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  ر احمد دادجويمن
   2008ر اکتوب

  

  
  !تجوابيه نيست ، تجديد اخالص و ارادت اس

  
 برجسته خانم ماللی موسی به شما و به نويسنده بزرگ و داستان پرداز! گرداننده معظم افغانستان آزاد 

 چيز خانم ماللی موسی نظام در پاسخ دوم شان قسمًا. ، سالم ميرسانم و عيد فطر را تهنيت ميگويم
 قبًال. من از ترکيب افغانستانی ، خوشم نمی آيد. نگفته ام  ی را به من نسبت داده اند که من هرگزئها

گفته ام اگر يک دولت  ، دفاع نکرده ام ، فقط نيز من هرگز از جنگ ساالر ، مرحوم احمد شاه مسعود 
 مرحوم ببرک کارمل هم برای .بايد مايه نگرانی بيش از حد باشدمستعمراتی ، کسی را قهرمان گفت، ن

   !عده ای، قهرمان است
) که يک تبهکار بين المللی است( لدين حکمتيار دفاع خانم جويا از جنگ ساالر منفور و بيوطن ، گلب 

  ! غير قابل توجيه است ، ايشان گاه دچار حاالت ناسيوناليستی شديد ميشوند
ديوار کشی و نهادن سيم خاردار ، ميان فارسی ايران و فارسی افغانستان ، اتالف وقت است ، بايد 

 يک افغان ، استفاده کرده بتواند ، ما هم ۀخطابايرانی ، زبان فارسی کابل و بلخ را بداند تا از نشريه و 
خوشبختانه از نثر شيوا و .  ايران ، استفاده کنيمۀبايد زبان تهران و شيراز را بدانيم تا از کتب منتشر

   !شيرين خانم موسی هم ايرانی ، لذت ميبرد هم افغان هموطن
ايران را به زبان فارسی دری و  افغان عليه دولت پوشالی و فاشيست ۀبعضی ها نفرت بيکران جامع 

مفاخر مشترک تاريخی دو ملت ، سرايت داده اند که بسيار نا عادالنه است و يک تجارت سياسی ، 
  !بيش نيست 

  .برای خويشاوند و دوست انديشمند خويش ، خانم موسی نظام ، عمر دراز و تندرستی ميخواهم
  دادجو منير احمد                                                                                                        

 
 
 


