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 ۲۶/۰۱/۲۰۱۸         َداُودَ زهره یوسف 
 
  

 نالین(آفغانستان لین محترم )اریانا اؤوبه مس
 

با كمال احترام از طریق دوستى أگاه شدیم كه یك تن از نویسنده هاى 
سایت فوق به اسم اقاى )عزیز گذر گاه و یا عزیز عارف( لست از طیاره 
رباینده گان زمان حكومت حزب دیموكراتیك خلق افغانستان را نشر كرده 

َد َداوُ را به نام جگرن  اقاى َداُوَد سلطانزوىاند و در لست مذكور جناب 
كه از ميدان بگرام به پاكستان برده  ٢١رباينده طياره ميگ سلطانزوى

براى معلومات اقاى عزيز گذر گاه و سايت اريانا ، شده ذكر نموده اند
  ويسمافغانستان انالين معلومات ذيل را ايجاب مى كند تا بن

 : 
تورن جنرال نبوده اند ایشان فرزند مرحوم جگرن نداشته و  سمتى نظامىهیچگاهى  اقاى سلطانزوىدر قدم نخست 
  مى باشند كه یك تن از جنراالن ورزیده زمان سلطنت ظاهر شاه فقید بودند، اسماعيل خان

 
 

ایفاى وظیفه مى  در شركت هوايي اريانا ١٠دي سي اقاًى سلطانزوى تا زمان ترك كشور منحیث كیپتان طیاره 
( با همسر و فرزند شان كشور را ترك كردند و در كشور ألمان  ۸۰۱٩مطابق )مارچ  ۱٣٥٩كردند و به ماه حمل 

( در ألمان بودند و بعدا روانه إیا الت متحده  ۱٩۸۰،) سپتامبر  ۱٣٥٩پناهندهگى سیاسى تقاضا نمودند و تا سنبله 
( در شركت هوایي عربستان ۱٩۸٣)دسامبر ۱٣٦۲( الى جدى ۱٩۸۲)اگست ۱٣٦۱امریكا شدند واز ماه أسد 

( در ۱٩۸٥)جون ۱٣٦٤( الى جوزا ۱٩۸٣)دسامبر ۱٣٦۲ى ایفاى وظیفه نموده اند و بعدا از اخیر ماه جدى سعود
( الى جوزا ۱٩۸٥)جون ۱٣٦٤ایاالت متحده امریكا وازا خیر جوزاى  Continentalهواپمایى

نماینده مردم  ایاالت متحده امریكا مصروف وظیفه بودند و بعدا به حیث  United( در هواپىمایي۲۰۰٥)جون۱٣۸٤
 . ( نماینده بودند۲۰۱۰) ۱٣۸٩در پارلمان افغانستان الى اخیر 

 
و بازهم تكرار یاد آور ى شود كه  در افغانستان نبودند ١٣٦٥در سال  اقاى سلطانزوىبِنَا نظر به سوابق فوق 

،اشخاصیكه در یك سایت وزین مانند اریانا أفغانستان انالین معلومات راجع به  هرگز پيلوت نظامى نبوده اندایشان 
أشخاص نشر مى كنند در نخست باید تمام سوابق شخص مذكور را بدانند ،در غیر ان از اعتبار یك سایت كاسته 

 ٢١طياره ميگ خواهد شد و باید به ارشیف وزارت دفاع افغانستان مراجعه نمایند ،درین جاى شك نیست شخصىیكه 
َداُوَد ولى این بدین معنى نیست كه  برده امكان دارد كيپتان َداُوَد نام داشته باشد ١٣٦٥را به پاكستان در سال 

یك تن از كاندیدان ریاست جمهوري  اقاى سلطانزوىباشد ،متاسفانه در زمان مبارزات انتخاباتى چون  سلطانزوى
چنین یك دروغ محض را پخش كردند كه واقعا جاى تاسف است  بودند رقباى شان به خاطر بد نام كردن وى

،مخالفت سیاسى در یك دیموكراسى یك أصل است ولى ترور شخصیت و انسان هاى خوشنام را بد نام كردند ،جفاى 
بزرگ در حق یك انسان و صدمه جبران نا پذیر به ازادى بیان مى باشد ،امید وار هستیم تا این جواب همانطوریكه 

 را مى ضروری  سپرده شود. و ایجاب تصحیح نیز ه شده در سایت وزین ) اریانا افغانستان انالین( به نشر نوشت
 .نماید

 
  سپاس جهان

 
  با عرض احترام زهره یوسف َداُوَد )همسر َداُوَد سلطانزوى (
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 خوانندگان ارجمند!

ورتال افغان پيکی از نطاقان برجسته راديو تلويزيون  وقت افغانستان خانم برجسته  و شناخته شده است. ازينرو   َداُودَ خانم زهره 
از جانب  را به اذهان جامعه برساند.  تصحيح ضروری برحق الزم ديد تا اين  َداُودَ خدمات ارزندۀ خانم زهره  خاطره ن بيجرمن آنال

 پرنسيب های اجتماعيست.خالف و عمل  شخصيت ها شده دگر چنين اشتباهات بی موجب سبب مذمت 

 با احترام  پورتال افغان جرمن آنالين  دارند.  مستقيم  در ارائه اسناد هم نويسنده وهم ناشر مسئوليت
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