
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Letters & Suggestions وپيشنھاد ھا نامه ھا

  

  دگروال خان آقا سعيد

  ٢٠١۵ می ٢۴

  

  » آزاد افغانستان-افغانستان آزاد«اعتبار با و محترمپورتال   متصديان به

 مردم که فرمايد می ميسر را اين مجال و کوشيده شدن بھتر طرفه ب عامه ذھنيت ريتغي در انهآزاد که شماست سايت اين

  ؟ چی خاطره ب و دگوي می چه و ؟ کيست، که  که شوند متوجه کشور

 وای وای گويد چار نا رسد دردی را ھرکه

 با ولی شده سپری سالدو و چھل مدت ً تقريبا مردم نظير بی استقبال و کشور شاه استعفای با شاھی نظام اسقاط از

 که ھنوز، کشور کش زحمت دھقان بر حاکم زمينداران و روحانيت ، اشرافيت چون سلطنت نظام حاميان، آن وصف

 داوود محمد شھيد رھبریه ب صاحب چند را سلطنت نظام چرا که کشند می فرياد و مانده دل به عقده است ھنوز

  .اھ حرف قبيل اين ازو  ؟ نمودند واژگون

 ، مثال طوره ب

 : جمھوريت و نظام موسی ماللی

  . دادند دست از را مانده ارث به امتيازات خانواده ھزاران شد مند بھره انسان ھا ليونيم اگر افغانستان شدن جمھوری در

 حوممر بودند، سلطنتیۀ خانواد معروف نزديکانو  دوستان از خان موسی شان مرحوم پدر نظام موسی جان ماللی مثال

 کلتور، و اطالعات وزير ھا سال رشتيا قاسم سيد مرحوم و جان مالل ۀعم شوھر وقت صدراعظم شفيق موسی محمد

 خان جنرال ستر و جان ماللی ھای ماما، سابق يوگوسالويای در افغانستان کبير سفير فرھنگ صديق محمد مير مرحوم

 امتيازات از جمھوری نظام در تا حدودی با ھمه که بودند جان ماللی برادر ۀباج،  سلطنت ملی دفاع وزير خان محمد

  . شدند محروم فوق

  ؟ باشد داشته ی می تواندقضاوت چه خواھان جمھوریۀ بار در جان ماللی که يندفرما قضاوت قدرۀ گرانخوانند حاال

 جمھوری مورد در بعد و مطالعه را جمھوريت مخالف ۀنويسند ھويت اول که خواھشمنديم محترم خوانندگان از اخير در

  . فرمايند قضاوت شرق حسن محمد دوکتور شان معاون و داوود محمدآن  مرحوم سسؤم جله من خواھان

  تشکر ھمه توجه از

  سعيد آقا خان

  

  :يادداشت
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ه نموديد ما نامۀ ھمکار گرامی ما آقای دگروال صاحب را که با اسم اصلی شان، باب بحثی را با مطالعھمان طوری که 
اين نکته نيز قابل يادآوريست که از ديد ما . ردی با ھويت حقيقی ايشان يعنی خانم ماللی نظام گشوده اند، منتشر ساختيمف
 بخشی از تضاد ھای درونی طبقۀ تبارز،  از شاھی به جمھوری» نظامتغيير«به اصطالح » يعنی متصديان پورتال«

  .داريم تحليل و موضعگيری خاص خود را زمينه  در  ما کهمی رود،آن وقت افغانستان به شمار حاکم 
 تحليل ھا و موضعگيری ھا از قلم متصديان  سال کار و پيکار نشراتی ، نقاط پراگنده ای از آن٨ ھر چند درجريان 

ات ما را در زمينه تقديم ر به صورت مشروح نيز نظاميد فرصت ميسر گردد تا بتوانيم به بحث گرفته شده است، پورتال
  .گان عزيز پورتال نمائيمخوانند

 AA-AAادارۀ پورتال


