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  ديسع آقا خان متقاعد دگروال

  ٢٠١۵ ی فبرور٢٣

  یعال التيتحص مؤسسات یھا یگذار نام
  .شوند دور یمل منافع اريمع از دينبا

  

 "افغانستان آزاد -آزاد افغانستان "پورتال به گردانندگان محترم

ً در  تا شوند خدمت مصدر یومل یوطن نيد نيا در فرموده نشر را بنده یارسال مطلب دانند الزم  کهیصورت لطفا

   . شود یاسيس مندان قدرت گزند از دور کشور یميتعل مؤسسات

 

  . هيوترب ميتعل محترم استير ، زيستردرست محترم مقام ، یمل دفاع محترم وزارت توجه قابل

  . شوند دور یمل منافع اريمع از دينبا یعال التيتحص مؤسسات یھا یگذار نام

 نام که نيا عوضه ب افغانستان سابق شاه، شاه نادر محمد زمان در هيحرب مکتب ليتشک ابتداء از دهش دهيد که یئجا تا

 با اسم یزمان ريد که گذاشتند نام هيحرب مکتب نامه ب دينما یگذار نام خود برادران اي و خود نامه ب را سسهؤم آن

 ريوس یتکنولوژ و نسيسا یارتقا وصف با ھمرفته یرو یول است و بود کشور یاردو نيمنسوب ۀھم مقبول ومسما 

 اسم به را کشور ینظام یعال التيتحص سساتؤم نام، یا عده یشنودوخ خاطره ب که یمردمان ھستند ، زمان

 از را سسهؤم آن بل نداشته سسهؤم آن ازيامت و اعتبار بر یليدل شان حرکت نيا که ندينما یم یگذار نام اشخاص

 ھم ین و داشتند دهيعق ليتحص به ین شخص آن خود که سازد یم مسما یاسم به و هنگھداشت دور آن یرسم تيثيح

  . اند دهيشن ھمه که ،است شان ۀمصاحب ميادعا هگوا ، شوند مسما شان نامه ب که سساتؤم ھمچو به

 شانيا از یشناس قدر خاطره ب فلھذا ، است مشھود که داشتند را خود خاص ۀعالق و شوق شانيا که است مبرھن نيا

 باشد، شده یگذار انيبن شانيا توجهه ب که اردو یاقتصاد سساتؤم از یکي تواند یم شده ديھست آن خواھان شما که

  . کشور ینظام یعال ۀسسؤم نه ،بود خواھد بھتر شود مسما شان نامه ب

ً لطف باشد نشده ريد که یخاطره ب فلھذا  ۀيترب یاکادم نام به ار ميفھ ميقس محمد مارشال ینظام ۀيترب یاکادم اسم ا

 سسهؤم آن نمحصال و اردو ريدل نامنسوب شيتشو به و ساخته مبدل است مسما با اسم کي که افغانستان ینظام

   .دھند خاتمه

 آن و ام شده فارغ زرھدار یځپوھن از ١٣۴٧ سال در که یمسلک تيلؤومس جز و هللا یرضا جز شنھاديپ نيا در 

 نيا شما ھرگاه که مينما زد گوش امور یاياول به وء  ادا را خود یمل نيد تا دارد و داشت ميباال را حق نيا سسهؤم
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 یکسان تا بودند نموده جھاد هللا یرضاه ب که ینيمجاھد ،ديا گذاشته شانيا نام به جھاد خاطره ب را یگذار نام ازيامت

 هللا رضاءه ب  کهیکسان که دانند یم ھمه و داشته فرق نمودند النيم مقام و یماد ازاتيامت کسب به هللا رضاء از که

  .آسمان یال نيزم از دارند فرق رانيگ ازيامت با شدند لينا شھادت درجهه ب که شان ۀعد آن و بودند نموده جھاد

  ادب باعرض

  ديسع آقا خان متقاعد دگروال

 

  :ادداشتي

ت يرا از خود دانسته، در دفاع از ھو" ستان آزاد افغان-زاد آافغانستان "با تشکر ازمحترم دگروال صاحب که پورتال 

  :ميد بنگاري طلب نموده اند، بای مردم کشور از آن ھمکاریمل

ف، وقتی در عرصه ھای خاندان غدار طالئی ھایدر امتداد ترکتاز ور ۀق فاجعي مزدوران روس از طری مختل  ث

ان١٣۵٧ درت رس ه ق ان نخستي ب دند، از ھم ايده ش درت رسین روز ھ ه ق ار تغدن، دي ب  ی و سطحیرات شکليير کن

اد، ديعمر شھ  راهي نادرۀسير داده لييز بنا به خواست خود تغي کشور را نیگر، نام مؤسسات رسميد   شھر جالل آب

  . ر دادندييگر را در سراسر افغانستان تغين قسم صد ھا نام ديو به ھم ارښون ړت را 

درتۀ و استحالیز شوروي بعد از شکست افتضاح آمیوقت ه اخوان رس ق ه خورانش، نوبت ب ا ي از نوال م م از ھ د، ب

د، در تغی پرچم-یت از خلقي که در تداوم جنایمان سانھز به يم که اخوان نيشاھد بود اميي ھا عقب نماندن ز ي نیر اس

  .کا و شرکاءيزم امرياليس امپريت جواسيد نوبت به حاکميکار خود گذاشت، تا رسي سلف جنای پای جایپا

ا نيا از روز اينھ ان آغ ار یز ھم زاران حآ ک ا ھ دن ب ه و نيم ورداريل ا برخ بي از حمایرنگ و ب اکت ش ویه ھ  ی ق

ه اي، در ھر زمی و نشراتیاستخبارات تند بین ه خواس ه جوالن در آورده،  ی ک ستاخانه اسب شان را ب روا و گ ک ي پ

اه مسعود« چون ی مقداریجاسوس ب د ش ان مل«را » احم ه دو» یقھرم ته، ب وھنيام آن اعالم داش ام یځک پ ه ن  را ب

وم نظامینک اکادمي کرده و اینامگذار» ین ربانيبرھان الد «یعني گذشته یزاب پاشھاي از تیکي ستان را ی عل  افغان

  .مسما نموده اند» ميم فھيقس«سواد یک جاسوس بيبه نام 

ذر در ني اخۀک از دست نشاندگان سه دھيچ يرات، آنچه را ھيين تغيدر تمام ا رات ييرش تغيظر نداشته، خواست و پ

  . از جانب مردم بوده است

ذارید، ارج منا آغاز نموده اناب دگروال صاحب ج که یما ضمن آن که به مبارزه ا راز ميم، صري گ م ي داریحاً اب

رار گي از جنراالن حاکمیکيد يکه مرجع از نظر ما نبا شانده ق ع ايت دست ن وھيرد، بلکه جھت رد و رف د ين باين ت

  . تن ندھندین ذلتي به چنیچ گاھيردم دراز نموده، از آنھا خواست تا ھدست به طرف م

 AA-AA پورتالۀادار


