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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

 ٢٠١١/ ٠٧/ ١٥                                                                    ابراهيمی. ا 
                                             

    کذابۀچهر -کاذب
  

ختران فرمان داد از تعجب نزديک بود شاخ بکشم وقتی به گوش خود شنيدم که اين سادوی نکتائی پوش به زنان و د
رند «چون بار اول بود اين . تا از طرف روز نه بلکه  بعد از يازده يا دوازدٔه شب برايش زنگ زده و درد دل نمايند

 با ديدن يکی  دو پروگرام ديگرش وقت گرانبهای خود را  ، کنجکاوانهرا در صفحٔه تلويزيون ميديدم»  بچٔه کابل
وگرام های بود که در آن ديموکراسی را بيناموسی خواند و مکتوب بی مهتوا و پر تصادفًا اين همان  پر. ضايع نمودم

  . از چرند يرا که بضد دولت امريکا گويا برای جورج  بوش فرستاده بود قرائت نمود
اين شخص ايگو سنتريک با غرور و شهرت کاذب به درجات علمی و تخصصی هيچ افغان ديگر  اهميت قايل نيست، 

    اکادميسين، پروفيسر وغيره برايش  پشيزی ارزش ندارد و  ،ره استفاده از القاب داکتر، انجنيگفت کچنانچه باری 
به چند اعالن « ولی  صرف دقايقی بعد گفت » مردم ناقی ده ای چيز های  بی اهميت دل خوده  خوش ميکنن«

تا به حال سندی را که دال به تحصيالت  با وجود  تقاضا های مکرر ...»فريد يونس ) داکتر( شو ئی ... تجارتی ميريم 
عالی  و داشتن  قبالٔه روباهی کند ارائه کرده نتوانسته ولی  قرار ادعای خودش اگر درجٔه داکتری در انتروپولوجی  
دارد،  به کدام حق و يا امتياز به خود اجازه ميدهد تا  در تاريخ، سياست، دين، مذهب، زبان، کلتور و حتی روان  

باز در .  ابراز نظر نمايد؟ تنها روانی که فريد جان ميشناسد،  خليفه اش است که فرهادی تخلص ميکندشناسی هم
تعجبم  که  مشغلٔه  بدون جواز او در سايکولوژی  ، تبليغ کودنانه و کودکانٔه او به ضد امريکای که  اين فيلسوف بی 

د ديموکراسی و آنرا بيناموسی خطاب کردن و  اصول در دامانش صاحب مال و منال شده و تف پرانی هايش به ض
 چطور تا کنون  به مقامات ذيصالح راپور داده نشده است، تا به کيفر اعمالش  تبليغ  بنياد گرائی و عقب گرائی او

کار عملی، حتی اگر  با پشتوانٔه تجربه و تحصيل و در حيطٔه  تخصص ولی بدون جواز باشد، به اساس قانون . برسد 
زخواست بوده و خاصتًا  در موارد طبی و روانی،جريمه های سنگين پولی و يا زندان دراز مدت و يا هردو مورد با

  .را در پی دارد
به ذعم بعضی ها اين اعمال خالف پرنسيپ  و اخالق و تهذيب انسانی اين دلقک، از لودگی، بيسوادی ، بيخبری  

 استعداد  زبان  که الحق از » بازينگری«که اين مداری همانند بيخردی و سادگی است ولی اکثريت را عقيده  بر آنست 
بازی و زبان درازی  بهره ای دارد ، مردم را چنان فريفنه که مفت و مجانی از  گوشه و کنار  امريکا، کانادا و اروپا 

 کارٔه افغان ها ، ديدن کرده وبه  مؤسسات و مقامات خارجی خود را نماينده و همه)که برای  هر کس ميسر نميشود(  
گرچه اخذ اين پول حق مسلمش است ولی ايکاش اقٌال وجدان .  دالر به جيب زده است۵٠٠٠معرفی و هر بار حد اقل 

پاک و حس وطندوستی و احساسات ملی و عقل و فراست  يک دانشمند واقعی را ميداشت و خون يک افغان  اصيل 
وند های عقب گرا تر از خود نکرده و از نشخوار تفالٔه آنها نشئه در رگ هايش جاری ميبود و سر در آخور گنديدٔه آخ

  .نميبود
در تاريخ سنای امريکا  . نموده، همه شنيده اند» !!وعظ « دروغ شاخدارش  را که در  سنای امريکا برای سناتوران 

به گمنام های به احدی از خارجی های ديگر آنهم )  رؤسای جمهور و صدر اعظمان(به استثنای چند نفر محدود
  .همچون فريد يونس  اين امتياز داده نشده است

  :همين ديروز  مکتوب شخصی از پريزدنت  بارک اوبامه بدستم رسيد،  او خطاب به من مينويسد
  ابراهيمی عزيز. ا

ل امروز خواستم از طريق اين نامه تشويش هايرا  که فکرم را حتی شب ها  در مورد آيندٔه اوالد های ما و در ک«
اين نوع مکتوب های ...  و الی اآلخر»...اضالع متحدٔه امريکا  به خود مشغول ساخته است  با تو در ميان بگزارم

متحد المال و ظاهرًا خصوصی وقتًا فوقتًا از طرف دفتر رئيس جمهور، سناتوران و يا  اعضای کانگرس  به مردم 
رستاده ميشود که از کدام اهميت سياسی و يا تاريخی عادی و مؤکلين شان  در مقطع های خاص  و بمنظور خاصی ف

ولی فريد آغا به کرات آنها را به ُرخ مردم کشيده و شيادانه خواسته . برخوردار نبوده و  جايش در باطله دانی است
با رئيس جمهور و يا رجال ديگر روابط نزديک، دوستانه و شخصی »   فريد يونسداکتراو، «توجيه  فرمايد که گويا 

  .دارد
خنده آور تر اينکه  ميگويد همٔه آثارش را .  جلد کتب دينی و علمی نيز ميباشد٩٠ اين آغا ادعا دارد که مؤلف بيش از 

عادالنه .  به عالقمندان تشنه، مجانًا  ارسال داشته و اکنون چنان نا ياب گشته اند  که  در هيچ جا بدست آمده نميتوانند
 رساله اش ۴-٣ واقعًا ش چشم پوشی کرد و آنها را نا ديده گرفت، آخر اين دانشمند زماننخواهد بود  که از همٔه  آثار

 تجاوز نميکند، بار ها و به کرات در تلويزيون به نمايش گزاشته است ،  گاهی با وزين صفحٔه ١٠ تا ۵را که   از 



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد لو مخ، دليکنې د ليکنيزې ب ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له رالي  ئ کې په 

 ،که هنوز خالصی ندارد. خود نمايندعجز و التماس و گاهی جدی  از هموطنان ميخواهد آنها را زيب کتابخانه های 
  .يعنی کس به آن عالقه  نشان نميدهد

  الحاج داکتر مال فريد  چطور به حج رفت؟   
در يکی از پروگرام  هايش گفت که . از معراج حضرت رسول شنيده بوديم ولی از معراج حضرت يونس نميدانستيم 

 برايش   فرمود که  بندٔه غافلش چرا تا به حال به درگاهش نه شب  قبل با خداوند راز و نيازی داشته و اهللا و تعالی
  را به کعبٔه شريفه  نزد خود خوانده است، بايد داکتر فريد  يونسلذا اعالن ميکند که  چون خداوند، او، . شتافته است

  .فورًا آنرا عملی گرداند
خود از آژانس مسافرتی  که در  تلويزيون  بعد از شب معراجش فريد جان دست و آستين بر ميزند  و با نبوغ ذاتی 

به حيث رهنما ! نور اعالن سفر حج پخش ميکند  مطالبه مينمايد که آنها  برای خدمت بهتر به هموطنان خود  بايد
شخص وارد به مناسک و دانشمند در امور دينی را با خود داشته باشند و وی برای اين خدمت آماده است چون خداوند 

به اين ترتيب دوستان عزيزم، الحاج داکتر مال فريد يونس مثل سفر های ديگرش که در باال . ده استبرايش امر نمو
  . لعنت خدا به اين تيزی ، اين چاالکی و اين ديده درائی. ذکر شد، يک سفر مفت و کالذی ديگر را نيز نصيب گرديد

ز کِلپ های ويديوئی، فلمی،مواد مستند، و به آن پروگرام های اطالق ميشود که درآنها  ا» نمايش«يعنی » شو«
چيزی را . و يا نمايش آغای يونس فاقد آن است»شو«راپورتاژ ها و غيره بصورت بصری استفاده به عمل می آيد که 

که  شوی فريد  يونس  بنمايش ميگزارد  همانيست که يک افغان و مسلمان آنهم درين مقطع خطير و حساس تاريح 
  : ن اجتناب ورزد، بل بکوشد تاکشور بايد نتنها از آ

  .  تخم نفاق بپاشدمال فريد يونس  فصل ها  را  وصل سازد نه اينکه مثل -
  .تفرقه اندازدمال فريد يونس  مردم را به همزيستی مسالمت آميز دعوت نمايد نه اينکه مثل  -
  ک بپاشد  به آن نممال فريد يونس به زخم خونچکان مام وطن مرحم گذارد نه اينکه مثل  -
   به آن  هيزم بيافزايد و تيل بپاشدمال فريد يونس تنوره های آتش جنگ  را خاموش نمايد نه اينکه مثل  -
 مال فريد يونس  خط منحوس ديورند  را  زخمی بداند ناسور و به نفع افغانستان در راه عالج آن برايد نه اينکه مثل  -

 و دشمنان قسم خوردٔه ما  کارد جدائی و انقسام را به استخوان پيکر آرزوی رسميت  آنرا داشته و به منفعت اجنبيان
  افغان برساند

را » شما«و » ما«  مفکورٔه مال فريد يونس  تمام اقوام وطوايف افغانستان را برادر و برابر بداند  نه اينکه مثل  -
  سادو وار سر دهد

 از مال فريد يونس که باشد تقبيح نمايد نه اينکه مثل   فاشيزم   زبانی و قومی را به هر شکلی  و از جانب هرکسی -
  برتريت و تفوق يک زبان بر آن ديگری نوحه سرائی نمايد

 سال  قبل به حيث يک امپراطوری قدرتمند  عرض وجود کرد ٢۶۴ حاکميت ملی و تماميت ارضی افغانستان را که -
  آنرا بباد تمسخر  گرفته  مال فريد يونس نه اينکه مثل  و تا امروز  به حيث يک مملکت پا بر جاست، احترام بگذارد  

  ...  و...و...و خواب های پوچ  خرا سان را که هيچ گاهی وجود خارجی نداشت  ببيند
و از » افغان« اگر ازين زاده و پروردٔه دامان افغانستان، در هر نقطٔه  جهان بپرسند  که کی هستی ؟ طبعًا ميگويد 

در حاليکه برای وصول  به اهدافش که همانا  چيزی جز چند . است» افغانستان« جوابش کجا هستی ؟ بالدرنگ 
  .، دريغ نميکندبازی  با ناموس مام وطن باشدقرانی  به جيب  زدن نيست به هر عمل دون ولو  

چندين مرتبه اين کاذب چهرٔه  کذاب را خوشبختانه شخصًا نميشناسم ولی  او را در عروسی  ها و نکاح ها و فاتحه ها 
ديده و مالقات نموده و شاهد تف پرانی ها و تشهياتش از نزديک  بوده ام وبه حال انسان  های ساده و بيخبر که به 

  . ... چرندياتش گوش ميکرده اند افسوس  خورده ام
  

  با تقديم احترامات     
  
  
  

 
  


