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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
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 Arts & Music موسيقی ھنر و

 
  نذير دلسوز

 ٢٠١۴ جون ١٨

  

  :سبب شد که اين ياد داشت را بنويسم» فرھاد دريا  «  ۀ  در بارBBC وی راديو يديديدن و

  

 فرھاد دريا ننگ ھنر و ھنرمند
خصوص نھاد ھای استخباراتی ، نظامی ، ه گونۀ سری و مخفيانه در نھاد ھای دولتی افغانستان به  که روسھا بزمانی

بيشترين فعاليت . آغاز به خزيدن و نفوذ کردند ؛ در بخش ھای ھنری ھم بی توجه نماندند ... امنيتی ، فرھنگی و

به منصۀ عمل ) » حزب دموکراتيک خلق «  ( استخباراتی روسھا در بخش فرھنگی از طريق حزب ساخته شدۀ شان

 –اعم ار ھنر مندان آماتور و ھم از ھنرمندان مسلکی ( اين حزب ميھن فروش شماری از ھنر مندان .  می شد گذاشته

را در خفا متمايل به خود ساخته در جنب و جوار ) در آينده نام خواھم برد " خرآبادی  "–از ھنر مندان مسلکی 

 بارز آن ه ھایفريد رستگار و فرھاد دريا را می توان نمونمسحور جمال،  خود قرار داد ؛ از جمله ارگانھای حزبی

 . خواند 

جميله پلوشه زيبا روی طناز، سرشار از کرشمه و ناز و نخره  و ايما و اشاره که جوانان [فرھاد دريا که خاله اش 

از (» سيد کبير« انک خوش چھره ای مستعمل  به نام  زيادی را با ھمين حربه به جانب حزبش کشاند ؛ از جمله جو

عضو  مھم و فعال کميتۀ مرکزی اين حزب بود و از ] جذب نمود... را بعد از ) اھالی پغمان ھم اکنون باشندۀ امريکا 

خاله و .  دھۀ پنجاه به شمار می رفت " زيبا پسند"  از جوانانچھره ھای سرشناس زنان پرچمی  در ميان  شماری

 .حزبی ھم داشتند (!! ) اھز زاده  عالوه به رابطۀ خونی و فاميلی رابطۀ رفيقانۀ خو

  فرھاد دريا  سرانجام راھش را مطابق  خواستۀ  قلبی خودش و تشويق خاله جان زيبا رويش   برگزيد و  به عضويت

ی  با رقص زبان توانست عده ای اين خادی مکار و نخره ا. که ارادت مند جميله جان بود ؛ در آمد » خاد نجيب  جالد «

از جوانان بی خبر از اھداف  پشت پردۀ  استخبارات سوسيال امپرياليزم شوروی را جذب و به خاد معرفی نمايد و با 

 .را کشف و به زندان پلچرخی فرستاد »  دشمنان انقالب برگشت ناپذير ثور« " ھنرش" استفاده از

 . جی.اين  عضو اصلی  کی( به سرباندی مزدک ) اين نھاد استخباراتی(»  خلق سازمان جوانان حزب دموکراتيک« 

 اين جنايتکار مکار و فاقد شرافت را می ۀکار و کارنام. ھم نقش داشت " آواز خوان" در مشھور ساختن اين خادی) .بی

 :ی گذارم به  ساير  رفيق ھا و دوستان ، و بسنده می نمايم به سطری  چند در مورد اين خاد

از زمانی که از جانب مسؤولين خاد خارجی دستور گرفت در خدمت سياست ) ی کثافت "دريا ( " پرچمی خادی شده 

ھای ھنری امپرياليزم جنايتکار امريکا  قرار گيرد و در  کشور امريکا پولھای  دزدی شدۀ خاد را با خود انتقال دھد و 
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 ھنری  اش ، برای  پيوند زدن  - فروش  نھال پربار استخباراتی و تن به)  که ساخت ( خانه ای برای خودش  بسازد 

به ھمين زودی مشاھد شد که حاصل يکی از شاخه ھائی پيوند خوردۀ  ) .  که داد ( بدھد ، » سيا « توسط  سازمان 

دنش می ش»  سازمان ملل متحد سفير حسن نيت« ] وی  بی بی سی يبه گفتۀ راد[  کنونی نھال استخباراتی اش ھمانا 

 . باشد 

   انگستان MI6 دمتخکه پوست  عوض کرده در ) اين جاسوس مفتضح و رسوای روس ( دست دراز  ظاھر طنين 

ساختن فرھاد دريا » سفير حسن نيت سازمان ملل متحد « شد ؛ در » سازمان ملل متحد « درآمد و سفير افغانستان در 

خاطر پذيرشش در خدمت به منافع امپرياليزم ه که  اين جاسوس که بحال خوانندگان ببينند . بی اثر بوده نمی تواند 

 چه يديوغارتگر و جنايتکار امريکا به خود می بالد و از خوشی در پوست داغ ننگ خورده اش نمی گنجد ، در اين و

  دلسوز- می کند " ُدر افشانی"
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