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 عرایضی مختصر خدمت محترم سید عبدهللا کاظم
  

تان را صرف سطوری چند  بهای بعد از عرض سالم و احترامات فائقه، چون خود را مکلف به نوشتن و وقت گران
ارم نمایم و امیدو به این طالب العلم نموده اید، مراتب شکران و نهایت امتنان خویش را محترمانه تقدیم حضور تان می

که با طرز تفکر نهایت غیر دوستانه ایکه سطور نوشتۀ شما به این قلم بیان میدارد و یقین بخاطر نظرات مخالفی است 
از تحریر آن حاصل گردیده  با شما در مسائل مادر وطن داشته ام، اقال  قناعت و آرامش فکری شما بعد «قسما  »که 

 باشد.
طوری که این پورتال در همه نقاط عالم با موجودیت وسائل الزمه، قابلیت مطالعه را دارد، برای من دشوار است که 

ظریات سیاسی شما همراه نبوده، تا بحال غیر دوستانه و با پاسخ جناب تان را که در تقابل به هر نویسنده ای که با ن
های نامناسب، دقیقا  با اصول مطبوعاتی قابل احترام منافات  کتره و کنایهتحقیر و کوچک نگری ارائه نموده و با 

نۀ کارته ناباغ ز داشته است، تقدیم نمایم. با ارسال چنین یک مکتوب نسبتا  شخصی و گله گذاری هایی از نوع رایج در
سته نیست که وقت گرانبهای خوانندگان جهانی این وبسایت تخدیر گردد، ولی اجبار ارائۀ جوابی برای شما پروان، شای

صرف به دلیل اینکه گمان نبرید که سکوت در مورد اتهامات و قضاوت یکجانبۀ تان که به عادت خاص افرادی مبتال 
حتما  عالمت رضا بوده و همان طوری که آرزوی تان است، حق به به عقده های خود بزرگ بینی، متعلق میباشد، 

 باشید. جانب هم می
، باشند برای سهولت در ارزیابی اتهامات و نظریات تان، برای ما و خوانندگان که آنها جبرا  درین مناقشه سهیم می

 دو را تقدیم نمایم: خوب است این قلم هم به اساس نمره گزاری عرایض هر
 

 اول: 
 ماه جاری: 29عرایض آقای س. عبدهللا کاظم از طریق دریچۀ تبصره ها بر مضامین نشر شده به تاریخ 

 

 عرایضی مختصر خدمت محترمه خانم ماللی نظام موسی، البته پس از سالم!
 

، ولو که تا قبل از "هیچمدان" موجب خرسندی من میگرددشمااز این « مضمون»ـ ذکر خیر شما در هر مقاله یا  1
نوشته هایم در مورد شهید داؤد خان بسیار با حسن نظر و تمجیدگرانه بود و اما بعد از آن شکل معکوس را به خود 

ان قلمفرسای»اختیار کرده است. به عبارت دیگر آنوقت ها بزعم شما شخص آگاه و دانشمند بودم، ولی بعدا  در جملۀ 
و نه این پایان زدن ها بر این فقیر اثر دارد و چیزی را کم و  آمده ام. بهر حال نه آن باالبردنها« قسما  شهرت طلب

 زیاد نمی سازد، من همان هستم که هستم!
 

ـ خوشحال شدم که شما در مقالۀ اخیر تان از سه دوره صحبت کرده اید و دورۀ صدارت محمد داؤد خان را یک  2
خر دوره جمهوری نام برده اید، درحالیکه قبال  دورۀ جداگانه محسوب نموده و بدنبال آن از دهه قانون اساسی و باال

شما دوره صدارت داؤد خان را یک دوره مجزا ندانسته و وقتی سخن از نهضت زنان در آن دوره آمد، شما کریدت 
آنرا به اعلیحضرت داده و گفتید کارکردهای آن دوره را باید بنام پادشاه ثبت کرد. باین تقسیم بندی معقول اکنون شما 

 ه حقیقت شده و خوشبختانه ادعای اول خود را نقض کردید.متوج
 

ـ اینکه پس از نشر مقاالت من در مورد شهید داؤد خان از من با نظر انتقادی و مذمت بار یاد می کنید، باور کنید  3
م. کن موجب مباهات من است، زیرا هرقدر شما با شدت کالم بیشتر بنویسید به همان اندازه برخود احساس آرامش می

 تشکر از این لطف شما.
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ـ من آنچه در کتاب زنان نوشته ام ، از اعتقاد و باورم سرچشمه میگیرد و هنوزهم به آن باور دارم، مگر آنکه  4
دالئلی مقنع نظرم را تغییر دهد. هنوزهم من نقاط انتقادی بر دوره جمهوری دارم، از آنجمله آنچه شما در نوشته من 

در مورد انتخاب رئیس جمهور و نیز نقش کمونیست های  1355یعنی انتقاد بر قانون اساسی  به آن تمسک می جوئید
افغان در کودتا سرطان و دست های پشت پرده شوروی. وقتی من این موضوع را سالها قبل مطرح کردم، تعدادی با 

ول کودتای ثور میدانید، من من موافق نبودند. تفاوت نظر من با شما اینست که شما داؤد خان را غیر مستقیم مسئ
برعکس شما تالش داؤد خان را در راه اندازی کودتای سرطان جلوگیری از فاجعۀ میدانم که در اثر ندانم کاریهای 
دهه قانون اساسی در کشور در حال تکوین بود. من جدا  به این باور هستم که همین اغماض و اغفال چهار صدراعظم 

(بود که روسها و در نتیجه جناح های چپ طرفدار شوروی در کشور پای برزمین )به استثنای شهید موسی شفیق
محکم کردند. متأسف هستم که شما این مطالب مرا با نقل قول های نیمه مکمل مورد سوء تعبیر قرار دادید که شایسته 

شما  ین موضوع را بهیک نویسنده معتقد به شیوه اقتباس از نظر علمی نیست و چند بار در همین ستون نظر سنجی ا
 خاطر نشان ساختم، ولی توجه نکردید.

 

ـ در چند جای نوشته اخیر خود از طوالنی بودن نوشته های من اظهار دلتنگی کرده و چنین وانمود ساخته اید که  5
می  هگویا من این توضیحات را برای تحریف اذهان بکار برده ام.)یا للعجب( اگر نوشته های طویل خود را بنام مقال

نامم، از منتهای شکسته نفسی است، درغیر آن اغلب نوشته هایم که در چندین قسمت در این پورتال به نشر رسیده 
اند، حیثیت یک "رسالۀ تحقیقی" را دارند. اینکه شما به مطالعه نوشته های کوتاه عادت کرده و از مطالعۀ رساله ها 

 و کتاب ها دلتنگ میشوید،کار خود شما است.
 

اخیر من در مورد عبدالملک خان بعضی بخواب رفتگان را بیدار « مضمون»بازهم خوشحال هستم که بزعم شما  ـ 6
کرده و قلم برداشته دربارۀ آن می نویسند، جای شکر است، ورنه تا من این موضوع را به استناد مآخذ متعدد به 

ب خرگوش بودند و فقط فکر میکردند که اصطالح "نکاویده" بودم، اشخاصی کم معلومات هنوز هم در همان خوا
نواقص ارقام پالن پنجساله دلیل زندانی شدن ملک خان بود و یا فقط اختالف او با نعیم خان موجب اینکار گردید، 

من انگیزه های مختلف موضوع مورد بررسی قرار گرفته استکه آنهم به استناد منابع و « مضمون»درحالیکه در 
 مآخذ دست داشته.

فیصد آن از مآخذ مختلف اقتباس  80نچه را من در این تحقیق ارائه داده ام ، کمتر از خودم و بیشتر حتی بیش از ـ آ 7
گردیده است. اگر شما و یا کسانی دیگرانتقادی بر آن مآخذ دارید، کار شما با آن نویسندگان است ، نه با من. شما و یا 

من از ذکر نام شان که در تیلفون با من صحبت داشته اند، خودداری کسانیکه در گوش شما مطالب را "پف" میکنند که 
میکنم، باید بدانید که شیویۀ تحقیق علمی را باید جدا  رعایت کرد و مسئولیت نوشته های بین "ناخنک" را بدوش راوی 

 ارد سازد.نباید انداخت و اگر کسی با آن موافق نیست، میتواند انتقاد خود را مشخص با آن نویسنده اصلی و
ـ در نوشته اخیر شما هرچند کوشیدم کدام موضوع جدید را نیافتم، فقط همه مطالب تکرای در نوشته اینجانب بود  8

که با زیر و رو کردن کلمات و عبارات به آن شکل داده شده بود. خوش می شدم که در ان یک نکته جدید را می یافتم 
 تا از ان مستفیض می شدم.

 

ه نمیخواستم حرفی در رابطه با نوشته های شما آنچه به من ارتباط میگرفت، جوابا  بنویسم، چون ـ مدتها بود ک9
میدانستم که فائده ندارد، ولی اینبار ناگزیر شدم مطالبی را پیشکش حضور شما نمایم و شاید از این به بعد دیگر موجب 

 .نویسید، از من جوابی دریافت نخواهید کردضیاع وقت شما و خود با این نوع بگو و مگو ها نشوم، ولو هرچه ب
 

 دوم: 
 این قلم خدمت آقای سید عبدهللا کاظم: ۀعرایض و جوابی

زنان افغان  زیر فشار عنعنه و »های مندرجۀ این پورتال و کتاب  خوشحالم که با قدر مندی و استدالل بر نوشته -1
تا »قرار میگیرد، مراتب خرسندی شما شما که بار ها عرض نموده ام که مورد استفادۀ وسیع این طالب العلم « تجدد
فراهم گردیده است. قضاوت شما در مورد اینکه نظر من در مورد نوشته هایتان و تعریف و تمجید از شما که « االن

مذکور در مورد محتویات آن صورت میگرفت، کامال به حقیقت فاصله دارد، استالل و استناد البته بعد از نشر کتاب 
بر متون آن اثر و نوشته های تان در مورد دو عصر مهم حیات مردم افغانستان که دوره های دیموکراسی و جمهوریت 

به خواندن آثار تان تشویق و باشد، بصورت دوام دار صورت گرفته و البته که بدین ذریعه خوانندگان جدیدی را 
 رهنموایی هم نموده ام.
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جای نهایت تعجب و نا باوری است که شما در حالیکه در یک مملکت با آزادی مطلق افکار و عقاید بسر میبرید،  -1
 اتابحال قبول نمیتوانید که هموطنان شما در قسمتی ویا بصورت کل با افکار و معلوماتی که ارائه مینمایید، با شم

مخالفت داشته باشند. مگر هرگز واقع نگردیده است که اعضای فامیل از نظر و مرام شما استقبال ننمایند؟ خوشحال 
هستم که در محیطی بار آمده ام که استقالل فکری و نظریات مختلفه به منزلۀ هوایی بوده که با تنفس آن حیات دوام 

بیان عقاید و حدثیات تاحدی عادت شماست، مثال  حدث و کمان تان در یافته است. اینکه بدون سند و دلیل که اکثرا  در 
شرط آزادی خویش را به دایر  «یوسف خان»ه در دورۀ داکتر ک« عبدالملک عبدالرحیمزی» مورد اینکه مرحوم

نرال جنمودن محکمه منوط ساخته بود، جنابتان اعالم نمودید که آن حکومت به تقاضای وی ترتیب اثر نداد و در نتیجه 
در حبس باقی ماند. در حالیکه توقع میرفت که آن حقایق چون آفتاب جهان تابی همه صفحات اختراعی طویل و 

 عریض را بزودی شستشو دهد، که داد.
، شما نمیتوانید اثباتی در نوشته های من و نقل قول هایی از آثار تان ارائه نمایید که «سید عبدهللا کاظم»خیر آقای 

کدام بی احترامی و یا باال بردن و پایین زدن به شما از اینجانب صورت گرفته باشد، یعنی که این تهمت با تربیت من 
ا منتشر میگردد، حق مسلم هر فردیست که آنرا منافات دارد، البته انتقاد بر قسمت هایی از عقاید و نقد در آنچه از شم

میخواند. اگر من شما را  در گذشته دانشمند خوانده باشم، دلیل نمیشود که بر قسمتی از افکار و نظریات تان نتوانم 
انگشت انتقاد بگذارم. یقیین حقی را بنام آزادی های فکر و بیان که یکی از مواد اعالمیۀ انسانی و ارزشمند حقوق 

ر است، میشناسید. بلی از همان حق استفاده نموده و به نقد میپردازم که هیچ ربطی به باال و پایینی جناب تان ندارد بش
که متأسفانه به مشاهده میرسد که توهمات و عقده مندی آنرا خلق نموده است. اینکه میفرمایید که این گفته و آن نظر، 

ه طرز دید یک اقتصاد داد که به مسائل سیاسی هم میپردازد و هر روز مژدۀ باالی شما تأثیر ندارد، آدم متأثر میشود ک
 تحقیق و مطالعات را پیشکش مینماید، گاهی چقدر به احساسات و عواطف رقیق پناه میبرد. هیهات.

 ، دیگر از دانشمند گفتن شما منصرف شده«سردار داود خان»در مورد اینکه من بعد از اقدام شما به نوشتن باالی 
ام، چه عرض کنم؟ مگر هر روز کس دیگری را میشناسید که هر سطری از علت اقدام به کودتا، قضاوت و ترس 
مردم از همان آغاز رژیم، موجودیت کمیتۀ مرکزی مرموز آن با اعضای پرچم و قدرت و مطلق العنانی بیحد و حصر 

که با وی کودتای  «رفقاء»وه مقتدر پرچمرهبر را که باالخره با شکست از ادارۀ مملکت برای سرگیری همان گر
عارض گردد، من با نهایت امانت داری و سطر به  «برژنیف»سرطان را سازمان دهی نمود، به مسکو میرود که به 

سطر از کتاب ارزشمند شما کاپی و به معرض دید خوانندگان قرار نداده ام؟ در حقیقت این شمایید که به یک چرخش 
شته های چند سال قبل خویش میکشید، باید ازینکه آثار تان را چنین مورد استدالل و پشتیبانی قرار نمایان قلم رد بر دا

 میدهم، از من راضی باشید که نیستید.
 

درین اواخر جناب تان متأسفانه با ذهن خوانندگان بازی  بازهم ممنونم که از یک کار این شاگرد، خوشحال شدید.  -2
افغان جرمن، انگیزه و مرام اصلی مباحثات را که همانا استدالل بر دو اصل وبسایت ای کرده و مانند بعضی از اعض

در وطن باشد تحریف نموده و ذهنیت خواننده را به جای دیگری سوق میدهید. بلی با  «استبداد و دیموکراسی»مهم 
ها و تصمیم گیری هایی  نمونه های بارزی از یکه تازی «محمد داود خان»موجودیت شاه افغانستان، عصر صدارت 

و گروپ  «عبدالملک خان»با شکل مطلقیت خود داشته است که توطئۀ برطرفی و حبس و شکنجۀ طویل المدت 
خبرگان متهم به جرمی واهی و وعدۀ دروغین صدراعظم بر اثبات استناد بر توطئۀ کودتا و عدم مراعات آن، مشتیست 

ت وزیر داخلۀ وق «داکتر قیوم خان»ه باشید، باید از نقل قول مرحوم نمونۀ خروار. اگر به کار تحقیق اشتغال داشت
طفره نمیرفتید. در استالل یکجانبۀ تان که اخیرا  سخت به آن به شهرت رسیده اید، برسم کمونیستان، بر موضوع غیر 

 «لملک خانعبدا»مهمی انگشت میگذارید که  توجه را از موضوع اصلی انحراف داده باشید. در مضمون مربوط به 
صفحه ایرا به این اختصاص داده اید که مبلغی را که داود خان برای تخریب ارزش های دیموکراسی در ساحات 
گوناگون معارف، شورا و اجتماع تخصیص داده بود، گزاف بوده و به اصل ماجرا که در کتابتان هم اشاره نموده اید، 

را صحه نمیگذارید. واقعا  که تحقیق « داود خان»ای دیموکراسی کار روایی های منفی و خانمان بر انداز بر ارزش ه
 کار بجایی است.

هم میخواهید که نتیجه گیری نمایید که من امتیاز نهضت زنان را چرا به ظاهر شاه داده ام. در حالیکه مندر قسمت 
ردی در سه عصر، منجمله مباحث این چند ماه اخیر باالی تأثیرات استبداد و مطلقیت و دیموکراسی و آزادی های ف

کشیده و راه مطلقیت را  «شاه محمود خان»است که دقیقا  خط بطالن بر دیموکراسی  «صدارت داود خان»زمان 
 بدون هیچ بازخواستی پیش گرفت.
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خواهم که خوانندگان بیشتر به احتیاج مبرم شما به تعریف و توصیف متوجه گردند، گرچه از  درین قسمت می  -3
خیرات نظر دهی در دریچۀ بی لجام تبصره ها، اشخاصی که با ضعف قضاوت، عدم وجود سواد کافی برای مطالعات 

ه همه نوشت «پذیرش»که با و نداشتن دسترسی به تاریخ واقعی مادر وطن، آنقدر از شما تمجید و قدرمندی نمودند 
های طفالنۀ صنوف ابتدایی آن هموطنان، عقده های خود بزرگ بینی ای را که در آثار تان نمایان میسازید، باید به 
یک اقناع روحی کافی  نایل آمده باشید، ولی می بینیم که هنوز انتقاد که حق مسلم افراد است، چقدر شما را  در مقابل 

 یر و هیجانی میسازد.همگان، پریشان و دلگ
محمد »نخیر شما از نوشته های این قلم و نویسندگان و شهود اسناد بیشمار در مورد یکی از شخصیت های تاریخ که  

باشد، صرف چون مخالف برداشت ها و معتقدات اخیر تان است، سخت میرنجید. اینکه در انتقاد بر آن  «داود خان
 «مدینۀ فاضله» وریت که در حقیقت امروز به اصطالح خود تان، از آن دوره های استبدادی مخصوصا  دورۀ جمه

ساخته اید، معرفی چهرۀ جدیدی است که خود ایجاد نموده و همه زحمات گذشتۀ تان را زیر سوال برده اید، از ما 
ته ای از ر نوشرا با استناد عریان ب« داود ملکیار»گفتن باشد. حال میتوانید بعد از مضمون حق گشا و مستند محترم 

عبدالملک »تان را در زمینۀ دسیسۀ حبس و شکنجۀ سالهای « ؟» که بیشترتحقیقات« ملک خان»کتاب شخص 
میسازد، بیشتر احساس آرامش  ،در زمینۀ طرفگیری های بیهوده از برادران  دلخواه و مستبد تان« عبدالرحیم زی

 ایید. یا هللا!قلمداد نم «حب، بغض و احساسات»نموده و آنرا محصولی از 
در عریضۀ که درین قسمت در حقیقت برای گریز از نقاضت افکار گذشته و حالتان ابراز  چقدر استدالل عالی، -۴

این پورتال مواجه میگردید و یک تنه به جنگ همۀ  داشته اید، لطفا  با تمام خشمی که در جواب دهی با قلمبدستان
آنانیکه استداللی بغیر از نظر تان داشته باشند، چپ و راست تشریف میبرید و بعد از آنهم از چادری پوشان مستعار 
ا منویس میخواهید که در توصیف و تائید نظر تان، از زیر نقاب قلم فرسایی و تمجید نمایند. یعنی که واقعا  احتیاج ش

 برای طرفداری از ادعاهای تان شما را به این راه کشانیده است؟ خدا نکند!
تفاوت عقاید جدید شما تنها بامن نه، بلکه با خودتان و با صفحات تاریخ این است که در مورد سازماندهی کودتای 

 :در همین پورتال و مضمون تحت عنوان 2007سرطان زمانی در سال 
 

 استدالل نمودید:-2مضمون شماره «، سقوط سلطنت و اعالم جمهوریت13۵2سرطان  2۶کودتای  »
 «شهید و آنشهید» در تمام آثار قبلی از لقب جدید»"هرگاه تعداد خلقی و پرچمی ها را حین کودتا از صف داود خان 

بکنیم،  ، بیرون«مازین قل -که بر داود خان گذاشته اید که البته از همان آغاز شهید بوده است هیچ نشانی بچشم نمیخورد
دیده میشود که عده ای بسیار کم آنهم بدون توانایی و کفایت الزم عملیات برای همچو کودتای منظم باقی می ماند. 
رسولی، سید عبداالاله، قدیر، فایق، یوسف فراهی و جند نفر دیگر کسانی نبودند که توان بسر رسانیدن کودتا را داشته 

اصر خلقی و پرچمی به داود خان و آمادگی برای کودتا، اساسا  بر طبق هدایت مقامات باشند. بنا بر آن، نزدیکی عن
شوروی و بروی یک پالن دقیق آنها در خفا، طرح ریزی شده بود و با مهارت و احتیاط کامل طوری مورد اجرا 

مونیست چگونه عناصر کقرار گرفت که نباید هیچ نشانه ای از دست داشتن مسکو در آن بچشم برسد. اگر چنین نمیبود 
 بدون مشوره و هدایت مسکو به چنین کار بس مهم و خطیر کودتا اشتراک میکردند".

 

دررأس آن، البته در همین اثر  «داود خان»البته در مورد علت عجله به کودتای ثور را از جانب شوروی و نصب 
 در مضمون خویش «داود ملکیار»افغان که محترم  «پیام افغان» کامال هویدا ساخته بودید و در پروگرام تلویزیون 

با نشانی روز و ساعت آنرا برای تان بیان مینماید، تصریح نموده اید که انگیزۀ اصلی کودتای سرطان با دست دراز 
برای نجات افغانستان از حیطۀ تسلط شوروی به  «شاه و مرحوم محمد موسی شفیق»شوروی همانا اقدامات جدی 

سازمان دهی نمودند. حال « داود خان»است که روس ها را سراسیمه نمود و موجبات کودتا را با  جانب غرب بوده
را چون مهرۀ گذرایی برای آن دوره بر مقدرات  «محمد داود خان»مینویسید که نظرتان این است که آن کودتایی که 

ر بوده است. یا هللا! گرچه که بر ثو 7افغانستان نصب نمود، در حقیقت برای نجات وطن از بروز کودتای منحوس 
خالف باور و عقیدۀ شما، من خواهر رضاعی شما نیستم، ولی نه تنها با شما کدام دشمنی ندارم، بلکه پریشان احوالتان 

 با اینهمه ضد ونقیض گویی ها گردیده ام.
 

میگردد بدو نکته توجه امیدوارم در بوجود آوردن رساله های تحقیقی که نام خدا در هر مضمونی خاطر نشان  -۵
مبزول دارید، یکی نظری به آثار گذشته خود در مورد سه دورۀ استبداد و دیموکراسی که دقیقا  مورد بحث است، 
بیندازید وگرنه خوانندگان در بین عقاید نو و کهنۀ تان سرگردان تر میگردند. دیگر کشفیات و استناد بر همین رویداد 

رام نموده و ترتیب اثر دهید وگرنه تحقیقات موعود تکمیل نخواهند گشت. نقل قول های مورد بحث سه دوره را احت
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از ارزش آفاقی واالیی بر خوردار اند. « آقای داود ملکیار»و مضمون جدید و بی بدیل « عبدالقیوم خان»از داکتر 
 مؤفق باشید. 

 

کار میرود، برای یکبار هم شده است، درینجا خوب است عقده مندی هایی که برای تحریف ذهنیت خوانندگان ب ۶-7
 «عبدالملک عبدالرحیمزی» با استناد عریان فرزند مرحوم« داود ملکیار»کنار برود و به مضمون حق گشای محترم 

 توجه صورت گیرد که برای تحقیق همه گان مفید است.
احترام به نویسندگان و منع استعمال الفاظ تخریش کننده و  ئولیت تضمیناز وقتی که اولیای امور افغان جرمن مس

توهین آمیز را در پورتال به طاق فراموشی سپرده است، استعمال جمالت و الفاظ دور از ادب مطبوعاتی واحترام 
متقابل، سیر صعودی را پیموده است که یکی از آن موارد همین اعتراض پوچ و کتره آمیز شما بر دوستان من و 

اگر شما و یا کسانی دیگرانتقادی بر آن مآخذ دارید، کار شما با آن نویسندگان است ، نه با من. شما و یا ید "...تهد
کسانیکه در گوش شما مطالب را "پف" میکنند که من از ذکر نام شان که در تیلفون با من صحبت داشته اند، خودداری 

د که گاهی اگر سر به آسمان رود، پا  متأسفانه در ریسمان باقی ". میباشد که الزم است خوانندگان متوجه گردنمیکنم
، «لیانفالق م» میماند. میبینیم که سر سپردگی ها از زمان تأیید  و عضویت در حزب غیر دیموکراتیک انقالب ملی

 حتی بعد از دهه ها اثرات خود را نمایان میسازند. افسوس.
 

 نو و»قلمبدستانی که مخالف عقیده و نظر تان بنویسند، همیشه چیز های در روش اینکه شما در نوشته های  8-9
ض حب و بغ»نمی یابید و نام خدا منحیث یک محقق خودکفا، همه را کهنه و تکراری می یابید و یا حواله به  «جدیدی

ن که خوانندگامینمایید، ما شاهللا در مطبوعات وطن به شهرت رسیده اید. تبریک عرض میشود. ممنون  «و احساسات
مکثی بر گوشه هایی از تاریخ سه دورۀ افغانستان »را یکبار دیگر متوجه مضمون اخیر این شاگرد تحت عنوان 

 نموده اید که قضاوت شان را تا بحال در زمینه، تعداد زیادی نموده اند. «عزیز
ی برای آرامش روان آزرده متشنج شما ازینکه منبعد هیچ تماسی با ادعا های ای طالب العلم نمیداشته باشید، کار مفید

 خواهد بود که به استناد بر صفحات این پورتال نام خدا بهر طرف بصورت وسیعی دایم جدال قلمی دارید.
 

 با قبول احترامات صادقانۀ اینجانب، یکبار دیگر در فعالیت های تخقیقی تان مؤفق و کامیاب باشید.
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