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 اظهار معذرت از فامیل گرامی
 

 سردار محمد داود خان شهید

 «آریانا افغانستان آنالین»سایت وب محترم داود ملکیار در ۀنوشتو نشر  در قبال

 روز را در بستر شش یر پنجزکه چندی قبل منجر به زخم عمیقی در پایم گردید و باالخره ناگدر اثر حادثۀ بدی 

م. دمهربانان حاضر ش دوباره به خانه برگشتم و در خدمت وبسایت شما باالخرهخوشوقتم که و شفاخانه بسر بردم، 

، حفظ امانت حقیقت و شما عزیزان دهم که تا جان به تن است و تا آخرین نفس هایم در خدمت افغانستان اطمینان می

 خواهم بود.خوبم و وطنداران 

آنالین از همه مردم افغانستان و خاصتاً از فرد فرد خانوادۀ نجیب سردار  در آریانا افغانستان هنوشتاین در مورد نشر 

 شهید محمد داود خان معذرت می خواهم.

جان ملکیار صحبت تلفونی داشتم و عدم موافقت خود را  قبل از مریض شدنم با داوداین نوشته این کمترین در مورد 

اظهارات عرض کرده بودم و متأسفم که این مقال در غیاب من به دست نشر سپرده  در مورد نشر همچو استنباطات و

 شده است.

از یکطرف برای بازماندگان  هاجناب ملکیار عرض کرده بودم که برون دادن چنین نوشته  ادر مذاکرۀ تلفونی ب

مرحوم و سردار شهید، دردناک و یک شکنجۀ روحی است، از جانب دگر سعی و کمک در تبرئۀ گروه اعلیحضرت 

ن سردار قاتال  ،های جنایتکار خلق و پرچم و وابستگان وطن فروش این کمونیست ها خواهد بود که به یقین آن لعینان

 ش هستند.محمد داود و همه خانوادۀ بیگناه

از نوشته هایی که در چپ و راست خواندم و از تماس های که بعضی دوستانم از این خانوادۀ نجیب گرفتم معلوم شد  

 آنالین" آریانا افغانستان»در سایت  1357ثور  7در مورد رویداد نهایت ناگوار کودتای خون بار که نشر این مقاله 

محمد داود خان و بخشی از مردم شده است به همین لحاظ با آنکه شهید ر فامیل محترم سرداعده ای از سبب نا راحتی 

ی در قدم نخست می باید جهت منافع ملی دیگر این جانب به آزادی بیان عقیده راسخ دارم اما آزادی بیان و هر امر

ز جو یجاد کرده ه اهشب بزرگی در میان مردم شک و ۀیک چنان واقع ۀاین نوع نوشته ها در باربا تأسف و اما  .باشد

 دارد.ناراحتی و انزجار حاصل مثبتی در بر ن ،دامن زدن به اختالف
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قتل فجیع سردار محمد داود خان رئیس جمهور کشور یک موضوع ساده نیست که با هر نوع نیت نیک و خوب بتوان 

 . آوردیت همه جناح ها را فراهم ئبه بیانش پرداخت و رضا

 تخصصنظر و مرکب از اهل  ۀدر کشور فراهم گردد، آنگاه در تحت نظر یک کمیتبگذاریم تا شرایط مساعد و آرام 

، شواهد عینی و غیره فراهم گردد که به صورت بی طرفانه علمی و امکانات پیشرفته لئم با وساأجنایی تو ۀدر رشت

 مایند.و فاجعۀ سترگ ملی را تحقیق و سند رسمی در مورد صادر نموده و ثبت تأریخ کشور نرویداد این 

تا آن وقت خواهش من از همه این است که لطفاً از حوصله کار گرفته و همچنان از همکاران خود توقع دارم تا از 

 ند.گردد جلوگیری بفرمایبمیل ها و مردم اکه سبب تشویش و ایجاد اختالف در میان ف ینوشتن و نشر آن گونه مطالب

ست و نهایت بود که تا امروز از پیکر ملت افغانستان خون جاریجنایت بزرگی در تأریخ میهن ما ثور  7کودتای 

 محمد داود خانشهید گرامی سردار بازماندگان لذا یکبار دیگر از نشر مقاله ای که سبب آزار فامیل نجیب و  ندارد،

هم و از معذرت می خواو جداً شخصاً مدیر مسؤول وبسایت "آریانا افغانستان آنالین" شده است من ولی احمد نوری 

ل و موضوعاتی را ئو دیگر همکاران گرامی ام نیز می خواهم مسانویسنده و فرهنگی فرهیخته محترم داود ملکیار 

 نستانآریانا افغا»سایت وببه خود اجازه ندهند که در ، که باعث ناراحتی و تشویش فامیل ها و مردم شریف کشور گردد

  .رسدببه نشر « آنالین

سرطان و براندازی  26ت عظیم افغان های هموطنم با سردار محمد داود خان پیرامون کودتای من هم مانند یک اکثری

سلطنت دوصد سالۀ افغانستان آنهم با کمک گروه های نابکار و میهن فروش خلق و پرچم، با حمایت ماسکو موافق 

ک و جگرخراش استنباطاتی نبوده ام و نیستم، ولی به هیچ صورت حاضر نمی باشم در مورد چنین یک سانحۀ المنا

 با چنین متن را بخوانم و بشنوم. 

فلهذا من هم مانند اکثر کسانی که جناب ملکیار در نوشتۀ خود از آنها نام برده است، حاضر نیستم آن داشته های 

 ورین ولی احمد با عرض حرمت.ببینم و بشنوم. سندی خوانده اش نمیتوانم، وتی و یا تصویری را که به هیچ صورت ص

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


