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 دوکتورنوراحمدخالدیسلمان رشدی افغانی بجواب                

 

 نور احمد خالدی !جناب محترم دوکتور 

من قاسم باز، یک مسلمان سنتی هستم، خدای خود را به یګانګی اش میپرستم، حضرت سرور کاینات 

پیغمبر من است، غازی امان هللا خان و شهید سردار محمد داودخان رهبران ایدیال من هستند،  همچنان 

رم. من مثل غازی محمد نادرشاه و سردار محمدهاشم خان را در جمله حکمرانان مدبر افغانستان میشما

 ن را بشکنانید،آشما بت پرست نیستم ، من بت ندارم که شما 

سوال شما تا اندازه توان خود جواب  ۱۹جناب دوکتور صاحب خالدی یا سلمان رشدی افغانی. من به 

 ۱۶دادیم البته سه سوال شما که باهم ارتباط نزدیک داشت در یک سوال جواب ارایه نمودم که جمعآ 

، به شما نوشتم، شما چرا در هر نوشته تان از جوابهای من طفره میروید لطفآ نوشته میشود ۱۹=  ۳+ 

ید.  جناب دوکتور یحل مطلب نماوتحریر ګردیده دوباره از سر مرور   ۲۰۱۸/ ۷/ ۲۲بنده که بتاریخ 

سلمان رشدی افغانی، من هیچګاه شما را تحقیر و توهین نه کردیم و نخواهم کرد، این شما بزرګوار 

ستید که خود را خود توهین میکنید، این شما محترم هستید که در مشاجرات فیسبوکی و نوشته های ه

غیره پست  وسخیف و آدم ، بت پرست تان جلو خود را از دست میدهید و دیګران را بنام تلیفون چی، 

واب دیګران درهمین نوشته اول اګست من که کامنتهای فیسبوکی شما را بجو غیره یاد و توهین میکنید.

 کرده ام یک نګاه بیندازید.یه ارا

. سلطنتی بنام مصارف که افغانی ملیاردها تنها جمهوری نظام امدن اقای دوکتور نوراحمد خالدی. به

 دولت خزانه دوباره داخل پول ان ،بود شده داده تخصص سلطنتی خاندان تمام و خان شاولی مارشال

 شد، داده بانکها خاتمه چپاول و چور به رسید، مصرف به ستمدیده مردم رفاه و خیر راه در و ګردید

 ګردید. حصول کوتاه مدت یک بانک ها در قرضدار افراد از دولتی های قرضه پول

 جناب دوکتور خالدی .

داودخان  مرحوم صدارت دوران دوم و اول پنجساله تمام پالنها در قدم اول پیشبینی شده میباشد. پالنهای

 دو هر بعدآ که ګردید ریزی طرح کاغذ صفحه روی به اول نخست پیشبینی بود و برای بارهم در قدم 

 هفت برای است پیدا نامش از که جمهوریت ساله هفت پالن همچنان رسیدند، پایان به موفقیت به پالن

 شروع ۱۳۵۴ سال اخیر از که پالن هفت ساله جمهوریت ان سال، دونیم برای نه بود ګردیده تدوین سال

 پنج ان پالن هفت ساله جمهوریت  تکمیل برای میرفت، پیش به معمول طبق ثور هفت روز تا بود شده

 اینقدرغبی باشد و  اقتصاد پوهنځی پاس فاکولته یک وقتیکه. میرسد اتمام باید به که بود مانده دیګر سال
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 است. تاسف جای میگردید، تکمیل سال کدام در باید ساله هفت پالن نداند که

 جناب اقای دوکتور نور احمد خالدی.

شما که خود را سلمان رشدی خطاب میکنید میدانم که این نام شیطانی را چرا برای خود انتخاب نمودید، 

شاید بخاطری باشد که از این نام بخاطر نزدیکی به غرب و سو استفاده بخاطر کدام چوکی دولتی در 

که شما میخواهید به این نام شهرت کاذب پیدا کنید و خود را به  افغانستان استفاده نمائید، خوب میدانم

استخبارت انګلیس و امریکا نزدیک سازید، از کمونیزم خیر ندیدید حاال کوشش میکند که خود را به 

این نام مسما سازید تا مورد نوازش غرب قرار ګیرید. ولی یک چیز واضح بشما میګویم وآن اینکه. 

درخت بهر طرف که باد میوزد تغیر جهت کند از انها چیزی ساخته نیست. شما اشخاصیکه مانند برګ 

در سالهای جمهوریت داودخانی بودید، باز در دوران دیموکراتیک خلق خلقی ودر دوران پرچم پرچمی، 

وقتیکه انها بشما کدام موقف نداد باز به پاکستان امدید و در پیشاور یک اخوانی دو اتشه شدید، وقتیکه 

غرب رسیدید غرب زده شدید، و حاال سلمان رشدی و نیمچه سلطنت طلب شدید، میترسم که  در به 

 اینده نابغه و متفکر سوم جهان نشوید.

نوراحمد خالدی، من هر ګز این نام شیطانی سلمان رشدی را بشما انتخاب  سلمان رشدی ثانیاقای 

ا ساختید، ولی یک چیز از یک هموطن خود نکرده ام، بلکه این شما هستید که به این نام خود را مسم

بشنوید ان اینکه، شما از جای دیګر وظیفه ګرفتید تا مرحوم ظاهر شاه را ظاهرآ بنام دوست  ولی در 

احفا میخواهید وی را در اذهان مردم کم بیاورید ما خوب میدانیم که شما هیچوقت ظاهرشاهی خواه شده 

 کی دارید.نمی توانید ، بخاطریکه سابقه بسیار نی

 با امید صحت و سالمتی تان.
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