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 ۳۱/۸۰/۶۸۳۲        «عمرزی»مصطفی 

 بشناسیم «رحیمی»را از طرز خرام  «عبدهللا»
 نمونه یدر یکی از برنامه های نمایشیییییی کربی وه همواره برای باشییییینده وا، برا، میییییو و برپا می ونند و برپایی 

چرارده مییییاله ا  در استانمییییتا، را تبربه وردی و بمای از عوامو بسرا، و رمییییته ای از وروهی های بی وفای و 
مال  هیتلریو خو  و خندا، شده بودند. پخ  ای، تصویر و  وصف زده بودند وه با ژم  عبیب مشابه  تصویری 

واببا  آ، به با کربیو  د تنوع سرهنگاب می ورد برای تاییتوضییییییییا ا و حاهراا ساوی از برنامه ای بود وه ایب
شییییییود. رییی ابراییهو مسمد مسند و چند تای دیمر وه مبیب الرسم، رسیمیو مییییییخنموی عبدن نیز در میا، آنا، 
قرار داشیی و ژمیی  ورسته بودندو اما ژمیی  رسیمی با تفاو  بمیییار از مییایر اعضییای بسرا،و منداری نومییتالوژیی 

 شد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پیمیییی  مییییتمی وریو نه سنط با دیمرا، همانند نیمیییی و بو در یی تفاو   -دق  متوبه شیییید  وه ادای ای، واپیبا ومی 
آشکار وامالا شبیه به موبودا  رامیم  برا، مو  می ماند. بم  و بوی ساسحه به زودی به آواهی های رمید وه 

ا ومی یی ابراییه بئشیده نیم . مخ، ووی ردر بررمی و نند سارمیم و نمادورایی های آ، بر خبره وا، و آواها،و پو
تفاو و وامالا مشییابه به ساشیییمییتا، عضییو سزب پا، ایرانیمیی  وه اونو، نیز بزو اسزاب رمییمی ایرا، امیی و ژمیی  

زب سو ساشیمتا، ورسته یا مال  می وند. تصاویر زیادی از شباه  او  او با مرام  مال  اعضای پا، ایرانیم  ها 
 .یاس  می شونداننالب ایرا،و از  ادبمومکا در قبو و 
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 «پا، ایرانیم »مال  اعضای سزب مومکا )سزب ساشیم  ایرا،( و سزب 
با مابنه ی ضد استانیو بمیار دیرینه نیم  و ومی از سرهنمیا، ما در صفسه ی  )رسیمی( هرچند انسراف سکری ای، شخص

سیی بوک ا  نوشته بودو پیومت، او به تی  عبدن در موضع ضد استانی ا  اسزوده ام و اما موضع ویری ها و ساالی  های 
ری در نی  قر، اخیر می رمیییید. ایدیالوژیی او نشییییا، می دهد وه ورای  سارمیییییمییییتی اینا،و بدو، شییییی به میرا  مییییتمی و

پیمی  میتمی وری در رمیانه ها را دیده و شینیده ای  وه با سرار از منطد و وورخوانیو بار ها خود  را  -توضییسا  ای، واپی
رمییییوا ورده امیییی . مییییفر او به وری  هرا  و درر وزار  آ، در صییییفسه ی سیی بوک ا  وه با قرائ  دلخواه بر امییییای 

وه ترک  -با واون  شییدید بوانا، استا، -و خیار  خرامییانیو وصییف و شییته و ساو هرا  می ورد «ایرا، شییرر»خزعبال  
تبارا، از مر  خود دساع وردند و پشتو، هاو هزاره و دیمرا، از تاریخ خودشا، دساع وردندو باع  چنا، خواری و  ل  مخ، 

اع  رموایی دو بوننبیمانه را توبیه می  ادی میام وه با منور  سرهنمیو ت زیر پومتی کردعملووی عبدن شد وه باوبود 
و خیار  خرامیییانی وه اونو، همه می دانند بمییییار  «ایرا، شیییرر»د. در واقع با پیشیییینه ی تاریخی خزعبال  وشییی او میدیمر 

وودوانه و به دور از امناد تاریخی موثد اند و مدنی  های ایرا، شرریو خیار  خامی بی  نیمتند وه به بز از تخیو سردومی 
آ، ها  به بررمییی امییناد در شییاهنامهو تاریخ ممییتند و ملموی ندارندو اما با انبوه تولیدا  وتابیو بالیاتی را مانند وه وقتی نیاز

برودو همانند دروغ وویانی وه برای ادعای خود ثبو  می آوردندو یکی مثو دیمرو دروغ دیمری را ننو می وند و متامیییییییفانه 
 ومتر ومی به خود  زسم  داده ام  وه با نند منبع اووو ومی وند اوقا  دیمرا، برای تبادو بالیا و ضایع نشود. 

م  رسیمی از وصف هرا و به اندازه ای شدیدو زیاد و تند بود وه ای، مردک با مرد  ما در برابر پ  شد  دشنا  ها و اعتراض 
 سراموشی استیاطو چنی، پامخ می دهد:

 مجیب الرحمن رحیمی:
اور بس  و نحری دارید بفرمائید و ار با دشینا  و توهی، وه نمی شیود مشیکلی را سو ورد. بیشیتر ای، دومیتا، اصیالو درک و »
و ایرا، زمی، و  «یک واحد ملی»  شییا، به اندازه ای مایوب و ناقص امیی  وه سرد بی، بمروری امییالمی ایرا، به عنوا، سر

 «سرهنمی نمی دانند. -ایرانشرر را به عنوا، یی سوزه تمدنی یا سوزه بتراسیایی
سوزه ی هرا و هیچ  تاریخ تفری  وردند دو با امییییناد وتوبه ونید باوبود واون  تند مرد  ماو بوانانی وه پامییییخ رسیمی را دادن

سارمیمتی رسیمی نداردو اما ای، پیروا، قضاو  وور )متمی وری( در پامخ در سالی  -ربطی به هوی و قو  و ادعای ایرانی
و اشییتباهی می شییود وه به زودی و در تتاسو از مرد و س ف  میی و ضییم، توهی، به همهو مرتکب خبطوه همچنا، چشیی  بمییته ا

 توبیه میام  های تادی بیمانه اند در ننلی وه از وی آورد و چنا، چه نوشته ا و منور  سرهنمیو ابزار خوب برایمی وند. 
امی میبی ضرر ام و اما با واقای  ونونی بتراسیای  طالح تمدنی یا بتراسیایی در حاهروه مثالا سوزه ی ایرا، شرر به اص

در مییلطن  اسمد شییاه بابا و تیمور شییاهو بتراسیای استانمییتا،و  د را می برد؟و بیشییتری، مییوایرانی ایرا،و چه ومییی از انتمییاب
و بخ  بزروی از هندو شامو خاک  ندشامو تما  شرد ایرا،و پاومتا، ونونیو وشمیرو مناطنی وه در سوزه ی آ، موی آمو بود

و اما هیچ ومیییی از ای، واقای  تاریخی به مانی سوزه ی استا، شیییرر وه برخالف آ، ایرا، شیییرر و اییو ندمی شییید های استانی
اور انتماب استانی آ،و ماموو شودو صرف نحر از ب اد  ولییاد نمی وندو  بس  تاریخ و سرهنگممتند و تاریخی ام و بز در 

نمی شییود؟ب بدو، شییی وه می شییود. بنا بر ای،و وقتی اسراد به نفع ما تاریخیو آیا باع  تسریی وفتما، و ومییب مییود میییامییی 
ر و دق  بیالوژی انسراسی مییییتمی وری قرار می ویرندد و در رای آپدی  ایدنمالو  السالی همانند رسیمی به اساضییییه می پرداز

سم، رسیمیو کلطی منطنی مرد  ماو مبیب الر  بیشتر ام . از اصو مماله به دور نشو و در واون دق ادبیا  آنا،و نیازمند 
اعصییییاب خود سشییییار نیاورند تا بلو وند آ، را  وند وه همانند ژمیییی  های هیتلری ا  نشییییا، می دهد اور اینا، بردیمری می 

نونی وتفاو  میا، ایرا، ونونی و آ، و ایی )ایرا، شرر( دول   تاوید بر طرزبمیرندو رموای عال  خواهند شد. آقای رسیمی با 
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تاریف می وند. ای، « واسد ملی»منا  دومی، وشور نژادپرم  برا، را به دم  آورده ام و اما و مالمیایرا، را وه حاهراا ا
ترک تبارا، آ ربایبا،و بمروری اهواز اعراب و سرار از ایرا،  تبزیه طلبو مرگ به شییوونیمیی  ساری وه صییدای سیر بلوچا،

 شیییده امییی و ومیییی بیاید و« دهکده ی ووچی»رانی وه در ب بری در برا، اندو پنرا، نیمییی و ولیوردا،و میییوژه های مر  خ
استانا، سمییییایو ده، بمیییییاری از هتاوا، و دشییییمنا، را  عکی الاموبمویدو نامی برتر از بی خرد خواهد یاس ؟  برعکی آ، 

و به زودی یی ابراییهئمخنموی ر نابع امامی اندو بیشتر توبه ونیدببمته ام و اما توصیه می ون  بر طرز خرا  باضی وه م
بمییی  و بو در ایرا، آورده بودو س ف می وند و اور خوشیییبختانه آ، را نمه نداشیییته بودی و « واسد ملی»ی را وه با قید پامیییخ

ا و بوابیه ی خود را پاک یبیاستدصییفسه ی او برای یاس  آ،و وامالا مایوی وننده امیی . او پیشییتر از ای، وه تشیی  رمییوایی ا  
ریباا از سیثی  رسیمی ندارد. تن یای، بی سیثی و ثاب  ورده امییی  وه چیز زیادترتصیییسیا می وند. ریامییی  ابراییه با انتخاب 

ووردانی ام  وه ر« مردم افغانستان»و واربرد بی  از سد اصطالح  به تلفح متاصبانهتما  هو  عبدن و یاران و سنط بمته 
ینی، می دهند وه با « شرروند»الهو با ادای در زما، نیاز به صور  منفرد مماینا، می شود. « افغان»واضا از ادای ولمه ی 

تسمیو ریامیی  ابراییهو درامه ی سکوم  مییازی ضییایف وه از اشییتراک اسراد ببره ی عنب نشییینی یا عوامو بدتری، ساومی  
 ابپی از سراموشییی ادعای برادی وریو اونو، تیکه دارا، قومی اند تا  مییاخته شییدو استانمییتا، )دول  چرار مییاله ی مال ربانی(

کار  ها و انسصیییارا  خودشیییا،  هاو یو پیشیییتر از همه خیان  هاو دزدضیییاح میییتمی وری وه از بازار استیده امییی طرح است
سرامو  مرد  شییود و از بانب دیمرو در سالی وه می دانی  چرا باید ای، لشییکر بی مییواد و بنگ زده و عامو بسرا، و بسرا، 

 رچه بفایی بود وه باماه ی برانی با تسمیو آنا، د ای،می پرمییی  باشییندو می  قانو، و باماه ی مدنی مییازو مییتو، سنرا، ساو
خورند ی مومانی مادیا  ای، مملک  را  وو بدتر از همه ما را بیشتر ما ب وردنددولتی شدو  نوبتی وه ریشخند ریام  ابراییه

 تسلیو رسته ام .  یوه همانند رسیمی هاو هوی  شا، در بای دیمر
یارا،  وواخرا   دندو از اندک توبری برو ومانی وه بر مر وی دمتار می بنام  ( شده )امتساله سردی آمیمیلهعبدن عبدنو 

مانی ن  نیز می توانند و همکفرا شنابه آ شوند وه در هنمامه ی مومی، ریام  بمروریو در خلو  های خودو از  با ومانی آ
، دیمرا، ورده اند را نیز بر وردماو   033هر کلطی وه در ای، ماو ساومی  تی قومی بس  می وردند. بی انصاسا،و  033

ناوا  مییییاخت، طرح ملو متسد پی از میییینوط شییییرید ماهو وند ساومی  مال ربانیو تبانی با رومییییا،و  9می اندازند. وند ساومی  
ی و بارزا  کیر استانی بم رداوتر نبیب نو ضایاا  نحامی استانمتا، در بنگ های داخلی وه اور از بنیه ی زیا، های ای، ت

ا برای آوردند و تما  مرما  آ، ردرداشییی  در قواره ی چند بنده پو  تنحیمی  را وه برای ستا یی مملک و تبریزا اردویی 
با،و چه ولی بر مییر مملک  زده ای، بماند در بای خودو چرارده مییاو سضییور تی  مخالف طال .بربادی مملک و مصییرف وردند

مسیو به یاد  می آید وه بی توبه بر قام  برادی با آ، ری  و دمتار تزویرو ریاوارانه در مخنرانی های  مخنا، ربانی ام ؟
م  دول  ا  در سالی شتو، از ضرور  ام  مممله  وه خود از بیداری پی از هف  ثور می وف  و در ریا برای مباهدی، پ

 .خوردو می باید م می آوردند وه سکوم  در دم  مارا ویر ها می وفتندو اما همی، وه آنا، کایب می شدندو اقلی  
عبدن عبدن در چندمی، تبارز ادعاییو در سالی وه از طرز خرا  میییییخنموی بی سیثی  ا  به خوبی شیییییناخته می شیییییودو به 

تای  و مرویکردی متومو شده ام  وه اور تکنووراتا، ما با قاطای  در چرارده ماو و شتهو در عوض رقاب  برای تفویض 
قانونی آنا، نه می وفتندو ای، عوامو بسرا، وه از کیر خوامیییییییته های کیر منطنی و  از برای عامال، تباهی چند دههو بهامتی

طالبا،و مانند ب، از بمیی  ن می هرامییندو خوب می دانمییتند وه آ، چه با ارعاب تکنووراتا، تسصیییلکرده و با تربی  در خالی 
ر ی آنا،و ببه دمیی  آورده اندو هروز باع  تری ومییانی نمی شیید وه از تردید پوشییالی ساومی  موازارو سنانی و طالبا، یسکمت

ترس  وردند تا ضییم، ای، وه بار دیمر مل  استا، را از مییاخ  و مییاز ساومی  های خاربیو دو خو،  ساویم  ایتالسی ونونی
 وی  از همهخیمه های میا، تری روی باده هاو بد وه اننالب نارنبی با آ، ابتماعا  ناچیز و نونندو به تداعی نیز بیانداز

با ومتاخی و بی شرمیو رییی بمرور را بی لیاس  می  یی عوامو و اسرادی را نشا، می دهد وه این «تاریخ و شته»واقای  
 ارایه ی طرح آنا، در ریام  ابراییهوو مرمتری، وار  بودند ا،مرورد یاس  ومانی وه عمری در ووه و درهوخوانند. در واقع ل

یمیو ای، وه ومی همانند رستوقع داش . تی  عبدن و یاران  از بیشتر از ای، نمی شود وه ت وره ی بدو، ولمه ی استا، ام و 
اب  ودو به خوبی ثوه هیچ ومالی برای رسع مشکال  اقتصادیو سرهنمی و امنیتی مرد  نداردو مخنموی ریام  ابراییه می ش

و خواب امیی و خیاو امیی و مساو و ویرانی خیان  از ائتالف با عناصییر بسرا،و -نمییتا،استابرقراری ساومی  ملی در می وند 
 ام  و بنو،. 

امیدوار  آ، روزی دور نباشییییییید وه ساومی  ما بی نیاز از زاغ و زک،و با لبیی بر خوامیییییییته های بر سد مل  عحی  استا،و 
 مدیری  وند.
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