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 چند با آقای ملکیار  یسخن

آقای رحیم  محترم  مستند از نویسندگان خبره که می توان از    به صورت   چه مضامین بیشماری گر

قومندان  در این روز ها در مورد    ، عزیز، محترمه خانم ماللی نظام، و محترم آقای حمید انوری و...

رسیده است و از جفایی که در حق مردم و وطن عزیز ما  احمد شاه مسعود در وبسایت ها به نشر  

که از سواد    باوجودی من هم خواستم  اما   ،است   تذکر داده شده    به صورت ُمفَصل و مستدل   ه روا داشت

نوشتن چند سطری به ارتباط  نبشته های آقای داود ملکیار در  از  چندان زیادی برخوردار نیستم،  

 خود داری کنم.    ،فغانستان آنالین و افغان جرمن آنالینایت های آریانا وبسا دریچه های  

آقای داود ملکیار به قرار نبشتۀ اخیر محترمه خانم نظام در وبسایت استقالل ـ خپلواکی یک شخص  

ال تحقیقات  ومیوند قبالً جهت افشای قتل صدراعظم  آگهی دارم که  ست و هم  افرهنگی و مطبوعاتی  

نیز در این ارتباط به نشر رسانیده    یمسافرت ها گردیده است و باالخره کتاب  زیادی نموده و متقبل 

 که قابل تمجید است. 

که  را  به نام احمد شاه مسعود    ملی  اما ندانستم که چرا یکبار دیده و دانسته خواسته که یک خائن

اندازۀ از اداره خارج شده بود که توسط    هو باست از دید هیچ کس پوشیده نمانده    اوروایی های  کار

 مش جمع گردید. یلَ خودش گ   ۀدست  و دار

خلق و پرچم دارد که  تفاله های حزب نادیموکراتیک    طرز دید   این طرز دید آقای ملکیار شباهت به

و پگاه در این وبسایت و آن دگر می خواهند از نجیب قصاب کابل نیز قهرمان بسازند،    هر صبا

خائینین ملی و وطن فروشان جایگاه    ، قاتل، جنایتکار   ، باالخره حرف اخیر را می زند نخیر تاریخ  

 شان در تاریخ روشن است. 

 می فرمایند که:   ملکیار داُود جناب 

خپلواکی            استقالل   
www.esteqlaal.net 
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حفظ   در اولین فرصت خود را به ساحل امن غرب رساندیم و مصروف زندگی مرفه با ...،  ]            

امکانات زندگی مدرن   الصحه دیگر  ها رفتیم، چقدر خائن    گردیدهو  ها و کانسرت  به مهمانی  و 

 خواهیم بود؟؟ 

  :اینکه  خالصه

نجنگد، خائن باشد، پس کسیکه اصال" هیچ نجنگید،   جنگید و بعد خواست  چندین سال اگر یک نفر

 چقدر خائن است؟ 

 [ !! منصفانه  یک سوال ساده و  این بود 

دقیق باشد، الکن به لحاظ  شاید در مورد خود شما    هزندگی مرفدر مورد  آقای ملکیار، این نبشته شما  

یست  ئبی وطنی در جملۀ بدبختی ها   و   خدا از طرف تمام آوارگان و بی وطنان حرف نزنید. بدبختی 

حزب نادیموکراتیک خلق و پرچم، که سیل  خونین    ی ندارد و از طرف دیگر با کودتا  حد و اندازه که  

تا طبقۀ کارگر، از    ، پوهنتون  ، استادانروز از تعلیم یافتگانهای خون در وطن جاری شد و هر  

از زن و مرد گرفته تا اطفال همه را بدون این که گناهی را    ، تونحصلین پوهنم شاگردان مکاتب تا  

گاه ها راهی دیار ابدیت می کردند.  به صورت فجیع و بی رحمانه در کشتار  ،مرتکب شده باشند 

"جان نگهداشتن  جان های شان را نجات دادند.  ،ی که توانستند ئمعلوم است که در این شرایط آن ها 

 . فرض است"

ی  ه ایتکاران پرچمی و خلقی، زندگی مرفانج  یی که در افغانستان قبل از کودتائآقای ملکیار شما ها 

 تید و از همه نیاز ها برخوردار بودید، چطور می توانید این طور قضاوت کنید. داش

توسط نوکران    وطن    قبل از کودتا و فروختن  یعنی    ،همان افغانستان  در  و امثال من  من در حالیکه  

 چون وطن داشتیم.   ،اشتیمد اما آبرومندانه  سادهبسیار زندگی یک  همه   که ،کرملین

هزاران مرتبه از زندگی بیرون از وطنم ترجیح می دهم و یقین کامل دارم که  من آن زندگی را   

به    دارید و از  هشما یک زندگی مرف  این که  .اکثریت مردم به همین فکر من موافق هستند  رفتن 

اکثریت مردم مانند من برای    شاید   اما ،  راضی هستید و    ید اکنسرت ها و امکانات مدرن لذت برده  

و زندگی ساده را در وطن    باشند ه  ریافت بخور و نمیر با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم نمود د 

 .سخت لذت دارد ، زیرا زندگی در وطن بدهند   عخود ترجی 

که برای خود در امریکا    ام ای رو آ  ه، به دلیل زندگی مرفراما  خائنین ملی کشور عزیز  نکوشید  فلهذا  

 ید. ئ تبرئه نما درست نموده اید،
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داوُ  تمام خانواده اش  همانطوریکه کودتاچیان خلق و پرچم، شهید سردار محمد  با  تا  د خان را  که 

احمد شاه  ،  یتکار تسلیم نشد، از بین بردند اآخرین قطره خونش مقاومت کرد و به آن دار و دستۀ جن

مسعود که در زمان جمهوریت شهید سردار محمد داود خان خود را به آی اس آی پاکستان تسلیم  

را که برعلیه جمهوریت توسط سرویس استخبارات پاکستان طرح ریزی نموده    ی ا   کودتا نموده بود و  

لق و پرچم  ناکام شد از همان وقت از هیچ خیانتی بر علیه خاک مقدس افغانستان مانند گروه خ  ،بود 

باز هم شما را راجع می  و...،  گرفته    از کشتن شهید پهلوان احمد جان و هم رزمانش  دریغ نکرد،  

 سازم به مضامین اخیریکه توسط نویسندگان خبره با اسناد و مدارک به چاپ رسیده است. 

نه در  و شکم گرس   برهنههستند که با پا های    و   بودند   یئو قهرمانان واقعی آن ها مجاهدین حقیقی  

مقابل اشغالگران روسی و نوکران حزبی شان با دست خالی جنگیدند و از یکنیم تا دو ملیون کشته  

ید در  ئدر حالیکه شخصی را که شما تبرئه می نما   ،و معیوب به جا ماند. آن ها وطن را آزاد ساختند 

 بود.  ان ش و نوکران  ها  تجزیه افغانستان با روس حال چانه زدن برای 

را برای تان فهمانده باشم، لطفاً به لحاظ خدا و به  خود    آقای ملکیار امیدوار هستم که مقصد   ب جنا

سرگردان و    های   افغان   ازید و نیز  دازرپآن مرز و بوم به دفاع ن   دیگر از خائنین   ،خاطر خون شهدا

        .نمایندگی نکنید بی وطن  

   


