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 ۱۰/۰۲/۲۱۰۲         قاسمی  اسم ق

  رحمت شاهدهموطنم برادر عزیزتوجه قابل 

ما انگر واقعیتی است که شبی امجناب ش. این اعتراف غیر مستقیم نیست شمادر سطح واقعا ً ی مقاالت برادرما مصطفی عمرز  
  قانهصادخواسته است تا  و سطح بلند نوشته شده با ادبیات این چنین مقاالت   به آن مواجه شده اید.  خدمت شما عرض شود که 

ه وطنداران  وطندوست از هرقوم که باشد اعمال نشده ب توهین وتحقیرهیچ  که ست االبته ناگفته پید .را معرفی کند خیانت کاران
 ست. ا ل مکثقابدر سطح بلند آشنا نیستید  و متن را دقیق نفهمیده اید بنا ً ُخرده گیری های شما  ادبیات  زبان  اینکه شما بهاست. 

که جناب  از متن  ادعای تان  خالفکه بر .   از قراین بر می آید دهدمی  شما را نشان زیرا نوشتار تان برعکس گفته های 
 ت کهاساشخاصی به ذان بیداری اناقوس یا  هاآگاه شده اید، زیرا چنین نوشته  نوشته انددرین شرایط  حساس  ی مصطفی عمرز

  های ساده لوحانه دارند. ل را به سادگی می بینند وارزیابیمسائ
 با تمام بی دانشینوکران موصوف  که  افشاء کند  را  غربی ها، پاکستان ونمیخواهد تا نوکران ایرای عمرز  جنابمقاالت 
 .نمی کنندنکردند  و ودریغ صرفه  از هیچ جنایتی در حق وطن انواده و نوکران این خ مسعود احمد شاه خاندان مثل  هایشان 

 طن و ر به هرنوع تخریبدشمنان افغانستان دست به سینه حاضخدمت  وبرعکس به   میخورندیسه افغانستان از کهمچنان اینها  
  .هستند

 موصوف نکته اساسی را در میان میکشد که   خته است.  ومنطقاً پردا ً در افشای آنها علمای ی عمرزقلم توانای جناب مصطف 
ایطی ، آنهم در شرفعال شده اند نفاق افگنیتسریع پول اندوزی به امر همسایه ها در خیانتکاران بیشماری غرض  غصب قدرت  و

 هکه شیرازه جامعندید وعمیق اندیشید قبل ازیدقیق  موضوع راباید ، است درآمدهبحالت نزع در تهاجم دشمنان افغانستان که 
ع وقبل از وق ۀ کار راچار دان خاک بنشیند. کبه خا وسرزمین به قطعات تجزیه شود واین ملت دربدر  گسلدب افغانستان 

  .هوشدارمیدهد
وبا پناهده   !!های مغرض همسایه چقدر دایی مهربانتر از مادر بودند دولتدیدم که  خیر در همبن چهار دهۀ ادور نمی رویم 

چه معامله شد ومیشوُد حق با آنها  وپاکستان  ایران  دولت از طرف  که تمام هست وبود خودرا از دست داده بودند  افغان های
د ساختنمحروم  بی پناه ان گناهندپ سربراین دو دولت آنها بود  وحق جهان تهیه کرده بود سازمان ملل از خوان که مسلم آنها را 

اگر روزی    روا داشتند.  در حق بیچارگان نبود که  یچه ظلمدو دولت این   .تقویه کردندعلیه افغانستان زرادخانه خود را  و
وآرمان مسعود پنجشیر به نفع بیگانگان تحقیق  تجزیه شود ودارو دسته اش  این کشور بوسیلۀ خاندان مسعود خدا ناخواسته 

  خواهندفرار   یغرب وکشور های  دوبی به  مسعود غرق در سرمایه  خاندان خواهید بود که واقعی  شما آنگاه شاهد  ، پیداکند
فرار و رها کردبدست طالبان را  کابلزمام فرار  و قهرمان گریز  ،مسعوداحمد شاه  ه که را مثل گذشت ولی  ملت افغانستان  کرد
 جابی ازه های پندروه ب محتاج ،غرق در بدبختیاینبار باز ملت افغانستان را از پنجشیر عزیز گرفته  تا سرتاسر افغانستان  ،نمود
 د کرد. نخواه رهاکاست های هندی  ها  در سطحوفارس ها

د مسعوجنایات خاندان  از چرا  . پسدر جهان هستندرگترین افتخارات پدران شان این ملت وارث  بزشما متیقین باشید که 
 شود؟ ن آوری یاد
 ا رافغانستان عزیز که  سازدروشن ایق حق ابرا جامعه  اذهان  با این ندا هاد تا ورسالت دار نیک میدانند ی جناب مصطفی عمرز 
 . دنبخشرهایی تجزیۀ آینده  جنگ خانگی ومصیبت  از

رایت و دور اندیشی شان سر احترام دی تأئید میکنم و بمن سخنان گهر بار استاد هاشمیان صاحب را در مورد مصطفی عمرز
 فرود می آورم. 

 "برتری پشتونی"آنهم زیر عنوان  مثل ضیا مسعود  وامثال اش بیسوادی ازنباید   نداشته باشد ریگی درکفش جناب شاهد اگر پس  
برای اغفال اعوام  دست  ای با ادبیات کوچه  اگر شخص وطندوست وطنخواه هستید جناب شاهد د.  بزن دست به نفاق افگنی

ی ها "ستمی " (مانند یمرزبقول برحق ع)  نفاق افگنباند های  برای کسانیکه  در راه نوکری به دزدان معامله گر  پس   د. یزنن
 د. یمغرضانه سهم نگیروابسته به دشمنان  

افغانستان ، آنهم به نفع پاکستان وایران تا تمام افتخارات ملی  براجیرشدگان همسایگان می پرسم زمانیکه     هدااز جناب ش
 یجناب شما چرا در آن موضوع زبان باز نکردید که در برابر این حقیقت گویی جناب عمرز  ی کشند خط بطالن مبیسوادانه 

  تعصبات تان رونما گردید. 
  نه ،بیمار گو تعصبو شان گل میکندتعصب  بدون شک شاهدان و دزدان  سقاوی که در برابر حقایق قرار میگیرند نیکه زما
 . وببینند  دپذیرندهد تا حقایق را آنچه که است ب را اجازه نمی آنها

راز ما سر افودارند، این همزیستی خار چشم همسایگان است اینرا ملت  تمام اقوام افغانستان برادر وار درکنار هم زندگی داشتند
.  نیاز مند است در شرایط کنونی را جامعه افغانستان یمثل مصطفی عمرزروشنگر حقایق بزرگان  ازین سبب. دانندنیک م
 .گرفته استملت ما قرار افتخار د با رسالت در مسن ، این جوان شان برکات بردانش ایشان صلواتایبرقلم 
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واده ، یا با خاننداهمسایگان  گان  گماشته شده کسانی اند که از جملۀ   می بینند  بدنظر  را به ی صاحب جناب عمرزکسانیکه 
ه وازینرا نددریغ نکردتجاوز از هیچ گونه بر نفس وناموس مردم   که  مسعود  خانوادۀ  .دنکار مسعود دست شراکت دارجنایت

 میدانند که این دوران پایدار غاصبچون این تازه  بدوران رسیده های شده اند ولی از جانب همسایگان  صاحب ملیارد ها دالر
غرض ر تعوسی هرچه  را دبیات سطح بسیار ادنا  مردم را فریب دهند  و میدانابیسودانه با  بنا ً در تالش اند تا باقی نمی ماند  و

به همان اندازه  سرمایه  انبار  میدانند  که خوبمزه گوشت را ی خاندان مسعود .  گربه ها پول اندوزی  برای خود آماده سازند
بسم هللا ای وزارت دفاع همایه رواز دزد س  ساختندمارشال  قبیلویبیسواد  اصشخااز  آنها . بخشدمی فزونی را قدرت آنها 

 وزیرساختند که لیاقت وزارت را هرگز نداشت. محمدی
  بسته اند. تخریب وتجزیه افغانستان به  کمرفزونی قدرت آنها فزونی قدرت همسایگان است که زیرا 

 
از کجا بکجا  رسیده اند توسط بیگانگان برای تباهی کشور  را می بینید که  اشخاصینمونه خروار مشت عکس های ذیل در 

 وجه نمائیدتبه این کماشتگان  دقیق 
 

 
 

ید بسم هللا خان محمدی و این شما بودید که طالبان جاسوس خودتان هستتحت عنوان  ). تا ذیل مراجعه شود لینک به 

  بخوانید  ذیل(  در لینک !را به کابل آوردید
 http://www.kabulpress.org/article215209.html 
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