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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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 
 Arts & Music موسيقی ھنر و

  
  نذير دلسوز

  ٢٠١۴ جون ١٧
  

  فلم اين مورد در گپی
  :جھت اطالع آنانی که در جريان قضيه قرار ندارند، بايد بنويسم

در داخل يک موتر با شيشه را بوک گذاشته بود که در آن، يک خانم طفلش چندی قبل يکی از دوستان فلمی را در فيس

از آن جائی که آمدن مادر اندکی به درازا کشيد و طفل در ھوای گرم داخل . ھای بسته، گذاشته خودش خريد رفته بود

  .ات دادندموتر به تقالء افتاد، عابران و رھگذران بدان توجه نموده، با خبر کردن پوليس گويا طفل را نج

 غربی اختصاص داشت، که برخی از آنھا فقط به تبليغ نظام ھایشد دنبال نشر فلم از ھر جانب تبصره ھائی نگاشته  به

 :ک نگاشتم، که مورد استقبال قرار گرفتو خود تبصرۀ آتی را در فيسبمن ھم به نوبۀ

 به غربی جامعۀ در را انسانی حس  ترين عالی ) دارد واقعيت يا و شده کارگردانی اينکه از نظر صرف ( فلم اين«

 - شناسند نمی را شان ھمديگر که ھائی انسان - انسان ، طفل يک نجات برای که زيباست چه که وه . است گذاشته نمايش

 با )  ماشين ( رفتار تيز موتر ميان در را رفته ياد از طفل نجات شرايط  داده ھم با ھمکاری و ھموندی دست

 . گرديد   مھيا امبوالنس . رسيد سر زودی به  پوليس که شد ديده . کنند می فراھم ستايش خور در وشتابی سراسيمگی

 و شوند می ايستاده نقليه وسايل ساير ھا سرک تمام در ھا امبوالنس عبور حين [ شتاب با)  بيمارستان (شفاخانه  به طفل

 پوليس و  شد داده انتقال] گذارند می باز  ،باشد می شفاخانه به مريض يک انتقال حال در که امبوالنس برای را راه

  .برد  زندان به خود با  نموده دستگير  نابخشودنی غفلت اين خاطر به را کودک مادر درنگ بی موظف

....... ) و اوکراين و سوريه و ايران و اعراق و افغانستان ( خود کشور به و بيا خود به .... و شرقی مرد و زن ای تو و 

  را انگيزی بر حيرت تدارکات چه و ، ھا آمادگی چه خودشان ھای کشور در ھا امپرياليست ھمين که ببين کن نظر

 و مداخله و دسيسه و توطئه با چگونه !  ببين تو  و من کشور در مگر ؛ اند ساخته مھيا غربی طفل يک نجات برای

 به  را آنان و شاشند می ما مردم مردۀ به بازانشانسر و ، شوند می جمعی دسته ھای کشتار چه مرتکب  مستقيم تجاوز

 ھا عروس  و ھا داما . کنند می بمبارد را ھايمان عروسی محافل . کنند می تجاوز ما دختران و  زنان به کشند می آتش

 ) طالبان(  شان اجيران . کنند می نابود را محفل در کنندگان اشتراک و نمايند می پرتاب ھوا به ھايشان آرزو تمام با را

 و  زنان سر . دھند می انجام مردم حق در را عجيبی جنايات ايران و  عراق و سوريه در اخوانی ھای باند افغانستان در

  شده زندانی پسران و دختران  به کنند می وحشيانه ھای شکنجه  ھا زندان در . برند می سرک روی بر را مردان

 .... .و... و ... و نمايند می جمعی دسته تجاوز
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 ، شده  آن دھندۀ بازتاب  فلم  ھمين  اکنون که غربی ھای کشور در" امپرياليستی دوستی بشر " تبليغات است ھمين بلی 

 بخيه »ترقی و تکامل «خام خيال اين به را ) ھا امپرياليست دست به قلم اجيران حتا و  (خوشباوران و  انديشان ساده و

  : که زند می

 ھم را ما ماندۀ عقب ھای کشور ؛ ..... و انگليس و امريکا.... و صلخواه و دوست مردم و  ردمندخ رھبران   بگذار «

 ، ماست مردم بھبود خاطر به ، ببندد  ما با بخواھند که را پيمانی ھر . دھند سوق تکامل و  ارتقاء  و ترقی به بدينگونه

 از ما نجات برای که نمائيم امضاء آن را درنگ بی و فوراً  بايد . ماست کشور دشمنان از ما حراست و حمايت خاطر به

 چنگ از تا بگيريم قرار" عقابان "اين بال زير در بايد . است مفيد ھمچنان ضدتمدن و کش آدم ھای اسالمی چنگ

  »جون ١۴ دلسوز!   » باشيم امان و امن در.... و اسالمی کرگسان

 

  


