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  نذير دلسوز

 ٢٠١۴ جوالی ١٢
  

  »از گپ ، گپ می خيزد « 
 ،  مال عمر، مزاری،  گلبدين،مسعود،  نجيب، کارمل،تره کیمثل [گی و خصوصيت جواسيس يکی از ھزار ويژ

ه  اين است  که با پر روئی و ديده درائی مختص ب]امثال شان، اشرف غنی و  اسپنتا، عبدهللا، قانونی،ققمح، کرزی

 بی پايان مردم سخن هاينھا؛ حتا زمانی که از درد و اندو. خودشان دم از ميھن دوستی و ضديت با دشمنان وطن می زنند

 ه بسته در جريان صحبت ھای در چشمانشان  حلق»انسان دوستی« و »ھمدردی«می زنند گلوی شان گير کرده  اشک 

  مردم ساده انديش. و خوشباور را فريب دھند  اشک ھايشان جاری می شود ، تا مردم ساده انديش" هوطنپرستان"

ببين ببين که به خاطر  درد . کرزی صاحب انسان وطنخواه و مردم دوست است : "   مثالً می گويند ؛استدالل می کنند 

کسی  که درد و غم و ماتم نداشته باشد . مردمی که  توسط عساکر امريکائی کشته شدند ، چطور کريه می کند و اندوه 

برو برادر : "  وابسته و قلم به دستان اجير شده می گويند و می نويسند؛ حتا روشنفکران"  د گريه کند ؟ چطور می توان

کرزی صاحب ھنرمند که  . ب دولت را ديده نمی توانندچشم مخالفان را بدبينی کور کرده که اشک چشم رئيس صاح

بد بينی اينھا از حد ھم گذشته که چشم بينا برای .  اشک آور  بريزند ) داروی (  دوا  يک دو قطره نيست که درچشمش

  ".ديد حقيت ندارند 

 که  جواسيس مکار و بی عار اين را از استادان شان آموخته اند  که  چگونه در گاه باش و تو ای ھموطن بدان و آ

 افراد داخل يک تاالر  که از تلويزيون ھم بخش می شود و تمام از یدر حضور شمار زياد[ جريان  بيان يک موضوع 

ان موجب تأثر بسيار که تداعی آن در ذھن ش( صحنۀ رخداد ھای زندگی شخصی خود شان را ] جھان آن را می بينند 

ترشح و تراوش می کند فعال گردد و اشک اندوه از آنھا به خاطر می آرند ، تا غده ھائی که اشک ) شديد آنان می گردد 

 پسر مرگ ناگھانیيا   ،مادرش قتل برادر ، يا يکی از نزديکانش ، يا مردن :؛ به گونۀ مثال و ماتم از چشمانشان بريزد 

 را پشتوانۀ سخنان وطنفروشانه اش  قرار های که تداعی آن موجب گريه اش می شود ؛ ھمان واقعجوانش و يا ھر واقعه 

  . داده به گريه می افتد 

خادی ھائی که ھم اکنون در خارج از کشور به کار و بار جاسوسی برای سازمان  )  ريختن اشک(  در اين زمينه 

FSB ھا در درون سلول ھای انفرادی و اطاق ھای عمومی زندان ھای اين.    امپرياليزم روسيه مشعولند ، استاد اند

در نقش زندانی  با گريه کردن زندانيان زيادی را به اعتراف وادار ساختند »  زندان  پلچرخی«خصوص   ه کشور ، ب

   )٢٠١۴ الی جو٧(  ... .

  

  


