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 Letters  نامه ها

  
  محمد اياز نوری

  ٢٠٠٩ مارچ ١٨
  
  
  

 !میرا گلي و فامی صاحب معروفريبه برادر محترم انجن
  

 !!!ت استثناء اسکي ی امان اهللا خان غازحضرتياعل
  

 جسد سردار مدمغ و ني مکار و تدفۍ تان را در رابطه با حامد کرزرينوشته اخ.  استميدت تقد و اراسالم

 ی، امان اهللا خان غازحضرتي کشور اعلگل را با قهرمان بزرث ازخود راضي محمد داوود و عمل بالمتينها

 کيرا هم در شما حق داوود شاه .  جناب استی وطن دوستقي ار احساس عمی و ناشی عالیلي خم،مرور کرد

 به او  ،) افغانستانیاسي ها به قدرت سی ها و خلقی پرچمی آورفي تشریاسفالت نمودن سرک برا(  جملهمهين

خان  سر به کف امان اهللا "استعمار شکن"در قسمت آن .  بودی که عاقالن را اشاره کافد،يو طرفدارانش داده ا

 ني ای قلبیدر ضمن آرزو . کار را بکندني اسيلگ ترس انز ای هم دور از تصور است که کرزی راست،یغاز

 توسط دستان گجسد آن مرد بزرگزاری ارج است، که دوست ندارم که ني ایمخلص کوچک امان اهللا غاز

 در کي نزداي دور ۀندي دارم که در آنيقي. ردگيش صورت بـفي کثتيدولت نها  ویمحکوم و مزدور حامد کرز

 پرور ی دوست و غازی حکومت مستقل، ملت غازکي و مي زعکياقل  حد تي و موجودرگ اشغالی قوافقدان

 از شهر جالل آباد به کابل انتقال دهند ادهي پیپاو  خود ی شانه هاباالی نام را گ بزریافغانستان جسم آن غاز

 .رددگ براورد اني شما و ماشنهاديو آرزو و پ

  احترامبا

 ی نورازي امحمد

  

  ! صاحبیمعروف

 ري شد، که بد تري سر ما ترگ ا. ندارمی اعتراضد،يکني مرا در صف مقاالت درج مه کوتاۀ نوشتاي تبصره ني ارگا

 .نديبنمابی همتا  ین غازآ جسد ۀ اقدام را در بارني تا ا، استوشزدگ کي ندهي آیشد، به نسل ها

 


