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 ٢٠١٥/ ٣٠/١٢                                                                                                محمد ايـاز نـوري
                 

ځوابلي مزمل خان شينواري ته زما شاغ  
 

تاسو .  کې ولوستلهمې د افغان جرمن  د درانه پورتال په کړکی)  دسمبر٢٣(ستاسو نسبتأ اوږده ليکنه 
زه يې . ئد پخواني پاچا اعليحضرت ظاھرشاه پلوي ياست، اووسی، دا ستاسو قانوني او مدني حق د

زه له دې وضعيت نه مشکور يم، که زما په مقابل کې ھغه . ئمخالف يم، دا زما قانوني او مدني حق د
جود نه وي، بيا زه د ھم مخالف نظر راځي، بيا زه خپل تحرک حفظ کوم او که ھيڅ غبرګون مو

اصI ولې داسی او ورته . سکون وخواته ځم، چې دا حال بيا د يوه متعھد افغان لپاره ښايسته نه وي
ليکنې، چې راتلوونکې کې به ھم که ژوند باقي وه، زما د قلم نه ميډيا ته راشي، زه خپلو ھيواد والو ته 

  تقديم کوم؟

رې رابربنډول  يوه بيکاره بادشاه د اصلي څيدفغانستان دا بنسټيز ھدف  د حقايقو ذکر او بالخصوص 
  .دي، چې مکارو پلويانو يې ورنه کعبه جوړه کړې وه او طواف يې ورته کاوه

ستاسې د مکتب د شمول ...  څو ورځې د مخه مې «: ري صاحب په پيل کې ماته ليکليتاسو شينوا
تاسو په دوام زما .  ده»د وخت يادونهد ښوونځي «  حال دا، چې زما د ليکنې عنوان »داستان ولوست

، ليکن ھلته اصلي ھدف زما، ئ له قلم نه په نقل زما د مرحوم پVر د دولتي رتبې او دندې ذکر کړ
، تاسو د ھغه د بيرته ليکلو نه ځان تٻر ئذکر دد غرازه ھندي بايسکل چې د ديوان حرب د مرستيال 

 پخپل پVر کوم امتياز ځان ته وغواړم، زما ھدف ، زما مقصد  دلته تظاھر نه وه، چې زه!!ئدئ کړ
دلته د شاھي نه صادق دولت د يوه جګ پوړي افسر د ژوند د صورت حال بيان نويو افغان نسلونو ته 

غان اردو ھغه وخت زمونږ د کور په موقعيت کې نورھلته يو شمٻر شرافتمند او عزتمند د اف. ئد
حمد  مشيرمحمد خان طوطاخيل، ډګروال زی، ډګروالتر محمد خان احمد  اخډګروال: افسران لکه

 عاقل شاه خان  ډګروال خرم دل خان، ډګروال  محمد کريم خان خوستی،جان خان غوربندی، ډګروال
يخي افغانستان اصلي او نور اوسيدل، ما په سترګو ليدل، چې دغه د تار) چې بيا فرقه مشر شو(منګل 

 لمريزې لسيزې پورې دا افغان اردو پخپل ۴٠ی يې بيا تر نکي، چې د نادرشاه د واکمناو صادق ساتو
 کلونو خدمت دغه عسکري رتبې ته رسيدلي ٣۵ارش او دريش راکش کړې وه، او ھر يو يې پس له 

ر پورې روان ول او ھلته بيا د ښاري بس نه په استفادې، به يې ګل، ھر سھار پای پياده تر ټانګ لوو
ازيګر مل بيا د ګرد جن يونيفورم او ګردجنو بوټونو سره بيرته ځانونه اړونده قطعاتو ته رسول، م

آخر دغه معظم ټولواک مسوول نه وه، چې  دغو د ھيواد ساتوونکو ته نه ...روان ول  کورو ته را
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مستقل موټر، بلکې مثI يو روسی جيپ، څلور کسه شاته او يو کس مخته، يعنی د پنځه کسانو لپاره 
bچې د ھغوی عزت او وقار خوندي وای؟...یيې ھر سھار يوموټر رالٻږ ،  

ستاسو مقصد د [بايد په تاسف سره ووايم، چې ستاسو محترم والد صاحب په ابتايی  «: تاسو ليکی
 "بايد"[ چې بايد ] کښی[په مقدماتي ښوونه او روزنه کښ ] د مخه[کلمه ده او د مکتب دخه ] ابتدايی

د پنځه کلنی د عمر نه شروع کيږي د غفلت نه کار ]  يوه اضافه کلمه ليکل شوې دهستاسو له خوا
آيا د ظاھرشاه ګناه وه چې پدې برخه . تر دې چې تاسی حتا د مکتب نوم نه وه اوريدلیئ اخستی د

  »؟،ئ يافته ډګروال نه وه تنوير کړخپل تعليم] کښی[کښ 

رې د پيل نه مخکې تاسو جناب ته عرض کړم، چې بلې په پر مختللو ھيوادو کې د مکتب د ابتدايی دو
اوس ته . د ښوونځي د پيل لپاره تيار شيئ ماشوم د يوه کال لپاره بايد وړکتون ته واستول شي، چې د

جناب د ظاھرشاه غوندې غافل بادشاه نه ھغه وخت د وړکتون د آسانتياوو انتظار کوې؟ بلې دا د معظم 
تا جناب په . ته شامل شوای وایټولواک ګناه وه، چې زه بايد د ښوونځي د پيل نه مخکې وړکتون 

خير زه تانه شکايت نلرم، . مھارت سره غوشتي، چې دلته زما پVر او ما د ناپوھي په تور توھين کړې
  .ته خو مخالف يې

 د قران استاذ مولوی صاحب ظالم سړی وه، ھغه مV چې د خدای او ستا ،،: په دوام تاسو ليکلي دي
شاه چې د خدای بنده څنګه کوbی شی چې ھغه د خدای په bره نو پاد... قران معظم نه ډار ونلری

 i يان په درو ووھي او مخ يې تور کړی بيانو د امانVمنظور ستا [روان کړی؟ که پادشاه داسی م
  ،،غوندی د کفر فتوی پرې صادرٻږي]ئاعليحضرت غازي امان i خان د

دا د . زه تاسره موافق نه يم، چې د ھيواد ټول اختياره بادشاه د ھغه مولوي په مقابل کې بی وسه وه
پادشاه د لومړي کچې . پادشاه مسووليت او وظيفه وه، چې دغسی د دين استاذان يې سم روزلي وای

ې بيا بی ګناه معنوي او مادي امتيازاتو نه برخه مند وه، ليکن ستاسو په قضاوت د مسووليت په ځای ک
، او پر ما مو د ئدئ تا په دوام د سلسله مراتب ذکر ماته کړ!. ؟...او د مV په مقابل کې بی قدرته وه

bخره د وخت ا، زه درته وايم، چې سلسله د مراتبو بئ د لرلو د يوه کس تور لګولی دکردکی منطق
بلې ما خپل پVر .  که يې نه منېستا خوښه ده، چې دا نظر زما منې او . ټول او ټول واک ته ورسٻږي

ته د مکتب د حاbتو او فزيکي وھلو نه ويل، ليکن دا فزيکي وھل د شاګردانو ھغه وخت يه يوه قانون 
د معظم ټولواک د ضبط . او رواجي موضوع باندې بدل شوي ول او زما پVر په کې بی وسه وه

رو جګپوړو دولتي مسوولينو ته ورساوه، احواbتو مامورينو دا د ښوونځيو ټول احوال پادشاه او نو
  .ليکن زه درته وايم، چې دا ټول د ارګ په رضايت پر دغه مظلوم او تاريخي ملت تر سره کيدل

، چې د پادشاه پلوی او د محمد ئ په وروستي پاراګراف د خپلې نيوکې کې تا بيا ځان رامعرفي کړ
به د چپيانو لخوا په ] کښی[ه دوره کښ  د ظاھر خان پ،،: داود خان مخالف کس يې او ليکلي دي

رذيVنه چيغی پورته کيدی ] مرده باد[د ظاھر کل او ظاھر خان مردباد ]  کښی[کښ ] مظاھرو[مظارو 
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ممکنه وه چی څوک ووايی داود ] کښی[آيا د داود خان په صدارت او په اصطVح جمھوری دوره کښ 
اسی د ملی شخصيتونو جھنمی جزاګانواو ت. خان کل مرده باد؟ خيال است و محال است و جنون

ارزيابی کوی؟،، ] کښی[د کوم آزاد قضاوت په رنا کښ ] کښی[اعدامونو ته د داود خان په دوره کښ 
  ...!!ئبيا مو د رحمان بابا شعر ليکلی د

  ،،...که څوک تله د انصاف 

کوی، آيا دا ستاسو خطاب رزي�نو تاسو په پورتنی توضيح کې د پاچا د وخت چپي مظاھرچيانو ته د 
بلی، زه پخپل آزاد قضاوت وايم، چې . ؟ ھغوی افغانان ول او خپلې روا غوشتنی يې لرلېئانصاف د

 ل کال کې د شاھي مطلقه غافل، بی کفايته او بی تفاوته د ١٣۵٢د محمد داود خان تر مشری bندی په 
زه په سياسي، ټولنيز او اقتصادي ملت په حق کې دولت له منځه تلل او د جمھوري نظام اعVنيدل، دا 
ما په ھمدې پورتال کې په ...!! لحاظ د ھيواد افغانستان لپاره يو پرمختګ بولم نه يو په شاه تګ

تحريري توګه خپل نظر ليکلی، چې په ھر دولت کې او د محمد داود خان د حاکميت په وخت کې، 
وی حق لري، خپل ځانګړی نظر چې ھر فرد يا ډلې يا کورنی سره زياتی او ظلم شوی وي، ھغ

ولري، ليکن زه دا ھم وايم، چې د محمد داود خان په جمھوري دور کې زمونږ ملي حاکميت او ملي 
ګټې خوندې وې، اقتصادي چارې د تام امنيت په فضا کې په موثره توګه مخ پر وړاندې روانې وې او 

  .ملت او ولس په يوه غږ نظام او مشر ته يې تابع ول

  پای

 

  


