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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول 

 
 

 ۱۴/۰۵/۲۰۱۸        نوري آزادي ازیمحمد ا
 

 ښېپه مطالعه ک نیالد عید محترم سم

 

یو چا، چې خپل نوم داکتر سمیع الدین لیکي، د پورتال د نظریاتو په کړکی کې زما باره کې یو بل محترم افغان شاغلي 

وکړ، چې زه به تفصیلی جانان ته داسی لیکلي ول، ما هم هلته یو لنډ ځواب ورته ولیکه او دغه شخص سره مې قول 

 تاسو ته لیکل کوم.

 

 10.05.2018 تاریخ:    ملبورن ا سترالیا  محل سکونت: سمیع الدین    اسم:

 

 محترم جانان از ألمان ،

راجع به ذكر شما در دفاع از ایاز نورى مرا به یاد یكى از حكایت هاى دوره دموكراسى انداخت مى 

گان بود واز شخصي كه هنوز گویند در ختم یك مظاهره اخوان المسلین پولیس در نعقیب مظاهره كننده 

در منطقه موجود بود پرسیده بود كه مظاهره كننده گان به كدام سمت رفتند؟ این شخص به لهجه طالبى 

خود گفت" بعضى"ها به طرف راست و "بعضى "ها بطرفى چپ. پولیس امر كرد این شخص خودش 

 را گرفتار كنید كه خود شامل مظاهره كننده گان است. 

كمونستان خلق و پرچم خود را شامل جرم نمى دانند. و هم اكثریت شان فكر مى كنند كه  تعدادى زیادى

انها مى توانند زیر بیرق شاه امان هللا خان فعالیت كنند. در حال كه مرد استقالل كجا و نوكران روس 

 كجا. 

ا كرده و به اما خوب توجه كنید به نوشته هاى ایاز نورى كه سال ها به حیث أفسر خلقى وظیفه اجر

دوره كارى خود در اردوى وقت و به اردوى وقت افتخار مى كند ان اردوى كه در قتل مردم و تخریب 

دهات و خانه هاى مظلوم ترین مردم وطن هیچ دریغ نكردند و نزدیك دو ملیون مردم خود را شهید 

 ساختن یك ثلث ان را مهاجر و ان هم زیر ركاب قشون سرخ شوروى 

نورى كسانكه در روز هفت ثور و بعد از ان شهید شدن انها أصال" مقتولین اند نه شهدا . به نظر ایاز 

ولى میر اكبر خیبر شهید است. اصطالحات دوره كمونست چون غدار را نمى تواند پنهان كند ونه هم 

شند از پنهان شده مى تواند. فكر نمى شود خلقى ها و پرچمى ها شاخ و دمب داشته باشد؟ و اگر داشته با

 امكان دور نیست. 

 موفق باشید.
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شاغلی سمیع الدین که خود را صاحب درجه علمی دوکتورا معرفی میکنید، اینکه شما اصالً کی هستید 

و چه نوع تفکر و چه نوع ماضی را دارید، به خوانندگان این مرکز نشراتی و من معلوم نیست. اما 

و سردار داود خان میباشید، باشید، حق تان است. من اینقدر معلوم میشود که طرفدار خاندان نادری 

سویه سواد شما در متن کوتاه باال میبینم و باز به درجه علمی داکتر شما؟ جناب شما ) ُدم( را )دمب( 

نوشته اید، پس خود تان  اختیار دارید، که خجالت می کشید یا دیگر هم بخود تان افتخار میکنید...و یا 

بی از یک جیب تان چاقو و از جیب دیگر تان بوکس پنجه میکشید و باالی من اینکه در عین ال جوا

 حمله میکنید...؟!.

چون تبصره خویش را بیک داستان دوره دیموکراسی شاه ظاهر خان علیه من نوشته اید، من هم جناب 

رقص، شروع به شما را به این داستان استقبال میکنم. میگویند یک رقاصه بی استعداد باالی ستیژ 

رقص نموده، تماشاچیان که پول نه کم برای خرید تکت پرداخته بودند، با دیدن رقص غلط این بیچاره 

شروع به زدن او توسط پوست خربوزه کردند، تا آنکه رقاصه از سر ستیژ نزد باند خویش فرار نمود، 

بات پوست خربوزه را نکن، اما مشر باند برایش گفت، نه جانیم! چون تکت فروخته ایم، تو پروا ضر

 فقط طرف تماشاچیان خندا های دروغین بکن و وقت را پوره کن. 

درین آشفته بازار افغانی که اگر کسی گفت، شما و شمایان  را بنابر خصلت توطئه گر تان تاپه ذیل به  

 او میزنید:

 ، خلقی و پرچمی است! آیا نادر شاه یک غدار نبود؟خاندان نادر غدار

، خلقی و پرچمی است! آیا داود خان از نظر حقوق و علوم سیاسی یک رئیس جمهور اود شاهسردار د

 به معنی حقیقی کلمه بود یا یک شاه کل اختیار بود؟

آن شخص نزد تان یک خلقی است! مگر کلمه ملګری در رواج پشتونها قبل از کودتای هفت ملګری، 

 ثور موجود نبود؟

 بروت دراز، خلقی است!

 پرچمی است! بروت کل،

 ، او یک پرچمی است!رفیق

 ، ماویست است!زنده یاد

اخوانی و طالب است! آیا ما افغانهای بغیر طالب و اخوان یکدیگر را معموالً برادر خطاب برادر، 

 نمیکردیم؟

 و حاال احترامانه این سوال ها را به حضور شما نو پیدا صاحب میگذارم و جواب تقاضا دارم:

سرطان به شرکت مستقیم افسران خلقی و پرچمی در نصف شب تحت زعامت محمد  ۲۶آیا کودتای  -۱

 داود خان انجام نه شد؟

آیا از نظر علمی و قانونی میتوان توسط یک کودتای مخفی عسکری در یک کشور نظام جمهوری  -۲

ایت ضد را به مردم تقدیم کرد، آنهم در راس کودتا یک شخص از خاندان حاکم شاهي با سابقه کاری نه
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 دیموکراسی؟

ش نبود، و آیا سردار  ۱۳۵۷سرطان پالن بعدی یا آمادگی روسها برای کودتای ثور  ۲۶آیا کودتای  -۳

 داود خان منحیث یک پُل عبوری مورد استعمال قرار نه گرفت؟

آیا کودتای ثور توسط دو نفر افسر اردو دو رفیق نهایت صمیمی سردار داود خان بنام دگروال  -۴

ادر و جگړن اسلم وطنجار به موفقیت نرسید، آیا این فکت مسولیت او را در موفق شدن کودتای عبدالق

 مصیبت زاژ ثور دیگر هم نزد مردم بی گناه افغانستان سنگین نمی سازد؟

سرطان داودخان و شمایان نیست،  ۲۶آیا مسئولیت موفقیت کودتای ثور به دوش قوماندان کودتای  -۵

 کتب بودم؟من دران وقت متعلم م

سال و چندی تا رتبه تورن در وقت حکومت خلق و  ۵شما بنابر منطق خود تان مرا ازینکه مدت  -۶

پرچم منسوب اردو بودم، مرا خلقی و پرچمی خطاب میکنید! من از شما میپرسم که آنعده افسرانیکه در 

فداران داود خانی پنج سال حکومت کودتائی داود خان تا رتبه تورن وظیفه اجراء کردند، همه طر

ثور اینان چرا از رهبر بیچاره شده خویش جانبازانه دفاع  ۷بودند؟ اگر بودند، پس در روز کودتای 

 نکردند؟

آیا در عدالت و منطق شما منحیث دارنده درجه علمی دوکتورا همه افسرانیکه در زما ن شاهی و  -۷

 داودی بودند و همه باید محاکمه شوند؟شاهی داود خان در اردو مصروف وظیفه بودند، ظاهر شاهی و 

نظر به اتهام شما من منحیث یک خلقی و پرچمی؟ از سالهای متمادی در حد توان خویش در واپس  -۸

زنده ساختن نام مظلوم اعلیحضرت امان هللا غازی عمالً کار کردم، حال من از شما میپرسم که شما 

دوست و آزادیخواء؟ چرا برای زنده ساختن نام منحیث یک افغان غیر خلقی و پرچمی و نهایت وطن 

 غازی امان هللا خان کار نکردید، تکلیف تان چه بود و تا حال چه است، جواب تان؟

آیا روسها را من محمد ایاز به افغانستان آوردم یا دولت شاهی نادری الی سردار داود خان، شروع  -۹

، آیا جناب خودت نبودی که در میدان از سفر های خروسچیف، برژنف، مارشال گریچکو و غیره

هوایي کابل برای ایشان قالین فرش میکردی، و اتن میکردی و ترانه میخواندی، و باز خودت سفر های 

گرم و گرم به کشور دوست و برادر اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی میکردی،آیا از سالح اردو 

ت شوروی قرار داد نه کردی؟ من خو رعیت گرفته تا گوگرد طیاره چاپ روسی را تو از کشور دوس

 بودم و اطاعت ترا کردم، بتو منحیث حکومت اعتبارکردم.

نظر به تهمت شما توطئه ګران ناکام شده، من در کجا نوشته ام که من کودتای ثور را و حکومت  -۱۰

وقت اردو خاین  خلقی و پرچمی را تائید و به آن رژیم افتخارکرده باشم؟ اگر نزد شما تمام منسوبین آن

بودند و باید محاکمه شوند، پس من از شما میپرسم که فعالً هم در کشور ما قواء خارجی وجود دارد، 

فردا بعد از یک تحول شما با این منسوبین دو صد هزار نفری اردو، پولیس و استخبارات چه نوع 

 عدالت میکنید، جواب واضح شما چیست؟

نوشته اید، کامالً از عدم فهم و کرکتر توطئه گر شما حکایت  موضوع شهادت خیبر را که شما -۱۱

میکند، من در کجا نوشته ام که اعضای خاندان داود خان شهید نیستند؟ بلی، من نوشته ام که داود خان 

شهید نیست. نظر به قانون اسالمی کسیکه خود قتل نا حق کرده باشد، اگر این شخص باز خودش کشته 

اینکه شما نوشته اید که خلقی و پرچمی شاخ و دمب؟ ندارد و باز دستی سخن خود میشود، شهید نیست. 

 …! .را مورد سوال قرار داده و نوشته اید که خلقی و پرچمی اگر داشته باشد، از امکان دور نیست
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من جواب های شما را انتظار دارم و هم عکس و سوانح خود تانرا منحیث یک بزړگوار وطن دوست 

 ال ارسال کنید، که مایان به شخصیت شما یک معرفت حاصل کنیم.به این پورت

 ختم 
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