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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

 
   از کابل- فريد پرواز

 ٢٠١٤ فبروری ٢٨
 

  سالم به گردانندگان فھيم و مبارز پورتال
  » آزاد افغانستان–افغانستان آزاد «

   
    مبرمترين آنھا را ،م در رسانه ھا قابل مطالعه می ياب امينی را کهاينجانب از مدت ھا به اين طرف مطالب و مض

   ، آنھا را به پورتال دشمن ستيز و محبوبمبا آن شريک ساز که خوانندگان محترم پورتال را ھم  برگزيده با آرزوی اين

  .  م می فرست منده  عالق ھزاران

تا کنون ) ی شھر کابل به سمت معلم مشغولمھادر يکی از مکتب (صحی و تدريسی نسبت مصروفيت شخصی ، 

  . تقديم خوانندگان پورتال نمايم که از اين ناحيه احساس کمبود می نمايم به قلم خود، نوشته ای در خور توجه  م ه انتوانست

نوشته از .  را باز کردم آن. در پورتال نظرم را جلب کرد ) »يک اشتباه تاريخی است  انتخاب اشرف غنی«(عنوان 

که از آنجائی . بود (!) » عالم متبحر در چند رشته «و (!) » محقق « ، » حاجی صاحب داکتر فريد يونس  آقای«

 آگاھان سياسی کابل را ھم   را شنيده ام ، داوری شان" عالمانۀ " لويزيون نور ديده و گفتار ھای موصوف را بارھا در ت

 متن  مفاھيم .  اش را مطالعه نمودم» عالمانه«حليل و بررسی  ت  با کنجکاوی در بارۀ وی شنيده ام از ھمين سبب

 پورتال با ديد و نگرش عميق و ھمه  که از اين.  تبصرۀ پورتال عالقه گرفتم  بيشتر به. نگارشش برايم دلچسپ نبود 

 اغالط امالئی  کشيده و مزيد بر آن  روشنی را به» متفکربزرگ « جانبه ، ترفند پنھان شده در پيچ و تاب نوشتۀ اين 

  . به من دست داد دوکتور صاحب را ھم ياد دھانی نموده از ھمکاری ناچيزم با پورتال احساس خوشی

" آنجناب . " بسيارخود خواه ، خود محور و خودستا يافتم .... لويزيون نور وفريد يونس را در نمايشاتش از ت  حاجی

ال کنندگان از وی ستايش می کنند ؤ در شرايطی که س  ھما آن ب مگرتسلط ويژه ای بر رده ھا و خطوط چھره اش دارد

 ، که مکنونات باطنی اش ھويدا  ش را در تابلوی سيمايش بگيرد اواکنش ھای درونی نمی شود جلوی بازتاب  موفق 

ن را به  کدام شخصی از گفته ھايش تمجيد می کند ، وی از شدت لذت چشمانش حالت خمار شدگا زمانی که. نگردد 

چشمان خمارش به گوشه ای به تريبون .  در خطوط چھره اش می دود   لبخند رضايت بخشود می گيرد ؛ موج ماليمخ

   . ... ھيپنوتيزم شده باشد  تو گوئی. پيشرويش دوخته می شود 

   رد، که نظرات داروين را در مو»  شھير  انسان شناس« و » عالم دين «  اين  »نغز« تاجائی که ارشادات و سخنان 

 آدم و حوا   به پا شدن  سر از خاک برآوردن و عطسه زدن  ويک دم خلقت و پيدايش انسان از بيخ و بن رد می نمايد

، به خاطر خسته ام مانده ، در زير تذکر می ) لويزيون پخش شده که از طريق ت( ، را بر آن رجحان و برتری می دھد  

  :دھم 
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به نام    جوانی حتی در تازه وی  : " تبصره می نمايند سياسی در کابل   آگاھان که، قسمی" حاجی صاحب فريد  "- * 

 بار ھا ادعا کرده که سناتوران امريکائی از وی دعوت نموده اند ، تا در مجلس سنا  در گفته ھايش.  معروف بود کوالف

رئيس جمھور اوبامه « ؛  » کرده ام ريکا سخنرانی افتخار دارم که در سنای ام  من « : وی می گويد . سخنرانی نمايد 

  )نقل به قول ( » ....  شخصی ام می باشد  رفيق

  )نقل به مفھوم . ( نوشته ام که شمار زيادش در بارۀ دين می باشد   جلد کتاب علمی و دينی ٩٠ بيشتر از  -** 

و " غوث"و " قطب" و" ولی"  که خودش را با کفايت تر از  "داکتر فريد يونس جناب دانشمند حاجی صاحب  "-*** 

ون ادعا کرده که با خدايش در ھنگامی که مشغول رمز و راز و نياز بود خدا وی را مالمت يلويزمی خواند در ت" ابدال"

  ) .نقل قول به مفھوم ( نموده که چرا تا کنون به عربستان سعودی قدم رنجه نفرموده و از خانه اش ديدن نکرده 

 شش   به  حتی بازار پر خريدار کاالی تقلبی سياسی بيرونش کنی ؛ انسان شناسان واقعیرا که اگر از   وی -**** 

 که به مردم شجاع و ميھن دوست ايران ھم يافتم و بی آرزم  و و ديده درآ رنمی خرند ، آنقدر پررا پول سياه ھم وی 

 ، يعنی خمينی کودن به خاطر پايه  ران و سفاکترين و سفله ترين جالد اي  از پليد ترين  حين ارشاداتش توھين نموده

  . را ستايش می کند  MI6  قول نموده اين نابکار و عامل  دادن به ارشاداتش نقل

؛ وست که از خط ديورند دفاع می کند اين نامرد مکارو مداری عيار ، زمانی که در برابر يک گويندۀ وطن د - *****

نشناختن  با خشم و نفرت مدافعان به رسميت    اش به رقص آمده زبان روسبی  سخت خشمگين می شود ، چنانی که 

: اينجانب شد    بيرون زد که موجب تعجب و خشمدھن مردارشکرده چنين گندی از  را توھين  خط منحوس ديورند 

نقل به قول  [ » تغيير کند و هللا ا گه پدرشان ھم که از گور برآيد خط ديورند را تغيير داده نمی تواند  خط ديورند نبايد«

    ]  نه به مفھوم –

اعضای  ازجمله  در کابل  اعضای احزاب سياسی   ، بلکه شمار زيادی ) فريد پرواز ( خوانندۀ گرامی نه تنھا اينجانب  

 اعضای حزب پرچم طرفداران سلطانعلی کشتمند با رھبرشان محقق جالد پشتيبانی می   که از وحدت "وحدت"باند 

  . » است " سيا"معاش خور استخبارات ايران و سازمان  داکتر فريد يونس  « د که گفته ان نمايند ؛ 

اگر اين چنين نمی بود، چرا می بايست از جمع وطنفروشان و جنايتکاران، فقط يکی را تخريب و ساير وطنفروشان را 

  . آنھا، مورد حمايت قرار دھدبارۀدرخودش  سکوت اب

 می توان حرفی از انتخابات آزاد و دموکراتيک اشته است، در کشور اشغال شدهمگر ھمان طوری که ادارۀ پورتال نگ

  زد؟

  .و ھزاران سؤال از ھمين منوال

پورتال با تبصرۀ عالمانه و شجاعانه اش، از ھمگان می خواھم تا دامن ادارۀ در نتيجه بازھم ضمن عرض تبريک برای 

 .وده نسازندبا شرکت در انتخابات زير فرمان اشغالگران آلرا شان 


