
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

     
  محمد اياز نوری
٢٩/١٠/٢٠٠٩  

  
  
  

   پرچمي اصلي ماهيت–د خلقي 
  

يله نه ده، بلکې ارتباط لري زما د هغې ليکنې سر ه، چې ما د روان کال د دا ليکنه زما په هي وجهه کوم شکايت او 
ه د ١٧سپتمبر د مياشتې په  ونو له طريقه د کندز واليت د )  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد (  ني او د لر او بر د ساي

ې وه زه هغه ليکنه د موضوع سره د تشکل له کبله بيا محترم . ډلييز قبر د موندنې په باب خپل ولس ته تقديم ک
ې وه، يو شمير ) لراو بر(، او په دوام دا چې د لوستونکي ته مخ ته کوم سايت زما دغه ليکنه نظر پوشتنې ته ورک

خه، چې هم هغه ملی قاتالن  ونه ما ته راوليکل، چې زه دلته يواخې د خپلو مخاليفينو  افغانانو موافق او مخالف دري
ه تبصره  ورباندې کوم   :او هيواد پلورونکي دي، ذکر کوم او خپله لن

  

  :خاليفينو نظرياتد م
  

  :په مستعار نوم نوراهللا بړيڅ داسی ليکي
  

  .هغه د هالند هيواد سهيل د هرلن په ښار کې اوسي. زه محمد اياز نوری له نژدې ډېر ښه پېږنم: درنو هيواد والو
وندي کارکوونکي په صفت دنده در ه د يوه  ه کې د راپور تر په تو پا   .لودهــ نوری پخوا د حقيقت سرباز په ور

ــ د نوری ميرمن يوه داسی پاکستان ده چې د پکستان د ای، اس، ای رسمي ماموره وه او نوری هغه د افغانی په 
ه واب ؟ . نامه معرفی ک خه يې منل  کله چې د هالند دولتی اداری پرې بوی شول، نو د نوری او دهغه د ميرمنې 

واب نلري؟   بيرته واخيست او نوری اوس 
که چې د ده پالر يو بی سواده خورد ضابط ــ نوری چې  اوس ظاهر شاه او داود پسې بد او رد وايي حق لري دا 

ې پورې اړه لری. وه او د داوود له برکته دريم بريدمن شو دا چې نوری . اوس انصاف د هيواد والو پريک
ي انه سپين چرګ جوړ ک ی ته راورسيد اوس خو بايد له    .امپرياليستي ن

ان معرفی کاوهد هالند پ   :ه هر مجلس کې به نوری داسی 
ول جنراالن ؟ زما احترم کوي او داسی نوری اوتې  زما نوم نوری دئ، زه يو خاندانی شخصيت يم، د افغانستان 

  ...!بوتې
  
  

  !محترمو ملی او هوشيارو افغانانو
هدا  د يوه خلقي ــ پرچمي يوه ليکنه ده، چې ما په عين شکل او محتوا تاسو  ته ه چې زه دلته ورته .  تقديم ک هغه 

ئ ډئ ند ک ر خه يې  م، د دې ملي غله او ملي خاين ډار او خوف دئ، چې زما  البته هير مو . زيات متوجه کي
وونکي انساني جنايت  پورې اړه لري، چې دا جاني ) ډلييزې انسان وژنې(نشي، چې موضوع زما د مقالې په يو نه ب

ېيعنی په درواغو نوراهللا ؟؟ په خپله ليکنه کې حتی يوه ضمني اشاره هم ورته نه ده ک ي دې د ملت قاتل خپل .  ب
يی، او په ضمن کې د پاکستان  ی و وند غ ان غوندې يو وفادار د خلق د  ئ د  ئ، چې ما لوم پوره کو ک

ل شوي، سياستمدار؟؟ په فکر، نور  افغانان زما او زما د هيواد استخباراتي سازمان مخ ته راوچوي، او د دې پا
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ي وري، چې نن افغانان يو معين سياسی بالغت ته رسيدلي، او هيچ چا د دغه .  کورن په باب بد بين ک ليکن بيا 
، حتی زما نورو مخاليفينو هم   ...!!. لعنتي کمونيست؟؟ ليکنې ته اهميت ورنک
ی اقامت نلري، د نوری پالر بريدمن وه؟؟ او دا د روسي سوسيال امپرياليزم مزدور لکه بی خوده نشه ليکي، چې نور

بيا د ده په لوی عقل سره د ظاهر شاه او داوود خان نومونه ذکر کوي، او کوشش کوي، چې د ظاهر شاه او داوود 
ي، ليکن ما وليدل ، چې  هيچ چا هم د دغو دوو افغان رهبرانو په دفاع کې  خان پلويان زما په مقابل کې تحريک ک

ه ونه  بالخره په وروستئ جمله کې دا ناکام او ملی مجرم نور نو خپل وجدان ته هم مخ نلري او فقط . ليکلماته 
يات وايی   !.؟...چ

م، چې ما عجالتا په هم هغه تاريخ د  واب دې خاين ته ) لراو بر(البته بايد ذکر ک په سايت کې پوره مناسب 
که حقيقت  ډير زورور دئ، اود نا حقه وينې تويول لوی وجداني وروليکه، چې دئ ژوندۍ وي، درد به يې باسي، 

  ...!! عذاب
وارلس کاله په دې  ه پوره  ن ي، دغه فکت دئ، چې داسې بی مايې بان  ه چې زما د ډير افسوس سبب کي هغه 
ي حمايه خو مخامخ ورسره وه، اما دا خاينه او هيواد پلورونکې  قهرمان هيواد حکومت وچالوه، البته د روس پو

ران شخصيت مرحوم انجنير !!. داړه خو اصيل کمونيستان هم نه ول دلته ماته زمون د قهرمان افغانستان د يوه 
هغه غوره تحليل راياد شو، چې هغه جناب به د امريکا غ راديو سره پخپلو مرکو کې په ) احمد زي(احمد شاه 
  :تکرار ويل

ه چې د  ن يعنی هم د افغانستان . دوو سيستمونو اصول حکم کوي، نه ولد افغانستان اخوانيان او کمونستان هغه 
ير پخپلو اصولو پابند ول او هم خلقيان او پرچميان هو ..!!. په کمونستي قوانينو . اخوانيان نه د مصر د اخوانيانو په 

نستانو باندې دلته چون بحث د افغانستان د خاينو او تش په نامه کمو. مرحوم احمد زي يو مهم حقيقت توضيح کاوه! 
وده، چې دوی ايديالوژي فقط د سياسی قدرت د غضب لپاره انتخاب  روان دئ، خلقيانو او پرچميانو په عمل کې و

ې وه، او په دې الر کې هر ملی خيانت ته هغوی په عمل کې تن ورکاوه پس همدا نن چې هر جنايت او خيانت د . ک
ي، د خلقي  که چې دوی د داوود په  پرچمي –افغان ولس په حق تر سره کي رهبري کدر پکې شريک دئ، دا 

د دې .حاکميت سياسی داوطلب شول، حال دا چې اوس افغان ملت د داوود خان د حکومت د  دور په ارمان شول
روپ د محاکمې په انتظار دا ليکنه ختموم   .افغان وژونکي بان د رهبري 

  
 

  مـحمد ايـاز نـوری
١٧/٠٩/٢٠٠٩  

  
  

 ...!!!انو بيا مو مبارک شه پرچمي–خلقيانو 
ام چارشنبه د سپتمبر د مياشتې  ، چې سيو١۶پرون ما يوال تلويزيوني شبکې يو خبر تير ک ا د يو شمير  د بيات ن

خه نوره د هر افغان زړه به ورته ډېر درديدالی وي د پخوانيو ډلييزو . افغاني ملي خاينانو او انسان وژوونکو 
ار په سيمه  ران هيواد افغانستان د کندز واليت د علی آباد ولسوال د زاړه  قبرونو په دوام کې بيا يو قبر دا وار د 

ې د يو .  رايستو لپاره کيندنې کولې، وموندل شوکې، کوم وخت چې يو بلدوزر د ش په دې ډلييز قبر کې د ديرشو م
ندلي هم دي خه پي نو او خپلوانو بعضې کسان ور کاره شوي، او د سيمې استو په راپور کې راغلي، . جسدونه 

  .چې وژنه د کمونيستي پرچمی ـ خلقي په وينې بهوونکي بهير کې عملي شوې ده
يري هيواد وال د پرون د خبر په جريان  کې ما وليدل ، چې د هغو قربانيانو ورثه هلته ورته راغلي ول او يو سپين 

کې يې پرې پاکولې و او ، او خپلې د ستر ادر مخ ته ورپورته ک شايد !.  ؟...هغه مظلومې صحنې په ليدلو خپل 
ندل وي، او هغه تيرې صحنې د ژو ی پې خه يې خپل م تد يې يو دم مخ کې ورته چې له کومې واضحه عالمې 

  !. ؟...مجسمې شوې وي
خه د ژوند اخيستل!! آخر ولې؟ اې خاينانو، اې جانيانو! اې خلقيانو او پرچميانو دا خو صرف د انسان ! د يوه انسان 
آيا تاسو د دغو وژل شويو انسانانو خدايان واست؟ دا چې دا افغانان تاسو په ډلييز شکل تر . د خالق حق ا کار دئ

ي ندي، او يوازې خا لي، دا پخپله د دې عمل سپين ثبوت دئ، چې تاسو جنايتکارانو هغوی محاکمه ک ورو الندې من
ای کې تر خاورو  ير په يوه  تنې او د هغوی د دفاعيې د اوريدو هغوی وژلي او بيا مو د ژويو په  مو بدون د پو

ي دي   . نو؟؟ ويلعنت دې پر تاسو وطنپرستانو؟؟ او انقالبيو.  الندې ک
ه په ياد دي، ستاسو د انقالب ؟؟ د بري دوهمه د جمعې ورځ د ! هيواد پلورونکو پرچميانو او خلقيانو  ١٣۵٧زما 

ه وه٨هجري لمريز کال د ثور  ي د يوولسم صنف زده کوونک وم.  ني وون د اهللا پاک نه مې . زه هغه وخت د 
ې پورې نه د نورمحمد تر هغه وخت . کی او نه د ببرک کارمل نوم سره آشنايی لرلهمشکور يم چې ما تر هغه ور

لورمې زغره والې قواء کې په عسکري خدمت بوخت وه زه په لوی تشويش د هغې جمعې . زما يو ورور د کابل د 
تونستان واټ ته راغلم ای پر . په سهار د کابل د پ انک  ي  ل شمالی برخه کې يو پو د ارګ په استقامت د خيبر هو
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ارنه يې کولهخاي ش وان او برابره ونه يې وه. وئ او د اوضاع  آرام او مطمين يې د خپلې . انکس افسر يو بريتو 
خه خلکو ته کتل ه موسکا به يې . واسطې  ئ  احساسات ليدل يو  کله به جدي شو او کله به يې چې د خلکو د خو

کاره کيده و کې را ان مې دې ا.په شون ه جرعت وک او  تلما يو  ، او ومې پو آيا تاسو د : فسر ورنژدې ک
ه، چې صاحب، زه د : لورمې زغره والې قواء مربوط ياست؟ افسر جدي شو، او وې ويل ه ک ولې؟ما ژر ورغبر

تنه يې  ه آرام شو او د نوم پو خه کوم، چې هغه ژوندی دئ او کنه؟ افسر بيرته  خپل يو ورور معلومات تاسو 
ه ه اطمينان وويل. م او آدرس ورته توضيح کما د خپل ورور نو. وک هفه سرباز ژوندی او اوس ! هو: افسر په يو 

ه چې ماته يوه خاطره ده، ما وليدل، . دا زما لپاره يو لوی د تسلی او خوشحالي خبر وه. په قواء کې دئ په دوام هغه 
النو دغه چې په دوو نوبتنو کې زمون افغان هيواد وال چې عادي جامې يې په تن وې،  سره د کاغذي آميل د 

النو آميلونه د دې افسر په غاړه کې ورواچول ت يې ورسره د  . انکست افسر ته راغلل او په ډيره مينه او حتی درن
ل وړند ک انک د توپ په ميل کې  ل او هغه سرباز د  الن مربوط سپاهی ته ورک . افسر په مناسبو احساساتو 

تيا چې يوه د خوشحالي فض ه دي، هم هغه دم ما واوريدل چې يو ر وک خبر وه، چې آخر دې کار بل  ا وه، اما 
ما چې د نادري خاين کور سره نفرت د . خوب شد که از اي خاندان نادري کې خالص شديم: افغان هغه بل ته وويل

خه په ارث هم وړۍ وه، دې افغانانو ته ورنژدې شوم، او ورته مې وويل ران پالر  شکر دئ، چې د بلې : خپل 
خه بی غمه شولو   . بيا زه په خپله مخه والړم...!!. نادری کور د آخري کس داوود شاه 

ي کودتا قدرت  ه هم په يوه پو تم، چې تاسو که  اوس زه د يوه افغان په حيث د خلق او پرچم د رهبري نه پو
منه کورنی مو د تاريخ کندې ته ترالسه ک او د افغانستان خلکو په اکثريت سره دا چې د نادر ظالمه او  ملت د

ه، خوښ ول، نو تاسو ولې دا هيواد وال بيا وژل؟؟ تاسو ته بهترين چانس د خدمت کولو په الس درغلی  ورغوزاره ک
، که تاسو د افغانستان مهم جغرافيايی موقعيت په نظر کې نيولی . وه که تاسو عقل لرلی، که تاسو سياسي اخالق لرل

ې وای، که تاسو د خپلو وطنوالو په مذهبي مقدساتو وای، که  تاسو  ولنه دقيقه مطالعه ک دا کبيرو رهبرانو خپله 
ې، دا چې تاسو په شخصي ژوند  ئ، که تاسو د روسي سوسيال امپرياليزم غالمي نه وای قبوله ک تيرۍ نه وای ک

ه حتی د خپلو پالرونو د کې ايدياليست که ماترياليست واست، هغه د هر چا خپل مسووليت دئ، ليکن تا ن سو 
ه وي ن ل توب به نور  خه بل جهالت او پا   !. ؟...اسالمی عقيدې په مقابل کې عمل کاوه، آيا د دې 

وارلس کاله د افغانستان په مادی او  وارلس کاله د افغانستان دولتی قدرت په الس کې وه، آيا تاسو همدا  تاسو پوره 
خه په پاکستان کې زمريان او لوی معنوي تخريب او ورانتيا کې تي يدړو  ل؟ آيا تاسو د دې تنظيمي اسالمي  ر نه ک

ل؟ آيا تاسو د خپلو خاينو او نه ملی اعمالو په تر سره کولو افغانان بيرته د نادری  تجاران او ميليونران جوړ نه ک
ل؟ آيا تاسو په خپلو جنايتونو سره مجرم ظاهر  شاه د ملت د بابا ؟ مقام ته ونه خاندان د حاکميت په ارمان نه ک

وارلس کاله ، مرګ بر امپرياليزم  ؟ آيا تاسو دا  خه ملی قهرمان جوړ نه ک رساوه؟ آيا تاسو د سردار داوود شاه 
ول د غربی امپرياليزم په ..!!  خه، چې روسيه کې پراته دي،  نور  و رهبرانو  نارې نه وهلې؟ او اوس سيوا د يو 

ی نه   ؟؟.... وهئدستر خوان م
ې په انتظار چې تاسو د پرولتاريا رهبران؟؟ سره د اسالمی شياطينو د ملت  پس لعنت دې پر تاسو وي، او د هغې ور

  ...محکمې ته ودرول شئ
  

اد غواړم تينو شهيدانو او مبارزينو روحونه    .د افغانستان د ر
  پای

  
 
 
  

 


