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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  ميرويس جان محمودی 

  ،بعد از سالم و احترامات  به شما و تمام اعضای  فاميل نامدار و محترم  تان

. دارم که منسوب به مليت زحمتکش و نجيب ھزاره  می باشد) رفيق خوب و با پاس شمردرا که می شود وی ( دوستی 

اين دوست وفا شعارم  که نوشته ھای . اين رفيق وطنپرست تا کنون در يکی از شھر ھای ايران مصروف کار می باشد 

با دقت مطالعه  نموده طی نامه  را درمورد شما »شورش«  و نوشته ھای »شورشـشما را در رابطه با  گردانندۀ سايت 

 » آزاد افغانستان–افغانستان آزاد «ون کم و کاست  کاپی  کرده به  پورتالداز من خواست که عين نامه اش  را  ب

  . بفرستم

  . فرستادم  تا نشر گردد ....   آن دوست حقشناسم را به  پورتال ۀ اينک نام

  )دلسوز( يرذ                              ن                                               

  ٢٠١٣ اپريل ١٢                                                                          

  

  .محترم ميرويس محمودی به سالمت باشيد « 

خيمنی (کس ھای رھبر شان ی پنداشتيم و عدر اين سرزمين بيگانه که زمانی ما ھزاره ھا آن را تکيه گاه مذھبی خود م

وحال حتی کودکانمان ھم دريافته اند که رژيم آخوند ھای ايران ( در و ديوار خود ساخته بوديم  را زيب و زينت) جالد

که جنايتکاران اخوان  زندگی می کنيم به اميد اين)   تمام  برادران افغان ما می باشدوھا پليد ترين دشمن ما ھزاره 

لبدين  خاين و جاسوس و مزاری جنايت  پيشه و محقق و خليلی وسياف و ربانی و مسعود و مال جھادی و طالبی از گ

ن و جاسوسان رنگانگ  و حافظ اصلی نييعمر گرفته تا  دوستم  و کشتمند و خانواده اش و کرزی و قانونی و ساير خا
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سطه مردم  آزاديخواه  ما يعنی تمام خلق ی ما افغانستان عزيز تواز سرزمين  زيبا) امريکای جھانخور و متحدانش (آنان

  .ھای افغانستان رانده شوند 

 »شورش«سايت  .  را مطالعه می نمايم »صادق جان ظفر« نوشته  ھای  شما  و آقای  »محمودیودان ميروس « آقای  

 شما را ،را می دھد دو طرف ی بيان حقايق دريافتی از خالل نوشته ھاۀرا ھم می خوانم تا جائی که  توان شناختم  اجاز

ه ب" افغانستانی" من و ساير وابستگانم از کار برد کلمۀ . دانم   کامالً حق به جانب  می»صادق جان ظفر«در نقد تان  از 

تا  جائی که . ياد شده اند » افغان«شدت نفرت داريم از قرنھا بدينسو  تمام مليت ھا و اقوام و طوايف  کشور به ھمين نام 

) "افغانی پدر سوخته  اس بزنش" ( "افغانی"، ) افغانستانی  است فرھنگه نمی شناسه" (افغانستانی"مات اطالع دارم کل

حدود بيشتر از دو دھه است که اين کلمات .  چنين کلمات  بسان تيری زھر آگين بر قلب ما  افغان ھا می  فرو می رود 

 افغانستان را که در ۀمن اين نقش. انستان را  می سوزاند  آخوند ھای ايران رگ و پی و شرائين ما ھزاره ھای افغۀساخت

را   افغانستان مانۀاصل عاملين  اطالعات ايران طراحی کرده  پيدا کرده برايتان فرستادم  تا ببينيد که چگونه فکر تجزي

  .دارند 

 »پاکستان« و »ايران« دشمنان  خارجی کشور در صف اول  ۀکنم  ازخط  تعيين شد  تمنا می»صادق جان ظفر« آقای 

 شوروی ۀ که زمانی يکی  به جاسوسی برای روسي»یخليل« ،»محقق«  ،»مزاری« ،»کشتمند«ودشمنان داخلی ما 

اسد هللا « و »ميثاق« و »کشتمندسلطانعلی «از يکطرف . افتخار می کرد و ديگری به نوکری به ايران و پاکستان 

ر افغان را به شمول  ھزاره  ھا کشتند و از طرف ديگر اين سه تن   روسھا ده ھا ھزار نفۀ با توپ و طيار»کشتمند

حاال ببينيد که .    مردم ما به شمول ھزاره ھا را کشتند و به ناموس آنان تجاوز کردند ،جاھل و جاسوس با سالح غرب

 کشور ۀزيديگر نشسته اند وطرح وحدت ھزاره ھا  را در جھت افتراق و تج دو دشمن ديرين چگونه پای صحبت يک

 با »ظفر جان«برخی از کسانی که با من از اروپا مکاتبه دارند  می نويسند که شما .  و مردم شريف ما  می ريزند زيبا

 مسن و گرم و ۀدر ھر صورت من به حيث يک ھزار.  جاسوس از سالھا قبل طرح دوستی ريخته ايد »کشتمند«برادر 

 اسد هللا«را با   اميد  که ھرچه زود تر ارتباط تان. تان می سازم   شما را متوجه خطای بزرگ ،سرد روزگار ديده

  . قطع نمائيد   آمر اطالعات روسھا رسماً »کشتمند

 در سايت تان بنويسد »اسد کشتمند«ی  وبرادرش کارنامه ھا  وجنايات و و »کشتمند«رزو مندم شما در مورد شخص آ 

.  را»مزاری« و »خليلی« ، »محقق«ھمينطور . وا و رسواتر سازيد طور مشرح  رسه و اين قاتالن  ھزاران افغان را ب

 باالتر از سفارت امريکا  موقعيت  داشت ۀکه  در منطق" اونيماک" در تعميراز گذشته ھا اگر بگويم  من چند روزی

ارجی ھا چقدر با خ .... »کشتمند«در آن می ديدم که برادر . غرض ترميم با تعدادی کارگر روز مزد کار می کردم 

 بود »کشتمند«زمانی که از موضوع  به دوستان و آشنايان ياد آوری کردم ،  يک تن از آنھا که طرفدار . نزديکی دارد 

  برادرش  را به نمايندگی اونيماک داخل کرده تا  از مسايل داخل آن نمايندگی با خبر »کشتمند صاحب«برايم گفت که  

 »صادق جان ظفر«در ھر صورت  آقای .  بدی نيست  او آدم. ...  چه می گذرد مد دارد وآشود که در آنجا کی رفت و 

. از من آزرده نباش  و دشنامم نده که در ايران  روزانه  دشنام زياد می شنوم .   بيان کردم ،دانستم که من میرا چيزی 

ما به يگرنگی  و وحدت . سازبرادر شما به طرف تباھی روان ھستی لطف نموده قوم را با چنين نوشته ھايت بدنام ن

قی خودت بھتر می فھمی  که چه کنی  من به  سخنان توھين آميز طرفين را نوشتم  با   اين.نيازمنديم  نه دوری و تجزيه

  کسی جاسوس نبوده  »محمودی ھا«را بدان  که از خاندان  تماس نمی گيرم  اما اين)  شما و  آقای ميرويس محمودی(

    . ویش  دوری گزين که خراب می»اسد هللا کشتمند« مثل یز جاسوسان و جنايتکارانتو متوجه خود باش ا

  )شھرستانی(                                                                             حميد 
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