
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

 چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
 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

١٢/٢٠٠٨/ ١٧    
  
  
  
  

  د انټرنټی جال سره د اصوليت د نه مراعاتولو"  جرمنـافغان "د 
  

  له کبله خپلې قلمي اړيکې پرې کوم
  

د انترنټي جال چلوونکي په خپل کار کی هغه اصول او قوانين چی بايد دوی يې مراعات "  ـ جرمنافغان"دا چی د 
انونه خالص ملی شخصيتونه  هم بولي، سر له دې شيبې زه خپله قلمی  کړي، نه مراعات کوي او له بلی خوا 

ت می چی پخوا ورته الره اوس يې نلرم  مشخص ډول غواړم دلته په. رابطه ورسره شلوم او هغه اخالص او درن
رانو لوستونکو لپاره الندې عرايض وړاندې کړم نور هر افغان حق لري خپل آزاد قضاوت ورباندې وکړي   .د 

 جرمن جال د يوه افغان ليکوال چی محترم آذين نوميده، يوه مضمون چی عنوان يې –ـ همدغه تيره اونۍ د افغان 
زه به . وه د نظر غوښتولو لپاره په جال کی ورکړ...) نديشه های افغانیويرانی افغانستان امروز ريشه در ويرانی ا(

له   :اتم کس وم چی پخپل اصلی نوم مې په الندی متن خپله ليکنه البته د پوښتنی په ډول جال ته ورولې
ش من محتويات نوشته شما را تاييد وتمجيد نموده در ضمن ميخواهم نظر شما را درباره نق"!  محترم آذين صاحب

. ''حکومت نه ماهه حبيب اهللا بچه سقو و دولت های نادرشاه و ظاهر شاه را در ويرانی انديشه های افغانی هم بدانم
دا ليکنه زما مربوطه جال واخيسته، مګر د سايت مسوولينو پس له لوستلو هغه زيندۍ کړه او نشر ته يې 

مان!. ؟...ورنکړه جنابان قيس کبير، ولی احمد نوری او  اوس زه د جال د مسؤولينو څخه چی په غالب 
   اعدام کړ؟سؤالکريم عطايی دوی دي، پوښتم چی تاسو ولی او په کوم علت او اصولو زما دغه 

به دوام البته دا اوس بالکل واضح خبره ده چی تاسو د پخواني پاچا ظاهر شاه او د هغه د تره د زوی يی داوود 
سو خپل اختيار دۍ، ليکن ما خو کوم غير اصولی حرکت د خپلی پوښتنی خان کللک پلويان ياست، چی دا مسأله ستا

په ذريعه نه ووکړۍ چی تاسو په ډيرې بی احترامۍ او د ديمکراسی د اصولو په بشپړله نه مراعات زما سؤال 
ۍ چی د سقو او نادر کورنۍ کوم فجايع او . ايسته غوزار کړ مسأله واضح ده چی تاسو سره د دی چې ښه پوهي

ه تاسو د نادر خان او ظاهر خان مل ران هيواد افغانستان ته کړي، ليکن بيا هم په شعوري تو ی خيانتونه زمون 
و کی خاورې ورشيندۍ وايم چی که د سقو زوی تور مخۍ  زه پخپل تحليل. څخه پلوي کوۍ او د افغانانو په ستر

اصلی کس يعنی جنرال نادر خان د قدرت رسولو حبيب اهللا د انګريزي کرغيړن پالن په ذريعه يو موقتي ُپل وه د 
ودونکي نادر خان او ورپسې د هغه زوی ظاهر خان  لپاره، نو دلته د هيواد د نني ناورين او بربادۍ اصلی بنس اي

دغه دواړه بادشاهان زمون د هيواد د استقالل د محصل غازی الحاج اعليحضرت امان اهللا خان رحمة اهللا عليه . دي
ويا ته د خپلی مشې پر اساس نشې کوالئ افغانستان ته خدمت وکړې، ته په باندی سيا سی داوطلب شول چې 

ې او مون ستا څخه افغانستان ته ډير مفيد يو، حتی ته حق نلرې چی افغانستان کی هسې د  سياست پوره نه پوهي
ه هم ژوند وکړې وله نقشه دغه البته دا د دې سياسی تياتر ظاهري مخ وه مګ. عادي تبعه په تو ر په باطن کی دا 

دواړو بادشاهانو د انګريزي استعمار څخه تر السه کوله او په افغان وياړمن خو په سياست کی نابلده ملت باندی 
  .يې په پوره صادقانه ډول پلي کوله

تاسو يوه شيبه تامل وکړۍ کله چی يو شاهي خاندان او يا هم يو پاچا د خپل اقتدار دوام د خپل ولس په ! افغانانو
ي ساتلو او جاهل ساتلو کی ولټوي، د دې څخه به بل ملي خاين او ملي مجرم خپل ملت نور څوک وي دا !. ؟...و

ه اصل ک م د نادر شاه  په څلور کلن او د هغه د زوی ظاهر  شاه په څلويشت کلن کرغيړن دور کې په کلي تو



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ان يې د . ثابت دئ کوم وخت چی نادرخان د خپل لوی مشر غازی امان اهللا خان په نوم د افغانستان خلک دوکه او 
ولو آزادی پالوونکو وژل او نابودول ول . بادشاهۍ مقام ته ورساوه، د انګريز په امر يې لمړنۍ دنده په هيواد کې د 

ی کفايت کوي . ظيفه هغه په خورا صداقت سره سرته رسولهدا و د نادر خان د مجرم او جاني شخصيت لپاره يوا
ران او ملي شخصيت غازی او بيا په سرو وينو کی المبدلۍ غالم نبی خان چرخي او د  چی د نمونې په ډول د 

و کې مجسمې کړود وژلو صحنې يوه شيبه خ) کبريت(غازي او بيا شهيد عبدالرحمن خان لودين  !. ؟...پلو ستر
ير نادرشاه بيا پس له څلورو کلنو ظلم او خيانت د يوه عادي افغان له خوا داسې  ليکن د لوی خدای په عدالت کی را

ول افغانستان ورته حيران پاتې شوۍ وه بر کې آرام . خپله سزا وليده چې  نادر شاه حتی په جسمي ډول هم په خپل 
ودل شو او قبر  ورۍ دا منظره . يې په مرميو سورۍ سورۍ شوپرين   !؟...دا د ظلم او غدارۍ بدله) ١(و

  

  
  

  د نادر شاه د قبر ودانۍ د کابل د مرنجان د غوندۍ پر سرپه ډير ابتر) ١(
  ....م کال ٢٠٠٨حال کې، فبروری 

  
حضرت الحاج امان او د همدې ديرش کلن جنګی اړودوړ په دوام کې يو افغان هم حاضر نه شو چې د غازی اعلي 

ۍ هم ورغوزار کړي ا   )٢ (.اهللا خان قبر ته حتی يو وړوکۍ 
  
  

  
  

  د غازي اعليحضرت مرحوم الحاج امان اهللا خان زيارت په جالل آباد کی) ٢(
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و د تيم غړي هم د غازی امان اهللا خان نوم ته چکې وهي او هم د نادر پداسی حال کی چی !!  ظاهر نومونه ته-د ا

دا صادقانه نه ده چی يو څوک په يوه وخت کی هم . مان اهللا خان او نادريان يو بل نفي کوياعليحضرت ا
  ...!!په غازی امان اهللا خان مين وي او هم په نادري مکارې او جفاکارې کورنۍ

 په زما. بولم) مور(زه د يوه افغان په حيث ظاهر شاه د افغانستان د اوسني  ناورين او له تصور څخه وتلې بربادۍ 
ولواک ظاهر شاه وه چې په خپله څلويشت کلنه نا اليقه بادشاهۍ کۍ يې د داوود خان کودتا ته سړک  تحليل دغه 

.  پرچمي کودتا ته سړک پوخ کړ–قير کړ او بيا د هغه مغرور او ليوني د تره زوی سردار داوود د کمونيستی خلقی 
په نامه جهاديان د همدغه کاغذی بابا؟؟ په نس کی رالوی د خلق او پرچم هيواد پلورونکي رهبران او د اسالم تش 

 م کال کی له ايتاليا څخه هغه هم په داسې حال کی چې هيواد په ٢٠٠٢د ظاهرشاه له ذلته ډک رات په . شول
ه د انګريز او امريکا له خوا نيول شوۍ وه، پخپله ثابتوي چی دا خاندان تر کومې کچې په بهرنيو پورې  بشپړه تو

په دې موضوع بايد چې په تفصيل ليکنې وشی، چې هر حقيقي ملی افغان به په راتلوونکی کې خپلې ). ٣( وه تړلۍ
ه دغه پورتني حقايق چی په " افغان ـ جرمن"ليکن د . څيړنې پرې وکړي د انترنتي جال مسؤولين په شعوري تو

النو او څيړونکو ته مبارکي وايم چي حقيقت زه له اوسنه هغه رښتينو افغاني ليکوا. نادري کورنۍ وارد دي، نه مني
ي   .ليکي او د حقايقو سره له دې فاني نړۍ څخه 

  
  

  
  

  پخوانۍ پاچا محمد ظاهر شاه چې د مشهور کارملي پرچمی) ٣(
  جانی رشيد دوستم او نورو هيواد پلورونکو له خوا د کابل په

ي، اپريل  ر کی د ارګ په لور بدرقه کي   م کال٢٠٠٢هوايی ډ
 
 


