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جناب نصیر مهرین
به جای مورخ، در مقام مدعی قرار گرفته است 

!جناب محترم ایشور داس، مدیر مسئول تارنمای وزین کابل نات 
 از خامۀ آقای نصیر مهرین، در تارنمای" کودتاها در افغانستان"چندی قبل یک سلسله نوشته هایی تحت عنوان 

 "کودتای نام نهاد محمد هاشم میوندوال "پرمحتوای کابل نات منتشر گردیدند، که آخرین حلقۀ این سلسله تا کنون 
 انتظار برین بود نویسندۀ محترم،با پژوهش ها و کاوش های عالمانه و بیطرفانه، تاریکی ها را. بوده است

.روشن و ناشناخته ها را مطرح می ساخت

 به بهانۀ تاریخ نویسی و استفادۀ ناجایز از نام تاریخ، در مقام مدعی" اثر" ولی با کمال تأسف، نویسندۀ این 
 شخصی قرار گرفته، بربنیاد اختلفات اید ئولوژیک و سیاسی، از نثار هیچ نوع اهانت و اتهام در حق بنده دریغ

.نه ورزیده است

 ادعانامۀ آقای مهرین و یاران هم صدایش، صرفاa بر لفاظی، جعلیات، روش التقاطی و روایت های نامکمل یا
 کسانیکه میخواهند با بازی بر کلمات و به قیمت توهین، اتهام بندی ناروا بر دیگران و. ساخته گی، بنا یافته اند

  از" در میان سطحی نگران،مورخ برجسته"بدنام سازی دگراندیشان، مشهور شوند و در تکاپوی کمایی نام 
 آلوده ساختن قلم، زبان و تربیون های دنشراتی ابا نه میورزند ؛ با حق و حقیقت و با تاریخ کشور جفای

.نابخشودنی میکنند

 حق مسلم خود میدانم از پاکیزه گی و برائت خود دفاع، اتهام ها و بهتان های ناروا را رد، و مطالبۀ اعادۀ حیثیت
 توضیحی مفصل کار خواهم کرد که در آینده جهت نشر خدمت شما- من درین مورد بر یک پاسخ تحلیلی. بنمایم

 مطمئنم جناب شما، بر مبنای مسئولیت بزرگی که بر دوش دارید، در انتشار نوشته هایم مرا. ارسال خواهد شد
 عجالتاa با این مختصر، خواننده گان محترم  تارنمای تان را تا انتشار نوشته های وعده. هم یاری خواهید رسانید

. شده ام، که مدتی را در بر خواهد گرفت؛ در انتظار گذاشته، حوصله مندی شان را آرزومی برم

با تجدید احترام 
عبدالصمد ازهر 


