
  
  
  

مردم  کنجکاو انديشهپرست هستم هميشه  چندی پيش بعد از ساليان درازی سفری به ايران داشتم. چون يک ايرانی ميهن
ميکردند، ولی  رامش درونی در خود ميديدم. با اينکه دولت مردم را سرکوبآحالتی از  در اين سفر يک .سالم ميباشمدرباره ا

سال پيش.  ٣٠ بزاريد برگرديم به  ؟مردم هم شادی داره بگويد مگر ديدن کشتار شادی زيادی در خود احساس ميکردم. شايد
هم  نقش شاه  که تحت تاثير سخنرانيهای اسالميون فکر ميکردم که خمينی همان حسين هست و ساله  ١۶ -١۵جوانی بودم 

به نهايت  م ريشه انداختند و در رژيم قبلیخوندها در افکار مردآبينيم که چطور  کنيم می اگر به تاريخ نگه بازی ميکنه. رو يزيد
  قدرت خود رسيدند. بگزريم، چونکه اين بحثی جداست.

  
اين بود که اگر عراقيون  سوال من جنگ ايران و عراق بودم جرقه ای بود که مسير زندگی منو تغيير داد. سالی که در ٢

 کی اصآل مقبره های حسين ِ ا اقدامی نکرده و ضمنآهکسی عليه اين سال گذشته ١٣٠٠دشمنان حسين کربال هستند پس چرا در 
عراقيهارو؟  و ميزنه، مارو ياچه کسانی رگردن  ، وقتی ميادامام زمانی که اينها صحبتشو ميکنن يا ؟ساخته و بقيه امامها را

اين امام زمان  اگه ؟های سوسنگرد تجاوز ميکردند نگرفت راستی چرا اين امام زمان جلوی عراقيهارو وقتی که به دختربچه
وپا رايرانو به مقصد ا ١٩٨۴ اينهمه دختران بی دفاع زير تجاوز عراقيها جان نمی سپردند. باالخره سال فقط يه گردن ميزد

با  تری تهيه کرده بودم مراوبشنوم. از ايرانی بودن بريده بودم. بعدها که کامپي ترک کردم. ديگه نمی خواستم از ايران چيزی
خوندها، يا بهتر بگم زباله آواقعيتهای تاريخ پی بردم.  و بيشتر به بيشتر درفش کاويانیشنا کرد. با آن يحماسه بابک خرمد

هستش) به شکل  نآدمکش و نامردو (جنگ خندق دليل بارز آه بازو، و علی چتازی رو يا محمد ب کشهای عباسيان، حسين
بما و ... حسين  ،و مازيار و همانند اينهارو در کالبد حسن قوب ليثعخصلتهای بابک و يديگه ای به ما تحويل دادند. اينها 

  حاشيه روی نکنيم و برگرديم سر شادی من. ند. بهرحاله اتحويل داد
  

چيزی ديگر  ند. مادرم که غير از نمازه اا کرداسالم زده شدند و گرايش به اشو زرتشت پيد ازچطور مردم که ديدم در سفرم 
و ادامه   ؟ ن نوشتهآميخواندم، سوال ميکرد اينهارو تو قر نو براشآرفهای من گوش ميکرد و وقتی قرنميشناسه، با دقت به ح

و دوست دارم مسلمان نيستم  خوندها که مارو در خواب نگه داشتند و وقتی گفتم که مادر من ديگهآبه اين  ميداد و ميگفت لعنت
بده. دينی که تا قبل از انقالب اسالمی کفر شناخته ميشد امروز انجام  نکه درسته همونوآيم، گفت، هر آيين زرتشت درآبه 

تشکر کرد، چرا که بدون وجود اينها ايرانيان  خوندها همآدين راستين در دل مردم جا باز کرده. البته بايد از احمقيت  بعنوان
مسلمين  حکومت ميکنند از تعداداينها  حساب ميکردند، ولی پيروزی نزديکه. هرروزی که  باخته رو عراببايستی جنگ عليه ا

زرتشتيان که هيچوقت سنگر مبارزه رو خالی نکردند  کاسته ميشه. حال که دليل شادی منو ميدونيد اجازه ميخواهم از تمام
خواهد  اسالم روز انهدام ،نروزآزرتشتی در دنيا شناخته بشه. کشور روزی کشورمان بعنوان يک  قدردانی کنم و اميدوارم که
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اولين شکستگاه  ،سرزمين مادر کورش ريو برزن، حماسه گاه بابک،آذربايجان، سرزمين اشو زرتشت، زادگاه آاز  ويرآ
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