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 31/03/2016                           عبدالجلیل جمیلی

 : را بروبیم کثافات *

 !ها  شروع کنیم اما از مامور ُروس

مجله  ماهوار   201۶ر شماره ماه مارچ دهموطنان ارجمند! نویسنده  ایرانی جناب محمد نوری زاد موضوع مهمی را 

که واقعاً قابل دقت پنداشته می شود و از این است که آن مطلب پیام آشنا زیر عنوان باال مورد تبصره قرار داده اند 

می ام عرضه میدارم و آغاي گرا را  بدین وسیله و عیناً نقل قول کرده و بدون تصرف و اضافاتی برای شما دوستان

 که:محمد  نوری زاد بدین ترتیب آغاز مطلب میکند 

نواختند  میخاطر وابستگی اش به امریکا ه بدُور؛ شاه را های  و روشنگران و مبارزین سالها  میگویم: اگر آخوند

لکه در خمیر گونگی / شدن/ هست و نیست کشور بکه نه!  –در وابستگی و یا  تقبیح و مسخره میکردند اکنون چرا 

 ؟ ها سکوت کرده اند روس بدست

 !همه با هم آشغال ها / کثافات/ را بروبیمافزاید:  او می

 :یک

چشم براه شما  )اطفائیه( صبح ضلع شمالی چهار را پارک وی مقابل آتش نشانی 10ساعت  -قوس  1۶روز جمعه 

 کرد.یم و با شما همراهی خواهم آ میبرایم نوشته بود که از دز فُول  یدوستایم. 

 باشند؟ میگویم: نگران برادران نباشید ما مگر قرار است چه بکنیم که بخواهند مزاحم ما 

ات پاکسازی کنیم و اگر را از وجود کثاف خودرخالف آنان دوست داریم. میخواهم اطراف را ب خودما محیط زیست 

بدست مشغول جمع کردن کثافات اند شاید برای  ای / کثافات روب/ دستکش بدست و خریطه ه ایعدهقرار باشد 

 ؟نها نگران کننده باشد ولی چه فرقی است میان کثافات و این گنده نگرا گندگیحاکمیت به این 

اطمینان  دارم  همه  باهم  روز  قشنگ  و شاد و  بیاد  ماندنی  را  رقم  خواهیم زد. آخر تا کَی  کثافات را  در هر 

کجا ببینیم  و  بی  تفاوت  از کنار  شان  بگذریم  ما و شما  باید  تکلیف  خود را  با  کثافات  روشن  کنیم  کثافات  

 کاری  هم  به  زبال  دانی  تاریخ  نداریم!  -باله  دانها  میاندازیم  را  یکی  یکی  بر میداریم  و  در ز

ارزش بدهید و با ما همرای حرکت را این همه  کسانی که به زندگی در کنار کثافات /عادت!/ کرده اید این  –آهای 

 .کنید

 :دو

  بعضی کارهای خاص< نشان ازینبه مسکو برای آراستن >  – رهبرمشاور بین المللی والیتی دکتور آقای فرستادن 

هیچ؟ ورنه شخص   دارد که خود آًقای روحانی و وزارت خارجه و جناب ظریف و کل دستگا دیپلوماسی شان یعنی
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به اهداف اعالن شده  سفر والیتی نباشد. من در میان  ه ایظریف نیز درین سفر همراه بود تا سخن در گوش نانوشته

همه  این اهداف از وظایف ابتدائی وزارت خارجه است و نه اینکه یک بابایی که در  به  مسکو که نگاه کردم دیدم که

نظام  قانونی  کشور  جایگاهی  ندارد؛  دُور از چشم  دستگاه  رسمی  و  قانونی  وزارت  خارجه   گفتگوهائی  را  

 !ی  نیز پذیرفته نخواهد شد انجام  بدهد  که  در هیچ  کجا  ثبت  نمیشود  و  در  فردای  وا زدگی !  مسئولیت

میگویم: اگر آخوندها  و روشنگران و مبارزین سالهای  دُور؛  شاه  را  بخاطر  وابستگی اش  به  امریکا  مینواختند  

که  نه ! بلکه  در خمیر  گونگی / شدن /  هست  و  –و یا تقبیح  و مسخره   میکردند  اکنون  چرا  در وابستگی 

 وسها  سکوت  کرد ه اند ؟ نیست  کشور بدست  ر

این  َسر  و ُسری  که  جناب  رهبری  با  روس  ها  دارند  و کُل  مملکت  را  فرش  زیر  پای  شان  فرموده  اند؛  

 نباید صدا ئی  و اعتراضی  و  تقبیحی  بر بینگیزند ؟  

 راستی  مارا با  این   طور مباحث   چه کار ؟  

 افات  را !!بده  ببینم  آن  کیسه ای  کث

 ند و ماارا که در سرآغاز عنوان آورده  ها آشغالمانند  – ایرانیکلمات و یا اصطالحاتی محلی  بعضیالبته  * / نوت

    دری کثافات تبدیل کرده ام. بهآنرا  -عام فهم شدن مطالبم خاطر ه بفقط  - کثافات می گوئیمدر افغانستان به آن 

 ختم

 

 نیز از نظر بگذرانیدمطلب زیر را  -ضوع همین موه لطفاً با ارتباط ب

 (رفیق آیت هللای به آن روز که بگندد نمک )وا -هرچه بگندد نمکش میزنند 

 

 

 

 
 


