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  نذير دلسوز
  ٢٠١۵ اپريل ١٣

  

 !ه پورتال دشمن سوز و افشاءگر سياست ھای امپرياليستی ب

 تلويزيون طلوع را گويا نقد می کرد در فيسبوک نشان دادند نوشتۀ زير به   مال بچه را که کليپ فحاشی و دشنام يک

  نذير دلسوز. ن سبب شکل گرفت ھمي

------------------------  

  !نکــته ای تا کــنون نـــاگــــفـــته 
بخوان فرھنگ منحط و مبتذل (مپرياليزم امريکا سياست فرھنگی در اين ھيج جای شک و ترديد نيست که ا

، مانند ی تمويل شدهرسانه ھا عبور داده، در  خود را از کانال ھای صد ھا انجو) و استخباراتی  امپرياليستی

خصوص ه ب(شدۀ کشور    مردم سه دھه سرکوب و امثالش بازتاب می دھد و» ١لويزيون ت«، » تلويزيون طلوع«

 ، می سازد تا بتواند مانع  ....و »  افغانستان  آواز« را مصروف و مشغول نمايشات پرجاذبه ، مانند ) نسل جوان

  . گردد  ،دن و کشتار ھای دست جمعيی که انجام می دھ ای اشغال کشور و جناياتن در راستتفکر و تمرکز اذھان آنا

 می کنند؛ ھم  اين رسانه ھا ھم تبليغات تھوع آور در رابطه با اسالم و کعبه و مال و مولوی و مسجد و قرآن و خدا

سرباز گيری نامرئی  در بخش   امريکا و شرکاء-  اين باشد به جايش -فرھنگ مبتذل استعماری را اشاعه می دھند 

 از طريق کشور ھای وابسته ، مثل عرب  »زی و مولوی سازی و عالم دين سازیطالب سازی و مال بچه سا(

را که به جيب زده ، و   پول ھای ھنگفت دسترنج پرولتاريای جھان.... سعودی و پاکستان و ترکيه و ايران و

 صد   متوليان کعبه اخذ کرده ؛ چند در صد کم آن را که سر به طريق که از ھای ميليارد دالری در سال را" جزيه"

ھا ميليون دالر می زند ؛ صرف ساختمان مدارس و نھاد ھای پيدا و پنھان دينی در کشور ما کرده ودر مدت اشغال 

خوش سيمای دست لوت شده و در ھجرۀ [خته ؛ درست مانند ھمين چلی بچه به ھزاران مخبر و جاسوس شرف با

  .را آموزش اطالعاتی و دينی داده است ]  بغل مال گرم کرده سجدم

  بد و بيراه ، داو[ان ، اين است که با چنين سخنان ھای آيت خو» بچه بی ريش« بخشی از وظايف استخباراتی اين  

چون ( داری ری ، شنيداری ، دي گفتا کار و بار و عملکرد ھای رسانه ھای... ] و  » لويزيون طلوع ت« به  و دشنام 

را موجه و مترقی وانمود ) ھستند» سيا «  وابسته به سازمان که مانند ساير ھم روندانشان» لويزيون طلوع ت« 

   اپريل١٢دلسوز .  اين شگرد و شيوۀ نامرئی را بايد به درستی شناخت و آن را افشاء نمود -  سازند


