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 روزگار سپری شده يک نويسنده
 (کارنامه سياسی مشکوک رهنورد زرياب)

 
بل پرس ، حذف و سانسور شداين نوشته کامال در سايت کا. سالم . مدير گرامی پورتال   

 
حرف های بی پشتوانه ؛ الف ها و بلوف ها ی ميزند که در فرجام مشت ! اعظم رهنورد زرياب ؛ آدمی مشکوک است 

شبه استدالل ها ، صغرا و کبرا چيدن ها ی او ؛ در وهله نخست ، پزيرفتنی می نمايد ، دريغا که ساعتی . او باز ميشود 
ا گری کرده ، فضل فروشی کرده ؛ خود بزرگ بينی کرده و در فرجام ، مخاطب را گول زده بعد ملتفت می شوی ؛ اغو

اينهمه نشانه آن است که روان اين مرد ، روان پريشانی است ؛ عقده مند است ؛ اعماق روح او در دست شيطان ! است 
 ! است و از کو زه همان تراود که در اوست

ی ديگری افشا می شود ؛ تا آنجا که يک سايت وابسته به يک جريان سياسی ــ انقالبی اينک با انتشار اسناد تازه ، راز ها
 . زير زمينی ؛ عکس زرياب را در کنار تصاوير حفيظ اهللا امين ؛ دستگير پنجشيری و ساير آدمکشان ، قرار داده است

مت او زير بار دروغ و دورويی اينک زرياب را بسيار در مانده و دست پاچه مينگری ؛ با کوله باری از حسرت ؛ قا
 ! ا رگان مجاهدان کرام» پيام مجاهد « تازه گی ؛ زرياب گويا مصاحبه ای داشته با سايت . مستمر ؛ خم شده است 

نشان » تافته جدا بافته « ه آنرا بازتاب داده ، در مصاحبه ، رهنورد ، مثل هميشه ميخواهد خود را هکه سايت کابل نات
ای بارق شفيعی ، قدر دوران زمامداری داکتر نجيب ، خود را در برابر کانديد رسمی حزب حاکم ،آبدهد؛ ميگويد که 

به » !دموکراتيک« کرده ؛ او را شکست داده و کرسی رياست اتحاديه نويسند گان افغانستان را بصورت ( !) کانديد 
که زرياب دروغ ميگويد ؛ حزب خودش خوب ، حتا پرنده و چرنده اين کشور بی صاحب ؛ ميداند ! دست آورده است 

را از رياست اتحاديه ... خواسته بود ، حزبی های بيرقی و با نام و نشان مثل پنچشيری ؛ بارق شفيعی و اليق و نايبی و 
را در راس » بی خاصيت « نويسنده گان ، وابسته به شعبه تبليغ و ترويج حزب ، کنار بزند و يک آدم تازه نفس و 

 ! رد ؛ چه کسی بهتر از زرياباتحاديه بگما
نجيب اهللا در بخش های سياسی و اداره امور کشور نيز به همين گونه اشخاص مشکوک ؛ مقام پرست و قدرت مدار ؛ 

از نتايج اين پاليسی تاکتيکی .. رجوع کرد که رويکار آمدن اشخاصی چون خالقيار ، حسن شرق و عبد الرحيم هاتف و 
 ! به حساب ميرود

گی بی ؛ مغازله و همراهی با روشنفکران ابن الوقت ؛ گدامنش و رسوا .يب ، رييس کارکشته خاد و مهره درشت کا نج
را پس از کنار زدن ببرک کارمل در ... چون ؛ لطيف ناظمی ؛ عبداهللا شادان ؛ رهنورد زرياب ؛ واصف باختری و 

تر خوان خون آلود رياست جمهوری نجيب را تزيين ميکردند اينان بادنجان های بدی بودند که دس! دستور کار گرفته بود 
 ! را بر آب زمزم و ميوه بهشت موعود ؛ رجحان ميدادند» ود که روسی« و چند جرعه 

و مساعد ، قلمداد » مشعشع « نکته ديگر اين است که زرياب صاحب ؛ دوره کارمل را از نظر فرهنگی ؛ کم نظير ، 
عصر زمامداری کارمل ؛ عصر اشغال تمام عيار کشور به دست لشکريان .  از آزرم اين هم دروغی است دور! ميکند 

برژنف است ؛ عصر تهاجم مشاوران روسی است ؛ عصر چاپ کتب و اوراق سرخ است ؛ عصر هجوم افراد و حلقه 
ناب های نظامی و سياسی حزب توده ايران به افغانستان است ؛ عصر تک نگری و تک حزبی است ؛ شايد برای ج

 ! زرياب اين دوره ؛ خوش گذشته باشد
نکته سوم اين که زرياب بخاطر زير تاثير گرفتن عناصر چپ داخلی ، اين مقوله را اين سو و آن سو ، همواره تکرار 

مردی , اما چنين سندی ، ديده نشده است ؛ کارمل ! معترف بوده است » نبوغ زرياب « ميکرده که گويا ببرک کارمل به 
جه بود و اگر ميخواست در باره رهنورد زرياب ، چيزی بگويد ، آنرا گفته بود ؛ چنان که در يک محفل از صريح اله

 ! کارنامه فرهنگی اسدا هللا حبيب ستايش کرد و اورا به سرعت غير متعارف عضو کميته مرکزی حزب ساخت
 . « عشق يک طرفه باشد« شايد عشق زرياب به کارمل از گونه 

آيا شورای نظار ! ب ؛ اينک دچار مشکالتی شده است ؛ گويا اکنون نميداند ؛ به کدام قبله ، نماز بگزارد بهر حال ، زريا
. ميگويند » استاد ، استاد « و برادران مسعود فقيد و مارشال صاحب فهيم ، که گاه زرياب را » مسعود شناسی« و نهاد 

  يشود ؛ جای پای خواهند داشت ؟در کريدور سياسی آينده کشور که توسط امريکا ، اداره م


