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 ۴۱۹۲جون، ۹۱                 ماللی موسی نظام
 

 آقای بارز، این راهی که شما میروید، به ترکستان است
 

 محترم آقای نعیم بارز سالم و احترام تقدیم است،
. معلوم شد مضمون بنده را مطالعه نموده ایید بنابر آننمودید، یکی اینکه جواب این کمینه را دادید، دو کار خوبی 

 :اینک به همان اساس عرایضی تقدیم مینمایم. نمودید یتی و انتقادات تان را تقسیم بندیاینکه نا رضا دوم
طور  نصیب نماید تا سالهای بیشتری را همیندرست فرمودید، الحمدهلل تا بحال بسیار فعال هستم، خداوند توانایی  -۹

در وطن با چور و چپاول و مظالم وسیع بشری توسط یک اقیلت زورمند به در خدمت هموطنان مهاجر و آنانیکه 
 !آمین. گروگان گرفته شده اند، سپری نمایم

 سال های متمادی نندگاناتغیر ناپذیر که چه عرض کنم، بلی کامالً صحیح میفرمایید، آخر عقیده و نظر مرا که خو
از اوضاع و قضاوت این جانب در مطبوعات مطالعه می نمایند، یقین متوجه این نکته شده اند که آنچه را منطق 

در بلی  .بکشاند د، در مجموع نمیتواند مرا بسوی انعطاف پذیریکن آشفته و رو به زوال افغانستان عزیز دریافت می
 : است مورد وطن عقلید من تغیر نا پذیر

 

 زهی ثابت قدم دل با وفا دل  شود خاک و زکویش بر نخیزد
 

به  قی می نمایید، مشکل شماست، دقیقاً اگر شما حالت زار مملکت تان را پسندیده و رو به انکشاف و مترقی تل
 .و مردم مظلوم آن احتیاج دارید ویران رویداد های مملکت مطالعۀ عینک جدیدی برای

فرموده اید ما چند تا هستیم، از نگاه اصطالح گمان می کنم درست باشد، ولی خوب بود ما انسان  در مورد اینکه -۴
اگر هم اعتقاد . ببینید پراگندگی و تشتت چه مصائبی را بر مردم بیچارۀ ما آورده است. دمی نوشتی «چند نفر»ها را

ها را متذکر گردیدید، باید بپذیرید که در  به تنها روی دارید که در مورد آقای قیس کبیر هم مثال تفاوت انگشت
جوامع بشری اعم از اجتماعات کوچک و بزرگ، حتی فامیل، اتحاد است که شیرازه را نگهمیدارد؛ در افغانستان 

بارز، تنهایی به خداوند می  آقای .ن، مثل سابق قوی و پابرجا می بوداتحاد ملی و ارزشمند ملت افغاعزیز کاش 
 .، باور داشته باشیدان محتاج ویزیبد، نه به بندگ

سال بر علیه کرزی تبلیغات مینمایم، به همین  ۹۳نوشته اید که ! حال آمدیم سر قصۀ لحاف مال نصرالدین -۳
، این چه نوع قضاوت است؟ منحیث یا هللا، آقای بارز، انصاف هم چیز خوبی است از شما نفرت دارم؟« ؟!»دلیل

ین را سخت صدمۀ روحی میزند، اصالً بر خود روا ندارید، کلمۀ نفرت طرفیک هم وطن خواهشمندم چنین ظلمی 
شاید در این جهان کسانی باشند که من از آنها خوشم نیاید، ولی آن شما . چنین کلمات خطرناک را دور بیندازید

چور  غماض شما در موردولت حامد کرزی و ا و برداشت عجیب و غیر قابل باورتان از نیستید، بلکه نظریات
از خود و بیگانه مجاز دانسته  برای اطرافیان و صد ها عمل نا شایستی است که وی چپاول ثروت ملی هموطنان

هستند، چه من  سال است که جهان و مردم افغانستان شاهد و ناظر اعمال غیر ملی حامد کرزی ۹۳بلی . است
 .اد بزنندد منحیث شاهدان عینی، ملیون افغان دیگر ۳۱و چه بیشتر از  بنویسم

ما و کرزی از بیشتر از یک قرن، یعنی شاید پنج نسل باهم دوستی و  های به حضور تان باید عرض شود که فامیل
محفل خوشی و غمی موجود نبوده است، که  هیچ .مو از یک منطقۀ افغانستان هستی مراودات نیک داشته ایم و داریم

 ای ما برای احوال پرسی زنگ میزند؟فون ه، هفتۀ چند بار تیلهمان روابط قدیم و دوستانه ما را با هم یکجا ننماید
اما حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان را با آنچه در حق مردم بی دفاع مملکت و پامال دارایی های عامه . رسیدنپ

و دوستی  در حق زن و دختر افغان نموده است، نمیشود بخاطر روابط یک قرنه و قانون شکنی ای که و بیعدالتی
 .بخشید

حقوق بشر و حقوق زن »ازینکه سر سر پلوان می روید، چرا به سواالتی که از جناب تان در مورد پامال شدن 
 به امضاء و توشیح آقای کرزی، صورت گرفته است، پاسخ نمی دهید؟« افغان
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اوت شما حکم میکند که هرکه از حامد کرزی انتقاد نماید، از شما نفرت دارد، شاید از عجایب روزگار که قض
پس به زعم شما ملیون ها نفر از جناب تان نفرت . نشنیده باشند تا بحال خوانندگان چنین منطقی را از هیچ انسانی

 !یا هللا. دارند
توافق فکری در مسائل داشته باشم،  مانند او اگر با هر هموطنی نیست، بلکهنخیر مرد عالم من آقای قیس کبیر  -۲

هست،  ،باشد کان پذیرما در هر ساحه ای که «جویی دانش»منبع علم من  برای معلومات شما،. هم گام می گردم
یابم، بیشتر از آن دن مؤفق گردم به دومی ارتقاء امید وارم تا آخر حیات از همین پلۀ اول فراگیری و طالب العلم بو

 .در توان این کمینه نخواهد بود
به  «کالً »عجب این اول بار نیست که شما عقاید خویش را سخت رد می نمایید، شما رفتن برای رای دهی را  -۵

را  همان روز بی بی سی خاطر پول دو روز غذا، انگیزه های مذهبی و قومی دانسته بودید، منهم این خبر و عکس
در شما با عکس خانم مسن که به مشکل تا حوزه رفته است، تقدیم نمودم، حال شما خود هردو را  «ادعای»برای رد

که روند و تائید است  ستایش قابل.«!؟»حرف: ای دهی صادقانه و دلپسند دانسته و می نویسید کهر «انگیزۀ»مورد 
 !انتخابات را گویا به سمت اصلی آن رهنمون میگردد

عکس خانم مسنی که بعد از دادن رای، انگشت رنگ شده اش را با کمال صداقت، نشان میدهد، ازاینکه از  -۶
 !خوشتان آمده است، زهی افتخار و سعادت

براستی، آقای بارز شما با جدال دائمی با نظریات متفاوتی دست به گریبان هستید، خداوند شما را ازین مخمصه 
سیاست را از همه بهترگوش دادن به »: اد بر آقای قیس کبیر، نوشته ایدببخشید که در قسمت انتق .آمین. نجات دهد

 .عرض نمودم که فهم من محدود است، معنی این فرمودۀ شما را نتوانستم بفهمم، «اخبار و حرفاین و آن کافیست
 پایان


