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  دگروال خان آقا سعيد

  ٢٠١۶ می ١٩
 

 " آزاد افغانستان-آزاد افغانستان" محترمبه پورتال 
  

 !عزيز خوانندگان توجه قابل
 : محترما

 رمتمحۀ نوشت به چشمم" افغانستان آزاد -افغانستان آزاد"محترم سايت در داشتم ھا سايته ب مرور که وقتی امروز صبح

 ایقآ يقين به .دارد زياد تفصيل که اند نوشته مفصله ای مقال" سيستانی "ایقآ عليه که خورد "نوری احمد ولی"

 که چيزی . ندارم وسيع مطالعه و دقيق معلومات مورد آن در بنده و ؟ ماند نخواھد جواب بی و مطالعه را آن" سيستانی"

 ۀمقال بخش اين ، رسانم عرضه ب ارجمند خوانندگان حضور و ساخته متوجه را "نوری "ایقآ تا ساخت وادار را بنده

  :اند نوشته که است شان جناب

 حريص ھای کشور از يک ھيچ سلطنت سال چھل طول در که "را افغان ملت و خاک خدمتگار"سلطنت آن  ما بلی(

 بر سرتاسری امنيت کشور جنوب تا شمال از و غرب تا شرق از و نتوانست گذاشته ما افغان خاک در قدمی يهھمسا

 صلح نھايت در ، ھموطنی و ملی واالی وحدت با زمين سر آن در وابسته غير و آزاد افغانستان شريف مردم و بود قرار

 جمھوريت ، مروزا تا آن از بعد و شما ثور ٧ و طانسر ھای٢٦ جمھوريت آن بر بار انھزار . کردند می زندگی سلم و

 می احترام و قدر قابل و ميدھ می ترجيح ، ردندگ می اداره بيگانگان توسط ما کشور رھبران که شما آورد دست ھای

 فراموش ولی ، گفت آفرين بايد سلطنته ب شان احترام و شناسی قدر در که" نوری "جناب نظر بود اين بلی ) ... ميشمار

 عدم جنبش پيشتازان ۀجمل از ، داوود محمد شھيد رھبری تحت١٣٥٢ سرطان ٢٦ جمھوريت نظام که است شده شان

عضو  ھای کشورۀ خارج وزرایۀ جلس تا  بود که قرار یئھا روز ھمان در و داشته اطالع آن از ھمه که بود انسالک

 جمھوريت رفتن بين از و جمھور رئيس شھادت و ثور ٧ ننگين کودتای سفأت با،  بگردد دائر کابل در انسالک عدم

 کشور مردم حمايت ازً اصريحاء استعف آن در که "نوری "ایقآ حامی و کشور شاه ۀنام اءفعاست چنان ھم ، شد آن مانع

 شان ۀنوشت آيا ؟ اند نوشته، خواسته دلش که ھرچه و فرموده فراموش را بودند شده مستعفی و شده متذکر شان حضور

 عھد در که توانند می فرموده آيا ؟ اند ديده روا که نيست افغانستان نجيب ملت به ينھتو ، است جمھوريت به نيھتو که

 در صرف امنيت مدعی ايشان که نبود تام و عام امنيت کشور سرتاسر در "داوود محمد" شھيد رھبری تحت جمھوريت

   ؟ اند شده شاھی دوره
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 شاه حضور ھمين که است شده شان فراموش که مثلی ولی برنجانم خود از را "صاحب نوری "جناب که خواھم نمی

 شان ۀجناز و گرفتند را شان بابای لقب و کرده گذاری بنيان را اسالمی جمھوری موجود دولت که بودند کشور مستعفی

 تا آن از بعد و "فرمايد می نوری ایقآ اکنون که دادند انتقال "هشا نادر "قبر جواره ب خود ھای شانه با ھا ھمين را

 "صاحب نوری" اما " ... ردندگ می اداره بيگانگان توسط ما کشور رھبران که شما آورد دست ھای جمھوريت ، امروز

 احترام باعرض ؟ بود بادارش کی و کرد می رھبری که را سرطان ٢٦ جمھوريت که ه اندنفرمود

 

 

 


