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  تنگواشن - صادق وطنوال

  ٢٠١۴ مارچ ١٧
  

  فريد يونس مکار و متقلب
  

  " آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "درود به مبارزان راه آزادی در پورتال مبارز 

سی از روش خاينانۀ أبه ت. يد يونس متعصب و ضد پشتون اتھامات جاھالنه را عليه پشتون ھا می بندداز مدتيست که فر

 اين قوم وطن فدا را با الفاظ تحقير آميز خطاب اً اين انسان متقلب، چند سايت ديگر و بعضی پروگرامھای تلويزونی عمد

يک فرد  با عزت و با شرافت که برا ی . دھند  میديگران را به پشتون ھا حواله  کمی وکاستی خود وۀکنند و ھم می

در .  مردم و اقوام کشور احترام می گذارد و از توھين و اھانت بيجا می پرھيزدۀخود و ديگران احترام قايل است، به ھم

 رسانه که ران دارند، نه از طريق صدھا سايت وگی خود و ديبا عزت و شرافت که براکه يک سايت قوم پشتون،   حالی

  .کنند نمی ران روا ندانسته وگدر اختيار دارند جزئی ترين بی احترامی را به ھيچ قوم و افتخارات دي

  مردم ما و حکومت ھای وقت، نياکان فريد يونس و پدر مربی وی، روان فرھادی را، که از کشمير مھاجرت کردند، 

نحو در کابل بود و  قی پدر فرھادی که معلم صرف وبا مال. به سينۀ باز پذيرفنتد و به  فرھادی خاين به کشور مقام دادند

کاله قرقلش دھا مرتبه دوخته شده بود و ھميشه ايزارش از زير پطلونش نمايان بود، چنان قدر وعزت يافت که پسرش 

م، اما فرھادی نمک حرا.  رس به امريکا فرستادندو دادند و فريد يونس را ھم با يک بهفرھادی را در وزارت خارجه جا

فون لير نشد تا تض حاوقتی ظاھر شاه به ايتاليا پناھنده شد و ھمان شاه که فرھادی را در پاريس سفير مقرر کرده بود،

  . د خان، جواب بگويدوشاه را بعد از شنديدن کودتای داو

وکتور را د دھد روزی خود امروز ھمين شخص ھرزه، به نام فريد يونس که از روی نوت ھای دری مال باقی درس می

 يک تلويزيون متعصب، راه را چۀاز دريتنگ نظری   با تعصب وهسوسيالوجی وروزی عالم اسالم می خواند، ھميش

  .کند برای تحقير و توھين افغانھا باز کرده و جفنگ نشخوار می

مات امريکائی يھا به واشنگتن آمده اند که مقائک ديگر بار ھا برای پای بوسی امريکاافريد يونس مانند چندين خس وخاش

  .جزئی ترين ارزشی ھم به آنھا قايل نشده اند

بود ويا متعلق به يکی از گروھک ھای  اگر اشرف غنی يک مھاجر بی قوم و بيجا مانند فريد يونس و مربی وی می

مند شنچون اشرف غنی شخص دا. کرد بود، فريد يونس پروگرام پی پروگرام را به توصيف وی  وقف می شمال می

ر مشھور ترين پوھنتونھای امريکا مسلک خود را درس داده و صدھا شاگرد علم دوست را تربيه کرده و از است و د

 چون فريد يونس تنھا ی اين صفات به زعم شخص متعصب و تنگ نظرۀجھان امروزی محسوب شده که ھم" متفکرين"

که آنھا را ديده  باشد   غنی  را بدون اينفريد يونس گاھی خانم و اوالد ھای اشرف. به خاطر پشتون بودنش برابر نيست
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اشرف .   متھم ميسازد،ويا جزئی ترين معلوماتی در بارۀ شان داشته باشد به اتھام عيسويت که يک دين منسوخ است

يھا به منسوخ بودن و رد شدن عيسويت از نظر گاه اسالم  لکچر داده، حاال توسط ئ بلند در بين امريکاۀغنی که به سوي

 . شود فھم ومتعصب آواره، گاھی ھم عيسوی و گاھی ھم کليسا رو معرفی میشخص نا 

شود ولی محتويات پروگرام ھميشه به فتوا  پروگرام تلويزيونی فريد يونس، اين مکار متقلب،  راجع به اسالم عنوان می

  .  ابد ييا ھم تحقير افغانھا دوام داده و خاتمه می ھای جاھالنه و

خواندم و خوش شدم که ھم وطن ديگر ما "   آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "ا در سايت مبارز من مضمون فريد يونس ر

 بارز افغان، ۀھمچنين نويسند.  از مونشن به تفصيل جواب اين جاھل مرکب را نوشته کرده است»پغمانی«به اسم آقای 

ی او را ئ غلطی ھای امالیندين جا در ضمن تبصره به کوتاه فکری ھای فريد يونس، در چ»د موسیوودا«محترم  

  .تصحيح کرده است

  .  من راجع به پدر دروغ گو و فاميل فريد يونس معلومات زيادی دارم که در وقت مناسب نوشته خواھم کرد

    

  :يادداشت

، به خاطر ارسال مطلب شان و حسن نظری که به پورتال »صادق وطنوال«ضمن ابراز خيرمقدم و سپاس خدمت آقای 

  : بيفزائيمو ھمکاران آن دارند، ناگزيريم

 که ايشان ھم از لحاظ سياسی به بيراھه ھای خيانت گام گذاشته مخالفت می ورزيم علت ينبد» فريد يونس« ما با آقای -١

د، کمترين ارتباطی به اسالم نلحاظ مذھبی، ناآگاھانه و يا شايد ھم آگاھانه آنچه در مورد اسالم بيان می داراز ھم اند و 

از اين که خودش و يا اجدادش از کجا آمده ونداشته، حتا در برخی موارد تحريف آشکار دين اسالم نيز می باشد؛ ورنه 

ن ارزشی ندارد، زيرا در کشوری مانند افغانستان که در طول ، برای ما کمتريندافغانستان ساکن شده ادر  چه زمانی

اعصار ده ھا و صد ھا مھاجرت خرد و بزرگ کتله ھای نفوسی را شاھد بوده است، مھاجرت از اينجا و يا آنجا کمترين 

ت ، به خصوص از مناطقی که زمانی بخشی از خاک کشور ما و تا آغاز حاکمينقشی در ھويت ملی فرد بازی نمی کند

عکس، آنچه به . ندليه دھندگان کشور محسوب می گرديدافرزندان سردار پاينده محمد خان، از استوار ترين م غدارانۀ

، آزادی و سربلندی کشور و برای ما مھم است موضعگيری فعلی افراد و تعھد شان نسبت حفظ تماميت ارضی، استقالل

شۀ زيست قومی اش به قبل از آريائيھا برسد و يا ھم خودش رفاه مردمان آن می باشد، حال می خواھد چنين شخصی ري

  . سکنا گزيده باشند  گذشته ھای نزديک، افغانستان را وطن خويش دانسته، در آندرو يا اجدادش 

سطح  دانش وی به کجا می رسد، ما به خود حق نمی  اين که اشرف غنی احمد زی به چه ميزان تحصيالت دارد و -٢

، آنچه برای مھم و در خور ذکر است، موضعگيری خاينانه و وطنفروشانه اش در ای قضاوت بنيشنيمدھيم در آن باره پ

  .قبال کشور ما افغانستان می باشد

ايکاش اشرف غنی و افرادی از قماش وی بيسواد، جاھل و نادان می بودند، تا اتخاذ مواضع خاينانۀ شان به فقر دانش و 

با تأسف که چنين نيست و .  به شمار نمی رفتندھائی که از آن برخاسته اند،ننگ مليت نسبت داده شده و ن شاآگاھی نبود 

افرادی از قماش اشرف غنی احمد زی، آگاھانه و با علم تمام به مام ميھن خيانت ورزيده، به مثابۀ جاده صاف کنھای 

 به اين وطن فروشی اشتغال می  و ارتجاع، صرف به خاطر حفظ منافع حقير مادی خود و خانوادۀ شان،تسلط استعمار

  .ورزند

پذيرش چنين واقعيتی برای ما اين مھم ، با »ھمه چيزی را ھمه کس می داند «: مبدای حرکت ما ھميشه اين است-٣

نيست که چه کسی کم می داند و يا ھم چه کسی زياد، بلکه آنچه اھميت می يابد آن است که انسان به عالوۀ آن که روند 

تمه يافته تلقی ننمايد و ھميشه کوشا باشد تا بر دانش خويش بيفزايد، اساساً مکلفيت دارد، تا دانسته ھا را ياد گيری را خا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

به کار بسته و علم را رھنمای عمل خويش قرار دھد؛ به صورت مثال آنھائی که دم از وطندوستی می زنند، ما 

بلکه از ديد ما برای چنان سنجشی، صرف نظر از با معيار ھای کاربرد صحی کلمات نمی سنجيم، وطندوستی آنھا را 

ست و يا غلط نويسی، يگانه معيار، ضديت و مبارزۀ فرد مدعی وطندوستی عليه اشغالگران و قاتالن مردم ما می رد

بيگانه آمده و بايد عليه آن «: ما به آن افغان بيسواد و مکتب نا رفته که بر مبنای ندای وجدانش حکم می نمايد. باشد

حين سنجش وطندوستی افراد، ھزاران بار بيشتر ارج قايل ھستيم تا آنانی که ادعای خرده سوادی نيز » رزه نمودمبا

 غالمی استعمار و ۀدارند، مگر به خاطر چند دالر، حاکميت مزدور و وطنفروش باند کرزی را به رسميت شناخته، حلق

  .ارتجاع را به گردن می آويزند

ميھنان ما که جھت رھائی کشور و رفاه مردم آن قلم می زنند، باز ھم  روی آن عده از  صفحات پورتال ھميشه بر-۴

  .بوده افشاء گری در چنان بستری را استقبال می نمايد

  به اميد ھمکاری ھای بيشتر تان

 AA-AA ادارۀ پورتال

 


