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رھﻧوردی ﮐﮫ زر ﯾﺎﻓت ،اﻣﺎ وﺟدان ﺑﺎﺧت
اﻋظم رھﻧورد زرﯾﺎب ،ﻋﺎﻗﺑت رﺧت از دﯾﺎر ﻓﺎﻧﯽ ﺑرﮐﺷﯾد و ﺑﮫ دﯾﺎر ﺑﺎﻗﯽ ﺷﺗﺎﻓت .اﯾن اﻟﺑﺗﮫ راھﯾﺳت
ﮐﮫ ھﻣﮫ رواﻧﯾم ،اﻣﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﭘﯾوﻧدﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ وﺟدان آﺳوده ،روان راﺣت و ﻓﺎرغ از
وﺳوﺳﮫ ھﺎی ﻧﺎم و ﻧﻧﮓ ،از دﯾده ھﺎ ﻣﯾروﻧد و ﺑرای اﺑد ﺑﮫ دل ھﺎ ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧﻧد ،اﻣﺎ ﺑﺎ درد و درﯾﻎ ﮐﮫ
اﻋظم رھﻧورد زرﯾﺎب ،از آن ﺟﻣﻊ ﻧﺑود و ﭼﻧد روزﯾﮑﮫ از دﯾده ھﺎ ﭘﻧﮭﺎن ﺷد ،از دل ﺑﻌﺿﯽ دوﺳﺗﺎن
و آﺷﻧﺎﯾﺎن ﺧود ھم ﻣﯾرود و اﯾن در ﺣﺎﻟﯾﺳت ﮐﮫ او ﻧظر ﺑﮫ ﮐﺎرﮐرد ھﺎی ﺧود ،ھﯾﭼﮕﺎه در دل ھﻣوطﻧﺎن
ﺑﺎ درد ﻣﺎ؛ ﻻﻧﮫ ﮐرده ﻧﺗواﻧﺳت.
ھرﭼﻧد از اﯾن ﻗﻠم ﺷﮑﺳﺗﮫ در ﺳﺎل ھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ،ﭼﯾز ﭼﯾزی ،ﺟﺳﺗﮫ و ﮔرﯾﺧﺗﮫ در ﻣورد ﺷﺧﺻﯾت و
ﮐﺎرﮐرد ھﺎی او ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﺑود ،اﻣﺎ ﺗﻼش ﮐردم در اﻧﺗرﻧت ﻧﯾز ﯾﮏ ﺟﺳت و ﺟو ﻧﻣوده و ﻣطﺎﻟب
ﺑﯾﺷﺗر و ﻣﺷرح ﺗر ھم از ھﻣوطﻧﺎن ﺧود را ﮔرد آورم.
در ﺟرﯾﺎن ھﻣﯾن ﺟﺳت و ﺟو در اﻧﺗرﻧت ،ﺑﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎ و ﻣﺿﺎﻣﯾن ﻓراوان ﺑرﺧوردم و ﭼون ﭼﻧد روزی
از ﻣرگ زرﯾﺎب ﻧﮕذﺷﺗﮫ اﺳت ،اﮐﺛر ﻣﺿﺎﻣﯾن در ﻣدح و ﺛﻧﺎ و در دﻋﺎ و ﻓﺎﺗﺣﮫ و ﺗﺳﻠﯾت اﺳت و ﮐﻣﺗر
ﺑﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی اﻧﺗﻘﺎدی در ﻣورد ﭘرداﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت.
رھﻧورد زرﯾﺎب ،داﺳﺗﺎن ﻧوﯾس ﺑود و ﺑﯾﺷﺗر داﺳﺗﺎﻧﮭﺎی ﮐوﺗﺎه و دراز او ،ﺷﮑل ﻗﺻﮫ و اﻓﺳﺎﻧﮫ داﺷت
و از رﺋﺎﻟﯾﺳم ﺑﮫ ﻓرﺳﻧﮓ ھﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ داﺷت .او ھﯾﭼﮕﺎھﯽ از درد ﻣردم ﻧﮕﻔت ،از ظﻠم و ﺳﺗم ارﺑﺎﺑﺎن
ﻗدرت ،ﺳطری ھم ﻧﻧوﺷت ،از ﺗﺟﺎوز و ﺗﮭﺎﺟم و ﺟﻧﮓ و ﮐﺷﺗﺎر ﮐﻠﻣﮫ ای ھم ﺗذﮐر ﻧداد و....
او ﮐﮫ "اﻋظم" او را ﻧﺎم ﺑودی ،ﺑرای ﺧود ﺗﺧﻠﺻﯽ ﺑرﮔزﯾد ﮐﮫ ﺳﺧت ﺑﮫ اوﺿﺎع و اﺣواﻟش وﻓق داﺷت
و از ﻣﮑﻧوﻧﺎت ﻗﻠﺑﯽ او ﺣﮑﺎﯾت ﻣﯽ ﮐرد ،ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻧﮑﮫ"رھﻧوردی" او ﻓﻘط ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن "زر" ﺑود و ﺑس.
او اﻧدرﯾن راه ﺑﺳﯾﺎر ﻗدم ﮔذاﺷت ،ﺑﯽ ﺣد و اﻧدازه و ﻣﺗواﺗر ره ﭘﯾﻣود ،رھﻧوردی ﭘﯾﺷﮫ ﮐرد ،ﻓﺎرغ از
اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﻧﺎم و ﻧﻧﮓ .او ﺑﺎ وطﻧﻔروﺷﺎن ﺧﻠﻘﯽ و ﭘرﭼﻣﯽ و ﺷورای ﻧظﺎری و ،...ره ﭘﯾﻣود ،رھﻧورد
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راه آﻧﺎن ﺑود و ﺷﺎﯾد ھم"،زر" ﻓراوان اﻧدرﯾن راه ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧدای ﺣق ﻣﻌﻠوم ،ﻻاﻗل او در ھر
ﺷراﯾط و ھر ﺣﺎﻟت ،رھﻧورد راه "زر" ﺑود و "زر" ﯾﺎﻓت ،اﻣﺎ وﺟدان ﺑﺎﺧت.
در اﯾن ﻗﺳﻣت اﻣﺎ ،ﻗﺳﻣت ھﺎﺋﯽ از ﻧوﺷﺗﮥ ﯾﮏ ھﻣوطن را ﻣﯽ آورم ﮐﮫ از اﻧﺗرﻧت ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت و
ﻗﺿﺎوت را ﺑﮫ ھﻣوطﻧﺎن ﺧوب و ﺑﯽ ﻏل و ﻏش ﺧود ﻣﯽ ﮔزارم ،ﻧﮫ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣرگ او ﯾﺧن ﭘﺎره
ﻣﯾﮑﻧﻧد و ﺧﺎطره ﻧوﯾﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻧﮫ ھم آﻧﺎﻧﯾﮑﮫ رﻓﯾق ﮔرﻣﺎﺑﮫ و ﮔﻠﺳﺗﺎن او ﺑوده اﻧد.

»طﻧز ﺧوﻧﯾن ﺣﻠﯾم ﺗﻧوﯾر و ﭼﺎﭘﻠوﺳﯽ رﻗت اﻧﮕﯾز رھﻧورد زرﯾﺎب«
ﺳﻠﯾم .ر ـ آﻟﻣﺎن
" ...در ﻣورد اﻋظم رھﻧورد زرﯾﺎب ،ﺷﻣﺎ راه ﻧﺳﺑﺗﺎ ً طوﻻﻧﯽ ای را در ﭘﯾش ﮔرﻓﺗﮫ اﯾد ﺗﺎ ﺣدود ﺳﻘوط
او را در ﻗﻌر ﺗﺳﻠﯾم طﻠﺑﯽ و ﭼﺎﭘﻠوﺳﯽ در ﺑراﺑر رژﯾم ﺟﻧﺎﯾﺗﻛﺎر اﯾران و دژﺧﯾﻣﺎن ﺑﻧﯾﺎدﮔرای وطﻧﯽ
ﺛﺎﺑت ﻧﻣﺎﯾﯾد .او ﻓﻘط ﺑرای ﻧﺷرﯾﮫ »ﻛﻠك« )ﺣﺎﻻ »ﺑﺧﺎرا«( ﭼﺎپ ﺗﮭران ﻧﻣﯽ ﻧوﯾﺳد ﺗﺎ ﺧودش را ﺑرای
رژﯾم ﺗرورﯾﺳﺗﯽ وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ »ﺣﻼل« ﺳﺎزد ،او در ﺑزدﻟﯽ و ﺑﯾﭼﺎرﮔﯽ و ﺑﯽ ﻣﺳﻠﻛﯽ ﯾﺎ ﺑدﻣﺳﻠﻛﯽ .از
واﺻف ﺑﺎﺧﺗری و داﻛﺗراﻛرمﻋﺛﻣﺎن و ﺷرﻛﺎ ﺳﺑﻘت ﮔرﻓﺗﮫ ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﻧﺷرﯾﮫ ای ﺑﻧﺎم »اﻟﺑدر« ﭼﺎپ ھﺎﻟﻧد
ھم ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد ﻛﮫ ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ آﮔﺎھﯾد ارﮔﺎن ﻣﺷﺗرك ﻋده ای از روﺷﻧﻔﻛران )ﺑﺧواﻧﯾد ﺗﺎرﯾك ﻓﻛران( اﺧواﻧﯽ
ﻣﻘﯾم ھﺎﻟﻧد در اروﭘﺎﺳت ﻛﮫ ﺑﮫ »ﺑرادران ﺟﮭﺎدی و طﺎﻟﺑﯽاش اﻧﺗﻘﺎد« ﺑﮫ ﻋﻣل آورد و »ﺧط« ﻣﯽ دھد
و ھﻣﮫ ﻛﺎرۀ آن ﻓردی ﮔﻠﺑدﯾﻧﯽ اﺳت ﻣوﺳوم ﺑﮫ دﻛﺗور ﻣﺣﻣدﺣﻠﯾم ﺗﻧوﯾر .راﺳﺗﯽ ﻛﺳﯽ ﻛﮫ ﺑﮫ داﺷﺗن ﻟﻘب
»ﻛﺎرﻣﻧد ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﻓرھﻧﮓ« از ﺳوی ﻣﯾﮭﻧﻔروﺷﺎن اﻓﺗﺧﺎر ﻧﻣﺎﯾد ،ﭼرا از ﻗﻠم زدن در ﻧﺷرﯾﮫ ای ﮔﻠﺑدﯾﻧﯽ
و از آن ﻛﺛﯾﻔﺗر ادای ﭼﺎﭘﻠوﺳﯽ ﻣﻘﺎﺑل داﻛﺗر ﺣﻠﯾم ﺗﻧوﯾر اﺑﺎ ورزد؟
ﻧوﺷﺗﮥ رھﻧورد زرﯾﺎب در ﺷﻣﺎره ھﺎی  ٧١و ) ٧٢ﺟﻧوری  (٢٠٠٠ﻧﺷرﯾﮫ ﻣزﺑور »ﺗﺻوﯾری از طﻧز
و طﻧزھﺎی ﺗﻧوﯾر« ﻋﻧوان دارد ﻛﮫ در آن ﭘس از ﻗﻠﻣﻔرﺳﺎﯾﯽ درﺑﺎره طﻧز ،ﺑﮫ ﺳﺗﺎﯾش از ﻛﺗﺎب ﺣﻠﯾم
ﺗﻧوﯾر ﻣﯽ ﭘردازد ﺑﻧﺎم »ﺧر ﺑﯽ ﻓرھﻧﮓ« و او را طﺑق اﺻل ﺑده و ﺑﺳﺗﺎنھﺎی ﻛﻠﯾﮫ ﻗﻠم ﺑﮫ دﺳﺗﺎن ﺧﺎدی
و ﺟﮭﺎدی و ﺧﺎﯾن ،ﺑﮫ طرز ﺗﮭوع آوری ﻣﯽ ﺳﺗﺎﯾد ،طﺑﻌﺎ ً ﺑدون ﻛوﭼﻛﺗرﯾن اﺷﺎره ﺑﮫ ﻟﻛﮫھﺎی ﺧون در
داﻣن اﯾن »رﻛن« ﺣزب ﺗﺑﮭﻛﺎر» .ﻛﺎرﻣﻧد ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﻓرھﻧﮓ« ﻣﺎ ﺧوش اﺳت از اﯾن ﻛﮫ ﮔوﯾﺎ داﺳﺗﺎنھﺎی
»ﺧر ﺑﯽ ﻓرھﻧﮓ« ﻟﺑﺧﻧد ھﺎﯾﯽ ﺑر دھﺎن ﻣﺑﺎرﻛش آورده و ﻧوﯾﺳﻧدۀ ﺑﻧﯾﺎدﮔرای آن را »ﻣوﻓق« و »ﺑﮫ
ھوﯾت رﺳﯾده« و »ﺑﯽ ﻧظﯾر« وﻏﯾره ﻣﯽ ﻧﺎﻣد .ﻧﺎﮔﻔﺗﮫ روﺷن اﺳت ﻛﮫ اﮔر او ﺑر ﺷرف و وﺟداﻧش ﭘﺎ
ﻧﻧﮭد ،ﺑﺎﯾد از ﺧواﻧدن ﻛﺗﺎب ﯾﻛﯽ از ﻋواﻣل ﺟﻧﺎﯾﺗﻛﺎرﺗرﯾن ﺣزب اﺳﻼﻣﯽ در ﻛﺷور و ﺷﺎﯾد دﻧﯾﺎ ،ﻣﻣﻠو
از ﺧﺷم و ﻧﻔرت ﺷده و ﺑﮫ ﺟﺎی ﻟﺑﺧﻧد ،اﺷك ﺑر ﭼﺷﻣﺎن ﻛورش ﺣﻠﻘﮫ ﻣﯽ زد ﻛﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻓردی ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ
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از ﮔروھﯽ آدﻣﻛش و ﺑدذات ،اﻛﻧون ﻣﯽ ﺧواھد در ﺟﺎﻣﮫ »ﻧوﯾﺳﻧده« و »طﻧز ﭘرداز« ﺑر ﭼﮭرۀ ﻛرﯾﮫ
ﮔﻠﺑدﯾﻧﯽاش ﻣﺎﺳﻛﯽ »ﻣزاﻗﯽ« و »ﻓرھﻧﮕﯽ« ﺑزﻧد.
اﻟﺑﺗﮫ در ﺟﺎﯾﯽ ،ﺑرای آن ﻛﮫ ﺗﺻوﯾری از »آزاد ﻓﻛری« و ﺷﺧﺻﯾت و ﻗﻠم »آزاد« آﻗﺎی ﺣﻠﯾم ﺗﻧوﯾر ﺑﮫ
دﺳت دھد ،اﯾﻧﭼﻧﯾن او را ﻣﯽ آراﯾد:
»ﺣﻠﯾم ﺗﻧوﯾر ﺧود واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺣزب اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻠﺑدﯾن ﺣﻛﻣﺗﯾﺎر ﺑوده اﺳت و ﻣﯽ ﺷود ﺟﻠوه ھﺎی اﯾن ﭘﯾوﻧد
را در دو ﺳﮫ ﺟﺎی اﯾن ﻛﺗﺎب اﺣﺳﺎس ﻛرد .ﺑﺎ اﯾن ھم ،در ھﻣﯾن داﺳﺗﺎن ،ﻧﯾﺷﻛﯽ ﺑﮫ اﻣﯾر ﺣزب اﺳﻼﻣﯽ
ھم ﻣﯽ زﻧد ھر ﭼﻧد اﯾن ﻧﯾش ﭼﻧدان دردﻧﺎك ﻧﯾﺳت:
»ﻣوﺗر ره ﮔرﻓﺗم و )رﻓﺗم( ﺧﺎﻧﮥ ﺣﻛﻣﺗﯾﺎر .داﻣﺎدش )ﻏﯾرت( ﻣﺛﻠﯽ ﻛﮫ ﺧودش رھﺑر ﺣزب اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺎﺷﮫ ،ﺑﺎ ﻛﻠﻧﮕك ﮔﻔت:
اﻧﺟﻧﯾر ﺻﺎﺣب ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺻروف اس .ھﻣرای ﻣوﻟوی ﺻﺎﺣب ﻣﺣﻣدﻧﺑﯽ ﻣﻼﻗﺎت داره .ﺑﻌد از ﻣﻼﻗﺎت
ھم وﺧت ﻧداره!
ﮔﻔﺗم:
ﺧﯾره ،ﺑری ﯾك ﺳﻼم ﺷﺎن آﻣده ﺑودم .و ﭘﯾش ﺧود ﮔﻔﺗم:
ھﻣﯽ ده ﺣزب اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻔر ﻗﺎت ﺑود ﻛﮫ ﺣﻛﻣﺗﯾﺎر داﻣﺎد ﺧوده ﺳﻛرﺗر ﺧود ﺳﺎﺧﺗﮫ!«
آری ،ﻧوﻛر ﯾك ﺧﺎﯾن دژﺧﯾم ،ﺑﺎ ﺑﺎدارش ﺷﯾرﯾن زﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﻛﻧد و آن وﻗت ﻧوﯾﺳﻧده ای ﺧود ﻓروﺧﺗﮫ و
ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮔر ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺧﺎطر او را ﻧﺎز ﻣﯽ دھد .در ﺣﺎﻟﯾﻛﮫ اﮔر ﺑﯽ وﺟداﻧﯽ ﺑﮫ ﺧرج ﻧﻣﯽ داد ﺑﺎﯾد اﯾن
ﻧوع آراﯾش ﻛردن ﺗﯾزاب ﭘﺎش ﺗرورﯾﺳت را ﺗوﺳط ﻋﺎﻣل »طﻧز ﭘرداز«اش اﻓﺷﺎ ﻧﻣوده و ﻧﺷﺎن ﻣﯽداد
ﻛﮫ ﯾك ﭼﻧﺎن ﻧﯾﺷك«زدﻧﮭﺎی ﻣﺑﺗذل ،ﻛﮭﻧﮫ ،رادﯾو ﻛﺎﺑﻠﯽ و ﻓرﺗوت را ﺑﮫ ﺣﺳﺎب »ﻧﯾﺷﻛﯽ« ﺑﮫ اﻣﯾر
ﺻﺎﺣب ﺣزب اﺳﻼﻣﯽ آوردن ﻓﻘط ﻋواﻣﻔرﯾﺑﯽ ،ﺧﺎك ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣردم ﭘﺎﺷﯾدن و ﺗراﺷﯾدن ﭼﮭره ای ﻋﺎدی
و اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑرای ﮔﻠﺑدﯾن و ﺷرﻛﺎ ﺑﺎ اﺳﺗﻌﺎﻧت از »طﻧز« در ﺳطﺢ ﺳواد و ﺷﻌور و ذوق ﯾك اﺧواﻧﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد و ﺑس.
رھﻧورد زرﯾﺎب ﺑﺎﯾد ﺑداﻧد ﻛﮫ ﻓﻘط او ﺑﺎ آن ﺷﺧﺻﯾت ﻣﻌﻠوماﻟﺣﺎﻟش ھﺳت ﻛﮫ از »ﻧﯾﺷك«ھﺎی ﯾك
ﮔﻠﺑدﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﮔﻠﺑدﯾن ،ﻛﯾف ﻛرده و آن را »در ادﺑﯾﺎت ﻣﻌﺎﺻر ﻣﺎن ﺑﯽ ﻧظﯾر« ﻣﯽ ﻧﺎﻣد .وﻟﯽ ﻛﯽ ﻣﯽ
ﺗواﻧد از ﻧوﯾﺳﻧده ای ﻛﮫ ﺑﮫ ﮔرﻓﺗن ﻟﻘب از ذﻟﯾل ﺗرﯾن ﻣﯾﮭﻧﻔروﺷﺎن دﻧﯾﺎ ﻓﺧر ﻣﯽ ﻓروﺷد و در ﺑراﺑر
رژﯾم اﯾران و آدﻣﻛﺷﺎن »ﻓرھﻧﮕﯽ« ﺣزب ﮔﻠﺑدﯾﻧﯽ ﺳرﺧم ﻣﯽ ﻛﻧد ،اﻧﺗظﺎر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻛﮫ ﺑﺎ دﯾدن اﯾن
»ﻧﯾﺷك«ھﺎی اﺧواﻧﯽ ﯾك ﺑرادر ﺑﮫ »ﺑرادر« دﯾﮕر ،ﺟﺎﻧش را آﺗش ﻓرا ﮔﯾرد ،ﻗﻠم ﺑردارد و ﻟﯾﺳﺗﯽ از
ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺣزب آﻗﺎی ﺣﻠﯾم ﺧﺎن ﺗﻧوﯾر اراﺋﮫ دھد و ﻣردم را ﻓرا ﺑﺧواﻧد ﻛﮫ ﻓرﯾب اﯾن ﻣردك »طﻧز
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ﭘرداز« را ﻧﺧورﻧد ﻛﮫ ﺧون ﺻدھﺎ و ھزاران روﺷﻧﻔﻛر رﺷﯾد از ﻗﻠﻣش ﻣﯽ ﭼﻛد و ﺗﺎ از ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻧﻧﮕﯾن
واﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ﺣزب ﮔﻠﺑدﯾن از ﻣردم ﻋذرﺧواھﯽ ﻧﻛرده ،و ﺗﺎ ﺣﺳﺎﺑش را از ﺳﻠﺳﻠﮫ ﺟﻧﺎﯾﺎت ھوﻟﻧﺎك
ﺑﺎﻧدش ﺗﺳوﯾﮫ ﻧﻛرده» ،ﺑﮭش ﻣﯽ آﯾد« ﻛﮫ در ﻓرداﯾﯽ ﻛﮫ ﻛﻠﯾﮫ ﺳرﺟﻧﺎﯾﺗﻛﺎران ﺟﮭﺎدی و طﺎﻟﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﺣﺎﻛﻣﮫ
ﻛﺷﺎﻧده ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﺟﺎﯾش درﺳت در ﭘﮭﻠوی ﮔﻠﺑدﯾن ﺑﺎﺷد.
»طﻧز ﺗﻧوﯾر« ،ھرﮔز »ﺗﻧد« ﻧﯾﺳت آﻗﺎی رھﻧورد زرﯾﺎب؛ اﯾن ﺗﻧدی ﺑﯽ ﺣد و ﺣﺻر ﭘرﭼﻣﯽـ ﺟﮭﺎدی
ﺷﻣﺎ و ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮔریھﺎی ﺑﯽ ﺷرﻣﺎﻧﮫ ای ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﺎﯾﻧﺎن ﺑﻧﯾﺎدﮔرا اﺳت ﻛﮫ آن ھﺎ را »ﺗﻧد« ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ،ﺟدی
ﻣﯽ ﮔﯾرد ،ﺑﮫ آن ھﺎ ﺑﮭﺎ ﻗﺎﯾل ﻣﯽ ﺷود و از ھﻣﮫ ﻧﻔرﺗﺑﺎرﺗر ﺗﺻوﯾرھﺎﯾﯽ ﻣﯽ داﻧد ﻛﮫ ﻣﯽ ﺗوان در آﻧﮭﺎ
»ﻋﻣق ﻏﻣﻧﺎﻣﮥ ﻣردم و ﻛﺷور ﻣﺎن را درﯾﺎﻓت«.
»ﻋﻣق ﻏﻣﻧﺎﻣﮥ ﻣردم و ﻛﺷور ﻣﺎن« ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻧﺎﯾﺎت ﮔﻠﺑدﯾن و ﮔﻠﺑدﯾﻧﯽھﺎ را ﺑﺎ ھﯾﭻ طﻧزی ﻧﻣﯽ ﺗوان
ﺑﮫ ﺗﺻوﯾر ﻛﺷﯾد .ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﻛﮫ ﻋﺟﺎﻟﺗﺎ ً ھﯾﭻ طﻧزﻧوﯾﺳﯽ ﺑﺎ آﺑرو و ﺑﺎ ﺻﻼﺣﯾﺗﯽ را در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳراغ
ﻧدارﯾم .ﻣﮕر ﻣﯽ ﺷود ﻋﻣق ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران و ﻧﺎزی ھﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﯾﮭودﯾﺎن را ﺑﺎ طﻧز ﯾك
ﻧوﯾﺳﻧده واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ رژﯾم اﯾران ﯾﺎ ﻧوﯾﺳﻧدای ﻧﺎزی درﯾﺎﻓت ﻛﮫ ﺣﺎﻻ ﺑﺗوان ﺑﮫ ﻋﻣق ﻓﺟﺎﯾﻊ ﻗﺻﺎﺑﺎن
ﺑﻧﯾﺎدﮔرای وطﻧﯽ ﺑﮫ ﻗﻠم اﺟﯾر و آﻟوده ای ﯾﻛﯽ از ﺳرﻛردﮔﺎن ﯾﻛﯽ از ﭘﻠﯾدﺗرﯾن ﮔروه ھﺎی ﺟﻧﺎﯾت ﭘﯾﺷﮫ
ﭘﯽ ﺑرد؟
ﺧر ﺷدن ﯾﺎ ھر ﭼﯾز دﯾﮕر را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺧﺷﯾد و از ﯾﺎد ﺑرد ،اﻣﺎ ھﻣﺻداﯾﯽ و ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮔری ﺑﺎ
ﺟﻼدان ﺑﻧﯾﺎدﮔرا را ھرﮔز!
ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﻛﻠﯾﮫ اﻧﺟﻣﻧﯽ ھﺎ ھﻣﺎﻧطوری ﻛﮫ در زﻣﺎن اﺷﻐﺎل وطن ﺷﺎدﻣﺎن ﺑودﯾد و دﺳت در آﻏوش اﺳداﻟﮫ
ﺣﺑﯾبھﺎ ،دﺳﺗﮕﯾر ﭘﻧﺟﺷﯾریھﺎ ،ﻟطﯾف ﭘدرامھﺎ ،ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻻﯾقھﺎ ،ﺣﺳﯾن ﻓﺧریھﺎ و ...ﻣﯽ ﺧﻧدﯾدﯾد و
ﻣﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﻛردﯾد ﺣﺎﻻ ھم ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ طﻧزھﺎی »ﺑرادر داﻛﺗر ﺣﻠﯾم ﺗﻧوﯾر« ھر ﻗدر وﺳﻊ دارﯾد ﺑﺧﻧدﯾد.
اﻣﺎ ﻣردم ﻣﺎ ﺑﺎ داغ ھﺎی ﻧﺎﺳور ،از ﻏم رﯾﺧﺗﮫ ﺷدن ﺧون ﻓرزﻧدان ﺷﺎن ،ﺑﮫ دﺳت ﺣزب ﺧﯾﺎﻧﺗﻛﺎر
»طﻧزﻧوﯾس« ﺗﺎن ،ھﻣﭼﻧﺎن ﺳوﮔوار اﻧد و ﻣﻧﺗظر روز ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ.
وﻟﯽ اﮔر رھﻧورد زرﯾﺎب ﻣوﻓق ﻧﻣﯽ ﺷود ﺑﺎ آوردن ھﯾﭻ ﻧﻘل ﻗوﻟﯽ از ﻛﺗﺎب »ﺧر ﺑﯽ ﻓرھﻧﮓ« ﻟﺑﺧﻧدی
ﺑر ﻟب ﻣﺎ ﺑﯾﺎورد ،ﺑﺎ ذﻛر ﮔوﺷﮫ ای از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺷﻌﺷﻊ اﺗﺣﺎدﯾﮥ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ،ﻋﻼوه ﺑر آن ﻛﮫ ﺧواﻧﻧده را
ﺑﮫ ﻣوﺟودﯾت »ﺳﺎزﻣﺎن ﺧران« در اﺗﺣﺎدﯾﮫ آﺷﻧﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزد ،ﻧﻛﺎﺗﯽ را ﺑر ﻣﻼ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﻛﮫ ﺗﺎ ﻛﻧون
ﺗﺻور ﻧﻣﯽ ﻛﻧم ﺗﻌداد زﯾﺎدی از آن ﻣطﻠﻊ ﺑوده ﺑﺎﺷﻧد» .ﻛﺎرﻣﻧد ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﻓرھﻧﮓ« ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد:
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»اﯾن ﻧﻛﺗﮫ را ﻧﯾز ﺑﯾﺎورم ﻛﮫ وﻗﺗﯽ از ﺧواﻧدن ﻛﺗﺎب "ﺧر ﺑﯽ ﻓرھﻧﮓ" ﺑﮫ ﺑﯾرﻧﮓ ﻛوھداﻣﻧﯽ ﺧﺑر دادم،
در ﻧﺎﻣﮥ ﺑﻌدﯾش ﻧوﺷت :اﯾن ﻛﺗﺎب را ﺣﺗﻣﺎ ﺑﮫ ﻣن ﺑﻔرﺳت ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧم ﻛﮫ ﺧر ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﯽ ﻓرھﻧﮓ
ﺑﺎﺷد!
اﻟﺑﺗﮫ ﻣﻧظور او از ﺧر ،ھﻣﺎﻧﺎ ،اﻋﺿﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺧران ﺧراﺳﺎن ﺑود .اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﯾر رﺳﻣﯽ )!( را
ﻣﺎ در دھﮥ ﺷﺻت ھﺟری ﺧورﺷﯾدی ،ﺑﮫ ﺻورت ﻏﯾر رﺳﻣﯽ )!( در درون اﺗﺣﺎدﯾﮥ ﻧوﯾﺳﻧده ﮔﺎن در
ﻛﺎﺑل ،ﺑﮫ وﺟود آورده ﺑودﯾم .ھﻣﺎن ﮔوﻧﮫ ﻛﮫ اﻋﺿﺎی ﺣزب دﯾﻣوﻛراﺗﯾك ﺧﻠق ﯾك دﯾﮕر را رﻓﯾق ﻣﯾﮕﻔﺗﻧد
اﻋﺿﺎی اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ،ھﻣدﯾﮕر را ﺧر ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯾدﻧد .واﻟﺣق ﻛﮫ ﺧران ﺳﺗرگ و ﻧﺎﻣوری ھم داﺷﺗﯾم،
ﭼون :ﺧر واﺻف ﺑﺎﺧﺗری ،ﺧر ﭘرﺗو ﻧﺎدری ،ﺧر ﻗﮭﺎرﻋﺎﺻﯽ و ...ﻧﯾز ﺑﺎﯾد اﯾن ﻧﻛﺗﮫ را ﺑﮫ وﯾژه ﺑرای
ﺑﯾرﻧﮓ ﻛوھداﻣﻧﯽ ـ روﺷن ﺳﺎزم ﻛﮫ ﺧر ﺣﻠﯾم ﺗﻧوﯾر ھﯾﭻ ﭘﯾوﻧدی ﺑﺎ اﻋﺿﺎی ﻣﺣﺗرم ﺳﺎزﻣﺎن ﺧران
ﺧراﺳﺎن ﻧدارد ﺗﺎ ﺧﺎطرش راﺣت ﺑﺎﺷد و ﺷب ھﺎ آرام ﺑﺧواﺑد«.
ﻧوﮐر ﯾﮏ ﺧﺎﯾن دژﺧﯾم ،ﺑﺎ ﺑﺎدارش ﺷﯾرﯾن زﺑﺎﻧﯽ ﻣﯾﮑﻧد و آن وﻗت ﻧوﯾﺳﻧده ای ﺧودﻓروﺧﺗﮫ و
ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮔر ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺧﺎطر او را ﻧﺎز ﻣﯾدھد .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﮔر ﺑﯽ وﺟداﻧﯽ ﺑﮫ ﺧرج ﻧﻣﯾداد ﺑﺎﯾد اﯾن
ﻧوع آراﯾش ﮐردن ﺗﯾزاب ﭘﺎش ﺗرورﯾﺳت را ﺗوﺳط ﻋﺎﻣل »طﻧزﭘرداز«اش اﻓﺷﺎ ﻧﻣوده و ﻧﺷﺎن
ﻣﯾداد ﮐﮫ ﯾﮏ ﭼﻧﺎن »ﻧﯾﺷﮏ«زدﻧﮭﺎی ﻣﺑﺗذل ،ﮐﮭﻧﮫ ،رادﯾو ﮐﺎﺑﻠﯽ و ﻓرﺗوت را ﺑﮫ ﺣﺳﺎب
»ﻧﯾﺷﮑﯽ« ﺑﮫ اﻣﯾر ﺻﺎﺣب ﺣزب اﺳﻼﻣﯽ آوردن ﻓﻘط ﻋواﻣﻔرﯾﺑﯽ ،ﺧﺎک ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣردم ﭘﺎﺷﯾدن و
ﺗراﺷﯾدن ﭼﮭره ای ﻋﺎدی و اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑرای ﮔﻠﺑدﯾن و ﺷرﮐﺎ ﺑﺎ اﺳﺗﻌﺎﻧت از »طﻧز« در ﺳطﺢ ﺳواد
و ﺷﻌور و ذوق ﯾﮏ اﺧواﻧﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد و ﺑس.
زﻧدهﺑﺎﺷﯽ »ﻛﺎرﻣﻧد ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ« ﻛﮫ ﺳراﻧﺟﺎم ﺑﺎ اﯾن ﻗﺻﮫ ﺷﯾرﯾن واﻗﻌﯽ ات ﻣﺎ را ﺧﻧداﻧدی! ﺗﺎ ﺣﺎل ﻓﻛر
ﻣﯽ ﻛردﯾم اﻋﺿﺎی اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﭘوﺷﺎﻟﯽ ،ﻏﯾر از ﻗﻠم ﺑﮫ دﺳﺗﺎن ﺧﺎدی ،ﺟﻣﻌﯽ از ﻗﻠم ﺑﮫ دﺳﺗﺎن
ﺗرﺳو و ﺑﯽﻋزت و ﺗﺳﻠﯾم طﻠب و ﺑوﻗﻠﻣون ﻣﺷرب ﺑود ﻛﮫ دﯾدﯾم ﺑﻌد از اﻧﻔﻼق رھﺑر و دوﻟت ﺷﺎن در
 ١٩٩٢ﺧود را »اﺳﻼﻣﯽ« ﺧواﻧده ﺑﮫ ﭘﺎی ﺟﻧﺎﯾﺗﻛﺎران ﺟﮭﺎدی اﻓﮕﻧده و ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮥ دﯾﮕری از ﺧﯾﺎﻧت
ﻗدم ﻧﮭﺎدﻧد .اﻣﺎ اﯾﻧك ﺑﮫ ﻟطف ﺷﻣﺎ آﮔﺎه ﻣﯽ ﺷوﯾم ﻛﮫ آﻧﺎن ﺿﻣن ﺗدﻗﯾق و ﺗﻔﻛر ،ﻣﻧﺎﺳب ﻣﯽ دﯾدﻧد ﻛﮫ
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ﯾﻛدﯾﮕر را »ﺧر« ﺑﻧﺎﻣﻧد! ﻛﺎش »ﻛﺎرﻣﻧد ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ« وﺟﮫ اﯾن ﺗﺳﻣﯾﮫ را ﻧﯾز ﻣﯽ ﮔﻔت .آﯾﺎ ھﻣدﯾﮕر را ﺧر
ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯾدﯾد زﯾرا ﻣﯽ داﻧﺳﺗﯾد ﻛﮫ آن وﻗت ھﺎ ﻛﻣر ﺗﺎن ﺑﺎ ﻛﺷﯾدن ﺑﺎر رھﺑران ﭘوﺷﺎﻟﯽ ﺗﺎن ﺧم ﺑود و ﺗﻌﮭد
ﺳﭘرده ﺑودﯾد ﻛﮫ ﺑﮫ ﻣﺟرد ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾدن ﺗﺑﮭﻛﺎران ﺑﻧﯾﺎدﮔرا ،از ﺑردن ﺑﺎر ﺳﻧﮕﯾﻧﺗر و ﻧﻧﮕﯾﻧﺗر آﻧﺎن
ھم اﻋراض ﻧﺧواھﯾد ﺟﺳت؟
ﺳوال دﯾﮕر اﯾن اﺳت :در ﻣﻘﺎﺑل »رﻓﯾق« ﮔﻔﺗن ﭘرﭼم و ﺧﻠق» ،ﺧر« ﺧطﺎب ﻛردن ﯾﻛدﯾﮕر را ﺗرﺟﯾﺢ
دادﯾد .اﻣروز ﭼطور ،آﯾﺎ »ﺑرادر« ﮔﻔﺗن ارﺑﺎﺑﺎن ﺟﮭﺎدی و طﺎﻟﺑﯽ ﺗﺎن ،ﺷﻣﺎ را ﻣزه ﻣﯽ دھد ﯾﺎ اﯾن ﻛﮫ
ﭼﯾزی ﻣﺛل »ﺧِر ِ ﺧر« ﯾﺎ »ﺧر ﺑﮫ طﺎﻗت دو« را ﺧواھﯾد ﭘﺳﻧدﯾد؟
ﻧﻣﯽداﻧﯾم دﯾﮕران ﭼﮫ ﻧظر ﺧواھﻧد داﺷت ،وﻟﯽ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﻛﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣن و ﻋده ای از دوﺳﺗﺎﻧم ﻣﯽ
ﺷود ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد آﻗﺎی رھﻧورد زرﯾﺎب ﻛﮫ ﻣﺎ ،ﺷﻣﺎ و ﺷرﻛﺎ را »ﺧر« ﻧﮫ ،ﺑﻠﻛﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺎده
ﻗﻠﻣزﻧﺎن ﻋﺎﻗل و ﺑﺎﻟﻎ اﻣﺎ ﺟﺑون و ﺳﺎزﺷﻛﺎر و ﺑﯽﻋﺎری ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﯾم ﻛﮫ اﮔر دﯾروز ﻓروﻣﺎﯾﮕﯽ را ﺗﺎ
ﺳرﺣد ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷدن »در ﺣﺿور ﺧﺎﻧوادۀ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور« و ﮔرﻓﺗن اﻟﻘﺎب از روسھﺎ و ﭘوﺷﺎﻟﯾﺎن
رﺳﺎﻧﯾده ﺑودﯾد ،اﻣروز ﺗﺎ ﺑوﺳﯾدن ﺧﺎك ﭘﺎی ﺟﻧﺎﯾﺗﻛﺎران ﺑﻧﯾﺎدﮔرا ﭘﯾش ﻣﯽ روﯾد .و اﯾن ﺷﻣﺎ را ھزاران
ﺑﺎر ﺑﯾﺷﺗر از ﺧر ،ﻛم ﺑﮭﺎ ،ﺧوار و ﻣطرود ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺧر ﺷدن ﯾﺎ ھر ﭼﯾز دﯾﮕر را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺧﺷﯾد
و از ﯾﺎد ﺑرد ،ﻟﯾﻛن ھﻣﺻداﯾﯽ و ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮔری ﺑﺎ ﺟﻼدان ﺑﻧﯾﺎدﮔرا را ھرﮔز!
»ﻛﺎرﻣﻧد ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﻓرھﻧﮓ« در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕر ﺑﺎ ذﻛر ﻓﻛﺎھﯽ ای درﺑﺎره ﻛﯽﺟﯽﺑﯽ و ﺳﯽآیای و ﺧﺎد ﺑﮫ
زﻋم ﺧودش »ﻧﯾﺷﻛﯽ« ﻣﯽ زﻧد ﺑﮫ دﺳﺗﮕﺎه ﺷﻛﻧﺟﮫ و آدﻣﻛﺷﯽ رژﯾم ﻣﺣﺑوﺑش .وﻟﯽ اﯾﺷﺎن ﻓراﻣوش ﻣﯽ
ﻓرﻣﺎﯾﻧد ﻛﮫ دﯾﮕر ﺧﯾﻠﯽ دﯾر ﺷده ،آﯾﺎ ﻟﻛﮫ ای  ٢٠ﺳﺎل ﺟﺎن و ﺟﮕر ﺑودن ﺑﺎ ﺧﺎد و ﺑﯽ ﻧﺎﻣوﺳﺎن ﺟﺎﻧﯽ
ﺧﺎد و آﻓرﯾﻧﻧدﮔﺎن روﺳﯽ ﺷﺎن را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ اراﺋﮫ ﻓﻛﺎھﯽ ﮔﻛﯽ از روﯾش ﭘﺎك ﻧﻣﺎﯾد؟ آﯾﺎ دوروﯾﯽ و
رﻧدی و ﺷﯾﺎدی ای در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻣﺳﺧره ﺗر اﯾن ھﺳت ﻛﮫ از ﯾك ﺳو آﻧﭼﻧﺎن در اوج ﺣﻘﺎرت و ﺧواری
ﺑﮫ ﻟﻘب داده ﺷده از ﺳوی رؤﺳﺎی ﻣﯾﮭﻧﻔروش ﺑﺎﻟﯾد ،وﻟﯽ از ﺳوی دﯾﮕر ﺧﺎدش را ﺑد ﮔﻔت؟
»ﻛﺎرﻣﻧد ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﻓرھﻧﮓ« ،ﻓراﻣوش ﻧﻛﻧﯾد ﻛﮫ اﮔر ﺷﻣﺎ و ﺟﻣﯾﻊ ﺑﮫ ﻗول ﺧود ﺗﺎن ﺧران ﻧﺎﻣور و ﺑدﻧﺎم
اﺗﺣﺎدﯾﮫ از ﺧﺎد و ﺧﺎد از ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺑود و ﺗﻛﮫ ﺑﮫ ﺗﻛﮫ راﺳت ﻧﻣﯽ آﻣدﯾد ،اﺑدا ً ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﯾد  ٢٠ﺳﺎل در
ﺧدﻣت آن ﺑﺎﺷﯾد و ﺑﮫ ﺟﯾﻔﮫ ای آن ھم ﻓﺧر ﺑﻔروﺷﯾد.
ﻣردم ﻣﺎ داغ ھﺎی اﺳﺗﺧوان ﺳوزی از ﺧﺎد دارﻧد؛ ﻛﺎﺑوس ﺧﺎد ﺑﺎ وﺻف ﻧزول آﻓت ﺳﯾﺎه ﺟﻼدان ﺟﮭﺎدی
و طﺎﻟﺑﯽ ،ھﻧوز از ذھن ﻣردم ﻧرﻓﺗﮫ اﺳت .اﯾن داغ و اﯾن ﻛﺎﺑوس را ﺑﺎ ﯾك ﭼﻧﯾن ﺧوش طﺑﻌﯽھﺎی
ﺧﺎدی ـ ﺟﮭﺎدی ﭘﺳﻧداﻧﮫ در دل ﻣردم ھﻣوار ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد .ﺑرﻋﻛس ،ﺑرﺧورد ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺳﻔﺎﻛﺗرﯾن ﺑﺎزوی
رژﯾم ﻣﺗﺑوع ﺗﺎن در ﭼﮭﺎرﭼوب ﯾك ﻓﻛﺎھﯽ ،اﺳﺎﺳﺎ ً ﺑﺧﺎطر آن اﺳت ﺗﺎ ﻗﺿﯾﮫ را ﺗﺧﻔﯾف دھﯾد و ﺧﺎد
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ﺟﮭﻧﻣﯽ را ﺑﮫ ﺻورت دﺳﺗﮕﺎھﯽ ﻛﮫ ﻋﯾب ﻣﮭم دﯾﮕری ﻧداﺷت و ﻓﻘط اﻓراد ﻛﻣﯽ اﺣﻣق ھم در آن ﺟﺎ
ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد ،ﺗرﺳﯾم ﻧﻣﺎﯾﯾد .درﺳت ﻣﺛل ﺗطﮭﯾر ﺧﺎد و ﻓروﻣﺎﯾﮕﺎن ﺟﻧﺎﯾﺗﻛﺎری ﻣﺛل اﺳداﻟﮫ ﻛﺷﺗﻣﻧد وﻏﯾره
ﺗوﺳط ھﻣﺗﺎی ﭘرﭼﻣﯽ ﺗﺎن داﻛﺗر اﻛرمﻋﺛﻣﺎن .در ﺣﺎﻟﯽ ﻛﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽ داﻧﯾد ،ﺷﻣﺎ ﻛﮫ ﺑﺎ رژﯾم و در ﭘﻧﺎه
ﺧﺎد ﺑودﯾد ﻧﻣﯽ داﻧﯾد ﻛﮫ ھزاران ھزار ھﻣوطن ﻣﺎ از دﺳت ﺧﺎد ﭼﮫ ﻛﺷﯾده اﻧد ﻛﮫ ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﮔﻔﺗﯾم ﺑﺎ وﺻف
ﺗﺟرﺑﮫ ﻛردن طﺎﻋون ﺟﮭﺎدی ،از ﯾﺎد آن ﺗﻛﺎن ﻣﯽ ﺧورﻧد و ﺳوﮔﻧد ﯾﺎد ﻣﯽ ﻛﻧﻧد ﻛﮫ ﻣﯾﮭﻧﻔروﺷﺎن ﭘرﭼم
و ﺧﻠق را ﻧﺧواھﻧد ﺑﺧﺷﯾد و ﺑﮫ ﺳزای اﻋﻣﺎل ﺷﺎن ﺧواھﻧد رﺳﺎﻧﯾد.
ھﻣﺎﻧطوری ﻛﮫ ﺟﻧﺎب داﻛﺗر ﺣﻠﯾم ﺗﻧوﯾر در ﻣورد ﺣزب ﺧﺎﯾﻧش ﻋﻣل ﻣﯽ ﻛﻧد ،ﺷﻣﺎ ھم ﺧﺎد و ﺟﻧﺎﯾﺎﺗش
را در ﺳطﺢ ﯾك ﻓﻛﺎھﯽ ﺳﺑك ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾد .در ﺣﺎﻟﯽ ﻛﮫ اﯾن ﭘدﯾده ﻓﺻل ﺑزرﮔﯽ از  ١۵ﺳﺎل از
اﻧدوھﺑﺎرﺗرﯾن ﺳﺎل ھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رود ﻛﮫ ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ ﺗﯾره ﺑﺧﺗﯽھﺎی دﯾﮕر ،ﺑﺳﯾﺎری
از روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران ،ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن و ﺷﺎﻋراﻧش ﺗوﺳط ﺗﺟﺎوزﻛﺎران روﺳﯽ ﺧرﯾده ﺷده و در اﺗﺣﺎدﯾﮫ
ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻣﺗﺷﻛل ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷدﻧد!
ﺑﺎری ،آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﻘل آن ﻓﻛﺎھﯽ ﻗﺻد دارﯾد ﭘرده از ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺧﺎد ﺑرﮔﯾرﯾد؟ در اﯾن ﺻورت اول دوﺳﺗﺎن
و ﺷرﯾﻛﺎن ﺗﺎن داﻛﺗر اﻛرمﻋﺛﻣﺎن ،ﻋﺑداﻟﮫ ﻧﺎﯾﺑﯽ ،ﻟطﯾف ﭘدرام ،داﻛﺗراﺳداﻟﮫ ﺣﺑﯾب و دﯾﮕران را ﺑﺎﯾد
وادارﯾد ﺗﺎ رازھﺎ را اﻓﺷﺎ ﺳﺎزﻧد و ﺷﻣﺎ ﯾﺎدداﺷت ﺑردارﯾد و دوم اﯾن ﻛﮫ ھﻣﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﺗﺎن را در
زﺑﺎﻟﮫ داﻧﯽ رﯾﺧﺗﮫ آﺗش ﺑزﻧﯾد زﯾرا ﭘوچ و ﺑﯽ ﺑﮭﺎ اﻧد ،ﭼون از ﺑﯾداد ﺧﺎﯾﻧﺎن ﭘوﺷﺎﻟﯽ و ﺟﮭﺎدی در آن ھﺎ
ﺧﺑری ﻧﯾﺳت و آن وﻗت ﺑﻧﺷﯾﻧﯾد و اﯾن ﺑﺧش از ﺳوﮔﻧﺎﻣﮫ وﺣﺷت آور ﻣردم ﻣﺎ را طﯽ داﺳﺗﺎنھﺎﯾﯽ ﺑﮫ
ﻗﻠم آورﯾد ﻛﮫ ﺛﺎﺑت ﺷود از ﺳﺗم ھﺎی رواﻧﻔرﺳﺎ ﺑر ﻣردم ﺑﯽ ﺧﺑر ﻧﯾﺳﺗﯾد ،ﮔذﺷﺗﮫ ای ﺗﺎن را در ﻋﻣل
ﻧﻔرﯾن ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾد و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻛﺳﯽ ھﺳﺗﯾد ﻛﮫ ﺳر ﯾﺎ ﭘﺎﯾش ﭘﯾش ﭘوﺷﺎﻟﯾﺎن ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،در ﺑراﺑر ﺟﻧﺎﯾﺗﻛﺎران
ﺑﻧﯾﺎدﮔرا ﺳر ﻓرود ﻧﯾﺎورده ،ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﯾﺎد ﺳﯾﺎوش ﻛﺳراﯾﯽ ،ﺛﻧﺎی رژﯾم اﯾران را ﻧﻣﯽ ﺧواﻧد و ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ
ﻣﻌرﻓﯽ ﻛﺗﺎب ﯾك ﻋﺎﻣل ﮔﻠﺑدﯾﻧﯽ ﺑﮫ اﻓﺷﺎی ﻧوﯾﺳﻧده و ﺣزب ﺧﺎﯾن و ﺧوﻧﺧوار وی ﻣﯽ ﭘردازد ،ﻧﮫ اﯾن
ﻛﮫ در ﺑراﺑر ھر دو ،دھﺎﻧش ﺑﮫ طرز ﻣﺿﺣﻛﯽ ﭘﺦ ِ ﺑﻣﺎﻧد .اﻣﺎ ﮔوﯾﯽ ﺷﻣﺎ و ﯾﺎران در ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮔری ﺑﺎ
دژﺧﯾﻣﺎن ﭘوﺷﺎﻟﯽ و اﻛﻧون ﺟﮭﺎدی و طﺎﻟﺑﯽ ﺳﻧﮓ ﻣﺎﻧده اﯾد و ﺗﺎ آﺧر ﻋﻣر از آن رو ﺑر ﻧﺧواھﯾد ﺗﺎﻓت".
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