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 Political سياسی

  
  پيکان بنوال

 ٢٠١٣ دسمبر ٢٣
  

  !!آشفته فکری دچار افغانستان،ی  ھا»مائويست«

١  
 آسياب کی میآب به  ھا سوم عقربی و شورشی ھا پوالد، مضمونی زير عنوان،٢٠١٣سپتمبر ١٧تاريخ ه ب  

االتی ؤدرآن مضمون من س . به نشر رسيد»آزادافغانستان-افغانستان آزاد« وزين وبا ارزش پورتالازاين قلم در ريزند؛

جوابی ارائه بدھند که  شوند تا ديگران درصدد روی حرفھای من و غور بعد از خواستم تا رامطرح کردم واز آقای پوالد

  :ايشان بدين ترتيب خواسته ام از و باشدو پذيرش تفکر ، درخور تعمق

   »کنندوالنه نؤبرخورد غير مس يد،ئکنيد وبه دوستانتان بگونتھديد  خواھم، من ازشماپاسخ مستدل می«  

 )١٣٩٢عقرب ٣٠و٢٨ ،٢،۵( که درين آواخر تا اين نه حرفی شنيدم ونه سخنی به گوش رسيد؛ مدتی گذشت،  

 صفحه را ٣٨ که مضمونی به نشر سپرده اند »مائويست ھای افغانستان« خالصه زير نام آقا ياخانمی، کسی وياکسانی،

 ۀنقش رفيق اکرم ياری درمبارز جنبش دموکراتيک نوين افغانستان و سازمان جوانان مترقی،( تحت عنوان احتواکرده،

  .رقم زده اند )خلق افغانستان

سعی کرده تا رديه ای ........ يا نده ونويس  رابه نمايش بگذارد،»ياری«زنده يادکه نقش  شترازاينيمقاله ب  

به پيروی  و دست آخر با روش ھميشگی شورشيھا، ...و...چه مقصد پليدی دارم و بنويسد ومعرفی کند که من کيستم؟ و

 کبير توخی، ، پغمانیداد خالق موسوی، کله؛ و را به سر کلمات  تکراری شان جمالت و روضه خوانھا گريز زده، از

  .نگويند تا گفته اند واقعاً  .که نوشتم  گلو وعصبانيت نقطه گذاشته،ۀ ورم کردیرگھا آخر کار با رانده واب... ميرويس و

گفته ام کاری ن کرده ام،منکه ادعائی ن خود؟ تائيد ويا ھستيدو نوشته ھايم من  آقای نويسنده شما درصدد رد  

خواسته ام که روش من کسی ن از و زم وصدررا نزده ام،الف خلقت اي را گذاشته ام، کرده ام ويا بنياد گروه يا دسته ای

ديگران ھستيد ويا درخدمت  که درصدد رد ئيد وتثبيت خود نداريد؛أدليلی برای ت واقعاً  يد،ئراستش را بگو را دنبال کند،

  بريد؟؟ به سرمی

  : نظر می افگنيم»مائويست«ی از نوشته ئبه بخشھا  

  :اھميت آن نوشته اند اله من و مقۀنويسنده تمجيدی ازمن کرده ودربار  

مقدس "}عنعه ئی{خوبی آن نيزبه اين دليل است که اوغشای عنعنوی اين کارخيلی خوبی است، .ميکند(......   

 شيوه معمولی وھميشگی شان،« زير ھمين استتاری که خودشان پرداخته اند دھند و بعد ادامه می.) ھارا ميدرد"بودن

اين (رسند که به اينجا می تا اين دھند، ندکی ازکار نامه ھای خود را توضيح میا »دوزند درند وخود می خود می
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 "Untouchable"و» اسطوره «،»مقدس«رابه ھمه ماميدھد که ديگر کسی   فرصت آن» من استۀمنظورنوشت«نوشته

ی بی امان برھان  ودرازھای پوسيده وقبيله گرائی ارتجاعی مانند ريگی درمقابل طوفان ھا}نمی ماند{باقی نه ميماند

  ).علمی درھم کوبيده خواھدشد

وقت  حتماً  نمائيد مطالعه می  راکالسيکشما که ھميشه آثار  چقدر زحمت ديده ايد تااين جمالت را نوشته ايد؟  

  :کرده ايد که درمانيفست حزب کمونيست بخوانيدن

  .بورژوازی درتاريخ نقش فوق العاده انقالبی ايفانموده است(  

پيوند ھای  .ھم زده احساساتی را ب پدرشاھی و کليه مناسبات فئودالی، قدرت رسيد،ه ھرجاکه ب بورژوازی،  

بيرحمانه ازھم گسست وبين آدميان  ساخت، خويش وابسته می »مخدومين طبيعی« رنگارنگ فئودالی راکه انسان رابه

جوش وخروش شواليه   مذھبی وۀھيجان مقدس جذب .بی عاطفه باقی نگذاشت »نقدينه« صرف جزپيوند ديگری، پيوند

وی قابليت شخصی  .پرستانه غرق ساخت  حسابگريھای خودۀآبھای يخ زد در  احساساتی تنگ نظرانه راۀمآبانه وشيو

 تنھا کف آمده،ه روی استحقاق ب از شده ياء عطااجای آزادی ھای بيشماره انسان رابه ارزش مبادله ای بدل ساخت وب

سياسی   پندارھای مذھبی وۀجای استثماری که درپرده ب دريک کلمه، رابرقرار ساخت ووجدان تجارت  آزادی عاری از

مانيفست ٢۵ و٢۴صفحات .)رائج گردانيد را مستقيم وسنگدالنه ای خالی ازشرم، استثمارآشکار، پيچيده ومستوربود،

  .بزبان فارسی .حزب کمونيست

  :نويسند ی میھمچنان يک پاراگراف بعد تر بنيان گذاران سوسياليزم علم  

پولی اً به مناسبات صرف را آن و احساساتی مناسبات خانوادگی راازھم دريد و بورژوازی پوشش عاطفه آميز(  

  .٢۵صفحه )تبديل ساخت

 اين .سر رساندهه ب بورژوازی اين کار راقبالً   من نيست،ۀ که درھم شکسته کار مقاله ئیپس اين غشای عنعن  

باراين  بار شما که قبالً  .بار ديگرحمله کنيد وفحاشی کنيد  برای اينست تا يکه ايد صرفاً  من را محمل ساختۀکه شما مقال

  ی برای چه؟ئ انتقادی که انتقامی پس اين دراز گوۀنه به گون کار راکرده ايد،

  :اذھن نويسنده آشنا شويم اندکی ب نويسد، می .رابخوانيم» مائويستھا« ۀحاالبخش ديگری ازنوشت  

 برد، ال میؤزيرس که من ازجايگاه خودم توضيح کرده بودم؛ واوج شعله جاويد را١٣۴٧دث سالنويسنده حوا  

  :باپرسشی کند، دارد وچنين بيان می کند که پوست پلنگ راازصورتم برمی ادعا می و

وشدبه ک  که می -.ب. پ.منظور شان به اين دليل بودهاً حتم-  به آن دليل، گردد؟ برمی١٣۴٧چرانويسنده اينقدربه سال«

  ،»سابقه است}شعله ئی{شعله ای « جوان بگويدکه}خوانندۀ{خواننده 

  :کند  من را آورده ونتيجه گيری میۀبعد يک جمله از مقال 

 فئودالی ومعيارھای اخالقی گوش دادن به حرف ريش سفيدان }جامعۀ{عنعنات جامعه)پيکاربڼوال(نويسنده« 

 »ه قرارميدھدرابه جای برھان علمی مورداستفاد"قريه"وبزرگان

 من باعث ۀاين نوشت که گويا  رابه من داده ايد،»ابراھيم بت شکن« تان مقام ۀآقای محترم شما درشروع نوشت  

 زندگی می الی اين غشاه  تان متھم شدم که درالبۀ دوم نوشتۀبودن بدرد وحاال درصفح" مقدس" گرديد که غشای معنوی

نوشتۀ من موجود و در دسترس ھمه است، من در آن نوشته  .گفتن استرای نان ونتيجه گيری فقط گفتن باين نوع بي .کنم

 صرف نظر از اين که ورود شما به بحثی که مخاطب مشخص دارد خود نوعی ،قرار داده ام» پوالد«مخاطبم را آقای 

شد، مسأله وجود داشته با» پوالد« و تا زمانی که شخص آقای است که فکر می کنم به عادت شما مبدل شده» فضولی«

  .به شما ھيچ ربطی ندارد تا پای پيش نموده به اصطالح سکانداری را به دوش بگيريد
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 که به عوض مخاطب مشخص وارد بحث شده، آن ھم اين قلم را گويا متھم به اثر گذاری بر می دانيد اين روش شما

شخص است و طبق شناختی که اين قلم جوانان می نمائيد، چه نکاتی را در ذھن خواننده تداعی می کند؟؟ چون مخاطب م

از ايشان دارم نه تنھا ديگر جوان نيستند و مراحل مراھق بودن خود را سالھا قبل سپری نموده اند، بلکه چند سالی از 

، وقتی شما به جای وی داخل بحث می شويد آنھم با ترس از اثر گذاری بر جوانان، اوالً کبر اين قلم ھم مسنتر می باشند

ھمان مراھق  ايدئولوژيک -در زمينۀ سياسیرا زير سؤال می بريد و به صورت تلويحی وی را » پوالد«قای سياسی آ

معرفی می داريد، درثانی از اين که وی به ارتباط سؤاالتم دھن باز نمايد، ترس داريد و نمی گذاريد تا خود به جواب 

به صورت خاص با در » ياری«شخص زنده ياد در کل و » شعله جاويد«، نکند از پاسخ وی به ارتباط بپردازد

، اگر که نوشته ھايش بيان داشته ھراس داريد که چنين بی محابا به عادت ھميشگی پناه می بريددرنظرداشت مواضعی 

پاسخم را بدھد و خودت اين گونه برای مراھق قيم شده ای؟؟ از آن » پوالد«چنين نيست چرا نمی گذاريد تا شخص آقای 

من نسل جوان  تازه اگر که من زمينه سازی کنم؟  من درخواستی  ازنسل جوان است،ۀکجای نوشت مگر گذشته

که  بدون اين کند اگرنسل جوان ھردو نوشته رابخواند، رامخاطب قرارداده ام شماچرا وحشت کرده ايد؟ چه فرقی می

 و نداشت که تحمل مخالفت را ه ايدشما داکتر فيض شھيد را متھم کرد .تحميلی درکار باشد تصميم بگيرد ورٲی بدھد

ال ؤ سۀاجاز ،باشد سرجايشمخالفت که ۀ اما خودتان اجاز که نداريد، سند ارائه کنيد، داشت، مخالفان راازميان برمی

داده ايد "پغمانی"ال استادؤدقت بخوانيد، جوابی که درمقابل س  تان را باۀمقال خواھيد، حتماً سند می .دھيد میردن ھم نک

  .کنم کافی باشد فکر می ديگر بخوانيد،يکبار 

 :بخش اول نوشته اش چنين آورده٣ۀگويد کف بردھان آورده درصفح  که ھزيان می»مائويست«آقای  

که ايدئولوژی مسلط برسازمان جوانان }انقالبيی{يعنی ھرانقالبی ای ( واقعی}شعله ئی{امروزھرشعله ای«  

 آقای مائويست ».....اساسی اش رامبارزه با}وظيفۀ{وظيفه  )ل داردراقبومائويزم ليننزم و- مارکسيزممترقی يعنی

 ).ا-ل-م(وجا ديگر ميگويد) م-ل- م( يد انديشه مسلطئگو مشخص نيست انديشه ھای مائو يا مائويزم؟ چون شما يکبار می

 شما درصدد.نديشه؟مائويزم يا مائوتسه دون ايک، تصميم بگيريد کدام  کنيد که اين دوتا فرق دارد،وئی ندرھم وبرھم گ

که کسی  دادند نه اين الھای کرده ام که اليق بود ايشان جواب میؤ س»پوالد«من از  .نه من گمراھی نسل جوان ھستيد،

را ھم سزاوار قيم معرفی » پوالد«بيچاره ازموضوع ضمن بی اطالعی که  آنھم کسی ،ديگر به اين کار دست می زد

  .بدارد

 ادعا می و  جاويد راتوضيح کند،ۀسمت وسوی شعل نويسنده سعی کرده تا ٧بخشی ازصفحه و ۶و۵ درصفحات  

 کامالً  .گرفتند الھام می»م-ج- س«نويسنده ھا ونطاقان از کرد، سازمان جوانان دموکراتيک رھبری می کند که انديشه را

من درنوشته ام  .نبودندترکيب آن سھم خودرا داشتند اما ھمه کاره  سازمان و .»مائويست«دچار خيالبافی شده ای آقای 

آقا چون  کنم من پيرو ھمان انديشه بوده وھستم ، حاال تکرار می و  مطرح درشعله جاويد صحبت کرده ام،ۀازانديش

که  بود،» ا-ل-م « شعله پرازمقاالت توضيحی پيرامونۀکه جريد داردآگاھی ن  جاويد رانه ديده ونه خوانده،ۀنشريه شعل

، بلکه به محض اطالع قشقرقی را به راه انداختند که تا امروز آثار بودندن» م-ج-س«نه تنھا عضو آنھا نويسندگانبيشتر

به ١٣۴٧حمل١۴ شعله جاويد که به تاريخۀازنخستين شمار .ھيان شعلۀ جاويد صدا می نمايدامثبت و منفی آن در گوش ر

 د مقاالت ونوشته ھای روشنگرانه ومصادره گردي و بود١٣۴٧جوزای٢٣ آن که به تاريخۀنشر رسيد تاآخرين شمار

 جاويد رادرپورتال آزادگان ۀ شما شماره ھای شعل»مائويست«آقای  .خوانيم درآن می» ا- ل- م« ۀدرباررا توضيخی 

  .بخوانيد تاپی به اشتباه تان ببريد

. ت کنيدبی لجاجت موافق نير عثمان عضو سازمان نبود،اھم توافق داريم که زنده ياد انجب! »مائويست«آقای   

  :خوانيم  جاويد میۀازاو اين مضامين را درشعل
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  ١٣۴٧حمل١۴» ماۀتحليلی ازوضع کنونی مناسبات طبقاتی جامع« اول ۀشمار  

  ١٣۴٧ حمل٢٢»اوسنی طبقاتی روابطو يوه څيړنه جامعی د د زمونږ« دوم ۀشمار  

 ين شماره قسمت دومو درھم١٣۴٧ حمل ٢٩»انعکاس انديشه ھای زھرآگين درجريانات سياسی« سوم ۀشمار  

  .».............اوسنی د زمونږدجامعی«

  .١٣۴٧ثور ۵ »دولت دموکراسی ملی يا شکل سياسی راه رشدغيرسرمايه داری« چھارم ۀشمار  

 ١٣۴٧ثور١٩»پارلمانتاريزم ياعمده ترين راه رشد غيرسرمايه داری«شم  شۀشمار 

  .١٣۴٧جوزا٩ »بازھم ردھجويات اليعنی« نھم ۀشمار  

مرام نشراتی شعله که توسط ايشان نوشته   و»محمودی«ن مضامين ومقاالت زنده ياد داکتر عبدالرحيمھمچنا  

آنھائی که  و نبودند» م-ج-س «کدام عضو که ھيچ »نگارگرفعلی« مضطرب باختری  و»بنياد« عين علی زنده ياد شده،

شما  .ھا یئآموزشی برای شعله   است و»ا- ل- م«بر مبنای ارزش وبيانگری نوشته اند که کامالً  بودند مقاالت با عضو

اينھا  .کنيدی برخورد نئ سليقه »مائويست«آقای  . اکرم ياری است؟ۀ زنده ياديد کدام يک ازاين مقاالت نوشتئبگواً لطف

 د،نمن باش و  صحبت شماۀخوانند ازھمان دوران کسانی زنده اند که احتماالً  درحقيقت تاريخ است، مسائل گذشته است،

بدون  کرده ام واسنادی که دارم باحرفھای خودم بدون اتھام زنی،خطاب  حرف شما درست که من به جوانان حاال

  .ی داريد وعصبی ھم ھستيدئ راستگویادعا عصبانيت گفته ام شما چرا آتشی ھستيد؟

 ۀبا سامائی ازمبارز پاکستان اگر در١٣۶٠و١٣۵٩یکه سالھا نويسد  می»مائويست« ھفتم آقای ۀدرصفح  

خدا «صرف نظر از اين که  »مائويست«آقای  .»شعله يی گری ات را بينداز« گفت زدی می طبقاتی حرف می

 در پاکستان بوده ايد و يا نه و صرف نظر از ١٣۵٩و صرف نظر از اين که شما آيا در سال » بشرماندرا دروغگوی 

ی کسيست که ئشعله  .ی گری ازبنيادفرق داردئی بودن باشعله ئشعله ؛ اين که اين بار بر کدام مرده بھتان می بنديد

کنند،علنی  سفسطه می کنند، که فتنه خلق می اما آنھائی و کند باشرايط مشخص برخورد مشخص می است،»ا-ل-م«پيرو

جاسوس  نيات غير صادقانه و  که بایچنين افراد ی نما ھستند،ئاينھا شعله  دھند؛ شعارميان خالی می کنند، گری می

ی ئگويند شعله  زنند ومی چپ انقالبی به اينھا تشر می يھا وئشعله  کردند، کنند ومی له ای رامطرح میأصفتانه مس

ی ھستند ئزنيستھا ازھمان آوان جنبش انقالبی افرادی رادرآن جابه جا کرده بودند تا اکت کنند که شعله يريو .گری نکن

ال کننده ازھمين قماش ؤس بُد ال .ی گری کنندئشعله  ه کنند،احساساتی را گمرا نسل جوان و وھميشه شعار ھای تند بدھند،

  .بوده که جوابش را گرفته

ضدجنبش }به{بر «به ميان آورده ام تا اورا را» سمندر« مدعيست که من نام ٧آقای نويسنده درھمين صفحه  

من  نيده ايد واالازکسی ش خوانده ايد، من رانۀآقا شما مقال .مصاف کنم وارد »مائويستی افغانستان ورفيق اکرم ياری

  .ال شده بدهؤپاسخ به آنچه س ی گری نکن؛ئشعله  سبک وسنگين کن، بفھم، بخوان، برده ام،اسمی از سمندرن

ناديده بگيريد، اين  کامالً  که گويا کمونيست است، کند، ی که میئبگذريم ازادعا ادب کن،  اين بچه را!آقای پوالد 

شخصيت  در کمونيزم که تجديد ندارد،  خود تربيت شخصی و مبارزاتیزج نويسنده ادب معمول اجتماعی را

  !!بی ادعا عمل کند، راستی رابيآموزد، اول بايد ادب و اين آقا وساختاراجتماعی بشراست،

رياضی - مائويست ھای افغانستان متدعلمی « دقت کنيد،»مائويست«بيھوده گوئی آقای  به اين الف زنی و  

بخش ٨ۀصفح »ميتوانندنشان بدھندکه نوشته ازچه کسی ھستDNAشاف داده وبادقت تشخيصوکامپيوتری دقيق راانک

 زيرعنوان Microsoft   ازطرفکه شما ادعا کرده ايد قبالً  اين .کرده ايد بيخود الفيده ايدشما ھيچ کاری ن .اول

Software-Recognition اين   که مجازاست،البته بخشی شود، برنامه ريزی شده که پروگرامھای آن فروخته می

مپيوترنمونه  کۀحافظ در که قبالً  آنھم درصورتی سکن شده را تشخيص کند، تواند اسناد ومدارک دستی ويا برنامه می
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دردسترس پوليس ويا دستگاھای  حتماالً  ديگری دارد که اۀتشخيص نوشته ھای تايپ شده برنام .ای وجود داشته باشد

 یتازه اگر قبول کنيم که شما از چنين امکانات .دانيد به دست آورده ايد خود میجاسوسی قرار دارد، حاال شما ازکجا 

 ديگری را که شما ۀعد و» احمد برومند« ،»خالق داد پغمانی« ان وآقاي» موسوی« استادۀنوشت برخوردار ھستيد،

بنيان گذار  سواد ومنتقدوهللا باءشماکه ماشا  بانامھای مختلف نوشته چرا نتوانسته ايدتشخيص کنيد؟»موسوی «يدئميگو

 شما درجايگاه نادرست قرار داريد . باديگران سواد خواندن کافيست»موسوی« نگارش ۀبرای تشخيص شيو ھستيد،

حاال به  .زنيد مارک می بنديد، گيريد وچون جواب نداريد اتھام می ال قرارمیؤبه ھمين دليل مورد س وپرادعا ھستيد،

  : باخط درشت نوشته»ويستمائ«اين اتھام وادعا دقت کنيد،

  »ديگر؟ يک توطئه گرجاسوس ويا توطئه گر از پيکا بنوال يک نام ديگر«  

که اين  شمارا اگاه  کند، و مشخص کند تا داديدله را به سيستم کامپيوتری تان ن چرا اين مقا»مائويست«آقای  

برای  گفته ايد اين جاسوس کيست؟ن» نام ديگر ازيک توطئه گرجاسوس «يدئگو که می اين مقاله ازکس ديگری نيست،

دادفر  واصف و اين آقا زير ھمين عنوان من را متھم کرده که ازنگارگر، .شما که مشکلی نيست تا کسی را تاپه بزنيد

اگر احساس  «ھستيد دقت کنيد که من گفته ام شما که استاد در سايررشته ھا .خواسته ودست طلب دراز کرده ام

را آورده ام شما ذکری " محمودی"وازجانبی من اسم ھادی به آنچه مطمئن نيستيد، شرط است، »اگر «.»وليت کنندؤمس

 چرا؟ کرده ايد،ازايشان ن

ميکرديد که ال نؤرا خوانده ايد ونه ازمباحثات آن دوره اطالعی داريد، واال س"پس منظر"شما به يقيين نه   

 .گيريد  بپرسيد جوابتان را می»پوالد« فرصت ازآقای سر حتماً  .ازکجا معلومات حاصل کرده ام» م- ج-س «ازترکيب

 نه الھام شد ونه ازجفر وغيب گوئی خبری ءً بنا .مانده بود که مخفی بماندچيزی باقی ن که سازمان متالشی شد بعد ازاين

 بيان ۀدرشيوشايد شما بيشتر رفت وآمد داشتيد که اثرات آن تاحاال  به يک مفھوم خانه ھا،ماند سماوار  می درميان است،

ونی افغانستان حين ضرورتھا بوده و می يمحل تجمع توده ھای ميلھا سماوار خانه  و اما در واقعيت امر تان مشھود است

طنت نشينی سينه می زنم تا رفتن در سماوار رگ شده ام و نه ھم در زير منبر سلباشد، من نه خود در ارگ سلطنتی بز

  .لستون را قابل مباحات بدانمھقصر گلخانه و قصر چرکانتينتال، خانه ھا را اھانت و خوشرقصی در انت

  :چنين آغازکرده» بخش دوم}مقدمۀ{مقدمه  «زيرعنوان را  خودۀبخش دوم نوشت  

معرفی  نويسد  می»پيکان بڼوال« ذھنی کسی راکه زيرنام مستعار}محتوای{دربخش اول ذره ای ازمحتوی«  

 کند چه سياستی راتعقيب ميکند وازچه راه ھائی تالش می ،»کيست«لوژیدرآنجانشان داديم که ازنظرايدئو .کرديم

  »سياست ھايش راعملی سازد

نام مستعار  گفته با  خودش ازجفر وغيب گوئی استفاده برده وۀيا به فرمود  الھام گرفته و»مائويست«آقای   

به سيستم تان  حتماً  ه نام ھمديگر رابشناسند،ھا الزم نيست ب یئمنکه درنوشته ام گفته ام شعله  ازکجا فھميديد؟ نوشته ام،

آقای محترم دربخش اول کجا نشان داده  . اين شخص رانداريمۀرا درجريان گذاشته که ما سابق شما و اين اسم راداده ايد

 ؛ اسمی براو گذاشتيمن تھمت ھای ماۀزرادخان از دربخش اول ما گفتيد بھتربود می ايد که من ازنظر ايدئولوژی کيستم؟

  .جزنام گذاری وتھمت زدن به ديگران کار ديگری ھم داريد؟ مگرشما ،....اپورتونيست و

  :»پيکاربڼوال پيرفراموش کار«درھمين بخش زيرعنوان  

پيکاربڼوال نقش رفيق ياری  دراين پيکره که نويسنده يا «نويسد رفته ومی١٣۴٧نويسنده بازسراغ داستان سال  

من گفته  يد،ئفرما رست می  دکامالً  شما.  اول بخش دومۀصفح »...عريف ميکند ولیداشته ت »نقش«آری حد تا را شھيد

اپورتونيست وپرزه  توطئه گر، دشنام چرا؟ سند بدھيد؛ راثابت کنيد، شما خالف آن اين توھين است؟ ام که نقش داشته،
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يا  و دھد، بنيان گذارتبارز میوعمده بودن اورا تاسرحد  کند اين برخوردتان نقش ياری رامسجل می به نظرشما گوئی،

  . جواب دادن تان ھمين است؟ۀشيو

  :کند الی را مطرح میؤ سوم ھمين بخش سۀدرصفح  

بڼوال ميپرسيم،آيا نوشته ايکه دريک ن ازپيکا »نامی ازاکرم ياری دربين نبود« که اکنون دررابطه بااين«  

 !پاسخ من کامالً روشن است ھم آری و ھم نه. »درحقيقت ازھمان شخص ميباشد؟ نشريه به ھرنامی که ظاھر ميشود،

يد کدام مقاله ازايشان بوده که ئبگو کند، می را تھديد ن»ياری«زنده يادذشته وھيچ خطری اما حاال که سالھا ازآن زمان گ

  .شما اطالع داريد وديگران ندارند؟

  ادامه دارد

    

  

    

  

  

    

    

    

 

 


