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جرم و جنایات روس ها و نوکران شان بزرگتر از آن است که با دو
انگشت پنهان شود
روس ها و نوكران ان در این چهل سال مسؤول اصلى تمام قتل ها و بدبختى هاى ملت افغان است .كمونستان خلق و
پرچم در این چهل سال با چهره هاى مختلف و نقاب به جنایت خود ادامه داده اند.
همزمان با سالگرد هفت ثور شخصى مشهور به داود ملكیار با تاریخچه پر از عقده ها و نوشته هاى ضد ونقیص و
مرموز چون تغیر نام افغانستان به اریانا ادعا دارد كه پسر شهید محمد داود شهید ویس اعضاي فامیل خود را به قتل
رسانیده .داود ملكیار ادعا دارد كه در چهل گذشته وى از دو عضو فامیل ان شهید مصاحبه هاى در دست دارد كه تنها
ان ها را با ده نفر نشان خواهد داد كه حاضر شوند به منزل وى در كوه قاف حضور پیدا كنند و ان را استماع نمایند،
در حالیكه امام الدین در مصاحبه هاى خود و جناب صبور سیاه سنگ و شاهدان واقعه چون داود جان نظام غازى و باقى
فامیل شهید محمد داود در باره ان به تفصیل و به صراحت بار ها روشنى انداخته اند .داود ملكیار نه تنها شاهد نیست
بلكه از هویت مجهول مى نویسد .این را گویند كه "مدعى قانع شد ،قاضى قانع شد ولى شاهد قانع نمى شود" .در حالیكه
كه نه تنها داود ملكیار شاهد نیست ،بلكه خود متهمی است به جهل كارى.
در قسمت نوشته دوم داود ملكیار این بار با این ادعا یك قدم فراتر نهاده و این براى ادعا خود نقش قاضى را اختیاره
كرده و هیات داوران یا juryنیز خود تعین نموده وبه أضافه از ان شاملین هیات داوران داود ملكیار دوستان وى و
كسانى اند كه اگر نام شهید محمد داود را مقابل شوند نه تنها ضربان قلب شان بلند مى رود بلكه تعادل و قضاوت انسانى
خود را كامال" از دست مى دهند .چیزى كه دراین پورتال بار ها ثابت شده .این داستان بوى ناك یا خواب خراب ویا
 Fairytaleابعاد دو خود كش یعنى ویس شهید و بى بى شینكى جان(ان چهره مظلوم ان خانم با وقار ان انسان پاك كه
من مى شناختم حتى جراىت دیدن خون را نداشت چطور مى تواند از تفنگچه استفاده كند و این درس نظامى را در كدام
مكتب نظامى انجام داده باشد؟؟؟؟) استغفرهللا.
موازى به ان دو شخص بنام هاى مستعار جالل و جانان در این اتش وظیفه پكه زدن را به عده مى گیرند .انتخاب
اسماء جالل و جانان به یك علت انجام شده چون این دو همكاران قلمى این ویب سایت اند كه هر دو شخصیت و جایگاه
خود را به حیث أشخاص مسلمان و صادق تثبیت كرده .اگر دقت نشود كه این نه محترم جانان شفق است از انگلستان و
یا محترم جالل از ألمان بلكه جالل از استرالیا و جانان از ألمان به مشكل مى توان انرا تفكیك كرد .از این معلوم مى
شود كه انتخاب این دو نام براى ان بوده تا به ادعاى دروغین خود با جهل و نیرنگ و فریب حقانیت بدهد .نوشته همزمان
راجع به بزرك نشان دادن شخصیت میوندوال و خورد ساختن شخصیت شهید محمد داود به حیث یك انسان ضیعف نمى
تواند تصادفى باشد.
سواالت كه باید با ان توجه كرد این است كه ایا چه چیز باعث نشر این ادعا شده ؟ ایا شخص مدعى ثبات دماغي خود
را از دست داده ویا هم پالن داشته منتظر تغیر حالت دماغي و روانى دیگران چون محترمه گاللى جان ملكیار بوده ؟و
یا هم علت نشر ان أساسا" تحریك و یا معامله با احزاب كمونستى بوده؟ ان احزاب و أشخاص كه خود را قرین محكمه
مى بینند  ،یا نزدیکی انتخابات درافغانستان و حالت وخیم جبهه شمال كه اینده خود را در خطر مى بینند و در حال
بیرون شدن از قصر سپیدار مى باشند ،یا خروج عنقریب عساكر خارجى از افغانستان و تشكیل مصالحه ملى كه اینده
جنایت كاران را خاتمه خواهد داد؟ .و یا این صرف یك انتقام بود به حبس و بدنامى فامیل خود در دست داشتن به
كودتاه ناكام بواسطه أشخاصی چون پدر  ،كاكا و پدر خوانده ان هم به امر پاكستان ؟
انچه داود ملكیار از طریق نوشته هاى خود تا حال ثابت ساخته شاید هم مجموعی از علل ذكر شده ،أساس انگیزه افترا
وى را شكل دهد چون زمان نشر چنین ادعای خالى از عوامل ذكر شده نمى باشد.
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جناب ریس جمهور داكتر اشرف غني یكى از شاگردان راه غازى امان هللا خان غازى و شهید محمد داود مى باشد .این
ارزوى وى مطابق است به انچه كه وى در قبل از و دوران انتخابات وهم بعد از ان انرا إظهار كرده .اولین قدم جناب
رئیس جمهور داكتر اشرف غنى آغاز كار وى روى پالن هاى ناتمام شهید محمد داود بوده که از جمله ساختن بند سلما،
خط اهنَ ،مس عینك ،وغیره پروژه هاى پالن هفت ساله را میتوان نام برد  .پالن إعمار مقبره شهید محمد داود كه
بنای انرا از پول شخصي خود نمودند که این قدم بعدى جناب رئیس جمهور بود .و امسال اولین بار شخصا" از سالگرد
شهادت ان خادم وطن و مردم تجلیل نمود .وی در بیانیه خود تاكید نمود كه خطى مشى و ارزوى اولین رئیس جمهور را
تعقیب مى كند و هم از خدمات جنرال پاچامیر كه در پیدا نمودن اجساد شهدای هفت ثور كمك نموده بود ،قدردانى كرد.
رئیس جمهور بصورت واضح اضحار داشت كه وى مقبره احمدشاه بابا را آباد كرده و خانه میرویس نیكه را نیز آباد
خواهد كرد ،كه مقصد از این كنایه داكتر صاحب غنى به خانه شهید محمد داود است كه در این چهل سال در قید ظالمان
و چپاول گران بوده .چیزىكه رئیس جمهور از ان ذكرى نكرد و تا جائیکه نویسنده معلومات پیدا كرده تشكل یك هیات
مقتدر است تا قاتلین هفت ثور را به میز محكمه بكشانند .این شاید اولین قدمى باشد كه ریئس جمهور مى خواهد ملت را
در راه مصالحه ملى قناعت بدهد و این موازى به مذاكرات صلح با طالبان است و استحكام اتش بس .
رئیس جمهور حتى حاضر است كه مردم را از وجود قواى خارجى نجات بدهد در صورتیکه دولت توان مصارف گزاف
اردو را پیدا كند .شنیدن صداى عدالت از رئیس جمهور قلب مجرمین را تكان داده .كمونستان خلق و پرچم یگانه راهی
را كه دارند آنست که تا از بواسطۀ ادعا هاى مختلف اذهان مردم را مخشوش نمایند ،تا مسولیت قتل أطفال و زنان را
از سر خود كم کرده باشند.
زمان نشر ادعا ی ملكیار به یک احتمال این است كه احزاب خلق و پرچم و مساوات براى هدف مشترك بأهم اعتالف
كرده باشند .چیزیکه احتمال این دسیسه را زیاد مى كند ،اعتراف خود این شخص از سفر هاى متواتر خودش است .ایا
داود ملكیار در انتخابات اینده براى حزب مساوات خواهان همكاري احزاب خلق و پرچم است ؟ ایا قدرت هاى خارجى
مى خواهند افغانستان دیگر افتخاراتی نداشته باشد؟ ایا مى خواهند مصلحه ملى  ،محكمه مجرمین این چهل سال عملى
نشود؟ ایا خلق و پرچم فكر میكنند كه انقالب ثور برگشت ناپذیر است؟ ایا خیبر شهید بوده و شهدای راه ازادى و كلمته
هللا همه مسؤول قتل خودشان و فامیل هاى شان ااند؟ ایا مفكوره و اصطالحات كمونستى هنوز در جهان زنده است؟ از
کجا معلوم که این دسیسه بنای دالری ای نداشته ک
به كمال تاسف باید گفت كه نشر بدون اسناد این ادعا دراین پورتال همه اصول نشراتى ،ملى و انسانى را زیر پاى گذاشته
و كمترین توجه به حقوق انسانى فامیل و اوالد ان شهید و یگانه دختر وى بى بى درخانى جان به خرچ داده نشده.
در باره قتل عام و یا كربالی هفت ثور این را باید ذكر كرد كمونستان هنوز از أشخاص نقاب پوش همراه با امام الدین
حرف بزبان نمى اورند .ان نقاب پوشانی را كه جنرال پاچامیر انها را در هنگام إعدام شهید وفى هللا سمعیى و شهید
موسى شفیق دیده بود ،انها كى بودند؟ قاتل اولین رئیس جمهور شهید محمد داود و فامیل وى همان نقاب پوشان روسى
اند البته به كمك كمونستان خود فروخته و بدون وجدان خلق و پرچم.
بگذارید داود ملكیار پشت دم خود بدود.
حق همیشه غالب است.
با عرض سالم و احترام
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