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  نذير دلسوز
  ٢٠١٩ اپريل ٢٣

  
  

  :به جای پيشگفتار
و يادداشت پورتال در ھمان زمينه " شمی صلواتی"از قلم ھمکار پورتال آقای " تعرض ارتجاع"وقتی مطلب معنون به 

طالعه نمودم، ھرچند يادداشت پورتال را در زمينه بسنده تشخيص دادم، با آنھم حيفم آمد به مثابۀ  ارائۀ سند جھت را م
اثبات ادعای يادداشت پورتال و مکمل بحث آن، دو نوشتۀ خودم را که يکی اندکی کمتر از دوسال و آن ديگری حدود 

اميد مورد توجه  ھمکار عزيز . نشر شده اند، نفرستمو ھمين جا يک سال سابقه دارند، و ھرکدام در زمانش در فيسبوکم 
  .و بقيه خوانندگان پورتال قرار گيرند" صلواتی"پورتال آقای 

 دلسوز. ن
 

 ! ھا دولت و خوانان آواز
 هب چشمم . کردم باز را کمپيوتر ھميشگی روال به . بود ابری تورنتو شھر آسمان .بود نشده صبح ھنوز ، شدم که بيدار

 می را دلنوازش ھای آھنگ و بودم مندشه عالق که ايران خوانندۀ ستار ایقآ عکس به ،" تيوپ يو " ازکانال وئیيدوي

 اين اختيار در را خودش سانه چ که ديدم ستار ایقآ با را )ايران اطالعات اجنت( دانا اميد مصاحبۀ .افتاد،  شنيدم

 يکبارگی به ... پذيرفته ) تمام شوق صد با( را وی با مصاحبه ننگ داده قرار اسالمی رژيم رسوای و مفتضح جاسوس

 نفر دو با ستار : کردم مشاھده ديگر ویيديو در . پاشيد ھم از و شکست خوان آواز اين به نسبت ام عالقه شفاف شيشۀ

 دلقک اين خواھش ستار ایقآ . بود )دانا اميد( جاسوس ھمين تن سه آن  ازيکی ، زند می حرف نشسته اتاقی در ديگر

 و مضحک ريخت آن با جاسوس . خواند برايش را »ايران شھبانوی« آھنگ پذيرفته را دانا اميد يعنی ، اطالعاتی

 را )ستار ایقآ( ايران پرآوازۀ ھنرمند روی شده بلند )صندلی( چوکی از انگيزش بر خنده اطوار و ادا و مسخره کرکتر

 ستاررا« بود نوشته شخصی که خواندم ويديو ھمين ذيل در ديگر جای در . کرد تشکر وی از و بوسيد خاصی اشتياق با

 : کنم ياددھانی بايد رابطه ھمين در . » ... کرد می تمويلش و رساند شھرت به شاه ساواک

 تاس اين آواز خوش و استعداد با خوانان آواز از ، اطالعاتی و فرھنگی - نظامی - سياسی استفادۀ ھای ِشگرد از يکی

 دست ھای دولت و افغانستان شاه و ايران شاه دولت چون ،وابسته ھای دولت و  حاکمه طبقات به مربوط ھای دولت که

 مزدورکرزی و منفور دولت مثل ، نشانده دست دولت و ايران در ای خامنه و خمينی منفور و مزدور دولت مثل ، نشانده

 گسترۀ زمينۀ ساخته مساعد ھايشان کشور در را خوانان آواز زا شماری محبوبيت زمينۀ افغانستان در غنی اشرف و

 . اند رسانده ھم افغانســـتان و ايران ھای مرز از خارج تا حتی ؛ را آنان محبوبيت و شھرت
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 سرب از یئدريا زمينش در و بارد می انسان خون و استخوان و گوشت ذرات آسمانش از روزه ھر که افغانستان در

 زمينه بدينطرف سالچھار از عبدهللا - غنی منفور و مزدور دولت و گذشته در یکرز دولت ، است جاری و خون  مذاب

 ساخته مساعد »سيا طلوع«لويزيونت جمله از امريکا پيشۀ غارت و اشغالگر امپرياليزم به وابسته ھای لويزيونت برای را

 از يکی به را شدن »افغان ستارۀ«و پرداخته افغانستان گان نوباوه و جوانان جذب به »افغان ستارۀ« نام زير که

 . است ساخته مبدل آنان اصلی آرزوھای

 خـــاد و پرچم و خلق ۀنشاند دست دولت ھم شوروی امپرياليسزم سوسيال هعلي افغانستان مردم مقاومت جنگ سالھای در

 فرھاد جمله از ندگرفت قرار کشور اشغال و تجاوز ھای سياست خدمت در اينان .نمود جلب خود سوی به را ھنرمندانی

 کشور ٤٧ که زمانی از شان ھای ھمرديف و ھا نامبرده[ . ... و نغمه و قاسمی وحيد ، شوھرش و رستکار وجيھه ، دريا

 قرار امريکا غارتگر و جنايتکار امپرياليزم يعنی ، شان دومی بادار خدمت در اکنون ھم تا کردند تجاوز افغانستان به

 به رفتن به تشويق را جوانان افغانستان در روسھا حکمرانی زمان در خادی - پرچمی اين رستگار وجيھه ]اند گرفته

 عساکر از ستايش و سرايد می را آھنگی ھم وجيھه ھا گیتاز ھمين در ]نغمه خانم ھمينطور[ نمود می جنگ جبھات

  . نمايد می نشانده دست دولت

 ته بازولف« غنی پيشه جنايت جمھور رئيس از که »داشتنی ستدو« و آوازه پر ھنرمند سعيد آريانا مورد در گفت و گپ

 قوای کل آمر( افغانستان مردم قاتل با گرفتن عکس و رفتن ھمچنان . کند توجه افغانستان مسايل به تا خواسته »يادشو 

 .جايش به باشد شخص اين با صحبتش و )افغانستان در »ناتو«
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 ٢٠١٨ فبروری ٧ - دلسوز

  


