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 کيست؟) زادی؟؟آ(اياز نوری 
 

 شخصی)  فقير(قای ؟؟ فقير محمد آ ديموکراتيک خلق؟ دمکش مشھور دوران حاکميت حزبآاياز نوری، عضو فاميل، 

امين بود، اين شخص حفيظ هللا نشب در منزل آ ، ١٣۵٧ يعنی چھارم ثور ٢ /۴ /١٣۵٧رخ ؤرفتاری مگکه در شب 

 پسر حفيظ هللا امين يکجا به اشخاص موظف در کودتا رسانده، فقير محمد فقير ه ھفت ثور را ھمراینده کودتاملعون قوم

رديد،  چون اين شخص وحشی ، قصاب گيس دفتر نور محمد تره کی مقرر ئ ھفت ثور به حيث ریز پيروزی کودتابعد ا

 ماه ٩نظير، عضو باند قصابی امين بود وی در زمان  ان امين جالد و وطنفروش بیگدمکش يکی از سرسپرده آو 

نام ه از بانډيستھای امينی است، که امروز باياز نوری يکی . حيث وزير داخله تقرر يافته اقتدار حفيظ هللا امين ب

  .نمايد طرفدار امان هللا خان خود را قلمداد می

 خود اياز نوری روی شھر کابل را نديد، پدر اياز نوری در سال دوم جلوس نادرخان ۀ جد و پدر کالنش نظر به نوشت

ر به گرديد، اين فاميل ھيچمدان در ھيچ سنگکابل اورده شده و در مکتب حربيه شامل ه ن مناطق بآتوسط افراد با نفوذ 

 گ لنیی مالگتشاش مردم خوست به سرکردغضد امان هللا خان در اه نھا بآستاده نشده بلکه يطرفداری امان هللا خان ا

نوقت آستی ي بود وی مناسبات خوب به دولت کمونهرفتگزادی آليسھا گنوقت از انآسھم داشتند، چون امان هللا خان در 

داشت پس به ھمين لحاظ امروز يک عده افراد حزب ديموکراتيک خلق که از امان هللا خان به خوبی ياد و شوروی 

  . ر نه غازی امان هللا ھم شاه بود و ھم از خاندان  فاميل شاهگکند صرف ھمين علت است ، ا پشتبانی می

 قلمی شوم، ۀھم زياد داخل مشاجر اين خلقی، برژنيف پرور روسی و بانديست امينی نمی خواامن ب، ھر صورته ب

دمکش و آوار نيز تمنا دارم تا به اين شخص گقای محترم جميلی صاحب بزرآھمچنان از ديپلومات مجرب جناب 

کف،  ه  ساختن ميھن پرستان و مجاھدين سربع وقمعخاطر قله نکوف روسی بي کم و بيش ده سال کالشًابانديست که تقريب

افراد و . ند در ھر جبھه و قريه از کشتار بی رحمانه دريغ ننموده، خود را برابر سازباالی شانه ھای خود داشته و

د، مثال نکن نھا به پدر وطن ، برادر وطن و خواھر وطن نيز خيانت میآکه به مادر وطن  خود خيانت کرده  اشخاصی

ميان در اغتشاش مردم شينوار در  ھاشیونه افراد نوکر منش يکی سيد خليل هللا ھاشميان است، پدر و کاکاگ اين ۀعمد

نام سيد محمود پاچا که يکی ه ر فاميل ھاشميان بگيکی از اعضای دي. زمان اوايل سلطنت محمد ظاھر شاه زندانی شدند

ليسھا به اين فاميل غدار که توسطه غالم حيدر خان چرخی در زمان سلطنت امير گليس بوده و انگاز جيره خوران ان

نھا آکه   که اين خاندان باالی مردم واليت کنر روا داشته بود از وطن فراری ساخت وقتیینظر به ظلمعبدالرحمن خان  
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. نھا معاش ماھوار مقرر و می پرداختآنوقت به آليسھا ھم در گليسھا بود پناه بردند ، انگکه تحت حاکميت ان یئبه جاھا

زمان سلطنت محمد ظاھر شاه در مسکو روسيه شوروی که از ) حيدر مسعود(نام  ه برادر سيد خليل هللا ھاشميان ب

کرد وی يکی از تيوريسن ھای مشھور حزب ديموکراتيک خلق بود اين شخص در زمان قدرت ببرک  ی میگنوقت زندآ

امروز ھاشميان بايد خاندان نادر شاه، ظاھر شاه و محمد داوودخان . رديدگکارمل به حيث وزير اطالعات و کلتور مقرر 

 .وی کرکر نی کی کر کر . ويد گا برا  ناسز

 !دوستان محترم 

قلم خودشان  ه  که ب٣٢ ۀيد و مقالئنالين  رفته اياز نوری را کليک نماآان ويبسايت افغان جرمن گرشيف نويسندآ به ًالطف

 .يدئرا خوانده حل مطلب نما نآ پدر محترم خود مدير صاحب اداری تحرير داشته  ۀدر بار

را ) احسان هللا د افغانستان(نام ه ذاشته در اروپا در کدام مجلس افغانی پسر امان هللا خان بگند سال اياز نوری در اين چ

کرد، اين ادم بانډيست که  نوقت فاميل امان هللا خان به ھر افغان به پيشانی خوب و باز صحبت میآديده ، چون در 

رفتار شده از ديوان گل خسر خواھرم گد خان منرفتن رشوت خوری  در زمان رياست تورنجنرال نيک محمگپدرش در 

تبليغات مانند / ن رياست  پشت نادرخان و محمد داوودخان آروال مدير اداری گ اين ډۀحرب برطرف شده، امروز اوالد

  . ويدگ کند و ناسزا می  می١٣۵٧ ھفت ثور یاوايل کودتا

  .رامی گان گخوانند

علی (بستر خود را در پياده خانه ھای يھای کالن،  گ لنا اياز نوری بیماشته در کابل يک کاکا و ماگذدر طول چند سال 

که اقوام  نام اينه نھا بآم ، کردنھا را شخصا در منزل علی سراج مالقات آ امان هللا خان انداخته،  من ۀبرادر زاد) سراج

  کھن سال امان هللا خان  پول مید، از علی سراج و محترمه ھنديا دخترنساز يس جمھور افغانستان میئپکتيا  شما را ر

  .دنيرگ

  .ويند ازادی خواھیگاين را 

  .نظير دمکش حفيظ هللا امين، اين وطنفروشان بی ضمير و بیآ باند ر بگمر

  .کند  استفاده میءخاطر اھداف شوم خود  سوه ی بئراگکه از نام ملي نانیآ به گمر

  .زادی انداختهآو ی ئراگ خود نقاب ميلیور که بر نماھائیتي به کمونسگمر

  . يار زنده صحبت باقی

  

 .                                                     پايان اين بخش
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