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  نذير دلسوز: فرستنده

  ٢٠١۴ می ٠٨
   

  تبصرۀ شما چسيت؟؟
  

ه  چند سطر درھمين رابط)  نذير دلسوز(اينجانب .  تاين عکس را  کسی در صفحۀ فيسبوک  به نمايش گذاشته اس

چند تن از  خوانندگان گرامی نگاشتۀ من را مورد تأئيد قرار دادند ؛ دوست گرانقدر احمد پوپل جوابی نوشت  که . نوشتم 

غرض نشر »  آزاد افغانستان –افغانستان آزاد « در خور توجه  می باشد ؛ از ھمين سبب  ھر دو متن را  به پورتال 

  . فرستادم 

  )٢٠١۴ می ٧(نذير دلسوز  

  

  

 

  Nazeer Delsoz  کنيم  توجه زير در ديده را عکس ينا که دوست يک تيلفونی ھای گپ به:      

 باشد، زبان بد آدم اگر شده حالت نينچ دچار کابل که بفھمد و کند نگاه عکس اين به و باشد که ھرکشوری از کی ھر« 

 اين به باشد مطالعه با شخص بيننده ھرگاه ، دھد می دشنام و داو گفته مادر و خواھر را دولت رتبِۀ بلند مورينأم  تمام

 برای و باشند می  خود ھای جيب کردن پر فکر در دولت ھای رتبه پائين تا گرفته جمھوری رئيس از رسد می تيچهن
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  يا و بداند کمتر افغانستان مورد در و  باشد سياسی عنصر کننده تماشا اگر ، نيستند قايل یاھميت کوچکترين خود مردم

 دوساعت يکی  از بعد ،کشور رھبر مورد در ھا نوشته  سراغ به رود می درنگ بی  حالت چنين ديدن از باشد شنيده

 ضد  و مبارز  دستانه ب قلم ساير و وابسته غير دموکرات نويسندگان ھای نوشتار و نظرات خواندن و ديدن و مطالعه

 دست ؛ آن  ھای نھاد و دولت ترکيب و تجاوزگران  ھای ادعا  آنگاه ھا اخوانی ضد و ءشرکا و امريکا امپرياليزم تجاوز

  :دھد می پايان جمله ھمين بهرا  مضمونش  برده قلم به

 کرزی ھمدست فروشان ميھن ساير و پيشه جنايت ھای اخوانی و نشانده دست دولت اين شر بتوانند مردم کاش ای " .... 

 از و بگذارند شنماي به ھا کشور تمام  ھای وحش باغ در اند زنده تا  را آنان و کنند دور خود سر  از را مخالفش و

 خدا ای. سازند ملی ھارا اين منقول غير و منقول دارائی تمام و نمايد نفرين را آنان  بيننده ھر که نمايند تقاضا بينندگان

 و تو  ،من  که باش آگاه و بدان ، ندانی  الزم را آنان سرزمين و مردم اين آرامی اگر و باشند آرام مردم اين که بگذار

  ( !) »   یا نپذيرفته مرا معقول خواھش دھھا  حال تا که اين خاطر به کنم می ضرب صفر به را رسوالنت تمام

  

Ahmad Popal لطفاً سؤال "نفھمد  ی که جز در زبان عرب به ديگر زبانیئخدا " زبان خدا عربی است دلسوز آقای 

خواھيد به سؤاالت درست جواب داده شود اولين کار اين  می يک خواھش ديگر ھم اگر و تانرا به زبان عربی بپرسيد 

کنند ويا وی را به امور  ھستند که نزد خدايتعالی ُچغلی می شياد زيرا آنھا انقدر رسوالنش توجه نکن به گپھای است که

مثالً ای  توجه قرار بگيريد بانه باشد تا موردآ مچاپلوس اما  بايد کوتاهؤال ھاس. مصروف ميسازند  حرمسرا ھای خود

مگر کور ھستی که اين  عی وھم بصيریيھم سم رحيمی وھم کريمی خداوند قھار و ای ذات متکبر ای توانای کل که ھم

بدبختان را در  زندگیدھی که طومار  طوفان و زلزله دستور می به سيل و و بندگانت را نمی بينی  زندگی جھنمی

بدان که آن بيچاره  وجواب نداد سؤالت توجه نکرد اگر به اين. کنی  کار وسرگرمی خلق می وبرای زورمندان نوردند

مال ومولوی  واز بس توسط نام کشيده نام نھادش وتنھا به دليل الف رسوالن را ندارد ھم قدرت جلوگيری از حوادث

کنند که آن پھلوان بگيل که در پھلوانی يعقوب  گمان می مردم نند پوقانه پف گرديدهما پاپ وکاردينال ھا يت هللا وآو

واين خواھشت را  رد بدھد يت جوابن تقاضاخواھد به اي دلم می. وھم توانا  درت مند استق  ھم،پيغمبر وی را چت کرد

ی تو که تنھا به دعا درمانده استو بيکاره است و چقدر بدانی که اين جانور از چه قماشی  تا،که نمی تواند نپذيرد

ت قھر و روزبرايش مدح وثنا بگوئی واين موجود تا روزی که دعا گو داشته باشد زنده است ضرورت دارد که ھر

شود زيرا وی  موجود خيالی ھم نزديکتر می تاريک خانه ھای خيال مردم فروغ وروشنائی پيدا بکند روز مرگ اين

در وھم وخيال وی را خلق کرديم وتوسط دانش وروشنائی وی را نابود خواھيم   کهخود ماست اوھام وخرافات دستپخت

 . کرد

 

  Nazeer Delsoz که من گپ و  شما ، اين قلم را مخاطب قرار داده ايد در حالی سالم به گرامی پوپل صاحب دوست

 متنی را که انشاء نموده ايد. ھر حال اين باشد به جايش  در. در بين گيمه قرار داده تايپ کردم  سخن يکی از دوستانم را

از نوشتۀ  خواندم ، وی ھم دوستم  برای-تيلفونی  - من نوشته شما را. مورد تائيدم است درود به شما  بدون چون و چرا

االت و چيز ھائی که ذھنم ؤس بعد از اين ب سالمت باشندپوپل صاح محترم " تان استقبال کرد و برايتان پيام فرستاد که

 دلسوز  -  از شما می پرسم راھا آن مشغول ساخته را

 


