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   کابل- محمد عمر فريشی

  ٢٠١٩ فبروری ٢۴
  

  و تدريس تاريخ" مغز متعفن"
کی از دوستان ، ي»گيريدنجدی را " غنی احمدزی"الف ھای « روز گذشته نوشتم که : کابل-١٣٩٧ حوت ٠۴ -شنبه

تذکار می دھد، از را ستی ھای آنھا امشفق که ھميشه متوجه يادداشتھايم می باشد و بسيار ھم صميمانه کمبود ھا و ک

ًعمدتا شامل دو بخش است، يکی به ارتباط افغانھا گفته " غنی احمدزی"طريق تيلفون من را متوجه ساخت، که الفھای 

ن دوست عزيز با استدالل محکم تاريخی من را قانع ساخت که افراد جبونی اي. می شود و ديگری به ارتباط خارجی ھا

که تا مغز استخوان نوکر امپرياليسم و ارتجاع اند، وقتی پای تقابل با خارجی ھا مطرح گردد، به " غنی احمدزی"مانند 

شور خودشان مطرح باشد، رماندۀ کدمانند موش، ترسو، ھراسان و جبون اند، اما وقتی پای مقابله با مردم بی سالح و 

شيری و سفاکتر از ھر کفتاری عمل می کنند، مانند امرای خاندان محمد زائی از اميردوست محمد ھر ع تر از اآنھا شج

از اين رو بھتر است . خان گرفته، تا امير حبيب هللا خان، از تره کی و امين گرفته تا ببرک و نجيب و کرزی و غنی

  . ابعاد مختلف قضيه در نظر گرفته شود ھمچو افرادی صحبت می شود،وقتی به ارتباط شخصيت و کرکتر

 را باز ھم به يکی الف ضمن سپاس از اين دوست گرانمايه که يادداشت روز گذشته ام را کامل ساختند، يادداشت امروز

ت ق ارتباط تشکيل حکومت موهامروز ب" غنی احمدزی. "اختصاص می دھم " غنی احمدزی" درائی ھای ھا و ديده

  .تاشچنين ابراز د

آنانی که . آباد، تھران و مسکو حق انتخاب وی را ندارند کنند و اسالم ھا انتخاب می جمھور افغانستان را افغان رييس«

شده در بيرون از افغانستان، در اين  کنند، طرح بيرونی و ساخته از مردم ھراس دارند، صحبت از حکومت موقت می

  »ناکام استوطن 

  ! ھموطنان گرامی

زدور چه می گذاريد، الف و پتاق، ديده درائی، کور خود و م و نام چنين ادعائی را از جانب يک انسان دست نشانده

  ...بينای مردم، بی اطالعی از تاريخ تا سرحد ترحم آميز آن و 

اميردوست محمد خان و يکی دو پيشکسوت وی چنين ادعائی آنھم در افغانستان که به گواھی و به استناد متون تاريخ از 

ی ھند بريتانوی اايسرودر وجود شاه شجاع و شاه محمود گرفته تا قتل اميرحبيب هللا خان، ھمه و بدون استثناء توسط 

بدانھا پرداخت می شده است و ھمچنين از تره کی و مقرر شده مقداری پول نيز برای تأديه به مخالفان و استفاده جويان 
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 گرفته تا ببرک و نجيب و از مجددی گرفته تا ربانی، مالعمر، کرزی و شخص خودش را بيگانگان به قدرت امين

  .رسانده است، بيانگر آن است که گوينده نه تنھا وجدان ندارد بلکه مردم را نيز به مانند خود بی وجدان فرض می نمايد

  !ھموطنان گرامی

نيستند بلکه تمام مزدوران " ناکام"ه تنھا دست نشاندگان روس، ايران و پاکستان به اين توله سگ امپرياليسم بايد فھماند ک

افغانھا . بوده و خواھند ماند" ناکام در ناکام"و جواسيس من جمله جواسيس و دست نشاندگان امريکا و انگليس نيز 

ھا تعيين کنندۀ " ن کریجا"زمانی رئيس جمھورشان را خود انتخاب می نمايند، که کشور شان آزاد باشد و در آن 

  .سرنوشت شان نباشد

  !!سرکھا ما را می طلبد

  


