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میرعبدالرحیم عزیز

قابل توجه
محترم داکتر نور احمد خالدی

با تقدیم احترامات بی پایان خدمت برادر گرامی ،میخواهم که به ارتباط مضمون اخیر جناب شما تحت عنوان

"مروری بر تاریخ معاصر افغانستان :حاکمیت

"

چند نکته را خدمت شما به عرض برسانم .من به تأریخ سیاسی کشور و جهان سخت عالقمند بوده ام و هستم
و خواهم بود .سیاست و تأریخ جزء الینفک یک دیگرند .هر فردی که سیاست می کند ،باید معلومات تأریخیی
خود را هم افزایش دهد.
من مضامین با ارزش شما را از نظر می گذرانم و از مطالب جالب سیاسی و تأریخی ای که تحریر می
نمائید ،مستفید می شوم .همچنان نظرات و عقاید سائر هم میهنانم را با اشتیاق می خوانم و خالی ناشی از
فقدان معلومات خود را تکمیل می نمایم.

بنا بر آن ،امیدوارم که پیشنهاد اینجانب باعث رنجش خاطر آن گرانمایه نگردد.
من به گذشته های دور تماس نمی گیرم .فقط از سردار محمد یوسف خان آغاز می کنم .این سردار شش
پسر داشت که جوانترین آن سردار محمد علی خان بود که از قلم شما افتاده است .محمد نادر خان ،شاه ولی
خان و شاه محمود خان از یک مادر ،عبدالعزیز خان ،محمد هاشم خان و محمد علی خان از مادر دیگر
بودند.
عبدالعزیز خان دو پسر داشت که پسر اولی محمد داؤد و دومی اش محمد نعیم خان بود که فراموش جناب
شما شده است.
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شاه ولی خان برعالوۀ عبدالولی پسر دیگری هم داشت که اسمش محمد ولی بود .شاه محمود خان پنج پسر
داشت :زلمی غازی ،سلطان محمود غازی ،عبدالعظیم غازی ،نظام الدین غازی و صالح الدین غازی .یقین
دارم که جناب شما همه را می شناسید ،الکن شاید نخواستید که نوشتۀ شما طوالنی شود .امیدوارم که در
تجدید نظر بعدی ،جدول قبلی شما تکمیل گردد تا محققان تأریخ از دانش و فضیلت شما بهتر مستفید شوند.
ضمنا یک نکته را خدمت جناب شما متذکر می شوم :اصطالح " (آل یحیی) از جانب کمونیستان خلق و پرچم
(مزدوران حلقه به گوش شوروی سابق (رو سیۀ امروز) در خورد مردم داده شده بود.
می ترسم از اینکه مردم شما را خدا ناخواسته از زمرۀ میهن فروشان خلقی – پرچمی تلقی نمایند .به صراحت
اظهار می کنم که من هرگز مدافع هیچ یک از زمامداران و یا خانواده ئی نیستم .هر فرد افغان حق دارد که
نظرات و عقاید دموکراتیک خویش را به ارتباط وضع کشور و زعامت آن در گذشته و حال بیان دارد و
روشنگری نماید که شما این وجیبه را طور شایسته انجام میدهید .صرف یادآور می شوم که افراد و گروه
های میهن فروش سعی می ورزند که انسان های شریف و میهن دوست را هم در لحاف خیانت خود پیچ دهند
و فضای سیاسی را به نفع خود بیشتر مکدر سازند.
طوری که جناب شما هم می دانید ،درین اواخر مزدوران ایران اصطالح "افغانستانی" را ترویج نموده و در
خورد بی خبران داده اند .متأسفانه که یک عده از افراد ناآگاه اما بیگناه در دام این درنده خویان و خاک
فروشان افتاده و تغییر شخصیت و مسلک داده اند.
من به این عقیده ام که باید متوجه نیات دشمنان کشور بود و کلمات و اصطالحات آنها را با دقت تحلیل و
ارزیابی نمود .با کمال شایسته ترین احترامات

تذکر:
نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسنده
هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که
"کلیک" بر عکس نویسنده در صفحۀ
را مطالعه کنند ،می توانند با اجرای
مقاالت ،به فهرست "آرشیف" شان رهنمائی شوند!
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