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 !اریداوود ملک یام آقا یخدمت دوست محترم و گرام یشنهادیپ

آن  جان گداز، از ۀاز آن سانح یانیب ۀویو بهر ش یادیکه هر نوع  میبه صراحت، وضاحت و صادقانه بگو دیبا

استخوان سوز سفاکان خون آشام پرچم وخلق ، از  ۀانیاز آن عمل وحش و و درد آور زیغم انگ تینها یب ۀصحن

و  انتیو خ هیمزدوران فرو ما نیا سطدفاع تو یطفلکان معصوم و زنان و مردان کهن سال ب ۀرحمان یآن قتل ب

را که رهبر خواندند و  یشان کس یو رهنما یعمت، حامن یوجدان در برابر ول یگروه شرف باخته و ب تیجنا

 .خواهم بخوانم و بشنوم ینم گرینهادند، دی م نیبه قدومش سر به زم

لحظه  کیگذارم که تصور آن صحنه را به فکرم راه دهد. فقط  یرا اجباراً نم المیشاهد است که اصالً خ میخدا

بره  نیمخصوصاً ا یخوفناک، وحشتناک و دهشت ناک حالت روان یکه در آن لمحه ها دیشیاند دیبه نام انسان با

همه  یتکان دنده و درد ناک است، برا تاست، سخ دیدر چنگال گرگ درنده چه بوده، واقعاً از تصور بع یها

خود  یبه اوالد و نواسه ها یصحنه نگاه نیفکر کردن به ا نیپدران و مادران پدر کالن ها و مادر کالن ها که ح

 . ندیوضع تصور نما نیناخواسته آن ها در چن یو خدا زدندایب

 یسازد و چه حالت یعضو خانواده را چه مجبور م کیکه  میتوان یما شما فقط به نام انسان تصور کرده م ایآ

خودرا خود پاشان سازد و همسر  نینازن ۀکرده باشد، که مغز جگر گوش نیدهد، اگر واقعاً چن یدست م شیبرا

درد جانکاه  نیاش تضرع کند که مرا از ا یخود خاتمه دهد و برادر زخم یبکشد و بعد به زندگ راخود زیعز

 .یرب ایبخش،  ییرها

 ۀچشمت ابروست هم یگفته نتوانست که باال شیکس برا یکه درطول زندگ دیرا تصور کن یمرد یچارگیب شما

و با عظمت که در  بتیمرد با غرور و با ه ده،ینه شن ین یبود و در برابر هرکدام جز بل یعمر در مقام امر ونه

از دستش پوره نباشد، هم وطن تو  یارو ک ندیدلبند خود را غرقه در خون ب زانیعز یداریبلکه در ب یخواب ن

 یو م سمینو یحاال م نیصحنه تصور کن. من هم نیدر چن یچارگیو ب یمرد قدرتمند را در ناتوان ریپ نیحالت ا

 .میرگ

را برآورده نساخته  یهدف چیکشور ه خیتأر یماجرا نیتر زیتجسس و تفحص غم انگ دنیو پال یاوکنجک متأسفانه

 .کاران خلق و پرچم است تیجنا یبرا زیدستاو یفراهم آور

به کدام عضو خانواده  یدسته جمع عیقتل فج نیا تیپرچم و خلق مسؤول یاعضا یامروز در گفتار و آثار کتب تا

  ستین انیدر م یعداوت و خصومت یسوء نداشته پا تیصاحب ن اریدارم که جناب ملک نیقیو من  منسوب نشده،
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 2از 2

 نیا دیداوود خان شا ۀخانواد ینوشتند تحت عنوان اسرار قتل اعضا یم یدر دست دارند. اگر کتاب یحتماً اسناد

 .بود یاسناد قابل تذکر م

 کی ۀتبرئ یاست و از جانب یروح ۀشکنج کی یعاطف یبا احساس قو یانسان ها یصفحه برا نیا گرداندن بر

 .کار است تیگروه جنا

 عیها افغان را به شمول اطفال زنان و کهن ساالن را به ذرا ونیخود و بادار شان به مل یو خلق ی! پرچم یبل

افغانستان  گریداوود خان سرخ تر و پر بهاتر از خون اطفال د ۀخانواد  یمختلف کشتند والبته خون هفده نفراعضا

 .در خور توجه و دقت است فاجعه کی ثیوضع و شرائط به ح یهر سانحه نظر به چگونگ ینبوده ول

کند که  یمختلف استفاده م اتیاز روا هیقر کیدر قتل عام پنجصد نفر در  یمسلک جاباتیا لیبر سب یمحقق اگر

توسط  دیگو یم تیکوپتر و اکثر یتوسط هل ندیگو یم یگرانیجت و د ۀاریتوسط بمباردمان ط ندیگو یم یبعض

باشد و در جهان  قیحقا یکه افشا وفاجعه ول کی حیاو است و اما توض ۀفیتوپ و راکت صورت گرفته وظ ریف

ها و تکان دهنده بودن و دهشت ناک بودن  تیندارد نظر به مالحظات خاص و حساس یمطبوعات ممانعت یآزاد

 .شود ینم دهین صواب دوقوع، نشر و پخش آ یصحنه و چگونگ

 اتیمحتو ندیگو یشود و م یم یخوددار عیفج اتیجنا یصحنه ها یمطبوعات غرب از نشر بعض در یحت

 .است کیگراف

 استیبا س یو پرچم یقدرت با خلق میبا سازش، ائتالف و تقس ش،یمخالفت نظر با شخص داوود خان، با کودتا البته

مورد  یرفقا یتیکفا یو ب یجرگه اش و نا اهل یلو ۀمسخره و طفالن یبا صحنه ساز تش،یجمهور یدکتاتور

مجزا بوده من بار ها نظر  یبکل وعاتاو قرار داشتن موض یپهلو یبا نفوذ روان یب یج یک ۀاعتمادش و گماشت

و  یخودخواه ،یدانست که جنون قدرت طلب یم یو هراس گفته و نوشته ام، هر عاقل و بالغ میخود را بدون ب

بود و بس و حب  دنیبه قدرت رس شیآرزو گانهیربوده بود و  یسالمت قضاوت را از و دنیزجر از قدرت افت

قدرت را  یوخلق یو افغان وطن پرست با پرچم میعقل سل چینبوده ورنه ه شیب ه ایو اعتال بهان یوطن و ترق

ن استحکام و شخص معتاد به چرس را مکتب و فاکولته و تور ۀو ناکام چند سال کیتراف سیکرد پول ینم میتقس

 .گرفت ینساخته توسط زاغ ها بودنه نم ریوز

 یقتل اعضا یدانست. ول یم وانهیعاقل و د دونیپ نیاش را با ا یداوود خان و سرنوشت زندگ تیجمهور عاقبت

 یمطابق ارزش ها دیبوده با یبشر عیفج تیجنا کیداوود خان توسط باند وطن فروش خلق و پرچم  ۀخانواد

  د.ریقرار گ یابیمالحظات مورد ارز گریفارغ از د یانسان

و  دهیبحث را خاتمه بخش نیصفحه را ببندند ا نیتقاضا دارم که ا اریمحترم داوود ملک زمیاز دوست عز ریاخ در

  .مختار اند میدانند و در اتخاذ هر نوع تصم یورنه خود بهتر م دخود نگهدارن یشخص فیدر آرش

  .نمیبب ایسانحه را بشنوم و نیا یریتصو ایو  یآرزو ندارم که اسناد صوت من

  پایان

 

 

 

 


