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  محمد اياز نوری

٣٠/٠۴/٢٠١٠  

  

  ...محترم ورور شاغلي محمد علي سجاد ته په غبرګون کې
  

  !ګرانه وروره سجاد صاحب

م، با تقديم معذرت از تأخير در عکس العمل اين بنده نادان در رابطه به موضوع ارسالی بعد از عرض سالم و احترا

ان هللا خان غازی ٢۵مورخ  ا اعليحضرت ام  اپريل تان در ياد بود از آن راد مرد تاريخ معاصر افغانستان زخمی م

  . که ھمانا مصروفيت روزګار بوده است، خواستم نکاتی را بنګارم

ودممن مضمون نھايت ز ه نم وان و . يبای جناب شما را با عالقه تمام مطالع ه در آغاز منحيث عن ه شعری را ک قطع

ته ام ر سراغ داش ا حال کمت ه من ت ژه ای است ک . ًتحفه به اعليحضرت غازی انتخاب کرده ايد، واقعا يک خطاب وي

ه اديب و ه ن د ک ته اي وده و نوش سی نم ان شکسته نف سمت از مضمون ت سنده ھستيدجناب شما در يک ق ه نوي در ...  ن

ه خود  ودم ب د، من خ سندګی باش سابقه نوي ا منظور از م ن ج رابطه موقع را مغتنم شمرده، اظھار ميدارم که اګر دري

اما اګر درين مقطع تاريخی کشور ھدف، رساندن حقايق و نظريات به يکديګر . نمره منفی يک را داده و ناکام ميباشم

ده از . م که ھم شما و ھم من نويسنده ھستيمباشد، پس من جرأت کرده ميګوي د خوانن رده اي شر ک شما در نوشته ايکه ن

ان  ر افتخار ملت کشور اعليحضرت مرحوم ام مطالعه آن منظور شما را به طور واضح راجع به شخصيت کم نظي

ته و . هللا خان را به خوبی ميفھمد ار ګذاش سی را کن ه پس خواھش من از شما اين است که شکسته نف ه دست البت م ب قل

ه رسوائی . در حد امکان تان واقعيت ھای ناګفته را فقط بنويسيد خاين را در ھر جامه ايکه خويش را پيچانده است، ب

  .؟...!بکشيد، بالخصوص خاندان نھايت مکار، بی وجدان و ظالم نادری را

ان را من حکايت پدر ګرامی و بزرګوار مخلص امانی شما را به دقت و عالقه وافر چن ته ت د بار خواندم و اينک نوش

اط .  در پيشم دارم ه ارتب ه ب ما ک ه جان ش من منحيث يک افغان و خدمتګار ناکام درګاه امانی در ھر قطره اشک باب

سازمپ د، خود را شريک مي ه ان اب . در معنوی ملت افغانستان اعليحضرت غازی ريخت ام جن ه ن ما ک در ش ع پ در واق

وده است ان . ايشان را ذکر نکرده ايد، انسان بزرګ و نھايت آزادمنش  وطنخواه ب ه مي اد از اشک چشمان ب چون ي

ھای تنھا  يک فوتوی اعليحضرت غازی را در آمد، اګر به خويش ستائی حساب نشوم، در زندګی ام پيھم در حالت تن
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ار از  ی اختي سته ام اشک ب مقابل خود ګذاشته ام در حاليکه خالقم، من و روح پاک اعليحضرت غازی را حاضر دان

  .ھردو چشمم ريختن ګرفته است، در حاليکه نزديکترين کس به من يعنې خانم من ھم آکاه نشده است

  
افق اعليحضرت غازی داستانی را که شما از قبله ګاه ان ھای موافق و من ه خدمت افغ رده و ب  مرحوم تان روايت ک

اب را درخود دارد وم يک کت ان . پيشکش کرده ايد، اھميت خوب تاريخی داشته، و مفھ سان و افغ من منحيث يک ان

تحق بودن عقيده مند باور کامل دارم، که جناب شما با عرضه اين خاطره شخصيت بزرګوار و سزاوار رھبری و مس

ه  ان رفت ه ارم اه ب ته و روح آن پادش ايش ګذاش ه نم به زعامت اعليحضرت امان هللا خان غازی را به شکل عالی آن ب

  .مطمين باشيد. ازين جھان را حتما کافی خوشنود ساخته ايد

ر صاحب احسان هللا خان  ده اعليحضرت غازی واالحضرت شھزاده داکت ار زن ه يادګ ما را چاپ و ب ه ش و من نام

جناب کبير هللا خان سراج ميفرستم اګر شما ھموطن عزيز ميل داريد ھمين خاطره پدر مرحوم تانرا شفاھی از طريق 

ازه  تيليفون به داکتر احسان هللا خان تقديم نماييد، من آدرس ايمل خويش را به شما مينويسم، با من تماس بگيريد که اج

  . صحبت تان با جناب عالی فراھم سازمتماس تلفونی را از شھزاده ګرامی اخذ و زمينه

  .در خاتمه احساس ملی و آزادی خواھی تان را تمجيد نموده، شما را به هللا حکيم و قيوم ميسپارم

  با احترام

 


