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 ضمارۀ 
 پٙزٓؿت ٚ ت٥ 

 ملتِ يحطت زدٌ
 نثی ساقی

تشسوی هستیم. ماا زص ههاچ زیاض و زص ههاچ     وحطت صده و ما ملت 

کس می تشسیم. ما زص زتتکاس مای تشسایما زص کااس مای تشسایما زص      

ما زص زنذیطچ می تشسیما زص تفکاش  پذیذه های تاصه و تذیغ می تشسی

می تشسیما زص زنتقاد مای تشسایما زص موز اچ ضاذح تاحقیقات مای       

تشسیما زص زاج کتاب می تشسیما زص خوزنذح کتااب مای تشسایما    

زص حشف صدح دس موسد دین می تشسیما زص نظشیات و تئوسی هاای  

غیش خودی می تشسایما زص تلویضیاوح مای تشسایما زص ساییها مای       

مای  تیاتش می تشسیما زص ػکس مای تشسایما زص ممساهچ     تشسیما زص

ا زص تاسیکی ضة می تشسیما زص ػلم مای  تشسیما زص  هیش می تشسیم

تشسیما زص تحقیق ػلهی مای تشسایما زص حقیقات مای تشسایم و زص      

خاس ی نیض می تشسیم. ضایذ ماا ضاؼاس تاذهیم کاچ ماشدع ضاماػی       

س  یلاذیم ا دس  هستیم. ضایذ ضؼاس تذهیم کچ  ماا دس تشزتاش زنللای  

تشزتااش سوج  یلااذیم و دس تشزتااش  مشیکااا هاام تشخاای هااای مااا    

 یلیذیم. ما زص مشگ نتشسایذیما ماا زص کطاتن نتشسایذیم و ماا زص      

صنذزح هم نتشسیذیم. زما یاد ماح تاضذ کچ ماا  یلیذح ماا زص تاشج   

تودا مثااسص  ماا  زص تاشج تاود و ضاماػت ماا هام زص تاشج تاود.          

نذیطۀ خود می هشزسیذیما ما  یلاذیم  ما یلذیم زوح زص سستی ز

زوح زص ضؼف دالیل خود مای هشزسایذیم. ماا  یلاذیم زاوح زص      

سوتچ سو ضذح تا خاس ی هاا مای تشسایذیم. ماا  یلاذیم زاوح زص       

 موز هچ تا زنذیطچ های  ذیذ می هشزسیذیم.  

دین ما ما سز تچ ضماػت و نتشسی تطویق می کیذ و زص  سو تاچ سو   

شی تیهی نذزسد ما زما زص دین خاود ضایاخت   ضذح تا هیچ زیذه و نظ

کافی نذزسیم. ما تچ  ای ػطق محاوس ا خاوف محاوس هساتیم. تاچ      

می تشسیذیم کچ ماسکسیسم تیخ ػقایاذ   صمانی تچ ناحق ماطوس مثال 

ماح سز سست می کیذا ما می تشسایذیما کاچ تاا ریثشزریسام سقاتات      

زص ماا مای   نهی توزنیما ما می تشسیذیم کچ پلوسزریسام  زنحاااس سز   

گیشدا ما می تشسیذیم کچ  صزدی  قیذ و تیذ های ما سز می ضاکیذا   

ما می تشسیذیم کچ پذیذه های  ذیذ ا  ا سز تش پذیذه هاای کهان   

ما تیگ می ساصد. تیا تش زین  یگ ما زص تشج ما تود و غیاشت ماا   

زص ضذت وحطتی تود کچ سشتا پای ما سز فشز گشفتچ تود. ما  شأت 

کچ تا طشف مقاتل گفت و گو کییما ما  اشأت  ح   ح سز نذزضتیم 

سز نذزضتیم کچ تا حمت وتشهاح دس تشزتاش سقیاة هااهش ضاویم. ماا      

 شأت  ح سز نذزضتیم کچ متاع خاویص سز دس کیااس متااع دیلاشزح     

دس تاصزس ػشضچ کییم. ما زص تاشج تااختن ا خوزساتیم سقیاة سز تاا      

شج ۀ ماا زص تا  صوس زص صحیچ تیشوح کییم. ما حهلچ کشدیما زما حهلا 

ما نیاض زص تاشج تاود. ساؼذی نیا        تود. ما دفاع کشدیم؛ زما دفاع

 دسیافتچ تود کچ:

 زصزح کض تو تشسذا تتشج زی حکیم

 وگش تا زو زو صذا تش  یی تچ  یگ

 زصزح ماس تش پای سزػی صنذ

 کچ تشسذا سشش سز تکوتذ تچ سیگ

 نثییی کچ زوح گُشتچا ػا ض ضود

 تش سد تچ زیلال  زطم  پلیگ؟!

 

 دو هفته نامه
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 ٚ نازق نثا ت٥ٕٛضقاٜ احٕس٢   ۲اٖ  خثشنلاس

 ذاٖ ٔحٕس ؾ٥الب  ۲ تشگ  سزیی

 ۰۳۳۳     قٕاضٌا۲ٖ   

      n.saqee@gmail.com  زیهیل:
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 زمیه مه سر
 خاح محهذ سیالب

زییمااا سااشصمییی زساات کااچ ماای تااوزح ضااؼثچ زی زص دوص  زش نامیااذ.  

زیاان  ااا تهاااسش پااش زص گ اال والی ا تاتسااتاح زش صماااح زنااذکی تااشزی 

تاااصه کااشدح نفااس و کاااسکشدحا خااضزنص پااش زص گااشد وخااا  و      

صمسااتانص سااشد و طاقاات فشسااا کااچ  سااارهیذ تااشین گااشگ تاتمشتااچ   

 چ صوصه می  وسد .سز ت

زییما سوص هاایص خطا  وخااموش و ضاثهایص تاچ  اض صاذزی تهام         

خااوسدح دنااذزنهای غشیثاااح زص فااشا سااشماا زص صااذزی تکیاااروطی      

صماااحص صااذزی ماضاایییا زطااه  صدح زشزغاای و...  نطااانی تااچ       

گااوش نهاای سسااذ و تااچ زطاام نهاای خااوسد. زییمااا  شوتهیااذزنص ص    

مااشدع ػامااچ  هشزیااذ زنلطاات ضااهاس زساات  فقاان  ااشوت دزسنااذ.     

وقطااش مؼتااذلا نقااص تهاضااازی و زضااتشز  کییااذگاح فااش  کفایااچ 

دس  یاااصه هااای ههااذیلش سز تطااکیل میذهیااذ!!  و فقااشزیص زص فااشا  

گشسایلی دساات تااچ هشکاااسی مای صنیااذ ؛ سزه ماای گیشنااذا  دع ماای   

کُطاایذ ا طارااة ماای ضااونذا ػالقااچ تااچ دزػااص دزسنااذ؛ زمااا ضااکشکچ     

 زنتحاس نهی کییذا تچ هیچ و چ!!!

ماسیاساات ماااذزسزنص ضاااهن زییکاااچ مشدمااااح کااام ساااوزد و ناااا  زیی

ههاانهیلی هسااتیذ ا دس تاااصی هااای سوص خیلاای ناتلذنااذ و مشدماااح     

خااود سز دس تهااای زنااذ  ماای فشوضاایذ و زمااشزس مؼطاایت ماای کییااذ  

 وسارهاست تچ دهل دیلشزح پای میضنیذ!!

زییمااا وکالیااص دس ضااوسزی ملاای و ضااوسزی والیتاای تاااکیوح طاای    

سااشصمین کاااسی زنماااع نااذزده زنااذ وفقاان زص     دو دوسه تااشزی زیاان  

ههاذیلش زیضهااای تااچ پایص قااذست مااذزسزح گفتیاذا زیااذ تااا ز یااشا    

ػسااکش و مؼلهاای هاام زحیانااا  زص خااود یااا خطااو وخسااش ضاااح مقااشس    

کشدنااذ. ملاات یاا  ملیااونی غااوس کااچ فقاان زص تهاااع وکااالا وصسز    

خااوزهص دزضااتیذ صیکاای تیااذ تااش     5وسیاایس  ههوسهااا ؛ صااشف  

 5هااشزت   تااچ ههااین  –نااۀ دیااوزل تااا غااوس گشماتاا  و سااش  گشد

  سصوی ضاح نشسیذنذ!!

زییماسیاساات ماااذزسزنص ضاااهن زییکاااچ مشدمااااح کااام ساااوزد و ناااا  

ههاانهیلی هسااتیذ ا دس تاااصی هااای سوص خیلاای ناتلذنااذ و مشدماااح     

خااود سز دس تهااای زنااذ  ماای فشوضاایذ و زمااشزس مؼطاایت ماای کییااذ  

 وسارهاست تچ دهل دیلشزح پای میضنیذ!!

یااص دس ضااوسزی ملاای و ضااوسزی والیتاای تاااکیوح طاای   زییمااا وکال

دو دوسه تااشزی زیاان سااشصمین کاااسی زنماااع نااذزده زنااذ وفقاان زص      

ههاذیلش زیضهااای تااچ پایص قااذست مااذزسزح گفتیاذا زیااذ تااا ز یااشا    

ػسااکش و مؼلهاای هاام زحیانااا  زص خااود یااا خطااو وخسااش ضاااح مقااشس    

  ۳تقیچ ظ    کشدنذ.

 

 

 دلً، ريز خريج ارتص سرخ  ۶۲
 

اضتف ؾطخ ٚ پ٥طٚظ٢ تالـ ٚرٟاز ٔطزْ ٥ٟٔٗ زٚؾت اـؽا٘ؿتاٖ ٌطأی٣ تیازا اضازٜ ٚ ٥٘یط٢ٚ     ضٚظ ذطٚد

ؾطؾرت ٔطزْ ٔا، واخ ٘ك٥ٙاٖ وط٥ّٔٗ ضا ٔزثٛض وطز وٝ تٝ اؾتطا٤ػ٢ ٞیا٢  ذیٛز تزس٤یس ٘کیط وٙٙیس ٚ      

ٚ  ٘کا٥ٔاٖ ذ٤ٛف ضا اظ٤ٗ وكٛض ت٥طٖٚ ٕ٘ا٤ٙس؛ أا تعس ٞا عسٜ ا٢ ظض ا٘یسٚظ ٚ ظٖ ا٘یسٚظ ٚ عاقیك حیطٚ     

ضقٛ  ٚ لسض ، زؾت آٚضز ٞا٢ تاض٤ر٣ رٟاز ضا تیٝ تّیس٤ًٙ ؾیاظ٢ ٚ چیٛو٣ پطؾیت٣ تم٥ّیُ زاز٘یس        

ٚاـتراضا  رٟاز ضا پأاَ وطز٘سا أطٚظٜ ٞٓ زض حا٣ِ وٝ ٔزاٞس٤ٗ ٚالع٣ زض ٌٛضؾتاٖ ٞا ٤ا ذا٘ٝ ٞا٢ پط اظ 

پط ازعا  ٚٔعأّٝ  ٛض ،ز٢ ٔفت ذـمط ٚ ٘ازاض٢ قث٥ٝ ٌٛضؾتاٖ تٝ حاِت زقٛاض ٚ ؾرت تٝ ؾط ٣ٔ تط٘س ، تعسا

ٌط ، ٞٙٛظ ٞٓ  تٝ ٘اْ رٟاز تزاض  ٣ٔ وٙٙس ٚ أت٥اظ ٣ٔ ذٛاٞٙسا ا٤ٗ رفا٢ تعض٥ٌؿت تٝ رٟاز ٚ ٔماٚٔیت  

آٟ٘ا٢ وٝ زض ضاٜ ذسا رٟاز وطز٘س ؼ٥ط اظ زـاع اظ آضٔاٖ ٞا٢ تعضي ذ٤ٛف ، ز٘ثیاَ  ٔطزْ عع٤ع اـؽا٘ؿتاٖا 

اْ رٟاز ٚ تا اؾتفازٜ اظ ؾًٙ لثط قٟساء تیطا٢ ذیٛز ٚ   ٥ٞچ ٌٛ٘ٝ ٔٙهة ٚ ٔؿٙس٢ ٘ثٛز٘س ٚ ا٤ٟٙا٢ وٝ تٝ ٘

٘رٛاٞٙس  ٞٓ  ـطظ٘ساٖ ذٛز لهط ٞا ٚواخ ٞا تٙا وطز٘س ٞطٌع عّٓ تطزاضاٖ رٟاز ٚ ٔماٚٔت ٘ثٛز٘س ٚتعس اظ٤ٗ

 تٛزا

 

ر ـــمل خان از پایان عُــاسماعی

 تـــــی اش بیمىاک اســسیاس
 

 صبح ۸، منبع: فریبرز آهنگر
 

ضؾسا اٚ ٌیا٣ٞ ذثیط اظ قیطٚع رٙیً      ٘کط ٣ٔ ذاٖ ا٤ٗ ضٚظٞا ذ٣ّ٥ عهثا٣٘ ٚ ٘اضاحت تٝ ٔحٕساؾٕاع٥ُ

وٙیسا اٚ تیٝ لیَٛ     زٞس ٚ ٌا٣ٞ قٕاض٢ اظ اعًا٢ وات٥ٙٝ ضا ٔتٟٓ تٝ و٥ٕ٘ٛؿت تٛزٖ ٔی٣  اِٛلٛع ٣ٔ لط٤ة

 .زض وات٥ٙٝ حىٛٔت ٚحس  ٣ّٔ ٥٘ع ٘اضاو اؾت« ٔزاٞس٤ٗ»ذٛزـ اظ ؾٟٓ وٓ 

زض ا٘تماز اظ ؾطاٖ حىٛٔت ٚحس  ٣ّٔ تؿ٥اض تٙس اؾتا اٚ اظ حىٛٔت ٌصقتٝ، تٝ ا٤یٗ   ذاٖ ِحٗ اؾٕاع٥ُ

وٝ اظ ٚال٤ت ٞطا  تطوٙاض قس ٥٘عٔماٚٔت رس٢ ٘ىطزا آٖ ضٚظٞا تهٛض  تٙس٢ ا٘تماز ٘ىطزٜ تٛزا حتا ظٔا٣٘

ض  اـ زض تاظؾاظ٢ ٞطا  تتٛا٘یس اظ ٚظاض  ا٘یطغ٢ ٤یه ٚظا    ز٥ُِ ؾاتمٝ تٝ« ا٥ٔط»تط ا٤ٗ تٛز وٝ ٕٔىٗ 

عٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘یٝ، تٙیس ؾیّٕا زض زٚضاٖ     آٚضزٞا٢ ا٤كاٖ زض ٚظاض  ا٘طغ٢ ا٘سن تٛزا تٝ ٕ٘ٛ٘ٝ تؿاظزا أا زؾت

 .تطزاض٢ ٘طؾ٥س ذاٖ، تٝ تٟطٜ ٚظاض  ٔحٕساؾٕاع٥ُ

واض٢ اؾترثاضا  ا٤طاٖ زض تٙیس   ٞا٢ اؾترثاضات٣ زض پ٥ٛ٘س تٝ ذطاب ٌاٜ زض ٔٛضز ٌعاضـ اؾٕاع٥ُ ذاٖ ٥ٞچ

ا٤ٗ تٙس، اظٟاض٘کط ٘ىطزا ضٚقٗ اؾت وٝ پ٥كطـت ٞطا  ٞٓ تٟٙا ٔعَّٛ ٚاِی٣ تیٛزٖ   ؾّٕا ٚ لتُ پاؾثا٘اٖ 

اـ حتیا   ز٥ُِ ٔٛلع٥ت رؽطاـ٥ا٣٤، ضٚ٘ك تزاض  ٚ ؾیاتمٝ زضذكیاٖ ـطٍٞٙی٣    ٞطا  تٝ اذاٖ ٘ثٛز اؾٕاع٥ُ

تط ٥٘ع تیٝ تٛؾیعٝ ٚ پ٥كیطـت ازأیٝ زٞیسا       تط ٚ ٘اتٛاٖ ٞا٢ تعس تا ٔس٤ط٤ت اـطاز يع٥ؿ تٛا٘ؿت زض ؾاَ

وٝ حاتت وٙس تٟٙا و٥ّس حثا  ٚ پ٥كطـت آٖ  ذاٖ پؽ اظ تاظٌكت اظ ٞطا  تاضٞا تطا٢ ا٤ٗ اؾٕاع٥ُٔحٕس

ٚال٤ت ذٛزـ اؾت، زؾت تٝ ٔا٘ٛضٞا٢ ٔرتّف٣ ظزا اٚ تاضٞا ارتٕاعا  تعضي ٔطزٔی٣ تطٌیعاض ویطز ٚ    

 ۰ ٝ  ل تم٥                    ٞا٢ ٔح٣ّ تٛز٘سا ٞٛازاضا٘ف ٕٞٛاضٜ ٔتٟٓ تٝ ا٤زاز ٔكىُ تطا٢ ٔماْ
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 رــــحًالت اخیـمکثی برت

 یـــراض َای مدوــاعت ي

 

 تهرا -خیر اندیش خداداد

ٓ  ٔطزْ ؼٛضاـتراض٣ٔ حٛنّٝ ٚاعتٕاز، نثط، تٝ نسالت ا ؼٛض٤ٟا٥ٞچٍیاٜ  ویٙ

 زٚتیاض  ،ٚـط٤ة ضازٚؾت ٘ساقتٝ ٚتٝ آٖ تاٚض٘ساض٘سا ٤ىثیاض  ٣ؾ٥اؾت زٚض٤ٚ

طوع٢ ٚٔح٣ّ ضالثیَٛ  ٔمأا  ٔ ٠زضٚغ ٞا٢ والٖ ٚـط٤ثٙس ٚحت٣ چٙس٤ٗ تاض

اوٙیٖٛ   أیا ؛ نیثطٕ٘ٛز٘س  ٕ٘ٛز٘س, اٌطٌا٣ٞ وٛتا٣ٞ ٚویٓ ویاض٢ ز٤س٘یس   

تاٚضوطزٖ حطـٟا٢ ٔمأا  ٔطوع٢ ٚٔح٣ّ ٞیٓ تیٝ    ز٤ٍطرا٢ نثطٕ٘ا٘سٜ ٚ

 تثس٤ُ قسٜ اؾتا ا٤ه ٔعٕ

 

 زٞٙس حك قیاٖ اؾیت ٚا٤یٗ نساضاتزاؾیط٣ٔ     اٌطؼٛض٤ٟانسا٢ عساِت ٚزازذٛا٣ٞ ضاؾط٣ٔ

ٍٚٞٙاْ وٕپیا٤ٗ   ٚعسٜ ٕ٘ٛز٘سثط ٤ا ٤ه ٘أعز ٝ اٌطٕٞطا٢ ٤ه ضٞو زٞٙساؼٛض٤ٟاوؿا٣٘ ا٘س

 ٚتیا  زٚٔی٣ ٘ساض٘یس   تكط٤فا  ٚنؿ ٥ٌط٢ تیاـطز ، ز٤ٍطٚعسٜ ،نؿ تؿتٙس اٚتٝ تكط٤فا  

 ٔطزا٣ٍ٘ ٚعع  قاٖ اؾت اؾتٛاضٞؿتٙسا، آذطتٝ ٕٞاٖ حطؾ قاٖ وٝ ٘كا٘ٝ ا٤ٕاٖ زاض٢

، چٙس٤ٗ تاض ٥ا٥ِٚؿ٣ٕ ذٛزٔطزْ ٔاضاوٝ تاؾ٥اؾتٟا٢ ٔاو وؿا٣٘ ٞؿتٙس، أاتسترتا٘ٝ ضٞثطاٖ ٔا

 زٞٙس!   ـط٤ة ٣ٔ ٚٞٙٛظٞٓ زاض٘س ـط٤ة زاز٘س

اٌطزضٚاظٜ ٞا٢  ٘كط ٣ٔ وٙٙس،اعال٥ٔٝ ض، اٌطٔطزْ ؼٛ، قٛ٘س اٌطرٛا٘اٖ تٝ رازٜ ٞا ت٥طٖٚ ٣ٔ

 حك ٔؿّٓ قاٖ اؾت ٚتا٥ٞچ ٔٙطك ٚلاعسٜ ٔراِؿ ٥٘ؿتا ٣ٔ تٙس٘س، ازاضا  زِٚت٣ ضا

ٞٓ  اا٤ٗ ضاتكٛزتا٤سچ٥ٙٗ واضٞا٢ ،حك زاقتٝ تاقس لسض  ذٛزوٝ ٞطوؽ تٝ ا٘ساظٜ  ٣زض٘کأ

ز٤س٤س ویٝ   قٕاا ط٘رٛاٞسوطز٥تؽ٥ ٔتٛرٝ تٛزوٝ تاعٛو قسٖ ٤ه قرم ٚيع٥ت ظ٤از تا٤س

تثیس٤ُ ٕ٘یٛزٖ    تا آ٤ا ٣ زض ظ٘س٣ٌ ٔطزْ ضٕٚ٘ا ٘كساطات٥ٞ٥چ تؽ٥ ،٥ط قرم اَٚ ّٕٔىت٥تاتؽ

ٚحیك تّفی٣    ا٤ٗ ٕٞٝ ٔه٥ثت ٞیا  اٚ را٢ٝ ٗ ٕ٘ٛزٖ ت٥ىاضٜ ا٢ ز٤ٍط٢ ت٤٥ه ت٥ىاضٜ ٚتع٥

 چ٥ع٢ ت٥ف ٘ثاقس! ٞارثطاٖ ذٛاٞسقس؟ رعذ٥اَ قا٤س

ٚحتی٣ ٥ٕ٘ی٣    ٔانٛض  ت٥ٍیطز ٝ ت ٣تطا٢ ا٤ٙىٝ زضؾا٥ِاٖ تعس٢ زضحاق٥ٝ لطاض٥ٍ٘ط٤ٓ ٚتٛرٟ

 ٤ٓ٥۲تٝ ٘ىا  ش٤ُ تٛرٝ ٕ٘ا تا٤س اظحمٛق ٔاٖ ضاتٕاتسٞٙس

 ٣ ع٣ٕٔٛ ت٥ٗ رٛا٘اٖ ٚٔطز۲ٍْٕٚٞطا٤ ٚحس  – ۷

رٛا٘یاٖ ٚٔؿیاعس تیٛزٖ ظ٥ٔٙیٝ تعّی٥ٓ       ؾاِٝ حىٛٔت لث٣ّ ضقس ۷۰زٞا٢ ٤ى٣ اظزؾت آٚض

ٚ ، ٔا ضٞثطاٖ ٚتحه٥ُ تطا٢ قاٖ تٛزٜ اؾتا ٞطچٙس  ضٚقیٗ زاضز  زضؼٛض٢ وٝ تاض٤د وٟیٗ 

ضقیتٝ ٞیا٢    تا زا٘كٍاٜ ٚتكى٥ُ  اظا٤زاز، ٚرٛا٘اٖ ٚعاللٕٙساٖ ظ٤از٢ تطا٢ عّٓ ٚزا٘ف زاضز

تٝ ٚال٤یا    ضا رٛا٘اٖ ذٛز ٝ ٔطزْ ؼٛضزاض٘سو ٣ِٚ٢ تإٞت تّٙس ؛زاض٢ ٕ٘ٛز٘س ٔرتّؿ ذٛز

ٚاحیس ضا ض٢ٚ اٞیساؾ    قیعاض ا ا٤ٗ رٛا٘اٖ تا٤سٞٓ نساتاقٙسا ٚذاضد اظوكٛض ـطؾتاز٘س ز٤ٍط

 زٚـ ت٥ٍط٘ساٝ ت ضٞثط٢ رأعٝ ٚٔطزْ ضا زٞٙس ٚ ؾط ٚاحس

، ضاؾط٘سٞٙس نسا٢ ٚاحس ٚاحسٚ ٚقعاض زاْ لْٛ ٚلث٥ّٝ ت٥طٖٚ ٘كٛ٘س وٝ رٛا٘اٖ اظ ظٔا٣٘ تا

 .تٛز ٤ت قاٖ زضرأعٝ وٕتطذٛاٞسٔٛحط

 

 ۲تاقس ٌؿتطزٜ تا٤س ٔس٣٘ ٞا٢ حطوت –۰

ؾطرازٜ ٞا نؿ وك٥سٖ ٚآٟ٘ٓ تاتعساز ا٘سن ٔا٥ٞیت   ضٚظتکاٞطا  ٚ تٝ ا٤ٗ ٔفْٟٛ وٝ ٞط

تطزا٥ٞچٍاٜ واضٞا٢ ؾ٥اؾ٣ ٚحطوتٟا٢ ٔیس٣٘   ٥ٞٚثت حطوت ٔس٣٘ ٚتکاٞطا  ضااظت٥ٗ ٣ٔ

 كىُ ٕ٘ا٤ك٣ ٚـطٔا٤ك٣ ٔفْٟٛ ٘ساضزات ،زاقتٝ تاقٙس قره٣ اٞساؾ وٝ زضلثاَ ذٛز

چٙیس٤ٗ تیاض ٔیطزْ ض٢ٚ    ، ذٛا٘ٙس ٘اْ ٚحس  ٣ّٔ ٣ٔٝ ت ضا اظاتتسا٢ ٥ٕٞٗ حىٛٔت وٝ آٖ

تٙیستطق ؾیاذتٝ    قعاضٞا٢ ٔٙزّٕٝ، زؾت آٚضزٖ حمٛق حمٝ ذٛزٝ ٚتطا٢ ت ؾطوٟا تطآٔس٘س

 ٢ٚٚظ٤طزاقیتٝ تاقی٥ٓ ٚتثیسَ ٚاِی٣ ٚٔعیاٖٚ       تا٤یس ، ؾطن ٔطوع٢ وك٥سٜ قیٛز  ، قٛز

ا٤یٗ حطوتٟیا    ا چطاویٝ  اوٖٙٛ وٕتط٤ٗ تٛرٝ ٞٓ نٛض  ٍ٘طـتٝ اؾت ٣ِٚ تا ؛زاز٘سضاؾط

زْٚ ا٤ٙىٝ تاپاؾد لیا٘ع وٙٙیسٜ زازٜ ٘كیسٜ پكیت حطویت       ٌؿتطزٜ ٚـطا٥ٌط٘ثٛزٜ اؾت ٚ

ضؾا٘ٝ ٞا٢ رٕع٣ ٚقثىٝ ٞا٢ ارتٕیاع٣   اظ ٚلت٣ ٔا ز٤ٍط٢ ٚذٛاؾت ٞا٢ ز٤ٍط٢ ضـت٥ٓا

 زضٌٛقیٝ ز٤ٍیط   ٕ٘ا٤ٙیس  ٘فطقطوت ٔی٣ ٞطٌاٜ زض٤ه حطوت نس، ق٤ٛٙٓ  ت٥ٙ٥ٓ ٣ٔٚ ٣ٔ

 ٔراِؿ آ٘ؿتا ،زؾتٝ هتٝ ٘ٛع٣ ٤ پٙزاٜ ٘فطرٛاٖ ٤ا

 ٚوال٢ ٔطزْ زضپاضِٕا۲ٖ س  ٘کطزضت٥ٗ ؾطاٖ الٛاْ ٚتعضٌاٖ ٔرهٛناٚح – ۰

تٙاتٝ ٤ه ؾّؿّٝ ٔهیّحت ٞیا٢ اظفیطؾ لیٜٛ      وٝ ٚال٤ت  پؿت ؾ٥اؾ٣ اؾت ٣٤ٚ اظآ٘زا

زضٕٞیٝ وكیٛضٞا٢ رٟیاٖ حتی٣      ٘سوٝ ا٤ٗ ضٚ، قٛز ٗ ٥٣ٔتع٥ـطز٢ زض ضاؼ آٖ ٔزط٤ٝ 

تیٝ وكیٛضٞا٢    ٘کیط  زضوكیٛضٔا  آٔط٤ىأعَٕٛ اؾتاأأتاؾفا٘ٝ ضٚ٘س ؾ٥اؾ٣ قسٖ اـیطاز 

ؾطاٖ الیٛاْ ٚقرهی٥ت ٞیا٢     ،ٚوال٢ ٔطزْ زضپاضِٕاٖ حتٕا تطا٤ٗ تٙا ز٤ٍطٔتفاٚ  اؾتا

 ٕ٘ا٤یسا  ٚحىٛٔت ٔطوع٢ تا آٟ٘أكیٛضٜ ٔی٣   ٥ٗ ٚا٣ِ ٘مف زاض٘س٥زضتع ٔططح ؾ٥اؾ٣ ؼٛض

زال٤ُ لیا٘ع وٙٙیسٜ تیٝ     تا ٚ زاقتٝ تاقس ٔتصوطٜ ٚرٛز ت٥ٗ اـطاز ٚحس  ٘کطزض پؽ ٞطٌاٜ

وٝ تٝ ٘فع ٕٞٝ ٔیطزْ ٚالیٛاْ ؾیاوٗ     ٚتٛا٘ا آضحىٛٔت ٔطوع٢ ض٢ٚ ـطؾتازٖ قرم وا

زضآ٤ٙسٜ ٔكىال  وٕتط٢ اظوٓ واض٢ ٚت٣ تٛر٣ٟ ازاضٜ ٔحّی٣  ، ٔا تاو٥سٕ٘ا٤ٙس زضؼٛضتاقس

تطٔٙیاـع ّٔی٣    ٔٙاـع قرهی٣ ٚلی٣ٔٛ ضا   زضؼٛضذٛا٥ٞٓ زاقتاٞطٌاٜ قره٥ت ٞا٢ ٔططح

اظازاضٜ ٔح٣ّ ٞی٥چ   تسٖٚ قه ٔا٘ٙسچٙس٤ٗ ؾاَ ٌصقتٝ ؼٛض٤ٟا٢ ٔا ٚعأٝ ؼٛضتطر٥ح زٞٙس

ٚٚاِی٣ ٞیا٢ ویٓ     ضٚظٞا٢ تیستطاظا٤ٗ ذیٛا٥ٞٓ تیٛز    قاٞس، ٚٔا ز٤س ٘رٛاٞٙس ذ٥طٚتٟطٜ ضا

 ذٛا٥ٞٓ زاقتاتاذٛز  واضتطاظا٤ٟٙا ضا

 

 

 اؾتاز ؾ٥اؾ۲

  ؟است معیار فريشی يطه خی ، ویست معیار جهـــاد اگر

 اظ ٔٗ  تطزاقت تٝ ٢ٚ ؾرٙاٖ اظ تطذ٣ا ٌفت ؾرٗ زض ٞط اظ اـؽا٘ؿتاٖ اظ ؾطخ اضتف ذطٚد ؾاِطٚظ زض ؾ٥اؾ اؾتاز

ٖ  ٚ تزاق ؾ٥اؾ٣ رٙثٝ تاحسٚز٢ ٞٓ ا٤كاٖ ؾرٙاٖ تطذ٣ا زاز ٣ٔ تاظتاب ضا ٔطزْ ٞا٢ ٍ٘طا٣٘ ٚ تٛز ٔطزْ زَ  چٙیسا

 ذی٣  ٥٘ؿت ٔع٥اض رٟاز اٌط »وكٛض ٔس٤ط٤ت تطا٢ وٝ ا٤كاٖ ؾرٗ ا٤ٗ زض ٔخاَ فٛض تٝا ضؾ٥س ٣ٕ٘ ٘کط تٝ زـاع لاتُ

 ٚ زٞیس  ٣ٔ تم٥ُّ ٚؾف٥س ؾ٥اٜ ٔحسٚزِ نٛض  زٚ تٝ ضا ٔؿا٤ُ ٚ زاضز ٚرٛز ٔؽاِطٝ ٘ٛع٣ «اؾت؟ ٔع٥اض ـطٚق٣ ٚفٗ

ٗ »  وٝ ٥٘ؿت ا٤ٗ قاٖ ٔٙکٛض ٥٘ؿت ٔع٥اض تٟٙا رٟاز، ٤ٙسٌٛ ٣ٔ وٝ وؿا٣٘ا ا٘ساظز ٣ٔ ٘کط اظ ضا ذاوؿتط٢ ـاظ  ٚفی

 ٟٔیاض   اؾت، ٔع٥اض ترهم اؾت، ٔع٥اض زا٘ف وكٛض، ٔس٤ط٤ت تطا٢ وٝ اؾت ا٤ٗ قاٖ ٔٙکٛضا اؾت ٔع٥اض «ـطٚق٣

ٗ  ز٤ٍیط٢  چ٥عٞا٢ ٚ اؾت ٔع٥اض ٥٘ه ٘اْ اؾت، ٔع٥اض تٛزٖ ٤ٍا٘ٝ قٟطٚ٘س اؾت، ٔع٥اض تعٟس اؾت، ٔع٥اض ُ  اظ٤ی  لث٥ی

  .اؾت ع٥اضٔ وٝ اؾت

 زض ضا ذیٛز  ٔس٤طاٖ ٚ ٚظ٤طاٖ ٔا نٛض  آٖ زض( ٞؿتٙس ؼاِثا وٝ)  تٛز٘س ٣ٔ ٔزاٞس اـؽا٘ؿتاٖ ٔطزْ تٕاْ و٥ٙٓ ـطو

 ٟٚٔیاض   زا٘ف ٚ ترهم ٥ٕٞٗ ٞٓ نٛض  آٖ زض وٝ اؾت فث٥ع٣  وطز٤ٓ؟ ٣ٔ ا٘تراب ٔع٥اض٢ چٝ تٝ ّٕٔىت ا٤ٗ

 ٚ تاؾیٛاز  ٚ ؾیٛاز  تی٣  ٔزاٞس ٞعاضاٖا ٥٘ؿت ٔع٥اض رٟاز ٟاتٙ ٞٓ تعضٌٛاضاٖ ا٤ٗ ذٛز تطا٢ ٚا٣ٍٟ٘ا تٛز٘س ٣ٔ ٔع٥اض

ٗ  ٔیس٤ط  ٚ ٚظ٤ط ضا آٟ٘ا وٝ تٟٙا ٘ٝ وؿ٣ أا ٘ساض٘س ٞٓ ضا ذٛز ذٛضزٖ ٘اٖ ـعال حتا وٝ ٞؿتٙس ٌٕٙا٣ٔ ٚ ٔعَّٛ  تع٥ی٥

  .اؾت ٘فطؾتازٜ قاٖ تطا٢ ٞٓ  ٚذا٣ِ ذكه ؾالْ ٤ه ضٞثط٢ ٥ٞچ حتا وٝ ٘ىطزٜ

 اـؽا٘ؿتاٖ ٔطزْ تٕاْ ظحٕت ٚ تالـ ٕٞىاض٢، تٝ و٣٘ٛٙ قطا٤ط زض اـؽا٘ؿتاٖتا زض اؾالْ ا٥ّٞت ٚقا٤ؿت٣ٍ انُ اؾ

 ٚ ض٘یذ  اظ ضا ذیٛز  وكیٛض  ٚ تس٥ٞٓ ٞٓ زؾت تٝ زؾت ٞؿت٥ٓ وٝ تفىط٢ ٚ ا٘س٤كٝ تاٞط ٔا ١ٕٞ تا٤س أطٚظا زاضز ٥٘اظ

 اظ ؼ٥یط  ٛضوك ٔس٤ط٤ت تطا٢ وٝ زاز ٘كاٖ تٕاْ ٚياحت تٝ 09  ز١ٞ زض ٔزاٞس٤ٗ حىٛٔت قىؿتا تطٞا٥٘ٓ ؾرت٣

 .تاقس ٞا ٔع٥اض ا٤ٗ اظ ٤ى٣ ، ذٛز ٥٘ع رٟاز وٝ اؾت ٕٔىٗ ٞطچٙسا ٞؿت يطٚض  ٥٘ع ز٤ٍط٢ ٞا٢ ٔع٥اض تٝ رٟاز

 

 رای برق در غًرَسیىۀ کمر ضکه ب
اـؽا٣٘ ٣ٔ پطزاظ٘س ٚ اظ ٘ح٠ٛ  53اـؽا٣٘ اؾت أا زض ٚال٤ت ؼٛض ٔطزْ تطا٢ ا٤ٗ ٔمساض ٔثّػ  2ٞع٤ٙٝ تطق زض واتُ ٚ ٞطا  ٞط و٥ّٛٚا  

واضتر٥ٙى٣ ٥٘ع قىا٤ت زاض٘سا زض لسْ ٘رؿت ؾ٥اؾت ٤ه تاْ ٚزٚ ٞٛا٢ زِٚت ؼ٥ط عازال٘ٝ ٚ ؼ٥ط ٔٙهفا٘ٝ اؾت ٚ ٔٙاؾة ٥٘ؿت ویٝ  

ال٤ت ل٥ٕت ذسٔا  زِٚت٣  ا٤ٗ لسض اضظاٖ ٚزض ٚال٤ت ز٤ٍط ا٤ٗ لسض ؾ٥ٍٙٗ تاقسا اظ را٘ة ز٤ٍط تا ـطٚوف ویطزٖ تٟیا٢   زض ٤ه ٚ

٘فت زض ؾطح رٟاٖ ل٥ٕت ٞا٢ ٔٛاز ؾٛذت٣ زض تٕاْ اـؽا٘ؿتاٖ واٞف ٤اـت ٚ تٝ تٕاْ ٘طخ ٞا تاح٥ط ٌصاقت أیا آٔط٤یت تیطق ؼیٛض     

 ٣ وٙسإٞچٙاٖ تٝ ٕٞاٖ ل٥ٕت ؾاتك تا ٔطزْ ٔحاؾثٝ ٔ

ٚالع٥ت ا٤ٗ اؾت وٝ زض قٟط ٞا٢ والٖ ٞٓ زِٚت ذ٣ّ٥ اضظاٖ تط اظ ٘طخ تٕاْ قس، تطا٢ ٔطزْ تطق عطيٝ ٣ٔ وٙس ٚٔیخال لیطاض ٌفتی١    

ض٥٤ؽ قطوت تطقٙا زِٚت تطا٢ ٞطو٥ّٛ ٚا  حسٚز چٟاض اـؽا٣٘ ٣ٔ پطزاظز أا تطا٢ ٔطزْ زض تسَ ٤ه ٥٘ٚٓ تا زٚ اـؽیا٣٘ عطيیٝ ٔی٣    

ٚال٤ت ؼٛض ٞٓ نٛض  ت٥ٍطزا آٔط٤ت تطق ؼٛض تا٤س تالـ وٙس وٝ اظ زِٚت وؿط٢ تٛزریٝ ذی٤ٛف ضا تین٥ٔٗ    وٙسا ا٤ٗ واض تا٤س زض 

ٕ٘ا٤س ٚ ؾ٣ٙ٥ٍٙ ضا تٝ زٚـ ٔطزْ ٔحطْٚ ؼٛض ٥٘ساظزا اظ را٘ة ز٤ٍط الظْ اؾت وٝ ٔماْ ٚال٤ت، قٛضا٢ ٚال٤تی٣ ٚ ٟ٘ازٞیا٢ ز٤ٍیط زض    

ٚ تٝ نٛض  قفاؾ ٚ ٔؿّى٣ ٔحاؾثٝ وٙٙسا يطٚض ٥٘ؿت وٝ آٔط٤ت تطق  ٔٛضز ٔحاؾث١ زل٥ك ٔهاضؾ ٚ عٛا٤س آٔط٤ت تطق  تٛرٝ وٙٙس

ؼٛض ؾاال٘ٝ عٛا٤س٢ اظ ر٥ة  ٔطزْ ؼٛض تٝ زِٚت واتُ تفطؾتسا تا٤س تسات٥ط فٛض٢ ؾٙز٥سٜ قٛز وٝ ٔهاضؾ ت٥ُ ٚ اح٥ا٘اً ترك٣ اظ ٔعاـ 

 واضٔٙساٖ اظ٤ٗ ٞٓ زضن ت٥ٟٝ قٛز ٚتم٥ٝ ٔهاضؾ ضا تا٤س زِٚت ٔطوع٢ تٝ عٟسٜ ت٥ٍطزا

 سیاسی جامعۀ مدوی ویستجامعۀ مدوی 
زهاذزف ماذنی    تشزی سسیذح تچ  امؼۀ مذنی ػثاست زص نهاد ها وساصماح های زست کچ تشزی تأمین حقو  مذنی زفشزد دس ی   امؼچ تالش می کیذ و

تچ ػیوزح پل زستثاطی میاح دورت ومشدع ػهال مای کیاذ.  امؼاۀ ماذنی       خویص تا زستفاده زص سوش های مذنی وغیش خطونت  میض  پیص می سود و

  سفتاس سیاسی نهی کیذ و تچ کهپاین ها و سقاتت های سیاسی و زنتخاتاتی وزسد نهی ضود.   امؼۀ مذنی زگش ػهل سیاسی زنمااع دهاذ ا نقار غاش    

 می ضود و ماهیت خویص سز زص دست می دهذ و تچ ی  نهاد سیاسی یا حضب سیاسی کوز  تثذیل می ضود.

زحتشزع و زػتهاد  مشدع نسثت تچ  امؼۀ مذنی تچ ههین خاطش زست کچ مشدع تشخالف سیاست مذزسزح کاچ خوزسات زصالی ضااح سسایذح تاچ قاذست         

س نهی دزنیذ و تاوس دزسنذ کچ نهاد های مذنی فقن تشزی حقو  مشدع کااس مای کییاذ ناچ تاشزی      زستا  امؼۀ مذنی سز سیاست تاصا مؼاملچ گش وفشیثکا

سسیذح تچ قذست .  امؼۀ مذنی تشزی سسیذح فالح سیاست مذزس تچ قذست هم کاس نهی کیذ وزگش کاس کیذ زین خاودش سفتااس سیاسای مای ضاود و      

 دیلش نثایذ ناع سفتاس مذنی تاالی  ح نهاد.  

 امؼۀ مذنی غوس دس سال های پسین میاح مشدع  ایلاه میاسثی پیذز کشده زست و ما نثایذ تچ خاطش خود یا دوستاح و سفقای خود  و 

نهادهای  امؼۀ مذنی تچ خاطش دخیل ضذح دس مؼامالت سیاسی مشدع سز تچ  امؼچ مذنی تی تاوس تساصیم و زػتهاد ضاح سز زص میاح تثشیم. 

فظ  ایلاه  امؼۀ مذنی  تشزی ضاح ی  زصل زساسی زست.  قذست میذزح می سونذ ومی  ییذ و ماذیشزح هاش   تایذ دس  کییذ کچ ح

سوص ػو  می ضونذ؛ زما  امؼۀ مذنی قشزس زست پایذزس تهانذ و تشزی زییکچ موفق و قاتل زػتهاد تاضذا تایذ زص  زتچ ها وکطص هاای  

ت وقذست دزسنذ تایذ زص ممشزی سیاست وزسد قضیچ ضاونذ ونااع  امؼاۀ    قذست و  شوت خود سز دوس تلیشد.  وزنانی کچ ضو  سیاس

 مذنی سز  تا مسایل دو سوص  سیاسی  روده نساصنذ.
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 ریهچ زفطیذ حهیذی
 

 ت٣ ٌٕاٖ اظاٖ تستط ،ضٚظٞا٤ٓ چٝ ٚحكت٣ زاض٘س، قاْ ٞا

 ا، ض٢ٚ ؾط، زٚض زٚض ا٤ٗ ٔحٛض٣ٔ تطْ تاض ظ٘سٜ تٛزٖ ض

 نثح ٞا واض ٣ٔ وٙٓ تا عهط، عهطٞاااا چاض عهطااا ٣ٔ تطؾٓ

 تا ٕٞٝ ذؿت٣ٍ ٣ٕ٘ ذٛاٞٓ، تط تٍطزْ تٝ ذا٘ٝ اظ زـتط

 قاْ ٞا ذا٘ٝ ٣ٔ وكس ذٛز ضاااا ٤ا وٝ قا٤س ٔطاااا ٣ٕ٘ زا٘ٓ

 قاْ ٞا ذا٘ٝ ت٢ٛ ذٖٛ زاضز، قاْ ٞا ذا٘ٝ زٚز ٚ ذاوؿتط

 ٣ قٙٛز، يزٝ ٞا٢ ؼط٤ة ؾاعت ضاقة وٝ قس ٥ٞچ وؽ ٕ٘

 زض تٕاْ اتاق ٣ٔ پ٥چس، ٞك ٞك ٌط٤ٝ ٞا٢ ٤ه زذتط

 چكٓ ٞا٤ٓ قث٥ٝ تٛؾ ٕٞف ،ظَ ظزٜ ؾ٢ٛ آؾٕاٖ تا نثح

 ٣ٔ رْٛ وّه ٞا٢ زؾتٓ ضا، ٣ٔ ٘ك٥ٙٓ تٝ ٌٛقٝ ٢ تؿتط

 ٣ٔ ضؾس تاظ آـتاب ٔط٤ى، ذؿتٝ تا اقعٝ ٞا٢ ِطظا٘ف

 ٚز زـتطاتٛتٛؾ٣ وٝ ٣ٔ ض ، تاظ واتٛؼ ظ٘سٜ تٛزٖ تا

 

 

 

 

 موسا زتشزهیهی

 زٚ اتفاق تٝ ٞٓ تاـتٝ زٚ ضً٘ عز٥ة

 زٚ چكٓ قٛخ زٚ تا ٟٔط٠ لكًٙ عز٥ة

ضلهٙس زٚ تچٝ آ٢ٛٞ ٚحك٣ ٥ٕٞكٝ ٣ٔ  

 ٥ٔاٖ حاـک١ ت٥ع ٤ه پًّٙ عز٥ة

 ٣ٙٔ وٝ ٔا٘سٜ وٙاض ٞعاض ٚ ٤ه قةِ ٔؿت

ا٢ تا ٞعاض رًٙ عز٥ة ت٣٤ٛ وٝ پط قسٜ  

 تٛ ؾٙستاز٢ ٚ ٔٗ ضٚح زظز زض٤ا٣٤

ز٤سٜ تٛ ضا تاظ، ٤ه ًٟ٘ٙ عز٥ة ذٛاب تٝ  

اْ ، تٛ ٤ه ؾطًٞٙ ٘ٝ، ٔٗ ٟٔارط اـؽا٣٘  

 قث٥ٝ تاْ ٚ رط٢ تا ؾف٥س ؾًٙ عز٥ة

ت٥ط پسض ضا تٝ اضث تطز٢ ٚ تٛ ٞفت  

 چٝ ت٥طٞا وٝ ضٞا قس اظ ا٤ٗ تفًٙ عز٥ة

 

 

 سر زمیه مه...  بقیۀ
 

ملت ی  ملیاونی غاوس کاچ فقان زص تهااع وکاالا وصسز وسیایس  ههوسهاا         

خااوزهص دزضااتیذ صیکاای تیااذ تااش  گشماتاا  و سااش  گشدنااۀ   5؛ صااشف 

  سصوی ضاح نشسیذنذ!! 5هشزت   تچ ههین  –دیوزل تا غوس 

تحااایلکشدگاح کهیااچ کاااس وتاتمشتااچ زش ؛ کاسهااای زنااذکی سز تااشزی       

ا سوضاایلشیا زطااالع سسااانی  وطاان خااود زنماااع دزدنااذ مانیااذ دزد خااوزهی 

ا زنلیاضه دهاای  کااچ  نهاام تیااا تاش مسااووریت هااای و ااذزنیا دییاای و ملاای   

ضاااح خیلاای زنااذ  و غیااش قاتاال سویاات زساات. زصیاان هااا  ح دسااتچ کااچ تااچ 

زااوکی وقااذست سساایذنذ و ااذزنهای کهاای پااا  مانذنااذ و تقیااچ زااوح    

ضااتش دس نهاا  ساااس ؛ نهاا   ااوس ضااذنذ!! کساای زصیاان  هؼیاات هاام پیااذز 

 سااتین تشصنااذ و تااشزی کطااوس و سااشصمییص ؛ خااودش سز قشتااانی نطااذ کااچ 

کیااذ و تااشزی صنااذه مانااذح زیاان ییاال غشیااةا سزهاای پیااذز کیااذ حتاای تااچ   

 زنذزصه ی  دسِ  دَس سَو .

تحاااایلکشدگاح  ذیاااذش ویاااا ههااااح فااااسغین  ذیاااذ دزنطااالاه هااااا   

تحااایلکشده ی کااچ پااذسش ههااچ دزس ونااذزسش سز حتاای گلاایم ا زپاا  ا   

قُااایج و اااوزل وخاااوس ین زش سز خاااش  تحاااایل  دساااتشخوزح  ا نهاااذ ا

فشصنااذش کااشده ا تااا سوصی فشصنااذ درثیااذش تحااایل کیااذ وتیایااذ ضاااه    

کفاااچ »پساااشزح ضاااود وقهشمااااح ماااادسپیشا دساااتهای پاااش پییاااچ و پاااش   

پااذس سز زرتیاااع تخطااذ و دساات مهشتااانی سز تااچ سااش تااشزدس        « وتشصیاات

ا وخاوزهش کوزاا  زش تکطااذ و زااادس پااش پیوناذی مااادس سز ؛ نااو کیااذا تاا  

ههسااایلاح تثیییااذ کااچ زگااش زیاان مااادس سااارهای تخاااطش فشصنااذ زص پوضاایذح  

 رثاج  ذیذ زمتیاع کشد تود ا دس ػیذ زمسال رثاج  ذیذ پوضیذه!

تا تاسف تایاذ تاچ زطاالع ضااح سساانیذه ضاود کاچ زیان ػضیاضزح ! تاا دزسزی            

تمشتااچ کاااسی کااافی وحااذ زقاال سااچ سااارچ نطااونذ ؛ قاتاال پاازیشش دس هاایچ 

غیااش دورتاای نهاای تاضاایذا سااوزل زیاان  اساات دس صااوستی   زدزسه دورتاای و

کااچ مااا صمییااچ ضاابل یاااتی تااشزی ضاااح مساااػذ نکیاایم و زص دزنااص ضاااح       

زسااتفاده نکیاایم وتااشزی ضاااح کاااس نااذهیم ا تؼااذ زص سااچ سااال هاام زیاان هااا    

دزسزی تمشتااچ نیسااتیذ و سااچ سااال دیلااش ماای خوزهااذ تااا دزسزی تمشتااچ ی   

ال تمشتاااچ کااااسی کاااافی ضاااونذ؛ پاااس زیطااااح زلوناااچ دزسزی ساااچ سااا 

 ضونذ؟؟!

زییما دورات ماشدزنص تیطاتشین زساتؼذزد خاود سز خاش  مشاذ وفیطان دفااتش          

ضااااح مااای کییاااذ و تاموتشهاااای رُکاااس ماااذ ساااال سزنیاااذگی  موختیاااذ  

وػکااس هااای خااوتی دس پاااس  هااای مااایوػی  ومیاااهش غیااش طثؼاای       

کطاااوسهای خااااس ی گشفتیاااذ و دس ساااهییاسهای  موصضااای تسااایاسی      

دنااذ؛ زمااا متاساافانچا تاااکیوح حتاای زص یکاای  دسخاااسو ودزخاال ضااشکت کش

ضاااح نطااییذیم کااچ گفتااچ تاضااذ دیلااشزح فااالح کاااس سز تااچ زیااین صااوست   

زنمااع ماای دزدنااذ وماااهم تایااذ تااچ ههاین ضااکل زنماااع دهاایم تااا زیاان تخااص   

کاسی ماا مانیاذ دیلاشزح خاوب ضاود ویاا ػهاال زص  موختاچ هاای ضااح دس          

 پیطثشد کاسضاح زستفاده کشده تاضیذ!

سسااات و زنموهااایص زیاناااچ سزیااج و زص نااامص پیذزساات ههااچ     زییمااا مو

موسسااات تیشوناای زساات و کاسمیااذح مشدزنااچ زش هاام  حتهاای زساات کااچ    

ماای  01تایااذ تیشوناای تاضاایذ.  سوصگاااسی ضااشا ػهااذه ضااهوریت فاااسؽ     

 03فضاال خااذز صیاااد دزسیاام ا فاااسؽ   03و  01نوضااتیذ و زمااا زمااشوص کااچ  

زنللیساایص تافیاالا  سااچ سااال تمشتااچ کاااسی دس وهیفااچ ههساااح و ساایذ      

  رسخص ومسلم   زص ضشزین زوریچ می تاضذ!!

نسال  ذیاذش ا تااا زمیاذ وزنتظاااس زص ر اف زرهای تااالش مای کییااذ و دسج       

ماای خوزنیااذ تااا تاضااذ تااشزی دیاااد خااود دساات  وسدی دزضااتچ تاضااذ ا زگااش 

زوریااای ضاااگشدزح!! دس مااوسد مؼاااسف تو ااچ خاااظ و تیطااتش نکییااذا پااس  

ضاذ کاچ نسال  اوزح و  ذیاذ ماا هام         ههاح خاش  و ههااح دس  خوزهاذ   

مانیااذ مااا ا دسگیااش زػهاااری تاضاایذ کااچ یااا تااشزی صنااذه مانااذح ضااة وسوص   

دساات وپااا تضنیااذ و سنااج تکطااذ ویااا هاام هیااضع  تطاای ضااونذ تااشزی دیاا  

 دیلذزح دیلشزح!!

 

 ۀ اسماعیل خان از پایان عمر سیاسی اش بیمىاک است...بقی

عنوان مربتز اساستو و عمتد   خان تالش داشت  تتا در بابتل بت  از سوی دیگر، آقای اسماعیل

بیاستت  بشتتور  نتتان عمتل بنتتد بتت  هتتد  تتوز  نظتووش در هتترا   ظتت  شتتود و هتتد سیاست  و 

 .بتواند در سیاس  بالن مملک  صا ب جایگا  باقو بماند

های  ها نتوانس  در مقایس  با شخصتی  ها و بوشش خان البت  با تماد این تالش اسماعیل م مد

ی آن ایتن بتود بتت   دیگتر در قیتاخ ختودش  نتدان موفتخ بدرخشتد  شتتاید یکتو از د یتل عمتد 

روزتر از ختودش ارایت   تر و بت  ای منطعت  ها قتادر نشتد تتا   تر  در تمتاد ایتن ستال  «امیر»

بتت  وزیتتر بر تتال  کومتت  بتتود و میتتزان وابستتتگو  کومتت  بتت   عنوان نمونتت ، بتتا آن بنتتد  بتت 

داد  بتتا تمتتاد  بتترد، هتتیص فرصتتتو را بتترای انتقتتاد از امریکتتا از دستت  نمتتو غتترب را درم مو

خان از وضع خود زیاد ناراضتو نبتود  زیترا در  ست  وزار  انتر ی  ها، آقای اسماعیل این

های بتتتالن مملکتتت  دسترستتتو داشتتت  و از ستتتوی دیگتتتر  ستتو بتتت   شتتت   تتترد  سیاستتت  از یک

 .توانس  ب  نظع دوستان و هوادارانش در دستگا  دول  اعمال نظوو بند مو

اران ج تادی، دارای  امیتان نیرومنتد ها مثتل ابثتر سیاستتمد م مداستماعیل در تمتاد ایتن ستال

التتدین ربتتانو بودنتتد   امتتد بتترزی  در بابتتل بتتود   امیتتان او شتتخر  امتتد بتترزی و برهان

را ناراضتتتو بنتتتد  بتتت  همتتتین دلیتتتل  «امیتتتر»خواستتت   جویان  نمو دلیل سیاستتت  مصتتتل   بتتت 

بابتل خلیلزاد، سظیر وق  امریکا، مجبور شد تا بت   ب  م مداسماعیل زیر فشار زلمو هنگامو

بیاید، این اطمینان را داشت  بت  بستو تتا آخترین روز بتاری  امتد بترزی او را از وزار  

بربنتتار نخواهتتد بتترد   تتتا وقتتتو در دور  دود  کومتت   امتتد بتترزی نتوانستت  از  ارلمتتان 

 .عنوان سر رست  بتاقو مانتد رای بافو اعتماد بیاورد، با خیال را   در برستو وزار  بت 

خان را  مایتتت   دلیل ستتتابق  جمعیتتتتو، استتتماعیل بتتتر جمعیتتت  نیتتتز بتتت التتتدین ربتتتانو، ره برهان

برد  با ترور ربانو، م مداسماعیل جایگاهش را در جمعی  از دس  داد  او ب  تصتور  مو

شتتود، ناا تتان بتتا  دلیل ستتن بتتالن و ریتتش ستتظید رهبتتری جمعیتت  بتت  او اعطتتا مو بتترد بتت  مو

بت  از  مایت  استترد  استتاد عطتا الدین ربانو ب  رهبری جمعی  مواجت  شتد  ازینش صالح

های قدرتش خواستار  مای  بترزی  دنبال است کاد  ای  برخودار بود  در این شرایط امیر ب 

برد آقتای  سوی آقای سیا  فرستاد  م مداسماعیل ب  تصور مو شد و برزی نیز امیر را ب 

ایتتال  بتالن سیا  ازین  برزی است ، از  یتروزی در انتخابتا  و یتا  اقتل از ایجتاد یتک 

سیاسو برای  کوم  آیند  مطمین بود و از سوی دیگر  ضور در بنار آقتای ستیا  بترای 

خود یک مزیت  بتود  امتا م استب  ایشتان در دور اول انتخابتا  اشتتبا  ثابت  « امیر مجاهد»

 .دانس     بند شد و م مداسماعیل میان اوشت  ج ادی و وسوس  قدر  نمو

دلیل اختالفتتا  در جمعیتت  و نیتتز روی اردانتتدن از دابتتتر  بتت ستتو بتتا مت تتدان ستتابقش  از یک

ی  و  مایتتت  از  امتتتد بتتترزی رابطتتت  ۸۸۸۸جم وری ستتتال  عبتتتدر در انتخابتتتا  ریاستتت 

غنو بنتتتار بیایتتد، زیتتترا در ایتتتن  توانستتت  بتتا اشتتتر  صتتمیمو نداشتتت  و از ستتوی دیگتتتر نمو

ناخواستت  بت  ستوی شد  همان بود بت  خواستت  و  دار مو خدش « اش ج ادی»صور  سوابخ 

دابتر عبدر آمد، اما این  رخش،  رخشو ناب نگاد و دیر بتود و نتوانست  بترای ایشتان آن 

جایگتتتاهو را بتتت  انت تتتار داشتتت ، فتتتراهد بنتتتد  زیتتترا بتتترای دابتتتتر عبتتتدر ثابتتت  بتتتود بتتت  

تتر  دیگر م ر  بار آمدی نیس ،  ون امیر در دور اول انتخابا  در هرا  بد  خان اسماعیل

 .دابتر عبدر رای آورداز 

تن ا مانتد  است   متردی بت  یتک عمتر جنگیتد، سیاست  بترد و قتدر  ستاخ ، « امیر» ا  

توانتد در بابینت  باشتد، زیترا در بابینت    ا  جایگا  روشتن در  کومت  نتدارد  او دیگتر نمو

 توانتد یکتو از های نتو باشتند  از ستوی دیگتر امیتر نمو  کوم  و د  ملو وزرا باید   ر 

افراد وفتادار بت  ختود را بت  بابینت  بظرستتد، زیترا دابتتر عبتدر از ایشتان وامتدار نیست   بت  

صتور  مجتدد بتا  بار دیگر بت  میتدان آمتد  است  تتا ب  خان یک همین خاطر اس  ب  اسماعیل

خود را مطرح بند و  کوم  را ت دید  ا  ارا  « مجاهدین»و   «ج اد»هایو  ون  بار 

 .اش، بیمنام اس  دهد ب  او سخ  از  ایان عمر سیاسو نشان مو خان اخیر اسماعیل

ای  توانتتد از او   تتر  ی امیتتر و جایگتتاهش در میتتان نستتل مجاهتتدین مو بتتا ایتتن همتت ، اوشتتت 

تر بستتازد  ااتتر امیتتر بتت  جتتای توستتل بتت  مانورهتتای ستترخورد  بتترای  تر و م بتتوب داراتتون

بتزر  و یتک مترد باتجربتت  در  تصتا ب جایگتا  در قتدر  فاصتل  بگیترد و بتت  عنتوان یتک

ی مشتور  و راهنمتایو بترای  کومت  جدیتد باشتد   نتین  سیاس  افغانستتان بت  دنبتال ارایت 

توانتد هتد بت   ظت  ا تتراد و جایگتتا  مردمتو امیتر بمتک بنتد و هتد اثراتتواری  رویکتردی مو

 .های او را در نزد بارازاران سیاسو بشور باهش ندهد  ر 

 



 

  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 5102   فیبروری                                                                           ۳۱۳۱   دلو/بهمن                                                                                       ه بیست وپنجمشمار                                   سال سوم             

 

 

 

 سیاست زدگی َىًز َم برای ما یک آفت است
 ٘ث٣ ؾال٣

 

٣ٔ وٙسا ٔٗ ٔع٣ّٕ تا تٛا٘ا٣٤ ٚ اؾتعساز اٚ وٕتط ز٤سٜ اْا زضؼ ٞا٢ ٔا ا٤ٗ ضٚظ ٞا زض ٔٛضز ذط ـمط ٚ قٍاؾ ـمط اؾیت، زض ٔیٛضز    طـؿٛض پاتط٤ه التهاز ؾ٥اؾ٣ تسض٤ؽپ

ا٤ٝ ٞیا٢  اض ٚ تٟثیٛز ؾیطٔ  تٛظ٤ع ٘اعازال١٘ عا٤س اؾت، زض ٔٛضز زض آٔس ذاِم ٚ ٘اذاِم ٣ّٔ اؾت، زض ٔٛضز ضقس التهاز٢ ٚ ٔٙاتع ضقس التهاز٢ اؾت، زض ٔٛضز ِٔٛس٤ت وی 

ْٛ ارتٕاع٣ ٣ٔ ذٛا٥٘ٓ، ا٤یٗ زض  ـع٤ى٣ ٚ تكط٢ اؾتا ٔا أا؛ عاللٝ ا٢ تٝ ا٤ٗ ٔؿا٤ُ ٘ساض٤ٓا ٕٞهٙؿ ٞا٢ ٔا پ٥ٛؾتٝ اعتطاو زاض٘س، قىا٤ت زاض٘س ٚ ٘اضاحت ٞؿتٙس وٝ ٔا عّ

 .ٔا ٣ٕ٘ ذٛض٘سـٛضَٔٛ زاض٘س، ا٤ٗ زضؼ ٞا تفط٤ك ٚ تمؿ٥ٓ زاض٘س، ا٤ٗ زضؼ ٞا تٝ زضز  ؼ ٞا ٔحاؾثٝ زاض٘س، ا٤ٗ زضؼ ٞا

ٛوطاؾ٣ چ٥ؿت؟ ٕٞی١ ٔیا   أطٚظ ٚلت٣ وٝ ِىچط ٔثاحج التهاز٢ تمط٤ثٗ تٝ تٗ تؿت تطذٛضز، اؾتاز تٝ ٘اٌع٤ط٢ ٔٛيٛع ضا اظ التهاز تٝ ؾ٥اؾت وكا٘س ٚ پطؾ٥س تعط٤ؿ زٔ

ضز؟ ١ٕٞ ٔا زؾت ٞا٢ ذٛز ضا تااـتراض تاال وطز٤ٓا اؾتاز تیاظٞٓ  ٌفت٥ٓ حىٛٔت ٔطزْ ، تطا٢ ٔطزْااا اؾتاز زٚتاضٜ پطؾ٥س چٙس ٘فط ٣ٔ ٤ٌٛس زض اـؽا٘ؿتاٖ زٔٛوطاؾ٣ ٚرٛز ٘سا

 . پطؾ٥س و٣ ٞا ٣ٔ ٤ٌٛٙس ؾ٥اؾت ذ٣ّ٥ ٟٔٓ اؾت؟ تاظٞٓ ١ٕٞ ٔا زؾت ٞا٢ ذٛز ضا ضؾاتط تّٙس وطز٤ٓ

ؿ٣ٕ تٝ ِثٟا٤ف ٘مف تؿتا ؾیطـ ضا تىیاٖ   زوتط پاتط٤ه ٍ٘ا٣ٞ تٝ فطؾ زؾت ٞا٢ ٔا ا٘ساذتا ا٤ٗ فطؾ تا آٖ فطؾ ؾاِٖٛ ضا زض ٥ٔاٖ نس ٚپٙزاٜ ٘فط ٚض ا٘ساظ وطزا تث

 .زاز ٚ ٥ٞچ٣ ٍ٘فت

ت٥ِٛس ٚ تٛظ٤ع ٣ٕ٘ ا٘س٤ك٥ٓا تطا٢ ٔا ٔطز٣ٔ ٞؿت٥ٓ وٝ تٝ ـمط ٣ٕ٘ ا٘س٤ك٥ٓ، تٝ ضقس التهاز ٣ٕ٘ ا٘س٤ك٥ٓ، تٝ عا٤س ؾطا٘ٝ ٣ٕ٘ ا٘س٤ك٥ٓ، تٝ واٞف ٘اتطاتط٢ ٣ٕ٘ ا٘س٤ك٥ٓ، تٝ ! آض٢

تطا٢ ٔا ضقس ٚ تٛؾع١ ّٕٔىت ٟٔٓ ٥٘ؿتا تطا٢ ٔا ٤ه چ٥ع ٟٔٓ اؾت ٚ آٖ چ٥ع ٞٓ ـمط ؾ٥اؾت اؾتا ؾ٥اؾت٣ وٝ پیسض  ٔا تحه٥ُ ٟٔٓ ٥٘ؿت، تطا٢ ٔا ترهم ٟٔٓ ٥٘ؿت، 

 !ا٤ٗ ّٕٔىت ضا زض آٚضز ٚ اظ ٔٛچ٣ تا ٔٛتطٚاٖ ٚ اظ ٔعّٓ تا تماَ ؾطوٛچٝ ٕٞٝ ضا تٝ ت٥طاٞٝ وكا٘س

 

 

 

 بانـمایت از طالـرف بٍ حـمطپريیس راف ـاعت
 ؾ٣ ت٣ ت٣ / ضقٟط٤ا ي٥ا

ٞیا لیطاض زاقیت ٚ     ٥ا ٌفتٝ وٝ پاوؿتاٖ تٝ ا٤ٗ ز٥ُِ الساْ تٝ حٕا٤ت ٚ پطٚضـ فاِثاٖ وطز وٝ زِٚت حأس وطظ٢ تحت ؾ٥ططٜ ؼ٥طپكتٖٛچاج تط٤تا٘ گاسدینٌٚٛ تا ضٚظ٘أٝ عٟسٜ زاض ضٞثط٢ ٘کا٣ٔ ٚ ؼ٥ط٘کا٣ٔ پاوؿتاٖ تٛز، زض ٌفت ۰۳۳۰تا  ۰۳۳۷آلا٢ ٔكطؾ وٝ اظ ؾاَ 

قٛزا اؾترثاضا  )پاوؿتاٖ( تا فاِثاٖ زض تٕاؼ تیٛز ٚ لطعیا    اٖ تطذٛضز وٙٙسا ا٤ٙزاؾت وٝ ٚظ٥فٝ اؾترثاضا  ٔططح ٣ٔٞا٣٤ تٛز٤ٓ وٝ تتٛا٘ٙس تا ا٤ٗ الساْ ٞٙس ع٥ّٝ پاوؿت ٔؿّٕا ٔا زض رؿتز٢ٛ ٌطٜٚ"٤ٌٛس۲  غ٘طاَ ٔكطؾ ٣ٔ .آٟ٘ا تٝ ٞٙس ضل٥ة ز٤ط٤ٙٝ پاوؿتاٖ ٘عز٤ه تٛز٘س

 ".ٞٓ تا٤س زض تٕاؼ تاقس

وطز٤ٓا أا اقطؾ ؼ٣ٙ زض تالـ اؾت تا تعازَ ضا تٝ اـؽا٘ؿتاٖ تطٌطزا٘سا ٔیا تا٤یس تیا اٚ ٕٞىیاض٢      تا٤س ٔٙاـع ذٛز ضا حفظ ٣ٔ وطز٤ٓا ٔؿّٕا ٔا وطز ٚ ٔا ٞٓ ع٥ّٝ ٔٙاـع اٚ واض ٣ٔ حأس وطظ٢ ع٥ّٝ پاوؿتاٖ واض ٣ٔ"ضئ٥ؽ رٕٟٛض٢ ؾاتك پاوؿتاٖ زض ا٤ٗ ٔهاحثٝ ٔسع٣ قس۲ٜ 

اـؽا٘ؿتاٖ، پاوؿتاٖ زض ظٔاٖ ظٔأساض٢ آلا٢ ٔكطؾ ضا ٔتٟٓ تٝ حٕا٤یت، پٙیاٜ زازٖ، آٔیٛظـ ٚ     .ح تٛزٜ اؾتا٘ؿتاٖ ٔططٞط چٙس غ٘طاَ ٔكطؾ تٝ نطاحت ِٟزٝ قٟط  زاضز أا ا٤ٗ اظٟاضا  اٚ تٝ ٘ح٢ٛ اعتطاؾ تٝ اتٟأات٣ اؾت وٝ ع٥ّٝ زِٚت اٚ اظ ؾ٢ٛ ٔمأا  اـؽ ".و٥ٙٓ

ٞیا ٚ تح٥ٍّّیطاٖ    ا  اذ٥ط غ٘طاَ ٔكطؾ ٕٞچ٥ٙٗ اظٟاضا  ٚ ازعاٞا٢ قٕاض٢ اظ ز٤پّٕیا  أا اظٟاض .زا٘ؿت ٞا٢ ؾطقٙاؼ زض اـؽا٘ؿتاٖ ٣ٔ ٞا٢ چٟطٜ وطز ٚ آ٢ اؼ آ٢ ضا ٔمهط ؾاظٔا٘س٣ٞ ٔؿتم٥ٓ قٕاض٢ اظ حٕال  ا٘تحاض٢ ٚ لتُ اضائٝ تؿ٥ّحا  تٝ فاِثاٖ ٚ ٌطٜٚ حما٣٘ ٣ٔ

اظٟیاضا  آلیا٢    .ا ع٥ّٝ ٥٘طٚٞا٢ آٔط٤ىا٣٤ زض اـؽا٘ؿتاٖ تزٍٙٙیس زاز ت آٔٛظـ، پٙاٜ ٚ حٕا٤ت ٣ٔ "تطٚض٤ؿتاٖ"وٙس؛ اظ ٤ه ؾٛ ٔتحس آٔط٤ىا زض رًٙ ع٥ّٝ تطٚض٤ؿٓ تٛز أا اظ ؾ٢ٛ ز٤ٍط تٝ  ٌفتٙس پاوؿتاٖ زض ا٤ٗ رًٙ ٘مف زٌٚا٘ٝ تاظ٢ ٣ٔ وٙس وٝ ٣ٔ ؼطت٣ ضا تا٥٤س ٣ٔ

 .ٞا زض اـؽا٘ؿتاٖ اؾت پاوؿتاٖ ا٘س ٚ اٚ ٍ٘طاٖ ٘مف ؾ٥اؾ٣ پكتٖٛ "ٔتحساٖ فث٥ع٣"ٞا  ٔكطؾ زض ٔٛضز ؾاذتاض ل٣ٔٛ اـؽا٘ؿتاٖ ٥٘ع حطؾ رس٤س٢ ٥٘ؿتا اٚ ٕٞٛاضٜ ٌفتٝ وٝ پكتٖٛ

ٞا زض پ٣ زاقتٝ أا تا تٛرٝ تٝ حٕا٤ت پاوؿتاٖ اظ فاِثاٖ، الٛاْ ؼ٥ط پكتٖٛ تٝ ٔطاتة حؿاؾ٥ت ٚ ٍ٘طا٣٘ ت٥كیتط٢ زض ٔیٛضز    ضٞثطاٖ پاوؿتاٖ، ٕٞٛاضٜ ٚاوٙف قس٤س٢ ضا زض ٥ٔاٖ ٕ٘ا٤ٙسٌاٖ ٕٞٝ الٛاْ اـؽا٘ؿتاٖ اظ رّٕٝ پكتٖٛٞط چٙس ا٤ٗ چ٥ٙٗ اظٟاضا  آلا٢ ٔكطؾ ٚ ز٤ٍط 

 .تكث٥ٝ وطزٜ ا٘س ٚ اظ ؾ٢ٛ ز٤ٍط ٔعتمس٘س وٝ اـؽا٘ؿتاٖ ٤ه وكٛض ٔؿتمُ اؾت ٚ حك زاضز تا ٞط وكٛض٢ ضاتطٝ تطلطاض وٙس "تٛٞٓ"٤ه ؾٛ ٍ٘طا٣٘ پاوؿتاٖ زض ٔٛضز ٘فٛش ٞٙس زض اـؽا٘ؿتاٖ ضا ت٥كتط تٝ  ٞا اظ أا اـؽاٖ .چ٥ٙٗ اظٟاض٘کطٞا٢ ضٞثطاٖ پاوؿتا٣٘ زاض٘س

ٞا٢ رس٢ ٞٓ زض زاذُ اـؽا٘ؿتاٖ ٚ  أا ا٤ٗ ٔؿ٥ط ٞٓ تا چاِف .ٞا٢ تطا٢ ٕٞىاض٢ ٚ ٕٞا٣ٍٙٞ تا اـؽا٘ؿتاٖ تطزاقتٝ ا٘س قٛز ٚ زِٚت ٚ احعاب ؾ٥اؾ٣ ا٤ٗ وكٛض ٌاْ أثط ؾاَ ٌصقتٝ ز٤سٜ ٣ٔٞا٢ تؽ٥٥ط پؽ اظ حّٕٝ فاِثاٖ پاوؿتاٖ تٝ ٔسضؾٝ پ٥كاٚض زض زؾ زض پاوؿتاٖ ٞٓ ٘كا٘ٝ

ٞا ضا حفظ وٙس، ٕٞچ٥ٙٗ ٔعّْٛ ٥٘ؿت وٝ ٔراِفیاٖ پاوؿیتاٖ زض اـؽا٘ؿیتاٖ حايیط قیٛ٘س       ؽا٘ؿتاٖ ازأٝ ٘سٞٙسا ٕٞچ٥ٙٗ زِٚت اـؽا٘ؿتاٖ قا٤س ٘تٛا٘س تعازَ ضٚاتطف تا ٕٞؿا٤ٝٞٓ زض پاوؿتاٖ ٔٛارٝ اؾت ٚ يٕا٘ت٣ ٚرٛز ٘ساضز وٝ ٘کا٥ٔاٖ پاوؿتا٣٘ ضٚاَ ٌصقتٝ ضا زض ٔٛضز اـ

 .٘عز٤ى٣ تا پاوؿتاٖ ضا تٝ آؾا٣٘ تپص٤ط٘س
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