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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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 Political سياسی

  
  نذير دلسوز

  ٢٠١٥ می ٠٥
  

  »مسکا نجيب«تذکری برای 
:  ازفيسبوک دختر نجيب جالد در صفحات فيسبوک انتقال داده و نوشته )  ماريا نور(اين پارچه شعر را يک دختر مبارز 

   »لم و مزدور خود سرودهادر ظپشعر را به  او فكر كنم اينگ دختر نجيب ،دوستان« 

  »مسکا نجيب« 

  :از سلطان ظالمی پرسيدند

  چه می خوری؟

 . گوشت ملت:گفت

  گفتند چه مينوشی؟

 .خون ملت: گفت

  گفتند چه ميپوشی؟

 .پوست ملت: گفت

  گفتند اينھا را از کجا می اوری؟

  از جھل ملت: گفت

  چگونه اين جھل را نگاھداری می کنی؟:گفتند

 "مقدسات"ی به نام ئدر جعبه ای طال: گفت

   از اين جعبه چگونه محافظت ميکنی؟:گفتند

  . خرافاتۀوسيله ب: گفت

******* 

  اينک نوشتۀ نذير دلسوز به خاطر اين سروده

  

  ) !دختر جالد(مسکا جان  

 ثور چه ٧ ني ننگی خطور کرده که پدرت قبل از کودتاتي زود گذر به فکرت نازنه ای لحظی برااي آ   سرودهني در ا

 شد  چند عدد دي جدی دھلی ھوائداني کشور را ترک کرد و وارد مهشي ھمی که مادر جانت  برایزمان. مقدار پول داشت 

 ی گذاشتند که شما را به  محل امنی توانستند  به موتر ھائکل آن را  چھار نفر به مشکيکه ھر [  قطور را یبکس حلب
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 زده پلماتکي بکس ھا که مھر و الک دنيدر ا. با خود آورده بود ]  دادند یتحت نظر  سازمان اطالعات ھند  انتقال  م

  ود بود ؟ موجزيشده بود ، چه چ

 طال و ی بکس ھا ھمه مملو از خون مردم کشورت بود که پدرجالدت آن را به پوند استرلنگ و دالر و خشت ھا

 تاجر ی مادرت جانت را چند تن از افغانھازي تعجب بر انگی انتقال بکس ھاۀصحن.  بھا تبدل کرده بودمتيجواھرات ق

 ی ھوائداني به م، که در ھر پروازی دھلمي مقی خارجاد خیز اعضا تن اکيحضور داشتند از جمله  ًکه اتفاقا در آن جا

 خود و برادرانش  ی خادتي کتمان ھوی برای، ھم حضور داشت ، که و...  شد ی افغان درتماس می ھالوتيآمده با پ

  . گفت ی مادر جانت را  به پناھندگان افغان می حلبیداستان بکس ھا

 اي افغانستان گوی و باندش به سفارت خانه ھای که توسط خره کی که پدرجاسوس تو زمانی ھنگفت اسعار خارجیپولھا

 ، ھمچنان شي گذاشته بود ، باشد سر جای غربی کشور ھای مورد  نظرش در بانک ھای شده بودند و به نام ھاديتبع

عضو خاد  » ینيام... «  به نام  یشخص ( ی آثار باستانمسؤول قابل باور را که ري ارزش غی دارایشمار از آثار باستان

 روز  فرار یدر واقع مادرت آن ھمه را برا(  کرد ی می از آن حفاظت  و وارسايدر ارگ  گو) و قابل اعتماد پدرت

  ی را برایتان با ارزش باسیاي اشیناھنده شد ؛ داستان  نگھدارپ ی که به دھلیزمان) ینيام (ی شخصنيا) بودنگھداشته 

  . را نشاسد ی وی کرد تا کسی داد و مادرت را اھانت می کرد و به پدرت دشنام میافغان ھا قصه م

 صدارت ۀ ات ھم  بگو که چطور در دو دور»یضبط احواالت« پدر کالن ی پارچه گک شعر براکي مسکا جان ی بی ب

  . کند ی خبرکش روس ھا ی فرستاد شد تا براتان به پاکسی تجار افغانلي داوود خان  در نقش وکی جمھوراستيو ر

 ی که اگر بزي مردم ما نریاھ شعر نمک به زخمنيدم از مردم نزن و با سرودن ا!  مسکا جان دخترک جالد معروف 

  . خصوص مادر جانت و خانواده اش گپ خواھند زد ليحوصله شوند در مورد بسا مسا

خدمت به آن سازمان  در  نھمهي که بعد از اKGB ی عضو اصلني ا-   نگذاشت  که پدر جالدت KGB  ی وایا

 ني  اKGB.  شود ی صحرائۀ؛ توسط مردم محاکم)  کرده بودليکه آن را به جھنم تبد( و فراراز کشورش انتيفکرخ

  یاسي سی که اسرار مھم نظامبود که به غرب وعده داده یرا به خاطر)  پدرت جاسوس و جالدت (نشيعضو خا

 به نفع روسھا ی غربی را که در کشور ھای جاسوسان خاد خارجیسما را دررابطه با افغانستان و منطقه و ایشورو

 را تحت نظر دو ی سبب ونياز ھم. به آنھا خواھد سپرد) نتقالش به ھند و از آنجا به غربدر بدل ا (ندي نمای متيفعال

به  اجنت  اش ی دھليتا وقت تحو»  جفسر« جنرال گاردشيو باد » یاسحق توخ«  جنرال یعني شان ، ۀاجنت کارکشت

  .  پوشش طالب قرار داد و دستور مرگش را صادر نمود ريدر ز)   ھایخلق( افغان تبار خود ی روسیھا

  ٢٠١۵ ی م .... دلسوز                                                                                                              

 
 


