خان زعیم ملی 

شعار عوام  چندینبنابه دیکته مشاورین روس و   ذاشتندگ روس ها برسر قدرت آمدند ونامش را بی شرمانه انقالب
شعار اولی این بود که از آن جمله  دو  گذاشتند  خودفریبانه را غرض فریب جامعه بر زبان طوطی های دست آموز 
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سر   آل یحیی "غدارخاندان  فرعون "سقوط داود آخرینو دومی    آل یحیی" غدارخاندان دادن  به  "پایان که  
واز جانب دیگر تمام خاندان آل یحیی  جنایات شانرا  سرپوش گذارندچاکری و میدادند آنها با چنین شعار ها  خواستند 

دل بیان می کند  ترحم بیان عوامفریبانه که بشکل اکنون ملکیار دست آموز نیز در معرفی کنند.  فرعونو  غدار را  
مصر عمدا ً کار می گیرد. تا این کلمه را برعلیه شهید   فرعوناز کلمه یا فراعنه مصر  اش یخ نمی کند و بجای شاه

 نامردی هم اندازۀ دارد.و چاکری داود خان  در اذهان جامعه تداعی کرده باشد. 
 که به تخریب آفتاب برخاسته است. ایاین دیدگاه عاجل بنده به نوشته حقیر ملکیار بود. ملکیار  ذره 

 نتیجه گری :
هردو شاهد را چون دروغ است وضاحت داده نمی تواند چراکه نه سن این شاهد معلوم است ونه مناسبت آن، وهمچنان 
درآن قیامت سرا این شاهدین با وجودیکه در تمام اطاق ها حضور دارند و چشم دید  شانرا بینه به بینه بیان می کنند 

زنده ماندن شاهدین زیر سوال رفته است.  این شاهدین خود  اما چون دروغ گو حافظه ندارد متوجه نمی شود که خود
 ساخته   مغرض افسانه سازی بی بند وبار کرده اند.  آنهم در چنین قضیه حساس ملی. 

که در آن زمان  1979اول در کنار موهوم بودن هویت  شاهدین سن این شاهدین نیز موهوم است زیرا از سال 

ساله بودند پس این شاهد که بعد ازچهل سال  60اود خان خودش دمحمد محمد داود خان  به شهادت رسید سردار

،  دوم موجودیت آنها در آن قیامت سرا  به چه مناسبت بوده   . ؟نظریات بیماراش گل کرده است چند ساله بوده است 
.  در حالیکه  سوم  این شاهدین چگونه از آن قیامت سرای کبرا جان به سالمت برده اند وتمام حادثه را حکایت کرده اند

این موضوع فامیلی  و خانوادگی روتین و شخصی عوامی یک خانواده نبوده بلکه موضوعی از زعیم  گرامی یک 
کشور چند ملیونی است که با توطئه کشورهای خارجی از بین رفته وبا از بین رفتن چنین زعیمی تمام عزت و 

ندار آن ملت نیز بتاراج رفته است که با چنین نامردی ها نمی وقاروافتخار ، فرهنگ و خود ارادیت ، استقالل  و دار و
شود شخصیت های  تثبیت شده را بدون اسناد جعل کنند و کسی صدایش را نکشد. این شخص مزور  ودروغ باف باید 
به سزای تهمت اهانت اش برسد چه در محاکم قضایی غرب باشد وجه در محاکم قضایی افغانی زیرا بدون مبالغه 

 نها نفرحاضر به رد اتهامات آنهاست. ملیو
کشته اند کار یا چیز ساده  دوم کشتار  دریک خانواده که هرگز با کشتار آشنایی وسابقه ندارند و یک گنجشک را نه
این چنین کشتار در هیچ  .ای نبوده ونیست که جناب ملکیار از آن فلم کاوبایی  متکی با شواهد ناقص ساخته است

ه باشند زیرا امید  زنده ماندن را هرکسی تا آخرین خانوادۀ  صورت نگرفته که برای ترس خود شان خودشانرا کشت
د واین امید یک مانع بزرگ است  اما از خانوادۀ محترم ملکیار خبر ندارم شاید دربین لحظه حیات با خود حفظ میکن

 باشد. شده  خودشان چنین قتل وقتال مروج  و یک عمل روتین 
 

ر یک مفاد برایش  داشت که او را به شهرت رساند اما رخ در پایان باید خاطر نشان کنم که این کار بی سنجش ملکیا
دیگر این موفقیت درین است که جناب ایشان با همین حمالت بی سند بر کسانیکه ازبین رفته اند و بد بختانه دیگر 

 ان باد.شد. مبارک ندربین ما وجود ندارند. شهرت نامردی و بدنامی ونفرین تاریخی را کسب کرده ا
 د که در محاکم غرب چنین افتراء ای جزای سنگین دارد.نکیار کاش میدانستجناب داود مل

 
در پایان  با وجودیکه میدانم نشر چنین مضامین از جانب پورتال زمینه یک دسکوسیون ویا دستکش را فراهم خواهد 

د داشته باشد. نه اینکه وجو ی دست آویز وکه اسناد وشواهد مؤثق فراهم می شود  فراموش نباید کرد بشرطی ، کرد
فسانه سازی را محک قضاوت قرار دهیم . ازینرو دوباره از نشریه وزین ومحترم افغان جرمن آنالین تقاضا هر ا

آلوده نسازید. این آخرین نوشته من در زمینه چنین لجن نامه  ها  افسانه سازی میکنم تا صفحات مبارک تانرا با چنین 
 . ستها 
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