تبریک به آزادی خواهان راستین وتسلیت به حاکمان!

میگویند با اینکه انوشیروان سی هزار مزدکی را یک قلم کشتار کرد چطور لقب انوشیروان عادل
گرفته است ؟ گفته شد  :این لقب شریف به خاطر آن است که در قتل وغارت تبعیض قائیل نه می شد و
مساوات را رعایت میکرد و میدانیم که ظلم مساویانه هم نوعی عدل است ! ظلم عادالنه !
https://www.youtube.com/watch?v=OXNt7p8Nz6M

اکنون می بینیم که زنجیر عدالت انوشیروان قرن  ،زنجیر حقوق بشر و عدالت دنیای شبه متمدن و آزاد
 ،زنجیری که از چندین سال بدینسو توده های محروم وستمدیده این وطن را در هم می فشارد با برپائی
مراسم و یادبودهای مصنوعی دوباره بردست و بازوی فرزندان این میهن پیچیده میشود .

زیرا مسخره ترین مراسم شعبده بازیی که تا اکنون دیده ایم مشروعیت دهی به ناکامی ها وکاستی های
نظام مافیائی حاکم برسرنوشت افغانستان در یاد بودهای ریأ کارانه قهرمانان تاریخ گذشته این سرزمین
است که شجرة النسب خود را با غلط به آنان پیوند می دهند .
https://www.youtube.com/watch?v=YvkBfMmAJTE&feature=youtu.be

می بینید که جناب اشرف غنی چگونه با تکیه بر ظواهرکه نشستن برمیزامان هللا خان غازی که پس
ازمشقات ومبارزات فروانی انگلیس ها راکه به قصد اشغال سرزمین دست ناخورده افغانستان آمده
بودندمجبورساختند تاسرزمین افغانستان راترک گویند ونام استقالل وآزادیی افغانستان بنام آن
سپهساالر راه آزادی حک زده شود .

جالب است که وقتی در مراسم امروز که با حضورشریک حکومت اش آقای عبدهللا عبدهللا در قصر
تاریخی اما نیمه آباد شده داراالمان یاد گار دوره آزادی خواهانه امان هللا خان غازی برپاشده بود وبا
شرکت عبدهللا عبدهللا شریک شرکت مافیائی موسوم به حکومت وحدت ملی اش داروغه ارگ از بلند
پروازی ها ی معمول که بیشترسخنرانی هایش را درمقام دیکتاتور و با صیغه مفرد متکلم توام با چیغ
زدنهای جنون آمیز اش ایراد میکند از آن سخنرانی ها خبری نبود ضمن اشاره با حضور شاه دخت
هندیه یگانه دختر امان هللا غازی که در قطار اول نشسته بود وی را موجب افتخار همه دانیست
https://www.youtube.com/watch?v=dcbnNQrZQQs

هیچکسی نه میداند که چرا شاه دخت هندیه کهن سال ترین ودر عین حال تنها فرزند امان هللا خان
غازی که در یک هوتل اقامت دارد وهرگاهی که زمامداران حکومت و سران مافیا قصد داشته اند
تا از وی برای مشروعیت دهی به شکست ها و ناکامی های شان بهره ای ابزاری ببرند به یادگار
امان هللا خان غازی توصل می جویند ووی را به مثابه گواه صادق با همگونی افکار و اندیشه های
غازی امان هللا خان و حا کمان مافیایی حاکم بر سرنوشت مردم افغانستان به صحنه می آورند  ،اما
نباید فرا موش کرد این یادگار امان هللا خان غازی زمانی که مافیای حاکم قصد داشتند نظر اش را در
باره اعمار مجدد قصر داراالمان جویا شوند و آنرا بحیث وثیقه هم آهنگی افکار و اندیشه های داروغه
ارگ با اندیشه های غازی امان هللا در بازار مکاره سیاسی مورد استفاده قرار دهند  ،شاه دخت هندیه
این بانوی آزاده با همه کهولت سن در جواب خبر نگار چنین گفته بود :
https://www.youtube.com/watch?v=TcTAr0OME_c&feature=youtu.be

می بینید عزیزان که وی در جواب نامه نگار چه گفت ؟ وی با زبانی که علی الرغم آثارو عوارض
طبیعی کهولت سن بر آن افتاده بود گفت  :اگرزنی با چهارتا کودکش درخیابان بدون نان وغذا بخوابد
داراالمان با من چه ؟ این حرف ها وچنین اظهارات بخوبی نشان می دهد که کیمیت هامهم نیست
،آنچه که مهم است کیفیتها است
https://www.youtube.com/watch?v=IcxwBSVsm7Q

تنها درسی اززندگی غازی امان هللا خان !
غازی امان هللا خان درست زمانی نیروهای اشغالگر انگلیس را مجبور به ترک افغانستان ساخت که
نسبت به ویروس دالر و دینار مردم فقیر افغانستان آشنائی نداشت و احساس عدالت و انسان دوستی ،
ایثار وقربانی در سینه های افغان ها موج میزد هر آنچه را که باور داشتند نخست در تنه های تنومند
مگر فقیر انعکاس میدادند وسپس دیگران را فرا می خواندند  .دو رویی  ،دروغ و ریأ کاری مانند
امروز سکه ای بازار نه شده بود
https://www.youtube.com/watch?v=Ri9tHIUE-gs

سطح زندگی امیر با توده های فقیر را سوگند های ریأ کارانه بدون باور بر آن پر نه ساخته بود در
بسیاری از حوزه های زندگی مسؤلیت را امانت مردم میدانیست وقتی دید و درک کرد که به هر دلیل
وانگیزه ای مردم به خواسته ها و اهدافش پشت کرده کرده و برخی چهره های که امروز سنگ دفاع
از نظریات و اندیشه های مترقی و دموکراتیک غازی فقید را به دروغ بر سینه میزنند اجداد و نیاکان
شان درصف مخالفت با اندیشه های ترقی خواهانه آن غازی حضور عملی داشتند

به روایتی وقتی غازی امان هللا خان به کندهار رسید مردم غیور کندهاردر دفاع از وی دست به
شمشیر و تفنگ بردند که با مخالفت شدید مرحوم غازی مواجه شدند و گفت وی نه می خواهد بخاطر
قدرت دنیوی خون انسان ها ریخته شود اما تنها درسی که امروز باید حاکمان افغانستان ودیگر
شرکای شبه مذهبی و استخباراتی شان از مرحوم غازی امان هللا خان بگیرد اینست که جامعه جهانی
و کشورهای خارجی را که در سرزمین افغانستان حضورفعال نظامی و اقتصادی دارند و مشغول
شکار بینوایان اند در راستای اتمام حجت برولی نعمتان شان به این پیام فریاد گونه یتیمان را برسانند
که دست ازاین شعبده بازی های که به دروغ در جامه اجرای انتخابات آزاد  ،عادالنه  ،دموکراسی و
عدالت اجتماعی برپا میدارند بر دارند که این راه به خیر و صالح شان نیست .
https://www.youtube.com/watch?v=1QbWOot9iN0

که امروز که نه مخالفین شمشیربدست حکومت مافیائی کابل بلکه به اعتراف شخص اشرف خان
غنی رئیس حکومت وحدت ملی در افغانستان خود اعتراف مینماید که پس ازهفده سال تمام که بنام
دولت جمهوری اسالمی افغانستان با لخصوص در برپائی حکومت وحدت ملی به قدرت آ ورده شده
اند واگذاری مجعول و مجهول حریم هوائی به نیروهای داخلی را از بزرگترین آرمانهای حکومت
وحدت ملی می خواند این بدان معناست که قبل از این دفاع ازحریم هوائی که دفاع از تمامیت ارضی
از شرائط اصلی یک حکومت مشروع دانیسته میشود در اختیار بیگانه ها منجمله انگلیس ها قرار
داشت درحالیکه غازی امان هللا خان توانیسته بود با دستان خالی انگلیس ها را از عموم سرزمین
افغانستان وادار به بیرون رفتن سازند .

بیش از آن که جامعه جهانی صد ها میلیاردها دالری دیگری در جنگ افغانستان هزینه کنند شما
حاکمان دست نشانده ودیگر آذناب شبه مذهبی تان آخرین خدمت راتقدیم به کشورهای کنید که بیشتر

تان آن سرزمین ها را بهشت روی زمین می دانید و خانواده های عده ای از شما بزرگان مافیأ و اکابر
نظام دست نشانده در ان بهشت به آرامش خاطرو اطمینان قلب می خوابند.
https://www.youtube.com/watch?v=L_CDjnduTrg

هر چند گاهی به تصور اینکه در محضر کوران و کران سخنرانی می فرمائید برخی ازشما با ارائیه
احصایه ها و آمارغلط می فرمائید که شما از جمله چند میلیون انسانی هستید که از دیار مهاجرت
برگشته اند ...
https://www.youtube.com/watch?v=hD3J29pfzh8

این ارقام واحصایه ها را جناب اشرف خان غنی سرقوماندان اعلی قوای مسلح افغانستان در حالی
بیان می فرمایند که حضور اقامت فرزندان و نورچشمی هایش مضمون تیاتر هنری و شبکه های
تلویزیونی گردیده است .

